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مقاله پژوهشی

بررسی عوامل رفتاري تأثيرگذار بر ارزش ويژه برند سبز در صنعت غذايی
محمدجواد تقی پوريان -*1حسن

صابري2

تاریخ دریافت1398/10/30 :
تاریخ پذیرش1399/10/27 :

چکیده
امروزه مسئله حفاظت از محیطزیست به قدری مهم تلقی میگردد که سبب تحوالت بنیادی در رفتار ،عالیق ،ترجیحاات و  ...جواما بشاری شاده
است در این راستا مصرفکنندگان و مشتریان محصوالت و خدمات ،سازمانها را مجبور ساختند که رویکرد خود را به سمت رویکرد پایدار تغییر دهند .بر
همین اساس امروزه داشتن برندی سبز و افزایش ارزش ویژه برند سبز یک مزیت رقابتی محسوب میشود .هدف از ارائه این پاژوهش مطالعاه عواما
رفتاری تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند سبز در صنعت غذایی بود .در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بهره گرفته شد .جامعه آماری پژوهش
مردم شهر تهران بودند .که تعداد آنها  480نفر بودند که از طریق نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند و از پرسشنامه برای جما آوری اطالعاات
استفاده شد ،همچنین اطالعات الزم از جامعه آماری در بین مردادماه  1397لغایت دیماه  1397جم آوری شد .نتایج تحقیق نشان داد که تصویر برناد
سبز به میزان ()0/399؛ اعتماد سبز به میزان ()0/199؛ رضایت سبز به میزان ()-0/157؛ و وفاداری سبز به میزان ( )0/166بر ارزش ویژه برند سبز ماوثر
بوده اما تمای به برند سبز از نگاه جامعه آماری پژوهش موثر نمیباشد .همچنین در مجموع میتوان گفت عوام رفتاری موجاود در ایان پاژوهش باه
میزان ( )0/578بر ارزش ویژه برند سبز موثر میباشند .به طور کلی میتوان چنین نتیجه گرفت که پایبندی به اصول محیط زیستی و تقویت و ترویج آن
در سازمان و تمامی محصوالت و خدمات آن باعث میشود که ذینفعان سازمان نسبت به حسن نیت سازمان در راستای انجام مسئولیت اجتمااعی اش
آگاه شوند و از این طریق وفاداری و تعهد ذینفعان نسبت به برند سازمان افزایش مییابد و از این طریق باعث ارتقای ارزش ویژه برند سبز میگردد.
واژههای کلیدی :ارزش ویژه برند سبز ،اعتماد سبز ،رضایت سبز ،تمای به برند سبز

مقدمه

2 1

در اثر تاثیر تشدید فعالیتهای صنعتی بر روی کره زمین در دهاه
 ،1970نگرانی در مورد محیط زیست نه تنها به یک موضوع عماومی
مهم بلکه به یک موضوع بحرانی مبدل گشته است ( 6و  .)29در واق
در  10سال اخیر روند توجه به محیط زیست افازایش یافتاه و محایط
زیست به عنوان پدیدهای مهم در سراسار جهاان مطار شاده اسات
( .)20نگرانیهای محیط زیستی منجار باه پیادایش ناوع جدیادی از
مصرفکنندگان شده است ( 10و  .)23مصرفکنندگانی که به تادریج
رفتار خریدشان را تغییر میدهند و درباره محصوالتی که میخرند بااز
اندیشی میکنند ( .)32به بیانی دیگر مصرفکنندگان به طور فزایناده
 -1استادیار مدیریت بازرگانی ،گروه مدیریت ،واحد چاالوس ،دانشاگاه آزاد اساالمی،
چالوس ،ایران
)Email: mj.pourian@iauc.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -2کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،گرایش بازرگانی داخلی ،دانشکده مادیریت و
اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران
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ای از چالشهای محیط زیستی آگاه شدند ( .)19با افزایش آگاهیهای
مردم از اهمیت محیط زیست ،مشتریان تالش میکنند تا باا انتخااب
محصوالت سبز ،نقش خود را در حفاظت از محیط زیست ایفاا نمایناد
( 6و  .)29در این راستا فعالیت سازمانهای حمایت از محیط زیسات و
تشک های مردم نهاد باعث شده است تا سازمانها بیش از پایش باه
محاایط زیساات و الزمااهی حف ا آن توجااه کننااد ( .)28در حقیقاات
مشتریان کلیدی تبدی به یک نیاروی قاوی در مصارفگرایای سابز
شدند و از شرکتها میخواستند که در برابر جامعه و مساائ اجتمااع،
خود را مسئول بدانند .در این هنگام ما شاهد توجه بسیاری از شرکت-
ها به مفاهیم سبز به عنوان منب اصلی تغییر استراتژیک بودهایام (22
و  .)13در واق امروزه سازمانها و شرکتها مجبورند برای باه دسات
آوردن جایگاه مناسب در ذهن مصرفکننده به گونهای کاه مصارف-
کننده وفادار به شرکت بماند اقداماتی را در راساتای کااهش آلاودگی
محیط زیست انجام دهند ( 2 ،12و  .)7در حقیقت اگر شرکتها بتوانند
محصوالت یا خادماتی فاراهم کنناد کاه نیازهاای زیسات محیطای
مشتریانشان را برآورده کند ،مشتریان به محصوالت یاا خادمات آنهاا
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تمای بیشتری نشان میدهند ( .)34به عبارت دیگر ،امروزه مصارف-
کنندگان به طور فزایندهای از دسترسی به محصوالت سبز آگااه مای-
شوند و برخی حتی مای به پرداخت بیشتر برای آنها هستند .شاواهد
حاکی از آن است که ارزش بازار جهانی محصوالت و خدمات سابز از
 209میلیارد دالر در سال  2011به  845میلیاارد دالر در ساال 2015
رسیده است ( .)18از این رو میتوان گفت که مزیت رقابتی را میتوان
از طریق نوآوری با انگیزه محیط زیستی به دست آورد ( .)27در نتیجه
امروزه یکی از مهمترین اهداف سازمانهای تجاری خلاق یاک برناد
سبز قوی و ایجاد و افزایش ارزش ویژه برند سبز است (.)35
برند سبز جلوهای از بازاریابی اجتماعی ساازمانهاا بارای در نظار
گرفتن نیازها ،انتظارات و ترجیحات امروز و آتی جامعه است که فراتار
از توجه صرف به نیازهای امروز مشتریان سازمان قارار دارد .در واقا ،
برند سبز به ضرورت رعایت الزامات حفاظت از محیط زیست و فراتر از
آن ،نوآوری در این زمینه با توجه به صنعت سازمان ،اشااره دارد و باه
سازمانها هشدار میدهد که در آیندهای بسیار نزدیک ،آنچه کاه آنهاا
را از رقبایشان متماایز خواهاد کارد ،برناد سابز قدرتمندشاان اسات.
ضرورت توجه خاص به برندسازی سبز بخصاوص در عرصاه تجاارت
جهانی ،خود را نشاان مایدهاد و بقاای ساازمان و حتای برناد آن را
تضمین مینماید برند سبز به آن دسته از برندها اطالق میگاردد کاه
مزیت بوم شناختی برجستهای ارائه میکنند و از اینرو برای طرفاداران
محیط زیست ،جذاب هستند و به دلی دارا بودن ویژگیهای مطلاوب
از نظر محیط زیست سبب تمایز از رقبا میگردند (.)35
ارزش ویژه برند سبز نمایانگر محصولی است که به محیط زیست
ضرر نمیرساند یا محصول ارگانیکی است که هیچ جز مصنوعی ندارد.
این برندها برخی از مصرفکنندگان را باه حفاظات از محایط زیسات
تشویق میکنند .برند سبز میتواند نقطه فاروش منحصار بفاردی باه
محصول یا خدمات بدهد و تصویری مطلاوب از شارکت ارائاه نمایاد
( .)26افزایش ارزش ویژه برند سبز به شارکتهاا در راساتای کساب
مزیت رقابتی از طریق موقعیتیابی و بازاریابی متفاوت کمک مینماید
( .)3بر همین اساس شناسایی عوام موثر بر ارزش ویژه برند سابز از
اهمیت خاصی برخوردار است .پژوهشهای مختلفی پیراماون عواما
موثر بر ارزش ویژه برند انجام شده است به طور مثال صابر ثاانوی باا
اسااتفاده از دادهه اای جم ا آوری شااده از طریااق  267پرسشاانامه از
مشتریان برندهای پاناسونیک ،نوکیا ،سونی ،آدیداس ،دل و سامسونگ
به این نتیجه رسید که ارزش ادراک شده برند ،اعتباار برناد بار ارزش
ویژه برند ،اعتبار برند و کیفیت ادراک شده بر تصویر برند سبز ،اعتباار
برند و کیفیت ادراک شده برند بر ارزش ادراک شده برند سبز اثر مثبت
و معنیداری دارد ( .)33همچنین دنیز و اندر ( )9به این نتیجه رسیدند
که تصویر برند سبز و رضایت سبز بر اعتماد سبز تااثیر دارد همچناین
رضایت سبز و اعتماد سبز بر ارزش ویژه برند سبز موثر مایباشاد (.)9
این درحالی که که بررسی عوام رفتاری همچون تصویر برناد سابز،

وفاداری سبز و  ...بر ارزش ویژه برند مورد مطالعه قرار نگرفته است.
الزامات اسناد باالدستی همچون قانون اساسی و سند چشام اناداز
 1404پیرامون حف محیط زیست و داشتن جامعهای با محیط زیست
مطلوب از سویی و هشت برابر بودن اهمیت صنای غذایی نسابت باه
صنای الستیکی و پالستیکی از نظر ارزش افزوده و همچنین فاروش
مواد غذایی ارگانیک در جهان از  20میلیاارد دالر در ساال  2002باه
بیش از  50میلیارد دالر در سال  2006نشان مایدهدکاه ارزش ویاژه
برند سبز در صنای غذایی از اهمیت خاصی برخاوردار اسات (.)37 ،5
آکر و کلر ارزش ویژه برند سبز را مجموعهای از داراییها و بدهیهای
برند در زمینه تعهدات سبز و دغدغههای محیطی که به برناد ارتباا
دارد تعریف میکنند ( .)8بر این اساس در این پاژوهش  ،ارزش ویاژه
سبز برند به عنوان مجموعهای از داراییها و بدهیها ،درباره تعهدات
سبز و نگرانیهای محیطی مرتبط با برناد تعریاف شاده کاه از ارزش
ایجاد شده از طریق محصول یا خدمات ارتقا پیدا کرده و یا حذف شده
است .در واق ارزش ویژه برند ،ترجیحات ،دیادگاههاا ،و رفتاار خریاد
مشتری برای یک برند را در بر میگیرد ( .)17عوام رفتاری موثر بار
ارزش ویژه برند سبز در صنعت غذایی به شر زیر است.
تصویر برند

1

تصویر برند ،رو محصول یا خدمت اسات کاه معماوالر در ذهان
مشتری عبور میکند بنابراین ،باعث میشود که آنهاا باه یاک ساط
خاص تولید باور پیدا کنند و به آنها کمک کند تا تصمیم خرید را اتخاذ
کنند ( .)1چن ( )33تصویر برند سبز را به عنوان یک طیف وسایعی از
برداشتها ،مفاهیم و دغدغهها در ذهن مشتریان باه ساوی یاک ناام
تجاری تعریف نمود که با نگرانیهای پایداری و ساازگاری باا محایط
زیست در ارتبا میباشد ( 33و  .)11تصویر برند سابز زیار مجموعاه
تصویر کلی برند است ( .)11شرکتها به دنبال استراتژیهای بازایابی
سبز ،ادراکاات برناد سابز و زیسات محیطای مصارفکننادگان را در
بازاریابی ،تبلیغات و ارتباطات خود قرار دادهاند .یک تصویر برناد سابز
موفق ،زمانی میتواند در ذهن مصرفکنندگان ترسیم شود که قادر به
روشن نمودن احساسات مثبت سبز و محیط زیستی ،ادراکات ،نگارش
و رفتار مصرفکنندگان باشد .نقش اساسی تصویر برند ،ساختن ارزش
ویژه برند میباشد ( .)33بنابراین یکی از عوام رفتاری تاثیرگاذار بار

ارزش ویژه برند سبز ،تصویر برند است.
اعتماد به برند

2

متوسط تمای مصرف کنندگان به تکیه بار تواناایی یاک برناد،
برای انجام کارکردهای اعالم شده است .همچناین مایتاوان چناین
1- Brand Image
2- Brand Trust

بررسی عوامل رفتاری تأثيرگذار بر ارزش ویژه برند سبز در صنعت غذایی

تفسیر کرد که اعتماد به برند ،با تجربه مستقیم مصرفکننادگان برناد
خلق شده و توسعه پیدا میکند ( .)14گفن و استراب ( )15بیان میکند
که ،اعتماد مصرف کننده میتواند بر تصامیمات خریاد او اثار داشاته
باشد .چون بعضی شرکتها محصوالت جدید خود را با ادعاهای سابز
گیج کنناده و گماراه کنناده معرفای کارده و در ماورد ارزش زیسات
محیطی آنها مبالغه میکنند .بنابراین مصرفکنندگان دیگر تمایلی باه
کاالهای آنها ندارند ( .)15بر این اساس ،اعتماد سابز عباارت اسات از
یک رضایت مرتبط با کاال ،خدمات و یا برند ،که بر اساس اعتقاادات
یا انتظاارات کاه از اعتباار ،خیرخاواهی و تواناایی در ماورد عملکارد
محیطی ناشی میشود شک مایگیارد ( .)15چان و چاناگ ( )34در
مقالهای با عنوان«هزینه قصد خرید سبز» به این نتیجاه رسایدند کاه
ارزش دریافت شده در واقا ارزیاابی کلای مصارفکنناده از مزایاای
خالص محصول یا خدمات ،برمبنای محاسبات مصرفکنناده اسات .از
آنجا که امروزه ارزش دریافت شاد محصاول اهمیات بیشاتری دارد،
شرکتها میتوانند مقاصد و اهداف خرید مصارف کنناده را از طریاق
ارزش محصااول ارتقااا دهنااد .بااه عااالوه ،ارزش دریافاات شااده در
تأثیرگذاری بر اعتماد مشتری نیز اهمیت بسزایی دارد .در واق اعتماد،
سطحی از اشتیاق به موضوعی است که بر مبناای انتظاار از تواناایی،
قابلیت اعتماد و ارزش آن به دست میآید .از ایان رو یکای از عواما

رفتاری تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند سبز ،اعتماد سبز است.
رضایت

1

رضایت ،سط مصرف لذت بخشی است که نیازها ،خواساتههاا و
اهداف مشتری را برآورده میکند .رضایت مشتری یاک از موضاوعات
گسترده در زمینه بازاریابی است .بعنوان مثال ،تحقیقاات قبلای نشاان
میدهد که رضایت مشتری به قصد خرید مشتری منجار مایشاود و
رفتار خرید را تکرار میکند ( .)39در حقیقت مشاتریان راضای ،وفاادار
هستند و مشتریان ناراضی به سازمان رقیب مراجعه مایکنناد .هادف
اولیاه شااخص رضااایت مشاتری در امریکااا )1984(2توضای توسااعه
وفاداری مشتری بود .در این مادل کیفیات ادراک شاده ،ارزش ادراک
شده و انتظارات مشتری ،سه پیشبینی کننده رضایت مشتری هستند.
در مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا 3کیفیات ادراک شاده باه دو
عنصر تقسیم میشود«اجناس سخت »4که شام کیفیت محصول یاا
ویژگیهای خدمت است و «اجناس انسانی »5که ارتبا رفتار مشتری
را نسبت به محصول یا خدمت نشان میدهد .در هر دو مدل ،افازایش
رضایت موجب افزایش وفاداری مشتری میشود .هنگامی که رضاایت
1- Satisfaction
)2- American Customer Satisfaction Index (ACSI
)3- European Customer Satisfaction Index ( ECSI
4- Hard ware
5- Human ware
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پایین است ،مشتریان معتقدند که باید این محصول یا خادمت را رهاا
کنند و به سوی یک رقیب بروند و یا شکایتشاان را بیاان کنناد (.)30
رضایت سبز ممکن است به عنوان یک سط لاذت بخاش از تحقاق
مصرف مربو که خواستههاای زیسات محیطای ،انتظاارات پایادار و
نیازهای سبز مشتری را ارضا میکند تعریف شود ( .)30موراد و آلادین
( )34در مطالعهای با عنوان«مارک تجاری سبز درک شده در بازارهای
نوآور» به این نتیجه دست یافتناد کاه عملکردهاا و مالحظاات سابز
شرکت ،به محصوالت و خدمات ارائه شد مارک تجاری ارزشی اضافه
میکنند یا از آن ارزش میکاهند و این به اولویت مارک تجاری سابز
منجر خواهد شد .به بیان دیگر ،درک مصرفکنندگان از مارک تجاری
بر انتخاب آنها تأثیرگذار است .بر همین اساس ،میزان درک از ماارک
تجاری سبز بر اولویتهای مصرفکننده اثر خواهد گذاشات .مصارف
کنندگانی که رضایت خاطر دارند هنگاام خریاد مجادد ،اسام ماارک
تجاری را به یاد میآورند .بنابراین یکی از عوام رفتاری تاثیرگذار بار
ارزش ویژه برند سبز ،رضایت سبز 6است .
وفاداری

7

با توجه به فضای رقابت جهانی و تغییر و تحوالتی که با شتاب در
جهان امروز رخ میدهد ،سازمانها بارای حفا مشاتریان خاود بایاد
اقداماتی انجام دهند که شرایط را برای اثاربخشتار کاردن عملکارد
سازمانی مهیا سازند ( .)12بار طباق تعااریف صاورت گرفتاه توساط
مجومدار ( ،)31الرسون و سوساانا ( ،)31کوراسای و کنادی ( ،)31در
استراتژیهای حف مشتریان ،وفااداری مشاتری بارای هار ساازمانی
اهمیت استراتژیک و بسایار زیاادی دارد .وفااداری باه برناد نقطاهی
مرکزی مورد عالقه بازاریابان است .در واق مفهومی است که دهههاا
انبوه عالیق را به خود جلب کرده است .این توجهات توساط شارکت
های متعددی که به دنبال ایجاد وفاداری برند در مشتریانشان بودهاناد
صورت گرفته است .دالیلی که به وسیله شرکتهای گونااگون اشااره
شدهاند شام ویژگیهای وفاداری برند و فوایدی چون ایجاد مرزهایی
برای رقبا ،افزایش فروش و درآمد ،کاهش هزینههای اکتساب مشتری
و محدود کردن آمادگی پذیرش تالشهای بازاریابی رقبا هستند .پس
وفاداری برند به وسیله بازاریابان به عنوان سال نیرومناد اساتراتژیک
برای فراهم آوردن مزیت رقابتی شناخته میشود ( .)21وفااداری سابز
تعهد مصرفکننده به خرید مجدد و یا استمرار در استفاده از یک برناد
سبز است ( .)35وفاداری مشتری یک ویژگی غالاب برناد باا ساطو
باالی ارزش ویژه است .در واق  ،پیشنهاد شده که وفاداری برند ممکن
است محرک اصالی ارزش ویاژه برناد از طریاق مزیاتهاای خااص
بازاریابی و درآمدهایی باشد که با ارزش ویژه برند ارتبا نزدیکی دارد
6- Green Satisfaction
7- Loyalty
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که کاهش هزینههای بازاریابی ،ارتباطات تجاری بزرگتر و سهم باازار
را شام میشود ( .)17از این رو یکی از عوام رفتاری تاثیرگاذار بار
ارزش ویژه برند سبز ،وفاداری سبز می باشد.
تمایل به برند سبز

1

هول بروک و چادهوری ( )16تمای به برناد را همچاون تواناایی
برند برای ایجاد واکانشهاای احساسای مثبات در مصارفکننادگان
معمولی در نتیجه استفاده آن ،تعریف میکنند .به عباارت دیگار ،مای
تواند بعنوان واکنش احساسی مشتری به یک برناد در نتیجاه داشاتن
تجربه آن برند توصیف شود .هول بروک و چادهوری بر این باورند که
تمای به برند قویار دیدگاه مشتری و وفااداری رفتااری را تحات تااثیر
قرار میدهد ( .)17تمای به برند سبز باه تواناایی یاک برناد سابز در
برانگیختن یک واکنش احساسی مثبت در یک مصرفکننده از طریاق
تصویر آن برناد اطاالق مایشاود ( .)35ساازمانهاای تجااری بایاد
محصوالت و یا خدمات سبز خود را به گونهایی به مشتریان ارائه دهند
که تجربهایی خوشایند از مصرف برایشان در برداشته باشد و رفتارها و
برخوردهای پاسخگویانه نشان دهند تا از این طریاق بتوانناد واکانش
احساسی مثبتی در مشتریان برانگیزند که این همان تمایا باه برناد
سبز است (.)35

مواد و روشها
تحقیق حاضر از لحاظ طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع کاربردی
می باشد و بر حساب روش از ناوع توصایفی پیمایشای اسات .بارای
گردآوری اطالعات از دو روش مطالعات کتابخاناهای و روش میادانی
استفاده شد .افراد مورد مطالعه ،به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای
انتخاب شدند .جامعه آماری شام مردم شهر تهران بوده است .بارای
تجزیه و تحلی دادهها از نرمافزار اسمارت پیالاس استفاده گردید .در
روش مدلیابی معادالت ساختاری با نرمافازار اسامارت پایالاس در
ابتدا باید برازش مدل مشخص گردد .در این پژوهش از ضریب تعیین
( )R2و شاخص نیکویی برازش ( 2)GOFبرای سنجش بارازش مادل
پژوهش استفاده شده است .ضریب تعیین  R2معیاری است که بیاانگر
میزان تغییرات هر یک از متغیرهای وابسته مدل است کاه باه وسایله
متغیرهای مستق تبیین مایشاود .مقادار  R2تنهاا بارای متغیرهاای
درونزای مدل ارائه میشود و در مورد سازههای برونزا مقدار آن برابر
صفر است .هرچه مقدار  R2مربو به سازههای درونزای مدل بیشاتر
باشد ،نشان از برازش بهتر مدل است.

1- Green Affect
2- Goodness-of Fit Index

=

=GOF

= 0.541035
در این تحقیق پنج فرضیه وجود دارد که در شاک  1باه عناوان
مدل مفهومی به نمایش درآمده است .به منظور جما آوری دادههاای
تحقیق از پرسشنامه برگرفتاه از تحقیقاات دنیاز و اونادر ( ،)9چان و
هماراندر ( )6و کانگ و هور ( )17استفاده شاده اسات .جامعاه آمااری
تحقیق مردم شهر تهران بود که تعداد نمونه الزم از طریق فرمول زیر
محاسبه شد که به شر زیر میباشد (.)25
()1
سط خطای آزمون (0.05 :)d
 pو  qدر مجموع باید برابر یک باشند ()p = q =0.5
مقدار آماره آزمون(1.96 = )Z

با توجه به احتمال عدم عودت و یا ناقص بودن برخی پرسشانامه
های تکمی شده ،تعداد  480پرسشنامه تهیه و در بین جامعاه آمااری
توزی شد .پس از تکمی پرسشنامههاا ،تعاداد  420پرسشانامه ماورد
بررسی و تحلی قرار گرفت .اطالعاات مرباو باه نموناه آمااری در
جدول  1تشری شده است.
در پژوهش حاضر برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشانامه
استانداردی استفاده شده است که در تحقیقات مختلف پایایی و روایی
آن مورد تایید قارار گرفتاه اسات .پرسشانامه ماورد اساتفاده در ایان
پژوهش از دو بخش تشکی شده است:
بخش اول که شام سواالت عمومی در خصوص سن ،جنسایت،
میزان تحصیالت ،میزان درآمد ماهیانه می باشد  ,بخاش دوم شاام
میزان آشنایی با برندهای سازگار با محیط زیست و میازان اساتفاده از
برندهای سازگار با محیط زیست و سواالتی در خصاوص هار یاک از
متغیرهای پژوهش میباشد.
پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج تایی (از کاامال مخاالفم تاا
کامال موافقم) تنظیم شده است .برندهای مورد پرسش شام سنایچ،
یک و یک ،روژین ،گلساتان ،ماناا ،کالاه ،فاامیال ،داماداران ،پاکباان،
زرماکارون ،تک ،مک ،اویال ،رامک و چوپان بود .ساواالت پرسشانامه
در جدول  2تشری شده است.
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تصویر برند سبز
Green brand image

اعتماد سبز
Green trust

ارزش ویژه برند سبز
Green brand
equity

رضایت سبز
Green satisfaction

وفاداری سبز
Green loyalty

تمای به برند سبز
Green brand affect

شکل  -1مدل مفهومي پژوهش
Figure 1-Conceptual model of research

(چن و همکاران ( ،)6دنیز و لوندر ( ،)9کانگ و هور () )17

به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ
و پایایی ترکیبی استفاده شد که نتایج آن درجدول  3آمده است .نتایج
محاسبه نشان داد که ابازار پاژوهش (پرسشانامه) از پایاایی مطلاوبی
برخودار میباشد.

نتایج و بحث
آمار توصیفی مربو متغیرهای جمعیت شناختی نموناه آمااری در
جدول  4نشان داده شده است.
به منظور آزمون فرضیهها ،در ابتدا نرمالیتی توزی دادهها سنجش
شد .توزی نرمال یکی از توزی های پیوسته است که به دلی متقارن و
خوش رفتار بودن آن از اهمیت ویژهای در آمار برخاوردار اسات .ایان
توزی خواص زیادی دارد که باعث افزایش کاربردهای آن شده اسات
( .)25در این پژوهش برای سنجش نرمالیتی توزی دادههاا از آزماون
کولموگروف-اسمیرنوف1استفاده شد که نتاایج آن در جادول  5آماده
است.
با توجه به جدول  5میتوان گفت کاه توزیا دادههاای پاژوهش
نرمال نبوده ،بنابراین نمیتوان از نرمافزار لیزرل برای سنجش فرضایه
1- Kolmogorov-Smirnov

ها استفاده کرد .بر همین اساس از نرمافزار اسمارت پای.ال.اس بارای
سنجش فرضیهها استفاده شد.
اطالعات مربو به سنجش برازش مدل مفهومی تحقیق به شر
زیر میباشد:
با عنایت به جدول  6و  GOFمحاسبه شده میتوان برازش مادل
مفهومی پژوهش را قوی دانست .در این تحقیق مدل مفهومی شاام
یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی می باشد .نتاایج بررسای تااثیر
عوام رفتاری بر ارزش ویژه برند سبز در دو حالت ضارایب معناادار و
ضرایب استاندارد به شر زیر است.
جدول  7نشان میدهد که عوام رفتاری مورد مطالعاه بار ارزش
ویژه برند سبز موثر میباشد.در واق نظر به اینکه ضاریب معناادار باه
دست آمدهاز قدر مطلق ( )1/96بزرگتر می باشد بین عوام رفتاری و
ارزش ویژه برند سبز رابطه معناداری وجاود دارد (شاک  )2و ضاریب
استاندارد ( )0/578نشان دهنده میزان تاثیر مثبت عواما رفتااری بار
ارزش ویژه برند سبز میباشد (شک .)3
نتایج بررسی تاثیر متغیرهاای رضاایت سابز ،تصاویر برناد سابز،
وفاداری سبز ،اعتماد سبز و تمای به برند سبز بر ارزش ویژه برند سبز
در دو حالت ضرایب معنادار و ضرایب استاندارد به شر زیر میباشد:
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توزیع پرسشنامه در مناطق و محله های شهر تهران-1 جدول
Table 1- Distribution of questionnaires in the regions and neighborhoods of Tehran

ردیف

منطقه

محله

تعداد پرسشنامه

Row

Region

The neighbourhood

Number of questionnaires

تهران ویال

30

Tehran Vila

شهرک غرب
1

Shahrak e Gharb

منطقه دوم تهران
Second district of Tehran

گیشا
Gisha

فرحزاد
Farahzad

اشرفی اصفهانی
Ashrafi Esfehani

شهران
2

Shahran

منطقه پنجم تهران
Fifth district of tehran

شهرک آپادانا
Shahrak e Apadana

شهرک اکباتان
Shahrak e Ekbatan

پیروزی
Pirouzi

تهران نو
3

Tehranno

منطقه سیزدهم تهران
Thirteenth district of tehran

صفا
Safa

نیروی هوایی
Nirou Havaei

دهکده المپیک
Dehkadeh Olampic

شهرک شهید باقری
4

Shahrak e Shahid Baqeri

منطقه بیست و دوم تهران
twenty second district of tehran

شهرک راهآهن
Shahrak e Rahahan

زیبا دشت
Zibadasht
5

جم
Total

4

16

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
480
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 سواالت پرسشنامه-2 جدول
Table 2- Questionnaire questions

ردیف
Row

نام متغیر
Variable
name

سواالت
Questions

.از اینکه تصمیم به انتخاب این برند گرفتهام خوشحال هستم زیرا این برند به تعهدات زیست محیطی خود عم میکند
رضایت سبز
1

Green
satisfaction

I am happy to have decided to choose this brand because this brand fulfills its environmental commitments .

. از خرید این برند خوشحالم زیرا یک برند دوستدار محیط زیست است، در ک
Overall, I am happy to buy this brand because it is an environmentally friendly brand .

. از این برند راضی هستم زیرا به مسائ زیست محیطی توجه نشان میدهد، در ک
.Overall, I'm satisfied with this brand because it pays attention to environmental issues
.احساس میکنم ادعاهایی که برند در ارتبا با رعایت مسائ زیست محیطی انجام میدهد قاب اطمینان است
I feel that the claims made by the brand in relation to environmental issues are credible.

2

اعتماد سبز

.احساس میکنم مباحثی که برند در ارتبا با رعایت مسائ زیست محیطی مطر مینماید قاب اعتماد است

Green trust

I feel that the arguments that the brand raises in relation to environmental issues are credible .

.توجه این برند به مسائ زیست محیطی مطابق با انتظارات من است
The brand's attention to environmental issues is in line with my expectations.

.هنگام استفاده از این برند احساس خوبی دارم زیرا به مسائ زیست محیطی توجه نشان میدهد
تمای به برند سبز
3

Green brand
affect

I feel good when I use this brand because it pays attention to environmental issues .

.این برند سبب خوشحالی من میشود زیرا دوستدار محیط زیست است
This brand makes me happy because it is environmentally friendly.

.استفاده از این برند لذت بخش است زیرا دوستدار محیط زیست است
Using this brand is enjoyable because it is environmentally friendly.

.استفاده از این برند را به سایرین توصیه مینمایم زیرا برندی دوستدار محیط زیست است
I recommend using this brand to others because it is an environmentally friendly brand .
4

وفاداری سبز
Green loyalty

.همیشه از این برند استفاده خواهم نمود زیرا به مسائ زیست محیطی توجه نشان میدهد
I will always use this brand because it pays attention to environmental issues.
.مایلم پول بیشتری برای این برند در مقایسه با سایر برندها پرداخت نمایم به دلی آنکه از تعهدات زیست محیطی که این برند دارد بهره مند شوم
I want to pay more for this brand compared to other brands because I benefit from the environmental commitments
that this brand has.

5

ارزش ویژه برند
سبز
Green brand
equity

. من ترجی میدهم تا این برند را خریداری نمایم،حتی اگر برند دیگری همان ویژگیهای زیست محیطی مشابه این برند را داشته باشد
Even if another brand has the same environmental features as this brand, I prefer to buy this brand.
. با این حال باز هم ترجی میدهم این برند را خریداری نمایم،اگر برند دیگری با عملکرد زیست محیطی به خوبی این برند وجود داشته باشد
If there is another brand with good environmental performance of this brand, however, I still prefer to buy this
brand.

 به نظر میرسد که خرید این برند تصمیم هوشمندانهتری،اگر توجه به مسائ زیست محیطی از جانب برند دیگری چندان تفاوتی با این برند نداشته باشد
.است
If paying attention to environmental issues from another brand is not much different from this brand, it seems that
buying this brand is a smarter decision.

این برند بعنوان بهترین معیار تعهدات زیستمحیطی(عدم آسیب رساندن به محیط زیست) در نظرگرفته میشود
This brand is considered as the best criterion of environmental commitments (no harm to the environment )

تصویر برند سبز
6

Green brand
image

.این برند از نظر شهرت زیست محیطی حرفهای است
This brand is professional in terms of environmental reputation.

. به خوبی ایجاد (تأسیس) شده است،این برند در مورد نگرانیهای زیست محیطی
The brand is well established for environmental concerns.

.این برند در باب تعهدات زیست محیطی قاب اعتماد است
This brand is reliable in terms of environmental commitments.
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 آ لفای کرونباخ و پایایي ترکیبي محاسبه شده مربوط به هریک از متغیرهای پژوهش-3 جدول
Table 3- Cronbach's alpha and Composite Reliability Calculated for each of the research variables

ردیف

نام متغیر

آلفای کرونباخ

پایایي ترکیبي

سطح قابل قبول

Row

Variable name

Cronbach's alpha

Composite reliability

Acceptable level

عوام رفتاری

0.951

0.953454

≥0.7

0.799

0.906061

≥0.7

0.920

0.890961

≥0.7

0.916

0.942867

≥0.7

0.790

0.822380

≥0.7

0.903

0.875439

≥0.7

0.906

0.904278

≥0.7

1
2
3
4
5
6
7

Behavioral factors

رضایت سبز
Green Satisfaction

اعتماد سبز
Green Trust

تمای به برند سبز
Green brand affect

وفاداری سبز
Green loyalty

ارزش ویژه برند سبز
Green brand equity

تصویر برند سبز
Green brand image

 اطالعات مربوط به آمار جمعیت شناختي پژوهش-4 جدول
Table 4- Information on demographics of research statistics

ردیف

متغیر

نوع

تعداد

عدم تعیین

Row

Variable

Type

Number

Unknown

مرد

205

1

جنسیت

Male

Sex

زن
Female

 سال20 زیر
Below 30

 سال21-25 بین
Between 25-31

 سال26-30 بین
2

سن
Age

Between 26-30

 سال31-35 بین
Between 31-35

 سال36-40 بین
Between 36-40

 و باالتر41

215
5
170
160
55

-

10
20

41 and above

زیردیپلم و دیپلم
Diploma and below

کاردانی
Associate
3

تحصیالت

کارشناسی

Education

Bachelor

کارشناسی ارشد
Master

دکتری
Ph.D
4

 میلیون2 تا
درآمد

To 2 milion

Income

 میلیون3  تا2 بین

40
50
120
195

-

15
260
70

50
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Between 2-3 milion
30
10
110

-

255
55
45

-

265
110
56
44
40
12
28
8
4
28

132
4
20
8
12
12
4
4
4

بین  3تا  5میلیون
Between 3-5 milion

بیشتر از  5میلیون
Above 5 milion

کم
Low

متوسط

میزان آشنایی با برند سبز

Average

Knowledge of Green Brand

5

زیاد
High

کم
Low

متوسط

میزان استفاده از برند سبز
The use of green brand
6

Average

زیاد
High

مک
MC

زرماکارون
Zarmacaron

سن ایچ
Sanich

یک و یک
Yek o Yek

چوپان
Choopan

برنج هاشمی
Hashemi rice

مانا
Mana

پاکبان
Pakban

انتخاب برند ترجیحی سازگار با محیط زیست از طرف پاسخدهندگان

مک

Choosing the preferred eco-friendly brand from the respondents

MC

دامداران
Damdaran

گلستان
Golestan

تک
Tak

فامیال
Famila

اویال
Oila

بیک
Bick

سون
Seven

7

365

366
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جدول  -5سنجش نرمالیتي توزیع دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
Table 5- Normality measurement of distribution of data using kolmogorov-Smirnov test

نتیجه نهایي

سطح معني دار

مقدار محاسبه شده

نام متغیر

ردیف

Final result

P > 0.05

Sig

Variable name

Row

> 0.05

0.000

رضایت سبز

> 0.05

0.000

> 0.05

0.000

> 0.05

0.000

> 0.05

0.000

> 0.05

0.000

نرمال نیست
Not normal

نرمال نیست
Not normal

نرمال نیست
Not normal

نرمال نیست
Not normal

نرمال نیست
Not normal

نرمال نیست
Not normal

1

Green satisfaction

اعتماد سبز

2

Green trust

تمای به برند سبز

3

Green brand affect

وفاداری سبز

4

Green loyalty

ارزش ویژه برند سبز
Green brand equity

تصویر برند سبز
Green brand image

5
6

جدول  -6سنجش برازش مدل مفهومي پژوهش
Table 6- Measuring fit the conceptual model of research

٭٭٭

تصویر برند سبز

1

The value is 0.67; 0.33; 0.19
respectively Significant, average, Weak

Communality

Acceptable amount

R2

Variable title

Row

0.704556
0.731942
0.762954
0.615122
0.846357

مقدار 0.67؛0.33؛ 0.19به ترتیب قاب توجه،متوسط و
ضعیف

متوسط مقادیر اشتراکي

مقدار قابل قبول

ضریب تعیین

عنوان متغیر

ردیف

Green brand image

اعتماد سبز

٭٭٭
٭٭٭
٭٭٭
٭٭٭

2

Green trust

رضایت سبز
Green satisfaction

وفاداری سبز

4

Green loyalty

تمای به برند سبز
Green brand affect

ارزش ویژه برند سبز
0.701330
0.402616
Green brand equity
٭٭٭()R2مخصوص متغیرهای وابسته است و برای متغیرهای مستق ( )R2برابر صفر می باشد
جدول  -7نتایج سنجش عوامل رفتاری بر ارزش ویژه برند سبز
Table 7- Results of the research main hypothesis measurement

مقدار قابل قبول

عدد استخراج شده

آماره

Acceptable amount

Extracted number

Statistic

Row

> 1.96

16.008

ضریب معنادار

1

-

0.578

T-Value

ضریب استاندارد
Standardized solution

3

ردیف

2

5
6
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شکل  -2فرضیه اصلي در حالت ضرایب معناداری
Figure 2-The main hypothesis in T-Value

شکل  -3فرضیه اصلي در حالت ضرایب معناداری
Figure 3-The main hypothesis in Standardized Solution
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شکل  -4فرضیههای فرعي در حالت ضرایب معناداری
Figure 4- Hypotheses in T-Value

شکل  -5فرضیههای فرعي در حالت ضرایب استاندارد
Figure 5- Hypotheses in Standardized Solution
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جدول  -8نتایج سنجش فرضیههای فرعي پژوهش
Table 8- Results of the research hypothesis measurement

نتیجه فرضیه
The result of the
hypothesis

تایید فرضیه
Accept the hypothesis

تایید فرضیه
Accept the hypothesis

تایید فرضیه
Accept the hypothesis

تایید فرضیه
Accept the hypothesis

رد فرضیه
Reject the hypothesis

میزان تاثیر

ضریب معناداری

عنوان

ردیف

Standardized solution

T-Value

Title

Row

0.399

5.971

0.199

2.904

- 0.157

2.798

0.166

2.587

0.070

0.721

جدول  8نشان میدهد که تصویر برند سبز ،اعتماد سبز ،رضاایت
سبز ،وفاداری سبز بر ارزش ویژه برند سبز موثر میباشد .در واق نظار
به اینکه ضریب معنادار به دست آماده از قادر مطلاق ( )1/96بزرگتار
میباشد بین تصویر برند سبز ،اعتماد سبز ،رضایت سبز ،وفاداری سابز
و ارزش ویژه برند سبز رابطه معناداری وجود دارد (شک  )4و ضاریب
استاندارد هر کدام از عوام تصویر برند سبز ،اعتماد سبز ،رضایت سبز،
وفاداری سبز نشاندهنده میزان تاثیر آن عام بر ارزش ویژه برند سبز
میباشد (شک  .)5همچنین جدول  8نشان میدهد که تمای به برند
سبز به دلی آنکه ضریب معناداری آن ( )0/721به دست آمده ،رابطاه
معناداری با ارزش ویژه برند سبز ندارد و به تب آن بر ارزش ویژه برند
نیز تاثیرگذار نیست.

نتیجهگیری و پیشنهادات
با توجه به تاثیر عوام رفتاری بر ارزش ویژه برند سبز در صنعت
غذایی ( )0/578میتوان گفت که در صنعت غذایی ،شرکتهاایی کاه
محصوالت سازگار با محایط زیسات را تولیاد مایکنناد و در تماامی
سیاستها و محصوالت و خدمات خاود جایگااه ویاژهای بارای آن در
نظر گرفته و به آن عم مایکنناد ،زمیناه ایجااد اعتمااد ،وفااداری،
ذهنیت مطلوب ،رضایت ،تمای به برند را در مشاتریان فاراهم کارده،
بنابراین مشتریان به صورت ارادی و غیر ارادی رفتار خرید خود را باه
سمت برندهای سازگار با محیط زیست تغییر مایدهناد کاه ایان امار
زمینه ساز کسب مزیت رقابتی ،افزایش سهام بازار ،کاهش هزینههاا و
در دراز مدت افزایش سودآوری ،کسب وجه بینالمللی و  ...میشود که
تمامی این تاثیرات بیانگر افزایش ارزش ویژه برند سبز آن شرکت چه
در سط داخلی و چه در سط خاارجی مایباشاد .در ایان راساتا باه
سازمانها در صنعت غذایی توصیه میشاود نسابت باه پیااده ساازی
سیاستهای عملکرد محیط زیستی در حوزه فعالیتشاان بارای کساب

تصویر برند سبز
Green brand equity

اعتماد سبز
Green Trust

رضایت سبز
Green Satisfaction

وفاداری سبز
Green Loyalty

تمای به برند سبز
Green brand affect

ارزش ویژه برند سبز
Green brand image

ارزش ویژه برند سبز
Green brand equity

ارزش ویژه برند سبز
Green brand equity

ارزش ویژه برند سبز
Green brand equity

ارزش ویژه برند سبز
Green brand equity

1
2
3
4
5

مزیت رقابتی در بازار اقدام نمایند و از نتایج چنین پژوهشهایی بارای
عملیاتی سازی آنها استفاده نمایند
ضریب تاثیر تصویر برند سبز بر ارزش ویژه برند سابز در صانعت
غذایی ( ،)0/399تصویر برند سبز ،مهمترین مولفه تاثیرگذار بار ارزش
ویژه برند سبز میباشد .بنابراین اگر شرکتها به تصویرسازی برند سبز
در بین مشتریان اقدام کنند و باعاث شاوند ذهنیات مطلاوب در باین
مشتریان مبنی بر سازگار بودن شرکت با محایط زیسات ایجااد شاود
مشتریان در فرایند خرید شام تصمیمگیری ،بررسی گزینه ها و اقدام
نهایی برندهای سازگار با محیط زیست را در اولویت قرار میدهناد در
نهایت این امر زمینه ساز ،وفاداری ،تمای به برناد سابز و  ...در باین
مشتریان یک برند میشود و بر ارتقای ارزش ویژه برند سابز در باازار
داخلی و خارجی تاثیر مثبت دارد .در این راستا به ساازمانهاا توصایه
میگردد نسبت به اتخاذ سیاستهای محیط زیستی و اجارای تماام و
کمال آن اهتمام ورزند تا در نزد مشتریان و به طاور کلای در باازار از
وجهه سبز برخوردار شوند .نتایج حاص از اولین فرضیه فرعی پژوهش
را میتوان با برخی از نتایج تحقیق چن ( )33مبنی بار اینکاه تصاویر
برند سبز ،رضایت سبز و اعتماد سبز رابطه مثبت باا ارزش ویاژه برناد
سبز دارند یکسان دانست.
با توجه به تاثیر اعتماد سبز بر ارزش ویاژه برناد سابز در صانعت
غذایی ( )0/199می تاوان گفات کاه در راساتای مادیریت ارتباا باا
مشتری ،ایجاد اعتماد یکی از مولفههای تاثیرگاذار مایباشاد زیارا در
صورت وجود اعتماد مشتری به برند محصولی ،تمای و انگیزه مشتری
برای خرید محصوالت آن برند افزایش پیدا مایکناد اگار شارکتهاا
بتوانند نوعی اعتماد سبز(منظور اطمینان و آسودگی خاطر مشاتریان از
عملکرد محیط زیستی شرکت در خصوص محصوالت میباشاد) باین
مشتریان و برند شرکت ایجاد نمایند قدرت برند ،سودآوری و باه طاور
کلی ارزش ویژه برند سبز در صنعت غذایی افزایش ماییاباد .در ایان
راستا به سازمانها توصایه مایشاود نسابت باه تارویج اعتمااد باین
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مشتریان از طریق روشهایی همچاون ایجااد محصاوالت سابز و ...
اقدام نمایند .نتایج حاص از دومین فرضیه فرعی تحقیق را میتوان با
برخی از نتایج به دست آمده در پژوهش دنیز و اندر ( )9مبنی بر تااثیر
رضایت سبز و اعتماد سبز بر ارزش ویژه برند سبز یکسان دانست.
اگر چه تاثیر رضایت سابز بار ارزش ویاژه برناد سابز در صانعت
غذایی ( )-0/157منفی باوده و از نظار جامعاه آمااری ماورد مطالعاه
رضایت سبز با ارزش ویژه برناد سابز رابطاه معکاوس دارد ،اماا اگار
شرکتها در صنای غذایی بتوانند آن دسته از ویژگایهاا و انتظاارات
مشتریان از یک محصول سازگار با محیط زیست را برآورده نمایند این
امر رضایت سبز مشتری از یک برند را متضمن میشود زمانی که این
رضایت ایجاد شود مشتریان حتی با پرداخت پول بیشتری تمای دارند
که از محصوالت شرکت خریداری کنناد ایان امار باه تادریج باعاث
افزایش ارزش ویژه برند میگردد؛ شاید بتاوان دلیا معکاوس باودن
تاثیر رضایت سبز بر ارزش ویژه برند سبز از دیدگاه جامعه آماری را به
میزان آشنایی پاسخدهندگان با مفهوم رضایت سبز دانسات .باه طاور
کلی به سازمانها پیشنهاد می گردد با استفاده از نظرسنجیها و ساایر
سیستمهای بازخورد گیری نسبت به دریافت انتظارات سابز مشاتریان
اقدام نمایند و با تطبیق انتظارات مشاتریان باا محصاوالت و خادمات
تولیدی نسبت به تقویت رضایت سبز اقادام نمایناد .نتاایج حاصا از
سومین فرضیه پژوهش ،با نتایج تحقیقات دیگران همچاون چان ()9
مبنی بر اینکه ،رضایت سبز رابطه مثبت با ارزش ویژه برند سبز دارند.
یکسان نیست .
تاثیر وفاداری سبز بر ارزش ویاژه برناد سابز در صانعت غاذایی
( )0/166مثبت است .سایر پاژوهشهاا نیاز نشاان داده کاه تعهاد و
وفاداری کلید موفقیت شارکتهاا در صانای مختلاف مایباشاد اگار
شرکتها در صنای غذایی بتوانند تعلق و وفاداری سبز را در مشاتریان
خود ایجاد کنند این امر سبب میشود که مشتریان اهداف ،سیاستها،

ارزشها و به طور کلی سازمان را متعلق به خود بدانند و برای موفقیت
سازمان تالش مستمر میکنند این تالش مستمر مایتواناد در قالاب
استمرار خرید از محصوالت شرکت باشد یا ترجی محصوالت شرکت
نسبت به برندهای دیگار باشاد ایان روناد پیامادهای مثبات زیاادی
همچون افزایش ارزش ویژه برند را به دنباال دارد .در ایان راساتا باه
سازمانها توصیه میگاردد از تکنیاکهاای بازاریاابی سابز همچاون
آمیخته بازاریابی سبز جهت نشان دادن حسن نیت سازمان باه انجاام
مسئولیت اجتماعی خویش در ارتبا با محیط زیسات ،حاس تعهاد و
وفاداری را در مشتریان تقویت و از این راه باعاث افازایش ارتباا باا
مشتریان شوند .نتایج حاص از چهاارمین فرضایه فرعای پاژوهش را
میتوان با برخی از نتایج تحقیق کانگ و هاور ( )17مبنای بار اینکاه
وفاداری برند سبز تاثیر قوی بر ارزش ویاژه برناد سابز دارد ،یکساان
دانست.
نتایج پژوهش نشان داد که تمای به برند سبز بر ارزش ویژه برند
سبز در صنعت غذایی از نظر جامعه آماری مورد مطالعه موثر نمیباشد.
با این وجود باید توجه داشت که اولاین گاام در راساتای تغییار رفتاار
خرید مشتریان ،ایجاد انگیزه و احساس مثبت در آنهاا مایباشاد .اگار
شرکتها با برند سبز خود بتوانند نسبت به موضوع حفاظت از محایط
زیست ،انگیزه و احساس مثبت را در مشتریان ایجااد کنناد ایان امار
باعث ایجاد تمای به آن برند در بین مشتریان میشود و مشتریان باه
سمت آن برند گرایش پیدا میکنند به موجاب ایان امار افاراد بارای
استمرار احساس و انرژی مثبت حاص از این برناد باه اساتفاده از آن
برند و محصوالتش اقدام میکنناد و ایان امار ساازمان را در ارتقاای
ارزش ویژه برند یاری میکند .در این راستا به شارکتهاا ساازگار باا
محیط زیست توصیه میشود با اقداماتی مبتنی بر اطالع رسانی عالوه
بر ذکر اهمیت حفاظت از محیط زیست تمای به برند سابز را در باین
مشتریان ایجاد و تقویت نمایند.
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Introduction: The move towards industrialization of cities, population growth, deforestation and in general
non-optimal and incorrect use of natural resources, etc. has caused the environment to face a serious crisis.
Environmental destruction will have adverse consequences both in the short and long term. Air pollution,
extinction of animal species, are among these consequences. Therefore nowadays, environmental protection
issue is considered to be so important that has caused fundamental changes in behavior, interest, and preferences
of the human societies. So all over the world, many people are interested in having green behavior, both in their
personal and work life and in their relationships with others. In this regard, consumers and customers of products
and services have obliged organizations to shift their approach to a sustainable one. Accordingly, having a green
brand and increasing the value of green brand in today's world is a competitive advantage. The current research
thus aimed at investigating the behavioral factors (green brand image, green trust, green satisfaction, green
loyalty, green affect) influencing the green brand equity in the food industry.
Materials and Methods: In this study, the researcher attempts to identify the effect of behavioral factors on
green brand equity in the food industry. Accordingly, the research method in this study is descriptive-survey. In
addition, necessary information from library and field studies was collected. The subjects of this study were
people living in Tehran, so 480 cases were selected through cluster random sampling. In fact, in this study, the
second, fifth, thirteenth and twenty-second districts of Tehran were selected and 4 neighborhoods were chosen
from each district and a research questionnaire was distributed in those neighborhoods. In this study, a standard
questionnaire was used to measure variables. The validity and reliability of the research instrument were also
assessed through construct validity and Cronbach's alpha and composite reliability. The results showed that the
validity and reliability of the research tool were desirable. Also, the required data from the statistical population
were collected from July 2018 to January 2019. The data was analyzed by SPSS and PLS software.
Results and Discussion: The results of descriptive data analysis showed that the highest frequency in terms
of gender is related to women, the highest frequency in terms of age is related to between 25-31, the highest
frequency in terms of education is related to master, the highest frequency in terms of income is related to 2
million, the highest frequency in terms of knowledge of green brand is related to average, the highest frequency
in terms of the use of green brand is related to average and finally the highest frequency in terms of choosing the
preferred eco-friendly brand from the respondents is related to MC. In order to test the hypotheses, first the
normality of data distribution was measured that for this purpose, Kolmogorov-Smirnov test was used. Since the
calculated values for each of the variables were less than 0.05, it can be said that the distribution of research data
was not normal. To evaluate the research model, the goodness of fit index was used and the calculations showed
that the model fit is strong. Finally hypothesis test results showed that green brand image (0.399), green trust
(0.199), green satisfaction (-0.157), and green loyalty (0.166) had impact on green brand equity, and the impact
of green effect on green brand equity from the viewpoint of the research population was not confirmed.
Additionally, it was concluded that behavioral factors (0.578) have effect on green brand equity in this research.
Conclusion: In general, it can be said that, green issues of individuals and organizations around the world
has become inevitable due to the current environmental conditions, so ignoring it will have negative
consequences such as air pollution, decreased soil quality, reduced revenue, reduced customers, reduced brand
equity, isolation and finally the bankruptcy of the organization and failure to achieve sustainable development.
But this while supporting the principles of the environmental subjects and its promotion in the organization and
all its products and services make the stakeholders of organization aware of the goodwill of the organization
about carrying out his social responsibility subjects. So by promoting it, loyalty and commitment of the
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stakeholders will increase and at last the green brand equity of the organization will improve. In this regard, it is
recommended for organizations in the food industry to implement environmental performance policies in their
field to gain a competitive advantage in the market and use the results of related research to implement them.
Keywords: Green brand equity, Green trust, Green satisfaction, Green brand affect
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مقاله پژوهشی

بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرفی خانوار برای قارچ شاه صدف
الناز خانزاده شادلوسفلی -1جواد جانپور –2محمود دانشور کاخکی -*3حسین

محمدی4

تاریخ دریافت1399/03/24 :
تاریخ پذیرش1399/10/27 :

چكيده
قارچ بهعنوان یک ماده غذایی مناسب از جنبهی تغذیهای و فیزیولوژیکی دارای مواد ارزشمندی میباشد .در میان انواع آن ،قارچ خوورا ی-دارویوی
شاه صدف به دلیل خواص غذایی و دارویی با ارزشی ه دارد به تازگی مورد توجه قرار گرفته است .بنابراین ،با توجه به خصوصیات بیشومار قوارچ شواه
صدف و جانشینی آن با قارچ د مهای ،هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات خانوار نسبت به جایگزینی این قارچ به جای قارچ خوورا ی
د مهای است .دادههای مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه از  400خانوار در سال  1398جمعآوری شده است .با توجه به ماهیت ترتیبی میزان ترجیحات
مصرفی خانوار ،جهت دستیابی به هدف پژوهش از الگوی الجیت ترتیبی استفاده شده است .نتایج نشان داد ،متغیرهوایی چوون درآمود خوانوار ،شواخ
اهمیت ویژگیهای ظاهری قبل و پس از پخت ،شاخ آگاهی از خواص غذایی و دارویوی ،شواخ پیشوبرد فورو ،،شواخ دسترسوی فیزیکوی بوه
محصول و آشنایی با قارچ شاه صدف اثر مثبت و معنیدار و متغیرهایی چون سن سرپرست خانوار و شاخ قیمت قارچ شاه صدف اثر منفی و معنیداری
بر احتمال قرار گرفتن خانوار در سطوح باالتر از میزان ترجیحات مصرفی دارند .با توجه به اثر مثبت متغیر شناخت و آگاهی از قارچ و خواص آن بر میزان
ترجیحات مصرفی خانوار ،پیشنهاد میشود سیاستها و برنامههای بازاریابی جهت معرفی این محصول در دست اقدام قرار گیرد.
واژههای کليدی :الگوی الجیت ترتیبی ،ترجیحات مصرفی ،قارچ خورا ی -دارویی شاه صدف

مقدمه

21

قارچ های خورا ی حاوی انرژی م ،مواد معدنی مختلو ،،الیواف،
اسیدهای آمینه ضروری و ویتامینهای مهم هستند ( .)32چند گونه از
قارچ ها دارای اثرات دارویی بوده ،اما به طور مرسوم قارچهای خورا ی
برای بسیاری از مصرف نندگان غوذای خوشومزه و ارزانوی محسوو
میشوند( .)21اهمیت تولید قارچ این است ه به طور ذاتی میتواند به
صورت پایدار رشد ند و تولید آن فاقود هرگونوه اثرمنفوی و آلوودگی
ناخواسته بر محیط است و همچنین از جنبهی اقتصادی ،تولید نندگان
میتواننود درآمود خووبی از آن سوب نماینود ( 21و  .)22قوارچهوای
خورا ی انواع مختلفی داشته ه قارچهای صدفی ()Pleurotus spp.
نوعی از آنها هستند و پس از قارچهای د مهای ،در جهان در رتبهی
 3 ،1و  -4بهترتیب دانش آموخته ارشناسی ارشد اقتصاد شاورزی ،استاد و دانشیار
گروه اقتصاد شاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
)Email: daneshvar@um.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -2استادیار گروه زیست فناوری قارچهای صنعتی ،پژوهشکده بیوتکنولوژی صونعتی
جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
DOI: 10.22067/jead.2021.17790.0

دوم قرار دارند و حدود یک چهارم ل قارچ تولیدی جهان را تشوکیل
میدهند ( 24و .)46
قارچ خورا ی -دارویی شاه صدف ( )Pleurotus eryngiiگونهای
از قارچهای صدفی بوده ه در واقع مهمتورین مزیوت آن نسوبت بوه
قارچهای د مه ای ،افزایش ماندگاری (به علت رطوبت بسیار پوایین و
استحکام باالی بین ساقه و الهک) و خواص دارویی آن اسوت (،12
 29و  .)45قارچ شاه صدف دارای خواص قابل توجه ضود سورطانی و
آنتیا سیدانی بوده ( )16و خاصیت ضد التهابی دارد ( 30و  )59موجب
اهش لسترول خون میشود ( 2و  ،)36همچنین ایون قوارچ از بوین
 14گونه از قارچها ،بیشترین میوزان اسوتروژن طبیعوی را داشوته وه
موجب بهبود سالمت استخوانها میشود( .)56افزونبراین ،قارچ شواه
صوودف از ن وور تغذیووهای بووه عنوووان منبووع غنووی از پووروتئینهووا،
ربوهیدراتها ،فیبرها ،ویتامینها و مواد معدنی محسو میشوود (،6
 63 ،60 ،32و  .)67همچنین ،این قارچ یوک محصوول سوالم (تولیود
بدون استفاده از هیچگونه ود و سم) بوده و بوه عنووان یوک غوذای
مفید به طور گسترده موورد اسوتفاده قورار مویگیورد و در بسویاری از
شورها از جمله ره ،چین و ژاپن ،تقاضای مصورف ننوده بورای آن
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زیاد است ( 50 ،43 ،33 ،27 ،11و .)66
از طرفی شت قارچ یکی از اراترین و اقتصادیترین رو،هوای
زیست فناوری برای تبدیل ضایعات شاورزی و صونعتی بوه غوذاهای
پروتئینی با یفیت باال میباشد ( .)26ضایعات شواورزی و گیواهی را
می توان به موارد مختلفی از جمله بقایای چو  ،ضایعات اغذ ،علوفه،
بقایای شاورزی ( اه ،ساقهها و تفالهها) ،زبالههای خانگی (زبالههوای
لیگنوسلولوزیک 1و فاضال ) و ضایعات جامد شهری طبقهبندی ورد
( .)49قارچ خورا ی -دارویی شاهصودف بوهطوور موفقیوت آمیوزی در
بسیاری از ضایعات شاورزی و صنعتی ،از جملوه خواا اره ،ضوایعات
تان ،پوسته بادام زمینی ،تفاله نیشکر ،پوشال برنج و بقایوای گنودم و
سویا ،شت شده و منجر به اهش آلودگی محیط زیست میشود،7( .
 61 ،48 ،42 ،41و  .)68بنابراین شت این محصول عوالوه براینکوه
فرصت درآمدی مناسبی برای تولید نندگان است سازگاری زیوادی بوا
محیط زیست نیز دارد ( 22 ،21و .)68
در ایران برای اولین بوار در سوال  ،1396تولیود قوارچ خوورا ی-
دارویی شاه صدف (ارینجی) با برند قارچ سبز ،در مقیاس نیمه صنعتی
با ظرفیت تولید  15تن قارچ در سوال ،در جهواد دانشوگاهی خراسوان
رضوی آغاز شدهاست ( )36همچنین در سالهای بعدی ظرفیت تولیود
ساالنه این محصول از  15تن بوه  50تون افوزایش یافتوه و در حوال
حاضر در ل شور ظرفیت تولید قارچ شاه صدف به طور متوسط بوه
 200تن در سال رسیده است ( .)36در حال حاضر ،تولید این قوارچ در
شور ما نوپا بوده و بسیاری از افراد جامعوه ،اطالعواتی در موورد ایون
محصول ارزشمند ندارند .به عبارتی ،محصوالتی خاصوی چوون قوارچ
شاه صدف ه یک محصول جدید بوده و برای عمووم توازگی داشوته،
برای مصرف نندگان مزایایی را ارائه نموده ه در بازارهای نونی از
طریق محصوالت جاری وجود نداشته است .بنوابراین گسوتر ،بوازار
این محصول با مشکالتی از قبیل عدم درا و شناخت افی از فوایود
تولید و مصرف ،عدم شناسوایی عوامول مووثر بور تقاضوا و ترجیحوات
مصرف نندگان ،ضع ،در سیستم توزیع و بازاریابی و  ...مواجه است.
با این حال ،برای توسعه بازار قارچ خورا ی -دارویی شاه صودف بایود
اقدامات الزم صورت گیرد ه اقدام اول آن شناسوایی جامعوه هودف،
یعنی مصرف نندگان است.
بررسی رفتار مصرف ننده بیانگر ایون اسوت وه فرآینود رفتوار
پس از خرید ،نقش بسوزایی بور تصومیمگیوریهوای تولید ننودگان و
بازاریابان دارد؛ چرا ه تحلیل ایون بخوش از رفتوار ،تواثیر مهموی در
خریدهای جایگزین و آتی افراد دارد ( .)35همچنین مطالعات مختلو،
در زمینه رفتار و ترجیحات مصرف نندگان بیانگر این موضووع اسوت
ه آگاهی از ول فرآینود خریود و مصورف ،یعنوی چگوونگی مرحلوه
جمعآوری اطالعات ،تصمیمگیری ،خرید ،مصرف ،نارگوذاری واال و
1- lignocellulosic

احساسات مصرف نندگان درطول زمان مالکیت محصول ،میتواند در
شناخت عوامل موثر بور رفتوار و ترجیحوات مصورف ننودگان نقوش
بسزایی را ایفا نماید ( .)35افوزون بوراین ،بوه طوور معموول ،مصورف
نندگان برای ترجیح یک محصوول نسوبت بوه محصووالت مشوابه،
مشخصهها و ویژگیهای خاصی را مودن ر قورار مویدهود وه تولیود
نندگان و بازاریابان به دنبال ش ،این ویژگیها میباشند ،ولی آگواه
شدن از علتهای رفتار مصرف ننده چندان ساده نیست ،زیرا بیشوتر
پاسخهای مربوط به این سواالت در ذهون و فکور مصورف ننودگان
اسووت ( .)38بنووابراین ،درا رفتووار و ترجیحووات مصوورف ننوودگان و
ارزیابی عملکرد آنها در جواموع گونواگون بوا توجوه بوه تفواوتهوای
فرهنگی از اهمیت ویژهای برخوردار است ( .)38براین اساس ،با توجوه
به مزایای اقتصادی و زیسوت محیطوی ذ ور شوده و همچنوین ارز،
غذایی قارچ خورا ی -دارویی شاه صدف و ورود آن بوه سوبد غوذایی
خووانوار ،فرصووت جدیوودی بووه وجووود آمووده تووا بووا شووناخت موانووع و
محدودیت های موجود بتوان به افزایش رفاه شواورزان موک ورد.
افزون براین ،شناسایی عوامل موثر بر میزان ترجیحات خانوار میتوانود
یک تصویر شفاف و املی را در اختیار برنامهریزان و سیاسوتگوذاران
بخش قرار دهد تا با شناخت جامع از سطح تقاضا و عوامل موثر بر آن،
برنامهریزی املی بورای اجورای سیاسوتهوای حموایتی الزم داشوته
باشند .از اینرو در این مطالعه سعی شده تا بوه ایون موضووع پرداختوه
شود.
در زمینهی ترجیحات مصرف نندگان مطالعات زیادی در داخل و
خارج از شور صورت گرفته ه در جدول  1بوه صوورت خالصوه بوه
برخی از آنها پرداخته شده است.
مرور ادبیات موضوع نشان مویدهود وه اوال عوامول اجتمواعی-
اقتصادی و جامعه شناختی تحت عنووان محورا محیطوی و عوواملی
چون گرایشات ،ادراا و باورها ،ارز،ها ،تجربه ،دانش ،نگر ،و غیره
تحت عنوان محرا درونی مصرف ننوده و همچنوین آمیختوههوای
بازاریابی (محصول ،قیمت ،مکان توزیع و پیشبرد فرو )،تحت عنوان
محرا بازاریابی بر ترجیحات مصرف نندگان و تصمیم به خرید آنها
اثرگذار هستند؛ ثانیا برای ارزیابی ترجیحات مصرف نندگان در اغلوب
مطالعات از دادههای مقطعی جمعآوری شوده توسوط محقوق اسوتفاده
شده و عمدتا از رگرسیونهای با متغیر وابسته محودود ن یور الجیوت،
پروبیت ،الجیت ترتیبی ،الجیت ترتیبی تعمیمیافته ،الجیوت چندگانوه،
الجیووت شوورطی ،الجیووت مخووتلط ،پروبیووت دو معادلووهای ،معووادالت
ساختاری ،دابل هاردل ،هکمون دو مرحلوهای و رگرسویون بوه ظواهر
نامرتبط بهره گرفتهاند .همچنین مرور مطالعوات نشوان مویدهود وه
مطالعات جامعی در زمینه ترجیحات مصرفی قارچ د مه ای انجام شده
و در مورد قارچ شاهصدف تا نون هیچ مطالعهای به بررسی ترجیحات
مصرف نندگان آن نپرداخته است.
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 مرور مطالعات مختلف در زمينه ترجيحات مصرف کنندگان-1 جدول
Table 1- Review of various studies on consumer preferences

نویسندگان
Authors

)1( آقاصفری و همکاران
Aghasafari et al (1)

)38( مجاوریان و همکاران
Mojaverian et al (38)

)5( آندرواژ و همکاران
Andervazh et al (5)

نوع محصول
The
product
زعفران با
برچسب ارگانیک
Saffron with
organic
Labels

محصوالت لبنی
Dairy
products

مواد غذایی
ارگانیک
Organic food

منطقه
The area

مشهد
Mashhad

الگوی الجیت شرطی
Nested logit model

The study results of affecting factors on selecting of each the
diverse dairy products and individual preferences revealed that
price and family cost decrease the probability of dairy products
choosing and age, education and attention to sport variables
increase its probability.

، در دسترس بودن، هنجار ذهنی،نتایج نشان داد متغیرهای درا مصرف ننده از قیمت
 مصرف نندگان داشته،آگاهی بهداشتی و دانش مواد غذایی ارگانیک اثر مثبتی بر نگر
.است

، رهیافت آزمون انتخا
الگوی الجیت چندگانه و
الجیت شرطی

نتایج مطالعه نشان میدهد ه مصرف نندگان در گرگان مایل به پرداخت مقادیر قابل
 سالمت، ویژگیهای طعم، افزون براین.توجهی برای بهبود ویژگی های برنج هستند
.غذایی و بسته بندی فلهای از عوامل اثرگذار دیگر بر ترجیحات مصرفی بوده است

Choice Experiment
approach,
multinomial logit
and conditional
logit model

The results of the study show that consumers in Gorgan are willing
to pay significant amounts to improve the characteristics of rice. In
addition, characteristics like taste, nutritional health, the
improvement of the rice grain size and bulk packaging have been
other factors influencing consumption preferences .

رهیافت آزمون انتخا و
الگوی الجیت شرطی

 به طور،نتایج نشان داد ه هر خانوار ساروی به من ور بهبود وضعیت برنج مصرفی خود
 همچنین. تومان برای هر یلوگرم برنج می باشد17850 میانگین حاضر به پرداخت
.آگاهی از ویژگیهای اساسی برنج بر ترجیحات افراد اثرگذار است

)3( امیرنژاد و همکاران

برنج

ساری

Rice

Sari

consumption
of fresh

 لبنی و ترجیحات،نتایج بررسی عوامل موثر بر انتخا هر یک از محصوالت مختل
فردی نشان داد ه قیمت و هزینه خانواده احتمال انتخا محصوالت لبنی را اهش می
. تحصیالت و توجه به متغیرهای ورزشی احتمال آن را افزایش می دهد،دهد و سن

The results showed that consumer perception of the price,
subjective norm, availability, health awareness and knowledge of
organic food has a positive effect on consumers’ attitude.

Amirnejad et al (3)

Ziaee et al (69)

The results showed that the increase in education level, monthly
household income and positive attitude to the nutritional value of
labeled saffron will positively affect the preference of consuming
organic labeled saffron.

معادالت ساختاری

گرگان

)69( ضیایی و همکاران

 مثبت به محصول اثر، درآمد خانوار و نگر،نتایج نشان داد ه افزایش سطح تحصیالت
.مثبتی بر ترجیح دادن زعفران با برچسب ارگانیک داشته است

Structural Equation

Gorgan

مصرف ماهی

Study findings

تهران

برنج

Organic
citrus

یافتههای مطالعات

Tehran

Rice

Pouralijan et al (48)

K-mean clustering
algorithm and
Ordered Logit
model

Sari

)4( امیرنژاد و همکاران

مر بات ارگانیک

The method
used
K الگوریتم خوشه بندی
میانگین و الگوی الجیت
ترتیبی

ساری

Amirnejad et al (4)

)48( پورعلیجان و همکاران

روش مورد استفاده

بابلسر
Babolsar

ایران
Iran

Choice Experiment
approach and
conditional logit
model

رهیافت آزمون انتخا و
الگوی الجیت شرطی
Choice Experiment
approach and
conditional logit
model

 هکمن و،الگوهای توبیت
دابل هاردل
Tobit, Hackman
and double Hurdle
models

The results showed each household of Sari to improve rice
consumer situation willing to pay on average 17850 Tomans per
kg. Also, knowledge of the basic characteristics of rice affects
people's preferences.

نتایج نشان داد افراد تمایل به پرداخت بیشتری برای برچسب ارگانیک نسبت به بهبود
 همچنین متغیرهای درآمد و آگاهی نیز اثر مثبت و معنیداری.یفیت محیط زیست دارند
.بر روی تمایل به پرداخت افراد داشتند
The results showed that a Person's willingness to pay more for
organic labels than to improve the quality of the environment.
Also, income and awareness variables had a positive and
significant effect on a Person's willingness to pay.

 وضعیت درآمدی و جنسیت،نتایج نشان داد متغیرهای سن و تحصیالت سرپرست
. منطقه زندگی و نزدیکی به دریا اثر مثبتی در تصمیم به مصرف داشته است،سرپرست
 درآمد، بعد خانوار، تحصیالت سرپرست و همسر،همچنین متغیرهای سن سرپرست
ماهانه خانوار و شاخ گوشت قرمز و مرغ اثر مثبت و قیمت ماهی اثر منفی بر میزان
.مصرف ماهی داشته است
The results showed that the variables of age and education of the
head`s, income status and gender of the caregiver, living area and
proximity to the sea had a positive effect on the decision to use.
Also, the variables of head`s age, head`s and wife`s education,
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household size, monthly household income and red meat and
chicken index had a positive effect and fish price had a negative
effect on fish consumption.

)31( وچکی و همکاران
Koocheki et al (31)

)39( موالیی و زارعی
Molaei and Zarei
(39)

)55( شاپوری و قربانی
Shahpouri and
Ghorbani (55)

)37( محمدی و همکاران
Mohammadi et al
(37)

میوه و سبزیجات
ارگانیک
Organic
fruits and
vegetables

محصوالت
شاورزی
ارگانیک
Organic
agricultural
products

محصوالت دامی
ارگانیک
Organic
Livestock
Products

محصوالت
غذایی ارگانیک
Organic
Food
Products

مشهد
Mashhad

ارومیه
Urmia

مشهد
Mashhad

مشهد
Mashhad

)14( دشتی و همکاران

شیر

تبریز

Dashti et al (14)

Milk

Tabriz

)15( دوراندیش و همکاران

آبزیان

مشهد

Dourandish et al (15)

seafood

Mashahd

شهرام فقیهی و بریمنژاد
)53(
Shahram Faghihi and
Borimnejad (53)

محصوالت خاص
Certain
products

الگوی پروبیت دو
معادلهای با ساختار
معادالت به ظاهر نامرتبط
Multivariate probit
model with
seemingly
unrelated equation

الگوی الجیت
Logit model

رگرسیون به ظاهر
نامرتبط
Seemingly
Unrelated
Regression Model

الگوی الجیت چندگانه
Multinomiall logit
model

الگوی الجیت چندگانه
Multinomiall logit
model

الگوی هاردل دوگانه و
الگوی دومرحلهای هکمن
Double- Hurdle
model Heckman
two-stage method

تهران

الجیت ترتیبی

Tehran

Ordered logit

 اهمیت، اطالع از عرضه محصول،نتایج نشان داد متغیرهای تحصیالت مصرف ننده
 به صورت معنیدار بر احتمال، غذایی از ن ر مصرف ننده،ظاهر محصول و اهمیت ارز
.وقوع همزمان تمایل به پرداخت برای میوه و سبزیجات ارگانیک مؤثراند
The results showed that the education level of consumers,
information about the supply of organic product in Mashhad, the
importance of product appearance and importance of nutrition
value are variables which have a significant effect on the
simultaneous probability of willingness to pay for organic fruits
and vegetables.

 غذا خوردن، تمایل به خرید محصوالت سالم،نتایج نشان داد متغیرهای مبلغ پیشنهادی
 میزان تحصیالت و درآمد تأثیر، تعداد اعضای خانوار، وضعیت تأهل، سن،در بیرون
. مبلغ پیشنهادی دارند،معنیداری در احتمال پذیر
The results showed that the variables of the offered amount,
willingness to buy safe products, eating out of home, age, marital
status, number of family members, education level and level of
income have significant effects on the probability of accepting
offered amount.

 برچسب ارگانیک و متغیر دلنگرانی از، جنسیت افراد،نتایج نشان داد متغیرهای تحصیالت
مصرف محصوالت دامی غیر ارگانیک اثر مثبت و متغیر ظاهر محصوالت دامی اثر منفی
.در تمایل به مصرف آتی محصوالت دامی ارگانیک داشته است
The results showed that the variables of education, gender, organic
label and the variable of concern about the consumption of nonorganic livestock products had a positive effect and the variable of
appearance of livestock products had a negative effect on the
willing to consume of the future organic livestock products.

، متغیرهای سن،نتایج نشان داد ه درحالت آگاهی امل افراد از محصوالت ارگانیک
 در حالی ه در،جنسیت و سابقه محصول بر مصرف محصوالت ارگانیک اثرگذار است
 متغیرهای متوسط درآمد خانوار و،حالت آگاهی ناق افراد عالوه بر متغیرهای بیان شده
.قیمت محصوالت ارگانیک نیز بر مصرف این محصول اثرگذار بوده است
The results showed that in the case of full knowledge of organic
products, the variables of age, gender and product history affect the
consumption of organic products, while in the case of incomplete
awareness of individuals in addition to the variables, the average
household income and price of organic products. Consumption of
this product has been effective.

 وجود فرزند، درآمد خانوار، اندازه خانوار،نتایج نشان داد متغیرهای سن سرپرست خانوار
 استفاده از غیرمستقیم از شیر و اهمیت، سطح بهداشتی بودن شیر فلهای، سال6 زیر
.مدت زمان ماندگاری شیر بر انتخا هر یک از گروههای مصرف شیر اثرگذار بوده است
The results showed that the variables of head of household,
household size, household income, existence of children under 6
years, hygienic level of bulk milk, indirect use of milk and the
importance of milk shelf life had an effect on the selection of each
group of milk consumption.

 عاملهای، درآمد، سال10  شمار افراد زیر، سطح تحصیالت،نتایج نشان داد بعد خانوار
های تهیه و پخت آبزیان و عاملهای، دانش رو، دسترسی به آبزیان،مرتبط با سلیقه
.مرتبط با بهداشت و سالمت آبزیان بر تصمیم خانوار برای مصرف موثرند
The results showed that household size, level of education, number
of people under 10 years old, income, factors related to taste,
access to aquatic products, knowledge of aquatic preparation and
cooking methods and factors related to aquatic health and health
affect household decision to consume

 شاخ های آگاهی از، سال5  داشتن فرزند زیر،نتایج نشان داد درآمد مصرف نندگان
 اثر مثبت و معنیداری در، برچسب اطالعات محصول و یفیت آن،ویژگیهای محصول
. و تصمیم به خرید محصوالت خاص داشته است،احتمال پذیر
The results showed that consumers' income, having a child under 5
years old, indicators of awareness of product features, product
information label and its quality, had a positive and significant
effect on the probability of acceptance and decision to buy certain
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بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرفی خانوار برای قارچ شاه صدف

)40( نصرتی و همکاران

گوشت ماهی

تبریز

Nosrati et al (40)

Fish meat

Tabriz

)65( یانگو همکاران
Yang et al (65)

)23( هاروود و دریک
Harwood & Drake
(23)

)64( زان
Xuan (64)

الجیت ترتیبی و الجیت
ترتیبی تعمیم یافته
Ordered logit and
generalized logit

میوه و سبزیجات
وارداتی

تایوان و،ژاپن
اندونزی

الگوی الجیت چندگانه
الس پنهان

imported
fruits and
vegetables

Japan,
Taiwan, and
Indonesia

Latent Class
Multinomial Logit
model

شیر

ایاالت متحده

Milk

United States

محصوالت
آبزیان
Aquaculture
products

ویتنام
Vietnam

)57( شینگ و همکاران

شیر

نپال

Shingh et al (57)

Milk

Nepal

)8( انتیلو و همکاران

ماهی فین

چین

Cantillo et al (8)

Finfish

Chinese

آزمون وابستگی ضمنی
)IAT(
Implicit
Association Test
(IAT)

الگوی الجیت چندگانه و
الگوی الجیت مختلط
Multinomial Logit
model and mixed
logit

تکنیک رتبهبندی گارت
)Garret’s(
Garret’s ranking
technique

الگوی الجیت چندگانه و
الگوی الجیت مختلط
Multinomial Logit

products.
 وجود افراد با، وجود ودا زیر ده سال،نتایج نشان داد افزایش سن سرپرست خانوار
 افزایش قیمت گوشت قرمز و تخم مرغ اثر مثبت و متغیرهای،بیماریها خاص در خانواده
افزایش سطح درآمد و بعد خانوار اثر منفی بر احتمال قرار گرفتن خانوار در سطوح باالتر
.مصرف داشته است
The results showed that increasing the age of the head of the
household, having a child under ten, having people with certain
diseases in the family, increasing the price of red meat and eggs
have a positive effect and variables of increasing income level and
household size had a negative effect on the probability of
.household being at higher consumption levels

نتایج نشان داد در گروه ا ثریت ویژگی گواهینامه ایمنی محصول و طراوت و تازگی به
3 عنوان مهمترین عامل در ترجیحات مصرفی افراد نسبت به این محصوالت در هر
 همچنین برچسب زدن نیز به عنوان سومین عامل موثر بر.شور اثرگذار بوده است
ترجیحات مصرف نندگان در شور ژاپن و تایوان اثرگذار بوده در حالی ه بر ترجیحات
 در گروه میانی قیمت.مصرف نندگان در شور اندونزی مترین اثرگذاری را داشه است
. شور اثرگذار بوده است3 به عنوان مهمترین عامل بر ترجیحات مصرف نندگان در هر
The results showed that in the majority group, the characteristics of
product safety certification and freshness as the most important
factor in the consumption preferences of individuals towards these
products in all 3 countries has been effective. Labeling is also the
third most influential factor in consumer preferences in Japan and
Taiwan, while it has the least impact on consumer preferences in
Indonesia. In the middle group, price has been the most important
factor on consumer preferences in all three countries.

نتایج نشان داد تمایز مصرف ننده و ترجیح نوع شیر به میزان قابل توجهی تحت تاثیر
 شیر معمولی مترین،ادارا و باورهای مربوط به نوع شیر بوده ه در بین انواع شیر
 همچنین ترجیح شیرهای ارگانیک و محلی تحت.وابستگی را به این ادراا داشته است
 رفاه حیوانات و حمایت از مزرعه محلی بوده، پایداری،تاثیر مراقبتهای بیشتر تغذیهای
.است
The results showed that consumer differentiation and milk type
preference were significantly influenced by perceptions and beliefs
related to milk type that among milk types, ordinary milk had the
least dependence on this perception. The preference for organic and
local milk has also been influenced by greater nutritional care,
sustainability, animal welfare, and local farm support.

نتایج نشان داد ه ا ثر مصرف نندگان محصول میگو را در بین محصوالت آبزی
، همچنین مصرف نندگان برای میگوهای با برچسب محیطزیست ارز.ترجیح دادهاند
 نشهای فردی،بیشتری قائل بوده و مصرف نندگانی ه در ترجیحات مصرفیشان
. تمایل به پرداخت بیشتری برای میگو با برچسب محیط زیست دارند،سهم باالیی داشته
The results showed that most consumers preferred shrimp to
aquatic products. Consumers also place more value on
environmentally labeled shrimp, and consumers who have a high
share of individual actions in their consumption preferences tend to
pay more for environmentally labeled shrimp.

.نتایج نشان داد همه خانوارها شیر مایع را از بین سایر محصوالت ترجیج دادهاند
 قیمت و رضایتمندی از محصول، در دسترس بودن، یفیت، طعم، غذایی،متغیرهای ارز
 غذایی مهمترین دلیل،بر ترجیحات مصرفی خانوار اثرگذار بوده ه در این بین ارز
اجتماعی خانوار از- همچنین مصرف شیر مایع با عوامل اقتصادی.ترجیح آن بوده است
. درآمد و جنسیت وابسته است،قبیل تحصیالت
The results showed that all households preferred liquid milk over
other products. The variables of nutritional value, taste, quality,
availability, price and satisfaction of the product have affected
household consumption preferences, among which nutritional
value has been the most important reason for its preference. Liquid
milk consumption also depends on socioeconomic factors such as
education, income and gender.

نتایج نشان داد ه مصرف نندگان محصوالت صید شده از دریا را نسبت به محصوالت
 همچنین مصرف.پرورشی ترجیح داده و تمایل به پرداخت حق بیمه داخلی را نیز دارند
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 اطالعات بهداشتی و، تغذیهای، ارز،نندگان برای ارائه عواملی چون برچسب پایداری
.ایمنی تمایل به پرداخت بیشتری دارند
The results showed that consumers prefer sea products to farmed
products and are also willing to pay domestic premiums.
Consumers are also more likely to pay for factors such as stability
labels, nutritional value, health and safety information.

)10( چن و همکاران
Chen et al (10)

)44( ا پیایفای و همکاران
Okpiaifo et al (44)

محصوالت
غذایی
Food
products

پایداری برنج
sustainability
rice

ایاالت متحده
United States

نیجریه
Nigerian

)9( او و همکاران

تخم مرغ

ایاالت متحده

Cao et al (9)

Egg

United States

)18( گابسکی و همکاران

نان

لهستان

Gebski et al (18)

Bread

Poland

)28( ایسیک و یاسر

نام تجاری
محصوالت

تر منستان

Isik & Yasar (28)

Brand

Turkmenistan

غنا و نیا

)13( دار و و همکاران

ماهی

Darko et al (13)

Fish

Ghana and
Kenya

)52( سائین و همکاران

ماهی

تر یه

Sayin et al (52)

Fish

Turkey

های رتبه بندی،رو
مشروط و ارزیابی احتمالی
Contingent ranking
and contingent
valuation methods

الگوی الجیت چندگانه
Multinomial Logit
model

الگوی الجیت شرطی
Conditional logit
model

 و خوشهبندیSAS ،رو
SAS method and
Clustering

معادالت ساختاری
Structural
Equations

الگوی الجیت ترتیبی

. تغییر اولویت برای ارزیابی محصوالت غذایی پایدار وجود دارد،نتایج نشان داد
 در حالی ه،محصوالت تازه تولید محلی باالترین رتبه ترجیحی را دریافت دارند
 بروز برگشت ترجیحی به طور یکنواخت در.محصوالت ارگانیک باالترین قیمت را دارند
 بازگشت ترجیحی، به طور لی. پاسخ دهندگان توزیع نشده است،بین گروه های مختل
. متر مشاهده شده است،در میان پاسخ دهندگانی ه سن و تحصیالت باالتری دارند
The results showed that there is a change of priority for the
evaluation of sustainable food products. New locally produced
products have the highest preferred rating, while organic products
have the highest prices. The incidence of preferential relapse was
not uniformly distributed among different groups of respondents.
In general, preferential return is less common among older and
more educated respondents.

 بهداشت و ایمنی غذا به عنوان مهمترین ویژگیهای پایداری در،نتایج نشان داد ایمنی
ترجیحات مصرف نندگان برنج نیجریهای شناسایی شده و این ترجیحات متاثر از
 درآمد و بازارهای،ویژگیهای جمعیت شناسی و مصرفی خانوار از جمله تحصیالت
.مصرف ننده است
The results showed that food safety, health and safety have been
identified as the most important characteristics of sustainability in
Nigerian rice consumers' preferences and these preferences are
influenced by demographic and household consumption
characteristics such as education, income and consumer markets.

نتایج نشان داد تمایل به پرداخت مصرف نندگان برای ویژگیهای تخم مرغ به تجربه
 افرادی ه پیش از این تخم مرغ را بدون بسته خریداری رده.خرید قبلی بستگی دارد
 عدد تخم مرغ در بستههای پیشرفته را12  دالر برای هر1/39  تمایل به پرداخت،بودند
.دارند
The results showed that consumers' willingness to pay for egg
characteristics depends on previous purchasing experience. People
who have previously bought eggs without a package are willing to
pay $ 1.39 for every 12 eggs in advanced packages.

نتایج تجزیه و تحلیل خوشه بندی نشان داد ه ناهمگنی شدیدی در وا نشهای مصرف
 همچنین نتایج نشان داد ه افزایش.نندگان نسبت به ویژیگیهای محصول وجود دارد
آگاهی مصرف نندگان از ادعاهای تغذیهای مواد غذایی نقش اثرگذاری بر ترجیحات
.مصرفی آنها دارند
The results of clustering analysis showed that there is a strong
heterogeneity in consumers' reactions to product characteristics.
The results also showed that increasing consumers' awareness of
food nutrition claims has an effect on their consumption
preferences.

نتایج نشان میدهد ه متغیر نام تجاری از ن ر آماری با متغیر ترجیحات مصرف ننده
.رابطه آماری معناداری داشتهاست
The results show that the brand variable has a statistically

.significant relationship with the variable of consumer preferences
 غذایی در هر دو شور غنا و نیا به طور مثبت ترجیحات مصرف،نتایج نشان داد ارز
ننده را تحت تأثیر قرار داده و سطح تحصیالت در شور غنا اثر مثبتی روی ترجیحات
.مصرف ننده داشته ولی این اثر در شور نیا منفی بوده است

Ordered logit

The results showed that nutritional value in both Ghana and Kenya
positively affected consumer preferences and the level of education
in Ghana had a positive effect on consumer preferences but this
effect was negative in Kenya .

 دو مرحلهای هکمن،رو

 سطح تحصیالت و قیمت ماهی از، اندازه خانوار،نتایج نشان داد سطح درآمد خانوار
.عوامل موثر بر تصمیم خرید و مصرف ماهی خانوار بوده است

Heckman two-stage
method

The results showed that household income level, household size,
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education level and fish price were the factors influencing the
decision to buy and consume household fish.

نتایج نشان داد ه عواملی چون وضعیت تأهل ،سن و درآمد افراد رابطه مثبت و سطح
تحصیل و تعداد اعضای خانوار ،رابطه منفی معنی داری با تمایل به پرداخت مصرف
نندگان برای محصوالت غذایی ارگانیک داشته است.
The results showed that factors such as marital status, age and
income of individuals had a positive relationship with education
level and number of household members, a significant negative
relationship with the willingness of consumers to pay for organic
food products.

رگرسیون خطی

ایاالت متحده

Linear regression

United States

محصوالت
غذایی ارگانیک
(سیب و شیر)
Organic food
products
(apples and
)milk

وانگ و سان ()62

مأخذ :یافتههای پژوهش
Source: Research findings

افزونبراین ،تفاوت این مطالعه با سایر مطالعوات انجوام شوده آن
است ه محصوول موورد مطالعوه یوک محصوول خواص و جدیود بوا
ویژگیها و ارز ،غذایی باال بوده ه هنووز در بوازار تثبیوت نشوده و
بسیاری از مصرف نندگان از این محصول ارزشمند اطالعوی ندارنود.
لذا با توجه به اهمیت محصوالت غذایی سالم برای مصرف نندگان و
توسعه بازار آنها ،مطالعه در زمینه ایون محصووالت مثول قوارچ شواه
صدف ،میتواند اطالعات مفیودی بورای هور دو گوروه ارائوه دهود .از
این رو ،هدف اصلی این پژوهش پاسخ به ایون سووال اسوت وه چوه
عواملی میتوانند بر ترجیحات مصرفی خانوار در جایگزینی قوارچ شواه
صدف به جای قارچ د مهای موثر باشند.

پاسخهای مشاهدهشدهی گسسته را تعری ،می نند و بایسوتی بورآورد
شوند ( .)54اگر فرش نید ه متغیر وابسته  yiدارای  mگوروه باشود،
احتمال انتخا  yi = mبه صورت معادله ( )3تعری ،شده است (.)34
´
´

 

(P( y  m | x )  P  m 1  y i*   m   F  m   x i   F  m 1   x i  )3








i

ه در آن  Fتابع توزیع تجمعی میباشد ( .)34احتمال تجمعوی در
الگوی الجیت ترتیبی ،احتمال اینکه مصرف ننوده  ،iسوطح mام یوا
پایینتر ( )m-1, …,1را به خود اختصاص دهد ،را بورآورد موی نود و
این الگو بهصورت معادله ( )4تصریح میشود:
()4

  m x i  
   m   1x 1i   2 x 1i   k x ki 
1   m  x i  

log 

m  1, 2,3, , m i  1, , n

مبانی نظری و روش تحقیق

در اقتصادسنجی از الگوی الجیت ترتیبی مبتنوی بور یوک متغیور
پنهان پیوسته میباشند .این رو ،بهصورت معادله ( )1تعری ،میشود
(:)54
*
ˆ
()1
y i   x i  i
در رابطه فوق متغیر وابسته پیوسته ،بردار پارامترهای قابول
برآورد ،بردار متغیرهای توضویحی غیرتصوادفی مشواهدهشوده و
یوک
بهعنوان جزء خطا است ه دارای توزیع الجسوتیک اسوت.
متغیر غیرقابل مشاهده است ،بنابراین تکنیکهای استاندارد رگرسیونی
توانایی برآورد این گونه رفتارها را ندارند .اگور فورش شوود متغیور
گسسته و قابلمشاهده باشد ،ارتباط میان متغیر غیرقابل مشواهده
و متغیر قابلمشاهده  ،از الگوی الجیت ترتیبی بهصورت ذیول بوه
دست میآید (:)34
y i  1 if  0    y i*   1 , i  1,, n

(()2

i  1,, n

 1  y i*   2 ,

y i  2 if

i  1,, n

2  y  3 ,

y i  3 if

*
i

M
y i  m if  m 1  y i*  ,
i  1,, n
در معادله ( yi ،)2میزان ترجیحات مصرف نندگان ( م ،متوسوط
و زیاد) n ،اندازه نمونه مورد بررسی و هوا آسوتانههوایی هسوتند وه

ه در معادله (  i (x i ) ،)4احتمال تجمعوی را نشوان داده و بوه
صورت معادله ( )5تعری ،میشود (20و :)34
()5

 m (x i )    m   x i   p  y i  m | x i 
´





بردار ستونی پارامترها (  ) 1 ,  2 ,, kو  xiبردار سوتونی
متغیرهای توضیحی میباشد .همچنوین   mتنهوا بوه احتموال طبقوه
پیشبینی وابسته است و به متغیرهای توضیحی بستگی ندارد .عوالوه
بر این ،قسمت قطعوی  ، 1x 1i  2 x 1i  k x kiبخوش
مستقل طبقه میباشد .این دو ویژگی ،متضمن ترتیبی بودن گروههای
پاسخ میباشند و نشان مویدهنود وه نتوایج ،مجموعوهای از خطووط
موازی 1و یکی از مهمترین فروش الگووی الجیوت ترتیبوی ،فرضویه
برابری ضرایب متغیرهای توضیحی برای تمامی گروهها است وه بوه
وسیله آزمون رگرسیونهای موازی ارزیابی می شود .آزمون رگرسویون
موازی به وسیله آزمون برنت 2ارزیابی قرار میگیرد .این آزمون ،الگوی
برآورد شده با یک مجموعه ضرایب برای تمامی گروهها را با الگوویی
با مجموعه ای مجوزا از ضورایب بورای هور گوروه مقایسوه موی نود.
بهعبارتدیگر ،چنان چه فرضیهی صفر این آزمون ،ه هموان الگووی

1- Parallel lines
2- Brant
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فعلی برآورد شده میباشد ،1مورد قبول واقع شود ،نشانگر آن است ه
پارامترهای وضعیت برای همه گروههای پاسخ یکسان میباشند .برای

آزمون رگرسیونهای موازی ،آماره   2طبق معادله ( )6محاسوبه موی
شود ( 34و :)54
2
  2loglikelihood Cm   2loglikelihood Gm 
()6
 Cmو  Gmبووه ترتیووب نشوواندهنوودهی الگوووی فعلووی و الگوووی
عمومی میباشند .چنانچه   2محاسبهشده به لحوا آمواری معنویدار
شود ،نشاندهندهی عدم پذیر ،فرضیه صوفر یعنوی بوراز ،صوحیح
الگوی فعلی میباشد ( .)54به عبارت دیگر ،الگوی برآورد شده الجیت
یا پروبیت ترتیبی نیست .پارامترهای رگرسیون از طریق رو ،حدا ثر
درستنمایی 2ه احتمال طبقهبندی صحیح را حدا ثر می ند ،به دست
میآیند ه میتوان آن را بهصورت معادله ( )7بیان رد ( 20و :)34

() 7

zim

´
 

  γ  m 1  β x i  
 


n m
´
 
L  y |β;  1  2,,  m 1     γ  m  β x i
i 1 m  0  

ه در رابطه فوق یک متغیر دوتایی است ه زمانی ه گوروه
مشاهدهشده برای خانوار  iبرابر  mباشد ،مساوی یوک و در غیور ایون
صووورت صووفر خواهوود شوود .از آن جووایی ووه لگوواریتم تووابع حوودا ثر
درستنمایی نسبت به پارامترها غیرخطی است؛ برآورد الگو میسر نبووده
و موویبایسووت از رو،هووای بهینووهسووازی عووددی از جملووه فرآینوود
حدا ثرسازی از طریق الگوریتم نیوتن -راپسونBFGS5 ،BHHH4 ،3
و  DFP6استفاده رد ه در این فرآیند بوه طوور معموول از الگووریتم
نیوتن -رافسون استفاده میشود ( 19و  .)25در مدل الجیوت ترتیبوی،
تفسیر ضرایب متغیرهای توضیحی بهصورت مستقیم انجام نمیشوود.
برای این من ور ،از اثر نهایی متغیرهای توضیحی استفاده میشود وه
به سه صورت قابل اندازهگیری است :بوهوسویله تغییور یوک واحود در
اطراف میانگین( ،)∆1بهوسیله تغییور یوک انحوراف معیوار در اطوراف
میانگین( )∆σو تغییر از حداقل به حدا ثر متغیر توضویحی(.)∆Range
اثر نهایی یک واحد تغییر در پیش بینی بر روی احتموال طبقوهی
 ،mبه شکل معادله ( )8محاسبه میشود ( 20و :)34
p  y i  m x i    m   x i    m 1   x i 


()8
x k
x k
x k
   m 1   x i     m   x i    k

وووه در آن   0   ، m  x i   mو  m  
x k
میباشد ( 20و .)34
 -1الگوی عمومی ،الگویی است ه در آن ارز ،های پارامترهای وضوعیت مجازنود
از گروهی به گروه دیگر تغییر نند.
2- Maximum likelihood.
3- Newton –Raphson.
)4- Berndt, Hall, Hall and Hausman Algorithm (BHHH
)5- Broyden, Fletcher, Goldfarb, Shanno (BFGS
)6- Davidon, Fletcher and Powell (DFP

الگوی تجربی تحقیق به صورت معادله ( )9تصریح شده است:

Y i   0 Age i  1Famsize i   2 Edu i  3Income i   4 Appearance1i

()9

 5 Appearance 2i   6 Food i   7 Price1  8 Price 2i  9 Placei
 10 Promotion i  11Healthindex i  12 Familiarity i  13ID i

در معادله ( :Y ،)9میزان ترجیحات مصرفی خانوار ( م ،متوسط و
زیواد)؛  :Ageسون مصورف ننودگان؛  :Famsizeبعود خووانوار؛ :Edu
بیانگر تحصیالت مصرف نندگان؛  :Incomeبیانگر میوانگین سوطح
درآموود ماهانووه خووانوار؛  :Appearance1بیووانگر شوواخ اهمیووت
ویژگیهای ظاهری قبل از پخت ،تر یبی از گویههایی چون عمر مفید
طوالنی ،جنس نرم ،عدم شکنندگی ،منسجم بودن و مترا متر ساقه و
غیوره ( یفوی و دارای طیو ،لیکوورت  5گزینووهای)؛ :Appearance2
بیانگر شاخ اهمیت ویژگیهای ظواهری بعود از پخوت ،تر یبوی از
گویههایی چون ثابت بودن رنگ قارچ ،آ اندازی متر در زمان طبخ،
طعم و عطر خو و غیره ( یفی و دارای طی ،لیکورت  5گزینوهای)؛
 :Foodبیانگر شاخ آگاهی از خواص غذایی و دارویوی ،تر یبوی از
گویه های مربوط به خواص غذایی و دارویی قارچ شاه صدف ( یفی و
دارای طی ،لیکورت  5گزینوهای)؛  :Price1بیوانگر شواخ اهمیوت
قیمت قارچ خورا ی-دارویی شاه صدف ،تر یبی از گویههوای قیمتوی
قارچ خورا ی -دارویی شواه صودف ( یفوی و دارای طیو ،لیکورت 5
گزینهای)؛  :Price2بیانگر شاخ اهمیت تخفیفات قیمتی ،تر یبی از
گویوههووای قیمتوی قووارچ د مووهای( یفوی و دارای طیو ،لیکوورت 5
گزینهای)؛  :Placeبیانگر شاخ دسترسوی فیزیکوی بوه محصوول و
اهمیت مکانهای توزیع ،تر یبی از گویههایی چون دسترسی آسانتر،
وجود مکانهای مختل ،توزیع ،تداوم عرضوه ،عرضوه مون م و غیوره
( یفووی و دارای طیوو ،لیکوورت  5گزینووهای)؛  :Promotionبیووانگر
شاخ اهمیت پیشبرد فرو ،،تر یبی از گویههایی چون مشوقهای
خرید ،تبلیغات ،شر ت در نمایشگاه ،شکل بستهبندی ،وجود برچسب و
نووام تجوواری و غی وره ( یفووی و دارای طی و ،لیکوورت  5گزینووهای)؛
 :Healthindexبیانگر شاخ اهمیت سالمتی ،تر یبی از گویههوایی
چون توجه به خواص دارویی مواد غذایی ،اهمیت دادن به محصوالت
سالم ،اهمیت داشتن یک زندگی سالم و غیوره ( یفوی و دارای طیو،
لیکرت  5گزینهای)؛  :Familiarityبیانگر آشنایی بوا قوارچ خوورا ی-
دارویی شاه صدف (متغیر مجازی بلی= یک و خیر= صفر)؛  :IDبیانگر
ایجاد تجربه مصرف برای مصرف نندههایی است ه تا نون از قارچ
شاه صدف مصرف نکردهاند (متغیر مجازی ایجاد تجربه مصرف= یک
و مصرف نندگان= صفر).
همان طور ه در قسمت فوق به شاخ هوای موورد اسوتفاده در
پژوهش اشاره شد ،برای ساخت این شاخ ها از گویههوای مختلفوی
بهره گرفته شده و در نهایت با اسوتفاده از رو ،تحلیول عواملی ایون
گویهها تر یب و به شاخ تبدیل شده است .یوک مودل عواملی در
حالت لی برای  Pعامول و  mمتغیور ( )p<mبهصوورت معادلوه ()10
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است (:)51
(( j  1,2,3,K , p , i 1,2,3, K , m ) )10

Y i  i   ij  f j  ei

در معادله ( i ،)10میانگین متغیور iام روی لیوه مشواهدههوا و
 ijضرایب همبستگی بین متغیر jام و عامل jام است f j .ها عامل

مؤثر و  e iخطاها بوده ه فرش میشووند وه مسوتقل از یکودیگر و
عامل ها هستند .در ایون رو ،ابتودا مواتریس ضورایب همبسوتگی را
برآورد رده و سپس بارگذاری عاملها محاسوبه مویشوود .درنهایوت،
ماتریس دادهای استاندارد شده را ایجاد رده و سوپس بوا اسوتفاده از
معادله ( )11امتیاز عاملها برای هر خانوار برآورد شده است (.)51
m

()11

f jk  l ik z ij
i 1

 Fjkرقم عامل kام خانوار jام lik ،بار عواملی  kروی متغیور  iو zij

دادههای استاندارد شده اولیهی متغیر  iدر خانوار  jبوده است.
این تحقیق از لحا هدف یک تحقیق اربردی است و از لحوا
رو ،یک تحقیق توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش،
خانورهای سا ن در شهر مشهد اسوت وه آموار دقیوق آن 1021068
خانوار در سال  1396بوده و جمعیتی بالغ بر  3372660نفر را تشوکیل
میدهند .از ل خانوار موجود در مشوهد 917352 ،خوانوار در شوهر و
 103657خانوار در روستا سا ن هستند ( .)58با توجه به اینکوه قوارچ
خووورا ی -دارویووی ش واه صوودف نوووعی قووارچ خوواص بوووده ،تنهووا در
مکانهای خاصی توزیع و به فرو ،میرسد .لذا به این علت از رو،
نمونه گیری در دسترس استفاده شده است .با توجوه بوه حجوم جاموه
آماری و جدول مورگوان ،حجوم نمونوه  384تعیوین شوده وه بورای
اطمینان بیشتر این حجم به  400نمونه افزایش یافته تا ارزیابی دقیوق
و درستی از رفتار مصورف ننودگان انجوام شوود .همچنوین ،تکمیول
پرسشنامه در سال  1398انجام شده است .ابزار تحقیق پرسشنامه بوده
ه حاوی دو بخش محرا محیطی وه در آن اطالعوات اجتمواعی-
اقتصادی ،جامعه شناختی ،وضعیت عمومی مصرف قوارچ و ترجیحوات
مصرفی ،مصرف ننده و محرا بازاریابی ه در آن در موورد اهمیوت
آمیخته های بازاریابی در ترجیحات مصرف ننده موورد پرسوش قورار
گرفته است .جهت سنجش پایایی پرسشونامه از رو ،ضوریب آلفوای
رونباخ استفاده شده و مقدار این ضریب بورای ول سوؤاالت طیو،
لیکرت پرسشنامه برابر  0/801بهدستآمده و بزرگتر از  0/700اسوت
و در سطح مناسبی قرار دارد ،بنابراین قابلیت اعتماد پرسشونامه موورد
تائید است .همچنین ضریب آلفای رونباخ برای شاخ ویژگیهوای
محصول (شاخ اهمیت ویژگیهای ظاهری قبل از پخوت ،شواخ
اهمیت ویژگی های ظاهری بعد از پخت و شاخ آگواهی از خوواص
غذایی و دارویی)  ،0/794بورای شواخ قیموت ( Price1و )Price2
 ،0/797برای شاخ پیشبرد فرو ،0/793 ،برای شاخ دسترسوی
فیزیکی به محصول  0/788و برای شاخ اهمیوت سوالمتی 0/800
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برآورد شده است.
افزون براین ،برای جمع آوری اطالعات از رو ،میدانی (پیمایشی)
با استفاده از ابزارهای مشواهده ،مصواحبه و پرسشونامه اسوتفاده شوده
است .تکمیل پرسشنامه ها به صورت مصاحبه انجام شده و این فرآیند
برای افرادی ه قارچ شاه صودف را مصورف نمووده در هموان زموان
انجام و برای افرادی ه تا نون تجربه مصرف نداشوتند ،ایون فرآینود
بعد مصرف و در بازه یک هفتهای انجام شده است .ل پرسشونامههوا
در بازه زمانی  3تا  4ماه تکمیل شده است.

نتایج و بحث
در این پژوهش ،به من وور بررسوی عوامول موؤثر بور ترجیحوات
مصرفی خانوار (ترجیحات مصرفی خانوار نسبت بوه جوایگزینی قوارچ
شاه صودف بوه جوای قوارچ خوورا ی د موهای) ،بورای آن دسوته از
خانوارهایی وه تجربوه مصورف قوارچ شواه صودف را نداشوتند (251
خانوار) ،ابتدا تجربه مصرف ایجاد شد و سپس ترجیحات مصرفی ول
خانوارها ( 400خانوار) مورد ارزیابی قرار گرفت .بدین من ور از الگووی
الجیت ترتیبی بهره گرفته شدهاست .جدول  2نتایج حاصول از توزیوع
فراوانی سطوح میزان ترجیحات مصرفی خانوارهوا (متغیور وابسوته) را
نشان میدهد .نتایج بیانگر آن است ه  12/5درصد از نمونوه میوزان
ترجیحاتشان برای جایگزینی قارچ شاه صدف در سطح م بوده است.
این در حالی است ه  40درصد از نمونوه میوزان ترجیحاتشوان بورای
جایگزینی قارچ شاه صدف در سطح متوسط و  47/5درصد دیگر نمونه
میزان ترجیحاتشان برای جایگزینی در سطح زیاد بوده است .این یافته
این موضوع را نشان میدهنود وه حجوم زیوادی از خانوارهوا تمایول
بیشتری به جایگزینی قارچ شاه صدف به جای قارچ د مهای دارند.
با توجه به اینکه در الگوی الجیت ترتیبوی تصوریح درسوت الگوو
مهم است ،در ابتدا برای ارزیابی اینکه الگوی برآورد شده یک الگووی
مناسب بوده از دو آزمون هاسمر و لیمشو 1و لیپسیتز 2استفاده شده ()8
و نتایج آن در جدول  3گزار ،شده است .فرش  H0در هر دو آزمون،
مناسب بودن الگوی برآورد شده در مقابول فورش  H1نامشوخ یوا
نامناسب بودن الگو ،میباشد .نتایج جدول  3نشان میدهد هر دو آماره
در فاصله اطمینان  95درصد بی معنا بووده و ایون موضووع بیوانگر آن
است ه نمی توان فرش  H0را رد ورد؛ یعنوی الگووی بورآورد شوده
مناسب است.

1- Hosmer–Lemeshow Test
2- Lipsitz Test
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جدول  -2نتایج توزیع فراوانی ترجيحات مصرفی خانوار
Table 2- The results of the frequency distribution of household consumption preferences

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

فراوانی

سطوح ترجيحات خانوار

Cum.

Percent

Freq.

The household preference levels

12.5

12.5

50

م

52.5

40

160

100

47.5

190

-

100

400

Low

متوسط
Medium

زیاد
High

ل
Total

مأخذ :یافتههای پژوهش
Source: Research findings

جدول  -3آزمونهای مناسب بودن بودن الگوی الجيت ترتيبی
Table 4- Goodness-of-fit tests for ordinal logistic
regression models

سطح احتمال

درجه آزادی

آماره

Statistic
DF
P-value
17.80
17
0.83
6.40
9
0.71
((HL = Hosmer-Lemeshow

آزمونها
Tests
HL
Lipsitz

مأخذ :یافتههای پژوهش
Source: Research findings

افزون براین ،نکته دیگری ه در الگوی الجیوت ترتیبوی اهمیوت
دارد ،این است ه آستانهها نباید با هم برابر باشند .برابر بودن آسوتانه
به معنای یکسان بودن گروههای متغیر وابسته اسوت وه در صوورت
تایید آن بیانگر نادرست بودن ن ام طبقهبندی میباشد .برای ارزیوابی
از آزمون ی-دو استفاده و مقدار این آماره  186/94برآورد شده ه در
سطح  1درصد شایان توجه بوده است؛ بنابراین فرش برابری آستانهها
رد و فرش اینکه آستانهها با هم متفاوت هستند ،تایید میشود.
نتایج آزمون برنت در جدول  4ارائه شده است .نتایج آماره ی-دو
هم برای ل و هم برای تک متغیرها بی معنی اسوت؛ یعنوی فرضویه
برابری ضریب متغیرهای توضیحی برای تمامی گروهها تایید میشود.
بهعبارتدیگر ،ارز ،پارامترهای وضعیت برای تمامی گروههای متغیر
وابسته ثابت و یکسان بووده و از ایون لحوا واربرد الگووی الجیوت
ترتیبی از مبانی محکم برخودار است.
نتایج مربوط به معیارهای خوبی براز ،الگوی الجیت ترتیبوی در
جدول  5ارائه شده است .بوا توجوه بوه نتوایج جودول  ،5آمواره  LRو
 Waldبه ترتیب  93/52و  86/37بوده و در سطح احتمال یک درصد
معنیدار است ه گویای معنیداری ل رگرسیون میباشد و همچنین
مقوودار R2 Cragg- ،R2 ML (Cox-Snell) ،R2 McFadden’s
 Uhlerو  R2 Countبرای الگوو بورآورد شوده در مرحلوه معرفوی بوه

ترتیب  0/24 ،0/21 ،0/20و  0/56است ه مقوادیر شوایان پذیرشوی
بوده و بیانگر معتبر بودن الگوها میباشند.
همچنین ،همخطی بین متغیرهای مستقل ،بوهوسویله آموارههوای
عامل تورم واریانس )VIF( 1و تلورانس )1/VIF( 2بررسیشده و نتایج
آن در جدول  6گزار ،شده است .نتایج آن گویای نبود همخطی بین
متغیرهای توضیحی الگو است؛ زیرا ه مقدار عددی آماره  VIFبورای
تمام متغیرها متر از  5است .همچنین نتایج الگوی الجیت ترتیبی در
جدول  7گزار ،شده است .در الگوهای بوا متغیور وابسووته محوودود
شوده ضرایب برآوردی بطور مستقیم قابل تفسیر نیستند و عالمت آن
ها نشان دهندهی جهت تأثیر متغیرهای مستقل بر احتمال قرار گرفتن
در سطوح مختل ،میزان ترجیحات مصرفی خانوار است .بوا توجوه بوه
جدول  ،6ضریب تخمینی منفی و معنی دار متغیر سن سرپرست خانوار
نشان می دهد ه با افزایش سن سرپرست خانوار ،این احتموال را وه
خانوار در سطوح باالتر میزان ترجیحات مصرفی قورار گیرنود ،واهش
میدهد .به عبارتی ،سرپرستهای جوان در مقایسه با سرپرسوتهوای
مسن ،تمایل بیشتری نسبت به جایگزینی قارچ شاه صودف بوه جوای
قارچ د مه ای دارند .این نتیجه با توجه به اینکه قارچ شاه صدف یوک
محصول نوآورانه و جدید است ،قابل پیشبینی است ه سرپرستهای
جوان تر محصوالت جدیدتر را راحتر می پذیرند .این یافتوه بوا مطالعوه
چن و همکاران ( )10همسو بوده است .آنهوا نشوان دادنود تغییورات
ترجیحی در میان پاسخ دهندگانی ه سن باالتری دارند ،متر مشاهده
شده است.

)1- Variance Inflation Factor (VIF
2- Tolerance

بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرفی خانوار برای قارچ شاه صدف
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جدول  -4نتایج آزمون برنت برای فرضيه رگرسيون موازی
Table 4- Results of Brant Test of Parallel Regression Assumption

درجه آزادی

سطح احتمال

کی-دو

متغيرها

DF

P>chi2

Chi2

Variables

1

0.61

0.26

سن سرپرست خانوار

1

0.65

0.21

1

0.12

2.41

1

0.12

2.48

1

0.82

0.05

1

0.52

0.41

1

0.65

0.20

1

0.15

2.01

1

0.43

0.62

1

0.44

0.60

1

0.20

1.64

1

0.31

1.02

1

0.25

1.34

1

0.34

0.90

14

0.51

13.27

Age of Household head

بعد خانوار
Household size

تحصیالت
Education

درآمد خانوار
Income of Household

اهمیت ویژگیهای ظاهری قبل از پخت

شاخ

Importance index of appearance characteristics before baking

اهمیت ویژگیهای ظاهری بعد از پخت

شاخ

Importance index of appearance characteristics after baking

آگاهی از خواص غذایی و دارویی

شاخ

Food and medicine awareness index

قیمت قارچ د مهای

شاخ

Button mushroom price index

شاخ قیمت قارچ شاه صدف
King Oyster mushroom price index
شاخ پیشبرد فرو،
Sales promotion index

شاخ

دسترسی فیزیکی به محصول

Product accessibility index

شاخ

اهمیت سالمتی

Health importance index

آشنایی
familiarity

ایجاد تجربه مصرف
Creating a consumption experience

ل
ALL

مأخذ :یافتههای پژوهش
Source: Research findings

همچنین ،این یافته با نتایج مطالعات مجاوریان و همکواران ()38
در بررسی ترجیحات مصرف محصوالت لبنی ،ضیایی و همکاران ()69
در بررسی تصومیم بوه مصورف مواهی ،نصورتی و همکواران ( )39در
بررسووی میووزان مصوورف موواهی و وانووگ و سووان ( )62در بررسووی
محصوالت غذایی ارگانیوک ناهمسوو بووده اسوت؛ دلیول اصولی ایون
موضوع می تواند این باشد ه قارچ شاه صدف یک محصول خاص و
جدید بوده و مصرف نندگان از آن اطالع و آگاهی ندارند و همچنین
سرپرسووتهووای جوووان دسترسووی بیشووتری بووه اطالعووات در مووورد
محصوالت جدید داشته و انعطاف پذیری بیشتری در سولیقه مصورفی
خود نسبت به سرپرستهای مسنتر دارند.
متغیر درآمد خانوار اثر مثبت و معنویداری بور میوزان ترجیحوات

مصرفی خانوار دارد .به عبارتی ،با افوزایش درآمود ماهانوه ،خوانوار بوا
احتمال بیشتری در سطوح باالتر ترجیحات مصرفی قورار موی گیرنود.
این یافته این موضوع را نشان میدهد ه با افزایش درآمود ،خانوارهوا
تمایل بیشتری برای مصورف محصووالت بوا ارز ،غوذایی بواالتر و
سالم تر دارند .ایون یافتوه بوا مطالعوات آقاصوفری و همکواران ( )1در
بررسی ترجیحات مصورف زعفوران بوا برچسوب ارگانیوک ،ضویایی و
همکاران ( )69در بررسوی تصومیم بوه مصورف مواهی ،دورانودیش و
همکاران ( )15در بررسی تصومیم و میوزان مصورف آبزیوان ،شوهرام
فقیهووی و بووریمنووژاد ( )53در بررسووی پووذیر ،و تصوومیم بووه خریوود
محصوالت خاص (سبزی و میوه) ،شینگ و همکاران ( )57در بررسی
ترجیحات مصرفی شیر و وانگ و سوان ( )62در بررسوی محصووالت
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غذایی ارگانیک همسو و با مطالعه نصرتی و همکاران ( )39در بررسی
میزان مصرف ماهی ناهمسو بوده است.
جدول  -5نتایج معيارهای خوبی برازش الگوی الجيت ترتيبی
Table 5- Results Measures of Fit for ordinal logistic
regression

آماره

معيارها

Statistic
-392.02
-344.60
94.84
0.00
87.35
0.00
0.21
0.21
0.25
0.58

Criteria
Log-Like Intercept only
Log-Like Full Model
)LR (13
)LR (p-value
)Wald chi2(13
)Wald (p-value
R2 McFadden’s
)R2 ML (Cox-Snell
R2 Cragg-Uhler
R2 Count

مأخذ :یافتههای پژوهش
Source: Research findings

ضرایب متغیرهای شاخ اهمیت ویژگیهوای ظواهری قبول از
پخت و شاخ ویژگیهای ظاهری بعد از پخوت مثبوت بووده و ایون
بدان معنی است ه با افزایش میزان اهمیت ویژگیهای ظاهری قبل
و بعد از پخت ،خانوار با احتمال بیشتری در سوطوح بواالتر ترجیحوات
مصرفی قرار می گیرند .افزون براین ،ضریب متغیر شاخ آگواهی از
خواص غذایی و دارویی قارچ شاه صدف مثبت بووده وه بیوانگر ایون
است ه افزایش آگاهی خانوار از خواص غذایی و دارویوی قوارچ شواه
صدف ،این احتمال را ه خوانوار در سوطوح بواالتر میوزان ترجیحوات
مصرفی قرار گیرند ،افزایش میدهد .این موضوع نشان مویدهود وه
ویژگی های ظاهری قبل و بعد از پخت و افوزایش آگواهی از خوواص
غذایی و دارویی قارچ خورا ی -دارویی شاه صدف به عنووان آمیختوه
بازاریابی محصول ،در ترجیحات خانوار نقش بسزایی داشته است .ایون
یافته با مطالعاتی بدین شرح همسو است ،آنودرواژ و همکواران ( )5در
بررسی ترجیحات مصرفی مواد غذایی ارگانیگ نشان دادنود ،افوزایش
آگاهی و دانش نسبت به خواص مواد غذایی ارگانیوک اثور مثبتوی بور
نگر ،مصورف ننودگان داشوته اسوت .امیرنوژاد و همکواران ( )4در
بررسی تمایل به پرداخت برنج نشان دادند ویژگیهای طعم و سالمت
غذا از عوامل اثرگذار بر ترجیحوات مصورفی بووده اسوت .ووچکی و
همکاران ( )31در بررسی ترجیجات مصرف میوه و سبزیجات ارگانیک
نشان دادند متغیرهای اهمیت ظاهر محصول و اهمیوت ارز ،غوذایی
اثر مثبتی بر تمایل به پرداخت افوراد داشوته اسوت .شوهرام فقیهوی و
بریم نژاد ( )53در بررسی ترجیحات میوه و سبزیجات ارگانیوک نشوان
دادند شاخ آگاهی از ویژگیهای یک محصول اثر مثبتی در احتمال
پذیر ،و تصمیم به خرید داشته اسوت .شوینگ و همکواران ( )57در
بررسی ترجیحات شیر و انتیلو و همکاران ( )8در بررسوی ترجیحوات

مصرفی ماهی فین نشان دادند متغیر ارز ،غذایی مهمترین عامل در
ترجیحات مصرف نندگان بوده است .گابسوکی و همکواران ( )18در
بررسی ترجیحات مصرفی نوان نشوان دادنود وه افوزایش آگواهی از
ادعاهای غذایی نقش به سزایی بر ترجیحات مصرفی نان داشته است.
همچنین این یافته با مطالعه شاپوری و قربوانی ( )55ناهمسوو اسوت.
آنها در بررسی ترجیجات مصرفی محصوالت داموی ارگانیوک نشوان
دادند ه متغیر ظاهر محصوالت دامی اثر منفی در تمایل بوه مصورف
آتی این محصول داشته است.
ضریب متغیر شاخ قیمت قارچ شاه صدف منفی بوده ه بیانگر
اثر منفی قیمت قارچ شاه صودف بور احتموال قورار گورفتن خوانوار در
سطوح باالتر میزان ترجیحات مصورفی اسوت .بوه عبوارتی ،افوزایش
شاخ قیمت ،احتمال قرار گورفتن خوانوار در سوطوح بواالتر میوزان
ترجیحات مصرفی را اهش میدهود .ایون یافتوه بوا نتوایج مطالعوات
مجاوریان و همکاران ( )38در بررسی ترجیحات مصورف محصووالت
لبنی و ضیایی و همکاران ( )69در بررسی تصمیم بوه مصورف مواهی
همسو بوده است.
ضریب متغیر شاخ پیشبرد فرو ،مثبت بوده وه بیوانگر ایون
است ه افزایش ترویج و ترفیع محصول ،این احتمال را ه خوانوار در
سطوح باالتر میزان ترجیحات مصرفی قرار گیرند ،افوزایش مویدهود.
این نتیجه بیانگر این است ه تبلیغات پیشورو ،افوزایش مشووقهوای
خرید ،یا بسته بندی مناسب و  ،...منجر به افزایش مصرف قوارچ شواه
صدف توسط خانوارها میشود .این یافته بوا نتوایج مطالعوه امیرنوژاد و
همکوواران ( )4در بررسووی ترجیحووات مصوورفی بوورنج همسووو اسووت.
همچنین ،متغیر شاخ دسترسی فیزیکی به محصول اثور مثبتوی بور
احتمال قرار گرفتن خانوار در سطوح باالتر میزان ترجیحوات مصورفی
دارد .این نتیجه بیانگر این است وه بهبوود در ابزارهوا و انوالهوای
دسترسی فیزیکی به محصول ،شرایط دسترسی خانوار بوه قوارچ شواه
صدف را بیشتر رده و در نهایت منجر به افزایش مصورف آن توسوط
خانوارها میشود .این یافته با نتایج مطالعات آندرواژ و همکاران ( )5در
بررسی ترجیحات مصرفی مواد غذایی ارگانیگ ،یانگو و همکاران ()65
در بررسی ترجیحات مصرفی میووه و سوبزیجات وارداتوی و شوینگ و
همکاران ( )57در بررسی ترجیحات شیر همسو است.
متغیر آشنایی یا شناخت از قارچ اثر مثبتی بر احتمال قورار گورفتن
خانوار در سطوح باالتر میزان ترجیحات مصرفی دارد .به عبارت دیگر،
خانوارهایی ه با قارچ شاه صدف آشنایی داشته انود ،تمایول بیشوتری
برای جایگزینی این قارچ به جای د مه ای دارند .این یافتوه بوا نتوایج
مطالعات پورعلیجان و همکاران ( )48در بررسوی ترجیحوات مصورفی
مر بات ارگانیک و محمدی و همکاران ( )37و هاروود و دریوک ()23
در بررسی ترجیحات مصرفی شیر همسو است.
با توجه به اینکه نمونه مورد مطالعه شامل دو گوروه خانوارهوایی
ه با اطالع و آگاهی خود اقودام بوه مصورف ایون قوارچ وردهانود و
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خانوارهایی ه تا نون این قارچ را مصرف نکرده و برای آنها تجربوه
مصرف ایجاد شده است .جهت اینکه این تفاوت در الگوو لحوا شوود
یک متغیر مجازی تحت عنوان ایجاد تجربه مصرف قارچ شاه صودف
تعری ،شده است .با توجه به جدول  ،6متغیر ایجاد تجربه مصرف ،اثر
مثبتی بر احتمال قرار گرفتن خانوار در سطوح باالتر میزان ترجیحوات
مصوورفی داشووته ؛ امووا ایوون اثوور مثبووت شووایان توجووه نبوووده اسووت.

387

به عبارت دیگر ،خانوارهایی ه برای آنها تجربه مصرف ایجواد شوده،
دقت ن ر بیشتری روی مصرف قارچ شاه صدف داشتهاند .این یافته با
نتایج مطالعه او و همکاران ( )9در بررسی ترجیحوات مصورفی تخوم
مرغ همسو است .آن ها نشان دادند وه تجربوه مصورف یوا خریود در
تمایل به پرداخت مصرف نندگان موثر است.

جدول  -6نتایج برآورد الگوی الجيت ترتيبی و آزمونهای همخطی
Table 6- Results of for Ordinal Logit model Multicollinearity tests

آزمون هم خطی

سطح

Multicollinearity test
VIF/1
VIF

احتمال

Std. Err. Robust

1.01

1.02

0.00

0.01

-0.03

1.04

1.09

0.22

0.10

-0.12

1.08

1.16

0.37

0.04

0.03

1.07

1.14

0.02

0.03

0.08

1.19

1.41

0.01

0.25

0.74

1.16

1.34

0.01

0.24

0.63

1.03

1.06

0.03

0.79

1.69

1.10

1.20

0.10

0.35

0.61

1.11

1.23

0.04

0.21

-0.45

1.02

1.05

0.03

0.23

0.48

1.14

1.29

0.01

0.14

0.44

1.01

1.02

0.47

0.28

0.20

1.02

1.04

0.02

0.24

0.57

1.02

1.05

0.25

0.21

0.25

-

-

-

0.87

-2.34

-

-

-

0.86

-2.08

-

1.15

-

-

-

P>z

خطای استاندارد قوی

ضرایب

متغيرها

Coef.

Variables

سن سرپرست خانوار
Age of Household head

بعد خانوار
Household size

تحصیالت
Education

درآمد خانوار
Income of Household

اهمیت ویژگیهای ظاهری قبل از پخت

شاخ

Importance index of appearance characteristics before
baking

شاخ

مأخذ :یافتههای پژوهش
Source: Research findings

اهمیت ویژگیهای ظاهری بعد از پخت

Importance index of appearance characteristics after
baking

شاخ

آگاهی از خواص غذایی و دارویی

Food and medicine awareness index

شاخ

قیمت قارچ د مهای

Button mushroom price index

شاخ قیمت قارچ شاه صدف
King Oyster mushroom price index
شاخ پیشبرد فرو،
Sales promotion index

شاخ دسترسی فیزیکی به محصول
Product accessibility index
شاخ اهمیت سالمتی
Health importance index

آشنایی
familiarity

ایجاد تجربه مصرف
Creating a consumption experience

آستانه اول
/cut1

آستانه دوم
/cut2
Mean VIF
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با توجه به عدم امکان تفسیر می مقادیر ضرایب جدول  ،6اثرات
نهایی متغیرها برای گروه های مختل ،میزان ترجیحات مصرفی خانوار
محاسبه و در جدول  7گزار ،شده اسوت .هموان طوور وه مشواهده
می شود ،اثرات نهایی برای تموامی متغیرهوا محاسوبه شوده اموا تنهوا
متغیرهایی مورد تفسیر قرار گرفته ه معنیدار باشد .اثور نهوایی سون
سرپرست خانوار بیانگر این است ه در صورت افزایش این متغیور بوه
میزان یک واحد و با فرش ثابت بوودن سوایر متغیرهوا ،احتموال قورار
گرفتن خانوار در گروه ترجیحات مصورفی زیواد بورای جوایگزینی ،بوه
میزان  0/73درصد اهش می یابد ،این در حالی است ه احتمال قرار
گوورفتن خووانوار در گووروه ترجیحووات مصوورفی متوسووط و ووم بوورای
جایگزینی ،به ترتیب به میوزان  0/49درصود و  0/24درصود افوزایش
می یابد .این موضوع بیانگر این است ه سرپرستهای جوانتر تمایل
بیشتری برای جایگزینی قارچ شاه صدف دارند؛ زیرا ه سرپرستهای
جوانتر تنوع پذیرتر نسبت به سرپرستهای پیرتر هستند .بورای متغیور
درآمد خانوار ،در صورت افزایش متغیر به میزان یک واحد و بوا فورش
ثابت بودن سایر متغیرها ،احتمال قرار گرفتن خانوار در گروه ترجیحات
مصرفی زیاد برای جایگزینی ،به میزان  2/06درصد افزایش مییابد و
این در حالی است ه احتمال قرار گرفتن خوانوار در گوروه ترجیحوات
مصرفی متوسط و م برای جایگزینی ،بوه ترتیوب بوه میوزان 1/39
درصد و  0/67درصد اهش مییابد .این مسأله این موضوع را نشوان
می دهد ه با افزایش درآمد ،خانوار تمایل بیشتری برای تورجیح دادن
محصوالت با ارز ،غذایی باالتر و سالمتر دارند.
برای متغیر شاخ اهمیت ویژگیهای ظاهری قبل از پخوت ،در
صورت افزایش این متغیر به میزان یک واحد و با فورش ثابوت بوودن
سایر متغیرها ،احتمال قرار گرفتن خانوار در گروه ترجیحوات مصورفی
زیاد برای جایگزینی ،به میزان  18/30درصد افزایش مییابد و این در
حالی است ه احتمال قرار گرفتن خانوار در گروه ترجیحوات مصورفی
متوسط و م برای جایگزینی ،به ترتیوب بوه میوزان  12/34درصود و
 5/96درصد اهش مییابد .افزون براین ،بوا افوزایش متغیور شواخ
اهمیت ویژگیهای ظاهری بعد از پخت به میزان یک واحد و با فرش
ثابت بودن سایر متغیرها ،احتمال قرار گرفتن خانوار در گروه ترجیحات
مصرفی زیاد برای جایگزینی ،به میزان  15/75درصد افزایش مییابود
و این در حالی است ه احتمال قرار گرفتن خانوار در گروه ترجیحوات
مصرفی متوسط و م برای جایگزینی ،بوه ترتیوب بوه میوزان 10/62
درصد و  5/13درصد اهش مییابد .این نتیجه بیوانگر ایون موضووع
است ه ویژگیهای ظاهری قبل و بعد از پخت قارچ برای خانوارهایی
با میزان ترجیحات زیاد برای جایگزینی بسویار مهوم بووده و یکوی از
دالیل مهم برای ترجیج این قارچ است .همچنوین بوا افوزایش متغیور
شاخ آگاهی از خواص غذایی و دارویی به میوزان یوک واحود و بوا
فرش ثابت بودن سایر متغیرها ،احتمال قرار گورفتن خوانوار در گوروه
ترجیحات مصرفی زیواد بورای جوایگزینی ،بوه میوزان  42/24درصود

افزایش مییابد و این در حالی است ه احتمال قرار گرفتن خوانوار در
گروه ترجیحات مصرفی متوسط و م برای جایگزینی ،به ترتیوب بوه
میزان  28/48درصد و  13/76درصد اهش مییابد .به عبوارتی ایون
نتیجه بیانگر این موضوع اسوت وه هرچوه میوزان آگواهی خوانوار از
خواص غذایی و دارویی قارچ شاه صدف افزایش پیدا می نود ،میوزان
ترجیحات مصرفی آن ها برای جوایگزینی ایون قوارچ بوه جوای قوارچ
د مهای افزایش مییابد.
برای متغیر شاخ قیمت قارچ شاه صدف ،با افزایش ایون متغیور
به میزان یک واحد و با فرش ثابت بودن سایر متغیرها ،احتموال قورار
گرفتن خانوار در گروه ترجیحات مصورفی زیواد بورای جوایگزینی ،بوه
میزان  11/18درصد اهش مییابد ،این در حالی اسوت وه احتموال
قرار گرفتن خانوار در گروه ترجیحوات مصورفی متوسوط و وم بورای
جایگزینی ،به ترتیب به میزان  7/54درصود و  3/64درصود افوزایش
مییابد .همان طور ه قابل انت ار اسوت افوزایش قیموت قوارچ شواه
صوودف ،یووک عاموول بازدارنووده در ترجیحوات مصوورفی خووانوار بوورای
جایگزینی آن به جای قارچ خورا ی د مهای است.
برای متغیر شاخ پیشبرد فرو ،،در صورت افزایش این متغیور
به میزان یک واحد و با فرش ثابت بودن سایر متغیرها ،احتموال قورار
گرفتن خانوار در گروه ترجیحات مصورفی زیواد بورای جوایگزینی ،بوه
میزان  12/10درصد افزایش مییابد و این در حالی است وه احتموال
قرار گرفتن خانوار در گروه ترجیحوات مصورفی متوسوط و وم بورای
جایگزینی ،به ترتیب به میوزان  8/16درصود و  3/94درصود واهش
می یابد .به عبارتی این نتیجه بیانگر این اسوت وه تبلیغوات پیشورو و
افزایش مشوقهای خرید و یا بستهبنودی مناسوب قوارچ شواه صودف
منجر به احتمال جایگزینی این قارچ به جای قارچ خوورا ی د موهای
میشود.
برای متغیر شاخ دسترسی فیزیکوی بوه محصوول ،در صوورت
افزایش این متغیر به میزان یک واحد و بوا فورش ثابوت بوودن سوایر
متغیرها ،احتمال قرار گرفتن خانوار در گروه ترجیحوات مصورفی زیواد
برای جایگزینی ،به میزان  11/01درصد افوزایش موییابود و ایون در
حالی است ه احتمال قرار گرفتن خانوار در گروه ترجیحوات مصورفی
متوسط و م برای جایگزینی ،به ترتیب به میزان  7/42درصد و 3/59
درصد اهش مییابد .این موضووع بیوانگر ایون اسوت وه دسترسوی
آسانتر به محصول ،وجود مکانهای مختلو ،عرضوه و توداوم مون م
عرضه نقش مثبتی بر ترجیحات مصرفی خانوار برای جایگزینی قوارچ
خورا ی-دارویی شاه صدف دارد .در نهایت متغیر شناخت و آشنایی بوا
قارچ خورا ی -دارویی شاه صدف احتمال قرار گرفتن خانوار در گوروه
ترجیحات مصرفی زیاد برای جوایگزینی را بوه میوزان  13/97درصود
افزایش و احتمال قورار گورفتن خوانوار در گوروه ترجیحوات مصورفی
متوسط و م برای جایگزینی به ترتیب به میزان  8/72درصد و 5/25
درصد اهش میدهد.
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جدول  -7اثرات نهایی متغيرهای توضيحی
Table 7- Results Marginal effects of explanatory variables

گروهها
Groups

زیاد

متوسط

کم

High

Medium

Low

***-0.0073

***0.0049

***0.0024

-0.0312

0.0210

0.0102

0.0084

-0.0057

-0.0027

**0.0206

**-0.0139

**-0.0067

***0.1830

***-0.1234

***-0.0596

***0.1575

***-0.1062

***-0.0513

**0.4224

**-0.2848

**-0.1376

0.1520

-0.1025

-0.0495

**-0.1118

**0.0754

**0.0364

**0.1210

**-0.0816

**-0.0394

***0.1101

***-0.0742

***-0.0359

0.0498

-0.0336

-0.0162

**0.1397

**-0.0872

**-0.0525

0.0613

تغييرات

متغيرها

Changes

Variables

اثرنهایی

سن سرپرست خانوار

Marginal Effect

Age of Household head

اثرنهایی

بعد خانوار

Marginal Effect

Household size

اثرنهایی

تحصیالت

Marginal Effect

Education

اثرنهایی

درآمد خانوار

Marginal Effect

Income of Household

اثرنهایی
Marginal Effect

اثرنهایی
Marginal Effect

اثرنهایی
Marginal Effect

اثرنهایی

اهمیت ویژگیهای ظاهری قبل از پخت

شاخ

Importance index of appearance characteristics before baking

شاخ

اهمیت ویژگیهای ظاهری بعد از پخت

Importance index of appearance characteristics after baking

شاخ

آگاهی از خواص غذایی و دارویی

Food and medicine awareness index

شاخ

قیمت قارچ د مهای

Marginal Effect

Button mushroom price index

اثرنهایی
Marginal Effect

شاخ قیمت قارچ شاه صدف
King Oyster mushroom price index
شاخ پیشبرد فرو،

Marginal Effect

Sales promotion index

Marginal Effect

شاخ دسترسی فیزیکی به محصول
Product accessibility index
شاخ اهمیت سالمتی

Marginal Effect

Health importance index

0→1

آشنایی

اثرنهایی
اثرنهایی
اثرنهایی

familiarity

ایجاد تجربه مصرف

0→1
-0.0195
-0.0418
Creating a consumption experience
مأخذ :یافتههای پژوهش (*** ** ،و * به ترتیب معنیداری در سطح  1درصد 5 ،درصد و  10درصد)

)Source: Research Findings (⁎⁎⁎, ⁎⁎, ⁎ imply 1%, 5% and 10% level of significance, respectively

نتيجهگيری و پيشنهادها
قارچ خورا ی-دارویی شاه صدف یک مواده غوذایی سوالم بورای
خانوارها تلقی میشود ه از جنبههای تغذیهای و فیزیولوژیکی ،دارای
مواد ارزشمندی است .افزونبراین ،قوارچ شواه صودف یوک محصوول
جدید و نوآور بووده وه خانوارهوا و مصورف ننودگان از آن شوناخت
زیادی ندارند .در همین راستا ،یافتههای موورد اسوتناد مطالعوه حاضور
نشان داد ه پس از ایجاد تجربه مصرف قارچ بورای خانوارهوایی وه
این قارچ را مصرف نکردهاند ،درصد قابول تووجهی از خانوارهوا (47/5
درصد) میزان ترجیحاتشان برای جایگزینی این قوارچ بوه جوای قوارچ
د مه ای در سطح زیاد و  40درصد خانوارها در سطح متوسوط و تنهوا

 12/5درصوود خانوارهووا پووس از مصوورف ،میووزان ترجیحاتشووان بوورای
جایگزینی در سطح م بوده است .بنابراین شناسایی و بررسی عوامول
موثر بر ترجیحات مصرفی خانوار ضروری است ،ازاین رو هدف اصولی
این پژوهش پاسخ به این سوال بوده ه چوه عوواملی باعور تورجیح
خانوار برای جوایگزینی قوارچ شواه صودف بوه جوای قوارچ د موهای
می شود؟ با توجه به ماهیوت ترتیبوی میوزان ترجیحوات خوانوار ( وم،
متوسط و زیاد) برای دستیابی بوه هودف پوژوهش از الگووی الجیوت
ترتیبی استفاده شد .نتایج الگوی الجیت ترتیبی نشان داد ،متغیرهوایی
چون درآمد خانوار ،شاخ اهمیت ویژگیهای ظاهری قبل از پخوت،
شاخ اهمیت ویژگی های ظاهری پس از پخت ،شواخ آگواهی از
خواص غذایی و دارویی ،شاخ پیشبرد فرو ،،شاخ مکوانهوای
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توزیع و آشنایی با قارچ شاه صدف اثر مثبت و معنویدار و متغیرهوایی
چون سن سرپرست خانوار و شاخ قیمت قارچ شاه صدف اثر منفوی
و معنی داری بر احتمال قرار گرفتن خانوار در سوطوح بواالتر از میوزان
ترجیحات مصرفی داشته است .در بوین ایون متغیرهوا ،شواخ هوای
مربوط به آمیخته بازاریابی محصول یعنی آگاهی از خوواص غوذایی و
دارویووی قووارچ شوواه صوودف ،ویژگوویهووای ظوواهری قبوول از پخووت و
ویژگیهای ظاهری بعد از پخت به ترتیب به مقودار  18/30 ،42/24و
 15/75درصد ،بیشترین اثر را بر ترجیحوات مصورفی خانوارهوا جهوت
جایگزینی قارچ شاه صدف به جای قارچ د مهای داشتهانود .همچنوین
شاخ قیمت قارچ شاه صدف به مقدار  15/30درصد ،بیشوترین اثور
منفی را بر ترجیحات مصرفی خانوار داشته است .این موضووع بیوانگر
آن است ه در بین آمیختههای بازاریابی ،آمیخته بازاریابی محصول و
قیمت نقش موثرتری در شکلگیری ترجیحات خانوار جهت جایگزینی
قارچ شاه صدف به جای قارچ د مهای داشته است .افزونبراین ،متغیر
آشنایی یا شناخت نسبت به قارچ شاه صدف به مقودار  13/97درصود،
به عنوان یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار مثبت بور ترجیحوات خوانوار
شناسایی شده است .متغیرهای درآمد خانوار و سن سرپرست خانوار به
ترتیب با مقادیر  2/06و  0/73درصد ،مترین اثر مثبت و منفی را بور
ترجیحات مصرفی خانوار داشته انود .یافتوههوای ایون پوژوهش بورای
تولید نندگانی ه به دنبال گستر ،سهم خود از بازار هستند میتواند
مفید واقع شود .مبتنی بر یافتههای پژوهش پیشنهادهایی بوه صوورت
زیر ارائه میشود:
الو )،اثور مثبوت و معنویدار متغیور شوناخت و آشونایی بوا قوارچ
خورا ی -دارویی شاه صدف بر میزان ترجیحات مصرفی خانوار بیانگر
این موضوع است ه شوناخت و آگواهی از ایون محصوول منجور بوه
افزایش میزان ترجیحات خانوار برای جایگزینی این قارچ به جای قارچ
د مهای میشود ،لذا پیشنهاد میشود سیاستها و برنامههای بازاریابی
جهت معرفی این محصول در دسوت اقودام قورار گیورد ) .براسواس

نتایج ،بهمن وور هدفمندسوازی سیاسوتهوا و برناموههوای بازاریوابی،
پیشنهاد می شود در تبلیغات قارچ خوورا ی -دارویوی شواه صودف بوه
تمامی متغیرهایی ه اثر مثبت بر میوزان ترجیحوات مصورفی خوانوار
دارند ،از جمله ویژگیهای ظاهری قبل و بعد از پخت و خواص غذایی
و دارویی در غالب بروشوورهای تبلیغواتی و اطوالع رسوانی از طریوق
رسانههای گروهی چون شوبکههوای مجوازی بورای افوزایش آگواهی
مصرف نندگان ،شکل بسته بندی مناسب ،وجود برچسب اطالعوات،
بهبود در دسترسی فیزیکی به محصول ،مکوانهوای عرضوه جدیود و
تداوم و زمان من م عرضه به صورت خاص توجه شود.
افزون بر نتایج تجربی ،نتایج عملیاتی این پژوهش به این صورت
است ه ایجاد تجربهی مصرف برای خانوارها در مرحلهی اول منجور
به آشنایی و آگاهی و در نهایت منجر به ترجیح قارچ شواه صودف بوه
جای قارچ د مهای توسط خانوارها گردید .از اینرو پیشونهاد مویشوود
ایجاد تجربهی مصرف برای خانوارهایی ه توا نون ایون محصوول را
مصرف نکرده اند ،در مکان های توزیع قارچ شاه صدف به عنوان یوک
ابزار مفید در قالب یک برنامهی مدون ،مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین ،در مطالعه حاضر علیرغم پوشش امل اهداف تحقیوق،
با توجه به امکانات مالی و زمانی ،تعدادی محودودیت در آن مشواهده
میشود .اولین محدودیت مربوط بوه پیچیودگی بازاریوابی محصووالت
جدید بوده ه شناسایی و ارزیابی راهکارهوای مناسوب جهوت توسوعه
بووازار ایوون محصووول را بووا محوودودیت مواجووه وورده اسووت .دوم وین
محدودیت ،مربوط به عدم وجود مکانهای توزیع متعدد بودهاست وه
منجر به محدودیت در ارزیابی رفتارهای خانوارهوای منواطق مختلو،
شده است .سومین محدودیت مربوط به ادبیات موضوع میباشود ،چورا
ه عدم وجود مطالعات مناسب در زمینه بازاریابی و توسعه بازار قوارچ
های خورا ی ،سرعت پیشورفت پوژوهش را بوا مشوکل مواجوه ورد.
چهارمین محدودیت مربوط به دادههای مقطعی است؛ زیرا ه امکوان
تحلیل پویای رفتار مصرفی خانوارها در طول زمان وجود نداشته است.
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Introduction: Mushrooms have valuable nutrients and physiological traits which has made it a suitable food
for households. Among the various mushrooms, the King Oyster (Pleurotus eryngii) is considered as the best
species among Oyster mushrooms, due to its superiority in stem and cap strength, thickness and fleshiness of its
white stem, long shelf life, good taste and aroma, and numerous nutritional and medicinal properties. In addition,
the edible-medicinal mushroom of the King Oyster, due to its very low moisture content and high strength
between the stem and the cap, has a very long shelf life compared to other mushrooms and is therefore
introduced as a high durability product. The King Oyster can remain fresh for 15 to 18 days after harvesting in
suitable storage conditions. Also, this mushroom which is produced without application of any fertilizer or toxins
is widely used as a healthy food, and in many countries, including Korea, China and Japan, it is facing
widespread consumer demand. Therefore, considering the numerous characteristics of King Oyster and its
substitution with Button mushroom, the aim of this study is to investigate the factors affecting household
preferences for its replacement with Button mushroom.
Methodology: The study population of this research includes households living in Mashhad. As the ediblemedicinal King Oyster mushroom is a special mushroom, this product is distributed only in some specific areas
due to its unique features. Therefore, the Convenience sampling method was used. Sample size was determined
based on the Morgan Table, and the highest volume, 400 samples, was selected to accurately assess consumer
behavior. Also, the questionnaire was completed in 2019. Due to the sequential nature of household consumption
preferences, the ordered logit model has been carried out to achieve the research objectives. The ordered logit
model is a useful tool when the researcher seeks to analyze the behavior of consumers (households) in different
groups.
Results and Discussion: In the present study, after creating a consumption experience for households that
had not previously consumed the King Oyster, empirical findings showed that a significant percentage of
households (47.5%) preferred to substitute the King Oyster for Button mushroom, and only 12.5% of households
had low tendency to do that. The Brant test results showed that the values of the status parameters for all the
dependent variables were constant and uniform, and in this respect, it is permissible to apply the Ordered Logit
model. Our results indicated that variables such as household income, importance index of pre- and post-cooking
appearance characteristics, food and medicine awareness index, sales promotion index, product accessibility
index, and familiarity with the King Oyster had a positive and statistically significant effect on the probability of
consumption. On the contrary, variables such as age of the head of household and price index of the King Oyster
had negative and significant effect on the probability of being in groups with higher levels of consumption
preferences.
Conclusion and Suggestions: This study aimed to investigate the factors affecting household preferences
for its replacement with Button mushroom. For this purpose, ordered logit model was applied in the households’
consumption in Mashhad city. Based on the results, the familiarity with the King Oyster mushroom had positive
and significant effect on household consumption preferences, indicating that cognition and awareness of this
product will increase household preference for substituting this mushroom for button mushroom. Thus, it is
suggested that marketing policies and programs focus on introducing this product. In addition, creating a
consumer experience for households initially led to familiarity and ultimately to the preference of the King
Oyster rather than the button mushroom. Therefore, it is strongly recommended to create a consumer experience
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for households that have not yet consumed this product before. This can be done through King Oyster
distribution stands as a useful tool in a well-designed program.
Keywords: Household consumer preferences, Ordered Logit model, The king oyster mushroom
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چکیده
به دلیل ماهیت چندبعدی و چند مقیاسی مدیریت آب و تغییر اقلیم ،به ادغام ابزارهایی برای تحلیل اثرات و سازگاری نیااز اساتد در ایاا راسادا ،در
مطالعه ی حاضر به منظور ارزیابی اثرات بالقوه تغییر اقلیم و راهبردهای تطبیقی بر کشاورزی آبی در حوضه رودخانه هلیلرود از یک مدل با لحاظ مسائل
اقدصادی و هیدرولوژیکی اسدفاده شده استد در ایا چارچوب ،یک مدل بهینهیابی چندهدفه اقدصادی مزرعاه-بنیاا باا مادل هیادرولوژیکی WEAP
تلفیق شده است که میتواند سیسدمهای اجدماعی-اقدصادی ،زراعی و هیدرولوژیکی را به شیوهای فضایی و صریح که تمامی ابعاد و مقیاسهای مربوط
به تغییر اقلیم را در بر میگیرد ،نشا دهدد برای ایا منظور تعدادی مزرعه نماینده اندخاب و مدل بهینهیابی چندهدفه در قالب نرمافازار  GAMSبارای
مزارع مندخب اعمال و سپس از نرمافزار  WEAPو ابزار  MABIAبرای شبیهسازی هیدرولوژیکی سطح حوضه بهره گرفده شدد ندایج حاصل از شابیه
سازی سناریوی تغییر اقلیم  A2و برداشت مدواز آب زیرزمینی (سناریوی ترکیبی) بر وضعیت هیدرولوژیکی و اقدصاادی ساطح حوضاه نشاا داد کاه
عملکرد محصوالت ،آب در دسدرس و قابلیت اطمینا تأمیا تقاضای آب مناطق در مقایسه با سناریوی پایاه کااه  ،نیااز خاالی آبای محصاوالت و
تقاضای آب تأمیا نشده مناطق افزای و درآمد زارعیا در افق بلندمدت در مقایسه با سناریوی پایه برای واحدهای باالدست بیا  10تا  37درصد ،میانی
بیا  24تا  47درصد و پاییادست بیا  30تا  50درصد کاه پیدا میکندد اما ،بکارگیری اقدامات و راهبردهای تطبیقی مناسب با هر منطقاه مایتواناد
اثرات تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولویکی به ویژه برای مناطق پاییادست و بر شرایط اقدصادی به ویژه برای مناطق باالدسات را تعادیل کنادد در پایاا ،
ندایج اتخاذ ترکیبی از راهبردهای تطبیقی اسدفاده از سیسدم مناسب اندقال آب ،سامانههای آبیاری مدر  ،افزای کشت محصول زعفارا و اعماال کام
آبیاری برخی از محصوالت بهصورت همزما نشا داد که تقاضای آب تأمیا نشده در حد زیادی کاه و بازده برنامهای کل بخ کشاورزی حدود 68
درصد در مقایسه با شرایط پایه تحت تغییر اقلیم افزای مییابدد
واژههای کلیدی :اسدراتژیهای تطبیقی ،تغییر اقلیم ،حوضه رودخانه هلیلرود ،مدل اقدصادی-هیدرولوژیکی

مقدمه

1

کمبود منابع آب مهمتریا مسئلهای است که بشر در قار  21باا
آ مواجه میباشد ( 20 ،9و )21د خشکساالیهاای شادید و تغییارات
اقلیمی در دهههای اخیر به ایا مسئله بیشدر داما زده است و چاال
های زیادی را در مقابل برنامهریزا کشورها جهات اسادفاده پایادار از
منابع آب ،حفظ محیط زیست و تولید مواد غااایی کاافی قارار داده و
ایا امر منجر به یک بحرا جهانی شده است ()40د تصمیمساازا در
مناطق خشک و نیمه خشک با اندخابهاای ساخدی جهات طراحای
 1و  -2بهترتیب دکدری اقدصاد کشاورزی و اسداد گروه اقدصاد کشااورزی ،دانشاهاه
شیراز
)Email: mabbas1369@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jead.2021.17801.0

سیاستهای تطبیق با تغییرات اقلیمای روبارو هسادند ()19د باه طاور
کلی ،نیاز است که مدیریت منابع آب و تصمیمسازی در زمیناه اتخااذ
سیاستهای تطبیق با تغییرات اقلیمی بیشدر به سمت کشاورزی پایدار
و کارایی بیشدر تخصیی و مصرف آب اندقال پیدا کند ()10د
مدلهای بهینهیابی اقدصادی و اقدصادی-زیست محیطای جهات
ارزیابی اسدراتژیهای تطبیق به طاور گسادرده در مطالعاات مخدلفای
مورد اسدفاده قرار گرفده اسات ( 3و )43د ایااگوناه مادلهاا ،مناافع
اقدصادی با و بدو اسدراتژیهای تطبیقی را با توجه به مجموعهای از
محدودیتها حداکثرسازی و تخصیی آب را برآورد میکنند ()42د ایا
مدلها دارای وابسدهی زمانی هسادند ،باه گوناهای کاه در هار دوره
زمانی مسئله بهینهیابی مشخی بایسدی حل و ندایج تخصایی ارائاه
شودد همچنیا مسائل اقلیمی که بر وضعیت هیدرولوژیکی آب اثرگاار
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هسدند در ایا مدلها به خوبی نمای داده نمیشودد در پایاا اینکاه
ندایج ایا مادلهاا بصاورت ایسادا اسات و شابیهساازی از وضاعیت
هیدرولوژیکی سطح حوضه را نشا نمیدهندد
در دهههای اخیر ،ارزیابی اثرات تغییر اقلیم در بخا کشااورزی
بیشدر مبدنی بر مدلسازی بیوفیزیکی با تمرکز بر بعد زراعی ( 24و )37
یا بعد هیدرولوژیکی ( 17و  )30بوده استد در حالی که مدیریت آب و
تغییر اقلیم دارای چندیا بعد مدفاوت است ( )7که نیاز به نهاه یکپارچه
به جنبههای بیوفیزیکی و اجدماعی در قالب مفاهیم انساانی و زیسات
محیطی مایباشادد در ایاا راسادا ،اناواع مدفااوتی از چاارچوبهاای
مدلسازی اقدصادی-هیدرولوژیکی برای نشا داد تفاوت مقیااسهاا
(از مزرعه تا سطح حوضه) ،ابعاد تغییار اقلایم ،مناابع آب و کشااورزی
(هیدرولوژی ،کشاورزی ،اجدماعی-اقدصادی) و شرایط زیست محیطی
تاالبها توسعه داده شده اساتد اماا در ایاا مادلهاا کمدار باه بعاد
اجدماعی-اقدصادی مصرف آب و نق واکن های انسانی باه اثارات
1
اقلیمی توجه شده استد بنابرایا ،مدلهای اقدصادی-هیادرولوژیکی
میتواند مباحث اجدماعی ،اقدصادی و زیست محیطی مادیریت مناابع
آب و ارزیابی اثرات تغییر اقلیم را بهدر نشا دهد ()4د
در تعداد زیادی از مطالعات ،ایاگونه مدلها در قالاب مادلهاای
برنامهریزی ریاضی باا اهاداف حداکثرساازی مناافع مصارفی و غیار
مصرفی آب شامل منافع کشاورزی ،شهری ،صنعدی و زیست محیطی
و با توجه به شرایط هیدرولوژیکی در طول افق برنامهریزی چند سااله
مورد اسدفاده قرار گرفده و سیاساتهاای مادیریدی و اسادراتژیهاای
تطبیقی در سطح حوضه با توجه به ایا شرایط ارزیابی شده اسات (،4
 36 ،32 ،31 ،26 ،25 ،19 ،18 ،13 ،12و )38د اما نقطاه ضاعا ایاا
مدلها ،عدم توجه به شرایط اقلیمی منطقه و تأثیر شرایط اقلیمای بار
وضعیت هیدرولوژیکی منطقه استد همچنیا در ایا مادلهاا ،اثارات
سیاستهای مدیریدی و اسدراتژیهای تطبیقی در ساطح کال حوضاه
ارزیابی شده است ،ایا در حالی است که هر کشاورز واکن مدفااوتی
به ایا سیاستها دارد و بایسدی در سطح مزارع ایا واکن ها بررسای
گرددد مطالعاتی نیز وجود دارند که عملکرد و وضاعیت هیادرولوژیکی
سطح حوضه را با اسادفاده از شارایط اقلیمای و وضاعیت آب و خاا
حوضه شبیهسازی کردهاند اما مدل بهینه اقدصادی یا اقدصادی-زیست
محیطی را به ایا شبیهسازی ارتباط ندادهاند ( 14و )34د
بنابرایا ،جهت ارزیابی اثرات سیاستهاای مادیریت مناابع آب و
اسدراتژیهای تطبیقی در سطح حوضه ،مدل اقدصادی-هیادرولوژیکی
جامع که منافع اقدصاادی مصارفکننادگا آب (شاامل کشااورزا و
تاالب) را حداکثر و همچنیا شرایط الهوی کشات و اقلایم در ساطح
حوضاه را در نظار و اثارات آ بار وضاعیت هیادرولوژیکی منطقاه و
عملکرد محصوالت را در بر گیرد ،ضاروری اسات (،11 ،10 ،8 ،6 ،5
1- Hydro-economic models

 22 ،15و )23د بنابرایا ،در ایا مطالعه یاک مادل جاامع اقدصاادی-
هیدرولوژیکی با در نظر گرفدا شرایط تاالب ،الهوی کشت ،اقلیم ،آب
و خا سطح حوضاه انجاام و اثارات تغییار اقلایم و اسادراتژیهاای
تطبیقی کشاورزا با ایا تغییر مورد ارزیابی قرار گرفتد
در ایا مطالعه ،حوضه آبریز رودخانه هلیلرود (حوضه آبریز غارب
جازموریا ) در اسدا کرماا باه عناوا محادودهی اندخاابی جهات
بررسی اثارات تغییار اقلایم و اتخااذ راهبردهاای تطبیقای کشااورزا
اندخاب شده است (شکل )1د دلیل اول اندخاب ایا حوضه ،کشااورزی
گسدرده و مصرف باالی آب در دشات جیرفات واقاع در ایاا حوضاه
استد در دشت جیرفت برای مصارف کشااورزی باه ترتیاب  188/4و
 882/6میلیو مدر مکعب آب سطحی و زیرزمینای برداشات گردیاده
است که ایا مصاارف باعاث کااه ساطح آب زیرزمینای و ساطح
رودخانااه شااده اساات ()27د دلیاال دوم ،کاااه عرضااه آب ناشاای از
بارندگی بسیار کم در سطح حوضه استد بهطوریکه مدوسط بارنادگی
ساالنه کل حوضه برابر  208/1میلیمدر در سال میباشد ()27د ایا در
حالی است که مدوسط بارش ساالنه در ایرا حدود  250میلیمدر مای
باشدد منابع آب در حوضه آبریز رودخانه هلیلرود به دلیل خشکسالی و
اثرات تغییر اقلیم در دهههای اخیر به شدت با کمبود مواجه شده است
و میانهیا دبی ساالنه رودخانه در ایسدهاه هیدرومدری کناروئیه در باال
دست سد مخزنی جیرفت از  17/7مدر مکعب بر ثانیه در دههی 1370
به  3/6مدر مکعب بر ثانیه در دههی  1380رسیده اسات ()28د دلیال
سوم اندخاب حوضه رودخانه هلیلرود ،واقع شد تاالب جازموریا در
پاییادست آ میباشد که پر آب بود ایا تااالب ساهم بسازایی در
کاه ریزگردهای اسدا و حدی کشور داردد بنابرایا ،نیاز باه تطبیاق
فعالیتهای اقدصادی کشاورزا مبدنی بر منابع آب در سطح حوضه آبریاز
رودخانه هلیل الزامی خواهد بودد

مواد و روشها
مدل اقدصادی-هیادرولوژیکی باا حال مادل بهیناهیاابی مناافع
اقدصادی واحدهای کشاورزی و زیست محیطی با و بادو اسادراتژی
های تطبیقی شروع و الهوهای کشت بهینه و منفعت اقدصادی هر مدر
مکعب آب در واحدهای کشاورزی اسدخراج شدد سپس الهوهای کشت
بهینه اسدخراجی در حالت پایه و با اعمال اسادراتژیهاای تطبیقای و
همچنیا اولویت تأمیا تقاضای آب هریاک از واحادها (باا توجاه باه
2
منفعت اقدصادی هر مدر مکعب آب) بعنوا ورودی به مدل WEAP
وارد و جریا های ماهانه برای تاأمیا تقاضااهای آب در ساناریوهای
مدخلا آب و هوایی شبیهسازی گردیدد همچنیا در مدل  WEAPباا
اسدفاده از روش  MABIAبه برآورد نیاز آبی و عملکارد محصاوالت
2- Water Evaluation and Planning

بررسی استراتژیهای تطبیقی برای مدیریت منابع آب کشاورزی تحت تغییر اقلیم...

پرداخده شدد در مرحله دوم ،میزا آب در دسدرس ،عملکرد و نیاز آبی
محصوالت شبیهسازی شده در حالت پایه و با اعماال اسادراتژیهاای
تطبیقی تحت شارایط آب و هاوایی مدفااوت مجاددا در مادل بهیناه
چندهدفه اقدصادی-زیسات محیطای وارد و الهوهاای کشات بهیناه،
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میزا تخصیی آب و حداکثر بازده برناماهای زارعایا اسادخراج و در
اندها ،مدل  WEAPبا توجه به االهوی کشت بهینه اجرا و باه شابیه-
سازی شرایط هیدرولوژیکی حوضه پرداخده شد (شکل )2د

)Irrigation network (PC0, PC1 and PC2 channels

)Irrigation network (Roodbar Left channel

)Irrigation network (Roodbar Right channel

شکل  -1موقعیت جغرافیایی حوضه هلیلرود
Figure 1- Geographic position of Halil-rud basin

سناریوی تغییر اقلایم در مطالعاهی حاضار برگرفداه از مطالعاهی
برخوری و همکارا ( )2است که ندایج آ نشا داد ،اثرات ساناریوی
تغییر اقلیم  A2بر میزا بارش ،مدوسط حداقل و حداکثر دمای ساطح
حوضه و میزا حجم جریا آب رودخانه شدیدتر از دو سناریوی دیهر
استد ایا سناریو در سطح حوضهی رودخاناهی هلیالرود باه ترتیاب
منجر به افزای  2/4و  2/6درصدی دمای حداقل و حاداکثر ساالیانه
در افق  2050میشودد همچنیا میاانهیا باارش ساالیانه بارای افاق
 2050تحت سناریو  A2نسبت به دوره پایه  8میلی مدر کاه خواهد
یافتد بنابرایا ،در مطالعهی حاضر اثرات سناریوی تغییر اقلیم  A2باه
عنوا بدبینانهتریا سناریوی تغییر اقلیمی مورد ارزیابی قرار گرفاتد از
طرف دیهر ،از آنجا که سهم باالیی از مصرف آب در سطح ایا حوضه
مربوط به آبهای زیرزمینی است و ایا مصارف بایرویاه ،مایتواناد
وضعیت منابع آب زیرزمینی در سالهای آیناده را در شارایط بحرانای
قرار دهد به تعادل بخشی سطح ایسدابی آبخوا توجه شده اساتد باه
منظور تعادل بخشی به آب زیرزمینی منطقهی مورد بررسی بایاد بایا
میاازا تخلیااه و تغایااهی آبخااوا  ،تعااادل برقاارار باشاادد مطالعااهی
پورسیدی و کشکولی ( )27در ایا منطقاه نشاا داد کاه کااه 20
درصدی تخلیه از آبهای زیرزمینی میتواند برای رساید باه تعاادل

موثر باشدد از ایارو ،در مطالعهی حاضر بارای شابیهساازی وضاعیت
هیدرولوژیکی حوضه ماورد نظار ،کااه  20درصادی تخلیاه از آب
زیرزمینی در مدل در نظر گرفده شده اساتد اسادراتژیهاای تطبیقای
مورد بررسی در مطالعهی حاضر برگرفداه از مارور مطالعاات گاشاده،
وضعیت موجود سطح حوضهی آبریز رودخانهی هلیلرود و راهکارهای
برنامه ششم توسعه برای مقابله با کم آبی میباشد که عبارتند از:
الا) اسدراتژی پایه ( :)pوضعیت زراعی در ساال زراعای -1397
 1396تحت سیاستها و شرایط آبیاری موجود
ب) اسدراتژیهای افزای راندما آبیاری شامل اسدراتژی بهباود
راندما اندقال آب به مزارع ( )s1از طریق اسدفاده از کانالهای بدنای،
پوش انهار و شبکه آبیاری و اسادراتژی تغییار تکنولاوژی آبیااری و
اسدفاده از سامانههاای آبیااری مادر ( )s2مایباشاد کاه اسادفاده از
سامانههای آبیاری نویا جهت افزای کارایی و راندما مصرف آب از
جمله اولویتهای اصلی برنامه ششم توسعه جهت مقابله با کم آبی در
کشور استد

شکل  -2چارچوب مدل اقتصادی-هیدرولوژیکی (استیو و همکاران)2015 ،
)Figure 2- Framework of hydrological-economic model (Esteve et al., 2015

ج) اساادراتژیهااای اص ا ت و تغییاار الهااوی کشاات کااه شااامل
اسدراتژی اضافه کارد محصاول زعفارا باه الهاوی کشات ( )s3و
اسدراتژی افزای کشت محصول کنجد در منطقه ( )s4مایباشادد در
یک سال اخیر سازما جهاد کشاورزی جنوب اسادا کرماا  ،تارویج
کاشت زعفرا و جاایهزینی ایاا محصاول باا ساایر محصاوالت پار
مصرف در آب و تحقیقات میدانی برای شناساایی ارقاام ساازگار ایاا
محصول با منطقه را یکی از اولویتهای اصلی خاود قارار داده اسات
()1د همچنیا ،اجرای طرت ملی آبادانی شهرسدا قلعه گنج باهعناوا
یکی از شهرسدا های حوضهی آبریز رودخانهی هلیلرود توسط بنیااد
علوی طی سالهای اخیر ،زمینه ساز توسعهی ایا شهرسدا کام آب
شده استد از جمله راهکارهای ایا طارت ،راه انادازی کارخاناه تولیاد
روغا کنجد در ایا شهرسدا است که خرید کنجاد باهعناوا یاک
محصول با مصرف آب پاییا از مازارع را تضامیا کارده اساتد لااا،
افزای کشت ایا محصول در سطح حوضه یکی از اولویتهای اصلی
در جهت بهبود بهرهوری اقدصادی آب تلقی میشودد
د) اساادراتژیهااای کاامآبیاااری ( )s5کااه شااامل کاااه آبیاااری

محصوالت گندم ،گوجه فرنهی و یونجه میباشدد میانهیا مصرف آب
ایا محصوالت در سطح منطقه بااالتر از حاد نرماال مصاارف آب در
مناطق با شرایط آب و هوایی مشابه با ایا منطقه در کشور مایباشادد
در ایا راسدا ،کاه آبیاری  20درصدی ایا محصوالت (با توجه باه
اخد ف مصرف آب ایا منطقه با میانهیا سایر مناطق با شرایط آب و
هوایی تقریبا مشابه) در مرحلهی غیر حساس رشد آ ها اعماال شاده
استد
مدل بهینهیابی چندهدفه اقتصادی-زیست محیطی

مدل بهینهیابی مطالعهی حاضر یک مدل بهینهیابی برناماهریازی
ریاضاای خطاای دو هدفااه بااا اهااداف حداکثرسااازی بااازده برنامااهای
کشاورزا (هدف اقدصادی) و حداقلسازی مصرف آب جهات ذخیاره
آ برای اسدفادهی تاالب جازموریا (هدف زیست محیطی) میباشدد
در ایا مدل ،ترکیب بهینه تخصیی زمیا ( )Xc,rبه محصاوالت ()c
و تکنیکهای آبیاری مخدلا ( )rاز حداکثرسازی بازده برناماهای زارع
و حداقلسازی مصرف آب برای تأمیا نیازهای زیست محیطی تاالب

بررسی استراتژیهای تطبیقی برای مدیریت منابع آب کشاورزی تحت تغییر اقلیم...

جازموریا با توجه به محدودیتهای فنی و ساخداری و سیاسی بدست
میآیدد توابع هدف بهصورت روابط زیر تعریا شده استد
()1

()2
محصاول (yc,r ،)c

پارامدرهای مدل شاامل  pcقیمات هار واحاد
عملکرد محصول تولیدی ( )cبا تکنولوژی آبیاری ( )rدر واحاد ساطح،
 tcc,rهزینه تولید بدو هزینه آب محصول ( )cبا تکنولوژی آبیاری ()r
در واحد سطح wp ،قیمات هار واحاد مصارف آب nwc ،مصارف آب
خالی محصول ( )cدر واحد سطح efr ،کارایی تکنولوژی آبیاری ( )rو
مدغیرهای مدل شامل  Xc,rمدغیر تصمیم سطح زیار کشات محصاول
( )cبا تکنولوژی ( Z1 ،)rمدغیر بازده برنامهای زارع و  Z2مدغیر میازا
مصرف آب میباشدد توابع هدف با توجه به محدودیتهاای زمایا در
دسدرس ( ،)landمیزا سرمایه در دسدرس ( )capitalو میزا آب در
دسدرس ( )Waterبهینهیابی شده است که پاارامدر  icrمیازا هزیناه
تولید هر واحد محصول  rدر واحد سطح میباشدد
()3
()4
()5
در مطالعهی حاضر از روش  ɛ-constraintتعمیمیافده در قالب
نرمافزار  GAMSبرای حل مدل برنامهریزی چندهدفه بهره گرفده
شدد در ایا روش هر بار یکی از توابع هدف بهینه شده و سایر توابع
بهعنوا محدودیت یا تنهنا به مدل افزوده میشوندد با تغییر در مقدار
تنهنای سمت راست هر یک از هدفهای مقید شده میتوا به
مجموعهای از پاسخهای بهینه پارتو دست یافت ()16د یکی از مزیت
های ایا روش ایا است که بر خ ف نسخه قدیم روش مقید،
مجموعه جوابهای کارای قوی را اسدخراج و جوابهای کارای
ضعیا را حاف میکندد برای ایا کار ،ایا روش تنهناهای تابع هدف
را از حالت نامعادله به معادله تبدیل میکند که بدیا منظور از
مدغیرهای مازاد یا کمبود (مدغیر  )sبهره گرفده شده استد
)) max( Z h ( x1 , x 2 ,..., x n )  eps ( s1  s 2  ...  s h 1  s h 1  ...  s k
Z 1 ( x1 , x 2 ,..., x n )  s1  e1
Z 2 ( x1 , x 2 ,..., x n )  s 2  e2

Z h 1 ( x1 , x 2 ,..., x n )  s h 1  eh 1

401

پارامدریک و  epsنیز یک مقدار خیلی ناچیز (معموال بیا 10-3و )10-6
میباشدد ویژگی مدل فو ایا است که حال آ جاوابهاای کاارای
ضعیا را تولید نمیکندد همچنایا در ایاا روش بارای جلاوگیری از
مسئله مقیاس اندازهگیری به جای مدغیرهای  siدر تابع هادف از si/ri
اسدفاده میشود که  riدامنهای از تابع هدف iام است (فاصله بدتریا و
بهدریا مقدار هدف مورد نظر)د بنابرایا ،تابع هدف بهصورت زیر تغییر
یافده استد
()7
s
s
s
s1 s 2
))   ...  h1  h 1  ...  k
r1 r2
rh1 rh 1
rk

( max( Z h ( x1 , x2 ,..., xn )  eps

پس از حل مدل ،از بیا جوابهای کارای پارتو میتوا باا توجاه
به نظرات و دیدگاههای مخدلا بیا تصمیمگیرا و ذینفعا  ،بهداریا
جواب را اندخاب کرد که بارای ایاا منظاور ،روش  1TOPSISماورد
اسدفاده قرار گرفده استد ایا روش ،یک روش آسا برای رتبهبنادی
گزینههای موجود براساس معیارهای مخدلا میباشدد ایاا روش کاه
کوتاهتریا فاصله از نقطه ایدهآل را بهعناوا بهداریا گزیناه اندخااب
میکند ،جزء دسده روشهای مصالحهای یا توافقی 2است که در ابدد،ا
برای معیارهای حداکثر بهدر ،بیشدریا ارزش و برای معیارهای حداقل
بهدر ،کمدریا ارزش بهعنوا آلدرناتیو ایدهآل (نقاط ایادهآل) 3و بارای
معیارهای حداکثر بهدر ،کمدریا ارزش و برای معیارهای حداقل بهدار،
بیشدریا ارزش بهعنوا آلدرناتیو آندی ایادهآل (نقااط آندای ایادهآل)4
شناخده میشوندد بنابرایا ،پس از اسدخراج مجموع جوابهای کاارای
قوی ،مجموعهی جوابها باهعناوا آلدرنااتیو و دو هادف اقدصاادی
(حداکثر بازده برنامهای) و زیست محیطی (حداقل مصارف آب جهات
ذخیرهسازی آ برای تاالب) بهعنوا معیارهای مادل در نظار گرفداه
میشوندد از آنجا که هادف اقدصاادی حداکثرساازی و هادف زیسات
محیطی حداقلسازی است ،لاا آلدرناتیو ایدهآل بیشدریا مقادار معیاار
اقدصادی و کمدریا مقدار معیار زیست محیطی را دارا است و آلدرناتیو
آندی ایدهآل عکس آ استد
()8
()9



 A , A ,..., A 

A  A1 , A2 ,..., Aj

j


2


1

A

در ادامه ،فاصله هر جواب (آلدرنااتیو) از جاواب ایادهآل (آلدرنااتیو
ایدهآل) و جواب آندی ایدهآل (آلدرناتیو آندی ایدهآل) محاسبه و شاخی
نزدیکی مربوط به هر آلدرناتیو از طریق رابطه ( )10محاسبه میشودد

Z h 1 ( x1 , x 2 ,..., x n )  s h 1  eh 1

()6


Z k ( x1 , x 2 ,..., x n )  s k  ek

که در آ  Zبردار تابع هدف و  Ziتوابع هادف انفارادی k ،تعاداد
توابع هادف n ،تعاداد محصاوالت مندخاب و  Xjساطح زیار کشات
اخدصاص داده شده به محصول jام استد مقادیر eها در رواباط فاو

1- Technique for Order Preference by Similarity to Ideal
Solution
2- Compromise programming
3- Ideal
4- Anti-Ideal
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( R) 
( R)   ( R) 

CI 

()10
که  ،Rفاصله هر آلدرناتیو از آلدرناتیو آندای ایادهآل و  ،Rفاصاله
هر آلدرناتیو از آلدرناتیو ایدهآل میباشدد در نهایت هر آلدرناتیو یا جواب
که  CIبزرگدری داشده باشد بهعنوا بهدریا آلدرناتیو (بهدریا جواب)
اندخاب میشودد پارامدرهای مدل شامل قیمتها ،میزا آب مورد نیااز
محصول ،کل میزا آب در دسدرس ،هزینه نهاادههاا و عملکردهاای
محصااول از سااازما آب منطقااهای کرمااا بصاورت مجموعااهای از
گزارشهای آبیاری و زهکشی ،جهاد کشاورزی جنوب اسدا کرما و
همچنیا یک نمونهی با  366زمیا زراعی اسدخراج گردیدد از آنجا که
تحلیل مدل اقدصاادی-زیسات محیطای مطالعاهی حاضار در ساطح
مزرعه صورت میگیرد ،تعدادی مزرعاه نمایناده از نموناه ماورد نظار
جهت اجرای مدل اقدصادی -زیست محیطی اندخاب گردیادد اندخااب
مزرعه نماینده برای هر واحد زراعی به صاورت مجازا و باا توجاه باه
اندازه مزرعه ،میزا آب مصرفی ،ترکیب کشت و سیسدم آبیاری مورد
اسدفاده صورت گرفتد
+

-

مدل شبیهسازی هیدرولوژیکی ()WEAP

مدل  WEAPیک ابزار برنامهریزی منابع آب است که بار اصال
بی آب اسدوار میباشد و زیرحوضههای مخدلا ،گرههای تقاضاای
آب ،زیرساختها ،جریا های آب و کانالهای اندقال آب که همهی با
یکدیهر مرتبط هسدند را نشا میدهد ()41د ایا مدل ،مولفههاایی از
چرخهی هیدرولوژیکی را بوسیلهی شابیهساازی فراینادهای باارش-
رواناب 1در سطح حوضه و با اسدفاده از سریهای زمانی دادههاای آب
و هوایی محاسبه میکندد هر واحد زیر حوضه به ک سهای کااربری
زمیا مخدلا تقسیمبندی و تواز آب تحت شارایط آب و هاوایی آ
زیر حوضه محاسبه میشودد در ایا مدل بارای هار واحاد کشااورزی
توابع تجربی جهت توصیا و شبیهساازی تبخیار و تعار  ،روانااب و
جریا های سطحی ،تغییر در رطوبات خاا  ،روناد جریاا پایاه باه
رودخانه و نفوذ عمقی به آب زیرزمینی بکار گرفده مایشاود ( )33کاه
روش  MABIAموجود در نرم افزار  WEAPابازاری مناساب جهات
شبیهسازی ایاگوناه مدغیرهاا مایباشادد ایاا روش نیازهاای آبای و
عملکرد محصوالت را شبیهسازی و به کاربرا اجازه میدهد که اثرات
تغییرات آب و هوایی و آب در دسدرس بار رشاد محصاول را در نظار
بهیرندد اگرچه ایا روش ،اثرات آلودگی  CO2بر محصاوالت را نمای
تواند ارزیابی کندد زیرحوضهها یا واحادهای کشااورزی 2بارای شابیه
سازی حوضهی رودخانهی هلیلرود مبدنی بر طارت مطالعاات زیسات
محیطای ،منااابع و مصااارف حوضااه غاارب جازموریااا بااا رویکااردی
1- Rainfall-Runoff
2- Catchment

سیسدمی ( )28میباشدد واحدهای کشااورزی مشاخی شاده در ایاا
مدل شامل واحدهای باالدست حوضه (اراضی دره هلیل ،احیا و جهاد)
و واحدهای میانی حوضه (اراضی کانال  ،PC1کاناال  PC2و جیرفات
 )1و واحدهای پاییادست حوضه (اراضی کانال راست و چا رودباار)
میباشدد
برای شبیهسازی فرایندهای بارش-رواناب از نرم افزار  WEAPو
از دادههای آب و هوایی ماهانه طی دوره زمانی  1380-1397از جمله
میزا بارش ،درجه حرارت ،میزا رطوبت نسبی ،سرعت باد و تااب
خورشید اسدفاده شد که از گزارشات ایسادهاههاای هواشناسای ساطح
حوضه بدست آمده استد همچنیا ،دادههای مرباوط باه پارامدرهاای
خا از طرت مطالعات زیست محیطی ،منابع و مصارف حوضاه غارب
جازموریا با رویکاردی سیسادمی و جاامعنهار کاه توساط شارکت
مهندسیا مشاور یکم صورت گرفده ،اسدخراج شدد پارامدرهای مرباوط
به محصوالت و آبیاری از سازما جهااد کشااورزی اسادا کرماا و
همچنیا گزارشات مطالعات آبیاری و زهکشی به دسات آماده اساتد
جهت ارزیابی اعدبار سنجی مدل مورد اسدفاده در نرم افزار  WEAPاز
ابزاری به نام  PESTبهره گرفده شده استد  PESTبه کاربرا اجازه
میدهد به طور خودکاار فرایناد مقایساه خروجای مادل باا دادههاای
مشاااهداتی و اصاا ت پارامدرهااای ماادل در جهاات افاازای دقاات
کالیبراسیو مدل را انجام دهدد در ایاا ابازار از دادههاای مشااهداتی
حجم جریا آب در ایسدهاههای هیدرومدری و اط عات حجم مخز
به منظور بررسی دقت شبیهسازی و فرایند کالیبراسایو بهاره گرفداه
میشودد

نتایج
در مطالعهی حاضر ،برای ارزیاابی اعدباار سانجی شابیهساازی و
کالیبراسیو مدل از دادههاای مشااهداتی ماهاناه حجام جریاا آب
ورودی به ایسدهاه هیدرومدری کهنک شیبانی طی سالهاای -2012
( 2011دادههای مشاهداتی موجود) و مقایسه آ با خروجی جریا آب
شبیهسازی شده از اراضی جیرفت  1واقع قبل از ایسدهاه هیادرومدری
کهنک شیبانی بهره گرفده شاده اسات (شاکل )3د مقایساهی حجام
جریا آب خروجی شبیه سازی شده از اراضی جیرفت  1باا دادههاای
مشاهداتی حجم جریا آب ورودی به ایسادهاه هیادرومدری کهناک
شیبانی طی سالهای  2011-2012نشا میدهاد کاه کالیبراسایو
مدل با دقت باالیی صورت گرفده است؛ چراکاه ،تقریباا روناد جریاا
خروجی شابیهساازی شاده از اراضای جیرفات  ،1باالدسات ایسادهاه
هیدرومدری کهنک شیبانی با روند مشاهدات واقعی جریا ورودی باه
ایسدهاه هیدرومدری کهنک شیبانی منطبق میباشدد

شکل  -3مقایسه دادههای مشاهداتی جریان رودخانه با دادههای شبیهسازی
Figure 3- Comparison of river flow observed data with simulation data

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم

الهوی کشت تحت شرایط پایه در نرم افزار  WEAPبرای مناطق
مخدلااا اعمااال و بااا اساادفاده از اباازار  ،MABIAنیاااز خااالی آباای
محصوالت ،میزا آب در دسدرس مناطق و عملکرد محصاوالت باا و
بدو سناریوی تغییر اقلایم  A2در طاول دورهی  2011-2050شابیه
سازی گردیدد ندایج ارائه شده در جدول  1نشاا مایدهاد کاه تغییار
اقلیم ،میزا آب آبیاری مورد نیاز محصوالت مخدلا را افزای خواهد

داد که ایا افزای برای محصوالت جالیزی بیشدر از سایر محصوالت
میباشدد بهگونهایکه میزا آب آبیااری دو محصاول خیاار و گوجاه
فرنهی به ترتیب  32و  22درصد در طول دورهی شابیهساازی در اثار
تغییر اقلیم افزای خواهد یافتد کمدریا اثر تغییر اقلیم بر نیاز خالی
آبی ،به محصوالت مرکبات ،گندم ،جو و یونجه اخدصاص داردد نداایج
جدول  2بیانهر آ است که تغییر اقلیم باعاث کااه میازا آب در
دسدرس تمامی واحدهای کشاورزی میشودد

جدول  -1اثر سناریوی تغییر اقلیم  A2بر متوسط نیاز خالص آبی محصوالت طی دورهی 2011-2050
Table 1- Effect of A2 climate change scenario on crops net water requirement during 2011-2050

درصد تغییرات نیاز آبی خالص

متوسط نیاز آبی خالص با تغییر اقلیم و تحت تعادل

متوسط نیاز آبی خالص تحت تعادل

(درصد)

بخشی (متر مکعب در هکتار)

بخشی (متر مکعب در هکتار)

Percentage of net water
requirement changes

Net water requirement average with climate
change and under counterbalance

Net water requirement average
under counterbalance

+3

3696

3605

+3

2381

2305

+16

6539

5676

+32

4525

3436

+15

4095

3562

+23

6805

5555

+5

18901

18000

+2

13511

13255

ماخا :یافدههای تحقیق
Source: Research findings

جدول  -2اثر سناریوی تغییر اقلیم  A2بر میزان آب در دسترس مناطق مختلف طی دورهی 2011-2050

محصوالت
crops

گندم
Wheat

جو
Barley

هندوانه
Watermelon

خیار
Cucumber

سیب زمینی
Potato

گوجه فرنهی
Tomato

یونجه
Alfalfa

مرکبات
Citrus
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Table 2- Effect of A2 climate change scenario on available water of different areas during 2011-2050

درصد تغییرات میزان آب در

میزان آب در دسترس با تغییر اقلیم تحت تعادل

میزان آب در دسترس تحت تعادل

واحدهای

دسترس (درصد)

بخشی (متر مکعب در هکتار)

بخشی (متر مکعب در هکتار)

کشاورزی

Percentage of available
water changes

Available water with climate change
under counterbalance

Available water under
counterbalance

Agricultural
units

-9

10177

11166

دره هلیل

-2

11627

11892

-5

10224

10819

-46

4713

8690

-55

4196

9239

-58

3952

9329

-55

3069

6772

-75

1723

6886

Dareh-halil

احیا
Ehya

جهاد
Jahad
PC1
PC1 channel
PC2
PC2 channel

جیرفت 1
Jiroft1

رودبار چ
Left Roodbar

رودبار راست
Right Roodbar

ماخا :یافدههای تحقیق
Source: Research findings

جدول  -3اثر سناریوی تغییر اقلیم  A2بر متوسط عملکرد محصوالت طی دورهی 2011-2050
Table 3- Effect of A2 climate change scenario on average of crops yield during 2011-2050

درصد تغییرات عملکرد

متوسط عملکرد با تغییر اقلیم و تحت تعادل بخشی

متوسط عملکرد تحت تعادل بخشی

(درصد)

(کیلوگرم)

(کیلوگرم)

Percentage of yield
changes

Yield average with climate change under
counterbalance

Yield average under
counterbalance

-19

4489

5520

-11

3652

4125

-22

23069

29733

-21

15114

19199

-22

26751

34195

-21

30566

38613

-2

9911

10163

-7

15781

17012

محصوالت
crops

گندم
Wheat

جو
Barley

هندوانه
Watermelon

خیار
Cucumber

سیب زمینی
Potato

گوجه فرنهی
Tomato

یونجه
Alfalfa

مرکبات
Citrus

ماخا :یافدههای تحقیق
Source: Research findings

واحد کشاورزی رودبار راست بهعنوا منطقهی پاییادست حوضه،
بیشدریا کاه آب در دسدرس ( -75درصاد) در اثار تغییار اقلایم را
مدحمل خواهد شدد اما ،ندایج نشا میدهد که تغییر اقلیم ،میازا آب

در دسدرس واحدهای کشاورزی باالدسات (شاامل دره هلیال ،احیاا و
جهاد) در مقایسه با سایر واحادهای ساطح حوضاه را چنادا کااه
نخواهااد دادد ندااایج جاادول  3نشااا ماایدهااد کااه عملکاارد تمااامی

بررسی استراتژیهای تطبیقی برای مدیریت منابع آب کشاورزی تحت تغییر اقلیم...

محصوالت بر اثر تغییر اقلیم کاه خواهاد یافاتد بیشادریا میازا
کاه عملکرد مربوط به محصوالت هندواناه ،سایبزمینای ،خیاار و
گوجه فرنهی میباشد و کمدریا میزا کاه عملکرد به محصوالت
یونجه و مرکبات اخدصاص داردد بنابرایا ،با اسدفاده از ندایج باهدسات
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آمده میتوا گفت که محصوالت خیار سبز ،گوجه فرنهی ،هندواناه و
سیب زمینی به دلیل کاه عملکرد و افزای نیاز خالی آبی شادید،
محصوالت حساستری در شرایط تغییر اقلیم میباشندد

جدول  -4تقاضای تأمین نشده آب واحدهای کشاورزی باالدست ،میانی و پاییندست تحت سناریوی تغییر اقلیم
Table 4- Water unmet demand of upstream, middle and downstream agricultural units under climate change scenario

نسبت تقاضای تأمین نشده آب

تقاضای تأمین نشده آب در سال ( 2050میلیون

واحدهای کشاورزی

Water unmet demand to water demand total ratio in 2050
)year (%

)Water unmet demand in 2050 year (MCM

Agricultural
units

17

1.320

دره هلیل

16

2.2

3

0.4

55

70

57

60

27

89

96

836

95

114

به کل تقاضای آب در سال ( 2050درصد)

مترمکعب)

Dareh-halil

احیا
Ehya

جهاد
Jahad
PC1
PC1 channel
PC2
PC2 channel

جیرفت 1
Jiroft1

رودبار چ
Left Roodbar

رودبار راست
Right Roodbar

ماخا :یافدههای تحقیق
Source: Research findings

ندایج نشا میدهد که در پایا سال  ،2050تقاضای تأمیا نشده
آب برای واحدهای کشاورزی دره هلیل ،احیاا و جهااد باه ترتیاب باه
حدود  2/2 ،1/3و  0/4میلیو مدر مکعب خواهد رسیدد از طرف دیهر،
میتوا گفت که به ترتیاب حادود  16 ،17و  3درصاد تقاضاای آب
واحدهای کشاورزی دره هلیل ،احیاا و جهااد در ساال  2050و تحات
شرایط تغییر اقلیم ،تأمیا نخواهد شدد بنابرایا ،در صورت بروز پدیاده
ی تغییر اقلیم ،به طور میانهیا حدود  12درصاد از تقاضاای آب ایاا
واحدها بدو پاسخ خواهد ماندد در پایا سال  ،2050تقاضاای تاأمیا
نشده آب واحدهای کشاورزی جیرفت  PC1 ،1و  PC2به ترتیاب باه
حدود  70 ،89و  60میلیو مدرمکعب خواهد رسید که ایاا میازا از
تقاضای تأمیا نشده آب در سال  2050به ترتیب حدود  55 ،27و 57
درصد کل میزا تقاضای آب آ ها میباشادد یعنای در ساال  2050و
تحت شرایط تغییر اقلیم ،به طور میانهیا حدود  40درصد تقاضای آب
واحدهای میانی حوضهی رودخاناهی هلیالرود تاأمیا نخواهاد شادد
تقاضای تأمیا نشده آب در دو واحد کشاورزی رودبار چ و راسات از
هما سال ابددایی شبیهسازی (سال  ،)2011روند افزایشای در پای

گرفده استد بهگونهایکه در پایا افاق شابیه ساازی (ساال ،)2050
تقاضای تأمیا نشده آب واحدهای کشاورزی رودبار چ و راسات باه
ترتیب حدود  836و  114میلیو مدر مکعب خواهاد شاد کاه معاادل
بی از  95درصد کل تقاضای آب ایا واحدها در هما سال میباشدد
ایا ندیجه نشا میدهد کاه وضاعیت تاأمیا آب منااطق کشااورزی
پاییادست حوضه در  30سال آینده تحت شرایط تغییار اقلایم ،بسایار
نامساعد خواهد بودد در پایا  ،روناد افزایشای میازا تقاضاای تاأمیا
نشده آب تحت شرایط تغییر اقلیم طی دوره زمانی ماورد بررسای باه
اثبات رسیدد
پس از اسدخراج دادههای عملکرد ،نیاز خالی آبای محصاوالت و
میزا آب در دسدرس مناطق تحت شرایط تغییر اقلیم ،مدل دو هدفاه
ی حداکثرسازی بازده برنامهای و حداقلساازی مصارف آب کشااورز
برای تأمیا نیازهای زیست محیطی تاالب حل و مجموعهی جاواب-
های کارا برای هر مزرعه نماینده اسدخراج شدد سپس ،با اعماال وز
یکسا به اهداف اقدصادی و زیست محیطی (وز اهمیت یکسا باه
اهداف حداکثرساازی باازده برناماهای و حداکثرساازی ذخیاره آب یاا
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حدا سازی مصرف آب) ،بهدریا جواب از مجموعهی جوابهای کاارا
برای هر مزرعه نماینده تحت شرایط تغییر اقلیم بهدست آمدد مقایساه
الهوی کشت بهینه بدو تغییر اقلیم با الهاوی فعلای مازارع صاورت
گرفت که ندایج آ در جدول ( )5ارائه شدد سپس به مقایسهی میازا
بازده برنامهای کشاورزا و الهوی کشت بهینه مدناساب باا آ بارای
مزارع نماینده با و بدو اعمال سناریوی تغییر اقلیم پرداخداه شاد کاه
ندایج آ در جدول ( )6آمده استد
براساس ندایج جدول ( ،)5بازده برنامهای تمامی مزارع نمایناده باا
اعمال الهوی کشت بهینه در مقایسه با الهوی کشت فعلی بایا  8تاا
 46درصد افزای خواهد یافتد مقایساه الهاوی کشات فعلای مازارع
نماینده باالدست با الهوی کشات بهیناه باا تاأمیا همزماا اهاداف
حداکثرسازی بازده ناخالی و حداقلسازی مصرف آب نشا مایدهاد
که میتوا با کشت بیشدر محصول گوجهفرنهی و تا حادودی حفاظ
سهم محصول گندم به اهداف مورد نظار دسات یافاتد ایاا مقایساه
برای مزارع میانی نشا میدهد که کشت محصاول سایبزمینای در
الهوی بهینه در مقایسه با الهوی فعلی افزای خواهد یافتد در پایا ،
مقایسه الهوی کشت بهینه و فعلی برای مزارع پاییا دست بیانهر ایا
حقیقت است که میتوا با افزای کشت محصاول گنادم و تاا حاد
کمی هندوانه به تأمیا همزما اهداف اقدصاادی و زیسات محیطای
دست یافتد
مطابق با ندایج جدول  ،6در بیا مزارع نماینده باالدست ،مزرعهی
 U1بهعنوا مزرعهی نمایندهی واحد کشاورزی دره هلیال ،بیشادریا
کاه بازده برنامهای ( 37درصد) به ازای هر هکدار سطح فعالیات در
اثر تغییر اقلیم را تجربه خواهد کاردد تغییار اقلایم منجار باه کااه
شدیدتر باازده برناماهای واحادهای کشااورزی میاانی در مقایساه باا
واحدهای باالدست حوضه خواهد شدد بهطور مثال ،بازده برناماهای در
واحد سطح مزرعهی  M4که نماینادهی واحاد کشااورزی جیرفات 1
است ،در اثر اعمال سناریوی تغییر اقلیم به میازا  47درصاد کااه
خواهد یافتد بازده برنامهای کشاورزا واحدهای پااییادسات در اثار
تغییر اقلیم ،بیشدریا میازا کااه در مقایساه باا ساایر واحادهای
کشاورزی حوضه را به دنبال خواهاد داشاتد همانهوناهکاه مشاخی
است ،تغییر اقلیم باعث کاه  50درصدی باازده برناماهای در واحاد
سطح مزرعهی  L4بهعنوا نمایندهی واحد کشاورزی رودباار راسات
خواهد شدد بناابرایا ،واحادهای باالدسات ،آسایبپاایری اقدصاادی
کمدری در مقایسه با واحدهای پاییادست حوضه نسبت باه پدیادهی
تغییر اقلیم خواهند داشتد ندایج جدول  6نشا میدهد که تغییر اقلیم
باعث افزای سهم محصول جو و کاه سهم محصول گوجهفرنهی
در مزارع نمایندهی باالدست حوضه خواهد شدد برای مزارع نماینادهی
میانی سطح حوضه ،محصول سیبزمینی سهم باالیی در الهوی بهینه
دارد که تغییر اقلیم باعث کاه شدید سهم ایا محصول خواهد شدد
همچنیا ،تغییر اقلیم باعث حاف محصوالت خیار و هندوانه در الهوی

کشت بهینه مزارع نمایندهی رودباار چا ( L2 ،L1و  )L3و کااه
سهم محصول گندم در الهوی کشت بهینه مزرعهی نماینادی رودباار
راست ( )L4و جایهزینی محصول جو به جای آ ها خواهد شادد پاس
میتوا گفت که تغییر اقلیم ،الهوی کشت بهینه سطح حوضاه را باه
سمت افزای سطح زیر کشت محصوالت با نیاز آبی پاییا و کااه
سطح زیر کشت محصوالت آببر تغییار خواهاد داد و ایاا تغییارات،
کاه بازده برنامهای کشاورزا در تمامی مناطق حوضه را به دنباال
خواهد داشتد
ارزیابی اثرات اتخاذ استراتژیهاای تطبییای تحات تغییار
اقلیم

اثرات اتخاذ اسدراتژیهای تطبیقی بر تقاضاای تاأمیا نشاده آب
واحدهای مخدلا حوضاه بارای ساال  2050نشاا داده شاده اسات
(جدول )7د ندایج نشا میدهد اسدراتژیهای مناساب جهات کااه
تقاضای تأمیا نشده آب واحدهای باال دست (دره هلیل ،احیا و جهااد)
شامل اسدراتژیهای اسدفاده از سامانه مدر آبیاری ( )s2و کانالهای
مناسب اندقال آب ( )s1برای بهبود راندما آبیاری میباشندد همچنیا،
اسدراتژی کم آبیاری ( )s5نیز اثرات تعدیلکنندهای بر میزا تقاضاای
تأمیا نشده آب ایا واحدها بر جاای خواهاد گااشات؛ اماا ،اثار ایاا
اسدراتژی کمدر از دو اسدراتژی دیهر خواهد باودد درباارهی اسادراتژی
های تغییر و اص ت الهاوی کشات (اسادراتژیهاای  s3و  )s4بارای
واحدهای کشاورزی در باالدست حوضه ،ندایج مدفااوتی حاصال شاده
است که به شرایط عرضهی منابع آب و الهوی کشات در آ واحادها
بسدهی داردد به گونهای که برای واحد کشاورزی دره هلیل ،اتخاذ ایا
اسدراتژیها ،اثرات تغییر اقلیم بر تقاضای تأمیا نشده آب را باه طاور
کامل تعدیل؛ اما ،ندایج برای واحد کشاورزی جهاد ،عکس ایا مطلاب
را تأیید میکندد
ندایج برای واحادهای میاانی حوضاه ( PC2 ،PC1و جیرفات )1
نشا میدهد که اسدراتژیهای بهبود راندما آبیاری (اسدراتژیهاای
 s1و  )s2برای واحدهای  PC1و  PC2به دلیل سیسدم اندقال و توزیع
آب مناسب تحت پوش شبکه آبیاری و همچنیا اسدفاده مزارع ایاا
واحدها از سامانههای مدر آبیاری ،اثر قابل توجهای بر کاه اثارات
تغییر اقلیم بر جای نخواهند گااشتد لاا اص ت الهوی کشت در جهت
افزای کشت کنجد ( )s4بارای ایاا واحادها ،اسادراتژی پیشانهادی
مناسب خواهد بودد اما ،به دلیل سیسدم توزیاع و اندقاال ساندی آب در
واحد کشاورزی جیرفت  ،1اسدراتژی اسادفاده از کاناالهاای مناساب
اندقال آب و پوش انهار ( )s1بهعنوا بهدریا اسدراتژی تطبیقای باا
شرایط تغییر اقلیم جهت کاه تقاضای تأمیا نشاده آب ایاا واحاد
شناخده میشودد همچنیا ،اعمال کم آبیاری ( )s5به دلیل برداشت بی
رویه آب در ایا واحد کشاورزی ،اثرات تغییر اقلایم را تعادیل خواهاد
کردد

بررسی استراتژیهای تطبیقی برای مدیریت منابع آب کشاورزی تحت تغییر اقلیم...

اثرات اتخاذ اسدراتژیهای تطبیقی بر تقاضاای تاأمیا نشاده آب
واحدهای پاییادست حوضه نشا میدهد که اتخاذ اسدراتژی اضاافه
کرد محصاول زعفارا باه الهاوی کشات ( )s3توساط کشااورزا
واحدهای رودبار چ و راست باعث بیشدریا میزا کااه تقاضاای
تأمیا نشده آب ایا واحدها خواهد شدد بهگونهایکاه در پایاا ساال
 ،2050تقاضای تأمیا نشده آب واحادهای کشااورزی رودباار چا و
راست نسبت به شرایط پایه باه ترتیاب باه میازا حادود  489و 66
میلیو مدر مکعب کاه خواهد یافتد اتخاذ سه اسدراتژی اسدفاده از
کانالهای مناسب اندقال آب ( ،)s1سامانههاای مادر آبیااری ( )s2و
اعمال کم آبیاری ( )s3نیز باعث بهبود تأمیا تقاضای آب ایا واحادها
خواهند شدد
ندایج الهوی کشت بهیناه تحات تغییار اقلایم باا و بادو اتخااذ
اسدراتژیهای تطبیقی برای واحدهای باالدست ،میانی و پااییادسات
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حوضه در شکلهای  4تا  6ارائه شده استد همچنیا ،بازده برناماهای
مدناسب با هار الهاو محاسابه و نداایج آ در جادول  8آماده اساتد
براساس ندایج شکل  4و جدول  ،8اتخاذ اسدراتژیهای تطبیقی اضافه
کرد محصول زعفرا به الهو ،اسدفاده از سامانههای مدر آبیاری و
کانالهای مناسب اندقال و توزیاع آب باعاث افازای مناساب باازده
برنامهای مزارع نمایندهی واحدهای کشاورزی باالدست حوضه تحات
شرایط تغییر اقلیم خواهد شدد بهعباارت دیهار ،زیاا هاای اقدصاادی
کشاورزا باالدست حوضه در اثر تغییر اقلیم ،میتواند با اتخاذ ایا سه
اسدراتژی تطبیقی بهبود یابدد اتخاذ اسدراتژی تطبیقای اضاافه کارد
محصول زعفرا به الهوی کشت ،باازده برناماهای کشااورزا مازارع
نماینده دره هلیل ،احیا و جهاد را باهترتیاب باه میازا  37 ،48و 34
درصد افزای خواهد داد که علت آ پر بازده بود محصول زعفارا
استد

جدول  -5مقایسه الگوی کشت بهینه با الگوی فعلی مزارع نماینده واحدهای کشاورزی
Table 5- Comparison of optimal and current crop pattern of representative farms

Ci
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Wa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
0
2
0
15
0
0

الگوی کشت (درصد)

تغییرات

)Crop pattern (%

Changes

A
0
0
0
7
0
5
0
0
0
0
3
6
10
25
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
40
65
0
5
35
57
10
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
37
0
0
0
0
40
32
30
28
30
38
0
0

W B
T
65 12 12
68 0 30
75 10 15
62 0 31
85 15 0
70 0 25
35 25 0
2
0 33
63 37 0
70 0 25
0
0 18
0
0
0
60 18 0
45 0
0
66 20 14
82 0
0
10 20 20
53 0
0
20 20 30
65 0
0
0
0 70
47 0
0
45 45 10
85 0 15
گندم (W :)Wheat

سیب زمینی (P :)Potato

بازده برنامهای

بازده برنامهای

(بهینه)

(فعلی)

Gross margin
)(optimal

Gross margin
)(current

(درصد)
Current
Optimal
Current
Optimal
Current
Optimal
Current
Optimal
Current
Optimal
Current
Optimal
Current
Optimal
Current
Optimal
Current
Optimal
Current
Optimal
Current
Optimal
Current
Optimal
جو (B :)Barley

مزارع نماینده
Representative
farms

(واحد :میلیو ریال)

+20

40.6

33.8

U1

+12

41.4

37.1

U2

+35

35.7

26.5

U3

+16

40.1

34.7

M1

+42

34.6

24.4

M2

+8

50.4

46.7

M3

+33

52.8

39.8

M4

+31

39.5

30.2

M5

+18

59.3

50.3

L1

+46

54.8

37.5

L2

+43

67.7

47.2

L3

+34

44.5

33.1

L4

یونجه (A :)Alfalfa

گوجه فرنهی (T :)Tomato

خیار (C :)Cucumber

هندوانه (Wa :)Watermelon

مرکبات (Ci :) Citrus

ماخا :یافدههای تحقیق
Source: Research findings

جدول  -6اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت بهینه و بازده برنامهای مزارع نماینده واحدهای کشاورزی

408

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ،جلد  ،34شماره ،4زمستان 1399
Table 6- Effects of climate change (CC) on optimal crop pattern and gross margin of representative farms
بازده برنامهای
بازده برنامهای
مزارع نماینده
تغییرات
الگوی کشت (درصد)
(تغییر اقلیم)
(بهینه)
)Crop pattern (%

Ci

Wa

A

P

C

2
0
0
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
2
0
15
0
0
0

0
0
7
0
5
9
0
0
0
0
6
0
25
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
65
0
5
0
57
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
0
0
0
0
0
32
0
28
0
38
0
0
0

T

Changes

B

(درصد)

W

Optimal 68
0
30
CC
26 74
0
Optimal 62
0
31
CC
24 52 23.5
Optimal 70
0
25
CC
72
0
19
Optimal 2
0
33
CC
26 74
0
Optimal 70
0
25
CC
0 100
0
Optimal 0
0
0
CC
0
26
74
Optimal 45
0
0
CC
97
0
3
Optimal 82
0
0
CC
97
0
3
Optimal 53
0
0
CC
0
25
75
Optimal 65
0
0
CC
65
0
35
Optimal 47
0
0
CC
0
26
74
Optimal 85
0
15
CC
0
71
28
جو (B :)Barley
گندم (W :)Wheat

سیب زمینی (P :)Potato

Gross margin
)(optimal

Gross margin
)(climate change

Representative
farms

(واحد :میلیون ریال)

-37

40.6

25.7

U1

-27

41.4

30.3

U2

-10

35.7

32.3

U3

-35

40.1

26

M1

-42

34.6

19.9

M2

-24

50.4

38.3

M3

-47

52.8

27.9

M4

-29

39.5

28

M5

-35

59.3

38.7

L1

-30

54.8

38.5

L2

-45

67.7

37.2

L3

-50

44.5

22.1

L4

گوجه فرنهی (T :)Tomato

یونجه (A :)Alfalfa
ماخا :یافدههای تحقیق

خیار (C :)Cucumber

هندوانه (Wa :)Watermelon

مرکبات (Ci :) Citrus

Source: Research findings

اتخاذ اسدراتژیهای تطبیقی افزای رانادما آبیااری ( s1و ،)s2
سهم محصوالت پر مصرف آب از جمله مرکبات و یونجاه در الهاوی
کشت را به نسبت شرایط پایه تحت تغییر اقلیم افزای خواهد داد که
افزای چنیا محصوالتی ،میزا باازده برناماهای زارع را نیاز بهباود
خواهد بخشیدد به طور مثال ،اتخاذ اسدراتژی اسادفاده از ساامانههاای
مدر آبیاری بهترتیب منجر به افزای  34 ،46و  15درصادی باازده
برنامهای زارعیا مزارع نماینده دره هلیل ،احیاا و جهااد خواهاد شادد
ندایج شکل  5و جدول  8برای مزارع میانی نشا میدهاد کاه اتخااذ
اسدراتژی اضافه کرد محصول زعفرا به الهو ،بیشدریا اثر مثبت را
بر بازده برناماهای کشااورزا خواهاد داشاتد باهگوناهایکاه اتخااذ
اسدراتژی تطبیقی اضافه کرد محصول زعفرا به الهوی کشات باه
دلیل بازده برنامهای باالی ایا محصول بهترتیب باعاث افازای ،41
 22 ،24 ،57و  27درصدی درآمد خالی زارعیا مزارع نمایناده ،M1
 M4 ،M3 ،M2و  M5خواهااد شاادد پااس از ایااا اساادراتژی ،اتخاااذ

اسدراتژیهای افزای راندما آبیاری ( s1و  )s2نیاز تاا حاد زیاادی
بهبود بازده برناماهای مازارع نماینادهی واحادهای کشااورزی میاانی
حوضه را ممکا خواهند ساختد نداایج بارای مازارع  M1و  M2باه-
عنوا نماینادهی واحاد کشااورزی  PC1و مزرعاهی  M3باهعناوا
نمایندهی واحد کشاورزی  PC2نشا میدهد که با اتخاذ اسادراتژی-
های تطبیقی افزای راندما آبیاری ،سهم محصوالت پرمصارف آب
به مانند یونجه ،سیبزمینی و خیار ،افزای و ساهم محصاول جاو در
الهوی کشت بهینه به نسبت شرایط پایه تحات تغییار اقلایم کااه
خواهد یافتد ایا یافده نشا میدهد که با بهبود راندما آبیاری برای
ایا واحدها میتوا کشت محصوالت پرمصارف آب و باه دنباال آ
بهبود بازده برنامهای کشاورزا را تحقق بخشیدد بهطور مثاال ،اتخااذ
اسدراتژی تطبیقی اسدفاده از سامانههای مدر آبیاری ( )s2باهترتیاب
باعث افزای  51 ،31و  23درصدی بازده برنامهای مازارع M2 ،M1
و  M3خواهد شدد

بررسی استراتژیهای تطبیقی برای مدیریت منابع آب کشاورزی تحت تغییر اقلیم...
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جدول  -7تقاضای تأمین نشده آب واحدهای کشاورزی باالدست ،میانی و پاییندست تحت استراتژیهای تطبیقی مختلف با تغییر اقلیم در سال
2050
Table 4- Water unmet demand of upstream, middle and downstream agricultural units under different adaptive strategies
with climate change in 2050 year
S5+A2

S4+A2

S3+A2

S2+A2

S1+A2

P+A2

1.013

0

0

0

0.842

1.320

1.383

2.821

1.082

0.333

1.135

2.166

0.209

4.572

2.590

0.204

0.212

0.446

55.944

22.593

44.763

44.058

43.456

69.771

58.317

14.720

52.348

58.616

54.803

60.469

29.934

289.468

111.809

86.852

19.370

89.147

737.070

904.212

347.718

626.935

611.331

836.453

92.084

108.201

48.057

98.801

98.277

113.859

واحدهای کشاورزی
Agricultural units

دره هلیل
Dareh-halil

احیا
Ehya

جهاد
Jahad
PC1
PC1 channel
PC2
PC2 channel

جیرفت 1
Jiroft1

رودبار چ
Left Roodbar

رودبار راست
Right Roodbar

ماخا :یافدههای تحقیق
Source: Research findings

ندایج الهوی کشت بهینه مزارع نماینده جیرفات ( 1مازارع  M4و
 )M5تحت اتخاذ اسدراتژیهای افزای راندما آبیاری نشا میدهد
که سهم محصول گندم کمی کاه و محصول یونجه جاایهزیا آ
خواهد شد و لاا بهبود بازده برنامهای تحقق خواهد بخشید؛ اماا ،ایاا
میزا افزای در مقایسه با مزارع نماینادهی واحادهای  PC1و PC2
به مراتب کمدر استد ندایج شکل  6و جدول  8برای مزارع پاییادست
بیانهر آ است که اتخاذ اسدراتژیهای اضافه کرد محصول زعفرا
به الهو ( ،)s3اسدفاده از سامانههای مدر آبیااری ( )s2و کاناالهاای
مناسااب اندقااال و توزیااع آب ( )s1باعااث افاازای بااازده برنامااهای
کشاورزا ایا مزارع تحت شرایط تغییر اقلیم خواهند شدد در بیا ایاا
اسدراتژیها ،اسدراتژی اضافه کرد محصول زعفرا به الهو بیشدریا
میزا بهبود بازده برنامهای را به خود اخدصاص داده استد به گونهای
که اتخاذ ایا اسادراتژی باه ترتیاب باعاث افازای  9 ،17 ،15و 20
درصدی بازده برنامهای مزارع  L3 ،L2 ،L1و  L4خواهد شدد با اتخاذ
اسدراتژیهای بهباود رانادما آبیااری ( s1و  ،)s2ساهم محصاوالت
پربازده با مصرف آب باال به مانند هندوانه ،خیار و یونجه برای مازارع
 L2 ،L1و  L3بهعنوا نمایندهی رودبار چ نسبت باه شارایط پایاه
تحت تغییر اقلیم افزای خواهد یافتد برای مزرعاهی  L4باهعناوا
نمایندهی رودبار راست ،محصاول گنادم جاایهزیا محصاول جاو در
الهوی کشت بهینه خواهد شدد بنابرایا ،اتخاذ ایا اسدراتژیها بهباود

بازده برنامهای زارعیا واحدهای پاییادست حوضه را ممکاا خواهاد
ساختد بهطور مثال ،با اتخاذ اسدراتژی اسدفاده از سامانههاای مادر
آبیاری ( ،)s2بازده برنامهای در هر هکدار زارعیا مازارع L3 ،L2 ،L1
و  L4بهترتیب حادود  11 ،7 ،13و  8درصاد افازای خواهاد یافاتد
اتخااذ اساادراتژی تطبیقاای افاازای کشاات کنجااد ( )s4و بکااارگیری
اسدراتژی اعمال کم آبیاری ( )s5نه تنهاا باازده برناماهای را افازای
معنیداری نمیدهند بلکه باعاث کااه باازده برناماهای کشااورزا
مزارع نمایندهی رودبار چ خواهند شدد کاه بازده برنامهای در اثار
اتخاذ اسدراتژی افزای کشت کنجد ایاا مازارع مایتواناد ناشای از
جایهزینی کشت ایا محصول به جای محصول گوجهفرنهی و کاه
بازده برنامهای در اثر اتخاذ اسدراتژی کم آبیااری مایتواناد باه دلیال
اعمال کم آبیاری همزما با مصرف کم آب و باه دنباال آ کااه
شدید عملکرد محصوالت در ایا مزارع باشدد
پس به طور کلّی ،اعمال اسدراتژی تطبیقی اضافه کرد محصول
زعفرا به الهوی کشات بارای تماامی واحادهای کشااورزی ساطح
حوضه ،افزای بازده برنامهای نسبت به شرایط پایه با تغییر اقلیم را به
دنبال خواهد داشاتد اثار اتخااذ اسادراتژیهاای تطبیقای اسادفاده از
سامانههای مدر آبیاری و کانالهای مناسب اندقاال و توزیاع آب بار
بازده برنامهای کشااورزا باه خصاوص کشااورزا مازارع باالدسات
حوضه ،افزایشای خواهاد باود کاه ایاا یافداه بیاانهر برداشات آب و
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تکنولوژی آبیاری سندی ایا مزارع میباشادد اسادراتژی تطبیقای کام
آبیاری نیز در برخی مزارع کااه و در برخای دیهار افازای باازده
برنامهای کشاورزا در تمامی واحدها در مقایسه با شرایط پایاه را باه
دنبال خواهد داشت که ایا اثر برای مزارع پاییادست حوضه به دلیال
آب مصارفی کمدار کاهشای خواهاد بااودد از طارف دیهار ،باا اتخاااذ

اسدراتژیهای تطبیقی مخدلا ،بهبود بازده برنامهای واحادهای پااییا
دست در مقایسه با ساایر واحادها چنادا قابال توجاه نخواهاد باودد
بنابرایا ،پدانسیل مزارع باالدست و میانی حوضاه بارای بهباود باازده
برنامهای از طریق اتخاذ اسدراتژیهای تطبیقی بی از مازارع پااییا
دست حوضه میباشدد

شکل  -4الگوی کشت بهینه مزارع نماینده باالدست تحت شرایط تغییر اقلیم با و بدون استراتژیهای تطبیقی
Figure 4- Optimal crop pattern of upstream representative farms under climate change with/without adaptive strategies

بررسی استراتژیهای تطبیقی برای مدیریت منابع آب کشاورزی تحت تغییر اقلیم...
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شکل  -5الگوی کشت بهینه مزارع نماینده میانی تحت شرایط تغییر اقلیم با و بدون استراتژیهای تطبیقی
Figure 5- Optimal crop pattern of middle representative farms under climate change with/without adaptive strategies
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شکل  -6الگوی کشت بهینه مزارع نماینده پاییندست تحت شرایط تغییر اقلیم با و بدون استراتژیهای تطبیقی
Figure 6- Optimal crop pattern of downstream representative farms under climate change with/without adaptive strategies

جدول  -8اثر اتخاذ استراتژیهای تطبیقی کشاورزان بر بازده برنامهای (میلیون ریال در هر هکتار)
)Table 8- Effects of adopting adaptive strategies on gross margin (Milion rial per hectar
s5+A2

s4+A2

s3+A2

s2+A2

s1+A2

p+A2

مزارع نماینده
Farm representative
U1

)29.3(+14%

)30.1(+17%

)38(+48%

)37.5(+46%

)34.7(+35%

25.7

)34.2(+13%

)33.6(+11%

)41.5(+37%

)40.6(+34%

)38.5(+27%

30.3

U2

)28.7(-11%

)32.9(+2%

)43.3(+34%

)37.1(+15%

)36.5(+13%

32.3

U3

)34.6(+33%

)31.7(+22%

)36.7(+41%

)34.1(+31%

)33.3(+28%

26

M1

)28.3(+42%

)27.3(+37%

)31.3(+57%

)30.1(+51%

)28.7(+44%

19.9

M2

)38.7(+1%

)40.2(+5%

)47.5(+24%

)47.1(+23%

)46.7(+22%

38.3

M3

)28.0(0

)27.1(-3%

)34.0(+22%

)30.7(+10%

)31.2(+12%

27.9

M4

)28.6(+2%

)29.1(+4%

)35.6(+27%

)31.1(+11%

)31.6(+13%

28

M5

)37.5(-3%

)37.9(-2%

)44.5(+15%

)43.7(+13

)41.0(+6%

38.7

L1

)36.2(-6%

)35.1(-9%

)45.1(+17%

)41.2(+7%

)40.4(+5%

38.5

L2

)35.7(-4%

)36.5(-2%

)40.5(+9%

)41.3(+11%

)38.3(+3%

37.2

L3

)22.6(+2%

)22.8(+3%

)26.5(+20%

)23.9(+8%

)22.8(+3%

22.1

L4

ماخا :یافدههای تحقیق
Source: Research findings

در ادامه ،به بررسی اثرات اتخاذ ترکیبی از اسدراتژیهای تطبیقای

پرداخده شدد برای ایا منظور دو اسدراتژی ترکیبی در نظر گرفده شده
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است کاه شاامل اسادراتژیهاای تطبیقای ( s1+s2+s3+s5ترکیاب
اسدراتژیهای اسدفاده از کانالهای مناسب آبیاری ،اسدفاده از ساامانه
های مدر آبیاری ،اضافه کرد محصول زعفرا به الهو و اعمال کم
آبیاری) و ( s1+s2+s4+s5ترکیب اسادراتژیهاای اسادفاده از کاناال

های مناسب آبیاری ،اسدفاده از ساامانههاای مادر آبیااری ،افازای
کشت محصول کنجد و اعمال کم آبیاری) میباشندد در ابددا ،اثر ایاا
اسدراتژیها تحت شرایط تغییر اقلیم بر تقاضای تأمیا نشاده آب کال
حوضه بررسی و ندایج آ ارائه شده است (شکل )7د

شکل  -7تقاضای تأمین نشده آب در سطح حوضه تحت اتخاذ استرتژیهای تطبیقی ترکیبی با تغییر اقلیم
Figure 7- Water unmet demand of basin under adopting combined adaptive strategies with climate change

ندایج نشا میدهد که با اتخاذ ترکیبی از اسدراتژیهای تطبیقی،
میزا تقاضای تأمیا نشدهی آب در سطح کل حوضه تحات شارایط
تغییر اقلیم به شدت کااه خواهاد یافات کاه از ایاا دو اسادراتژی
ترکیبی ،اتخااذ اسادراتژی ( s1+s2+s4+s5ترکیاب اسادراتژیهاای
اسدفاده از کانالهای مناسب آبیااری ،اسادفاده از ساامانههاای مادر
آبیاری ،افزای کشت محصول کنجد و اعمال کام آبیااری) ،کااه
بیشدر تقاضای تأمیا نشده آب در سطح حوضه تحات شارایط تغییار
اقلیم را ممکا خواهد ساختد با توجه به ندایج بهدست آمده ،تقاضاای
تأمیا نشده آب در پایا افق شابیهساازی باا اتخااذ ایاا اسادراتژی
ترکیبی از  1200میلیو مدر مکعب به حدود  100میلیو مدر مکعاب
خواهد رسیدد از طرف دیهر ،مقایسه اتخاذ اسدراتژیهای تطبیقای باه
صورت جداگانه نشا داد کاه اتخااذ اسادراتژی کشات زعفارا ()s3
بیشدریا کاه تقاضای تأمیا نشده آب به میزا  600میلیاو مدار
مکعب را به دنبال خواهد داشتد پس میتوا گفت که اتخاذ چنادیا

اسدراتژی تطبیقی در ساطح حوضاه توساط کشااورزا باعاث بهباود
عملکرد هیدرولوژیکی سطح حوضه خواهد شدد
در ادامه ،اثر اتخاذ ترکیبی از اسدراتژیهای تطبیقی بار میاانهیا
بازده برنامهای کشاورزا مزارع نمایندهی ساطح حوضاه بارآورد و باا
شرایط پایه تحت تغییر اقلیم مقایسه و ندایج آ در جدول  9ارائه شده
اسااتد ندااایج نشااا ماایدهااد کااه اتخاااذ اساادراتژی ترکیباای
 ،s1+s2+s3+s5میانهیا بازده برنامهای زارعیا مزارع نمایناده را 68
درصد افزای خواهد دادد در صورتی که ندایج اثر اتخاذ اسدراتژیهای
تطبیقی به صاورت جداگاناه نشاا داد کاه اتخااذ هایز یاک از ایاا
اسدراتژیها نمیتواند بازده برنامهای زارعیا را به ایا میازا افازای
دهدد بنابرایا ،ندیجه گرفده میشود که اتخاذ ترکیبی از اسدراتژیهای
تطبیقی مورد بررسی ،اثرات تغییر اقلیم بر سطح حوضه را تا حد بسیار
زیادی تعدیل و باعث افزای عملکرد اقدصادی سطح حوضاه خواهاد
شدد

جدول  -9اثر اتخاذ استراتژیهای ترکیبی بر میانگین بازده برنامهای مزارع نماینده در سطح حوضه (میلیون ریال در هر هکتار)
Table 9- Effetc of adopting combined adaptive strategies on gross margin average of representative farms in basin
( Adaptive strategiesاستراتژیهای تطبیقی)
s1+s2+s4+s5+A2
s1+s2+s3+s5+A2

+68%

+44%

( Gross margin changesتغییرات بازده برنامهای)
ماخا :یافدههای تحقیق
Source: Research findings

نتیجهگیری و پیشنهادها
در مطالعهی حاضر ،مدلسازی یکپارچه اقدصادی-هیادرولوژیکی
جهت تحلیال اثارات تغییار اقلایم و اتخااذ اسادراتژیهاای تطبیقای
کشاورزا در حوضهی آبریز رودخانهی هلیلرود صورت گرفده اساتد

برای ایا منظور مدل دو هدفه اقدصادی-زیست محیطای باا اهاداف
حداکثرسازی بازده برنامهای و حداقل سازی مصرف آب جهت تاأمیا
حااق آب تاااالب جازموریااا از طریااق روش برنامااهریاازی خطاای -
 ɛconstraintتعمیمیافده حل و بهدریا پاسخ و الهاو باا وز اهمیات

بررسی استراتژیهای تطبیقی برای مدیریت منابع آب کشاورزی تحت تغییر اقلیم...

یکسا اهداف برای تمامی مزارع نماینده سطح حوضه اسدخراج شاده
استد سپس الهوهاای بهیناه اسادخراجی در نارمافازار  WEAPوارد
گشده و شبیهسازی هیدرولوژیکی باا و بادو ساناریوی تغییار اقلایم
بدبینانهی  A2صورت گرفده استد ندایج نشا داد که تغییر اقلایم تاا
افق  2050باعث کاه عملکرد و افزای نیاز آبای محصاوالت و در
ندیجه کاه بازده برنامهای کشاورزا در سطح حوضاه خواهاد شادد
اساادیو و همکااارا ( )10نیااز ندااایج مشااابهی از کاااه عملکاارد
محصوالت و افزای نیاز آبی تحت تغییر اقلیم در سایر نقاط جها را
اسدخراج کردهاندد بررسی عملکرد هیدرولوژیکی سطح حوضاه در اثار
تغییر اقلیم نشا داد که تغییر اقلیم اثر منفی بر عرضه ،تقاضای تأمیا
نشده و قابلیت اطمینا تأمیا تقاضای آب در آیناده خواهاد داشات و
ایا اثر منفی برای واحدهای کشاورزی پااییادسات حوضاه شادیدتر
خواهد بودد بنابرایا ،واحدهای کشاورزی پااییادسات تحات شارایط
تغییر اقلیم با چال کمبود منابع آبی بیشدری در آینده مواجه خواهناد
بودد
برای تعدیل اثرات تغییر اقلیم در آینده و مدیریت منابع آب تحات
ایا شرایط ،اسدراتژیهای تطبیقی مخدلفی مورد ارزیابی قارار گرفداه
استد در ایا مطالعه ،پنج اسادراتژی تطبیقای اسادفاده از کاناالهاای
مناسب اندقال و توزیع آب و پوش انهار ( ،)s1اسدفاده از سامانههاای
مدر آبیاری ( ،)s2اضافه کارد محصاول زعفارا باهعناوا یاک
محصول پر بازده با نیاز آبی مناساب ( ،)s3افازای کشات کنجاد در
جهت کاه مصرف آب ( )s4و اعمال کم آبیاری به میزا  20درصد
برای محصوالت گندم ،گوجه فرنهی و یونجه ( )s5مورد ارزیابی قارار
گرفده استد مقایساهی نداایج ارزیاابی اثارات اتخااذ اسادراتژیهاای
تطبیقی با تغییر اقلیم بر عملکرد هیدرولوژیکی در واحادهای مخدلاا
سطح حوضهی رودخاناهی هلیالرود نشاا داد کاه اسادراتژیهاای
اسدفاده از سامانههای مدر  ،کانالهای مناسب اندقاال آب و پوشا
انهار و به دنبال آ بهبود راندما آبیاری میتواند به منظاور مادیریت
تقاضای آب و بهبود عملکرد هیدرولوژیکی واحدهای باالدست حوضه
موثر باشدد به ایا دلیل که سیسدم اندقال و توزیع آب در ایا واحادها
سندی بوده است و آبیاری باهصاورت ساطحی در بیشادر مازارع ایاا
واحدها به دلیل دسدرسی به منابع آبی فراوا انجاام مایشاودد بارای
واحدهای میانی که تحت پوش شابکه آبیااری جیرفات قارار دارناد
(واحدهای  PC1و  ،)PC2اسدراتژی اص ت الهاوی کشات در جهات
افزای کشت محصول کنجاد ،بهداریا اسادراتژی در جهات بهباود
عملکرد هیدرولوژیکی شناخده میشود و بارای واحادی کاه اندقاال و
توزیع آب در آ  ،سندی (واحد جیرفت  )1انجام میشود ،اسدراتژیهای
الزم جهت بهبود راندما آبیاری موثر میباشندد در پایاا  ،اسادراتژی
هااای مااوثر در ماادیریت تقاضااای منااابع آب و افاازای عملکاارد
هیدرولوژیکی واحدهای پاییادست حوضاه شاامل اسادراتژی اضاافه
کرد محصول زعفرا باه الهاوی کشات و اسادراتژیهاای الزم در
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جهت بهبود راندما آبیاری میباشندد
مقایسه اثرات اتخاذ اسدراتژیهای تطبیقای مخدلاا بار عملکارد
اقدصاادی سااطح حوضااه نشااا داد کاه باارای واحاادهای باالدساات،
اسدراتژیهای اسدفاده از سامانههای مدر آبیاری ،اسادفاده از کاناال-
های مناسب اندقال آب و اضافه کرد محصاول زعفارا باه الهاوی
کشت ع وه بر افزای عملکرد هیدرولوژیکی منجر به بهبود عملکرد
اقدصادی نیز خواهند شدد بنابرایا ،راهکارهای بهبود رانادما آبیااری
در واحدهای کشاورزی باالدست حوضه پیشنهاد میشاودد بارای ایاا
منظور ،پوش انهار ،اسدفاده از سیسدم توزیاع آب مناساب در ساطح
مزرعه و تغییر تکنولوژی آبیاری سطحی به سامانههای مدر آبیااری
توصیه میشودد برای واحدهای میانی ،اسدراتژیهای الزم جهت بهبود
راندما آبیاری تا حدی عملکرد اقدصاادی را بهباود خواهناد دادد اماا
بهدریا اسادراتژی در جهات افازای عملکارد اقدصاادی بارای ایاا
واحدها ،اسدراتژی اضافه کرد محصول زعفرا به الهو خواهد بود که
البده ایا اسدراتژی در بهبود عملکرد هیدرولوژیکی موفق نخواهد بودد
بر خ ف ایا اسدراتژی ،اسدراتژی افزای کشت محصول کنجاد باه
الهو ،بهبود عملکرد هیادرولوژیکی را باه دنباال خواهاد داشات؛ اماا،
افزای عملکرد اقدصادی را ندیجه نخواهاد دادد پاس بساده باه وز
هدف مورد نظر ،میتاوا اسادراتژی مناسابی را بارای ایاا واحادها
پیشنهاد کردد برای واحدهای پاییادسات حوضاه بهداریا اسادراتژی،
اضافه کرد محصول زعفرا به الهوی کشت خواهاد باود چارا کاه
ع وه بر بهبود عملکرد هیادرولوژیکی ،وضاعیت اقدصاادی را در حاد
زیادی ارتقااء خواهاد دادد الزم باه ذکار اسات کاه در ایاا واحادها،
اسدراتژی افزای کشت کنجد یک اسدراتژی ناکارآماد جهات بهباود
عملکردهای هیادورولوژیکی و اقدصاادی اساتد بناابرایا ،اسادراتژی
اضافه کرد محصول زعفرا به الهو به جاای محصاوالت هندواناه،
خیار سبز و گوجه فرنهی که در ایا منطقه به وفور کشت مایشاوند،
پیشنهاد میشود ،چرا که هم بهبود شارایط اقدصاادی و هام کااه
مصرف منابع آب را باه دنباال خواهاد داشاتد نداایج مدفااوت بارای
واحدهای مخدلا ،ماهیت پویایی و چند سطحی بود آسیبپاایری و
تطبیق را نشا میدهد که در سایر مطالعات نیز به اثبات رسیده است
( 29و )39د لاا پیشنهاد میشود که مطالعات بارای هار حوضاه و هار
منطقه بهصورت خاص مورد بررسی قرار گیرد ،چرا که نمیتوا یاک
الهوی مشخی و یا یک اسدراتژی مشخی به منظور مدیریت مناابع
آب هر حوضه ،منطقه و یا هر واحد کشاورزی به کار گرفتد همچنیا
بر خ ف باور عموم ،اتخاذ برخی از ایا اسدراتژیها در برخی واحدها،
میتواند ضما بهبود عملکرد هیدرولوژیکی ،بازده برنامهای کشاورزا
را نیز افزای دهد که تأثیر مثبت اسدراتژیهاای تطبیقای بار بهباود
سطح درآمد کشاورزا در مطالعات دیهری نیز به اثبات رسایده اسات
( 10و )35د در پایا  ،اثر اتخاذ ترکیبی از اسدراتژیهای تطبیقی ماورد
بررسی تحت شرایط تغییر اقلیم مورد آزمو قرار گرفتد نداایج نشاا
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کشاورزا به بکارگیری چند اسدراتژی تطبیقای باه صاورت همزماا
توصیه میشودد
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داد که ترکیب اسدراتژیهای تطبیقی مخدلا در مقایسه با اتخاذ یاک
اساادراتژی تطبیقاای مشااخی در بهبااود عملکاارد هیاادرولوژیکی و
 لازوم راهنماایی،اقدصادی سطح حوضه کارآمدتر خواهد بودد بناابرایا
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Introduction: During the last decades, climate change has been highly disjointed. Recent studies on climate
change has approached the assessment of impacts of this phenomenon and adaptation strategies under
biophysical or social perspectives. In the field of agriculture and water resources, most assessments have been
based on biophysical modelling focusing on the agronomic dimension or the hydrological dimension. Therefore,
integrate biophysical and social aspects looking at environmental and human contexts are vital for investigation
of climate change and adaptation strategies effects. In line with this, varied types of integrated modelling
frameworks have been developed to address the different scales (from the crop to the river basin) and the
different dimensions of climate change, water and agriculture (hydrological, agronomic, socio economic). Water
resources in the Halil-Rud river basin are likely to be seriously affected by climate change in the form of
increased water scarcity and more frequent droughts which leads to conflicts among different water users and
uses, especially between agricultural sector and Jazmourian wetland services. However, because of the
multidimensional and multi-scalar nature of water management and climate change, it is needed to integrate
tools for the analysis of impacts and adaptation. In line with this, current study presents an economic –
hydrological model to evaluate potential effects of climate change and adaptation strategies on irrigated
agriculture and to solve or mitigate water resources conflicts among different water users and uses in studied
basin.
Materials and Methods: This study, combines a farm-based economic multi-objectives optimization model
with the hydrologic model water evaluation and planning (WEAP) which can represent the socio-economic,
agronomic and hydrologic systems in a spatially-explicit manner covering all dimensions and scales relevant to
climate change. To this end, current study was organized in two sections. In the first section, the effects of a
climate change under A2 scenario and balanced groundwater withdrawal (sustainable groundwater use) on
hydrological and economic performance of basin level were investigated using an economic, agronomic and
hydrologic model. Finally, adopting suitable adaptive strategies on hydrological and economic conditions were
evaluated using that model. A2 scenario is primarily simulated through the hydrologic model, as it represents
physical characteristics of the crop and water systems, through changes in climate variables. On the other hand,
adaptation strategies that affect human behavior are firstly simulated by the economic multi-objectives model.
The hydro-economic simulation model is started with the multi-objectives model run which include economic
and hydrological objectives. Then, Using the MABIA method and WEAP irrigation water requirements would
be calculated, allocating water to crops depending on water availability and established priorities, and estimating
crop yields would be done. After the first economic-hydrologic model simulation, there is a second economichydrologic iteration. The economic model uses WEAP results on water delivered to irrigation communities
(water availability constraints at farm level), crop yields (used to calculate the gross margin per crop) and
irrigation water requirements under the simulated climate scenario and adaptation strategies to simulate farmers'
adjustment of cropping patterns to a new optimal land allocation.
Result and Discussion: results indicates the multi-dimensional effects of climate change and adaptation
strategies and show the large potential of integrated hydro-economic models for representing the multi-scale
processes related to climate change and water management. The analysis of decisions taken at farm level has
been proven to be necessary, as crop model results capture the potential of farm level adaptation to mitigate the
damaging effects of climate change and these are relevant to climate change adaptation as highlighted by
Reidsma et al. (2010). Results for the climate change under A2 scenario and balanced groundwater withdrawal
scenario (combined scenario) on status of hydrological and economic in the level basin showed that crops yield,
areas with available water and water demand reliability would decrease, while crops net water demand and areas
water unmet demand would increase and farmers’ income would decrease between 10 to 37 percent for
upstream, between 24 to 47 percent for middle and between 30 to 50 percent for downstream units in long –term
horizon in comparison to base scenario. But, adopting suitable adaptive strategies and measures could mitigate
1 and 2- Ph.D. and Professor in Agricultural Economics, Shiraz University, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: mabbas1369@gmail.com)
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the effects of climate change on hydrological conditions specially for downstream areas and economic
conditions including upstream areas. Finally, combined suitable water transmission system, modern irrigation
technologies, saffron crop cultivation and deficit irrigation of some crops adaptive strategies simultaneously
indicated that unmet water demand significantly decreases and the total gross margin of agricultural sector
increases by 68% in comparison to base scenario under climate change.
Keywords: Adaptation strategies, Climate change, Economic-hydrological model, Halil-Rud river basin
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چکیده
بهدلیل ویژگیهای بارز بخش کشاورزی ،این بخش را میتوان محرکهی اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقااومتی داستا ب باهمنظاور تحقاا اقتصااد
مقاومتی ،بایتتی ضمن تعیین بخشهای پایه بهمنظور سرمایهگذاری بهینه ،چالشهای و پتاستیلهای پیشروی این بخش سیز شناسایی شوسدب با توجاه
به قابلی های تولید محصوالت کشاورزی در استان مازسدران ،در این مطالعه با استفاده از یک سوع تحلیل  SWOTمبتنی بر رهیاف  AHPکاه در نن
اوزان ستبی بر خالف مطالعات پیشین ،از طریا یک مدل برسامهریزی ریاضی محاسبه میشود ،به شناسایی مشکالت و فرص های موجود در زیربخش
«زراع و باغداری» بهعنوان مهمترین زیربخ ش کشاورزی پرداخته شدب برای استخراج مقایتات زوجی عوامل داخلی و خارجی ،با کارشناسان و خبرگان
زیربخش زراع و باغداری سازمان و ادارات جهاد کشاورزی استان مازسدران مصاحبه شدب در سهای  ،با استفاده از رهیاف  ،QSPMراهبردهاایی بارای
توسعه این زیربخش ،اولوی بندی شدب برای تخمین ستایج سیز سرمافزارهای  Excelو  GAMSمورد اساتفاده قارار گرفا ب ستاایج  SWOTدر تحلیال
عوامل داخلی و خارجی حاکی از نن بود که برای توسعهی زیربخش زراع و باغداری در استان مازسدران ،استراتژیهای تهاجمی میتواساد مفیاد باشادب
همچنین ،ستایج اولوی بندی راهبردهای از طریا رهیاف  QSPMسیز سشان داد که با توجه به استراتژیهای تهاجمی ،در زیربخش زراع و باغاداری،
«افزایش تحقیقات بهسژادی تهاجمی»« ،ایجاد پایاسههای صادرات میوه و ترهبار» و «توسعهی صنایع تبدیلی» بهعنوان راهبردهایی در جه مقاومسازی
اقتصاد استان میتوا سند مدسظر قرار گیرسدب با توجه به ستایج این تحقیا ،راهکارهایی همچون استفاده از پژوهشگران و داسشنموختگان کشاورزی ،حمای
و توسعهی صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت کشاورزی و توسعهی بازار و افزایش صادرات محصوالت و فرنوردههای کشاورزی ،پیشنهاد میشودب
واژههای کلیدی :برسامه ریزی ریاضی ،راهبردهای توسعه ،زراع و باغداری ،مازسدرانQSPM ،

مقدمه

1

اقتصادمقاومتی بهمعنی تشخیص حوزههای فشار و متعاقباً تاال
برای کنترل و بیاثر کردن نن تأثیرها میباشاد و در شارایآ نرمااسی،
تبدیل چنین فشارهایی باه فرصا اسا )2ب اقتصااد مقااومتی ،باه
مفهوم مدیری شرایآ موجود کشور بهصورتی اس که مخااطرات را
بهحداقل رساسد؛ بهعبارت دیگر ،ایجاد سهاد الزم در اقتصاد ایران با باه
کارگیری مجموعهای از سیاس ها ،قواسین و تدابیر اجرایی بهگوساهای
که خطرپذیری نن را در برابر تکاسهها و اختالالت نسیبرسان داخلی و
بهویژه خارجی و بینالمللی به حداقل رساسده و زمینهی دستیابی کشور
را به پیشرف های پایدار اقتصادی فراهم سماید که با توجاه باه ماوارد
 4 ،3 ،2 ،1و  -5بهترتیب داسشیاران ،استادیار و داسشنموخته دکتری ،داسشاگاه علاوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری
(Email: h.amirnejad@sanru.ac.ir
)* -سویتنده متئول:
DOI: 10.22067/jead.2021.17798.0

ذکرشده ،یکی از مهمترین رو ها در این زمینه ،در ایجاد زیرسااخ
های اقتصادمقاومتی ،توسعهی بخش کشاورزی میباشد )6ب
یکی از عوامل بتیار مهم و تعیینکننده در رسایدن باه توساعهی
پایدار ،میتواسد منابع ارزی صاادرات بخاش کشااورزی باشادب بخاش
کشاورزی ،سهم قابلتوجهی از صادرات غیرسفتی را بهخاود اختصاا
داده اس ب افزایش صادرات محصوالت بخاش کشااورزی ،منجار باه
افزایش تولیدات کشاورزی و بهدسبال نن ،بهبود بهارهوری سهاادههاای
سیرویکار و سرمایه شده و باعث روسا اقتصادی بخش کشااورزی باا
رویکرد اقتصاد مقاومتی خواهد گردید )4ب اهمی بخش کشاورزی باا
افزایش بهرهبرداری بهینه عوامل تولید در هر جامعهای مشاخصتار و
نشکارتر خواهد شد و در این صورت کشاورزی ،قادر خواهد بود که باا
به کارگیری محصاوالت ماازاد و جااسبی ،باه اهاداف توساعه و رشاد
اقتصادی دس پیدا کند )6ب
براساس سظریات مختلا ،،رشاد اقتصاادی باهشادت تاابع رشاد
کشاورزی اس ب براساس مطالعات اسجامشده در این زمینه ،در مجموع،
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بخش کشاورزی سهم ستبی بیشتری در توسعهی صنعتی کشاورهای
توسعهیافته داشته اس که بهدلیل اثرات مضاع ،بخش کشاورزی بار
اقتصاد ملی در مراحال نغاازین توساعهی اقتصاادی مایباشاد )19ب
دیدگاههای مختلفی در زمینهی سقش کشاورزی در توسعهی اقتصادی
ایران طی دهههای گذشته ارائه شده اس که بر این اساس میتاوان
گف سقش بخش کشاورزی از غیرفعال در دهههای  1320و  1330به
فعال و پویا در دهههای اخیر تغییر یافته اس بهگوسهای که اکثاراً بار
این باورسد با وجود کاهش سهم کشاورزی در تولید و اشتغال ،به لحاظ
اهمی کلیدی در توسعهی اقتصادی بهویژه از حیث تأمین سیاز غذایی
سیازمند توجه ویژهای اس )15ب
بر اساس نخرین نمار باسک مرکزی ،در سال  ،1395ارز افازوده
ی بخش کشاورزی به قیم های جاری 1335184 ،میلیارد ریال و به
قیم های ثاب سال  1390معادل  427165میلیارد ریال بوده اسا ب
براساااس سرشااماری عمااومی کشاااورزی در سااال  ،1393اراضاای
کشاورزی کشور حدود  16477هزار هکتار میباشدب این اراضی توسآ
بیش از  3359هزار بهرهبرداری کشاورزی با زماین ماورد اساتفاده در
فعالی های باغداری و زراع قرار گرفته و سهم هر بهرهبردار بهطاور
متوسآ 4/9 ،هکتار میباشدب از کال اراضای کشااورزی کشاور46/2 ،
درصد اراضی کشاورزی نبی با میاسگین  2/9هکتار برای هر بهرهباردار
دارای اراضی نبی و بقیه اراضی کشاورزی دیم با میاسگین  6/9هکتاار
برای هر بهرهبردار دارای اراضای دیام مایباشادب همچناین13781 ،
بهرهبردار با گلخاسههایی به متاح  6191هکتاار در زمیناهی کشا
محصوالت گلخاسهای سظیر گل و گیاهان زینتای و اساواع محصاوالت
ساالسه و دائمی مشغول به فعالی میباشند )23ب اساتان مازسادران را
میتوان قطب تولید بتیاری از محصوالت کشاورزی در کشور سام برد
که در بخش شیالت و کشاورزی از اصلیترین استانهای کشور اس
و بخش عمدهای از سیازهای کشاور از ایان منطقاه تاأمین مایشاودب
محصول ساخالص داخلی استان به قیم بازار در سال  ،1395برابر باا
 454/2هزار میلیارد ریال و در سال  416/7 ،1394هزار میلیاارد ریاال
بوده اس که رشدی معادل  9/02درصد داشاته اسا ب ساهم اساتان
مازسدران از مجموع تولید ساخالص داخلی کشور در سال  ،1395معاادل
 3/2درصد میباشد که از میان استانهای کشور رتبه هفاتم را کتاب
کرده اس ب همچنین ،بخش کشاورزی در ساال  ،1395از رشاد 21/4
درصدی برخوردار بوده اسا ب ارز افازودهی بخاش کشااورزی باه
قیم بازار در استان مازسدران معادل  101/9هازار میلیاارد ریاال و در
سال  83/9 ،1394هزار میلیارد ریال بوده اس کاه ستاب باه ساال
 ،1394از رشد  3/4درصدی برخوردار بوده اس ب ایان در حاالی اسا
که سهم بخش کشاورزی از تولید ساخالص داخلی استان مازسادران در
سال  22/4 ،1395درصد بوده اس که با توجه به سهم  44درصادی
جمعی استان و ساختار طبیعی و کشاورزی استان دور از استظار سمی-
باشد )25ب همچنین ،براساس ستایج سرشماری عمومی کشاورزی سال

 ،1393تعااداد  322503بهاارهبااردار اعاام از خاسوارهااا و شاارک هااا و
مؤستات عمومی مشغول فعالیا در زمیناههاای زراعا  ،باغاداری،
کش گلخاسهای ،پرور دام سنگین و سبک ،پارور زسبورعتال و
کرم ابریشم ،پرور طیور سنتی ده قطعه و بیشتر) و پارور مااهی
بودسدب همچنین ،براساس ستایج این سرشماری ،متاح اراضی زراعی
استان برابر با  242563هکتار و متاح اراضی باغ و قلمتتان استان
برابر با  90847هکتار بوده اس )23ب باا وجاود تماام امتیاازات ایان
استان در تولید محصاوالت کشااورزی ،هناوز یرفیا هاای خاالی و
بالاستفاده زیادی در بخش کشاورزی وجاود دارد کاه مایبایتا باا
برسامهریزی ستب به اساتفاده از ایان فرصا هاا تاال شاود )23ب
همچنین ،استان مازسدران دارای یرفی های باالقوهی بتایاری اسا
که در این ارتباط میتوان به مواردی چون موقعی جغرافیاایی ،تناوع
نب و هوایی ،جذابی توریتتی ،سیرویکاار جاوان و تحصایلکارده و
برخورداری از منابع طبیعی و معدسی اشاره کرد )9ب ایان پاژوهش باه
منظور ارائه راهبردها ،سیاس ها و راهکارهای اجرایای بارای تولیاد و
اشتغال زیربخش زراع و باغاداری در اساتان مازسادران در راساتای
اقتصاد مقاومتی از طریا الگوی تحلیل سوات ،1سقاط ضع ،و قاوت و
فرص ها و تهدیدهای مربوط باه زیاربخش زراعا و باغاداری را در
سطح استان مازسدران مورد بررسی قرار میدهدب
در مطالعهای توحیدلو و همکاران  ،)20با رو توصیفی -تحلیلی
به ارائه راهبردهای منطقهای توسعهی کشاورزی  9شهرساتان اساتان
همدان پرداختند و از مطالعات کتابخاساه و دادههاای میاداسی اساتفاده
سمودسدب جه تحلیل دادهها از رو تصمیمگیری چندمعیاره و جها
منطقهبندی خروجی دادهها از سرمافزار  GISاستفاده شدب در سهای  ،باا
استفاده از تحلیل  SWOTمبتنی بار دادههاای میاداسی ،راهبردهاای
منطقهای استخراج گردیدب ستایج مطالعات تحقیا سشان داد شهرساتان
های استان همدان از سظر شاخصهای کشاورزی در شرایآ یکتااسی
قرار سدارسدب شهرستانهای مالیر  )T=1توسعهیافتهترین شهرساتان و
شهرستان فامنین  )T=0توسعهسیافتهترین ،شهرستان میباشاد و سیاز
راهبرد کاسوسی منطقه توسعهسیافته کشااورزی شهرساتانهاای اساتان
همدان راهبرد تدافعی اس  ،راهبرد منطقاه در حاال توساعه ،راهبارد
بازسگری میباشاد و در سهایا راهبارد منطقاه توساعهیافتاه راهبارد
تهاجمی میباشدب در پژوهشی دیگر ،شفیعیان اصطهباساتی و همکاران
 )16به شناسایی استراتژیهای توسعهی پایدار محصول برسج اساتان
گیالن با استفاده از ماتریس  SWOTپرداختندب ستایج تحقیا سشان داد
که مجموع امتیاز وزندار محصول بارسج اساتان گایالن در مااتریس
عوامل خارجی برابر با  2/14و در ماتریس عوامل داخلای  2/24مای-
باشد ،که این امتیازات سشاسگر شرایآ سه چندان مطلوب محصول برسج
از سظر عوامل داخلی و خارجی در استان گیالن میباشادب تابیادهچای
1- SWOT

تعیین راهبردهای توسعهی بخش کشاورزی استان مازندران

 )18به بررسی راهکارهای توسعهی بخش کشاورزی در استان همدان
پرداخته اس ب وی در بخشی از پژوهش خاود باا اساتفاده از مااتریس
 ،SWOTسقاط قوت ،ضع ،،فرص ها و تهدیدات پایش روی بخاش
کشاورزی استان همادان باا اساتفاده از سظارات  70سفار از کارکناان
سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات نموز کشااورزی و مناابع
طبیعی استان همدان ،شناسایی سمودب ستایج سشان داد کاه راهکارهاای
زیت محیطی با داشتن معرفهای عملیاتی ،افزایش بهرهوری نب در
کشاورزی ،حفایا از مناابع نبای بار اسااس فعالیا هاای متناساب
کشاورزی باالترین اجماع را ستب باه ساایر راهبردهاا داشاته اسا ب
یافتههای تحقیا سشان داد از میاان اساتراتژیهاای چهارگاساه بارای
توسعهی بخش کشاورزی در اساتان همادان بایاد اساتراتژی راهبارد
رقابتی بر پایه بهرهگرفتن از قوتهای سیتتم برای مقابله با تهدیادها
تدوین شودب
در مطالعات خارجی ،وان و یان  ،)22با استفاده از رو ،SWOT
به ارائهی راهکارهایی جه پشتیباسی توسعهی محصوالت کشاورزی
در استان شاسکتی چین پرداختندب ستایج حاصل تجزیه و تحلیل محیآ
داخلی و خارجی سشان داد ،استفادهی کامل از قوتها در حمل و سقال،
تولید ،سیرویکار و علم و تکنولوژی ،غلبه بار ضاع،هاا در مکاسیتام
اطالعات و سحوهی مدیری نن و بهطو کلی امکان استفادهی کامل از
منابع داخلی و بینالمللای بارای توساعهی محصاوالت ویاژه ،جها
دستیابی به پشتیباسی توسعه با کارنمدی باال و مناسب برای محصوالت
کشاورزی را الزم داستتندب یو و همکااران  )26سیاز در مطالعاهای باه
بررساای توسااعهی صاانع ساایبزمیناای بااا اسااتفاده از تجزیااه و
تحلیل  SWOTو بررسی اقدامات مناسب متقابل برای توسعهی نینده
نن و حفظ رقاب پایدار در شهرستان زیان 1پرداختندب ستاایج باهدسا
نمده سشان داد برای اشتغال ،تجهیزات کشاورزی و تکنولوژی صانع
در رقاب شدید بینالمللی هتتند ،در ستیجه برای تغییر شارایآ فعلای،
ایجاد مراکز تحقیقات بینالمللی با اهمیا ملای از طریاا تجهیازات
کشاورزی و فنااوری مادرن و نماوز پرسانل بارای مادرن کاردن
کشاااورزی ملاای در چااین را الزم و ضااروری داستااتندب عباادلشاااه و
همکاران  ،)1با استفاده از تحلیال  SWOTبارای تعیاین اساتراتژی
مناسب ،بخش کشاورزی و دامداری را بهطاور همزماان بارای فعاال
ماسدن در محیآ رقابتی مورد بررسی قرار دادسدب در سهایا اولویا هاا
پااس از ارزیااابی شاارایآ و اقاادامات اسااتراتژیک بااا اسااتفاده از رو
ماتریس کمای برساماهریازی اساتراتژیک  )QSPM2تعیاین گردیادب
استراتژیها براساس اولوی شامل ،توسعهی دامداری کوچک ،پرور
دام ،پاارور ماااهی ،ایجاااد گیاهااان گلخاسااهای و افاازایش تولیااد
محصوالت ،افزایش گاوهای شیری موجود برای افزایش تولید شایر و
1- Ziyun
2- Quantitative Strategic Planning Matrix
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گوش و تغییر کاربری زمین از مزارع به باغ مایباشاندب در پژوهشای
دیگر ،ساهو و همکاران  ،)14با استفاده از تجزیه و تحلیال ،SWOT
اقدام به شناسایی استراتژیهای توسعهی کشاورزی ،بهویژه مدیری و
اولوی بندی برای دستیابی به امنی غاذایی کردسادب منطقاهی ماورد
مطالعه در مناطا روستایی منطقهی کندمال هندوساتان باوده و 110
سموسه با رو ترکیبی از رو سموسهگیری هدفمند و تصادفی استخاب
شدب بر اساس ستایج  ،SWOTاستراتژیهای اولوی بندی شده شاامل
کاش محصوالت با ارز هاای اقتصاادی بااال ،توساعهی پشاتیباسی
دولتی ،تهیه طرحهای استراتژیک برای توسعهی کشاورزی ارگاسیک با
استفاده از تکنیکهای مدیری مناابع نب پایادار و نماوز دهقاساان
برای استفاده کود نلی بوده اس ب همچناین ،اساتفاده از فنااوریهاای
صرفهجویی در اسرژی و وسایل مکاسیزه ،کماک دولا باه کشااورزان
برای ایجاد زمینهای با مقیاس کوچک سیز پیشنهاد شده تا کشاورزان
سهم بیشتری از سود را بهدس نورسدب همچنین پیشنهاد شاد خادمات
پشتیباسی پیشرفته ماسند بازاریابی ،ذخیارهساازی و تأسیتاات فارنوری
سرد میتواسد کشاورزی و باغباسی را تقوی سمایاد .از جملاه مطالعاات
دیگاار سیااز ماایتااوان بااه مطالعااهی لاای و یینا  ،)8واژسااکوو و
واورزینوویچ  ،)21کومار و سین  )7و پتاو  )13اشاره سمودب
توجه به تولید و اشتغال ،یکی از مباحث مهم در اقتصاد مقااومتی
بوده اس که میتوان با شناسایی یرفی های تولیدی در هر منطقاه،
در راستای مقاومسازی اقتصاد و عدم وابتتگی به دسیاای خاارج قادم
برداش ب همچنین ،مطالعات سشان داد که بخش کشااورزی مایتواساد
سقش محوری را از طریا بهبود مؤلفههای مطلوب توسعهی اقتصادی
از قبیل اشتغال ،تولید ساخالص و موازسه تجاری مثب در تحقا اقتصاد
مقاومتی ایفا سمایدب بهمنظور ارائه راهبردهای مناسب در راستای مقاام
سازی اقتصاد ،ابتدا بایتتی به بررسی چاالشهاا و یرفیا هاای هار
منطقه پرداخ تا با توجه به ویژگیهای نن منطقه ،راهکارهای بهینه
استخاب شودب بررسی مطالعات حاکی از نن اس کاه الگاوی SWOT
قابلی ایان مهام را داشاته و در مطالعاات معتعادد باه منظاور ارائاه
راهکارهایی در راستای بهبود وضعی بخش کشاورزی ماورد اساتفاده
قاارار گرفتااه اس ا ب ستااایج چنااین مطالعاااتی حاااکی از نن بااود کااه
راهبردهایی همچون فراهمساختن زیرساخ مناسب جه بهکارگیری
سیروهای جوان و متخصص ،ایجاد گیاهان گلخاسهای و افازایش تولیاد
محصوالت ،کاش محصوالت با ارز های اقتصاادی بااال ،خادمات
پشتیباسی پیشرفته ماسند بازاریابی ،ذخیرهسازی و تأسیتات فرنوری می
تواسد در توسعهی بخش کشاورزی مفید واقع شودب در مطالعاه حاضار
سیز با توجه به لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی و تال برای تحقاا نن
در بخش کشاورزی ،به ارائه راهبردهای مناسب در قالاب  SWOTدر
جه توسعهی زیاربخش زراعا و باغاداری باهعناوان مهامتارین
زیربخش کشاورزی استان مازسدران پرداخته شده اس ب ذکر این سکتاه
الزم اس که در تحقیا حاضر بهمنظاور اساتخراج اوزان ستابی و در
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ستیجه اولوی بندی راهبردها ،از رو برسامهریزی ریاضی استفاده شده
اس ب این در حالی اس که رو مورد استفاده در تحقیا حاضار ،در
مطالعات داخلی مشاهده سشده اس و مطالعات خارجی اسدکی هم این
رو را در سایر بخشهای اقتصادی مورد استفاده قرار دادسدب

مواد و روشها
تشریح عمومی مراحل تحلیل SWOT

مدل  SWOTیکی از رو های مهم در فرنیند برسامهریزی باوده
که برگرفته از واژههای قوتها ،1ضع،هاا ،2فرصا هاا 3و
اس ب این رو  ،یکی از ابزارهای بتیار مهام بارای سیاسا گاذاری
اس و اغلب بهعناوان یاک وسایله تحلیلای سیتاتماتیک از عوامال
داخلی و خارجی یک سازمان مورد اساتفاده قارار مایگیاردب راهبارد
SWOTیا ماتریس تحلیل سقاط قوت و ضع ،،فرص ها و تهدیادها،
امروزه به عناوان ابازاری ساوین جها تحلیال عملکارد بخاشهاای
اقتصادی رقم میخوردب رو  SWOTماتریتی با چارچوب مفهومی
اس که جه تحلیلهاای سیتاتمی باهکارگرفتاه مایشاود  )12و
بررسی عوامل و مقایته تنگناها ،تهدیدها ،فرص ها را همراه با سقااط
قوت و ضع ،امکانپذیر میسازد )17ب از طریا این مدل ساعی مای
شود ضع،ها به قوتها تبدیل شوسد و با به حداقلرساسدن ضع،هاای
داخلی و تهدیدهای خارجی ،از فرص ها حداکثر استفاده بهعمال نیادب
این رو وقتی کاامالً باهکاار رود مایتواساد پایاهای مناساب بارای
فرمول بندی سیاس و خآ مشی ارائه دهدب در این رو برای ساختن
ماتریس  SWOTباید چهار مرحله شامل تهیه فهرستی از سقاط قاوت
داخلی ،تهیه فهرستی از سقاط ضع ،داخلی ،تهیه فهرستی از فرصا -
هایی که در محیآ خارجی وجود دارد و تهیه فهرساتی از تهدیادهای
موجود در محیآ خارجی را طی سمودب در سهای  ،جه برطارفکاردن
یا کاهش سقاط ضع ،و فرص های موجود در ارتباط با زیربخشهاای
فعالی کشاورزی در استان مازسدران ،تعیاین راهبردهاا و اساتراتژهای
نن باید تلفیقی از عوامل داخلای و خاارجی مطاابا جادول  1تعیاین
گردسدب در جدول  5SO ،1بیاسگر تلفیاا سقااط قاوت و فرصا 6ST ،
تلفیا سقاط قوت و تهدید 7WO ،تلفیا سقاط ضع ،و فرص و 8WT
سیز معرف تلفیا سقاط ضع ،و تهدید اس ب
در ایاان پااژوهش ،تحلیاال  SWOTباارای زیااربخش زراعاا و
باغااداری در اسااتان مازساادران اسجااام شااده اس ا ب مشااخصکااردن
تهدیادها4

1- Strength
2- Weakness
3- Opportunity
4- Threat
5- Strength- Opportunity
6- Strength- -Tthreat
7- Weakness- Opportunity
8- Weakness- Threat

راهبردهای ماتریس  SWOTدر زیربخش مورد بررسی ،در سه مرحله
صورت گرف که شامل  )1تعیین عوامل داخلای و خاارجی ماؤثر بار
بخش مورد سظر )2 ،رتبهبندی عوامل گویاههاای) مشاخصشاده در
مرحله اول و  )3ارائه راهبردهای کاربردی اس ب
 )1تعیین عوامل داخلی و خیار : :هادف از تعیاین عوامال
داخلی ،سنجش محیآ داخلی ساحیهی مطالعاهشاده جها شناساایی
سقاط ضع ،و قوت اسا ب در برساماهریازی هار منطقاهای ،شناساایی
«سقاط قوت» موفقی برسامهریزی را در پای دارد و در مقابال« ،سقااط
ضع »،عواملی هتتند که پیشرف و توسعه را در یک بخش به حال
رکود در مینورسدب همچنین ،هادف تعیاین عوامال خاارجی ،سانجش
محیآ خارجی مطالعهشده جه شناساایی فرصا هاا و تهدیادهایی
اس که یک بخش با نن مواجه اس ب فرص ها یاک ساری قابلیا
های بیروسی و مزی های محیطی هتتند که میتواسند زمینه را بارای
پیشرف سیتتم فراهم کنندب تهدیدها سیز شرایآ خاارجی سامتااعدی
هتتند که تأثیر سامطلوب بر سیتتم میگذارد )3ب
 )2رتبهبندی عوامل داخل و خار : :معیار سنجش برای هار
یک از عوامل داخلی و خارجی موثر بر بخاش ماورد بررسای باهایان
صورت اس که برای هر عامال ماؤثر بار بخاش ماورد سظار« ،وزن
ستبی» در «رتبه نن رتبه  1تا  »)4ضرب میشود و در سهای حاصل
این دو عامل یعنی «سمرهی سهایی» هر عامل ،رتبه هر عامل ماؤثر را
مشخص میسمایدب در واقع ،عاملی که بیشترین سمرهی سهایی را داشته
باشد ،در رتبه باالتری قرار میگیردب الزم به ذکر اس که در مطالعهی
حاضر بهمنظور محاسبه وزن ستبی هر عامل کاه بیاانکنناده میازان
تأثیر هر عامل در توسعه نن بخاش اسا ) از ترکیاب رو 9AHPو
برسامهریازی خطای اساتفاده شاده اسا  )5کاه یکای از تمایزهاا و
سونوریهای تکنیکی این مطالعه در بهکارگیری تحلیل  SWOTاس ب
 )3تعیین راهبردهای قابلقبول توسعه :براساس مدل تحلیلی
 SWOTباارای توسااعهی زیااربخش زراع ا و باغااداری ماایتااوان
راهبردهایی را ارائه سمودب راهبردهای رقابتی  )SOبیشتر به سقاط قوت
دروسی و فرص های بیروسی توجه داردب راهبردهای تنوعبخشای )ST
بر سقاط قوت دروسی و تهدیدهای بیروسی متمرکز اس ب در راهبردهای
بازسگری  )WOضمن تأکید بر سقاط ضع ،دروسی ،سعی بر نن اسا
که از فرصا هاای بیروسای در جها رفاع سقااط ضاع ،در منطقاه
بهرهگیری شودب راهبردهای تادافعی  )WTسیاز بار حال تهدیادها و
نسیبهای احتمالی در منطقه تأکید دارسد )10ب

9- Analytic Hierarchy Process
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:دول  -1ماتریس و نحوه تعیین استراتژیها (راهبردها)
Table 1- Matrix and how to determine strategies

جها ارزیاابی شارایآ زیاربخش زراعا و باغاداری و ارائاه
استراتژیهای مناسب توسعه به این ترتیب عمل میشود کاه در قادم
اول ،ابتدا با استفاده از ماتریس عوامل داخلی  )IFE1و ماتریس عوامل
خارجی  ،)EFE2عوامل مؤثر بر زیربخش مشخص میشودب از مجموع
رتبه سهایی ماتریس ،عدد بین  1تا  2/5سشاندهندهی ضع ،داخلای و
تهدید خارجی و عدد بین  2/5تا  4بیاسگر قوت و فرص خارجی اسا
که قرارگرفتن در هار یاک از خاساههاای مااتریس داخلای و خاارجی
چهارخاسهای مفاهیم استراتژیک خاصی داردب
معرفی روش برنامهریزی خطی موور اتوادا د ر تعیوی
وزنهای نسبی ر تحلیل SWOT

مدلهای بهینهسازی در حل متائل تصمیمگیری چندمعیاره مفید
بهسظر میرسندب این مدلها در متائل مقایته ،استخاب ،برساماهریازی،
اجرا و بهینهسازی مورد استفاده قرار گرفتندب در این تحقیا ،بهمنظاور
محاسبه بردار اولوی ها ،از یک رو برسامهریزی خطی دو مرحلاهای
استفاده شده اس ب این رو توسآ جایاچاسدران و همکاران  )5ارائاه
شده اس ب در مرحله اول ،با توجه به ماتریس مقایتات زوجی ،از یک
فرمولبندی که ارائهدهنده حدود سازگاری 3اس استفاده میشود و در
مرحله دوم ،از یک مدل برسامهریزی خطی دیگر و با توجاه باه حادود
سازگاری بهدس نمده در مرحلهی قبل ،بارای محاسابه اوزان سهاایی
معیارها استفاده میشودب در ادامه به تشریح مراحل اول و دوم پرداخته
شده اس ب
مرحله اول :مدل برنامهریزی خطی برای محاتبه حدو

عوامل  SWOTمیباشد که در رو های متعارف ،پاس از اساتخراج
این مقایتات زوجی ،در قالب سرمافزار  ،Expert Choiceاوزان ستابی
معیارها محاسبه میشودب اما در مطالعاه حاضار ،از یاک رو برساماه
ریزی خطی برای محاسبه این اوزان اساتفاده شاده اسا ب اگار  iو j
معاارف عواماال مااورد سظاار در تحلیاال  SWOTباشااند و بیاااسگر
ترجیحات ستبی معیار iام ستب به معیار  jام باشد ،نسگاه در این رو
برسامهریزی خطی ،ابتدا الزم اس معادله  )1مد سظر قرار گیرد )5ب
)1
سیاز معارف
که در نن و وزن معیارهاای iام و jام و
خطای تخمین اس ب اگر تصمیمگیرسده سازگار عمل سماید ،نسگااه بعاد
ب در معادله
از گرفتن لگاریتم طبیعی از رابطه  )1داریم
فاکتور خطای
وزن عنصر  )iو
 ،)1متغیرهای تصمیم شامل
برنورد ) میباشدب اما رابطه  )1یک رابطه غیرخطی اس و بارای
خطیسمودن نن از دو طرف معادله ،لگاریتم طبیعی گرفته میشودب باه
این ترتیب در اینجا از سه تبدیل متغیرهای تصمیم اساتفاده مایشاود
باه
که در روابآ  )2الی  )4نمده اس )5ب در این رواباآ ،و
میباشدب
معرف قدرمطلا
بوده و
ترتیب لگاریتم و
)2
)3
)4
فرم برسامهریزی خطی در مرحله اول به شرح رواباآ  )5تاا )12
اس )5ب
)5

تازگاری

یکی از مراحل مهم در تحلیل  ،SWOTاستخراج مقایتات زوجی
1- Internal Factors Evalution
2- Externall Factors Evalution
3- Consistency Bound

St:

)6
)7
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)8
)9
)10
)11
)12
رابطه  )6از لگاریتم طبیعی رابطه  )1بهدس مینیدب در ماتریس
بیش از حد برنورد شده باشد یعنی تصمیم-
مقایتات زوجی ،اگر
گیرسده قضاوت خود را برای عنصر  iستب به عنصر  ،jبیشتر از مقدار
قابل تعیین سیت )5ب در ایان
واقعی قضاوت سموده باشد) ،نسگاه
صورت داریم:

)13

یا

با بهدس نوردن مقادیر بزرگتاری بارای

 ،محادودی

های  )7و  )8برای هر عنصر  iو  jکه بیش از حد برنورد شادهاساد و
مقدار خطا ،معرفی میشودب از نسجاکه راهحل با توجه باه محادودی -
های  )5تا  ،)7بیسهای بزرگ بهدس ماینیاد مایتاوان بادون از
دس دادن ماهی متئله ،یک ارزشی برای هر در سظر گرف ب این
اسجام میشاودب توجاه
کار با محدودی  )9و با جایگذاری
داشته باشید که بعد از حل ،وزنها میتواسند بهگوساهای سرماالساازی
شوسد که مجموع نسها برابر یک شود )5ب
دو ویژگی مطلوب در مااتریس مقایتاات زوجای وجاود دارد کاه
شامل تتلآ گزینه 1و تتلآ ردی 2،اس کاه در مادل برساماهریازی
داللا بار
خطی پیشنهادی سیز مدلسازی شده اس ب اگر
داشته باشد نسگاه رو حل بیاسگر رتبه ضعیفی اس ب این
دقیقاا
همان ویژگی تتلآ گزینه یا حفظ رتبه ضعی 3،اس ب اگار
یاا
برابر  1باشد ،نسگاه میتوان هر تنایری را باهصاورت
در سظر گرف ب بنابراین ویژگی حفاظ رتباه ضاعی ،را در
قالب رابطه  )10میتوان بیان سمود )5ب
اگر ماتریس مقایتات زوجای دارای ساساازگاری شمارشای باشاد
 ،نسگاه تنها حل میتار باه
و
،
یعنی

1- Element Dominance
2- Row Dominance
3- Weak Rank Preservation

خواهد باودب بناابراین ،مااتریس مقایتاه
صورت
زوجی بتیار ساسازگار خواهد بودب یکای از مزایاای محادودی تتالآ
گزینه در قالب رابطه  )10شناسایی ساساازگاری شمارشای اسا )5ب
داشاته باشاد
برای تمام kها دالل بار
اگر
رو حل بیاسگر رتبه قوی اس ب این ویژگی همان تتالآ ردیا ،یاا
برای تمام kها برقارار باشاد
حفظ رتبه قوی 4اس ب اگر
و
نسگاه یک تناایری مایتواساد از هار دوی
ساخته شودب بنابراین ،حفظ رتبه قوی به این صورت تعری ،مایشاود
بارای تماامی
که تتلآ ردی ،زماسی برقرار میشود که
داشاته
برای برخی از kها دالل بار
kها و
باشدب این تعری ،در رابطه  )11گنجاسده شده اسا )5ب رابطاه )12
سیز بیاسگر محدودی عالم متغیرهای تصمیم میباشدب
تابع هدف ،مجموع لگاریتمهای خطاهاای مثبا را حاداقل مای
سمایدب اگر تابع هدف از حال لگاریتمی خارج شود در ایانحالا تاابع
هدف همان حداقلسازی ضرب خطاهای بیش از حد برنورد شده اس
) .بنابراین تابع هدف حداقلسازی میاسگین هندسی تماامی
خطاهای بزرگتر از یک میباشدب اجاازه دهیاد ارز بهیناه تاابع
هدف در مرحله اول برسامهریزی خطی باشد ،با توجه به ماتریس کامالً
سازگار ،هیچ خطایی در تخمین وجود سدارد و برابر صافر اسا ب از
متغیر تصمیم یعنی
نسجا که تابع هدف متئله ،مجموع
را به حداقل میرساسد لذا شاخص ساازگاری در قالاب
برای
رو برسامهریزی خطی بهصورت رابطه  )14میباشد:
)14
برای عناصار بااالی قطار اصالی در
ارز متوسآ
ماتریس مقایتات زوجی اس ب در تجربیات محاسابهی مقادماتی ،باه
سظر میرسد

و

بتیار به هم همبتتهاسدب

مرحله وم :مدل برنامهریزی خطوی بورای محاتوبه بور ار
اولویتها

هنگامی که مرحله اول برسامهریزی خطی حل میشاود مجموعاه
راهحلها شامل تمام بردارهای اولویتی اس که ضرب تمام خطاهاای
را به حداقل میرساسدب این امکان وجود دارد که راهحلهای بهینه
چندگاسهای برای مدل مرحله اول وجود داشاته باشادب در مرحلاه دوم،
یک مدل خطی حل میشود کاه از باین ایان مجموعاه گزیناههاای
را به حداقل
جایگزین برای بردارهای اولوی که حداکثر خطاهای
میرساسد ،گزینه مناسبی استخاب کندب مرحله دوم بهصورت روابآ )15
4- Strong Rank Preservation
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الی  )25اس ب
)15
St:

)16
)17
)18
)19
)20
)21
)22
)23
)24
)25
محدودی  )16تضمین میکند که تنهاا بردارهاای حلای کاه در
مرحله اول برسامهریزی خطی ،بهینه بودسد در مرحله دوم بهعناوان راه
حداکثر مقدار
حلهای متیر قرار بگیرسدب در محدودی ،)20
را حداقل میسمایادب
میباشدب تابع هدف ،)15
خطاهای
اساا ب سااایر
محاادودی  )25سیااز قیااد غیرمنفاای بااودن
محدودی ها مشابه محدودی های مدل برسامهریزی خطی مرحله اول
میباشندب
در این پژوهش ،پس از تعیین قاوتهاا ،ضاع،هاا ،فرصا هاا و
تهدیدها ،در قالب رو  ،AHPبه ارزیاابی گزیناههاای نسهاا توساآ
کارشناسان در قالب مقایتات زوجی پرداخته شده اس ب در مرحله بعد
با توجه به رو برسامهریزی خطی معرفی شده ،اقدام به محاسبه وزن
معیارها شده اس ب پس از محاسبه وزنهای ستابی هریاک از اجازای
قوتها ،ضع،هاا ،فرصا هاا و تهدیادها و همچناین تعیاین برخای
راهبردها ،با استفاده از سظارات کارشناسااسه ،باهمنظاور اولویا بنادی
راهبردها از رهیافا  QSPMاساتفاده شاده اسا ب باه ایان منظاور،
ضرایب جذابی هر راهبرد با توجه به اجزای  SWOTاستخراج شاد و
با ضرب ضرایب جذابی در اوزان ستبی ،سمرهی کل بارای هریاک از
اجزای  SWOTبه ازای هر راهبرد محاسبه شد و در سهای با مجموع
سمرهی اجزای  ،SWOTیک سمرهی کل برای هر راهبرد محاسبه شدب
بهصورت جبری میتوان این توضیح را در قالب رابطه  )26سیاز بیاان
سمود )11ب
( بیااسگر
امتیااز راهبارد kام و )
که در نن
( در درون گاروه
وزن ستبی برای عوامال قاوت )
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 )Sو چناااااااااین تعریفااااااااای همچناااااااااین بااااااااارای
(و
)
(،
)
( یعنی ضع،ها ،فرص ها و تهدیدها سیاز بیاان
)
میشودب
بیاسگر ضریب جذابی اساتراتژی k
برای هر استراتژی ،k
معرف ضریب جاذابی اساتراتژی  kدر
برای عامل قوت ،
بیاسگر ضاریب جاذابی
کاهش اثرات فاکتورهای ضع، ،
سیز معارف
و
استراتژی  kدر گرفتن مزی فاکتور فرص
ضریب جذابی استراتژی  kدر مواجهه با عامل تهدید میباشدب
الزمه بهکارگیری تحلیل  ،SWOTاستفاده از سظرات کارشناساان
بوده اس که به تکمیل پرسشنامه ختم میشودب جامعه نماری مشتمل
بر کارشناسان حوزهی زراعا و باغاداری اساتان مازسادران و سموساه
نماری مورد استفاده مشتمل بار  16کارشاناس مرباوط باه زیاربخش
زراع و باغداری در استان مازسدران در سال  1397متتقر در سازمان
جهاد کشاورزی استان مازسدران بوده اس ب الزم به توضیح اسا کاه
پس از استخراج ماتریس مقایتات زوجی کارشناسان در مورد عوامال
داخلی و خاارجی ،از کارشناساان خواساته شاد کاه بارای قاوتهاا و
فرص ها ،با توجه به اهمی هر یکی از عوامل ،رتبه  3یا  4بدهناد و
در مقابل به عوامل ضع،ها و تهدیدها رتبه  1یاا  2اختصاا دهنادب
سپس با ضرب ستون وزن ستبی در ستون ضریب اهمی  ،مقادیر وزن
سهایی محاسبه شد که بر این اساس مهمترین عوامل داخلی و خارجی
تعیین گش ب شایان ذکر اس که برای محاسبه ستایج از سرمافزارهاای
 Excelو  GAMSبهره گرفته شدب

نتایج و بحث
در جدول  ،2ماتریس عوامل داخلی و خارجی زیربخش زراعا و
باغداری استان مازسدران مبتنی بر سظرات کارشناسان و ستایج مطالعات
پیشااین ،ارائااه شااده اس ا ب در مرحلااه بعااد ،ایاان عواماال در اختیااار
کارشناسان قرار داده شد تا با مقایته زوجای ایان عوامال ستاب باه
یکدیگر در هر یک از اجزای سوات ،اطالعات عددی مورد سیااز بارای
محاسبه وزن ستبی و وزن سهایی بهدس نیدب در جدول  3و  ،4ستاایج
رتبهبندی عوامل داخلی و خارجی زیربخش زراع و باغاداری اساتان
مازسدران ارائه شده اس ب الزم به توضیح اس که بههنگام اساتفاده از
رهیاف مقایته زوجی ،یکی از موارد مهم مورد سیاز بررسی ساازگاری
ترجیحات میباشد که با توجه به شاخص معرفیشده در رو تحقیا
مبتناای باار رو برسامااهریاازی خطاای ،شاااخص مااذکور باارای تمااام
کارشناسان در این زیاربخش محاسابه شاد کاه ستاایج نن در جادول
پیوس  )1ارائه شده اس ب ستایج حاکی از سازگاری مناسب میباشدب
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)26
:دول  -2ماتریس عوامل داخل و خار:

زیربخش زراعت و باغداری

Table 2- Matrix of internal and external factors of agriculture and horticulture
ضعفها ()W
قوتها ()S
Strengths

 -1تنوع محصوالت تولیدی
Variety of manufactured products

 -2تنوع شرایآ اقلیمی و منابع نبی مناسب
Variety of climatic conditions and suitable water resources

 -3حائز رتبه سخت در تولید برخی محصوالت
Ranked first in the production of some products

 -4اشتغال بخش عظیمی از جمعی استان
Employment of a large part of the province's population in this
sub-sector

 -5توسعهی تحقیقات کشاورزی
Development of agricultural research

فرص ها )O
Opportunities

Weaknesses

 -1پایینبودن راسدمان نبیاری و پایینبودن بهرهوری سهادهها زمین ،سیروی کار و ببب)
)Low irrigation efficiency and low input efficiency (land, labor, etc

 -2سبود یک سظام بازاریابی مناسب و کمرس

بودن سقش دول

Lack of proper marketing system and diminished role of
government

 -3کوچک و سنتیبودن واحدهای بهرهبرداری
The small and traditional operation of the units

 -4عدم استفاده از کارشناسان سایر تولید
Do not use production supervisors

 -5سبود خرید تضمینی و عدم پرداخ بهموقع بدهیها از سوی دول و تعاوسیها
Lack of organization of an integrated national and provincial
information system
تهدیدها )T
Threats

 -1وجود زمینههای مناسب برای احداث صنایع تبدیلی
Existence of suitable grounds for the construction of
conversion industries

 -1واردات بیرویه محصوالت زراعی و باغی

 -2وجود داسشنموختگان زیرشاخههای کشاورزی

Irregular import of agricultural and horticultural products

Existence of agricultural sub-graduates

 -2از دس دادن مزی ستبی تولید برخی محصوالت

 -3بهبود و تأسیس پایاسههای میوه و تره

Loss of the relative advantage of producing some products

Improving and establishing fruit and vegetable terminals

 -3تغییر کاربری اراضی و تجارت زمین

 -4وجود بنادر و پایاسههای صادراتی

Land use change and land trade

Existence of ports and export terminals

 -4عدم تمایل جواسان به سکوس در روستاها

 -5توجه مصرفکنندگان به ویژگیهای محصوالت مصرفی

Young people do not want to live in villages

Consumers pay attention to the characteristics of consumer
products

 -5مشکالت تأمین مالی و سرخ بهره باسکی
Financing problems and bank interest rates

 -6وجود شرایآ بالقوه مناسب برای کش دوم
Existence of suitable potential conditions for the second crop

مطابا با جدول  ،3از میان سقاط قاوت ماورد بررسای ،مهمتارین
سقطااه قااوت ارزیااابی شااده در زیااربخش زراع ا و باغااداری اسااتان
مازسدران« ،رتبهی سخت در تولید برخی محصوالت زراعی و بااغی»
میباشدب میتوان گف وجود شارایآ متااعد در ماورد کشا برخای
محصوالت منجر به «رتبهی سخت در تولید برخی محصوالت زراعی
و باغی» گشته اس ب یکی دیگر از سقااط قاوت ایان بخاش« ،تناوع
شرایآ اقلیمی و منابع نبی مناسب» میباشدب وجود اساواع نب و هاوای
کوهتتاسی و معتدل در سقاط مختل ،استان ،وجود رودهاای متعادد در
سطح استان و بهرهمندی از سیتتمهای نبرساسی مشتمل بر کاسالهای
بتنی و خاکی در سطح مزارع ،از جمله ویژگیهایی باوده کاه موجاب
تتهیل در امر زراع و باغاداری در ایان اساتان گشاته اسا ب ایان
فاکتورها بهسوبه خود موجب میشود که عامل «وجود اراضی حاصلخیز

و مناسب» در رتبهی سوم قوتهای مورد بررسای قارار گیاردب یکای
دیگر از قوتهای مورد بررسی «تنوع محصوالت تولیادی در بخاش
زراع و باغداری» بوده اس ب با اینکه زیربخش زراع و باغداری در
استان مازسدران سقش ویژهای در اشتغال دارد ولی ستایج اولویا بنادی
قوتها حاکی از نن اس که قوت «اشتغال بخش عظیمی از جمعیا
استان» در رتبهی پنجم قرار گرفته اس ب وجود «مؤستات تحقیقاات
کشاورزی» را سیز میتوان بهعنوان نخرین سقطه قوت در زمینهی تولید
و صادرات محصوالت کشاورزی مدسظر قرار دادب تال این مؤستات
پیرامون اصالح باذور ،توساعهی ارقاام زودباازده ،مباارزه باا نفاات و
بیماریها ،توسعهی رو های تولید ارگاسیک و نبیاری سوین قابلتوجه
میباشدب

تعیین راهبردهای توسعهی بخش کشاورزی استان مازندران
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:دول  -3تحلیل عوامل داخل زیربخش زراعت و باغداری
Table 3- Analysis of internal factors of agriculture and horticulture

وزن نهای

ضریب اهمیت

Coefficient of
final weight
importance

وزن نسب

عوامل خار :استراتژیک

Relative
weight

0.492

4

0.123

0.38

4

0.095

0.345

3

0.115

0.123

3

0.041

0.166

2

0.083

0.124

2

0.062

0.074

1

0.074

0.049

1

0.049

0.048

1

0.048

0.048

1

0.048

2.897

-

1

تنوع شرایآ اقلیمی و منابع نبی مناسب
Variety of climatic conditions and suitable water resources

وجود اراضی حاصلخیز و مناسب
Existence of fertile and suitable lands

تنوع محصوالت تولیدی
Variety of manufactured products

اشتغال بخش عظیمی از جمعی استان در این زیربخش
Employment of a large part of the province's population in this sub-sector

توسعه تحقیقات کشاورزی
Development of agricultural research

کوچک و سنتیبودن واحدهای بهرهبرداری
The small and traditional operation of the units

S2
S3
S1

سقاط قوت

0.52

4

0.13

حائز رتبه سخت در تولید برخی محصوالت
Ranked first in the production of some products

S4

Strengths

0.528

4

0.132

Strategic internal factors

S5
S6
W3

سبود خرید تضمینی و عدم پرداخ بهموقع بدهیها از سوی دول و تعاوسیها

سبود یک سظام بازاریابی مناسب و کمرس

بودن سقش دول

Lack of proper marketing system and diminished role of government

عدم استفاده از کارشناسان سایر تولید
Do not use production supervisors

W2

سقاط ضع،

)Low irrigation efficiency and low input efficiency (land, labor, etc .

W1

weaknesses

Lack of guaranteed purchase and non-payment of debts on time by the
government and cooperatives
پایین بودن راسدمان نبیاری و پایین بودن بهرهوری سهادهها زمین ،سیروی کار و) ...

W6

W4

سبود تشکل سظام اطالعرساسی یکپارچه ملی و استاسی
Lack of organization of an integrated national and provincial information
system

W5

جمع سهایی سمرات
final sum of the scores

مأخذ :ستایج تحقیا
Source: Research results

ستایج اولوی بندی سقاط ضع ،زیاربخش زراعا و باغاداری سیاز
حاکی از نن اس که «کوچک و سنتیبودن واحدهای بهرهبرداری» از
مهمترین معضالت در این زیربخش بهشامار مایرودب یکای دیگار از
مهمترین مشکالت زیربخش زراع و باغداری «سبود خرید تضمینی و
عدم پرداخ بهموقع بدهیها از سوی دول و تعااوسیهاا» اسا ب بار
اساااس بررساای سظاارات کارشناسااان زیااربخش زراع ا و باغااداری،
«پایینبودن راسدمان نبیاری و پایینبودن بهارهوری سهاادههاا زماین،
سیروی کار و  ») ...از دیگر ضع،های این بخش بهشامار رفتاه اسا ب
هدررف باالی نب در تولیاد محصاوالت زراعای و بااغی منجار باه
راسدمان نبیاری پایین در این زیربخش شده اس ب یکی دیگار از سقااط
ضع ،در مورد محصوالت زراعی و باغی «سبود یاک سظاام بازاریاابی
مناسب و کمرس بودن سقش دول » اس ب تولیدکنندگان بعاد از طای
فرنیند تولید ،بههنگام عرضه محصول به بازار با مشکالت فراواسای از

جمله وجود دالالن سودجو ،قیم پایین محصوالت در فصل برداش ،
مشکالت بازاررساسی به سایر استانهاا ،تبعاات عرضاهی محصاوالت
سارس از سوی سایر تولیدکنندگان به بازار ،عدم وجاود درجاهبنادی و
بتتهبندی سامناسب و ماواردی از ایان قبیال مواجاه بودسادب برمبناای
سظاارات کارشناسااان ،دول ا بایااد در زمینااهی بازاریااابی محصااوالت
کشاورزی حمای های ویژهای بنماید که در این زمینه تاال خاصای
صورت سگرفته اس ب بر مبنای ستایج« ،عدم استفاده از کارشناسان سایر
تولید» و «سبود یک سظام بازاریاابی مناساب و کمرسا باودن سقاش
دول » ستب به سایر سقاط ضع ،مورد بررسی حائز اولوی پایینتری
شدسدب
با توجه به بررسیهای اسجامگرفته پیراماون ویژگایهاای باالقوه
فرص ها) زیربخش زراع و باغداری در اساتان مازسادران« ،وجاود
بنادر و پایاسههای صادراتی»« ،وجود زمینههای مناسب بارای احاداث
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صنایع تبدیلی» و «بهبود و تأسیس پایاسههای میوه و ترهبار» ستب به
سایر فرص هاای ماورد بررسای در اولویا بااالتری قارار گرفتنادب
همچنین ،تغییر سالیا مصرفکننادگان در زمیناهی مصارف میاوه و

سبزیجات ،توجه مصرفکنندگان به ارگاسیک و بومی و غیربومی بودن
محصوالت از جمله فرص هایی اس که میتوان برای مدیری تولید
محصوالت زراعی و باغی استان مورد بهره قرار گیرد جدول )4ب

:دول  -4تحلیل عوامل خار :زیربخش زراعت و باغداری
Table 4- Analysis of external factors of agriculture and horticulture

وزن نهای

ضریب اهمیت

عوامل خار :استراتژیک

وزن نسب

final weight

Coefficient of
importance

Relative weight

0.576

4

0.144

0.404

4

0.101

0.399

3

0.133

0.381

3

0.127

0.252

3

0.084

0.141

3

0.047

0.101

1

0.101

0.082

1

0.082

0.063

1

0.063

0.047

1

0.047

0.041

1

0.041

0.03

1

0.03

2.517

-

1

Strategic external factors

وجود بنادر و پایاسههای صادراتی
Existence of ports and export terminals

O4

وجود زمینههای مناسب برای احداث صنایع تبدیلی
Existence of suitable grounds for the construction of
conversion industries

وجود داسشنموختگان زیرشاخههای کشاورزی
Existence of agricultural sub-graduates

O2

توجه مصرفکنندگان به ویژگیهای محصوالت مصرفی
Consumers pay attention to the characteristics of consumer
products

O5

Existence of suitable potential conditions for the second
crop

O6

فرص ها

Improving and establishing fruit and vegetable terminals

O3

Opportunities

بهبود و تأسیس پایاسههای میوه و ترهبار

O1

وجود شرایآ بالقوه مناسب برای کش دوم
مشکالت تأمین مالی و سرخ بهره باسکی
Financing problems and bank interest rates

تغییر کاربری اراضی و تجارت زمین
Land use change and land trade

عدم تمایل جواسان به سکوس در روستاها
Young people do not want to live in villages

از دس دادن مزی ستبی تولید برخی محصوالت
Loss of the relative advantage of producing some products

T1
T4

تهدیدها

تعداد کم صنایع تبدیلی مرتبآ
Low number of related conversion industries

T3

Threats

واردات بیرویه محصوالت زراعی و باغی
Irregular import of agricultural and horticultural products

T6

T5
T2

جمع سهایی سمرات
final sum of the scores

مأخذ :ستایج تحقیا
Source: Research results

بر اساس ستایج جدول  ،4اولوی بندی تهدیدهای زیربخش زراع
و باغداری سیز سشاندهنده نن اس که «مشکالت تأمین مالی و سارخ
بهره باسکی»« ،تغییر کاربری اراضی و تجارت زماین» و «واردات بای
رویه محصوالت زراعی و باغی» تهدیدهای قابالتاوجهی ستاب باه
سایر عوامل مورد بررسی بهشمار میروسدب با توجه به اینکه کشااورزان
در فرنیند تولید محصوالت سیازمند سقادینگی مناساب مایباشاند ،لاذا
مشکالت تأمین مالی و وجود وامهای سامناسب با سرخ بهاره بااال مای
تواساد خطااری بارای ادامااه تولیااد و کیفیا محصااوالت تولیاادی در

زیربخش زراع و باغاداری باشادب تغییرکااربری اراضای باه سام
محصوالت سامناسب و یا تغییرکاربری اراضای باه منااطا متاکوسی،
تجاری و صنعتی موجب از بین رفتن اراضی حاصلخیز گشاته کاه بار
وضعی تولید محصوالت زراعی و باغی اساتان اثار منفای باه جاای
خواهد گذاش ب
بررسیهای اسجامگرفته وارادت محصوالت کشاورزی سشاان مای
دهد واردات محصوالت زراعی و باغی ویژهی شمال کشور سظیر برسج
و مرکبات افزایش یافته اس که با عرضه محصوالت باا قیما هاای

تعیین راهبردهای توسعهی بخش کشاورزی استان مازندران

پایینتر ،موجب تهدیدی بر تولید ارقام داخلی این محصاوالت گشاته
اس ب ساختار سنی روستاهای کشور را افاراد میاانساال و ساالخورده
تشااکیل ماایدهااد و جواسااان از سااکوس در روسااتاها و اشااتغال در
زیربخشهای کشاورزی امتناع میورزسدب این متائله موجاب سانتی-
ماسدن رو های تولید و به تدریج کاربریهاای ساامرتبآ و سامناساب
اراضی کشاورزی میشود که بهعنوان یکی از تهدیدات در این بخاش
به شمار میرودب
مطابا با سظر کارشناساان ،اساتفاده از تکنولاوژیهاای قادیمی،
سابتاماسی قیم محصوالت زراعی و باغی و مصرف بایرویاه برخای
سهادهها ماسند کود و سموم شیمیایی موجب باالرفتن قیم تماامشاده
محصوالت گشته که خطر از دس دادن مزیا ستابی محصاوالت را
برای استان بههمراه داردب
ستایج حاصل از ماتریس ارزیابی سقاط قوت و ضع ،ساشی از عوامل
داخلی در زیربخش زراع و باغداری سشاندهنده امتیاز  2/897اس ب
با توجه به اینکه عدد کمتر از  2/5سشاسگر شارایآ ستابتاً ساامطلوب و
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بیشتر از  2/5بیاسگر قاوت داخلای اسا  ،لاذا سقااط قاوت داخلای در
زیربخش زراع و باغداری استان مازسدران وضعی ستبتاً مطلاوب را
سشان میدهدب مجموع امتیازات عوامل خاارجی سیاز باا امتیااز 2/517
بیاسگر وضعی ستبتاً مطلوب میباشدب با توجه به اطالعاات باهدسا
نمده از دو ماتریس ارزیابی عوامل داخلای و ارزیاابی عوامال خاارجی
بخش زراع و باغداری ،وضعی کلی این بخش در سمودار  )1قابال
مشاهده اس ب بر مبنای ستایج در گام اول ،موقعی زیربخش زراع و
باغداری در ماتریس راهبردهاا و اولویا هاای اجرایای ،تعیاینکنناده
راهبرد قابلقبول برای  ،SOسقاط قوت و فرص ها در این بخش اس
و باید از سقاط قوت داخلی و فرص های خارجی بهرهبرداری سمودب
در جدول  )5راهبردهای پیشنهادی توسعهی زیربخش زراعا و
باغداری ارائه شده اس ب الزم به توضایح اسا کاه بارای هار ساوع
استراتژی ،دو یا چناد مؤلفاه از عوامال داخلای و خاارجی موجاود باا
همدیگر در سظر گرفته شد که در جدول سیز قابل مشاهده اس ب

نمودار  -1تعیین راهبرد بهینه برای توسعهی زیربخش زراعت و باغداری
Figure 1- Determining the optimal strategy for the development of agriculture and horticulture
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:دول  -5راهبردهای پیشنهادی توسعهی بخش زراعت و باغداری استان مازندران
Table 5 - Proposed strategies for the development of agriculture and horticulture in Mazandaran province
راهبردهای SO
راهبردهای WO
SO strategies
WO strategies

 -1بهکارگیری داسشنموختگان و ارائه تتهیالت مناسب به نسان برای خدم رساسی
 W4و )O2
Using the graduates and providing them with appropriate
(facilities for service (W4 and O2

 -2اطالعرساسی پیرامون سحوه توزیع محصوالت و خدمات مناسب اسبارداری برای
کشاورزان  W2و )O5

 -1توسعه صنایع تبدیلی  S2و )O1
(Development of conversion industries (S2 and O1
 -2ایجاد پایاسههای صادرات میوه و تره بار  O3 ،S4و )O4
Establishment of fruit and vegetable export terminals (S4, O3
)and O4

 -3افزایش تحقیقات بهسژادی  S6و )O6

Informing about the distribution of suitable storage products
)and services for farmers (W2 and O5
راهبردهای WT
WT strategies
 -1قواسین محدودکننده تغییر کاربری اراضی  W5 ،W1و )T3
)Restriction laws of land use change (W1, W5 and T3

راهبردهای ST
ST strategies

 -2ارائه خدمات اعتباری برای تجهیز و سوسازی رو های تولید در بخش زراع و
باغداری  W2و )T1

 -1ایجاد محدودی های وارداتی سظیر تعرفهها و مشوقهای مصرفی برای
محصوالت داخلی  S2و )T1

Providing credit services for equipping and modernizing
production methods in agriculture and horticulture (W2 and
(T1

Creating import restrictions such as tariffs and incentives for
)domestic products (S2 and T1
 -2ارائه تتهیالت مناسب برای مشاغل روستایی و خرید تضمینی محصوالت  S5و

)Increasing racial research (S6 and O6

 -3اصالح سظام خرید محصوالت و پرداخ بهموقع بدهیها

)T5

Improving the system of purchasing products and timely
payment of debts
 -4ارائه تتهیالت باسکی مناسب  W6و )T6

Providing suitable facilities for rural jobs and guaranteed
)purchase of products (S5 and T5

(Providing appropriate banking facilities (W6 and T6

در گام بعدی ،بهمنظور دستیابی به مااتریس کمای برساماهریازی
راهبردی  )QSPMبارای زیاربخش زراعا و باغاداری کاه مبناای
اولوی بندی راهبردها خواهد بود ،با جمعبنادی سظارات متخصصاین،
ضرایب جذابی هریک از قوتها ،ضع،ها ،فرصا هاا و تهدیادهای
این بخش برای اعمال تکتک راهبردهای تدوین شده ،تعیین گردیاد
و به کمک ضرایب اهمیا محاسابهشاده در مرحلاه سختا  ،امتیااز
هریک از راهبردها محاسبه شدب ستایج محاسبات در جادول پیوسا 2
قابل مشاهده اس ب
ستایج اولوی بندی راهبردهاای زیاربخش زراعا و باغاداری در
جدول  )6ارائه شده اس ب با توجه به قرارداشتن زیاربخش زراعا و
باغداری در ساحیه تهاجمی ،راهبارد «افازایش تحقیقاات باهساژادی»،
«ایجاد پایاسههای صادرات میوه و ترهبار» و «توسعهی صنایع تبدیلی»
بهترتیب در اولوی اول تا سوم قرار گرفته اس ب همچنین ،بهطورکلی
«ارائه خدمات اعتباری برای تجهیاز و سوساازی رو هاای تولیاد در
زیربخش زراع و باغداری» در صادر راهبردهاای ارائاه شاده بارای
زیربخش زراع و باغداری استان مازسادران قارار دارد و پاس از نن،
«ارائه تتهیالت مناسب بارای مشااغل روساتایی و خریاد تضامینی
محصوالت»« ،افزایش تحقیقاات باهساژادی» و «ایجااد پایاساههاای
صادرات میوه و تارهباار» مهمتارین راهبردهاای توساعهی زیاربخش
زراع و باغداری را تشکیل میدهندب

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به ستایج تحلیل  SWOTدر زیربخش زراع و باغاداری،
از جمله سقاط قوت مهم در استان مازسدران در این زیربخش مایتاوان
به رتبهی سخت در تولید برخی محصوالت ،تناوع شارایآ اقلیمای و
منابع نبی مناسب ،وجود اراضی حاصلخیز و مناسب و تنوع محصوالت
تولیدی اشاره سمودب از ایان سقااط قاوت مایتاوان در جها افازایش
تولیدات بخش کشاورزی که از اهداف مهام اقتصااد مقااومتی اسا
استفاده سمودب در مقابل سقاط قوت فوق ،ضع،هایی همچون کوچک و
سنتیبودن واحدهای بهرهبرداری ،سبود خرید تضمینی و عدم پرداخا
بهموقع بدهیها از سوی دول و تعاوسیها ،پایینبودن راسدمان نبیاری
و پایینبودن بهرهوری سهادهها زمین ،سیروی کاار و ببب) و سباود یاک
سظام بازاریابی مناسب و کمرس بودن سقش دول از جمله چالشهای
مهم زیربخش زراع و باغداری در استان مازسدران بهشامار مایرودب
یکی از سیاس های مهم اقتصاد مقاومتی در ایران ،استفاده از یرفی
هدفمندسازی یاراسهها در جها افازایش تولیاد ،اشاتغال و بهارهوری
اس که با توجه به سقاط ضع ،مذکور ،الزم اس در جه تحقا این
سیاس اقتصاد مقاومتی قدم برداشا ب باهمنظاور افازایش بهارهوری
سهادهها میتوان از راهکارهای تقوی عوامل تولید و اساتفاده از رو
های سوین و کممصرف نبیاری استفاده سمودب
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:دول  -6اولویتبندی راهبردهای زیربخش زراعت و باغداری
Table 6- Prioritizing the strategies of agriculture and horticulture

امتیاز راهبرد

نوع راهبرد

عنوان راهبرد

Strategy score

Type of strategy

Strategy title

5.978

تدافعی

5.753
5.522
5.372
4.927
4.876
4.853
4.492
4.268
3.982
3.909

Strategy
rankings

ارائه خدمات اعتباری برای تجهیز و سوسازی رو های تولید در بخش زراع و باغداری

Defensive

Providing credit services for equipping and modernizing production methods in
agriculture and horticulture

رقابتی

ارائه تتهیالت مناسب برای مشاغل روستایی و خرید تضمینی محصوالت

Competitive

Provide suitable facilities for rural jobs and guaranteed purchase of products

تهاجمی

افزایش تحقیقات به سژادی

Aggressive

Increasing racial research

تهاجمی

ایجاد پایاسههای صادرات میوه و ترهبار

Aggressive

Establishment of fruit and vegetable export terminals

رقابتی

ایجاد محدودی های وارداتی سظیر تعرفهها و مشوقهای مصرفی برای محصوالت داخلی

Competitive

Creating import restrictions such as tariffs and incentives for domestic products

تهاجمی

توسعه صنایع تبدیلی

Aggressive

Development of conversion industries

تدافعی

ارائه تتهیالت باسکی مناسب

Defensive

Providing appropriate banking facilities

محافظهکاراسه

رتبه راهبرد

1
2
3
4
5
6
7

اطالعرساسی پیرامون سحوه توزیع محصوالت و خدمات مناسب اسبارداری برای کشاورزان

Conservative

Informing about the distribution of suitable storage products and services for
farmers

محافظهکاراسه

بهکارگیری داسشنموختگان و ارائه تتهیالت مناسب به نسان برای خدم رساسی

Conservative

Using the graduates and providing them with appropriate facilities for service

تدافعی

اصالح سظام خرید محصوالت و پرداخ بهموقع بدهیها

Defensive

Improving the system of purchasing products and timely payment of debts

تدافعی

قواسین محدودکننده تغییر کاربری اراضی

Defensive

Restriction laws of land use change

8
9
10
11

مأخذ :ستایج تحقیا
Source: Research results

از جمله فرص های پیشروی زیربخش زراع و باغداری ،وجود
بنادر و پایاسههای صادراتی ،وجود زمیناههاای مناساب بارای احاداث
صنایع تبدیلی ،بهبود و تأسیس پایاسههای میوه و ترهبار و وجود داساش
نموختگان زیرشاخههای کشاورزی بوده اسا ب یکای از سیاسا هاای
اقتصاد مقاومتی ،توسعهی حوزهی عمل مناطا نزاد و ویژهی اقتصادی
کشور بهمنظور استقال فناوریهای پیشرفته ،گتتر و تتهیل تولیاد،
صادرات کاال و خدمات باوده اسا کاه باا توجاه باه اولاین فرصا
زیربخش زراع و باغداری ،توجه ویژهای را میطلبدب یکی از مؤلفاه-
های مهم اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی ،تقوی بخاش صانایع
تبدیلی کشاورزی با تزریا سرمایه بوده که با توجه به فرص احاداث
صنایع تبدیلی ،میتوان با سارمایهگاذاری در ایان بخاش در راساتای
مقاومسازی اقتصااد حرکا سماودب مهامتارین عاواملی کاه فعالیا
زیربخش زراع و باغداری را مورد تهدید قارار مایدهاد مشاکالت
تأمین مالی و سرخ بهره باسکی ،تغییر کاربری اراضای و تجاارت زماین،
واردات بیرویه محصوالت زراعی و باغی و تعداد کم صانایع تبادیلی

مرتبآ میباشدب
ستایج تحلیل عوامل داخلی و خاارجی بارای زیاربخش زراعا و
باغداری حاکی از نن اس که راهبردهای  SOمیتواساد در توساعهی
این زیربخش مفید باشدب در ادامه ،راهبردهای مختلفای باا توجاه باه
ترکیب عوامل داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرف کاه از طریاا
رهیاف  QSPMاولوی بندی شدب ستایج حاکی از نن باود کاه «ارائاه
خدمات اعتباری برای تجهیز و سوسازی رو های تولید در زیاربخش
زراع و باغداری»« ،ارائه تتهیالت مناسب برای مشاغل روستایی و
خرید تضمینی محصوالت»« ،افزایش تحقیقات بهساژادی» و «ایجااد
پایاسههای صادرات میوه و ترهبار» بهترتیب بهترین راهبردهای توساعه
ی زیربخش زراع و باغداری در استان مازسدران میتواساد باشادب باا
توجه به بررسی سیاس های اقتصاد مقااومتی در ایاران ،داساشبنیاان
کردن بخش کشاورزی بهعنوان یکای از شااخصهاای مهام اقتصااد
مقاومتی بهشمار میرود که راهبرد افزایش تحقیقات بهسژادی را مای-
توان در نن جای دادب یکای از ماوارد مهام و مؤکاد در سیاسا هاای
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 حمای و توسعه صانایع تبادیلی و تکمیلای،سازی تحقیقات بهسژادی
 توسعهی بازار و افزایش صادرات محصاوالت و،محصوالت کشاورزی
فرنوردههای کشاورزی و ارائه مشوقهای صادراتی و ماواردی از ایان
قبیل پیشنهاد میشودب

سپاسگزاری
این مقاله متتخرج از طرح پژوهشی باا عناوان "تادوین راهبارد
مناسب اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی استان مازسدران باا تأکیاد
 در02-1395-15 بر منابع داخلی تولیاد و اشاتغال داخلای)" باا کاد
داسشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری میباشدب بدینوسایله از
حمای مالی و معنوی معاوس پژوهشای داسشاگاه علاوم کشااورزی و
منابع طبیعی ساری و کارشناسان ساازمان و ادارات جهااد کشااورزی
استان مازسدران سپاسگزاری میشودب
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 حمای از تولید داخلی از طریاا افازایش بهارهوری،اقتصاد مقاومتی
بوده اس که راهبرد ارائه خدمات اعتبااری بارای تجهیاز و سوساازی
رو های تولید در زیربخش زراع و باغداری میتواسد در تحقا این
 از بنادهای مهام سیاسا هاای اقتصااد،هدف مؤثر باشدب همچناین
 حمای همهجاسبه از صادرات کاالها و خدمات بوده اس که،مقاومتی
راهبرد ایجاد پایاسههای صادرات میوه و ترهبار همراستای این سیاسا
میباشدب
،با توجه به اینکه راهبرد بهینه در تحلیل عوامل داخلی و خاارجی
 برمبنای ستایج اولوی بنادی راهبردهاا،  بوده اسSO راهبرد تهاجمی
 اولوی راهبردهای تهاجمی سیاز باهترتیاب «افازایش،در این تحقیا
 «ایجااد پایاساه هاای صاادرات میاوه و،»تحقیقات بهسژادی تهااجمی
تره بار» و «توسعهی صنایع تبدیلی» بوده اسا ب باا توجاه باه ستاایج
 میتواسد در توسعهی زیربخش زراعSO  استراتژی تهاجمی،تحقیا
 اساتفاده از،و باغداری مفیاد باشادب در زیاربخش زراعا و باغاداری
پژوهشگران و فارغالتحصیالن کشاورزی در راستای بهباود و اجرایای
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Introduction: The resistive economy, in the sense of managing the current situation in the country,
minimizes the risks. In other words, establishment of the necessary institution in Iranian economy by using a set
of policies, laws, and executive measures in such a way to minimize its risk against harmful shocks and
disturbances, especially foreign and international ones, would provide the ground for the country to achieve
sustainable economic progress. One of the most important methods in this regard, in creating the infrastructure
of a resistive economy, is development of the agricultural sector. In fact, due to the distinctive features of the
agricultural sector, this sector can be considered as the driving force of the economy within the framework of the
resistive economy. To achieve such an economy, the challenges and potentials facing this sector must be
identified while determining optimal investment for the basic sectors. Due to the capabilities of agricultural
production in Mazandaran province, in this study, for identifying the problems and opportunities in the
subsectors of agriculture and horticulture, a type of SWOT analysis was used in which relative weights are
calculated through a linear mathematical programming model. Finally, by using the QSPM approach,
prioritization strategies were developed for each subsector.
Material and Methods: In the SWOT analysis, the AHP approach was used to extract the pairwise
comparisons of internal and external factors from the opinions of the interviewed experts in the subsectors of
agriculture and horticulture. SWOT analysis has been used to determine strengths, weaknesses, opportunities,
threats, and the combination of linear programming. Therefore, AHP approach is used to calculate the weight for
criteria and alternatives at each level. In this research, a two-step linear programming method has been used to
calculate the priority vector. In the first step, according to the pairwise comparison matrix, a formulation that
provides a consistency limit is used. In the second step, according to the compatibility limits obtained in the
previous step, for calculating marginal weights of the criteria, another linear programming model is used  بAfter
calculating the relative weights of each of the components of strengths, weaknesses, opportunities and threats, as
well as determining some strategies, using expert opinions, the QSPM approach has been used to prioritize
strategies. For this purpose, the attractiveness coefficients of each strategy were extracted according to the Swot
components and by multiplying the attractiveness coefficients by the relative weights, the total score for each
Swot component was calculated for each strategy and finally with the total score of the Swot components, a total
score for each strategy was calculated. Finally, Excel and GAMS software were used to estimate the results.
Results and Discussion: According to the results of SWOT analysis in the agriculture and horticulture
sector, among the important strengths in Mazandaran province, this subsector can be ranked first in the
production of various products, variety of climatic conditions and suitable water resources, the existence of
fertile and suitable lands and variety of products. In contrast to the above strengths, weaknesses such as
traditional and small units of exploitation, lack of guaranteed purchase and non-payment of debts on time by the
government and cooperatives, low irrigation efficiency and low productivity of inputs (land, labor, etc.), lack of
proper marketing system and the weak role of the government are some of important challenges in the subsectors
of agriculture and horticulture in Mazandaran province. The opportunities facing the subsectors of agriculture
and horticulture include the existence of ports and export terminals, existence of suitable fields for the
construction of processing industries, improvement and establishment of fruit and vegetable terminals, and the
existence of agricultural sub-graduates. The most important factors that threaten the activity of subsectors of
agriculture and horticulture are related to the problems of financing and bank interest rates, land-use change and
land trade, excessive import of agricultural and horticultural products, and small number of related processing
industries. The results of prioritizing strategies through the QSPM approach also showed that according to
aggressive strategies, in the subsectors of agriculture and horticulture, strategies like "Increased aggressive racial
1, 2, 3, 4 and 5- Associate Professors, Assistant Professor and Ph.D. Graduated of Sari Agricultural Sciences and
Natural Resources University, respectively.
(*- Corresponding Author Email: h.amirnejad@sanru.ac.ir)
DOI: 10.22067/jead.2021.17798.0

437

تعیین راهبردهای توسعهی بخش کشاورزی استان مازندران

reform research ", "Establishment of fruit and vegetable export terminals" and "Development of processing
industries", in the subsector of livestock strategies like "Export development and entry into global markets",
"Product and market development", "Establishment of facilities for export to the Caspian littoral states" and
"Improvement of livestock breeds to increase production" , and in the subsector of fisheries "Aquaculture
Development", "Development of Fisheries Industry", "Private and public sector support and investment" and
"Establishment of facilities for export to international markets" are among strategies for strengthening the
economy of the province and the country that can be considered.
Conclusion: According to the results of this study, it is suggested that more attention in terms of capital
support, and regional policies should be given to the subsectors of agriculture and horticulture in this situation.
Also, appropriate measures should be taken to increase the productivity of the agricultural sector in line with the
resistance economy. It is also suggested that solutions such as guaranteed purchase, providing facilities for small
and job-creating projects, use of agricultural researchers and graduates for improving and implementing of racial
reform research, support and development of processing industry of agricultural products, market development
and increasing exports of agricultural products, should be used.
Keywords: Development Strategies, QSPM, Mathematical Programming, Agriculture and Horticulture,
Mazandaran
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SWOT

: کارشناسان در عوامل داخل و خار: برای مقایسات زوCR  شاخص-1 دول پیوست:

Appendix table 1- CR index for pairwise comparisons of experts in internal and external factors SWOT *

کارشناسان

عوامل

CR شاخص

Experts

Factors
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT
SW
OT

CR Index
0.003
0.002
0.004
0.001
0.002
0.003
0
0.021
0.031
0.043
0.04
0.023
0
0.039
0.007
0.05
0
0
0
0
0.006
0
0
0
0
0
0
0
0.017
0.011
0.005
0.002

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

 ستایج تحقیا:مأخذ
Source: Research results

438

تعیین راهبردهای توسعهی بخش کشاورزی استان مازندران

439

440

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ،جلد  ،34شماره ،4زمستان 1399

تعیین راهبردهای توسعهی بخش کشاورزی استان مازندران

441

442

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ،جلد  ،34شماره ،4زمستان 1399

تعیین راهبردهای توسعهی بخش کشاورزی استان مازندران

443

444

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ،جلد  ،34شماره ،4زمستان 1399

تعیین راهبردهای توسعهی بخش کشاورزی استان مازندران

445

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی

Journal of Agricultural Economics and Development
Vol. 34, No. 4, Winter 2021, p. 447-461

جلد  ،34شماره  ،4زمستان  ،1399ص447-461 .

مقاله پژوهشی

تأثیر قابلیتهای پویای صادراتی زعفران خراسان بر مزیت رقابتی و عملکرد با تأکید بر دانش
صادراتی
امیررضا کنجکاو منفرد -*1محمد هدایتی -2فهیمه فرقانی اله

آبادی3

تاریخ دریافت1399/04/30 :
تاریخ پذیرش1399/11/11 :

چکیده
در محیط پویای بازار صادراتی کنونی ،درک صحیح از بازار و تحوالت آن و تالش در راستای پاسخگویی به نیازهای به سرعت در حاا تیییار آن،
یکی از عوامل اصلی ارتقای عملکرد بنگاههای صادراتی است .بنابراین ،بهرهگیری صحیح از قابلیتهای پویای صادرات یکی از راهکارهاایی اسات کاه
بیشترین کاربرد را برای بین المللی شدن شرکتها دارد .در این راستا تحقیق حاضر بدنبا بررسی نقش قابلیتهای پویای شرکتهای صادراتی زعفاران
بر ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد این شرکتها در استان خراسان است .این تحقیق از حیث نوع و ماهیت ،توصیفی -تحلیلی و از نظر هدف ،از نوع
تحقیقات کاربردی میباشد که از لحاظ افق زمانی مقطعی است که در سا  1398انجام شده است و روش جمعآوری اطالعات نیز میادانی و پیمایشای
است .در این راستا از پرسشنامه به منظور ابزار گرداوری داده ها استفاده شده است .پرسشنامه پژوهش پس از بررسی و تایید پایای و روایی آن بین نمونه
پژوهش توزیع گردید .جامعه آماری این تحقیق واحدهای بازرگانی فعا در زمینه صادرات زعفران در استان خراسان میباشد .به منظور تجزیه و تحلیال
دادهها و آزمون مد از روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSاستفاده شده است .یافتههای پژوهش بیانگر تاثیر مثبت و معنادار قابلیتهای پویای صادراتی
(سازگاری صادراتی ،نوآوری صادراتی ،غیرقابل پیش بینی بودن و انعطاف پذیری) بر مزیت رقابتی به صورت مستقیم و غیار مساتقیم (از طریاق داناش
صادراتی) است .همچنین مزت رقابتی نیز تاثیر معناداری بر عملکرد دارد .این پژوهش برای مدیران این حقیقت را روشن ساخته است که آنها با سارمایه
گذاری بر روی قابلیتهای پویای صادراتی میتوانند به مزیت رقابتی و بهبود عملکرد دست یابند.
واژههای کلیدی :دانش صادراتی ،عملکرد ،قابلیتهای پویای صادراتی ،مزیت رقابتی
طبقهبندی M3, M31, Q13 :JEL

مقدمه

321

زعفران از جمله محصاوالت اساتراتژیک و مهامتارین محصاو
کشاورزی در کشور ایران است که از نظر صاادرات غیرنفتای اهمیات
ویژهای را دارا است ( 33و  .)18ویژگیهای خاص زعفران از قبیل نیاز
اندک به آب ،امکان بهره برداری به مدت  7تا  10سا در یک نوبات
کاشت ،آبیاری در زمانهای غیر بحرانی نیاز آبی سایر گیاهان ،رشد در
زمینهای رسی و شنی ،ماندگاری محصاو در زماانهاای طاوالنی،
سهولت حمل و نقل محصو  ،نیاز نداشتن به ماشین آالت کشااورزی
 -1استادیار ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
(Email:monfared@yazd.ac.ir
(* -نویسنده مسئو :
 -2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بینالملل دانشگاه علم و هنر،
یزد ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
DOI: 10.22067/jead.2021.17796.0

سنگین و توان جذب نیروی کار در زمان برداشت محصو باعث شده
است که سطح زیر کشت و تولید آن در سا های اخیر رشد زیاادی در
کشور ایران داشته باشد ( 31و  .)38به موازات گذر از کشاورزی سنتی
به کشاورزی تجااری بار مشاکالت کشااورزان در رابطاه باا عرضاه
محصو به بازار افزوده مایشاود بناابراین الزم اسات تاا مسایرهای
بازاررسانی شناسایی شوند تا از این طریق ضمن ارتقای ظرفیاتهاای
اجتماااعی و اقتصااادی ،موجبااات افاازایش درآمااد تولیااد کنناادگان
محصوالت کشاورزی فراهم شود (.)33
در این شرایط شرکتها از طرق مختلف میکوشاند تاا کاالهاا و
خدمات خود را در سرتاسر دنیا بفروشند و سود خود را حاداکثر ساازند
( .)29در این میان بهرهگیری صحیح از قابلیتهاای پویاای صاادرات
یکی از راهکارهایی است که بیشترین کاربرد را برای بین المللی شدن
شرکتها داشته است ( .)10قابلیت صادراتی میتواند تبادیل باه یاک
مزیت رقابتی برای سازمان شود؛ زیرا ایجاد تماایز در نحاوه صاادرات
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محصو نسبت به رقبا و بهبود شرایط صادراتی موجب پیشی گارفتن
سازمان از رقبایش در بخش صاادرات شاده و هماین موضاوع بارای
سازمان یک مزیت رقابتی را به دنبا خواهد داشت؛ زیرا صادرات یکی
از مهمترین گامهای اولیة سازمانها برای توساعه و سارمایه گاذاری
جهت ورود به بازارهای جهانی و گسترش فعالیتهای باینالمللای آن
هاست (.)31
در نظریههای اقتصادی ،صادرات به عنوان موتور رشاد اقتصاادی
مطرح میشود( .)36رشد صادرات برای دولتها به منزله کلیدی برای
بازآفرینی اقتصاد است .تقریباا در تماام کشاورهای در حاا توساعه،
موضوع توسعه صادرات در رأس اولویتها و سیاستگذاری های دولت
قرار دارد ( )20بخش قابال تاوجهی از موفقیات در کشاورهایی مانناد
مالزی ،سنگاپور ،چین و کره جنوبی را میتوان به توسعه صاادرات آن
ها در طی دو دهاه گذشاته نسابت داد ( .)13لئونیادو و همکاارانش1
( ،)20( )2014بیان کردهاند که برای ورود به این بازار جهانی شارکت
ها از رویکردهای مختلفی بهره گرفتهاند کاه یکای از آنهاا رویکارد
توسعه صادرات و بهبود عملکرد صادرات مایباشاد .سیاسات توساعه
صادرات نشان میدهدکه یک ملت تا چه اندازه متوجه بازار خاارجی و
تابع نیازهای آن است ،چراکه فشار رقابت در بازار جهانی میتواناد باه
تولید باکیفیتتر و کاهش ناکاراییهای تولیدکنندگان داخلی نیز منجار
شود (.)4
بخش کشاورزی دارای پتانسیل باالیی برای رهایی از وابستگی به
صادرات نفت میباشد ( .)27در میان محصوالت مختلاف تولیادی در
بخش کشاورزی ایران ،زعفران جزء محصوالت خاص کشور محسوب
شده و با توجه به قیمت باالی آن در صادرات غیرنفتی جایگااه ویاژه
ای را به خود اختصاص داده است ( .)23کشورما دارای مزایای اقلیمی
و خاکی بسیار مساعدی برای تولید زعفران میباشد و این امار باعاث
شده که بتواند بیشتر از  90درصد زعفران جهاان را تولیاد کناد و باه
عنوان بزرگترین تولید کننده زعفران جهان شناخته شاود ( 28 ،14و
 .)1بررسیها نشان میدهد که ایران با وجود برخاورداری از پتانسایل
های باالی صادراتی ،سهم کمی از بازارهای باینالمللای را در اختیاار
دارد و اگرچه از زمان تدوین برنامه سوم توسعه ،صادرات ایاران روناد
صعودی به خود گرفته است ،اما هنوز فاصله زیادی با شرایط مطلاوب
وجود دارد .به عالوه ترکیاب کاالهاای صاادراتی کشاور نیاز نیازمناد
اصالح و بهبود است .تمامی این عوامل نشان از عدم توجه به توساعه
صادرات در کشاور اسات ( .)22پزشاکی راد و فعلای ( )31( )1388در
مطالعه خود چاالشهاا و راهکارهاای فارآوری ،بازاریاابی و صاادرات
زعفران بررسی کردند که با استفاده از فن دلفی توسط کارشناسان باه
چالشهای بنیادی در این زمینه از جمله ضعف بازاریابی الکترونیاک و
نبود برند ملی و ..دست یافتند .همچناین ،کرباسای و رساتگاری پاور
1- Leonidou

( )18( )1393در پاژوهش خااود مزیااات ناااسبی تولیاااد زعفاااران در
شهرساتان تربت حیدریه را بررسای کردناد .نتاایش نشاان داد ،کشات
محصو زعفران دارای سود اجتماعی است و از بعاد ملای کاه زمیناه
هایی مانند مزیت نسبی تولیاد ،اشاتیا و ارزشافازوده را در برمای-
گیارد کشت محصو زعفران میتواند ازلحاظ ابعااد اجتمااعی توجیاه
اقتصادی داشته باشد و با اینکه ایران دارای اولاین پتانسایل صاادرات
زعفران در جهان است اما آمارهاا نشاان مایدهاد صاادرات زعفاران
ایران باه صاورت فلهای و عدم فارآوری آن در داخال کشاور سابب
ارزشافزوده پایین این محصو شده و ساهم باااالی ارزش افاازوده
نصیب کشورهایی مانند اسپانیا میشود که زعفران ایران را وارد و پس
از فرآوری و بستهبندی مجدد صاادر مایکنناد .میزان تجارت جهاانی
زعفران بیشتر از  8میلیارد دالر در سا برآورد میشود اما سهم کشور
ما در تجارت جهانی زعفران بسیار اندک است.
ایران با وجود رتبه نخست تولید زعفران در جهان به دلیال ساهم
بسیار پایین صادرات باعث واگذاری بازار جهانی به رقبای اروپایی کاه
از زعفران ایران به نام خود استفاده میکنند ،شده است ،همچناین باه
دلیل شرایط آب و هوایی دارای مزیت نسبی و حتای در برخای ماوارد
مزیت مطلق برای تولید زعفران است که استان خراساان رضاوی باا
 84226هکتار بیشترین سطح زیر کشت زعفاران را در کشورداراسات
( )23اما عدم توجه به قابلیتهای صادراتی و بکاارگیری مزیاتهاای
خود به عنوان مزیت رقابتی در صادرات موجب کاهش سهم صاادرات
کنندگان خراسان شده است .از اینرو در این مقاله ،سعی شده است به
بررسی تأثیر قابلیتهای پویای صادراتی شرکتهاای فعاا در زمیناه
صادرات زعفران بر ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد پرداخته شاود.
در این راستا سوا اصلی تحقیق این است که آیا قابلیتهاای پویاای
صادراتی بر ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد شرکتهای صاادراتی
زعفران تأثیرگذار هستند؟
عملکرد صادراتی ،مجموعه فعالیتهای تجاری برای رساندن کاال
به مشتریان در سایر کشورها به منظور کسب سود میباشد ( .)5این در
حالی است که بعضی بر این باورند عملکرد صادراتی معموال با استفاده
از رویکرد شاخص واحد اندازهگیری میشود و فروشهاای صاادراتی،
رشد فاروشهاای صاادراتی ،ساودهای صاادراتی و شادت صاادرات
بیشترین شاخصهای معمو مورد استفاده هستند ( .)44با وجود ایان،
مطالعات کاوسگیل و زو )8( )1994( 2نشان میدهد مادارک و دالیال
زیادی وجود دارد که عملکرد صادراتی باه عناوان یاک سااختار چناد
وجهی مورد توجه قرارگرفته است و نباید توسط یاک شااخص واحاد
اندازهگیری شود .تان و سوسا )36( )2015( 3در مطالعه خود به بررسی
تاثیر کارکردهای بازاریابی بر عملکرد صادرات و نقش میانجی مزیات
2- Cavusgil & Zou
3- Tan & Sousa

تأثیر قابلیتهای پویای صادراتی زعفران خراسان بر مزیت رقابتی

رقابتی بر این رابطه پرداختند .نتایش نشان داد که کارکردهای بازاریابی
و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات تاثیر مثبت دارد .همچناین مزیات
رقابتی نقش میانجی را در ارتباط بین کارکردهای بازاریابی و عملکارد
صادرات دارد.
محیطها و بازارهای صادراتی با توجه به تعاداد زیااد باازیگران و
همچنین گستردگی عوامل اثرگذار بار ایان بازارهاا از پویاایی و عادم
اطمینان باالیی برخوردار میباشند .در محایط پویاای باازار صاادراتی
کنااونی ،درک صااحیح از بااازار و تحااوالت آن و تااالش در راسااتای
پاسخگویی به نیازهای به سرعت در حا تیییار آن ،یکای از عوامال
اصلی ارتقای توانمندی فناورانه در بنگااههاای صاادراتی اسات .ایان
رویکرد در قالب مفهومی با عنوان گرایش به بازار مطرح میشود و بار
فعالیتهایی تاکید دارد که نوعی حساسیت و تاالش بارای پاساه باه
نیازهای به سرعت در حا تیییر آن میشود و این خود سبب کااهش
عدم اطمینان بازار شده و احتما پاساه صاحیح باه تیییارات باازار و
فناوری را افزایش میدهد ( .)16محیط رقابتی پویا به عادم اطمیناان
محیط خارجی شرکت و شدت رقابت اشاره دارد کاه بار فعالیاتهاای
کسب و کار شرکتهاا اثرگاذار اسات .مینتزبارگ از راهبارد (راهبارد
نوظهور) حاصل از اثرات محیطی و اهداف و مقاصد مدیران شارکت و
درک متقابل از تیییرات صنعتی و سازمانی است ( .)6ایان تیییارات از
طریق قابلیتهای پویا که در ایجاد یک محیط جدیاد بارای کساب و
کارها مهام هساتند گساترش خواهناد یافات .ناوآوری صاارداتی باه
عنوان"باز بودن ایدههاای جدیاد باه عناوان یاک جنباه از فرهنا
سازمانی" تعریف میشود ( .)7در زمینه صادرات این مقولاه اشااره باه
درگیر شدن با فرایندهای جدید در هنگام برخورد با بازارهای صادراتی
جدید است.
تاثیر قابلیتهای پویای صادراتی بر مزیت رقابتی

سازگاری صادرات ،توانایی شرکت در هماهنگی با محیط خاارجی
آن و عاملی کلیدی درعملکرد صادراتی شرکت اسات ( .)25ساازگاری
به عنوان توانایی شرکت برای بدست آوردن فرصتها و تیییار مجادد
پایگاه منابع خود به منظور تطابق با اقدامات رقبا و تهدیادات خاارجی
تعریف میشود .شرکتهایی که قادر به انطباق با فرصتها و تهدیدها
هستند موفقیت بیشتری نسبت به رقبا دارند .محیط کالن کاه حااوی
فرصتهای بازار جدید ،تهدیدات رقیب و تیییر نیازهای مشتریان است
فراتر از کنتر مدیران است که در نتیجه باید بتوانند با سرعت باال باا
آن سازگار شوند تا اطمینان حاصل شود که در بلندمدت مزیت رقابتی
برتری نسبت به رقبا دارد .توانایی واکنش به موقع نسبت به تیییارات
محیطی میتواند به بهبود عملکرد در مقایسه با رقباا و بدسات آوردن
مزیت رقابتی کمک کند چراکه شرکتها مایتوانناد باه ساریعتار باا
فرصتهای سریع بازار منطبق شوند (.)10
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نوآوری صادراتی به عنوان"باز بودن ایدههای جدید به عنوان یک
جنبه از فرهن سازمانی" تعریف میشود ( .)7در زمینه صادرات ایان
مقوله اشاره به درگیر شدن با فرایندهای جدیاد در هنگاام برخاورد باا
بازارهای صادراتی جدید است .نوآوری در صادرات ،باه علات ماهیات
پویایی که دارد به ارائه راهکارهای جدیادی از تفکار و عملکارد مای
پردازد که مزیت رقابتی را به ارمیان میآورد ( .)10در حقیقت ،یکی از
عوامل موثر بر کسب مزیت رقاابتی شارکتهاا ناوآوری در محصاو
است .با توجه به این مطالب فرضیه زیر بیان شده است:
فرضیه  :1-1سازگاری صادرات تاثیر مثبت و معناداری بار ایجااد
مزیت رقابتی در شرکتهای صادراتی زعفران دارد.
نوآوری بکارگیری ایدههای نوین ناشای از خالقیات در محصاو
است .در واقع به پیاده ساختن ایده ناشی از خالقیات کاه باه صاورت
یک ویژگی جدید و تازه برای محصو یا خدمت ارایه شاود ،ناوآوری
محصو گویند ( .)24با توجه به اینکه یکی از عوامل مؤثر بار مزیات
رقابتی نوآوری است لذا فرضیه زیر تدوین شده است:
فرضیه  :2-1نوآوری صادرات تاثیر مثبات و معنااداری بار ایجااد
مزیت رقابتی در شرکتهای صادراتی زعفران دارد.
غیرقابل پیشبینی بودن صادرات حو محور غافلگیاری ،ایجااد
غیرمنتظره و تالش برای پیش بینی اقدامات در بازار بین المللی ایجاد
شده است .از یک طرف غیرقابل پیشبینی بودن صادرات باه معناای
غیر قابل کنتر بودن است و از سوی دیگر میتواند باه عناوان یاک
استراتژی سازمانی توسعه یابد .اگر تصمیمات شرکت توسط رقبا پیش
بینی نشود منجر به مزیت رقابتی بیشتر میگردد .شرکتهایی کاه در
محیط صادرات غیرقابل پیش بینی حضور دارند تهدید بیشتری بار ای
بدست آوردن مزیت رقابتی میشوند (.)10
فرضیه  :3-1غیرقابل پیشبینای باودن صاادرات تااثیر مثبات و
معناداری بر ایجاد مزیت رقابتی در شرکتهای صادراتی زعفران دارد.
انعطافپذیری وظایف صادرات بر جنباههاای مختلاف اثربخشای
بنگاه تاثیر میگذارد زیرا این امر به شرکتها اجازه میدهد تاا از قلاه
های خاص عبور کنند و جریان فرایندهای داخلی را حفظ نمایند (.)10
بطور مشابه هو ،)16( )2008( 1ادعا میکند انعطافپاذیری اغلاب باه
عنوان مهارت کارکنان و در توسعه آنها تعبیه شده است و به هماین
دلیل بر نتایش مختلف سازمانی تاثیر میگذارد .با توجاه باه تحقیقاات
پیشین میتوان حدس زد که چنین قابلیاتهاایی ،تواناایی شارکت را
برای مقابله با تیییرات محیط بهبود میبخشد لذا فرضایه زیار تادوین
شده است:
فرضاایه  :4-1انعطااافپااذیری وظااایف صااادرات تاااثیر مثباات و
معناداری بر ایجاد مزیت رقابتی در شرکتهای صادراتی زعفران دارد.

1- Hou
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دانش صادرات
Export
knowledge
قابلیتهای پویای صادراتی

 سازگاری صادرات
Export compatibility

عملکرد

مزیت رقابتی

Performance

Competitive
Advantage

 نوآوری صادرات
Export innovativeness

 غیرقابل پیشبینی بودن صادرات
Export Unpredictability

 انعطافپذیری صادرات
Flexibility task export

شکل  -1مدل مفهومی
Figure 1- Conceptual model

منبع :افرات و همکاران ( )2018و گرگ ()2012
جدول  -1مشخصات پرسشنامه پژوهش
Table 1- Specifications of the research questionnaire

منبع

تعداد سوال

متغیر

افرات 1و همکاران ()2018

4

مزیت رقابتی

افرات و همکاران ()2018

3

افرات و همکاران ( )2018و گرگ)2012( 2

3

افرات و همکاران ()2018

3

گرگ ()2012

3

افرات و همکاران ()2018

3

افرات و همکاران ( )2018و گرگ ()2012

7

Competitive advantage

سازگاری صادرات
Export compatibility

انعطافپذیری وظایف صادرات
Flexibility task export

نوآوری صادرات
Export innovativeness

دانش صادراتی
Export knowledge

غیرقابل پیش بینی بودن صادرات
Export unpredictability

عملکرد
Performance

1- Efrat
2- Garg

تأثیر قابلیتهای پویای صادراتی زعفران خراسان بر مزیت رقابتی

تاثیر قابلیتهای پویا بر دانش صادراتی

تعدادی از نظریه پاردازان بار اهمیات عوامال درون ساازمانی در
کسب مزیت رقابتی تاکید دارند که از آن جمله مایتاوان باه نگارش
قابلیتهای پویا 1اشاره کرد .قابلیتها عبارتند از مهارتهای مورد نیااز
بنگاه برای کسب مزیت رقابتی کامل از منابع موجود .باه عباارتی باه
مهارتهای یک بنگاه در هماهن سازی منابع و اساتفاده بهاره ور از
آنها اشاره دارد ( .)40الریش ،)39( )1987(2قابلیت سازمان را به عنوان
توانایی اش جهت تیییر و پذیرش تحوالت مالی ،فناورانه و راهباردی
تعریف میکند .در صورتی که داراییها و قابلیاتهاای بنگااه را کناار
یکاادیگر قاارار دهاایم ،صااالحیتهااای بنگاااه بوجااود ماایآیااد (.)42
صالحیتهای اصلی (مرکزی) عبارتند از اموری که یک بنگاه میتواند
به خوبی انجام دهد .یکی ازاین صالحیتهاا داناش صاادراتی اسات.
زمانی که این داناش صاادراتی بهتار از داناش رقباا باشاند باه آنهاا
صالحیتهای متمایز 3میگویناد .در مجماوع براسااس نظریاه منباع
محور ،هر بنگاه برای خود صالحیتها ،شایستگیها و توانمندیهاایی
ایجاد میکند ( .)19این صالحیتها باا تااثیر بار روی ابعااد معاروف
مزیت رقابتی (کیفیات ،کاارایی ،ناوآوری ،پاساخگویی باه مشاتریان)
موجب مزیت رقابتی برای بنگاه شده و در نتیجاه ساودآوری بنگااه را
تحت تاثیر قرار میدهند (.)40
تاثیر دانش صادراتی بر مزیت رقابتی

دانش صادراتی ،دانشی است که توسط مدیر /مالک در مورد نحوه
فروش محصوالت و خدمات شرکت در یک بازار خارجی استفاده مای
کند ،است .دو نوع دانش صادارتی وجود دارد که تاثیر قابل توجهی در
موفقیت صادراتی شرکت دارند :دانش روشاهای صاادرات و داناش در
مورد بازار خارجی ( .)41آشنایی با روشهای صادراتی شرکت را قاادر
میسازد تا با روشهایی مانند تامین مالی ،تدارکات و ناهنجااریهاای
پرداخت مواجه شود .داناش در ماورد باازار خاارجی نیاز شاامل درک
محیط اجتماعی -فرهنگی ،زیرساختها و رفتار خریداران است .لیاو و
تان  )21( )2009( 4جهت گیری صادرات را باه عناوان گارایش باه
صادرات (یعنی صادرات یا عدم صادرات) و وابسته به داناش صااحب/
مدیران شرکت میداند و حاصل تجارب بدست آمده در خارج و انتقا
دانش به داخل معرفی میکند .محققین دانش صاادراتی را منجار باه
گرایش صادراتی و از این طریق عاملی مهم در بهباود مزیات رقاابتی
معرفی نمودهاند ( .)12لذا فرضیه ذیل ارائه شده است:
فرضیه  :3دانش صادرات تاثیر مثبت و معناداری بر ایجااد مزیات
1- Dynamic capabilities view
2- Ulrich
3- Distinctive competencies
4- Liou & Tang
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رقابتی در شرکتهای صادراتی زعفران دارد.
تاثیر مزیت رقابتی بر عملکرد

گرگ ( )12( )2012معتقد است که رابطاه باین مزیات رقاابتی و
عملکرد در زمینه صاردات به اندازه کاافی توضایح داده شاده اسات و
تحقیقات زیادی در ادبیات بازاریابی و استراتژی به سوی آن حادس و
گمان زدهاند .در صادرات اثرات مثبت عملکردی مختلفی (استراتژیک،
سرمایه گذاری ،محصو ) یافت شده است و مزیت رقابتی باه عناوان
مکانیسم میانجی برای حصو نتایش حاصال از جهات گیاری باازار و
قابلیتهای بازاریابی شناسایی شده است .در واقع رابطاه باین مزیات
رقابتی و عملکرد صادراتی مشخص است ( .)10در نتیجه فرضیه زیار
تدوین شده است:
فرضیه  : 4مزیات رقاابتی تاأثیر مثبات و معنااداری بار عملکارد
شرکتهای صادراتی زعفران دارد.
مدل مفهومی تحقیق

با توجه به پیشینه تحقیق ،مد مفهومی پاژوهش در شاکل زیار
ارائه میگردد.

مواد و روشها
از آنجایی که این پژوهش با هدف کمک به مدیران شرکتهاای
صادراتی زعفران برای بهبود عملکرد شرکتشان گام به عرصه تحقیق
نهاده ،از لحاظ هدف کاربردی اسات .همچناین ایان تحقیاق از نظار
ماهیت در ردهی تحقیقات توصیفی -تحلیلی قرار دارد .ازسوی دیگار،
از آنجا که نحوه و میزان تااثیرات متییرهاا و همبساتگی آنهاا را باا
یکدیگر مورد مطالعه قرار میدهد ،تحقیق همبستگی نیز شامرده مای
شود ( .)9این پژوهش بر حسب نحوه انجاام ،در زماره پاژوهشهاای
کمی قرار میگیرد .این تحقیق از نظر افق زمانی از نوع مقطعای و در
ساا  98اسات .جامعاه آمااری واحادهای بازرگاانی فعاا در زمیناه
صادرات زعفران در استان خراسان میباشند .در ایان تحقیاق از روش
نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است .برای تعیین حجم نموناه
از جدو مورگان استفاده شده است که با توجه باه جادو مورگاان و
تعداد جامعه آماری حداقل حجم نموناه برابار باا  120نفار از مادیران
واحدهای بازرگانی است .در مورد گاردآوری اطالعاات بارای بررسای
پیشینه تحقیق و مبانی نظری و ادبیات موضاوع از روش کتابخاناهای
استفاده شده است .در این تحقیق از پرسشنامه به عناوان ابازار جماع
آوری اطالعات استفاده شده است .ایان پرسشانامه شاامل دو بخاش
است .بخش او درمورد ویژگیهای جمعیات شاناختی و بخاش دوم
پرسشنامه به بررسی متییرهای تحقیق پرداخته و مشتمل بر  26سوا
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بسته با طیف پنجگانه لیکرت است (جدو  .)1دادههاای پاژوهش در
سا  1398جمعآوری گردید.
1
مد یابی معادالت ساختاری ) (SEMیکی از روشهاای آمااری
است که بررسی ارتباط میان چنادین متییار در یاک ماد را فاراهم
ساخته و در آن تحلیل عاملی و رگرسیون با هم به صورت ترکیبی باه
کار میرود .به طور کلی دو رویکرد برای تخمین پارامترها در معادالت
ساختاری وجود دارد :رویکرد مبتنی بر کواریانس و رویکرد مبتنای بار
واریانس .یکی از روشهای معادالت سااختاری مبتنای بار واریاانس،
روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSاسات کاه در ابتادا توساط ولاد2
( )1975تحت عنوان حداقل مربعات جزئی تکراری غیرخطای معرفای
شد که هدف از آن حداکثر کردن واریانس متییرهای وابستهای اسات
که توسط متییرهای مستقل تعریف میشوند .همانناد ساایر معاادالت
ساختاری مد حداقل مربعات جزئی نیز دارای بخش ساختاری اسات.
استفاده از  PLSدر تحلیل دادهها طی دو مرحله انجام میشود .مرحله
او به بررسی بارازش ماد پیشانهادی و ایجااد اصاالحات در آن و
مرحله دوم بررسی فرضیههای پژوهش میپردازد.
هماهنگی درونی یا میزان پایاایی در ماد انادازهگیاری بوسایله
محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده شد .پایاایی ،ثباات و
هماهنگی منطقی پاسهها در ابزار اندازه گیری را نشان میدهاد و باه
ارزیابی درستی و خوب بودن ابزار اندازه گیری کمک مایکناد ،یعنای
آزمونهایی که از آنها برای انجام پژوهش استفاده مایشاود ،بایاد در
هربار استفاده نتایش یکسان و قابل اعتمادی داشته باشد .برای سنجش
پایایی معرفها در روش حداقل مربعات جزئی ،از آزمون بار عاملی نیز
استفاده گردید که در این آزمون بار عاملی معرفها باید بااالتر از 0/6
باشد ضرایب بارهای عاملی ساواالت پرسشانامه تحقیاق در شاکل 2
قابل مشاهده میباشد .برای بررسی روایی ابزار پژوهش نیز عالوه بار
روایی محتوا ،روایی همگرا نیز با کماک شااخص میاانگین واریاانس
استخراج شده ( )AVEارزیابی شد .روایی نشانگراین اسات کاه ابازار
اندازه گیری تا چه حد ویژگی مورد نظر محقق را می سنجد .در ماد
سااازی معااادالت ساااختاری بااه کمااک روش  PLSباارخالف روش
کواریانس محور ( )CB-SEM3شاخصی برای سنجش کل مد وجود
ندارد ولی شاخصی به نام نیکویی برازش ( )GOF4توسط تننهااوس و
همکاران ( )2005پیشنهاد شد .نتایش حاصل از بررسی روایی و پایاایی
در بخش یافتهها ارائه شده است .در این پژوهش به منظاور تجزیاه و
تحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSSو  PLSاستفاده شده است.

نتایج و بحث
1- Structural Equation Modeling
2- Wold
3- Covariance based- structural equation modeling
4- Goodness of Fit

برای بررسی پایایی متییرها در این تحقیق از هر دو ضریب آلفای
کرونباخ و ضریب ترکیبای اساتفاده شاده اسات .در صاورتیکه آلفاای
کرونباخ و ضریب ترکیبی از 0/7بیشتر باشد متییرها از پایایی مناساب
برخوردار است .همانطور که در جدو  2مشخص است مقادیر آلفای
کرونباخ بین  0/712و  0/859است .همچنین مقادیر ضاریب ترکیبای
بین 0/813.و  0/891است که به معنی پایایی مناسب سازهها است.
همان طور که در شکل  2مشخص است ،اکثریت متییرهاا دارای
بار عاملی باالتر از مقدار حداقلی  0/6هستند و فقط یکی از معارفهاا
دارای بار عاملی کمتر از  0/6است کاه باا توجاه باه قاعاده بایادو و
متوسط واریانس استخراج شده سازه آن (که باالتر از  0/5اسات) مای
توان این معرف را نیز حفاظ نماود .بارای بررسای روایای متییرهاا از
شاااخص متوسااط واریااانس اسااتخراج شااده ( )AVE5اسااتفاده شااد
همانگونه که در جدو  2مشاهده میکنیاد مقادار متوساط واریاانس
استخراج برای سازههای این تحقیق از مقدار حداقلی  0/5بیشتر است
که نشان دهنده روایی مناسب ساازههاا اسات .بارای بررسای روایای
معرفها از آزمون بارهای عرضی استفاده میگردد که در آن بایاد باار
عاملی هر یک از معرفها برای سازه خودش بیشتر از باار عااملی آن
معرف برای سایر سازهها باشد .نتایش بررسی ایان آزماون نیاز بیاانگر
روایی مناسب معرفها است ،چرا که تمامی معرفها دارای بار عااملی
باالتری برای سازه خود در مقابل بار عاملی آنها برای سازهها هستند.
در این بخش با استفاده از الگوریتم بوت استارپ به محاسبه آماره
 Tپرداخته شده است .در صورتی کاه مقادار آمااره  Tاز  1.96بیشاتر
شود ،نشان از صحت رابطة بین سازهها و در نتیجه تایید فرضیههاای
پژوهش در سطح اطمینان  %95است .نتایش این الگوریتم در شاکل 2
نشان داده شده است.
برای محاسبه ضرایب استاندارد مسیر بین سازهها باید از الگوریتم
پی ا اس استفاده نمود .ضرایب استاندارد شده بین متییار مساتقل و
وابسته نشان میدهد که متییر مستقل ایان مقادار از تیییارات متییار
وابسته را تبیین میکند .شکل  3ضارایب اساتاندارد شاده مسایرهای
مربوط به هر یک از فرضیهها را نشان میدهد.
با توجه به نتایش بدست آمده از تحلیل دادههای جماعآوری شاده،
نتایش بررسی فرضیات تحقیق بطور کلی در قالب جدو  3آمده است.
نکته مهم در ارتباط با اثر غیر مستقیم (میانجی) این است که باید
هر دو ارتباط (قابلیتهای پویای صادراتی با دانش صادرات) و (داناش
صادرات با مزیت رقابتی) معنادار باشند تا بتاوان اثار غیار مساتقیم را
محاسبه نمود .با توجه به اینکه ارتباط بین متییرها معنادار اسات ،اثار
غیر مستقیم را میتوان محاسبه نمود که نتاایش آن در ذیال مشااهده
میشود .الزم به ذکر است که مقدار ضریب مسیر در اثر غیر مساتقیم
از ضرب دو اثر مستقیم تشکیل دهنده آن حاصل میشود.
5- Average Varience Etracted
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جدول  -2پایایی و متوسط واریانس استخراج شده متغیرهای تحقیق
Table 2- Reliability and mean of extracted variance of research variables

ضریب ترکیبی

آلفای کرونباخ

سازهها

Composite reliability

Cronbach's alpha

Constructs

0.527

0.813

0.712

مزیت رقابتی

0.693

0.871

0.779

0.693

0.871

0.779

0.670

0.859

0.754

0.709

0.879

0.795

0.678

0.863

0.762

0.541

0.891

0.859

AVE

Competitive advantage

سازگاری صادرات
Export compatibility

انعطاف پذیری وظایف صادرات
Flexibility task export

نوآوری صادرات
Export innovativeness

دانش صادراتی
Export knowledge

غیرقابل پیش بینی بودن صادرات
Export unpredictability

عملکرد
Performance

شکل  -2آماره  tبین متغیرهای اصلی تحقیق
Figure 2- t-statistic among the main research variables

این شاخص هر دو مد اندازهگیاری و سااختاری را مادنظر قارار
میدهد و به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد کلی ماد باه کاار
میرود .سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36به ترتیاب باه عناوان مقاادیر
ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی شدهاند .با توجه به حصو
مقدار  0/380برازش مد کلی به صورت قوی تایید میشود.
رابطه 1

نتیجهگیری و پیشنهادها

در این مطالعه تالش شده است تأثیر قابلیتهای پویای صاادراتی
بر ایجاد مزیت رقابتی و بهباود عملکارد شارکتهاای فعاا در ایان
صنعت مورد بررسی قرار گیرد .با توجه به این که هدف نهاایی بیشاتر
سازمانها بهبود عملکرد و رضایت مشتریان خود مایباشاد و قابلیات
های پویای صادراتی ،دانش صادرات ،مزیت رقابتی و عملکرد منجر به
دستیابی به این اهداف میشود ،نتایش این تحقیق به مدیران شارکت-
های صادراتی فعا در زمینه زعفران به طور اخص و سایر مادیران در
کشور بطور اعم کمک خواهد کرد تا گامی در جهت بهبود قابلیتهای
پویای صادراتی ،و در نتیجه افزایش مزیت رقابتی سازمان خود بردارند
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و از این طریق عملکرد سازمان را بهبود بخشند.
در فرضیه او تاثیر قابلیتهای پویای صادراتی بار ایجااد مزیات
رقابتی شرکتهای صادراتی زعفران آزمون گردید .با اشااره باه یافتاه
های پژوهش با توجه به ضریب مسیر  0/331و همچنین آمااره  tباه
مقدار ( 2/575بزرگتر از  )1/96میتاوان گفات قابلیاتهاای پویاای
صادراتی در سطح اطمینان  95درصد تاثیر مثبت و معناداری بر ایجااد
مزیت رقابتی شرکتهای صادراتی زعفران دارد .بنابراین ،این فرضایه
تایید میشود .این نتیجه منطبق با نتیجهی حاصل از تحقیق افارات و
همکاااران ( )2018و گاارگ ( )2012ماایباشااد .در واقااع ،سااازگاری
صادراتی ،نوآوری صاادراتی ،غیرقابال پایش بینای باودن صاادرات و
انعطاف پاذیری وظاایف صاادراتی کاه از ابعااد قابلیاتهاای پویاای
صادراتی است میتواند منجر به افزایش مزیت رقابتی شود.
در فرضیه دوم تاثیر قابلیتهای پویای صادراتی بر دانش صادراتی
شرکتهای صادراتی زعفران بررسی گردید .با توجه به ضریب مسایر
 0/277و همچنین آماره ( 2/208 tبزرگتر از  )1/96مایتاوان گفات
قابلیتهای پویای صادراتی در سطح اطمینان  95درصد تاثیر مثبات و
معناداری بار داناش صاادراتی شارکتهاای صاادراتی زعفاران دارد.
بنابراین ،این فرضیه تایید میشود .ایان نتیجاه منطباق باا نتیجاهی
حاصل از تحقیق افرات و همکاران ( )2018میباشد.
در فرضیه سوم ،دانش صادرات بار مزیات رقاابتی شارکتهاای
صادراتی زعفران آزمون گردید .با توجاه باه ضاریب مسایر  0/469و
همچنین آماره ( 4/298 tبازرگتار از )1/96.مایتاوان گفات داناش
صادرات در سطح اطمینان  95درصد تاثیر مثبت و معناداری بر مزیات

رقابتی شرکتهای صادراتی زعفران دارد .بنابراین ،این فرضیه معنادار
میباشد و تایید میشود .ایان نتیجاه منطباق باا نتیجاهی حاصال از
تحقیق گرگ ( )2012مایباشاد .در واقاع ،کساب اطالعاات الزم در
ارتباط با رقبا ،مشتریان صادراتی و همچنین اطالعات مهم مربوط باه
روند بازار (شامل قوانین و تکنولوژی) به مدیران قبل از اتخاذ هر گونه
تصمیم در ارتباط با بازارهای صادارتی مایتواناد بار افازایش مزیات
رقابتی تاثیرگذار باشد.
در فرضیه چهارم ،تاثیر مزیت رقاابتی بار عملکارد شارکتهاای
صادراتی زعفران بررسی شاد .باا توجاه باه ضاریب مسایر  0/458و
همچنین آماره  tبه مقدار 5/238میتوان گفت مزیت رقابتی در ساطح
اطمینان  95درصد تاثیر مثبت و معنااداری بار عملکارد شارکتهاای
صادراتی زعفران دارد .بنابراین ،این فرضیه معنادار مایباشاد و تاییاد
میشود .به عبارت دیگر شرکتهای صادراتی زعفران میتوانند با ارائه
محصوالت نوآور و پیشرو و با کیفیت در بازارهای صادراتی و همچنین
ارائه محصوالت با مشخصات خاص و با قیمتی کمتر از رقبا از طریاق
ایجاد مزیت رقاابتی ،عملکارد خاود را در بازارهاای صاادراتی بهباود
بخشند .با توجه به محیط کسب و کار کنونی مدیران به دنباا یاافتن
راهحلهایی برای بهبود عملکرد خود هستند .یافتههای این تحقیق به
مدیران نشان میدهد برای بهبود عملکرد خود به چاه مولفاههاایی از
قابلیتهای پویای صادراتی ،دانش صادرات ،مزیت رقاابتی و عملکارد
باید توجه کنند.

شکل  -3ضریب مسیر بین متغیرهای اصلی تحقیق
Figure 3- Route coefficient between the main research variables
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 نتایج بررسی فرضیههای پژوهش-3 جدول
Table 3- Results of the study of research hypotheses

ضریب
فرضیههای تحقیق
Research hypotheses

 قابلیتهای پویای صادراتی تاثیر معناداری بر ایجاد مزیت رقابتی شرکتهای:H1
.صادراتی زعفران دارند
Dynamic export capabilities have a significant impact on
creating a competitive advantage for saffron export
companies.
 سازگاری صادراتی تاثیر معناداری بر ایجاد مزیت رقابتی شرکتهای:H1-1

.صادراتی زعفران دارند

معناداری

تأئید/رد

Path
coefficien
t

Signific
ance

Accept/
reject

0.331

2.575

تأئید

0.330

2.550

تأئید

0.322

2.452

تأئید

0.312

2.412

تأئید

0.305

2.085

تأئید

0.277

2.208

تأئید

0.469

4.298

تأئید

0.458

5.238

تأئید

مسیر

Export compatibility has a significant effect on creating a
competitive advantage for saffron export companies.
 نوآوری صادراتی تاثیر معناداری بر ایجاد مزیت رقابتی شرکتهای:H1-2

.صادراتی زعفران دارند
Export innovation has a significant impact on creating a
competitive advantage for saffron export companies.
 انعطافپذیری صادراتی تاثیر معناداری بر ایجاد مزیت رقابتی شرکتهای:H1-3

.صادراتی زعفران دارند
Export flexibility has a significant effect on creating a
competitive advantage for saffron export companies.
 غیرقابل پیشبینی بودن صادراتی تاثیر معناداری بر ایجاد مزیت رقابتی:H1-4

.شرکتهای صادراتی زعفران دارند
The unpredictability of exports has a significant effect on
creating a competitive advantage for saffron export
companies.
 قابلیتهای پویای صادراتی تاثیر معناداری بر بر دانش صادراتی شرکتهای:H2

.صادراتی زعفران دارند
Dynamic capabilities export have a significant impact on the
export knowledge of companies operating in the saffron
industry.
 دانش صادرات تاثیر معناداری بر مزیت رقابتی شرکتهای صادراتی زعفران:H3

.دارند
Export knowledge has a significant impact on the competitive
advantage of companies operating in the saffron industry.
. مزیت رقابتی تاثیر معناداری بر عملکرد شرکتهای صادراتی زعفران دارند:H4
Competitive advantage has a significant impact on the
performance of companies operating in the saffron industry.

) نتیجه فرضیه میانجی (غیر مستقیم-4 جدول
Table 4- The result of the mediation hypothesis (indirect)

فرضیه

ضریب مسیر

نتیجه

Hypothesis

Path
coefficient

آزمون

. دانش صادرات نقش میانجی در ارتباط بین قابلیتهای پویای صادراتی و مزیت رقابتی در شرکتهای صادراتی زعفران دارند:H5
Export knowledge plays a mediating role in the relationship between dynamic export capabilities and
competitive advantage in companies operating in the saffron industry.

0.130

تایید
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در فرضیه پنجم ،نقش میاانجی داناش صاادرات در رابطاه باین
قابلیتهای پویای صادراتی و مزیت رقابتی در شرکتهاای صاادراتی
زعفران آزمون شد .همانطور که یافتههای پاژوهش نشاان مایدهاد،
دانش صادرات با ضریب مسیر  0/130نقش میانجی را در ارتباط باین
قابلیتهای پویای صادراتی و مزیت رقابتی در شرکتهاای صاادراتی
زعفران بازی میکند .این نتیجه منطبق با نتیجهی حاصل از تحقیاق
افرات و همکاران ( )2018و گرگ ( )2012میباشد .با توجه به نتاایش
حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق و باه منظاور رفاع کاساتیهاای
موجود و ایجاد بسترهای مناسب در راستای بهبود قابلیتهاای پویاای
صادراتی ،دانش صادرات ،مزیات رقاابتی و عملکارد در شارکتهاای
صادراتی فعا در زمینه زعفران موارد زیر پیشنهادی میگردد:
صادرات یکی از منابع تامین مالی و برنامههای توسعه اقتصادی و
اجتماعی کشاورها محساوب شاده و توساعه صاادرات غیار نفتای در
کشورهای در حا توسعه به منظور افزایش سرمایهگذاری بیش از هار
زمان نیازم ناد شناساایی امکاناات و مناابع باالقوه کشاور اسات( .)3از
آنجایی که صادرات مستلزم بهکارگیری کمترین منابع بوده ،کامتارین
ریسک را دارد و نیز کمترین تعهد سازمانی را در پی دارد ،لذا معاروف
ترین و آسانترین رویکرد اتخاذ شده توسط شرکتها در تالش بارای
ورود و نفوذ به بازارهای خارجی میباشد ( .)26محمدیان و همکااران
( )1392بیان کردند امروزه ،صادرات مهام تارین شااخص در توساعة
جهانی شرکتها ،همچناین کشاورها محساوب مایشاود .توجاه باه
بازارگرایی صادرات و مزیت رقاابتی بارای افازایش عملکارد صاادرات
اهمیت دارد .مدیران و مسئوالن سازمانی با تاکید بر رابطاهی قابلیات
های پویای صادراتی ،داناش صاادرات ،مزیات رقاابتی و عملکارد در
شرکتهای صادراتی فعا در زمینه زعفران باید از از طریق شناساایی
نیازها و خواستههای مشتریان و ارباب رجوع در جهت بهباود قابلیات-
های پویای صادراتی و ایجاد مزیت رقابتی گاام بردارناد .زعفاران باه
عنوان یک محصو استراتژیک نیازمند یک مادیریت و برناماهریازی
استراتژیک است و هر برنامه ریزی استراتژیک باا بررسای ناواقص و
مشکالت و تدوین راهبرد برای حل آن آغاز میشاود ( ،)32ایاران باه
عنوان تولیدکننده اصلی با داشتن بایش از  95درصاد از ساهم تولیاد
مصرف جهانی در کنار کشور اسپانیا که بیش از  80درصاد از زعفاران
ایران را به صورت فله وارد و با بستهبندی و با نام خاود باه بازارهاای
جهانی صادر میکند ،قرار دارد که میتوان به ضعف سیستم بازاریابی،
بسته بندی و صنایع فرآوری ،حمال ونقال و عادم شاناخت کاافی از
رعایت استانداردهای جهاانی در صاادرات ایان محصاو اساتراتژیک
رسید که موجب کاهش بخش شایان توجهی از ارزش افزوده ایران در
حلقه تجارت خارجی این محصو میشود ( .)30در ایان راساتا ،الزم
است به منظور افزایش ساازگاری صاادراتی ،شارکت باه سارعت باه
تیییرات قیمتی رقبا در بازارهای صادراتی پاسه دهاد .همچناین ،اگار

رقبا برنامههای بازاریابی هدفمند جدیدی برای مشتریان خارجی ارائاه
نمودند ،شرکت بالفاصله باید برنامههای انطباقی ارائاه دهاد .بعاالوه
شرکت از طریق افزایش توانمندی خود در استفاده از روشهاا و ایاده
های جدید در فرایندهای تولید محصوالت صادراتی و افزایش تطاابق
خدمات با نیازهای جدید مشتریان سعی در افزایش ناوآوری صاادراتی
داشته باشد .همچنین اقدامات و برنامههای صادراتی شرکت باید برای
رقبا غیرقابل پیش بینی باشد .به طوری که بسیاری از رقبای صادراتی
شرکت به سختی پیش بینی کنند که در آینده چاه برناماهای در باازار
صادراتی دارد.
همچنین به مدیران شرکتهای صادراتی فعا در زمیناه زعفاران
پیشنهاد میشود به دنبا افزایش دانش صادراتی خود باشاند .در ایان
راستا الزم است اطالعاات ماورد نیااز در ارتبااط باا رقباا ،مشاتریان
صادراتی روند بازار (شامل قوانین و تکنولوژی) بارای مادیران قبال از
اتخاذ هر گونه تصمیم در ارتباط با بازارهای صادارتی فراهم شاود .باه
این منظور انجام تحقیقاات میادانی و اساتفاده از تحقیقاات بازاریاابی
توصیه میگردد .همچنین مدیران باید باا تمرکاز بار مشاتری و درک
نیازهای حا و آینده او باعث پاسخگویی منعطف و سریع سازمان باه
فرصتهای بازار و نیز تولید محصاوالت باا کیفیات بااال و در نتیجاه
افزایش سود سهام و سهم بازار برای سازمان شوند که در این صاورت
رضایت مشاتریان باا افازایش اثربخشای بکاارگیری مناابع ساازمان،
افزایش یافته و بهبود وفاداری مشتری به سازمان باعث مانادگاری در
تجارت میگردد و عملکرد صادراتی شرکتها بهبود مییابد.
همچنین ،پیشنهاد میگردد تا با بررسی قاوانین کشاورهای مبادا
هماهنگی با محیط صورت پذیرد .استفاده از بستهبندی نوآوراناه و یاا
تولید محصوالت فراوری شاده از زعفاران و صاادرات آنهاا باه جاای
زعفران خام به منظور کسب مزیات رقاابتی و ارزش افازوده پیشانهاد
میگردد .همچنین ،الزم است با ارائه شرایط متناوع فاروش انعطااف
پذیری خود را نسبت به تیییرات بازار خارجی بهبود بخشاند .پیشانهاد
کاربردی دیگار ایان اسات کاه شارکتهاای صاادر کنناده بایاد بار
کشورهایی تمرکز کنند که از نظر فاصاله فیزیکای باه آنهاا نزدیاک
باشند تا بتوانند تعهادات صاادراتی خاود را باه موقاع انجاام دهناد و
همچنین به دلیل کاهش هزینههای حمل و نقل توان رقابات قیمتای
با محصوالت سایر کشورها را داشته باشند .عالوه بر موارد ذکار شاده
میتوان گفت عملکرد باالتر صادراتی میتواند از طریق تعهد به انجام
استراتژیهای بازاریابی انطباقی حاصل گردد .انطبااق اساتراتژیهاای
بازاریابی صادراتی همچون انطباق محصوالت صادراتی باا ترجیحاات
مشتریان خارجی اجازه میدهد یاک صاادر کنناده ناه تنهاا نیازهاای
مشتریان خارجی را برآورده نماید بلکه باعث میشود تاا صاادر کنناده
یک موقعیت رقابتی در بازار ایجاد نماید .بناابراین پیشانهاد مایشاود
صادرکنندگان به جاای تمرکاز بار اساتراتژی هزیناه پاایین بایاد باه
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همچنین میتوان تأثیر متییرهایی همچاون قابیلاتهاای بازاریاابی و
 تا از این طریق به مد جاامعتاری در ایان زمیناه،نوآوری را سنجید
 برای اطمینان از صحت نتایش بهدستآمده مای، همچنین.دست یافت
.توان این روابط را در سایر صنایع نیز مورد آزمون قرار داد
با توجه به این که هدف نهایی بیشتر سازمانها بهبود عملکارد و
 داناش،رضایت مشتریان خود میباشد و قابلیتهای پویاای صاادراتی
 مزیت رقابتی و عملکرد منجر به دستیابی به این اهداف مای،صادرات
 نتایش این تحقیق به مدیران شرکتهای صادراتی فعا در زمینه،شود
زعفران به طور اخص و سایر مدیران در کشور بطور اعم کمک خواهد
 و در نتیجاه،کرد تا گامی در جهت بهبود قابلیتهای پویای صاادراتی
افزایش مزیت رقابتی سازمان خود بردارناد و از ایان طریاق عملکارد
.سازمان را بهبود بخشند

 چون تعداد زیادی از تولید کنندگان در.استراتژی انطباق متمایل گردند
) شرکتهای ایرانای در2( جهان شروع به کاهش قیمت خود کردهاند
پاسه به این رقبا باید از استراتژی بازاریابی انطباقی استفاده نمایند تاا
بتوانند موقعیت خود را در بازارجهانی تثبیت نمایند و بتوانند سهم بازار
.خود را افزایش دهند
برای انجام پژوهشهای آتی ابتدا پیشنهاد میشود تا باازه زماانی
انجام تحقیق حداقل برای چند سا در نظار گرفتاه شاود تاا از ایان
طریق تأثیر متییرهای پژوهش بر همدیگر بهتر مورد بررسی قرار گیرد
 از آنجایی که محقق قادر، ضمنا.و نتایش پایداری بیشتری داشته باشند
به شناسایی تمامی عوامل موثر بر مزیات رقاابتی و عملکارد نباوده و
ممکاان اساات عااواملی وجااود داشااتهانااد کااه دور از چشاام محقااق
 لذا انجام تحقیقات کیفی در زمینه عوامل شناسایی نشده.قرارگرفتهاند
 در تحقیقات آتی.میتواند راهگشای بهبود عملکرد در این زمینه باشد
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Introduction: In the current dynamic export market environment, understanding the market and its
developments and trying to meet customer needs in the face of changing it, is another key factor in strengthening
the performance of export firms. Therefore, the proper use of dynamic export capabilities is one of the most
widely used strategies for the internationalization of companies. Saffron is one of the strategic products and the
most important agricultural product in Iran, which has a special importance in terms of non-oil exports. Iran has
the highest potential for saffron exports in the world, but statistics show that the export of Iranian saffron in bulk
and lack of saffron processing in the country has caused the low added value of this product. Therefore in spite
of having a comparative advantage and even in some cases an absolute advantage for saffron production,
because of not paying attention to export capabilities and using its advantages as a competitive advantage in
exports, the share of exporters has reduced. Moreover, in this article, we have tried to investigate the effect of
dynamic export capabilities of companies active in the field of saffron exports on creating a competitive
advantage and improving performance.
Materials and Methods: This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. In
terms of time horizon, it is cross-sectional and in year 2019. The statistical population is the commercial units
active in the field of saffron export in Khorasan province. Morgan table has been used to determine the sample
size, which according to Morgan table and the number of statistical population, the minimum sample size is
equal to 120 managers of business units. The questionnaire was used as a data collection tool. In this study, the
conceptual model was tested using the partial least squares method and SPSS and PLS software were used to
analyze the data.
Results and Discussion: The findings indicate a significant positive effect of export potential capabilities on
competitive advantage directly and indirectly through export knowledge. Competitive advantage also has a
significant effect on performance. The findings of this study show managers what components of dynamic
export capabilities, export knowledge, competitive advantage and performance should be considered to improve
their performance. This study explains to managers the fact that by investing in export dynamic capabilities, not
only they do not lose, but they also gain a competitive advantage through improved performance. Given that the
ultimate goal of most organizations is to improve the performance and satisfaction of their customers, and
dynamic export capabilities, export knowledge, competitive advantage and performance lead to achieving these
goals. The results of this research to the company's managers Export saffron exporters in particular and other
managers in the country in general will help to take a step towards improving the dynamic export capabilities,
and thus increase the competitive advantage of their organization and thus improve the performance of the
organization. The findings of this study show managers what components of dynamic export capabilities, export
knowledge, competitive advantage and performance should be considered to improve their performance.
Conclusion: Today, growth of export is key for governments to recreate the economy. In almost all
developing countries, the issue of export development is at the forefront of government priorities and policies.
Saffron is one of the most strategic and important agricultural products in Iran, which is of special importance in
terms of non-oil exports. Exports are the most important indicator in the global development of companies, as
well as countries. Therefore, export market orientation and competitive advantage are important to increase
export performance. So, managers and organizational officials with an emphasis on the relationship between
dynamic export capabilities, export knowledge, competitive advantage and performance in export companies
active in the field of saffron should be identified by recognizing customer needs to improve dynamic export
capabilities. Managers must take steps to improve dynamic export capabilities and create a competitive
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(*- Corresponding Author Email: monfared@yazd.ac.ir)
2- Master of International Business Management, Yazd University of Science and Art, Yazd, Iran
3- Student Of Master of Marketing Administration, Yazd University, Yazd, Iran
DOI: 10.22067/jead.2021.17796.0

461

تأثیر قابلیتهای پویای صادراتی زعفران خراسان بر مزیت رقابتی

advantage by identifying customer needs and requirements. In this regard, it is recommended to the active
managers of export companies in the field of saffron, along with conducting research and identifying dynamic
export capabilities, to strengthen them.
Keywords: Competitive advantage, Export dynamic capabilities, Export knowledge, Performance
JEL classification: M3, M31, Q13
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مقاله پژوهشی

تدوین مدل راهبردی ( )TOWSدر توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی خرما در استان خوزستان
مسلم

سواری*1

تاریخ دریافت1399/07/28 :
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چکیده
این پژوهش با هدف کلی تدوین یک مدل راهبردی ( )TOWSدر توسعه صنایع تبدیلی تکمیل ی خرم ا در اس ناخ خو س ناخ انج ا د دد در ای ن
پژوهش ابندا با اسنفاده ا مطالعات تحلیلی و ادبیات موضوع نقاط چهارگانه  SWOTیعنی  7قوت 7 ،ضعف 7 ،فرصت و  6تهدید مشخص و س س ب ا
اسنفاده ا تکنیک  AHPاولویتبندی ددندد جامعه آماری پژوهش دامل کاردناساخ آگاه و منخصص موضوع در سا ماخهای ذیربط بودند که ب ه و ور
هدفمند  24نفر به عنواخ نمونه برای مطالعه اننخاب ددندد پردا ش اوالعات با تکنیک  SWOT-AHPو با اس نفاده ا ن ر اف اار Expert Choice
انجا ددد یافنه های پژوهش نشاخ داد که در ار یابی معیارها ،نقاط ضعف ،تهدید ،قوت و فرصت اولویتهای اول تا چهار را به خود اخنصاص دادند که
نشاخدهنده غالب بودخ فضای مخاورهآمیا بر فضای مفید بودد عالوه بر این ننایج تحقیق نشاخ داد که در میاخ نقاط قوت نقطه «کاهش ضایعات خرم ا
و اسنفاده بهینه ا آخ در راسنای افاایش قدرت اقنصادی مناوق» ،نقاط ضعف «ضعف فناوری و عد تواخ رقابت با کشورهای تولید کننده خرما» ،نق اط
فرصت «تغییر ترکیب محصوالت صادراتی و رهایی ا صادرات تک محصولی و فلهای» و نقاط تهدید «کاهش س رمایهگ ااری در بخ ش کش اور ی و
توسعه یرکشت نخیالت» در دسنیابی به توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی ا مهمترین نقاط هسنندد عالوه بر این ،در اولویتبندی نواحی اسنراتژیک نن ایج
نشاخ داد که راهبرد اول  WTیعنی راهبرد دفاعی ،راهبرد دو  WOیعنی راهبرد انطباقی ،راهبرد سو راهبرد  STیعنی راهب رد اقنض ایی و در نهای ت
آخرین راهبرد در موضوع مورد بررسی راهبرد  SOیعنی راهبرد تهاجمی بودد با توجه به غالب بودخ فضای مخاورهآمیا بر فضای مفید پیشنهاد مید ود
توجه ویژهای به برورف نمودخ نقاط ضعف و تهدید دود یرا عد توجه به این مسئله در اسناخ خو سناخ به عنواخ قطب تولیدکننده خرما ممک ن اس ت
خطرات جبراخناپایری را در بلندمدت به دنبال دادنه بادد و جایگاه خود را در این مینه ا دست بدهدد
واژههای کلیدی :تحلیل  ،SWOT-AHPمدل راهبردی ،صنایع روسنایی ،صنعنیسا ی ،معیشت پایدار

مقدمه

1

یک ی ا دالی ل عق بمان دگی من اوق روس نایی مح دود ب ودخ
گاینههای توسعه اقنصادی آخهاس ت ()36د ب رای تح را اقنص ادی
مناوق روسنایی ،فراهم کردخ جایگاینی برای اسنفاده ا منابع محل ی
ی ک ام ر اجنن ابناپ ایر اس ت ()51د ا جمل ه راهبرده ای توس عه
سکوننگاههای روسنایی ،صنعنی کردخ آخها در قالب ایجاد دهراه ا
و نواحی صنعنی در همجوار ای ن من اوق اس ت ( ،)59ب هو وری ک ه
صنعنیسا ی روسناها منجر به تحول در اقنصاد روس نایی د ده و ب ا
جاب قسمنی ا جمعیت روسنا تا حدی مشکل بیکاری مرتفع میدود
()58د واکر معنقد است صنعنیس ا ی روس نایی ب ا اس نفاده ا من ابع
محلی ،به تحکیم الگوی تمرکا نیافنن صنایع میانجامد و پل ی اس ت
که میاخ مناوق دهری و روسنایی پیوند ایجاد میکند و به این ترتیب
 -1اسنادیار گروه ترویج و آم و ش کش اور ی ،دانش گاه عل و کش اور ی و من ابع
وبیعی خو سناخ ،مالثانی ،ایراخ
)Email: Savari@asnrukh.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jead.2021.17808.0

اخنالف ندگی در نواحی دهری و روسنایی را کاهش م یده د ()63د
همچنین ا منظر توسعهپای دار ،ص نایع روس نایی مح ور اقنص ادی و
راهحل عملی برای مشکالت روسنایی است ک ه باع ب بهب ود س ط
ندگی خانوارهای روسنایی ،فراهم ک ردخ م واد اولی ه ب رای ص نایع،
ار آوری ا وریق ص ادرات ،ک اهش ض ایعات ،حف ظ ارتق ا و منن وع
ساخنن کیفیت فرآوردهها در مناوق روسنایی ،کاهش دکاف بین دهر
و روسنا و غیره میدود ( 3 ،22و  .)60در این رابط ه ایج اد و توس عه
صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاور ی ،راهکاری مناس ب ب رای
جلوگیری ا ضایعات و اف اایش ار شاف اوده محص والت کش اور ی
است ( 39 ،48و )1د در کنار بخش کش اور ی ،ص نایع کوچ ک کلی د
توسعه اقنصادی و ادنغال نیروی انسانی در نواحی روسنایی م ید ود
( 52و )53د اسنقرار صنایع کوچک در پیوند ب ا بخ ش کش اور ی ب ه
عنواخ مکمل ،منشا تحوالت و آثار مثبت در مناوق روسنایی میدود
ا مهمترین اثرات آخ میتواخ به افاایش درآمد ،افاایش ار ش افاوده
و بهرهوری مناسب محصوالت کشاور ی ،ایجاد ادنغال ،توسعه اقنصاد
روسنایی و کاهش فقر روسنایی اداره کرد ( 57 ،10 ،17 ،28و )65د
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صنایع تبدیلی تکمیلی ا دو وریق ،خرید محصوالت کشاور ی و
بهکارگیری کشاور اخ فقیر در کارخانهها به کاهش فقر کمک میکن د
()64د صنایع تب دیلی و تکمیل ی ب ه مجموع های ا ص نایعی او ال
میدود که با انجا تغییرات فیایکی و دیمیایی بر روی مواد اولیه ب ا
منشا نباتی و حیوانی نسبت به عم لآوری و ف رآوری ،درج هبن دی،
بسنهبندی ،نگهداری و نیا با اررسانی و تو یع فرآوردهای حاصله اقدا
میکند ()14د همچنین ،این صنایع نق ش مهم ی در امنی ت غ اایی و
حفظ ار ش غاایی محصوالت کش اور ی ( 35 ،26و  )54دارد ک ه در
نهایت منجر به پایدارسا ی جوامع روسنایی میدود ()30د
بررسی الگوی صنعنی ددخ در دمال هند نشاخ داد که گسنرش
صنایع توانسنه است فقر روسنایی را کاهش دهد و منجر ب ه معیش ت
پایدار روسناییاخ دود ،همچنین ک اهش مه اجرت و اف اایش رف اه ا
دیگر پیامدهای صنایع روسنایی در دمال هند ب ود و ه ر چ ه ص نایع
کوچک و صنایع خانگی در ارتباط با فعالیتهای کشاور ی بیشنری در
منطقه بود ،میتوانست نقش م ثثرتری را در توس عه ایف ا کن د ()12د
صنایع تبدیلی ب ه واس طه نق ش و جایگ اه انکارناپایرد اخ در ایج اد
ادنغال مفید و موثر در نواحی روسنایی و ا سوی دیگر ،به دلیل پیوند
تنگاتنگ با بخش کشاور ی ،نه تنها نقش بساایی در توسعهروس نایی
در مقیاس محلی دارند ،بلکه در دسنیابی کالخ و مل ی نی ا م یتوان د
سهم قابل قبولی را نصیب نواحی روسنایی کنندد ا ای نرو ،تح ول در
بخش کشاور ی وابسنه به تحول صنعت ب ه وی ژه ص نایع تب دیلی و
تکمیلی کشاور ی در مناوق روسنایی است ،این ص نایع ب ا تکی ه ب ر
توانمندیها و دایسنگیهای موجود در روسناها در بخش کش اور ی،
همواره نقش تعیین کنندهای در توسعه صنعنی ( ،)47ک اهش بیک اری
دورهای و فص لی ( 48و  ،)50ک اهش فق ر روس نایی و جل وگیری ا
مه اجرت ،اد اعه فرهن گ ف نگرای ی در روس ناها ( )7دارد و مین ه
آمادهسا ی و بهسا ی نیروی انس انی م اهر و تربی ت ک ارآفرین را در
محیط روسنایی فراهم میآورد ()43د ایجاد صنایع تب دیلی و تکمیل ی
راهکاری مناسب برای جلوگیری ا ض ایعات و اف اایش ار شاف اوده
محصوالت کشاور ی است ()24د صنایع روس نایی س هم عم دهای در
ردد اقنصادی و جاب نیروی انسانی در نواحی روسنایی با ی میکن د
و در کنار بخش کشاور ی کلید توسعه اقنصادی در نواحی است ()19د
صنعنی کردخ روس ناها ب ه عن واخ یک ی ا مه مت رین د روط ال
توس عهروس نایی ،نق ش اساس ی در ورود ب ه با اره ای منطق های و
بینالمللی و پیوسنن به به سا ماخ تجارت جهانی دارا میبادد ()11د
رسیدخ به توسعه کشاور ی به عنواخ بخشی ا ساخنار اقنص ادی
کشور نیا مند ایجاد خوداتکایی صنعنی میبادد ( 42و )62د این صنایع
ا یک سو موجب ارتقای کمی و کیفی محصوالت کشاور ی مید ود
و ا سوی دیگر ،منافع حاصل ا محصوالت صنعنی در دروخ من اوق
روسنایی منمرکا میدودد من اوقی ک ه ا لح اق اقنص ادی در س ط
پایینی قرار دارند و دارای تعداد نی رویک ار ب االیی م یباد ند ،ب رای

جلوگیری ا مهاجرت نیرویکار و افاایش ادنغال غیرکشاور ی ب رای
آناخ بهنرین راهکار ،اسنقرار صنایع روسنایی است ( )29اما محدودیت
مالی ،ضعف سرمایهگااری و عد سیاستگااری صحی ا مهمت رین
موانع اسنفاده ا توانمندی این ص نایع اس ت ( 5و )6د برخ ی ا نن ایج
پژوهشهای داخلی و خارجی در ادامه ارائه میدودد
رنجبر و همکاراخ در پژوهشی در مینه تدوین راهبردهای توسعه
صنایع فرآوری محصوالت باغی در اسناخ مرکای به این ننیجه دست
یافنند که ار شافاوده نسبناً باالی تولیدات صنایع فرآوری باغی و باال
بودخ هاینه نهادههای تولید برای صاحباخ صنایع فرآوری ب ه ترتی ب
به عنواخ مهمترین نقاط قوت و ض عف و همچن ین وج ود گ رایش و
عا ملی در سطوح تصمیمگیری قوای سه گانه برای حمایت ا صنایع
فرآوری و نیا باالی صنایع فرآوری ب اغی ب ه س رمایه در گ ردش در
فصلکاری به ترتیب به عنواخ مهمترین فرصتها و تهدیدهای توسعه
این صنایع در اسناخ مرکای دناسایی دد ()45د پاهانگ در پژوهش ی
در مینه اسنراتژیهای توسعه ک ارآفرینی در توس عه ص نایع تب دیلی
تکمیلی با روش سوات به این ننیجه رسید که امکاخ فروش راحتت ر
محصوالت فرآوری دده صنایع تبدیلی کشاور ی و فقداخ انجمنهای
حماینی مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاور ی مهمت رین عام ل
در میاخ عوامل داخلی و وجود ب ا ار و موقعی ت جغرافی ایی مناس ب و
وجود مشاغل کاذب و غیرقانونی نیا مهمترین عامل در می اخ عوام ل
خارجی م یباد د ()41د به اری و همک اراخ در پژوهش ی ب ا عن واخ
چالشهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی دهرسناخ دبسنر ب ه ای ن
ننیجه رسیدند که مهمترین مشکالت صنایع تبدیلی د امل ق وانین و
مقررات ،یرساختها و فن اوری ،نه ادی و اداری ،اقنص ادی و م الی،
آمو ش و نیروی انس انی ،م دیرینی و ک ارآفرینی ب ود ()8د م رادی و
همکاراخ در پژوهشی با عن واخ تحلی ل کیف ی چ الشه ای ف رآروی
صنایع تبدیلی انواع میوه در اسناخ کرمانشاه این یافنه حاصل دد ک ه
مهمترین چالشهای فراروی صنایع تب دیلی د امل تنگناه ای ب ا ار،
نیروکار ،مسائل م دیرینی ،پیام دهای هدفمن دی یاران هه ا و تح ریم
اقنصادی ،انسجا ندادنن س ا ماخه ای من ولی ص نایع کش اور ی و
ندادنن برنامه راهبردی بودن د ()34د داورپن اه و همک اراخ در بررس ی
نق ش ص نایع تب دیلی و تکمیل ی در ک اهش ض ایعات محص والت
روسناییاخ به این ننیج ه رس یدند ک ه روس ناهایی ک ه دارای ص نایع
تبدیلی و تکمیل ی هس نند ،ض ایعات کمن ری دارن د ()13د اوکل ی در
پژوهشی در این مینه در کشور نیجریه و کشورهای آفریقایی به ای ن
یافنه رسیدند که مهمترین مش کالت توس عه ص نایع تب دیلی د امل
امکانات یربنایی ناکافی ،فناوری ابن دایی ،خط رات یس تمحیط ی،
بهرهوری پایین ،عد وج ود تش کله ا و س ا ماخه ای کش اور اخ و
پراکندگی م اارع بودن د ()40د ف اگیو و س یلوا در پژوهش ی در غ رب
ماجالنجکا اندونای به این یافنه رسیدند که کارآفرینی در ای ن ص نایع
در افاایش مشارکت ،بهبود کسب و ک ار و ار ش اف اوده محص والت
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محلی اثر مثبت دادنه است ()15د آپینینگ و سوالندر در پژوهش ی در
کشور آفریقا به این ننیجه رسیدند که مهمترین موان ع توس عه ص نایع
تبدیلی تکمیلی دامل محدودیتهای مالی ،ض عف س رمایهگ ااری و
عد سیاستگااری ص حی بودن د و مه مت رین ض عف ای ن ص نایع
اسنفاده یاد ا ان ریی ب ود ()6د مهن ا در پژوهش ی در مین ه ص نایع
تب دیلی و تکمیل ی در کش ور هندوس ناخ ب ه ای ن ننیج ه رس ید ک ه
مهمترین نقطه قوت این صنایع فراهم کردخ ادنغال ،افاایش سط و
پایداری معیشت روسناییاخ بوده و بر چالشهای فقر و بیک اری غلب ه
کرده اس ت ()31د بارگمه ر و همک اراخ در مطالع های تح ت عن واخ
راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی ب اغی اس ناخ خراس اخ ب ا
اسنفاده ا ماتری  SWOTب ه ای ن ننیج ه رس یدند ک ه مش کالت
اساسی در واح دهای تب دلی و تکمیل ی در ای ن اس ناخ د امل ع د
برنامهریای دقیق صاحباخ صنایع باغی در خرید مواد اولیه و به تبع آخ
مشکالت تولیدی است ()11د بریکاس در تحقیقی در کشور آفریقا ب ه
این ننیجه رسید که مهمترین نقطه قوت صنایع کشاور ی ادنغالاایی،
مهمترین نقطه ضعف دامل کمبود امکانات و تجهی اات و مش کالت
دسنرسی به اعنبارات بود ()12د ساین و همکاراخ در پژوهشی با روش
 SWOTبه بررسی چالشهای ص نایع تب دیلی و تکمیل ی در کش ور
هندوسناخ پرداخنند و به این ننیجه رسیدند که در دسنرس بودخ مواد
خا در وول سال و حمای ت دول ت ا ای ن گون ه ص نایع ب ه عن واخ
مهمترین نقاط قوت و نیا ب اال ب ه س رمایه در گ ردش ،در دس نرس
نبودخ وسایل و تجهیاات دقیق و پیش رفنه مه مت رین نق اط ض عف،
گس نرش تولی د محص والت کش اور ی در س ط کش ور ب ه عن واخ
مهمترین فرصت و رقابت جهانی کش ورها ب ا یک دیگر در ص ادرات و
تحوالت سریع در فناوری مورد اسنفاده صنایع ب ه عن واخ مه مت رین
تهدید در این کشور بودند ()56د کالننری و همکاراخ در پژوهش ی ب ه
این ننیجه رسیدند که مهمترین مشکالت ص نایع تب دیلی و تکمیل ی
موانع نهادی ،قانونی و گرانی نهادههای تولیدی است ()24د نص رتی و
ایمانی در مطالعهای چ الشه ای ف را روی توس عه ص نایع تب دیلی و
تکمیلی در ایراخ را در دو دسنه چ الشه ای ب روخ روس نایی د امل
عوام ل انس انی ،اقنص ادی و م الی و عام ل امکان ات و تس هیالت و
تنگناهای در روسنایی ا جمله عوام ل محیط ی ،انس انی ،اقنص ادی-
مالی و عوامل فناوری بیاخ کردن د ()38د بن ی اس دی و همک اراخ در
تحقیقی در مینه توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی در دهرس ناخ ب م ب ه
این ننیجه رسیدند که اسنراتژی تدافعی ( )WTدر اولویت اسنراتژیها
در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی قرار داردد به دلی ل توانمن دیه ا و
ظرفیتها باالی منطقه ،آسنانة نوآوری و خالقی ت در بخ ش ص نایع
تب دیلی و تکمیل ی من اوق روس نایی نیا من د ب ا نگری و ارائ هی
سیاستهای مناسب برای رفع محدودیته ا و اس نفاده ا ت واخه ای
موجود روسنایی و کشاور ی است ()9د فاریابی در تحقیق ی ب ا عن واخ
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تحلیل پیامدهای اسنقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاور ی در
بخش مرکای دهرسناخ جیرف ت ب ه ای ن ننیج ه رس ید ک ه در بع د
اقنصادی ،موارد «گسنرش جایگاه کشاور ی در منطق ه» و «اف اایش
مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گااری» ،در بعد اجنماعی «نی ا
منطقه به صنایع تبدیلی مربووه» و «افاایش انسجا و پیوسنگی بین
کشاور اخ» و در بعد یست محیطی مولف ه ه ای «ک اهش ض ایعات
محصوالت کشاور ی» و «عرضه بهدادنیتر محص والت غ اایی» ا
مهمترین پیامد اسنقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخ ش کش اور ی
بوده است ()16د مخیری و همکاراخ در مطالعهای در این مینه به این
ننیجه رسیدند که ایجاد و گسنرش صنایع تبدیلی در مناوق روس نایی
با مینهسا ی فرصتهای دغلی ،موجب افاایش مهاجرت ا د هر ب ه
روسناها گردیده است ()34د در پژوهشی در مینه راهکاره ای توس عه
صنایع تبدیلی تکمیلی در محصوالت باغی این ننیجه حاصل دد ک ه
برای بهرهبرداری ا واحدهای نیمهک اره موج ود و اح داا واح دهای
جدید در اسناخ ما ندراخ ال است تا موارد مرب وط ب ه عام ل م اخ
(نرخ تور  ،نرخ ار  ،می ااخ تس هیالت ارائ ه د ده ،ن رخ تس هیالت و
قوانین و مقررات وضع دده) بهبود یابند و ع دالت اقنص ادی در تم ا
ساله ا اج را گ ردد ()68د جش اری و م رادی در پژوهش ی در مین ه
راهبردهای بهبود اقنصاد کشاور ی در ن واحی روس نایی راهبرده ایی
مانند ارتقای آمو ش های تخصصی و کاربردی و توانمندسا ی نیروی
انسانی ،گسنرش فنآوری آبیاری تحت فشار ،تداو سرمایهگااریهای
دولت در امر توسعه یربناهای اسناخ به ویژه حملونقل و سردخانهه ا
و صنایع تبدیلی ارائه دد ()21د در پژوهش ی در مین ه ظرفی ته ای
توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی براس اس نن ایج بدس ت آم ده ا ای ن
تحقیق عامل نهادی در بین سه عوامل دیگ ر اقنص ادی ،اجنم اعی و
محیطی نقش تعیینکننده و اهمیت یادی در م دیریت ظرفی ته ای
صنایع تبدیلی و تکمیلی داردد بنابراین ا آنجا که مدیریت ظرفی ته ا
در این دهرسناخ ضعیف است میتواخ با تکیه بر عامل نهادی و ایجاد
ی ک حکمروای ی مناس ب و توس عه روشه ای مش ارکنی و توس عه
سا ماخهای مردمی به بهبود مدیریت ظرفیتها در دهرس ناخ کم ک
ک رد و ای ن ام ر ب ا در پ یش گ رفنن نظری ات حکمروای ی مانن د
توانمندس ا ی ،ظرفی تس ا ی ،توس عهمش ارکنی و توس عه نه ادی
امکاخپایر میگردد ()32د

مواد و روشها
این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجا دده اس تد ابن دا ب ا
توجه به اوالعات ثانویه و ادبیات موضوع ،اقدا به دناس ایی مح یط
درونی (قوتها و ضعفها) و بیرونی (فرصته ا و تهدی دها) موض وع
مورد بررسی در منطقه مورد مطالعه ددد سس در قالب مدل ترکیب ی
 SWOT-AHPبه تجایه و تحلیل اوالعات پرداخنه دد (دکل )1د
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انتخاب بهترین راهبرد توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی خرما
Selecting the best strategy for the development of date complementary
conversion industries

نقاط فرصت ()Opportunity

نقاط تهدید ()Threat

O1
O2
O3
.
.
.
On

T1
T2
T3
.
.
.
Tn

نقاط ضعف ()Weakness

نقاط قوت ()Strength

S1
S2
S3
.
.
.
Sn

راهبرد تدافعی

راهبرد محافظهکارانه

راهبرد رقابتی

)(WT

)(WO

)(ST

W1
W2
W3
.
.
.
Wn

راهبرد تهاجمی
()SO

شکل  -1چارچوب مفهومی و اجرایی پژوهش ()23
)Figure 1- Conceptual and executive framework of research (25

منطقه مورد مطالعه با تاکید بر تولید خرما

بررسی گاارش سالیانه عملکرد مرکا آمار در س ال  1397گوی ای
این است که بیشنرین میااخ تولید خرمای کشور در اس ناخ خو س ناخ
استد در این اسناخ در حال حاضر بیش ا  91درص د ا نخلس ناخه ا
یرکشت آبی میبادد و بیش ا  95درصد تولید خرما ا ای ن اراض ی
عاید میدود و تنها حدود  5درصد تولید خرما در اسناخ خو سناخ ی ر
کشت دیم استد خرمای خو س ناخ ع الوه ب ر مناس ب ب ودخ ب رای
صادرات در صنایع تبدیلی کاربرد خوبی داردد ایراخ دومین تولید کننده
خرمای دنیا بعد ا مصر است که حدود یک سو آخ منعلق به اس ناخ
خو سناخ است ()27د با توجه به توانمن د ب ودخ اس ناخ خو س ناخ در
مینه تولید خرما و لاو وجود صنایع تبدیلی در اسناخ به عنواخ حلق ه
واسط اقنصادی بین کشاور ی و صنعت ،تعداد واحدهای فرآوری خرما
در خو سناخ بسیار کم است و در حد نیا اس ناخ نیس ت ()2د ای ن در
حالی است که ا کل خرمای ما اد بر نیا محلی ،تنها بخش ک وچکی
ا آخ وارد صنایع تکمیلی میدودد م ابقی ی ا ض ایع د ده (ح دود 30
درصد) و یا به قیمت پایین به واسطهها فروخنه و صادر م ید ودد ب ه

این ترتیب مینه تحمیل هاینه فرصت ب ه ص نعت خرم ای کش ور و
کسب سود هنگفت ب رای بیگانگ اخ ف راهم م ید ود ()4د بن ابراین،
خو سناخ با این که ا نظر توسعه سط یرکشت و اف اایش ران دماخ
در بحب خرما پنانسیل بسیار باالیی دارد ،اما ب ه دلی ل مح دودیت در
تخصیص اعنبارات ،کم ددخ سهم دول ت در س رمایهگ ااری و ع د
جاب سرمایهگاار در اسناخ ،تولیدات خرما رو به کاهش استد میتواخ
با حمایت ا حضور بنگاههای صادراتی در با ارهای ه دف ،حمای ت ا
ورح های ارتقای کیفیت و بسنه بندی محصوالت ،جلب س رمایهگ اار
بخش خصوصی ،تقویت ،تجهیا و توسعه حمل و نقل و سرمایهگااری
در این بخش به صادرات خرما کمک و مشکالت ای ن بخ ش را ح ل
نمود ()6 ،5د توسعه صادرات خرما میتوان د نقش ی اساس ی در رون ق
تولید در کشور و اسنفاده ا پنانسیلها دادنه بادد اما این ام ر نیا من د
ایجاد درایطی است تا تولیدکننده و صادرکننده بنوانند بدوخ مشکل به
تولید و صادرات بسردا ندد لاا فراهم کردخ مین ه مناس ب ب ه منظ ور
تسهیل در امر صادرات خرما می تواند ب ه توس عه هرچ ه بیش نر ای ن
بخش کمک کندد ایجاد بسنرهایی برای آساخ ددخ صادرات خرم ا در

تدوین مدل راهبردی ( )TOWSدر توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی خرما در استان خوزستان

خو سناخ ،عالوه بر این که صادرکنندگاخ اس ناخ را تقوی ت م یکن د،
بلکه کمک دایانی نیا به نخلداراخ و تولیدکنندگاخ خرما میکن د ام ا
پیش مینه آخ برخورداری ا صنایع تبدیلی و تکمیلی مناسب در ای ن
بخش استد در این راسنا این پژوهش ب ا ه دف ت دوین راهبرده ای
توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در اسناخ خو سناخ انج ا د ده
استد
نمونه آماری این پ ژوهش 24 ،نف ر ا منخصص اخ و کاردناس اخ
آگاه به موضوع که دامل کاردناساخ تعاونی نخلداری ،صنایع تب دیلی
تکمیلی ،جهاد کشاور ی و پژوهشکده خرم ا و می وهه ای گرمس یری
بودد اباار اصلی تحقیق پرسش نامه ب ود ک ه براس اس تکنی ک AHP
وراحی و تدوین دد (جدول  )1و در ب ین نمون ه آم اری تو ی ع د دد
 AHPمعروفترین فنوخ تصمیمگیری چند داخصه است ک ه توس ط
توماس اِل ساعنی در دهه  1970ابداع گردید ( )18و به عنواخ مقیاس
و خ برای ه ر معی ار اس نفاده م ید ود ()34د بن ابراین ،تعی ین و خ
گایدارهای ا فرایند تحلی ل سلس له مراتب ی اس نفاده د دد تجای ه و
تحلیل اوالعات ا مدل ترکیب ی  SWOT-AHPدر قال ب ن ر اف اار
 Expert Choiceعملیاتی گردیدد
جدول  -1مقادیر ترجیحات برای مقایسههای زوجی
Table 1- Preference values for pairwise comparisons

وزن یا ارزش

وضعیت مقایسهها

Value

Definition

1
3
5
7
9
2, 4, 6 , 8

یکساخ
Equally important

اهمیت منوسط
Moderate importance

بدیهی است که مهم است
Obviously important

به وور خاص مهم است
Particularly important

کامالً مهم است
Absolutely important

بین قضاوتهای مجاور
Between the adjacent
judgment

در مرحله بعد پ ا تعیین و خ هر یک ا گایدارها براساس نظر
کاردناساخ با توجه به تلفیق نقاط چهار گان ه ( SWOTنق اط ق وت،
ضعف ،فرصت و تهدید)  12راهبرد (در هر ناحیه سه راهبرد) اس نخر
گردید ک ه براس اس او اخ اس نخراجی در م دل  AHPاهمی ت آن اخ
بررسی دد و به اولویتبندی آخها پرداخنه ددد
تحلیل  SWOTابااری کارآمد برای دناسایی د رایط محیط ی و
تواناییهای یک سا ماخ اس تد پای ه و اس اس ای ن اب اار کارآم د در
م دیریت اس نراتژیک اس تد ح روف  SWOTا ابن دای کلم ات
 Strengthقوت Weakness ،ب ه معن ای ض عف Opportunity ،ب ه
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معنای فرصت و  Threatبه معنای تهدید است ()18د
تحلیل  SWOTدامل لیسنی ا عواملی است که میتوان د ب رای
توصیف روندهای حال و آینده با بررسی محیط داخلی و خارجی فراهم
کند ()Yavuz et al., 2013د سوات یک روش مناس ب ب رای انج ا
ار یابیهای موقعینی است ()66د بنابراین ،توصیف نقاط قوت و ض عف
درونی و همچنین فرصتها و تهدی دهای خ ارجی براس اس تکنی ک
دناخنه ددهای به نا ( SWOTنقاط قوت ،ض عفه ا ،فرص ته ا و
تهدیدها) صورت میگیرد ()20د
عالوه بر این ،در مدل  SWOTهیچ ابااری برای تعی ین اهمی ت
عوامل یا ار یابی گاینههای تصمیمگیری با توجه ب ه فاکنوره ا ن دارد
()55د در این مطالعه تجایه و تحلیل  SWOTمبننی ب ر  AHPب رای
تعیین اولویتها در بین عوامل  SWOTبه صورت سیسنماتیک ارائ ه
دده استد روش ارائه دده با انجا مقایسههای وج ی ب ین عوام ل
 SWOTدناسایی دده به دست میآید ()55د تجایه و تحلیل ترکیبی
در این مدل وی سه مرحله انجا میپایرد ()61د
مرحله اول :تهیه لیسنی ا عوامل مهم داخلی (ق وت و ض عف) و
بیرونی (فرصتها و تهدیدها) ب رای انج ا برنام هری ای اس نراتژیک
فراهم دودد
 مرحله دو  :مقایسه وجی معیارها (عوامل داخلی و خ ارجی) ویرمعیارها جهت محاسبه و خ هر کدا ا عوامل
 مرحله سو  :ب رای ب ه دس ت آوردخ اولوی ت نس بی بای د و خمعیارها در یرمعیارها ضرب دود تا اهمیت نسبی هر یک ا عوامل به
دست آیدد
ا دی دگاه م دل  ،TOWSی ک اس نراتژی مناس ب ق وته ا و
فرصتها را به حداکثر و ض عفه ا و تهدی دها را ب ه ح داقل ممک ن
میرساندد برای این منظور ،نقاط قوت ،ضعفها ،فرصتها و تهدی دها
در چهار حالت کلی  WO ،ST ،WTو  SOبه صورت یر پیون د داده
میدوند و گاینههای اسنراتژی ا بین آخها اننخاب میدودد ب ر ای ن
اساس ،چارچوب تحلیل ی  TOWSرا م یت واخ در د کل  2خالص ه
نمودد
در نهایت به منظور اولویتبندی راهبردهای تدوین دده در م دل
 TOWSبه محاسبه و خ گاینه با توجه عوام ل تش کیل دهن ده آخ،
ماتری محاسبات و نی تش کیل د د و براس اس می ااخ و خ آخه ا
اولویتبندی ددندد
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شکل  -2چارچوب ماتریس تحلیلی TOWS
Figure 2- TOWS analytical matrix framework

بهبود نرخ ناسا گاری تصمیم :در حالت کلی اگر ن رخ ناس ا گاری
کمنر ا  0/1بادد ناسا گاریها نسبناً قابل قبول است در غیراینصورت
با نگری در قضاوتها ضروری به نظر میرسد ( 37و )44د

نتایج

ننایج بررسی ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویاخ نش اخ داد
که میانگین سنی آناخ  39/85با انحراف معیار 9/87سال بودد همچنین
میانگین س ابقه آن اخ  16/64ب ا انح راف معی ار  13/41س ال بودن دد
تحصیالت اکثر پاسخگویاخ معادل  41/45درصد لیسان بود (ج دول
)2د

ویژگیهای فرد و حرفهای کارشناسان مورد مطالعه
جدول  -2ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان
Table 2- Individual and professional characteristics of the respondents

نما

درصد

فراوانی

مقوالت

Mode

Percent

Frequency

Categories

16.66

4

کمنر ا  30سال

62.5

15

20.84

6

33.33

8

54.16

13

12.51

3

25

6

58.33

14

16.67

4

*

*

*

متغیر
Variable

Less than 30 years

 30تا  45سال

سن

30 to 45 years

Age

بیشنر ا 45
More than 45

کمنر ا  15سال
Less than 15 years

 15تا  25سال
15 to 25 years

بیشنر ا  25سال

سابقهکار
Work
experience

More than 25

کمنر ا لیسان
Less than a bachelor's degree

لیسان
Bachelor

باالتر ا لیسان
More than a bachelor's
degree

تحصیالت
Education
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 شناسایی عوامل درونی و بیرونی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی-3 جدول
Table 3- Identification of internal and external factors for development of conversion and complementary industries

عوامل درونی

عوامل بیرونی

Internal factors

External factors

قوت

ضعف

Strength

Weakness

Opportunity

Threat

 کاهش ضایعات خرما و اسنفاده بهینه ا آخ در-S1
راسنای افاایش قدرت اقنصادی مناوق

 آلودگی یستمحیطی و افاایش-W1
مصرف باالی انریی

 پیوند بین بخش کشاور ی و-O1
صنعت در راسنای صنعنیسا ی مناوق
روسنایی

 خالی ددخ روسناها ا سکنه-T1
و افاایش مهاجرت به مناوق
صنعنی

S1. Reduction of date waste and its
optimal use in order to increase the
economic power of the regions

W1. Environmental pollution
and increased high energy
consumption

 ایجاد پویایی و تحرا بیشنر در میاخ-S2
کشاور اخ به واسطه فراهم آوری ادنغال مناسب

 ضعف فناوری و عد تواخ رقابت-W2
با کشورهای تولید کننده خرما

O1.
The
link between
agriculture and industry in the
direction of industrialization
of rural areas
 دارای انعطافپایری و تنوع تولید-O2

T1.
Depopulation
of
villages and increased
migration to industrial
areas
 عد امنیت و ثبات مناوق در-T2

S2. Creating more dynamism and
mobility among farmers by providing
suitable employment

W2. Weak technology and
inability to compete with date
producing countries

 جایگاه مناسب ا نظر تولید و وجود ارقا-S3
مناسب و مننوع خرما در اسناخ

 عد وجود یرساختها و دبکه-W3
حمل و نقل مناسب جهت اننقال
محصول

S3. Suitable position in terms of
production and the existence of
suitable and diverse varieties of dates
in the province

 تخصصیتر نمودخ فعالیت روسناییاخ به-S4
واسطه نیروهای منخصص در مینههای مخنلف
 کشاور ی و خدماتی،صنعنی

جهت سهولت همسویی با تغییرات با ار

جهت توسعه صنعنیسا ی
T2. Lack of security and
stability of regions in
order
to
develop
industrialization

W3.
Lack
of
proper
infrastructure
and
transportation network for
product transfer

 تغییر ترکیب محصوالت صادراتی-O3
و رهایی ا صادرات تک محصولی و
فلهای

 کاهش سرمایهگااری در-T3
بخش کشاور ی و توسعه یرکشت
نخیالت

O3. Changing the composition
of export products and getting
rid of single-product

T3. Reduce investment in
agriculture and develop
date palm cultivation

 ضعف معلومات کارفرمایاخ درباره-W4
قوانین حقوقی و تجاری

 وجود منطقه آ اد اروند رود و-O4
دسنرسی به کشورهای عربی جهت
صادرات محصول

 تغییر الگوی کشت نامنناسب-T4
در منطقه

W4. Weak information of
employers about legal and
commercial laws

 ار ش افاوده نسبناْ باالی صنایع تبدیلی-S5
تکمیلی خرما

 مکاخ یابی نامناسب صنایع-W5
تبدیلی و تکمیلی

S5. Relatively high added value of
date complementary processing
industries

W5. Improper location of
conversion
and
complementary industries

 بهبود سط رفاه و کیفیت ندگی- S6

 ضعف مالی و کمبود نقدینگی-W6
بنگاههای صنایع تکمیلی خرما

 افاایش ار ش مینهای کشاور ی و باغی در-S7
مناوق صنعنیسا ی خرما
S7. Increasing the value of agricultural
and
garden
lands
in
date
industrialization areas

تهدید

O2. Has flexibility and variety
of production to facilitate
alignment
with
market
changes

S4. Making the activities of the
villagers more specialized through
specialized forces in various fields of
industry, agriculture and services

S6. Improving the level of well-being
and quality of life

فرصت

W6. Financial weakness and
lack of liquidity of date
complementary industries

 ضعف در تنوع و تبلیغ-W7
محصوالت صنایع تبدیلی و تکمیلی ا
نظر کمی و کیفی
W7. Weakness in the
diversity and promotion of
products of conversion and
complementary industries in
terms of quantity and quality

O4. Existence of Arvand River
free zone and access to Arab
countries for product export

T4.
Changing
the
inappropriate cultivation
pattern in the area

 اسنقرار اتحادیه صادرکنندگاخ و-O5
سناد موسسه ملی تحقیقاتی خرما در
اسناخ

 محدودیتهای بینالمللی در-T5
تجارت و صادرات محصوالت
کشاور ی

O5. Establishment of the
Exporters' Union and the
National
Date
Research
Institute in the province
 کاهش نابرابریهای منطقهای و-O6

T5.
International
restrictions on trade and
export of agricultural
products

به وجود آوردخ مایت نسبی در هر منطقه
O6.
Reduce
regional
inequalities and create a
comparative advantage in each
region

 سرمایهگااری بخشهای مخنلف-O7
) تعاونی و دولنی،(خصوصی
O7. Investment of different
sectors (private, cooperative
and public)

 ناکارآمد بودخ خودههای-T6
صنعنی خرما در گادنه
T6. Inefficiency of
industrial date clusters in
the past

-
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شناسایی عوامل درونی و بیرونی در قالب عواملل تکللیل
دهنده ماتریس SWOT

پ ا بررسی ادبیات نظری کامل پژوهش  13نقط ه بیرون ی (7
نقطه فرصت و  6نقطه تهدید) و  14نقطه درونی ( 7نقط ه ق وت و 7
نقطه ضعف) دناسایی ددد ننایج این بخ ش در ج دول  3ارائ ه د ده
استد
اهمیت نسبی و اولویتبندی معیارهلای ملو ر در راسلاای
توسعه صنابع تبدیلی تلمیلی خرما

در این بخش به محاسبه او اخ هر یک ا معیاره ا پرداخن ه د دد
ب رای محاس به او اخ مرب وط ب ه هری ک ا معیاره ا و یرمعیاره ا و

همچنین مقایسه وجی آخها و در نهایت تعیین می ااخ ارجحی ت ه ر
یک ا یرمعیارها در مدل ترکیبی  SWOT-AHPمطابق با د کل 1
مورد ار یابی قرار گرفنندد پ ا مقایسه وجی چهار معیار اصلی مدل
 SWOTیعنی (نقاط قوت ،ضعف ،فرصته ا و تهدی دها) در راس نای
توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی مشخص ددندد براساس یاقنهها پژوهش
در دکل دماره ( )3مشاهده میدود« ،نق اط ض عف» ب ا و خ نس بی
 0/461بیشنرین اهمیت را برای توسعه صنایع تبدیلی تکمیل ی خرم ا
دارد بعد ا آخ معیار معیار «نقاط تهدید» با و خ نس بی  ،0/311معی ار
«نقاط قوت» با وخ نسبی  0/134و در نهایت «نقاط فرص ته ا» ب ا
و خ نسبی  0/093در اولویت آخر هسنندد

شکل  -3اهمیت معیارهای تحقیق در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما
Figure 3- The importance of research criteria in development of date conversion and complementary industries

اهمیت نسبی و اولویلتبنلدی ییرمعیارهلا در ارتبلاا بلا
معیارهای توسعه صنایع تبدیلی تلمیلی خرما

پ ا تعیین اهمیت هر یک ا معیارهای م ورد بررس ی ،در ای ن
مرحله او اخ هر یک ا یرمعیارها در دسنیابی به توسعه صنایع تبدیلی
تکمیلی خرما برآورد گردیدد ننایج این بخش در جدول د ماره  4ارائ ه
دده استد براساس ننایج جدول میتواخ گفت که در میاخ نقاط ق وت
نقطه «کاهش ضایعات خرما و اسنفاده بهینه ا آخ در راسنای افاایش
قدرت اقنصادی مناوق» ،نقاط ضعف «ض عف فن اوری و ع د ت واخ
رقابت با کشورهای تولید کننده خرما» ،نقاط فرص ت «تغیی ر ترکی ب
محصوالت صادراتی و رهایی ا صادرات تک محص ولی و فل های» و
نقاط تهدید «کاهش س رمایهگ ااری در بخ ش کش اور ی و توس عه
یرکشت نخیالت» در دسنیابی به توسعه ص نایع تب دیلی تکمیل ی ا
مهمترین نقاط هسنندد
تدوین و اولویتبندی راهبردهای توسعه صلنایع تبلدیلی
تلمیلی خرما در اساان خویساان

ماتری گاینههای راهبردی ( )TOWSابااری اس ت ک ه ب رای
تدوین راهبردها مورد اسنفاده قرار میگیرد و معموالً این مرحله پ ا
تحلیل  SWOTبهکار گرفنه مید ودد ای ن م اتری ب ه م ا کم ک
میکند تا راهبردهای مناسب را تعیین و تعری ف نم اییمد راهبرده ای
مخنلف در چهار گروه ،بس نه ب ه فض ای راهب ردی موض وع تعری ف
میدوند (جدول  )5این راهبردهای دامل موارد یر استد
راهبرد ( :)SOاین راهبرد میتواند یک حالت همافاایی در سا ماخ
ایجاد کندد هر سا مانی مایل است در این موقعیت قرار دادنه بادد ت ا
بنواند با بهرهگیری ا توانمندیها ،اسنفاده ا فرصتها را ب ه ح داکثر
برساندد
راهبرد ( :)STاین راهبرد مربوط به وضعیت خارجی سا ماخ اس ت
و نقاط مثبت (قوت) آخ را در ارتباط با بی روخ ار ی ابی م یکن دد ای ن
راهبرد براساس توانمندی سا ماخ در مقابل تهدیدات بنا دده اس ت و
هدف آخ افاایش توانمندیهای موجود و کاهش تهدیدات استد
راهبرد ( :)WOاین راهبرد نقاط منفی (ضعفه ا) را ار ی ابی م ی
کندد هدف این راهبرد ،کاهش نقاط ضعف و اف اایش فرص تهاس تد
گاه سا ماخها به دلیل برخورداری ا ضعفهای اساسی ،امکاخ اسنفاده

تدوین مدل راهبردی ( )TOWSدر توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی خرما در استان خوزستان

ا فرصتهای به دست آمده را ندارند ،لاا وراحی دورهه ای آمو د ی
به منظور ا بین بردخ نقاط ضعف میتوان د س ا ماخ را در اس نفاده ا
فرصتها توانمند کندد
راهبرد ( :)WTاین راهبرد مربوط به وضعیت خارجی سا ماخ است
و نقاط منفی (تهدیدات پیشرو) آخ را در ارتباط با بیروخ ار یابی م ی
کندد هدف این راهبرد ،کاهش تهدیدها تا حد امکاخ استد
مقایسات وجی و تعی ین او اخ نه ایی کلی هی عوام ل در چه ار
سط راهبردی در جدول  5ارائه دده استد عالوه بر این ،در جدول 6
یرمعیارهای بهکار رفنه در هر راهبرد مشخص استد براس اس نن ایج
پژوهش مهمت رین راهب رد در ای ن مین ه «به رهگی ری هدفمن د ا
یرساختهای موجود در اسناخ در راسنای توس عه ک ارآفرینی و ارائ ه
خدمات مننوع و قابل صادرات» و «توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در
مناوق مسنعد تولید خرما به صورت کارگاهی ا وریق سرمایهگ ااری
بخ ش خصوص ی و تع اونی» ب ود و ض عیفت رین راهبرده ا د امل
«توانمندسا ی مرد و توسعه مشارکت آناخ در راسنای کمک به دولت
ا وریق تقبل هاینهها و ارائه آمو شهای تخصصی به روس ناییاخ و
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افراد عالقهمن د ب ه فعالی ت در مین ه ص نایع تب دیلی و تکمیل ی» و
«توسعه سرمایه فک ری و دانش ی در ب ین م دیراخ ص نایع تب دیلی و
تکمیلی جهت توسعه دبکههای با اریابی مناسب در مناوق داخل ی و
خار کشور» بودد
عالوه بر این در اولویتبندی نواحی اسنراتژیک نن ایج نش اخ داد
که راهبرد اول بر محور  WTیعنی راهب رد دف اعی (ح داقل-ح داقل)
استد هدف این راهبرد که میتواخ «راهبرد بقا » نیا نامید ،کاسنن ا
ضعفهای موجود به منظور کاس نن و خنث یس ا ی تهدی دات اس تد
راهبرد دو در این بخش  WOمیبادد یعنی راهبرد انطباقی (راهب رد
حداقل – حداکثر) این راهبرد در تالش است تا با کاسنن ا ضعفه ا
بنواند حداکثر اسنفاده را ا فرصتهای موجود ببردد به عنواخ مث ال در
ی ک س ا ماخ ممک ن اس ت در مح یط خ ارجی خ ود منوج ه وج ود
فرصتهایی دود ولی به واسطه ضعفهای خود قادر به بهرهبرداری ا
آخها نباددد در چنین درایطی اتخاذ راهبرد انطباقی میتواند اس نفاده
ا فرصت را فراهم آوردد

جدول  -4اولویتبندی زیرمعیارهای مورد بررسی در راستای توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی خرما
Table 4- Prioritization of the studied sub-criteria in order to develop complementary date processing industries

نرخ ناسازگاری
Incompatibility rate

0.09

0.09

0.08

0.09

اولویتبندی کلی هر زیر معیار

اولویت نسبی

زیرمعیار

وزن نسبی

General prioritization of each
sub-criterion
0.045
0.030
0.007
0.008
0.017
0.012
0.018
0.065
0.109
0.099
0.022
0.076
0.035
0.060
0.016
0.001
0.029
0.006
0.020
0.004
0.008
0.098
0.019
0.106
0.019
0.047
0.023

Relative
priority
0.333
0.218
0.049
0.057
0.125
0.088
0.131
0.142
0.237
0.209
0.045
0.163
0.076
0.130
0.172
0.105
0.308
0.063
0.218
0.046
0.087
0.317
0.061
0.339
0.062
0.148
0.071

Subcriteria
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
T1
T2
T3
T4
T5
T6

Relative
weight

0.134

0.462

0.093

0.311

معیار
Criterion

قوتها
Strength

ضعفها
Weakness

فرصتها
Opportunity

تهدیدها
Threat
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 تعیین راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلیTOWS  ماتریس-5 جدول
Table 5- TOWS matrix of determine the development strategies of conversion and complementary industries
)Opportunity( فرصتها
)Threat( نقاط تهدید

 راهبردهای توسعه صنایعTOWS ماتریس
تبدیلی تکمیلی خرما

TOWS matrix development strategies
for date complementary conversion
industries

 پیوند بین بخش کشاور ی و صنعت در راسنای-O1
صنعنیسا ی مناوق روسنایی
O1. The link between agriculture and
industry
in
the
direction
of
industrialization of rural areas
 دارای انعطافپایری و تنوع تولید جهت سهولت-O2

 خالی ددخ روسناها ا سکنه و افاایش مهاجرت به-T1
مناوق صنعنی
T1. Depopulation of villages and
increased migration to industrial areas

همسویی با تغییرات با ار

 عد امنیت و ثبات مناوق در جهت توسعه-T2
صنعنیسا ی

O2. Has flexibility and variety of
production to facilitate alignment with
market changes
 تغییر ترکیب محصوالت صادراتی و رهایی ا-O3

T2. Lack of security and stability of
regions
in
order
to
develop
industrialization
 کاهش سرمایهگااری در بخش کشاور ی و توسعه-T3

صادرات تک محصولی و فلهای
O3. Changing the composition of export
products and getting rid of single-product
 وجود منطقه آ اد اروند رود و دسنرسی به-O4

کشورهای عربی جهت صادرات محصول
O4. Existence of Arvand River free zone
and access to Arab countries for product
export
 اسنقرار اتحادیه صادرکنندگاخ و سناد موسسه ملی-O5

تحقیقاتی خرما در اسناخ
O5. Establishment of the Exporters' Union
and the National Date Research Institute
in the province
 کاهش نابرابریهای منطقهای و به وجود آوردخ-O6

مایت نسبی در هر منطقه
O6. Reduce regional inequalities and
create a comparative advantage in each
region
، سرمایهگااری بخشهای مخنلف (خصوصی-O7

یرکشت نخیالت
T3. Reduce investment in agriculture and
develop date palm cultivation
 تغییر الگوی کشت نامنناسب در منطقه-T4
T4.
Changing
the
inappropriate
cultivation pattern in the area

 محدودیتهای بینالمللی در تجارت و صادرات-T5
محصوالت کشاور ی
T5. International restrictions on trade and
export of agricultural products

 ناکارآمد بودخ خودههای صنعنی خرما در گادنه-T6
T6. Inefficiency of industrial date clusters
in the past

)تعاونی و دولنی
)Strength( نقاط قوت
 کاهش ضایعات خرما و اسنفاده بهینه ا آخ در-S1
راسنای افاایش قدرت اقنصادی مناوق
S1. Reduction of date waste and its
optimal use in order to increase the
economic power of the regions
 ایجاد پویایی و تحرا بیشنر در میاخ کشاور اخ به-S2

واسطه فراهم آوری ادنغال مناسب
S2. Creating more dynamism and
mobility among farmers by providing
suitable employment
 جایگاه مناسب ا نظر تولید و وجود ارقا باال و-S3

مننوع خرما در اسناخ
S3. Suitable position in terms of
production and the existence of suitable
and diverse varieties of dates in the
province

O7. Investment of different
(private, cooperative and public)
)SO( راهبردهای تهاجمی

sectors

)ST( راهبردهای رقابنی

 بهرهگیری هدفمند ا یرساختهای موجود در-SO1
اسناخ در راسنای توسعه کارآفرینی و ارائه خدمات مننوع
)S1, S3, S4, O2, O3( و قابل صادرات

 بهبود سط تکنولویی و صنعنی سا ی مناوق-ST1
S5, ( روسنایی جهت جلوگیری ا خالی ددخ روسناها
)S6, T1, T2, T6

SO1. Targeted use of the existing
infrastructure in province in order to
develop entrepreneurship and provide
diverse and exportable services (O3, O2,
S4, S3, S1)

ST1. Improving the level of technology
and industrialization of rural areas to
prevent the emptying of villages (S5, S6,
T1, T2, T6)
 ترمیم و با سا ی خودههای صنعنی خرما در-ST2

 توانمندسا ی مرد و توسعه مشارکت آناخ در-SO2
راسنای کمک به دولت ا وریق تقبل هاینهها و ارائه
آمو شهای تخصصی به روسناییاخ و افراد عالقهمند به
S2, S4, ( فعالیت در مینه صنایع تبدیلی و تکمیلی
)O7
SO2.

Empowering

the

people

and

گادنه و بهبود سط فعالیت آخها ا وریق نیرهای
مخنصص و بهبود تکنولویی در جهت افاایش تواخ
S4, S5, T2, ( رقابت با کشورهای صادر کننده خرما
)T5, T6
ST2. Repair and reconstruction of
industrial clusters of dates in the past and
improve their level of activity through
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) در توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی خرما در استان خوزستانTOWS( تدوین مدل راهبردی

 تخصصیتر نمودخ فعالیت روسناییاخ به واسطه-S4
،نیروهای منخصص در مینههای مخنلف صنعنی
کشاور ی و خدماتی
S4. Making the activities of the villagers
more specialized through specialized
forces in various fields of industry,
agriculture and services
 ار شافاوده نسبناْ باالی صنایع تبدیلی تکمیلی-S5

خرما
S5. Relatively high added value of date
complementary processing industries
 بهبود سط رفاه و کیفیت ندگی- S6
S6. Improving the level of well-being and
quality of life
 افاایش ار ش مینهای کشاور ی و باغی در-S7

developing their participation in helping
the government by reducing costs and
providing specialized training to villagers
and people interested in working in the
field of conversion and complementary
industries (O7, S4, S2)

dedicated forces and improve technology
to increase competitiveness with countries
exporting dates (S4, S5, T2, T5, T6)
 گسنرش بیمه و ارائه سیاستهای حماینی-ST3

 انجا تحقیقات اسنراتژیک درباره تولید گونههای-SO3
جدید قابل کشت و محصوالت فرآوری جدید با ار ش
S5, ( افرو ده فراواخ و قابل عرضه به با ارهای جهانی
)S6, O4, O5

ST3. Expand insurance and provide
targeted
support
policies
for
complementary conversion industries in
order to increase job and capital security
(S4, S5, T2, T5)

هدفمند ا صنایع تبدیلی تکمیلی در راسنای افاایش
)S4, S5, T2, T5( امنیت دغلی و سرمایهای

SO3. Conducting strategic research on the
production of new cultivable species and
new processed products with high added
value and available to global markets (O5,
O4, S6, S5)

مناوق صنعنیسا ی خرما
S7. Increasing the value of agricultural
and garden lands in date industrialization
areas
)Weakness( ضعفها

 آلودگی یستمحیطی و افاایش مصرف باالی-W1
انریی
W1. Environmental pollution
increased high energy consumption

and

 ضعف فناوری و عد تواخ رقابت با کشورهای-W2
تولید کننده خرما
W2. Weak technology and inability to
compete with date producing countries
 عد وجود یرساختها و دبکه حمل و نقل-W3

مناسب جهت اننقال محصول
W3. Lack of proper infrastructure and
transportation network for product
transfer
 ضعف معلومات کارفرمایاخ درباره قوانین حقوقی-W4

و تجاری
W4. Weak information of employers
about legal and commercial laws
 مکاخیابی نامناسب صنایع تبدیلی و تکمیلی-W5
W5. Improper location of conversion and
complementary industries
 ضعف مالی و کمبود نقدینگی بنگاههای صنایع-W6

تکمیلی خرما
W6. Financial weakness and lack of
liquidity of date complementary industries
 ضعف در تنوع و تبلیغ محصوالت صنایع تبدیلی-W7

و تکمیلی ا نظر کمی و کیفی
W7. Weakness in the diversity and
promotion of products of conversion and
complementary industries in terms of
quantity and quality

)WO( راهبرد محافظه کارانه
 توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناوق-WO1
مسنعد تولید خرما به صورت کارگاهی ا وریق
W1, W5, ( سرمایهگااری بخش خصوصی و تعاونی
)O1, O7
WO1. Development of conversion and
complementary industries in areas prone
to date production as a workshop through
private and cooperative investment (W1,
W5, O1, O7)
 بهبود یرساختها و مکاخیابی مناسب صنایع-WO2

تولیدی در راسنای صنعنیسا ی و به وجود آوردخ مایت
نسبی مناوق روسنایی با بهبود سرمایهگااری بخشهای
W3, W5, W6, O1, O6, ( مخنلف در این مینه
)O7
WO2. Improving the infrastructure and
proper
location
of
manufacturing
industries
in
the
direction
of
industrialization
and
creating
a
comparative advantage in rural areas by
improving the investment of various
sectors in this field (W3, W5, W6, O1,
O6, O7)
 توسعه سرمایه فکری و دانشی در بین مدیراخ-WO3

صنایع تبدیلی و تکمیلی جهت توسعه دبکههای
W4, ( با اریابی مناسب در مناوق داخلی و خار کشور
)W7, O2, O3, O4
WO3. Development of intellectual capital
and knowledge among managers of
conversion and complementary industries
to
develop appropriate marketing
networks in domestic and foreign regions
(W4, W7, O2, O3, O4)

)WT( رابهردهای تدافعی
 جلوگیری ا تغییرات کاربری اراضی و تغییر-WT1
الگوی کشت نامناسب در مناوق روسنایی ا وریق
W1, ( نظارت مناسب و عد صدور مجو در این مینه
)T1, T3, T4
WT1. Prevent land use change and change
inappropriate cultivation pattern in rural
areas through proper monitoring and nonissuance of permits in this area (W1, T1,
T3, T4)
 ارائه تسهیالت و وا های کم بهره به روسناییاخ-WT2

عالقهمند به تاسی خودههای صنعنی در مناوق
روسنایی جهت پایدارسا ی معیشت و مننوع نمودخ
)W1, W2, W6, T2, T6( فعالیت روسناییاخ
WT2. Providing low-interest facilities and
loans to villagers interested in establishing
industrial clusters in rural areas to
stabilize livelihoods and diversify the
activities of villagers (W1, W2, W6, T2,
T6)
 توسعه تعاونیها نخلداری با یرساختهای-WT3

مجها در راسنای کاهش ضایعات و اننقال به موقع
محصول به عنواخ واسطه بین نخلداراخ و صنایع تبدیلی
)T1, T2, W3, W5( تکمیلی
WT3. Development of palm farming
cooperatives with infrastructure equipped
to reduce waste and timely transfer of
produce as an intermediary between palm
growers and complementary conversion
industrie (T1, T2, W3, W5)
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جدول  -6اولویتبندی راهبردی توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی خرما
Table 6- Prioritization of Development Strategic of Complementary Date Processing Industries

اولویتبندی

وزن کلی

زیرمعیارها بهکار رفته برای هر راهبرد

راهبردها

Prioritization
3

Overall weight
0.173

Sub-criteria used for each strategy
S1, S3, S4, O2, O3

Strategies
SO1

12

0.023

S2, S4, O7

SO2

9

0.062

S5, S6, O4, O5

SO3

4

0.258

6

0.125

S5, S6, T1, T2, T6

ST1

SO

8

0.085

S4, S5, T2, T5, T6

ST2

10

0.053

S4, S5, T2, T5

ST3

3

0.263

ST

1

0.175

W1, W5, O1, O7

WO1

7

0.106

W3, W5, W6, O1, O6, O7

WO2

11

0.049

W4, W7, O2, O3, O4

WO3

2

0.330

WO

2

0.174

W1, T1, T3, T4

WT1

5

0.142

W1, W2, W6, T2, T6

WT2

4

0.143

T1, T2, W3, W5

WT3

1

0.459

WT

شکل  -4اولویتبندی راهبردهای تدوین شده براساس ماتریس TOWS
Figure 4- Prioritize strategies based on the TOWS matrix

راهبرد سو راهبرد  STیعنی راهبرد اقنضایی (حداکثر – ح داقل)
است این راهبرد بر پایه بهرهگیری ا قوتهای سیسنم برای مقابله ب ا
تهدیدات تدوین میگردد و هدف آخ به حداکثر رساندخ نقاط ق وت و
به حداقل رساندخ تهدیدات استد اما در این راهبرد باید محناط عم ل
کرد یرا اسنفاده نابجا و نسنجیده ا قدرت میتواند ننایج ن امطلوبی را
به بار آوردد در نهایت آخرین راهبرد در موضوع م ورد بررس ی راهب رد

 SOیعنی راهبرد تهاجمی (حداکثر–حداکثر) استد به ای ن معن ی ک ه
تما سیسنم به دنبال وضعینی هسنند که قادر باد ند توأم اخ ق وت و
فرصتهای خود را به حداکثر برسانندد برخالف راهبرد دفاعی که یک
راهحل واکنشی است راهبرد تهاجمی یک راهحل کنشگر میباد دد در
چنین وضعینی سا ماخ ب ا اس نفاده ا نق اط ق وت خ ویش در جه ت
بهرهگیری ا فرصتهای موجود است (دکل )5د

تدوین مدل راهبردی ( )TOWSدر توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی خرما در استان خوزستان
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شکل  -5اولویتبندی نواحی استراتژیک با استفاده از ماتریس TOWS
Figure 5- Prioritization of strategic areas using TOWS matrix

نتیجهگیری و پیشنهادها
ایج اد ص نایع تب دیلی و تکمیل ی در بلندم دت و کوت اهم دت
منفعتهای بسیاری برای کشاور اخ خواه د داد ت و گس نرش ای ن
صنایع باعب تثبیت سط درآمد و افاایش سود کشاور اخ م ید ود و
همچنین د رایطی ف راهم خواه د د د ک ه در م اخ اف اایش تولی د
محصوالت و کاهش تقاضا برای تولیدات خا  ،مانع ا ضایع د دخ آخ
و نوسانات منفی قیمت دودد باال رفنن ار ش افاوده عالوه بهرهمندی
کشاور اخ ا توسعه کشاور ی منجر به دکوفایی و توانمندی اقنصادی
کشور خواهد ددد در فرآوری ایراخ جاو ضعیفترین کشورها محسوب
میدود که همین امر خسارات فراوانی را منوجه کشور س اخنه اس تد
توسعه صنایع با هدف عرضه در با ار داخل ی و س رمایهگ ااری ب دوخ
توجه به ظرفی ته ای موج ود و نی ا ه ا و تقاض اه ای ب ا ار ،باع ب
بالاسنفاده ماندخ بخشی ا ظرفیت تولید و اف اایش هاین هه ای ای ن
صنایع میدود و نشانگر عد برنامهریای درست استد در حال حاضر
محصوالت کشاور ی به صورت خا و فرآوری نشده صادر میدود که
با رونق و توسعه این صنایع و مطابقت تولید با اسناندارده ای جه انی
میتواخ با ارهای صادراتی بهنر و ار ش افاوده بیشنری را ب ه دس ت
آوردد در این راسنا این تحقیق با هدف کلی تدوین راهبردهای توس عه
صنایع تبدیلی تکمیلی خرم ا در اس ناخ خو س ناخ انج ا د دد نن ایج

تحقیق در ار یابی نقاط قوت و ضعف توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل ی
خرما نشاخ داد ،مهمترین نقاط قوت دامل «کاهش ض ایعات خرم ا و
اسنفاده بهینه ا آخ در راسنای اف اایش ق درت اقنص ادی من اوق» و
«ایجاد پویایی و تحرا بیشنر در میاخ کشاور اخ ب ه واس طه ف راهم
آوری ادنغال مناسب» بودد این یافنه ب ا مطالع ات بریک اس ()2012؛
آپیانینگ و سوالندر ()2013؛ فاگیو و همکاراخ ()2014؛ مهنا ()2012د
داورپناه و همکاراخ ( )2014همس و م یباد دد در تحلی ل نن ایج ای ن
بخش میتواخ گفت که اسنفاده ا صنایع تب دیلی تکمیل ی م یتوان د
بخشی ا ضایعات محص والت خرم ا را ک اهش داده ی را اس نفاده ا
صنایع تبدیلی با بهکارگیری راهکارهای مناسب کمترین آس یب را ب ه
محصوالت تولیدی در ماخ تو یع و حمل و نق ل دارد و ا ورف ی ب ا
فراهمآوری ار شافاوده مناسب برای محصوالت تولیدی نخل داراخ ا
یک ورف و فراهم آوردخ ادنغال در بخش غیر راع ی موج ب ایج اد
انگیاه و نشاط در جوامع روسنایی م ید ودد در بررس ی نق اط ض عف
ننایج نشاخ داد که «ضعف فناوری و عد تواخ رقاب ت ب ا کش ورهای
تولید کننده خرما» و «مکاخ یابی نامناسب صنایع تبدیلی و تکمیل ی»
ا مهمترین نقاط ضعف توسعه صنایع تب دیلی و تکمیل ی خرم ا ب ودد
ننایج این یافنه ب ا مطالع ات آپیانین گ و س والندر ()2013؛ اوالوی ی
()2014؛ پاهانگ ( )2018مطابقت داردد این یافنه بیانگر ای ن موض وع
است در صورتی که صنایع تبدیلی تکمیلی خرما ب ه ص ورت منمرک ا
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بادد ا پراکندگی مناسبی برخوردار نبادد موجب افاایش مهاجرت ب ه
مناوق صنعنی میدودد بنابراین ،نیا اس ت ص نایع تب دیلی حن ی ب ه
صورت کوچک در مناوق مخنلف ایجاد دود که ای ن ام ر ع الوه ب ر
کاهش مهاجرت به کاهش ض ایعات کم ک خواه د نم ودد ا ورف ی
اسناخ خو سناخ ا یرساختها و جادههای مناسبی برخوردار نیست لاا
توسعه صنایع تبدیلی در مناوق مخنلف میتواخ این ضعف را کمرنگ
نموده و به بهبود معیشت کمک نمایدد
همچنین ننایج تحقیق در ار یابی فرصتها و تهدی دهای توس عه
صنایع تبدیلی و تکمیلی در اسناخ خو سناخ نشاخ داد« ،تغییر ترکی ب
محصوالت صادراتی و رهایی ا صادرات تک محص ولی و فل های» و
«اسنقرار اتحادیه صادرکنندگاخ و سناد موسسه ملی تحقیقاتی خرما در
اس ناخ» مه مت رین فرص ت و «ک اهش س رمایهگ ااری در بخ ش
کشاور ی و توسعه یرکشت نخ یالت» و «خ الی د دخ روس ناها ا
س کنه و اف اایش مه اجرت ب ه من اوق ص نعنی» مه مت رین نقط ه
تهدیدآمیا توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی خرما بود که یافنههای ف اگیو
و همکاراخ ()2014؛ پاهانگ ()2018؛ احم دی اده و مس ناخ ()2018؛
نصرتی و ایمانی ( )2010ا این یافنه حمایت میکندد در تفسیر نن ایج
این بخش میتواخ گفت که اسنفاده ا صنایع تبدیلی تکمیلی موج ب
میدود با فرآوری محصوالت خرما ب ه ان واع مخنل ف محص والت ا
صادرات تک محصولی جلوگیری دده و باع ب ار ش اف اوده در ای ن
بخش میدود این امر با توجه به اسنقرار سناد موسسه ملی تحقیقاتی
خرما بر روی انواع محصوالت قابل فرآوری ا خرما میتواند به توسعه
و توانمندی نخل داراخ کم ک نم وده و جایگ اه مناس بی در ص ادرات
محصول خرما در جوامع بینالمللی دادنه باددد ام ا ای ن ک ار نیا من د
نظارت مناسب و مدیریت دایسنه است یرا نگاه یک بعدی به مسائل
ممکن است آسیب جدی ب ه بخ ش کش اور ی وارد نمای د و موج ب
کاهش سرمایهگااری در این بخش دودد لاا با مدیریت مناسب و عد
صدور مجو های غیرکاردناسی میتواخ این تهدید را ت ا ح د ی ادی
کاهش دادد
عالوه بر این ،در جمعبندی کلی ننایج پژوهش فض ای ح اکم در
مینه موضوع مورد بررسی در منطقه مورد مطالعه تهدیدآمیا ()W+T
میبادد در واقع فضای تهدیدآمیا بر فضای مفی د ( )O+Sغلب ه داردد
بنابراین ،نیا است توجه وی ژهای ب ه نق اط تهدی دآمیا و ض عفه ای
موجود در اسناخ دودد

عالوه بر این در اولویتبندی نواحی اسنراتژیک نن ایج نش اخ داد
که راهبرد اول بر محور  WTیعنی راهبرد دف اعی (ح داقل-ح داقل)،
راهبرد دو در این بخش  WOیعنی راهبرد انطباقی (راهبرد حداقل–
حداکثر) ،راهبرد سو راهب رد  STیعن ی راهب رد اقنض ایی (ح داکثر–
حداقل) و در نهایت آخرین راهبرد در موضوع مورد بررسی راهبرد SO
یعنی راهبرد تهاجمی (حداکثر – حداکثر) استد در این راسنا ب ا توج ه
به اولویتبن دی ب ه نن ایج اولوی تبن دی  12راهب رد وراح ی د ده،
مهمترین راهبردها به عنواخ پیشنهاد در این مینه ارائه میدودد
 -1بهرهگیری هدفمن د ا یرس اخته ای موج ود در اس ناخ در
راسنای توسعه کارآفرینی و ارائه خدمات مننوع و قابل صادراتد
 -2توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناوق مسنعد تولی د خرم ا
به صورت کارگاهی ا وریق سرمایهگااری بخش خصوصی و تعاونی
 -3جلوگیری ا تغییرات کاربری اراض ی و تغیی ر الگ وی کش ت
نامناسب در مناوق روسنایی ا وریق نظارت مناس ب و ع د ص دور
مجو در این مینهد
 -4ارائه تسهیالت و وا های کم بهره به روسناییاخ عالقهمند ب ه
تاسی خودههای ص نعنی در من اوق روس نایی جه ت پایدارس ا ی
معیشت و مننوع نمودخ فعالیت روسناییاخد
 -5توسعه تع اونیه ای نخل داری ب ا یرس اخته ای مجه ا در
راسنای کاهش ضایعات و اننقال به موقع محصول به عن واخ واس طه
بین نخلداراخ و صنایع تبدیلی تکمیلید
 -6بهبود سط تکنولویی و جلوگیری ا ایج اد و توس عه ص نایع
آلودهکننده محیط و اسنفاده ا فناوریهای نوین و سا گار با محیطد
 -7بهبود یرساختها و مک اخی ابی مناس ب ص نایع تولی دی در
راسنای صنعنیسا ی و به وجود آوردخ مایت نسبی مناوق روس نایی
با بهبود سرمایهگااری بخشهای مخنلف در این مینهد
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Introduction: A common definition of agro-processing industry refers to the subset of manufacturing that
processes raw materials and intermediate products derived from agricultural sector. Thus, agro-processing
industry means transforming products originating from agriculture, forestry and fisheries. Indeed, it includes a
very large part of agricultural production undergone some degree of transformation between harvesting and final
use. The industries that use agricultural, fishery and forest products as raw materials comprise a very varied
group. They range from simple preservation (such as sun drying) and operations closely related to harvesting the
production, by modern, capital-intensive methods, of such articles as textiles, pulp and paper agriculture and
industry have traditionally been viewed as two separate sectors both in terms of their characteristics and their
role in economic growth. Agriculture has been considered the hallmark of the first stage of development, while
the degree of industrialization has been considered to be the most relevant indicator of a country’s progress along
the development path. Moreover, the proper strategy for growth has often been conceived as one of a more or
less gradual shift from agriculture to industry, with the onus on agriculture to finance the shift in the first stage.
Development of complementary industries and agriculture can be a good way to prevent injuries and to increase
the value-added agricultural products. Given that in developing countries, especially in Iran, almost one-fourth of
agricultural products are wasted only due to lack of storage facilities and conserving industries. Agro-processing
industries, as a part of rural development process, can play a great role in preventing the waste of agricultural
products, producing added value products, increasing rural families’ income, improving productivity, and
increasing the share of industrial employment in rural areas. Many of the industries using agricultural raw
materials have in fact those characteristics that make them particularly suitable for the circumstances of many
developing countries. Where the raw material represents a large proportion of total costs, its availability at a
reasonable cost can often offset such disadvantages such as lack of infrastructure or skilled labor. Furthermore,
for many agro industries, a small plant may be economically efficient, which is another important factor in
developing countries where the domestic market is limited by low purchasing power and sometimes by the small
size of the market itself. Therefore, this research aimed at the overall Design Strategic Model for Development
of Complementary Date Conversion Industries in Khuzestan Province. Since Khuzestan province is the first date
producer in Iran.
Methodology: This research was conducted to compile a strategic model (TWOS) in developing industry of
date palm complementary and processing in Khuzestan province. In this research, firstly, by using analytical
studies and literature review, the subject of the four SWOT points including: 7 weaknesses, 7 opportunities, 7
strengths, and 6 threats were identified, and then were prioritized by the AHP technique. The statistical
population of this study included experts in relevant organizations that 24 of them were selected, purposefully as
a sample for the study. Data processing was performed using SWOT-AHP technique and using Expert choice
software.
Results and Discussion: Findings showed that in evaluating the criteria, weaknesses, threats, strengths, and
opportunities were ranked from best to worst, respectively, which indicates the dominance of risky space over
useful space. Furthermore, the results showed that among the strengths, “reduction of date waste and its optimal
use in order to increase the economic power of the regions” was the most important point. In addition, among the
weaknesses, “technology weakness, and inability to compete with date producing countries” was the most
prominent point. For opportunities; “changing in composition of export products, and getting rid of singleproduct and bulk export”, and also for the threat points,” reducing investment in agricultural sector and
developing date palm cultivation” were the most influential points. Furthermore, in prioritizing strategic areas, it
was concluded that the first strategy was WT (defense strategy), the second strategy was WO (adaptive strategy).
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Furthermore ST strategy (contingency strategy) was third, and finally SO strategy (invasion strategy) was the
last strategy. Considering the predominance of hazardous space over useful space, it is recommended to pay
special attention to this issue, because neglecting it in Khuzestan province, as a center of date production, would
cause irrecoverable risks in long term.
Keywords: Industrialization, Rural industries, Strategic model, Sustainable livelihood, SWOT-AHP analysis
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اثرات اقتصادی تغییر اقلیم و سناریوهای مدیریت منابع آب :کاربرد مدل هیدرو -اقتصادی مبتنی
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چكيده
حوضه آجیچای یکی از بزرگترین مناطق کشاورزی و مصرف آب در حوضه دریاچه ارومیه است که در سالهای اخیر به دلیل اثرات تغییرر الیریو و
عوامل انسانی ،کارکرد خود در تأمین حقآبه دریاچه ارومیه را از دست داده است .از اینرو هدف مطالعره حاضرر ،بررسری اثررات سرناریوهای الیی ری و
سناریوهای مدیریت منابع آب بر مقدار آب در دسترس ،نیاز آبی گیاهان ،الگوی کشت ،ع یکرد و سود کشاورزان در شهرستان سراب به عنروان یکری از
سرشاخههای اصیی آجی چای میباشد .بدین منظور از مدل هیدرو -التصادی مبتنی بر ریسک بهره گرفته شد که در بخش التصادی از مدل برنامهریزی
ریاضی درجه دوم توأم با ریسک و در بخش هیدرولوژیکی از مدل  WEAP-MABIAاستفاده گردید .دادههای مورد نیاز از تک یل  210پرسشرنامه از
کشاورزان در سال  1397ج عآوری گردید .برای تولید دادههای روزانه الیی ی از مدل  HadCM3و ریزمقیاسسازی  LARS-WGتحت سناریویهرا
انتشار  B1 ،A2و  A1Bاس تفاده شد .نتایج نشان داد که تغییر الییو باعث کاهش سود و اشرتغال بخرش کشراورزی شرده و الگروی کشرت بره سر ت
محصوالت با نیاز آبی پایین تغییر خواهد یافت .اع ال سناریوی افزایش راندمان آبیاری عالوه بر استفاده مفید و موثرتر از آب تخصیصی ،سود کشاورزان
را نیز افزایش خواهد داد که نسبت به سناریو کاهش سهو آب کشاورزی وضعیت مطیوبتری را ارائه میدهد .در مج وع نتایج این مطالعه بیانگر آن است
که در صورت ثابت ماندن روشهای مدیریتی در آیندهی نزدیک ،ع یکرد محصوالت کاهش چش گیری خواهد یافت .از اینرو بهینهسرازی روشهرای
مدیریتی و استفاده از ارلام با ع یکرد باالتر به عنوان راهکارهای مقابیه با اثرات تغییر الییو توصیه میشود.
واژههای کليدی :برنامهریزی درجه دوم توأم با ریسک ،حوضه آجی چای ،مدل هیدرو-التصادیWEAP-MABIA ،

مقدمه

1

بخش کشاورزی وابستهترین بخش التصرادی بره الیریو اسرت و
الییو تعیینکننده اصیی مکان ،منابع ،تولید و بهررهوری فعالیرتهرای
کشاورزی است و انتظار میرود با ادامه روند گرمایش زمین ،تولیرد در
بیش از نی ی از زمینهای لابلکشت در  50سال آینده محردود شرود
( .)9به عبارت دیگر میتوان نتیجهگیری کرد که بروز هرگونره تغییرر
احت الی الیی ی در آینرده ،تولیردات کشراورزی را در سرطوت مختیر
دستخوش تغییرات جدی کرده و منجر به کراهش بهررهوری عوامرل
تولید ،کاهش درآمد کشراورزان ،کراهش سرطی زیرکشرت و شرا یین
 2 ،1و  -4بهترتیب دانشجوی دکتری ،استاد و دانشیار گروه التصاد کشاورزی،
دانشگاه تبریز
(Email: ghdashti@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
 -3دانشیار گروه آبیاری و زهکشی ،دانشگاه تبریز
DOI: 10.22067/jead.2021.17813.0

بخش کشاورزی میشود .از آنجایی که کشراورزی فعرالیتی التصرادی
است که هدف آن تولید ذا و در نتیجه امنیت رذایی حرال و آینرده
میباشد ،تغییر الییو میتواند این امنیت را با مخاطره روبرو سازد (.)12
دریاچهها منابع آب طبیعی هستند که تحت تأثیر تغییرات الیی ی،
هیدرولوژیکی ،ژئومورفولوژیکی و فعالیتهای انسان در حوضه
آبریزشان میباشند .تغییرات تراز یا مساحت سطی دریاچهها باعث
اثرات منفی بر فعالیتهای التصادی ،کشاورزی و دیگر فعالیتهای
انسانی در حوضه دریاچهها میشوند .حوضه آجیچای یکی از
بزرگترین مناطق کشاورزی و مصرف آب در حوضه دریاچه ارومیه
است که در سالهای اخیر از یک طرف به دلیل اثرات تغییر الییو و
کو بودن ریزشهای جوی و از طرف دیگر به دلیل عوامل انسانی از
ج یه بهرهبرداری بیش از حد از منابع زیرزمینی ،الگوی کشت
نامناسب کشاورزی و توسعه بخشهای التصادی کارکرد خود در
تأمین حقآبه دریاچه ارومیه را از دست داده و جزو کانونهای بروز
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بحران در دریاچه لی داد شده است .براساس آمار ایستگاه آبسنجی
سریندیزج (ایستگاه خروجی حوضه) متوسط بیند مدت جریان ساالنه
خروجی از حوضه آجیچای (سالهای 230 MCM )1365-95
میباشد .الزم بذکر است که متوسط جریان ساالنه خروجی از حوضه
طی دوره ( 1365-76میتوان گفت لبل از روند کاهشی سطی
دریاچه)  360 MCMو طی دوره  100 MCM 1377-95بوده است.
در حالی که براساس آخرین مصوبه وزارت نیرو در سال  1396حقابه
زیست محیطی دریاچه که باید از حوضه آجیچای تأمین گردد ساالنه
 220 MCMاست که به اندازه  120 MCMبیشتر از متوسط جریان
ساالنه خروجی از حوضه است که بایستی تامین گردد (.)37
هر یک از شهرسرتانهرای تبریرز ،سرراب ،بسرتانآبراد ،هرری ،
آذرشهر ،اسکو و شبستر به ترتیب  3 ،7 ،7 ،8 ،12 ،38 ،23و  2درصد
از کل مساحت کشتهای آبی حوضه آجی چرای را در سرال  2015را
به خود اختصاص دادهاند .ت رکرز کشراورزی آبری در شهرسرتانهرای
تبریز و سراب  61درصد بوده و شهرستان سراب به عنوان مرکز اصیی
کشاورزی حوضه آجیچای شناخته میشود .بیشترین مساحت باغ نیرز
مربوط به شهرستانهای تبریز ،آذرشهر ،سراب و اسکو اسرت کره بره
ترتیب  16 ،17 ،28و  15درصد از مساحت کل باغ حوضه را تشرکیل
میدهند ( .)1بر این اساس شهرستان سراب با دارا بودن سرشاخههای
اصیی آجی چای ،نسبت به شهرستانهای دیگر نقرش بریشترری در
تولیدات زراعی و با ی و در نتیجه مصرف آب کشراورزی دارد .نترایج
پژوهشهای گوناگون بیانگر ولوع تغییر الییو در حوضه آبریز آجیچی
و تأثیر آن بر منابع آب این حوضه در افق  100ساله اسرت ( 35 ،32و
 .)42دشت سراب نیز از این لاعد مستثنی نبوده و پیشبینی مریشرود
که تحت تاثیر تغییر الییو در دوره آتی دمرا برین  0/3ترا  0/5درجره
سییسیوس افزایش یافته و بارشهای تابسرتانه برین  3ترا  16درصرد
کاهش یابد (.)2
نیاز آبی حوضه با توسعه منطقه و تغییرات الیی ی در حال افزایش
است و در شرایط خشکسالی حوضههرای دیگرر ،انتقرال آب از آنهرا
برای نیازهای شرب و کشاورزی م کن است محدود گردد که نتیجره
آن فشار مضاع به منابع حوضه آبریز آجری چرای جهرت ترامین آب
مورد نیاز خواهد بود .در این خصوص سناریوهرای مردیریتی از ج یره
کوآبیاری محصوالت کشاورزی ،کاهش سهو آب بخرش کشراورزی،
افزایش راندمان آبیاری و تغییر الگوی کشرت بره سر ت محصروالت
کومصرف میتواند در کاهش میزان مصرف آب و به ویژه دستیابی به
تعادل منابع آبی حوضه آبریز آجی چای مؤثر باشند.
مدیریت منابع آب نیازمند در نظر گرفتن ت رامی عناصرر و اثررات
متقابیی که بین فعالیتهای انسانی و التصرادی و منرابع آب و زمرین
وجود دارد ،میباشد .به عبارتی در نظر گررفتن جنبرههرای التصرادی،
اجت اعی و زیستمحیطی در مدیریت منابع مهو لی داد میشود (.)16
از اینرو روشهایی که توانایی لحاظ کردن این جنبههرای مختیر را

داشته باشد ،از ج یه مدل هیدرو-التصادی ،یک ابرزار مناسرب بررای
سیاستگذاران در ارزیابی سیستوهای منابع آب میباشد ( .)7این مدل
یک الگوی مناسب برای ارزیابی اثرات تغییر الییو بر کشراورزی و آب
محسوب میشود.
امروزه با توجه به نقش تغییر الییو در بخش کشاورزی و مدیریت
منابع آب در کشورهای مختی مطالعات و تحقیقهرای گونراگونی در
این زمینه انجام شده است .مح ودی و پرهیزکاری ( )19با اسرتفاده از
مدل  PMPاثر تغییر الییو برر ع یکررد محصروالت منتخرب و سرود
ناخالص کشاورزان دشت لزوین را بررسی ن ودند .برآورد نشان داد که
با اع ال سناریوی یک درجه افزایش دما و  10میییمتر کاهش بارش،
ع یکرد جو ،ذرت ،چغندر و یونجه به ترتیب  13 ،24 ،15و  17درصرد
افزایش و ع یکرد گندم ،گوجهفرنگی و کیزا بره ترتیرب  20 ،29و 23
درصد کاهش مییابرد .الفری و ه کراران ( )3ترأثیر متغیرهرای آب و
هوایی بر تخصیص زمین بین گیاهان ساالنه زراعی ایران را با استفاده
از مدل الجی ت چندگانره کسرری فضرایی مرورد مطالعره لررار دادنرد.
براساس یافتههای پژوهش با افزایش یک درجهای میانگین دما ،سطی
زیرکشت الت ،سبزیها و گیاهان جالیزی بره ترتیرب  0/1 ،1و 0/2
درصد افزایش و سهو زیرکشت حبوبات به میزان  0/3درصد کراهش
مییابد و افزایش بارش ساالنه به میزان یک میییمترر ،سرهو سرطی
زیرکشت سربزیهرا را بره میرزان  0/008درصرد کراهش مریدهرد.
پرهیزکاری ( )27با بکارگیری مدل برنامهریرزی ریاضری اثبراتی چنرد
دورهای ( )MP-PMPاثرررات تغییررر الیرریو بررر تولیرردات کشرراورزی و
وضعیت درآمدی کشاورزان اراضی پایین دسرت سرد طالقران بررسری
ن ودند .یافتهها حاکی از آن برود کره در اثرر افرزایش دمرا و کراهش
بارندگی ع یکرد جو آبی ،ذرت دانهای ،چغندرلند و یونجه بره ترتیرب
 17/4 ،19/1 ،14/9و  13درصررد افررزایش و ع یکرررد گنرردم آبرری،
گوجهفرنگی و کیرزا بره ترتیرب  16/5 ،21/4و  26/2درصرد کراهش
مییابد .مج وع بازده ناخالص کشاورزان نیز نسبت به سال پایه 5/16
درصد کاهش یافته و از  9208به  8733میییون ریال میرسرد .گرروز
( )15تغییرات الیی ی نامشخص جهانی بررای برنامرهریرزی مردیریت
منطقهای آب در جنوب کالیفرنیا را مطالعه ن ودند .برای این منظرور از
نرمافزار مدیریت یکپارچه منرابع آب  WEAP1اسرتفاده کردنرد .برابرر
یافتههای پژوهش تغییرات الیی ی میتوانرد برا افرزایش  10درصردی
تقاضای آب و کاهش عرضه آب محیری ترا  40درصرد و کراهش آب
زیرزمینی تا  15درصد تا سال  2040منطقه را تحت فشار لررار دهرد.
نتررایج مطالعرره ویجیینررین و ه کرراران ( )40اثرررات تغییررر الیرریو بررر
هیدرولوژی و منابع آب حوضه ووکسی در شرق فنالند نشران داد کره
تغییر الییو بر روی میزان ذوب برف اثر گذاشته و سبب بروز تغییررات
فصیی در میزان رواناب و تراز آب دریاچهها مریگرردد .ضر ن اینکره
1- Water Evaluation and Planning System
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رواناب و تراز دریاچهها در فصول بهار و تابستان کراهش و در پراییز و
زمستان افزایش خواهد یافت .ژانگ و ه کاران ( )43به بررسی اثرات
تغییر الییو بر بخش کشاورزی در کشور چین طری دوره 1980-2010
پرداختنرد .یافتررههرا نشرران داد کره در انتهررای لررن حاضررر ع یکرررد
محصوالت برنج ،گنردم و ذرت چرین بره ترتیرب بره میرزان ،36/52
 18/26و  45/1درصد کاهش یابد .مطالعات اشاره شرده مع روال یرک
بعد از مدیریت منابع آب کشاورزی یعنی مدیریت عرضره یرا مردیریت
تقاضای آب را مورد توجه لرار دادهاند ،حال آنکه الزم اسرت مردیریت
عرضه و تقاضای آب به طور ه زمان و در لالب مردلهرای هیردرو-
التصادی مورد بررسی لرار گیررد .بردین منظرور در چنرد سرال اخیرر
محققین زیادی در خارج از کشور الدام به بررسی مردیریت هروزمران
عرضه و تقاضای آب بهویژه در بخش کشاورزی ن ودهاند.
مدلین-آزوارا و ه کراران ( )24در پژوهشری برا اسرتفاده از مردل
هیدرو -التصادی به بررسری دامنره وسریعی از گزینرههرای مردیریت
سیستو آب منطقهای در ش ال کالیفرنیرا و مکزیرک پرداختنرد .آنهرا
اذعان داشتند که مدلهرای بهینرهسرازی هیردرو-التصرادی لابییرت
بررسی گزینههای مختیر مردیریتی آب در راسرتای تخصریص برین
تقاضای مختی (ه چون کشراورزی-محریطزیسرت-مصررف شررب
شهری) را دارد .کهیل و ه کاران ( )18با بهرهگیری از مدل هیردرو-
التصادی ،به بررسی سیاستهای مدیریت آب کرارا بررای تطبیرق برا
تغییر الییو در حوضه رودخانه جوکار در اسرپانیا پرداختنرد .یافترههرای
تحقیق نشان داد که خشکسالی از طریق تأثیرگذاری بر فعالیرتهرای
کشاورزی و زیستمحیطی ،اثرات نامطیوبی بر رفاه اجت اعی داشرته و
باعث کاهش آن بین  63تا  138میییون یورو گردیده است .ه چنرین
نتایج بررسی سیاستهای مدیریتی آب نشان داد که تشکیل برازار آب
یک ابزار مدیریتی مناسب برای مقابیه با اثرات التصرادی خشکسرالی
بهش ار مریرود .وارال-اورتگرا و ه کراران ( )38برا بکرارگیری مردل
هیدرو -التصادی ،اثررات التصرادی تغییرر الیریو در حوضره رودخانره
گادیانا در اسپانیا را مورد ارزیابی لرار دادند .بنابر یافتههرای پرژوهش،
تحت سناریوی تغییر الییو شدید ،آب در دسترس به انردازه  10ترا 50
درصد ،ع یکرد محصوالت تا  20درصد ،درآمد بین  10ترا  20درصرد
کاهش و نیاز آبی محصوالت ترا  20درصرد طری دوره 2010-2040
افزیش خواهد یافت .ه چنین تحت سناریو الیی ی شردید  ،A2گنردم
به جای ذرت به خاطر نیاز آبی کو گندم کشت خواهد شد و کشاورزان
الگوی کشت خود را به س ت محصوالت با نیاز آبی کو تغییر خواهند
داد.
رفیعرری دارانرری و ه کرراران ( )30بررا بکررارگیری مرردل هیرردرو-
التصررادی ،اثررر سیاسررت اصررالت شرربکههررای بازاریررابی بررر تولیرردات
کشاورزی در دشت نیشابور را مطالعه ن ودند .بدین منظرور در بخرش
التصررادی از مرردل برنامررهریررزی مثبررت منطقررهای و در بخررش
هیدرولوژیکی از مدل  WEAPاسرتفاده ن ودنرد .مطرابق یافترههرای
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تحقیق اصالت شبکههای بازاریابی باعث تغییر الگوی کشت میگردد،
به طوری که باعث افزایش سرطی زیرکشرت محصروالت برا حاشریه
بازاریابی زیاد میشود .از اینرو تغییر الگوی کشت (در نتیجره اصرالت
شبکه بازاریابی) باعث افزایش مصرف آب و افزایش فشار بر آبهرای
زیرزمینی دشت نیشابور میگرردد .امرین و ه کراران ( )5بره بررسری
اثرات تغییر الییو و سناریوهای التصادی–اجت اعی بر تقاضرای آب در
زمان حال و آینده در حوضه رود سرند پاکسرتان برا اسرتفاده از مردل
هیردرو-التصررادی پرداختنرد .مج وعررهای از سرناریوهای مرردیریتی و
الیی ی برای دوره زمانی  2006-2050با استفاده از مردل  WEAPدر
باالدست حوضه رودخانه اینداس شبیهسازی گردید .نتایج حاکی از آن
بود که ادامه وضع موجود بدون دخالت در آن باعث افرزایش تقاضرای
آب گردیده و تقاضای برآورد نشده به  134میییون متر مکعب خواهرد
رسید .ه چنین اجرای سیاستهای مختی مدیریتی از ج یه کراهش
تیفات انتقال آب به بخشهای تقاضا ،کاهش نیاز آب سرانه و از ه ره
مهوتر تک یل سدهای درحال ساخت باعث مقابیه با کروآبری خواهرد
شد.
بسیاری از مطالعات صورت گرفتره براسراس مردلهرای هیردرو-
التصادی با فرض ریسک خنثی بودن کشراورزان توسرعه داده شرده و
حوادث ریسکی در فعالیتهای کشاورزی نادیده گرفته شده اسرت .در
معدود مطالعاتی رفتار ریسکگریزی کشراورزان ( 31 ،10و  )41مرورد
ارزیابی لرار گرفته است ،ض ن اینکه مطالعرات انردکی ریسرک را در
مدل هیدرو-التصادی وارد ن ودهاند ( 13 ،11 ،7و  .)38اکثر مطالعرات
از مرردلهررای هیرردرولوژیکی متفرراوتی از ج یرره ،MIKE BASIN
 SWAT ،MODSIMو  WaSIMبهررره گرفتررهانررد .بررا ایررن حررال
مطالعاتی که از مدل  WEAPدر کنار مدلهای التصرادی-اجت راعی
استفاده ن ودهاند ،اندک میباشد .از ج یه این مطالعرات مریتروان بره
مطالعه پورکی و ه کاران ( )28اشاره کرد که از ترکیب مدل WEAP
و روشهای التصاد سنجی برای ارزیرابی اثررات تغییرر الیریو برر آب
کشاورزی استفاده ن ود؛ یا مطالعه وارال-اورتگا و ه کاران ( )39که با
کاربرد مدل  WEAPو مدل بهینهیابی التصادی توأم برا ریسرک ،بره
ارزیابی عدم حت یتهای آب و هوا بر منابع آب زیرزمینی پرداختند.
مرور مطالعات انجام شده در زمینه موضوع نشان میدهرد کره در
مطالعات داخیی ،تنها یک بعرد از اثررات تغییررات الیی ری یعنری بعرد
التصادی و یا هیدرولوژی ارزیابی شده است .لذا این تحقیق به دنبرال
ارزیابی اثرات تغییر الییو بر زیربخش زراعت با استفاده از یک مدل دو
رشتهای التصادی -هیدرولوژیکی است که از دیدگاه مردیریتی بسریار
مهو میباشد .در والع نادیده گرفتن مسائل هیردرولوژیکی در ارزیرابی
التصادی تغییرات الیی ی در مدلهای التصادی باعث به وجود آمردن
انحراف (بیشتر یا ک تر) از حد برآورد اثرات میشود که این تحقیق با
تیفیق دو مدل برنامهریزی منابع آب و برنامهریزی ریاضی به دنبال پر
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کردن این شکاف است .ه چنین در مطالعرات داخیری مشرابه از نظرر
مدل مورد اسرتفاده (مردل هیردرو-التصرادی) ،رفترار ریسرکگریرزی
کشاوزان نادیده گرفته شده و ریسک را در مدل هیدرو -التصادی وارد
نن ودهاند .لذا مطالعه حاضر برا وارد کرردن ریسرک در مردل هیردرو-
التصادی در نوع خود الدامی جدید به ش ار میآید .بدین ترتیب هدف
اصیی این مطالعه بررسی اثرات التصرادی تغییرر الیریو و سرناریوهای
مدیریت منابع آب بر زیربخش زراعرت در حوضره آبریرز آجری چرای
میباشد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

حوضه زرینهرود بزرگترین زیرحوضه دریاچه ارومیه بش ار میآید .ایرن
حوضه در ش ال رب ایران (استان آذربایجان شرلی) و شررق دریاچره
بین طولهرای جغرافیرایی ' 45ο46و ' 47ο50شررلی و عررضهرای
جغرافیایی ' 37ο39و ' 38ο28ش الی والع شده است .شهرهای تبریرز،
آذرشهر ،سراب ،بستان آباد ،هری و اسکو نقاط مهو شرهری حوضره
آبریز آجیچای بش ار میآیند.
طبق مطالعات انجام شده توسرط سرازمان آب منطقرهای اسرتان
آذربایجان شرلی ،ده آبخوان اصیی در حوضه آبریز آجیچای شناسایی
شده است (شرکل  )1کره از ایرن تعرداد آبخروانهرای سرراب ،اسرب
فروشان ،دوزدوزان و بخشی از آبخوان مهربران در شهرسرتان سرراب
والع هستند.

منطقه مورد مطالعه در پژوهش حاضرر حوضره آبریرز آجریچرای
است .این حوضه با مسراحتی برالب برر  12600کییرومتر مربرع بعرد از

شكل  -1شمائی از حوضه آجیچای و آبخوانهای مورد مطالعه
Figure 1- An overview of Ajichay basin and study aquifers

به منظور لحاظ کردن تفاوتهای عادات کشراورزان و نیرز منرابع
آب و حاصیخیزی اراضی ،حوضه آجی چای به  36دشت تقسیوبنردی
گردید .برای این منظور در ابتدا مرز اولیه مناطق کشاورزی و دشتهرا

براساس آمار و اطالعات کشاورزی ،مرز آبخوانها و محریط
 Earthتعیین گردید .سپ در محیط  Google Earthتا حرد امکران
نقاط ورودی (محل ورود رودخانهها به دشتها و مناطق کشاورزی) در
Google
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هر یک از مناطق کشاورزی تعیین گردید و در استخراج زیرحوضرههرا
در محیط  GISاین نقاط بعنروان خروجری زیرحوضرههرای باالدسرت
(زیرحوضههای کوهستانی) و ورودی زیرحوضههای پاییندست معرفی
گردید و بدین طریق برای ت ام رودخانهها و ه چنین شاخههای آنهرا
در حد امکان مناطق کوهستانی و دشتی از هو جدا گردید .این کار دو
مزیت اصیی دارد :اول اینکه موجب میشود مدلسازی هیردرولوژیکی
مناطق کوهستانی و برآورد متغیرهای مدنظر در آنهرا بصرورت جردا از
مناطق کشاورزی و دشتها (مناطق دامنهای رشرته کروههرا) صرورت
گیرد و این امر افزایش دلت مدلسازی و برآورد متغیرها (بویژه رواناب
و تبخیر و تعرق والعی) را بدنبال دارد .ثانیاً باعث میشود بتوان میزان
جریانهای ورودی بره هرر دشرت و منراطق کشراورزی را از طریرق
مدلسازی تعیین کرد.
مدل هیدرو-اقتصادی

در مج وع مدلهای هیدرو-التصادی دو جزء اصیی هیدرولوژیکی
و التصادی را شامل میشوند ،لذا چارچوب اصیی این مطالعه بر اساس
دو بخش مذکور الگوسازی شرده اسرت .مردل التصرادی ( )MPM1و
مدل هیدرولوژیکی ( ،)WEAP-MABIAهر کدام به صورت جداگانه
اجرا شده ولی خروجی یک مدل به عنوان ورودی در مدل دیگر بهکار
گرفته می شرود .در ایرن بخرش بره ویژگری هرر کردام از مردلهرا و
سناریوهای انتخاب شده پرداخته خواهد شد.
مدل اقتصادی

 MPMیک مردل بهینرهیرابی اسرت کره برا اسرتفاده از الگروی
برنامهریزی یرخطی توأم با ریسک (مدل برنامهریزی درجه دوم توأم
با ریسک) ،رفتار کشاورزان را در شرایط ریسکی ن ایش مریدهرد .در
این مدل مقدار بهینه زمین برای تخصریص بره محصروالت مختیر
تحت تکنولوژیهرای مختیر آبیراری (آبیراری سرطحی ،لطررهای و
بارانی) مشخص میگردد .هدف مدل ،حداکثر کردن مطیوبیرت مرورد
انتظار کشاورزان نسبت به برخری محردودیتهرای فنری و سراختاری
میباشد.
مدل  MPMدر تحییل مسائل کشاورزی و منابع طبیعی یک مورد
مناسب محسوب مری گرردد ،چراکره ایرن مردل ارتبراط برین عناصرر
التصادی (از ج یه هزینهها و درآمدهای مربروط بره تولیرد) و عناصرر
فیزیکی و زیستمحیطی مزرعه (از ج یه محدودیتهای منابع طبیعی
یا آلودگیهای ناشی از تولید محصول) را بهخوبی ن ایش میدهد (.)8
2
مدل برنامرهریرزی درجره دوم تروأم برا ریسرک ( )QRPدر تحییرل
مدیریت منابع کشاورزی و تص یوگیری برای الگوی کشت به صورت
1- Mathematical Programming Method
2- Quadratic Risk Programming
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گستردهای بکار گرفته شده است (.)39 ،11 ،7
تابع هدف در مدل ( QRPرابطه  )1حداکثر مطیوبیت مورد انتظرار
کشاورزان را نشان میدهد که از طریق کسر جرزء ریسرکی از درآمرد
خالص هر کشت ( )Zمحاسبه میگردد ( .)17مدل برنامهریرزی درجره
دوم توأم با ریسک عالوه بر محدودیتها و هدفهرای بهررهبررداران،
میتوانند درجه اعتقاد یا باور آنها در مورد احت ال ولروع رویردادهای
3
ریسکی و ه چنین درجه ت ایل یا گرایش آنها بررای رویرارویی برا
4

مخاطرات را نیز در برنامهریرزی دخالرت دهنرد .بره عقیرده هیرزل و
نورتون ( ،)17ضریب ریسکگریزی بهرهبرداران کشاورزی را میتروان
با ایجاد الگوی برنامهریزی بهرهبرداری و تغییر پارامتر ریسکگریرزی
بهرهبردار تعیین کرد .در این روش ،ضریب ریسکگریرزی بهررهبرردار
میزانی از پارامتر متغیر ریسکگریزی خواهد بود کره سربب مریشرود
اختالف میان برنامه پیشنهادی الگوی ریاضی بهینه و برنامره کنرونی
بهرررهبررردار برره حرردالل برسررد .جررزء ریسررکی ،ترکیبرری از ضررریب
ریسکگریزی کشاورزان (  ) و انحرافمعیار ایجاد شده درآمد مزرعه
( ) )  (Zبره وسرییهی مج وعررهای از متغیرهرای الیی ری و طبیعرری
(ع یکرد) و بازاری (لی ت) است .به منظور مت ایز سراختن متغیرهرا از
پارامترها ،متغیرها با حروف بزرگ و پارامترها با حروف کوچک نشران
داده شده است:
()1

) U  Z  . (Z

Max

ضریب ریسکگریزی کشاورزان ،نگررش ریسرکی کشراورزان در
انتخاب بین سودآوری یا فرار از ریسک را ن ایش میدهد .کشراورزان
ریسک پرذیر بره دنبرال حداکثرسرازی سرود خرود بروده و بره کشرت
محصوالت پرسرود و ریسرکی مریپردازنرد .کشراورزان ریسرکگریرز
(  )   0از پذیرش ریسک امتناع کرده و ترکیبی از محصروالت برا
ریسک کو را برای کشت انتخاب میکنند و به ه ینخاطر بخشری از
سود خود را فدای نپذیرفتن ریسک مین ایند .مطالعرات نظرری ( 14و
 )41و تجربی متعددی ( ،)10 ،6نشان دادهاند که ا یب کشراورزان بره
طور مع ول ریسکگریز بوده و به جای حداکثر کردن سود بره دنبرال
حداکثر ن ودن مطیوبیت میباشند .نادیده گرفتن رفتار ریسرکگریرزی
کشاورزان ،نتایج یروالعی و یرلابل لبولی از برنامرههرای مردیریتی
کشاورزان را موجب میشود (.)17
درآمد مزرعه براساس رابطه ( )2بدست میآید کره در آن gm jr
بازده ناخالص هر محصول ( )jبا استفاده از تکنولوژی ( )rکه از تفاضل
درآمد (لی ت ضرب در ع یکرد) و هزینههای تولیرد بدسرت مریآیرد،
 X jrسطی زیرکشت هر محصرول برا اسرتفاده از تکنولروژی fco ،r
هزینه فرصت نیرویکار خانوادگی flab p ،تعداد نیرویکار خانوادگی
3- Risk Perceptions
4- Risk Attitudes
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در هر دوره از سال hlw ،دست زد نیرویکار اسرتخدام شردهhlab p ،

تعداد نیرویکرار اسرتخدام شرده wpm 3 ،لی رت حج ری آب،
میزان مصرف آب مزرعه wpha ،هزینه آبیاری پرداخت شده بره ازای
هر هکتار sirrg ،سطی زیرکشت آبی مزرعه را نشان میدهد (:)11
()2
z   gm jr .X jr  fco  flab p
WC

p

j

r

hlw . hlab p wpm WC
.
wpha.sirrg

ن اد  Schjsنشاندهنده سرطی زیرر کشرت هرر کردام از محصروالت
میباشد .برای ارزیابی دلت مدل واسنجیشرده شرده از معیرار درصرد
انحراف مطیق ( )PADاستفاده میگردد که براساس رابطه ( )9بدست
میآید:
()9

3

s

 eff

x js W s

j 1

i

()4

s

x js  Ls

J

js

()5

s

x js  M s

js

()6

t , s

x js  Fts

tjs

()7

z,s

()8

x js  PE zs
x js  A

js

l
j 1
J

m
j 1

J

zjs

f
j 1
J

 pe
j 1
J S

 Sch
j 1 s 1

نامعادلهی ( )3مربوط به میزان آب در دسترس میباشرد .در ایرن
محدودیت Wjsr ،نیاز ناخالص آبری بررای محصرول  jدر فصرل  sدر
هکتار در منطقه  effi ،iراندمان آبیاری در منطقه  iو  Wsمیرزان کرل
آب در دسترس در فصل  sبرحسب مترمکعب مریباشرد .نامعادلره ()4
مربوط به نیرویکار بوده که در آن  ljsمعرف مقدار نیرروی کرار مرورد
نیاز برای کشت هر هکتار از محصول  jدر فصل  sبرحسرب نفرر-روز
کار و  Lsمعرف کل مقدار نیرویکار در دسترس در فصرل  sبرحسرب
نفر روز است .نامعادلهی ( )5مربوط به ساعات استفاده از ماشرینآالت
کشاورزی بوده و در این محدودیت mjs ،معرف تعداد ساعات اسرتفاده
از ماشررینآالت کشرراورزی در هررر هکتررار از محصررول  jدر فصررل s
برحسب ساعت در هکتار و  ،Msمعرف مقدار ساعات کار ماشرینآالت
کشاورزی در دسترس در فصل  sبرحسب ساعت است.
نامعادالت ( )6و ( )7به ترتیب مربوط به کود شی یایی و آفتکش
میباشرد .در ایرن محردودیتهرای  Ftsشراخص مقردار کرل کرود در
دسترس از نوع  tدر فصل  sبرحسب کییروگرم و  PEzsمعررف مقردار
آفررتکررش در دسررترس از نرروع  zدر فصررل  sبرحسررب لیتررر اسررت.
محدودیت ( )8مربوط به زمرین بروده کره  Aمعررف مقردار زمرین در
دسترس برحسب هکتار برای کییه محصروالت مرورد مطالعره بروده و

c

n

c

p

تررابع حداکثرسررازی فرروق شررامل چنرردین محرردودیت از ج یرره
محدودیت آب (مهوترین عامل تأثیرپذیر در اثر تغییر الییو) اسرت کره
معادالت  3تا  8محدودیتهای مدل را نشان میدهند:
J w
()3
jsi

100

X c

n

X

X

PAD  c  n

c n

که در آن  X cمقدار مشاهده شده و  X cمقدار شبیهسازی شده
میباشد .واسنجی مناسب زمانی است که مقدار  PADبه صفر نزدیک
شود ( .)11اعتبارسنجی مدل نیز با استفاده از پارامترهای آماری بررای
مقایسه زمین و نیررویکرار شربیهسرازی شرده و مشراهداتی صرورت
میگیرد.
مدل هيدرولوژیكی

در بخش هیدرولوژیک ،مدلهای متنوعی برای بررسری وضرعیت
آب در سطی حوضه توسرعه یافتره کره الزم اسرت در انتخراب مردل
مناسب ،امکانات و دادههای در دسترس و ساختار مدل و ارتباط آن برا
سایر بخشها مدنظر لرار گیرد .مدل  WEAPبه لحاظ دسترسری بره
نرمافزار مربوطه و لابییتهایش و ه چنرین امکران اسرتفاده از آن در
کنار مدلسازی التصادی ،در روشهای هیردرو -التصرادی از جایگراه
لابل لبولی برخوردار است که در مطالعات مرور شرده نیرز از WEAP
در الگوهای هیدرو-التصادی استفاده شده است.
در این تحقیق از روش  MABIAدر بسته نررمافرزاری WEAP
برای شبیهسازی تبخیر و تعرق روزانه و محاسبه ع یکررد و نیراز آبری
محصوالت استفاده گردید ( MABIA .)4از ضرریب گیراهی ( )Kcدو
جزئی که در  FAO-56توصی شده است ،استفاده میکند کره در آن
مقدار  Kcبه دو مقدار ضریب گیاهی "پایه" ( )Kcbو مولفره دیگرری
به نام ضریب تبخیر ) (Keکه نشاندهنردهی تبخیرر از سرطی خراک
است تقسیو میشود .زمانی که سطی خاک خشک است ،اما در ناحیره
ریشه رطوبت کافی برای جبران تعرق کامل گیاه وجرود دارد ،ضرریب
گیاهی پایه شرایط  ETوالعی را نشانمیدهد ( .)36دادههرای زمرانی
برای  MABIAبه صورت روزانه بروده ،در حرالیکره در  WEAPبره
صورت ماهانه میباشد .ازاینرو  MABIAدادههای روزانه تولید کرده
و ج ع ماهانه آن برای  WEAPبکار گرفته میشود.
مرردل هیرردرولوژیکی ( )WEAP-MABIAنسرربت برره برخرری
پارامترهای التصادی -هیدرولوؤیکی از ج یه ضریب گیاهی ،1ظرفیت
مؤثر نگهداشت آب ،2ظرفیت نگهداشت آب در الیههای پایینی خاک،3
1- Crop Coefficient
2- Soil Water Capacity
3- Deep Water Capacity

اثرات اقتصادی تغییر اقلیم و سناریوهای مدیریت منابع آب...

فاکتور مقاومت جریان ،1هردایت هیردرولیکی منطقره توسرعه ریشره،2
هرردایت هیرردرولیکی ع یررق 3و جهررت جریرران ترجیح ری 4واسررنجی
میگردد .پ از اینکه واسنجی مدل انجام شد بایرد اعتبرار آن مرورد
آزمون لرار گیرد تا ثابت شود که مدل لابییت انجرام پریشبینریهرای
صررحیی را دارد .در ایررن مرحیرره برردون تغییررر در متغیرهررای ثابررت و
پارامترهای کالیبره شده ،نتایج مدل با دادههرای مشراهده شرده بررای
دوره دیگری یر از دوره واسنجی مقایسه میشود .واسنجی مردل بره
صورت دستی و با استفاده از پارامترهای آماری برای مقایسره جریران
مشاهده شده و شبیهسازی شده انجام میگیرد .دلت مدل با استفاده از
ضریب نش-سراتکیی  )NASH( )1970( 5و خطرای اریرب ()BIAS
اندازهگیری میشود (:)7
n
()10
(Q  Q ) 2
s ,i

o ,i

 Qo ) 2

()11

o,i


i 1
n

 (Q

NASH  1 

i 1

Q s  Qo
Qo

BIAS  100 

که در آن  Q s ,iو  Qo ,iبه ترتیب برابر مقرادیر شربیهسرازی و
مشاهدهای در زمان  iو  nتعداد مشراهدات و  Q sو  Qoبره ترتیرب
میانگین مقادیر شبیهسازی و انردازهگیرری شرده مریباشرد .واسرنجی
مناسب زمانی صورت میگیررد کره مقردار  BIASبره صرفر و مقردار
 Nashبه یک مت ایل گردد.
یكپارچهسازی مدل

در شکل ( )2روابط مفهومی مدل التصادی و مدل هیردرولوژیکی
ارائه شده است .مدل التصادی و مدل هیدرولوژیکی به صورت مستقل
اجرا شده ولی خروجی یک مدل به عنوان ورودی در مدل دیگر بهکار
گرفته میشود ( 22و  .)23مدل هیردرو -التصرادی نخسرت برا مردل
التصادی آ از میگردد .با برآورد مدل بهینهیابی  MPMالگوی کشت
بهینه (  ) X jrتحت حداکثر کردن مطیوبیت مرورد انتظرار کشراورزان
بایستی محاسبه گردد .الگوی کشت بدست آمده به عنروان ورودی در
مدل  WEAPبکرار رفتره و برا اسرتفاده از روش  MABIAدر مردل
 ،WEAPنیاز آبی ،تخصیص آب بره منراطق براسراس میرزان آب در
دسترس و اولویتبنردی را محاسربه کررده و ع یکررد محصروالت را
تخ ین میزند .بعد از اینکه یک بار مدل هیدرو -التصادی شبیهسازی
گردید ،برای بار دوم دوباره مدل  MPMاجرا میگردد .مدل التصادی
با استفاده از نتایج مردل  WEAPمرحیره اول ،الگروی کشرت بهینره
1- Runoff Resistance Factor
2- Root Zone Conductivity
3- Deep Conductivity
4- Preferred Flow Direction
5- Nash Sutcliffe
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کشاورزان نسبت به شرایط جدید را تعیین میکند .سپ ایرن الگروی
کشت تعدیل شده دوباره به عنوان ورودی در مدل  WEAPبکار رفته
تا تخصیص آب ،تأمین تقاضا و نیاز آبی را تحت شرایط جدید بررآورد
ن اید .این پروسه به طور مرتب تکرار شده تا یک الگوی کشتی تعیین
گردد که با استفاده از آن سیستو هیدرولوژیکی لادر به تأمین نیاز آبی
محصوالت بهینه را داشته باشد.
یکی از سناریوهای در نظر گرفته شده بررای مردیریت منرابع آب
افزایش راندمان آبیاری از طریق تغییر سیستوهای آبیراری از سرطحی
به تحتفشار مریباشرد .فررض مریشرود در حرال حاضرر محصرول
کشاورزی jام در منطقه iام به روش سطحی آبیاری میگردد .چنانچه
میزان تبخیر-تعرق والعی این محصرول در طرول فصرول آبیراری آن
 ETactjبوده و راندمان کل آبیاری  EFirrsurfjباشرد آنگراه مصررف آب
آبیاری این محصول ( )Virrsurfjبرابر خواهد بود با:
ETact j

()12

EFirrsurf j

Virrsurfj 

با توجه به اینکه هدف اصیی مطالعه حاضر کاهش مصرف آب در
بخش کشاورزی میباشد لذا فرض میشود در هر یک از سرناریوهای
مدیریتی مدنظر ،میزان تبخیر-تعرق والعی محصوالت حداکثر برابر با
تبخیر-تعرق والعی آنها در شرایط کنونی باشد و از آن بیشتر نگردد .با
تبدیل سیستو آبیاری از سطحی به تحت فشرار بررای ایرن محصرول
کشاورزی راندمان آبیراری از  EFirrsurfjبره  EFirrprzjافرزایش خواهرد
یافت لذا مصرف آب محصول  jام در این روش آبیاری بصورت رابطه
( )13خواهد بود:
ETactj

()13

EFirrprzj

Virrprzj 

در رابطه فوق  Virrprzjمیزان مصرف آب محصرول jام در سرناریو
آبیاری به روش تحت فشار بوده و  EFirrprzjرانردمان کرل آبیراری در
سیستو تحت فشار میباشد .با توجه به این روابط میزان کاهش مقدار
آب مصرفی جهت تولید محصول jام تحت سناریو تغییر سیستوهرای
آبیاری از سطحی به تحت فشار و ه چنین درصد ایرن کراهش برابرر
است با:
()14

ETactj
EFirrprzj



ETactj
EFirrsurfj

ETactj

()15



Virrprzj 

ETactj

EFirrprzj EFirrsurfj
) ( EFirrsurfj  EFirrprzj
 100 
 100
ETactj
EFirrprzj

PVirrprzj 

EFirrsurfj

در این روابط  V irrprzjمقدار کاهش آب مصرفی محصول
کشاورزی jام در اثر جایگزینی آبیاری سطحی با سیستوهای آبیاری
تحت فشار با راندمان آبیاری ( )EFirrprzjمیباشد .متغیر PVirrprzj
درصد این کاهش را نشان میدهد.
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(نیاز آبی محصوالت) Crop water requirements

(سناریوهای سیاستی) Policy scenarios

(ع یکرد محصوالت) Crops yields
(سناریوهای الیی ی) Climate scenario

(سناریوهای سیاستی)Policy scenarios

(آب در دسترس) Water availability

Risk-based Economic Model

WEAP-MABIA

(الگوی کشت) Cropping patterns
(درآمد مزرعه) Farm income

(لابییت تامین تقاضا) Demand reliability

(مصرف آب) Water consumption

(تقاضای برآورد نشده) Unmet demand

)
(اشتغال) Labor use
شكل  -2نمای کلی مدل هيدرو -اقتصادی ()H-E
Figure 2- An overview of hydro-economic model

در حال حاضر مطالعه اثرات تغییر الییو بر تولید محصوالت زراعی
در مقیاس منطقهای به برآورد وضعیت الیی ی آینده بستگی دارد .ایرن
برآوردها توسط مدلهای الیی ی و بیش از ه ه به وسرییه مردلهرای
1
گردش ع ومی (  )GCMانجام میگیررد .در مطالعره حاضرر از مردل
گردش ع ومی  HadCM3استفاده شد .برای ریزمقیاسسرازی مولرد
آب و هوایی مبتنی بر احت ال  LARS-WGبکار گرفته شد که بررای
تولید بارندگی ،تابش ،دماهای ک ینه و بیشینه در یک ایسرتگاه تحرت
شرایط الییو حاضر و اینده در مقیاس زمانی روزانره بره کرار مریرود.
برای شبیهسازی میزان تغییرر الیریو ،دوره  1987-2018مریالدی بره
عنوان دوره پایه و دوره  2018-2050به عنروان دوره آتری انتخراب و
برای تولید دادههای روزانه و ریزمقیراس شرده از مردل LARS-WG
تحرت سرناریویهرا انتشررار  B1 ،A2و  A1Bاسرتفاده گردیرد .کییرره
متغیرهای مورد نیاز از ج یه اطالعات مقادیر نهادهها و مقادیر تولیرد و
اطالعات التصادی (از لبیل لی ت محصول ،کود ،سو ،نیرویکار و )...
از طریق تک یل پرسشنامه از  210کشاورز طی دوره زمانی 1396-97
برای پنج محصول گندم آبی ،جو آبی ،سیبزمینی ،یونجه و لوبیرا کره
به روش ن ونهگیری طبقهای انتخاب شده بودند ،استخراج گردید .الزم

1- General Circulation Models

به ذکر است که دادهها و اطالعات مربوط به وضعیت موجود منطقه و
اطالعات جانبی دیگر از سوی مردیریت جهراد کشراورزی شهرسرتان
سراب ج عآوری شد .فرایند حل مدل برنامهریزی درجه دوم تروأم برا
ریسک ( )QRPدر نرم افزار  GAMSانجام شد .بخشری از دادههرای
تحقیق در لس ت هیردرولوژیکی کره مربروط بره دادههرای  30سراله
فاکتورهای الیی ی به صورت سری زمانی از سازمان هواشناسی استان
آذربایجان شرلی دریافت گردید.

نتایج و بحث
با بکارگیری مقادیر سری زمانی روزانهی حرداکثر و حردالل دمرا،
ساعت تابش خورشریدی و بارنردگی بررای سرالهرای ،1987-2018
سناریوهای تغییر الییو با اسرتفاده از مردل ریزمقیراسسرازیLARS-
 WGو بررا سرره سررناریوی انتشررار  B1 ،A2و  A1Bدر دوره آترری
 2018-2050شبیهسازی گردید .در مورد تغییرات بارش در دوره آتری
 2018-2050نسبت به سال پایه ،میتوان گفت کره مقردار میرانگین
تغییرات بارش برای سناریوهای انتشار  B1،AIBو  A2بره ترتیرب از
 21تا  38درصد متغیرر اسرت .ه چنرین در دوره آتری 2018-2050
تحت سناریوی  A2مقدار متوسط دمای ساالنه  2/5درجه سانتیگرراد
نسبت به دوره پایه  1987-2018افزایش خواهرد یافرت .ایرن مقرادیر
برای سناریو  B1و  A1Bاندکی ک تر میباشد .به طوریکه تحت ایرن

اثرات اقتصادی تغییر اقلیم و سناریوهای مدیریت منابع آب...

سناریوها مقدار متوسرط دمرای سراالنه بره ترتیرب  2/4و  1/7درجره
سانتی گراد نسبت بره سرال پایره افرزایش خواهرد یافرت .برا بررسری
سناریوهای انتشار گازهای گیخانهای در دوره آتری ،سرناریوی  A2بره
عنوان وخیوترین سناریوی انتشار (حساسیت براال در دورههرای آتری)
شناخته گردید .در این راستا نتایج تحقیق کاظوزاده و ه کراران ()19
در حوضه آجیچای نشان داد که طی دوره زمانی سرالهرای -2091
 2010دمای حدالل و دمرای حرداکثر تحرت دو سرناریوی  A2و B2
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افزایشی خواهد بود .ه چنین نتایج تحقیقات ساری صراف و ه کاران
( )35که به بررسی اثرات تغییرر الیریو در شرهرهای والرع در حوضره
دریاچه ارومیه پرداخته بودند موید آن بود دمرای متوسرط منطقره بره
میزان  0/06درجه سانتیگراد در سال افزایش و بارنردگی در حردود 4
میییمتر در سال کاهش را نشان میدهد .نتایج مطالعات ثانی خرانی و
ه کاران ( ،)34اح دیفر و ه کراران ( )2و میرموسروی و ه کراران
( )25ه سو با نتایج تحقیق حاضر است.

جدول  -1درصد تغييرات سطح زیرکشت در اثر سناریوهای تغيير اقليم
)Table 1- Changes in cropping area under climate changes scenarios (%

درصد تغييرات سطح زیرکشت در سناریوهای تغيير اقليم

سطح زیر کشت (هكتار)

Percentage of variation in cropping area under climate
change scenarios

Cropping
)area (hectare

سال پایه

محصول

آبخوان

+37.4

+39.4

+48.5

Base year
5209

Crop
) (Irrigated wheatگندم آبی

Aquifer

+112.2

+108.3

+131.5

1535

-49.4

-46.1

-52.8

6502

-33.7

-31.1

-38.3

2356

) )Irrigated barleyجو آبی
) )Alfalfaعیوفه
) (Potatoسیبزمینی
) (Beanلوبیا
کل ()Total
) (Irrigated wheatگندم آبی
) ) Irrigated barleyجو آبی
) )Alfalfaعیوفه
) (Potatoسیبزمینی
) (Beanلوبیا
کل ()Total
) (Irrigated wheatگندم آبی
) ) Irrigated barleyجو آبی
) )Alfalfaعیوفه
) (Potatoسیبزمینی
) (Beanلوبیا
کل ()Total
) (Irrigated wheatگندم آبی
) ) Irrigated barleyجو آبی
) )Alfalfaعیوفه
) (Potatoسیبزمینی
) (Beanلوبیا
کل ()Total
) (Irrigated wheatگندم آبی
) ) Irrigated barleyجو آبی
) )Alfalfaعیوفه
) (Potatoسیبزمینی
) (Beanلوبیا
کل ()Total

سراب

A1B

B1

A2

-31.4

-33.2

-38.1

548

-3.14

-1.22

0

16150

+5.1

+5.1

+13.8

4588

+27.3

+26.9

+34.6

1183

-28.3

-28.5

-35.6

2747

-21.2

-21.2

-19.1

269

-20.3

-16.6

-22.9

62

-3.27

-3.36

-1.2

8849

+7.1

+5.3

+9.9

1254

+36.3

+21.6

+43.6

406

-18.3

-17.9

-24.6

895

-26.6

-22.1

-27.7

262

-40

-39.7

-44.1

55

-0.7

-3

-0.6

2872

-2.2

-4.2

+1.1

2629

+54.6

+49.4

+61.4

636

+25.7

+12.3

+37.1

683

-23.4

-23.6

-20.6

1612

-63.6

-68.3

-71.1

480

-3.6

-6.96

-1.3

6040

+5.8

+5.2

+7.4

1721

+48

+45.4

+47.5

444

-8.7

-12.7

-9.3

1002

-22.3

-18.9

-25.3

567

-77.3

-79.5

-86.9

118

+0.2

-0.96

0

3852

مآخذ :یافتههای تحقیق

Sarab

اسبفروشان 1
Asbforushan1

اسبفروشان 2
Asbforushan2

دوزدوزان
Duzduzan

مهربان 1
Mehraban 1

Source: research findings
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در ایررن مطالعرره ،مرردل  WEAPبرررای شرربیهسررازی وضررعیت
هیدرولوژیک حوضه آجی چای بکار گرفته شد .سال  2018به عنروان
سال پایه و دوره  2018-2050به عنوان سناریو مرجع در نظرر گرفتره
شد .سناریو مرجع بیانگر ادامه اوضاع موجود بردون تغییرر اساسری در
سیاستهای مدیریتی در آینده میباشرد .از نظرر الیی ری نیرز در ایرن
سناریو فرض بر این است که الییو منطقه در سالهرای آینرده تکررار
توالی سالهای گذشته میباشد .به منظور تشکیل مردل برنامرهریرزی
درجه دوم توام با ریسک در منطقه مطالعاتی به دلیل تفراوت ضررایب
فنی ،منابع موجرود و کشرت محصروالت زراعری ،بررای هرر منطقره
کشاورزی یک مدل برآورد شد.
در جدول  1میزان سطی زیرکشت هر یک از محصروالت در هرر
کدام از مناطق کشاورزی در سال پایه ( )2018نشان داده شده اسرت.
در این منطقه بیشترین سطی زیرکشت مربوط به گندم آبی و ک ترین
سطی زیرکشت مربوط به لوبیرا مریباشرد .تغییررات سرطی زیرکشرت
محصوالت زراعی در اثرر تغییرر الیریو در سره سرناریو انتشرار نشران
میدهد که بیشترین میزان تغییرات سطی زیرکشت مربوط به سرناریو
انتشار  A2میباشد چراکه این سناریو به عنوان وخیوتررین سرناریوی
تغییر الییو شناخته گردید .در منطقه کشاورزی سراب عیوفه بیشرترین
کاهش سطی زیرکشت را داشته است ،عیت آن نیاز آبری براالی ایرن
محصول در شرایط تغییر الییو ( )A2است که تا  52/8درصرد ،سرطی

زیرکشت آن کاهش مییابد .البته هر چند سیبزمینری در طرول دوره
کشت آب بیشتری نسبت به عیوفه مصرف میکند ،اما به دلیرل سرود
باال سطی زیرکشت آن ،کاهش ک تری داشته است .ه چنرین سرطی
زیرکشت گندم و جو نیز به ترتیب  48/5و  131/5درصد افزایش یافته
است که عیت آن کو بودن نیاز آبی این دو محصول نسبت بره سرایر
محصوالت میباشد .در سناریو دوم و سوم انتشرار ( B1و  )A1Bنیرز
سطی زیرکشت محصوالت سیبزمینی ،عیوفه و لوبیا کاهش و سرطی
زیرکشت گندم و جو افزایش یافته است .ه رانطروری کره مشراهده
میشود اثرات تغییر الییو در آبخوانها ،متفاوت بروده کره عیرت آنرا
میتوان به وجود تفاوت در محدودیتهرای فنری نظیرر دسترسری بره
منابع آب و سایر نهادهها عنوان کرد .در ه ه آبخوانهای موردمطالعره
سطی زیرکشت محصوالت گندم و جو بردلیل پرایین برودن نیراز آبری
نسبت به سایر محصوالت افزایش یافته و سطی زیرکشت سیبزمینی،
لوبیا و یونجه (به جز آبخوان دوزدوزان) کاهش یافته است .در آبخوان
دوزدوزان در اثر تغییر الییو سطی زیرکشت یونجه افرزایش یافتره کره
عیت آن را میتوان به باال بودن راندمان آبیراری ( 44درصرد) در ایرن
آبخوان نسبت به سایر آبخوانها ( 41درصرد) عنروان کررد .ه چنرین
چاههای بهرهبرداری در ایرن آبخروان بره دلیرل ضرخامت زیراد آن از
آبدهی بسیار باالیی برخوردار بوده و چرخه هیدروژئولوژیکی و پتانسیل
آبی این آبخوان مقادیر باالیی را نشان میدهد.

جدول  -2درصد تغييرات عملكرد و نياز آبی محصوالت در اثر تغيير اقليم
)Table 2- Changes in crop yield and water requirment under climate changes scenarios (%
Reference Scenario
A2 Scenario
B1 Scenario
A1B Scenario

درصد تغيير نياز

درصد تغيير

درصد تغيير نياز

درصد تغيير

درصد تغيير نياز

درصد تغيير

آبی

عملكرد

آبی

عملكرد

آبی

عملكرد

Variation in
water
requirement
)(%

Variation
in yield
)(%

Variation in
water
requirement
)(%

Variation
in yield
)(%

Variation in
water
requirement
)(%

Variation
in yield

Water
requirement
)(m3

+7.9

-8.3

+6.7

-7.1

+8.3

-9.5

3923

5.16

+6.7

-5.3

+6.2

-5.4

+7.2

-8.8

3923

3.23

+10.5

-13

+9.5

-9.6

+11

-17

7584

27.61

+9.4

-8.7

+8.8

-7.5

+9.8

-11

6904

10.68

+12.8

-11.5

+11.5

-10.9

+14

-13

5591

2.5
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نتایج شبیهسازی نشان داد کره در اثرر تغییرر الیریو آینرده تحرت
سناریوهای مختی انتشار ع یکرد محصوالت روند کاهشی نسبت بره

نياز آبی

عملكرد

محصول

Yield
)(Tone

Crop

گندم
)(Wheat

جو
))Barley

سیبزمینی
)(Potato

عیوفه
))Alfalfa

لوبیا
)(Bean

Source: research findings

سناریو مرجع خواهند داشرت .بیشرترین کراهش ع یکررد مربروط بره
سناریو انتشار  A2میباشد .در میان محصوالت مرورد بررسری تحرت

اثرات اقتصادی تغییر اقلیم و سناریوهای مدیریت منابع آب...

سناریوی انتشار  A2سیبزمینی با  17درصد بیشترین کاهش ع یکرد
را خواهد داشت .ع یکرد گندم و جو نسبت به سایر محصوالت کاهش
ک تری را نشان میدهد که نشاندهنده مناسب برودن شررایط الیریو
مانند میانگین دما و طول فصل رشد است .بره ه رین دلیرل ایرن دو
محصول سطی زیرکشت باالتری در سناریوهای الیی ری دارا هسرتند.
اثرات تغییر الییو آینده بر خصوصیات رشد و ن رو گیاهران ،برآینرد دو
عامل افزایش دما و کاهش بارندگی خواهد بود .از اینرو از تغییر الییو
و گرم شدن هوا در آینده میتوان به عنوان یرک خطرر جردی بررای
کاهش ع یکرد و درآمد زارعین نام برد کره طبعرا منجرر بره کراهش
انگیزه تولید میگردد.
نتایج نشان داد که طی دوره  2018-2050نیاز آبری محصروالت
مورد بررسی افزایش خواهد یافت .بیشترین میزان افرزایش نیراز آبری
محصوالت مربوط به سناریوی انتشار  A2میباشد ،به طوری که نیراز
آبی لوبیا تحت سناریو انتشار  14 ،A2درصد نسبت به سرناریو مرجرع
افزایش خواهد یافت و نیاز آبی آن از  5591متر مکعب در یک هکترار
به  6374متر مکعب در سناریو تغییر الییو شدید خواهد رسید .نیاز آبی
جو نسبت به سایر محصوالت افزایش ک تری داشته کره ترا حردودی
بیانگر سازگاری آن با تغییر الییو میباشد.
در جدول ( )3نتایج اع ال سرناریو تغییرر الیریو برر میرزان آب در
دسترس و لابییت اط ینان تأمین آب نواحی مختی کشاورزی این زیر
حوضه طی دوره زمانی  2018-2050گزارششده است .براساس نتایج
حاصیه با ولوع تغییر الییو ،آب در دسترس و لابییت اط ینران عرضره
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آب در نواحی کشاورزی مختی به میزان چش گیری کاهش مییابرد،
به گونه ای که تغییر الییو موجب کاهش میانگین آب در دسترس کرل
مناطق آبیاری به میزان  21/92درصد می شود ،اما اثر تغییر الیریو برر
میزان آب در دسترس مناطق کشاورزی متفاوت میباشد .مقدار آب در
دسترس منطقه اسبفروشان  2به میزان  31/01درصد کاهش مییابد،
این در حالی است که در منطقه سراب میزان کاهش به  12/29درصد
مری رسرد .در والرع لررار گررفتن ناحیره کشراورزی اسبفروشران  2در
پایین دست حوضه آبریز آجیچای ،موجب تشدید اثرات تغییر الییو برر
میزان آب در دسترس شده است.
درصد اط ینانپرذیری سیسرتو در بررآورد تقاضرای هرر کردام از
آبخوانها طی سناریو تغییر الییو ( )A2در جدول ( )3نشان داده شرده
است .براساس نتایج اگرر در ت رام سرالهرای پریشرو در یرک افرق
بیندمدت مقدار آب موجود در اثر کاهش بارندگی و افزایش دما کاهش
داشته باشد ،احت ال اینکه تقاضای آبخوان سراب به طور کامل ترامین
شود  74/31درصد است .ه چنین با احت ال  76/71درصرد تقاضرا در
منطقه کشاورزی اسبفروشان  1تامین خواهد شد .بعالوه احت ال تامین
نیاز آبری کشراورزی اسبفروشران  ،2دوزدوزان و مهربران بره ترتیرب
 75/41 ،55/71و  62/35درصد است .این نتیجه حاکی از پایین بودن
احت ال تامین آب در بخش کشاورزی میباشد و تایید میکنرد کره در
اثر تغییر الییو شدید بیشترین فشار بر بخرش کشراورزی وارد خواهرد
شد .ه چنین میانگین لابییت اط ینان ترأمین آب زیرر حوضره نیرز از
 84/93به  62/35درصد رسیده است.

جدول  -3مقایسه آب در دسترس و قابليت اطمينان عرضه آب در حالت پایه و سناریو تغيير اقليم
Table 3- The comparison of available water and the water reliability in base and climate change scenario
Reference scenario
A2 Climate change scenario

قابليت اطمينان

آب در دسترس

قابليت اطمينان

Reliability
)(%
74.31

Available water
) (% 
-12.29

Reliability
)(%
93.68

132.57

76.71

-18.21

89.34

66.6

41

55.71

-31.01

71.42

21.9

41

75.41

-25.81

83.12

45.6

44

62.35

-22.32

87.10

34.43

43

-21.92

84.93

60.22

42

68.89

آب در دسترس

راندمان

)Available water (mm3

مآخذ :یافته های تحقیق

در گام بعد اثر سناریوهای مردیریت منرابع آب برر سرودگ الگروی
کشت و اشتغال نیروی کار کشاورزان منطقه بدست آمرد .سرناریوهای
در نظر گرفته شده در این مطالعره شرامل کراهش سرهو مصررف آب
کشاورزی به میزان  20درصد و افرزایش رانردمان آبیراری مریباشرد.
جدول  4درصد تغییرات سود کشاورزان طری اجررای سرناریو کراهش

آبياری
Irrigation
efficiency
41

آبخوان
Aquifer

) (Sarabسراب
) (Asbforushan 1اسبفروشان 1
) (Asbforushan 2اسبفروشان 2
) (Duzduzanدوزدوزان
) (Mehraban 1مهربان 1
) (Averageمیانگین
Source: research findings

سهو آب بخش کشاورزی و ه ینطوری اع ال این سناریو به دنبرال
تغییر الییو را نشان میدهد .با توجه به جدول  4مالحظه میشرود برا
اع ال سناریو کاهش سهو آب بخش کشاورزی به ه راه سرناریوهای
انتشار تغییر الییو ،سود در هر یک از مناطق نسبت به سرناریو مرجرع
کاهش مییابد .بیشترین میزان کاهش سود مربوط به سناریو کراهش
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سهو آب بخش کشاورزی به ه راه سناریو انتشرار  A2مریباشرد .بره
عنوان مثال سود منطقه کشاورزی دوزدوزان با اجرای سرناریو کراهش
سهو آب بخش کشاورزی و به دنبرال سرناریو انتشرار  A2حردود 18
درصد نسبت به سناریو مرجع کاهش مییاید .بیشترین میزان کراهش

سود ناشی از اجرای این سناریو مربوط به منطقه اسبفروشان  2برا 28
درصد کاهش نسبت به مرجع میباشد .کاهش سود میتواند ناشری از
کاهش ع یکرد محصوالت به دنبال تغییر الییو باشد.

جدول  -4درصد تغييرات سود کشاورزان در سناریو کاهش سهم آب بخش کشاورزی نسبت به سناریو مرجع
Table 4- Changes in farmers profit under reducing the share of agricultural water scenario compared to the reference
)scenario (%

سناریوی کاهش سهم آب بخش کشاورزی به همراه سناریو تغييرات

سناریو کاهش سهم آب بخش

اقليم

کشاورزی

Reducing the share of agricultural water along with climate
change scenario

Reducing the share of
agricultural water

A1B

B1

A2

-19

-16.4

-22

-12

-17.4

-16.8

-20

-16

-22.3

-20.1

-28

-18

-17.3

-17.2

-18

-13

-13.3

-11.1

-15

-8

آبخوان
Aquifer

) (Sarabسراب
) (Asbforushan 1اسبفروشان 1
) (Asbforushan 2اسبفروشان 2
) (Duzduzanدوزدوزان
) (Mehraban 1مهربان 1

مآخذ :یافتههای تحقیق

Source: Research Finding

سود حاصل از کشت محصوالت زراعری هرر زیرر حوضره در اثرر
اجرای سرناریو افرزایش رانردمان آبیراری ( )EFFدر سرناریو مرجرع و
ه ینطور اجرای این سناریو ه راه با سناریوهای انتشرار تغییرر الیریو
( )CCدر جدول ( )5گزارش گردیرده اسرت .در کییره زیرحوضرههرای
تحت بررسی با افزایش رانردمان آبیراری میرزان سرود آن زیرحوضره
افزایش یافته است .به عنروان ن ونره در منطقره کشراورزی دوزدوزان
مقدار سود به اندازه  16درصد نسبت به سناریو مرجع افرزایش نشران

میدهد .بیشترین میزان افزایش سود در این سناریو مربوط به سراب با
 18درصد و ک ترین آن مربوط به اسبفروشران  2برا  12درصرد بروده
است .نتایج جدول ( )5موید آن است که اجرای این سناریو ه رراه برا
سناریو تغییر الیریو منجرر بره افرزایش سرود در هرر یرک از منراطق
میگردد .از اینرو با افزایش راندمان آبیاری ،عالوه بر استفاده مفیرد و
موثر از آب تخصیصی به کشاورزی ،رفاه کشاورزان هر یک از منراطق
با توجه به سود مناسبتر ،حفظ خواهد شد.

جدول  -5درصد تغييرات سود کشاورزان در سناریو افزایش راندمان آبياری نسبت به سناریو مرجع
)Table 5- Changes in farmer's profit under increasing irrigation efficiency scenario compared to the reference scenario (%

سناریوی افزایش راندمان آبياری به همرا سناریو تغييرات اقليم

سناریوی افزایش راندمان آبياری

Increasing irrigation efficiency scenario along with
climate change scenario
A2
B1
A1B

Increasing irrigation
efficiency scenario

+11

+12

+7.3

+11

+6.1

+3.2

+3.3

+1.4

Aquifer

+9

+18
+13
+12

+7.6

+8.9

+3.8

+16

+9

+11.2

+10.3

+15

مآخذ :یافته های تحقیق

از طریق شبیهسازی حوضه آبریز آجی چای در شهرستان سراب و
پیادهسازی مدل هیدرولوژیکی منطقه ،مقادیر آب تخصیصی به بخش
کشاورزی با اع ال سناریوهای کاهش سرهو آب بخرش کشراورزی و
افزایش راندمان آبیاری بواسطه توسعه سیستوهای آبیاری در اثر تغییر
الییو بدست آمد .نتایج خروجی مقدار آب تخصیصی بخش کشراورزی

آبخوان
) (Sarabسراب
) (Asbforushan 1اسبفروشان 1
) (Asbforushan 2اسبفروشان 2
) (Duzduzanدوزدوزان
) (Mehraban 1مهربان 1
Source: Research findings

با سیاستهای اع ال شده در مدل  ،WEAPبه عنوان داده ورودی به
مدل برنامهریزی درجه دوم توام با ریسرک وارد شرد و در محردودیت
مربوط به آب در مدل مورد استفاده لرار گرفت و واکنش کشاورزان در
تعیین الگوی کشت منطقه بدست آمد.

اثرات اقتصادی تغییر اقلیم و سناریوهای مدیریت منابع آب...
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شكل  -3درصد تغييرات الگوی کشت تحت سناریو افزایش راندمان آبياری
)Figure 3- Changes in cropping pattern under increasing irrigation efficiency scenario (%

شکل  3سهو هر کدام از محصوالت در الگوی کشت هر یرک از
مناطق مورد مطالعه در سناریوهای مرجرع ( ،)referenceتغییرر الیریو
( )CCو ه چنین تغییر الییو ه راه با سناریو افزایش رانردمان آبیراری
( )CC+EFFرا نشان میدهد .ه انطور که ن ودار نشان میدهرد در
سناریو تغییر الیریو کشراورزان تقاضرای آب را کراهش داده و الگروی

کشت خود را به س ت محصوالت کومصرف آب تغییر مریدهنرد بره
طوریکه سهو محصوالت عیوفهجات ،سیبزمینی و لوبیرا در الگروی
کشت کاهش یافته و برعک سهو سطی زیرکشت گندم و جو نسبت
به سناریو مرجع افزایش یافته است.
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شكل  -4درصد تغييرات الگوی کشت تحت سناریو کاهش سهم آب بخش کشاورزی
)Figure 4- Changes in cropping pattern under reducing the share of agricultural water scenario (%
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اجرای ه زمان سناریو افزایش راندمان آبیاری بره ه رراه سرناریو
تغییر الییو باعث میگردد سطی زیرکشرت محصروالت سریبزمینری،
لوبیا و عیوفه نسبت به سناریوی مرجع نیز افزایش یابد .در والع اجرای
این سناریو با افزایش سرود کشراورزان و کراهش مصررف آب ه رراه
خواهد شد.
ترکیب الگوی کشت در سناریو کاهش سهو آب بخرش ()AWR
در مقایسه با سناریو مرجع و سناریو تغییرر الیریو تغییرر کررده اسرت.
چنانچه در شکل  4مشاهده میشود الگروی کشرت در سرناریو تغییرر
الییو باعث گردیده که سطی زیرکشت محصوالت با نیراز آبری براالتر
کاهش یابد .ه چنین اجرای سناریو کاهش سهو آب بخش کشاورزی
جهت مقابیه با کو آبی ه راه با سناریو تغییر الییو باعث گردیده سطی
زیرکشت محصوالت با نیاز آبی باالتر به میرزان لابرل تروجهی ک ترر
شود .سیبزمینی با اینکه نیاز آبی باالتری نسربت بره لوبیرا و عیوفره
داشته با این حال کاهش سطی زیرکشت آن ک تر از سایر محصوالت
بوده است که عیت آن باال بودن سود بررای کشراورزان منطقره بروده

است .کشاورزان عک الع ل ثابتی را نسبت به تغییرات میزان آبهای
سطحی و زیرزمینی و بارش در اثر تغییر الییو نشان ن یدهنرد و ایرن
مساله به سود ناسی از کشت هر محصول و مقردار آب مصررفی آن و
سایر نهادهها بستگی دارد ولی به طرور کیری الگروی کشرت بره نفرع
محصوالت با نیاز آبی پایینتر و سود باالتر تغییر میکند.
پرداختن به اشتغال ض ن مشخص کردن وضعیت فعیری شرا یین
نشان میدهد در صورت تغییر الیریو شردید و کراهش آب کشراورزی
بدون در نظر گرفتن مشا ل جایگزی ،چه تعداد شغل با تهدیرد روبررو
خواهند شد .در شهرستان سراب شا یین بخش کشاورزی نسربت بره
کل شا یین ،بیشترین تعداد را دارد .سرهو اشرتغال بخرش کشراورزی
شهرستان سراب  3/9برابر بیشتر از متوسط اشتغال کشاورزی حوضره
است .بدین ترتیب استنباط میشود که در شهرستان سراب ،کشاورزی
دارای وابستگی بیشتری به حوضه آجی چای است .در جدول  6درصد
تغییرات اشتغال نیرویکار در هر یک از سناریوهای مدیریتی به ه راه
سناریو تغییر الییو گزارش شده است.

جدول  -6درصد تغييرات نيرویکار در سناریوهای مدیریتی نسبت به سناریو مرجع
)Table 6- Changes in labor use under management scenarios compared to reference scenario (%

سناریوی افزایش

سناریو کاهش سهم آب

سناریوی افزایش

سناریو کاهش سهم

سناریوی تغيير

کشاورزی همراه با A2

راندمان آبياری

آب بخش کشاورزی

اقليم A2

Increasing
irrigation efficiency
and A2 scenarios

Reducing the share of
agricultural water and
A2 scenarios

Increasing
irrigation efficiency
scenario

Reducing the share
of agricultural
water scenario

A2 Climate
change
scenario

-28

-23

-13

-7

-18

-16

-12

-7

-4

-11

-14.5

-14

-6

-4.5

-9.9

-20

-16

-9

-6

-14.5

-26

-21

-9.5

-8

-19

-20.9

-17.2

-8.9

-5.9

-14.48

راندمان آبياری همراه
با A2
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در اثر تغییر الییو در سناریو انتشار  ،A2متوسط اشتغال کشاورزی
در منطقه با کاهش  14/48درصدی مواجره مریشرود .تحرت سرناریو
کوآبیاری بدون سناریو تغییر الییو اشتغال نیررویکرار بره میرزان 5/9
درصد و در سناریوی افزایش رانردمان آبیراری بره میرزان  8/9درصرد
کاهش مییابد .اع ال سناریو کوآبیاری ه راه برا تغییرر الیریو گرچره
باعث کاهش مصرف آب میگردد ولی از طرف دیگر با کاهش سرطی
زیرکشت محصوالت کاربر ،باعث کراهش اشرتغال  17/2درصردی در

آبخوان

Aquifer

سراب
)(Sarab

اسبفروشان 1
)(Asbforushan 1

اسبفروشان 2
)(Asbforushan 2

دوزدوزان
)(Duzduzan

مهربان 1
)(Mehraban 1
) (Averageمیانگین

Source Research findings

منطقه میگردد .سناریو افزایش راندمان آبیاری به ه راه تغییرر الیریو
نیز باعث کاهش اشتغال در منطقه به انردازه  20/9درصرد مریگرردد.
بیشترین میزان کاهش اشتغال در سناریوهای کاهش سهو آب بخرش
کشاورزی و افزایش راندمان ه راه با سرناریو انتشرار  A2مربروط بره
منطقه سراب است که به ترتیب  23و  28درصد کاهش مییابد .بهبود
راندمان آبیاری از طریق توسعه روشهای نوین آبیاری از ج یه آبیاری
لطرهای و بارانی صورت میگیرد .بدیهی است بکارگیری این روشها

اثرات اقتصادی تغییر اقلیم و سناریوهای مدیریت منابع آب...

موجب کاهش نیررویکرار مرورد نیراز در مرحیره آبیراری محصروالت
میگردد .به عنوان مثال در منطقه مورد مطالعه برای تولید سیبزمینی
در سیستو آبیاری بارانی به طور متوسط  8نفر روز در هکتار نیرویکار
الزم بوده ،در حالی که در سیستو آبیاری سنتی این میزان به  15نفرر
روز در هکتار میرسد .از ایرنرو در سرناریو افرزایش رانردمان آبیراری
اشتغال کاهش بیشتری را نشان میدهد.

نتيجهگيری و پيشنهادها
این مطالعه با ارائه یک مدل هیدرو -التصادی به دنبال پر کرردن
شکاف تحقیقات گذشته در ارزیابی اثررات تغییرر الیریو برر زیرربخش
زراعت است .براساس نتایج در شرایط تغییر الییو به دنبال افزایش دما
و کاهش بارندگی ،ذخایر آبخوانهرا و دبری رود آجری چرای کراهش
خواهد یافت .کاهش منابع آب در دسترس کشاورزی منجرر بره تغییرر
الگوی کشت و کاهش سطی زیرکشت محصوالت آببر خواهرد شرد.
به طور کیی الگوی کشت به نفع محصوالت با آب مصرفی کو و سود
بیشتر تغییر میکند .نتایج مطالعره مانترا و ه کراران ( )23ه سرو برا
یافتههای پژوهش نشان داد که کشاورزان در مقابل کراهش بارنردگی
به صورت حدالل کردن اثرات آن بر سود پاسخ میدهند .نتایج مطالعه
کهیل و ه کاران ( )18و مرید و مسات بوانی ( )26بیانگر این است که
بهترین پاسخ کشاورزان به شررایط ک برود آب تغییرر الگروی کشرت
میباشد.
در بین محصوالت مورد بررسی بیشترین کاهش سطی زیرکشرت
مربوط به محصول لوبیا است که دلیل آن نیراز آبری براالی محصرول
عنوان میشود .در مقابل محصول سیبزمینی عییر و نیاز آبی باالتر
از لوبیا به دلیل اینکه سود باالتری نسبت به لوبیا دارد کراهش سرطی
زیر کشت ک تری را تجربه میکند .نتایج مطالعه لی و ه کراران ()20
نیز این امر را تایید میکند .آنها به این نتیجه رسیدند که کشاورزان در
شرایط خشکسالی به تولید محصوالتی میپردازند کره ضر ن داشرتن
نیاز آبی ک تر ،به ازای هر واحد آب ارزش بیشتری تولید ن اید .مطابق
یافتهها در منطقه مرورد مطالعره ،گنردم و بخصروص جرو مریتواننرد
مقاومت بیشتری به تغییرات الییو داشته باشند ،لذا تغییر الگوی کشت
مسی ا از راهکارهای سازگار با تغییر الییو میتواند محسوب گردد.
در اثر تغییر الییو کاهش کاربری نیرویکار به وجود مریآیرد .بره
دلیل کاهش سطی زیرکشت محصوالتی که نیاز به نیروی کار فراوانی
دارند (سیبزمینی و لوبیا) ،خروج نیروی کرار از کشراورزی بره وجرود
میآید .با توجه به اینکه اجازه تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ایرن
منطقه به کشراورزان داده ن ریشرود ،برا خرروج کشراورزان از حرفره
تخصصی خود ،مشا ل کاذب رشد چش گیری خواهد داشت .این امرر
به طور یر مستقیو سبب به وجود آمدن پیامردهای اجت راعی منفری
میگردد .نتایج مطالعره سرالمی و ه کراران ( )33در ارزیرابی اثررات
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خشکسالی بر بخش کشاورزی ایران حکایت از کاهش اشتغال بخرش
کشاورزی دارد .به عالوه مطالعه لریشری و ه کراران ( )29و اسرتیو و
ه کاران ( )11کاهش اشتغال در بخش کشاورزی را تایید میکند.
با توجه به اه یت نهاده آب ،مساله بهبود رانردمان آبیراری بسریار
مهو تیقی میشود .متوسط راندمان آبیاری در منطقه  42درصد است و
این مقدار با بهبود تکنولوژیهای آبیاری لابل بهبود است .بره منظرور
مقابیه با اثرات تغییر الییو و سازگاری با آن افزایش راندمان آبیاری در
منطقه میتواند به حدالل کردن اثرات این پدیده ک ک کند.
اع ال سناریو کاهش سهو آب بخرش کشراورزی نشران داد کره
گرچه اع ال این سیاست در اثر تغییر الییو باعث کاهش مصرف نهاده
ک یاب آب میگردد ولی از طرفی باعث کاهش سود و اشتغال بخرش
کشاورزی میشود .اع ال سیاست افزایش راندمان آبیراری نیرز باعرث
افزایش سود و کاهش مصرف آب مریگرردد ولری از طرفری نیرز برر
اشتغال بخش کشاورزی تاثیری منفی دارد .نتایج اع ال سیاست بیانگر
این موضوع است که اع ال سیاستها به تنهایی راهکار مناسبی برای
برگرداندن سطی آب به شرایط مطیوب نیست ،لذا نیاز است که چندین
سیاست به طور هوزمان در این منطقه اع ال شرود ترا بتروان نتیجره
مناسبتری بدست آورد.
در مج وع نتایج این مطالعه نشان میدهد کره در صرورت ثابرت
ماندن روشهای مدیریتی به احت ال زیاد در آیندهی نزدیک ،ع یکررد
محصوالت در حوضه آجی چای کاهش چش گیری خواهرد یافرت .در
این بین بهینهسرازی روشهرای مردیریتی ،انتخراب زمران کاشرت و
برداشت بهینه ،مطالعه و امکانسنجی استفاده از محصوالتی برا طرول
دوره رشد کوتاهتر و استفاده از ارلام با ع یکرد براالتر مریتوانرد جرزو
راهکارهای مقابیه با اثرات تغییرر الیریو مردنظر لررار گیرنرد .در ایرن
مطالعه از مدل برنامهریزی درجه دوم توام با ریسک در مدل التصادی
استفاده گردید که پیشنهاد میشود جهرت اط ینران از صرحت نترایج
حاصیه و داشرتن درک والرع بینانره از شررایط حراکو برر منطقره ،در
مطالعات آینده از الگوی برنامهریزی ریاضی مثبت ( )PMPدر بررآورد
مدل هیدرو-التصادی بهره گرفته شده و با یافتههرای تحقیرق حاضرر
مقایسه شود.
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Introduction: Ajichay basin is one of the largest agricultural areas and water consumption in Urmia Lake
basin. During the recent years, the impact of climate change on one hand, and human factors on the other hand,
have changed Ajichay basin to a center of crisis as it has lost its efficiency in supplying water for Urmia Lake.
Having the main branches of Ajichay, Sarab county has a great role in crop production and therefore agricultural
water consumption compared to other counties around the basin. Therefore, managing water consumption in
Sarab County is suggested to resolve the decreased quality and quantity of water in Ajichay basin. Therefore, the
aim of the current study is to investigate the impact of climate and water management scenarios on water
resources, cropping pattern, yield, and profits of farmers in Sarab County.
Material and Methods: To achieve the study aims, the hydro-economic model was used. In the economic
section, quadratic risk programming model and in the hydrological section, the WEAP-MABIA model was used.
The purpose in quadratic risk programming model is to maximize the expected farmers’ utility to some technical
and structural restrictions. Maximum expected utility of farmers which is calculated by subtracting the risk
element from the net income for each crop. MABIA uses a two-part crop coefficient. In the dual crop coefficient
approach, the effects of crop transpiration and soil evaporation are determined separately. Two coefficients are
used: the basal crop coefficient (Kcb) to describe plant transpiration, and the soil water evaporation coefficient
(Ke) to describe evaporation from the soil surface. The current study applied HadCM3, as the general circulation
model. LARS-WG was used for downscaling climatic generator and producing rainfall, radiation, and minimum
and maximum temperature in a station under A2, B1, and A1B emission scenarios. The period 1987-2018 was
used as the base and the future considered period was 2018-2050. All required variables such as information
about input values, production quantities, and economic information were collected from 210 questionnaires
filled by farmers during 2018 which were selected through stratified random sampling.
Results and Discussion: The results showed that the average rainfall decreased in the range of 21-38% under
the emission scenarios of A2, B1, and AIB during 2018-2050 period. In the next period of 2018-2050, the
average annual temperature will also increase by 2.5 °C compared to the baseline period under A2 scenario. The
results of simulations revealed that the crop yields would undergo a decrease after climate change scenarios. The
most considerable yield reduction belongs to A2 scenario in which potato will have the highest yield reduction of
17%. The crop yields of barley and wheat shows a slight reduction. Thus, these two products have larger
cropping area in the climatic scenarios. The results of climate change indicate a diminishing trend in available
water and water supply reliability for agricultural purposes. The available water for irrigation areas had 21.92%
decrease after applying climate change scenario. The mean for water supply reliability in the sub-basin decrease
from 84.93% to 62.35% if the future years continue to have a decrease in rainfall and increase in temperature. By
applying the scenario of agricultural water reduction along with climate change scenario, the profit in each
region will decrease compared to the reference scenario. The highest reduction rate belongs to Asbforushan 2
area with 28% compared to the reference scenario. The profit in all the sub-bases had a rise after increasing
irrigation efficiency scenario. Thus, applying increasing efficiency scenario, in addition to more useful and
efficient use of allocated water, will also increase farmers' profits which offer a better situation than the scenario
of reducing the share of agricultural water. Among the studied crops, bean had the highest reduction in
cultivation, which stemmed from its high-water requirement. However, potato also had a high water requirement
compared to bean but maintained a high cropping area due to higher gross profits. Findings of the current study
revealed that wheat and barley had more resistance against the effects of climate change and shifting the patterns
of cropping was an adaptive strategy for coping with the effects of climate change. Climate change reduces the
labor employment. As Implementing A2 scenario results in a 14.48% decrease in the average of agricultural
employment in the area. The agricultural water reduction scenario alone results in 5.9% decrease in labor,
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whereas the increasing irrigation efficiency scenario has an 8.9% decrease. Applying the agricultural water
reduction scenario along with climate change reduces the employment by 17.2% in the region by reducing the
area under cultivation of crops that require a lot of labor. The increasing irrigation efficiency along with climate
change scenario also results in a 20.9% reduction in labor employment.
Conclusion: Overall, the findings of the current study revealed that without changing the management
strategies there would be a considerable reduction in crop yield in near future. Optimizing management methods,
selection of right time for crop cultivation, optimized harvest, studying the feasibility of cultivating crops with
shorter growth period and using cultivars with higher yield are the effective ways to confront the effects of
climate change. The analysis of scenarios revealed that policies alone cannot compensate for water problems and
there is a need for plenty of scenario for optimum results.
Keywords: Ajichay basin, Hydro-economic model, Quadratic risk programming, WEAP-MABIA
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