
 
 

 

 

انمن آبخیزداری ایرانج خبرنامه  

 

9911 ماه اسفند شماره  

  

  

سازی اهمیت بهینه

 الگوی کشت

مصرف بهینه آب در 

 بخش کشاورزی

مدیریت جامع 

 منابع طبیعی

رابطه آب مجازی و 

 وریبهره



 

91، شماره 11، دوره آبخیزداری ایرانخبرنامه انجمن   

 

 

 

 

علت درگير بودن بهمديريت منابع طبيعي مربوط به  باحثم

آب و هوا،  چون چرخه اكولوژيكي، چرخه آب،عواملي هم

امري پيچيده و  ذاتا   غيره ياي سرزمين وفحيوانات، گياهان، جغرا

رود. تمامي اين متغيرها پويا هستند و با شمار ميچند بعدي به

دازند. تغيير در يكي از اين پرنش فعال مياندركديگر به يك

سا غير قابل بازگشتي در تواند اثرات بلند مدت و چه بها، ميحوزه

هاي طبيعي، مديريت جاي بگذارند. عالوه بر سيستمسيستم به

و منافع و عان نفذيچون منابع طبيعي با فاكتورهاي مختلفي هم

و سياسي،  رافياييهاي جغها، محدوديتعاليق آنان، سياست

درنظر داشتن تمامي  مواجه است. طبعا   غيرهمتغيرهاي اقتصادي و 

اين ابعاد در يك زمان امري بسيار دشوار است و مديريت منابع 

رويكردهاي  .سازدبا فضايي پيچيده و مشكل روبرو ميطبيعي را 

يعي وجود دارد شامل موارد زير مختلفي كه براي مديريت منابع طب

 :باشدمي

اي يا مبتني باال )مديريت منابع طبيعي منطقه رويكرد پايين به .1

 (بر جوامع محلي

 رويكرد باال به پايين يا فرماندهي و كنترل .2

 رويكرد تطبيقي  .3

 گيرانهرويكرد پيش .4

 جامعرويكرد  .5

بع منا جامعتوان براي مديريت هايي كه مياز ميان تمامي ويژگي

نقطه تمايز اين رويكرد قابل عنوان طبيعي نام برد، چهار ويژگي به

اي ازعوامل طيف گسترده، جامعيت. 1و شامل  توجه است

زرگ هاي ب، اجتماعي، سياسي و اقتصادي و مقياسزيستيمحيط

كنند در نظر را تعريف مي زيستيفضايي و زماني كه مسائل محيط

ي تاثير مقابل اجزاي مختلف چگونگ، اتصال دروني. 2د؛ گيرمي

كند. ديگر را ارزيابي ميو انساني با يك زيستيمحيطهاي سيستم

ها دهد كه اكوسيستماين رويكرد سيستمي پويا تشخيص مي

توانند از هاي ناگهاني هستند كه نميهاي پيچيده با ويژگيسيستم

االنه براي فع يعنيگرايي هدف. 3؛ سازي معلوم شوندطريق ساده

ول طور معمداف بهكند. اهريزي ميحالت مورد نظر برنامه

نفعان يند مشاركتي شامل ذيآگسترده هستند و از طريق يك فر

نياز است تا مسائل نگاه استراتژيك . 4 و شوندمختلف تعريف مي

هاي عدم اطمينان سيستم زيستي را در ميان پيچيدگي ومحيط

  صورت استراتژيك بيان كند. رويكرد استراتژيكي بهزيستمحيط

و  يزيستمحيطدنبال بهبود دانش اثرات به ماهيتا پذير و انطباق

 .اجتماعي استفاده از زمين است

 انفرادي صورتبه چيز هيچ جامع مديريت در: نگرجامع رويكرد.1

 و گردد توجه آن در تاثيرگذار اجزاي تمام به بايد و افتدينم اتفاق

 فرآيندها، اصول، مجموعه، كل از تصويري هاريزيبرنامه در

 .شود بررسي انتظار مورد نتايج و اهداف

 از همه روي بر بايد جامع مديريت و ريزيبرنامه: باز فرآيند.2

 روحيه با همه تا نمايد ارايه فرآيندي و باشد باز نفعذي افراد جمله

 .نمايند فعاليت مديريتي برنامه يك توسعه منظوربه تعاون،

 كه است مشكل بسيار خصوص اين در: جمعي گيريتصميم.3

 كنار در تصميم يك اتخاذ جهت را مجموعه در نفعذي افراد تمامي

 نكته اين بيان است مهم خصوص اين در چهآن اما نمود جمع هم

 محيطي،زيست تعادل يك بايد جامع مديريت در كه باشدمي

 مدیریت جامع منابع طبیعی
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 پيچيده طبيعت رغمعلي تا باشد برقرار اجتماعي و اقتصادي

 حاصل نفعذي افراد تمامي براي قبول قابل هايحلراه مجموعه

 .گردد

 فرآيند يك جامع، مديريت در ريزيبرنامه: ريزيبرنامه فرآيند.4

 ارزيابي، كليدي جزء چهار از كه است چرخشي و موثر

 .است گرديده تشكيل نظارت و اجرا ريزي،برنامه

 

 

 

 

وابستگي بخش كشاورزي به آب، غيرقابل انكار است. در عصر 

حاضر كه عصر اطالعات و ارتباطات نام دارد، با توجه به رشد 

گيري از دانش و منابع آب، بهرهفزاينده جمعيت و محدوديت 

مين غذاي مردم، أهاي نوين اطالعات و ارتباطات براي تفناوري

بود آب (. كم1331امري ضروري است )سرائي و همكاران، 

ت جغرافيايي در ناحيه موضوعي جهاني است. ايران از لحاظ موقعي

اقليمي قرار دارد و منبع اصلي تامين آب آن، خشك خشك و نيمه

طور رت برف و باران است كه ساالنه بهصوهاي جوي بهگيدبارن

ميليارد مترمكعب برآورد شده است كه گفته  444ميانگين، حدود 

هاي ميليارد متر مكعب آن به شكل 274شود نزديك به مي

 134رس خارج شده و حدود گوناگون از جمله تبخير، از دست

هاي ذير، آبپهاي تجديدمانده، آبر مكعب باقيميليارد مت

پراكنش چنين (. هم1335، يسطحي و زيرزميني است )خليل

، مديريت بهينه منابع آب را هانامتناسب جغرافيايي و زماني بارش

(. در 1332رو كرده است )كياني و سيدي، در ايران با مشكل روبه

محسوب كننده آب ترين مصرفبخش كشاورزي بزرگاين ميان 

جدي به مديريت بهينه مصرف آب در شود؛ بنابراين، توجه مي

بخش كشاورزي، اهميت زيادي دارد )صبوحي و همكاران، 

محصوالت  (. با توجه به تقاضاي در حال افزايش براي1333

ياب، ضرورتي انكارناپذير از منابع كم كشاورزي، استفاده كارآمد

افزون بر تامين تقاضاي  برداري بهينه از اين منابع،بهرهاست. 

تواند افزايش درآمد عنوان يك هدف كالن، ميبهجامعه 

اورزي جدا از فعاليتي ها فعاليت كشبرداران را كه براي آنبهره

آيد، در پي شمار مياي از زندگي نيز بهعنوان شيوهاقتصادي به

 (.1333داشته باشد )بابائي و همكاران، 

در شرايط مديريت منابع آب كارشناسان بر اين نظر هستند كه 

هاي فعلي، مديريت مناسبي نيست و موجب شده است كه طي سال

هاي زيرزميني و نيز كاهش سطح اخير، شاهد كاهش منابع آب

زير كشت كشاورزي در برخي مناطق باشيم و ظرفيت آبي كشور، 

گويي به تقاضاي رو به رشد آب در بخش ديگر قادر به پاسخ

ال رفتن تقاضا تبع آن، باافزايش جمعيت و بهكشاورزي نيست. 

براي محصوالت كشاورزي، افزايش سطح زير كشت، بروز 

هاي آبياري سالي و تغييرات شديد آب و هوايي، روشخشك

سنتي، پايين بودن بازده آبياري، كنترل نشدن مصرف آب در 

بخش كشاورزي، آگاهي كم كشاورزان و فقدان مديريت مناسب 

و بروز خطرهايي  رويه از منابع آببرداري بي، سبب بهرهآب

هاي مانند كاهش كمي و كيفي منابع آب، افزايش هزينه

 مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
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هاي ها و ساير منابع آبي، نشست زمين و سفرهبرداري از چاهبهره

 (.1332آب زيرزميني شده است )حقيقي، 

جا كه بخش كشاورزي سهم با توجه به وضع موجود، از آن

مشاركت و گيري در مصرف آب دارد، بيش از هر زماني چشم

گيري و برداري، تصميمحضور مستقيم كشاورزان در بهره

هاي مرتبط به منابع آب، يابي برنامهمديريت و طراحي و ارزش

به بود آب مسئله كم(. 1334رسد )رحيمي، نظر ميضروري به

تنهايي مطرح نيست، بلكه اين موضوع بخش كشاورزي را نيز با 

ست و مشكالتي مانند مهاجرت، رو كرده اهاي فراواني روبهچالش

راه را نيز به هم يزيستمحيطاي اجتماعي و پيامدهاي ناهنجاري

بيش از حد آب در بخش آورد؛ بنابراين با توجه به مصرف مي

ترين و سازي مصرف، مناسبرسد بهينهنظر ميكشاورزي، به

حل براي گذر از بحران كم آبي باشد )سرائي و ترين راهمنطقي

 (.1331ن، همكارا

 تفكر كه است الزم آب، بودكم بحران كاهش راستاي در

 سازوكار صورتبه ،مصرف آب بهينه مديريت در ريزيبرنامه

رداران آب در آن مشاركت بهمه بهره و درآيد يكپارچه و جامع

هاي جلوگيري از برداشت داشته باشند. در همين راستا يكي از راه

كاهش نفعان، كشاورزان و ذيآگاهي دادن به رويه، بي

است. زيرا با وجود تعداد  گري دولت و انتقال مديريت آبتصدي

رع كشاورزي در سطح ها و مزازيادي از روستاها و پراكندگي باغ

اجتماعي  -تواند به توسعه اقتصاديتنهايي نميكشور، دولت به

لت ها را رفع كند؛ بنابراين دوروستاها كمك كرده و تمام نياز آن

ي )از جمله امور هاي غيرحاكميتتواند با واگذاري تصدي فعاليتمي

طور طبيعي به ها، بهو دوري از اين فعاليت آب( به كشاورزان

هاي پيشنهادي در اين زمينه و ارتقاي مقبوليت اجتماعي طرح

ها توسط پرهيز از تغييرات احتمالي يا رها كردن اين طرح

هاي الزم دادن آگاهيند. امروزه كشاورزان و روستاييان، كمك ك

هاي مهم و ، يكي از بحثبه كشاورزان در زمينه مصرف بهينه آب

ريزان مسائل آبياري در سطح جهان است و ضروري براي برنامه

هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي به در اين زمينه استفاده از فناوري

ران، كار شايع در جهان تبديل شده است )سرائي و همكايك راه

1331.) 

ترين عواملي است كه يكي از مهمفناوري اطالعات و ارتباطات 

به روستاييان، در  موقعرساني درست و بهتواند از طريق اطالعمي

جانبه روستاها را هاي توسعه همهثر بوده و زمينهها مؤآموزش آن

عنوان توانند بههاي نوين اطالعاتي ميفراهم كند. فناوري

كار هاي بومي بهبراي پايداري و انتقال بهينه دانشابزارهايي 

دهي، حفظ توان براي بهبود سازمانگرفته شوند.  از اين ابزارها مي

بردهاي ارتباطي )براساس تركيبي و تبادل دانش بومي از طريق راه

هاي محلي( بهره گرفت. ها و روزنامهراه با رسانهاز اينترنت هم

هاي اطالعاتي، سبب فاصله گرفتن ناوريتر شدن اطالعات و فنوين

هاي سنتي كشاورزي و منابع طبيعي شده و مسير از فعاليت

 (.1331كند )سرائي و همكاران، وار ميكشاورزي دقيق را هم
 منابع:

(. محاسبه كاارايي 1333بابائي، مهدي؛ مرداني، مصطفي؛ و ساالرپور، ماشااهلل ) -

ان زابال، رهيافات تحليال پوششاي آب در محصوالت عمده كشاورزي شهرسات

 .541-543(، 3) 23ها. نشريه پژوهش آب در كشاورزي، داده

(. بهبود مديريت و مصرف بهينه آب در فرآيناد تولياد 1332حقيقي، بيژن ) -

محصوال كشااورزي. گازارش طارح ترويجاي، وزارت جهااد كشااورزي، مركاز 

 .تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي چهار محال و بختياري

هاااي فاراروي مااديريت مناابع آب در شاارايط (. چاالش1335خليلاي، داور ) -

هاي راهبردي در علاوم كشااورزي و مناابع خشكسالي در ايران. مجله پژوهش

 .143-114(، 2)1طبيعي، 

بران الگويي براي مشااركت كشااورزان (. تشكل آب1334رحيمي، عليرضا ) -

شاورزان ايران و جهان اساالم، در مديريت مصرف آب. پايگاه خبري تحليلي ك

 http://www.agripress.ir. قابل دسترسي در 1335بازيابي در شهريور 

(. ارزياابي كااربرد 2417جاللياان. )و  سرائي, سودابه, افراخته, رياحي, وحيد -

سازي مصرف آب كشااورزي باا رويكارد فناوري اطالعات و ارتباطات در بهينه

 .43-74ي، اي در علوم انسانرشتهميان لعاتفصلنامه مطا .سيستمي نرم

(. بررسي كاارايي 1333صبوحي، محمود؛ خنجري، سميه؛ و كيخا، احمدعلي ) -

 .31-142(، 3)4هاي سيستان. مجله اقتصاد كشاورزي، مصرف آب در گلخانه

(. تحليل الگوي مصارف آب در 1332كياني، غالمحسين؛ و سيدي ويند، ندا ) -

 .22-34(، 1)2اخص اعداد. مجله اقتصاد منابع طبيعي، ايران با استفاده از ش
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 آلن به توسط ميالدي 34 دهه در بار نخستين ،مجازي آب اصطالح

 توليد براي شده مصرف آب مجموعه شد: معرفي صورت اين

 يا كشاورزي هايفرآورده كاال، از اعم محصول، از مقدار معيني

 (.1337احساني، ) نامندمي مجازي آب را خدمات حتي

 آب از صحيح استفاده كشاورزي، آب وريبهره بنيادي مفهوم

تعريف  اين در است. كشاورزي محصوالت توليد افزايش راههمبه

 واحد در توليد افزايش و آب مصرف كارايي زمانهم افزايش

 مصرفي آب حجم واحد هر ازاي به توليد با مفهوم افزايش سطح

 به دو بايد وريبهره مبحث در واقع، . درگيردمي عمل قرار مالك

ظرفيت  به فعلي ظرفيت مقدار از است عبارت كه راندمان مفهوم

اهداف  به نيل ميزان و درجه از است عبارت كه بخشي اثر و اسمي

كه  عملي هر كلي طورنمود. به توجه زمانهم صورتبه شده تعيين

 به منجر گردد، كشاورزي در آب از ترمناسب استفاده به منجر

 با نتيجه . در(Paul, et al., 2002)شد  خواهد آب وريافزايش بهره

 را آب وريتوان بهرهمي مجازي آب ميزان در جوييصرفه كاهش

 (.1335داد )شهيدي و مروت نشان،  افزايش

مناطق  در خصوصا   آبي منابع مديريت افزون روز اهميت به توجه با

توجه  مورد بسيار مصرفي آب مديريت ،آب بودكم با مواجه

آب  تبادالت كنترل امروزه است. گرفته قرار حوضه گيرانتصميم

 ذخيره براي سودمند شيوهاي نيز مجازي آب شكل به خصوصا  

 رود.مي شماربه كردن آب
 

 

 

 و آبيكم بحران با كه خشك مناطق در ويژهبه ايران در

 آب با يا برآب كشاورزي محصوالت توليد اند،مواجه ساليخشك

 فراهم مجازي آب صادرات براي را فضا تواندمي ترمصرفي بيش

 الگوي با ارتباط در صحيح ريزيبرنامه با كهدر حالي آورد

 براي تقاضا توانبهينه( مي كشت )الگوي از اراضي برداريبهره

 مناسب هايگيريتصميم نيازمند مهم،كرد. اين  مديريت را آب

 جهت در آب منابع يكپارچه هاي مديريتسياست چهارچوب در

 رو اين از باشد.مي آبريز حوضه در سطح آب منابع بهينه تخصيص

 و الگو نظر از آب موجود تغييرات، وضعيت اين بررسي با بايد

 كه الگو بهترين و مقايسه گردد نهاديپيش شرايط با تراكم

 الگوي يافتن انتخاب شود. باشد، آب وريبهره افزايش با متناسب

 ترينمهم كه هاييمحدوديت گرفتن نظر در با بهينه زراعي كشت

 مانند معمول هايروش با و بوده پيچيده باشد،مي آبي منابع هاآن

 كشت آيا تركيب كه نمود حاصل يقين تواننمي خطا و سعي

؛ 1337باشد )شفيعي، مي كشت تركيب بهترين نهاديپيش

 (. 1331باقريان و همكاران، 

 بود آب و اثرات آن بر توليدات كشاورزيسالي، كمامروزه خشك

عمده جهاني محسوب هاي و توسعه اقتصادي، يكي از نگراني

شود. از طرف ديگر، بروز تغييرات اقليمي و تاثير آن بر مي

راه مديريت همني بهآب سطحي و منابع آب زيرزمي جريانات

پذيري جوامع از اين اسب منابع آبي، موجب شده كه آسيبنامن

انديشي براي كنترل افت رات افزايش يابد. در راستاي چارهتغيي

طرح تعادل بخشي در سال آب زيرزميني، وزارت نيرو با تعريف 

هاي خود در زمينه بهبود وضعيت منابع آب زيرزميني برنامه 34

روز تغييرات اقليمي و تاثير آن بر منابع آب ايران بآغاز كرد. 

حي و منابع آب زيرزميني و نظير كاهش جريانات آب سط

مند ها و كنتورهاي هوشبهآهاي مديريتي نظير حقبرنامه

پذيري خانوارهاي كشاورز و ناپايداري زي منجر به آسيبكشاور

مين أوري، افزون بر تافزايش بهره شت آنان گرديده است.معي

اند افزايش درآمد توعنوان يك هدف كالن، ميتقاضاي جامعه به

كارهاي مناسب براي دنبال داشته باشد. يكي از راهكشاورزان را به

وري آب، اصالح الگوي كشت محصوالت با توجه به افزايش بهره

 وریبهره و مجازی آب رابطه

 

 کشت الگوی سازیبهینه اهمیت
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چنين در نظر گرفتن معيارهاي اقتصادي در مناطق مختلف و هم

 .توليد است هاي فني و عواملمحدوديت
 منابع:

اي بر آب مجازي، كميته ملي . مقدمه1337احساني، م.، خالدي، ه.، برقي، ي.  -

 .134آبياري و زهكشي ايران، شماره 

سازي الگاوي كشات در منطقاه . بهينه1331باقريان، ع.، صالح،ا و پيكاني، غ.  -

اقتصاااد ريازي خطااي، ششامين كنفااران  كاازرون بااا اساتفاده از روش برنامااه

 كشاورزي ايران.

-. تعيين الگوي كشت بهينه محصوالت با استفاده از برناماه1337شفيعي، ع.  -

اي توسعه ريزي خطي )مطالعه موردي: شهرستان بشرويه(. اولين همايش منطقه

 منابع آب.

مروت نشاان علاي. ماديريت آب كشااورزي باا رويكارد آب  و شهيدي علي -

مطالعاه ماوردي: دشات  )GA (ازي ژنتياكمجازي از طريق تكنياك بهيناه سا
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