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ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی

ت

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎزل ﺑﻮدن رﯾﺰشﻫﺎی ﺟﻮی و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﭘﺮاﮐﻨﺶ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ آن
در اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در زﻣﺮه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺴﺘﺮش
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی آب از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺤﺪود ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  69درﺻﺪ ﮐﻞ آب ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ آب آﺑﯿﺎری واﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺣﺪود  90درﺻﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺧﺎم ﮐﺸﺎورزی از ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﯾﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﺸﺎورزی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺎرات و زﯾﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ و ﻣﻌﻘﻮل ،راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای
ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﯾﻨﺪه اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮ ﺑﻮدن ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و
زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻬﺮهوری را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮوه ﮐﺎر
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری در ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه در
ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻼش ﺷﺪه ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻬﺮهوری و روشﻫﺎی ارﺗﻘﺎی آن ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
•

ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺼﺮف آب ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﻧﯿﺎ.

•

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ واژه ﺑﻬﺮهوری و ﺗﻤﺎﯾﺰ آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ.

•

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻄﺮح
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ.
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ث

•

ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی.

•

روشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی.

در ﭘﺎﯾﺎن ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ از اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری در ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﺎﺻﻪ
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﯽرﯾﺰی ﮐﻪ در ﻫﺪاﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺻﺎدق رﺟﺐﭘﻮر ﮐﻪ وﯾﺮاﯾﺶ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ و آﻗﺎی ﺳﯿﺎوش
زﯾﺪﻋﻠﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را از ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﻣﻐﺎن ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً
از ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ زﻫﺮه و ﻧﺎﻫﯿﺪ آﻗﺎﺑﯿﮏ ﮐﻪ در ﺗﺎﯾﭗ و ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ
را ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﺳﯿﺪاﺳﺪاﷲ اﺳﺪاﻟﻬﯽ
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان

ﻓﺼﻞ اول
ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب،
ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن

1ـ1ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺎ درآﻣﺪی ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ دﻻر در روز در ﻓﻘﺮ
ﻣﻄﻠﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
از ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﮐﻮدک ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ دارای وزﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن وزﻧﺸﺎن از ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ .ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ در
آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﺴﻮادی و ﺑﯿﮑﺎری دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد در
ﻫﻮل و ﻫﺮاﺳﻨﺪ.
در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا ﺑﯿﺶ از ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﭘﺪﯾﺪهای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در اﺛﺮ ﻋﻤﻞ و ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ اﻧﺴﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻬﺎن ﺣﺪود  840ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﺒﻮد ﻏﺬاﺋﯽ ﺑﺴﺮ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  800ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  67ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ دارﻧﺪ .
در اﺟﻼس ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺬا ﮐﻪ در ﺳﺎل  1996ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ رﻫﺒﺮان ﺑﯿﺶ از  180ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2015ﺷﻤﺎر اﻓﺮاد ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود  7ﺳﺎل از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاروﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﭼﯿﻦ از ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ
 74ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎن  50ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺎﺷﯽ
از ﻓﻘﺮ ،ﺳﯿﻞ ،ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،ﮐﻤﺒﻮد آب ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف آب از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﮔﺮم ﺷﺪن ﮐﺮه زﻣﯿﻦ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﺷﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ وﺧﯿﻢﺗﺮ ﮔﺮدد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻏﺬا 1و ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب 2ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺎ ﺳﺎل  2025ﻣﯿﺰان آب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی در ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﺼﺎص آب ﺑﺨﺶ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزی ،ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ زﯾﺎنﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪار
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن آﯾﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺳﺎمآور ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
رو ﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ  25ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺧﻮد دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻼت ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﻮل ﻫﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻏﻼت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  1960ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ﭼﻬﺎر دﻫﻪ
ﭘﯿﺶ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوزه از  183ﮐﺸﻮر
دﻧﯿﺎ ﻓﻘﻂ دو ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﻏﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﺣﺪود  40ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد
)1- IFPRI (International Food Policy Research Institute
)2- IWMI (International Water Management Institute
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ﻏﺬاﺋﯽ در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ  25ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  2025ﻣﯿﻼدی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﺪه ﻣﻮاد
ﻏﺬاﺋﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوری آب در اراﺿﯽ آﺑﯽ و دﯾﻢ
ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻓﯽ آب در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت اداری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻋﻤﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ
دارد.
ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب و آﺑﯿﺎری ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن
ﻓﻮاﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻋﻠﻢ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻫﻤﯿﺖ آن در اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎرا از
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻟﯿﻒ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺼﺎره اﺻﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از
آب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﻮﺿﻮع و ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی ،در ﻓﺼﻞ اول ﮐﺘﺎب اﺑﺘﺪا وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺟﻬﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺤﺮان آب ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .و
در اداﻣﻪ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ وﯾﮋه ﻏﻼت ﮐﻪ
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﻧﺤﻮه
اﺳﺘﻔﺎده از آن و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻬﺮهوری آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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1ـ2ـ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان
آب ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود .از اﯾﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﺎورزی و آﺑﯿﺎری
در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﺤﺮان آب ﮐﻪ ﺟﻬﺖ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﻣﯽﺷﻮد.

 -1-2-1ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺤﺮان آب
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﺤﺮان آب ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ زﯾﺮ از ﻣﻌﺘﺒﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻟﻒ :ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺎﻟﮑﻦ ﻣﺎرک
ب :ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ج :ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب
اﻟﻒ -ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺎﻟﮑﻦ ﻣﺎرک
اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺳﻮﺋﺪی در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﺤﺮان آب را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﺎﻟﮑﻦ ﻣﺎرک ﻣﯿﺰان ﺳﺮاﻧﻪ آب
 1700ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﺶ و ﻣﯿﺰان  1000ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب
ﺳﺮاﻧﻪ در ﺳﺎل را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﯿﺶ از  1700ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺤﺮان آب ﻧﺪارﻧﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ
ﺑﯿﻦ  1000ﺗﺎ  1700ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰو ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﻨﺶ آﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ
و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ از  1000ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺟﺰو ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد آب ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﻪ آب ﮐﻤﺘﺮ از  500ﻣﺘﺮ
ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل ،ﻓﺸﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ب -ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺤﺮان آب از ﻣﻌﯿﺎر
دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺤﺮان آب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻫﺮﮔﺎه ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ آب ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ از 40
درﺻﺪ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺷﺪﯾﺪ آب ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ  20ﺗﺎ  40درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺤﺮان در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﻦ  10ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺤﺮان در ﺣﺪ ﻣﻌﺘﺪل و ﺑﺮای ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﮐﻤﺘﺮ از  10درﺻﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ﺑﺤﺮان آب ﯾﺎ دارای ﺑﺤﺮان ﮐﻢ اﺳﺖ.
ج -ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،دو ﻋﺎﻣﻞ
) (IIWMI1و) (IIWMI2را ﻫﻢ زﻣﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﺎﻣﻞ اول درﺻﺪ
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎﻣﻞ دوم درﺻﺪ ﻣﯿﺰان
ﺑﺮداﺷﺖ آب در آﯾﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ آب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺪول زﯾﺮ
وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ را ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ )ﺟﺪول .(1-1
ﺟﺪول  -1-1ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب
ﺳﻄﺢ ﺑﺤﺮان

ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب

ﺷﺪﯾﺪ

IIWMI1*>%50

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ

IIWMI1<%50 & IIWMI2**>%200

ﻣﻌﺘﺪل

IIWMI1<%50 & %200 >IIWMI2>%125

ﮐﻢ ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد

IIWMI1<%50 & %125>IIWMI2

*ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ(IIWMI1) :
**ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ آﯾﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ(IIWMI2) :

ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی

6

 – 2-2-1ﻣﻮازﻧﻪ و ﺑﺤﺮان آب در ﺟﻬﺎن
اﻟﻒ -ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﺟﻬﺎن
ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب را ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﻣﻮازﻧﻪ آب در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اﯾﺠﺎد ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آب ﮐﺎری دﺷﻮار اﺳﺖ .ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ آب در
اﺷﮑﺎل ﺟﺎﻣﺪ ،ﻣﺎﯾﻊ و ﮔﺎز در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آب ﻧﻪ از دﺳﺖ
ﻣﯽرود و ﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻞ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺮه
زﻣﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از  97درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب ﺟﻬﺎن در درﯾﺎﻫﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ ﻗﺮار دارد ،و ﭼﻨﺎن ﺷﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻫﺪاف ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﺪ .دو ﺳﻮم از ﺳﻪ درﺻﺪ آب
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻮهﻫﺎی ﯾﺨﯽ ،ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اراﺿﯽ ﯾﺦزده داﺋﻤﯽ ،ﺑﺎﺗﻼقﻫﺎ و
آﺑﺨﻮانﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﮔﺮدش ﻃﺒﯿﻌﯽ آب ﺧﺎرج ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ
ﺣﺪود  108000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺎرش ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﮐﺮه ﺧﺎک ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود 60
درﺻﺪ آن ﯾﻌﻨﯽ  61000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﻮ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و
 47000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آب ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﻣﻼک ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار آب ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻧﻔﺮ  7500ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﻞﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد و ﻟﺬا ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآورد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آﻣﺪه در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ  9000ﺗﺎ  14000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار  3400ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﯽﮔﺮدد )ﺷﮑﻞ .(1-1
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ﺷﮑﻞ  -1-1ﻣﻮازﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ آب ]ﻣﺎﺧﺬ [ IWMI :

ب  -ﺑﺤﺮان آب در ﺟﻬﺎن
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺪی
درآﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع
ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آب در آﯾﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻔﺖ ﻣﻮرد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی

8

ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ،در ﺳﺎل
 ،1950ﺗﻌﺪاد  12ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺣﺪود  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد آب ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل  ،1990ﺑﻪ  26ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺣﺪود  300ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه و
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎل  2050ﺗﻌﺪاد  65ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  7ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد آب ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻤﺒﻮد آب را ﺑﺮای 45
ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  2025ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﻪ ﮔﺮوه »ﮐﻤﺒﻮد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ«» ،ﮐﻤﺒﻮد
اﻗﺘﺼﺎدی« و »ﻓﺎﻗﺪ ﮐﻤﺒﻮد« ﺷﺪه اﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺮﯾﮏ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻗﺮار
زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﮔﺮوه اول  -ﮐﻤﺒﻮد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ :ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2025ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آب ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن و ﺑﻬﺮهوری
ﻣﻤﮑﻦ در ﻣﺼﺮف آب ،ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن آب ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺣﺪود  25درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﺮوه دوم -ﮐﻤﺒﻮد اﻗﺘﺼﺎدی :اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2025ﺑﺎ
ﮐﻤﺒﻮد اﻗﺘﺼﺎدی آب روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد در
ﺳﺎل  2025از آب ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮدار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺪاث ﺳﺪ و ﺻﺮف
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺧﻮد را ﺣﺪاﻗﻞ  25درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  1995اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
واﺳﻄﻪ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﮔﺮوه ﺳﻮم -ﻓﺎﻗﺪ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آب :اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﺒﻮدی ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﺎل  2025ﺑﻪ ﺣﺪود  25درﺻﺪ آب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
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 -3-2-1ﻣﻮازﻧﻪ و ﺑﺤﺮان آب در اﯾﺮان
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺰان ﺑﺤﺮان آب در اﯾﺮان
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
اﻟﻒ  -ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﺮان
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎزل ﺑﻮدن رﯾﺰشﻫﺎی ﺟﻮی و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﭘﺮاﮐﻨﺶ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ آن،
اﯾﺮان در زﻣﺮه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪﺧﺸﮏ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و
ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﻮﺟﺐ زﯾﺎد ﺷﺪن ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﻦ ﻣﺎده ارزﺷﻤﻨﺪ در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ،ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ آن را اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﮐﺸﻮر ،ﻣﻨﺸﺎء اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﺮان را
رﯾﺰشﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 413
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮآورد ﻣﯽﮔﺮدد .از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪود  93ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺟﺎری ﺷﺪه 25 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ
آﺑﺨﻮانﻫﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق )از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ،
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ،ﻣﺮاﺗﻊ ،دﯾﻢزارﻫﺎ و ﻏﯿﺮه( از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﺣﺎﺻﻞ از رﯾﺰشﻫﺎی ﺟﻮی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  12ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮزی وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ
آن ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ،ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت آب ﺳﻄﺤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  105ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ
ﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن  25ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ از
ﻧﻔﻮذ آب ﺑﺎران ﺑﻪ آﺑﺮﻓﺖﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  130ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ
ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﮔﺮدد.
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﺗﺠﺪﯾﺪﺷﻮﻧﺪه ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  89/5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود  83ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ
آن ) 93درﺻﺪ( ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی 5/5 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ) 6درﺻﺪ( ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ دﯾﮕﺮ اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آن در ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﻬﺮهوری و ﮐﺎرآﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺼﺮف آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎد آب در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده وﻟﯽ ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدی از آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎرآﻣﺪ اﺻﻼح ﮐﺮد.
ب  -ﺑﺤﺮان آب در اﯾﺮان
رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﯾﺪﺷﻮﻧﺪه ﮐﺸﻮر در ﻃﻮل
ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻫﺸﺖ دﻫﻪ ،ﺣﺪود  6/8ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪه و از ﮐﻤﺘﺮ از  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  1300ﺑﻪ  68ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1382
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر
ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﺮخ از رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ،ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  2050ﺟﺰو  10ﮐﺸﻮر اول ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺰان ﺣﺪود 13000ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ
در ﺳﺎل  1300ﺑﻪ ﺣﺪود  1900ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل  1382ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت
اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ
ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ روﻧﺪ ﻃﯽ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی  1-1و  2-1ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﻤﻮدار
ﺷﻤﺎره  1-1روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ در  80ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  2-1روﻧﺪ
ﻧﺰوﻟﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
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در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود  89/5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ از  130ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر )ﺣﺪود  68ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ( ،ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ اﯾﺮان
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ 1900ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺎﻟﮑﻦ ﻣﺎرک،
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺗﻨﺶ آﺑﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺪود  69درﺻﺪ از ﮐﻞ آب ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،اﯾﺮان ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﺪﯾﺪ آﺑﯽ ﻗﺮار
دارد)ﺟﺪول .(2-1
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﻧﯿﺰ ،اﯾﺮان در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮان
ﺷﺪﯾﺪ آﺑﯽ ﻗﺮار دارد .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ،ﮐﺸﻮر اﯾﺮان
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل  2025ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  112درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻟﺬا وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد آب ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﺰو ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ و
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﺪﯾﺮان و دوﻟﺖﻣﺮدان ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ،ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺻﻮﻟﯽ و ﮐﺎرﺳﺎز ﻣﺎﻧﻊ از ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﺪول  -2-1ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺤﺮان آب

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر
)ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ(

68

ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ

ﺳﺮاﻧﻪ آب

ﮐﺸﻮر )ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ

ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ

ﻣﮑﻌﺐ(

)ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(

130

1900

ﻣﯿﺰان آب

ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
)ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ

ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﻓﺎﻟﮑﻦ ﻣﺎرک

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ

ﻣﮑﻌﺐ(
89/5

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب

آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻨﺶ

ﺑﺤﺮان ﺷﺪﯾﺪ

ﺑﺤﺮان ﺷﺪﯾﺪ
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 - 3-1وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﺎورزی و آﺑﯿﺎری در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف آب ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﺸﺎورزی و آﺑﯿﺎری در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -1- 3-1وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﺎورزی و آﺑﯿﺎری در ﺟﻬﺎن
اﻟﻒ -ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺰاران ﺳﺎل از ﺳﮑﻮﻧﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن در
ﺳﺎل  1800ﻣﯿﻼدی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره و ﺗﻨﻬﺎ در ﻃﻮل
ﻣﺪت  200ﺳﺎل ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل
 2000ﻣﯿﻼدی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮی در ﻃﻮل دو ﺻﺪه اﺧﯿﺮ
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﺸﺎورزی از دو ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺼﺮف آب و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت روز
دﻧﯿﺎ و ﺟﺰو اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و دوﻟﺖﻣﺮدان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  1/5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﺟﻬﺎن زﯾﺮﮐﺸﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ  177ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻫﮑﺘﺎر ،ﻫﻨﺪ ﺑﺎ  162ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ،روﺳﯿﻪ ﺑﺎ  125ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر و ﭼﯿﻦ ﺑﺎ  124ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻫﮑﺘﺎر ،ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر اول ﺟﻬﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﮐﺸﺎورزی دﻧﯿﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  39درﺻﺪ ﮐﻞ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  .(3-1اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ
ﮐﺸﺖ ﮐﺸﺎورزی دﻧﯿﺎﺳﺖ وﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻼت ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪیﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺎن
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  402ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل در رﺗﺒﻪ اول ﻗﺮار دارد .ﺑﻌﺪ از
ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ،ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ  300ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ،ﻫﻨﺪ ﺑﺎ  220ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ و روﺳﯿﻪ ﺑﺎ 85
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﺑﻌﺪی در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻼت ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  50درﺻﺪ ﮐﻞ ﻏﻼت ﺟﻬﺎن در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد )ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره .(4-1
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ﺟﺪول  -3-1ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎن
]ﻣﺄﺧﺬ :ﻓﺎﺋﻮ[
ﻧﺎم ﮐﺸﻮر

ردﯾﻒ

ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر(

1

آﻣﺮﯾﮑﺎ

177

2

ﻫﻨﺪ

162

3

روﺳﯿﻪ

125

4

ﭼﯿﻦ

124

5

ﺑﺮزﯾﻞ

53

6

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

50

7

ﮐﺎﻧﺎدا

45

8

اﮐﺮاﯾﻦ

32

9

ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ

28

10

آرژاﻧﺘﯿﻦ

25

11

ﻣﮑﺰﯾﮏ

25

12

ﺗﺮﮐﯿﻪ

24

13

ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن

21

14

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

21

15

اﻧﺪوﻧﺰی

20

16

ﻓﺮاﻧﺴﻪ

18

17

ﺳﻮدان

16

18

اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ

14

19

ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ

14

20

اﯾﺮان

14

21

ﻟﻬﺴﺘﺎن

14

22

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

13

23

آﻟﻤﺎن

11

24

اﺗﯿﻮﭘﯽ

10

25

ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر
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ﺟﺪول  -4-1ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻼت در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ]ﻣﺄﺧﺬ :ﻓﺎﺋﻮ[
ﻧﺎم ﮐﺸﻮر

ردﯾﻒ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻼت )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ(

1

ﭼﯿﻦ

402

2

اﻣﺮﯾﮑﺎ

300

3

ﻫﻨﺪ

220

4

روﺳﯿﻪ

85

5

ﻓﺮاﻧﺴﻪ

69

6

اﻧﺪوﻧﺰی

60

7

ﺑﺮزﯾﻞ

50

8

آﻟﻤﺎن

43

9

ﺑﻨﮕﻼدش

40

10

اﮐﺮاﯾﻦ

38

11

وﯾﺘﻨﺎم

36

12

ﮐﺎﻧﺎدا

35

13

آرژاﻧﺘﯿﻦ

32

14

ﺗﺮﮐﯿﻪ

32

15

ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ

30

16

ﻣﮑﺰﯾﮏ

27

17

ﻟﻬﺴﺘﺎن

27

18

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

26

19

اﻧﮕﻠﯿﺲ

23

20

ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر

23

21

ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ

22

22

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ

22

23

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

21

24

ﻣﺼﺮ

19

25

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

17

26

ﻓﻠﯿﭙﯿﻦ

17

27

اﯾﺮان

17
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اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ
زﯾﺮﮐﺸﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻼت را در ﺟﻬﺎن دارﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ
اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ،از ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  45درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺟﻮد
دارد.
ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻋﺪم ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ آن در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  5-1ﻣﯿﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻼت در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول  -5-1ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻏﻼت در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ]ﻣﺄﺧﺬ :ﻓﺎﺋﻮ[
ﻧﺎم ﮐﺸﻮر

ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(

آﻣﺮﯾﮑﺎ

1050

روﺳﯿﻪ

580

ﭼﯿﻦ

310

اﯾﺮان

250

ﻫﻨﺪ

200

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

180

اﺗﯿﻮﭘﯽ

138

ﺳﻮدان

120

اﻟﺠﺰاﯾﺮ

68

اردن
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ب -آﺑﯿﺎری
آب ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺤﺮک اﺻﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﺪود
 70درﺻﺪ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ آﺑﯿﺎری اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ،ﮐﺸﺖ آﺑﯽ ﺟﺰو اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻃﺮحﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در  50ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺤﺖ آﺑﯿﺎری ﺟﻬﺎن از  48ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر
در ﺳﺎل  1900ﺑﻪ  94ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل  1950و ﺑﻪ  240ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل
 1990و در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  1990ﺗﺎ  2003ﻣﯿﻼدی اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺣﺪود  270ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﺮخ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﯿﺎری از ﺳﺎل  1970ﺗﺎ  1980رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل  2/3درﺻﺪ ﺑﻮده
اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  1980ﺗﺎ  1990ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪود
 1/3درﺻﺪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺳﺎل  1990اﯾﻦ ﻧﺮخ ﻣﺠﺪداً ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از
ﯾﮏ درﺻﺪ در ﺳﺎل رﺳﯿﺪه و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺣﺪاث
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ،ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری در ﻃﻮل  25ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ
ﺣﺪود  0/6درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اراﺿﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎً دارای
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از  1/5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی دﻧﯿﺎ ،ﺣﺪود 270
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ) 18درﺻﺪ از ﮐﻞ اراﺿﯽ دﻧﯿﺎ( ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺑﯽ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻘﺪار زﻣﯿﻦ ،ﻏﺬای ﺑﯿﺶ از  40درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اراﺿﯽ آﺑﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬای آﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﮐﺸﺖ آﺑﯽ
ﻣﺘﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﻧﻤﻮدار .(3-1
اﺻﻮﻻً ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪﺧﺸﮏ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﮐﺸﺖ آﺑﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در
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ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺗﺎ  90درﺻﺪ ﮐﻞ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ و ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﺎم
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻧﻤﻮدار  -3-1ﻣﯿﺰان اراﺿﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی دﻧﯿﺎ ]ﻣﺎﺧﺬ  :ﻓﺎﺋﻮ[

ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ و اﻧﺪوﻧﺰی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪود  50درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﺧﻮد ،ﺑﻪ آﺑﯿﺎری ﻣﺘﮑﯽاﻧﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺣﺪود  90درﺻﺪ
ﻣﯽ ﺳﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود دو ﺳﻮم اراﺿﯽ ﻓﺎرﯾﺎب ﺟﻬﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﺑﺎ  54/8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ،ﭼﯿﻦ ﺑﺎ 54/4
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ  22/4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ  18ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر و اﯾﺮان ﺑﺎ
 7/8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ،ﻣﺎﻟﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ آﺑﯽ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ 58
درﺻﺪ ﮐﻞ ﺳﻄﺢ آﺑﯿﺎری ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص دارد )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره .(6-1
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﻄﺢ
زﯾﺮﮐﺸﺖ آﺑﯽ را داراﺳﺖ.
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ﺟﺪول  -6-1ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ آﺑﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ]ﻣﺄﺧﺬ :ﻓﺎﺋﻮ[
رﺗﺒﻪ

ﻧﺎم ﮐﺸﻮر

ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ آﺑﯽ )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر(

1

ﻫﻨﺪ

54/8

2

ﭼﯿﻦ

54/4

3

اﻣﺮﯾﮑﺎ

22/4

4

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

18

5

اﯾﺮان *

7/8

6

ﻣﮑﺰﯾﮏ

6/5

7

ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ

5

8

اﻧﺪوﻧﺰی

4/8

9

روﺳﯿﻪ

4/6

10

ﺗﺮﮐﯿﻪ

4/5

11

ازﺑﮑﺴﺘﺎن

4/3

12

ﺑﻨﮕﻼدش

4/2

13

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

3/6

14

ﻋﺮاق

3/5

15

ﻣﺼﺮ

3/3

16

وﯾﺘﻨﺎم

3

17

ﺑﺮزﯾﻞ

2/9

18

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ

2/7

19

روﻣﺎﻧﯽ

2/6

20

ژاﭘﻦ

2/6

* ﻣﺎﺧﺬ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
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 -2- 3-1وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﺎورزی و آﺑﯿﺎری در اﯾﺮان
از  165ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  37ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر را اراﺿﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺸﺖ و زرع ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ اراﺿﯽ ﮐﺸﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  7/8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻓﺎرﯾﺎب و  6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﻢ ﮐﺸﺖ ﺷﺪه و  4/5ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻫﮑﺘﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﯿﺎﺗﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ در
اﯾﺮان دارد ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺣﺪود  27درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ و  23درﺻﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص اﻗﻠﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر
و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﺸﺖ آﺑﯽ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد وﺳﻌﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﺴﺎن ﮐﺸﺖ دﯾﻢ و آﺑﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ
از ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﯾﺎب ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻃﻮل  5ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻮاره
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  90درﺻﺪ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان از ﮐﺸﺖﻫﺎی آﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار  4-1و .(5-1

ﻧﻤﻮدار  -4-1ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دﯾﻢ و ﻓﺎرﯾﺎب
]ﻣﺄﺧﺬ :ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی[
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ﻧﻤﻮدار  -5-1ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دﯾﻢ و ﻓﺎرﯾﺎب
]ﻣﺄﺧﺬ :ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی[
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار دارد ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﮐﻞ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی در رﺗﺒﻪ
ﺑﯿﺴﺘﻢ و از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ آﺑﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪ ،ﭼﯿﻦ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
در رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺮار دارد .ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺖ آﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻓﺮض  7/8ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻫﮑﺘﺎر ،ﻣﻌﺎدل  115ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮای ﻫﺮ  1000ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺸﺖ آﺑﯽ ﺟﻬﺎن
ﮐﻪ ﺣﺪود  45ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  1000ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ رﻗﻤﯽ ﺑﯿﺶ از  2/5ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.

 -4-1وﺿﻌﯿﺖ راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی آﺑﯿﺎری در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف آب آﺑﯿﺎری در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار از
 20درﺻﺪ در ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺎ  90درﺻﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل راﻧﺪﻣﺎن در آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از روشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ روش ﻋﻤﺪه و ﻏﺎﻟﺐ در آﺑﯿﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
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ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎﺋﻮ در ﺳﺎل  2000ﻣﯿﻼدی ،ﻣﺘﻮﺳﻂ راﻧﺪﻣﺎن
آﺑﯿﺎری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ  38درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻓﺮاواﻧﯽ
دارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و از ﻃﺮﻓﯽ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ
ﺧﺸﮏ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺤﺪودی دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻓﺎﺋﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل
آﻓﺮﯾﻘﺎ  40درﺻﺪ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ  44درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻟﯿﺒﯽ ،ﻫﻨﺪ ،ﻣﺼﺮ ﺑﺎ  54 ،60و  53درﺻﺪ در راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری در رأس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻗﺮار
دارﻧﺪ.
ﻫﻤﻮاره ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢ آب ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎﺗﯽ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ،7-1ﻣﻘﺪار راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻧﻈﺮ
وﺿﻌﯿﺖ اﻗﻠﯿﻤﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﯾﺮان ،راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از
راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺒﺮان
ﮐﻤﺒﻮد آب ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﺟﺪول  -7-1ﻣﯿﺰان راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
]ﻣﺄﺧﺬ :ﻓﺎﺋﻮ[
ﻧﺎم ﮐﺸﻮر
ﻟﯿﺒﯽ
ﻫﻨﺪ
ﻣﺼﺮ
ﺳﻮرﯾﻪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﭼﯿﻦ
اﯾﺮان

راﻧﺪﻣﺎن )درﺻﺪ(
60
54
53
45
44
43
40
36
32
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 -5-1وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ ﮐﺸﺎورزی ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -1-5-1ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺸﺎورزی اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،از
اﯾﻦ رو ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﻏﻼت از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﻼت در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﯽ ﺳﯽﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ  141ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده ﮐﻪ  41درﺻﺪ ﮐﻞ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده
اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﻼت در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ  173ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  56درﺻﺪ اﻧﺮژی ﻫﺮ ﺷﺨﺺ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ 50
درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم آﯾﻨﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻏﻼت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت روﻏﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﯾﺎ ،آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان،
ﻧﺎرﮔﯿﻞ و ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺸﺎورزی در ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﯾﺎدی در ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ و
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ .از اواﯾﻞ دﻫﻪ  60ﻣﯿﻼدی ،اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی در
ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  12درﺻﺪی ﺑﻪ  1/5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻫﮑﺘﺎر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ  11درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻃﻮل ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ،ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ و در ﻃﻮل
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ،ﺳﺮاﻧﻪ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺶ از  40درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺳﺮاﻧﻪ آن از  0/43ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل  1962ﺑﻪ  0/23ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل 2003
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﻮل ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ،ﮐﻤﺒﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎﻫﺶ
ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﺟﺒﺮان ﮔﺮدﯾﺪه وﻟﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی زﯾﺎد دﯾﮕﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﺸﺎورزی و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﻪ
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در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻬﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،آﯾﻨﺪهای ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﺒﻮد آب ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮری ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ،
ﻧﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ،ﺷﺮب،
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﻏﯿﺮه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری در
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪود  20درﺻﺪ از اراﺿﯽ آﺑﯽ دﻧﯿﺎ از ﺷﻮری ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻮری اﻋﻢ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ آﺑﯿﺎری اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ  1ﺗﺎ  1/5ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ،ﮐﻨﺪی ﺗﻮﺳﻌﻪ اراﺿﯽ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﻏﻼت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺎرﺑﺮی آﻧﻬﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﻪ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﻏﻼت و ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻼت در ﻃﻮل
زﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ )ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺷﻤﺎره  6-1و  .(7-1ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺳﺮاﻧﻪ
ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﻏﻼت از ﺣﺪود  0/22ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل  1960ﺑﻪ ﺣﺪود  0/13ﻫﮑﺘﺎر در
ﺳﺎل  2000ﻣﯿﻼدی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ  0/08ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ
در ﺳﺎل  2030ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﻧﻤﻮدار  -6-1روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺖ ﻏﻼت در ﺟﻬﺎن
]ﻣﺄﺧﺬ :ﻓﺎﺋﻮ[
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ﻧﻤﻮدار  -7-1روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻏﻼت ﻃﯽ دوره زﻣﺎﻧﯽ 1950-2000
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮدم در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ذﮐﺮ ﺷﺪه
ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ واردات ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﺳﻪ راﻫﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
زﯾﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ:
 -1اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی )ﺗﻮﻟﯿﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ(
 -2اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ
 -3اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺸﺖ )ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻫﺮ ﺳﺎل(
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﯾﺎ
از ﮐﻤﺒﻮد آب رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ راﻫﺒﺮد ﺧﺎﺻﯽ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ و
ﻣﻄﻠﻮب از آب ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ.
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ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺻﺤﯿﺢ ،اﻓﺰاﯾﺶ در
راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی آﺑﯿﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ،ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت
ﮐﻤﺒﻮد آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺎﯾﻖ آﯾﻨﺪ .ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  68ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ و ﻣﯿﺰان آب ﺗﺠﺪﯾﺪﺷﻮﻧﺪه
ﺳﺎﻻﻧﻪ  86ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ،ﯾﮑﯽ از  10ﮐﺸﻮر اول دﻧﯿﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺤﺮان آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  1300ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  53درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی آﺑﯿﺎری را در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ داراﺳﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ آب ﺟﺰو  10ﮐﺸﻮر اول دﻧﯿﺎ از ﻟﺤﺎظ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﻏﻼت در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺑﺨﺶ آب و ﮐﺸﺎورزی
اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺳﯿﻌﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ،اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ آب
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ و
وﺟﻮدی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻄﻮر ﮐﻨﺪ اﯾﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف از اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯽ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﻗﻄﻌﺎ دو ﻫﺪف
اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در اﻏﻠﺐ
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ اﻫﺪاف ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی
زﯾﺎدی ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﺮب در ﮐﺸﻮر
وﺟﻮد دارد.
اﮔﺮ ﻣﺮوری ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در
اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارﻧﺪ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺮان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ درک ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
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 -2-5-1ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ ﮐﺸﺎورزی )ﻏﻼت(
اراﺿﯽ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﻏﻼت ﺟﻬﺎن ﺣﺪوداً  658ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮآورد ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل
 44درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﮐﺸﺎورزی ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻦ ﻏﻠﻪ از اﯾﻦ اراﺿﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  8-1ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ
و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﻼت در ﺳﺎل  2002اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﻼت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دﯾﻢ و آﺑﯽ ﺑﺮای
ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ(.
ﺟﺪول  -8-1ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻠﻪ در ﺳﺎل  2002در ﺟﻬﺎن
]ﻣﺄﺧﺬ :ﻓﺎﺋﻮ[
ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ

ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ

درﺻﺪ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ

درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ

)ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر(

)ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ(

ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﻏﻼت

ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻼت

ﮔﻨﺪم

210

570

32

28

ﺑﺮﻧﺞ

147

570

22

28

ذرت

139

600

21

30

ﺟﻮ

52

130

8

6

ﺳﺎﯾﺮ ﻏﻼت

110

145

17

8

ﺟﻤﻊ

658

2015

100

100

ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل

ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ اراﺿﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺖ ﻏﻼت در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﯾﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻏﻠﺐ اﯾﻦ اراﺿﯽ دارای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﮔﻨﺪم و ذرت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻼت در اراﺿﯽ دﯾﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ  3/2ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل
 1995ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اراﺿﯽ آﺑﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2025اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ  4ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮﺳﺪ.
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ﻏﻼت ﮐﺸﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .از
ﺣﺪود  11ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی زراﻋﯽ
 79 - 80ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  7/7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر آن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎدل  70درﺻﺪ از اﯾﻦ
اراﺿﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﻏﻼت اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪود  45درﺻﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت آﺑﯽ و  55درﺻﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﻢ ﮐﺸﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ﺑﯿﺶ
از  70درﺻﺪ و ﺟﻮ ﺑﺎ  20درﺻﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﻏﻼت ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.
اﻟﻒ  -ﮔﻨﺪم
ﮔﻨﺪم اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﮐﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود  5ﺗﺎ  6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  60درﺻﺪ ﮐﻞ اراﺿﯽ
زﯾﺮﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻨﺪم اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽﺷﻮد .در ﺳﺎل زراﻋﯽ
 79 – 80از  5/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم 2/2 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر آن ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﺑﯽ و  3/3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﻢ ﮐﺸﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻨﺪم
در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل  9/4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ  6/6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آن )ﻣﻌﺎدل  70درﺻﺪ( از اراﺿﯽ
آﺑﯽ و  2/8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ )ﻣﻌﺎدل  30درﺻﺪ( از اراﺿﯽ دﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻨﺪم در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در اراﺿﯽ آﺑﯽ و دﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  3054و
 832ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل زراﻋﯽ  1379-80ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ،9-1
ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻨﺪم در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل زراﻋﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﮔﻨﺪم آﺑﯽ و دﯾﻢ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﻧﯿﺎ و ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺟﺪول  -9-1ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در اﯾﺮان
]ﻣﺄﺧﺬ :ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪﻫﺎی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی[

ﺳﺎل زراﻋﯽ

ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ

ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد

)ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر(

)ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ(

)ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر(

آﺑﯽ

دﯾﻢ

ﺟﻤﻊ

آﺑﯽ

دﯾﻢ

ﺟﻤﻊ

آﺑﯽ

دﯾﻢ

 80ـ 79

2/2

3/3

5/5

6/6

2/8

9/4

3054

832

 79ـ 78

2/1

2/9

5/1

6

2

8

2787

701

 78ـ 77

2/2

2/5

4/7

7/2

1/4

8/6

3194

592

 77ـ 76

2/2

3/9

6/1

7/6

4/3

11/9

3423

1094

 76ـ 75

2/2

4

6/2

7/1

2/9

10

3145

720

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻨﺪم اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن،
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻨﺪم  123ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻃﯽ  12ﺳﺎل ) 1990ﻟﻐﺎﯾﺖ  2001ﻣﯿﻼدی( ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  8-1ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  8-1ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻨﺪم در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻧﯿﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﻢ و آﺑﯽ ﻫﻤﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺘﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻨﺪم آﺑﯽ اﯾﺮان را ﮐﻪ
در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺣﺪود  3/4ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ،
ﺑﺎز ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﻢ و آﺑﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﻧﻤﻮدار  -8-1ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﮑﺮد ﮔﻨﺪم اﯾﺮان در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺟﻬﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  1990ﻟﻐﺎﯾﺖ  2001ﻣﯿﻼدی ]ﻣﺎﺧﺬ :ﻓﺎﺋﻮ[
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار  8-1اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﻞ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺑﯽ ﺑﻮده و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺻﺮﻓﺎً ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺮآب دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﺗﺼﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ از اراﺿﯽ ﻏﻼت در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﻢ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﮔﻨﺪم در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﮐﻮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ از اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ
ﺣﺪود  1ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اراﺿﯽ ﻣﻌﺎدل  6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻌﺎدل ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم آﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 2
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺪول  10-1ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﺎﯾﮕﺎه و رﺗﺒﻪ اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم دﻧﯿﺎ آورده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ زﺑﺎن آﻣﺎر رﺗﺒﻪ اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﯿﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ از ﺑﯿﻦ  123ﮐﺸﻮر
دﻧﯿﺎ ،در ﻣﻘﺎم ﻫﺸﺘﺎدم ﻗﺮار دارد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﺸﺘﺎدم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
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ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻣﺎر ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎﺋﻮ اﺳﺖ .در ﻃﻮل ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ اﯾﺮان 74و  85ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -10-1ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ]ﻣﺄﺧﺬ :ﻓﺎﺋﻮ[
ﻧﺎم ﮐﺸﻮر

ﺗﻮﻟﯿﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ )ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر(

رﺗﺒﻪ

اﯾﺮﻟﻨﺪ

9000

اول

زاﻣﺒﯿﺎ

8000

دوم

ﻓﺮاﻧﺴﻪ

6600

ﻫﺸﺘﻢ

ﻣﺼﺮ

6300

دﻫﻢ

ﻣﮑﺰﯾﮏ

4700

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن

4400

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﭼﯿﻦ

3800

ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ

ازﺑﮑﺴﺘﺎن

3000

ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ

ﺗﺮﮐﯿﻪ

2000

ﻫﻔﺘﺎد و دوم

اﯾﺮان

1800

ﻫﺸﺘﺎدم

ب  -ﺟﻮ
ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﺟﻮ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  20درﺻﺪ ﮐﻞ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﻏﻼت
اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل زراﻋﯽ  79 - 80وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺳﻄﺢ
زﯾﺮﮐﺸﺖ ﺟﻮ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺣﺪود  1/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﻣﻘﺪار  42درﺻﺪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺑﯽ و  58درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﻢ ﮐﺸﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺳﺎل  2/4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺪود  67درﺻﺪ آن
از اراﺿﯽ آﺑﯽ و  33درﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘﯽ از اراﺿﯽ دﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺳﺎل  1760ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮ
آﺑﯽ و دﯾﻢ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  2590و  934ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  11-1اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ از آﻣﺎر  5ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻮ آورده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
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ﺟﺪول  -11-1ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮ در اﯾﺮان
]ﻣﺄﺧﺬ :ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی[
ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ
)ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر(

ﺳﺎل زراﻋﯽ

ﻋﻤﻠﮑﺮد
)ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر(

ﺗﻮﻟﯿﺪ
)ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ(

آﺑﯽ

دﯾﻢ

ﺟﻤﻊ

آﺑﯽ

دﯾﻢ

ﺟﻤﻊ

آﺑﯽ

دﯾﻢ

 80ـ 79

620

860

1480

1/6

0/8

2/4

2590

934

 79ـ 78

540

650

1190

1/2

0/45

1/7

2280

684

 78ـ 77

600

800

1400

1/6

0/4

2

2650

520

 77ـ 76

700

1100

1800

2/1

1/2

3/3

2990

1060

 76ـ 75

630

870

1500

1/8

0/7

2/5

2815

833

ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﺟﻮ در دﻧﯿﺎ  52ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  130ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﺟﻮ از اﯾﻦ اراﺿﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮ در دﻧﯿﺎ  2500ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در
ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  7000ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮﻟﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  9-1ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺟﻬﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﻤﻮدار  -9-1ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮ اﯾﺮان در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺟﻬﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  1990ﻟﻐﺎﯾﺖ  2001ﻣﯿﻼدی ]ﻣﺄﺧﺬ :ﻓﺎﺋﻮ[

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان

33

ﺑﺮای ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﻣﮑﺎن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺰان اراﺿﯽ ﺟﻮ آﺑﯽ و دﯾﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ دﯾﻢ و آﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻀﺎﻓﺎً ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻞ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل
ﺟﻮ ،آﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻗﻄﺮ( .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺟﻮ آﺑﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود 3000
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده را ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮ دﯾﻢ و آﺑﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان از وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .در ردهﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻮ،
ﮐﺸﻮرﻣﺎن در رده  63ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﺻﺮﻓﺎً ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮ آﺑﯽ اﯾﺮان را ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﻢ و آﺑﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﻮر
ﻗﻄﺮ در رده  34ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای ﺑﺴﻂ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﺟﻮ در ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
 17000ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎرﯾﺎب ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ از اﯾﻦ
اراﺿﯽ ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻣﻌﺎدل  5880ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در
ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮ
در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻧﻮع آب
ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺟﺎی ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری دارد.
ج  -ﺑﺮﻧﺞ
ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﻏﻼت ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﯿﺶ از ده ﻫﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای  3/3ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺮاﻧﻪ
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺪود  100ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ ،اﻧﺪوﻧﺰی،
ﺑﻨﮕﻼدش ،ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ،وﯾﺘﻨﺎم ،ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر و ژاﭘﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﺪه ﺑﺮﻧﺞ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽروﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ  82درﺻﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺟﻬﺎن و  92درﺻﺪ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ آﺳﯿﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد.
اراﺿﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  147ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ 89
درﺻﺪ آن در ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ﻗﺮار دارد .ﺣﺪود  54درﺻﺪ اﯾﻦ اراﺿﯽ آﺑﯽ 30 ،درﺻﺪ دﯾﻢ و
 16درﺻﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮق ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ) ﻧﻤﻮدار .(10-1
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ﻧﻤﻮدار  -10-1وﺿﻌﯿﺖ اراﺿﯽ در دﺳﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮﻧﺞ در دﻧﯿﺎ ]ﻣﺄﺧﺬ :ﻓﺎﺋﻮ[
ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ در اﯾﺮان ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺣﺪود  550ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺑﯽ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ اراﺿﯽ  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﺎدل ﺳﺮاﻧﻪ 30
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺞ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻬﺎن ،ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در  123ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی  1990ﺗﺎ 2001
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﻧﻤﻮدار  11-1ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻤﻮدار  -11-1ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎن و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  1990 - 2001ﻣﯿﻼدی ]ﻣﺄﺧﺬ :ﻓﺎﺋﻮ[
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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  11-1ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﻮر در
ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎن و در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﻢ ﯾﺎ آﺑﯽ ﺑﻮدن
آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .و در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد اراﺿﯽ دﯾﻢ ،آﺑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ
اراﺿﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم اراﺿﯽ ﺑﺮﻧﺞ در ﮐﺸﻮر ﺑﺼﻮرت آﺑﯽ ﮐﺸﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺞ در اﯾﺮان ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان را ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان دارد ﻣﻮرد
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان دارد )اﻟﺒﺘﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺤﺮاﻧﯽﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻗﺮار دارد( و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای ﻃﺮح و ﺑﺴﻂ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ در ﺳﺎل  2002ﺣﺪود 610ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  60ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ  550ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎری ﮐﺸﻮرﻣﺎن
اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﺼﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  5/6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  2/8ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ در اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺞ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر  9150ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در
ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺪود  2/4ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺞ در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ
دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺞ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  12-1ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،و
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺞ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای
ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺮﻧﺞ و ذاﺋﻘﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ.
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ﺟﺪول  -12-1ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ در اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ ]ﻣﺄﺧﺬ :ﻓﺎﺋﻮ[

اﯾﺮان
ﺳﺎل

ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺳﻄﺢ

ﺗﻮﻟﯿﺪ

)ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر(

)ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ(

2002

550

2/1

3850

612

5/6

9150

2001

520

2

3860

560

5/2

9300

2000

530

1/97

3700

660

6

9100

1999

590

2/35

4000

650

5/8

8870

1998

610

2/77

4500

520

4/5

8600

ﺳﻄﺢ

ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻣﺼﺮ

)ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر( )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ(

)ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در
ﻫﮑﺘﺎر(

)ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در
ﻫﮑﺘﺎر(

 -6-1ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
و رﻓﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎﯾﯽ در
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬا ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺳﺮاﻧﻪ آب
ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  1300ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎن در وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار دارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮔﺮدد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎن
ﺻﺎدرات ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻋﺎﻟﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﻋﻤﻠﮑﺮد و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازای ﺳﻄﺢ و ﻣﯿﺰان آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اراﺿﯽ دﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در اراﺿﯽ آﺑﯽ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺪرن ﮐﻪ آب
ﮐﺎﻓﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﻧﺪارد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﺎی ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ آب آﺑﯿﺎری واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و
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ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺤﺮان و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در آﯾﻨﺪه و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر را
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎ روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎی
زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان آب،
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ﻣﻘﺪار آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع »ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی« ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزیﻫﺎی آﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی ﮐﻮﻓﯽ ﻋﻨﺎن )دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ( ﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب
آﺑﯽ در ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب )ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻫﺮ ﻗﻄﺮه آب( دارﯾﻢ.1
وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی آﺑﯿﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اراﺿﯽ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻫﺪاﻓﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ »ﺑﻬﺮهوری« اﻣﮑﺎن
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻫﺪف را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻮأﻣﺎن ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ را ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم »اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﻪ ازای ﻫﺮ واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ« ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺴﻂ ﻣﻔﻬﻮم
ﺑﻬﺮهوری در ﻓﺼﻞﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد ﺿﺮورت ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
ﺑﻬﺮهوری ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻓﯽ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ درک ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﻮﺿﻮع در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

1- We need a Blue Revolution in agriculture that focuses on increasing productivity
’per unit of water—‘more crop per drop.
Mr. Kofi Annan,
Secretary General of the United Nations,
Report to the Millennium Conference, October, 2000
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ﻓﺼﻞ دوم
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮهوری
 -1-2ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ را از
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻼﺷﻬﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺳﺎده ﺑﻬﺮهوری 1ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﮋه ،ﯾﮏ
دوره ﻣﻌﯿﻦ و ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه،
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺮهوری ﻫﺪﻓﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
 -1اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
 -2ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮخ ﺗﻮرم
 -3دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻧﺪﮔﯽ
 -4اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﯿﺎب
 -5اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
 -6اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺰاﯾﺎ و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
 -7ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
 -8اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری
 -9اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ازدﯾﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ
ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری در زﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﯽﺗﻮان
روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی آن
در آﯾﻨﺪه ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد .اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮهوری ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮددﻫﯽ
واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻬﺮهوری ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
1- Productivity
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اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮهوری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ روش ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ و ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ
ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮهوری از دﯾﺪ ﮐﻤﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎ
اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﺎراﯾﯽ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه وری آب و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح آن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 -2-2ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﻬﺮهوری
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻟﻐﺖ »ﺑﻬﺮهوری« ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﻮﺋﯿﺰﻧﯽ«

1

در ﺳﺎل  1766ﻣﯿﻼدی ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ .ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  1883ﻓﺮدی
ﺑﻪ اﺳﻢ »ﻟﯿﺘﺮِ« 2ﺑﻬﺮهوری را »ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدن« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد.
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ واژه ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ
اﺻﻄﻼح ﺑﻬﺮهوری آب در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ ﻣﺎده ارزﺷﻤﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺮهوری آب ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی داده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

 -3-2ﺗﻤﺎﯾﺰ ﭼﻨﺪ واژه )ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﺎراﯾﯽ ،اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﺑﻬﺮهوری(
ﺑﻬﺮهوری در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی دﯾﮕﺮ و ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ درﺑﺎره ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ آن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮی داده ﺷﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺮورﺗﺎً ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺑﻬﺮهوری ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
1- Qoesnay
2- Littre
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اﻟﻒ -ﺗﻮﻟﯿﺪ
»ﺗﻮﻟﯿﺪ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎﻻ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ
ﺑﻬﺮهوری ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ )ﻧﻬﺎدهﻫﺎ( ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ.
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯿﺰان »ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ« از  5000در ﻣﺎه
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  4000در اﯾﻦ ﻣﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در »ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ« ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﻬﺮهوری در ﮐﻞ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در »ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ« ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  20درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪات رخ داده
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻏﯿﺒﺖ در اﯾﻦ ﻣﺎه ،ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﺎﻫﺶ »ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ« ﺷﺪه و ﻣﺒﯿﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ
واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ از ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮهوری داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﯾﮏ واﺣﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﺮهوری آن واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻬﺮهوری آن
واﺣﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻ رود .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ:
»ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺿﺎﻓﯽ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺴﺖ«
در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ،واژهﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری ،ﮐﺎراﯾﯽ 1و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ 2ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺑﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص داده ﻣﯽﺷﻮد.
ب  -ﮐﺎراﯾﯽ
ﮐﺎراﯾﯽ ﯾﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﯾﺎ ﺑﺎزده در واﻗﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ )ﮐﺎر ،ﺗﻮﻟﯿﺪ وﻏﯿﺮه( ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺧﺼﻮص ﮐﺎراﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزده ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺗﻌﺎرﯾﻒ
راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی آﺑﯿﺎری اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﻣﺎﺷﯿﻦ )ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ و
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ( ،ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﻫﻤﻮاره ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﯾﮏ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ در

1- Efficiency
2- Efectiveness
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ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن )ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎز( ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﯿﺰش و ﻫﺪاﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ،ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﻮد.
ج  -اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از درﺟﻪ و ﻣﯿﺰان ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﺗﻼشﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ وﻟﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺟﻨﺒﻪ
ﮐﯿﻔﯽ دارد.
ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻟﺰوﻣﺎً ﻫﻢﺳﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﺎراﯾﯽ در
ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺳﻄﺢ ﯾﺎ ﻣﯿﺰاﻧﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﻠﻮب و اﯾﺪهآل
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ ﻣﺰرﻋﻪای دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﮐﺸﺎورز ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر ﻣﺠﺮب و آﮔﺎه ،ﺧﻮد ﺑﺎ ﺻﺮف ﮐﺮدن وﻗﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﭘﻤﭗ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﻤﭗ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورز در ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﭘﻤﭗ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮده اﻣﺎ اﻗﺪام او ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﯾﻊ آب اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮده و
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺸﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ،
ﻣﺪﯾﺮ آن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺶ ﺳﻔﺎرش ﭼﺎی ﻣﯽدﻫﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺴﺘﺨﺪم زﻣﺎﻧﯽ ﭼﺎی را
ﻣﯽآورد ﮐﻪ آن ارﺑﺎب رﺟﻮع ﮐﺎرش را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده و رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺴﺘﺨﺪم در ﺗﻮﺿﯿﺢ
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﺎی ﺗﺎزه دم از ﻣﯿﻬﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮش ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ
ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪم وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﯿﺖ و ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداده )ﮐﺎرآﯾﯽ(،
اﻣﺎ ﺧﺪﻣﺘﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ(.
ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ:
ﺑﻬﺮهوری = اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ  +ﮐﺎراﯾﯽ
ﺑﻬﺮهوری = اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی درﺳﺖ  +اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎ
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻻزم اﺳﺖ در ﮐﺎرﺑﺮد ﺻﺤﯿﺢ واژهﻫﺎی »ﺑﻬﺮهوری«» ،ﺗﻮﻟﯿﺪ«» ،ﮐﺎرآﯾﯽ«
و »اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ« دﻗﺖ ﺷﻮد.
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 -4-2ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
در اﯾـﻦ ﻓﺼـﻞ ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﺑﻬﺮه وری از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ
ﻣﻔﻬـﻮم ﺑـﺎ ﺗﻮﻟـﯿﺪ ،ﮐﺎراﯾﯽ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آب در
ﺗﻮﻟـﯿﺪات ﮐﺸـﺎورزی از ﯾـﮏ ﺳﻮ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در دﺳﺘﺮس از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﻫﻤﯿﺖ
ارﺗﻘـﺎی ﺑﻬـﺮهوری آب ﮐﺸـﺎورزی ﺑـﺮای ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﮐﻢ آب ،روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه
اﺳـﺖ .در ﻓﺼـﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮه وری آب و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﻄﺮح آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی
 -1-3ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ارزﺷﻤﻨﺪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارد.
ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﮐﺎر
ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا آب ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی ﺑﮑﺎر ﻧﻤﯽرود .ﺑﻬﺮهوری آب
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺣﺎﺻﻞ از آن ارﺗﺒﺎط دارد و ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻬﺮهوری آب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪای ﻻزم
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻏﯿﺮﭘﻮﻟﯽ ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺎ دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﻘﺎی
ﺑﻬﺮهوری آب در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن و
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢ آب ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ.

 -2-3اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری »ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ« در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺑﺘﺪا ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻤﯿﺎب را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و در اداﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی
ﺑﻬﺮهوری آن ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻤﯿﺎب ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻓﺮاواﻧﯽ زﻣﯿﻦ و ﮔﺮاﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوری
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد زﻣﯿﻦ ،ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﻬﺮهوری زﻣﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰﯾﻬﺎ
و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب ﺑﺎﺷﺪ.
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در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ دوش زراﻋﺖﻫﺎی ﻓﺎرﯾﺎب اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻣﺼﺎرف
آب اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺧﺘﺼﺎص دارد .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ از
ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﯾﻨﺪه را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪه ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮوری آب ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺷﻮد)ﺷﮑﻞ .(1-3
ﻣﺤﺼﻮل

آب

اﺷﺘﻐﺎل

ﮐﻮد

اﻣﻨﯿﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی

ﻋﺎﻣﻞ
ﮐﻤﯿﺎب

ﺧﺎک
ﮐﺎرﮔﺮ

درآﻣﺪ

اﻧﺮژی

0000

0000

ﺷﮑﻞ  -1-3ورودی و ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻤﯿﺎب
)در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻤﯿﺎب آب اﺳﺖ(
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮر ،ﺗﺨﺼﯿﺺ آب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ دارای ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ازای ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ از ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺪفﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻫﺪفﻫﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آب ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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 -3-3اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺑﻬﺮهوری
اﻣﺮوزه در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ
ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﯿﺎ ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﺑﻬﺮهوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻤﺎم آﺣﺎد ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ
ﺑﻬﺮهوری ﺑﻤﻌﻨﺎی اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ »ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻤﮑﻦ از زﻣﺎن و ﺗﻮان ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه« اﺳﺖ.
ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و روشﻫﺎ
را ﺧﻮب ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
از اﯾﻦ اﻫﺪاف را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد:
•

اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺠﺎت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﯾﮏ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ

•

اﻫﺪاف ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

•

اﻫﺪاف ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

•

اﻫﺪاف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮد ،زﯾﺎن و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﻬﺮهوری را ﺑﺼﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺘﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻬﺎده ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در واﻗﻊ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺑﻬﺮهوری اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻄﻮر
ﮐﻠﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺘﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻬﺎده ،ﺣﺎﮐﯽ از »ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺮهوری« در ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ وﯾﮋه و در ﯾﮏ
دوره ﺧﺎص اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺘﺎﻧﺪه ،ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی واﺣﺪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺘﺎﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎدﯾﺮ وزﻧﯽ ،ﺗﻌﺪاد ،ﺳﻮدﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ،ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ و ﻏﯿﺮه ﻣﻄﺮح
ﺷﻮد .ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻬﺎده در ﺑﺤﺚ ﺑﻬﺮهوری آب ﻋﻤﻮﻣﺎ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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 -4-3ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ »ﺑﻬﺮهوری از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ«» ،ﺑﻬﺮهوری از
دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎﻟﯽ« و »ﺑﻬﺮهوری از دﯾﺪﮔﺎه اﺷﺘﻐﺎل« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ
ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ.
•

ﺑﻬﺮهوری از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ :ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﺑﻬﺮهوری ﺑﯿﺸﺘﺮ آب
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ازای واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب اﺳﺖ.

•

ﺑﻬﺮهوری از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎﻟﯽ :ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻬﺮهوری ﺑﯿﺸﺘﺮ آب ﮐﺸﺎورزی
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ازای واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب اﺳﺖ.

•

ﺑﻬﺮهوری از دﯾﺪﮔﺎه اﺷﺘﻐﺎل :ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻬﺮهوری ﺑﯿﺸﺘﺮ آب
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ازای واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب اﺳﺖ.

ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ
ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ ﮐﺘﺎب دو ﺷﺎﺧﺺ
 BPDو  NBPDرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﻒ  -ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ازای واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب  CPDﯾﺎ Crop Per Drop
 CPDﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل در ﻗﻄﺮه ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﺧﺼﻮص ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان
ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در واﻗﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
)ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ ،ﮔﻮﺷﺖ ،ﭼﻮب و ﻏﯿﺮه( ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ آب اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
ﻣﻘﺪار آب ﻣﺼﺮف ﺷﺪه

= CPD
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در راﺑﻄﻪ ﻓﻮق ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺸﮏ  ،ﺗﺮ و ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯽ از
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﻪ ،رﯾﺸﻪ و ﻏﯿﺮه( و ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ آب
ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار آب ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آب ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ،آب ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ
ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ،آب ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﺎه و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺖ.
 CPDرا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ،ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﮐﺸﺎورزی ﺑﮑﺎرﺑﺮد وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد
ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎ در  CPDاﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ،
ﻧﻮع وارﯾﺘﻪ و ﻏﯿﺮه دارد.
 CPDرا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ،
داﻣﭙﺮوری و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺪاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ راﺣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﺳﺘﻔﺎده از  CPDﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﯾﮏ رﻗﻢ ﺧﺎص ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﺷﺪ دﻗﺖ ﺧﻮﺑﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ  CPDدو ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﮐﻪ
دارای اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ دﻗﺖ ﮐﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﻋﻤﻞ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  CPDﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل  CPDﻋﻠﻮﻓﻪ از زﻋﻔﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪار ﺳﻮد
ﺣﺎﺻﻞ از زﻋﻔﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده و
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻄﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺖ.
ﺑﻄﻮر ﮐﻞ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ  CPDﻣﺤﺼﻮﻟﯽ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ
ﻗﯿﺎس زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺠﺰ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ب -ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ازای واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب  BPDﯾﺎ Benfit Per Drop
اﮔﺮ ﻗﺪم را ﮐﻤﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از  CPDﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺑﻪ  BPDو ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ
ازای واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار آب ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
ﻣﻘﺪار آب ﻣﺼﺮف ﺷﺪه

= BPD
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راﺑﻄﻪ ﻓﻮق ﺑﺮاﺳﺎس »رﯾﺎل ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ« و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽﺗﺮ
» واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب /واﺣﺪ ﭘﻮل« ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﺧﺺ  BPDﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺼﺮف آب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻮد
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  CPDدارای ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ اﺳﺖ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده ﺑﻮده اﻣﺎ
در اﯾﻦ روش ﻣﻘﺪار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺮف ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و
ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﯾﻦ روش اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﮐﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ BPDﯾﮏ
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻮده و ﺷﺎﺧﺺ  NBPDﻧﻮع اﺻﻼح ﺷﺪه آن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻬﺮهوری ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل
ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮرم ،اﺳﺘﻬﻼک ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل و
ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ج-ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ازای واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب  NBPDﯾﺎ Net Benefit Per Drop
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻬﺮهوری آب
ﮐﺸﺎورزی NBPD ،ﯾﺎ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ در ﻗﻄﺮه اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ﺑﺮﺧﻼف روش ﻗﺒﻞ
ﺑﻪ ﺟﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ،ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ در ﺻﻮرت
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻣﺼﺮف آب از ﻣﻨﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی ،روﺷﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ
ﻣﻘﺪار آب ﻣﺼﺮف ﺷﺪه

= NBPD
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ﺑﺮاﺳﺎس راﺑﻄﻪ ﻓﻮق ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮی آب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻮد
ﺧﺎﻟﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .در ﻋﻤﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺷﺎﺧﺺ  NBPDﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی  ،اﺳﺘﻔﺎده از آب در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ،داﻣﭙﺮوری و
ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ،
ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺖ.
د -راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎ
ﻋﻤﻮﻣﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﮐﻤﺘﺮ آب ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .راﻧﺪﻣﺎن
آﺑﯿﺎری دارای راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهوری آب اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری،
ﺑﻬﺮهوری آب ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ راﺟﻊ ﺑﻪ آن
ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ آﺑﯿﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ آب
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﺷﺪ.
ه -ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ازای ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب
ارزش اﻓﺰوده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮهوری )ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن(
ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ
ازای ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .در آﯾﻨﺪه
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت
اراﯾﻪ دﻫﺪ.
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و  -ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﮐﺸﺎورزی در ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎری
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮهوری
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.

 -5-3ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری »ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ«در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺑﺘﺪا ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻤﯿﺎب را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری اﯾﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان آب ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری
آب ﮐﺸﺎورزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻄﻮر ﮐﻞ ﻣﯽﺗﻮان از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ از ﺑﻬﺮهوری آب )ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺳﻮد ،اﺷﺘﻐﺎل و ﻏﯿﺮه (
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﺧﺼﯽ
ﻫﻤﭽﻮن  NBPDﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﭼﻨﺪان ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻄﻮر ﮐﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﮑﺎﻧﯽ و
زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺮهوری دﻗﯿﻖﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎ دارد ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
ﺑﻬﺮهوری آب ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری آب

 -1-4ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺎ ﺑﻬﺮهوری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻬﻢ ﮐﺸﺎورزی ﻧﻈﺮی ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ )ﺟﺪول (1-4اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت در
ذﻫﻦ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪد:
ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی وﺟﻮد دارد؟
آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد آب در ﮐﺸﻮر ،اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ در ﺗﺨﺼﯿﺺ و اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ
ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
آﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﺧﺎک و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻮد،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و اﺷﺘﻐﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؟
ﺟﺪول - 1-4ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻬﻢ ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎل زراﻋﯽ 1379-80
]ﻣﺎﺧﺬ :ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی[
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻪ

)ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر(

)ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر(

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﮔﻨﺪم آﺑﯽ

اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ – 1173

اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان 4034 -

3/43

ﺟﻮ آﺑﯽ

اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 600 -

اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان 3498 -

5/83

ذرت داﻧﻪای آﺑﯽ

اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن 1952 -

اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ 7200 -

3/68

ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ آﺑﯽ

اﺳﺘﺎن ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ 14451 -

ﺧﻮزﺳﺘﺎن 45382 -

3/14

ﻣﺤﺼﻮل
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ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاریﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻏﯿﺮ ﮐﺸﺎورزی در
راﺳﺘﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻮد ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ،اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ
دﺳﺖ ﺑﻮده و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺮف
ﺻﺤﯿﺢ آب اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد.
در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری آب،
ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪود ﮐﺴﺐ ﺷﺪه  ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ
اﻋﺪاد اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری در زﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ﺗﺎ
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﺤﻠﯿﻞ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از اﯾﻦ اﻋﺪاد اﻧﺠﺎم داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮع و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﻣﺴﺎﯾﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ،
ﻣﻘﺪار ﺑﺎران ﻣﺆﺛﺮ ،اﺷﺘﻐﺎل،ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ،اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ،آب ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ و ﻣﻮاردی از
اﯾﻦ دﺳﺖ در ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری و اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺆﺛﺮ
اﺳﺖ .در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻓﺼﻞ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺑﻬﺮهوری آب آورده
ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -2-4ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ
ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در اﯾﺮان و ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺸﻮر
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
اﻟﻒ -ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮهوری آب در اﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ  CPDﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﻮر
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ  CPDاﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﻋﺪاد اوﻟﯿﻪ ﮐﻤﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد از دﻗﺖ آﻧﭽﻨﺎن
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎده ﺑﻮدن اﻋﺪاد اوﻟﯿﻪ ﺟﻬﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی زراﻋﯽ  1378-79و
 1379-80در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺟﺪول .(2-4
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ﺟﺪول -2-4ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ  CPDﺑﺮای ﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
زراﻋﯽ  1378-79و 1379-80

ﺳﺎل زراﻋﯽ

)ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ(

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ

)ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ(

ﻣﺤﺼﻮﻻت داﯾﻤﯽ

)ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ(

ﺟﻤﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪات آﺑﯽ

ﮐﺸﻮر

)ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(

آﺑﯽ

دﯾﻢ

ﺟﻤﻊ

آﺑﯽ

دﯾﻢ

ﺟﻤﻊ

ﺟﻤﻊ ﻣﺼﺮف آب درزراﻋﺖ آﺑﯽ

1379-80

41

5/ 5

46/5

11/8

0/ 8

12/6

52/8

CPD
)ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(

1378-79

40

4/ 7

44/7

10/8

1/ 5

12/3

50/8

ﺣﺪود /5

0/63

79

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺣﺪود /5
80

0/66
0/645

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی  CPDﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی در ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ازاﯾﻦ
دﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻄﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ  CPDﻃﯽ دو دوره ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺼﺮف آب در اﺛﺮ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎی ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ و
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آب داﻧﺴﺖ.
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺘﺼﺎدی
 NBPDرا ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ  ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺗﺤﻠﯿﻞ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺎ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺮهوری ﻣﺼﺮف آب در ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻘﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاریﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آب ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻘﺪاری
از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ آﺑﯿﺎری ﺷﺪن ﻣﺰارع ،ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ )ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﺮای دام( ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
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ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ.
ب  -ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺮهوری در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﮔﯿﻼن ،دز و ﻣﻐﺎن
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی  BPD ،CPDو NBPD
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری
و زﻫﮑﺸﯽ ﮔﯿﻼن ،دز و ﻣﻐﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ از
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﮔﯿﻼن ﺳﺎل  1381و ﺑﺮای
ﺷﺒﮑﻪ دز ﺳﺎل  1380و ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻐﺎن ﺳﺎلﻫﺎی  1375ﺗﺎ  1380ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ آب ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ،ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻄﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮهوری ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
ب - 1 -ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﮔﯿﻼن

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﮔﯿﻼن در ﺳﺎل  1381ﺣﺪود 172800
ﻫﮑﺘﺎر و ﻧﻮع ﮐﺸﺖ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﭘﺮورش
ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺣﺪود  170000ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .زﻣﺎن ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﻤﻪ دوم اردﯾﺒﻬﺸﺖ و آﺧﺮ ﻣﺮداد
ﺑﻮده و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ در ﻫﮑﺘﺎر  2250ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺞ  4000رﯾﺎل ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر
رﯾﺎل  11,570,000ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪار ﮐﻞ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ 1360 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده
و ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ در ﺷﺒﮑﻪ  1200ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و در ﻓﺼﻞ ﮐﺸﺖ ﺣﺪود  244ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﮑﯿﺖﻫﺎ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده و ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ
آبﺑﻬﺎء ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺜﺒﯿﺖ آبﺑﻬﺎی زراﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ و ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﮔﯿﻼن
ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی  BPD ،CPDو  NBPDرا ﺑﻪ
ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد )ﺟﺪول .(3-4
ﺟﺪول -3-4ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی  BPD ،CPDو  NBPDدر ﺷﺒﮑﻪ ﮔﯿﻼن) ﺳﺎل(1381
ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺎﻟﺺ )ﻫﮑﺘﺎر(
ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل

ﮔﯿﻼن
ﺣﺪود 172800
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮﻧﺞ

آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ)ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(

1/36

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺞ )ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر(

2250

ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮل )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم(

389

ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ) رﯾﺎل ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم(

4000

ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﮐﻞ ) ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل(

1560

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر )ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

11/5

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ) ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل(

1990

ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻞ ) ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل(

-430

) CPDﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ/ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم(

0/285

) BPDﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ/رﯾﺎل(

1140

) NBPDﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ/رﯾﺎل(

-318

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺎﻧﯽ )ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ(
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻘﺪار ﺑﺎران ﻣﻮﺛﺮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اراﺿﯽ دﯾﻢ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ را ﺟﻬﺖ
دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد .
در ﺟﺪول  3-4ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ  NBPDﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪن ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻘﺪاری
ﮐﻤﺘﺮ از ﺻﻔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ب  -2-ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ دز

ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ دز ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺎﻟﺺ  100000ﻫﮑﺘﺎر در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ
اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب آن رودﺧﺎﻧﻪ دز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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راﻧﺪﻣﺎن ﮐﻞ آﺑﯿﺎری در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  30درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در زﻣﺎن ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ﺑﯿﻦ  250ﺗﺎ  300ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .آب ﺑﻬﺎ در اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ در ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاﺳﺎس  %3ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی  BPD ،CPDو NBPD
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول  4-4ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد.
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ب -3-ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻐﺎن

ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﻣﻐﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل آب از ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻣﯿﻞ و ﻣﻐﺎن ،اراﺿﯽ
دﺷﺖ ﻣﻐﺎن را آﺑﯿﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ اﻗﻠﯿﻢﺷﻨﺎﺳﯽ دﺷﺖ ﻣﻐﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ و
ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻫﺎی ﮔﺮم و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺮﻃﻮب و زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻌﺘﺪل
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎدﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﺳﺮد و دارای ﯾﺨﺒﻨﺪانﻫﺎی ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  299ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﻧﯿﻤﻪ دوم اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺎ اواﯾﻞ
ﺧﺮداد اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺗﺒﺨﯿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  1485ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن در
ﻣﺎهﻫﺎی ﺗﯿﺮ و ﻣﺮداد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﻣﻐﺎن آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺣﺪود  63000ﻫﮑﺘﺎر
اراﺿﯽ ﺧﺎﻟﺺ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻐﺎن  ،ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرس ،ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ زﻣﯿﻨﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺸﺖﻫﺎی ﻋﻤﺪه در ﮐﺸﺖ و
ﺻﻨﻌﺖﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ ،ذرت ﺑﺬری ،ذرت داﻧﻪای ،ذرت ﻋﻠﻮﻓﻪای ،ﯾﻮﻧﺠﻪ ،ﺑﺎﻏﺎت و
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﻮده و ﮐﺸﺖﻫﺎی ﻋﻤﺪه اراﺿﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﻨﺪم ،ﭘﻨﺒﻪ ،ﺟﻮ ،ﯾﻮﻧﺠﻪ،
ذرت داﻧﻪای ،ذرت ﻋﻠﻮﻓﻪای ،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﺻﯿﻔﯽﺟﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ آبﺑﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد و آب ﺑﻬﺎء ﺑﺮ اﺳﺎس  3درﺻﺪ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر اﺧﺬ
ﻣﯽﮔﺮدد .آب ﺗﻮزﯾﻌﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزی ،آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺨﺶ
ﺻﻨﻌﺖ و ﺷﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی  BPD ، CPDو
 NBPDرا ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی  1375ﺗﺎ  1380در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻐﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪاول  5-4و 6-4
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد.
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 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﺳﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪهدر اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ)ﺟﺪول .(7-4
ﺟﺪول -7-4ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﺳﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﺒﮑﻪ

ﮔﯿﻼن

دز

ﻣﻐﺎن

ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

1381

1380

1380 -1375

1380-1379

) CPDﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ/ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم(

0/285

1/07

0/82

0/645

) BPDﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ/رﯾﺎل(

1140

344

702

-

) NBPDﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ/رﯾﺎل(

-318

152

377

-

ﺷﺎﺧﺺ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ
دز ﻣﻘﺪار  ،CPDﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﮔﯿﻼن ،ﻣﻐﺎن و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ازای واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﮔﯿﻼن ﻣﻘﺪار ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎزای
واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﻮده و دﺳﺖ آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﻣﻐﺎن
ﻣﻘﺪار ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ازای واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ زﻣﺎﻧﯽ
دادهﻫﺎ ،ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ آب ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ )در ﺷﺒﮑﻪ دز آب ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ
ورودی ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ و در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻐﺎن آب ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ درﺟﻪ  2ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ( و
ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد .اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از آوردن اﯾﻦ اﻋﺪاد اراﯾﻪ روش ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻋﺪاد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﺪول  7-4ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی  CPDو  BPDو
 NBPBﻫﻢ روﻧﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
دﻗﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻧﻤﻮدارﻫﺎی  1-4ﺗﺎ  3-4ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺑﻬﺮهوری آب
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﻤﻮدارﻫﺎی  4-4ﺗﺎ  6-4ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری آب در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻐﺎن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻧﻤﻮدار  -1-4ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ) CPD(Kg/m3در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آﺑﯿﺎری و
زﻫﮑﺸﯽ ﮔﯿﻼن  ،دز  ،ﻣﻐﺎن و ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

ﻧﻤﻮدار  -2-4ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ )ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ/رﯾﺎل(  BPDدر ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﮔﯿﻼن  ،دز و ﻣﻐﺎن
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ﻧﻤﻮدار  -3-4ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ )ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ/رﯾﺎل(  NBPDدر ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﮔﯿﻼن  ،دز و ﻣﻐﺎن

ﻧﻤﻮدار  – 4-4ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎﻧﯽ  ,ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ) CPD(Kg/m3در ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﻣﻐﺎن
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ﻧﻤﻮدار  – 5-4ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ )ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ/رﯾﺎل(  BPDدر ﺷﺒﮑﻪ
آﺑﯿﺎری ﻣﻐﺎن

ﻧﻤﻮدار  – 6-4ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ )ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ/رﯾﺎل(  NBPDدر ﺷﺒﮑﻪ
آﺑﯿﺎری ﻣﻐﺎن
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 -3-4ﻣﺜﺎلﻫﺎی از ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی
اﻟﻒ -ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻼت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎوت
در اﻟﮕﻮی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎ ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ رژﯾﻢﻫﺎ درﺻﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .در ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻏﻼت ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻮده و در ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ
ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﻏﻼت ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺞ و ﮔﻨﺪم در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی اﻓﺮاد ﻧﻘﺶ ﺑﻪ
ﺳﺰاﯾﯽ دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻌﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻣﺼﺮف آب در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻼت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی در ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﮑﻞ  1-4وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺮوری ﻣﺼﺮف آب در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻏﻼت را
در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻗﺎﯾﺎن زﯾﻤﯿﻨﮓ 1و روز ﮔﺮاﻧﺖ 2ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮهوری ﻣﺼﺮف آب در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﺮﻧﺞ ﺑﯿﻦ  0/1ﺗﺎ  0/64وﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻏﻼت ﺑﯿﻦ  0/1ﺗﺎ  2/45ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ
ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ  1-4ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ آب را ﺑﻬﺘﺮ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻼت ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﺷﮑﻠﻬﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮرد
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.

1- Ximing
2- Rosegrant
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ﺷﮑﻞ  -1-4ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻬﺮهوری آب در ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺞ وﺳﺎﯾﺮ ﻏﻼت )(1995

]ﻣﺎﺧﺬ  :زﯾﻤﯿﻨﮓ و روز ﮔﺮاﻧﺖ [
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ب -ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎﺋﻮ ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  8-4ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول - 8-4ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ]ﻣﺎﺧﺬ :ﻓﺎﺋﻮ[
ﻧﺎم

واﺣﺪ

آب ﻣﺼﺮﻓﯽ )ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(

ﮔﺎو

ﯾﮏ راس

4000

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ

ﯾﮏ راس

500

ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو

ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم

15

ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ

ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم

10

ﻣﺮغ

ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم

6

ﻏﻼت

ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم

1/5

ﻣﺮﮐﺒﺎت

ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم

1

ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻋﺪاد ﻓﻮق ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻬﺮهوری آب را در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن
ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺪاد ﺟﺪول ﻓﻮق و ﻣﻮاردی
از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ دﻫﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬای ﮐﺸﻮر ﺑﺮ
اﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﯿﺰان آب ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺟﻬﺖ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ  2800ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮی اﻧﺮژی
ﻧﯿﺎز دارد و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﺪود  1000ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب در ﺳﺎل ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬای  100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ،
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ  100ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب در ﺳﺎل دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺎرف دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻏﯿﺮه ،ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.
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در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آب
ﻣﺠﺎزی 1ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ آب وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﺟﺪول  7-4ﻧﻈﺮی ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ واردات ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻏﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮری  ،ﺣﺪود  1/5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ
ﻣﮑﻌﺐ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری آب را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﻮد.

 -4-4ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﺑﻄﻮر ﮐﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی،
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از روﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری آب در
ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﺼﺮف
ﺻﺤﯿﺢ آب در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻏﯿﺮ ﮐﺸﺎورزی ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎران ﻣﺆﺛﺮ ،ﻣﺴﺎﯾﻞ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﺤﻞ
ﺗﻌﯿﯿﻦ آب ورودی ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

1- Virtual water
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری ﻣﺼﺮف آب و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﺑﺤﺮان آب در ﮐﺸﻮر اﻫﻤﯿﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﺮاوان ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ،اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﺶ از راه دور و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ،راﺣﺖﺗﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺮهوری
آب ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
روشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی

5ـ1ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﺑﺮ روی ﺑﻬﺮهوری آب
در ﺑﯿﺶ از  40ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ارزش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ واﺣﺪ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﺎ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﺧﺘﻼف را ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻏﻠﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖﺗﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن اﻗﻠﯿﻢﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﮑﺴﺎن،
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهوری آب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ،ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ در روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری،
ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب دﻧﯿﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮر اﯾﺮان )در ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺘﺎب ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ( ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺑﺤﺮان آب و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ
ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی و ارﺗﻘﺎی آن ﺑﺎ اﻋﻤﺎل روشﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ و
ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎل ﺟﺎی ﺳﺌﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوری آب
در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻻزم
اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺎز دارد؟ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری
ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮔﺮدد؟ ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮای آن ﮐﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت؟ وﻇﺎﯾﻒ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه و ﻧﻬﺎد در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺳﻬﻢ آﻣﻮزش در ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ اﯾﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﯿﭻ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ،اﮔﺮ در آن روش اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﻧﺤﻮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﻣﺘﻮﻟﯽ
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اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ،زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻋﻤﻠﯿﺎت ،آﻣﻮزش و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﻀﺎﻓﺎً ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اراده و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی درﮔﯿﺮ در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺻﻮﻟﯽ و
ﺟﺎﻣﻊ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر روشﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ و
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺪوﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد
ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻨﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،زراﻋﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و ﻏﯿﺮه را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺎ دﻗﺖ و اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﮑﺎر ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪﻣﺖ ﮐﺸﺎورزی ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ آب ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .ﻋﻠﻞ زﯾﺎدی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد ﮐﻪ در ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻮﻫﻤﯽ از ﭘﺮ آﺑﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻓﻘﺪان
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻻزم ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهوری آب ،ﻓﻘﺪان آﻣﻮزشﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﭼﻪ
در ﺑﺨﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭼﻪ ﺑﺮای زارﻋﯿﻦ ،ﻧﺒﻮدن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و ﯾﺎ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ،ﺳﻨﺘﯽ
ﺑﻮدن روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ،ﻋﺪم ارزشﮔﺬاری واﻗﻌﯽ ﻗﯿﻤﺖ آب ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻧﺎدرﺳﺖ از
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯽ و ﻋﻠﻞ ﺑﯽﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
از آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب ﻣﺴﺘﻠﺰم
رﻋﺎﯾﺖ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎ ،ﻧﻬﺎدهﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ
در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم و اراده و ﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖﻣﺮدان ،ﻣﺪﯾﺮان،
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺸﺎورزان اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری آب در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا ،اﺑﺘﺪا روشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻬﺮهوری ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﻣﯽﮔﺮدد و در اداﻣﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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5ـ2ـ روشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻬﺮهوری
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻋﻠﻞ اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اراﯾﻪ راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوری ﺳﻮق دﻫﺪ .اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از روشﻫﺎی اﺛﺮﺑﺨﺶ
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﻬﺘﺮ در ﮔﺮو ﺷﻨﺎﺧﺖ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻬﺮهوری اﺳﺖ .ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
ﺑﻬﺮهوری و ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﻬﺎ در ﻃﯽ زﻣﺎن و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺑﻬﺮهوری آب ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ
دﯾﮕﺮ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ارزﺷﯽ را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞِ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﻬﺮهوری ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوری آن
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهوری در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
 -1ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻬﺮهوری آب در ﻃﯽ زﻣﺎن )ﺗﺤﻠﯿﻞ زﻣﺎﻧﯽ(
 -2ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺑﻬﺮهوری آب ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎ )ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯽ(
 -3ﻫﺪفﮔﺬاری ﺑﻬﺮهوری آب ﺑﺮای آﯾﻨﺪه

5ـ2ـ1ـ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻬﺮهوری آب در ﻃﯽ زﻣﺎن )ﺗﺤﻠﯿﻞ زﻣﺎﻧﯽ(
ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ،ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮهوری در ﻃﯽ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﻃﯽ ﯾﮏ دوره ﮐﺸﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل زراﻋﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه در ﺳﺎلﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن روﻧﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻬﺮهوری آب اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ روﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺸﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﺰرﻋﻪ
ﯾﺎ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ روﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاد و اﺷﮑﺎل ﺟﺪی در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
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در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺟﺰﺋﯽ از ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰا داﺷﺘﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺮهوری آن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻬﺮهوری آب ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع روش ﯾﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ را ﺑﺮ ﮐﻞ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﮐﻠﯿﻪ
اﻃﻼﻋﺎت زراﻋﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﻓﻨﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻗﺖ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در
ﻃﯽ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ،ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و زﻣﺎن
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ روﺷﻨﯽ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت روشﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ،دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

5ـ2ـ2ـ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻬﺮهوری آب ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎ )ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯽ(
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﯾﮏ
واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ،واﺣﺪ آﺑﯿﺎری ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری( ﺑﺎ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ،داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺸﺎورزان،
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻮع ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﯿﺰان
ﺑﻬﺮهوری آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺳﯿﻊ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهوری آب ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی دﯾﮕﺮ  ،در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی دﯾﮕﺮ
در ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ روﻧﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی آن واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ،از دﻻﯾﻞ ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﻬﺮهوری آب ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آﮔﺎه ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روشﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎﻻﺗﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع روش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای
ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی دﯾﮕﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎً روش »ﺷﺎﺧﺺﺳﻨﺠﯽ« 1ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
1- Benchmarking
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ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری ،ﺛﺒﺖ دﻗﯿﻖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ،ﻧﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت و
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در آﺑﯿﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری اﻋﻢ از
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﻣﺰرﻋﻪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ آب و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻫﺮ ﻧﻮع
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ دارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﺰرگ ﻫﻤﻮاره ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل روشﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ آﺑﯿﺎری و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ زراﻋﯽ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهوری اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﺎس
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺰارع در ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوری آب اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻣﺠﺎور ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد.

5ـ2ـ3ـ ﻫﺪفﮔﺬاری ﺑﻬﺮهوری آب ﺑﺮای آﯾﻨﺪه
وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﺸﻮر و ﻇﻬﻮر ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی
اﻓﺰونﺗﺮ در آﯾﻨﺪه از ﯾﮏ ﻃﺮف ،و اﻓﺰاﯾﺶ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ آب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﺷﺮب ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در آﯾﻨﺪه ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺟﺎﻣﻊ ،ﮐﺎرﺑﺮدی و دﻗﯿﻖ ﺿﺮوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه آب ،ﺑﺎزﻧﺪه اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻗﻄﻌﺎً از ﺳﻬﻢ آب اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد آب ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد آب و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا ،ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری آب
ﮐﺸﺎورزی در درﺟﻪ اول اﻫﻤﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮار دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﯿﺰان
ﺑﻬﺮهوری آب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان
ﮐﻤﺒﻮد آب ﮐﺸﺎورزی در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب در ﻫﺮ ﺳﺎل ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺪون ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺎﯾﻖ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺟﺪول و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب
ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدد.
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ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻻزم اﺳﺖ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﺑﯿﻨﺶ
و روﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن آب
ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺄﻣﯿﻦ ،اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ آب ﻣﯽداﻧﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ﺧﻮد را
ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ در ﺑﺨﺶ آب و ﮐﺸﺎورزی
ﮐﺸﻮر ،ﻣﺘﻮﻟﯽ و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ و ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ارﺗﻘﺎی
ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻻزم و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ را ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

5ـ3ـ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﮐﻤﯿﺖ و زﻣﺎن ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی ،ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه ،از ﻧﻈﺮ ﺛﻤﺮﺑﺨﺸﯽ
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دﻗﯿﻖ و اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ آن
اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری را ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
ﺑﻬﺮهوری ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪی را ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻬﺮهوری« ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ »اﻧﺪازهﮔﯿﺮی«» ،ﺗﺤﻠﯿﻞ«» ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی« و »ﺑﻬﺒﻮد« اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺖ )ﺷﮑﻞ  -1-5ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻬﺮهوری(.
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اﻧﺪازهﮔﯿﺮی

ﺗﺤﻠﯿﻞ

ﺑﻬﺒﻮد

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺷﮑﻞ  -1-5ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻬﺮهوری

درﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﺷﻮد ،ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
»اﻧﺪازهﮔﯿﺮی« ،اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ اﺳﺖ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری اﻧﺠﺎم داد ،ﺑﺮ اوﻟﻮﯾﺖ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی« ﺗﮑﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ از ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدش ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ و آﺛﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻠﻤﻮس
ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ،دو ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻃﺮح ﺷﺪن
دارﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوری« و »اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوری« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ،روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮی ﮐﺎرآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ،ﺣﺮﮐﺖ
داﯾﻤﯽ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻬﺮهوری را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪد از ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻫﻤﯿﺖ
وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰای ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻬﺮهوری را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد ،ﻟﺬا ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ارﺗﺒﺎط
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮی از ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽآورد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ در ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
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 -4-5راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی
در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﺑﺮﺧﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

5ـ4ـ 1ـ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی آﺑﯿﺎری
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎمآور ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﺳﺘﺤﺼﺎل آب ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ و
ﻓﺸﺎرﻫﺎ در ﺑﺨﺶ آب ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻧﯿﺎز آﺑﯽ
ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  1400ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺳﺪﻫﺎی در دﺳﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺪود  300ﺗﺎ  400درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﻬﺎر آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎی ﻣﺨﺰﻧﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺰاف و ﺳﺮﺳﺎمآوری را ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل 1379
اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺪﻫﺎی اﺣﺪاث ﺷﺪه در دﻫﻪ ﭼﻬﻞ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎی زﻣﺎﻧﯽ
ﯾﮑﺴﺎن ﺣﺪود  18ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎً در آﯾﻨﺪه ﺑﺎز ﻫﻢ ارﻗﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻓﺰاﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ]ﺟﻬﺎﻧﯽ.[1379 ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﺑﯽ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،آﻧﭽﻪ ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻮده ﺑﻪ ﻓﻌﻞ درآﻣﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از دﺷﺖﻫﺎی
ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﻼن ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ در ﮐﻨﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻬﺎر آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ،ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف آب ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ درک از اﯾﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺿﺮوریﺗﺮﯾﻦ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد آب را اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن در ﻃﺮحﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ،
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ آن اﻗﺪام ﮔﺮدد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح و روﺷﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﻃﯽ ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
اﻫﺪاف از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪ وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ درک ﺻﺤﯿﺢ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ و
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ﺗﻼش ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان آب ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب در
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری در ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺪرن و ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺪرن
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و درﺳﺘﯽ از راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری در
ﮐﺸﻮر در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻟﯿﮑﻦ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﯽ از
وﺟﻮد ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﻋﻤﺪهای در ﻃﺮحﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دﻗﯿﻖ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد
اﻗﺪام ﻧﻤﻮد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ اﻋﻤﺎل راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﻌﻀﻼت اﻗﺪام
ﮔﺮدد .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺮآورد و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺻﺤﯿﺤﯽ
از راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی آﺑﯿﺎری در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آﻣﺎرﻫﺎی
ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮده و ﻋﻤﺪﺗﺎً از اﺳﺘﺎﻧﺪارد و
ﺿﻮاﺑﻂ ﻻزم در ﺑﺮآورد راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﮐﺸﻮر ،راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری در اراﺿﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ آب ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
ارﻗﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮآورد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و ﺳﻄﺢ ﮐﺸﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﯾﮏ ﺳﻮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﻞ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻗﯿﻖ ﺷﺪن در راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی آﺑﯿﺎری ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری و
راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
5ـ4ـ1ـ1ـ راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل  ،ﺗﻮزﯾﻊ آب و ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪای از آب آﺑﯿﺎری در ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺤﻮﯾﻞ آب ﺑﻪ ﻫﺪر
ﻣﯽرود .در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ »ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺸﺖ آب در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻧﺎل«،
»ﺗﻠﻔﺎت آب در اﺑﻨﯿﻪﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎل«» ،ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم دﻗﺖ در اﻧﺪازهﮔﯿﺮی« و »ﺗﻠﻔﺎت
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺒﺨﯿﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺻﻼح آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز دارد .وﻟﯽ ﺟﺎی ﺳﺌﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺑﺰار ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف اﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ دارای راﻧﺪﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ و آﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺎﺋﻖ
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آﯾﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺪرنﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﮐﺸﻮر ﮐﻪ دارای
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺪه ﺑﺘﻨﯽ ،ادوات اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎن و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ دارای
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی آﺑﯿﺎری در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻠﻔﺎت آب در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ» ،راﻧﺪﻣﺎن ﯾﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ«
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ آب ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ درﯾﭽﻪﻫﺎ در ﻃﻮل ﯾﮏ دوره ﮐﺸﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ورودی در ﻫﻤﯿﻦ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺪﯾﺪی در
ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم »ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﻗﺪر ﺗﻐﯿﯿﺮات ورودی آب ﺷﺒﮑﻪ
در دوره ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﻘﺎط ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻠﻔﺎت ﻧﯿﺰ
اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ آب و ﯾﺎ زﻣﺎن
ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻧﻤﻮدن درﯾﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی اﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آب ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺤﻮﯾﻞ آب در آﺑﮕﯿﺮﻫﺎ و
ﻣﺎﻧﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ درﯾﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آب در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻠﻔﺎت آب در اﻧﺘﻘﺎل ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺤﻮﯾﻞ
آب ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ در راﻧﺪﻣﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎن ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آﺑﯿﺎری و ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺤﯿﺢ
آﺑﯿﺎری در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ.
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯿﺎری ﻣﻮﺟﻮد.
ﻧﺸﺖ آب از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ آب.
ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮدن ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب.
ﻃﺮاﺣﯽ ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ.
ﻋﺪم اﻧﮕﯿﺰه ﯾﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺑﯿﺎری.
ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ »اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی درﺳﺖ« ﺑﺎ »درﺳﺖ اﻧﺠﺎم دادن
ﮐﺎرﻫﺎ«.
ﻓﻘﺪان ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ.
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی آﺑﯿﺎری.
ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪون ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی راﻧﺪﻣﺎن و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﻧﻘﺼﺎن راﻧﺪﻣﺎن.
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 -2-1-4-5راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری در ﻣﺰارع
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  7/8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺸﺖ آﺑﯽ ﻣﻮرد
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻟﺬا ﺗﻠﻔﺎت و ﻫﺪر رﻓﺖ آب در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﮐﻢ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدد
ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت آب در ﻣﺰارع ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ و اﺛﺮ آن ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﯽ در ﻣﺼﺮف
آب و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب وﺟﻮد دارد راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری در
ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻫﻤﯽ از ﻓﺮاواﻧﯽ آب وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان در ﻃﻮل دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮﻣﯽ در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آب اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
زﯾﺮ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺰارع ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺻﺤﯿﺢ و ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن در ﻣﺰارع اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
•

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﻧﺪازه و ﺷﮑﻞ ﻣﺰارع در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺤﻮه آﺑﯿﺎری.

•

ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﯿﺎری.

•

ﻋﺪم ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺷﯿﺐ اراﺿﯽ و وﺟﻮد ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪی در ﻣﺰارع.

•

ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ آب در ﻣﺰارع )ﺑﺮﺧﯽ از زارﻋﯿﻦ ﻓﻘﻂ رواﻧﺎب ﺳﻄﺤﯽ
را ﺟﺰو ﺗﻠﻔﺎت ﻣﯽداﻧﻨﺪ(.

•

ﻃﻮل ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺎروﻫﺎ.

•

ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ دﺑﯽ ورودی ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﺎروﻫﺎ.

•

ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ آب در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ارزش واﻗﻌﯽ آن و در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی.

•

ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺑﻮدن آﺑﯿﺎری )اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز واﻗﻌﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺸﻮد و زﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ
ﮔﯿﺎه ﻗﺒﻼً ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ(.

•

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﻟﮕﻮ و ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺸﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان آب رﻫﺎ ﺷﺪه در ﻣﺰارع.

•

ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺰان زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آب ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ.

•

ﻋﺪم اﻣﮑﺎﻧﺎت و ادوات ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺣﺠﻤﯽ آب ﺑﻪ زارﻋﯿﻦ.

•

ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آب و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن دﻗﺖ آﻧﻬﺎ.
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5ـ4ـ 2ـ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ آب
اﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ آب اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ و ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﻣﻨﯿﺖ آﺑﯽ
از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد ،ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺷﺪﯾﺪ آب در آﯾﻨﺪه
ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﻮاره ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ آب را از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ داﯾﻤﺎً اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ،
ﻣﺼﺮف ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آب را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ
آن ﺑﺨﺶ ﺳﻬﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰی را در ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ را دارا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ آب در ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آب اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
ﮐﺎﻓﯽ و ﻻزم را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .راهﺣﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﯾﮏ ﮐﻼم ﮔﺬر از دوران
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ آب ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای دارد ﮐﻪ اﻣﺮوزه از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ آن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ آب ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﮐﻠﯿﻪ اﺑﻌﺎد ،ﮐﺎر دﺷﻮار و ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺑﻮده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم
اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ آب ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ )ﺑﯿﻦ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ( ﻣﺒﺎدرت ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻋﺰم ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎ درک ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ آب ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ وﻟﯽ دﺷﻮار.
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف آب
ﺑﺪون اﯾﺠﺎد اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ.
اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﻗﻌﯽ ﻣﺮدم در ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب از ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺗﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﯾﺶ
آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ.
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5ـ4ـ3ـ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺒﺨﯿﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ
ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪار آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﮔﯿﺎه ﺟﺬب ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺮق ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد )ﻏﺎﻟﺒﺎً ﮐﻤﺘﺮ از  1درﺻﺪ آب ﺟﺬب
ﺷﺪه در ﮔﯿﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ( .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﺷﻮاری اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺒﺨﯿﺮ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً در
ﺑﯿﺎن آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮔﯿﺎه ،از واژه ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻓﻮق ،ﺻﺮﻓﺎً
ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ روش آﺑﯿﺎری ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﺒﺨﯿﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف آب را اﻓﺰاﯾﺶ داده
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون آﺑﭙﺎﺷﯽ ﮐﺮدن ﺷﺎخ و ﺑﺮگﻫﺎ و ﯾﺎ ﺧﯿﺲ ﮐﺮدن
ﮐﻞ ﺳﻄﺢ ﺧﺎک ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آب را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻠﯽ ﺟﺬب آب ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ،
ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
آﺑﯿﺎری ﻣﻮﺿﻌﯽ از ﺟﻤﻠﻪ روشﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
دارای ﻣﺰﯾﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﺳﻄﺢ ﺧﺎک اﺳﺖ .اﯾﻦ
روش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﻣﯽﺷﻮد )وﺟﻮد ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻮر ﻣﻮﺟﺐ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﯾﻊ در رﺷﺪ آﻓﺎت و ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ(.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ روش آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎﻻﺗﺮ را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﻮاره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﺗﻼف آب و ﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن
ﻣﺼﺮف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﻤﺎم ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه آن را ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎه ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز واﻗﻌﯽ ﮔﯿﺎه
ﺑﻪ آب و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﮕﺎم دﻧﺒﺎل ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن
اﺗﻼف آب از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ آب ،ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ و ﺗﺒﺨﯿﺮ از زﻣﯿﻦ ﻟﺨﺖ ،ﮐﻨﺘﺮل
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ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﻮارد ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در زﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎب از آﺑﯿﺎری در اواﺳﻂ روز.

ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﯽ از رواﻧﺎب ﺳﻄﺤﯽ و ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ.
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺒﺨﯿﺮ از ﺳﻄﺢ ﺧﺎک ﻟﺨﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﻣﺎﻟﭻ و ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ.
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮق ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در آﺑﯿﺎری ﺣﺼﻮل راﻧﺪﻣﺎن  100درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻠﻔﺎت ﻋﻤﻘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺴﺘﻦ ﻧﻤﮏ از ﻣﻨﻄﻘﻪ
رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

5ـ4ـ4ـ اﻧﺠﺎم ﮐﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری
آﺑﯿﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل از واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻً آب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی در ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آب ﺑﻪ اﻧﺪازه و ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ در دﺳﺘﺮس
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اراﺿﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت رﺳﯿﺪن
آب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب در ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .ﮐﻢ آﺑﯿﺎری ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از »ﻣﺼﺮف ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ و ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ آب ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اراﺿﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ« و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﮐﻢ آﺑﯿﺎری ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از »اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده
ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ از آب و ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮ از
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از »داﻧﺶ آﺑﯿﺎری« و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
از »ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﺤﯿﺢ آﺑﯿﺎری« ﺗﻮأﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ .در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻦ ﮐﻢ آﺑﯿﺎری رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ
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ﮐﻢ آب دادن ﺑﻪ ﮔﯿﺎه ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ،ﻣﻘﺪار و ﮐﯿﻔﯿﺖ آب آﺑﯿﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ ﮔﺮدد .ﻟﺬا ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻢآﺑﯿﺎری ،ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 -1ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﻢ آﺑﯿﺎری؛ )ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای دوره رﺷﺪ ﮐﻮﺗﺎه ،راﻧﺪﻣﺎن
ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ(.
 -2ﺧﺎکﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﻢ آﺑﯿﺎری؛ )ﺧﺎکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری آب
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻢ آﺑﯿﺎری دارد(.
 -3ﮐﯿﻔﯿﺖ آب آﺑﯿﺎری؛ )آﺑﯽ ﮐﻪ در ﮐﻢ آﺑﯿﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻻزم
اﺳﺖ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﯿﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻨﺶ آﺑﯽ در ﻣﻌﺮض
ﺗﻨﺶ ﺷﻮری و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ آن ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد(.
 -4ﻋﻤﻠﯿﺎت زراﻋﯽ؛ )ﺷﺨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آب ﺑﺎران ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ
در ﺧﺎک ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد از ﻃﺮﻓﯽ زﻣﺎن ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﯿﺎه ﺑﺘﻮاﻧﺪ از رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎک ﻗﺒﻞ از آﺑﯿﺎری اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻋﻤﻠﯿﺎت زراﻋﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺒﺨﯿﺮ از
ﺳﻄﺢ ﺧﺎک ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ(.
 -5ﻣﯿﺰان آﺑﯿﺎری؛ )ﻣﯿﺰان آب آﺑﯿﺎری ﺑﺎﯾﺪ از روی ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد(.
 -6زﻣﺎن آﺑﯿﺎری؛ )ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﻢ آﺑﯽ
دارﻧﺪ ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎر ﮔﯿﺎه ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ زﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد(.
 -7روشﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﮐﻢ آﺑﯿﺎری؛ )روشﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﮐﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در
دور و ﺣﺠﻢ آﺑﯿﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﯿﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ
ﮐﺪام از اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﮐﯿﻔﯿﺖ آب و ﺧﺎک دارد .ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از روشﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ،آﺑﯿﺎری ﯾﮏ در ﻣﯿﺎن ﻓﺎروﻫﺎﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻞ
ﮐﺎﺷﺖ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ﺑﺮ روی ﭘﺸﺘﻪﻫﺎ و ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﮐﻢآﺑﯿﺎری دارد(.
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 -8ﻣﺼﺮف ﮐﻮد؛ )اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮدﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻢ آﺑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮐﻮدﻫﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ روﯾﺸﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎ ﯾﮑﺒﺎره و ﻗﺒﻞ از ﮐﺎﺷﺖ ﮔﯿﺎه اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد و از
ﻣﺼﺮف ﮐﻮد در ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﻫﺎ،
ﮐﻮدﻫﺎی ﭘﺘﺎﺳﯿﻤﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و ﺳﻮﻟﻔﺎتروی ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮی در
ﺗﻨﻈﯿﻢ روزﻧﻪﻫﺎ و ﺗﻌﺎدل ﯾﻮﻧﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶﻫﺎی
ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﻢ آﺑﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﮐﻢ آﺑﯿﺎری ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺘﻌﺎدل و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎی ﭘﺘﺎﺳﯿﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﮔﺮدد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻢ ،ﻃﻮل دوره رﺷﺪ را ﮐﻮﺗﺎه
ﮐﺮده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺪﻣﺎت ﺗﻨﺶ آﺑﯽ را در اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﻓﺴﻔﺮ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﺎت ﮐﻢ آﺑﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد(.

5ـ4ـ5ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ارزان و ﮐﺎرآﻣﺪ
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻣﺪرن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری
ﺑﺎراﻧﯽ و ﻗﻄﺮهای ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺎد و داﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب از آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ در ﻣﺰارع
ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﻓﻘﺮ و ﮐﻢ ﺳﻮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻻزم اﺳﺖ از ﻓﻦآوریﻫﺎی ارزان
ﻗﯿﻤﺖ ،در دﺳﺘﺮس ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺳﺎده ،وﺟﻮد ﻗﻄﻌﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺤﻞ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه
ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﺴﺖ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ و اراﺿﯽ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﮐﻢ
ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﮐﻢ آب ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻞﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺎی آب ﺑﺴﯿﺎر ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای در اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻌﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از آﺳﯿﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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ﺷﮑﻞ 5ـ2ـ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ارزان ﻗﯿﻤﺖ

5ـ4ـ 6ـ ارزشﮔﺬاری واﻗﻌﯽ ﻗﯿﻤﺖ آب
ﻗﯿﻤﺖ آب آﺑﯿﺎری در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ
اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻی آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن
آﺑﯿﺎری ،ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ آب ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﻂ و ﻣﺸﯽﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺪر رﻓﺖ آب ،ﺑﻬﺮهوری آن را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﻫﺮ راﻫﮑﺎری ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﻣﯿﺰان آب ﻫﺪر رﻓﺘﻪ )ﯾﺎ آب اﺿﺎﻓﯽ( را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه را ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﯾﺎراﻧﻪ آب ﮐﺸﺎورزی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﮐﺸﺎورزان ﮐﻢ درآﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ.
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان ﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ واﻗﻌﯽ و ﮐﺎﻣﻞ آب را
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻧﻪ آن را ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﻧﯿﻤﯽ از ﻧﯿﺎز آﺑﯽ
ﮔﯿﺎه را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ و ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم آب اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕﺮ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ و ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ روش ﺗﻌﯿﯿﻦ آبﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ آب ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ روش ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان از درﺧﻮاﺳﺖ
و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻧﻬﺎﯾﯽ آب ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺎد آن ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻤﺒﻮد آب را
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری ﺻﺤﯿﺢ و اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ را ﮐﻪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم آب اﺿﺎﻓﯽ آﺧﺮ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد.

ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی

90

5ـ4ـ7ـ آﺑﯿﺎری در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ
آﻧﭽﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎً اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻠﮑﻪ آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،اﺻﻮل ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوری و اﺻﻼح ﮐﺎرآﯾﯽ اﺟﺰای آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﯿﭻ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮏ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ آن را درک ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی آن را ﺣﺲ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه و ﺑﯽاﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ و روش آﺑﯿﺎری ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﻣﻘﺮراﺗﯽ
اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ اﺻﻮل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﻣﺤﻞ از
ﻧﻈﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ،زﻣﯿﻦ ،آب ،ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ،اﻧﺮژی ،داﻧﺶ
ﺑﻮﻣﯽ ،ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ دارد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﮐﺎرا ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﮐﻠﯽ و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اراﯾﻪ ﻧﻤﻮد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﯿﺎری
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻦآوری ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﯿﭻ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و اﻣﮑﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺎرآﺋﯽ زﻣﯿﻦ و آب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺠﺮد را ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺑﻬﺮهﺑﺮداران درآﯾﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﺑﻬﺮهﺑﺮداران اﻧﮕﯿﺰه ،درآﻣﺪ و ﻓﺮﺻﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری در
ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﮐﺸﺎورزان و ﺑﻬﺮهﺑﺮداراﻧﯽ ﮐﻪ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺎﺻﯽ
را ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و اﺑﻬﺎﻣﺎت ﮐﻤﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه اﻣﮑﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺣﺎﺻﻠﻪ از آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺎ و ﺧﺎﺻﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
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ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ )ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب ﺑﺮای آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ( ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ
ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ
ﮐﺸﺎورزان ،ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻻزم و وﺟﻮد ادوات و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ در
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

5ـ4ـ8ـ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری در ﻣﺰرﻋﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ آب ﺑﻪ »اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز« و در »زﻣﺎن
ﻻزم« در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﯿﺎه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
آﺑﯿﺎری ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه ،ﺑﺎ روﺷﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ،ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﺎه ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ.
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﻮق ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﯿﺖ
ﺧﺎک از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﯿﺎه از ﻟﺤﺎظ آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻨﺶ آﺑﯽ،
ﺷﻮری و ﺳﻤﯿﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و زراﻋﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب آﺑﯿﺎری در ﻣﺰرﻋﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
»آﺑﯿﺎری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه«» ،ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آب ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺰرﻋﻪ«،
»ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ آﺑﯿﺎری«» ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻄﺤﯽ«» ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺲ زﻣﯿﻦ«» ،اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺆﺛﺮ از ﺑﺎران« و »زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﯿﺎری« .ﺑﺮای اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﺪن ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ و ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ .در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  8راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زراﻋﯽ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﮕﺎم و ﻫﻤﺴﻮ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ،ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن آب در ﻣﺰرﻋﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 5ـ1ـ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ

ﭘﺎراﻣﺘﺮ

ﻣﻼﺣﻈﺎت

-

ﻋﻤﻖ رﯾﺸﻪ

اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در آﺑﯿﺎری ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎه اﺳﺖ .در

آﺑﯿﺎری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی

-

ﻣﯿﺰان ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق

آﺑﯿﺎری ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ،ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎک و دور

ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه

-

دور آﺑﯿﺎری

آﺑﯿﺎری از اﺻﻮل ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

-

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎک

-

ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ

ﺣﺴﺎس ﮔﯿﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻪ زدن و ﮔﻠﺪﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ

-

ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه

دﻗﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در آﺑﯿﺎری در

-

ﻃﻮل روز

ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﺮ و ﻫﻮای ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ

-

ﺟﺮﯾﺎن آب ﺑﯿﺸﺘﺮ

-

ﺷﯿﺐ ﺗﻨﺪﺗﺮ

-

ﻃﻮل ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ

-

ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن زﻣﺎن ﺑﯿﻦ دو

زﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮔﺮدد ﮐﻪ
ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﯽ ﺑﻪ آب ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دوران
زﻣﺎن آﺑﯿﺎری

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮔﯿﺎه ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺒﺨﯿﺮ از ﺳﻄﺢ ﺧﺎک
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺮ ﭼﻘﺪر اﺧﺘﻼف زﻣﺎن ﺗﻤﺎس آب ﺑﺎ ﺧﺎک در
اﺑﺘﺪای ﺟﻮﯾﭽﻪ ﯾﺎ ﻧﻮار ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس در اﻧﺘﻬﺎی آن
ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آب از اﺑﺘﺪا
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺰرﻋﻪ )در
آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ(

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺷﯿﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ و ﻋﺪم ﺗﺴﻄﯿﺢ
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن آب و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻃﻮل ﻧﻮارﻫﺎ در
ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن آب ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻧﻮار ﻣﺆﺛﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ

آﺑﯿﺎری
-

ﻋﻤﻘﯽ آب

ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آب از
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺰرﻋﻪ )در
آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ(

ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ و ﻫﺪر رﻓﺖ آب ﻣﯽﺗﻮان
زﻣﺎن ﺑﯿﻦ دو آﺑﯿﺎری را ﮐﺎﻫﺶ داد اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻮر ﺑﻮدن ﺧﺎک و آب ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻧﻊ اﻓﺖ زﯾﺎد
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﮏ ﺧﺎک ﻣﯽﮔﺮدد و ﻟﺬا ﮔﯿﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻓﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺳﻤﺰی ﺗﺤﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺪر رﻓﺖ ﺳﻄﺤﯽ آب ﻣﯽﺗﻮان

ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻄﺤﯽ

ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮﯾﺎن در ﺣﯿﻦ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آب

-

ﺑﺎز ﭼﺮﺧﺎﻧﯽ آب

ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن دﺑﯽ ورودی در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺒﻬﻪ آب در
ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻃﻮل ﻧﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
آبﻫﺎی ﺧﺎرج ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮدد.
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اداﻣﻪ ﺟﺪول1-5
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آب ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺗﻮﺳﻌﻪ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﮐﻪ
ﻋﻤﻞ ﺟﺬب آب و ﻏﺬا را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ

-

ﻗﻄﺮهای

ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رواﻧﺎب ﺳﻄﺤﯽ و ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ

ﺧﯿﺲ ﺷﺪﮔﯽ زﻣﯿﻦ

-

ﺟﻮﯾﭽﻪای ﯾﮏ در ﻣﯿﺎن

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﮏ ﻣﺎﻧﺪن ﺳﺎﯾﺮ

-

اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎران ﺑﻪ ﺧﺎک

-

ﺷﺴﺘﺸﻮی زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ

-

ﺟﻤﻊآوری ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی

ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺧﺎک ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ
ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز و ﮐﺎﻫﺶ آﻓﺎت ﻣﯽﮔﺮدد.

اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﺎران

ﺳﻄﺤﯽ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎک ﻣﻘﺪار ﻧﻔﻮذ ﺑﺎران
را اﻓﺰاﯾﺶ داد و از ﻓﺮار آب ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
اﯾﻦ اﻗﺪام در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻢآﺑﯽ ،ذﺧﯿﺮه آﺑﯽ ﺧﻮﺑﯽ در
ﺧﺎک ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ دو
ﻧﻮﺑﺖ در آﺑﯿﺎری ﺑﻬﺎره ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮔﺮدد.

5ـ4ـ9ـ اﺻﻼح ﺧﺎک ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی
ﺧﺎک ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و ﻏﺬای ﮔﯿﺎه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت زراﻋﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎک ،ﮐﻢ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﮕﻬﺪاری آب در ﺧﺎک
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذ آب در ﺧﺎکﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﮔﯿﺎه از آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺮهوری آب ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﻣﻮرد ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺎک ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎک ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری
آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﺎک ،ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮهای را ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی آﺑﯿﺎری
ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎک ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری آب در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﺑﯿﺎری
و ﺗﻌﯿﯿﻦ دور آﺑﯿﺎری ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت آب در روشﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎری ،از اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺧﺎک ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎکﻫﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺎکﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺒﮏ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری آب
دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺧﺎکﻫﺎ ،آﺑﯿﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻠﻔﺎت آب ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ زﯾﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ رﯾﺸﻪ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ،اﺻﻼح اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺎکﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﺎذب آب
)ﺳﻮﭘﺮ ﺟﺎذبﻫﺎ( ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻟﯿﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻄﺤﯽ در ﺧﺎکﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و
ﺳﺪﯾﻤﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذ آب در ﺧﺎک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪون اﺻﻼح اﯾﻦ
ﺧﺎﺻﯿﺖ ،آﺑﯿﺎری ﺧﺎکﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻧﺪاﺑﯽ ﺳﻄﺤﯽ در
ﺧﺎک و ﻫﺪر رﻓﺖ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺻﻼح ﺧﺎکﻫﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﺪﯾﻤﯽ ،از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺴﺎﯾﻞ زﻫﮑﺸﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﯾﺎ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﻧﯿﺰ از
ﻫﺪر رﻓﺖ آب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻮاد آﻟﯽ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد
ﺑﻬﺴﺎز ﺧﺎکﻫﺎی ﺳﺪﯾﻤﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﭻ ،ﮔﻮﮔﺮد و اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ( در اﺻﻄﻼح ﺧﺎک
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺧﺎک ﻣﯽﮔﺮدد و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آب را ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻔﻪﻫﺎ و ﻻﯾﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺎک در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻻﯾﻪ از ﻧﻔﻮذ آب و
رﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎکﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮوروی آب ﺑﻪ اﻋﻤﺎق
ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺧﺎک ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻧﺪاﺑﯽ در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻧﯿﻤﺮخ ﺧﺎک ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﻤﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آب آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در
ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﺨﺖ ﮐﻔﻪﻫﺎ ﻣﺘﺮاﮐﻢ و اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻨﻄﻘﻪ رﯾﺸﻪدواﻧﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ﺷﻮر ﮔﺮدد .آﺑﺸﻮﯾﯽ و ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺧﺎکﻫﺎ ﺑﺪون ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﺨﺖ ﮐﻔﻪ ﻣﺆﺛﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺨﻢ ﻋﻤﯿﻖ و ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺮﺷﮑﻦ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن
ﺳﺨﺖ ﮐﻔﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

5ـ4ـ10ـ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری در ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی
ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن ،ﻋﺼﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ
اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺗﺠﺎری
و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت روزآﻣﺪ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در
ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺗﺠﺎری ﻣﺮﻫﻮن ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان ﺻﺤﺖ و روزآﻣﺪی آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺎدﻻت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ درﯾﺎﻓﺖ )زود ﯾﺎ دﯾﺮ رﺳﯿﺪن( اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
از اﯾﻦ رو ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺗﻼشﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ دادهﻫﺎ
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و اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﻏﯿﺮه
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻋﻈﯿﻢ در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺳﻌﻪ
آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری
ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺛﺒﺖ دﻗﯿﻖ دادهﻫﺎ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻤﺎن و ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی
اﺛﺮﮔﺬار و ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎز در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آب و ﺧﺎک ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺑﻬﺎم ،ﺗﺮدﯾﺪ و
ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ روﺑﺮوﺳﺖ ،ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮای
راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی آﺑﯿﺎری ،ﻣﯿﺰان اراﺿﯽ ﻓﺎرﯾﺎب ﮐﺸﻮر ،ﻣﯿﺰان آب ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از
ﺳﻔﺮهﻫﺎی آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮهﻫﺎ ،وﺳﻌﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری و
زﻫﮑﺸﯽ در دﺳﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ،ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﯿﺰان اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺿﯽ از
ﻟﺤﺎظ ﺷﻮری و دهﻫﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﺎم ﺑﺮد .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و دﻗﺖ
آﻣﺎر ﮐﻼن ﺑﺨﺶ آب و ﺧﺎک ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد در اﺟﺰای ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ واﺣﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی
روﺑﺮوﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب
ﮐﺸﺎورزی ﺟﺒﺮان ﮔﺮدد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی آﺑﯿﺎری در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهوری آب در ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﺑﻪ
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ آن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻓﻨﯽ
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ دﻗﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﯽ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ و ﺑﺎ
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﻃﻤﯿﻨﺎن و دﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﻗﻠﯿﻤﯽ و
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻃﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻃﺮحﻫﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﯾﺎ دراز ﻣﺪت ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ روزآﻣﺪ و ﮐﺎرا در ﺑﺨﺶ آب و
ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ،ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﺪﯾﺮان
را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد ،ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ ،راﻫﺒﺮدی و ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﺛﺮ ﺑﺨﺶ آب و ﺧﺎک ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.

5ـ4ـ11ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎبﻫﺎ در ﮐﺸﺎورزی
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﺤﺼﺎل آبﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﻮاره
ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪﺧﺸﮏ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﯽ ﭘﺴﺎبﻫﺎ و
زهآبﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﺳﺘﺤﺼﺎل آب از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ از ﭘﺴﺎبﻫﺎ و زهآبﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺿﺎﻓﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف آب در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰوده
ﺷﺪن ﭘﺴﺎبﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ آب
ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎبﻫﺎ در آﺑﯿﺎری دارای ﻓﻮاﯾﺪ و ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ »ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ آب آﺑﯿﺎری«» ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﯿﺎه«» ،ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب«» ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی«» ،ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﯽ وارده ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ«،
»ارزان و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن« و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﻮع
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری و زارﻋﯽ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎ ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﻮق را از ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.
در اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎبﻫﺎ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع روش آﺑﯿﺎری ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
آﺑﯿﺎری ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
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ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎ آﺛﺎر زﯾﺎنﺑﺎری ﺑﺮ
روی ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎک ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 -12-4-5ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺸﺎورزان در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎمآور ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ و
ﻋﺪم ﺗﮑﺎﻓﻮی آبﺑﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،اوﻟﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری در دﻫﻪ  80ﻣﯿﻼدی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ
دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﮐﺸﺎورزان ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﮐﻨﺪی ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر و ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ روﻧﺪ
ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ اﻧﮕﯿﺰه دوﻟﺖﻫﺎ را ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان
ﻣﺼﻤﻢﺗﺮ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ،
ﺳﻮدآوری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی آبﺑﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود  20ﺳﺎل از آﻏﺎز اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺎﯾﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻮق،
ﻋﺎﯾﺪات ﻓﺮاوان دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و ﺧﺎﺻﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺎن
ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ دوش ﮐﺸﺎورزان ،رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی
از اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ،اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف آب و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﮕﻬﺪاری از
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯿﺎری و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪیﮔﺮی دوﻟﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه از
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه آب ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯽ ﺑﯿﺶ از
 110000ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی و رﺷﺪ  75درﺻﺪی در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی زﯾﺎدی از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن
ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
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ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﻣﺤﻠﯽ،
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در درازﻣﺪت آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ
زﯾﺎدی را ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﺤﻠﯽ و وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻠﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎک وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻫﻤﻪ آن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺑﺪﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻗﺼﺪ اﺣﯿﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ
را دارد ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺎدت ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﯾﺎراﻧﻪای ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای
ﻣﺸﺎرﮐﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آبﺑﺮان
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ،ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﻬﺮهﺟﻮﯾﯽ از
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺣﺮﮐﺖ
از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 -13-4-5ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﻨﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ،
زراﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ دهﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺟﺰﺋﯽﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯾﺎ
ﯾﮏ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪای
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﻫﺮ روش ﯾﺎ اﺑﺰاری ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﺶ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻔﯿﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
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ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد »ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ«
اﺳﺖ.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از» :ﻧﻈﺎرت روﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی و ﺗﻔﺴﯿﺮ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از
اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ورودی ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺟﺪول زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،اﻫﺪاف ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻻزم ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﯾﺎ ﻧﻪ؟« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﻗﯿﻖ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺻﺤﯿﺢ و اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ از
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺆﺛﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری و
زﻫﮑﺸﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و اﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ و در ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.
روﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﻠﯿﺪی
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ
را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ دو ﺳﺆال ﺳﺎده زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺪ:
•

»آﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ؟« ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﯾﺎ روی آن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ؟ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.

•

»آﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﺪرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ؟« ﻫﺪف اﯾﻦ ﺳﺆال ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﺪفﻫﺎی اﺻﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ و در ﺻﻮرت
ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ،آﯾﺎ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﺳﺖ.

ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ و ﺷﺎﺧﺺ اﺛﺮﮔﺬار در
آﺑﯿﺎری را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻗﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
در ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورده
اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ،ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﯾﻦ اﺑﺰار در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ،اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻨﺠﯽ« ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪ
اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺪم
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﭘﺎرهای اﺑﻬﺎﻣﺎت ،اﯾﻦ روش در ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.

 -14-4-5اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد در ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺧﻮب ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا
ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﻧﻬﺎ از ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﻨﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﻧﯿﺰ از داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﮐﺎﻓﯽ در ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آن
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد از  30ﺗﺎ  60درﺻﺪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در
ﻣﺼﺮف آب و از  20ﺗﺎ  70درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎک ﮐﺸﻮر ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎی ﺟﻬﺸﯽ ﺑﻬﺮهوری آب
ﮐﺸﺎورزی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .در ﺧﺼﻮص ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ در
ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -15-4-5ﮐﺸﺖ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ و
ﻧﻤﻮ ﮔﯿﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮر ،آب ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻫﻮا و رﻃﻮﺑﺖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯿﺰان آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف آب در ﻣﺤﺼﻮل ﺧﯿﺎر و ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ در دو ﺷﺮاﯾﻂ
ﻫﯿﺪروﭘﻮﻧﯿﮏ و ﮐﺸﺖ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﺧﯿﺎر ﺑﻪ روش ﻫﯿﺪروﭘﻮﻧﯿﮏ ﺑﻪ  10ﻟﯿﺘﺮ آب ﻧﯿﺎز دارد در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺰرﻋﻪ
آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﯿﺎر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﯿﺶ از  20ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ در ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﺪروﭘﻮﻧﯿﮏ ﺣﺪود  10ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -16-4-5ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﺮوﯾﺞ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان
و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮوﯾﺞ آﺧﺮﯾﻦ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﻬﻤﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهوری آب داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ روشﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻗﻄﻌﺎ
روشﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی وﺟﻮد
دارد .ﻟﺬا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ
ﻋﻠﻢ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرﻧﺪ.
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ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان .ش.71 .
ﭘﻮرزﻧﺪ ،ا .1377 ،.راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی آﺑﯿﺎری و روشﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت آب.
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻨﯽ راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی آﺑﯿﺎری .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان.
ﺗﻮﮐﻠﯽ ،ع .1379 ،.ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﻢ آﺑﯿﺎری در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف آب .ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت
ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻨﯽ ﮐﻢ آﺑﯿﺎری .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان .ش.36 .
ﺗﻮﮐﻠﯽ ،ع .1379 ،.ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ آﺑﯿﺎری ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف آب در ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻢ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت دﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان.
ﺗﻮﮐﻠﯽ ،م .و ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،م .1378 ،.آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎبﻫﺎ در آﺑﯿﺎری .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و
زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان.28 .
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ع .1379 ،.اﻣﻨﯿﺖ آﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت دﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان.
ﺣﯿﺪری ،غ.ر .و ﻫﻤﮑﺎران .1374 .اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻬﺮهوری در
ﮐﺸﺎورزی .ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﺎورزی .وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی.
ﺣﯿﺪرﯾﺎن ،س .ا .و ﻫﻤﮑﺎران .1381 ،.راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان .ش.56 .
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ﺧﺎﻟﺪی ،ﻫـ .و آلﯾﺎﺳﯿﻦ ،م .1379 ،.ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی آب در ﺟﻬﺎن از ﺳﺎل  1990ﺗﺎ
) 2025ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ و ﻣﺴﺎﯾﻞ( .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان .ش.34 .
ﺧﯿﺮاﺑﯽ ،ج .1379 ،.ﻣﺪﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﻢ آﺑﯿﺎری؛ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻧﻮاع آن .ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻨﯽ ﮐﻢ آﺑﯿﺎری .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان .ش.36 .
ﺧﯿﺮاﺑﯽ .،ج .1381 ،.راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی آﺑﯿﺎری .ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﮕﺮش
ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻢ آﺑﯿﺎری .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ
اﯾﺮان.
درودی ،م .س .1379 ،.ﮐﻮد و ﮐﻢ آﺑﯿﺎری .ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻨﯽ ﮐﻢ آﺑﯿﺎری.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان .ش.36 .
رﺣﯿﻤﯽ ،ح .و ﺧﺎﻟﺪی ،ﻫـ .1379 ،.ﺑﺤﺮان آب و ﻏﺬا در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان و راهﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ آن .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻢ آﺑﯽ .ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﮐﺮﻣﺎن.
ﺳﯿﺎدت ،ح .و درﺑﻨﺪی .ص .1381 ،.ﮐﺎرآﯾﯽ آب در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی.
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻢ
آﺑﯿﺎری .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان.
ﺳﯿﺎدت ،ح ،1377 ،.ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زراﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﯾﻞ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ
ﮐﺸﻮر .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان.
ﺳﯿﺎدت ،ح .1379 ،.ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ آب و ﮐﻮد .ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻨﯽ ﮐﻢ آﺑﯿﺎری .ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان .ش.36 .
ﺳﯿﺎﻫﯽ ،م .ک .و ﻓﯿﻮﺿﺎت ،ن .1378 ،.ﺗﺪارک ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ آﺑﯿﺎری.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان .ش.35 .
ﺳﯿﺎﻫﯽ ،م .ک .1378 ،.ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺸﺎورزان در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
آﺑﯿﺎری .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻨﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺸﺎورزان در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
آﺑﯿﺎری ،.ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان .ش.27 .
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ﺳﯿﺎﻫﯽ .،م .ک 1381 ،.ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ روزآﻣﺪ .ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻢ آﺑﯿﺎری.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان.
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ح ،.ﺧﺎﻟﺪی ،ﻫـ .1381 ،.آﺑﯿﺎری در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ؛ اﺻﻮل
و روشﻫﺎ .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان .ش.72 .
ﻋﺎﺑﺪی ،م .ج .و ﻧﺠﻔﯽ ،پ .1380 ،.اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه در ﮐﺸﺎورزی.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان ،.ش.47 .
ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ف .روشﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﺼﺮف آب در ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی .ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی.
ﻋﻠﯿﺰاده ،ا ،.1380 ،.ﺑﻬﺮهوری آب در ﮐﺸﺎورزی .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻬﺮهوری آب.
ﻣﺸﻬﺪ.
ﻏﻔﺎری ﺷﯿﺮوان ،ج ،1377 ،.ﻣﺮوری ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﺮان .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان.
ﻓﺮﺷﯽ ،ع .ا .1379 ،.اراﺋﻪ ﯾﮏ روش ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﮐﻢ آﺑﯿﺎری.
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻨﯽ ﮐﻢ آﺑﯿﺎری .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان .ش.36 .
ﻓﺮﺷﯽ ،ع.ا .1380 ،.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﮐﻢ آﺑﯿﺎری .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻬﺮهوری
آب .ﻣﺸﻬﺪ.
ﻓﺮﺷﯽ .ع .ا و ﻫﻤﮑﺎران .1382 ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب آﺑﯿﺎری در ﻣﺰرﻋﻪ .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و
زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان .ش.86 .
ﻓﯿﻮﺿﺎت ،ن .و ﻫﻤﮑﺎران .1378 .ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و
زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان .ش.33 .
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ﮐﺸﺎورز ،ع .و ﺻﺎدقزاده ،ک .1379،.وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ،ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی آﯾﻨﺪه و
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی آن ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت دﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و
زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان.
ﮐﻬﺮﯾﺰی ،ا .و ﺳﻨﺪﮔﻞ ،ر .1381 ،.رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﺑﯿﺎری .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ
آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان ،.ش.55 .
ﻟﻄﻔﯽ ،ا .1381 ،.ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب در ﮐﺸﺎورزی؛ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ
آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان .ش.63 .
ﻟﯿﺎﻗﺖ ،ع .م .و درﺑﻨﺪی ،ص .1379 ،.اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی
ﻣﺼﺮف آب .ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻨﯽ ﮐﻢ آﺑﯿﺎری .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ
اﯾﺮان .ش.36 .
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی .1377 ،.ﺑﻬﺮهوری و
ﮐﺸﺎورزی؛ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺨﺐ .ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی.
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی.
ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ،م .ج .1379 ،.راﺑﻄﻪ ﮐﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع ﮐﻮدﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ .ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻨﯽ ﮐﻢ آﺑﯿﺎری .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان .ش.36 .
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