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:چکیده

خشک جهان،گسترش صنایع، توزیع ناهمگون زمانی اراضی کشاورزي در مناطق خشک و نیمهرشد روز افزون جمعیت، توسعه 

و مکانی آب شیرین به لحاظ کمی و محدودیت ها و مشکالت روز افزون کیفی منابع آبی، در بسیاري از کشورها، تامین آب 

یه منایع آبی از اهمیت باالیی برخوردار توجه به کل. مطمئن را به یکی از چالش هاي اساسی در قرن حاضر تبدیل نموده است

ي منابع آبی، ضمن جبران برخی از مدیریت بهینه. ي منابع آبی قابل اجرا خواهد بوداست که این امر در قالب مدیریت بهینه

و بهینه آب ها، باعث افزایش ذخیره منابع آبی موجود، حداقل نمودن اثرات منفی، استفاده مجزا از منابع و مدیریت موثر کمبود

از این رو در جهت حرکت به یک بهینه سازي مطلوب در این زمینه نیازمند اعتالي جایگاه مدیریت آب در نظام برنامه . شودمی

ریزي کشور، ظرفیت سازي براي اعمال مدیریت تقاضا و تدابیر غیرسازه نهادینه کردن تمرکززدایی، اصالح ساختار مدیریت آب 

روش تحقیق در پژوهش . باشدمی) سیل و خشکسالی(ي و ارتقاي مدیریت آب در شرایط اضطراري او اعمال مدیریت حوضه

باشد که در نهایت مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اي معتبر میتحلیلی و بر گرفته از منابع واسناد کتابخانه- حاضر توصیفی

. .است

، منابع آب ي، مدیریت بهینهایران، بحران، چالش، توسعه پایدارکشاورز: کلمات کلیدي

»هاي منابع آب و کشاورزيچالشاولین همایش ملی« 
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:مبانی نظري 

:کمیابی آب 

Hoekstra andنخست تعریف کمیابی آب توسط . تاکنون دو تعریف براي شاخص کمیابی آب ارائه شده است
Hung،)2000 (بر اساس این . این گونه آمده است که نسبت کل حجم آبی استخراج شده به کل منابع آب تجدید پذیر
شاخص کمیابی آب یک کشور صفر خواهد بود، اگر تقاضاي آب یک کشور به مقدار زیادي به وسیله واردات محصوالت تعریف،

.آب بر یا به عبارت دیگر، با به کارگیري بخش کمی از منابع آب داخلی براورده شود

:مفهوم توسعه پایدار

مجمع عمومی سازمان ملل و مورد پذیرش قرار گرفتن از ، پس از طرح آن در1987مفهوم توسعه پایدار به طور رسمی از سال 
کمیسیون توسعه و )Brundland Report(بر این اساس در گزارش بوندلند رابرت . سوي اکثر کشورهاي عضو، رایج شد

برآوردن نیازهاي نسل کنونی بدون به خطر انداختن: محیط زیست سازمان ملل، توسعه  پایدار این گونه تعریف شده است
:).Richard, 2002(توانایی نسل هاي آینده در برآوردن نیازهایشان 

:مقدمه

هاي جوي ونامناسب بودن پراکنش زمـانی  بودن ریزشایران به دلیل کم. ترین عوامل رشد و توسعه کشورهاستآب یکی از مهم
رشد جمعیت، گسترش شهرنشـینی و  هاي خشک ونیمه خشک جهان قراردارد و از طرف دیگر، به دلیل و مکانی، در زمره کشور

هـاي  پـایین رفـتن سـطح سـفره    ). 1378،محمودي(باشدهاي اقتصادي روز به روز با افزایش تقاضاي آب مواجه میتوسعه بخش
-هاي مستعد کشور که هر ساله به این تعـداد اضـافه مـی   دشت از دشت120زیرزمینی و بحرانی شدن وضعیت آب در بیش از 

در حال حاضر قسـمت اعظـم مصـارف آب کشـور بـه بخـش کشـاورزي        .بزرگترین مشکالت بخش کشاورزي استشود، یکی از 
گذاري قابل مالحظه انجام شده در بخش آب، به دالیلی همچـون بـاال رفـتن    به رغم سرمایه. )Manouri،2009(اختصاص دارد

از برخی از منابع آبی موجود، عدم تغذیـه مناسـب   رویههزینه استحصال هر متر مکعب از منابع آبی جدید در کشور، برداشت بی
هاي آب سطحی وزیرزمینی، رعایت نشدن اصول مرتبط به نگهداري و حفاظت از منـابع آب و خـاك کشـور، رشـد بخـش      سفره

هاي اخیر، آلودگی و نابودي بسیاري از منـابع آبـی کشـور    صنعت و توسعه شهرنشینی و سرانجام بروز پدیده خشکسالی در سال
اي ي آن باشـد، بـه گونـه   در نتیجه، عرضه آب در برخی از مناطق نتوانسته است پاسخگوي تقاضاي فزاینده. مچنان ادامه دارده

درصـدي بخـش   90که آب به کاالي رقابتی براي مصارف مختلف تبدیل شده است کـه ایـن محـدودیت بـا توجـه بـه مصـرف        
توان گفت مدیریت مناسب آبهاي زیرزمینی در چنین منـاطقی  یگر میبه عبارت د).1374دشتی،(کندکشاورزي بیشتر جلوه می
و یکی از عوامل مهـم تأثیرگـذار بـر کـاهش کیفیـت منـابع آب، افـزایش و تمرکـز         .)FAO,2002(ضامن توسعه پایدار است 
به شمار مـی  این عامل مهم یکی از مهم ترین عوامل فشار بیش از حد بر منابع آب در مناطق خشک. جمعیت عنوان شده است

اولین پیامد افزایش و تمرکز جمعیت و به دنبال آن مدیریت نادرست منابع، کاهش کیفیت محصـوالت  ).lefory, 2000. (رود
در پی کاهش کیفیت منابع، از دسـت  .):sadoulet,2000(کشاورزي و کاهش محسوس منابع از نظر کیفی و کمی خواهد بود

از ایـن رو در راسـتاي پـژوهش حاضـر     .دم توسعه یافتگی جوامع غیر قابل اجتناب اسـت رفتن فرصتهاي شغلی و ایجاد فقر و ع
.سوال ذیل مطرح می گردد

آیا مدیریت بهینه منابع آب توانسته است نقشی در جهت کاهش روند بحران آب و در نتیجه توسعه پایدارکشاورزي ایفا کند؟



:پیشینه تحقیق

:مطالعات گسترده اي در خارج و داخل کشور صورت گرفته استدر رابطه با مدیریت بهینه منابع آب 

Shang guan پردازددر چین  نیز بر اساس برنامه ریزي پویا به تخصیص بهینه آب بین اراضی منطقه می2002و همکاران در سال .
Singhاند تا الگوي بهینه کشت ی استفاده کردهو همکاران نیز بر روي اراضی زیر یک کانال آبیاري در هند، از مدل برنامه ریزي خط

و Doppler. را با هدف حداکثر درآمد خالص در منطقه تدوین نموده و میزان بهینه آب فصول مختلف سال را برآورده نمایند
هینه آب هاي قیمت آب بر روي تخصیص باند، به بررسی تأثیر استراتژيهمکاران در مطالعه اي که در کرانه رود اردن انجام داده

به بررسی استفاده بهینه آب آبیاري دراردن پرداخته و از یک روش علمی جهت مدیریت و ) Awash)2001. اندآبیاري پرداخته
دهد که کمیابی آب می تواند از طریق مدیریت منابع آب آبیاري به مطالعه نشان می. نمایدبهینه سازي مصرف آب آبیاري استفاده می

به بررسی تخصیص 2002در مطالعه اي در سال Kelman. حصوالت و الگوي کشت کشاورزان کاهش یابدکمک انتخاب نسبی م
کند، همچنان که تقاضاي آب از میزان منابع آب موجود آب در میان بخش هاي مختلف مناطق نیمه خشک برزیل پرداخته و بیان می

.گیردپیشی می
هاي آبیاري ها براي انتخاب نظامي رفع شکاف بین کشاورزان و سیاستنهدر زمی،)Varma et al., 2006(ورما و همکاران 

مناسب، معتقدند که کارآیی اقتصادي فقط یکی از عوامل اساسی تاثیرگذار بر تصمیم گیري کشاورزان بوده ودستیابی بدان 
ایاي فنی واقتصادي استفاده از اطالع رسانی به افراد ذینفع در مورد مز: اندمستلزم چندین پیش شرط است، که از آن جمله

ها؛ ي مزایا وتاثیر استفاده از این فناوريها از طریق توسعه خدمات، ایجاد بازار و ارتقاي سطح آگاهی مردم در زمینهفناوري
.هاي آبی در دست مصرف کنندگان مستعد و تواناوهمچنین، در اختیار قرار دادن فناوري

نفر در سال در ایران و برخی کشورهاسرانه مصرف آب براي هر - 1جدول 
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ساز بحران آب در سطح ملیعوامل زمینه1شکل 

1392نگارندگان،: منبع

عوامل زمینه ساز بحران از دیدگاه 
کمیت منابع آب

قیمت آب براي هر مترمکعب آب از  
20برابر 18سدهاي مخزنی حدود 

سال قبل 

درصد منابع آب 72در حدود-
تجدید شونده برداشت 

شودکه درصد فوق در ظرف -می
درصد 8به سال آینده 20

رسد- می

برداشت بیش از حد سقف ملی 
از آب هاي زیرزمینی

میزان بازچرخانی آب براي -
استفاده مجدد بسیار ناچیز می 

.باشد

عوامل زمینه ساز بحران از 
دیدگاه مصارف

روند رشد صعودي جمعیت به طور 
سریع

برداشت بی رویه آب در مصارف 
2/2سال به 25مختلف در طی 

برابر

افت بیش از حد سطح سفره هاي 
متر2/2زیرزمینی به بیش از 

نیاز عمده آب در بخش 
کشاورزي براي تامین امنیت 

غذایی

تامین بخشی از نیاز محیط زیست 
از تنظیم آب پشت سدها در ده  

ههاي آینده

عوامل زمینه ساز بحران از 
دیدگاه توسعه پایدار و جنبه هاي 

مدیریتی

فقدان قوانین جامع همسونگر متناسب 
با تحوالت مدیریت آب کشورو نظام 

بهره برداري منابع آب

درصد ولی در 30بازده آبیاري ایران 
درصد45سطح دنیا 

ستفاده ناقص از ظذفیت هاي ا
بتنظیمی ایجاد شده براي تامین آ

میزان اضافه برداشت از ذخایر 
ثابت آبخوان به خصوص در 

حوضه آبریز ایران مرکزي

میزان بازیافت هزینه هاي 
16دولتی در کل بخش آب 

درصد ودر بازه آبیاري 
درصد6تا 3وکشاورزي 



:کشاورزيآبی در بخش مدیریت بهینه در شرایط کم
هاي دولتی و نیز زارعین مدیریت آبیاري یک امر پیچیده اي است که التزام عملی و واقعی کلیه عوامل موثر در آن یعنی سازمان

به نظر . باشندکشاورزان به عنوان مشترکین اصلی آب آبیاري داراي انگیزه قویتري براي مدیریت موثرتر آب می. طلبدرا می
دهند دولتی نتواند به آن سطح از التزام کاري و راندمان مصرف آب که کشاورزان از خود نشان میرسد که هیچ سازمانمی

لذا چگونگی استفاده از . علیرغم وجود شواهد بر محاسن مدیریت مشارکتی آب توجه ویژه اي در این مورد نشده است. برسد
در حالیکه . ب کشاورزي باید مورد مطالعه قرار گیرددانش و مهارت هاي بومی براي نیل به پتانسیل واقعی در مدیریت آ

کند نادیده یا مشارکت دولتی سازمان هاي آب و کشاورزي بدون شک سهم عمده اي را در افزایش تولیدات کشاورزي ایفا می
همکاري باشد که منجر به کم اثر گرفتن همکاري فعال عامل سوم یعنی کشاورزان،یک تضاد واقعی در مدیریت منابع آب می

گذاري از نظر اجرا و بویژه در مواقعی که بیشتر پروژه ها با محدودیت سرمایه. نامتناسب بین مشارکت کنندگان گردیده است
رود که فرصت مناسب براي مشارکت فعال در به دلیل عالقه و نقش مستقیم کشاورزان انتظار می. نگهداري مواجه هستند

).1376،و همکاراناخوت. (رگیردمدیریت آبیاري در اختیار آنها قرا

آب بندان-
بحران کم آبی و مسائل و مشکالت ناشی از آن، همچنین کنترل و مهار آبهاي سرگردان و ممانعت از آسیب رسانی آنها از طریق 

ان بودند و هاي دور با این مشکل دست به گریبسیالبهاي مخرب به زمان ما اختصاص ندارد و بلکه اجداد و نیاکان ما از گذشته
بهره برداري از در هر منطقه از کشورمان و با توجه به خصوصیات آب و هوایی و شرایط توپوگرافی، شیوه هاي ابتکاري و بهینه

).1386بیژن درگاهی،. (وري استفادهاند از این منبع گرانقدر با حداکثر راندمان و بهرههآب را ابداع کرده، توانست

:رایی مصرف آب کشاورزيکم آبیاري و ارتقاء کا-
محدودیتمنابع آبی کشور باعث گردیده تا بخش کشاورزي به عنوان عمده مصرف کننده منابع آبی کشور با کمبود آب براي 

وري آب و تولید بیشتر غذا از آب هدر این شرایط مهمترنی چالش بخش کشاورزي افزایش بهر. تولید مواد غذایی روبرو باشد
کارایی مصرف آب کشاورزيشاخص . کمتر است (water productivity: wp) نشان دهنده میزان تولید به wpدر سطوح

کم آبیاري از تکنیک . مقدار مختلف مزرعه، دشت و یا حوزه به عوامل مختلف بستگی دارد. باشدازاي میزان آب مصرفی می
کم آبیاري به دو صورت فصلی و . بخشدارتقاء میایکارایی مصرف آب را در کشاورزيهطور قابل توجههاي مدیریتی است که ب

کم آبیاري فصلی در طول یک فصل کشت و بصورت یکنواخت بر روي . باشدموضعی قابل اعمال کردن در یک فصل زراعی می
باشد، که به نوعی معرف بهره بردارانی است که در طول فصل کشت از منابع آبی محدودي محصول تحتآبیاري قابل انجام می

سیستم آبیاري قطره اي از جمله . گرددباشند و کم آبیاري موضعی تنها در مراحل خاصی از فصل کشت اعمال میبرخوردار می
-هاي نوین آبیاري است که توسعه آن به نوبه خود به عنوان راهکاري براي افزایش کارایی مصرف آب کشاورزي مطرح میروش

ب آبیاري در این سیستم، اعمال مدیریت کم آبیاري با استفاده از آن با دقت باالیی با توجه به امکان کنترل باالي حجم آ. شد
)1389دهقانی سانیج و همکاران، . (باشدممکن می

:راهکارهاي کلی مقابله با بحران کم آبی

:ايمدیریت فرابخشی و چند مولفه-1

مدت توسعه منابع آب از طریق تصویب در هیات دولت هاي بلند هاي توسعه منابع آب، طراحی راهبرددر راستاي برنامه:الف
براي بخش هاي اجرایی

هاي ها، مراکز صنعتی  و قطبهاي توسعه مدیریت، در سکان و توسعه زیربنایی شهرجلب مشارکت ذینفعان در برنامه-ب
.گیردگیران قرار میکشاورزي به عنوان محوري مورد توجه تصمیم



.مطلوب مصارف آب در بخش کشاورزي صنعتی و شهريهاي هدفمند ومدیریتکمک-ج

هاگذاريایجاد شرایط الزم در جذب سرمایه از طریق تنوع بخشی در سرمایه-د

ايگیري از تجربیات جهانی با توجه به سازگاري با شرایط فرهنگی و منطقهبهره- ه

:اياي به غیر سازهتغییرمدیریت سازه-

بردارياي به سمت مدیریت مصرف و افزایش ظرفیت بهرهاي توسعهسازههاي طرحز روشسوق دادن مدیریت آب کشور ا

:ايانتقال آب بین حوضه-3

هاي تامین آب ضروري براي این مناطق هاي کم آب وخشک به عنوان یکی از راهکارهاي مستعد به حوضهانتقال آب از حوضه
.باشدمی

هاي ترسالی،خشکسالی هاي اصلی براي دورهانات توسعه منابع آب در حوضه و زبر حوضهبرآورد منابع آب قابل تجدید وامک-4
ودوره نرمال

سازي الگوي کشتالگوي مصرف بهینه آب با تاکید بر بخش کشاورزي براساس بهینه-5

-ی در محدودههاي زیست محیطایجاد تعادل بین منابع ومصارف آب با لحاظ حفظ بلندمدت گمیت و کیفیت آب و ضرورت- 6
هاي آبریز با توجه به سازگاري باشرایط اقلیمیي حوضه

-هاي مردم وجلب مشارکت علمی آنآبریز با تاکید بر ارتقاي مستمر آگاهیبرنامه سازگار با شرایط اقلیمی غالب در هر حوضه-7
). 1389کشاورز،(ها

:نتیجه گیري
- هاي خشک و نیمهبودن پراکنش زمانی و مکانی آن در زمره کشورهاي جوي و نامناسب کشور ما به دلیل نازل بودن ریزش

خشک جهان قرار داردودر این شرایط به دلیل رشد جمعیت،گسترش شهر نشینی وتوسعه بخش اقتصادي تقاضا براي بخش آب 
استفاده از این منابع به رغم محدودیت ذاتی منابع آب و توزیع نامناسب زمانی و مکانی آن در کشور،.یابدروز به روز افزایش می

. گیردذاتا با ارزش و غیر قابل جایگزین و به لحاظ سرمایه گذاري براي استحصال پرهزینه، با کارایی بسیار پایینی انجام می
1/86میلیارد مترمکعب برآورد شده است که حدود 94میزان مصرف آب در بخش هاي مختلف در شرایط طبیعی حدود 

میلیارد متر مکعب به بخش  7/1میلیارد متر مکعب به بخش شرب و حدود 2/6ه بخش کشاورزي، میلیارد متر مکعب ان ب
ها، هاي مصوب برنامهها،همچنین عدم توجه به سیاستگذاري مناسب در استفاده از ظرفیتصنعت اختصاص داردعدم سرمایه

ي آبیاري و زهکشی اصلی و فرعی و نیز هاهاي مخزنی به وسعت شبکهموجب گردیده تا نسبت آب تامین شده توسط سد
لفات فرعی ن تعالوه بر ایهاي گذشته تغییر معناداري را در جهت منطقی شدن پیدا نکند و تجهیز و نوسازي مزارع طی برنامه

فرسایش شدید منابع خاك، هرزروي و عدم بهره وري مناسب از منابع آب هاي سطحی و زیرزمینی، تخریب پوشش آن چون 
در جهت مدیریت بهینه منابع آب در سطح روستاها نیز تاکید بر گیاهی و باال بودن ضایعات محصوالت کشاورزي به دنبال دارد 



هزینه ها از جمله دالیل گسترش مشارکت در این امر ذکر گردیده مدیریت مشارکتی منابع آبی شده که بهبود مالی و کاهش
محدودیت منابع آبی . اي براي بحران خشکسالی خواهد بوده، لذا استفاده بهینه از منابع آب در مصارف کشاورزي، مقابلاست

راي تولید مواد غذایی روبرو کشور باعث گردیده تا بخش کشاورزي به عنوان عمده مصرف کننده منابع آبی کشور با کمبود آب ب
ین باید رابناب. در این شرایط مهمترین چالش بخش کشاورزي افزایش بهره وري آب و تولید بیشتر غذا از آب کمتر است. باشد

از . هایی در جهت مدیریت بهینه منابع آب چه در زمینه کشت برنج و چه در زمینه کشت سایر محصوالت باشیمبه دنبال راه
:.راه ها می توان به موارد زیر اشاره کردجمله این 

-بهبود مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزي و ایجاد تشکل هاي مناسب بهره برداري از منابع آب
-ارتقاي راندمان آبیاري در اراضی آبی کشاورزي

انحرافی، تغذیه مصنوعی جلوگیري از هدر رفتن سیالب ها با استفاده از روش هاي مختلف مانند احداث بندهاي ذخیره اي و-
-آبخوان ها و پخش سیالب

تدوین و اجراي طرح هاي مدیریت یکپارچه منابع آب در حوزه آبخیز به منظور ایجاد و ارتقاي هماهنگی بین طرح هاي -
-توسعه منابع آب، آبخیزداري در مناطق باالدست و احداث شبکه هاي آبیاري و زهکشی در مناطق پایین دست

دد از پساب ها با رعایت مالحظات زیست محیطیاستفاده مج -
اعمال الگوي کشت متناسب با ظرفیت پایداري منابع آب

.تجهیز و توسعه منابع انسانیو افزایش بهره وري عوامل و منابع تولید در بخش آب-

.ارتقاي امنیت سرمایه گذاري در بخش-

آبشفافیت و ثبات در سیاست هاي حمایتی از تولید در بخش-

ارتقاي دانش و آگاهی عمومی در خصوص منابع و مصارف آب- .
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