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 چكيده 
ي، کشور يايد که به داليل اقليمی کشور، در حالي نياز به آب روز به روز افزايش ميی همه جانبهدر مسير رشد و توسعه

طي، تنها مسير محيزيست-اجتماعي-های پايداری اقتصادیدچار ورشكستگي آب نيز است. با توجه به اندرکنش مولفه

های کشور را پايدار، مديريت يكپارچه منابع و مصارف است. بر طرف نمودن خطری که منابع از جمله آبخوانی توسعه

ايداری در تعادل بخشي نمايد که پباشد. اين مقاله تبيين ميتهديد ميكند نيز نيازمند مديريت يكپارچه منابع و مصارف مي

نظام قيمت گذاری  -3مديريت توأمان عرضه و تقاضای آب و  -2توسعه پايدار بخش کشاورزی،  -1آبخوان به سه هدف: 

آب در هر منطقه گره خورده است و پرداختن به هر يک از آن اهداف، بدون در نظر گرفتن هدف ديگر منجر به 

 پايداری در بخش مورد نظر نخواهد شد.

 

 وری آبحقآبه کشاورزان، بهرهی پايدار، تعادل بخشي آبخوان، پايداری کشاورزی، توسعه : ها:کليد واژه
 

 مقدمه -1

های مهم در حکمرانی آب است اما این مدیریت زمانی که منابع در معرض کمبود و مدیریت منابع آب یکی از شاخص

سو و ی آب از یکگیرند. افزایش جمعیت و کاهش سرانهتر از پیش مورد توجه قرار میگیرند بسیار مهمیا خطر نابودی قرار می

گذاران قرار داده است. این بحران از الی از سوی دیگر خطر کسری منابع آب و بروز آسیب به آن را مورد توجه سیاستخشکس

ر شود. تغییر کاربری ارضی، مجوزهای غیهای مدیریتی این بخش در چندین دهه اخیر مرتبط میها و کاستیجهت دیگر به ضعف

. ی این موارد استی پایدار از جملهو نظارت بر الگوی کشت مبتنی بر توسعه های بحرانی و عدم مدیریتاصولی چاه در دشت

ی ی آب زیرزمینی با افت بی رویه، عدم تعادل در نظام عرضه و تقاضای مبتنی بر توسعهها باعث مواجههی این سوء مدیریتنتیجه

 بوده است. پایدار و تلقی  بهره برداران از آب به عنوان یک کاالی رایگان و بی ارزش

ی حجم های کشور را با شرایط خطر و بحران مواجه نموده است. تخلیههای آب زیرزمینی، اکثر دشتهای بی رویه از سفرهبرداشت

یش ی مشکالت پهای مجاور ساحل از جملهها و هجوم آب دریا و به تبع آن شور شدن آبخواناستاتیک آبخوان، فرونشست دشت
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ای بسیار جویی این مشکل نشتابد آینده ی ملی و مدیریت یکپارچه منابع آب به چاره. اگر اراده]1[بحرانی استهای رو برای آبخوان

 تاریک پیش روی منابع آب زیرزمینی کشور خواهد بود.

 ی دیگری که مدیریت منابع آب را با مشکل مواجه نموده است وجود دو دسته از بازیگران سیاسی است که هر یک درمسأله

ای است که با ی هر بخش به گونههای مدیریتی در توسعهنمایند. مولفهی پایدار تالش میساختاری واحد برای پیشبرد هدف توسعه

الش ی پایدار تاهداف بخش دیگر اندرکنش دارد. با وجود اینکه هر دو بخش کشاورزی و منابع آب برای رسیدن به هدف توسعه

ی پایدار تنها ای است که ابتدا پایداری بخش خود را تضمین نماید. از آنجا که توسعهمدتا به گونهنمایند ولی رفتار هر بخش عمی

محیطی امکان پذیر است لزوم اتخاذ سیاستی واحد بین دو بخش که به صورت یکپارچه به زیست-اجتماعی-با پایداری اقتصادی

 ضروری است. ی تولیدات کشاورزی و حفظ پتانسیل منابع آب بپردازندمقوله

در تولید  های کلی کشور خودکفاییاز طرف دیگر رشد سطح رفاه و توانمندی کشور منوط به استفاده از آب است. یکی از سیاست

کاالهای استراتژیک است که نیل به این هدف جز مصرف آب امکان پذیر نخواهد بود. با این وجود رسیدن به این هدف بدون 

ال ی پایدار این بخش نخواهد گردید. به عنوان مثرضه و تقاضا امکان پذیر نخواهد بود و موجب توسعهتوجه به مدیریت یکپارچه ع

ای کشور نسبت به نیاز داخلی خودکفا شد اما چند سال ترین کاالهای کشاورزی است، در دورهدر مورد گندم که یکی از اساسی

ی این محصول شناخته شد. همچنین به دلیل عدم توجه به مدیریت کننده پس از آن ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای وارد

های های خودکفایی تولید گندم، کشور نسبت به دیگر محصوالت کشاورزی مانند دانهیکپارچه در نظام عرضه و تقاضا، در سال

 روغنی به شدت به واردات وابسته شد.

ی های پیچیده، الزامات مدیریتی در مسععألهشععناسععیفنی و بیان روشاین مقاله سعععی بر آن دارد تا به دور از اصععطالحات 

های های بازیگران درگیر برای اتخاذ سیاستاحیاء و تعادل بخشی آبخوان را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله نقش و مطلوبیت

عادل بخشی ی تهای دیگر که با مقولهگردد. همچنین سعی شده است با معرفی اهداف بخشاحیاء و تعادل بخشی آبخوان تبیین می

 ی پایدار منابع و محصوالت پرداخته شود.آبخوان اندرکنش دارند، به بیان یک نظام مدیریتی جامع در توسعه

 

 :شناسيروش -2

های افت پیوسته و پی در پی سطح آبخوان نشأت گرفته از برداشت بی رویه از آن است به همین جهت کاهش حقآبه

ی و ای مصنوعی و سایر راهکارهای سازهها مهمترین روش برای تعادل بخشی آبخوان خواهد بود. هر چند که به کمک تغذیهچاه

خشی ها، تعادل بخوان کمک نمود اما بدون تغییر در نظام استحصال آب از چاهتوان به روند احیاء و تعادل بخشی آبمدیریتی می

پایداری در بخش آب زیرزمینی رخ نخواهد داد. زیرا با باال آمدن سطح آبخوان این توقع در مصرف کنندگان و بعضی بازیگران 

مت تمام شده آب قابل استحصال در این روش ها افزود. در صورتی که قیتوان با این روش به حقآبهشود که میسیاسی ایجاد می

ی آب مصرفی خواهد بود. هر چند که این دسته از راهکارها برای شرایط خاص مانند تأمین آب شرب که تر از ارزش افزودهگران
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ورزی که اتواند مفید باشد. بنابرین در مورد تامین آب بخش کشبه دلیل پایداری اجتماعی نیاز به پوشش صد درصدی آن است می

 ها باقی نخواهد ماند.ای جز تقلیل حقآبهچاره ]2[ سهم آب زیرزمینی را به خود اختصاص داده است %09بیش از 

شی آبخوان ی احیاء و تعادل بخهمان گونه که مطرح شد یکی از اهداف این مقاله، تبیین نقش و مطلوبیت بازیگران سیاسی در مسأله

رآیند ها مورد بررسی قرار گیرد. در این فی کشاورزی چاهبازیگران سیاسی با سیاست کاهش حقآبهاست. به این منظور باید کنش 

ی زیرزمینی کشاورزان، در الگوی کشت کشاورزان نیز تغییر ایجاد قابل مشاهده است، با کاهش حقآبه 1همانگونه که در شکل 

ها و های حمایتی از نهادهلگوی کشت ایجاد شده را با بستهشود. حال اگر سیاست گذاران و مدیران بخش کشاورزی تغییر امی

های جایگزین و امثال آن مدیریت ننمایند، در بخش کشاورزی به دلیل عدم توازن در نظام عرضه و تقاضا آموزش نسبت به کشت

خش ل مدیریت ضعیف بو کاهش سود کشاورزان ناپایداری ایجاد خواهد شد. به عبارت دیگر پایداری بخش آب زیرزمینی به دلی

کشاورزی باعث ناپایداری بخش کشاورزی خواهد شد. در مقابل اگر تغییر الگوی کشت ایجاد شده با راهکارهای عنوان شده توسط 

بخش کشاورزی مدیریت شود، همراه با پایداری بخش آب زیرزمینی و ایجاد تعادل در آن، بخش کشاورزی نیز به صورت پایدار 

ابراین احیاء و تعادل بخشی آبخوان با هدف مدیریت و توازن در نظام عرضه و تقاضای محصوالت کشاورزی در یابد. بنتوسعه می

 هم تنیده بوده و به تنهایی قابل بررسی و سیاست گذاری نخواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار اندرکنش تصمیمات مدیریتی دو بخش کشاورزی و منابع آب :1شكل 

 

 بله بله خیر خیر

احیاء و تعادل 

بخشی آبخوان از 

طریق کاهش 

های حقآبه

 کشاورزان

الگوی کشت منطقه متناسب تغییر در 

های جدید بخش کشاورزیبا حقآبه  

باال رفتن ارزش آب در منطقه و تمایل 

وری آبکشاورزان برای باالبردن بهره  

آیا تغییر الگوی کشت با مدیریت 

 انجام شده است؟

بخش کشاورزی: ی پایدار توسعه  

 عدم کاهش سود کشاورزان

 مدیریت در نظام عرضه و تقضی

ی آبخوانکاهش تغذیه  

بری با مدیریت انجام آیا افزایش بهره

 شده است؟

 ناپایداری در بخش کشاورزی

 کاهش سود کشاورزان

 عدم تعادل بخش آبخوان عدم توازن در نظام عرضه و تقاضا
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های کشاورزی، ارزش آب در منقطه افزایش به تبع آن باعث ایجاد تمایل در کشاورزان برای باال کاهش حقآبهاز طرف دیگر با 

ر گردد. در این شرایط اگری و راندمان آب از طریق تغییر نظام آبیاری از روشهای سنتی به روشهای نوین آبیاری میوبردن بهره

ها آب این تمایل به افزایش راندمان را با ارائه وام، آموزش و تقلیل مجدد حقآبهسیاست گذاران و مدیران بخش کشاورزی و منابع 

ن رفتن های زیرزمینی، دچار عدم تعادل و از بیی آبخوان از آب برگشتی به سفرهی تغذیهمدیریت ننمایند، به دلیل کاهش فوق العاده

ی آبیاری با راندمان باال، وضعیت آبخوان به مراتب بدتر از حالتی هاهای اولیه آبخوان خواهد شد. در بعضی شرایط در سامانهسیاست

اء گذاری بر روی آب در هر منطقه نیز با مسأله احیی قیمتخواهد شد که طرح تعادل بخشی آبخوان شروع نشده بود. بنابراین مقوله

یت پایدار ها بر یکدیگر منجر به یک وضعآن آبخوان در آن منطقه مرتبط است و بررسی هر یک از این دو بدون در نظر گرفتن تأثیر

 گردد.نمی

های های آبیاری نوین، مقدار آب کمتری از کل آب مصرفی بخش کشاورزی درون سفرهبا افزایش راندمان استفاده از آب در سامانه

ی تنها توسط خش کشاورزی آبخوان از سمت آب برگشتی بنماید. نکته قابل توجه اینجاست که تغذیهها نفوذ میزیرزمینی دشت

کنند نیز هایی که برای تامین آب کشاورزی خود از منابع سطحی نیز استفاده میآب استحصال شده از آبخوان نیست، بلکه در دشت

وان از سمت ی آبخی سطحی نیز هستند. بنابرین باال رفتن راندمان استفاده از آب، هم تغذیهموجب تغذیه آبخوان از طریق حقآبه

دهد که باید در محاسبات مدیران مورد توجه قرار ی زیرزمینی را کاهش میی سطحی و هم آب مصرف شدهصرف شدهآب م

 گیرد.

در این میان چالش بزرگی که پیش روی بازیگران سیاسی دو بخش منابع آب و کشاورزی قرار دارد، تعیین مقدار تقلیل مجدد 

خش منابع آب با هدف تعادل بخشی آبخوان، تمایل دارند ابتدا پایداری در بخش باشد. مدیران بی زیرزمینی کشاوزان میحقآبه

آب زیرزمینی تضمین گردد اما مدیران بخش کشاورزی با هدف ایجاد تولیدات بیشتر و باالبردن سود کشاورزان، اولویت 

خش ارگروه مشترک از مدیران دو بدهند. بنابرین باید با ایجاد یک کهای خود را به توسعه بخش کشاورزی اختصاص میسیاست

ی یاد شده، نسبت به تعیین تکلیف آب مورد نیاز برای تعادل بخشی آبخوان با در نظر گرفتن مقدار راندمان استحصال آب و توسعه

جب وهای نوین آبیاری اقدام گردد. این روش غیر از آنکه مهای صرف شده برای ایجاد سامانهبخش کشاورزی متناسب با کل هزینه

ی پایدار در بخش کشاورزی و مدیریت توأمان عرضه و تقاضای آب گردد، موجب توسعهپایداری در تعادل بخشی آبخوان می

 گردیده است.

های دو گروه از مدیران، باید یک روش چانه زنی و حل اختالف مانند شکل ای اجرایی بین مطلوبیتبه منظور بدست آوردن گزینه

های مدیریتی هر بخش آغاز قابل مشاهده است فرآیند چانه زنی با انتخاب حداقل 2انگونه که در شکل سازی شود. همپیاده 2

ها برای بخش منابع آب برابر با حداقل مقدار افزایش ارتفاع برای به وقوع پیوستن تعادل بخشی پایدار و برای شود. این حداقلمی

ری کشاورزی است. در ادامه یکی از دو بخش )به طور مثال بخش بخش کشاورزی حداقل سود و توسعه برای ایجاد پایدا

ه این دهد الزم به ذکر است کبیند پیشنهاد میی خود مطلوب میکشاورزی(، مقدار حقآبه و راندمان آبیاری که برای تحقق توسعه

سی نموده و ئه شده را بررپیشنهاد نبایستی موجب شود حداقل مطلوبیت بخش مقابل نقض گردد. سپس بخش مقابل پیشنهاد ارا
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های سنجد. اگر بخش دوم )به طور مثال بخش منابع آب( مطلوبیتهای انتظاری خود میمطلوبیت ایجاد شده از آن را با مطلوبیت

ی ن گزینهاای برای دریافت مطلوبیت بیشتر نداشته باشد، پیشنهاد ارائه شده به عنوی متناظر با آن پیشنهاد را بپذیرد و انگیزهایجاد شده

گردد. اما اگر بخش دوم تمایل کسب مطلوبیت بیشتری داشته باشد، پیشنهاد بخش اول را رد کرده اجرایی ارائه و اختالف رفع می

 ی ارائه شده بایستی توسط بخش اول مورد سنجشنماید. گزینههای طرف مقابل را اقناع کند پیشنهاد میای که حداقلو خود گزینه

تواند های مورد انتظار خود مقایسه گردد. در این مرحله نیز بخش اول میهای حاصل از آن و مطلوبیتنسبت به مطلوبیتقرار گیرد تا 

ایی ادامه زنی تا جای دیگر به بخش دوم ارائه دهد. فرآیند چانهزنی را خاتمه دهد و یا مجدد گزینهبا پذیرش پیشنهاد بخش دوم چانه

 اشند.ی پایدار مطلوب دست یافته بی اجرایی اخالف بین دو بخش حل شده و هر دو بخش به توسعهنهیابد که از طریق یک گزیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش حل اختالف بین دو بخش کشاورزی و منابع آب: 2شكل 

 

تعیین حداقل افزایش ارتفاع سطح آب زیرزمینی که 

 احیاء و تعادل بخشی بدون آن امکان پذیر نباشد

تعیین حداقل توسعه کشاورزی که پیداری کشاورزی 

 کان پذیر باشداز نظر اقتصادی و استراتژیک ام

بینی سطح آب زیر زمینی متناظر با تغییر مدل پیش

 ها و راندمان آبحقآبه

بینی تغییرات الگوی کشت  و سود مدل پیش

 ها و راندمان آبکشاورزان متناظر با تغییر حقآبه

و راندمان  پیشنهاد بخش کشاورزی در مورد حقآبه

 طلوبمی کشاورزی سیستم آبیاری نسبت به توسعه

آیا تعادل بخشی ایجاد شده آبخوان مطلوب بخش 

 منابع آب است؟

و رانمان  پیشنهاد بخش منابع آب در مورد حقآبه

 سیستم آبیاری نسبت به تعادل بخشی مطلوب آبخوان

ی ایجاد شده در بخش کشاورزی مطلوب آیا توسعه

 این بخش است؟

، مورد توافقپایان حل اختالف و تعیین حقآبه و راندمان 

 متناظر با توسعه کشاورزی و تعادل آبخوان

 شروع حل احتالف

 بله بله

 خیر خیر



 

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 

 1396اسفند  10وزارت نيرو، 
 

 

 

 بندی:جمع -3

ریتی های مدیسایر بخشهای کشاورزی بر روی آنچه که در این مقاله مطرح شد تاثیر اتخاذ سیاست تغییر حقآبه چاه

مدیریت توأمان عرضه و تقاضای  -2توسعه پایدار بخش کشاورزی،  -1کشور بود. همانگونه که مورد بررسی قرار گرفت، سه هدف: 

نظام قیمتگذاری آب در هر منطقه، با هدف احیاء و تعادل بخشی آب به صورت مستقیم اندرکنش دارند و توجه به هر یک  -3آب 

شده بدون توجه و در نظر گرفتن اهدف دیگر منجر به پایداری در هدف مورد بررسی نخواهد گردید. بنابرین مدیران از اهدف یاد 

فه یاد شده در ی مولگذارن پیگیر اهداف یاد شده قبل از هر گونه تصمیم و اقدامی باید به کمک تحقیقات اساسی که همهو سیاست

ها تالش ها و تصمیمات خود را مورد بررسی قرار داده سپس برای نیل به آنسیاست آن مورد بررسی قرار گرفته باشد، بازخورد

 نمایند.

ی وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی گذاری و مدیریت بخش منابع آب و کشاورزی به ترتیب بر عهدهدر کشور ما سیاست 

دو وزارتخانه الزم است. انجام تحقیقات و برون سپاری است، بنابرین سعی واحد بیشتری برای ایجاد پایداری در اهداف هر یک از 

ی یکی از اهداف یاد شده است، موجب اتالف سرمایه، هایی که در دو وزراتخانه ماهیت یکسان دارد و در برگیرندهی طرحجداگانه

های ترک و برون سپاری طرحهای مشای جز کارگروهوقت و ابتر ماندن پروژه خواهد بود. بنابرین برای ایجاد تصمیات واحد چاره

 ی هر چهار هدف یاد شده باشند نخواهد بود.تحقیقاتی مشترک که در بر گیرنده
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