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 چکیده
باال رفتن  ت،یجمعافزایش  از، یآن را ناش توانیکه مشود یهاي مهم جامعه بشري محسوب ماز چالش یکیامروزه کمبود آب 

واسطه آن مشکل، کمبود آب را به توانینادرست منابع آب دانست. راهکاري که م تیریو مد ییآب و هوا راتییتغ ،یزندگ استاندارد
 دارد چون بخش کشاورزي شتريیت آب در بخش کشاورزي ضرورت بدرس تیریبه مد ازین آب است. حیصح تیریمد ،داد کاهش
شناسی متعددي قابل بحث و بررسی است. یکی از این موضوع از منظرهاي شناخت. کننده آب در سطح جهان استمصرف ینتربزرگ

هاي طبیعی و این زوایا در تحلیل مدیریت بهینه منابع آب، نحوه تعامل و ارتباط انسان با محیط پیرامون و آب به عنوان یکی از نعمت
برداري از انداز جدیدي در تحلیل مدیریت و بهرهانی چشمشناسی انسمحیطی است. ارتباط انسان و تعامل این دو در قالب بومزیست

با  مدیریت منابع آب کشاورزي یشناختبوم تحلیل "این پژوهشهدف از کند. گذاران آب معرفی میمنابع آب براي مؤوالن و سیاست
ي انجام گرفت. در این راه الگوها و اانهکتابخ. بر این اساس این مطالعه، با استفاده از روش اسنادي و باشدمی "POETاستفاده از الگوي 

آب،  ازجملهی انسانی مدیریت منابع طبیعی و شناختبومین الگوهاي تحلیل ترمناسبقرار گرفت و یکی از  مدنظرهاي مختلف يتئور
زیست حیط)، مOrganization)، سازماندهی (Populationاین الگو با تحلیل چهار عامل جمعیت ( تشخیص داده شد.  POETالگوي

)Environmentو فناوري ( )Technologyشناختی انسانی مدیریت منابع آب تر از تعامالت این عوامل در تحلیل بوم) شناختی جامع
ها ) ارائه و بر اساس آنPOETدهد. بر این اساس، مهمترین نتایج این تحلیل در ضعف مدیریت منابع آب (بر اساس الگوي ارائه می

 ردي ارائه شده است.پیشنهادهاي کارب
 

 .POET، الگوي انسانی یختشناکشاورزي، بوم، مدیریت منابع آب هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه
ها انسان .توسعه بخش کشاورزي در جهان بوده است خصوصبهعامل توسعه  ینترمهم ودارد آب نقش حیاتی در تداوم زندگی هر فرد 
توان آن را نخستین که می کشاورزي، هايفعالیت یازموردنمنابع آب تجمع کرده و آب  و هادر دوران اولیه زندگی، نزدیک رودخانه

آب گنجینه  کهیدرصورت) Chaw et al., 1988( کردندتأمین می هاها و چشمهطبیعت دانست، از منابع آب رودخانه دخالت بشر در
افزایش مصرف منابع آب در مرحله نخست بر زندگی افراد فقیر و هاي بعد سپرده شود. است که باید به نسل هاانسانمشترك بین 

 يهااست که فرصت رانیدر ا یبخش مهم يکشاورزاز طرفی  .شودمیخود فقر باعث عدم توسعه  ينوبهبهگذارد. و مستمند اثر می
ي بسیار حائز اهمیت کشاورز آب در گرید سویی از کند،یم نیتأم ییغذا یتامناز اهداف  تیو حما ییروستا تیجمع ياشتغال را برا

 دارند. آبیاري به نیاز تجاري تولید جهت زراعی و باغی محصوالت اکثر کهيطوربه) Lewis  &  Randall, 2017( بوده است
 و اجتماعی اقتصادي، ابعاد ازنظر کشاورزي پایداري به دستیابی درداشته و   اساسی اهمیت یدارپا ییغذا امنیت تأمین براي آب

 عنوانبه). عالوه بر این وجود آب براي کشاورزي و همچنین Forouzani & Karami,  2010( کندمی ایفا را مهمی نقش محیطییستز
در بخش کشاورزي نمایان  عموماًتضمینی براي کاهش فقر در مناطق روستایی ضروري است و  با توجه به اینکه کمبودهاي آبی 

 درواقع). Rezadoost & Allahyari,2014است ( یرناپذاجتنابشود، استفاده کارآمد از منابع آبی یا مدیریت منابع آبی در این بخش، می
 محیطییستز مخرب اثرات و منابع آب از نامناسب مورداستفاده در موضوعاتی به پاسخ در کشاورزي آب منابع مصرف مدیریت مفهوم

 ).1389است (عمانی،  شده ظاهر سنتی کشاورزي اقتصادي و
 متفاوت   مصارف براي آب نبودن کافی است، مواجه آن باخشک ویژه مناطق خشک و نیمهتنگناهاي اساسی که جهان و به از یکی

 انسانی جوامع یازموردن یعیمنابع طب ینترمهم ) و نیز از1391همکاران، و نژادیمرتض(طبیعی نیاز و کشاورزي صنعت، شرب، از اعم
 يهاچالش ینترمهم از یکی آن، از بهینه برداريبهره و حیاتی منبع این حفظ چگونگی موضوع روینازا )Samian et al., 2015( است
 ).1385(شعبانی و همکاران،  است حاضر قرن

 و صحیح استفاده به منوط پایدار، کشاورزي و ییمواد غذا ولیدت ش باران،بار نامناسب پراکنش و خشک اقلیم به توجه با نیز ایران در
 پیشرفته هاييفنّاور از ستفادها عدم یلبه دل آب منابع از درصد 80 از بیش ولی. است آن مصرف صحیح مدیریت و آب منابع از منطقی

 کاهش موجب و نیست مناسبی مدیریت فعلی شرایط در ما کشور در مدیریت وضعیت معتقدند از کارشناسان تعداديو  رودیم هدر به
 یک از خشکیمهن و خشک اقلیم ) که1391(سلیمانی و بوزرجمهري، شودیم مناطق برخی در کشاورزي کشت یرز سطح و آب شدید

 تأمین براي مشکالتی بروز به منجر سوي دیگر از مختلف هايبخش در آب براي تقاضا افزایش یجهدرنت و جمعیت افزایش و سو
 آن مصرف در کشور قابل استحصال  آب درصد 93از  بیش کشاورزي که بخش در مشکالت است. این شدهآب به رشد  رو تقاضاي

 ).1383زاد،  است(حسین شدیدتر شود،می
دیگر  صورتی که پتانسیل آبی کشوربه  آبی مواجه کرده استسهم باالي مصرف آب در بخش کشاورزي، کشور را با بحران کمچون 

سازي مصرف آب در بخش کشاورزي تنها پاسخگوي نیازهاي رو به رشد تقاضاي آب در این بخش نیست لذا مدیریت منابع و بهینه
مصرفی است، تر از هر واحد آبوري بیشحفاظت از آب که به معناي بهره روینازا). 1395(سعیدنیا، آبی استراهکار مقابله با بحران کم

 ). Rantnkar & Gorardhan Das, 2006آید (می به شمارو جانی فاکتور اساسی  ییغذا یتامنو حفظ  درجهت حمایت
دوگانگی وضعیت انسانی بر شرایط  طرفیکازبر جریان حفاظت از منابع آب تأثیر به سزایی دارند.  یشناختبومعالوه بر آن، عوامل 

) جاي گرفته و درکنارهم همزیستی سپهربوم(اکو سفردر یک  هاساناناز یک منظر،  فرهنگی و صفات تکاملی استوار است. فردمنحصربه
دارند. انسان ها وابستگی اکولوژیکی مشترکی با سایر ساکنان طبیعت دارند. از منظر دیگر، انسان ها از سایر گونه ها بخاطر ظرافت هاي 

ن قدرت را براي دستکاري مستقل، نابودي و فرارفتن از نوآورانه، فرهنگ هاي ممتاز و نهادهاي متنوع، متمایز هستند. آفرینش انسان ای
   ). Buttel and Humphre, 2002؛Bijani, 2013 محدودیت هاي محیط زیست طبیعی، از جمله تخریب منابع آب، فراهم آورده است (

آمده است. این تنوع تعاریف تنها در حوزه علوم انسانی و طبیعی نبوده است؛ بلکه  به وجوددر طول قرن بیستم تعاریف متعددي 
، متنوع بوده است یشناسجامعه، جغرافیا، روانشناسی و یشناسمردم ازجملهعلمی مربوط به علوم انسانی  يهارشتهعالوه بر آن، میان 

)Nguyen, 2009 ؛Lawrence, 2003 به  1960از سال  محیطییستز شناسیجامعه يحوزهمتخصصان ) که بوم شناسان انسانی و سایر
که کاهش منابع  اندکردهنیز تعدادي از زیست محیط گرایان عنوان  یراًاخ. کنندیماهمیت تعامالت میان جامعه و طبیعت تأکید 
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حاضر منازعات  در حالگذارد. تأثیرات منفی بر روي امنیت اجتماعی، سیاسی و زیست بومی ب تواندیمطبیعی نظیر آب، هوا و خاك 
منابع طبیعی را حل خواهد کرد، وجود  يحوزهاقتصادي و فناورانه این مشکالت  يتوسعهچگونه  کهیناقانونی و مستمري در مورد 

می شود دارد. اما در این میان دالیل زیادي وجود دارد که چرا رویکرد بوم شناسی به عنوان رویکرد نظري مفید در این زمینه محسوب 
)Hayati & Rezaei Moghaddam, 200.( 

 باشد.می  POETبا توجه به الگوي  "آب کشاورزي در ایرانشناختی انسانی مدیریت منابعتحلیل بوم"براین اساس هدف از پژوهش 
 

 پیشینه موضوعـ  2
 اهمیت منابع آب ـ 1ـ2

ترین عوامل در جریان تأمین غذا در دنیاي امروزي، آب آبیاري است. این در حالی است که توزیع نامتعادل و مطمئن ینترمهمیکی از 
). این عوامل باعث 1386گردیده است (شاهرودي و چیذري،  خشکیمهنف منجر به ظهور اقلیم خشک و در مناطق مختل هایبارندگ

و پیشرفت موفق نباشند.  هاي بالقوه، به دلیل کمبود آب موردنیاز در توسعهيبرخورداري از توانمند رغمیعلق شده است که این مناط
شاهد  توانیم، حتی در مناطق خشک هم جانبههمهدقیق و اعمال مدیریت  یزيربرنامهرا بسته دید، بلکه با  هاراهنباید  وجودینباا

از  شدتبهشکوفایی اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی بود.اما در این میان، کشاورزي به علت ارتباط مستقیمی که با آب و طبیعت دارد، 
، با شرایط کشاورزي متفاوت با مناطق برندیمو بارندگی کم رنج  یآبکم. مناطق خشک که از ویژگی پذیردیمآبی تأثیر  يهاتنش

راهبردها و  یريکارگبهمختلف، نیازمند  يهاسالو سیل در  یسالخشکمناطق کشاورزي به علت بروز  تند. در اینپرباران مواجه هس
 ).1381(مردانی بلداجی،  باشدیم هایماز اقلسازگار با این نوع  يهابرنامه

 
 ایران در آب منابع وضعیت ـ 2ـ2

 جهان خشک مناطق زمره در جغرافیایی موقعیت لحاظ به کشور این که است این گریانب ایران در آن یتمدیر و آب منابع وضعیت بررسی

 طوربه ساالنه بارش یزانم . Keshavarz et al., 2005)( آیدیم شمار به کشاورزي توسعه تنگناي ینترمهم آن در آب کمبود و قرارگرفته

 مختلف هايصورتبه آن مترمکعب میلیارد 270 به نزدیک که شودمی گفته و شدهگزارش سال در مترمکعب میلیارد 400 حدود میانگین

 . ازباشندمی زیرزمینی و سطحی هايآب ،یرپذ یدتجدهاي آب آن مترمکعب میلیارد 130 حدود و شدهخارج دسترس از تبخیر ازجمله

 آب هايسفره مترمکعب میلیارد 38 حدود و شدهجاري در کشور سطحی هايجریان صورتبه مترمکعب میلیارد 92 به نزدیک مقدار این

 کمیته آب منابع گروه و ایران اسالمی جمهوري علوم فرهنگستان اندیشی مشتركهم نشست در موضوع این نمایدمی تغذیه را زیرزمینی

 بوده، معتبر 1370 سال براي پذیر تجدید هايآب مترمکعب میلیارد 130برآورد که شد گزارش و بررسی ایران زهکشی و آبیاري

کاهش یافته است  مترمکعب میلیارد 104 به دوران) ترین(خشک اخیر سال 5  در و میلیارد 115 به رقم این اخیر سال ده در کهطوريبه
 ).1394(حیدري و تبریزي، 

 
 موجود پیرامون مسائل آب يهابحران ـ 3ـ2

ـ کمیابی 4آبی،  يهاتنشـ 3ـرشد جمعیت، 2ـ توزیع نابرابر، 1: عبارتند ازآبی  هايمسائل و مشکالت در رابطه با سامانهمهمترین 
 ).AL Radif, 1999( یخشکسالـ سیل و 6ـ کنترل کیفیت آب و 5منابع آب،  يگسترده

 نمود.به شرح زیر اعالم توان میتأمین آب را  يهاچالش از نگاهی دیگر،
 جمعیت جهان با کمبود آب روبرو شوند. دوسوم 2025که در سال  شودیم بینییشپـ کمیابی آب: با توجه به روند کنترل آب 1
میلیارد نفر فاقد  ۲/۱ شودیمتخمین زده  المللیینب يهاتالش رغمیعلـ عدم دسترسی به آب شرب تمیز و بهداشتی: 2

 میلیارد نفر فاقد دسترسی به آب بهداشتی باشند. 2/2دسترسی به آب شیرین(کشاورزي) و 
 يهاآبو  هاآبراههو کشاورزي فشرده همگی باعث آلودگی  شهرهارشد کالنآب: صنعتی شدن، شهرنشینی،  ـ کنترل کیفیت3

 .اندداشتهزیرزمینی شده و کاهش کیفیت آب را به همراه 
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 يجابه. کندیمحرکت  ايیختهگسمنابع آب در یک مسیر در هم  المللیینبـ درهم گسیختگی مدیریت آب: مدیریت ملی و 4
 شود.می به تأمین نیازهاي آنی توجه صرفاًتوجه به محدودیت آب و ارتباط درونی اجزاي چرخه آب در طبیعت، 

تأمین آب، آبیاري، زهکشی، کنترل سیالب، تصفیه و حفاظت آبخیزها  يهاسامانهحاضر  در حالـ کاهش در اقتصاد منابع مالی: 5
 برو هستند.با مشکالت زیادي رو گذاريیهسرمابه علت فقدان 

ـ فقدان آگاهی در تصمیم گیران و عموم: توهم فراوانی آب و کیفیت پایدار منابع آب باعث اغفال عمومی شده است. این توهم 6
-Abu( ادامه یابد تا کمبود منابع آبی به یک واقعیت تبدیل شود و باعث کاهش کیفیت به سطح غیرقابل استفاده گردد قدرآن تواندیم

Zeid, 1998 ( کشور از خارج و داخل در محققین توسط آب منابع مدیریت بر مؤثر عوامل زمینه در مختلفی مطالعات.براین اساس 

 از پایدار يبردارو بهره آبیاري آب از بهینه استفاده منظوربه مناسب کارراه تنها )1385، نوري ( مطالعه نتایج اساس بر .است شدهانجام

 .باشدیم آبیاري مدیریت در بهبود و آبیاري مناسب يهاروش انتخاب آبی، منابع
 

 بهینه از آب در راستاي حفاظت از منابع آب يبرداربهرهفنون  ـ 4ـ2
اراضی  يتوسعهـ جلوگیري از 1: از اندعبارتدارد،  وجود) راهکارهاي کلی براي مقابله با کمبود آب 1393( مطابق گزارش وزارت نیرو

آب به روش سنتی در مقیاس کوچک و نگهداري آب  سازيیرهذخ، هاآنزیرزمینی و جایگزین کردن  يهاآبـ تزریق 2کشاورزي آبی؛ 
ـ ارزش نهادن به عوامل زیست بومی(کنترل سیل، آبیاري، صنعت، تفریحات و 3آب در اراضی پست و مردابی؛  سازيیرهذخو  هابارش
ـ افزایش 5 )؛شودیمو مصرف آب انجام  سازيیرهذخ، تأمین، سازيینهبهدر که  هاییينوآور( ـ حمایت از فناوري4آبی)؛  ونقلحمل

آب در عرصه  ییجوصرفهبر طبق این گزارش، کلید  یر روش مدیریت منابع آب.یغـ ت6و  المللیینبدر حوزه آبریز مشارکت و همکاري 
 کشاورزي در روش آبیاري است.

 :کندیمزیر را براي مدیریت بهینه در بخش تقاضاي منابع آب ذکر  يهاحلراه) 1391تقی پور(
 يهالولهدرصد) و 50بتنی( يهاکانالو بارانی،  ياقطرهکارآمد و پیشرفته در آبیاري: فنون آبیاري  هاييفناورـ استفاده از 1
 درصد) قادرند تلفات آب را کاهش دهند.90آب(

 ضافی در آبیاري وو ا شدهتلف يهاآبـ استفاده مجدد از 2
 ).1391(تقی پور،  کنندیم: مانند ذرت و گندم در مقایسه با کتان و برنج آب کمتري مصرف ترمصرفکمـ کشت محصوالت آبی 3

ري وکارهاي زیر را براي افزایش بهره) راه1382) و جباري(1389)، تاهباز صالحی و همکاران(1388زارعی دستگردي و همکاران(
 نمایند:آب ذکر می 

از اتالف  کهيطوربه، پشته سازي در آبیاري ياقطرهآبیاري بارانی و  يهاروشتسطیح ارضی، استفاده از  شاملـ راهکارهاي فنی: 1
 آب جلوگیري کند.

آب در خاك،  يیرهذخدر جهت  يورزخاك، انجام عملیات موقعبهصحیح آبیاري گیاهان  یزيربرنامهمدیریتی:  يراهکارهاـ 2
 و تجهیزات آبیاري. هاکانالداري بهتر نگه

، فراهم گذاريیمتقبخش آب و  هايیارانهـ راهکارهاي تشکیالتی: توسعه تشکیالت غیردولتی براي مشارکت مردمی، کاهش 3
 آب در چارچوب قانون. مؤثرآوردن بازارهاي مناسب و 

تولید کنند و ارقام مطابق با شرایط اقلیمی، ارقام مقاوم به ـ انتخاب ارقامی که به ازاي هر واحد آب مصرفی حداکثر محصول را 4
 ).1391(تقی پور،  فاده حداکثر از رطوبت خاكخشکی و انجام کشت مخلوط براي است

 
 مدیریت منابع آب کشاورزي در ایران ـ 5ـ2

 کشاورزي، روستایی، توسعه ،گیردیم قرار اقتصادي توسعه بخش چهار بین که است هایییتفعال مجموعه کشاورزي آب مدیریت
 است نیاز محیطی متفاوت هايکاربري ایجاد براي که هاییيتوانمند ایجاد به تواندیم آب مدیریت .محیطی مدیریت و آب ینتأم و عرضه
(سلیمانی و همکاران،  سازد میسر يوربهره افزایش طریق از را ملی شکوفایی و يامنطقه باالتر سطوح به دستیابی شرایط و کند کمک
 يفنّاوربه نقش  آفریقا شمال و غربی آسیاي کشاورزي هايینزم در آب وريبهره بهبود عنوان  با تحقیقی ). اویس و هاچام در1391
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 اقتصادي، يهاسازه باید يفنّاور این به در دستیابی که اندداشته بیان و نموده تأکید وريبهره افزایش در زراعی آب منابع مدیریت

رسد سازه اقتصادي (میزان درآمد، دارایی اعضا و میزان ). و به نظر می2003قرارداد (اویس و هاچام ، موردتوجه را سازمانی و اجتماعی
دسترسی اعضا به اعتبارات و وام هاي مطلوب به طرح هاي آب)، سازه اجتماعی (میزان مشاکت در فعالیت هاي اجتماعی، میزان 

) می توانند به عنوان متغیر هاي رعایت اصول اخالقی در بین اعضا، نال هاي ارتباطی و منابع اطالعاتی آب و آبیاري واستفاده از کا
 مصرف مدیریت در حقیقت ). در1391نجفی قرقانی و حیاتی،مستقل بر روي  نگرش افراد نسبت به بهره وري از آب تاثیر بگذارند( 

باشد.  نظر می مد آتی هاي نسل به انتقال و آن از حفاظت آب، منابع از بهینه استفاده زمینه در مهم نیز راهبردهاي کشاورزي آب منابع
 به توجه شیمیایی؛ سموم و ازکودها متعادل استفاده و کشاورزي در پایداري اصل گرفتن نظر در ار:  عبارتند راهبردها این ترین مهم

 نوین هاي روش از استفاده آن؛ تسطیح و اراضی فیزیکی خاك؛ اصالح توسط آب نگهداري قابلیت افزایش جهت خاك تغذیه مدیریت

آب  ذخیره استخرهاي احداث و مزارع؛ به آب انتقال مسیر در سیمانی هاي احداث کانال هاي؛ قطر و بارانی آبیاري نظیر آبیاري
)Ommani & Chizari, 2006ف کنندگان، مدیریت مصر تمام براي آب به ارزش نهادن و واقعی صورت به آب خدمات بهاي ). تعیین 

 آب.  مصرف و نگهداري تأمین، در مردم همگانی مشارکت کنندگان و افزایش مصرف درخواست روي بر تمرکز با آب منابع شفاف
 مسئلهاست. این  شدهیلتبد زیستیطمح يحوزهمسائل  یزترینبرانگو چالش ینترمهمامروزه کمبود آب در کشاورزي به یکی از 

قرار خواهد داد  یرتأثتحت  یداًشد محیطییستزروستاییان را از جهات مختلف اقتصادي، اجتماعی و  یژهوبهزندگی مردم  و  تردیدیب
 ).1396زاده، ولی(

 
 یشناختبومدیدگاه  ـ 6ـ2

 یشناسبوم"به نام  ايرشتهینب يشاخهوزه تحت عنوان یک کند، امریمبوم ارتباط برقرار یستزعاملی که بین جامعه انسانی و 
 ,2013Bijani ;(کندیمجمعیت انسانی را مطالعه  هايیژگیواست که  یشناسجامعهیک واحد از  یشناسبوم. شودیمنامیده  "3انسانی

Tien & Uibring, 2006; Green, 2002. .(محیط با تعامالتشان و هاانسان يمطالعه   براي 1925سال در بار اولین براي یشناسبوم 

 آن تبعبه و انسان رفتار بر یرگذارانتأث نیز آن هدف و دارد تمرکز مردم رفتارهاي و ادراکات اعتقادات، فهم و مشاهده بر و شد معرفی

 (Huynh & Alderson, 2009 ).   است فرهنگی و اقتصادي  اجتماعی فیزیکی، هايیطمح با انسان تعامالت
 يهانظام تجربه انقراض راستا، این در). 1395(بیژنی، هستند اهمیت حائز بسیار یشناختبوم عوامل آبی منابع از اظتفح جریان در

 از بسیاري منشأ که شودیم محسوب اخیر يهانسل در طبیعت از بیگانگی و محیطی فراموشی نوعی ایجاد در عامل ینترمهم طبیعی،

 ).1390است(برنجی و براتی، شدهشناخته نیز کنونی دوران در یشناختبوم هايیبآس
 

 POET4 الگوي ـ 7ـ2
را ارائه کرد که امروزه تحت عنوان   "5یشناسبومساختار " 1959، دانکن در سال زیستیطمحبررسی ارتباط بین جمعیت و  منظوربه

(شکل  کندیم یدتأک  )T) و فناوري(E(زیستیطمح)، O)، سازمان (P( جمعیت چهار عامل  بر. این الگو شودیمشناخته   POET الگوي
متغیر وابسته براي اهداف خاصی  عنوانبه. هرکدام از این عوامل دهندیمرا تشکیل  بومیستزتوسط دانکن،  شدهیانب. چهار عامل )1

وابستگی متقابل عوامل در "، دانکن يگفته. به شودیم، منجر به تغییر در دیگر عوامل یرهامتغو تغییر در هریک از این  کندیمعمل 
 ,Bijani, 2013; Green( "دیگر خواهد شد يهاعاملباعث تغییر در  هاآنکه تغییر در هرکدام از  دهدیمارتباط با جمعیت نشان 

2002; Nguyen, 2009   .( 
 
 
 
 

                                                           
3 Human Ecology 
4 Population, Organization, Environment and Technology (POET) 
5 Ecological Complex    
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 شیمناقشات ب تواندیممختلف  و به طرق گذاردیم تأثیر فناوري و زیستیطمح اجتماعی، سازمان بر جمعیت رشد: 6جمعیت ـ 1ـ7ـ2
 .اندشده مواجه باالیی ریسک با دو هر غذایی امنیت و آب منابع امنیت از طرفی دیگر امروزه ) ,Green (2002کند  جادیا یعیاز منابع طب

در  بشر دخالت و منابع این از ازحدیشب استفاده علت به آب منابع کاهش و جهان جمعیت رویهیب امر افزایش این اساسی دلیل
 تحت ینوعبه جهان نفر در میلیارد2  حدود ساالنه کنونی شرایط در .باشدیم شیمیایی هايیندهآال از یريگبهره و طبیعی يهاچرخه

 ,Kadi( دهندیم دست از لحاظ این به را خود جهان، جان کودکان از نفر میلیون 4 حدود ساالنه و هستند آب از ناشی هايیماريب تأثیر

et al., 2003.( 
اندازه جمعیت، تراکم، را به مسائل مربوط به زیستیطمحتوانیم بحث درباره تأثیرات جمعیت بر ما نمی :7سازمان اجتماعی ـ 2ـ7ـ 2

نرخ رشد یا مهاجرت محدود کنیم، بلکه ما باید مسائلی مانند دسترسی به منابع، معیشت و سایر مسائل ساختاري اجتماعی مانند 
 ).Green، 2002( جنسیت و... را بررسی کنیم

هاي عمده آب در جهان به علت فنّاوري باعث تخریب سیستم اجتماعی و رشد جمعیت و تغییرات در سازمان: 8زیستیطمح ـ 3ـ7ـ2
زدایی، استخراج معادن، جریان حاصل از بارندگی  در حوضه آبریز کشاورزي، سدسازي، تخلیه فاضالب، تخلیه شیمیایی و نشت جنگل

 هايینگران ازجمله مناطق، از بسیاري در وخاكآب منابع . تخریب) ,Green (2002 نفت، فرسایش خاك و هدایت ناوبري شده است
 . است شده حفاظتی راهکارهاي یريکارگبه و ظهور باعث ،زیستیطمح به نسبت عمومی هايیآگاه و بوده یدکنندگانتول
فناوري همیشه به معناي ایجاد تغییرات در محیط سازمان اجتماعی با رشد جمعیت در تعامل بوده  :9فناوري(تکنولوژي) ـ 4ـ 7ـ 2

 نیحل شود، اما ا یطیمشکالت مح شودیمباعث  تیجمع شیافزااین تعامل ایجاد رقابت براي منابع طبیعی بوده است. يیجهنتاست و 
دارد، اما  ازین دیجد هاييفناوربه  یگاه تیرشد جمع نیبنابرا .مشکل است کی يهاحلراهفکر کردن به  شتریب یبه معن زین

به دلیل عدم توانایی رقابت با  هايفناور) از طرف دیگر این Green, 2002( دهدیمرا  تیجمع شتریاجازه رشد ب دیجد هاييفناور
در قالب  توانیمرا  هااعتماديیبشده است. این  هاییاعتماديیبقبلی در ابعاد مختلف، در بین کشاورزان منجر به ایجاد  هاييفناور

                                                           
6 Population  
7 Organization  
8 Environment 
9 Technology 

 )POET )Green, 2002 ـ الگوي1شکل 
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 راتییباعث تغ يو فناور تیتراکم جمع ت،یجمع شیافزا )1376یکر، نوین مشاهده کرد (راجرز و شوم هاييفناورتصمیم به رد 
 یاجتماع ينهادها ازمندینکه در این راستا  کنندیمخود مصرف  یعیطبمنابع  از  شتریمردم ب رای، زشودیم یو سازمان محیطییستز

 .)Green, 2002هستند ( دیجد هايینگرانبه  یدگیرس يبرا دیجد
 

 تحقیق روش ـ 3
بر  در ایران است. مدیریت منابع آب کشاورزي انسانی شناختیحاضر، یک مطالعه توصیفی است که هدف آن تحلیل بومپژوهش 

قرار گرفت و  مدنظرمختلف  هاييتئورانجام گرفت. در این راه الگوها و  ياکتابخانهاین اساس این مطالعه، با استفاده از روش اسنادي و 
تشخیص داده شد. این الگو   POETآب، الگوي ازجملهانسانی مدیریت منابع طبیعی و  یشناختبوملیل الگوهاي تح ینترمناسبیکی از 

 .دهدیمانسانی مدیریت منابع آب ارائه  یشناختبوماز تعامالت این عوامل در تحلیل  ترجامعشناختی  ذکرشدهبا تحلیل چهار عامل 
 

 گیريیجهنتـ 4
که پیش از این تشریح شد، با در نظر گرفتن هر  POETبه الگوي با توجهو نیز  این پژوهش، جهت مدیریت منابع آب با تعمق در

 موارد زیر را ذکر نمود.توان می، شدههاي انجامپژوهیو بر اساس پیشین کدام از ابعاد چهارگانه الگوي مذکور
 

 پویایی شناسی جمعیتـ 1ـ4
 دارد. به دنبالبا افزایش جمعیت، افزایش شهرنشینی و کشاورزي پیشرفته، آلودگی آب افزایش و کاهش کیفیت را  •
 سازند.کردن به نیازهاي آنی، کنترل آب را با محدودیت مواجه می با توجهالمللی، مدیریت ملی و بین •
هاي تأمین آب ت کشاورزي کم که با کاهش سرمایه، سامانهتولیدا مرورزمانبهبا افزایش جمعیت و مصرف زیاد از منابع آبیاري،  •

 شوند.دچار مشکل می
 شوند.با افزایش جمعیت، امنیت غذایی و منابع آب با ریسک مواجه می •
 وري آب.بهرهی جهت افزایش آب زراعهاي مدیریت منابع توجه به فناوري •
 یابد.بهبود می ك توسط کشاورزان،مدیریت آبتسطیح اراضی و اصالح فیزیکی خابا  •
 سازد.روستاییان فراهم می ازجملهها، فرصت اشتغال را براي عموم و افزایش فناوري •
 آب کشاورزي ندارند.اهمیت  الزم را در رابطه با  شکشاورزان دان •
 یابد.و تعامل بین کشاورزان کاهش می با افزایش جمعیت همکاري •
 دارد. به دنبالزدایی و فرسایش خاك و... را هاي عمده آب، جنگلافزایش جمعیت؛ تخریب سیستم •
 شوند.ها ترجیح داده میبا افزایش جمعیت منافع گروهی کشاورزان به منافع فردي آن •

 
 سازماندهیـ 2ـ4

 شود.فقدان آگاهی کشاورزان، باعث کاهش کیفیت آب می •
 هاآن، با سازماندهی آب یریتمدافزایش مشارکت کشاورزان در  •
 شده و اضافی.هاي تلفآباستفاده مجدد از  •
 ورزي.موقع گیاهان و عملیات خاكریزي صحیح آبیاري به: برنامهازجملهفزایش راهکارهاي مدیریتی  •
شود اما توسط زیست دچار تغییر مییطمحآن،  تبعبهي طبیعی افزایش که ها دخالت بشر در چرخهبا افزایش جمعیت و فناوري •

 را کنترل کرد. هاآنتوان هاي اجتماعی مینهادها و سازمان
گذاري آب در بخش کشاورزي هاي سیاستبرداران آب کشاورزي موجب ناکامیهاي بهرهتوجهی به تمایالت و خواستهبی •

 شود.می
 هاي مدیریت آب کشاورزي است.فاصله زیاد کانال از مبدأ کانال تا محل مصرف در مزرعه از چالش •
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کارگیري سازوکارهاي مدیریتی زمین خود، کارگر کشاورزي نیز هستند، از توانایی باالتري در بهافرادي که عالوه بر کاربر روي  •
 منابع آب زراعی برخوردار هستند.

برداران و شرایط کلی حاکم بر جامعه روستایی از راهکارها و سازوکارهاي عمده خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي بهره •
 آیند.شمار میمدیریت منابع آب زراعی به 

برداران را پذیري بهرهها، مسئولیتهاي مختلف به آنها و واگذاري مسئولیتمشارکت کشاورزان در مدیریت آب، نگهداري کانال •
 توان در مدیریت آب سهیم کرد.ها را میدهد که آنافزایش می

ها ، فناوري مدیریت منابع رت و سابقه کار آندانش فنی کشاورزان در ارتباط با مدیریت منابع آب زراعی، سطح تحصیالت، مها •
 دهد. آب کشاورزي را تحت تأثیر مثبت قرار می

توان دریافت که ها دارد میهاي کم آب کشور و تأثیري که کمبود آب بر آنهاي کشاورزي دشتبا توجه به نقش آب در فعالیت •
 ده استفاده علمی از آب است.هاي کشاورزي در آینبهترین گزینه براي دوام و پایداري فعالیت

هاي سطحی در جهت افزایش سطح زیر کشت آبی موجب بهبود مدیریت ها و استفاده بهینه از آبکاهش میزان تخلیه چاه •
 منابع آبی در منطقه خواهد شد.

 .منابع آبدولتی براي مشارکت مردم جهت استفاده درست از توسعه تشکیالت غیر •
 

 محیط زیستـ 3ـ4
 : کنترل سیل و آبیاريازجملهیعی و زیست بومی مل طبعوامدیریت  •
 مصرف.کشت محصوالت آبی کم •
 هاي پیشرفته.ي استفاده از فناوريوسیلهاتالف منابع آب به •
 ی.به خشکانتخاب ارقام گیاهی متناسب با شرایط اقلیمی و مقاوم  •
 ي متعادل از کودها و سموم شیمیایی.استفاده •
 داري آب.افزاش قابلیت نگهمدیریت تغذیه خاك جهت  •
 شود.ي مدیریت منابع آب میسالی باعث ایجاد اشتغال در زمینهآبی و خشکمبارزه با کم •
 پردازند.می ي، گیاهان داراویی و ....رویه، کشاورزان به تخریب محیط زیست با استفاده از شکار بیبا کاهش تولیدات کشاورزي •
ي آن باعث عی و کشت مداوم برخی محصوالت در یک زمین، باعث نابودي زمین و به نوبهبا گذر زمان، عدم رعایت تناوب زرا •

 گردد.تخریب محیط زیست می
با نابودي محیط زیست، نگرانی کشارزان در این زمینه افزایش یافته که باعث مشارکت و تعامل بین کارشناسان وکشاورزان  •

 شود.جهت بهبود اوضاع آن می
 

 فناوريـ 4ـ 4
 هاي کشاورزي آبی.ي زمیناز توسعهجلوگیري  •
 .هاآنداري آب در ي آب با احداث سد، استخرهاي آبی و نگهافزایش توان ذخیره •
 .مصرف آبسازي بهینه يینهدرزمها حمایت از نوآوري •
 پی خواهد داشت.آن را در نامناسب بودن قیمت آب، باعث عدم توجه به ارزش آن و اتالف •
 هاي مدیریت منابع آب و آبیاري.مصرف آب با تغییر در روش سازيینهبه •
 اي و باران.هاي پیشرفته مانند: آبیاري قطرهکاهش اتالف آب با استفاده از فناوري •
 .هاي خاکیکانال يجابهو سیمانی  ینهاي بتاستفاده از کانال •
 دهد.را تحت تأثیر خود قرار می زیستیطمحفزایش و آب ا ازجملههاي جدید، رقابت براي منابع طبیعی کارگیري فناوريبا به •
 هاي مناسب براي کشت گیاهان مانند: کشت مخلوط جهت استفاده از رطوبت خاك.انتخاب روش •
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ها پیش از گسترش و زه با آنهاي هرز و مبارهاي سنتی از طرق مختلف مانند: کنترل علفهاي کانالرفع مشکالت و نارسایی •
 .شیوع

 .درست آبهاي ارتباطی(رادیو، تلویزیون) و منابع اطالعاتی آب جهت آگاهی عموم از مصرف کانالاستفاده از  •
رسان، هاي آبها، مهارت و تخصص کارشناسان، وجود تشکلاعتبارات دریافتی جهت بهبود سیستم آبیاري، مقدار و نحوه آب •

درآمد حاصل از محصوالت کشاورزي، نوع مالکیت آب، بیمه هاي جدید، رویه چاهروابط بین کشاورزان،، جلوگیري از حفر بی
 وري آب کشاورزي هستند.عوامل در افزایش بهره ترینعنوان مهممحصوالت کشاورزي به

 

 ـ منابع 5
 .67-64شهر. منظر، یشناسبومراهبرد توسعه  یعی،طب هايیرساختزسازي  یانشهر و بوم ع. 1390. ش ی،ش. و برات ی،برنج -
انسانی مدیریت آب مجازي در کشاورزي. ششمین کنگره ملی علوم ترویج و  یشناسبوم. تحلیل 1395ابراهیمی سرچشمه، ا.  ی، م.،بیژن -

 آموزش کشاورزي و منابع طبیعی ایران. دانشگاه شیراز.
آبران  يهایتعاون يعه مورد(مطال یراندر ا یاريآب یمشارکت یریتعملکرد مد ی. بررس1389م.ر.  ي،م. و نظر یایی،ن.، کوپا ی،تاهباز صالح -

 .205 -216: 2 ،)يکشاورز یع( علوم و صنا يتجن). اقتصاد و توسعه کشاورز
کارشناسی  نامهیانپاهاي آبران مور: دشت لیشتر شهرستان گچساران. . بررسی تمایل کشاورزان نسبت به تشکیل تعاونی1391، م. پور یتق -

  تربیت مدرس.). دانشکده کشاورزي دانشگاه نشدهچاپارشد (
مشارکت آبران  یکارگاه فن ینبه کشاورزان. مجموعه مقاالت سوم یاريآب يهاشبکه یریتانتقال مد یافتاز ره ییهادرس. 1382 ا. ي،جبار -

 .7-24، 1382بهمن  ،یاريآب يهاشبکه یریتدر مد
گذاري آب در بخش کشاورزي(مطالعه موردي سد و شبکه علویان). رساله دکتري قیمتمناسب روش  . تعیین1383. جزاد،  حسین -

 .انتهره نشگاورزي، داکشاد قتصاوه اگردانشکده کشاورزي، 
گروه  یشیاندجلسه هم يهاها. خالصه بحثها و تناقضآب در بخش کشاورزي: چالش یص. تخص1394. یزيتبر ین. و م. سرائ یدري،ح -

. یرانا یو زهکش یاريآب یمل یتهخرداد، کم یران،ا یو فرهنگستان علوم جمهوري اسالم یرانا یو زهکش یاريآب یمل یتهآب کم منابع
  .1ـ12.  1394تهران. خرداد 

 . یرازش: دانشگاه یراز). شییو ابوطالب فنا ی(ترجمه عزت اله کرمیفرهنگ یانم یافتیره هانوآوري. رسانش 1376 .ف یکر،راجرز، م. و شوم -
شبکه  یریتمشارکت کشاورزان در مد يها ینهزم یل.تحل1388. ي،احصار يح. و مختار ی،فم یه.، شعبانعل یروانی،ز.، ا ي،دستگرد یزارع -

 .92-73):3(12شهرستان اصفهان. فصلنامه روستا و توسعه،  ي یهبخش جرقو یآبرسان ي
، اقتصاد کشاورزي و توسعه یزيربرنامهت جهاد کشاورزي، موسسه پژوهش . بررسی منابع آب کشاورزي در جهان. وزرا1395سعیدنیا، ا.  -

 .1395روستایی تهران، 
 شهرستان موردي کشت (نمونه زیر سطح توسعه در آب مصرف مدیریت و منابع مدیریت . نقش1391سلیمانی، م.، بوزرجمهري، خ.  -

 .1391استان قم، اسفند سرزمین آمایش محوریت با ملی تولید ، کشاورزي کشوري ). همایشسرایان
: يآب کشاورز يینهبه یریتمد ینهدر زم يکشاورزان استان خراسان رضو يرفتار هايیطهح یل. تحل1387 م. یذري،ع.ا. چ ي،شاهرود -

 .81-98):2(4 یران،ا يو آموزش کشاورز یجآبران. علوم ترو یدر تعاون کنندگانمشارکت یرو غ کنندگانمشارکت يیسهمقا
 صورتبه آبیاري کم استراتژي ارزیابی موردي مطالعه  :مزرعه سطح در آب بهینه مدیریت. 1385م.  زیبایی، و ،.ت هنر، ،.ك .م شعبانی، -

 علوم مهندسی چمران اهواز، دانشکده شهید دانشگاه زهکشی، و آبیاري هايشبکه مدیریت ملی همایش رشد، مراحل تمام در یکنواخت
 .1385اردیبهشت  12-14 آب

ترویج و آموزش کشاورزي،  هايپژوهشبر منابع آب زراعی در بین گندم کاران شهرستان اهواز.  مؤثر. شناسایی عوامل 1389عمانی، ا.  -
3)2:( 65-75. 

 دیدگاه از آبیاري يشبکه در آب منابع مدیریت سازيبهینه اهکارهاير. 1391. م داغستانی، و ،.ع نیا، ستوده ،.ج یعقوبی، ،.م نژاد، مرتضی -
  .69-75: 5  ،آب منابع مهندسی يمجله ). قزوین دشت آبیاري يشبکه :موردي يمطالعه(برانآب

در شمال  ي(مطالعه موردیراخ سالیخشک يدورهگندم در  یعاتگندم کاران بر کاهش ضا یدانش فن ی. بررس1381ا.  ی،بلداچ یمردان -
 .مدرس یتدانشگاه ترب ي. دانشکده کشاورزيو آموزش کشاورز یجارشد ترو یکارشناس ينامهپایاناستان خراسان). 
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