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مصرف آب در بخش وری و بهرهبر  بنیانهای اقتصاد دانشلفهؤتأثیر مبررسی 

 کشاورزی ایران
  

 4، سمیه نقوی3یموریتریام، سمیه *2، محمدرضا زارع مهرجردی1سونا پور علی مقدم 

 17/10/1398تاریخ ارسال:

 11/08/1399تاریخ پذیرش:

 
 مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی 

  چكیده
بیش که، با توجه به این مطرح شده است. مختلف،راهکار برون رفت از مسائل و مشکالت  عنوانبه، اقتصاد دانش بنیان ،امروزه

های آن، نوآوری و شدن کشاورزی که یکی از مؤلفه بنیاندانش درصد مصرف آب به بخش کشاورزی اختصاص دارد،  90از 

لذا؛ در این   شود.باعث افزایش راندمان مصرف آب و تولید می ؛باشدمی های آبیاری نوین در اراضی کشاورزیتوسعه سیستم

-96 ایران طی دوره کشاورزیمصرف آب در بخش و وری بهره های مختلف اقتصاد دانش بنیان برمولفهمطالعه به بررسی تأثیر 

مؤلفه دانش و سرمایه انسانی، نتایج مطالعه نشان داد سناریو پرداخته شده است.  4بیزین در قالب علی شبکه، با استفاده از 1381

آبیاری مجهز به نرخ  رشد سطح اراضی افزایش احتمال ترین اثر را بر نرخ رشد مصرف آب در بخش کشاورزی ایران دارد و کم

های اطالعات و با اجرای چهار سناریوی مؤلفه دانش و سرمایه انسانی، رژیم نهادی و محرک اقتصادی، زیرساختتحت فشار 

 %80و احتمال کاهش نرخ رشد مصرف آب در بخش کشاورزی  %60و  %60، %55، %9/59ترتیب برابر با ارتباطات و نوآوری به

  در بخش کشاورزی ایران کمک نماید. آب  بهبود راندمانتواند به ن شدن اقتصاد میلذا حرکت به سمت دانش بنیا باشد.می
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  مقدمه

بخش وسیعی از کشور ایران در شرایط آب و هوایی 

میانگین بارندگی  خشک قرار دارد. مقایسهخشک و نیمه

زمین  میلیمتر( با میانگین ساالنه در کره 260ساالنه کشور )

دهد که میانگین بارندگی در میلی متر(، نشان می 860)

تر از یک سوم میانگین بارندگی در سطح دنیا ایران کم

آبی کم (. لذا، کشور ایران با مشکل1395باشد )وزیری، می

است )پوران و همکاران،  مواجه های پی در پیخشکسالی و

افتد، دسترسی در مناطقی که خشکسالی اتفاق می .(1396

به منابع آب به یکی از موضوعات کلیدی رهبران محلی و 

 ;Craig et al., 2019دولتمردان تبدیل خواهد شد )

Gilbertz et al., 2013.) گیری در شرایط بحران تصمیم

 یکی از موضوعات کلیدی مدیریت آب در آینده خواهد بود

(Caball and Malekpour, 2019; Rosenthal and 

Kouzmin, 1997 ).  
ترین مصرف کننده آب در ایران بخش کشاورزی بزرگ

و جهان است. بر اساس آمار سازمان غذا و کشاورزی سازمان 

درصد برداشت آب در سطح  70تقریباً (، FAOملل متحد )

 ,AQUASTATجهانی به بخش کشاورزی تعلق دارد )

درصدی  92(. در ایران نیز بخش کشاورزی با برداشت 2016

ترین مصرف کننده آب در ایران است از منابع آبی، بزرگ

(AQUASTAT, 2004 .) 

 بخش کشاورزی در موجود هایچالش ترینمهم از یکی

میزان  بودن کم ،توسعه مانند ایران های در حالکشور

است )اشراقی و  تولیدی از جمله آب عوامل وریبهره

(. یکی از راهکارهای عملی جهت رفع 1391قاسمیان، 

باشد آبی در ایران، افزایش بازده مصرف آب میمشکل کم

(. لذا، امروزه لزوم استفاده از 1384)فرداد و ضیغمی گل، 

ر بیش از پیش مورد توجه قرار های آبیاری تحت فشاسیستم

که، در طوریبه(. 1395گرفته است )طرازکار و همکاران، 

وری آب، دولت منظور افزایش بهرهبرنامه ششم توسعه به

های روش 1400-1396های مکلف شده است طی سال

برنامه و بودجه کشور، آبیاری نوین را توسعه دهد )سایت 

1396.) 

                                                      
1 Knowledge Based Economics 

به دلیل ایجاد تحول سریع، زود  1بنیاندانشاقتصاد 

و  ها و تأثیرات شگرف بر رشدبازده بودن سرمایه گذاری

های جذاب اقتصادی در دو دهه ، یکی از موضوعوریبهره

از  یادیز یریرپذیتأث د،یتول ندآیفر شود.اخیر محسوب می

-یم ییسطح دانا یسطح دانش اقتصاد دارد. در عمل، ارتقا

-اصلی عنوانکارآمدتر کند. دانش به بنگاه را تیریمد تواند

در  شهیر یو رشد اقتصاد شودیم یتلق هینوع سرما نتری

 ینوآور ،یانباشت دانش منشأ فناور رایانباشت دانش دارد، ز

اقتصاد  (.1394و همکاران،  یاست )بهبود ینیو کارآفر

 که جاآب اثرگذار خواهد بود و از آن مصرفبر  بنیاندانش

 80-60 نیب مدرنمهیو ن یدر حالت سنت کشاورزی بخش

 نیا لیدل نتریدارد که مهم بدرصد اتالف در مصرف آ

 یدر بخش کشاورز نینو هاییاتالف عدم استفاده از فناور

 هایگام توانیم انبنیدانش هایبر راهکار هیاست؛ لذا، با تک

 بخش در خصوصدر مواجهه با کمبود آب به یمؤثر

 یهادر مؤلفه شرفتیبا پ توانیبرداشت و م کشاورزی

 یبحران آب از کشورها یئلهبر حل مس انبنیاقتصاد دانش

 (.1395 ،یذوق یگرفت )سلطان یشیپ گرید

وری آب مطالعاتی در در خصوص تأثیر فناوری بر بهره

(، 2019کامیرا و پریرا )داخل و خارج صورت گرفته است. 

در کشاورزی های  نوآوری در مدیریت آب به بررسی روش

 یهاینوآور یرتأث(، به بررسی 2011ماکوریرا ) پرداختند.

 در یمد یکشاورز یهایستمآب در س یوربر بهره یستمس

(، به بررسی 1396و همکاران ) زرگرپورپرداختند.  یاتانزان

 روری آب کشاورزی ایراننقش علم و فناوری در ارتقای بهره

اد متغیر علم و ، پرداختند. نتایج مطالعه نشان د1404

درصد در ارتقای  73فناوری حوزه آب کشاورزی، حدود 

 باشد.، تأثیرگذار می1404 وری آب کشاورزی ایرانبهره

به ارزیابی کاربرد فناوری (، 1396) سرائی و همکاران

سازی مصرف آب کشاورزی با اطالعات و ارتباطات در بهینه

شان داد از رویکرد سیستمی نرم پرداختند. نتایج مطالعه ن

تواند از طریق نفعان، ایجاد یک سامانه آبیاری میدیدگاه ذی

-گیریها در تصمیمرسانی به کشاورزان و کمک به آناطالع

های مربوط به آبیاری، در میزان مصرف آب توسط 

(، به 1394موسایی و دوستی ) کشاورزان، اثرگذار باشد.
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وری آب در های نوین در جهت افزایش بهرهبررسی فناوری

بخش کشاورزی پرداختند. نتایج نشان داد با استفاده از 

توان میزان جذب آب و مواد مغذی و آبیاری مغناطیسی می

کیفیت محصول نهایی را افزایش  به تبع آن میزان رشد و

 67ای با مالچ موجب افزایش داد. همچنین، آبیاری قطره

 شود.درصدی کارایی آب مصرفی در کشت گوجه فرنگی می

های مناسب جهت کاهش منظور اعمال سیاستبه 

مصرف آب در بخش کشاورزی ایران، بایستی شناخت 

درستی از نحوه و میزان تأثیرگذاری متغیرهای مختلف بر 

استفاده با لذا در این مطالعه مصرف آب در این بخش داشت. 

های مختلف مؤلفهبه بررسی تأثیر  شبکه بیزین از روش

 وری و مصرف آب در بخش کشاورزیبهره راقتصاد دانش ب

شایان ذکر  است.پرداخته شده  1381-96 ایران طی دوره

بیزین به بررسی ای با استفاده از شبکه است تاکنون مطالعه

وری و مصرف آب در بخش کشاورزی عوامل مؤثر بر بهره

ایران نپرداخته است. همچنین در خصوص بررسی تأثیر 

بنیان بر مصرف آب در بخش شهای اقتصاد دانمؤلفه

 ای بدین شکل، صورت نگرفته است.کشاورزی نیز مطالعه

 

 هامواد و روش

 بوری آدر مطالعه حاضر، پس از محاسبه متغیر بهره

طبق  ،بنیانهای اقتصاد دانشو مؤلفه در بخش کشاورزی

ودر نظر گرفتن  نظر کارشناسان و مطالعات انجام شده

ها ابتدا متغیرهای مدل و روابط بین آن ؛شرایط اقتصاد ایران

بر اساس مصاحبه با کارشناسان شناسایی و تعیین شده، 

طراحی  بیزین سپس با توجه به قاعده بیزین، شبکه نهایی

به بررسی سناریوهای مختلف در مدل با  پس از آنشده و 

در ادامه، به پرداخته شده است.  Neticaافزار ز نرماستفاده ا

 های اقتصاد دانش بنیان، پرداخته شده است.همعرفی مؤلف

بنیان دانش اقتصاددر نظر گرفته شده برای های مؤلفه

 از: ندهست عبارت

                                                      
1 Education and Skills 
2 Information and communication infrastructure 
3 Economic and institutional regime 

های ، زیرساخت1مؤلفه آموزش و سرمایه انسانی

 3های اقتصادیو محرک ، رژیم نهادی2اطالعات و ارتباطات

 ، متغیرهایی در نظر گرفتهنیز برای هر مؤلفه. 4و نوآوری

دانش و سرمایه انسانی از  مؤلفهبرای محاسبه  است. شده

نرخ "و  "نام در دوره دوم تحصیلیثبتنرخ "های متغیر

 مؤلفهمحاسبه  منظور؛ به"نام در دوره سوم تحصیلیثبت

تعداد "های متغیراز  اتهای اطالعات و ارتباطزیرساخت

برای ؛ "تعداد کاربران اینترنت"و  "دارندگان تلفن همراه

های اقتصادی و رژیم نهادی از محرک مؤلفهمحاسبه 

شاخص کیفیت "، "شاخص نقش قانون"های متغیر

نسبت تجارت )صادرات+ واردات( به تولید "و  "گذاریقانون

منظور محاسبه به و "ناخالص داخلی به قیمت سال پایه

های تحقیق و توسعه )بر هزینه"های متغیرنوآوری از  مؤلفه

تعداد ثبت اختراع " و "ناخالص داخلی(مبنای رشد 

جاکه الزم به ذکر است از آناستفاده شد.  "ساکنان

لذا در این  ؛بل جمع کردن نیستندامتغیرهای هر مؤلفه، ق

مطالعه طبق متدولوژی بانک جهانی، ابتدا با استفاده از 

دست مؤلفه به میانگین هر ،(2014) گزارش بانک جهانی

  .(1397دی، )عزیزی و مرا آمده است

های چهار مؤلفه دادهاز  FAO (2015)براساس آمار 

)اسپانیا، کره جنوبی، فرانسه، بنیان کشورهای اقتصاد دانش

اوکراین، هلند، آلمان، ایتالیا، جمهوری چک، بلغارستان، 

که از نظر سرانه منابع آب تجدیدپذیر  و هند( ، ایرانرومانی

استفاده هستند، یران اتر از های باالتر یا پاییندارای رتبه

 شده است.

در وری آب بهره متغیر برای محاسبه در این مطالعه

استفاده شده است.  BPD 5 کشاورزی از شاخصبخش 

نسبت میزان سود ناخالص )درآمد( در هکتار  BPDشاخص 

باشد. به به ازای واحد حجم آب )مترمکعب در هکتار( می

 عبارت دیگر:

4 Innovation System 
5  Benefit Per Drop 
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BPD = TR/TWC (1)                                   

مقدار ارزش کل فروش محصول در هکتار  TRکه در آن 

حجم آب مصرفی در هکتار )مترمکعب(  TWCو )ریال( 

است. براساس این شاخص، سیاست مصرف آب باید 

دست آمده در ای باشد که میزان سود ناخالص بهگونهبه

مطالعه حاضر، در  .واحد آب مصرف شده، بیشتر باشد

ناخالص  وری آب با استفاده از نسبت تولیدشاخص بهره

داخلی در بخش کشاورزی به مصرف آب در این بخش 

 (.1396)کریمی و جلینی،  دست آمده استبه

 

های گرافیکی هستند که برای مدل ،های بیزینشیکه

استدالل در مواردی که پیچیدگی و عدم قطعیت وجود دارد، 

عبارتی گرافی است که متغیرهای روند و یا بهکار میبه

دهد ها را نمایش میتصادفی و وابستگی آن

(Heckerman,1997) . ساختار یک شبکه بیزین در واقع

یک نمایش گرافیکی از اثرات متقابل متغیرهایی است که 

و عالوه بر این کیفیت رابطه بین متغیرهای  شوندباید مدل 

مسأله را نشان میدهد، کمیت اتباط بین این متغیرها را نیز 

صورت عددی از توزیع احتمال گذارد که بهبه نمایش می

شبکه (. 2007کند )دیویس، ها استفاده میمشترک آن

بیزین شامل بخش کیفی )مدل ساختاری( است که نمایش 

( در میان متغیرها و بخش 1فعاالت )شکلبصری از فعل و ان

کند. این شبکه مجاز به استنتاج احتماالت کمی را فراهم می

ای از گیری عددی است که متغیرها یا مجموعهو اندازه

صورت دهد. بخش کیفی بهمتغیرها را تحت تأثیر قرار می

باشد، بر روی توزیع احتمالی پیوسته که منحصر به فرد می

. احتمال Mac et al., 2017)شود )ا تعریف میکلیه متغیره

 شود:شرطی بر اساس تئوری بیزین به شکل زیر تعریف می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (: ساختار شبكه بیزین1شكل )

 

 nای شامل در مورد ساختار شبکه بیزین اگر مجموعه

, 𝑥1}صورت متغیر به 𝑥2,.𝑥𝑛 }  داشته باشیم که هر𝑥𝑖  

های والد این متغیر با یک متغیرتصادفی باشد و گره

Parent (𝑥𝑖 )  نشان داده شوند، احتمال هر رویدارد مانند 

𝑋 = (𝑥1, 𝑥2 , 𝑥3, … 𝑥𝑛)                        (2)  

 گردد:صورت زیر محاسبه میبه
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(3)  

هر  ضرب احتمالیعنی احتمال توأم همه متغیرها حال

باشد که این متغیر به شرط مقدار والدش )علت( می

ترین فرض شبکه بیزین است ترین و اساسیاصلی

(Steohenson, 2000.) 
شامل بیزین در شبکه علی تیحساس لیتحل کردیرو

اثرگذار تحت  یرهایمتغ تیاحتمال وضع رییآزمون تغ

 رهایمتغ نیا تیربط دادن وضع سمختلف و سپ یوهایسنار

از  یکیصورت که هر بار  نیوع مورد نظر است؛ به ابا موض

ثابت نگاه  رهایمتغ هیبق کهیدر حال رها،یمتغ هایتیوضع

 راتییتغ نیو سپس اثر ا شودیداده م رتغیی اند،داشته شده

 یبررس ،هدف ریمتغ هایتیمربوط به وضع هایبر احتمال

 گرددیمشاهده و استنباط م یثرگذارو نحوه ا شودیم

(Nadkarni & Shenoy, 2001) . 
، از بانک 1381-96های مورد نیاز در بازه زمانی داده

های زمانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی اطالعات سری

𝑥1 𝑥𝑛      𝑥2 
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 1WGIو سایت  نامه آماری آب کشورسال، ایران

 اند.آوری شدههای حکمرانی جهانی( جمع)شاخص

 

 های تحقیقیافته

ابتدا وضعیت متغیرهای قبل از انجام شبکه بیزین، در 

های : محرکREG: دانش و سرمایه انسانی؛ HCمطالعه، )

های اطالعات و : زیرساختICTاقتصادی و رژیم نهادی؛ 

: سطح اراضی مجهز به آبیاری Pi: نوآوری؛ IVارتباطاات؛ 

: Wcaوری آب در بخش کشاورزی و : بهرهWPتحت فشار؛ 

از ، بدین منظورمصرف آب در بخش کشاورزی( تعیین شد. 

و با استفاده شد  متغیرهای مورد نظر، نرخ رشد گرفته

متغیرها، تعیین نقاط شکست های شکست ساختاری، آزمون

 ریمربوط به هر متغ هایتیوضع ،بر اساس نقاط شکست و

گردید. سپس با توجه به مشخص  Neticaافزار در نرم

توزیع احتماالت شرطی )برای متغیرها با حداقل یک علّت(، 

های متغیرها به کمک احتمال مربوط به هر کدام از وضعیت

مورد  نیزینقشه بمحاسبه شده است.  (Netica)افزار نرم

(. 2لینک تشکیل شده است )شکل  6گره و  7 مطالعه از

نرخ رشد  کهنیاحتمال اشود که مالحظه میطورهمان

 %20مصرف آب بخش کشاورزی در وضعیت زیاد قرار گیرد، 

است.  %80که در وضعیت پایین قرار گیرد، احتمال اینو 

 ریجدول هر متغ نیریاعداد مشخص شده در بخش ز

 نیانگیو م اریانحراف مع گرانیاز راست به چپ ب بیترتبه

 .باشندیم ریمتغ هر
 

 

 
 های متغیرهای مطالعهبه همراه توزیع احتمال وضعیت شبكه بیزین: (2)شكل 

 

 لیتحل به ،رهایمتغ تیاحتمال وضع نییپس از تع

 . در قالب چهار سناریوی زیر پرداخته شده است تیحساس
به بررسی تأثیر سناریوی دانش و سرمایه انسانی، در 

مصرف آب در بخش ی دانش و سرمایه انسانی بر مؤلفه

با قرار دادن احتمال . (3)شکل  پرداخته شده است کشاورزی

(، %100) مؤلفه دانش و سرمایه انسانی در وضعیت زیاد،

                                                      
1 World Governance Indices 

متغیرهای نرخ رشد بیشترین احتمال  ؛شودمشخص می

آبیاری تحت فشار و متغیر نرخ رشد مجهز به سطح اراضی 

به ترتیب و بخش کشاورزی در وضعیت باال در وری آب بهره

. پس از آن به دلیل ندقرار گرفت %1/72و  %9/59برابر با 

وری آب بخش کشاورزی بر متغیر نرخ رشد تأثیر متغیر بهره
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نرخ رشد شاورزی، بیشترین احتمال مصرف آب در بخش ک

 قرار گرفته است.  %80برابر با و در وضعیت پایین  این متغیر،

یکی از  ،که از نتایج این سناریو مشخص استطورهمان

ی دانش و سرمایه انسانی، اثرات مثبت نرخ رشد مؤلفه

افزایش سطح اراضی مجهز به آبیاری تحت فشار و افزایش 

جا که سرعت باشد. از آنکشاورزی میوری آب بخش بهره

سواد نسبت به افراد متخصص و پذیرش نوآوری در افراد کم

تر است؛ لذا مؤلفه دانش و سرمایه انسانی تحصیلکرده، پایین

های از طریق افزایش سطح تحصیالت و شرکت در کالس

آموزشی بر پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار مؤثر است. 

وری و سرمایه انسانی با افزایش بهره بنابراین مؤلفه دانش

آب بخش کشاورزی سبب استفاده بهینه از منابع آب و 

 شود. های کشاورزی میکاهش مصرف آب در بخش

 

 
 باال تیدر وضع ی دانش و سرمایه انسانیمؤلفهبا احتمال قرار دادن  نیزیب شبكه :(3) شكل

 

به ، ینهاد یمو رژ یاقتصاد هایمحرک یمؤلفه یویارسندر 

نرخ اقتصادی و رژیم نهادی بر  ی محرکبررسی تأثیر مؤلفه

 پرداخته شده است مصرف آب در بخش کشاورزیرشد 

ی . پس از تغییر احتمال وضعیت زیاد مؤلفه(4)شکل 

(، مشاهده شد %100نهادی )های اقتصادی و رژیم محرک

مجهز به سطح اراضی متغیرهای نرخ رشد  بیشترین احتمال

وری آب و سپس متغیر نرخ رشد بهره آبیاری تحت فشار

و  (%55)ترتیب برابر با در وضعیت باال به، رزیبخش کشاو

درصد قرار گرفته است. پس از آن به دلیل تأثیر  (69/7%)

بر متغیر نرخ رشد  وری آب بخش کشاورزیمتغیر بهره

در  بیشترین احتمال آن ،مصرف آب در بخش کشاورزی

 درصد قرار گرفته است.  %80با ترتیب برابر وضعیت پایین به

مشخص است؛ با قرار  یوسنار ینا نتایج از کهطورهمان

 یتدر وضع ینهاد یمو رژ یاقتصاد محرک یگرفتن مؤلفه

تحت فشار و  یاریمجهز به آب یسطح اراض نرخ رشدباال، 

. نظام یابدیم یشافزا یآب در بخش کشاورز وریبهره

در  یدکاربرد دانش جد یالزم را برا یزهانگ یدبا یاقتصاد

ناکارآمد و  یهاو حذف روش یاریآب یننو هایروش ینهزم

 ویژهدولت به هاییاستکند. س ایجاد هاروش ینگسترش ا

 یننو یزاتبه تجه یمربوط به مجهز کردن اراض هاییاستس

آمار وزارت جهادکشاورزی ایران در سال  ق)طب یاریآب

آبی از اراضی  میلیون و دویست هزار هکتار2، 1398

 هستند( آبیارینوین های مجهز به سیستم ،کشاورزی

 یتو ترب یمتعل یاری،آب آب گذارییمتق هاییاستس

دولت  یمال یالتتسه یو اعطا یاریکارشناسان بخش آب

 یشتحت فشار سبب افزا یاریآب کنولوژیت یرشپذ یبرا

 یوربهره یشتحت فشار و افزا یاریمجهز به آب یسطح اراض

 . شودیم یآب بخش کشاورز
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 باال تیدر وضع و محرک اقتصادی ی رژیم نهادیمؤلفهبا احتمال قرار دادن  نیزیب شبكه: (4)شكل 

 

به ، اطالعات و ارتباطات هاییرساختز یمؤلفهسناریوی در 

های اطالعات و ارتباطات ی زیر ساختبررسی تأثیر مؤلفه

پرداخته  مصرف آب در بخش کشاورزیمتغیر نرخ رشد بر 

 . (5)شکل  شده است
 

 
 باال تیاطالعات و ارتباطات در وضع هایرساختیز یبا احتمال قرار دادن مؤلفه نیزیب شبكه :(5)شكل 

 

-ی زیرساختپس از تغییر احتمال وضعیت زیاد مؤلفه

 (، مشاهده شد ابتدا%100های اطالعات و ارتباطات )

مجهز متغیرهای نرخ  رشد سطح اراضی  بیشترین احتمال

وری آب تحت فشار و سپس متغیر نرخ رشد بهره آبیاریبه 

و  %60به ترتیب برابر با  باالبخش کشاورزی در وضعیت 

قرار گرفته است. پس از آن به دلیل تأثیر متغیر  1/72%

وری آب بخش کشاورزی بر متغیر نرخ رشد مصرف آب بهره
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ها در وضعیت بیشترین احتمال آن ،در بخش کشاورزی

 فته است.قرار گر %80، پایین

از  یکی ،مشخص است یوسنار ینا نتایج از کهطورهمان

اطالعات و ارتباطات،  هایساخت یرز یاثرات مثبت مؤلفه

 یشافزا ،تحت فشار یاریمجهز به آب یسطح اراض یشافزا

و کاهش مصرف آب  یآب بخش کشاورز وریبهره

 ی. مؤلفهباشدیو صنعت م یکشاورز هایبخش

ستون فقرات اقتصاد  طاتاطالعات و ارتبا هاییرساختز

 هاییستماستفاده از س یجترو رو،ین. از اباشدیم بنیاندانش

مجالت و  طریق از هاآن یتحت فشار و نحوه نگهدار یاریآب

منجر به  یاجتماع هایرسانه یرو سا یجیترو هاییهنشر

در کشاورزان و  یزهانگ ایجاد و هاآن یشترب یو معرف ییآشنا

تحت  یاریمجهز به آب یسطح اراض یشسبب افزا یجهر نتد

 یاقدامات در راستا تریناز مهم یکیکه  شودیفشار م

سبب  و باشدیم یآب بخش کشاورز وریبهره یشافزا

 .شودیبخش م ینکاهش مصرف آب در ا

ی به بررسی تأثیر مؤلفه ،ینوآور یمؤلفه یویسناردر 

پرداخته مصرف آب در بخش کشاورزی نرخ رشد نوآوری بر 

. پس از تغییر احتمال وضعیت زیاد (6)شکل  شده است

 بیشترین احتمال ابتدا ؛مشاهده شد ،%100ی نوآوری مؤلفه

آبیاری تحت مجهز به سطح اراضی متغیرهای نرخ  رشد 

وری آب بخش کشاورزی و سپس متغیر نرخ رشد بهرهفشار 

قرار گرفته  %1/72و  %60به ترتیب برابر با  باالدر وضعیت 

وری آب بخش پس از آن به دلیل تأثیر متغیر بهره .است

کشاورزی بر متغیر نرخ رشد مصرف آب در بخش کشاورزی 

قرار گرفته  %80، ها در وضعیت پایینبیشترین احتمال آن

 است. 
 

 باال تیاطالعات و ارتباطات در وضع هایرساختیز یبا احتمال قرار دادن مؤلفه نیزیب ینقشه علّ :(6) شكل

 

از  یکیمشخص است؛  یوسنار ینا نتایج از کهطورهمان

مجهز به  یسطح اراض یشافزا ی،نوآور یاثرات مثبت مؤلفه

 یآب بخش کشاورز وریبهره یشتحت فشار و افزا یاریآب

. باشدیو صنعت م یکشاورز یهاو کاهش مصرف آب بخش

باالبردن عملکرد محصول، کاهش  ی،نوآور هاییژگیاز و

مقرون به صرفه بودن  یجهدرآمد و در نت یشو افزا هاینههز

 هایینوآور یرشکه سبب پذ باشدیتحت فشار م یاریبآ

توسط کشاورزان و  یشرفتهپ یاریآب هاییستممربوط به س

. شودیتحت فشار م یاریمجهز به آب یسطح اراض یشافزا

تحت فشار  یاریمجهز به آب یدر سطح اراض یشافزا ینا

 و کاهش یآب بخش کشاورز وریرهبه یشمنجر به افزا

 .شودمی نآ مصرف

که بتوان اثرگذارترین این جهت ،در ادامه این مطالعه

متغیر را بر نرخ رشد مصرف آب در بخش کشاورزی مشخص 
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کرد؛ به تحلیل حساسیت  نرخ رشد مصرف آب در بخش 

کشاورزی، نسبت به همه متغیرهای تشکیل دهنده نقشه 

، درجه اثرگذاری تغییرات 1بیزین، پرداخته شد. جدول علّی

متغیرهای نقشه علّی بیزین بر نرخ رشد بخش کشاورزی را 

 دهد. نشان می

 
درجه اثرگذاری تغییرات متغیرهای نقشه بیزین بر  (:1)جدول

 نرخ رشد مصرف آب در بخش کشاورزی ایران

 کاهش واریانس نام متغیر

آبیاری سطح اراضی مجهز به نرخ رشد 

 تحت فشار

2569 

 2/525 وری آب در بخش کشاورزیبهره

 03/11 مؤلفه رژیم نهادی و محرک اقتصادی

 54/7 مؤلفه نوآوری

 54/7 های اطالعات و ارتباطاتمؤلفه زیرساخت

 10/7 یانسان هیمؤلفه دانش و سرما

 

ستون دوم در جدول بیانگر مقدار کاهش واریانس است 

حساسیت یا اثرگذاری تغییر احتمال  دهنده درجهکه نشان

متغیرها بر نرخ رشد مصرف آب در بخش کشاورزی است. 

اعداد مندرج در این ستون مبنای تعیین اثرگذارترین 

سطح نرخ رشد شود طورکه مشاهده میمتغیرها است. همان

وری آب در بخش و بهره  آبیاری تحت فشار مجهز به اراضی

، فه دانش و سرمایه انسانیمؤلبیشترین اثر و کشاورزی، 

بخش کشاورزی مصرف آب در ترین اثر را بر نرخ رشد کم

  د.نایران دار

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

های جوی و دلیل پایین بودن میزان ریزشایران به

موقعیت جغرافیایی و اقلیمی، جزء کشورهای خشک و نیمه 

دلیل رشد جمعیت، گسترش شود. بهخشک محسوب می

های اقتصادی )کشاورزی و شهرنشینی و توسعه بخش

یابد. از صنعت( تقاضا برای آب روز به روز افزایش می

باشد، وری میترین عامل پیشرفت بهرهجاکه دانش اصلیآن

تأثیر  به بررسی با استفاده از شبکه بیزین، لذا؛ در این مطالعه

مصرف وری و بهرهبر  بنیان،های مختلف اقتصاد دانشلفهؤم

 نتایج مطالعه آب در بخش کشاورزی ایران پرداخته شد.

 های اقتصادمؤلفهسناریوی  چهارنشان داد با اجرای 

سطح اراضی مجهز به نرخ رشد  افزایشبنیان، احتمال دانش

در سناریوهای مؤلفه دانش و سرمایه  آبیاری تحت فشار

های انسانی، رژیم نهادی و محرک اقتصادی، زیرساخت

، %55، %9/59ترتیب برابر با اطالعات و ارتباطات و نوآوری به

و احتمال کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی  %60و  60%

بخش در  کاهش مصرف آب برایلذا باشد. می 80%

از طریق افزایش آموزش و باال بردن سطح توان میکشاورزی 

افزایش کارگیری آن در خلق نوآوری و به سبب، آن تیفیک

استفاده بهینه از منابع آب  وآب بخش کشاورزی  وریبهره

و  ینوآور یشرط الزم برا رایز .دش آنو کاهش مصرف 

 است.  یکاف یانسان هیداشتن سرما ،یورآسطح فن یارتقا

های الزم جهت همچنین دولت با فراهم کردن انگیزه

کارآفرینی در  ها،استفاده مناسب از دانش، تحریک خالقیت

 یهابه روش ژهیتوجه خاص و ووری و افزایش بهرهجهت 

وری آب و کاهش افزایش بهره تواند سببمی یاریآبنوین 

وری آهای مناسب فنزیرساخت شود.مصارف آب می

تواند با هزینه استفاده پایین و اطالعات و ارتباطات کارا می

های مکانی و زمانی، موجب کارایی و اثر غلبه بر محدودیت

کار باعث بهبود کیفیت  وزیع اطالعات شود و اینبخشی ت

نتایج این قسمت،  شود.وری آب مینیروی کار و افزایش بهره

زرگرپور و همکاران ، (1394با مطالعه موسایی و دوستی )

مؤلفه  مطابقت دارد. (،2011و مکوریرا و همکاران ) (1396)

های داخلی و خارجی نوآوری و ابداعات در دو بخش سرریز

تحقیق و توسعه، با ورود کاالهایی با تکنولوژی پیشرفته 

همراه با انتقال دانش فنی تولید آن، افراد جامعه را در 

دهد و موجب ایجاد معرض تکنولوژی و یادگیری قرار می

وری آب و کاهش ایده نوآورانه در افراد در جهت افزایش بهره

  شود.بخش کشاورزی می آب در مصارف
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Investigating the Effect of Knowledge Based Economy Components on 

Water Productivity and Consumption in Iran's Agricultural Sector 

 
Sona Pouralimoghaddam1, Mohammad Reza Zare Mehrjerdi2, Somayeh Amirtaimoori3, Somayeh Naghavi4 

 

Abstract 

Nowadays, knowledge-based economics has been suggested as a way out of various problems. Given 

that more than 90 percent of water consumption is allocated to the agricultural sector, the establishment 

of agricultural knowledge that one of the components of which is the innovation and development of 

modern irrigation systems in agricultural lands, increases the efficiency of water consumption and 

production. Therefore, in this study, the effect of different components of knowledge-based economy 

on water productivity and consumption in Iran's agricultural sector during 2002-2017 has been 

investigated using the casual Bayesian network in 4 scenarios. The results showed that education and 

skills component had the least effect on growth rate of water use in Iranian agricultural sector and the 

probability of increasing growth rate of land area equipped with pressure irrigation with the 

implementation of the four scenarios of education and skills, economic and institutional regime, 

information and communication infrastructure and innovation system are 59/9%, 55%, 60% and 

60%, respectively and the probability of decreasing growth rate of water use in the agricultural sector is 

80%. So, moving to a knowledge-based economy can help to improvement of water efficiency in Iran's 

agricultural sector. 

 

Keywords: Agriculture Sector, Water Productivity, Causal Bayesian Network. 
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Investigating the Effect of Knowledge Based Economy Components on 

Water Productivity and Consumption in Iran's Agricultural Sector 
 

Sona Pouralimoghaddam1, Mohammad Reza Zare Mehrjerdi2, Somayeh Amirtaimoori3, Somayeh Naghavi 

 
Introduction 

One of the most important challenges in the agricultural sector of developing countries such as Iran is 

the low productivity of production factors, including water. One of the practical solutions to solve the 

problem of water shortage in Iran is to increase water consumption efficiency. Therefore, today the need 

to use pressurized irrigation systems has received more attention than before. Knowledge-based 

economics has been proposed as a way out of various problems. Considering that more than 90% of 

water consumption is allocated to the agricultural sector, the establishment of agricultural knowledge 

that one of its components is the innovation and development of new irrigation systems in agricultural 

lands increases water consumption efficiency and production. The knowledge-based economy will 

affect water consumption, and since the agricultural sector in the traditional and semi-modern state has 

a loss of 60-80% in water consumption, the most important reason for this waste is the lack of use of 

new technologies in the agricultural sector; Therefore, by relying on knowledge-based strategies, 

effective steps can be taken to deal with water shortages, especially in the agricultural sector, and it is 

possible to solve the crisis problem by making progress in the components of knowledge-based 

economics.  

Materials and Methods 
In the present study, after calculating the variable of water productivity in the agricultural sector and the 

components of knowledge-based economy, according to experts and studies, and considering the 

conditions of the Iranian economy; first, the model variables and the relationships between them are 

identified and determined based on interviews with experts, then according to the Bayesian rule, the 

final Bayesian network is designed and then the various scenarios in the model are investigated using 

Netica software. Therefore, in this study, the effect of different components of knowledge-based 

economy on productivity and water consumption in the agricultural sector of Iran during the period 

2002-2017, using the Bayesian network in 4 scenarios has been studied. 
Discussion and Conclusion 

In the scenarios of knowledge and human capital, the effect of the component of knowledge and human 

capital on water consumption in the agricultural sector was investigated. By placing the probability of 

knowledge and human capital component in a high condition (100%), it was found that the highest 

probability of growth rate variables of lands equipped with pressurized irrigation and growth rate of 

water productivity in agriculture were high and equal with 59.9% and 72.1%, respectively. 

In the scenario of economic and institutional regime, the effect of economic and institutional 

regime on the growth rate of water consumption in the agricultural sector was investigated. After 

changing the probability of high status of economic and institutional regime (100%), it was observed 

that the highest probability of growth rate variable of lands equipped with pressurized irrigation and 

then the variable growth rate of agricultural water productivity, in high condition were equal to (55%) 

and (69.7%), respectively. In the scenario of the information and communication infrastructure 

component, the effect of the information and communication infrastructure component on the growth 

rate of variable water consumption in the agricultural sector was investigated. After changing the 
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probability of high status of information and communication infrastructure component (100%), it was 

observed that first the highest probability of growth rate variables of lands equipped with pressurized 

irrigation and then the variable growth rate of agricultural water productivity in high condition were 

equal with 60% and 72.1%, respectively. In the innovation component scenario, the effect of the 

innovation component on the growth rate of water consumption in the agricultural sector is investigated. 

After changing the probability of high status of 100% innovation component was observed; first, the 

highest probability of growth rate variable of lands equipped with pressurized irrigation and then the 

growth rate of water productivity of agricultural sector in high condition were equal to 60% and 72.1%, 

respectively. After that, due to the effect of water productivity variable in the agricultural sector on the 

variable of water consumption growth rate in the agricultural sector, their probability was low at 80%. 

  

The results of the study showed that by implementing four scenarios of components of knowledge-based 

economy, the probability of increasing the growth rate of land equipped with pressurized irrigation in 

the scenarios of components of knowledge and human capital, economic and institutional regime, 

information and communication infrastructure and innovation is equal to 59.9%, 55%, 60% and 60%, 

respectively and the probability of reducing water consumption in the agricultural sector is 80%. 

Therefore, to reduce water consumption in the agricultural sector, by increasing education and raising 

its quality, we can create innovation and use it to increase water productivity in the agricultural sector 

and the optimal use of water resources and reduce its consumption. Because the necessary condition for 

innovation and technological advancement is having sufficient human capital. Also, by providing the 

necessary incentives for the proper use of knowledge, stimulating creativity, entrepreneurship to 

increase productivity and paying special attention to modern irrigation methods, the government can 

increase water efficiency and reduce water consumption. Adequate information and communication 

technology infrastructure can reduce the cost of use and overcome spatial and temporal constraints, 

resulting in efficient and effective information distribution, which improves the quality of the labor and 

increases water efficiency.  
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