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عادل بخشي منابع آب زيرزميني کشور و توانمند سازی طرح احيا و ت

 برای مواجهه با شرايط جديد کنترل آب بردارانبهره

 کند، دانش آموخته کارشناسي ارشد دانشگاه بين المللي امام خميني )ره(سمانه احساني کلي

 Ehsani.smn@gmail.comپست الکترونیکی: 

  چکيده

گيری و ازهاند کنتورهای آب زيرزميني صورت گرفته، نصب در راستای تعادل بخشي سفرهاز جمله اقداماتي که 

ادل های اصلي طرح تعتحويل حجمي آب از مولفه برداران منابع آب زيرزميني است.تحويل حجمي آب برای بهره

درست  زیرينامهبر هرگونهالزمه  و تحويل حجمي آب گيریاندازهايل اهميت نصب وس بخشي آب زيرزميني است.

موجود، در بهبود روزافزون کارايي آن اقدام  رفع نواقص ضمنکه  ندکميو اقتضا  باشدميدر خصوص منابع آب 

 پذيرامکان اهچاه بردارانبهرهبدون مشارکت ذينفعان و  مديريت منابع آب و طرح تعادل بخشي آب زيرزميني .شود

نشان از اين دارد که در اجرای طرح تعادل بخشي، هيچ راهکار اجرايي و نسخه مشخصي برای  هابررسي .بود نخواهد

توانمندسازی کشاورزان برای مواجهه با شرايط جديد کنترل و تحويل آب )نصب کنتورهای حجمي و کنترل 

 اورزان،آموزش کشالگوی کشت،  سازیبهينههای برداشت(، ارائه نشده است. در اين پژوهش، مصاديقي از قابليت

برای حفظ درآمد کشاورزان در شرايط طرح تعادل بخشي،  در سطح حوضه برداریبهرهو ميزان آب  تدقيق نياز آبي

 مطرح گرديده است. 

 -بردارانبهرهمشارکت  -تحويل حجمي آب -طرح تعادل بخشي آب زيرزميني -مديريت منابع آب :هاواژهکليد 

 توانمندسازی کشاورزان

 

 مقدمه

حویل گیری و تاندازه تجهیزاتهای آب زیرزمینی صورت گرفته، نصب از جمله اقداماتی که در راستای تعادل بخشی سفره

ای هنصب کنتورهای هوشمند از اجزای اصلی طرح تعادل بخشی آبینی است. برداران منابع آب زیرزمحجمی آب برای بهره

 آب عمناب خصوص در درست ریزیبرنامه هرگونه الزمه آب حجمی حویلت و گیریاندازه وسایل نصب اهمیت ینی است.زیرزم

 تعادل رحط و آب منابع مدیریت. شود اقدام آن کارایی روزافزون بهبود در موجود، نواقص رفع ضمن که کندمی اقتضا و باشدمی

 ایکپارچهیحتی اگر دولت بتواند سیستم  .بود نخواهد پذیرامکان آب بردارانبهره و ذینفعان مشارکت بدون زیرزمینی آب بخشی

برای مدیریت آب ایجاد نماید؛ اما تا زمانی که این سیستم به تعاملی مشترک و هماهنگ با ذینفعان دست نیابد، طرح تعادل بخشی 

  .]1[آب زیرزمینی در حد حرف و شعارهای جذاب باقی مانده و عملیاتی نخواهد شد
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 پرداخته است. هاآنتحویل حجمی آب مطرح گردیده، و به بررسی و ارائه راهکار برای  در این مقاله دو سوال و مشکل در

 مقدار برداشت آب زیرزمینی بر چه اساس و چه میزانی که کنتور این مسئله وجود دارد نصب ازبرنامه مدیریتی قبل در  -1

تعادل  رحط پروژهدر کدام برای جبران کسری آب زیرزمینی دارد؟  ایبرنامهباشد. آیا طرح تعادل بخشی آب زیرزمینی 

 این برنامه را عملی کرده است؟ بخشی آب زیرزمینی

 اقدامی نیز صورت آیا ارائه داده است؟ بردارانبهرهوزارت نیرو با اجرای تحویل حجمی آب، طرحی برای رضایت آیا  -2

 گرفته است؟

. در "وربعد از نصب کنت "و  "قبل از نصب کنتور "یمدیریت برنامه وجود دارد، یمدیریت یبرنامهدو می آب جتحویل حطرح در 

در  اشد.بزیرزمینی بر چه اساس و چه میزانی  آبمقدار برداشت  که مسئله وجود داردکنتور این نصب قبل از  یمدیریتبرنامه 

درصد از کسری حجم  22پنجم توسعه کشور مبنی بر جبران های برنامه چهارم و مدیریت منابع آب باید قوانین مندرج در قانون

ادل عطرح احیا و ت در های دارای بیالن منفی در هر دوره، به منظور کنترل سطح آب زیرزمینی در نظر گرفته شود.مخزن دشت

با ود ندارد. باشد، وج هادشتدرصد کسری حجم مخزن  22که گویای دقیق جبران  ایبرنامهبخشی منابع آب زیرزمینی کشور 

 برداریبهرهدر پروانه  مذکور برداشت آبمیزان نحوه تعیین  ،هاچاهی از ربرداای و پروانه بهرهمنطقهتوجه به بازدید در سازمان آب 

ه صورت ، بگرفتمینیاز آبی که در سازمان مورد استفاده قرار  .بود محصوالت الگوی کشت مزرعه آبی نیازمیزان  براساس

ز کسری حجم مخزن درصد ا 22تاکنون طرحی مبنی بر جبران با توجه به این که تخمینی و چندین برابر نیاز واقعی گیاه بود. 

صورت نگرفته است، بهتر است در اجرای طرح نصب کنتورهای تحویل حجمی، این طرح را عملی کرد. برای عملی کردن این 

ها تمختلف تعیین شود. از جمله سیاس هایمحدودیتها و حوضه و دشت با توجه به سیاست میزان برداشت آب در سطحطرح باید 

درصد از کسری حجم مخزن  22محیط زیستی و جبران  مسائلهایی که باید در برداشت آب مدنظر قرار گیرد، و محدودیت

هر  میزان حداکثر برداشت آب در سطح انتومی. پس از تعیین برداشت آب در سطح حوضه باشدمیهای دارای بیالن منفی دشت

براساس مساحت هر مزرعه باشد. تحویل حجمی آب در هر  تواندمیآب در هر مزرعه  حداکثر برداشتمزرعه تعیین کرد. میزان 

 مزرعه بدون تصحیح نیاز آبی گیاهان قابل اجرا نخواهد بود. 

غییرات بروز ت. باشدمی برداربهرهشده و معیشت خانوار  برداریبهرهاز نصب کنتور هم شامل کفایت میزان آب  مدیریت بعد 

ها و یر حقابههای مدیریتی نظاقلیمی و تأثیر آن بر منابع آب ایران نظیر کاهش جریانات آب سطحی و منابع آب زیرزمینی و برنامه

-نعیشت آنان گردیده است و تشدید بحراپذیری خانوارهای کشاورز و ناپایداری مکنتورهای هوشمند کشاورزی منجر به آسیب

پذیری خواهد گردید. هرچند وقوع مکرر خشکسالی موجب شده که این بحران، های آبی نیز موجب افزایش هرچه بیشتر آسیب

برای کشاورزان به عنوان یک پدیده جدید مطرح نباشد، اما پیچیدگی عوامل زمینه ساز و در هم تنیدگی پیامدهای ناشی از 

ری و تحویل گیبا اجرای نصب کنتور اندازهاصلی کشاورزان تبدیل نموده است.  هایی، این پدیده را به یکی از دغدغهخشکسال

های غیرمجاز برداشت برداران زیادی روبرو شده است. خانوارهایی که زمانی از چاهحجمی آب، این طرح با مقاومت بهره

 برداران با اجرای این طرح مقاومت خواهند کرد.ند، روشن است که این بهرهکردند، حاال باید برداشت محدودی داشته باشمی
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. نندبیمیاند، در طول خشکسالی، به میزان بیشتری آسیب خانوارهایی که برای تأمین معاش خود به منابع درآمدی کشاورزی وابسته

موجب رویگردانی جوانان  سوی دیگر، فرصت شغلی موجود در روستا و افزایش بیکاری در میان جوانان خانوارهای کشاورزی، از

سازد. عدم بازدهی این خانوارها از کشاورزی شده است که این روند، آینده کشاورزی این مناطق را با چالشی جدی مواجه می

های زیست محیطی گردد تخریباه خروج نیروهای جوان از چرخه تولید، موجب میمناسب فعالیت کشاورزی خانوارها، به همر

 افزایش یافته و همچنین امکان توسعه کشاورزی در این گونه مناطق تضعیف گردد. 

ی امنشود، ناافتادن معیشت کشاورزان، ناتوانی اقتصاد کشاورزان که منجر به افزایش آسیب پذیری این قشر می خطربا توجه به 

رویه از منابع طبیعی، همچنین کاهش رفاه و درآمد خانوار که مهاجرت نیروی کار به شهرها را به همراه داشته غذایی، استفاده بی

کاهش آسیب .]3[و سبب رکود مزارع، کاهش سطح زیر کشت و به دنبال آن وابستگی کشور به واردات محصوالت شده است 

باشد، تا اقتصادی، مدیریتی و حتی روانی می -جامع فیزیکی، اجتماعی ریزیبرنامهجام در گروی ان ی کشاورزیپذیری خانوارها

بایست ساز و کارهای حمایتی الزم به منظور بهبود بنابراین می کاهش یابد. مدیریت جدیداز این طریق ریسک خشکسالی و 

نیروهای جوان در محیط روستا در نظر گرفته ظرفیت سازگاری خانوارها در شرایط خشکسالی و همچنین حفظ و نگهداشت 

 .]2[توانند نقش بسزایی در افزایش ظرفیت سازگاری کشاورزان با خشکسالی داشته باشندشوند. بدیهی است نهادهای ترویجی می

های کشاورزی به کنتورهای آب و درنتیجه با محدود شدن برداشت آب، و مجهز کردن چاه زیرزمینیبا توجه به افت آب 

 ترینمهم ،وریبهرهافزایش  اند که باید برای این شرایط آمادگی کامل را داشته باشند.کشاورزان با شرایط جدیدی مواجه شده

رتی سازی الگوی کشت در صونتایج بهینه،  ه استطبق مطالعاتی که در سطح مزرعه انجام شدباشد. راه حل برای این موانع می

. این باشدمیراستا وری اقتصادی آب باشد همکه هدف حداکثر کردن سود کشاورز باشد با زمانی که هدف حداکثر کردن بهره

مل عوا" یوربهره شیجهت افزا تواند مورد پذیرش کشاورزان قرار گیرد.وری اقتصادی آب میدهد که شاخص بهرهنشان می

در جهت  اتقیو تحق ریزیبرنامهکرده و در ادامه  ییرا شناسا ابیعوامل کم ایعامل  ستیباابتدا می یدر بخش کشاورز "دیتول

 قاتیر، تحقکارگ یو گران نیزم یفراوان لیبه دل کای. به عنوان مثال در آمرردیصورت گ ابیعوامل کم ایآن عامل  یوربهره یارتقا

ر توسعه کشو نیدر ا یآالت کشاورز نیماش لیدل نیکار استوار بوده و به هم یروین یوربهبود بهره یدر راستا یزیرو برنامه

به ن طرح هم ای . درابدی شیافزا نیزم یورشده است تا بهره یسع ن،یکمبود زم لیکرده است. در کشور ژاپن به دل دایپ یفراوان

  .باشدآب  یوربهره شیدر جهت افزا یستیبا قاتیها و تحقیزیربرنامه نیریمحدود بودن منابع آب ش لیدل

مترمکعب  کی یه ازاب شتریب یسود اقتصاد یکه دارا ردیصورت گ یبه محصوالت یستیآب با صی، تخصآب تیبا توجه به محدود

یشتغال نمو ا ییغذا تیامن نیهمچون تأم یو بلند مدت یاساس یهاهدف ریاز سا پوشیچشم یمسأله به معن نیآب باشند. البته ا

 آب مورد توجه یوربهره شیافزا یبرا زیآب ن یو اقتصاد یمال ییها، موضوع کارآهدف نیباشد. اما الزم است که در کنار ا

یک کم مورد توجه قرار گیرد تکن تواندمیاز جمله اقداماتی که در راستای مدیریت طرح تعادل بخشی آب زیرزمینی  .ردیقرار گ

ن میزان آب مصرفی را کاهش دهد و همچنی تواندمیآبیاری کم هایتکنیک.  تشویق کشاورزان به استفاده از باشدمیآبیاری 
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( خالصه ای 1در شکل )تشویقی در نظر گرفته شود.  هایطرح، نمایندمیبرای کشاورزانی که از میزان حقابه خود کمتر استفاده 

 از مسائل و راهکارها آورده شده است.

 

 از شرح مسئله و راهکار ایخالصه -0شکل

 گيرینتيجه

تحویل  گیری و، نصب کنتورهای اندازهگیردمیهای آب زیرزمینی صورت از جمله اقداماتی که در راستای تعادل بخشی سفره

وانین توان با توجه به قحداکثر میزان برداشت آب در سطح حوضه را می برداران منابع آب زیرزمینی است.حجمی آب برای بهره

 زیرزمینی با توجه به افت آب. ن کردآب زیرزمینی تعییهای چهارم و پنجم توسعه کشور، به منظور کنترل سطح مندرج در برنامه

های کشاورزی به کنتورهای آب و درنتیجه با محدود شدن برداشت آب، کشاورزان با شرایط جدیدی مواجه و مجهز کردن چاه

برای معیشت خانوار کشاورزی و افزایش رضایت این خانوارها،  اند که باید برای این شرایط آمادگی کامل را داشته باشند.شده

ان . طبق تحقیقات پرهیزکاری و همکارشودمیالگوی کشت در سطح مزرعه و ضمانت این الگوی کشت پیشنهاد  سازیهینهب

وضه و بیشتر در سطح ح تاکنون. یابدمی( با بهینه کردن الگوی کشت سود کشاورز افزایش 1311( و زمانی و همکاران )1331)

ل اجراتر و قاب آمیزترموفقیتدر سطح مزرعه  وریبهرهالگوی کشت بهینه و  دشت به این مسائل پرداخته شده است. اما اجرای

الگوی کشت با بررسی افزایش سود خالص در چندین مزرعه استان قزوین بررسی شد. به طور متوسط  سازیبهینهخواهد بود. 

درصد   111و  7/77 دشت قزوین به ترتیب در مزارع مورد مطالعهوری اقتصادی در حالت الگوی کشت بهینه سود خالص و بهره

 مسئله

 قبل از نصب کنتور

از نصب کنتور بعد  

 شرح مسئله

 

 بهینه نبودن میزان برداشت آب

وابستگی کشور به  -مهاجرت

 واردات محصول

 بهینه نبودن الگوی کشت

 پایین بودن دقت نیاز آبی محصوالت

 کاهش سود کشاورز

 بهینه سازی برداشت آب در سطح حوضه

هر چاه حداکثر بهره برداری از میزان تعیین   

بهینه سازی الگوی کشت با هدف افزایش 

 سود کشاورز 

 اصالح نیاز آبی محصوالت
 

 راهکار

 اصالح پروانه بهره برداری
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ی دولت شود که امکانات و ابزارهای حمایتافزایش داشته است. پیشنهاد می برداریبهرهنسبت به الگوی کشت مصوب در پروانه 

 قرار گیرد. مدنظر زمانهمدر جهت اجرای طرح مدیریتی تجمیع گردد که حفظ درآمد کشاورز و استفاده بهینه از آب 

 عمناب

شبکه مطالعات   "ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت منابع آب زیرزمینی کشور "(. 1337درخشان، ه. و عمرانیان خراسانی، ح. ) [1] 

 عمومی گذاریسیاست

 کشاورزی آموزش و ترویج و علوم ،"خشکسالی از کشاورز خانوارهای پذیری آسیب" (.1313.ح. )غ زمانی، .کرمی، ع م. کشاورز، [2]
 .33-12 صص ،2 شماره ،7 دوره ،ایران

 و ترویج علوم ،"کرمانشاه استان کشاورزان دیدگاه از روستایی پایدار معیشت بر موثر هایسازه "(. 1331 . )د حیاتی، و . م نوروزی، [3]
 .1 شماره ،11 جلد ایران، کشاورزی آموزش

 


