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 چکیده
 اورزیکش بخش محوریت با دیدگاهی و ساختاری اصالحات در آب بحران حل کلید موجود، هایواقعیت اساس بر

 امنیت هدافا پیگیری برای وریبهره افزایش و کشاورزی بخش توسعه هایسیاست بازتعریف، روازاین. است نهفته

دیریت منابع آب اصالح م .گیرد قرار کار دستور در بایدو نیز تأمین حقابه زیست محیطی  خودکفایی الزاماً نه و غذایی

و ارزیابی  برای تطبیق شرایط شودمی ریزیبرنامه بلندمدتو  مدتیانم، مدتکوتاهکه در سه قالب )در سه گام زمانی 

ریزی علمی که راهکار آن در ادامه بحث شده است گام نخست اجرای عملی یک برنامه نتایج قابل اجرا خواهد بود.

 و حرکت به سمت توسعه الگوهای کشت و اصالح اقتصادی بازار آب اطالعاتی. گام بعدیراه ایجاد بانک به هم

لیان، کشاورز، متو اقلیم، سیاست، ایجاد ساختاری که هر جزء خرد و کالن آن از جمله محصول، زمین، آب، یتدرنها

مدیریت آب کشور را به حرکت در  صنعتکوچک  یهادندهچرخ صورتبهبازار، صادرات و واردات در جای خود 

 بیاورد.

 ، آب زیرزمینی، کشاورزییوربهرهحکمرانی آب، : هایدواژهکل

 

 مقدمه

 هاي منابع آب مطرح نموده است. لذاريزي سيستمهاي جديدي را براي برنامهتغيير اقليم، افزايش جمعيت و نياز آبي، چالش

ل و مسائ نظر گرفتنهاي منابع آب امري ضروري است و الزمه آن مطالعات دقيق با در توسعه، اجرا و مديريت کارا در پروژه

  [.2و 1] پرداخته شده است هاآنکه در مطالعات مختلف به  هاستآناي مناسب براي حل هاي موجود و ارائه راهکارهپيچيدگي

 نجها آن در متوسط کهدرحالي ،است تجديد پذير ساالنه منابع کل درصد 09 بيش از ايران يکشاورز بخش در آب مصرف سهم

کنوني  وکارکسبدر فضاي  % 22در اقتصاد و  %11الزم به توضيح است که کشاورزي،  .درصد برآورد شده است 09 حدود
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دالر بوده است که  5طبق گزارش بانک جهاني، توليد ناخالص داخلي به ازاي مصرف واحد آب در ايران تنها است.  مؤثرکشور 

 نظر بهاز سوي ديگر . [2] تر استمراتب پايينبهپذير بسيار بيشتري برخوردارند  در مقايسه با کشورهايي که از منابع آب تجديد

 پوشيچشم .دشوميدر بخش کشاورزي در احيا و تأمين حقابه هاي محيط زيست نمايان  ريزيبرنامهنخستين اثرات مثبت  رسدمي

   است. گذشته شده هايسالهدر  هاتاالبو  هادرياچهاز تخصيص نياز زيست محيطي موجب بروز پديده گرد و غبار، خشک شدن 

 

 طرح مسئله

است. در ا همحدوديت و اهداف شناخت حاکم، هايگيريتصميم مکانيزمنيازمند شناخت دقيق  منابع آب وريدستيابي به بهره

 ي باشد.مزارع محل در مقياسو اطالعات نزديک به زمان واقعي مفصلي از اين راستا، اساس حکمراني پايدار بايد بر پايه مجموعه 

ه در بخش غيراقتصادي حکمراني آب بحلقه مفقوده  ينترمهمگيري در زمان واقعي استفاده از مفهوم تصميممحلي و  مديريت

ه دست خواهد ب ترينهبهپاسخ  گنجانده شودهاي زماني و مکاني ريزمقياس در قالب گام مسئلههر  اگربه عبارت بهتر . رودشمار مي

اختار تدوين شده است اما در س الملليينباين شيوه از مديريت منابع آب در بخش علمي با تکيه بر اصول و استانداردهاي آمد. 

آب رواج يافته است فرايندي است که متکي بر قدرت باالدستي است و  يزيربرنامهاجرايي راه نيافته است. آنچه که امروزه در 

 رستان يا کشاورز( برابر است با کل آب موجود منهاي توان برداشت باالدست.ذينفعان پايين دست )استان، شهسهم 

ختلف ي و بررسییي سییناريوهاي مبندرهيجبا رويکردهاي متفاوتي تا کنون مدنظر بوده اسییت. از آن جمله  گيرييمتصییمسییيسییتم 

؛ مییديريییت کيفي آب در فراينیید [6] ، تییأثير تغيير اقليم بر منییابع آب[5]تشیییخيص منییابع آب در معر  خطر  ؛[4] يبرداربهره

کشییاورزي و الگوي  يرتأث، [19]گذاري هاي سییرمايهو با اهدافي نظير کاهش هزينه [0،9]ريزي چندمنظوره برنامه ؛[0] تخصییيص

سطحي  يهاسازه، استفاده از [15] ، ايجاد اشتغال[14] ، کاهش مصرف آب[12، 12،11]کشت بر کيفيت و کميت آب زيرزميني 

 .با موفقيت روبرو بوده است [10،16] و زيرسطحي ذخيره آب

اخير بر ترويج استخراج و توزيع بهينه آب استوار بوده است که البته روش  يهاسالدر حالت کلي سياست حکمراني منابع آب در 

رائه کشاورزان بدون ا همصرف آب ب وريبهرهتکليف نمودن کار از پيش ارزيابي شده را به همراه نداشته است. بديهي است 

وين مکانيزم سازي بايد به تدتصميمسيستم توجه بخشي از  الذباشد.  ي الزم را داشتهد اثربخشتوانميراهکار و برنامه مشخص ن

بر اساس نوع، قيمت و عملکرد محصول، کيفيت و کميت آب، بافت  تفکيک آب کشاورزيمديريت منابع آب و دستورالعمل 

دو مؤلفه  درد توانمي بردارانبهرهريزي براي هاي برنامهمحدوديتخاک، سيستم آبياري و تغييرات آب و هوايي معطوف باشد. 

 ود.شگنجانده براي آبياري  علمي و بهينه . عدم دسترسي کشاورز به يک برنامه2و  بردارانبهره. تحويل نادرست و غيراصولي به 1
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 بهبود ساختار حکمرانی آب در کشاورزی

الزم و  يتمشییارک تيريمد جاديا يکه برا يترين ابعاداز مهم يکي ديشییا گيرد.قرار مي آب کشییاورزي در طبقه منابع اشییتراکي

عنوان هکه از آن ب يتنش، امر افزايشبا مسئله است. عدم توافق و  ريهاي درگهمه گروه انيبه توافق در م دنيرس ،است يضرور

منجر به بروز  گريد ياز سیییو زانيرو برنامه رانيو مد سیییويکبرداران آب از کشیییاورزان و بهره انيشیییود، در ممي اديتعار  

تعيين مرزهاي حکمراني آب و اين تعار  در مديريت محلي  حلراهدو گروه شده است.  نيا انيم پيچيدهو  قيهاي عمشیکاف

د بر حدود شرايط آب و هوايي و الگوهاي زراعي تأثير توانمياست. مرزهاي استاني و شهرستاني، تقسيمات کشوري و سياسي ن

 مثبت داشته باشد.

 و يمحل هايو سازمان مردم مشارکت نقش شيافزا با يبرداربهره و اجرا در ييتمرکززدا جهت در کشور آب تيريمد ساختار

 يبرا ياستان يواحدها و آب تيريمد يعيطب يواحدها عنوانبه زيآبر يهاحوضه نمودن ملحوظ با و آب چرخه در ينگرجامع

يت و ديرشکل صحيح م. گردد اصالح و افتهي بهبود مقررات و نيقوان تيرعا با ،بردارانبهره مشارکت و يياجرا اتيعمل

م است که در الزبنابراين  .است ترصحيحو  تردر قالب واحدهاي هيدرولوژيکي به نام حوضۀ آبريز کارآمد ريزي منابع آببرنامه

صورت ازجمله منابع آب سطحي و زيرزميني )که در ارتباط کامل با هم قرار دارند( به پذير تجديدهاي يک حوضۀ آبريز، تمام آب

 مديريت شوند. ريزي اما با تعيين سلسله مراتب برنامهيکپارچه 

مهندس د. کمک کنمنابع آب  تيريتحقق مشارکت در مدايجاد تشکيالتي مانند نظام مهندسي آب قادر است از جهات متعدد به 

ه در سيستم صورت گرفت ريزيبرنامهمسائل فني و  هاآنو ايجاد ارتباط نزديک با  بردارانبهره هايتشکلناظر آب با عضويت در 

 .دهدميبه کشاورزان آموزش  گرددميحکمراني آب را اجرا کرده و آبياري بهينه را که در بخش بعد به آن اشاره 

به  دنيرس يدو گروه، تالش برا مابينهاي موجود تنش ييبخش آب، شناسا انيبرداران و متولبهره انيمقراري ارتباط مستمر بر

ماد متقابل احترام و اعت تيمعمول، تقو هايکاري موازياز  دوربه نيهاي هر کدام از طرفمسئوليت قيدق حيتوافقات دوجانبه، تشر

بخشي  د،يسر جهيمنابع آب گفتگو کرد و به نت تيريگوناگون در خصوص مد يکه در آن بتوان از منظرها يگاهيبه جا يابيو دست

 د.بوخواهد  يجوامع محل انيار  در معت تيريمد مهندس ناظر جهت کار دستوراز 

 مستقيم بازرسي، نظارت و ارزيابي صورتبهتواند پنج هزار هکتار اراضي کشاورزي را مي آب مثال يک مهندس ناظر عنوانبه

ر قالب دهندسين ناظر از طريق اخذ کاربها )بين پنج تا ده هزار تومان در سال به ازاي هر هکتار( م کارگيريبه. بخش مالي نمايد

 . برخي مزاياي استفاده از مهندس ناظر آب عبارت است از:گرددميتأمين  برداريبهرهصدور پروانه 
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 کمرانيسيستم ح توسط شده ريزيبرنامهدستورالعمل و بعد از آن هر محصول بر اساس  برداربهرهزمان و مقدار آب موردنياز هر . 1

 . گرددمياجرا 

مانند سطح پوشش گياهي و شرايط آب و خاک و محصول، قادر است ميزان توليد  ايمزرعهبا توجه به اطالعات مهندس ناظر . 2

 را در هر زمان از فصل کشت برآورد نمايد و دستورات اصالحي را اعمال کند.

 امانهس تشکيلي اطالعات براي آورجمعيکي ديگر از رويکردهاي اساسي گزينش مهندس ناظر آب در موضوع اين بخش،  . 2

ت منابع آب و مديري تقاضا و عرضهساز انطباق ينهزم تا است کشاورزي محصوالت کشت الگوي بيالن آب و نيز اطالعات برخط

 تضمين تسياس کشاورزي، محصوالت براي تقاضا و عرضه در تعادل ايجاد ضمن مسير اين از بر پايه سيستم زمان واقعي گردد.

 قيمت نوسان دشاه برخط، اطالعات به کشاورزان دسترسي عدم دليل به ايران در. است پيگيريقابل نيز بردارانبهره ارپايد درآمد

در اين شرايط هرساله بدون واسطه و با دقت الزم اطالعات برخط الگوي کشت  .هستيم محصوالت عنکبوتي مدل گيريشکل و

 گيرد.برداشت شده و در اختيار سيستم تنظيم بازار و مديريت منابع آب قرار ميو پارامترهاي توليدي به تفکيک مکان و زمان 

 

 آب کشاورزی تحویل برنامه علمی و بهینه

رداران و حفظ منابع آب را در بر داشته باشد داراي بکه اهداف اقتصادي بهره آب کشاورزييزي رتوسعه يک مدل جامع برنامه

 است: اساسيجنبه دو 

ر حقيقت د توليد محصول را با کاهش مصرف آب در سطح قابل قبولي حفظ کرده و معيشت کشاورزان را بهبود بخشد.بايستي . 1

بايد به سمت کاهش هدر رفت آب شامل تبخير، رواناب يا نفوذ عمقي که اثرات نامطلوب کمي و کيفي دارند صورت  ريزيبرنامه

 گيرد تا کاهش تعرق گياهان.

، سيستم انتقال و توزيع آب، بافت و ساختمان خاک، قيمت محصول، ميزان بارندگي اساس نياز واقعي محصوالتريزي بر . برنامه2

تواند  يم اندکيبا تکيه بر تجربيات گذشته تنها در موارد  برداربهرهيک  و دماي هوا، کيفيت آب و در نهايت نياز بازار انجام گيرد.

يري را در گصورت گرفته در سيستم تصميم ريزيبرنامهتواند حضور مهندس ناظر آب ميبهترين تصميم را اتخاذ کند. بنابراين 

شور اين محققان کسازي شده توسط بومي فائوتدوين شده توسط  هايدستورالعملامروزه با توجه به  شرايط بهتري اجرا نمايد.

ريزي با هدف حفظ منابع آب به ويژه آب ترين برنامهبهينهامکان وجود دارد که در زمان کوتاه براي هر منطقه و در هر زمان 

 زيرزميني انجام پذيرد.
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 . [19]شود  گيريهرهبآن بر کشاورزي در آينده  تأثيراتراجع به تغييرات اقليمي و  گيريتصميمپشتيباني . از مقياس محلي براي 2

 هايرفيتظدر نظر گرفته شود. اين موضوع اهميت  هاآنبا ميزان اجراي  هابرنامهمحلي براي حمايت از سازگاري  . نقش ذينفعان4

 .دهدميرا نشان  ايرشتهبين

محيط  ،در زمينه کشاورزي و مديريت آب از يک سو و لحاظ نمودن اثرات سياست، اقتصاد روزبهو نظريات  هاتکنيک. کاربرد 5

باط . اگر در مدل جامع ارتکندميو اقليم از سوي ديگر لزوم پرداختن به يک مديريت هوشمند را اثبات  زيست، امنيت غذايي

ه تعريف شود، هر رويدادي ک بنديسطحگام به گام و  صورتبهو عوامل بيروني  هامحدوديتميان اطالعات پايه، کنشگرها، 

 تا اينکه سيستم را مختل کند. شودميدر فرايند و اهداف  تحت تأثير زمان به ساختار مديريتي وارد گردد موجب تغيير

ه محصول گندم ک محصول عملکرد. مطابق شکل دهدميشکل ذيل نمونه مديريت موجود را در مقايسه با توزيع بهينه آب نشان 

اده در شرايط استف موردبا اين تفاوت که آب  .باشدميدر هر دو شرايط يکسان  هدف دولت براي رسيدن به خودکفايي بوده است

 کنوني بيش از سه برابر توزيع بهينه است.

 

 

 . مقايسه سطح آب تخصيص يافته کنوني با سطح آب بهينه با توجه به نيازهاي محصول گندم1شکل 
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باري گردد. از آب اج برداريبهرهتا از اين شيوه به باالترين ميزان  دهدمينشان  گيريتصميمنقش بارندگي را در فرايند  2شکل 

و در  شودمي زرسانيروبههوشمند و مبتني بر زمان واقعي است، کل پارامترهاي بيالن و برنامه  ريزيبرنامهبا توجه به اينکه سيستم 

 . گيردميقرار  بردارانبهرهاختيار 

 

 بهينه و غيربهينه  گيريتصميم. مقايسه سيستم 2شکل 

وري مطلوب کجاست؟ چرا در مرحله اجرا و مديريت آب گونه طرح با بهرهموانع اجراي ايناين سؤال قابل بررسي است که 

 شرايط بهينه اتفاق نيفتاده است؟

روزرساني . فقدان اطالعات به2گيري؛ بردار و متوليان تصميم. عدم ارتباط بهره1شود: پاسخ اين سؤال در پنج عامل خالصه مي

. ريسک نادرست کاهش 5. بهاي ناچيز آب؛ 4واسطه سيستم تحويل آبي زمان بندي شده؛ به. محدوديت اجراي برنامه 2شده؛ 

 محصول. 

زنند جستجو شود، حجم بااليي از آب و انرژي مصرفي در آب کشاورزي حل مطلوب براي پنج عاملي که تفاوت را رقم مياگر راه

با نظارت توسط مهندس آموزش ديده در قالب نظام مهندسي سازي پيدا خواهد کرد. شيوه درست استفاده از آب قابليت ذخيره

ها، بازچرخاني آب و زهاب، تحويل آب بر اساس درصد پوشش و دوره رشد محصول نه روزشماري و توجه آب بر ميزان تنش

 گردد. گيري محقق ميوري بجاي بهرهبه بهره

 یگیرنتیجه

 دولت اگر يحت. بود نخواهد مطلوب يتيريمد هرگز نفعانيذ مشارکت و يبخش يآگاه ت،يشفاف بدون آب تيريمد قتيحق در

 فعاننيذ با هماهنگ و مشیترک يتعامل به سییتميسی نيا که يزمان تا اما د؛ينما جاديا آب تيريمد يبرا ياکپارچهي سیتميسی بتواند
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 رايطيشیی نيچن در. شیید نخواهد ياتيعمل و ماندهيباقبدون عمل  يشییعارهاگنجينه  در ينيرزميز آب منابع يداريپا ابد،ين دسییت

 . است ايو بخشنامه ناقص يکرديرو نفعان،يذ يسو از آن ياجرا يبرا يواه انتظار ومديريت ناکارآمد باالدستي 

در حل  تا برنامه عملي. الزم اسییت روديمرفع مسییئوليت به شییمار  ييتنهابهبايد پذيرفت که نگرش حد مجاز يا پروانه برداشییت 

داد تا  اهشک وريبهرهسهم آب را در معادله  گيرييمتصممناقشات ذينفعان دو عامل توليد در برابر آب را تفکيک نمود و براي 

  .بردارانبهرهتوليد و معيشت 

تدوين برنامه تخصيص )شیده از واحدهاي محلي آغاز  در کوتاه مدت مديريت و حکمراني آب بايد رسیديمدر مجموع به نظر 

آبريز و  يهاحوضیییهدر ميان مدت به ( و سیییپه به از جمله محيط زيسیییت هايتمحدودآب کشیییاورزي بیا ملحوظ داشیییتن 

به اصییالح سییاختار  بلندمدت( و در آب يگذارارزشالگوي کشییت و  سییازييبومهيدرولوژيک توسییعه يافته ) يهامحدوده

 ( خاتمه يابد. تشکيل سيستم هوشمند و زمان واقعي مديريت آبور )مديريت آب کش

کشاورزي، سازمان محيط زيست و جهاد است که همراهي وزارت  مانند وزارت نيرو صنعت آب کشور نيازمند يک راهبر واحد

 خود داشته باشد. اقتصادي کشور را با يهابخش
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