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در کنفرانس بین المللی آب، مدیریت  1992تمرکز بر تامین فیزیکی آب بوده است اما در سال  1980تا سال 
با توجه به افزایش جمعیت و افزایش نیاز به . شدوري و حفاظت از منابع آب عنوان  آب را راه دستیابی به بهره

درصد آب  40بیشتر از  کشاورزي. ضروري استمواد غذایی و محدودیت منابع آبی، مدیریت پایدار آب کشاورزي 
هاي  مدیریت آب کشاورزي شامل طیف وسیعی از سیستم. دهد را تشکیل می OECDمصرفی کشورهاي عضو 

هاي سطحی، زیرزمینی،نزوالت جوي، فاضالب تصفیه شده و  کشاورزي و شرایط اقلیمی است و از مجموعه آب
در مورد منابع آب  استراتژیکاهداف  OECDتمامی کشورهاي عضو تقریبأ . شود آب تصفیه شده دریا تشکیل می

 :این اهداف شامل. کشاورزي دارند
سیل، (ایجاد یک برنامه بلندمدت براي مدیریت پایدار منابع آب کشاورزي در مقابل تغییرات اقلیمی  -1

 )خشکسالی، تغییرات فصلی
 روستایی کمک به باالبردن درآمد کشاورزان و دستیابی به عد الت اجتماعی و اهداف توسعه -2
 هاي کشاورزي  ت تأثیر فعالیتتح هاي حفاظت از اکوسیستم  -3
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 هاي تأمین آب مزارع زیرساخت
 OECD عضو به اهداف فوق و تغییر در مدیریت آب کشاورزي در تمامی کشورهاي از این رو جهت دستیابی

 :شود راهکارهاي زیر پیشنهاد می
 

 شناخت پیچیدگی و تنوع مدیریت منابع آب در کشاورزي -
هاي مربوط به مدیریت منابع آب بایستی متناسب و  با توجه به تعدد منابع آبی در کشورهاي مختلف، سیاست

توان از  ي پیچیدگی و تنوع مدیریت منابع آب در کشاورزي را می دامنه. هدفمند با شرایط خاص هر کشور باشد
  .نظر هیدرولوژي، منابع آب، مصرف، اقتصاد و ساختارنهادي بررسی نمود

آب در از استفاده  هاي آب و چرخش، توزیع آب در طبیعت، تبخیر، ویژگیهیدرولوژي در مورد : هیدرولوژي
منابع تواند تأثیر مثبت بر هیدرولوژي داشته باشد از طریق پرشدن مجدد  میکشاورزي هم . کند طبیعت بحث می

ي آلودگی منابع  داشته باشد به وسیلهتواند تأثیر منفی بر هیدرولوژي  می هاي زیرزمینی و تصفیه آب و هم  آب
 . آید آب سطحی و زیرزمینی که این آلودگی از برداشت بیش از حد آب بوجود می

و ) رودخانه و دریاچه(بسته به میزان بارش و ذخیره آب، آب سطحی . اند منابع آب کشاورزي متنوع: منابع آب
دهند اما در مناطقی که رقابت براي دسترسی به آب شدید است، از  را تشکیل میآب آب زیرزمینی عمده منابع 

 . کنند فاضالب تصفیه شده و نمک زدایی آب دریا نیز استفاده می
هایی را در  چالش) فصلی و ساالنه(ناهمگونی مصرف آب از نظر کیفیت، فضا و تغییرپذیري در طول زمان : مصرف

این ناهمگونی ترتیبات قانونی و نهادي را گسترش داده و . وجود آورده استمطابقت با عرضه و تقاضاي آب ب



هاي  در دوره. هاي آبیاري را پدید آورده که کشاورزان به سدها، مخازن و آب زیرزمینی دسترسی دارند سیستم
 . شود خشکسالی شدید، آب مصرفی در کشاورزي اولین بخشی است که جایگزین آب مصرفی خانگی می

مورد استفاده قرار میگیرد ) خانگی، صنعت، خدمات و کشاورزي (آب به طور گسترده در بخش خصوصی : اقتصاد
 .اما به طور کلی مالکیت آن عمومی است

در اکثر کشورها از طریق . شوند اغلب منابع آب از طریق ترتیبات سازمانی پیچیده مدیریت می: ساختار نهادي
 .دنشو ق نهاد محلی اداره میدولت ملی اما در بعضی مناطق از طری

 
 تقویت نهادها و حقوق مالکیت براي مدیریت آب در کشاورزي -

تغییر در سیاست مدیریت منابع آب با تأکید بیشتر بر تقاضا بجاي عرضه، اصالحات نهادي و ساختاري را در 
تر دارد که این  اصالح سیاسی آب نیاز به توسعه چهارچوبی گسترده .آورد بسیاري از کشورها به ارمغان می

شده در منابع آب کشاورزي و  هاي صرف چهارچوب شامل تعریف مالکیت یا دسترسی به آب، بازپرداخت هزینه
همچنین ساختار سازمانی، قوانین . باشد هاي آب می تأسیس یک پایگاه مالی براي تأمین نیازهاي مالی زیرساخت

 . تر و قابل پاسخگوتر باشد م بر عوارض آب و مقررات تجاري استفاده از آب کشاورزي بایستی شفافحاک
اي از موسسات درگیر در مدیریت منابع آب کشاورزي در سطوح مختلف محلی تا ملی وجود دارند که  مجموعه

هت بدست آوردن مدیریت واحد بنابراین به ج. شود وري از آب می ها سبب ناکارآمدي در بهره اقدامات متفاوت آن
. باشد کنندگان آب می منابع آب کشاورزي که الزمه توسعه این بخش است، نیاز به مشارکت مردم و مصرف

براي مثال . توسعه مشارکت کشاورزان در مدیریت آب یک راه حل تدریجی براي مسائل مدیریت آب است
ها و  از طریق اشتراك هزینه) یا انجمن کشاورزانمدیریت توسط نهادهاي خصوصی (هاي آبیاري مشترك  سیستم

ي مشارکت کشاورزان براي دولت بخصوص  محیطی بیشتري دارد اما هزینه تصادي و زیستمسئولیت، مزایاي اق
 . دارد، زیاد استشان  بر رفاه اجتماعیدر مراحل اولیه که نیاز به آگاهی کشاورزان از اثر این مشارکت 

همچنین نیاز به . نیاز به قوانینی قابل انعطاف دارد OECD عضو به آب در کشورهايحقوق مالکیت و دسترسی 
 . محیطی آب دارد حمایت موسسات قدرتمند براي اطمینان از کارآمدي اقتصادي و زیست

شرط یک  آب پیشمالکیت تعریف حقوق . ریزي و مدیریت آب در کشاورزي نیازمند بودجه است برنامه
گذاري آب مطابق با  هاي آبیاري، مدیریت و قیمت اجراي طرح. یستم مدیریتی استریزي خوب و س برنامه

هاي  شوند، بایستی هزینه مند می بنابراین کشاورزانی که از آب بهره ،به منابع مالی کافی دارد مقررات، نیاز
اند سبب تو این عوارض باید در مکانی که می. شان، در قالب عوارض آب منعکس شود خدمات مورد استفاده

 . یی مدیریت خدمات دریافتی آب توسط کشاورز باشد، اجرا شودافزایش کارآ
 

 ها هزینه تأمین کاملتأمین آب کشاورزي براي  دریافت عوارض -
هاي  داري و تعمیر سیستم هاي نگه دهد که هزینه نشان می OECD عضو ها در کشورهاي تجزیه و تحلیل هزینه

داري آب  مین و نگههاي تأ کشورها، کشاورزان تنها بخشی از هزینهاین در بسیاري از . آبیاري افزایش یافته است



ها گرچه ارزش آب را  کنند، این هزینه رض استفاده از آب دریافت میدر بعضی کشورها نیز عوا .پردازند را می
ها  افزایش هزینه در واقع استفاده از آب بهینه شده استدر این کشورها دهد اما تجربه نشان داده که  نشان نمی

هاي نوین، کشاورز را به تولید با منابع آبی محدود قادر  آوري در قالب دریافت عوارض همزمان با استفاده از فن
 . خواهد ساخت

هاي آب کشاورزي در قالب تعرفه یا عوارض در صورتی براي کشاورز اقتصادیست که تعرفه  پرداخت کامل هزینه
داري،  ها بایستی شامل عملیات نگه این هزینه. هاي تأمین آب کشاورزي را پوشش دهد ینهآب به میزان کافی هز

 .هاي فرصت باشد اي براي گسترش سیستم آب و همچنین هزینه سرمایههاي  هاي آب، هزینه تعمیر سیستم
آب در بخش  شود، مفهوم پایداري هزینه که باالترین نیاز در کشورهایی که عوارض استفاده از آب دریافت می

در . آب را حفظ کند انتقالهرکشوري باید تعادل در سه بخش تعرفه، مالیات و هزینه  .شود مالی است مطرح می
داري و  هاي نگه بخش کشاورزي به یک شبکه زیرساخت آب متصل است و هزینه OECD عضو برخی کشورهاي

 .آید ها بدست می هاي آب از طریق تعرفه تعمیر سیستم
هاي  ها در مراحلی که هزینه ایست که تعرفه هاي پرداختی مستلزم یک رهیافت مرحله مسیر بهبود هزینه

هاي انجام شده پایین  ها نسبت به هزینه دهد، افزایش یابد اما در جایی که تعرفه را پوشش میداري و تعمیر  نگه
افزایش نرخ بازپرداخت . گیرد باشد، یک رهیافت تدریجی کافی نیست و بایستی اقدامات بهتري صورت

ها نیاز به یک برنامه جامع که شامل اصالح سطح تعرفه، ساختار و افزایش نرخ  هاي آب، از طریق تعرفه هزینه
 .دهد همچنین این افزایش نرخ، سطح خدمات و معیارهاي حمایت اجتماعی را افزایش می. باشد می

هاي آبیاري  ي موجود براي ساخت سیستم  دهد که از سرمایه در برخی کشورها، قوانین به کشاورزان اجازه می
. شود استفاده کنند که هرچه تعداد چنین قوانینی بیشتر باشد اصالح سیاست آب با مشکالت بیشتري مواجه می

نیر ها  در مقابل نرخ بازپرداخت هزینههاي حمایتی بیشتر باشد،  اخت هزینهبیشترکشورها تمایل دارند که پرد
هایی در جهت تغییر عوارض  تر است، تالش همچنین در بعضی کشورها که مسئله آب جدي. افزایش پیدا کند

 . آب کشاورزي بر پایه زمین به ارزش آبی که استفاده شده وجود دارد
 هاي دهی به رویکردهایی است که استفاده بیش از حد از آب هاي آب در بسیاري از کشورها نیاز به جهت سیاست

هاي زیرزمینی نیاز به مجوز و سایر ابزارهاي قانونی دارد اما به  معموال استفاده از آب. کند زیرزمینی را منع می
هاي زیرزمینی را به  هاي غیرقانونی گسترش یافته و بقاء آب هاي باالیی که براي کشاورز دارد، چاه دلیل هزینه

هاي زیرزمینی نیاز به تالش در جهت تنظیم مقررات  براي دستیابی به مصرف آب .یک چالش تبدیل کرده است
رود از طرفی  افزایش قیمت انرژي باال می هاي زیرزمینی با هاي پمپاژ آب هزینه. و توسعه مدیریت و عوارض است

هاي زیرزمینی مسئله  هاي آب زیرزمینی پیچیده است به عنوان مثال در توسعه آب دستیابی به بازپرداخت هزینه
هاي قدیمی  کشاورزان با مشکل زیرساخت OECDدر بسیاري از کشورهاي عضو . یت مورد توجه استحقوق مالک

ها به معنی  در اینجا اصالح سیاست. داري و تعمیر روبه رو هستند و کاهش پایه درآمد و کمبود سرمایه جهت نگه
ها را در  جهت بازسازي زیرساخت ها، ارزیابی استراتژیک به کنندگان هزینه این است که هم کشاورزان و هم تأمین

 . اولویت قرار دهند



سرمایه گذاري و تأمین مالی آب کشاورزي نیاز به مشارکت . مدیریت دارایی و منابع مالی مسئله مهمی است
افزایش سرمایه، توسعه مهارت در مدیریت دارایی، افزایش عوارض آب و تشکیل . بخش خصوصی و عمومی دارد

 . بازار آب در کارایی مصرف آب در بخش کشاورزي نقش دارد
موانع زیادي در  .رود تشکیل بازار آب بتواند مسائل اقتصادي و اجتماعی مربوط به آب را حل کند انتظار می

تشکیل بازار آب وجود دارد، این موانع شامل مسئله عدالت، ناکافی بودن اطالعات در این زمینه، حقوق مالکیت، 
امکانات استفاده از بازار آب و قیمت گذاري به عنوان یک ابزار سیاسی . باشد هاي معامله باال و تاریخ آب می هزینه

ت عمومی به کشاورزان اتواند خدم و می ر کشاورزي مورد توجه استمحیطی د براي رسیدن به اهداف زیست
خرید حقابه براي متعادل کردن مصرف آب و نیازهاي محیط زیست و خرید آب براي تأمین آب  مثل ،عرضه کند

 . کنند از بازار آب در جهت اهداف زیست محیطی استفاده می OECDتعداد کمی از کشورهاي عضو . ها تاالب
کند که میزان دانش و نظارت بر جریان آب سطحی و زیرزمینی افزایش یافته و  ین روش، ایجاب میاستفاده از ا

ها بازنگري  و دریاچه ها محیطی در رودخانه به عنوان تنها وسیله براي ارزیابی نیازهاي زیستجریان حداقل مفهوم 
  .شود

 
 زیست هاي بخش کشاورزي، آب، انرژي و محیط ادغام سیاست -

زیست بدون توجه به  ها در بخش کشاورزي، آب، انرژي و محیط سیاست OECDدر بسیاري از کشورهاي عضو 
هاي مختلف از سطح مزرعه تا سطوح ملی و  شناخت این روابط در مقیاس. شود ها تنظیم می ي آن رابطه
ترل خشکسالی و هاي آب، کنترل سیل، کن سیاست. له مهم در بسیاري از کشورها استالمللی یک مسئ بین

براي مثال کاشت . هایی هستند که بایستی ادغام شوند زیست از جمله سیاست هاي زراعی و محیط سیاست
شود یا بهبود کیفیت آب منجر به منافع مشترك مثل بازگرداندن  درختان در زمین سبب کاهش اثر سیل می

 .شود اي می تنوع زیستی و کاهش گازهاي گلخانه
ها و موانع  اي از انگیزه یک ترکیب پیجیده OECDز کشاورزي در تمامی کشورهاي عضو هاي حمایت ا سیاست

به طور مثال استفاده از قیمت حمایتی محصوالت زراعی و . کند نسبت به مدیریت پایدار منابع آب ایجاد می
هاي کشاورزي  همچنین حمایت از نهاده. دهد دامی، انگیزه براي تولیدات کشاورزي و دامی را افزایش می

هاي کشاورز را زیاد  انگیزه) پمپاژ آب(هاي زیرساختی مزرعه و انرژي  بخصوص آب، کاهش عوارض آب و هزینه
هاي  تواند سبب استفاده نادرست از آب و آلودگی آب و دیگر آسیب کند در مقابل این انگیزه می می

 . محیطی به آب شود زیست
طی بیست سال گذشته منجر به کاهش سطح حمایت مرتبط  OECDرزي در کشورهاي عضو هاي کشاو سیاست

ها نتایج مثبتی براي  تغییر این سیاست. باشد می) آب و انرژي(ها  با تولید کاال و استفاده بیش از حد از نهاده
گسترش کاشت  جلوگیري از.منابع آب خواهد داشت و اما میزان آن بستگی به ذخیره آب و دیگر عوامل دارد

محیطی زیادي دارد اما نیاز به انگیزه یا تنظیم مقررات براي کشاورز دارد که  بر مزایاي زیست محصوالت آب
 . شود اي از نهادها و حقوق مالکیت را شامل می مجموعه پیچیده



ها براي  زینهتوان نتیجه گرفت که در بعضی کشورها تغییر در نرخ بازپرداخت ه به طور کلی از تحقیقات فعلی می
ها در مناطقی که آب یک  کشاورز، منجر به تغییر کشت و کشت محصوالت کمتر آبخواه و یا کاهش آبیاري زمین

 . شود چالش است، می
هاي  تواند به طور مستقیم از طریق حمایت براي استفاده از دیزل و دستگاه حمایت از انرژي در کشاورزي می

در بعضی از کشورها حمایت از انرژي . هاي زیستی افزایش یابد لید سوختجدید و به طور غیرمستقیم براي تو
شود و حذف این حمایت سبب  هاي زیرزمینی می سبب استخراج بیش از حد آببدلیل ایجاد انگیزه تولید بیشتر، 

 . شود پایداري آب در کشاورزي می
از زیستی پیچیده و نامعلوم است و نی هاي هاي کشاورزي و تولید سوخت تاثیر بر تعادل آب در حمایت از سوخت

اگرچه تحقیقات نشان داده که مقدار آب مورد نیاز براي تولید هر . به ارزیابی استفاده از منابع جایگزین دارد
مصرفی براي تولید اتانول از مواد نسل بسیار کمتر از آب ) مثل بقایاي بذر(واحد انرژي از مواد سوختی نسل دوم 

هاي مختلف متفاوت  تواند در مکان و با شیو اگرچه تولید این مواد می. باشد می) مثل ذرت، نیشکر و کلزا(اول 
 . باشد

زیست از منابع آب  محیطی حمایت کشاورزي و محیط وري اقتصادي و اثربخشی زیست به طور کلی تعیین بهره
آب از  ي ها در زمینه گیري زیرا کشاورزان معموال به تصمیم. دشوار است و نیاز به تجزیه و تحلیل بیشتر دارد

 .  دهند هاي متفاوتی می ها پاسخ هیا تغییر در قیمت محصوالت یا کاهش هزینو  هاي سازمانی جمله محدودیت
 

 پذیري کشاورزي در برابر تغییرات اقلیم و اثر این تغییرات افزایش قابلیت انعطاف -
بر  تغییرات اقلیم. پذیر هستند آسیب ل تغییرات اقلیمیهاي کشاورزي و منابع آب بشدت در مقاب سیستم

هاي  سیستم. گذارد سیل و خشکسالی اثر میفصل بارش و گرم شدن هوا، وقوع  بندي دسترسی به آب، زمان
 . امنیت غذایی حفظ شودبایستی کشاورزي نیاز به ارتقاء قابلیت انعطاف در برابر تغییرات اقلیم را دارند چرا که 

مناسب براي کشاورزي شده  کشورهایی که در زمینه کشاورزي توسعه یافتند، تغییر اقلیم منجر به مزایا و فرصت
اي براي سازگاري با  تواند پایه هاي مدیریت ریسک و تغییر اقلیم می ك بهتر تنوع اقلیم و توسعه رهیافتدر. است

هاي زیادي براي دولت در حمایت از  ل، هزینهافزایش فراوانی و شدت خشکسالی و سی. تغییرات اقلیم باشد
هاي  همچنین تقسیم مسئولیت و عدم هماهنگی بین سیاست. آورد روستاییان و کشاورزان به ارمغان می

 . کند ها را تشدید می زیست، زمین و آب مشکالت و هزینه کشاورزي، محیط
شاورزان انگیزه و اعتماد به نفس الزم را در کشورهایی که حمایت دولت در زمان سیل و خشکسالی وجود دارد، ک

کشاورزان را تشویق به  ،هاي استفاده از زمین همچنین سیاست ).خطر اخالقی(براي مدیریت ریسک ندارند 
 .دهد هاي اقتصادي سیل را براي دولت افزایش می کند که هزینه شهرنشینی در مناطقی که خطر سیل دارد می

. نیاز به عملیات در سطح مزرعه دارد) براي خشکسالی(و ذخیره آب ) سیل براي(گذاري در کنترل آب  سرمایه
شان  هاي اقتصادي را کاهش و منجر به مدیریت بهتر بین کشاورزان با توجه به حقابه تواند زیان این اقدامات می

  .شود



می در مهاجرت و هاي کشاورزي نقش مه با توجه به تغییر اقلیم و احتمال افزایش سیل در بعضی کشورها، زمین
تواند اهداف دیگري از جمله حفاظت  همچنین مدیریت سیل می. هاي سازگاري در مدیریت سیل دارند استراتژي

در مواردي که کشاورزان بصورت هدفمند مدیریت . از طبیعت، منابع طبیعی و تولید کشاورزي را دنبال کند
زایاي دیگري به عنوان پاداش براي کشاورزان در نظر تواند م گیرند، دولت می زمین را از خطر سیل بر عهده می

 . بگیرد
ریزي در استفاده از زمین مهم  اي از برنامه یکپارچه کردن مدیریت منابع آب در کشاورزي درون بستر گسترده

هاي  تواند کشاورز را بخاطر خطر سیل مجبور به تغییر کاربري زمین و شهرنشینی کند و هزینه است چرا که می
 .اي باال ببرد را بشکل بالقوهسیل 

. رود در آینده بعلت تغییرات اقلیمی وسیع خشکسالی در بیشتر کشورهاي جهان خشکسالی رخ دهد انتظار می
این مسئله . مهم استي آب است،  ي ظرفیت ذخیره پذیري در کشاورزي که شامل توسعه بنابراین بهبود انعطاف

 . که حتی ممکن است کشاورزي بطور کامل نابود شود، دارد اهمیت زیادي در مناطق مستعد کشاورزي
 :شود مناطق مستعد خشکسالی این راهکارها پیشنهاد میدر کشاورزي آب جویی در  به منظور صرفه

 هاي آبیاري کشاورزي ت آب در سیستمشکاهش ن -
 ي دریا زدایی شده استفاده بیشتر از فاضالب تصفیه شده و آب نمک -
 بهبود راههاي سنجش رطوبت خاك -
 .هاي کاربردي آب مثل فناوري نانو افزایش سازگاري با فناوري -
 تشویق کشاورزان به استفاده از ارقام مقاوم به خشکسالی  -
 ریزي در تقاضاي فصلی آب زیرزمینی با برنامه  منابع آب مجدد شدنپر -

الش اصلی ، با این حال چشود ها براي ذخیره آب استفاده می ها و تکنولوژي در بسیاري از کشورها این روش
 .ها توسط کشاورزان است که نیاز به آموزش کشاورزان دارد پذیرش این روش

 
 رسیدگی به نقص دانش و اطالعات براي مدیریت بهتر منابع آب  -

با توجه به تمرکز و پیچیدگی ها براي رسیدن به اهداف اجتماعی مرتبط با آب  وري سیاست بهبود کارایی و بهره
تالشهاي بسیاري در بیشتر کشورها جهت رسیدگی به نقص اطالعات . تر دارد بهتر و دقیقنیاز به اطالعات زیاد، 

بهبود علم . هاي تاریخی انجام شده است گذاران با توجه به شرایط خاص طبیعی و زمینه و راهنمایی بهتر سیاست
 :دم کمک کندگذاري بهتر و عموم مر تواند به سیاست میو دانش در منابع آب کشاورزي در پنج زمینه 

 )سطحی و زیرزمینی(بهبود دانش کشاورزان در دسترسی به آب   -1
یی اقتصادي و سبات کارآبه منابع آب و بهبود محاقوي بر روند دسترسی  یهاي اطالعات ایجاد پایگاه -2

در جهت درك بهتر ارتباط بین استفاده از آب در مزرعه و اثرات  فیزیکی مصرف آب در کشاورزي
 محیطی آن زیست



هاي تأمین آب کشاورزي، این اطالعات  افزایش کمیت و کیفیت اطالعات در مورد نرخ بازپرداخت هزینه -3
 . ها و عوارض آب کشاورزي در درون و بین کشورهاي مختلف دارد نیاز به مقایسه نرخ بازپرداخت هزینه

سیستم اطالعاتی . اند گیري مهم توسعه سیستم اطالعات و ابزارهاي اطالعاتی مدیریت آب که در تصمیم -4
هاي آبیاري مثل  ریزي زیرساخت سازي برنامه بهینهریزي استراتژیک، در راستاي  مذکور در سطح برنامه

تخصیص بهینه آب براي یک دوره در برابر تغییر اقلیم، گیري  سیستم اطالعات براي کمک به تصمیم
بهبود ابزارهاي همچنین  .ردکاربرد داسازي توزیع آب در سطح مزرعه  و بهینه) سال/فصلی(معین 

و مشاوره فنی و آموزش به کشاورزان در جهت سازگاري با مدیریت سیستم آب مانند ارائه اطالعات 
 .تغییر اقلیم که ممکن است نیاز به تغییر روش کشت در مزرعه داشته باشد، نیاز است

مثل  منابع آب در کشاورزي محیطی در زمینه مدیریت ها بر نتایج اقتصادي و زیست ارزیابی اثر سیاست -5
در کنار تحقیقات گسترده . وري مصرف آب هاي کشاورزي و بهره نیاز به درك بهتر رابطه بین سیاست

هاي مدیریت  محیطی و اقتصادي سیاست ها ارزیابی کمی از اثربخشی زیست دولت ،آکادمی این ارتباطات
 . اند منابع آب کشاورزي انجام داده

هاي خالص و مزایاي استفاده از منابع آب کشاورزي در چهارچوب توسعه پایدار ضروري است  هزینهتعیین میزان 
سنج آب، حمایت هیدرولوژیکی از  شبکه جریان. ی در مقیاس نرم داردو نیاز به توجه بیشتر به زیرساختهای

س نرم به حساب هاي مقیا هاي گزارش آب، نظرسنجی در مزرعه و کمک به تجارت آب جزء زیرساخت سیستم
 .آیند می
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