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 تعالیبسمه
 :عنوان پروژه

 بررسی تجربه تاریخی کشورهای منتخب در مدیریت بحران منابع آب در بخش کشاورزی

 

 دکتر باللی: مجری طرح

 :مقدمه

بدلیل بارشهای محدود و از بین رفتن منابع در مورد کشورهای مختلف نشان می دهد که مطالعات صورت گرفته 

از جمعیت جهان وابستگی شدیدی به منابع آبهای زیر زمینی دارند، که با توجه میلیارد نفر  2آبهای سطحی بیش از 

به روند تخلیه منابع آبهای زیر زمینی در بسیاری از مناطق دنیا شامل بخش هایی از شمال چین، هند، بخشهایی از 

ود منابع آب در اغلب این اروپا و ایالتهایی از آمریکا و قسمت های عمده ای از خاور میانه شامل ایران، بحران کمب

با توجه به روند تخلیه منابع آبهای زیر زمینی در بسیاری از در دهه اخیر، . ق بصورت مشهود بروز نموده استمناط

مناطق دنیا شامل بخش هایی از شمال چین، هند، بخشهایی از اروپا و ایالتهایی از آمریکا و قسمت های عمده ای از 

بطوریکه اشاره  .ق بصورت مشهود بروز نموده استران کمبود منابع آب در اغلب این مناطخاورمیانه شامل ایران، بح

شمال چین، آفریقای کشور ایران نبوده و پهنه وسیعی از جهان شامل  گردید مشکل و بحران آب صرفا مخصوص

اروپا را در بر می ، بخشی از قاره آمریکا و حتی مناطقی در جنوب غربی شمالی و بخش عمده ای از صحرای آفریقا

از بارزترین کشورهایی که در سالیان اخیر دچار بحران منابع آب بوده و اقداماتی برای کاهش، کنترل و . گیرد

هند، پاکستان، فرانسه، اسپانیا، ، (ایالت های کالیفرنیا و تگزاس) آمریکا مدیریت آن انجام داده اند می توان به کشور

کالیفرنیا پمپاژ آبهای زیرزمینی باعث کاهش سطح ایالت های تکزاس و در اغلب نقاط . چین نام برداسترالیا، اردن و 

در کالیفرنیا و   2100و  2102وقوع خشکسالی های پی در پی در سالهای . در این مناطق شده است آبهای زیرزمینی

و وقوع آتش ها  تا حد نصف، کاهش میزان بارش کاهش حجم اغلب مخازن آبی ،2102ادامه روند آن در سال 

می موضوع بحران آب در این ایالت زودتر از ماهای خشک سال همگی تایید کننده  یسوزی در جنگل ها در زمان

گزارش اخیر مرکز مطالعات حوضه های آبخیز دانشگاه دیویس کالیفرنیا نشان می دهد که بر اثر خشکسالی .باشند

میلیارد دالر زیان شده  7/0ایع وابسته به آن دچار بیش از  در ایالت کالیفرنیا، بخش کشاورزی و صن  2100سال 

در ایالت . ایکر کاهش یافته است 011111بدلیل کمبود آب بیش از  است و سطح زیر کشت بخش کشاورزی

خشکسالی های مداوم و . محدودیت منابع آب، رشد اقتصادی  در آن ایالت را تحت تاثیر قرار داده است تگزاس،

اس این آگاهی و هوشیاری را ایجاد نموده است که دسترسی به منابع آب از عوامل مهم و ضروری طوالنی در تگز

، ایالت تگزاس بدترین خشکسالی خود را از 2100در سال  .در راستای حصول رشد اقتصادی در این ایالت می باشد
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اند که این شرایط خشکسالی تا تا بحال تجربه کرده و بسیاری از متخصصین هواشناسی پیش بینی نموده  0982سال 

ایالت تگزاس دارای تجربه تاریخی طوالنی در خشکسالی های . سال دیگر نیز در تگزاس حاکم خواهد بود 02

این شرایط در مورد کشاورزان بویژه آنهایی که در نیمه غربی و خشک این ایالت قرار . مداوم، منظم و سخت است

و در سطح وسیعی کشت می شوند، ( مانند یونجه)ه پایین و مصرف آب  باالدارند، یعنی جاییکه محصوالت با بازد

در کشورهای جنوبی تر اتحادیه اروپا از جمله فرانسه و اسپانیا مصرف آب در بخش کشاورزی . بسیار جدی تر است

همراه با  در برخی از مناطق این کشورها،. بیش از دو سوم کل بهره برداری از منابع آب در این مناطق می باشد

افزایش محدودیت دسترسی به آب های سطحی، فشار بر بهره برداری از منابع آب های زیر زمینی افزایش یافته 

همین امر نیز باعث افت سطح آب سفره های زیر زمینی در دهه های اخیر شده و مسئوالن اتحادیه اروپا و . است

و راهکارهایی برای مدیریت منابع آب در این کشور ها نموده دولت های این کشورها را وادار به اتخاذ استراتژی ها 

ارزیابی های اخیر صورت گرفته از منابع آب در کشور چین نشان می دهد که متوسط بارش ساالنه در چهار . است

در ( Liao)و رودخانه لیائو( Hai)، رودخانه های(Huai)حوضه رودخانه ای شامل رودخانه زرد، رودخانه هاوی

در کشور چین در حدود . درصد کاهش یافته است 07درصد کاهش یافته و میزان جریان آبهای سطحی نیز  6حدود 

بعبارت دیگر بخش کشاورزی بزرگترین . درصد از برداشت های منابع آب در بخش آبیاری صورت می پذیرد 62

که راندمان آب آبیاری در بسیاری از این در حالی است . مصرف کننده منابع آب در کشور چین محسوب می شود

درصد از منابع آب این کشور  91بر اساس آمارهای رسمی در کشور هند در حدود . مناطق این کشور پایین می باشد

بررسی ها .  درصد در بخش صنعت و مابقی در بخش شرب و خدمات مصرف می گردد 02در بخش کشاورزی، 

مصرف آب در بخش های مختلف اقتصادی کشور هند، میزان آب موردنیاز نشان می دهد که با ادامه روند کنونی 

این در حالی است که بر اساس همین . میلیارد متر مکعب خواهد بود 0089معادل  2121کشور هند در سال 

میلیارد متر مکعب بوده و این کشور با  700در حدود  2121محاسبات میزان عرضه آب درکشور هند در سال 

با توجه به آب و هوای خشک و در کشور پاکستان نیز، . صدی کسری آب مواجه خواهد بوددر 21شکاف 

برای مقاصد آبیاری استفاده می شود و  بخش کشاورزی ، سهم عظیمی از منابع آب اقتصاد این کشور بهوابستگی 

تصاد کشور اردن و پایین بودن نقش بخش کشاورزی در اق. ای شرب و بهداشت استفاده می شودآن بر ٪01کمتر از 

بطور همزمان سهم باالی آن از مصرف منابع آب کشور، لزوما به مفهوم اولویت دادن تخصیص منابع آب از سمت 

بخش کشاورزی به سمت فعالیت های سود آور نمی باشد، اما بیانگر این موضوع است که تقاضا برای آب در این 

بخش اعظمی از مناطق .  ریزی نبوده و نیاز به مدیریت صحیح داردبخش در کشور اردن به هیچ وجه کارا و با برنامه 

این منطقه بطور معنی داری وابسته . مرکزی و غربی استرالیا فاقد آب های جاری و لذا مخازن ذخیره آب می باشد
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ین نواحی استفاده و فشار بیش از حد بر منابع آب های زیر زمینی در برخی از نقاط ا. به آبهای زیر زمینی می باشد

بررسی ها نشان می دهند که در سایر کشورهایی که با بحران منابع  .باعث افت سطح آب های زیر زمینی شده است

از سوی . آب مواجه می باشند، نیز مدیریت ناصحیح این منبع در طول زمان اثرات منفی زیادی به بار گذاشته است

برنامه ها و پروژه های مختلفی توسط متخصصین و ا، استراتژی همجموعه  دیگر در برخی از  این کشور ها 

سیاستگذاران در ابعاد مختلف مدیریت عرضه و تقاضا شامل راهکارهای فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای 

بدون تردید بررسی و تجزیه و تحلیل این سیاست ها و راهکارها با در . کنترل بحران منابع آب صورت پذیرفته است

این کشورها و مقایسه آنها با ساختار بحران آب در ژگیهای اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی شرایط و وی نظر گرفتن

بسیار در کشور کشور ما می تواند در تدوین استراتژی ها، راهبردها و راهکارهای اجرایی برای مدیریت بحران آب 

 .گرددموثر واقع 

 

 :کشورهای منتخباستراتژی ها و راهکارهای مدیریت منابع آب در 

استراتژی مدیریت منابع آب در واقع ابزاری است که سازمان های محلی و دولت باید به عنوان برنامه جامع مدیریت 

هدف اصلی از ارائه و بررسی استراتژی مدیریت منابع آب، آماده سازی طرح ها و . منابع آب آن را در نظر بگیرند

ردن نیازهای منطقه ای و ملی، دستیابی به مجموعه اهداف اقتصادی، زیست برنامه های متنوع و انعطاف پذیر، برآو

محیطی و اجتماعی، تعیین و حصول پایداری و عدالت زیست محیطی، مشارکت عمومی، حفظ دارایی های اعتماد 

 از میان کشورها و مناطق مورد مطالعه،. عمومی و کاهش اثرات ناشی از بحران آب و صرفه جویی اقتصادی است

در . استراتژی های ارائه شده برای مدیریت منابع آب در ایالت کالیفرنیا، یکی از کاملترین استراتژی ها بنظر می آید

دمدت منابع آب ، برای مدیریت جامع و بلن2102برنامه جامع آب که توسط دپارتمان آب ایالت کالیفرنیا در سال 

.  یاتی یا راهکار در زمینه های مختلف ارائه گردیده استهدف عمل 21استراتژی و بیش از   ارائه شده است، شش

این استراتژی ها شامل کاهش تقاضای آب، بهبود عملیات انتقال و بهره وری، افزایش عرضه آب، بهبود کیفیت 

بررسی استراتژی ها  و راهکارهای عملی پیاده (. 0جدول )باشد آب، نظارت بر منابع و بهبود مدیریت سیالب می

ها در سطوح مختلف نشان می دهد که در کنار سایر مصارف آب در ایالت کالیفرنیا، بخش کشاورزی نیز سازی آن

از جمله بخشهایی است که دپارتمان آب کالیفرنیا به دنبال رسیدن به اهدافی در آن در جهت مدیریت منابع آب می 

زمینهای کشاورزی، مدیریت و  بطوریکه راهکارهایی شامل کاهش مصرف آب در کشاورزی، نظارت بر . باشد
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برنامه ریزی استفاده از زمین و تشویق های اقتصادی بطور مستقیم و راهکارهایی نیز بطور غیر مستقیم در بخش 

 (.0جدول )کشاورزی تدارک دیده شده است

 استراتژی و راهبردهای مدیریت آّب در کالیفرنیا(:0)جدول 

 مدیریت و برنامه ریزی استفاده از زمین CALFED -ذخیره آب سطحی کاهش تقاضای آب
 حفاظت زمین های تغذیه آب محلی -ذخیره آب سطحی کارایی مصرف آب در کشاورزی 

 بازسازی های مربوط به آب بهبود کیفیت آب کارایی مصرف آب شهری

 مدیریت فاضالب توزیع و تصفیه آّب آشامیدنی بهبود عملیات انتقال و بهره وری

 بهبود مدیریت سیل آب زیرزمینی/بازسازی آبخوان (ترکیب)انتقال 
 اصالح جریانهای سیالبی مطابقت دادن کیفیت آب برای استفاده دلتا -انتقال

 اصالح تاثیر سیل پیشگیری از آلودگی محلی /منطقه ای  - انتقال
 اصالح حساسیت سیل مدیریت نمک و شوری سیستم بهره وری مجدد

 بازسازی دشت سیالب مدیریت رواناب شهری سدهای انتقال آب

 کاهش اثرات سیل نظارت منابع افزایش عرضه آّب
 مدیریت جریان سیالبی نظارت زمینهای کشاورزی مدیریت و ذخیره آب زیرزمینی 

 مدیریت مخاطرات سیل (وام، کمک هزینه، و قیمت گذاری آب)تشویق های اقتصادی  شیرین کردن آب شور
 - بازسازی اکوسیستم بارندگیافزایش 

 - مدیریت جنگل بازیافت آب شهری

 

در برنامه جامع مدیریت منابع آب ایالت کالیفرنیا بمنظور رسیدن به اهداف استراتژی کاهش تقاضای آب، 

راهکارهای  افزایش کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش کارایی مصرف آب در بخش شهری 

برای افزایش کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی پروژه ها، برنامه ها و طرح های متعدد  .انتخاب گردیده اند

طالعات ناشی از برآورد مزایا و هزینه های بالقوه راهکار افزایش ا .فنی و اقتصادی در این ایالت طراحی شده است

پروژه های برنامه ریزی  ی دهد که در صورت اجرای کاملنشان مکارایی مصرف آب در بخش کشاورزی کالیفرنیا 

 .، آب جدید تامین می گردد 2121میلیون ایکر فوت آب، تا پایان سال  0تا  0/1شده این راهکار، ساالنه در حدود 

فوت آب بر اساس استراتژی افزایش کارایی مصرف آب در بخش -بر اساس این اطالعات برای تامین یک ایکر

دالر هزینه  672تا  92رتبط در ایالت کالیفرنیا بطور متوسط هزینه ای بین کشاورزی، اجرای پروژه ها و برنامه های م

در ایالت تگزاس بدلیل اهمیت بخش کشاورزی و مصرف نسبتا باالی منابع آب، در بین  .به همراه خواهد داشت

ایالت همانند )استراتژی های مختلف، استراتژی کاهش تقاضای آب در بخش آبیاری نسبت به سایر استراتژی ها
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در این ایالت سهم استراتژی کاهش تقاضا و مصرف آب در  .اهمیت و اولویت بیشتری می باشد دارای (کالیفرنیا

درصد کل ذخیره و کاهش  7/09معادل  2161بخش کشاورزی از کل آب ذخیره شده هدف گذاری شده در سال 

ارتباط با مدیریت منابع آب در بخش  مهمترین استراتژی که در ایالت تگزاس در. مصرف آب در تگزاس می باشد

  :کشاورزی دنبال می شود، شامل موارد زیر می باشد

کاهش تقاضای آب در بخش آبیاری از طریق راهکارهای حفاظتی و افزایش راندمان مصرف آب از طریق  -0

 :توسعه و بکارگیری 

 سیستم های آبیاری هوشمند -

 اندازه گیری حجمی آب مصرفی  -

 در سطح مزرعه هیمدیریت بقایای گیا  -

 سیستم های حسابرسی آب در سطح مزرعه  -

 سیستم های مدیریت زمین های کشاورزی  -

 سیستم های توزیع و تحویل آب به مناطق آبیاری  -

 . افزایش استفاده مجدد از منابع آب بازیافتی در بخش کشاورزی   -2

در بر استراتژی های مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی ( شامل کشورهای فرانسه و اسپانیا) اتحادیه اروپادر 

می ( WFD)سیاست ها و دستورالعمل های آب اتحادیه اروپا و  (CAP)کشاورزی سیاست های مشترک گیرنده

در این  حفظ منابع آب تاکید بر  الزامات استراتژیک زیر شورای اتحادیه اروپا بمنظور رسیدن به اهداف. باشد

 :خصوص دارد

برای دستیابی مدیریت چالش های منابع آب در ارتباط با  ی اقتصادیهمکاری و هماهنگی با سایر بخش ها -1

 . تعیین شدهبه اهداف 

قوانین و سیاست های مرتبط با آب در سایر بخش ها مانند بخش کشاورزی و هماهنگ  توسعهو اصالح  -2

 و تاکید بر اهمیت آنآب  نمودن آنها با سیاست های توسعه و بهره برداری پایدار منابع

تعریف چالش و بحران آب در بخش کشاورزی و سازگاری استراتژی ها، راهکارها و مجموعه برنامه های  -3

مدیریت منابع آب با سیاست ها و برنامه های اجرایی بخش کشاورزی اتحادیه اروپا در قالب سیاست 

  (.CAP)مشترک کشاورزی

 .تاکید بر کارایی بیشتر و استفاده پایدار از منابع آب در بخش کشاورزی  -4
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از اینرو تلفیق کامل سیاست های مدیریت منابع آب با سیاست های سایر زمینه های مرتبط نظیر بخش کشاورزی 

اتحادیه بطور شفاف توسط کمیسیون اروپا، انجمن محیط زیست اروپا، اتحادیه اروپا و دستورالعمل های آب این 

مشترک  در همین راستا تلفیق سیاست های آب اروپا با سیاست های. ه استقویا مورد تاکید واقع شد

یک هدف بسیار مهم است که اتحادیه اروپا سعی در انجام آن و اجرای سیاست های تلفیقی  (CAP)کشاورزی

 .دارد

عدم  ارد در بخش کشاورزی تعریف گردید کهاستاند 02مورد از الزامات قانونی مدیریتی و  09در اتحادیه اروپا 

می به کشاورزان را کاهش  CAP برنامه های حمایتی رعایت این استانداردها و قوانین میزان پرداختی ها در قالب

در .برخی از این الزامات قانونی بطور مستقیم بر میزان بهره برداری منابع آب در بخش کشاورزی تاکید دارند .دهد

( شامل کشورهای فرانسه و اسپانیا)ی ها و رویکردهای کاهش آب در بخش کشاورزی اتحادیه اروپامجموع استراتژ

 . را می تواند در قالب سه محور تقسیم بندی نمود

 استراتژی مدیریت فن آوری برای کاهش تلفات آب در بخش کشاورزی -0

 استراتژی استفاده مجدد از آب و منابع آب جدید در  بخش کشاورزی -2

 مدیریت اقتصادی و اجتماعی آبرویکرد  -2

منظور حصول به ساختار مدیریت کارا و سختگیرانه منابع آب سه خط قرمز در ارتباط با حجم مصرف آب، به 

در استراتژی های مدیریت منابع آب  2121و  2121، 2102کارایی مصرف آب و آلودگی آب در افق سالهای 

 : در چین در نظر گرفته شد، که عبارتند از

 رل و نظارت بر میزان مصرف منابع آبکنت -

 افزایش کارایی استفاده از منابع آب -

 کنترل و نظارت بر آلودگی منابع آب -

در این استراتژی مجموعه ای از سهمیه ها و مجوز ها برای برداشت منابع آب برای هر یک از آبخوانها، 

میه ها می توانند بعنوان یک ابزار برای این مجوز ها و سه. رودخانه ها و دریاچه ها باید در نظر گرفته شود

کاهش مصرف آب در آینده استفاده شوند و در هر یک از حوضه های آبی و آبخوانها برای مناطق مختلف و 

برنامه های جدید بهره برداری از منابع آب باید بر اساس منابع آب موجود، . شهر های مختلف نیز تعمیم یابند

لب پروژه های برنامه ریزی شده و با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی آب و پرداخت توافقنامه های محلی و در قا
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همچنین تصویب اجرای پروژه های مختلف آبی نیز باید بر اساس ارزیابی کارایی . آب بهاء صورت پذیرد

 .مصرف آب، وسعت کنترل آلودگی آب، پتانسیل ذخیره آب  انجام شود

 :خش کشاورزی چین نیز شامل موارد زیر می باشداستراتژی های مدیریت منابع آب در ب

 تعادل آب برای غذا در مقابل آب برای رشد -

 تولید محصول بیشتر از آب کمتر -

 و سیاستی( سازمانی)اصالحات نهادی -

 در مدیریت آب کشاورزی سرمایه گذاری مالی پایدار -

 محرک ها و مشوق های فنی، اقتصادی و قانونی -

ر کشور هند یک تغییر سیاست واضحی در مورد اولویت تخصیص منابع آب به سیاست ملی آب د 2112در سال 

در این دوره جنبه های زیست محیطی و اکولوژیکی تخصیص منابع آب  . سمت موارد بحرانی در خود ایجاد نمود

سیاست ملی آب در این کشور به دنبال طراحی یک دیدگاه  2102در سال . به شدت مورد توجه قرار گرفت

تلفیقی در مورد منابع آب در سطوح مختلف محلی، منطقه ای و ملی بوده و خواستار اجرای آن توسط  مشترک

 . دولت با توجه به جنبه های زیست محیطی گردید

 :نیز شامل موارد زیر می باشد استراتژی مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی هند

 در فعالیت های کشاورزی سازگاری با تغییرات آب و هوایی -

 برنامه ریزی و استفاده تلفیقی از آبهای سطحی و زیر زمینی -

 در بخش کشاورزی مدیریت تقاضا و کارایی استفاده از آب -

 آبیاری قیمت گذاری آب -

 مدیریت پایدار منابع آبهای سطحی -

 تقویت نهادی و ظرفیت سازی -

 سیاست های ایالتی آب -

 :شاورزی کشورهاراهکارهای فنی، اقتصادی و اجتماعی مدیریت آب در بخش ک 

در . جهت دستیابی به اهداف استراتژی های مدیریت منابع آب، راهکارهای مختلفی باید طراحی و تدوین شوند

این مجموعه برنامه . ایالت کالیفرنیا راهکارهای فنی متعددی برای مدیریت آب در بخش کشاورزی ارائه شده است
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کلیه عرضه کنندگان آب کشاورزی در این ایالت ملزم به انجام ها دارای الزامات اصلی، قطعی و مهم می باشد که 

 :از جمله راهکارها و الزامات فنی مدیریت آب در کالیفرنیا می توان به موارد زیر اشاره نمود. آن می باشند

 اندازه گیری حجم آب تحویلی به کشاورزان با دقت کافی و به تفکیک زیر بخش ها  -

 .  برای کشاورزان بر اساس حجم آب تحویل داده شدهاتخاذ یک ساختار قیمت گذاری  -

تسهیل کردن گزینه های استفاده از زمین، بویژه در مورد زمین هایی که دارای مشکالت آبی نظیر زهکشی  -

 .دارند...و 

تسهیل کردن استفاده از آب های بازیافتی در بخش کشاورزی  که معیارهای سالمت را دارا می باشند و  -

 .خاک وارد نمی کنند آسیبی به آب و

 تسهیل نمودن استفاده از سرمایه الزم برای استفاده از سیستم های آبیاری با کارایی باال در سطح مزارع -

توسعه سیستم های توزیع و خطوط لوله انتقال آب، و ساخت مخازن تنظیمی برای افزایش ظرفیت و  -

 .انعطاف پذیری سیستم های توزیع، کاهش تعمیرات و نشت سیستم

 . افزایش انعطاف پذیری در تحویل آب و یا سفارش دادن آب از طریق مشتریان در محدوده عملیاتی -

 .افزایش استفاده تلفیقی برنامه ریزی شده آب های سطحی و زیر زمینی در ناحیه عرضه آب -

 ساختارهای کنترل خود کار کانال های انتقال آب -

 آب بهره بردارانتسهیل و ترویج ارزیابی و تست تجهیزات تحویلی  -

حفاظت از آب که قادر به طراحی و اجرای برنامه های مدیریت آب و ارائه گزارش ( محلی)تعیین همکار -

 .های پیشرفت باشد

این  . تامین و تسهیل دسترسی به خدمات مدیریت آب به استفاده کنندگان و کشاورزان در محدوده عملیاتی -

 :خدمات می تواند شامل موارد زیر باشد

 ارزیابی سیستم های آبیاری و زهکشی در سطح مزرعه -0

 زمان بندی آبیاری در شرایط واقعی و در سالهای نرمال و ثبت اطالعات تبخیر و تعرق محصوالت -2

 داده های مقدار و کیفیت آبهای زیر زمینی، آبهای جاری و زهکشی  -2

 ...برنامه های آموزشی مدیریت آب در کشاورزی برای کشاورزان، کارکنان و  -0

ارزیابی سیاست های آژانس های تحویل دهنده آب به عرضه کنندگان آب برای بررسی و تحلیل  -

 .آبجایگزین های مناسب احتمالی و کاهش آسیب پذیری در عرضه 

 ارزیابی و ارتقاء کارایی سیستم پمپاژ عرضه کنندگان آب -
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ارایی مصرف آب کشاورزی در سه بخش های بهبود و افزایش ککاردر برنامه جامع مدیریت آب کالیفرنیا، راه

 :در نظر گرفته شده است

بهبود سیستم های آبیاری در سطح مزرعه و سیستم های توزیع و تحویل  -( تاسیسات و تجهیزات)سخت افزار  -0

 .عرضه کنندگان آب

تعرق  غیرسودمند و بهبود مدیریت آبیاری در سطح مزرعه و سیستم های کاهش تبخیر و  -مدیریت آب   -2

 .زیع و تحویل عرضه کنندگان آبتو

اصالح بذر ، محصوالت اصالح شده ، کنترل بیماری و آفات، کودهای شیمیایی،  –تکنولوژی کشاورزی   -2

 . فناوریهای تولید  و غیره

در کنار راهکارهای اشاره شده، در ایالت کالیفرنیا راهکارهای متعدد اقتصادی نیز صورت پذیرفته که برخی از 

 . اشاره شده اند( 2)جدول  آنها در قالب

 برخی راهکارهای اقتصادی مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی کالیفرنیا(: 2)جدول 

 :ساختار قیمت گذاری بلوکی آب  ابیاری در پروژه دره مرکزی کالیفرنیا :قیمت گذاری آب 

و  انعکاس دهنده دو جزء شامل پازپرداخت .  سال ثابت بوده و افزایش نمی یابند 04نرخ قرارداهای ثابت که تا  -

 . هزینه سرمایه تسهیالت پروژه دره مرکزی بدون بهره و هزینه های تعمیر و نگهداری ساالنه می باشد

می ( USRB)ارداد با اداره احیاء آمریکانرخ های هزینه خدمات که درمورد نواحی آبیاری که اقدام به تجدید قر -

هزینه های تمیر و نگهداری سالیانه، بازپرداخت هزینه های سرمایه بدون بهره بنحویکه : این نرخ ها شامل. کنند

 بطور کامل پوشش دهد 0404هزینه بازپرداخت سرمایه را تا سال 

اری، هزیناه سارمایه هاایی کاه     نرخی هاای آب ایان نارخ هاا شاامل بازپرداخات هزیناه هاای تعمیار و نگهاد           -

دولات فاادرال بارای ببااش آبیااری تبهاایت داده اساات و مباازه تعمیاار و نگهاداری باااز پرداخات ن ااده بااا       

 .بهره می باشد

 دالر 591هزینه پمپاژ آب در هر هکتار زمین ک اورزی در کالیفرنیا  -

.  میلیون دالر در سال برآورد شده است 014د ارزش تجارت ساالنه آب در  ایالت کالیفرنیا بطور متوسط در حدو: بازار آب

درصد بهورت اجاره  30درصد از این میزان تجارت آب در کالیفرنیا بهورت خرید و فروش آب و حقابه و  51در حدود 

دالر به ازای هر ایکر فوت آب گزارش شده  0044تا  511دامنه نوسانات قیمت آب و حقابه در این ایالت بین  . می باشد

   .است
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در ایالت تگزاس راهکارهای فنی مدیریت آب در بخش کشاورزی شامل مدیریت مصرف آب آبیاری در بخش 

کشاورزی، سیستم های مدیریت زمین، سیستم های توزیع و تحویل آب به نواحی آبیاری و سایر راهکار ها می 

 :د تاکید می باشد، عبارتند ازرهای عملی برای مدیریت مصرف آب آبیاری که در ایالت تگزاس مورراهکا  .باشد

 ( زمان بندی مناسب آبیاری)سیستم های آبیاری هوشمندتوسعه  -0

 :اندازه گیری حجمی آب مصرفی آبیاری از طریق روش های -2

 یسی،کنتورهای مغناط کنتورهای پروانه ای،کنتورهای روزنه ای، کنتورهای فشار دبفرانسیلی یا ونتوری،

 ...روش دستگاههای آلتراسونیک و 

 در سطح مزرعه مدیریت بقایای گیاهی و شخم حفاظتی -2

 :که شامل اطالعات زیر می باشد حسابرسی آبیاری در سر مزرعه -0

اندازه و شکل مزرعه، توپوگرافی، آسیب پذیری از سیالب، سطح آب زیر زمینی، عملیات تعمیر و  -

 .نگهداری

 .ژنوع تجهیزات پمپاژ، نوع و میزان مصرف انرژی و راندمان پمپا -

 .نوع تجهیزات آبیاری، فرسودگی و عمر مفید آنها -

 .ثبت میزان تولید و حجم مصرف آب -

 . دارایی های انسانی و دیگر اطالعات مربوط به واحد کشاورزی -

 کشت پشته ای، تسطیح اراضی، کشت ترازاجرای سیستم های مدیریت زمین مانند -2

 پوشش کانال های آبیاری در سطح مزرعه -6

 های انتقال آب سر مزرعه با لوله های تحت فشارجایگزینی کانال  -7

 استفاده از سیستم های آبیاری کم فشار سنتر پیوود -9

 قطره ای/ استفاد ه از سیستم آبیاری میکرو -8

 کاربرد لوله های انعطاف پذیر و قابل تنظیم برای سیستم های توزیع آب مزرعه -01

 کاربرد سیستم آبیاری بارانی خطی -00

 در نواحی آبیاری پوشش کانال های توزیع آب -02

 جایگزینی کانال های انتقال و توزیع آب با لوله های پوشیده -02

 در بخش کشاورزی  استفاده مجدد از منابع آب -00

 گسترش سیستم تولید گلخانه ای  -02
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عالوه بر راهکارهای فنی، برخی از راهکارهای اقتصادی که در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی ایالت 

 . خالصه گردیده است( 2)تگزاس مورد توجه قرار گرفته است، در جدول 

 برخی راهکارهای اقتصادی مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی ایالت تگزاس( : 2)جدول

 بحران آب کشاورزی تگزاس راهکارهای اقتصادی مدیریت

 قیمت گذاری آب 

میلیون دالر می باشد و دامنه نوسانات قیمت آب مبادله شده  13در ایالت تگزاس ارزش مبادله ساالنه آب در بازارهای آب در حدود  :بازار آب

 .دالر به ازای هر ایکر فوت می باشد 011تا  14بین 

 بانک آب و تراست

برای مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی اتحادیه اروپا شامل کشورهای فرانسه و  عمده راهکارهای فنی که

 . خالصه گردیده است( 0)اسپانیا صورت می پذیرد، در جدول 
 راهکارهای فنی مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی کشورهای فرانسه و اسپانیا( 0)جدول

 (مزرعه و مخازن هایدر سد)در مزارع ی و انتقال آبساز رهیتلفات ذخکاهش  -

 استفاده از اجسام و پوشش شناور برای کاهش تببیر آب از سطح مبازن آبی در سطح مزرعه -

 یکیولوژیبهای پوشش استفاده از  -

 (تک الیه ها)استفاده از مونوالیرز  -

 ها برای کاهش تببیر آب از سطح مبازن آبی در سطح مزرعه استفاده از باد شکن -

 طراحی های مناسب مبازن آبی -

 . احداث مبازن آب با عمق بی تر و سطح تماس کمتر با هوا و نور -

 .و افزایش عمق ذخیره آبباد و جریان کاهش عمل  یبرابندی مبازن بزرگ به سلول ها و یا قطعات کوچکتر  میتقس -

 (انهار)پوشش کانال ها -

 ف ار کم  یلوله ها ستمیباز با سهای کانال  ینیگزیجا -

 آب های انتقال کانال ونیاتوماس -

 وسایل اندازه گیری آب -

 ی انتقال آبستمیس یو نگهدار ریتعم -
 کاهش تلفات آب از طریق تعرق -

  یخاکورزاز طریق انجام فعالیت های  مولد ریتعرق غکاهش  -

 کاهش تعرق مولد از طریق کاهش تعرق مولد از  طریق کم آبیاری -

 (PRD)کاهش تعرق مولد از  طریق  روش خ کی نسبی منطقه ری ه  -

 کاهش تلفات تبخیر  -
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 تلفات تببیر در انتقال در مزرعه -

 : کاهش تلفات باد بردگی از طریق -

 تغییر سیستم آبیاری از سیستمهای آبیاری سطحی و بارانی به قطره ای -

 تغییر پاشنده های بزرگ گان و بارانی به میکرو آبپاش -

 زمان بندی مناسب پاشش -

 کاهش تلفات تببیر از خاک مرطوب -

 آب از طریق تعرقکاهش تلفات  -

 کاهش تلفات انتقال آب در مزرعه

 ذخیره سازی آب در مزرعه -4

 کاهش تلفات رواناب -5

 کاهش تلفات زهکشی -6

 گریآب از منابع د کاربرد -7

 :وری آب کشاورزی از طریق افزایش بهره  -8

 آب و کارآمد یبه سمت محهوالت متحمل به خ ک یکیانتباب محهول، اصالح نباتات و محهوالت اصالح شده ژنت -

بر اساس  برداشت/ کاشت  خیتار توانایی در اصالح مبتلف و مهرفی محهوالتب آ راجع بهآموزش ک اورزان  -

 . مدیریت آب مهرفی

مبتلف، از جمله محهوالت  یگونه ها دیبه خر( داریخر) یتعاون/ از ک اورزان  تیحما: یک اورز استیس  ات،یگرا -

 . کارآمد آب

ک اورزی با بهره وری باالی مهرف و مهرف  در مورد محهوالت  ییغذا عیصناتوسعه به سمت  غاتیو تبل یابیبازار -

 .آب

 برایاطالعات  یها نیکمپ ای/ و ( یخهوص عیبا صنا ایاروپا  هیدر سطح اتحاد) یطرح برچسب گذارپیش بینی  -

 .وری باالی مهرف آببا بهره محهوالت مورد در  یباال بردن آگاه به منظوراروپا  هیاتحاد مهرف کنندگان
 استفاده مجدد از آب

 

عملی برنامه توسعه روستایی در اتحادیه اروپا که بر و راهکارهای برخی مصداق ها در ارتباط با اقدامات همچنین، 

 (.2جدول )برنامه های مدیریت منابع آب تاثیر گذار می باشند، می توان به موراد زیر اشاره نمود
 عملی اقتصادی موثر بر مدیریت منابع آب در برنامه توسعه روستایی اتحادیه اروپاراهکارهای (: 2)جدول

ساله م روط بر اصالح روش ها و ابزارهای ک اورزی  بر اساس پایداری  1حمایت از ک اورزان در طول یک دوره زمانی  -

مدیریت وسیع و غیر متمرکز  نظیر. زیست محیطی و انجام فعالیت های ک اورزی مبتنی بر دوستی بی تر با محیط زیست

مراتع شامل چرای غیر متمرکز دامها، عدم استفاده از کود های شیمیایی و فاضالب ها، محدودیت های شدید در استفاده از 

 . آفت کش ها و غیره
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ایجاد و حفاظت تاالب ها در بهبود کیفیت آب از . حمایت از سرمایه گذاری های غیر مولد نظیر ایجاد و بازسازی تاالب ها -

 . طریق حذف و کاهش میزان نیتروژن، فسفر و سموم دفع آفات از زه آب های ک اورزی نقش بسیار موثری را ایفاء می کند

اورزی نظیر تجهیزات آبیاری قطره ای در مقایسه با آبیاری بارانی می تواند حمایت از سرمایه گذاری ها در تجهیزات ک  -

 . باعث کاهش حجم مهرفی در ببش ک اورزی گردد

حمایت از سرمایه گذاری در زیر ساخت های ک اورزی در راستای اصالحات و توسعه در این ببش، نظیر جایگزینی  -

 . کانالهای قدیمی و فرسوده انتقال آب ک اورزی

 . حمایت از سرمایه گذاری در ببش های غیر مولد نظیر نوسازی انهار آب ک اورزی -

 

در مورد مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی کشور چین، با توجه به ساختارها و ویژگی های موجود، بر 

خالف سایر کشورهای مورد مطالعه، مشوق ها و محرک های مدیریت تقاضا مانند قیمت گذاری آب در سطح 

مزرعه، بدلیل اینگونه حساسیت ها چندان کارا و موفق نبوده و تمرکز اصلی استراتژی های مدیریت آب در 

بطوریکه اشاره گردید در مناطق . بخش کشاورزی این کشور بیشتر بر افزاش کارایی مصرف آب می باشد

. توجهی داشته استشمالی کشور چین در دهه های اخیر کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی افزایش قابل 

شده اند  "محصول بیشتر از هر قطره آب "بررسی فاکتورها، سیاست ها و برنامه هایی که در این مناطق منجر به 

 . می تواند در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی بسیار کارساز باشد

 
 راهکارهای فنی مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی کشور چین(: 6)جدول

اقداماتی مانند توزیع منابع آب از طریق لوله های کم ف ار و استفاده از سیستم ها و  :اقدامات فنی و مهندسیمجموعه  -

 .تکنولوژی های آبیاری قطره ای و میکرو آب پاش ها

های ، استفاده از بذر (poly-tunnels)مانند شبم عمیق، پوشال و مالچ پالستیکی، استفاده از پلی تونل ها :اقدامات زراعی -

 اصالح شده و واریته های مقاوم به خ کی

 شامل مجموعه اقداماتی برای پیش بینی، برنامه ریزی منابع آب و مدیریت رطوبت خاک :اقدامات مدیریتی -

 
 مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی کشور چین اقتصادیراهکارهای (: 7)جدول

 چین مدیریت بحران آب کشاورزی اقتصادیراهکارهای 

بر قانون آب چین انجام شد، پایه قانونی مبادله حقوق آب و ت کیل بازار آب  0440تجدید نظر و اصالحاتی که در سال  :بازار آب تشکیل

انجام مبادله حقوق آب در ک ور چین کامال بهورت محتاطانه و آگاهانه و بر اساس ویژگی های منطقه ای در مناطق . را تقویت نمود

بر اساس یک تقسیم بندی صورت گرفته سه نوع ساختار اولیه برای . حی سازمانی مبتلف در حال اجرا می باشدمبتلف و با ترتیبات طرا

 :مبادله حقوق آب در چین وجود دارد

بعبارت دیگر مکانیسم انتقال بین حوزه . مکانیسمی که بر اساس آن انتقال آب بین حوزه های اداری تسهیل می گردد -

 های اداری



 

14 

 

بعبارت دیگر مکانیسم انتقال بین . ابتدا برای انتقال آب بین کاربران اقتهادی آب طراحی گردیده استمکانیسمی که  -

 بب ی

مکانیسم مبادله و تجارت آب ک اورزی، که امکان مبادله و تجارت کمی و حجمی آب را بین مهرف کنندگان ک اورزی  -

یسم ایده آل تجارت حقوق آب که اقتهاد دانان از آن حمایت ایجاد می کند، که درواقع بسیار بی تر از موارد قبلی به مکان

  .می کنند، نزدیکتر می باشد

 

در کشور چین، بخش خصوصی نیز نقش مهمی در مدیریت منابع آب در بخش های مختلف بویژه بخش کشاورزی 

ت منابع آب به برخی نهادهای خصوصی و وظایف و نقش آنها در مدیری( 9)در جدول.  می تواند ایفاء نماید

 . پرداخته شده است
 نقش نهادها و بخش خصوصی در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی کشور چین( 9)جدول

 کمیسیون های حوضه رودخانه ای -1

 دفاتر امور آب -2

مدیران پروژه انجمن های کاربران آب  در بانک جهانی، در  5994در اواسط دهه  (:WUA)نجمن های کاربران آبا -0

 :ک ور چین پنج اصل ضروری را برای عملکرد کارای این انجمن ها ارائه دادند، که عبارتند از

باشد و  انجمن های کاربران آب باید در مواردی استفاده شوند که عرضه کافی و قابل اطمینان از منابع آب وجود داشته -

زیر ساخت های تحویل آب به مزارع در شرایط مطلوبی قرار داشته باشد و نگهداری آن زیر ساختها در توان اعضای انجمن 

 .باشد

انجمن کابران آب باید یک سازمانی تحت مالکیت خود ک اورزان باشد، یک نهاد حقوقی و با رهبری و مدیریت انتباب  -

 .شده توسط خود اعضاء

 . حوزه قضایی این انجن ها باید بر اساس مرزهای هیدرولیکی سیستم تحویل و انتقال آب باشد قلمرو قدرت و -

این انجمن ها باید قادر به دریافت حجم آب خود بر اساس قرارداد منعقد شده با عرضه کننده آب در هر شرایط باشد و  -

 . ی وجود داشته باشدهمچنین در ارتباط با ابزارها و ادوات اندازه گیری حجمی آب ظرفیت کاف

انجمن های کاربران آب باید بهورت عادالنه و بر اساس حجم آب مهرفی تعرفه ها را تعیین و آنها را جمع آوری نمایند و  -

 . مبالغ دریافت شده را صرف هزینه تامین آب و نگهداری و ترمیم سیستم آبیاری نمایند

ین ن ان می دهد که انجمن های کاربران آب در چین در صورتیکه این پنج اصل مطالعات انجام شده توسط بانک جهانی در مورد ک ور چ

اشاره می کند که  0455بانک جهانی در سال . را رعایت کنند، می توانند منجر به افزایش کارایی استفاده از آب در ببش ک اورزی شوند

تعرفه های آب از ک اورزان می باشند و لذا درآمد حاصل از بسیاری از این انجمن ها فاقد اختیارات و ظرفیت قانونی برای جمع آوری 

جمع آوری تعرفه ها همواره محدود بوده و لذا آنها توانایی تعمیر و نگهداری کانالها و مدیریت سیستم های آبیاری با این منابع مالی 

اینکه توسط خود اعضاء و بهورت یک   اغلب این انجمن ها توسط کمیته های روستایی محلی اداره می شوند تا. محدود نمی باشند

 .سازمان کامال مستقل صورت پذیرد
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مطالعات نشان می دهد که حصول و دستیابی به امنیت منابع آبی در آینده بطور معنی داری به کارایی و بهره وری 

،  درصد از منابع آب در بخش کشاورزی 91بدلیل مصرف بیش از . مصرف آب در بخش کشاورزی بستگی دارد

درصد قابل توجهی از این کاهش شکاف بین عرضه و تقاضای آب بستگی کامل به افزایش کارایی آب در بخش 

اما نکته . کشاورزی دارد و مابقی نیز از طریق بهبود زیر ساخت ها و کانال های تامین و عرضه آب امکان پذیر است

سازمانی و تعیین نوع نظام مالکیت و بهره برداری ای که بسیار مهم است اینکه ظرفیت سازی و ایجاد زیرساخت های 

از منابع آب برای آبیاری نقش بسیار تعیین کننده ای در بکارگیری تکنولوژیهای مناسب و اجرای سیاست ها در 

 2121راستای افزایش راندمان و کارایی آبیاری در بخش کشاورزی و کاهش شکاف عرضه و تقاضای آب در افق 

به برخی از زیرساخت های سازمانی مدیریت آب و راهکارهای اقتصادی آن ( 01)و ( 8)جدول در. کشور هند دارد

 . در کشور هند پرداخته شده است
 نقش نهادها و بخش خصوصی در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی هند(: 8)جدول

 هند مدیریت بحران آب کشاورزی اقتصادیراهکارهای 

 :نرخ گذاری آب در ببش ک اورزی و برای مهارف آبیاری خود نیز دارای سه گروه می باشد  :قیمت گذاری آب

 .نرخ گذاری بسته به نوع محهول و نوع فهل، بر اساس سطح زیر ک ت و بر حسب روپیه در هر هکتار -

انتقال از کانال یا منبع  برای مثال انتقال از رودخانه،)نرخ گذاری برای طرح های انتقال خهوصی بسته به نوع منبع انتقال -

 .بر اساس روپیه در هکتار( دیگر

 .نرخ گذاری برای طرح های  انتقال آبیاری دولتی -

 :بکارگیری مشوق ها و جریمه ها

 .ایجاد موسسات اهدای جوایز برای سیستم های توزیع کننده کوچک و بزرگ برای اجرای روش های علمی مدیریت آب -

 .در قالب کاهش نرخ های حجمی آب و نهاده های یارانه ای( WUA)های کاربران آبارائه م وق هایی برای انجمن  -

اخذ جریمه هایی برای تولید کننده های محهوالت آب بر و مواردی نظیر آن در جهت افزایش بهره وری استفاده از منابع  -

 .آب

. لتی آب دریافت می کنند اخذ می گرددمالیات بر آب در مورد تمامی زمین های ک اورزی و آبزی پروری که از منابع دو.  -

 .در این مورد منابع آبیاری بهورت زیر تقسیم بندی می شوند

 تمامی پروژه های آبیاری متوسط و بزرگ -الف -

 .کلیه منابع دولتی عرضه کننده آب که بی تر از چهار ماه در سال آب عرضه می کنند -ب -

 
 در بخش کشاورزی هندراهکارهای اقتصادی مدیریت منابع آب (: 01)جدول

 :نرخ گذاری آب در ببش ک اورزی و برای مهارف آبیاری خود نیز دارای سه گروه می باشد  :قیمت گذاری آب

 .نرخ گذاری بسته به نوع محهول و نوع فهل، بر اساس سطح زیر ک ت و بر حسب روپیه در هر هکتار -
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برای مثال انتقال از رودخانه، انتقال از کانال یا منبع )تقالنرخ گذاری برای طرح های انتقال خهوصی بسته به نوع منبع ان -

 .بر اساس روپیه در هکتار( دیگر

 .نرخ گذاری برای طرح های  انتقال آبیاری دولتی -

 :بکارگیری مشوق ها و جریمه ها

 .ت آبایجاد موسسات اهدای جوایز برای سیستم های توزیع کننده کوچک و بزرگ برای اجرای روش های علمی مدیری -

 .در قالب کاهش نرخ های حجمی آب و نهاده های یارانه ای( WUA)ارائه م وق هایی برای انجمن های کاربران آب -

اخذ جریمه هایی برای تولید کننده های محهوالت آب بر و مواردی نظیر آن در جهت افزایش بهره وری استفاده از منابع  -

 .آب

. ک اورزی و آبزی پروری که از منابع دولتی آب دریافت می کنند اخذ می گرددمالیات بر آب در مورد تمامی زمین های .  -

 .در این مورد منابع آبیاری بهورت زیر تقسیم بندی می شوند

 تمامی پروژه های آبیاری متوسط و بزرگ -الف -

 .کلیه منابع دولتی عرضه کننده آب که بی تر از چهار ماه در سال آب عرضه می کنند -ب -

 

بخش دولتی و بخش خصوصی در حفاظت از منابع آب دارای پتانسیل هایی است که می تواند موانعع  مشارکت 

تاریخی حفاظت از منابع آب را کاهش داده و از طریق گسترش و تقویت مکانیسم های مبتنی بر بازار  رانعدمان  

اععم از بخعش کشعاورزی،     در حوزه های مختلف اقتصادی معرتبط بعا آب  .  استفاده از این منابع را افزایش دهد

طرح ها و برنامه های مختلفی بصورت مشارکت دولت و بخش خصوصی در زمینه هعای معدیریت منعابع آب و    

 .زمین و طرح های مدیریت آبیاری و زهکشی دراسترالیا به اجرا در آمده است

 راهکارهای اقتصادی مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی کشور استرالیا(:  00)جدول

میلیاون لیتار معاادل    )دالر باه ازای هار مگاا لیتار     014قیمات آب آبیااری در اساترالیا معاادل      0441-0443در ساال   :گذذاری آب   قیمت

 0443-0449بااا مساااعد شاادن شاارایط آب و هااوایی و افاازایش ذخیااره آب در سااال . آب آبیاااری گاازارش شااده اساات( متاار مکعااب 5444

دالر کاااهش یافتااه و  04بااه کمتاار از  0454-0455دالر و در  514ترالیا بااه حاادود قیماات آب آبیاااری در منطقااه آبیاااری مااورومبیج اساا  

 .بوده است( متر مکعب5444)دالر به ازای هر میلیون لیتر 34قیمت آب آبیاری در حدود  0450-0450در سال آبی 

فاروش حاق آباه هاا و آب تبهیهای در      باازار آب در ک اور اساترالیا شارایطی را مهیاا مای نمایاد تاا امکاان مبادلاه و خریاد و             :بازار آب

 .ببش های مبتلف اقتهادی شامل شهری، ک اورزی و زیست محیطی را تسهیل گردد

 

 
 راهکارهای فرهنگی مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی استرالیا(: 02)جدول

 .مبتلفتوسعه و ن ر فرهنگ م ارکت در حفاظت از منابع آب در بین همه افراد جامعه از طریق آموزش های  -

 .آموزش ک اورزان از  طریق برگزاری دوره های مبتلف در مورد مجموعه اقدامات حفاظت از منابع آب در ببش ک اورزی -

انجام تحقیق و توسعه برای شناخت تکنولوژی های جدید و مجموعه راهکارهای حفاظت از منابع آب و افزایش کارایی در مهارف  -
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 .ک اورزی، شهری و صنعتی

 

 

 
 نقش نهادها و بخش خصوصی در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی استرالیا(: 02)جدول

استرالیا عرضه و تامین منابع آب آبیاری بر عهده عرضه کنندگان ببش در ک ور  (:WSP)بخش خصوصی آب عرضه کنندگان

دراسترالیا دولت ساختار عرضه و تامین منابع آب در ببش های مبتلف از جمله آب روستایی را بگونه ای تعریف  .می باشد( WSP)خهوصی

نموده است که در آن شرکت ها و یا سازمان های عرضه کننده آب روستایی تامین منابع آب برای فعالیت های مبتلف بویژه آبیاری در مناطق 

نندگان آب روستایی در استرالیا دارای ساختار مدیریتی و مالکیتی متفاوتی بوده و هم از طریق دولت و هم از عرضه ک. روستایی را بر عهده دارند

ها  ارائه می گردد، به پنج دسته طبقه بندی  WSPخدمات آب روستایی که در ک ور استرالیا توسط . طریق ببش خهوصی مدیریت می شوند

رودخانه ها، خدمات شبکه ای عرضه آب، خدمات زهک ی، خدمات  آب های سطحی و خدمات  می گردد که شامل خدمات عرضه قانونمند آب

در این چارچوب  خدمات شبکه های عرضه آب نیز به دو دسته شبکه های ثقلی و تحت ف ار تقسیم بندی می . آب های زیر زمینی می باشد

 . شود

 

 :جمع بندی و نتیجه گیری

بر اساس مطالعات صورت گرفته در مورد بخش کشاورزی ایران و تجربه کشورهای منتخب در مورد مدیریت منابع 

آب در بخش کشاورزی استراتژی ها و راهکارهای مختلف برای بهبود وضعیت مدیریت منابع آب آبیاری پیشنهاد 

پتانسیل های متفاوت منابع آب و کشاورزی  منطقی است که بدلیل تنوع بسیار باال در ویژگی های اقلیمی،. می گردد

در نقاط مختلف کشور و تفاوت در سایر ویژگی های موثر بر مدیریت آب آبیاری، اجرایی نمودن راهکارهای 

استراتژی مدیریت منابع از یک منطقه به بعبارت دیگر .  پیشنهادی نیازمند مطالعات منطقه ای دقیق تری می باشد

در سطح . نوع شرایط آب و هوایی، منابع آب، محیط زیست و شرایط اجتماعی متفاوت است منطقه دیگر با توجه به

از  مناسب بهره برداریشرایط آن است که استراتژی های پیشنهادی،  نکته ای که بسیار حائز اهمیت است محلی،

و بخش کشاورزی با توجه به شناخت از ساختار کالن بخش منابع آب .  سیستم های آب موجود را تکمیل کنند

 :کشور استراتژی های زیر برای بهبود مدیریت منابع آب آبیاری پیشنهاد می گردد

 استراتژی مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی -

 استراتژی مدیریت و بهبود عملیات انتقال منابع آب در سطوح مختلف تا سطح مزرعه  -

 آباستراتژی مدیریت و افزایش عرضه و ذخیره  -

 توسعه استفاده مجدد از منابع آب در بخش کشاورزیاستراتژی  -



 

18 

 

 استراتژی نظارت بر منابع شامل برنامه ریزی زمین های کشاورزی و آب -

 استراتژی سازگاری با تغییرات آب و هوایی -

 استراتژی افزایش مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب -

 اف مدیریت آب در بخش کشاورزیاستراتژی اصالح ساختار حاکمیتی آب در راستای دستیابی به اهد -

این راهکارها  ابعاد . برای دستیابی به اهداف هر استراتژی باید مجموعه راهکارهای اجرایی تهیه و تدوین گردد

مختلف مدیریت منابع آب شامل ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قوانین و مقررات و ساختار مدیریتی منابع 

جموعه راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت منابع آب را می توان در موارد زیر دسته بندی م. آب را در بر می گیرد

 . هریک از راهکارها به صورت جزئی تر در گزارش کامل ارائه شده است.نمود

 راهکارهای فنی بهبود مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی -1

 افزایش کارایی مصرف آب آبیاری در بخش کشاورزی  -

 ان انتقال و توزیع آب در سطح مزرعهافزایش راندم

 نظارت بر منابع شامل برنامه ریزی زمین های کشاورزی و آب

 توسعه استفاده مجدد از منابع آب در بخش کشاورزی -

 (مخازن آبی مزارعدر ) ی و انتقال آبساز رهیتلفات ذخکاهش  -

 کاهش تلفات آب از طریق کاهش تعرق -

 کاهش تلفات تبخیر آب -

 انتقال در مزرعهکاهش تلفات  -

 کاهش تلفات رواناب -

 کاهش تلفات زهکشی -

 ذخیره سازی آب در سطح مزرعه -

 مدیریت بقایای گیاهی و شخم حفاظتی -

 راهکارهای اقتصادی بهبود مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی- 2

ترسی بر تبیین و اتخاذ ساختار قیمت گذاری حجمی آب آبیاری در مناطق مختلف کشور بر اساس تفاوت های دس -

منابع آب، نوع ساختار کشاورزی و لحاظ نمودن همه پارامترهای مهم در راستای دستیابی به اهداف کالن مدیریت 

 . آب در بخش کشاورزی
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 . اتخاذ سیاست های تنظیم و تخصیص منابع آب در بخش کشاورزی در مناطق مختلف کشور -

 و مزرعه ای با هدف بهبود بهره وری استفاده از آب ایجاد و توسعه سیستم حسابرسی آب در سطح منطقه ای، محلی -

اتخاذ تعرفه ها و مشوق های مناسب برای افزایش کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی و کشت محصوالت با  -

 بازدهی اقتصادی باال  در مناطق مختلف

 .زیر کشتمدیریت محلی و قیمت گذاری محلی آب آبیاری بسته به نوع محصول و نوع فصل، بر اساس سطح  -

برای مثال انتقال از رودخانه، انتقال از )نرخ گذاری آب برای طرح های انتقال خصوصی بسته به نوع منبع انتقال -

 (کانال یا منبع دیگر

 .بررسی پتانسیل و ایجاد ایجاد مدیریت مشارکتی آبیاری در مناطق مختلف کشور -

انتقال مدیریت، اجرا و بهره برداری منابع  آب کشاورزی مطالعه نحوه ایجاد تشکل های آب بران و تدوین مکانیزم  -

 .با آنها و فراهم آوردن زیر ساخت های آن

 ( آب های سطحی و زیر زمینی)مطالعه پتانسیل ورود بخش خصوصی در مراحل توزیع و مدیریت آب آبیاری -

در مناطق مختلف بررسی پتانسیل و ایجاد بازارهای محلی آب کشاورزی برای مبادله حجمی آب کشاورزی  -

 کاهش موانع ورود برای تجارت آب کشور، مهیا ساختن زیر ساخت های آن و 

 بانک آب در بخش کشاورزیبررسی پتانسیل و ایجاد  -

 .نرخ گذاری برای طرح های  انتقال آبیاری دولتی -

تعرفه های باال برای بی انگیزه نمودن کشت محصوالت با نیاز آبی باال از طریق اعمال فشار های بازار بوسیله وضع  -

 .کشت محصوالت با نیاز آبی باال

تشویق و ترغیب بخش خصوصی به افزایش راندمان و کارایی آبیاری از طریق اعمال سیستم تعرفه و مشوق های  -

 .   مناسب برای استفاده از آب

 .در سطح مزارع تسهیل نمودن استفاده از سرمایه الزم برای استفاده از سیستم های آبیاری با کارایی باال -

اتخاذ مشوق های مالی مستقیم برای تشویق کشاورزان در همه بخش ها برای سرمایه گذاری در زمینه های حفاظت  -

 .از منابع آب و افزایش کارایی

ضرورت ارزش گذاری صحیح و حداکثر کردن بازده حاصل از کاربرد هر متر مکعب آب استفاده شده در  -

 مدیریت تقاضا

رای کشاورزان در افزایش کارایی و راندمان آب با استفاده از سیاست های نظیر قیمت گذاری صحیح ایجاد انگیزه ب -

 .نهاده انرژی در استخراج منابع آبهای زیر زمینی و یا انتقال آب در مورد آبهای جاری

 بررسی و تعیین روش استاندارد محاسبه قیمت تمام شده مصارف آب کشاورزی -
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 شی از صرفه جویی و بازچرخانی آب و تعیین ضوابط آن در بخش کشاورزیبررسی امکان فروش آب نا -

 بررسی امکان خرید تضمینی آب ناشی از صرفه جویی و بازچرخانی در بخش کشاورزی -

 هنگام سازی سند ملی الگوی مصرف آب کشاورزی بر اساس تنوع اقلیم، نوع محصول و منظقه و تراکم کشت -

 مایه گذاران برای جایگزینی کشت گلخانه ای بجای کشت سنتیساماندهی و تشویق کشاورزان و سر -

 .تعیین ارزش اقتصادی انواع محصوالت کشاورزی و حجم آب مصرفی آنها در مناطق مختلف -

 اجتماعی بهبود مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی-راهکارهای اقتصادی  -3
یافته ها و دستاوردها و تشویق استفاده از آنها در شناخت بهترین اقدامات در زمینه حفاظت از منابع آب و ترویج  -

 .بخش کشاورزی

 ترویج و تشویق استفاده مجدد از پساب فاضالب ها در بخش کشاورزی -

 .توسعه و نشر فرهنگ مشارکت در حفاظت از منابع آب در بین همه کشاورزان از طریق آموزش های مختلف  -

مختلف در مورد مجموعه اقدامات حفاظت از منابع آب در بخش آموزش کشاورزان از  طریق برگزاری دوره های  -

 .کشاورزی

 .ایجاد موسسات اهدای جوایز برای کشاورزان کوچک و بزرگ برای اجرای روش های علمی مدیریت آب -

 .ارائه مشوق هایی برای ایجاد تشکل های آب بران  در قالب کاهش نرخ های حجمی آب و نهاده های یارانه ای -

هایی برای تولید کننده های محصوالت آب بر و مواردی نظیر آن در جهت افزایش بهره وری استفاده اخذ جریمه  -

 .از منابع آب

شناسایی کلیه گرووهای مخاطب دخیل و تاثیر گذار در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی و انتقال اطالعات و  -

 . دانش به آنها در جهت بهبود مدیریت تقاضا برای منابع آب

 . فایده اقتصادی در مورد همه مسائل و تصمیم گیری های تقاضای آب -ربرد روش ها و اقدامات هزینهکا -

تعریف دقیق و نظارت بر  نیازهای آموزشی ضروری با هدف باال بردن کارایی تخصیص و توزیع و برنامه ریزی  -

 .استفاده حجمی آب آبیاری

 مصرف بهینه آب کشاورزی آموزش، ترویج و ارتقاء آگاهی های عمومی در زمنیه -

 راهکارهای فرهنگی بهبود مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی-4

 تاکید بر اهمیت منابع آب و جایگاه آن در ارزش ها و باورهای دینی -

 توسعه و بسط فرهنگ حفاظت و استفاده بهینه در مصرف منابع آب -

 ها، آموزش و افزایش آگاهی انتشار بهترین شیوه - -
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 و دیپلماسیحمایت سیاسی  -

 ترویج تکنولوژی های کاهنده مصرف -

 اصالحات مدیریت نواحی آبیاری -

 ترویج تخصیص منطقی منابع آب  -

 ترویج حفاظت از منابع سطحی و زیرزمینی - -

 .توسعه و نشر فرهنگ مشارکت در حفاظت از منابع آب در بین همه افراد جامعه از طریق آموزش های مختلف -

 تی برای بهبود مدیریت منابع آب در بخش کشاورزیاصالحات سازمانی و حاکمی-5

ارتقاء مشارکت ذینفعان در فرآیند برنامه ریزی، اجرا، بهره برداری و حفاظت از منابع در بخش کشاورزی و تاکید  -

 بر ایجاد و توسعه نهادها و تشکل های مردمی

 خشی مدیریت منابع آب اصالحات ساختار مدیریت در جهت یکپارچه نمودن و ارائه برنامه جامع فراب -

 همکاری و هماهنگی با سایر بخش ها در ارتباط با مدیریت چالش های منابع آب بخش کشاورزی -

 افزایش مشارکت کشاورزان در فرآیند مدیریت آب آبیاری  -

کاهش تمرکز تصمیم گیری و سیاست گذاری مدیریت آب بخش کشاورزی و افزایش واگذاری اختیارات به  -

 محلی آب و تشکل های مردمینهادهای مدیریت 

توجه به ساختار هیدرولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشاورزان در مناطق مختلف در نحوه ایجاد تشکل  -

 های آب بران یا مدیریت مشارکتی آبیاری 

 . بررسی و مطالعه پتانسیل ایجاد مشارکت بخش خصوصی و دولتی در مدیریت آب آبیاری -

 .مدیریت مشارکتی آبیاری در بخش کشاورزیبررسی و مطالعه پتانسیل ایجاد ساختار  -

ایجاد یک سیتسم نظارت دقیق و تقویت آن در مورد کشاورزان خصوصی، برای جلوگیری از برداشت های غیر  -

 . مجاز و بیش از حد مجوز تعیین شده در مورد چاههای کشاورزی

 . سازمان های جدید در مدیریت توزیع  و استفاده از آب آبیاری کشور تعریف مجدد و بازسازی نقش موسسات و -

 . معرفی و افزایش نقش  بخش خصوصی و تشکل ها در مدیریت آبیاری -

 ساماندهی و توسعه بازارهای محلی آب -

 اصالحات قانونی الزم برای بهبود مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی-6
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مقررات، سیاست ها و دستورالعمل ها در بین مصرف کنندگان آب و با ضرورت اجرای صحیح و مداوم قوانین و  -

 نگاه داوطلبانه

اصالح و توسعه قوانین و سیاست های مرتبط با آب در سایر بخش ها مانند بخش کشاورزی و هماهنگ نمودن آنها  -

 .با سیاست های توسعه و بهره برداری پایدار منابع آب و تاکید بر اهمیت آن

ها بمنظور تخصیص عادالنه حقوق آب بین کشاورزان و مجاز بودن کشاورزان به انتقال حق آبه های بهبود سیاست  -

 . خود بین فعالیت های مختلف درون بخشی و برون بخشی

در بخش کشاورزی و مرتفع نمودن محدودیت ( سطحی و زیر زمینی)بررسی الزامات قانونی و قیمت گذاری آب -

 . های آن

 .های قانونی الزم برای تسهیل و ترغیب ایجاد تشکل های آب بران از سوی کشاورزانبررسی زیر ساخت  -

در بخش ( آب های سطحی و زیر زمینی)بررسی زیر ساخت های قانونی الزم برای تسهیل تشکیل بازارهای آب -

 . کشاورزی

 .و زیر زمینی بررسی و اتخاذ الزامات قانونی مقابله با برداشت های غیر مجاز از منابع آب های سطحی -

اتخاذ و اجرای دستورالعمل ها و مقررات و محرک هایی برای تشویق برداشت بیشتر از نزوالت جوی برای مصارف  -

 .کشاورزی

طراحی و تدوین قانون جدید آب با هدف تعریف ساختار، وظایف و ماموریت های نهادهای حکومتی و مدیریتی  -

 .ختلف مرتبط با بخش آببخش آب و شفاف نمودن مسئولیت های نهادهای م

 .بررسی و تعریف مسائل حقوقی مرتبط با آب در بخش های مختلف بویژه بخش کشاورزی -

بررسی و اتخاذ الزامات قانونی تسهیل فرآیند تجارت آب در قالب بازارهای آب در بخش های مصرف کننده منابع  -

 . آب بویژه در کشاورزی

دقیق و اندازه گیری و کنترل برداشت آب های سطحی و زیر زمینی  تهیه و تدوین قوانین و مقررات برای نظارت -

 .برای مصارف مختلف شامل مصارف کشاورزی

مطالعه کامل حقوق آب سنتی و موجود کشور، بمنظور توسعه و بسط قوانین جدید آب برای تسهیل دستیابی به  -

 . اهداف کالن آب در بخش کشاورزی و در سطح کالن کشور

بررسی اصالحات ساختاری مورد نیاز برای تعیین نقش و وظایف عملیاتی و کاربردی سازمانهای مختلف از نظر  -

حاکمیت آب، تنظیم قوانین و مقررات، عرضه، انتقال، توزیع و ارائه خدمات مشاوره ای در مورد مدیریت منابع آب 

 . بویژه در بخش کشاورزی
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به بهره برداری و استفاده از آب در بخش کشاورزی بمنظور نهادینه کردن افزایش بازرسی ها و نظارت های مربوط  -

 .و قانونی کردن کنترل و نظارت بر مدیریت منابع آب در سطح محلی در بخش کشاورزی

اجباری نمودن حسابرسی آب در مورد انواع فعالیت های بهره برداری آب و در مناطق مشخص و تدوین قوانین  -

 .افزایش کارایی استفاده از آبمرتبط با آن برای 

 برای مصرف در بخش کشاورزی( زیر زمینی و سطحی)تعریف حقوق مالکیت برای منابع آب -

 راهکارهای افزایش عرضه آب در بخش کشاورزی-7

 ذخیره آب های سطحی و محلی در سطح مزرعه -

 افزایش آب در دسترس -

 طح مزرعهافزایش منابع آب سطحی با احداث سدهای کوچک و متوسط در س -

 توسعه مفهوم و زیر ساخت های استفاده از آب های حاصل از  پساب خانگی و نزوالت جوی -

 راهکارهای افزایش کارایی آب از طریق نظارت منابع-8
 (عدم برداشت بی رویه و خارج از نظارت منابع آب)نظارت بر زمین های کشاورزی با تاکید بر منابع آب -

 صدور مجوز های برداشت آب -

 دریافت هزینه ها و حق آبه های منابع آب -

 کنترل افزایش آلودگی های مخازن آب  -

 ارزیابی و تصویب طرح های برای ساخت پروژه های آب -

 سایر راهکارهای مدیریت آب در بخش کشاورزی-9
تعیین  اهداف سیاستی کمی شده ای در مورد میزان افزایش مشخص سطح زیر کشت آبی و یا میزان حمایت مالی  -

 مشخص برای بهبود کارایی اّب در بخش کشاورزی متناسب با محدودیت منابع آب 

تدوین برنامه جامع مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی در سطح منطقه ای در راستای برنامه جامع ملی مدیریت  -

 آب

 توسعه آمارها و اطالعات پایه ای بخش کشاورزی -

 حفاظت از حقوق آب مشترک  -


