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  خشکسالی و مدیریت بهینه منابع آب کشاورزي

  

 ،عبدالعلی رضائی *
**

  غالمرضا چابکرو

  

  چکیده 

به عنوان بالي طبیعی و پدیده اي اجتناب ناپذیر، از دیر بـاز  و خشکسالی در واقع یک رویداد یا واقعه اقلیمی 

وقوع یافتـه و مـی    مختلف به خصوص کشورهایی در مناطق گرم و خشک به کراتدر پهنه وسیع کشورهاي 

ایـن مسـاله   که . محدودیت و دسترسی غیر قابل اطمینان به آب که عامل تعیین کننده در کشاورزي است. یابد

مدیریت منابع آب فرایندي اسـت   . منشا در تنوع بارش دارد که با تغییر شرایط آب و هوایی افزایش می یابد 

بنابراین با توجـه بـه محـدودیت منـابع     . می باشد کشاورزان که فراهم کننده نهاده حیاتی براي تولید و درآمد 

آبهاي سطحی و زیرزمینی و حساسیت ویژه در تامین آب شـرب، صـنعت و کشـاورزي بـه واسـطه افـزایش       

جمعیت و لزوم برداشت آب بیشتر در سالهاي آینده تصمیم گیري براي مدیریت مصـرف بهینـه از منـابع آب    

  .الزامی است

  

  الی، منابع آب، مصرف بهینهخشکس :هواژ کلید

!!

 a_rدانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت و معاون امور آب شهرستان مرودشت *

952@yahoo.com 

  استادیار گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی ارسنجان**
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  مقدمه 

نشا بسیاري از تحوالت مثبـت و منفـی جهـان قـرار     آب یکی از چالشهاي قرن حاضر است که می تواند سر م

بخـش عمـده اي از عـدم    . بین توان تامین آب و شدت تقاضا خالیی وجود دارد که بحران آفرین است. گیرد

ي اقدامات و فعالیتهـاي  تاثیرگذار دیگربیعی منابع آب بوده و بخش تعادل در منابع آ ب ناشی از محدودیت ط

ودیت ذاتی منابع آب، خشکسالی، افزایش جمعیـت، بهـره بـرداري بـی     که محد انسان بر روي منابع آب است

رویه از منابع و ذخائر موجود و در نتیجه افت منابع آب و اثرات تخریبـی فعالیـت انسـان بـر محـیط زیسـت       

ایران در منطقه نیمه خشـک  . جملگی زمینه ساز چالشهاي سنگینی در امر بهره گیري از منابع آب شیرین است

به نحوه خشکسالی در بعضی ر دارد و متوسط بارندگی آن حدود یک سوم بارندگی جهان است و با توجه قرا

زیرا منابع آب تجدید پذیر . ن مانند ایران بطور اصولی نباید آن را پدیده اي غیرمترقبه تلقی کرد از مناطق جها

شور شاهد پانزده سال ترسالی و در سطح کدر هر سال داراي نوسان زیادي است و در طول چهل سال گذشته 

  .)1387،وهمکاران نوري اسفندیاري(پنج سال نرمال و بیست سال خشکسالی بوده ایم 

مـدیریت یکپارچـه آب را توسـعه    ). fahlbusch,2001(سال قبل بر مـی گـردد    6000ریشه مدیریت آب به 

نظور بر طرف سـاختن نیازهـاي   یکپارچه، تخصیص، استفاده و مدیریت آب و مرتبط ساختن منابع طبیعی به م

درصد از سطح  71پوشش . حال و آینده بشري را در سخت ترین بوته آزمایش تاریخ پیدایش قرار داده است 

درصد آن شیرین  2.5و تنها ) درصد 97.5(کره زمین با آب می باشد ولی درصد زیادي از آن جزء آبهاي شور 

به این ترتیـب انسـان جهـت ادامـه     . در خاك اتمسفر استو آب موجود در یخچالها، مناطق قطبی و رطوبت 

دریاچه ها،رودخانـه هـا و   (درصد آب باقیمانده  0.62حیات و رفع نیازهاي کشاورزي،شرب و صنعت تنها به 

میلیون کیلو متر آب شـیرین دنیـا    1400بطور کلی از حدود . Miller, 2001)(دسترسی دارد) آبهاي زیرزمینی
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در حالیکه کشورهاي آسیایی بـا شصـت درصـد    ). bouwer ,2000(تر در دسترس استمیلیون کیلوم 35تنها 

ایـران در بهتـرین شـرایط    ). FAO, 2003(جمعیت جهان فقط سی درصد منابع آب جهان را در اختیار دارنـد 

 90میلیارد متر مکعـب اسـت کـه ظرفیـت استحصـال آب کشـور از        135ظرفیت منابع آب تجدید شونده آن 

).1383مرکز مدارك علمی (مکعب در سال فراتر نمی رودمیلیارد متر 

:عوامل موثر بر تشدید بحران منابع آب عبارتند

  افزایش جمعیت - 

  توسعه بی رویه سطح زیر کشت - 

برداشت بی رویه از منابع آبی- 

مشکالت اجر ا و محدودیتهاي قانونی- 

استکشتهاي پر مصرف آب و کشتهایی که تولید و بازدهی آنها در سطح کم - 

عدم توجه به الگوي کشت مناسب منطقه - 

عدم استفاده همگانی از آبیاري نوین و عدم تشویق جهت مصرف بهینه- 

عدم کشت مکانیزه با روشهاي علمی جهت افزایش تولید در سطح - 

  آثار ناشی از بیالن منفی سفره هاي زیرزمینی

  کاهش شدید آبدهی چاهها، چشمه ها و قنوات- 

  ی مکرر چاههاي موجودتغییر محل و کف شکن- 

نشست زمین و کاهش ظرفیت حجم مخزن طبیعی آبخوان- 

افت کیفی منابع آب و شور شدن تدریجی آنها- 

ایجاد محدودیت در مصارف کشاورزي، صنعت و شرب- 
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)برق و سوخت(افزایش هزینه هاي تامین انرژي - 

  

کاربردي از آن جهت . ردي می باشدتحقیقات و برمبناي هدف، تحقیق حاضر از نوع کارب از دیدگاه طبقه بندي

که به دنبال آن است که تا نظریه ها، قانونمندیها، اصو ل و فنونی که در تحقیقات پایه تـدوین شـده اسـت  را    

از . یردبه کار گ) بهینه منابع آب کشاورزيتوسعه پایدار با توجه به مدیریت (براي حل مسایل اجرایی و واقعی 

توصیفی از آن جهت که سعی در توصیف  وضـعیت کنـونی   . ع توصیفی استطرف دیگر تحقیق حاضر از نو

بـه  در تحقیق حاضر از روشهاي طبقه بنـدي کـه در واقـع    . مدیریت منابع آب کشاورزي در سطح کشور دارد

  .روش متعارف در ترویج علوم مشابه به کار گرفته می شود، استفاده شده استعنوان 

  که به شیوه اسنادي. مقایسه اي یا معطوف به گذشته می باشد -علمی در واقع روش تحقیق در مطالعه خاص

 ز مطالعات اسنادي و کتابخانه اي جستجو در پایگاههاي اجهت جمع آوري اطالعات مورد نیاز . انجام گردید 

  .و نمایه استفاده گردید proquest، )شبکه اطالع رسانی علمی وتخصصی (نتاطالعاتی همانند اینترنت، رز

درصد بوده و در حالیکه اکثر کشورهایی که از نظر  FAO)2003 (32ي درکشور طبق گزارشات ندمان آبیاررا

لیبـی  .باشـد  ب اقلیمی، اجتماعی و اقتصادي مشابه ایران است راندمان آبیاري به مراتب باالتر از کشور ما می 

 36درصـد چـین    43ستان درصد عرب 44درصد پاکستان  45درصد سوریه  53درصد مصر  54صد هند در 60

  .درصد بوده است 32درصد و ایران 

ناپذیر ا سـت و الزمـه آن تحـول و نوسـازي درعـواملی      انکار سعه بخش کشاورزي یک ضرورت حیاتی وتو

به  از جمله آب و زمینهمچون تکنولوژي، بازار، دسترسی به منابع می باشد و عوامل درونی بخش کشاورزي 

پس مـی تـوان گفـت    . همیت حیاتی براي کشاور زي برخوردار استعنوان دو مقوله عمده و مشخصا آب ازا

یکی از طرحهاي موثر در بهبود وضعیت کنونی در اقتصاد ایران افزایش راندمان تولید با توجـه بـه بهـره وري    

اشتغال، درآمـد  و از همـه مهمتـر    و با توجه به  نقش حیاتی منابع آب کشور در تولید مواد غذایی، . آب است

www.SID.ir
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فقرزدایی معیشتی در سطح محلی و ملی با کاهش هزینه هاي آب مصرفی، استفاده بهینه از منابع تولید بهتـر و  

بیشتر در نتیجه درآمد باالتر براي تامین معاش،ضرورت بهره وري موثر بر همه واجب و مسـوولیت ایـن کـار    

  .بزرگ بر عهده تک تک افراد جامعه است

میلیارد متر مکعب آب مصرف می  85میلیون تن  65طبق آمار جهاد کشاورزي در ازاء کل تولیدات کشاورزي 

گرم محصول به دست مـی   700آب مصرفی در بخش کشاورزي ایران  کنیم و در حال حاضر از هر مترمکعب

  ).1382انی و خالدي احس(کیلو گرم در ازاء هر متر مکعب آب مصرفی می باشد 3آید که استاندارد جهانی 

محدودیت منابع آبی یکی از مهمترین موانع توسعه بخش کشاورزي به عنوان بستر اصلی نیـل بـه خودکفـایی    

قرن حاضر را قرن آب نامیده اند و بحران آب تا حدي جدي است کـه سـازمان ملـل    . مواد غذایی بوده است

و  2005در بخـش آب عنـوان و سـالهاي     را شروع یک دهه جدید بین المللـی  2005درروز جهانی آب سال 

  ).1382سادات میریی (را به عنوان دهه آب با شعار آب براي زندگی نامیده است 2015

  

  اقب اقتصادي خشکسالی و تاثیر آن بر کشاورزياعو

و همه ایـن مـوارد ذکـر    کاهش آب و در پی آن کاهش تولید، کاهش کیفیت محصول، افزایش هزینه آبیاري  -

  اهش در درآمد زارعین و ایجاد فقر روستایی می گرددشده موجب ک

کاهش تولید ناشی از خشکسالی موجب کاهش عرضه محصوالت و در نتیجه افزایش قیمت مواد غذایی می  -

  .گردد

  .کاهش درآمد زارعین موجب کاهش انگیزه کار بر سر مزرعه شده و مهاجرت از روستا به شهر دنبال دارد -

دلیل خشکسالی در سطح روستا باعث استفاده بیش از حد منابع میگردد که این می توانـد  فقر ایجاد شده به  -

  .براي کشاورزي بسیار وخیم باشد

  و خارج شدن ارز از کشور محصوالت کشاورزي افزایش واردات -

www.SID.ir
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  نتیجه گیري

ان مشـغول  زمـانی روسـتایی  . رسیدن به توسعه به خصوص اولویت دادن به توسعه روستایی امکان پذیر اسـت 

کشاورزي هستند آب و آبیاري مهمترین عامل براي براي کاهش فقر، افزایش درآمد و ایجاد مشاغل  می تواند 

ا سرمایه گـذاري  لذ .مدیریت درازمدت منابع آب نیازمند استفاده اقتصادي از آن است .مورد بررسی قرار گیرد

و هر نوع توسعه کشاورزي و صـنعتی  . گیرد انجامط اقلیمی و اجتماعی کشور با توجه به شرای در منابع آب و

و از تخریب جنگلها و مراتع جلوگیري می کند باید معمول . سازد یب کمتري به منابع محدود آب وارد که آس

بطوریکه محور بحث بایستی کمبود آب و راهبردهاي مدیریت یکپارچه آب در هر منطقه بـا توجـه بـه    . گردد

   .دن به افزایش بهره وري به سرمایه گذاري ذي نفعان فراهم و تسهیل نمودودر رسی. شرایط موجود باشد

  

  پیشنهادات

  تهیه برنامه همه جانبه و بلندمدت براي روبرویی با تغییرات آب و هوایی- 

و امکانات براي جوامع محلی جهت مقابله با آثار خشکسالیایجاد تسهیالت - 

:رف آب در اراضی زراعی از طریقبیاري و افزایش کارایی مصبهینه سازي روشهاي آ- 

اصالح الگوي کشت محصوالت زراعی، انتخاب ارقام پر محصول و با کارایی مصرف آب باال و ترویج 

کشت آنها، استفاده و ترویج مدیریت تلفیقی آب و کود شیمیایی، بررسی تعیین ابعاد مناسب مزرعه بـه  

اسـتفاده از  یکپارچـه سـازي اراضـی، تـرویج      رحهايمنظور بهبود راندمان آبیاري، تسریع در اجراي ط

ن آبیاري مناسب، استفاده از سیستمهاي آبیاري زیرزمینی و روشهاي آبیاري زیر سطحی با روشهاي نوی

  حذف تبخیر از خاك

www.SID.ir
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اجراي طرحهاي تغذیه مصنوعی و کنترل سیالب و حفـظ و مرمـت طرحهـاي تغذیـه مصـنوعی      - 
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 خشکسالی و مدیریت بهینه منابع آب کشاورزی

* عبدالعلی رضائی، **غلامرضا چابکرو

چكيده 

خشکسالی در واقع یک رویداد یا واقعه اقلیمی و به عنوان بلای طبیعی و پدیده ای اجتناب ناپذیر، از دیر باز در پهنه وسیع کشورهای مختلف به خصوص کشورهایی در مناطق گرم و خشک به کرات وقوع یافته و می یابد. محدودیت و دسترسی غیر قابل اطمینان به آب که عامل تعیین کننده در کشاورزی است. که این مساله منشا در تنوع بارش دارد که با تغییر شرایط آب و هوایی افزایش می یابد .  مدیریت منابع آب فرایندی است که فراهم کننده نهاده حیاتی برای تولید و درآمد کشاورزان می باشد . بنابراین با توجه به محدودیت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و حساسیت ویژه در تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی به واسطه افزایش جمعیت و لزوم برداشت آب بیشتر در سالهای آینده تصمیم گیری برای مدیریت مصرف بهینه از منابع آب الزامی است.

كليد واژه: خشکسالی، منابع آب، مصرف بهینه

* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت و معاون امور آب شهرستان مرودشتa_r 952@yahoo.com 

**استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان

مقدمه 


آب یکی از چالشهای قرن حاضر است که می تواند سر منشا بسیاری از تحولات مثبت و منفی جهان قرار گیرد. بین توان تامین آب و شدت تقاضا خلایی وجود دارد که بحران آفرین است. بخش عمده ای از عدم تعادل در منابع آ ب ناشی از محدودیت طبیعی منابع آب بوده و بخش دیگر تاثیرگذاری اقدامات و فعالیتهای انسان بر روی منابع آب است که محدودیت ذاتی منابع آب، خشکسالی، افزایش جمعیت، بهره برداری بی رویه از منابع و ذخائر موجود و در نتیجه افت منابع آب و اثرات تخریبی فعالیت انسان بر محیط زیست جملگی زمینه ساز چالشهای سنگینی در امر بهره گیری از منابع آب شیرین است. ایران در منطقه نیمه خشک قرار دارد و متوسط بارندگی آن حدود یک سوم بارندگی جهان است و با توجه به نحوه خشکسالی در بعضی از مناطق جها ن مانند ایران بطور اصولی نباید آن را پدیده ای غیرمترقبه تلقی کرد. زیرا منابع آب تجدید پذیر در هر سال دارای نوسان زیادی است و در طول چهل سال گذشته در سطح کشور شاهد پانزده سال ترسالی و پنج سال نرمال و بیست سال خشکسالی بوده ایم (نوری اسفندیاری وهمکاران،1387).


ریشه مدیریت آب به 6000 سال قبل بر می گردد (fahlbusch,2001). مدیریت یکپارچه آب را توسعه یکپارچه، تخصیص، استفاده و مدیریت آب و مرتبط ساختن منابع طبیعی به منظور بر طرف ساختن نیازهای حال و آینده بشری را در سخت ترین بوته آزمایش تاریخ پیدایش قرار داده است . پوشش 71 درصد از سطح کره زمین با آب می باشد ولی درصد زیادی از آن جزء آبهای شور (97.5 درصد) و تنها 2.5 درصد آن شیرین و آب موجود در یخچالها، مناطق قطبی و رطوبت در خاک اتمسفر است. به این ترتیب انسان جهت ادامه حیات و رفع نیازهای کشاورزی،شرب و صنعت تنها به 0.62 درصد آب باقیمانده (دریاچه ها،رودخانه ها و آبهای زیرزمینی) دسترسی دارد((Miller, 2001. بطور کلی از حدود 1400 میلیون کیلو متر آب شیرین دنیا تنها 35 میلیون کیلومتر در دسترس است(bouwer ,2000). در حالیکه کشورهای آسیایی با شصت درصد جمعیت جهان فقط سی درصد منابع آب جهان را در اختیار دارند(FAO, 2003). ایران در بهترین شرایط ظرفیت منابع آب تجدید شونده آن 135 میلیارد متر مکعب است که ظرفیت استحصال آب کشور از 90 میلیارد متر مکعب در سال فراتر نمی رود(مرکز مدارک علمی 1383).

عوامل موثر بر تشدید بحران منابع آب عبارتند:

· افزایش جمعیت 


· توسعه بی رویه سطح زیر کشت 

· برداشت بی رویه از منابع آبی

· مشکلات اجر ا و محدودیتهای قانونی

· کشتهای پر مصرف آب و کشتهایی که تولید و بازدهی آنها در سطح کم است

· عدم توجه به الگوی کشت مناسب منطقه 

· عدم استفاده همگانی از آبیاری نوین و عدم تشویق جهت مصرف بهینه

· عدم کشت مکانیزه با روشهای علمی جهت افزایش تولید در سطح 

آثار ناشی از بیلان منفی سفره های زیرزمینی


· کاهش شدید آبدهی چاهها، چشمه ها و قنوات


· تغییر محل و کف شکنی مکرر چاههای موجود


· نشست زمین و کاهش ظرفیت حجم مخزن طبیعی آبخوان

· افت کیفی منابع آب و شور شدن تدریجی آنها

· ایجاد محدودیت در مصارف کشاورزی، صنعت و شرب

· افزایش هزینه های تامین انرژی (برق و سوخت)

از دیدگاه طبقه بندی تحقیقات و برمبنای هدف، تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد. کاربردی از آن جهت که به دنبال آن است که تا نظریه ها، قانونمندیها، اصو ل و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین شده است  را برای حل مسایل اجرایی و واقعی (توسعه پایدار با توجه به مدیریت بهینه منابع آب کشاورزی) به کار گیرد. از طرف دیگر تحقیق حاضر از نوع توصیفی است. توصیفی از آن جهت که سعی در توصیف  وضعیت کنونی مدیریت منابع آب کشاورزی در سطح کشور دارد. در تحقیق حاضر از روشهای طبقه بندی که در واقع به عنوان روش متعارف در ترویج علوم مشابه به کار گرفته می شود، استفاده شده است.

در واقع روش تحقیق در مطالعه خاص علمی- مقایسه ای یا معطوف به گذشته می باشد. که به شیوه اسنادی

 انجام گردید. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای جستجو در پایگاههای  اطلاعاتی همانند اینترنت، رز نت) شبکه اطلاع رسانی علمی وتخصصی)، proquest و نمایه استفاده گردید.

راندمان آبیاری درکشور طبق گزارشات FAO(2003) 32 درصد بوده و در حالیکه اکثر کشورهایی که از نظر اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی مشابه ایران است راندمان آبیاری به مراتب بالاتر از کشور ما می ب باشد .لیبی 60 درصد هند 54 درصد مصر 53 درصد سوریه 45 درصد پاکستان 44 درصد عربستان 43 درصد چین 36 درصد و ایران 32 درصد بوده است.


توسعه بخش کشاورزی یک ضرورت حیاتی و انکارناپذیر ا ست و لازمه آن تحول و نوسازی درعواملی همچون تکنولوژی، بازار، دسترسی به منابع می باشد و عوامل درونی بخش کشاورزی از جمله آب و زمین به عنوان دو مقوله عمده و مشخصا آب ازاهمیت حیاتی برای کشاور زی برخوردار است. پس می توان گفت یکی از طرحهای موثر در بهبود وضعیت کنونی در اقتصاد ایران افزایش راندمان تولید با توجه به بهره وری آب است. و با توجه به  نقش حیاتی منابع آب کشور در تولید مواد غذایی، اشتغال، درآمد  و از همه مهمتر فقرزدایی معیشتی در سطح محلی و ملی با کاهش هزینه های آب مصرفی، استفاده بهینه از منابع تولید بهتر و بیشتر در نتیجه درآمد بالاتر برای تامین معاش،ضرورت بهره وری موثر بر همه واجب و مسوولیت این کار بزرگ بر عهده تک تک افراد جامعه است.

طبق آمار جهاد کشاورزی در ازاء کل تولیدات کشاورزی 65 میلیون تن 85 میلیارد متر مکعب آب مصرف می کنیم و در حال حاضر از هر مترمکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی ایران 700 گرم محصول به دست می آید که استاندارد جهانی 3 کیلو گرم در ازاء هر متر مکعب آب مصرفی می باشد(احسانی و خالدی 1382).

محدودیت منابع آبی یکی از مهمترین موانع توسعه بخش کشاورزی به عنوان بستر اصلی نیل به خودکفایی مواد غذایی بوده است. قرن حاضر را قرن آب نامیده اند و بحران آب تا حدی جدی است که سازمان ملل درروز جهانی آب سال 2005 را شروع یک دهه جدید بین المللی در بخش آب عنوان و سالهای 2005 و 2015 را به عنوان دهه آب با شعار آب برای زندگی نامیده است(سادات میریی 1382).

عوااقب اقتصادی خشکسالی و تاثیر آن بر کشاورزی

- کاهش آب و در پی آن کاهش تولید، کاهش کیفیت محصول، افزایش هزینه آبیاری و همه این موارد ذکر شده موجب کاهش در درآمد زارعین و ایجاد فقر روستایی می گردد

- کاهش تولید ناشی از خشکسالی موجب کاهش عرضه محصولات و در نتیجه افزایش قیمت مواد غذایی می گردد.


- کاهش درآمد زارعین موجب کاهش انگیزه کار بر سر مزرعه شده و مهاجرت از روستا به شهر دنبال دارد.


- فقر ایجاد شده به دلیل خشکسالی در سطح روستا باعث استفاده بیش از حد منابع میگردد که این می تواند برای کشاورزی بسیار وخیم باشد.

- افزایش واردات محصولات کشاورزی و خارج شدن ارز از کشور


نتیجه گیری


رسیدن به توسعه به خصوص اولویت دادن به توسعه روستایی امکان پذیر است. زمانی روستاییان مشغول کشاورزی هستند آب و آبیاری مهمترین عامل برای برای کاهش فقر، افزایش درآمد و ایجاد مشاغل  می تواند مورد بررسی قرار گیرد. مدیریت درازمدت منابع آب نیازمند استفاده اقتصادی از آن است. لذا سرمایه گذاری در منابع آب و با توجه به شرایط اقلیمی و اجتماعی کشور انجام گیرد. و هر نوع توسعه کشاورزی و صنعتی که آسیب کمتری به منابع محدود آب وارد سازد . و از تخریب جنگلها و مراتع جلوگیری می کند باید معمول گردد. بطوریکه محور بحث بایستی کمبود آب و راهبردهای مدیریت یکپارچه آب در هر منطقه با توجه به شرایط موجود باشد. ودر رسیدن به افزایش بهره وری به سرمایه گذاری ذی نفعان فراهم و تسهیل نمود. 

پیشنهادات

· تهیه برنامه همه جانبه و بلندمدت برای روبرویی با تغییرات آب و هوایی


· ایجاد تسهیلات و امکانات برای جوامع محلی جهت مقابله با آثار خشکسالی

· بهینه سازی روشهای آبیاری و افزایش کارایی مصرف آب در اراضی زراعی از طریق:

اصلاح الگوی کشت محصولات زراعی، انتخاب ارقام پر محصول و با کارایی مصرف آب بالا و ترویج کشت آنها، استفاده و ترویج مدیریت تلفیقی آب و کود شیمیایی، بررسی تعیین ابعاد مناسب مزرعه به منظور بهبود راندمان آبیاری، تسریع در اجرای طرحهای یکپارچه سازی اراضی، ترویج استفاده از روشهای نوین آبیاری مناسب، استفاده از سیستمهای آبیاری زیرزمینی و روشهای آبیاری زیر سطحی با حذف تبخیر از خاک

· اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب و حفظ و مرمت طرحهای تغذیه مصنوعی موجود


· بالا بردن سطح آگاهی مردم در زمینه بهبود الگوی مصرف آب و دیگر منابع زیست محیطی

· آموزش همگانی و فرهنگ سازمانی در تقلیل مصارف زائد و صرفه جویی
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