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ر مديريتی مؤثر ب -افزارینرم مسائلشناسايی و تحلیل 

 وری آب كشاورزی در ايرانبهره
 

  *0نادر حیدری

 
 چکیده

وری آب در بخش کشاورزی یکی از الزامات استفاده پایدار از منابع بهبود بهره
آب، پایداری تولید، کاهش تقاضا برای آب، و تأمین امنیت غذایی جمعیت رو 

اسان، ی و تحلیل نظرات کارشنباشد. در این تحقیق با بررسبه رشد کشور می
های آب و صاحبنظران، کشاورزان و در مجموع کلیه ذینفعان بخش

 -یارگذاستیس) یتیریمد -یافزارنرماز نوع  یهامسائل و چالشکشاورزی، 
ر د وری آب کشاورزیبهبود بهره یفرارو ی(اجتماع -یاقتصادی و التیتشک

تبی موضوع بسط داده شد. بر مراهای سلسلهتبیین و در قالب درخت رانیا
اساس نتایج، ریشه اصلی مسائل فوق را به ترتیب می توان در پنج گروه 

 (2 ،آب یوربهرهبحث کشور با  یهااستیس یانطباق ناکاف (1 مسائلاصلی 
 (3، یآب کشاورز یمان عرضه و تقاضاتوأً تیریمد یاتیفقدان برنامه عمل

در جهت توسعه،  یگذارهیسرمارای کافی ب یهاهزگیراهکارها و ان کمبود
 ینبودن کارآمد یکاف(4ی، آب ساتیمنابع و تأس یو نگهدار یبرداربهره

 یبآ ساتیمنابع و تأس یو اجرا برا یمطالعه، طراح ،یزیردر برنامه تیریمد
ر د یسازتیو ظرف یسازآموزش، توانمند یهابرنامه تیعدم کفا (5، و کشور

ندی نمود. راهبردهای اصلی پیشنهادی عبارتند از: بطبقه آب یوربهبود بهره
آب،  وریهای آب و کشاورزی کشور با بحث بهره( انطباق بیشتر سیاست1
ها و ( ایجاد انگیزه3ها، ها و اجرای برنامه( ایجاد ثبات بیشتر در سیاست2

( گذار 4جویی واقعی آب، های الزم برای صرفهارائه راهکارهای عملی و ابزار
( تشکیل و یا تکمیل 5ای آب، مدیریت متمرکز استانی به مدیریت حوضه از

های غیر مستقیم و ( کاهش تقاضاهای آب از روش6بانک داده اطالعات، 
( اصالح و انطباق بیشتر 7معکوس یعنی با استفاده از مدیریت آب مجازی، 

( 0( تقویت مدیریت مشارکتی، 1نظام آموزشی با بحث مدیریت آب کشور، 
( هدفمند نمودن 19های الزم در ذینفعان، سازیارتقاء آموزش و ایجاد ظرفیت

سازی ( جاری11جویی آب و تحقیقات آب کشور در راستای مدیریت صرفه
های بخش کشاورزی )دام و وری آب در سایر دیسیپلینبحث بهبود بهره

 پروری و غیره(.آبزی
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Abstract 
Improvement of water productivity (WP) in the agricultural 
sector is one of the necessities of sustainable use of water 
resources, crop production sustainability, water demand 
reduction, and fulfillment of food security for the increasing 
population of Iran. In this research, through facilitated brain 
storming meetings and harvest of the ideas of the experts and 
resource persons participated from the water and agricultural 
sectors of the country, the software and managerial issues and 
challenges (socio-economic and policy–institution) associated 
with the improvement of WP in Iran were systematically 
identified and developed in the form of problem trees. Based 
on the results, the main source of the above issues could be 
identified in the five following categories namely as: 1) 
Insufficient accordance of the country’s policies with the WP, 
2) lack of proper implemented plans for the integrated 
management of water supply and demand, 3) lack of proper 
measures, incentives, and or motivation for investing on the 
development and of the water resources and O&M of the water 
infrastructures, 4) low levels of efficiencies in the planning, 
study, design, and implementation of the country’s water 
resources and associated infrastructures, and 5) insufficient 
activities on training and capacity building programs require 
for the improving of WP. The suggested strategies are: 1) More 
accordance of the country’s policies with the WP concept, 2) 
more stability and consistency in the developed policies and 
the plans, 3) making more incentives, motivations, and 
measures for real water savings, 4) A shift from centralized 
provincial management of water to the basin-wide 
management, 5)  establishment and or completion of data bank, 
6) demand management through inverse solutions, i.e., virtual 
water management, 7) revisions in and or more accordance of 
the higher education system with the water management and 
WP subjects, 8) empowerment of stakeholders and 
participatory management, 9) Upgrade of education and 
making required capacities in the Stakeholders, 10) making 
revisions and re-orientation of water resources researches in 
the line of water saving, and 11) mainstreaming of 
improvement in WP in other disciplines of agricultural sector 
(livestock, fisheries, and etc.).  

Keywords: Water Productivity, Socio, Economic, Policy, 
Institution, Problems. 
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 مقدمه  -0

سود خالص  ایعبارتست از نسبت عملکرد و ( WP) 1آب یوربهره 
 مستیس کی ایو  یدامپرور ،یپروریآبز ،یدارحاصل از زراعت، جنگل

وری آب ی. اصطالح بهرهآب مصرف زانیبه م 2یکشاورز مخلوط
وری آب فیزیکی( یا ارزش کشاورزی در تعریف به معنای مقدار )بهره

ری آب اقتصادی( محصوالت کشاورزی تولیدی به واقتصادی )بهره
به سیستم،  3شدهحجم یا ارزش اقتصادی آب مصرفی یا منحرف

ری وکه اجزای صورت و مخرج کسر بهرهباشد. یعنی بسته به اینمی
 دــوانــتوری آب کشاورزی میآب به چه واحدی تعریف شوند، بهره

 اــاقتصادی، یوری آب فیزیکی، ه صورت بهرهــدر حالت کلی ب
در واقع در (. Seckler et al., 1999اقتصادی تعریف شود ) -فیزیکی

یا تولید ناخالص  4وری آب نقش هر واحد آب درتولید ناخالص ملیبهره
درآمد  شتر،یب یغذا دیف تولمعرّ آب یوربهره .مطرح است 5لیداخ

 و یاجتماع ،یاقتصاد نهیهز نیبا کمتر شتیباالتر و بهبود مع
 . استواحد آب مصرف شده  یبرا یطیمحتسیز

 
ده کشور شونبخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده منابع آب تجدید

 زیادی در استفاده بهینه و تأثیرجویی در این بخش باشد و صرفهمی
جویی در پایدار از منابع آب دارد. به عنوان نمونه راهکارهای صرفه

رود، اصالح الگوهای مصرف آب کشاورزی در حوضه آبریز زاینده
 هایسازی اراضی، آموزش و ترویج، توسعه کشتآبیاری، یکپارچه

ورزی های خاکو کاربرد روش ای، تسطیح دقیق اراضیگلخانه
(. در Safavi and Rastghalam, 2017اند )حفاظتی معرفی شده

از  خصوص برآورد حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی و سهم آن
 در ایجاد بانک داده به دلیل ضعف ،کشورذیر تجدیدپکل منابع آب 

های مصرف کننده، متأسفانه آمار و مورد قبول همه بخش جامع، معتبر
 Mohammad Valiو ارقام متفاوتی در این زمینه ارائه شده است. 

Samani (2005)  سهم مصرف آب در بخش کشاورزی از کل منابع
درصد گزارش نموده  02و  04را به ترتیب  1319و  1375های در سال

است. درگزارش وزارت نیرو به هیأت دولت، حجم آب مصرفی در کشور 

( 04%میلیارد متر مکعب ) 13و سهم مصرف بخش کشاورزی  5/11
به هرحال با توجه به اختالف  (.Abbasi et al., 2017قید شده است )

نظرهای بخش کشاورزی با بخش آب کشور در زمینه میزان واقعی 
بخش کشاورزی، مطالعات جدیدی از سوی بخش مصرف آب 

کشاورزی در این زمینه انجام شده است. به عنوان نمونه نتایج بررسی 
Abbasi et al. (2017)  بیانگر آن است که سهم مصرف آب بخش

ساله و  59برای دو دوره بلند مدت  تجدیدپذیرکشاورزی از کل منابع 
از کل(  52%ارد متر مکعب )میلی 67ساله به ترتیب برابر  7کوتاه مدت 

 از کل( بوده است. 71%میلیارد متر مکعب ) 72و 
 

 قطف ،در کشور تولیدی براساس میانگین آمار محصوالت کشاورزی
به اراضی دیم تولیدی درصد از کل محصوالت زراعی و باغی  0حدود 

 گرددحاصل می فاریاب کشوروابسته و مابقی از اراضی 
(Anonymous, 2009 a) .کشاورزی کشور به  ابستگی تولیدو

ریت مصرف آب کشاورزی را ــدیــؤثر مـکشاورزی فاریاب، نقش م
 نمایدرجسته میــع آب بــدار منابـایـوب مدیریت پـارچـدر چ

(Heydari et al., 2016) . 
 

های استفاده بهینه از آب و مین آب کشاورزی و برنامهأتوجه به ت
ترین و یکی از مهم ی آبورهرهبو بهبود یی مصرف آکار افزایش
این سال گذشته بوده است.  39های کشور در طی ترین سیاستاساسی

در نظر ز نیهای مختلف پنج ساله توسعه ملی کشور در برنامه حتی مهم
ر های آبیاری تحت فشابه عنوان نمونه توسعه روش. استگرفته شده 

فنظر از مسائل ی آب )صروربهرهبه عنوان راهکاری برای افزایش 
های مختلف توسعه پیگیری شده خاص اجرای این سیاست( در برنامه

های کمّی مختلفی ( و همچنین در برنامه ششم توسعه، هدف1)جدول 
های مختلف این برنامه در نظر برای زیر بخش آب و خاک طی سال

گردد که اوج مشاهده می 1با توجه به جدول  گرفته شده است.
سعه آبیاری تحت فشار در کشور در برنامه پنجم توسعه های توفعالیت

ی بینپیشاتفاق افتاده به نحوی که مقدار عملکرد این برنامه از میزان 
 پیشرفت(. 141%شده نیز فراتر رفته است )

 
Table 1- Development of pressurized irrigation programs and five-years development plans of the country 

(Anonymous, 2005; Anonymous, 2008; Anonymous, 2010) 
 توسعه كشورساله پنج یهاو برنامه فشار تحت یاریآب یهاسامانهتوسعه  یهابرنامه -0 جدول

National Five Years 

Development Plans 

Expected 

(Thousands hectares) 
Achieved 

(Thousands hectares) 
Percent of 

Achievement (%) 

First Plan (1990-1994) 277 67 24.2 
Second Plan (1995-1999) 807 204 25.3 

Third Plan (2000-2004) 609 216 35.5 
2009)-Fourth Plan (2005 500 381 76.2 
2014)-Fifth Plan (2010 1000 1414 141.4 
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با  یتر شده ولبهرحال این روند در برنامه ششم توسعه مقداری کند
ها در پایان این درصد رشد در توسعه این سیستم 46حال جمعًا این

(. افزایش حجم Anonymous, 2015ی شده است )بینپیشبرنامه 
 های آب وعملیات و رشد تجمعی کم و بیش صعودی سایر فعالیت

-کههای تکمیل و توسعه شبخاک تا پایان برنامه ششم )نظیر فعالیت

؛ های سنتی آبیاریال آب با لوله؛ اصالح روشهای آبیاری فرعی؛ انتق
ای هتجهیز و نوسازی و زهکشی اراضی؛ ایجاد یا توانمندسازی انجمن

روزرسانی و عملیاتی نمودن سند ملی آب؛ و غیره( نیز بهبران؛ آب
 گردد.مشاهده می

 
حال بسیاری از اقدامات جاری کشور در پاسخ به مدیریت تقاضای هر هب

های الزم و یا بررسی ظرفیت آنها برای کاهش زیابیآب  بدون ار
 هایتضاد یا پارادوکسی بین سیاست مصارف آب هستند و عمالً

(. Morid, 2018غذایی و امنیت آبی در این زمینه وجود دارد )امنیت
ظرفیت نهاد رسمی در ساختار حکمرانی منابع آب ایران بسیار  ،همچنین

یرات  ینی در مقابل تغیی بسیار پایر بوده و ظرفیت سازگارپذیآسیب
ن یمراتبی بوده و رویکرد باال به پایدارد. این ساختار متمرکز و سلسله

 (. Moghimi Benhangi et al., 2018در آن غالب است )
 

( Molden et al., 2003با توجه به منابع علمی جدید جهانی نظیر )
طوح ک در سبطور سیستماتی دمسائل و معضالت بخش آب و خاک بای

ه به و با توج اهیو گ ، مزرعهآبیاری شبکه ز،ی( حوضه آبریهااسیمق ای)
اکم تشکیالتی مرتبط ح -گذاریاجتماعی و سیاست -مسائل اقتصادی

 .(1)شکل  همزمان بررسی گرددهای مذکور، به طور بر مقیاس
 

و اثرات آب  یوربهرهاز مفهوم  های مختلفدر برداشت اسیله مقأمس
 توجه به .دارد یادیز اریبس تأثیرجویی واقعی آب صرفهآن بر 

تا مشکل  دینمایآب کمک م تیریمد نهیمختلف در زم یهااسیمق
م کدا" یعن، ی"با آب کمتر شتریمحصول ب"آب  یوربهره فیتعر

بر اساس  .(Molden et al., 2003)گردد حل  "محصول و کدام آب
وری آب و به رای بهبود بهرهاثرات هرگونه راهکار و یا اقدام ب 1شکل 

که و حتی شب هایی نظیر گیاه، مزرعهجویی آن در مقیاسمنظور صرفه
بیاری باید به اثرات بزرگ مقیاس آن در سطح حوضه آبریز و یا آ

ها( توجه داشته باشد. ها و دریاچهدست آن )تاالبینزیست پایمحیط

سازد. مطرح می را 6"تسّری به باال"این موضوع در منابع علمی بحث 
Molden et al. (2001 a,b) ی وربهرههای بهبود معتقدند که روش

آب به دلیل ارتباطات داخلی بین مصارف مختلف و مسیرهای پیچیده 
جریان آب در یک حوضه آبریز، همیشه شفّاف و واضح نیستند. لذا حتی 

یز رفرآیند تسّری به باال نیز به دلیل آنکه آب چندین بار در حوضه آب
تفاده و یا حتی اس های انرژی برقابی، بازچرخانیبرای استفاده به شکل

ای هبه صورت فاضالب آن ممکن است مصرف شده باشد پیچیدگی
وری آب بسیار خاص خود را دارد و در مجموع تعریف و مفهوم بهره

(. Heydari, 2014وابسته به مقیاس و یا مصرف کننده آب است )
ر ب مؤثرانتخاب راهکارهای فنی و اقتصادی  همچنین برای شناخت و

روی مدیریت تقاضا و مصرف آب باید در هر حوضه آبریز یک سیستم 
 (.Heydari, 2018 aبرقرار شود ) 7"حسابداری آب"و چارچوب منظم 

 
و  اسیوابسته به مق اریآب بس یوربهرهبهبود این مسائل بنابر

 یهااسیبسته به مق شده است. دارد که به آن پرداخته یامحدوده
 و عوامل زیحوضه آبر ایو  یاریمزرعه، شبکه آب اه،یگ یتیریمد

تشکیالتی حاکم، مسائل و  -گذاریسیاست -اجتماعی -اقتصادی
و در عین تواند متفاوت یمآب  یوربهرهشاخص  راهکارهای بهبود

 باشد.های مختلف حال دارای ارتباطات متقابل بین مقیاس
 

 
Fig. 1- A systematic and comprehensive approach 

on WP subject in the different scales and its 

managerial processes (Heydari et al., 2009 a) 
وری آب در نگرشی سیستمی و جامع به بحث بهره -0شکل 

 های مختلف و فرايندهای مديريتی حاكم مقیاس

 
و آنها آب  نی)که مهمتر دیلعوامل تو یوربهبود بهره یعنیمهم،  نیا

 دهیردگ حیمختلف تصر یبه صورت الزامات قانون زیباشد(، نیمزمین 
ی آب کشاورزی مصوب وربهرهبه عنوان نمونه در قانون افزایش  است.
ها، زمینه گردیده است مجلس شورای اسالمی دولت مکلّف 1310سال 
 ولیدت الگوهای الحاص و وریبهره ارتقاء امکانات و تسهیالت ها،برنامه

 راءاج مرحله به و فراهم را طبیعی منابع و کشاورزی بخش در مصرف و
 (.Heydari, 2018 bدرآورد )

 
هدف مدیریت ، 1کشور توسعه بلندمدت منابع آب یراهبردهابر اساس 

اصالح ساختار مصرف آب در کشور به منظور  ،مصرف آب کشاورزی
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در  17%لی به حداکثر فع 02% کاهش سهم مصارف آب کشاورزی از
دو حدود وری آب کشاورزی تا میزان سال آینده و افزایش بهره 15

عملی تحقق  هایو راهکار هاوکارساز. باشدبرابر در طی این دوره می
ای که همانا هسازو غیر یاتوان در ابعاد سازهاین هدف را می

ان نش هاکه بررسیدر حالیمدیریتی است جستجو نمود. -ریافزانرم
های تشکیل دهنده نهاد آب کشور، اثربخشی دهند که از میان مؤلفهمی

مدیریت سازمانی و اداری بخش آب بیش از اثربخشی قوانین و 
ی او حاکی از نقش محوری و غالب مدیریت سازه بودههای آب سیاست

اقدامات (. Yadegari et al., 2018در مدیریت منابع آب است )
ای در واقع دو راهکار مستقل از هم نبوده و باید هسازغیر ای وسازه

های گذشته در زمینه مان اقدام گردند. بهرحال رفتار و عملکرد سالأتو
ای ازهس مدیریت آب کشور بیانگر آن است که اقدامات انجام شده صرفاً

که خود از عوامل  ،ی و مدیریتیرافزانرممباحث  نهیدر زم یبوده ول
های است، اقدامات و فعالیت یااقدامات سازه یو اثر بخش ییکارا

 عناوین و موضوعاتانجام نپذیرفته است. این کمبود حتی در  یثرؤم
  .هود استمش اریبس زهای تحقیقاتی مرتبط با مسائل آب و خاک نیطرح

 
با توجه به مباحث فوق و در راستای پرداختن به موضوع مهم ارتقاء 

شناخت مسائل و مشکالت آن به  ی آب در بخش کشاورزی ووربهره
ری و افزانرمهای مختلف منظور ارتقاء این شاخص از ابعاد مقیاس
ی آب کشاورزی از وربهرهمدیریتی، این تحقیق به موضوع ارتقاء 

اعی اجتم -تشکیالتی و اقتصادی -گذاریدیدگاه مسائل سیاست
یک تهای مرتبط به شکل سیستماپرداخته و ضمن ارائه مسائل و چالش

مربوطه، اهداف یا راهکارهای با اهمیت خیلی  0و در قالب درخت مسائل
باال به ترتیب برای هریک از مسائل اصلی پنج گانه ارائه شده در الیه 

 . 19انداول درخت مسائل ارائه شده
 

ری ووضعیت فعلی و روند تغییرات مقدار شاخص بهره -0

 آب كشاورزی در كشور

قام ارائه شده برای میزان مصرف آب در بخش همانند وضعیت آمار و ار
وری آب محصوالت کشاورزی، مقادیر گزارش شده برای مقدار بهره

د. بهرحال در زیر نتایج باشمیکشاورزی در کشور مختلف و متنوع 
تعدادی از تحقیقات انجام شده در خصوص برآورد مقدار این شاخص 

نظر در کشور ارائه  ی شده برای نیل به مقادیر مدّبینپیشو اهداف 
 اند. شده

 
 71/9 برابر متوسط طوربه کشور فیزیکی آب وریبهره صشاخ مقدار

 ,Khaledi and Ehsani) است گردیده محاسبه مترمکعب بر کیلوگرم

 ادهاستف با کشور مختلف هایاستان گندم آب وریبرآورد بهره. (2005

 ابزار ارزیابی آب ولوژیهیدر مدل از استفاده و عملکرد مدتبلند آمار از
 حاکی از آن است که( تعرّق و تبخیر تعیین برای) (11SWATو خاک )

 و 15/9-55/1 هایدامنه در ترتیببه دیم و آبی گندم آب وریبهره
 ییراتتغ دامنه این و نموده تغییر مترمکعب بر کیلوگرم 75/9-21/9

 (. Faramarzi et al., 2010است ) بیشتر دیم گندم برای
 

 مدل از استفاده با آبریز کرخه حوضه در گندم آب وریبهره
CropSyst12 بندیپهنه و تعیین تر و عادی خشک، هایدوره برای 

 وضهح مقیاس در گندم آب وریبهره نتایج این تحقیق، اساس بر. شد
 ،62/9 ربراب ترتیببه ترسالی و عادی خشکسالی، هایدوره برای آبریز،

د ــردیــگ رآوردــب مترمکعب رــب مکیلوگر 53/9 و 50/9
(Moameni et al., 2008بر اساس .) تحقیق Abbasi et al. 

 ساله  11وری آب کشور طی یک دوره مقادیر بهره (2017)
کیلوگرم بر مترمکعب متغیر بوده و  32/1تا  17/9( از 04-1314)

 ایجنت. کیلوگرم بر مترمکعب محاسبه گردیده است 90/1متوسط آن 
وری آب برای تعیین بهره Heydari et al. (2005) یقاتتحق

حاکی از آن است که  مختلف مناطق در زراعی مختلف محصوالت
و در اراضی  3/1آب در اراضی کشاورزی با منبع آب زیرزمینی وری بهره

د. باشمیکیلوگرم بر متر مکعب  9/1با منابع آب سطحی )شبکه آبیاری( 
گیری شده است که ای مختلف نتیجهبر اساس محاسبات و برآورده

 2/1آب در کشور در شرایط حاضر برابر وری بهرهمتوسط شاخص 
 (.Heydari, 2011د )باشمیکیلوگرم بر متر مکعب 

 
وری آب فیزیکی )کیلوگرم بر متر مکعب(، عالوه بر شاخص بهره

 مکعب آب مصرفی(وری آب اقتصادی )دالر یا ریال بر مترشاخص بهره
وری آب اهمیت زیادی برخوردار است. بر حسب تعریف، بهرهنیز از 

 مترمکعب یک مصرف از ناشی درآمد اقتصادی عبارت است از میزان

لی ساده بوده و وری آب فیزیکی نسبتاًدرکشاورزی. محاسبه بهره آب
آسان  اقتصادی( -وری آب اقتصادی و ترکیبی )فیزیکیمحاسبه بهره

کار به طور مثال آن است که آیا برای  باشد. یکی از دالئل سختینمی
آب مصرفی باید یک قیمت در نظر گرفت یا بر اساس محصوالت و 

ای ههمچنین بسته به شرایط مکانی و زمانی مختلف باید قیمت
 (. Anonymous, 2018متمایزی را برای آن منظور نمود )

 
مطالعات موردی انجام شده بر روی محصوالت زراعی مختلف و در 

طق محتلف کشور به عنوان نمونه حاکی از آن هستند که شاخص منا
زمینی در منطقه ارومیه به فرنگی و سیبوری اقتصادی گوجهبهره

مکعب ارزش خالص تولید ریال بر متر 3715و  4166ترتیب برابر 
 ,Muhammad Pour Hengravani and Arsalan Boad)باشد می

2016) .Zamani et al. (2014)  ی اقتصادی آب بر ورهرهبشاخص
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مبنای ارزش خالص تولیدی را در دشت بهار همدان برای محصوالت 
زراعی مختلف محاسبه نمودند. مقدار این شاخص برای محصوالت 

 های نوین آبیاری( باالترین مقدار )به ترتیبزمینی )با روشسیر و سیب
ر )با مکعب( و برای محصوالت یونجه و خیاریال بر متر 3199و  4199

ریال بر  259و  299روش آبیاری سنتی( کمترین مقدار )به ترتیب 
بهره اقتصادی گندم  Tavakoli (2011) ،مکعب( بود. همچنینمتر

ریال بر متر مکعب  1307دیم با آبیاری تکمیلی در منطقه مراغه را برابر 
 ارزش خالص تولید برآورد نمود.

 
 2/9سنت ) 29حدود  ربر اساس برآوردها مقدار این شاخص در کشو

 المللیبین سطح که دراست. در حالی برآورد شده دالر( بر متر مکعب

رسد بر متر مکعب آب مصرفی نیز می تولید دالر یک به رقم این
(Anonymous, 2016بر اساس مطالعات مؤسسه بین .) المللی

وری آب اقتصادی محصوالت متوسط بهره 13(IWMI)مدیریت آب 
دالر بر متر مکعب  120/9می در حوضه آبریز کرخه برابر کشاورزی و دا

دالر بر متر مکعب در کل حوضه تغییر  922/9-491/9بوده و آن بین 
 ,.Ahmad and Giordano, 2010; Ahmad et alنماید )می

تقریباً  ایران وری آب اقتصادی در(. گزارش شده است که بهره2009
 در 14(. ous, 2016Anonymاست ) جهانی آن مقدار پنجم یک

 این میالدی، 2991و   2997های برای سال جهانی بانک گزارش

 .دهدنمی نشان را بارزی تفاوت ایران برای مقادیر
 

وری آب اقتصادی طی تغییرات متوسط جهانی بهره 2در شکل 
تغییرات مقدار این  3میالدی و در شکل  2916الی  2994های سال

داده شده  میالدی نشان 2919ر سال د 15"منا"شاخص در کشورهای 
وری آب اقتصادی را در بین ترین مقدار شاخص بهرهیناست. ایران پای

(. همچنین مقدار جهانی این 3کشورهای این منطقه دارا است )شکل 
های مختلف از خود نشان داده شاخص نیز تغییرات زیادی را طی سال

تواند ناشی از تغییرات (. این امر می2و روند مشخصی را ندارد )شکل 
زیاد وضعیت اقتصادی کشورها و میزان آب مصرفی آنها باشد. در 

های مختلف خیلی مجموع مقادیر متوسط جهانی این شاخص در سال
 (.3و  2های باالتر از مقدار آن برای کشور ایران است )شکل

 
مرتبط با سال پایه، شاهد، و هدف  یهاشاخص ریمقاد 2در جدول 

ده ی کشور ارائه گردیآب کشاورزوری بهرهبهینه از آب و بهبود  استفاده
 (.Heydari et al., 2011است )

 
با توجه به رشد جمعیت و میزان تولیدات کشاورزی فاریاب مورد نیاز 
در سال هدف، به منظور نیل به اهداف تولیدات کشاورزی در پایان 

، مقدار شاخص 1494برنامه ششم و یا حداکثر در سال هدف یعنی سال 

کیلوگرم بر متر  6/1-9/2در کشور باید حداقل در دامنه وری آب بهره
 مکعب باشد.

 

 
Fig. 2- Changes in global economic water 

productivity (Source: FAO, AQUASTAT, World 

Bank, OECD) 
 یاقتصاد آب وریبهره یمتوسط جهان راتییتغ -0شکل 

 

 
Fig. 3- Changes in economic water productivity in 

countries of MENA region (Anonymous, 2016) 
وری آب اقتصادی در كشورهای منطقه تغییرات بهره -3شکل 

 منا 

 
وری آب هدف، بر اساس محاسبات نیاز به با این میزان شاخص بهره

باشد که با توجه به مکعب آب در سال میمیلیارد متر 04-115حدود 
حصال منابع آب و میزان آب تخصیصی به بخش کشاورزی قابل است

اشد بوری آب میحصول بوده و انتخاب منطقی و بهینه از شاخص بهره
(Heydari et al., 2009 a, b .) 

 

 مسائل مختلف مديريت آب و خاك كشور از نگاه كلّی -3

های مختلف مدیریت منابع ها و محدودیتی از مسائل، چالشدتعدا
خاک کشور از نگاه کلی و با تکیه بر منابع علمی مختلف و به آب و 

 ارائه شده است. 3ی و در قالب جدول بنددستهصورت 
 

بهم پیوسته مسائل آب، غذا و همچنین در بررسی و شناخت جامع و 
زیست و میزان و ماهیت فقر در مقیاس حوضه آبریز )برای حوضه محیط

 در کوتاه و میان مدت، سیاستگیری شده است که آبریزکرخه( نتیجه
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Table 2- Values of water use related indices of Iran (Heydari et al., 2011) 
  كشور یاز آب كشاورز نهیمرتبط با استفاده به یهاشاخص ريمقاد -0جدول 

Index 
Baseline year 

(2000) 
Year 

(2006) 
Control year 

(2010) 
Targeted year 

(2025) 
Application Efficiency (%) 34 37 40 60 

)3Physical Water Productivity (WP) (Kg/m 0.70 0.79 0.95 1.7 

Economical Water Productivity (Rainfed-Basin 
*)3Scale) (Kg/m 0.04 0.05 0.07 0.20 

Economical Water Productivity (Irrigated-Basin 
*)3Scale) (Kg/m 

0.18 0.20 0.30 0.65 

*: For Karkheh River Basin, Iran 

 
وری آب فیزیکی، به خصوص آب کشاورزی باید بر روی بهبود بهره

وری آب گندم تمرکز نماید تا از این طریق شرایط استفاده از منابع بهره
ر بهرحال د آب کمیاب برای اولویت تأمین امنیت غذایی فراهم گردد.

المللی ایران )از لحاظ مسائل رفع بلندمدت، و چنانچه شرایط بین
رکز لی( تغییر نماید، تمالملبینافزایش ارتباطات و تجارت ها و تحریم

ز قتصادی، اوری آب اتواند به افزایش بهرهسیاست آب کشاورزی می
ین و توجه به کشت وری پایت با بهرهطریق دوری از کشت غلّا

محصوالت کشاورزی با ارزش اقتصادی باالتر )تغییر الگوی کشت( و 
ید انرژی برقابی و مصارف شهری( تغییر ها )نظیر تولیا سایر فعالیت

(. در این راستا نتایج حاصل Ahmad and Giordano, 2010نماید )
مراتبی نشان داده است که مهمترین راهبرد های فرآیند سلسلهاز مدل

برای مدیریت تقاضای آب کشاورزی در مناطق خشک کشور، راهبرد 
 (.Banihabib et al., 2017تغییر الگوی کشت است )

 

 روش تحقیق -9

ریتی ی و مدیرافزانرمای و سیستماتیک مسائل و عوامل شناخت ریشه
وری ین بودن بهرهده غیر بهینه از آب و به خصوص پایکه موجب استفا

گردیده، مستلزم نگاه جامع به مسائل و اخذ نظرات  آب کشاورزی کشور
 پژوهش نیادر باشد. لذا موضوع در این زمینه می 16و مشارکت ذینفعان

 ذینفعان هیا مشارکت کلــب یکارشناس یتخصصرگزاری جلسات با ب
و  علمی گیری از منابع و مستنداتو همچنین بهره آبی وربهرهبحث 

 یاــهنهیود در زمــوجــم یهاالشـمسائل و چرتبط، ـفنی م
وری ی در بهبود بهرهاجتماع -یاقتصاد ی و التیتشک -یگذاراستیس

 مورد بررسی قرار گرفته است. کشور در آب کشاورزی
 

وان به عن تحقیقمرتبط با موضوع  یهانهادها و سازمان هیدر ابتدا کل
 دگاننینما حضوربا  گردید. نییموضوع تع ذینفعاننظران و صاحب
و حتی  نظرانکارشناسان و صاحب ریسادعوت از ها و دستگاه

سائل م یصگروه تخصکار لی، نسبت به تشکنمایندگان کشاورزان

 دیگرد اماقد یاجتماع -یاقتصادو  یالتیتشک -یگذاراستیس
(Heydari et al., 2009 b.) 

 
شامل طیف گروه کارهای مشارکت کننده در ها و سازماندستگاه

های زیر مجموعه آنها، های مرتبط و دفاتر و واحدوسیعی از وزارتخانه
سات سشاورزی، مؤیزی و اقتصادی، ترویج کرمؤسسات و مراکز برنامه

، کشاورزی جیترو، مشاور نیمهندسهای شرکتو مراکز تحقیقاتی، 
های علمی(، ها و کمیته)انجمن 17های غیر دولتیها، و سازماندانشگاه

آب  لی مرتبط با مباحث مدیریتالملبینهای و نمایندگان دفاتر مؤسسه
 (. 4کشاورزی در کشور بودند )جدول  و
 

مذکور  نهیگروه مسائل و مشکالت موجود در زمدر جلسات مختلف کار
 در قالبقرار گرفت و  یمورد بررس ،29های فکریبه صورت طوفان

مچنین ه به صورت سیستماتیک ترسیم و ارائه گردید. درخت مسائل
مورد با اهمیت خیلی  19اهداف یا راهکارهای با اهمیت باال )حداکثر 
رای باز ذینفعان تعیین و زیاد( به صورت مشارکتی و با نظر خواهی 

( مسائل )الیه اول گانه ارائه شده در درختهریک از مسائل اصلی پنج
 به تفکیک ارائه شدند.

 

 و بحث جينتا -1

 -گذاریهای سیاستبر اساس نتایج، مسائل، مشکالت، و محدویت
به  ی آب کشاورزی،وربهرهاجتماعی در بهبود  -تشکیالتی و اقتصادی

وع موضکشور با  یهااستیس یانطباق ناکاف -1 کلی: پنج دسته مسائل
تؤامان  تیریمد یاتیفقدان برنامه عمل -2ی، آب کشاورز یوربهره

فقدان  -3، آب کشور تیریدر مد یآب کشاورز یعرضه و تقاضا
در جهت توسعه،  یگذارهیمناسب سرما یهاهزگیراهکارها و ان

نبودن  یکاف -4 ی،آب ساتیمنابع و تأس یو نگهدار یبرداربهره
 منابع و یو اجرا برا یمطالعه، طراح ،یزیردر برنامه تیریمد یکارآمد

 وزش، ــآم یهاهـــبرنام تـــیعدم کفا -5، و کشور یآب اتــسیتأس
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Table 3- General issues, challenges, and limitations of soil and water resources management in Iran 
 های مختلف مديريت منابع آب و خاك كشورها و محدوديتل، چالشمسائ -3جدول 

Pivot Issues/challenges/limitations Source 

Management and 

operation of water 
resources  

-Water resources limitations; socio Limitations and issues including:

economic limitations; water demand management issues; laws and 
regulations issues; inefficient use of existing welfares; over-exploitation of 

ground water resources; management shortfalls in crisis; weaknesses in 

required arrangements; and deficiencies in decision makings. 

Safari and 

Mohammad 
Zadeh (2011) 

Basin 
Management 

Organization, leadership, planning, and  General issues and challenges on:
control; and issues on socio-economic, stakeholder participation, and 

management guidelines.  

Lack of clear Operational aspects of basins management issues including: 
administrator; plurality in sources of decision makings; no clear 

geographical boundaries; lack of proper land use planning; lack of effective 
non-governmental organizations; insufficient laws and regulations; gaps in 

new laws and regulations; contradiction between some laws and regulations; 

lack of proper indices and standards; low preparedness of justice and court 
systems; research, education, and extension issues; databank issues; 

financial issues; and shortfalls in oversight on production and operation. 

Sharifi (2008) 

Management of 

irrigation and 
drainage networks 

economic issues; -Socio General issues including six main categories as:

issues and limitations regarding standards and manuals; issues on the use of 
modern systems; insufficient performance evaluation of irrigation networks; 

issues regarding large-scale management; and O&M of irrigation and 
drainage networks issues. 

Legal problems; land ownership; cropping  More specific issues including:

pattern; low attention to the performance evaluation; low attention to the 
existing water rights and local cropping systems; low use of international 

experiences; and shortages in expertise resources. 

Abbasi et al. 

(2009) 

Sustainable 

development of 
pressurized 

irrigation systems 

Low security in  l issues and challenges including:manageria-Software

investing on agricultural sector; banking and financing issues; farming 
systems problems; data bank; weaknesses in O&M of large-scale projects; 

weaknesses in managerial and expertise. 

Heydari et al. 

(2010) 

Management of 

sustainable use of 
marginal waters 

and soils 

Poor irrigation management; soil and water Issues and challenges including: 

salinization; improper farm management practices; low participation from 
farmers in yield enhancements; small size farms; improper land use; low 

water prices; weakness in extension; shortages in specialized experts; 

uneven distribution of water and drought spells; shortages in budget; and 
low rates of research conducted. 

Cheraghi (2008) 

Environment and 

sustainable 
development 

Low accordance of the country’s  scale challenges including:-Large

development plan with the sustainable development of agriculture; lack of 
land use planning; lack of comprehensive plan on drought and climate 

change; weaknesses on comprehensive planning on management of base 

resources; lack of comprehensive plan on monitoring of natural resources; 
weaknesses on strategic evaluation of agricultural productions. 

 
Weaknesses in monitoring of  scale challenges and issues including:-Lowe

WP; Lack of clear administrator in water quality management; institutional 
and infrastructural limitations; lack of proper cropping pattern on 

agricultural productions; shortfalls in laws and regulations and their 

implementation; weaknesses on preparation of long-term irrigation 
development plans; weakness on water standards; weakness on planning for 

production of safe foods and required monitoring. 

Anonymous 

(2009 b) 

Large-scale 

optimum 
management of 

soil resources 

Implementation issues such as: Soil quality monitoring; development of safe 

agricultural products indices; and monitoring of soil pollution. 
Research issues including: Issues on general policies of supply, distribution, 

and use of different type of fertilizers (chemical, biologic, and organic); 

fertilizer residues in foods issues; and land quality monitoring issues. 

Bazargan (2009) 
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Table 4- The participating organizations and or institutes in the development of the program 

 كننده در تدوين برنامههای مشاركتها و دستگاهاسامی سازمان -9جدول 

Row 
Participating 

organization/institutes* 
Number of 

representatives 
Row 

Participating 

organization/institutes* 
Number of 

representatives 

1 
Agricultural Engineering 

Research Institute 
4 11 

18 Iran office of ICARDA

)19(as SC 
1 

2 

Soil Conservation and 

Watershed Management 

Research Institute 

1 12 (as  13Iran office of IWMI

SC) 
1 

3 
Deputy of Soil and Water 

(Ministry of Jihad-e 

Agriculture**) 

4 13 Water Deputy (Ministry of 

Energy) (as SC) 
1 

4 Water Resources 

Management Company 
1 14 Soil and Water Research 

Institute 
1 

5 Pandam Consulting 

Engineers 
1 15 Tehran University (Water 

Department) (as SC) 
1 

6 
Agricultural Research 

Center of Chahar Mahal-e 

Bakhtiari 

1 16 
Tarbiyat Modarres 

University (Water 

Department) (as SC) 

1 

7 Agricultural Research 

Center of Ghazvin 
1 17 

National Committee on 

Irrigation and Drainage (as 

SC) 

1 

8 
Research Institute on 

planning and agricultural 

economic  

1 18 Farmer’s House (as SC) 1 

9 
Deputy of Extension 

(Ministry of Jihad-e 

Agriculture) 

1 19 
Ferdosi Mashad University 

(Water Department) (as 

SC) 

1 

10 
Deputy of Education 

(Ministry of Jihad-e 

Agriculture) 

1 20 National Center on Salinity 

Research (Yazd) 
1 

* The real time names of the participating organizations and or institutes 

** Directories of Water resources development and optimum use of water; Development and improvement of irrigation 

methods; Development of irrigation networks and land consolidation  

 
سیم تق ی،آب کشاورز یوردر بهبود بهره یسازتیو ظرف یسازتوانمند

 شوند.یم
 

های متعدد از کالن به خرد و به ها به صورت الیهاین مسائل و چالش
مراتبی مسائل تدوین که نتیجه آن به ترتیب در صورت درخت سلسله

های مسائل ارائه شده در اند. در درختارائه گردیده 1الی  4های شکل
نحو  ناند. به ایواقع مسائل به صورت رابطه علت و معلولی ارائه شده

س قرار گرفته وری آب در رأکه مشکل اصلی بر سر راه بهبود بهره
عامل( که منجر به بروز این مشکل شده  5است. سپس عوامل اصلی )
عامل  5تیب برای هریک از اند. به همین تراست در الیه دوم قید شده

عوامل اصلی )مثال در شکل  له ذکر شده در الیه دوم مجدداًو یا مسأ
سازی و آموزش )خانه اول عامل برای مشکل مسائل ظرفیت 3اد تعد 4

از سمت چپ در ردیف دوم(( که بروز هریک از این مشکالت را موجب 
ها ین درختاست. به همین روش تا پای اند به تفکیک ارائه شدهشده

 این رابطه علت معلولی به صورت سیستماتیک ارائه شده است.
 

های مختلف مسائل مرتبط با الیه مجموع تعداد 5همچنین در جدول 
های مسائل، به صورت آماری ارائه شده )از اصلی به فرعی( درخت

 24ها است. به عنوان نمونه مجموع تعداد مسائل الیه اول کلیه درخت
( 4سازی و آموزش )شکل و مجموع مسائل و مشکالت مسائل ظرفیت

ی ورهبود بهرهو مجموع کلیه مسائل و مشکالت بر سر راه ب 54برابر 
باشد. این مقادیر به صورت درصد از کل مسائل فقره می 166آب برابر 

نیز به تفکیک ارائه شده است. به عنوان نمونه مسائل و مشکالت الیه 
 شود.درصد از کل مسائل را شامل می 3/72دوم 
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 هاگیری و پیشنهادنتیجه -8

کشور در  وری آب کشاورزیشاخص بهره حصول به هدف مهم ارتقاء
د آمدی در تولیناکارایی و ناکارل و مشکالت ئمستلزم شناخت مسا

محصول )صورت کسر( و ناکارآمدی در استفاده بهینه از آب )مخرج 
ها یعنی گیاه، مزرعه، شبکه آبیاری، دشت و کسر( در تمامی مقیاس

ها عالوه بر مسائل باشد. قطعاً در تمامی این مقیاسحوضه آبریز می
اجتماعی و  -و فنی و فناوری، مسائل اقتصادی ایسازه

تشکیالتی نقش مهمی را در ایجاد محیط مناسب برای  -گذاریسیاست
د. نمایها و بستر مناسب برای اعمال راهکارها ایفاء میارتباط مقیاس

افزاری، فنی و فناوری دخیل در میان کلیه عوامل سختبه عبارت دیگر 
  -گذاریری از انواع سیاستافزامنر -در موضوع، مسائل مدیریتی

  اجتماعی از اهمیتی خاص برخوردار هستند. -تشکیالتی و اقتصادی

 
تشکیالتی و  -گذاریبر اساس نتایج این تحقیق، عوامل سیاست

ی آب وراجتماعی در پنج شاخه اصلی مسائل بر ارتقاء بهره -اقتصادی
، هاستایانطباق س لمسائها عبارتند از: کشاورزی اثرگذارند. این شاخه

های زهیراهکارها و انگ مسائل، عرضه و تقاضا توأمان تیریمد مسائل
آب، و  تیریمد یکارآمداصالح  مسائلیی در مصرف آب، جوصرفه
 .ی آب کشاورزیوربهرهی در بهبود سازتیو ظرف یتوانمندساز مسائل

 
شترین هدف یا راهکار حائز بی 5خواهی از ذینفعان بر اساس نتایج نظر

وری آب )از جنبه مسائل سیاست اهمیّت برای بهبود شاخص بهره
اجتماعی( و برای هریک از مسائل  -تشکیالتی و اقتصادی -گذاری

مسائل )الیه اول( به تفکیک و به  گانه ارائه شده در درختاصلی پنج
 ترتیب )از چپ به راست این الیه در درخت مسائل( ارائه شدند.

 هاییآگاه ارتقاءی: سازتیظرفو ی، آموزشنسانتوسعه منابع ا -1
و  جیروت ییکارا ارتقاءی؛ از آب کشاورز نهیاستفاده به نهیدر زم یعموم

نگرش مناسب به  جادیای؛ تیریمد یهامهارت ارتقاء؛ هاافتهیانتقال 
  .مناسب یساختار سازمان جادیا ؛ وبرداربهره

 

منابع و  یو اجرا ی، طراحمطالعه ،یزیردر برنامه تیریمد یکارآمد -2
 جادیا ؛در کشور یآب اقتصاد یورشاخص بهرهتعیین  ی:آب ساتیتأس
و  نیتدو ی؛کشاورزدر مناسب آب  یبرداربهره یهانظام تیتقویا و 

؛ کشور یهاآب در دشت نهیمصرف به یبرنامه جامع الگو یاجرا
و  آب نیقوان یاصالح بعض؛ و آب یشدن سند مل ییو اجرا بهنگام

 مناسب قوانین. یاجرا یالزم برا نیتضم جادیا

 

در جهت توسعه،  یگذارهیمناسب سرما یهاهزیانگ جادیا -3
آموزش  ارتقاءی: آب ساتیمنابع و تأس یو نگهدار یبرداربهره
 یبرداربهره تیریدر جهت مد یبرداران بخش و نظام آموزش عالبهره

 اتیان در عملبرفعال نمودن آب یبرا یسازنهیزمی؛ و نگهدار
ت مشارک یهازمیمکان یسازو شفاف نییتع ی؛و نگهدار یبرداربهره

 نیبگذاری متناسب در سرمایهتوازن  جادیا؛ بردارانبهره یمال
 -ی)دولت یگذارهیسرما شیافزا؛ و مصرف آب تیریاستحصال و مد

  ی.آب کشاورز تیری(  در بخش مدیخصوص

 

 یریگشکل: آب یه و تقاضاتؤامان عرض تیریبرنامه مد نیتدو -4
نظام  جادیا(؛ 1RBOs) زیآبر هایضهآب حو تیریمد اهایشور

؛ آب یمحل یبازارهااندازی و راه جادیا (؛1WA) آب یمل یحسابدار
الزم  یابزارها جادیا؛ و بردارانو ارتقاء دانش بهره یسازفرهنگ

 .(…)بانک داده  یریگمیتصم
 
به ب آ یوربهرهاصل بهبود با کشور  یهااستیس شتریانطباق ب -5

نمودن  لحاظ ؛آب یحجم لیتحو ی:کشاورزخصوص در بخش 
 یابر زهیانگ جادیا ؛نیسرزم شیدر آما یآب کشاورز یورشاخص بهره

 یاجرااثرات  یابیو ارز شیپای؛ محصوالت کشاورز عاتیکاهش ضا
 .بخش یهااستیدر س یتیریو استمرار مد یداریپا؛ هااستیس
 

امعه به ج یبستگ یتا حددر این تحقیق ارائه شده  جینتا حال،هر به
خابی های تخصصی انتگروهو دانش فنی  بیو ترک ینفعاناز ذ یانتخاب
 نیمشابه نشان داده است که ا و تجربیات سایر موارد جینتا یول دارد.

در  مناسبهای فکری و ایجاد طوفان یگرلیدر صورت تسه راتییتغ
ند و باشمیگذار نتأثیرنابع علمی مناسب، خیلی و استفاده از م هابحث

ی آب وربهرهتواند با درجه اعتماد مناسب با هدف ارتقاء نتایج می
کشاورزی و در مقیاس باالتر برای مدیریت کالن آب کشور مفید واقع 

 شود.
 

نتایج این تحقیق همچنین حاکی از آن است که آمار و ارقام ارایه شده 
خصوص میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی  توسط منابع مختلف در

 رزی در کشور بسیار متفاوت، متنوعی آب کشاووربهرهو میزان شاخص 
ا انک داده جامع بند. لذا ضرورت ایجاد بباشمیبا اختالف زیاد  و بعضاً

سنجی شده، و قابل اعتماد و استناد در خصوص آمار دقیق، صحت
 موضوعات فوق ضروری است.

 
های تحقیقاتی و مطالعاتی موجود در زمینه بررسی خألبر اساس این 

وری آب کشاورزی بیشتر شامل مواردی نظیر تعیین میزان شاخص بهره
وری اقتصادی، تعیین الگوی کشت مناسب، مسائل ساماندهی بهره

برداری و نگهداری، مسائل آب بهاء، های بهرهها، مسائل نظامحقابه
د که باشمیخرد شده کشاورزی  در اراضی مؤثرهای تولید شیوه

 سازد. ها را نمایان میضرورت تحقیقات بیشتر در این زمینه
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Fig. 4- Problem tree of policy-institution and socio-economic issues (Branch of training and capacity 

building) 
 سازی(عی )شاخه آموزش و ظرفیتاجتما -اقتصادی -تشکیالتی -گذاریدرخت مسائل سیاست -9شکل 
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Fig. 5- Problem tree of policy-institution and socio-economic issues (Branch of management performance on 

the projects) 

 )شاخه عملکرد مديريت( اجتماعی -اقتصادی -تشکیالتی -گذاریدرخت مسائل سیاست -1شکل 
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Fig. 6- Problem tree of policy-institution and socio-economic issues (Branch of investing on water 

development and O&M) 

 برداری و نگهداری(بهرهو گذاری اجتماعی )شاخه سرمايه -اقتصادی -تشکیالتی -گذاریدرخت مسائل سیاست -8شکل 
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Fig. 7- Problem tree of policy-institution and socio-economic issues (Branch of water supply and demand 

management) 

 اجتماعی )شاخه مديريت عرضه و تقاضا( -اقتصادی -تشکیالتی -گذاریدرخت مسائل سیاست -1شکل 
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Fig. 8- Problem tree of policy-institution and socio-economic issues (Branch of policies adaptation) 

 ها(اجتماعی )شاخه انطباق سیاست -اقتصادی -تشکیالتی -گذاریرخت مسائل سیاستد -8شکل 
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Table 5- The number of identified problems on policy-institution and socio-economic issues  
 *گذاری، تشکیالتی، اقتصادی، و اجتماعیهای سیاستتعداد مسائل شناسايی شده در زمینه -1جدول 

 
Main 

Layer/Sub 
layer 

Number of the identified problems and issues* 

Sum 
Percent 

from 

total (%) 

Consistencies of 
country’s policies 

with WP 

(1) 

Water 
supply and 

demand 

(2) 

Motivations 
and 

incentives 

(3) 

Management 
functioning and 

performance 

(4) 

Empowerment 
and capacity 

buildings 

(5) 
st1 11 5 2 3 3 24 14.5 
nd2 38 33 11 18 20 120 72.3 
rd3 2 8 2 6 1 19 11.4 
th4 3 0 0 0 0 3 1.8 

Total 54 46 15 27 24 166 100 
Percent 

from total 

(%) 
32.5 27.7 9.0 16.3 14.5 100  

*: Based on the counting of the relevant boxes in the problem trees presented in Figures 4 to 8. 
 

 تشکر و قدردانی -1

ماعی و اجت -مباحث اقتصادی"مقاله حاضر برگرفته از نتایج زیر پروژه 
رتبط م "ی آب کشاورزیوربهرهتشکیالتی در بهبود  -گذاریسیاست

 یورهرهبتدوین برنامه راهبردی بهبود "با طرح تحقیقاتی تحت عنوان 
لف مقاله و با محوریت مؤسسه مؤ د که با هدایتباشمی "آب کشاورزی

ات سسسایر مؤتحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و همکاری علمی 
های اجرایی مرتبط به صورت مشارکتی اجرا گردید. لذا بدین و دستگاه

 سسات ومؤهای فنی و مالی این ها و پشتیبانیوسیله از همکاری
امی کارشناسان و همکاران مشارکت کننده در های علمی تمهمکاری

جهاد  هایخانهها )به خصوص وزارتاجرای پروژه از سایر دستگاه
 گردد.دانی میکشاورزی و نیرو( تشکر و قدر

 

 هانوشتپی

1- Water Productivity (WP) 

2- Mixed Crop Production System 

3-Diverted 

4- Gross National Production (GNP) 

5- Gross Domestic Production (GDP) 

6- Scaling Up 

7- Water Accounting 

 شماره پیشنهاد به بنا 27/7/1312 مورخ جلسه در وزیران هیأت مصوب -1
 قانون 131 اصل استناد به و نیرو وزارت 29/1/1311 مورخ 199/31/59090

 ایران اسالمی جمهوری اساسی

9- Problem Tree 

است که نتایج ارایه شده در این مقاله بخشی از نتایج زیر  الزم به ذکر -19

تشکیالتی در بهبود  -گذاریاجتماعی و سیاست -مباحث اقتصادی" پروژه
طرح تحقیقاتی تحت  (Heydari et al., 2009 b) "وری آب کشاورزیبهره

 "وری آب کشاورزیرنامه راهبردی بهبود بهرهـدوین بــت "عنوان 
(Heydari et al., 2009 aمی ) باشد که با محوریت مؤسسه تحقیقات فنی و

های اجرایی مرتبط سسات و دستگاهو همکاری سایر مؤکشاورزی مهندسی 
 . به صورت مشارکتی تدوین گردید

11- Soil and Water Assessment Tool model (SWAT) 

12- A Multi-crop Daily Time-step Crop Simulation 

model (CropSyst) 

13- International Water Management Institute (IWMI) 

تغییرات افزایشی زیادی در  3البته بر اساس ارقام ارائه شده در شکل  -14
 سفانه افزایش نرخمچنین قیمت محصوالت کشاورزی و متأوری آب و هبهره

های اخیر در کشور اتفاق افتاده است. لذا ضرورت مطالعه در ارز در سال
وری آب اقتصادی کشور روز رسانی مقدار شاخص بهرهعیین و  بهخصوص ت

 ضروری می نماید
15- Middle East and North Africa (MENA) 
16- Stakeholders 
17- Non Government Organization (NGO) 
18- International Center for Agricultural Research in the 

Dry Areas (ICARDA) 
19- Steering Committee (SC) 
20- Brain Storming 
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