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 مقدمه

 فیت مختلااقدامدراین راستا، . به مشکلی جهانی تبدیل شده استسطحی و زیرزمینی کاهش منابع آبی امروزه 

یت امنکه  استگرفته قرار دردستور کار رضه آب تامین ع حفظ و حتی افزایش با هدف برای مدیریت این چالش

 ؛مدت مدیدی بهو  اقداماتاین در ارزیابی  .دباشناز مهمترین اهداف آن می ،بخش کشاورزی اشتغالِو حفظ  غذایی

ریجا (، اما تدبودافزایش راندمان آبیاری مرسوم  عنوان نمود )مانند آنچه تحت نقش اصلی را ایفاد "برداشت"مولفه 

از دانشگاه دیویس  Davenport and Hagen (1982)گزارش  نها،ای از اولین آکه نمونه اهر شدظ های آنکاستی

همترین ممسلما ن داشتند. اذعا ریزی منابع آبدر برنامه و یا ضعف این رویکردممکن  به خطایکه  بودندکالیفرنیا 

متعاقبا مفهمومی تحت عنوان  ،در پاسخ به این نقیصه. باشدمیدر آن  2باره، دیده نشدن آب برگشتینقیصه دراین

بطور  2000که بعد از سال  )Marvin; 1, 200.olden et alM, (2007 شتگارائه  "3جویی واقعی آبصرفه"

رار قاز سیستم  "تخلیه آب"، مبنا "برداشت". در این رویکرد به جای ای مورد توجه قرار گرفته شده استفزاینده

قابل یگر دتبخیروتعرق، تغییر کیفیت آب بطوریکه  که عبارتند از: افتداتفاق میطریق  4تخلیه آب نیز از . گرفت

(، آب به جایی برود که قابل برداشت نباشد )مانند تخلیه خوزستان های نیشکرآب شبکه)مانند زه یستناستفاده 

و  تبخیر و تعرقاز این مجموعه  (Molden et al., 2001) گرددها به دریا( و آبی که وارد جرم محصول میرودخانه

بدین ترتیب هرگونه اقدام که بخواهد منجر به  ین سهم را دارد.است که بیشترمولفه اصلی  "تبخیر"به اختصار 

ه کو یا تخلیه آب از سیستم را منجر شده  "تبخیر" کاهش چگونهکه  ندثبات کااست الزم  ،جویی آب شودصرفه

 :در شکل بسیار ساده آن مطابق رابطه بیالن زیر است

 (-)+/ = تغییرات ذخیره بارندگی -تبخیر                                             (1)
ع آب زیرزمینی و یا بخشی منابتعادلتواند شامل می "تغییرات ذخیره"های فعلی کشور متناسب با اهم چالش

  ها باشد.احیای تاالب

 و ابهامات آن محور در مدیریت آب کشور-ریزی برداشتبرنامههایی از نمونه 

شود و ا میجرامحور در دست -اکنون در کشور با رویکرد برداشتاز اقداماتی که هممورد از چهار نمونه به عنوان 
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2 Return flows 
3 Real water saving 
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و یا امنیت ها )مانند احیاء دریاچه ارومیه( تاالب ،زیرزمینیهای آبدر آنها انتظار است تا بتوانند در نجات سفره

  شوند:اشاره میر بسیار مختصد، نموثر باشغذایی 

    های آب زیرزمینیطرح ملی تعادل بخشی سفره-
لیه کباشد. راهبردی می منابعاین احیای برای های وزارت نیرو و کشور اکنون یکی از مهمترین برنامهبرنامه هماین 

های انسداد چاه، های مجازجلوگیری از اضافه برداشت چاهمانند: محورهای این برنامه برکنترل برداشت تاکید دارد )

( اینگونه محقق 1تطبیق این اقدامات با رابطه )از اما  .(1395نام، بی)( بازدهد چاه کشاورزی کمری، و خغیرمجاز

و یا تغییر گسترده الگوی کشت اراضی ها منجر به کاهش سطح امیدوار بود که حذف این چاهباید شود که می

است ذخیره را سبب شوند. این بدین معنمولفه تغییر مثبت سپس شوند، تا بتوانند مولفه تبخیر را کاهش دهند و 

 "برداشت" ، مسیر غیر مستقیم"تبخیر"جای پرداختن مستقیم به مولفه اصلی یعنی گذار بکه در این طرح، برنامه

تغییر محسوسی در  (1396چیان، )چیت هزار چاه،30رغم حذف بیش از را پیشه گرفته است. نتیجه اینکه علی

 .  هنددو کشاورزان به شکل دیگری مسیر گذشته را ادامه می سطح زیر کشت اراضی کشاورزی مشاهده نشده است

 هاطرح تجمیع چاه-
ریزی شده که به جای برنامهنیز در آن  .(1394)زارع،  باشدرزی میکشاو-مورد حمایت وزارت جهاداین طرح 

 . بدین ترتیب با کاهش تعدادمعدودی تقلیل یابندتعداد ، آنها به دارانبا هماهنگی با چاه و چاهین چنداز برداشت 

سود هسازی آب ببرداری، گزارش داده شده که حذف مابقی به منزله کاهش برداشت و امکان ذخیرههای بهرهچاه

که بعد از این اتفاق، هیچ کاهش سطح و  دهدمیشود. بررسی این راهکار نشان میمهیا های آب زیرزمینی سفره

مشاهده توان می( 1به رابطه )یک نگاه ساده با مجددا بدین ترتیب . گیردمییا تغییری درالگوی کشت صورت ن

چنین  ویافته ر یتغی "هابرداشت"تنها و سیستم تغییری نکرده سطح اراضی از  "تبخیر" کار،راه در این کهود من

 .  آب صورت گرفته استجویی صرفهشود که تلقی می

 های آبیاری نوینتوسعه سیستم-

ارانه در قالب یزیادی هم  و هزینه بوده و هستمورد توجه در برنامه توسعه کشور به نحو چشمگیری  هااین سیستم

نیز ادعا مترمکعب در هکتار  3000جویی ها بعضا تا صرفهدر ارزیابی این سیستمگردد. برای آنها پرداخت می

نمایند تاکید می( Perry et al., 2017فائو ) IWMI (Molden et al., 2001)موسسه ، گزارشاتی مانند . اماشودمی

ا، هبل این سیستماز قِ "برداشت" یزان کاهشمهای تفاوتکه درصورتیکه مقیاس از مزرعه به حوضه ارتقاء یابد، 

به عنوان نمونه در حوضه دریاچه ارومیه  خودنمایی خواهد کرد.( کامال "تبخیر") جویی واقعی آبمیزان صرفهبا 

تی ندارند، و حبه دریاچه شتر و ورود آب بیب آجویی توجه در صرفه لها تاثیر قابکه این سیستم ه شدنشان داد

اثر معکوس ( گرددمی از آن یاد rebound effect )آنچه که از آن تحت عنوان  رفتار کشاورزان کنترل نگردده نانچچ

 (1394نیا، هم خواهد داشت )فرخ
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 وری آب در بخش کشاورزیبهره-

 شزارگ ری آب کشاورزی ومبنی بر ارتقاء بهرهتوفیقاتی  ،های مربوطسازمانکشور و  های توسعهاکنون در برنامههم

/ یآب در کشاورز یوربهره یدرصد 6ساالنه  شیافزا " :دارندذعان میاکه ر است خبر اخی که نمونه آن شودمی

 6وری  بهره با"و در ادامه نیز آمده است که  " شودیم تیریبرنامه ششم بحران آب مد انیدر صورت استمرار تا پا

. اینگونه گزارشات (1396کشاورز، ) "خواهیم داشت میلیارد متر مکعب صرفه جویی آب 4.5درصدی آب ساالنه 

و برای  اتبا بررسی این گزارش  (Perry et al., 2017). فائونیز وجود داردتوسعه  در حالکشورهای دیگر در 

را تعریف و تفکیک نموده  "آبوری بهره"و  "آب وری بیوفیزیکیبهره" دو مفهوم  هاجلوگیری از سوء برداشت

همان مقادیر قبلی و یا به  ،اجازه دهد که به ازای تحویل آب کمتر یک اقدام مدیریتیاگر است. بدین معنا که 

 (bio-physical water productivity)وری بیوفیزیکی صورت بهرهولید گردد؛ در اینت بیشتر محصول )مثال غالت( 

 ثابت بماند و سطح زیر کشت ("برداشت"). اگر آب تحویلی یافته استافزایش  ("برداشت") به ازای آب تحویلی

تولید  دبای؛ جویی آب استاگر هدف ما صرفه اماافزایش یافته است.  "وری بیوفیزیکی آببهره"افزایش یابد، مجددا 

چنین تعبیری، بخصوص برای دهد که سپس هشدار می. گرددبیان  ("تبخیر")مصرف شده  آب در واحدمحصول 

تولید  و ("تبخیر")بین مصرف آب خطی رابطه  ، زیرا معموالبررسی شود انهکارمحافظهکامال باید محصوالت زراعی 

به احتمال زیاد مصرف آب هم  ،همزمان با افزایش عملکرد که است آنپیامد مهم این رابطه محصول وجود دارد. 

 ای دارد.جایگاه تعیین کننده "تبخیر"وری آب نیز در بخش بهره لذا باال خواهد رفت.

 اقداماتریزی و ارزیابی برنامهحسابداری آب و نقش آن در 

ء سوبرخی پرهیز از برای   (Perry et al., 2017) و در ادامه فائو( Molden et al., 2001)المللی آب موسسه بین

. این کنندتوصیه میرا  "حسابداری آب"، سیستم ی اقداماتهارزیابیاتدقیق کمک به ها و همچنین داشترب

 باشد:بخشی از آن میموارد ذیل های مختلفی را دارد که سیستم مولفه

 )تبدیل آب به بخار آب(، شامل: (Consumptive use)برداری مصرفی بهره-1

خنک های ها؛ برجتبخیر از تاالبتعرق گیاه؛  :مانند)  (Beneficial Consumption)صرف سودمند م -1-1

          کننده(

سطح آزاد آب، و خاک  تبخیر از )مانند: (Non-beneficial Consumption)مصرف غیر سودمند  -1-2

     (          های هرزعلف تعرق از ؛مرطوب

 ماند(، شامل:ع باقی می)آبی که در حالت مای (Non-consumptive use)برداری غیر مصرفی بهره-2

گردد و امکان استفاده )آبی که به رودخانه یا سفره باز می (Recoverable flows)ب قابل برگشت آ -2-1

 مجدد آن وجود دارد(

رود که به های میگاه)آبی که به دریا یا سایر تخلیه (Non-recoverable flows)آب غیر قابل برگشت  -2-2

 لحاظ اقتصادی برداشت آن مقرون به صرفه نباشد(

است که مبنای اصلی قرار دارد و تاکید برآب برگشتی نیز در جهت  "تبخیر"یا ، مجددا این مصرف اقالم فوقدر 
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ا هکفایت الزم را برای ارزیابی تنهابه  "برداشت"بدین معنا که باشد. سازی آن میو واقعی "برداشت"سازی شفاف

   ندارند.

 سابداری آبو حمنابع و مصارف بیالن 

رای واقعی کردن بو  های کالن مدیریت آببرنامه تردقیق برای تدوینالش در جهت حصول به اهداف فوق و ت

رآورد ب نیاز به بازنگری دارد.وزارت نیرو  "منابع و مصارف"سیستم فعلی محاسبه بیالن  ؛جویی آباقدامات در صرفه

دار از کفایت الزم برخور ،قبل آمدآن در  از هایهای چالشی که نمونهسیستم و برای پاسخ به بحثدر این  "تبخیر"

وتعرق مفید از تبخیرتفکیک امکان ( 1 :د، مانندبا دقت الزم برآورد شو صرفهای مولفهکه است نیاز  .نیستند

( 3 وکنند جویی یاد میصرفهن اواز آن به عنو دولتی  یهای خصوصبخشی که ( امکان پایش اقدامات2 و مفیدغیر

 WA+ (Karimi etسیستم حسابداری  تغییریبرای چنین . نجویی آوری آب از منظر صرفهبهرهالن کهای بحث

al., 2012 )و طشک( 1394نیا، )فرخاین سیستم قبال برای حوضه دریاچه ارومیه تواند گزینه مناسبی باشد. می-

  ه مفیدی برای عملیاتی شدن این تغییر خواهد بود.  و تجرباست سازی شده پیاده (1396، الور)دبختگان 

 کرانی آب محو محور -تبخیررویکرد 

رانی تر در سیستم حکمتوان قائل شد، ارتباط و تعامل شفافمی "تبخیر"تغییر رویکرد به هایی که در از ویژگی

غییر ، تمرکز بر تهابر چاه لیهاو بجای تمرکز "طرح تعادل بخشی"تاثیر آن در به عنوان نمونه باشد. آب کشور می

تعهدات  ولذا، وظائف د. گردها میو سپس در ادامه نوبت بستن چاه دشومیزیر کشت و یا تغییر الگوی کشت سطح

گردد که ، مشخص می"وری آببهره"در بحث  شود.تر تعیین میکشاورزی از ابتدا مشخص-جهاد نیرو و وزارت

نها به که آگردد میمشخص نوین ری ایسیستم آبتوسعه در  افزایش تعرق بوده و یا بدون آن.اسطه افزایش آن بو

ام آن هنگ ،های توسعهاند. در برنامهرا افزایش داده "تعرق"اند و به چه میزان د را کاستهچه میزان تبخیر غیر مفی

ی دیگر برنامه چه ظرفیتگردد که در بندهای گذار متوجه می، قانوناست ها بت از جبران بیالن منفی سفرهکه صح

 را برای تحقق چنین هدفی بوجود آورده است. 

دیگر خود و های سیستم پایش اقدامات و برنامهنیز این امکان را خواهد داشت تا در این راستا وزارت نیرو 

-و بهرهظت حفادر  ترعلمیو  تر، موثرترحضوری فعال ؛های اجرایی کشور را پایش نموده و براین اساسهدستگا

 برداری از منابع آبی کشور داشته باشد
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