
 به مختلف های بخش نیاز روزافزون روند به توجه با و است اقلیمی واقعیت یک ایران در آبی کم و خشکسالی

 متر میلی342 کشور مدتزدرا بارندگی یانگینم. شد خواهد نیز حادتر آینده های سال در مشکل این آب،

 متوسط برابر سه)سال  درمتر  میلی 3222حدود  کشور در تبخیر پتانسیل و (جهانی میانگین سوم یک)

 02 از بیش که است مترمکعب میلیارد 422 کشور در بارش از ناشی آب منابع کل حجم. است( جهانی

 میلیارد 022 حدود تجدیدپذیر آب منابع حجم .شود می خارج دسترس از تبخیر طریق از آن درصد

 چنین در(. 0231همکاران،  و ناصری. )شود می مصرف کشاورزی بخش در آن درصد 02 که است مترمکعب

 میان، این در .است آب مصرف در جویی صرفه و بهینه استفاده عملی و مؤثر کارهای راه از یکی شرایطی

 شامل نیز را جهان و ایران در آب مصارف از ای عمده بخش که کشاورزی بخش در آب مصرف مدیریت

با توجه به اهمیت مدیریت مصرف آب کشاورزی، در ذیل  .باشد راهگشا و مؤثر بسیار تواند می شود، می

 : ترین مقاالت نوشته شده در این زمینه خالصه شده است مهم

 

 ردیف مولف عنوان خالصه نتیجه

های مختلفی جهت تعدیل تقاضای آب مورد بررسی قرار گرفت که از  در این تحقیق، سیاست

فصل دوم بهترین بین راهکارهای مختلف ذکر شده، محدود کردن کشت گیاهان پرمصرف در 

 .باشد و کارآمدترین سیاست جهت تعدیل تقاضای آب می

مدیرت بهینه در مصرف آب و 

الگوی کشت در شرایط استفاده 

تلفیقی از منابع سطحی و 

 زیرزمینی

تورج هنر، 

0232 
0 

خراسان ر استان در این مطالعه راهکارهای مدیریت منابع آب زیرزمینی، در دشت نریمانی د

نتایج نشان داد  .کارهای مختلف مدیریت منابع آب زیرزمینی مقایسه گردیدارزیابی شد و راه

ی، نسبت به گزینه های دیگر های زیرزمینی و سیاست مالیات برداری از آب که راهکار بهره

 . کند هم میهای زیرزمینی را فرا برداری پایدار از آب امکان رسیدن به بهره

راهکارهای مدیریت منابع ارزیابی 

مطالعه موردی )آب زیرزمینی 

 (استان خراسان دشت نریمانی در

صبوحی و 

همکاران، 

0231 

3 

رزی، هشت نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که در زمینه مشکالت مدیریت آب کشاو

برداری از منابع آب، عدم رعایت قوانین و مقررات، عدم همکاری  عامل مشکل حفاظت و بهره

گران مدیریت منابع آب، پایین بودن سطح احساس مسئولیت نسبت به  مناسب بین کنش

های انتقال آب، مدیریت ناصحیح  لی انتقال آب، مشکالت فنی در کاناها الکاننگهداری 

آبیاری در مزرعه، عدم برخورداری از امکانات و توان مالی و پایین بودن سطح تجربه و دانش 

در زمینه ساز و کارهای مدیریت . ترین دالیل شناخته شدند کشاورزان در زمینه آبیاری مهم

، استفاده از ابزار و مل ارتقاء سطح مشارکت کشاورزان در مدیریت آبآب کشاورزی نیز نه عا

برداری از منابع آب، بهبود عملیات زراعی در سطح مزرعه،  تر در بهره تر و مدرن وسایل دقیق

برداری مناسب از  های انتقال آب، بهره ه با آزمایش خاك، حفاظت از کانالتعیین نیاز آبی گیا

های انتقال آب، اصالح نواقص فنی در کانال  قص فیزیکی درکانالنوا های زیرزمینی، اصالح آب

ترین عوامل شناسایی  های انتقال آب و رعایت قوانین و مقررات در بهره برداری به عنوان مهم

 . شدند

تحلیل مشکالت و ساز و کارهای 

بهبود مدیریت آب کشاورزی در 

تولید انگور در شهرستان 

 تاکستان

سعید ابراهیمی 

همکاران، و 

0233 

2 

نتایج . دشت بودند نفر از زارعین شهرستان زرین 4143جامعه آماری این تحقیق شامل 

ن داد که  پرپیچ و خم بودن بندی مشکالت مدیریت آب کشاورزی نشا حاصل از اولویت

ها ، افت سطح آب زیرزمینی و نامسطح بودن اراضی آبیاری از اولویت های اصلی  کانال

کننده از  بهره از اعتبارات، استفاده مقایسه میانگین ها نیز نشان داد که افراد بینتایج . هستند

شناسایی و تحلیل مشکالت 

یریت آب کشاورزی در مد

دشت، استان  شهرستان زرین

 فارس

یاسر محمدی و 

همکاران، 

0233 

4 



از مشکالت های خاکی جهت انتقال آب  زلی جهت برداشت آب و دارای کانالموتورهای دی

همچنین مطابق با نتایج تحلیل عاملی، متغیرهای . مدیریت آب بیشتری برخوردار بودند

کشاورزی در زمینه منبع آبیاری در پنج عامل، در زمینه انتقال آب در مشکالت مدیریت آب 

 .بندی شدند در سطح مزرعه در چهار عامل دسته سه عامل و

می دهد که در زمینه دیدگاه کشاورزان نشان های مدیریت آب از  بندی محدودیت رتبه

: های آب زیرزمینی، در زمینه انتقال آبدهی منابع آب سطحی و افت سفره کاهش :استحصال

ها و در زمینه مصرف آب  هها و چکه کردن لول قابل نفوذبودن نهرها، پوسیدگی پوشش کانال

ی اول را به خود اختصاص های مکانیزه آبیاری اولویتها در مزرعه نیز عدم استفاده از روش

مدیریت آب کشاورزی  های براساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی مسائل و محدودیت. دادند

های اقتصادی، مشکالت انتقال با  مشکالت کمی و کیفی منابع آب، چالشدر هفت عامل 

های انتقال آب، عدم مشارکت  ورزان، مشکالت فنی و فیزیکی سازهنهرخاکی، عدم آگاهی کشا

 . ندی شدندب ردم و مدیریت ناصحیح زراعی دستهم

های  بررسی مسائل و محدودیت

مدیریت آب کشاورزی از دیدگاه 

 کشاورزان شهرستان کرج

سمیه گودرزی 

و همکاران، 

0233 

5 

و میزان زمین زیر کشت، شور شدن ها  عدم تناسب بین تعداد چاه ،طبق نظر کارشناسان

از این منابع، افت سطح آب زیرزمینی، استفاده از  رویه بیمنابع آب زیرزمینی در اثر برداشت 

بودن اراضی و طبق نظر کشاورزان افت سطح آب های آبیاری سنتی و قطعه قطعه  روش

های زیرزمینی، کاهش دبی متوسط  زیرزمینی، عدم آگاهی کشاورزن از میزان اهمیت آب

ترین  عنوان مهم ها به چاهها، شور شدن آب آبیاری و عدم رعایت فاصله مناسب بین  چاه

 .شوند مشکالت مدیریت آب کشاورزی منطقه شناخته می

آب در توسعه جایگاه مدیریت 

مطالعه موردی دشت )کشاورزی 

 (تبریز

کاظمیه و 

همکاران، 

0233 

1 

خوزستان، زنجان، ) از شش منطقه 0230نفر از مولدان آبی کار به عنوان نمونه در سال  252

در زمینه تبیین مولفه مدیریت بهینه آب کشاورزی . انتخاب شدند( قزوین، ایالم، یزد و تهران

درصد از مجموع تغییرات متغیر  20که  شدبا استفاده ازمدل معادالت ساختاری مشخص 

به و  و فیزیکیوابسته توسط چهار عامل، فعالیت های دولتی،خدمات ترویجی، عوامل فردی 

مدیریتی از سوی مولدان به منظور مدیریت بهینه منابع آب کشاورزی کارگیری سازو کارهای 

دیگری که در این تحقیق در دسترس  و مابقی واریانس مزبور به وسیله عوامل ندتبیین شد

 .تبیین شد ،نبودند

تحلیل عوامل موثر بر مدیریت 

بهینه منابع آب در نظام 

 کشاورزی ایران

فاطمه 

 0232،پناهی
0 

هایی  که کشت می دهدبرداری آب کشاورزی در این منطقه نشان  های بهره بررسی شاخص

وری آب  رهآب و بازدهی اندك اقتصادی، کمترین به مانند یونجه و چغندرقند با مصرف باالی

نتایج حاکی از آن . و الگوی کشت صورت گیرد را دارد و ضروری است تا تغییراتی در ترکیب

ای به    جایگزینی پنبه به جای کشت چغندرقند و یونجه و همچنین ذرت علوفهاست که 

های مناسبی  عنوان یک کشت جدید و تکمیلی پس از برداشت محصول گندم و جو انتخاب

 .است

هینه آب نقش مدیریت ب

وری  کشاورزی جهت افزایش بهره

و پایداری منابع آب دشتهای 

بحرانی در نواحی خشک و کم 

غرب : مطالعه موردی)آب کشور 

 (دشت بیرجند

فال سلیمان و 

 0232چکشی، 
3 

بران از  های آب به منظور تبیین دیدگاه کشاورزان نسبت به فرآیند مشارکت در تعاونی

نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین فاصله مزرعه تا . رگرسیون گام به گام استفاده شد

مرکز خدمات کشاورزی، میزان اراضی و سطح زیر کشت آبی، میزان درآمد ساالنه زراعی و 

های ترویجی با مشارکت  غیرزراعی، میزان استفاده از منابع اطالعاتی و میزان تماس

 . و تعاونی آب بران در مدیریت منابع آب رابطه مثبت و معنی داری وجود داردکشاورزان عض

موثر بر مشارکت  بررسی عوامل

بران در  اعضای تعاونی آب

مدیریت آب کشاورزی استان 

 قزوین

اخوان و 

همکاران، 

0230 

3 



در این تحقیق با استفاده از مدل بیالن آب زیرزمینی معادالت مورد نیاز جهت تخمین 

ف سازی مصر تعدد متغیرهای تابع هدف در بهینهدرادامه بعلت . نوسانات سطح آب تعیین شد

که نیاز به محاسبات کمتر و کارآیی  PSOکاوشی و هوشمند آب، با استفاده از روش های فرا

الگو و تراکم کشت بهینه محصوالت زراعی منطقه  ،ها دارند بیشتر نسبت به دیگر روش

نشان داد که می (  0230سال )نتایج مدل بر مبنای یک سال نرمال . مطالعاتی تعیین شد

دی درص 22درصدی سطح زیر کشت اغلب محصوالت بهاره و افزایش  22توان با کاهش 

. سطح زیر کشت گندم و جو و کلزا بیشترین درآمد را از آب استحصالی از آبخوان کسب نمود

ذرت و گوجه فرنگی نسبت به دیگر محصوالت بهاره بیشترین سهم  ،در بین محصوالت بهاره

 . را در افزایش سطح داشت

کاربرد تخصیص و مدیریت آب 

اورزی با استفاده از تکنیک کش

مطالعه ) PSOسازی  بهینه

 (دشت نیشابور: موردی 

سیوکی و 

همکاران، 

0233 

02 

برداری و مساحت زمین زیر کشت، شور شدن منابع آب  های بهره عدم تناسب بین تعداد چاه

ترین  و افت سطح آب زیرزمینی به عنوان مهم زیرزمینی در اثر برداشت بی رویه از این منابع

همچنین نتایج نشان داد که حدود . مشکالت مدیریت آب کشاورزی منطقه شناخته شدند

درصد از تغییرات واریانس کل مدیریت مدیریت آب کشاورزی به وسیله سه عامل  10

یزان بنابراین، کاهش م. شود های سطحی و زیرزمینی عمیق و نیمه عمیق تبیین می آب

های سطحی در جهت افزایش سطح زیر کشت آبی در  ها و استفاده بهینه از آب تخلیه چاه

 .مدیریت منابع آبی منطقه موثرخواهد بود

ها و سازوکارهای مدیریت  زمینه

 آب کشاورزی در دشت تبریز

جواد حسین 

زاد و همکاران، 

0233 

00 

در این مطالعه، با استفاده از مدل پیشنهادی هیبریدی فرایند تحلیل سلسله مراتبی و 

بندی راهبردهای مدیریت تقاضای آب  رتبه( MTAHP)آل اصالح شده  شباهت به گزینه ایده

متخصص کشور در زمینه  25این مدل، برای اجرای . کرفتکشاورزی مناطق خشک انجام 

نتایج مدل نشان داد که راهبرد . مدیریت آب کشاورزی در نظرسنجی شرکت داده شدند

ت تقاضای آب کشاورزی بهترین راهبرد در میان راهبردهای مدیری "آموزش کشاورزان"

ز رو به"، "تغییر الگوی کشت و تسطیح اراضی"های بعدی،  در رتبه. مناطق خشک است

کمترین رتبه ها نیز . قرار گرفتند "های بازیافتی استفاده از آب"و  "های آبیاری رسانی سامانه

 .تعلق گرفت "واردات آب مجازی"و "داد و ستد آب"به راهبردهای 

رتبه بندی راهبردهای مدیریت 

تقاضای آب کشاورزی مناطق 

خشک با استفاده از مدل 

و  M-TOPSISهیبریدی 
AHP 

بنی حبیب و 

همکاران، 

0232 

03 

نتایج این تحقیق نشان داد که از بین بردن گیاهان در مسیر کانال، برقی کردن پمپاژ آب از 

نایی کشاورزان با های آب در طول مسیر، آش ها، جلوگیری از هدررفت آب از دریچه چاه

ها مهمترین  کردن فاصله بین چاهرداری صحیح از موتورچاه و رعایت ب نگهداری و بهره

 . های مدیریت آب کشاورزی شناخته شدند راهکارهای توسعه به کارگیری فناوری

کارگیری  راهکارهای توسعه به

های مدیریت آب  فناوری

کشاورزی از دیدگاه کشاورزان 

 فالورجان

شعبانعلی فمی 

و همکاران، 

0232 

02 

وری آب نیازمند تدوین قوانین و نهادهای جدید درباره مدیریت آب، سیاست  بهبود بهره

های مرتبط  برداران و سازمان والت کشاورزی، مشارکت بیشتر بهرهجدید الگوی کشت محص

های آبریز، اقدامات فنی و زیربنایی الزم،  تشکیل شورای آب حوضهها،  در تصمیم سازی

عملیاتی کردن . ارتقای دانش بهره برداران و دانش فنی و تحقیقاتی الزم در این زمینه هاست

تواند اولین و  می(در بخش کشاورزی و منابع طبیعیوری  قانون افزایش بهره) 35جرای ماده ا

 .دباش ترین قدم در این راه اساسی

وری آب  ارزیابی شاخص بهره

ها و  کشاورزی و عملکرد سیاست

های مدیریت آب کشور در  برنامه

 این زمینه

نادر حیدری، 

0232 
04 

های  مبارزه با علف. اند زان شهرستان فالورجان تشکیل دادهجامعه آماری این تحقیق را کشاور

کانال با علف کش، تسطیح اراضی برای آبیاری بهتر، دادن کود حیوانی هرز روییده در اطراف 

همراه با آب آبیاری، دادن کود شیمیایی همراه با آب آبیاری و اصالح و مرمت کانال انتقال 

های میزان  ترین اولویت آب با عملیات مناسب برای جلوگیری از اتالف آب به ترتیب مهم

س نتایج براسا. های مدیریت آب کشاورزی بود اوریش کشاورزان منطقه نسبت به فندان

های  واکاوی میزان دانش فناوری

مدیریت آب کشاورزی شهرستان 

 فالورجان

شعبانعلی فمی 

همکاران، و 

0234 

05 



های فردی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشاورزان مورد  تحلیل همبستگی بین ویژگی

های مورد مطالعه  های مدیریت آب در گروه ها نسبت به فناوری مطالعه با میزان دانش آن

دانش کشاورزان نسبت به  ها براساس آزمون مقایسه میانگین. د رابطه معناداری وجود دار

رگرسیون . مطالعه تفاوت معناداری وجود داردهای مورد  مدیریت آب در گروههای  فناوری

های مدیریت آب کشاورزی،  کارگیری فناوری چندگانه نشان داد که متغیرهای مستقل به

میزان استفاده از منابع اطالعاتی، نگرش کشاورزان نسبت به آبیاری تحت فشار، میزان 

مواجهه با کم آبی، میزان تحصیالت و میزان تماس ترویجی با کارشناسان در ماه به میزان 

تغییرات میزان دانش کشاورزان نسبت به فناوری های مدیریت آب کشاورزی را  ،درصد 11

 .تبیین می کنند

 -ترین موانع مدیریت پایدارمصرف آب به ترتیب عوامل قانونی مهماین مطالعه نشان داد که 

برداری، اجتماعی،  های بهره ترویجی، نظام-حمایتی، آموزشی-گذاری، اقتصادی سیاست

پژوهش در خصوص اهمیت  همچنین نتایج. طبیعی هستند سازمانی، برنامه ریزی و-نهادی

های موانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی، بیانگر  بی معیارها برای بررسی وزن گزینهنس

آب در سطح مزرعه، افزایش بهره وری آب کشاورزی، انتقال این است که معیارهای اثربخشی 

بهینه آب کشاورزی، حفظ منبع، بهینه سازی آب، بهبود کارآیی آب، نظام آبیاری و مشارکت 

 .کشاورزان بیشترین اهمیت را دارد

موانع مدیریت پایدار منابع آب 

کشاورزی جهت آموزش 

کشاورزان در مناطق روستایی 

سد قشالق مطالعه ای درحوزه )

 (استان کردستان

مسلم سواری و 

همکاران،  

0235 

01 

دو ناحیه مورد مطالعه از  در ترین مسائل و مشکالت در زمینه مدیریت آب کشاورزی مهم

دیدگاه کشاورزان شامل کاهش منابع آب سطحی، استفاده نکردن از استخر، عدم نظارت 

مجاز، عدم رعایت حریم بین یرهای غ ت آب از منابع زیرزمینی، حفر چاهدولت بر برداش

آب از  لها و نهرها، مشکالت انتقا ، طوالنی بودن مسیر کانالها ها، خاکی بودن کانال چاه

و اندازه مزرعه،  ها، نامناسب بودن شکل های سایر مالکین در صورت عدم توافق آن زمین

های  های دولتی و تشکل ی سنتی، نبود هماهنگی بین سازمانهای آبیار استفاده از روش

آگاهی کشاورزان از ت از محصوالتی با مصرف آبی کم، عدم مردمی، حمایت نکردن دول

کشاورزی، عدم  مدیریتمصرف آب آبیاری، عدم مراجعه به  کارآییسازی  اهمیت بهینه

های لوله گذاری و کم بودن توان مالی زارعین  یجی، باال بودن هزینههای ترو شرکت در کالس

 .برای استفاده از آبیاری تحت فشار بوده است

تحلیل موانع و مشکالت مدیریت 

یابی به  آب کشاورزی در دست

: مطالعهتوسعه پایدار مورد

شهرستان کنگاور و صحنه در 

 استان کرمانشاه

محمدکریم 

معتمد و 

همکاران، 

0235 

00 

در این تحقیق با استفاده از مدل بیالن آب زیرزمینی معادالت مورد نیاز برای تخمین سطح 

یه مفهوم آب مجازی و تابع سپس تابع هدفی که بر پا .عمق آب آبیاری تعیین شده است

سازی مصرف  در ادامه به علت تعدد متغیرهای تابع هدف در بهینه. ایجاد شد ،باشد استوار می

که نیاز به محاسبات کمتر و ( GA)آب، با استفاده از روش فراکاوشی و هوشمند ژنتیک 

کارایی بیشتر نسبت به دیگر روشها دارند، الگو و تراکم کشت بهینه محصوالت زراعی دشت 

درصد  52( 3رصد تغییرات سطح کنونی هر محصول، د22( 0مطالعاتی در چهار سناریو 

( 4درصد تغییرات سطح کنونی هر محصول،  05( 2تغییرات سطح کنونی هر محصول، 

تغییرات آزاد سطح زیر کشت محصوالت به ازای بازه صفر تا حداکثر سطح زیر کشت موجود 

محصوالت در نتایج مدل نشان داد که سطح زیر کشت . در منطقه مورد بررسی تعیین شد 

باشد و مصرف آب در بخش کشاورزی دشت بیرجند متناسب با  نظر گرفته شده بهینه نمی

بهترین سناریوی از بین سناریویهای مطرح شده، سناریوی چهارم . شرایط موجود نیست

برابر افزایش خواهد داد بلکه میزان آب مصرفی  4باشد زیرا نه تنها سودآوری را به میزان  می

 .دهد درصد کاهش می 3وداً را نیز حد

مدیریت آب کشاورزی با رویکرد 

آب مجازی از طریق تکنیک 

( GA) بهینه سازی ژنتیک

 (دشت بیرجند: مطالعه موردی)

شهیدی و 
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داری و پرسنلی، روحیه تعاون و همکاری بین  برداری، نگه های بهره کاهش هزینه ،این مطالعه

کشاورزان و دولت، افزایش احساس مسئولیت و مالکیت کشاورزان نسبت به استفاده از شبکه 

 .شمارد برمیآبیاری را سبب مدیریت بهینه آب کشاورزی 

Equitable Distribution 

and Common Resources 

Management at Andhi 

Khola Irrigation System 

راجوریا و 

همکاران، 

3220 

03 

مدیریت آب . تواند به وسیله چند عامل به کاهش فقر کمک کند کشاورزی می مدیریت آب

وری  کشاورزی سبب دسترسی کشاورز به آب قابل اعتماد و در نتیجه افزایش تولید و بهره

همچنین کشاورز با کاشت . شود اشتغال و درآمد میشود که همین امر سبب افزایش  می

برای که  می دهداین مقاله نشان . کند محصوالت موردنیاز، معیشت خانوار خود را تامین می

 این بدان معناست که .کافی نیست ضروری است ام دسترسی به آب، کاهش فقر پایدار

ب در جهت مدیریت صحیح آ ات اقتصادیاصالحگذاری در علوم و فنون کشاورزی و  سرمایه

  .کشاورزی به کاهش فقر کمک شایانی خواهد کرد

Agricultural water 

management and 

poverty linkages 

نامارا و 

همکاران، 

3202 

32 

شش عامل مکانیزاسیون، فنی، ، آب کشاورزیدر حوزه مصرف بهره روی  افزایشدر 

  .باشد تاثیرگذار میاقتصادی، اجتماعی، دانش و تجربه 

 

Farmers’ opinions 

regarding effective 

factors on optimum 

agricultural water 

management 

رضادوست و 

همکاران، 

3202 

30 

تواند به مدیریت آب کشاورزی با  هاست که می هدف از این مقاله نشان دادن برخی از روش

 .اساس نیازهای آبی محصول کمک کند آبیاری بر

Water for agriculture, 

irrigation management 
 33 3200ساکون، 

. می پردازد کشاورزی مورد نیازی برای دستیابی به آب ترکیب مقاله، به مطالعه یک روشاین 

جامعی از تکنولوژی تصفیه آب فاضالب مبتنی بر فیلتراسیون و انرژی  در این روش، ترکیب

 زعفران در یککاشت . خورشیدی برای بازیافت آب مورد نظر کشاورزی استفاده شده است

گلخانه در اسپانیا با استفاده از این روش نشان داد که کیفیت میکروبیولوژی آب آبیاری و 

تواند  استفاده از این روش آبیاری می. ا استانداردهای مربوطه مطابقت داردمحصوالت زراعی ب

 .کمک شایانی به مدیریت آب کشاورزی کند

Agricultural reuse of 

municipal wastewater 

through an integral 

water reclamation 

management 

اینتریاگو و 

همکاران، 

3203 

32 

 


