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  6991 پاییز ،49-07 (،4)9 انسانی، علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه

 و اطالعدا  فنداور  کداربرد ارزیدابی (.6931) حمیدد جاللیان، و وحید؛ ریاحی، حسن؛ افراخته، سودابه؛ سرائی،
 عنلم  در ای رشله  هیمن هطملعلم  فصلنامه  .ندر  سیستمی رویکرد با کشاورز  آب مصرف ساز بهینه در ارتباطا 

 .43-07 (،4)3 ،انسمنی
 8772-4146شاپا: 

 آزاد است.  نویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز ) 

سازی مصرف  ابی کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در بهینهارزی
 آب کشاورزی با رویکرد سیستمی نرم

 

یاحی2حسن افراخته، 1سودابه سرائی*  4، حمید جاللیان3، وحید ر
 30/53/5031؛       پذیرش: 03/30/5031دریافت: 

 چکیده
عصر اطالعا  و ارتباطا  نا  دارد،  انکار است. در عصر حاضر که وابستگی بخش کشاورز  به آب، غیرقابل

هدا  ندوین اطالعدا  و  گیر  از داندش و فناور  با توجه به رشد فزاینده جمعیت و محدودیت منابع آب، بهره
ا  و با نگاهی به علدو   رشته ارتباطا  برا  تأمین غذا  مرد ، امر  ضرور  است. این مقاله با رویکرد  میان

سداز   یریت، و جغرافیدا، نقدش فنداور  اطالعدا  و ارتباطدا  را در بهینهکشاورز ، فناور  اطالعا ، مدد
ها  تفکر سیستمی در علم مدیریت  که از روش« ها  نر  سیستم»  گیر  از روش مصرف آب کشاورز  با بهره

نفعدان  است، تحلیل کرده اسدت. مسدهله آب مصدرفی در کشداورز ، دارا  پیییددگی سداختار  بدوده و   
آیدد. در ایدن مقالده بده ایدن  شدمار می رو جزء مسائل نر  به ها  متفاوتی درباره آن دارند؛ ازاین مختلف، دیدگاه

تواندد بده احدالل الگدو  آب  از چه راهی و با چه سازوکار  می پرسش اساسی پاسخ داده شده است که 
خونی بددرداران حوضدده آبریددز گدداو مصددرفی در کشدداورز  کمدد  کنددد. جامعدده آمددار  پدد وهش، همدده بهره

کشاورز برآورد شد. اطالعا  بدا اسدتفاده از  929( است و تعداد نمونه با فرمول کوکران برابر با =643926)
سداختاریافته  ها  نیمه نفعان مسهله با انجدا  مصداحبه ها  موجود و نظرا     نامه، گردآور ، و دیدگاه پرسش

نفعدان،  نتایج بیانگر این بود کده از دیددگاه   ها  مربوطه، شناسایی شدند.  با متخصصان و مسهوالن سازمان
ها   گیر  هدا در تصدمیم رسانی به کشداورزان و کمد  بده آن تواند از طریق اطالع ایجاد ی  سامانه آبیار  می

ا   اندداز  چندین سدامانه تردیدد راه مربوط به آبیار ، در میزان مصرف آب توسط کشاورزان، اثرگذار باشدد. بی
 ساز  بین مخاطبان احلی است. ربط و آموزش و فرهنگ ها     ین دستگاهنیازمند هماهنگی ب

بحران آب، کشداورز ، احدالل الگدو  مصدرف، تفکدر سیسدتمی، حوضده آبریدز گداوخونی  :ها کلیدواژه

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

مسهولنویسندهایرانتهران،خوارزمی،دانشگاهجغرافیایی،علو دانشکدهروستایی،ریز  برنامهوجغرافیادکترا  آموخته دانش
 

ایرانتهران،خوارزمی،دانشگاهجغرافیایی،علو دانشکدهتایی،روسریز  برنامهوجغرافیااستاد
 

ایرانتهران،خوارزمی،دانشگاهجغرافیایی،علو دانشکدهروستایی،ریز  برنامهوجغرافیاگروهدانشیار
 

ایرانتهران،خوارزمی،دانشگاهجغرافیایی،علو شکدهدانروستایی،ریز  برنامهوجغرافیاگروهدانشیار
 

http://dx.doi.org/10.22631/isih.2017.1936.2479
https://www.doi.org/10.22631/isih.2017.1937.2480
https://www.doi.org/10.22631/isih.2017.1937.2480
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 مقدمه
کمبدود آب، موضددوعی جهددانی اسددت. ایددران از لحددار موقعیددت جغرافیددایی در ناحیدده خشدد  و 

حور  برف و بداران  ها  جو  به نبع احلی تأمین آب آن، بارندگیخش  اقلیمی قرار دارد و م نیمه
شدود  میلیارد مترمکعب برآورد شده است که گفته می 477طور میانگین، حدود  است که ساالنه به

ها  گوناگون ازجمله تبخیر، از دسترس خارج شدده   میلیارد مترمکعب آن به شکل 807نزدی  به 
 هدا  سدیحی، و زیرزمیندی  ها  تجدیدپدذیر، آب مانده، آب قیمیلیارد مترمکعب با 697و حدود 

هدا، مددیریت  همینین پراکنش نامتناسب جغرافیدایی و زمدانی بارش(. 637، 6933است )خلیلی، 
(. در ایدن میدان، 84، 6938رو کرده است )کیانی و سدید ،  بهینه منابع آب را در ایران با مشکل روبه

شود؛ بنابراین، توجده جدد  بده مددیریت  ه آب محسوب میکنند ترین مصرف بخش کشاورز  بزرگ
بدا  (.33 ،6923بهینه مصرف آب در بخش کشاورز ، اهمیت زیداد  دارد )حدبوحی و همکداران، 

افزایش بدرا  محصدوال  کشداورز ، اسدتفاده کداراتر از مندابع کمیداب،  توجه به تقاضا  درحال
عنوان  بر تأمین تقاضا  جامعده بده منابع، افزون بردار  بهینه از این ضرورتی انکارناپذیر است. بهره

هدا فعالیدت کشداورز  جددا از  برداران را که بدرا  آن تواند افزایش درآمد بهره  ی  هدف کالن، می
آیدد، درپدی داشدته باشدد )بابدائی و  شدمار می ا  از زنددگی نیدز به عنوان شیوه فعالیتی اقتصاد  به

 (.349، 6939همکاران، 
ین نظرند که مدیریت منابع آب در شدرایط فعلدی، مددیریت مناسدبی نیسدت و کارشناسان بر ا

هدا  زیرزمیندی و نیدز کداهش  ها  اخیر، شاهد کداهش مندابع آب موجب شده است که طی سال
گویی  سیح زیر کشت کشاورز  در برخی مناطق باشیم و ظرفیت آبی کشور، دیگر قادر بده پاسدخ

  نیست. افزایش جمعیت و به تبع آن، باال رفتن تقاضدا رشد آب در بخش کشاورز به تقاضا  روبه
برا  محصدوال  کشداورز ، افدزایش سدیح زیدر کشدت، بدروز خشکسدالی و تغییدرا  شددید 

ها  آبیار  سنتی، پایین بودن بازده آبیار ، کنترل نشددن مصدرف آب در بخدش  هوایی، روش و آب
گاهی کم کشاورزان، و فقدان مدیریت مناسب آب، رویه از منابع    بردار  بی  سبب بهره کشاورز ، آ

ها   بردار  از چاه ها  بهره  و بروز خیرهایی مانند کاهش کمی و کیفی منابع آب، افزایش هزینه  آب
 (.6938ها  آب زیرزمینی شده است )حقیقتی،  و سایر منابع آبی، نشست زمین و سفره

ر  در مصدرف آب دارد، با توجه به وضع موجود، ازآنجاکه بخدش کشداورز  سدهم چشدمگی
گیر  و  بدردار ، تصدمیم بیش از هر زمان دیگر  مشدارکت و حودور مسدتقیم کشداورزان در بهره

رسدد )رحیمدی،  نظر می ها  مرتبط با منابع آب، ضرور  به مدیریت، و طراحی و ارزشیابی برنامه
ا نیدز بدا تنهایی میرل نیست، بلکه ایدن موضدوع بخدش کشداورز  ر (. مسهله کمبود آب به6934
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هدا  اجتمداعی، و  رو کرده است و مشکالتی مانند مهداجر ، ناهنجار  ها  فراوانی روبه چالش
آورد؛ بنابراین، با توجه به مصدرف بدیش از حدد آب در  همراه می محییی را نیز به پیامدها  زیست

  گدذر حل برا ترین راه ترین و منیقی ساز  مصرف، مناسب رسد بهینه نظر می بخش کشاورز ، به
 آبی باشد. از بحران کم

مصدرف    ریز  در مدیریت بهینه در راستا  کاهش بحران کمبود آب، الز  است که تفکر برنامه
بدرداران آب در آن مشدارکت داشدته  حور  سازوکار  جامع و یکپارچه درآیدد و همده بهره آب، به

گداهی دادن بده کشداورزان و  یهرو  بی   ها  جلوگیر  از برداشت باشند. در همین راستا یکی از راه ، آ
گر  دولت، و انتقال مدیریت آب است، زیرا با وجود تعداد زیاد روستاها  نفعان، کاهش تصد    

   تواندد بده توسددعه تنهایی نمی هدا و مدزارع کشداورز  در سدیح کشددور، دولدت بده و پراکنددگی با 
تواندد بدا  فع کند؛ بنابراین، دولدت میها را ر اجتماعی روستاها کم  کرده و تما  نیاز آن د اقتصاد 

هدا  غیرحداکمیتی )ازجملده امدور آب( بده کشداورزان، و دور  از ایدن  واگذار  تصد  فعالیت
ها  پیشنهاد  در این زمینه و پرهیز از  طور طبیعی به ارتقا  مقبولیت اجتماعی طرل ها، به فعالیت

ن و روستاییان، کم  کندد. امدروزه دادن ها توسط کشاورزا تغییرا  احتمالی یا رها کردن این طرل
گاهی ها  مهم و ضدرور  بدرا   ها  الز  به کشاورزان در زمینه مصرف بهینه آب، یکی از بحث آ
هدا  ندوین  ریزان مسائل آبیار  در سدیح جهدان اسدت و در ایدن زمینده اسدتفاده از فناور  برنامه

 ده است.ش  اطالعاتی و ارتباطی به ی  راهکار شایع در جهان تبدیل
توانددد از طریددق  تددرین عددواملی اسددت کدده می یکددی از مهم 1فندداور  اطالعددا  و ارتباطددا 

ها  توسدعه  هدا مدرثر بدوده و زمینده موقع بده روسدتاییان، در آمدوزش آن رسانی درست و بده اطالع
 عنوان ابزارهدایی بدرا  توانندد بده ها  نوین اطالعداتی می جانبه روستاها را فراهم کند. فناور  همه

تدوان بدرا  بهبدود  کار گرفتده شدوند. از ایدن ابزارهدا می ها  بومی بده پایدار  و انتقال بهینه دانش
ها  ارتباطی )براساس ترکیبی از اینترندت  دهی، حفظ، و تبادل دانش بومی از طریق راهبرد سازمان

هدا   تر شددن اطالعدا  و فناور  ها  محلدی( بهدره گرفدت. ندوین ها و روزنامده همراه با رسدانه
هدا  سدنتی کشداورز  و مندابع طبیعدی شدده و مسدیر  اطالعاتی، سبب فاحدله گدرفتن از فعالیت

 کند. کشاورز  دقیق را هموار می
بر فناور  اطالعا  و ارتباطدا ، سدازوکار   این مقاله بر آن است که با ارائه ی  الگو  مبتنی

ر زمینده میدزان آب موردنیداز و سداز  کندد کده بتواندد اطالعدا  الز  و کدافی را د طراحی و پیاده
ها  مناسب آبیار  با توجه به نوع محصول و اقلیم، دراختیار کشاورزان قرار داده و نیز آندان را   زمان

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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راهنمدایی کندد و از ایدن راه، میدزان  شداندر مورد انتخاب شیوه آبیار  مناسب با شرایط کشاورز 
 .مصرف آب در کشاورز  را مدیریت کند

 
 ژوهش. پیشینه پ1

کارگیر  فنداور  اطالعدا  و  توسدعه در زمینده بده ها  برخدی کشدورها  درحال مرور  بر تجربه
دهد که استفاده از فناور  اطالعا  و ارتباطا  تقریبدا  در  ارتباطا  در توسعه کشاورز  نشان می

بسدیار  از  ها  ها  آنان مورد توجه است. در این زمینه نمونه تما  این کشورها، متناسب با توانایی
حدال  ها وجود دارد و درعین  ها  کالن، مانند راهبردها  ملی توسعه این فناور  ها و سیاست اقدا 

ها  کدالن،  گذار  حدور  زیرمجموعده سیاسدت ها  خاحی نیز به ها، ابتکارها، و برنامه نوآور 
 (. هندوسددتان ازجملدده کشددورهایی اسددت کدده امددروزه40، 6939انجددا  شددده اسددت )معروفددی، 

(؛ در 668، 6928کشاورز  آن وابستگی فراوانی به فناور  اطالعا  دارد )اربابیدان و همکداران، 
هدایی  شدود؛ در مدالز  روش عنوان رابط بین کشاورزان و اینترنت اسدتفاده می سریالنکا از رادیو به

 ریز  شدده ها  کشاورز  براساس رهیافت مدیریت دانش، پایده برا  رویارویی میلوب با چالش
گو )در  ها  تلفنی پاسخ هایی در زمینه نظا  (؛ در ایران نیز تجربه9، 8770، 1است )گلب و بوتانی

ا  مبادله اطالعدا   ها  شبکه استان احفهان و نیز مرسسه تحقیقا  آب و خاک( و همینین نظا 
قالدب طدرل  ها نیدز در ها وجود دارد که ایده تلفیق آن ها  اینترنتی، در برخی استان براساس پایگاه

 (.3، 6928میرل است )بارانی و قدسی، « نداک»
هایی در کشور انجا  شدده اسدت؛ ازجملده  در مورد الگو  مصرف آب در کشاورز  پ وهش

احالل الگو  مدیریت مصدرف آب در بخدش »( در پ وهشی با عنوان 6922قییولی و محمد  )
ها   تحلیل شداخ  و اند کده تجزیده هبیان داشت« کشاورز  بر محور توسعه پایدار منابع آبی کشور

ناپدذیر  دهنده هدررفت زیاد آب است که قسدمتی از آن گریز مصرف آب در بخش کشاورز  نشان
توان با اتخا  راهبردها  درست و کارآمد، احالل کدرد. نکتده  بوده، ولی قسمت زیاد  از آن را می

ساز  مصدرف  کشور، ضرور  بهینهمهم در زمینه الزاما  مربوط به توسعه پایدار در مدیریت آب 
عنوان سدند  بده« طدرل جدامع مندابع آب در کشداورز »حور  تدوین  آب در بخش کشاورز  به

 انداز کشور است. چشم
ها  کاربرد  برا  مصرف بهینده  کارها و روش( در پ وهش خود، راه6922بردبار و همکاران )

هدا   ظرندد کده دوران استحصدال آباندد. آندان بدر ایدن ن آب در بخش کشاورز  را بررسدی کرده
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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رشدد  گو  نیازها  روبه تواند پاسخ قیمت به پایان رسیده است و ظرفیت آبی کشور دیگر نمی ارزان
سداز  مصدرف آب  وی ه در بخددش کشداورز  باشدد و ناچدار و مکلدف بده بهینه تقاضا  آب، به

جمعیت، و مصرف فدراوان بر این، محدودیت مندابع آب، رشدد روزافزون  کشاورز  هستیم. عالوه
طلبدد. در ایدن پد وهش،  آب در بخش کشاورز ، توجده زیداد  بده بخدش آب کشداورز  را می

 جویی آب در سیح مزرعه و بخش کشاورز  ارائه شده است. پیشنهادهایی برا  حرفه
( الگو  مصرف آب در ایران را با استفاده از شاخ  اعداد، تحلیدل 80، 6938)  کیانی و سید 

تدر خراسدان  آب هدا  کم دهد، شد  مصرف کدل آب در اسدتان ند. نتایج این پ وهش نشان میا کرده
بلوچسددتان، فددارس، قددم، کرمددان، و هرمزگددان از  و جنوبی، خراسان رضو ، خوزستان، سیسدتان

تدر خراسدان جندوبی و سدمنان،  آب ها  کم بر ایدن، در اسدتان میانگین کشور بیشتر بوده است. عالوه
ها  خراسان جنوبی، خراسدان  ی مصدرف آب از میانگین کشور کمتر است. همینین، در استانکارای

بلوچستان، فدارس، و کرمدان، گسدترش سداختار اقتصداد بدا کمیدابی آب  و رضو ، سمنان، سیسددتان
 بدر  بیشتر، گسترش یافته است. ها  بدا آب متناسب نبوده و اقتصاد در بخش

دارد که در مدیریت مصرف بهینه آب در بخش کشاورز ،  ی( ا عان م90، 6939شهرستانی )
عنوان  تواندد بده مدیریت عالی با دولت است و سازمان نظا  مهندسی کشاورز  و منابع طبیعی می

عنوان مجریان طدرل بده عرحده فراخواندد. و   ناظر فنی عمل کند و متخصصان آبیار  کشور را به
کننده آب، وزار  جهاد کشاورز   عنوان ارگان تأمین و بهکنندگان در این طرل را وزار  نیر مشارکت

کننده آب، سدازمان نظدا  مهندسدی کشداورز  و مندابع  عنوان مصرف )متولی بخش کشاورز ( به
عنوان مشاور، ناظر فنی و مسهول سازماندهی کارشناسان مورد نیاز طدرل، و متخصصدان  طبیعی به

عنوان  طدرل بده 86ند. همینین در این پ وهش ک عنوان مجریان طرل میرل می بخش کشاورز  به
تواندد در  بینی شده است کده بده زعدم نگارندده، اجدرا  آن می  عملیا  اجرایی در سیح ملی پیش

( در پ وهشدی بدا عندوان 6922فرهدود  و محمدود  ) درازمد ، بحران را در کشور مهدار کندد.
کنندد کده  بیان می« الگو  مصرف ها و راهکارها  استفاده از فناور  اطالعا  در احالل چالش»

باید با ایجاد شهرها و روستاها  الکترونیکی، اقدامی مدرثر و یکپارچده بدرا  اسدتفاده از فنداور  
 ها  شهر و روستا انجا  شود. اطالعا  در همه زمینه

دهنده این اسدت کده تبدادل داندش و  ( نیز نشان643، 6923نتایج پ وهش مراد  و همکاران )
هدایی کده بدرا   ریق فناور  اطالعا  و ارتباطا  به تولید، اشاعه، و کاربرد فناور اطالعا  از ط

کاربران بالقوه مناسب هستند، کم  کرده و منجر به توسدعه کشداورز  پایددار و دقیدق و احدالل 
 شود. الگو  مصرف انرژ  می
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ته است؛ کار رف دیدگاه سیستمی نر  نیز در چند مقاله خارجی برا  حل مشکل بحران آب به
اسدتفاده از روش »( در پ وهشدی بدا عندوان 8763) 1عنوان مثال، فاریداس گدومز و همکداران به

با انجا  ی  میالعه مورد  به توسعه ی  الگو  نر  « ها  نر  در مشکل محدودیت آب سیستم
دهند استفاده از ایدن روش بدرا  ایدن  برا  ساختاردهی به مشکل کمبود آب پرداخته و نشان می

طور جدامع مدورد توجده  مسائل، مناسب است. اسدتفاده از رویکدرد سیسدتمی در ایدران بدهنوع 
وی ه زیرسیسدتم مندابع آب و در برخدی مدوارد،  ها و بده پ وهشگران نبوده است، بلکه زیرسیستم

(؛ بندابراین، تداکنون 633، 6933اجتماعی بررسی شدده اسدت )خلیلدی،  د زیرسیستم اقتصاد 
این روش کارا بدرا  حدل مسدائل مربدوط بده محددودیت آب اسدتفاده پ وهشگران کشورمان از 

گونده  عنوان الگویی برا  نحوه کاربرد این روش در حدل این تواند به اند و مقاله حاضر می نکرده
 کار رود. مسائل به

 
 . مبانی نظری پژوهش2
 . نظریه انگاره فناوری اطالعات و ارتباطات1-2

بر اطالعدا  اسدت. او بدر  به جهان معرفی کرده است که مبتنی  شیوه جدید  از توسعه را 2کاستلز
این نظر است که در شیوه نوین توسعه متکی بر اطالعا ، منبع تولیدد، در فنداور ، تولیدد داندش، 

(. در ایدن شدیوه اطالعداتی، 44، 6927پردازش اطالعا ، و انتقال نمادها جدا  دارد )کاسدتلز، 
کی نوین است کده وی گدی آن، پدیددار شددن فرایندد اطالعدا  تکنی د توسعه، ی  انگاره اجتماعی

ور  همه فرایندها  پخش، مصدرف، و  منزله هسته آن است؛ فعالیتی بنیادین که اثربخشی و بهره به
کند. درحقیقت، عصر اطالعا ، ارتباط تنگاتنگی با توسعه اقتصداد جدیدد و  مدیریت را تعیین می

(. براساس این نظریه، 84، 6928ها است )کاستلز،  انه نوآور پویایی آن دارد که همانا گردش آزاد
بر  مدار، بیش از آنکه مبتنی گیر  جامعه اطالعاتی روستایی و دانش تحقق توسعه اطالعاتی و شکل

ها  نهادین فرهنگی و اجتماعی اسدتوار اسدت  افزار  فناور  باشد، بر پایه زیرساخت ابعاد سخت
 .(683، 6936)حیاد و همکاران، 

 . فناوری اطالعات و نقش آن در اصالح الگوی مصرف2-2
ها برا  کار با اطالعا  است. حرکدت  ها و دیگر فناور  معنا  کاربرد رایانه فناور  اطالعا  به

بر مدار احالل الگو  مصرف، ناظر بر استفاده میلوب از کمترین منابع برا  کسدب بیشدترین 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ها  دولدت بدا   ها و رویده ا  از برنامده  ر  بخش عمددهتردید نیازمند سازگا بازدهی است که بی
کننده کشدور بایدد از تمدا   عنوان نهاد اداره تر، دولت به عبار  روشن مفهو  هوشمندانه است. به

ها  مختلف  ساز  مصرف و افزایش کارایی در بخش منظور بهینه موجود و منیقی بهراهکارها  
 جامعه کم  بگیرد.

وی ه کشورهایی که در زمره جوامدع پیشدرفته حدنعتی قدرار دارندد  بهتجربه کشورها  دیگر، 
بدر فنداور  اطالعدا  و ارتباطدا ، یکدی از  هدا  مبتنی حل نشان داده است کده اسدتفاده از راه

ساز  مصرف  ساز  و اجرا  تفکر مستتر در بهینه تواند در پیاده لی است که میئاها  ایدراهکار
ا  داشته باشد. آنیه مسلم اسدت، فلسدفه وجدود   ر و کلید و افزایش کارایی انرژ  نقش مرث

ها  مدرن ازجملده فنداور  اطالعدا  و ارتباطدا  بدر افدزایش بدازدهی امدور، بهبدود  فناور 
ساز  زندگی مرد  با توجه به محدودیت مندابع اسدتوار اسدت؛ بده بیدان  روندها  کار  و آسان

کار و زنددگی، رشدد و  و ه بهبود شدرایط کسدبدلیل نیاز جوامع امروز  جهان ب دیگر، فناور  به
یافته و هدف احلی آن، کاهش مصرف انرژ ، سرمایه، و زمدان انجدا  امدور اسدت. بده   توسعه

تواندد بددون درنظدر گدرفتن نقدش و تدأثیر  همین دلیل، تحقق شعار احالل الگو  مصرف نمی
بدا حدذف بسدیار  از  فناور  اطالعا  و ارتباطا ، جنبه عملی به خدود بگیدرد. ایدن فنداور 

 وآمد شهروندان برا  انجا  امدور تواند در کاهش رفت روندها  سنتی در زندگی و کار مرد  می
جویی  تردیدد باعدث حدرفه روزمره و سرعت بخشیدن به کارها نقش بسدزایی داشدته باشدد و بی

هد شد ها  دولتی خوا توجهی در مصرف انرژ ، پول، و زمان شهروندان و همینین دستگاه قابل
 (.6922)فرهود  و محمود ، 

 ای رشته عنوان علمی میان . کشاورزی به3-2
در عصر پیشرفت فناور ، کشاورز  به ی  حرفه پیییدده تبددیل شدده اسدت کده موفقیدت در آن 

؛ زیگانددگ و 697، 8772، 1هددا اسددت )اومددانی و چیددذر  کارگیر  بهتددرین فناور  نیازمنددد بدده
شدود، علدو  و  ( دیدده می6گونده کده در شدکل شدماره ) همان(. درواقدع 943، 8771، 2همکاران

تخصصی بوده و نیازمند گردآور ، تلفیدق، و اسدتفاده معقدول از  مهندسی کشاورز  ی  بنیان بین
خیز   ها  زیاد  مانند حاحدل ها  گوناگون است. تولید غذا به مرلفه دانش و اطالعا  در زمینه

شددن، وضدعیت آب، اسدتفاده از کودهدا، کنتدرل آفدت و خاک، نوع بذر، شرایط اقلیمی، ماندابی 
 بیمار ، و... بستگی دارد.

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 های علوم و مهندسی  (. ارتباط بین کشاورزی و دیگر شاخه6شکل شماره )

 643، 6933مرادی و همکاران،  مأخذ:
 

، بر موارد باال، کشاورز  ارتباط تنگاتنگی با علم جغرافیا دارد کده تحقیقدا  جغرافیدایی عالوه
ا  دارد. جغرافیدا هدم از دسدتاوردها  علدو  دیگدر ازجملده آمدار، ریاضدی،  رشته خود وی گی بین
هدا ارائده  برد و هدم خددما  متقدابلی بده آن  شناسی بهره می شناسی، تاریخ، و روان اقتصاد، جامعه

را  ها برا  تأمین روزافزون تقاضدا بد مدیریت مناسب تما  مرلفه (.663، 6933دهد )افراخته،  می
غذا، مهم و ضرور  است. برا  تولید محصول بهتر، هدر مرلفده نیازمندد ید  برنامده و مددیریت 

ها  مدرتبط گونداگون  آمده از زمینده دسدت مناسب است و کشاورز براساس اطالعدا  و داندش به
دهد، مدا بدرا   ( نشان می8گونه که شکل شماره )  گیر  درستی داشته باشد. همان تواند تصمیم می

ن ی  تصمیم، نیازمند انجا  چندین فرایند رو  اطالعا  و دانش هستیم. توسدعه کشداورز  گرفت
ها  اقتصاد  همه کشورها است. فائو این نکته را در گدزارش  ریز  پایدار ی  هدف مهم در برنامه

سددرعت مددورد توجدده جوامددع علمددی،  خددود در کنگددره کشدداورز  و منددابع طبیعددی بیددان کددرد و به
 گذاران و پ وهشگران قرار گرفت. استدانشگاهی، و سی

 
 

 
 

 
 
 

 گیری (. نقش دانش و اطالعات در فرایند تصمیم2شکل شماره )
 651، 6933مرادی و همکاران،  مأخذ:
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 . محدوده جغرافیایی مورد مطالعه3
قلمرو مکانی در این مقاله، حوضه آبریز گاوخونی در استان احفهان است. حوضه آبریز گداوخونی 

کیلدومتر  46342انی فال  مرکز  ایران واقع شده است. وسدعت ایدن حوضده آبریدز در بخش می
وبختیدار  و  هایی در اسدتان چهارمحال  مربع است که بخش عمده آن در استان احفهان، قسدمت

ها  کوچکی در استان فارس و یزد قرار گرفتده اسدت. موقعیدت حوضده آبریدز گداوخونی در  بخش
 داده شده است.( نشان 9کشور در شکل شماره )

 
یز گاوخونی9شکل شماره )  (. موقعیت جغرافیایی حوضه آبر

 6936مهندسین مشاور یکم،  مأخذ:

بخش عمده حوضه آبریز گاوخونی در ناحیده مرکدز  و جندوب غربدی اسدتان احدفهان قدرار دارد. 
هکتدار از آن در اسدتان احدفهان  9199481هکتار بوده کده  4643641مساحت کل این حوضه 

 درحد از کل مساحت حوضه(. 9/20شده است )نزدی  به  واقع
درحدد از  1/29نفر بوده که حدود  4333831جمعیت کل شهر  و روستایی استان احفهان 

نفر از ساکنان ایدن اسدتان در محددوده جغرافیدایی حوضده گداوخونی  9891744عبارتی  آن یا به
( 304906حدوده حوضه گاوخونی= کنند. جمعیت روستایی ساکن در این استان )در م زندگی می

درحدد از  2/30در مقایسه با کل جمعیت روستایی ساکن در حوضه آبریز گاوخونی نسبتی برابر با 
 (.6936روستا ساکن هستند )مهندسین مشاور یکم،  6362کل حوضه است که در 



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

15 
 دوره نهم

 4شماره 
 6931 پاییز

 
یز گا4شکل شماره )  وخونی(. سهم استان اصفهان از مساحت )راست( و جمعیت )چپ( حوضه آبر

 6936مهندسین مشاور یکم،  مأخذ:
 

درحد است؛ بنابراین،  23نرخ اشتغال روستایی در بخش کشاورز  در حوضه آبریز گاوخونی 
ها  کشور شدناخته شدده اسدت.  ها  کشاورز  در سیح حوضه  عنوان یکی از قیب این حوضه به

کیلوگر  بر مترمکعب است.  24ور  آب در تولیدا  کشاورز  در سیح حوضه برابر با  میزان بهره
این مقدار با وجود باال بودن نسبت به میانگین کشور ، نسبت به میانگین جهانی در سیح پدایینی 

کیلدومتر مربدع  670783استان احفهان که با مساحت  (.6936قرار دارد )مهندسین مشاور یکم، 
یکدی از مراکدز درحد از مساحت کل کشور( در اقلیم معتدل و خشد  واقدع شدده اسدت،  1/3)

هدا   ها  کشاورز  کشور است، که با دارا بودن شرایط اقلیمی متنوع و قابلیت اقتصاد  و از قیب
ها  مهدم کشدور در زمینده تولیدد  بالقوه منابع طبیعی و منابع انسانی تجهیزشدده، یکدی از اسدتان
احدفهان، ها  کشاورز  در استان  محصوال  کشاورز ، دامی، و پروتهینی است. مساحت زمین

هدزار  497درحد از کل کشور( و سدیح زیدر کشدت در سدال معمدولی،  8/3هزار هکتار ) 313
میلیدون  1/8ها  کشاورز  کشور( با میزان تولید محصوال  کشاورز   درحد از زمین 9هکتار )

 687درحد محصوال  تولید  کشور( است. در این استان، میانگین بارش سالیانه کمتر از  1تن )
تأمین در  هفتم متوسط بارش جهانی و حجم آب قابل دو  متوسط کشور و ی  تر، معادل ی لی میلی

 3842و  8838ترتیب  میلیدون مترمکعدب اسدت کده بده 0377سال معمولی برا  استان، حدود 
هزار  073ها  سیحی و زیرزمینی است. جمعیت روستایی برابر با  میلیون مترمکعب از منابع آب

 9/6نفدر، معدادل  632064ل کشور( و شاغالن در بخش کشداورز  حددود درحد از ک 9/9نفر )
 (.6939درحد از شاغالن استان برآورد شده است )سالنامه آمار  شهرستانی استان احفهان، 

 
 . روش پژوهش4

در این مقاله برا  رویارویی با مسهله پیییده محدودیت آب در کشاورز  و ارائه راهکار و الگویی 
از فندداور  اطالعددا  و ارتباطددا  در احددالل الگددو  مصددرف آب کشدداورز  و بددرا  اسددتفاده 
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یکی که « 1ها  نر  سیستم»ساز  میزان مصرف آب توسط کشاورزان استان احفهان، از روش  بهینه
آید، اسدتفاده شدده اسدت. ایدن الگدو بدا  شمار می ها  تحقیق در عملیا  نر  به  ترین روش از مهم

توانددد چددارچوبی بددرا     مفهددومی و تصددویرها  غنددی )گویددا( میهددا اسددتفاده از طراحددی الگو
ساختاردهی به مسائل مدیریتی پیییده و غیرساختاریافته ارائه بدهد. ازآنجاکده در مددیریت مندابع 

توان ازجمله مسائل پیییده  ها  زیاد  دخیل هستند، این نوع مسائل را می آب کشور، افراد و گروه
عنوان یدد  فراینددد تحلیددل  تددوان ایددن روش را بدده در احددل، می آورد.شددمار  و کمترسدداختاریافته به

مهمدی بدرا    عنوان وسدیله را بده« سیسدتم فعالیدت انسدانی»ا  توحیف کرد که مفهدو   مرحله هفت
( ایدن فرایندد را نشدان 3گیرد. شکل شدماره ) کار می ها و اقدا  برا  بهبود موقعیت، به آور  داده جمع

 (.934، 8773، 2دهد )سا  و تان می
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  های نرم(. هفت مرحله بنیادین در متدولوژی سیستم5شکل شماره )

 (6336چکلند،  مأخذ:)
 

زا  در این روش، مرحله اکتشاف و یادگیر  در مورد موقعیت مسدهله 8و  6مرحله  :2و  6مرحله 
ر، است. مزیت روش سیستمی نر  این اسدت کده در مراحدل ید  و دو کده قدرار اسدت پ وهشدگ

توان از اندواع  پذیر بوده و در این مرحله می دست آورد، بسیار انعیاف شناخت کاملی از موقعیت به
دسدت آوردن اطالعدا  اسدتفاده کدرد. در ایدن  ها  کیفی و کمی پ وهشی بدرا  به گوناگون روش

دسدت  بهزا  مرحله از طریق میالعه اسناد و مصاحبه با خبرگان، اطالعا  اولیه درباره شرایط مسهله
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 

 تفکر سیستمی

 دنیا  واقعی

 6مرحله 
 ستمسهله ساختاریافته نی

 3مرحله 
 8با مرحله  4مقایسه مرحله 

 9مرحله 
 ا  مناسبتعاریف ریشه

 4مرحله 
 ها  مفهومیمدل

 8مرحله 
 شودشرایط مسهله تشریح می

 1مرحله 
 پذیر و میلوبتغییرا  امکان

 0مرحله 
پیشنهاداتی برا  بهبود 

 شرایط مسهله
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هدایی هسدتند   نفعان، افراد یا گروه نفعان مسهله، بررسی و تحلیل شدند.    آمد. در این بخش،   
شددود. پدد  از  هددا مدرتبط می گیر  دربداره مسددهله بددا خواسدته و انتظددارا  آن کده هرگوندده تصددمیم

آمده در  دسدت بده  نفعان، شناسایی شدند کده نتدایج  عنوان    ها به شده این گروه ها  انجا  مصاحبه
 ( نشان داده شده است.1شکل شماره )

کنندگان احدلی مندابع آب کشداورز  در حوضده   نفعان و مصدرف برداران نیز    کشاورزان و بهره
موردمیالعه هستند و اگر قرار است که فناور  اطالعدا  و ارتباطدا  بتواندد در احدالل الگدو  آب 

ها  مهم برا  این مقاله، مانند میزان اسدتفاده  ز مرلفهآفرینی کند، باید برخی ا مصرفی کشاورزان نقش
از ابزارها  فناور  اطالعا  و ارتباطا  یا سواد اطالعاتی جامعده مخاطدب نیدز میالعده و ارزیدابی 

 شود. به این منظور در این مرحله ی  میالعه پیمایشی برا  توحیف منیقه مورد میالعه انجا  شد.
بدرداران کشداورز  حوضده آبریدز گداوخونی در اسدتان  شامل تما  بهرهبنابراین، از جامعه آمار  که 

نفدر بدرآورد  929گیر ، و حجم نمونه با استفاده از فرمول کدوکران،  ( نمونه643926احفهان است )
ها را از روسددتاها  دارا  دفتددر ارتبدداطی روسددتایی و بدده روش تصددادفی انتخدداب کددردیم.  شددد. نموندده

 ( ارائه شده است.6برداران در جدول شماره ) ه آبریز و تعداد نمونه بهرهها  واقع در حوض شهرستان
 

یک از آن (. شهرستان6جدول شماره ) یز گاوخونی و حجم نمونه انتخابی از هر  ها های حوضه آبر
 

 تعداد نمونه بردار تعداد بهره تعداد روستای دارای دفتر ارتباطی  های واقع در حوضه شهرستان
 66 4731 89 اردستان
 14 84440 12 احفهان
 66 4693 9 برخوار

 89 2131 96 تیران و کرون
 61 3322 9 شهر خمینی

 0 8173 2 خوانسار
 96 66043 68 سمیر 

 68 4430 2 شهر و میمه شاهین
 64 3868 69 شهرضا
 69 3723 88 فریدن

 68 4044 68 شهر فریدون
 83 67221 99 فالورجان

 41 60360 83 کاشان
 89 2068 60 نجانل

 63 0783 66 مبارکه
 2 8308 2 نائین

 82 67044 68 آباد نجف
 60 1940 86 نینز
 929 643926 994 جمع

 (6935های پژوهش،  یافته مأخذ:)
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سداز   ساز  کمی و الگو الگوساز   است که ازآنجاکه رویکرد و روش پ وهش حاضر الگو گفتنی
ساز  مصرف آب کشاورز  با استفاده از فناور  اطالعا  و ارتباطدا  اسدت،  در حوزه بهینه مفهومی

گویی بده ایدن پرسدش هسدتیم کده  دنبال پاسدخ شود، اما به بنابراین، فرضیه خاحی آزمون و سنجش نمی
 «یت کدرد گیر  از فناور  اطالعا  و ارتباطا ، مصرف آب کشاورز  را مدیر توان با بهره چگونه می»

سداخته اسدت کده  نامه محقق بدرداران، پرسدش ها و اطالعدا  بهره ابزار مورد استفاده برا  گردآور  داده
روایی محتوایی آن براساس نظر خبرگان، تأیید شده اسدت. بدرا  آزمدون پایدایی نیدز از آلفدا  کرونبداخ 

 تحلیل شددند. و تجزیده افدزار  ها با اسدتفاده از ندر  استفاده شد که در حد میلوبی برآورد شد و داده
دسدت آمدد.  شدده از سیسدتم به ها  سیستم، شناخته شده و تصویر غنیپ  از پایان این مرحله، نگرش

 ( نمایش داده شده است.0شده مسهله در شکل شماره ) تصویر غنی
ها  گوناگون موجود دربداره مسدهله پد وهش، بده اسدتخراج  پ  از استخراج نگرش: 9مرحله 

رود. چندین  کار می به 8و  6ها  مراحل  ا  براساس یافته تعریف ریشه پردازیم ا  می ف ریشهتعری
برا  مشدخ  کدردن  ها دربر گیرد ها  ضرور  ی  سیستم را در پرسش تعریفی باید تما  وی گی

 (.933، 8773، 2استفاده کنیم )سا  و تان 1ها  ضرور ، الز  است که از روش کاتوو وی گی
(: چه کسانی از فعالیت هدفمند سود/ زیان مشتریان ) ا  عبارتند از:   تعریف ریشهها مرلفه

(: هسدته فرایندد تبددیل )؛ (: چه کسانی فعالیدت را انجدا  خواهندد داد بازیگران )؛ برند  می
ی تبدیل شده و به مشدتریان سیستم فعالیت انسانی که در آن ورود  مشخصی به خروجی مشخص

مالکدان ؛ کندد  (: چه نگرشی در مورد جهان ایدن تعریدف را معندادار میبینی ) جهانرسد؛  می
(: چدده ها  محییددی ) محدددودیت؛ توانددد ایددن فعالیددت را متوقددف کنددد  (: چدده کسددی می)

هدا  کلیدد ،  ایدن تعریف فرض در محیط این سیستم قدرار دارد  حور  پیش هایی به محدودیت
کند. ها  اساسی در مورد مسهله کم  می و به طرل پرسشدرک بهتر  از سیستم ایجاد کرده 

شود که  شود. در مرحله پیش بیان می در این مرحله، الگوها  مفهومی استخراج می: 4مرحله 
عبار   ساز  شود؛ به شود که سیستم چگونه باید پیاده سیستم چیست، ولی در این مرحله گفته می

هدا   سیستم الز  اسدت. در ایدن مرحلده بایدد فعالیت هایی برا  عملیاتی کردن دیگر، چه فعالیت
 فعالیت، میرل شده و از پرداختن به جزئیا  خوددار  شود. 68تا  2کلی و حدود 

شدده  شود. الگو  ارائه در مرحله پنجم الگو  مفهومی با واقعیت موجود مقایسه می: 5مرحله 
توانندد نظدرا   هدا می ود و درنتیجه، آنش نفعان درگیر در سیستم ارائه می  در مرحله پیش به همه   

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ها  الگو بیان کنندد. در ایدن مرحلده، بدا توجده بده دیددگاه همده بدازیگران و  خود را درباره وی گی
 شده ایجاد کرد. توان احالحاتی در الگو  فرایند ساخته ها می پیشنهادها  آن

گدر در مرحلده پیشدین، شدود. ا در این مرحله، تغییرا  ممکدن و میلدوب، شناسدایی می: 1مرحله 
ها را انجا  دهند، الز  است بحدث و بررسدی شدود  تغییر  تعریف شده است که مدیران و دولت باید آن

هدا از نظدر  آن پذیر و میلوب هستند یا خیر؛ به این معنا کده بایدد در مدورد اینکده  که آیا این تغییرها امکان
 لوب هستند یا خیر، تصمیم گرفته شود.اقتصاد  مقرون به حرفه و شدنی و از نظر فرهنگی، می

زا اسدت. پد  از  ساز  اقدا  برا  بهبود وضدعیت مسدهله مرحله هفتم، مرحله پیاده: 7مرحله 
پدذیر   ارائه الگو  پیشنهاد ، دولت و مسهوالن باید درباره چگونگی انجا  این اقدداما  و امکان

 ج است.ها تصمیم بگیرند. این مرحله از حییه پ وهش حاضر خار آن
 
 های پژوهش . یافته5
  SSMهای نرم سازی متدولوژی سیستم آمده از پیاده دست . نتایج به1-5

نفعدان مسدهله شناسدایی شددند  شدده،    ها  انجا  در این مرحله پ  از مصداحبه :2و  6مرحله 
 (.1)شکل شماره 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نفعان مسئله مصرف بهینه آب در کشاورزی (. ذی1شکل شماره )
 (6935های پژوهش،  یافته مأخذ:)

 مهندسی نظا  سازمان
 منابع و کشاورز 

 طبیعی

 مراتع ها ونگلسازمان ج

 دامپزشکی سازمان

حندوق حمایت از 
 کشاورز  توسعه

 قوه مجریه

 وزار  نیرو وزارت جهاد کشاورزی

شرکت آب و فاضالب 
 روستایی

امور تأمین منابع آب و انرژ  
 جدید

سازمان حفاظت 
 زیست محیط

 ارتباطات وزار  فناور  اطالعا  و

 بانک پست
 ICTدفاتر 

 روستایی

ان تنظیم مقررا  و سازم
 ارتباطا  رادیویی

 زیرساخت شرکت ارتباطا 

 استان احفهان ICTاداره کل 

سیستم مصرف بهینه 
 آب در کشاورز 

 جامعه

 ها  شهر  وسکونتگاه
 روستایی

 کشاورزان

کنندگان فمصر
 کشاورز ال  محصو

 حاکمیت

 تولیدکنندگان نهاده ها 
 کشاورز 

 ها  غیر دولتیسازمان

 بخش کشاورز  متخصصان
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برداران که مخاطدب احدلی مسدهله مدورد میالعده  آمده از بهره دست در ادامه، اطالعا  به
 شده است. هستند، ارائه

 ای کشاورزان های فردی و حرفه . توصیف ویژگی2-5
 62و گ ترین پاسدخ اسدت. جدوان 661/66سال و با انحراف معیدار  42/93گویان،  میانگین سنی پاسخ

سواد بودند کده  درحد، بی 0/8گویان،  سال سن داشتند. از میان کل پاسخ 33ها،  ترین آن سال و مسن
درحدد  2/9درحد دیپلم،  8/66کمترین فراوانی، مربوط به این سیح است. از کل افراد مورد میالعه، 

د؛ یعنددی درحددد دارا  تحصددیال  لیسددان  و بدداالتر بودندد 2/3دیپلم و  درحددد فددوق 2/1دانشددجو، 
گویان، دارا  تحصدیال  دیدپلم و بداالتر بودندد. از نظدر وضدع  درحدد از پاسدخ 1/96رفتده  هم رو 

درحد مالد   0/21درحد از کشاورزان، مال  منزل شخصی،  9/38ها نیز نتایج نشان داد که  دارایی
هدا   درحد مالد  بنگاه 9/62درحد مال  ابزار و وسایل کشاورز ، و  4/03وسیله نقلیه شخصی، 

 ها  دیگر  نیز داشتند. گویان، غیر از کشاورز ، شغل درحد از پاسخ 0/99اقتصاد  هستند؛ 
دهد که کشاورزان منیقه از نظر سنی و تحصیلی، قابلیت استفاده از خددماتی   این بررسی نشان می

ر ایدن، بد شود را خواهندد داشدت؛ عالوه ها ارائه می که از طریق فناور  اطالعا  و ارتباطا  به آن
 وضع اقتصاد  آنان نسبتا  مناسب بوده و توان مالی تهیه ابزار فناور  اطالعا  را دارند.

 های اطالعاتی و ارتباطی کشاورزان . توصیف ویژگی3-5
روستایی بوده و از خدما  این مراکز اسدتفاده  همه افراد مورد میالعه، مشتر  مراکز خدما  

درحدد افدراد، بده اینترندت  6/92را  رایانه شخصدی هسدتند، درحد، دا 3/40کرده بودند. حدود 
 4/0درحدد از طریدق تلفدن همدراه،  2/33دسترسی داشته و کاربر اینترنت هستند و از این افدراد، 

درحدد از طریدق  1/68درحد از محل کار یا تحصیل خود و  4/2درحد از طریق رایانه شخصی، 
افراد برخوردار از رایانه، آشنایی مقدماتی با رایانه دارند.  شوند. تما  مند می نت از اینترنت بهره کافی

درحد بدا حدفحه  0/84افزار ورد،  درحد با نر  9/83درحد افراد به ویندوز مسلط بودند و  0/47
افزارهدا  تخصصدی دیگدر آشدنا  درحدد بدا نر  9/68درحد با پاورپوینت و  2/88گسترده اکسل، 
مورد میالعه از اینترنت دارند، بیانگر این است که کاربرد ایمیل هایی که کشاورزان  هستند. استفاده

گاهی از اخبار کشور و جهان  درحد است. کمترین  3/92ها  اجتماعی  درحد، و شبکه 2/91و آ
دهد کده  نتایج این بررسی نشان می درحد( است. 8/9وجو  اطالعا  ) فراوانی، مربوط به جست

رنت هستند و بیشتر از طریق تلفن همراه به اینترنت دسترسی دارند درحد پایینی از افراد، کاربر اینت
تدوان  برداران منیقه نیز کمتر از حد میانگین است. از این یافته پ وهشدی می و سواد اطالعاتی بهره

نتیجه گرفت که ارائه هرگونه خدما  که بر مبنا  فنداور  اطالعدا  و ارتباطدا  باشدد، نیازمندد 
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است. همینین باید تدابیر  برا  دسترسی بیشتر افراد به اینترندت اندیشدیده ساز  و آموزش  زمینه
ساز  بر رو  بسدتر تلفدن همدراه  ا  طراحی شود که قابل پیاده گونه شود. درضمن، خدما  باید به

شدده از سیسدتم  شود و تصدویر غنی ها  موجود شناخته میپ  از پایان این مرحله، نگرش باشد.
 ( نمایش داده شده است.0شده از مسهله در شکل شماره ) یر غنیآید. تصو دست می به
 

 
 

 شده )گویا( از وضعیت مسئله (. تصویر غنی7شکل شماره )
 (6935های پژوهش،  یافته)مأخذ: 

 

هدا  گونداگونی کده دربداره مسدهله وجدود دارد و براسداس  پ  از اسدتخراج نگرش :9مرحله 
سداز   کنیم. دیددگاهی کده دربداره بهینه را اسدتخراج مدیا   ، تعریف ریشه8و  6ها  مراحل  یافته

 شرل زیر است: مصرف آب در کشاورز  با استفاده از فناور  اطالعا  و ارتباطا  وجود دارد به
گاهی ا  )دیدگاه مبتنی تعریف ریشه رسانی بده کشداورزان بدا اسدتفاده از فنداور   بر آموزش و آ

گاهی  آب کشاورز  به سیستم مصرف بهینه» اطالعا  و ارتباطا (: دنبال راهنمایی کشاورزان و آ
ها  مناسب آبیار  و... از طریق ایجاد ید  سدامانه  ها درباره میزان آب موردنیاز و زمان دادن به آن

حدور  بدومی و بدا درنظدر گدرفتن  بر وب است. سامانه یادشده باید به مشاور آب کشاورز  مبتنی
 «.اجرا باشد گوناگون قابل رو  بسترها  ارتباطی برها  کشاورزان منیقه بوده و  وی گی

 ( آمده است.8ا  باال در جدول شماره ) تحلیل کاتوو مربوط به تعریف ریشه و نتایج تجزیه
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 تحلیل کاتوو و (. تجزیه2جدول شماره )
 

یشه یف ر  ای تعر
گاهی تحلیل کاتوو  ICTرسانی به کشاورزان با استفاده از  نگرش آموزش و آ

C کنندگان شهر  و روستایی محصوال  کشاورز ؛ جامعه مصرف کشاورزان؛  ن()مشتریا 

A )بازیگران( 
کننده  عنوان سازمان تأمین کننده آب(؛ وزار  نیرو )به وزار  جهاد کشاورز  )متولی بخش کشاورز  و مصرف

مهندسی کشاورز   سازمان نظا  ها  فاوا(؛  کننده زیرساخت آب(؛ وزار  فناور  اطالعا  و ارتباطا  )فراهم
و منابع طبیعی )ناظر فنی و مسهول سازماندهی کارشناسان مورد نیاز(؛ متخصصان کشاورز  و فناور  

 اطالعا 

T )سایتی حاو  همه اطالعا  مورد نیاز برا  راهنمایی کشاورزان درباره آب کشاورز   ساز  وب طراحی و پیاده )تبدیل
 فاده برا  آناناست ا  ساده، دردسترس، و قابل گونه به

W )ا  آموزشی و مشاوره )نگرش 
O )حاکمیت )مال  سیستم 
E  محدددددیط سیسدددددتم و(

 ها  ناشی از آن( محدودیت
برق؛  متعلق به کشاورزان؛  ICT؛ تعمیر و نگهدار   ICTطوالنی بودن فرایند تصویب قوانین در کشور؛ منابع 

 ا  الز  و کافی و دقیقآور  اطالع  روستایی؛ جمع ICTها   ؛ زیرساخت ICTسواد

 6935های پژوهش،  مأخذ: یافته
 

 ساخت الگو  مفهومی: :4مرحله 
 کند  مرثر : آیا سامانه درست کار می

 ساز  این سامانه با حداقل منابع انجا  شده است  کارایی: آیا پیاده
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 شرل زیر است: در الگو  باال به 67تا  6ها   فعالیت
طدرل را تعیدین کدرده و  . بودجده مدورد نیداز بدرا 8 گیر  کنید؛ . در مورد گستره وظیفه، تصمیم6

نویسدی زبدده و  . گدروه طراحدی و برنامه4 . منابع اطالعاتی را شناسایی کنیدد؛9 اختصاص دهید؛
ها  مورد نیاز برا  دسترسی کشاورزان به اینترندت ارزان را  . زیرساخت3 باتجربه را انتخاب کنید؛

شدده را  آور  اطالعدا  جمع .0 آور  اطالعا  مورد نیاز اقددا  کنیدد؛ . برا  جمع1 فراهم کنید؛
. در 3 گیر  کنیدد؛ ها و امکانا  سامانه اینترنتی موردنظر تصمیم . در مورد وی گی2 ارزیابی کنید؛

 ساز  و اجرا کنید. . سامانه را پیاده67 رسانی و تبلیغا  کنید؛ مورد سامانه جدید، اطالع
ایسه شده و پیشدنهادهایی ارائده در این مرحله الگو  مفهومی با دنیا  واقعی مق :1و  5مرحله 

شود، اما در این مقاله چدون مدورد مشدابهی  شود. اگرچه این مرحله، مرحله مقایسه خوانده می می
هدا  مفهدومی برحسدب  شدود. الگو وجود ندارد، عمال  مقایسده بدین دو مدورد مشدابه انجدا  نمی

هدا بدا شدرایط  ین، مقایسه فعالیتکنند؛ بنابرا را توحیف می« ها چه»ا  از  ها هستند و دسته فعالیت
 ( ارائه شده است.9موجود در جدول شماره )

 
 ها با واقعیت موجود و پیشنهادها (. مقایسه فعالیت9جدول شماره )

 
 تغییر پیشنهادی سازوکار موجود وجود دارد فعالیت شماره

فعالیت 
3 

ایجاد زیرساخت برا  
دسترسی کشاورزان به 

 اینترنت ارزان
 بله

درحد  2/33نشان داد حدود نتایج 
ها  اینترنتی تلفن همراه  کشاورزان از بسته

کنند که هزینه آن برایشان زیاد  استفاده می
است و امکان دسترسی همه کشاورزان به 

 اینترنت وجود ندارد.

روستایی امکان  ICTدفاتر 
دسترسی به اینترنت را فراهم کنند. 

وزار  فناور  اطالعا  تعرفه 
روستاییان و  جدید  مخصوص

 کشاورزان تعریف کند.

فعالیت 
1 

آور  اطالعا     جمع
مربوط به آبیار  در 

 حوضه آبریز گاوخونی
 خیر

در حال حاضر همه اطالعا  مورد نیاز 
ها   حور  پراکنده در نتایج گزارش به

سازمان جهاد کشاورز  و ترویج و آموزش 
ها  تحقیقاتی و  کشاورز  و طرل

ها  یال  تکمیلی دانشگاهها  تحص نامه پایان
موجود است که در شرایط فعلی بدون 

 اند. استفاده باقی مانده

درنظر گرفتن ی  متولی برا  امر 
منظور  آور  اطالعا  به جمع

ها   پیگیر  و اجرا در سازمان
 مختلف مربوطه

فعالیت 
0 

ارزیابی درستی و 
علمی بودن اطالعا  

 شده آور  جمع
 خیر

آمده  دست تایج بهدر حال حاضر هرچند ن
ها  تحقیق  موجود براساس پیمایش و روش

ها   دلیل خیا  روش علمی بوده، ولی به
مورد استفاده یا پ وهشگران، ممکن است 

 ها وجود داشته باشد. هایی در آن تناقض

گروهی متشکل از متخصصان 
زبده و کشاورزان پیشرو باسابقه و 
آشنا با منیقه تشکیل شده و طی 

طالعا ، ارزیابی چند جلسه ا
 شوند.

فعالیت 
67 

ساز   اجرا و پیاده
 بله سامانه اینترنتی

در حال حاضر سایت جهاد کشاورز  استان 
احفهان، سازمان امور ترویج، سامانه الگو  

کشت استان احفهان و سایت هواشناسی، 
دارا  اطالعا  مفید  است، ولی 

تخصصی بوده و برا  استفاده کشاورزان، 
 .مناسب نیست

سامانه جدید متناسب با سیح 
ها  کشاورزان  سواد و وی گی

منیقه، حاو  اطالعا  جامع بوده 
ترین شکل ممکن برا   و به ساده

 استفاده باشد.
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 گیری بحث و نتیجه
نفعدان بسدیار  ازجملده کسدانی اسدت کده  کلی دارا     طور ها  مربوط به منابع آب به موقعیت

گیر  در مورد آن، نتدایج و  مکن است درک درستی از وضعیت پیییده آن نداشته باشند و تصمیمم
عنوان ید  روش  دهد. استفاده از تحقیق در عملیا  ندر  بده اثر خود را تنها در طول زمان نشان می

کند تا درک بهتر  از وضدعیت مشدکل داشدته  گیرندگان کم  می ساختاردهی به مسهله، به تصمیم
هدا   ، شدامل فعالیت ساز پیییده ها  مشکل  برا  رسیدگی به موقعیت« سیستم نر »ند. روش باش

 انسانی با سناریو  بدساختار طراحی شده است.
سداز  مصدرف آب  هدف احلی این مقاله، تحلیدل نقدش فنداور  اطالعدا  و ارتباطدا  در بهینه

منظدور، ید  میالعده مدورد  بدا روش کشاورز  با استفاده از ی  رویکرد سیستمی نر  است. بده ایدن 
هدا  ندر  پیمایشی در حوضه آبریز گاوخونی واقدع در اسدتان احدفهان انجدا ، و از متددولوژ  سیسدتم

عنوان ی  راهبرد حل مسهله استفاده شد. این مقاله ی  الگو  نر  در زمینه مدیریت مندابع آب توسدط  به
اور  اطالعا  و ارتباطا  ارائده داده و کارآمدد  کشاورزان و احالل الگو  مصرف آب با استفاده از فن

دهد. نگارندگان بدا تجمیدع نظدر متخصصدان و همیندین  ها  نر  را در این زمینه نشان می روش سیستم
ا  از سیستم جدید دست یافتند. این سیستم عبار  است از ید   مرور منابع پیشین به ی  تعریف ریشه

طق مختلف اسدتان احدفهان و نیازهدا  آبدی محصدوال  در بان  اطالعاتی جامع از الگو  کشت منا
سدایت کاربرپسدند و آسدان، وید ه  حور  ی  وب ها  مختلف استان. این بان  اطالعاتی باید به اقلیم

ا   ا  که حتی کشاورز  که پیشینه کار  کمی داشته یا اطالعدا  علمدی گونه کشاورزان منیقه باشد؛ به
سایت، پ  از وارد کردن اطالعاتی مانندد منیقده،  ، با ورود به این وبدر زمینه آبیار  محصوالتش ندارد

 ترین زمان آبیار  را دریافت کند. متراژ زمین، نوع محصول، و... بتواند میزان آب الز  و مناسب
دست آمدد، مشدخ  شدد  نامه از وضعیت کشاورزان منیقه به با اطالعاتی که از طریق پرسش

درحددد از  1/96رفتدده  هم سددال اسددت. همینددین رو  42/93گویان  کدده میددانگین سددنی پاسددخ
بدرداران دارا  رایانده  درحدد بهره 3/40گویان، دارا  تحصیال  دیپلم و باالتر بودند. حدود  پاسخ

 0/47درحد افراد به اینترنت دسترسدی داشدته و کداربر اینترندت هسدتند.  6/92شخصی بودند، و 
درحد با حدفحه گسدترده  0/84افزار ورد،  درحد با نر 9/83درحد افراد به ویندوز تسلط داشتند، 

افزارها  تخصصی دیگر آشنا هستند. ایدن  درحد با نر  9/68درحد با پاورپوینت و  2/88اکسل، 
وی ه اینکده اگدر  برداران منیقه شرایط استفاده از اینترنت را دارا هستند؛ بده دهد، بهره نتایج نشان می

دور از احیالحا  علمی و تخصصدی طراحدی شدده باشدد،  ه و بهسایتی به زبان فارسی و ساد وب
 تردید کشاورزان از آن استقبال خواهند کرد. بی
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ا  نیداز بده همدت بداال  مسدهوالن دارد. در ایدن مقالده،  ساز  چنین سدامانه بدون ش  پیاده
هدا  آناند. همه متخصصان و کارشناسانی کده بدا  ها و بازیگران احلی این طرل معرفی شده فعالیت

ا  در حدال  مصاحبه شد، بر این نظر بودند که اطالعا  الز  برا  ایجداد چندین باند  اطالعداتی
ها موجود اسدت و شداید بتدوان در  ها  مراکز علمی و سازمان حور  پراکنده در کتابخانه حاضر به

ز کشداورزان که بسدیار  ابر این، با توجه به این آور  کرد. عالوه زمان اندکی این اطالعا  را جمع
شدود  درحد( از طریق تلفن همراه به اینترنت دسترسدی داشدتند، پیشدنهاد می 2/33مورد میالعه )

قبول  حورتی طراحی شود که بر رو  مسیرها  خدماتی مختلف با سرعت قابل سامانه مورد نظر به
ارتباطدا ، اجرا باشد. همینین در این راستا الز  است وزار  فناور  اطالعا  و  و مناسب، قابل

ها  جدید  را وی ه مناطق روستایی و دورافتاده درنظر بگیرد تا دسترسدی بده  ها و تعرفه زیرساخت
تر و  اینترنت برا  ساکنان این مناطق که از مراکدز خددماتی شدهر  و دولتدی دور هسدتند، راحدت

ا  بده  ما  ارزنددهتر شود. شاید از این طریق بتوان با استفاده از ابزار کارآمدد اینترندت، خدد ارزان
 کشاورزان و ساکنان مناطق روستایی کشور ارائه داد.

کارها  ارتقا  فرهندگ مصدرف درسدت و بهینده آب در  کر است که ارائه بهترین راه البته قابل
سداز  در جامعده کشداورز   بخش کشاورز ، نیاز به زیربنا  فرهنگی درست و میمهن و فرهنگ

ولتی و غیردولتی که دربردارنده کشاورزان و متخصصان این بخش دارد که در این زمینه دو بخش د
گاه باشند و به آن وی ه آب،  ها عمل کنند و در توسدعه کشداورز  و بده هستند، باید به وظایف خود آ
ها   کار محصوال ، طرل و گونه که در زمینه کشت  ارتباط مستمر و هماهنگی داشته باشند و همان

ود، باید در این بخش نیز آمایش ملی منابع آب و توازن منیقه، تددوین ش آمایش سرزمین انجا  می
رسانی به کشاورزان از سو  دولت و وزارتخانه  و اجرا شود. این امر بدون ترویج و آموزش و اطالع
جویی  سداز  در راسدتا  حدرفه شدود و فرهنگ مربوطه بخدش تحقیقدا  و آمدوزش، محقدق نمی

پذیر نیست و نیازمند عدز   ی  وزارتخانه یا ارگان دولتی امکانمصرف آب کشاورز  تنها از طریق 
 ها( است.ها  دولتی و غیردولتی ) ملی و منسجم از سو  تما  دستگاه
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 منابع

وسعه فناور  اطالعا  (. گیاندو  هند ی  تجربه موفق ت6928اربابیان، محمدامین؛ تابش، مریم؛ و جاللی، علی اکبر )
-663)حد   در هجممع  هقمال  هممیش کمربرد فاموری اطالعلم  و اربامطلم  در روالهمو ارتباطا  در جهان. 

  ، دانشگاه علم و حنعت ایران.6928(، پ وهشکده الکترونی ، اسفند 673

 ای در عنلم  انسلمنی  رشله  فصنامه  هطملعم  هیمنا .  رشته ول جغرافیا به عنوان علمی میان(. تح6933افراخته، حسن )
2(8 ،)698-663 . 

کشداورز    در محصدوال  عمددهکارایی آب   (. محاسبه6939بابائی، مهد ؛ مردانی، مصیفی؛ و ساالرپور، ماشاالله )
  .346-343(، 9) 82 نشری  پژوهش آب در کشمورزی ها.  شهرستان زابل، رهیافت تحلیل پوششی داده

  در هجممع .ها و امیدها در توسعه فناور  اطالعا  و ارتباطا  در روستا (. بیم6928بارانی، حسین؛ و قدسی، هومن )
(. پ وهشدکده الکترونید ، اسدفند 9-2)حد  هقمال  هممیش کمربرد فاموری اطالعم  و اربامطلم  در روالهم 

 ، دانشگاه علم و حنعت ایران.6928

ها  کاربرد  بدرا  مصدرف بهینده آب در بخدش  کارها و روش(. راه6922بردبار، مرضیه؛ سلوکی، میثم؛ و بردبار، بیتا )
، دانشدگاه آزاد اسدالمی واحدد 6922، اسدفند در هجممع  هقمال  هملمیش هنلی هلییریح بنلران آبکشاورز . 

 مرودشت

. گزارش طرل ترویجی، بهامد هییریح و هصرف بهیا  آب در فرایای بملیی هنصمال  کشمورزی(. 6938حقیقتی، بی ن )
وزار  جهاد کشاورز ، مرکز تحقیقا  کشاورز  و منابع طبیعی چهارمحال و بختیار . 

همی راهاردی  هجن  پژوهشها  فرارو  مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی در ایران.  (. چالش6933خلیلی، داور )
  .643-614(، 8)6، در عنم  کشمورزی و هامبع طایعی

پمیگلم  بالری بران الگویی بدرا  مشدارکت کشداورزان در مددیریت مصدرف آب.  تشکل آب (.6934رحیمی، علیرضا )
 . قابل دسترسی در6933، بازیابی در شهریور بننینی کشمورزان ایران و جهمن ااال 

 (. سالنامه آمار  شهرستانی استان احفهان. برگرفته از 6939شهردار  گلپایگان )

فصنامه  ههایای کشمورزی (. سازماندهی و مدیریت مصرف بهینه آب در بخش کشاورز . 6939شهرستانی، حسین )
 . 90-46(، 43)68، و هامبع طایعی

 هدا  سیسدتان. (. بررسی کارایی مصدرف آب در گلخانده6923حبوحی، محمود؛ خنجر ، سمیه؛ و کیخا، احمدعلی )
 .36-678(، 9)4، هجن  اقهصمد کشمورزی

هدا  فنداور  اطالعدا  و ارتباطدا  در  (. بررسدی قابلیدت6936حیاد، لیال؛ اسکندر  نوده، محمد؛ و خانی، فویله )
ای در  رشله  فصنامه  هطملعلم  هیلمنان. توانمندساز  زنان روستایی میالعه مورد : بخش مرکز  شهرستان الهیج

. 663-641(، 9)4، عنم  انسمنی

الگدو   ها  اسدتفاده از فنداور  اطالعدا  در احداللراهکارها و  (. چالش6922فرهود ، م گان؛ و محمود ، مریم )
، 6922، پدردی  بهشدهر، اسدفند در هجممع  هقمال  هممیش هنی بایین عنمی اصلال  الگلمی هصلرفمصرف. 

 دانشگاه علم و حنعت بهشهر.
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 6931 پاییز

ر بخش کشاورز  محور توسعه پایددار (. احالل الگو  مدیریت مصرف آب د6922قییولی، مجید؛ و محمد ، قدیر )
، شدرکت 6922، اسدفند در هجممع  هقمال  هممیش هنی الگمهمی بماع  پمییار در هلییریح آبمنابع آبی کشور. 

  مهندسین مشاور مهاب ثامن، مشهد، ایران.

)جلدد اول؛ متدرجم: احدد  ای عصر اطالعم : اقهصمد  جمهع  و فرهاگ  ظهمر جمهع  شلاه (. 6927کاستلز، امانوئل )
 علیقلیان، و افشین خاکباز(. تهران: انتشارا  طرل نو.

، کتاب ماه علدو  اجتمداعی)مترجم: افشین جهاندیده(.  گفهگمی ابهصمصی بم همنمئل کماهنز(. 6928) کاستلز، امانوئل
  .4-1، 07و13

نل  هج(. تحلیل الگو  مصرف آب در ایران با استفاده از شاخ  اعدداد. 6938کیانی، غالمحسین؛ و سید  ویند، ندا )
 .88-97(، 6)8 اقهصمد هامبع طایعی 

(. فنداور  اطالعدا  و ارتباطدا  کلیدد 6923مراد ، مارال؛ آ رپور، ابراهیم؛ بزرگی، حمیدرضا؛ و محمدیان، ناحدر )
در هجممع  هقمال  هممیش هنی اله  گامی بسو  احالل الگو  مصرف انرژ .  6474توسعه کشاورز  در افق 

، دانشگاه 6923(، مهر 643-637)ح   4141امبع طایعی در بماع  جمهمری ااالهی ایران در افق کشمورزی و ه
آزاد اسالمی واحد رشت، رشت، ایران.

فصلنامه  مددیریت کشداورز .  ها  اطالعا  و ارتباطدا  در ها  استفاده از فناور  (. زمینه6939معروفی، اسماعیل )
  .41-37(، 43)68، نظم  ههایای کشمورزی و هامبع طایعی

. موسسه تحقیقدا  آب، 4831گزارش هطملعم  جمعیح حمض  آبریز گموبمنی بم امل (. 6936مهندسین مشاور یکم )
 نیرو.ریز  کالن آب و آبفا، وزار   دفتر برنامه
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