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 چكیده 

 مواجه آبی منابع بحران با کشاورزی بخش، آبی منابع نادرست مدیریت و هوایی و آب تغییرات دلیل به اخیر سالهای در

 حلهای راه از یکی لذا، است انیجه متوسط از بیشتر کشاورزی بخش در کشور آبی منابع مصرف متوسط اینکه به نظر و است شده

 بررسلی  بلا  و فراتحلیلل  روش به که تحقیق این. باشد می کشاورزان توسط آب منابع صحیح مدیریت بحران این مهم مدیریت مهم

 ،مکانیزه ابیاری های سیستم از استفاده مانند متعددی بهینه مدیریت روشهای که دهد می نشان است شده انجام گرفته صورت مطالعات

 های آب از بهینه استفاده، بتنی کانالهای به خاکی تغییرکانالهای، خشکسالی و گرما به تر مقاوم محصوالت کشت، کشت الگوی تغییر

، كشاورزی عملیات مكانیزاسیون، آبیاری راندمان افزایش، مجاز غیر عمیق چاههای حفر از پرهیز، آبی منابع مرمت و تقویت، سطحی

 مانند متعددی عوامل و هستند اجرا قابل کشاورزان توسط كشاورزی غیر مشاغل طریق از درآمد ایجاد و جدید ها نوآوری از استفاده

 دادن آگاهی جهت جمعی ارتباط وسایل از استفاده، مناسب سازی بستر و گذاری سیاست، کشاورزی تجربه ،کشاورز آگاهی و دانش

 تغییرات از کشاورزان درک، آبی منابع از پایدار برداری بهره زمینه در تخصصی و ترویجی های آموزش برگزاری، برداران بهره به

 .گذارند می تاثیر روشها این پذیرش بر وهوایی آب

    بخش کشاورزی، مدیریت بهینه، مصرف آب، کشاورزان، پذیرش ها: كلید واژه

 مقدمه  -1

 آب هرچنلد . شلود  ملی  محسلوب  نسلان ا اولیه نیاز و اجتماعی – اقتصادی کاالی آب جهانی، جدید نگرش در   

 بلاال  صلنعت،  گسلترش  جمعیلت،  رشلد  به توجه با. است محدود آن مقدار اما رود، می شمار به شونده تجدید منابع از یکی

. همانطوریکه در نمودار زیر آملده  [1]باشد می کاهش به رو شونده تجدید منابع سرانه عمومی، رفاه و بهداشت سطح رفتن

 [2] آب تجدیدپذیر کشورها در حال کاهش است و کشور ایران نیز در وضعیت آسیب پذیری قرار داداست، سرانه منابع 
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 توزیع سرانه آب تجدیدپذیر کنونی در جهان :1نمودار 

تغییرات اقلیم اثرات مستقیم و غیر مستقیمی بر روی کل چرخه هیدرولوژیکی خواهد داشت که از میان آنها می   

مکانی و زمانی آب کشورها، کاهش دسترسلی آنهلا بله منلابع آب، کلاهش تغذیله آبخوانهلا و کلاهش          توان به تغییر توزیع

بر اساس اطالعات بارش ثبت شده در ایستگاههای سلینوپتی  سلازمان هواشناسلی کشلور     [2]کیفیت منابع آب اشاره نمود

 1/114بود که بارش سال آبی  قبل از آن  میلی متر بود. این در حالی 9/101برابر  49-49میزان بارش کشور در سال زراعی 

درصلدی   1/8درصد بارش سال گذشته در این بازه زمانی ملی باشلد.اکاهش    4/41میلی متر بوده است که به معنی دریافت 

میلی متر( مشخص می 194نسبت به سال گذشته( از طرف دیگر نگاهی به میانگین بلند مدت مجموع بارش سال آبی کشورا

 7/11درصد از بارش های طبیعی مورد انتظار را دریافلت نملوده اسلتا کلاهش      9/89در این سال آبی تنها سازد که کشور 

(. کاهش بارندگی کشور طلی سلالهای   1949درصدی نسبت به بلند مدت(اسالنامه مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران، 

باعل  تحمیلل خسلارات سلنگینی بله ایلن منلابع        اخیر از ی  سو و افزایش تقاضا و مصرف بیشتر از ظرفیت از منلابع آبلی،   

گردیده که شرایط مذکور لزوم تجدید نظر مردم و مسئولین را در رابطله بلا اسلتفاده بهینله از منلابع آبلی و رعایلت الگلوی         

درصد افزایش ملی   11میزان تقاضای جهانی آب  1010. براساس نتایج پیش بینی ها، تا سال [3]صحیح مصرف را می طلبد

درصد کلل آب برداشلت   10نشان داده شده است.  1010و  1000ر نمودار زیر میزان تقاضای جهانی آب در سالهای یابد، د

درصد ملی  11د شدا این رقم در حال حاضر هجهت تولید انرژی مصرف خوا 1091شده از منابع آب شیرین جهان در سال 

درصد خواهد بلود کله   70، 1091جهان در سال  باشد(. سهم بخش کشاورزی از کل آب برداشت شده از منابع آب شیرین

درصد خواهد بود. هم اکنون منابع آب زیر زمینی تامین کننلده بلیش از   40این رقم در کشورهای کمتر توسعه یافته بیش از 

 .[2]درصد از آب بخش کشاورزی جهان می باشد99درصد از آب شرب و 10
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 1010و  1000تقاضای جهانی آب در سال های : 1نمودار 

قرن  چالش های اصلی این از تبدیل به یکی ،مؤثر از این منبع طبیعی و حفاظت جامعه انسانی آب منبع مهم برای

 ملی  شلمار  بله  اقتصادی وکشلاورزی  های فعالیت توسعه محدودکننده عوامل ترین مهم از آب کمبود امروزه .[4]استشده 

 آب، منلابع  کمبلود  مسلئله . است حیاتی زراعی آب وری بهره و مزرعه مدیریت بهبود منظور به کشاورزان مشارکت و رود

 توسلعه  در موثر عنصر ی  به تنها نه اکنون حیاتی، ماده آب [5]بود خواهد آینده در جهان بح  مورد موضوع تریناصلی

 بهلره  فعللی،  طشلرای  در. اسلت  شده برخوردار ایویژه جایگاه از نیز المللی بین و ایمنطقه سطوح در کهبل شده، تبدیل ملی

 کله  اسلت  شلده  آب چرخه در رویه بی دخالتهای و فعالیتها و نهاده کاهش به منجر شیرین آب منابع از حد از بیش برداری

کننده ترین  محدود و مهمترین عنوان به آب. [6]گردد می نیز آب کیفیت شدن ضایع و تخریب آلودگی، موجب خود این

 در کشلاورزی  وری بهلره  کلاهش  برای اصلی دلیل آب منابع کمبود .[7]است شده شناخته تولید کشاورزی ورودی بخش

 هلدف  بلا  مطالعلات  ضلرورت  سلنتی،  های روش پایین راندمان و آب منابع محدودیت. است جهان سراسر مناطق از بسیاری

 امنیلت  به یابیدارد و دست كشور داخلی ناخالص تولید در مهمی سهم كشاورزی بخش. [8]است آبی منابع از استفاده بهبود

. است كشاورزی بخش به توجه های ضرورت ترین عمده از اقتصادی و سیاسی استقالل و ارزی درآمدهای كسب غذایی،

 ملواد  رویله  بلی  مصلرف  كله  اسلت  گردیلده  مشكالتی و مسایل بروز موجب آن به پایداری نگرش بدون كشاورزی توسعه

کی از اثرات زیانبار فعالیتهای کشاورزی بلر محلیط زیسلت    ی [9]هاست آن ترین عمده از زیست محیط تخریب و شیمیایی

کمبود منابع آب و آلودگی آن است که احتماال در قرن حاضر، آب ارزشی معادل نفت پیدا خواهد کرد، پس حفاظلت از  

ت آب به معنای بهره وری بیشتر از هر واحد آب مصرفی در جهت ابقاء حیات و حفظ امنیت غذایی ی  عامل کلیلدی اسل  

 عنوان به روستایی جامعه آحاد آگاهانه مشارکت افزایش است مطرح همواره که وظایفی ترین اصلی جمله از ابراینبن [10]

 و آبیلاری  هلای  شبکه از دار معنی و بهینه و اصولی استفاده و کشاورزی امور برای ده سطح در آب نهایی کنندگان مصرف

 .[6]میباشد آبی منابع سایر

 ایجاد باع  صنعت، و کشاورزی بخشهای در فزاینده توسعه و جمعیت رشد پی در آب منابع به روزافزون نیاز

 بلا  نیز ایران در [10]است  شده آبریز های حوضه نظیر بزرگ مقیاسهای در ویژه به آب منابع سنتی مدیریت در ناپایداری

 از منطقی و صحیح استفاده به منوط پایدار، کشاورزی و غذایی مواد تولید بارش، نامناسب پراکنش و خش  اقلیم به توجه

 بلا  اسلت  الزم ایلران  در آب روی پلیش  های چالش به توجه با بنابراین [11]است آن مصرف صحیح مدیریت و آب منابع
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 بهبلود  همچنلین  و کشاورزی محصوالت تولید افزایش جهت در زراعی آب مدیریت بهبود و آبیاری مناسب روش انتخاب

 بلا  آسلمانی  ریزشلهای  را کشور در آب منبع ترین مهم. [6]گیرد صورت کشاورزی آب از موثر گیری بهره زیست، محیط

 11 و سلطحی  آبهلای  را مکعلب  متر میلیارد 49 میزان این از که دهد می تشکیل مترمکعب میلیارد 919 ساالنه بارش متوسط

 [11]میشلود  خلار   دسترس از تعرق و تبخیر صورت به نیز مابقی و میدهد تشکیل زیرزمینی های آب را مترمکعب میلیارد

درصللد در بخللش خللانگی و صللنعت مللورد اسللتفاده قللرار 7درصللد از کللل منللابع آب دربخللش کشللاورزی، و کمتللر از  49

گیرند.بنابراین، مدیریت درست آب در بخش کشاورزی ضروری است و نقلش مهملی را در توسلعه پایلدار کشلاورزی       می

 از تعلدادی  رود، ملی  هلدر  بله  پیشلرفته  های تکنولوژی از استفاده عدم دلیل به آب منابع از درصد 80 از بیش ولی [4]دارد

 و آب شلدید  کلاهش  موجلب  و نیسلت  مناسبی مدیریت فعلی شرایط در ما کشور در مدیریت وضعیت معتقدند کارشناسان

 اسلت  آب کننده مصرف بزرگترین کشاورزی بخش اینکه به توجه با. شود می مناطق برخی در کشاورزی کشت زیر سطح

 توسعه در تواند می آب تلفات بر موثر عوامل شناخت و صحیح مدیریت. دارد وجود بخش این در نیز آب تلفات بیشترین و

 بله  تخصلیص  طریلق  از آب منلابع  تخصلیص  وضعیت بهبود شامل آب مصرف مدیریت اهداف [11] باشد موثر بخش این

 تلرویج  و اشلاعه  ب،آ کلردن  آللوده  و تلفلات  نظر از کنندگان مصرف رفتار یاعتال و بهبود اقتصادی، تر ارزش با مصارف

 امکانلات  و ظرفیتهلا  آب، منلابع  از وری بهره وضعیت بهبود و کشاورزی فعالیتهای در خشکسالی تلفات کاهش های روش

 .[12]باشد می موجود

 مصلارف  در آب وری بهلره  سلطح  ارتقلای  زمینله  در حلل  راه نخسلتین  کشلاورزی  دربخلش  تولیلد  شیوه اصالح

 جدید روشهای سایر از گیری وبهره خاک باروری کیفیت شده،ارتقای اصالح ازبذرهای ستفاده باا.  [11]است کشاورزی

 هلای  شلیوه  کلارگیری  بله  میلان  یلن  درا .یافت دست آب منابع از بهینه ستفاده وا تولید فزایش ا به همزمان میتوان کشاورزی

 ملی  را آب اتالف عوامل از برخی. [13]است برخوردار بسزایی اهمیت از آب استحصال و روشها بهبود و آبیاری کارآمد

 بلا  کشلت،  الگوی بودن نامتناسب و مزارع در آب زیاد مصرف، تلفات محل تا منبع از آب انتقال راندمان بودن پایین توان،

 .[11]دانست آبی منابع امکانات

 ملؤثر  و مهلم  کارهای راه جمله از آب اقتصادی مدیریت و آبیاری نوین های فناوری از استفاده فعلی، شرایط در

 در و 80 تلا  بلارانی  شلیوه  بله  فشار تحت آبیاری در را آبیاری بازده که است کشاورزی بخش در آب کمبود بحران با مقابله

 فنلاوری  کلاربرد  زمینله  در مختلفلی  پیشبرنده و بازدارنده عوامل ، حال این با. دهد می افزایش درصد 41 تا ای قطره آبیاری

  [5]دارند وجود کشاورزان توسط آبیاری جدید های

 سطح در است ممکن عوامل این: اقتصادی عوامل :از عبارتند آب منابع اتالف مدیریت در موثر عوامل ترین مهم

( غیره و نقدینگی وضعیت محصوالت، بیمه اعتباری، منابع و اعتبارات به دسترسی ها، نهاده به دسترسی مثلاباشد مطرح خرد

 کله  قیمتلی  نسلبت  و کننلده  مصلرف  و کننده تولید قیمت نسبت ها، قیمت مثلاباشد مطرح کالن سطح در دارد امکان نیز و

 آب اتلالف  مدیریت در که مدیریتی عوامل از برخی: مدیریتی عوامل(. غیره و تضمینی قیمت کند، می دریافت کننده تولید

 ممکلن  عواملل  ایلن :  فیزیکلی  عواملل  بیوگرافی -9 توانایی و قابلیت -1 محرک های سازه و انگیزش -1: از عبارتند موثرند

 و دیسل   و شلخم  دفعلات  تعداد آب، مصرف زمان تولید، روش کشت، الگوی آبیاری، روش اقلیمی، شرایط شامل است

 [11]باشند گذار تاثیر آب بعمنا اتالف مدیریت در توانند می نیز اجتماعی عوامل و نهادی عوامل نهایت در و.باشد غیره
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( در شهرستان املش گیالن شش عامل بر روی مدیریت بهینه آب 4012براساس مطالعات رضادوست و اللهیاریا

بازرسلی   و . عاملل مکانیزاسلیون بلا بیشلترین تلاثیر و دربردارنلده متغیرهلایی ماننلد کنتلرل         1تاثیر میگذارنلد کله عبارتنلد از:   

 سلاخت  کشلاورزی،  هلای  تعلاونی  آب، تشلکیل  استفاده بهینله  و مدیریت برای آموزش روی رب ، تمرکز آبیاری های سیستم

 از حمایلت  اراضلی،  کلاربری  تغییلر  فصلی، مدیریت های رودخانه در سد آبیاری، ایجاد اعمال به تشویق کشاورزان مخازن،

 کلردن  مکلانیزه  سیسلتم،  یکپلارچگی  و آبیلاری  بهبلود  بلرای  تسهیالت کردن گذاری، فراهم سرمایه بخش خصوصی بخش

 نوسلازی  و ملدیریت  اراضی، آبیاری های سیستم عامل این گیری شکل در اصلی : متغیرهای فنی .عامل4کشاورزی. زمینهای

مدرن.  آبیاری سیستم های هزینه کاهش و فاضالب های کانال از استفاده با مزرعه اصلی آب کردن کوتاه زراعی، های زمین

 ،ملدرن  آبیلاری  توسلعه  و یارانله بلرای    بودجه های دولتی ،مقاوم در برابر خشکسالی گیاهان از  . عامل اقتصادی: استفاده0

 . عاملل اجتملاعی:  2 پوشلش.  تحلت  منلاطق  هلا  رودخانله  الیروبلی  و آب هلای  کانلال  به جای لوله های کم فشار استفاده از

 بهبلود  منظلور  بله  هلا  تعلاونی  تشلکیل  و آبیلاری،  و آب ملورد  در دانلش کشلاورزان   آب، های هزینه از کشاورزان رضایت

 قلانونی  چاه . تجربه: تشخیص3 منابع زیرزمینی منطقه، در حقوقی های چاه . دانش: تعداد5 روستایی مناطق در آب مدیریت

 [8]قانونی غیر و

 تیریبهبلود ملد   ،ییغلذا  تیل بله امن  یابیگام برای دسلت  گزارش کرد که مهمترین مطالعه ای( در  1981ا  پورزند

 [14].می باشدآب  مصرف

منلاطق مختلل     یمصلرف آب محصلوالت زراعل    ییبا عنلوان کلارا   ی(، درمطالعه ا 1981و همکاران ا  یدریح

 یآب کشلاورز  تیریملد  یکشاورزان برا یدانش فن شیکشور امناطق کرمان، همدان، سمنان، گلستان و خوزستان( به افزا

  .[15]اشاره نموده اند

 نلد نکیم انیل اچالش هلا و راهکارها(ب انهیباعنوان بحران آب در خاورم یمطالعه ا( در 1984و همکارانا یبز رحم

به  تواندینوسان در نزوالت جوی م ایهر گونه کاهش و  یمیاقل هاییژگیبا توجه به و انهیمنطقه خاورم رینظ ییکه درکشورها

آنهلا را  «  ییغلذا  تیامن» و «  یشاورزاقتصاد ک »میو به طور مستق هنمود جادیجدی در منابع آب آنها ا تهاییسرعت محدود

بلند در راستای  یدر جهت حفظ منابع آب کشورها گام نهیکارآمد و به تیریاعمال مد گرید انی. به بدینما دیبه شدت تهد

 .[16]شودیآنها محسوب م یحفظ و ارتقای قدرت مل

گندم کلاران   یدانش فن شیو افزا مؤثر بر انتقال یجیترو -یعنوان عوامل آموزش با یقی( در تحق1984ایرخانیام

ملرو  بلا کشلاورز در روسلتا و      داریل د یرهایمتغ نیکه ب گزارش کردند یآب کشاورز تیریمد نهیدر زم نیشهرستان ورام

و ادوات  یاریل از شلبکه هلا و سلامانه آب    یعلمل  دیل بازد ،یو آموزش یجیترو یها یدر کالس ها و سخنران تکشتزار، شرک

 یآب کشلاورز  نله یبه تیریملد  نله یکشلاورزان در زم  یدانلش فنل   ریل بلا متغ  یونیل زیتلو یمله هلا  برنا یو تماشا یخاک ورز

 ،یآموزشل  یجل یترو یهلا  یشرکت در کالس هلا و سلخنران   یها ریمتغهمچنین وجود دارد.  یدار یمثبت و معن یهمبستگ

 زانیبا کشاورز در کشتزار، م مرو  دارید ،یآب کشاورز نهیبه تیری( مدیروشاها نهیدر زم یونیزیتلو یبرنامه ها یتماشا

 نله یکشلاورزان در زم  یدانلش فنل   زانیل م ریل تغم راتییاز تغدرصد  91مرو  با کشاورز در روستا  داریو د یعملکرد گندم آب

 .[17]کنند یم نییرا تب یآب کشاورز نهیبه تیریمد
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 آب منلابع  پایلدار  تملدیری  پلذیرش  بینی پیش مناسب مدل شناسایی عنوان با تحقیق در( 1940اچیذری و عمانی

 فنلی،  دانلش  تحصلیالت،  سلطح  سلن،  نظیلر  افلراد  ویژگیهلای  كه کردند گزارش اهواز شهرستان گندمكاران بین در زراعی

 ملدیریت  پلذیرش  سلطوح  برحسلب  كله  افلرادی  بین در آب منابع پایدار مدیریت ونگرش دانش محصول، عملكرد درآمد،

 سلاختار  نشلر،  ملدل  سله  قیلاس  در.  بلود  داری معنی اختالف دارای اشتند،د قرار مختلفی سطوح در زراعی آب منابع پایدار

 انلد،  پذیرفتله  را زراعلی  آب منلابع  پایدار مدیریت باال بسیار میزان به كه گروهی بینی پیش زمینه در( جامعاتلفیقی و مزرعه

 و دولتلی  نهادهلای  بنابراین،. است بوده برخوردار مزرعه ساختار و نشر مدل به نسبت باالتری بینی پیش قدرت از جامع مدل

 تلفیقی مدل شاخصهای گرفتن نظر در با نماید، می فعالیت كشاورزی آب منابع مدیریت راهبردهای اشاعه در كه خصوصی

 .[18]دهند افزایش قبولی قابل حد تا را پذیرش احتمال توانند می

بخلش کشلاورزی    یضمن معرفل یی" روستا منابع آب تیریبر مد ینگرش با عنوان" ( در مطالعه ای1940ایخراسان

عرضله و تقاضلای آب،    یقل یتلف تیریاز جملله ملد   ییکشلور، راهکارهلا   نیریمصرف کننده ی آب شل  نیبه عنوان بزرگتر

 رانیل منلابع آب در ا  تیریی ملد  نله یدر زم قیبه امر تحق شتریب توجهدر اداره منابع آب و  انییسطح مشارکت روستا شیافزا

 .[19]ارائه داده است

ب در نظلام  آ منلابع  نله یبه تیریملد  یریموانلع بله کلارگ    لیتحل"با عنوان  ای ( در مطالعه1941و همکارانا یپناه

چهلار گلروه    بیل بله ترت  یآب کشلاورز  نله یبه تیریملد  یریکه موانع موجود در به کارگ گزارش کردند "رانیا یکشاورز

 نیلی را تب انسیدرصد وار 15/90چهار عامل  نیهستند که ا یعیو موانع طب ج،یآموزش و ترو ،یزیبرنامه ر ،یو مال یاقتصاد

 .[20]کنندیم

 کشلاورزان  نگلرش  بلر  ملؤثر  اجتملاعی  و فرهنگلی  عواملل  تحلیلل  عنوان با تحقیقی در( 1941ا همکاران و نوری

 چگلونگی  پارامترهلای  بلین  کله  کردنلد  گلزارش  چلرداول  و شلیروان  شهرستان: موردی مطالعة زراعی آب مدیریت دربارة

 مشلارکت  میلزان  ارتبلاطی،  کانالهلای  از اسلتفاده  میلزان  ترویجی، تماسهای میزان ،(آبی گندم زمینة درا کشاورزان کردعمل

 وجلود  داری معنلی  و مثبلت  رابطة زراعی آب مدیریت دربارة کشاورزان نگرش متغیر با برداران بهره فنی دانش و اجتماعی

 عضلویت  ترویجی، خدمات از استفاده نظر از زراعی آب مدیریت ارةدرب کشاورزان نگرش میانگین بین که حالی در دارد،

 .[21]دارد وجود داری معنی اختالف روستایی تشکلهای و تولید تعاونیهای در

 ها موارد و روش -0

تحقیق توصیفی مروری حاضر با هدف شناسایی روش های مدیریت بهینه منابع آبی و عوامل اثرگذار بر پلذیرش  

شاورزان صورت گرفت. روش تحقیق مورد استفاده فراتحلیل می باشد و با بررسی مطالعه های صلورت  این روشها توسط ک

 گرفته در این حوزه متغیرها و عوامل اثرگذار شناسایی شدند. از جدول توزیع فراوانی برای تحلیل داده ها استفاده گردید. 

 گیری  بندی و نتیجه جمع -0

 در آبیلاری  پلایین  رانلدمان  و مکلان  و زملان  لحلا   از نامناسب آن پراکنش ه،سالیان بارندگی میزان بودن پایین

 کشاورزی در تولید عامل ترین محدودکننده به عنوان آب که گردیده سبب مجموع در قبیل، این از عواملی و کشاورزی

 از بهینله  حلد  در شتبردا مکان، و زمان از نظر عرضه با آن تطبیق و آب تقاضای مدیریت موضوع لذا .شود مطرح ایران
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بخلش   دارد. بسلزایی  اهمیلت  توسلعه کشلاورزی   فراینلد  در بلاال،  بازده با محصوالت به آب تخصیص و موجود آبی منابع

منلابع آب در ایلن بخلش مصلرف ملی شلود،        درصلد  40کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب در کشور است و حدود 

شلد، بنلابراین نیلاز بله ملدیریت درسلت آب در بخلش کشلاورزی         با بیشترین اتالف آب نیز مربوط به بخش کشاورزی می

 یعنل یعواملل ملوثر در آن    هیل کل یو واقعل  یای است که التزام عمل دهیچیامر پ  ی ارییآب تیریمد. ضرورت بیشتری دارد

 یریکارگب ص،یتخص ،یابیارز رامونیپ یریگ میتصم ندیمنابع آب فرا تیری. مدطلبدیرا م کشاورزان زیو ن یسازمانهای دولت

گلام مهلم و ملؤثر در     ینل یرزمیو ز یسلطح  بعمصرف آب منا تیریاست.. بهبود مد ینیزم ریو ز یو توسعه منابع آب سطح

بله خصلوب بهبلود     ؛شلود  یمحسلوب مل   یمحصلوالت کشلاورز   دیل و تول یاریل راندمان در آب شیآب و افزا نهیمصرف به

 ریتلثث  یو زهکش یاریآب یشبکه ها یو نگهدار یبهره بردارنامناسب  تیبه لحا  وضع یدر استفاده از منابع سطح تیریمد

درکلاهش   یمدرن نقش مهم یاریآب یخواهد داشت، شبکه ها یو عملکرد کشاورز یاریآب ندمانرا شیدر افزا یتر قیعم

یاری مکانیزه روشهای مدیریت بهینه متعددی مانند استفاده از سیستم های آب .ندینما فایتوانند ا یازآب م نهیتلفات استفاده به

ی، استفاده بهینه به کانالهای بتن یکانالهای خاکرییتغ ،یکشت، کشت محصوالت مقاوم تر به گرما و خشکسال یالگو رییتغ، 

 قیل عم یاز حفر چاههلا  یریجلوگی، و مرمت منابع آب تیتقو، ایجاد درآمد و مشاغل غیر كشاورزیاز آب های سطحی و 

 آالت ماشلین  و تجهیلزات  و هلا  نلوآوری  از ، اسلتفاده و مكانیزاسیون عملیات كشاورزیراندمان آبیاری  افزایش، مجاز ریغ

( و عوامل متعددی مانند دانش و آگلاهی  1می تواند توسط کشاورزان پذیرفته و اجرا شود اجدول شماره  جدید كشاورزی

معی در آگاهی دادن بله بهلره   از وسایل ارتباط ج استفاده، گذاری و بستر سازی مناسب سیاستی، تجربه کشاورزکشاورز،

های تخصصی در زمینله بهلره بلرداری پایلدار از      آموزشهای آموزشی،  دورهمثل برگزاری  یجیهای ترو آموزش، برداران

نگلرش مثبلت   یی، آب وهلوا  راتییل کشلاورزان از تغ  ودرک اطلالع  در كلیه سطوح سنی، یآموزش های همگانآبی،  منابع

 دیمنابع آب، مشورت با کشاورزان قبل از اجرای روشهای جد تیریداف طرح های مداز اه کشاورزان ی، آگاهکشاورزان

و اثلرات روشلهای    جینتلا  نله یدر زم یاطالع رسان اری،یآب دیاعمال نظرات کشاورزان در نحوه اجرای روشهای جد اری،یآب

از افراد موفلق همکلار در    ریتقد و یمعرف ،یمحل نیمشورت با معتمد قیاز طر ارییکاران روشهای آب مانیانتخاب پ اری،یآب

بر پلذیرش ایلن    كشاورزی تنوع مالكیت زمین كشاورزی، میزان زمین زیر كشت محصوال، ارییآب دیاجرای روشهای جد

از طرق مختل  مانند کنترل علفهلای   یکانالهای سنت هایییرفع مشکالت و نارسا(.  4روشها تاثیر می گذارنداجدول شماره 

به بهبود انتقال آب کم   تواندیم یبه کانالهای بتن یکانالهای خاک رییآنها، تغ وعیاز گسترش و ش شیا پهرز و مبارزه با آنه

اسلتفاده از   اری،یل رانلدمان آب  شیبه منظور افلزا ، است  جیکه را ارییآب یدر روشهای سنت بآ ادی. با توجه به اتالف زدینما

چاههلا و   هیل تخل زانیل آب و توسعه کشلاورزی، کلاهش م   تیریمد نیتحت فشار ضروری است. ارتباط ب ارییآب ستمهاییس

 شود. یم یمنابع آب تیریمد دموجبات بهبو یکشت آب ریسطح ز شیدر جهت افزا یاز آبهای سطح نهیاستفاده به

 روشهای مدیریت بهینه آبی مورد اشاره در مطالعات صورت گرفته :1جدول 

 روشهای مدیریت بهینه منابع آبی
فراو

 انی

 11 الگوی کشتتغییر 

 10 دیل روشلهای جد  رییکلارگ بای ا و قطلره  یبله بلاران   ارییروشهای آب رییمنابع آب و تغ تیریمد
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 (ارییآب

 7 برنامه ریزی كشت با توجه به نوع اقلیم منطقه و سطح زیركشت مناسب با توجه به منابع آبی

 3 یکشت محصوالت مقاوم تر نسبت به گرما و خشکسال

 3 زراعی محصوالت با درختان توام کشت – یزراعت جنگل

 5 كشاورزی محصوالت بیمه از استفاده

 0 جدید كشاورزی آالت ماشین و ، تجهیزات ها نوآوری از استفاده

 0 مشاغل غیر كشاورزی از طریق راه اندازیایجاد درآمد 

 0 تقویت و مرمت منابع آبی از طریق انجام عملیات آبخیزداری

 0 ای عمیق غیر مجاز در حریم رودخانه هاو قنات هاجلوگیری از حفر چاهه

 4 كشاورزی عملیات مكانیزاسیون و راندمان آبیاری افزایش

 59 جمع

 

 منابع آبی مورد اشاره در مطالعات مورد بررسی نهیبه تیریمد یروشهاپذیرش و اجرای بر عوامل اثرگذار : 4جدول 

فرا متغیرهای مستقل تاثیرگذار

 وانی

 2 تتحصیال سطح

 2 مناسب سازی بستر و سیاست گذاری

 0 تجربه کشاورزی

 بهلره  بله  دادن آگلاهی  در مطبوعلات  و تلویزیلون، رادیلو   ماننلد  جمعی ارتباط وسایل از استفاده

 برداران

0 

 0 دوره های آموزشیمثل برگزاری  ی مرتبطجیآموزش های ترو

 4 ابی آموزش های تخصصی در زمینه بهره برداری پایدار از منابع

 4 ییآب وهوا راتییکشاورزان از تغو میزان درک اطالع 

 4 كشاورزی محصوالت كشت زیر زمین میزان
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 1 کشاورز در خصوب مدیریت بهینه منابع آبی مثبت نگرش

 1 آبیاری جدید روشهای اجرای از قبل کشاورزان با مشورت

 1 آبیاری روشهای اثرات و نتایج زمینه در رسانی اطالع

 1 آبیاری جدید روشهای اجرای نحوه در کشاورزان نظرات الاعم

 1  آبیاری جدید روشهای اجرای در موفق همکار افراد از تقدیر و معرفی

 1 آب منابع مدیریت های طرح اهداف از کشاورزان آگاهی

 1 آب  منابع مدیریت های کشاورزان از سودمندی طرح آگاهی

 1 گریموفق در روستاهای د ارییآب دیاز روشهای جد یجیترو دیبازد

 1 كشاورزی زمین مالكیت نوع

 04 جمع

 

 گیری و پیشنهادات نتیجه -2

 در كشور ایران و رود می شمار به کشاورزی های فعالیت توسعه محدودکننده اصلی عوامل از یکی آب کمبود

 كمبلود  و آب بحران آینده دهه دو برای حداقل رو پیش بحرانهای ترین جدی از یكی و دارد قرار خشك و گرم منطقه

 زراعی آب وری بهره و مزرعه مدیریت بهبود منظور به کشاورزان است. مشارکت كشاورزی و صنعتی شرب، آب شدید

 .شودمی اضافه کم آب شدیدأ كشورهای جمع به ایران 2025 سال تا ملل، سازمان های بینی پیش مبنای بر است. حیاتی

 در آبیلاری  بازده كه حالی در رسدمی كشاورزی مصرف به كشور استفاده مورد و تجدید قابل آب % 95 تا 90 حدود

میلزان   .در سلطح جهلان اسلت    چون بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننلده آب نیست.  متجاوز % 30 از زراعتها اكثر

یح آب در ایلن  این لزوم توجله بله ملدیریت صلح     مصرف آب در بخش کشاورزی در ایران بیش از متوسط جهانی است و

 بخش را بیشتر نشان می دهد

 آبی منابع از استفاده فشار آب، كاهش از مطلوب استفاده زمینه در برداران بهره آگاهی و مدیریتی افزایش توان

 وری بهلره  بلا  های آبیاری سیستم از حمایت و ترویج تضمینی، خرید یا و بیمه، حمایتی مانند های برنامه اجرای طریق از

 تدابیر اتخاذ ،منابع آبی از استفاده شرایط بهبود هدف با ای قطره آبیاری های ایجاد سیستم منظور به تسهیالت طایاع باال،

 کشلت  الگلوی  زراعلی و  تعیلین   شلهرها، جنگلل   به انها مهاجرت از جلوگیری و درآمد کشاورزان افزایش برای حمایتی

 ه سازی مدیریت آب است.نسبی از جمله پیشنهادات برای بهین های مزیت با متناسب

 مراجع  -5
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 شلهر  تثسیسلات  در مصلرف  مدیریت سازی بهینه طرح ارائه(، 1094. ارجب، پور رضا، مستانه، صفری، مجتبی، فاضلی[1]

 مهندسلی  و علوم انجمن - بهشتی شهید دانشگاه. ایران آب منابع مدیریت کنفرانس پنجمین، AHP روش رویکرد با مراغه

 ایران آب منابع

[2]Connor, R. (2015). The United Nations world water development report 2015: water for a sustainable 

world (Vol. 1). UNESCO Publishing. 

. قانز   31-39(. سالنامه مرکز  میزی کشالزالی د مزت ر ر ن،زران، سزا   نزی        4931سازمان هواشناسی کشور، ) [3]

 -http://ndwmc.irimo.ir/far/wd/4716دسزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز  انی در   
D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.html 

[4]Samian, M.,  Naderi,. M., Karim,. S., Heshmatollah and Movahedi ،R. (2015). Identifying factors 

affecting optimal management of agricultural water ،Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences 

14 ،11–18. 

 دیکاربرد روشهای جد شبرندهیعوامل بازدارنده و پ یبررس (. "1090ا .  ی،عقوبیو  .م ،اول یلیاسماع .م ی،محبوب [5]

، شماره 1دوره  اری،یآب و آب تیریمجله مد ی"، در خراسان جنوب هیغرب شهرستان بشرو مورد توسط کشاورزان: ارییآب

 .97-99، ب 1

 داریتوسعه پا یمل شیهما نینخستی" آب بران در توسعه روستائ یتعاون گاهیجا(."1094ا ی، ا.نیام م. و،ییابرقو یافضل [6] 

 یی.روستا

[7] Sadati, S.A.*, Rostami, F. and Fami, H.S. (2010). Sustainable management of water resources in Yazd 

province: challenges and solutions ,. Journal of Agricultural Technology,. Vol. 6(4): 631-642. 

[8] Rezadoost, B and Sadegh Allahyari. (2014) .Farmers’ opinions regarding effective factors on 

optimum agricultural water management,.  Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences 13,pp 

15–21. 

فصلنامه علمی " توسعه كشاورزی پایدار از طریق پایدارسازی درآمدهای كشاورزی(" 1099ا ، پ.عزیزی. و ح ،پیشرو [9]

 .1-40م، ب چهار شماره اول، سال –پژوهشی جغرافیای انسانی 

 روگاههاییسد و ن یکنفرانس مل نیدوم"زیحوضه های آبر اسیجامع منابع آب در مق تیریمد (."1097ا ، ح.صفوی[10] 

 ی.برقاب

" اولین همایش عوامل موثر بر مدیریت اتالف منابع آب کشاورزی(. "1092ا ی، ن.رضائی نج  آبادم. و  حسن پور، [11]

 حیط زیست؛ چالش ها و راهکارها.ملی جامعه، منابع طبیعی، آب و م

مدرس،  زیحوزه آبخ یدر بخش شمال بررسی عوامل مؤثر در مدیریت پایدار منابع آب زراعی(. "1099ی، ا. اعمان [12]

 .47-02، ب99" پژوهش های آبخیزداریاپژوهش و سازندگی(، شماره استان خوزستان

 .19نهم، ب سال ،74مدرن" آبیاری تکتا، شماره  کشاورزی ازآبیاری نی شهای رو کردن (." اقتصادی1099بی نام .ا [13]

مجموعله مقلاالت    ،یی"غلذا  تیل بله امن  یابیگلام بلرای دسلت    نیمصرف آب اولل  تیریبهبود مد ."( 1091ا  .پورزند، ا [14] 

 .255-237آبان، تهران  43 یال 45 ،یو زهکش ارییآب یمل تهیکم ناریسم نیازدهمی

 ییکلارا ."(1095ا م. ،یخواجه عبلداله  . وم ،یاسد لیاسماع .ا ،یکانون .ع ،یروزآبادیف یقدم . ا ،یاسالم .ن ،یدریح [15]

، مجموعله  "مناطق مختل  کشور امنلاطق کرملان، هملدان، سلمنان، گلسلتان و خوزسلتان(       یمصرف آب محصوالت زراع

 .یو زهکش یاریآب یشبکه ها تیریمد یمل شیمقاالت هما
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 "اچالش ها و راهکارها(انهیبحران آب در خاورم."(،1099نژاد، م. ا نیحس . وادی، مجو .خسروی، س .رحم بزی، خ [16]

 جهان اسالم. دانانیجغراف یالملل نیکنگره ب نیمجموعه مقاالت چهارم

 یدانلش فنل   شیمؤثر بلر انتقلال و افلزا    یجیترو -یعوامل آموزش "(.1099ا م. ،ینیحس . و م ،یذریچ . س ،یرخانیما [17]

،  15شماره ،یآموزش کشاورز تیریفصلنامه پژوهش مد ،ی"آب کشاورز تیریمد نهیدر زم نیهرستان ورامگندم کاران ش

 .57-39ب

 بلین  زراعلی در  آب منلابع  پایلدار  مدیریت پذیرش بینی پیش مناسب مدل (." شناسایی1090چیذری، م. ا ا. و عمانی، [18]

 . 77-100، ب70 شماره نوزدهم، سال توسعه، و اهواز"  اقتصاد كشاورزی شهرستان گندمكاران

دوره  ا،یل مجلله رشلد آملوزش جغراف     ،یی"منابع آب روستا تیریبر مد ینگرش  ."(1090ا م. ،یو خراسان .م ،یخراسان [19]

 .09.-02ب،2و پنجم،شماره  ستیب

ع آب در نظلام  مناب نهیبه تیریمد یریموانع به کارگ لیتحل"(. 1091محمد. ا ،یذریو چ. ا ،یمل  محمد ف. ،یپناه [20]

 .21-41، صص 2، شماره 15فصلنامه روستا و توسعه، سال  ،"رانیا یکشاورز

عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر  لیتحل"(. 1094و فتحی، ع. از. مقدم،  تییهدا .م ،یدیجمش . ع ،یدی. جمشه ،ینور [21] 

اقتصلاد و توسلعه    قلات یتحق "و چلرداول  روانی: شهرستان شل یآب زراعی مطالعة مورد تیریبر نگرش کشاورزان دربارة مد

 . 325-355ب، 2، شماره 22 دوره ران،یا یکشاورز
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