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:چکیده

هاي اخیر، به در سال. هاي معبشتی خانوار مشارکت داردآب آبیاري به مثابه منبعی ضروري در تولید و فعالیت
منظور اطمینان از کافی بودن آب براي کشاورزي، مدیریت پایدار نظام آبیاري و برآورده ساختن سایر نیازها، 

کنندگان آب ضرورت داشته است در تحقیق حاضر، ارتباط میان تقاضاي مصرف کنندگان و عرضههمواره ایجاد 
به منظور بررسی موانع به کارگیري مدیریت بهینه منابع آب در نظام کشاورزي ایران در راستاي تحقق توسعه 

-نع طبیعی دسته بندي میریزي، آموزش و ترویج، و مواپایدار کشاورزي، به چهار گروه اقتصادي و مالی، برنامه
ترین مانع مدیریت منابع آب در بخش کشاورزي به ترتیب اقتصادي، شود از نتایج به دست آمده مهم

-درپژوهش حاضر که تحقیقی توصیفی. باشدو مدیریتی، آموزش و ترویج، منابع طبیعی می) ریزيبرنامه(نظارتی
که در نهایت به تجزیه وتحلیل آن پرداخته شده است. باشداي میتحلیلی و برگرفته از منابع و اسناد کتابخانه

ایران، توسعه پایدار کشاورزي، موانع، مدیریت بهینه منابع آب: کلمات کلیدي

»هاي منابع آب و کشاورزيچالشاولین همایش ملی« 

آزاد اسالمی واحد خوراسگاندانشگاه -انجمن آبیاري و زهکشی ایران
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:مقدمه

دیگر، کمبود آب آشامیدنی از یک سو، و نیاز روزافزون به غذا از سوي . آب یکی از مهم ترین عوامل رشد و توسعه کشورهاست
پایین رفتن سطح سفره هاي آب زیر زمینی و بحرانی شدن وضعیت آب . منابع آب موجود را با بحران جدي مواجه کرده است

دشت از دشت هاي مستعد کشور که هر ساله به این تعداد اضافه می شود، یکی از بزرگترین مشکالت بخش 120در بیش از 
به رغم سرمایه .)kohanals, 2009.(ورهاي اساسی توسعه اقتصادي استکشاورزي به عنوان یکی از مح. کشاورزي است

گذاري هاي قابل مالحظه انجام شده در بخش آب، به دالیلی همچون باال رفتن هزینه استحصال هر متر مکعب آب از منابع 
حی و زیرزمینی، رعایت آبی جدید در کشور، برداشت بی رویه از برخی منابع آب موجود، عدم تغذیه مناسب سفره هاي آب سط

نشدن اصول مربوط به نگهداري و حفاظت از منابع آب و خاك کشور، رشد بخش صنعت و توسعه شهرنشینی و سرانجام بروز 
در نتیجه، عرضه آب در . پدیده خشکسالی در سال هاي اخیر، آلودگی و نابودي بسیاري از منابع آبی کشور همچنان ادامه دارد

سته است پاسخگوي تقاضاي فزاینده آن باشد، به گونه اي که آب به کاالي رقابتی براي مصارف مختلف برخی از مناطق نتوان
به ). 1374دشتی، (بخش کشاورزي بیشتر جلوه می کند نود درصديتبدیل شده است که این محدودیت با توجه به مصرف 

و .)FAO,2002(ی ضامن توسعه پایدار است عبارت دیگر می توان گفت مدیریت مناسب آبهاي زیرزمینی در چنین مناطق
این عامل مهم یکی از . یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر کاهش کیفیت منابع آب، افزایش و تمرکز جمعیت عنوان شده است

اولین پیامد افزایش و ).lefory, 2000(مهم ترین عوامل فشار بیش از حد بر منابع آب در مناطق خشک به شمار می رود 
ز جمعیت و به دنبال آن مدیریت نادرست منابع، کاهش کیفیت محصوالت کشاورزي و کاهش محسوس منابع از نظر تمرک

در پی کاهش کیفیت منابع، از دست رفتن فرصتهاي شغلی و ایجاد فقر و عدم .):sadoulet,2000(کیفی و کمی خواهد بود
.توسعه یافتگی جوامع غیر قابل اجتناب است

:مبانی نظري 

در . یکی از اصلی ترین عنصرهاي حیاتی آب بوده که همواره در زندگی و حیات موجودات زنده نقش انکارناپذیر داشته است
در قران آب به . طول تاریخ آب عامل مهمی در شکل دادن به روش زندگی بشر و توسعه فناوري، زبان و فرهنگ بوده است

، ظرفیت مخازن سدهاي 1387بر اساس آمار تا پایان سال . اي برخوردار استبه کار رفته و از اهمیت ویژه » ماء«صورت لغت 
همچنین میزان . میلیارد منر مکعب است41میلیارد متر مکعب و طرفیت آب تنظیمی آنها حدود 35759ایجاد شده حدود 

.میلیون متر مکعب بوده است1590حرود 1387آب رسانی براي مصارف شرب و صنعت تا ظایان سال 

: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 آب  آبی استخراج شده به کل منابع آب تجدید پذیر

قاضاي آب یک کشور به مقدار زیادي به وسیله واردات محصوالت تعریف، شاخص کمیابی آب یک کشور صفر خواهد بود، اگر ت
این در حالی است که در تعریفی دیگر . آب بر یا به عبارت دیگر، با به کارگیري بخش کمی از منابع آب داخلی براورده شود

ل بصورت نسبت کل حجم آب مصرفی یک کشور به کChpagain and Hoekstra (2006)شاخص کمیابی اب، توسط 
. منابع اب تجدیدپذیر تعریف شده است



:مفهوم توسعه پایدار

، پس از طرح آن در مجمع عمومی سازمان ملل و مورد پذیرش قرار گرفتن از 1987مفهوم توسعه پایدار به طور رسمی از سال 
توسعه و محیط کمیسیون)Bonham,1994(بر این اساس در گزارش بوندلند رابرت . سوي اکثر کشورهاي عضو، رایج شد

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

پایدارابعاد توسعه-1هشکل شمار

1392نگارندگان، : منبع

:پیشین تحقیق

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

Shang guan در چین  نیز بر اساس برنامه ریزي پویا به تخصیص بهینه آب بین اراضی منطقه می 2002و همکاران در سال
دل برنامه ریزي خطی استفاده کرده اند تا و همکاران نیز بر روي اراضی زیر یک کانال آبیاري در هند، از مSingh. پردازد

الگوي بهینه کشت را با هدف حداکثر درآمد خالص در منطقه تدوین نموده و میزان بهینه آب فصول مختلف سال را برآورده 
آب بر و همکاران در مطالعه اي که در کرانه رود اردن انجام داده اند، به بررسی تأثیر استراتژي هاي قیمت Doppler. نمایند

.روي تخصیص بهینه  آب آبیاري پرداخته اند

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

به بررسی 2002در مطالعه اي در سال Kelman. کمک انتخاب نسبی محصوالت و الگوي کشت کشاورزان کاهش یابد
تخصیص آب در میان بخش هاي مختلف مناطق نیمه خشک برزیل پرداخته و بیان می کند، همچنانکه تقاضاي آب از میزان 

.منابع آب موجود پیشی می گیرد

Chapagain and Hoekstra( 2003) ،سازي جریان تجارت آب مجازي جهانی با توجه به تجارت دام و تولیدات کمیبه
این مطالعه ضمن اشاره به این که تا آن زمان هیچ روش شفافی براي ارزیابی حجم آب مجازي براي انواع . انددامی پرداخته

، Hoeksra and Hung (2002). کرده  استمتنوع دام و تولیدات دامی وجود نداشته، روشی را به این منظور پیشنهاد 



در این . در مطالعه اي به بررسی جریان بین المللی تجارت آب مجازي با توجه به تجارت محصوالت گیاهی پرداخته اند
در این مطالعه امده است که با توجه به تجارت . مطالعه آمده است که با توجه به تجارت محصوالت گیاهی پرداخته اند

، واردات آب مجازي داشته است و نوزدهمین کشور 1/29به طور متوسط 1995-1999هان، ایران طی سال هاي جهانی گیا
واردکننده آب مجازي در دنیا بوده است

رویکردهاي توسعه پایدار-) 2( شکل

1392نگارندگان،: منبع

نھاده ھای بیرونی کلیدی

مھار آفات
برنامھ ھا وپروژه ھای مھار 
منسجم آفات، کنترل کاربرد 

سموم دفع آفات

انرژی روستایی
انتقال تکنولوژی و 

راھبردھای ملی بھ منظور 
توسعھ منسجم انرژی 

روستایی

تغذیھ گیاھی
برنامھ ھا وپروژه ھای 

تغذیھ منسجم گیاھی 

منابع طبیعی کلیدی

درختان وجنگلھا 
کاھش نرخ جنگل زدایی، 

مدیریت جنگل و برداشت چوب 
بھ طور پایدار، ارتقای 

کاربردھا و صنایع غیر چوبی 
جنگلھا، حفاظت زیستگاھھا

منابع زیست شناختی گیاھی و 
حیوانی 

حفاظت از منابع ژنتیکی، 
توسعھ انواع وگونھ ھا

آب
بھبود آبیاری، حفاظت آب، 
توسعھ بانک اطالعاتی آب، 

تشکیل انجمنھای مصرف 
کنندگان آب

زمین 
برنامھ ریزی کاربرد زمین، 

مدیریت زمین، حفاظت 
خاک، احیای زمینھ

فعالیت ھای منسجم

درسطح دولت
سیاستھا،اھرمھا، برنامھ ھای 

توسعھ،اصالحات ارضی، 
پیمایش ھای تغذیھ ای، کیفیت و 

امنیت غذایی، دادھا،نظارت 

در سطح مصرف کنندگان 
بھبود وضع تغذیھ و کیفیت غذایی، 

تنظیم الگوھای برنامھ غذایی، 
بازاریابی محصوالت

در سطح واحدھای تولیدی
نظامھای کشاورزی، متنوع سازی 
بھ منظور افزایش درآمدھا، ایجاد 

صنایع روستایی، اعطای اعتبار و 
بازار یابی 

در سطح اجتماعات روستایی
توسعھ سازمانھای محلی و 

ایجاد ظرفیت برای مشارکت 
مردم، آموزش، ترویج 



هاي نوین در کشاورزي از دیدگاه مولدانعلل عدم پذیرش روش):3(شکل
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هزینه باال

اعتبارات کم دولتی

شوري آب

عدم عالقه

عدم آشنایی

ناآگاهی از اهمیت منابع آب

عدم مهادت کارشنایان بخش 
آبیاري

بی اطالعی از فناوري هاي 
نوین آبی

کمبود ادوات

بیمه نبودن

ناهمواري زمین

فقدان آموزش الزم



:اولویت و درجه بندي موانع موجود در کاربرد و اجراي فنون مدیریت بهینه منابع آب  در بخش کشاورزي

:اقتصادي و مالی

،)نصب و نگه داري(هاي آبیاري هزینه زیاد نظام-

هزینه زیاد تبدیل نهرهاي سنتی به نهرهاي بتونی-

هاي ضعیف دولت در اختصاص بودجهسیاست-

کمبود اعتبارات-

کمبود خدمات حمایتی-

هاي آبیاريبیمه نبودن نظام-

اختصاص یارانه به آب کشاورزي-

):نظارت و مدیریت(ریزيبرنامه

تاثیر چاه عمیق بر خشک شدن چاههاي نیمه عمیق-

عدم استفاده از سامانه زهکشی-

عدم استفاده از پساب کشاورزي-

عدم تناسب تعداد چاهها با سطح زیر کشت-

راضیشور شدن ا-

:آموزش و ترویج

هاي سنتیناآگاهی از راندمان پایین روش

هاي جدیدعدم پذیرش نظام-

بی اطالعی از فناوري هاي نوین آبی-

عدم مهارت کارشناسان بخش آبیاري-

:طبیعی

پراکندگی قطعات زمین-

اشتراکی بودن منابع آبی-



:گیريبحث و نتیجه

. هاي به کارگیري مدیریت بهینه منابع آب در نظام کشاورزي استموانع و محدودیتیکی از اهداف تحقیق شناسایی و بررسی 
شود از این رو در پژوهش حاضر، عامل اقتصادي و مالی نامگذاري شده هاي اقتصادي مربوط میکه عامل اول مستقیما به چالش

).2006ورما،.(است

دان نظام مالی و اعتباري براي پرداخت مساعده به کشاورزان از نیز فق) 2003(،و کیجن و مولدن)1384(،فشار)2007(جیور دانو
هاي به کارگیري مدیریت بهینه منابع آب در نظام ترین موانع و محدودیتسوي دولت و نبود بنیه مالی قوي کشاورزان را از مهم

-ریزي را از اصلیتبط با برنامهموانع مر) 2006(پالتن.کشاورزي ذکر کرده و عامل دوم مربوط به حیطه نظارتی و مدیریتی است
گردد به باور عامل سوم به آموزش و ترویج بر می.کنندها در راه رسیدن به مدیریت یکپارچه منابع آب ذکر میترین چالش

هاي نوین داراي نقشی مهم در ، آموزش به مثابه یکی از عوامل موثر در به کار گیري نظام)1380(و جهان نما) 1379(کرباسی
هاي آموزشی و ترویجی بسیار بیشتر از افراد ها بوده و تحقیقات بیانگر آن است که آگاهان از کالسو کاربرد این نظامتوسعه

از .هاي آموزشی و ترویجی با سطح پذیرش ارتباط متقابل داردها را به کار گرفته اند و شرکت در کالسفاقد آگاهی این نظام
کار گیري الگوي نامناسب مصرف آب کشاورزي و دالیل و منطق کشاورزان براي ادامه آن دیگر اهداف اختصاصی علل رواج و به 

هاي در ارتباط با علل عدم پذیرش یا عدم اجراي روش....به این منظور، عوامل هزینه باال،اعتبارات کم دولتی، شوري آب. است
.اي، بارانی، ترتوا و استخرهاي بتونی مطرح شدندقطره

هاي نوین آبیاري و در نهایت افزایش بازده بهبود مدیریت دستیابی به هدف شناخت عوامل موثر در پذیرش روشدر راستاي 
همچنین، این .اندآب زراعی،کشاورزان استفاده کننده از روش نوین آبیاري باسئادتر از مولدان استفاده کننده از آبیاري سنتی

کشاورزي و سهم بیشتر آب آبیاري بوده و سازو کارهاي مدیریتی آب را به مولدان به طور قابل مالحظه داراي درآمد، زمین
کنند؛ و نیز نسبت به مولدان استفاده کننده از روش سنتی، اند؛ از خدمات ترویجی بیشتر استفاده مینحوي بهتر به کار بسته

.هاي فعال در مدیریت آب زراعی  بیشتراستها و تشکلمیزان همکاري آنها با نهاده

:پیشنهادها

گذاري بیشتر دولت در این ي منابع آب کشاورزي، توجه و اهتمام و نیز سرمایهبا توجه به مشکالت پیش روي در مدیریت بهینه
گذاري بر است و پذیرش آن نیاز به سرمایهفناوري آبیاري یک فناوري سرمایه. کندها در قالب یک ضرورت جلوه میگونه پروژه

هاي دولتی در نظر ها، باید اعتبار مالی از سوي نهادهسوي کشاورزي دارد؛ البته به منظور پذیرش این فناوريدر خور توجه از 
هاي دراز مدت و کم بهره به کشاورزان به ویژه کشاورزان کم بضاعت آنها را در اعطاي تسهیالت بانکی از جمله وام. گرفته شود

کند تا از رهگذر، هم در مصرف آب کشاورزي صرفه جویی شود و هم ري تشویق میهاي نوین آبیااحداث و به کار گیري فناوري
هاي حمایتی ها از طریق نظامکه فناوريدر آمد کشاورزان افزایش یابد؛ زیرا آگاهی و دانش ضامن انتخاب واقعی نیست،مگر این

.سازمانی مانند ارائه وام و یارانه در اختار کشاورزان قرار گیرد
هاي نوین آبیاري نیز در موفقیت و کارایی مطلوب این نزام نقش ي شبکههاي خصوصی و نصب کنندهکه شرکتاز آنجا -

ها گونه شرکتي وظایف اینشود که سازوکار منترل و نظارت از سوي وزارت جهاد کشاورزي در زمینهدارد، پیشنهاد می
.سبات مربوط به نصب اعمال شوداي، تضمین و تامین قطعات و محاهم چون ارائه خدمات مشاوره
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