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 واژه کلیدی
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 چکیده 

م نخرنن اجررا  فعاتیتهرایی کره     افرت تر آ آب ریررنینری و ک رر    ر     و کشرور  اکثرر اترتانها    با توجه به وضعیت بحرانی آب در 

دشرتها  بحرانری کره برا افرت نرداو        ار این ننابع اررشمند و اتتراتژیک  فاظت نمایرد یرک انرر  ضررور  اترت تر ا شر   بخشری         

ویرژه ااههرا  کشراورر  ان ران پر یر نی رت       ه بر و دیل   رم بهرره برردار  ار ننرابع آب     جن با تعر  ت آ آب ریررنینی نواجه ه تند

هری  یرک ار راه ارهرا  نردیریتی نوجرود بررا  و رود بره تعردیل بهرره برردار  بره تنهرایی ضرانن پایردار  شررای                  در این راتتا 

بهرره بررداران برا     تعدیل نی ت به شنوان نثاد اخر  خ رارا اضرافه برداشرت درنیران نردا نن رر بره افرنای   یمرت آب و ترار ار            

  ار طریر    رع بررا برا اترتفاده ار کنتورهرا  هوشرمند نیرن         همچنرین تر ب بررا  کراه  بهرره برردار      .پرداخت هنینه نی  رردد  

اندان اجرایی نبوده اتت بدین جهرت اراهره راه رار  بررا  تعردیل بهرره برردار  ار ااههرا بره نحرو  کره ضرانن پایردار  تی رتم               

ورهرا ا ردا    رتر آ کشرور ن ربت بره ننر  کنت     ان رضرو  بره شنروان اترتان پرای وا د     ت ا اتتان خراتر . باشد ضرور  به نظر نی رتد

 نموده وبه دنباد آن با نانیتورینگ و ای اد ندیریت نشارکتی به نهم دتت خواهد یافت 

 مقدمه 

جمعیرت انردا ان رانها در   شرته      .نرد ی جوانرع بشرر  دارد   و ننحنرر بره فررد جای راه   اتری در ر     آب به شنوان یک شننر بردیع  

 ،ار برروده وترری انررروره بررا رشررد جمعیررتته و آب فراوانرری در اختیررشرراید برررا  بدتررت آوردن ایررن نرراده  یرراتی نشرر ل انرردانی نداشرر
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کشراورر  و  رنعت و همچنرین بررور پدیرده هرایی نظیرر         ،افرنای  تااضرا  آب در بخر  هرا  شررب       ترب  نایع و بره تبرع آن   

نرابع آب  نیرنان آب تر حی تراتم و در دترترع باشره بهرره برردار  بری رویره ار ن         خش  اتی و تغییر شردید آب و هروایی و کراه     

رنینری بروده و ایرن انرر باشره بررور نخراطراتی        ریر ریررنینی شده ب ور  که شاهد افت شردید تر آ آب ریررنینری و کراه  رخرایر     

ت رنرین و تخریر  نخرارن آب ریررنینری      ر ، نشهنینره هرا  بهرره برردار  ار ااههرا      ، افرنای    کمی و کیفری ننرابع آب  نظیر کاه

شمراد  برا ا  و تنروی  شرورا  شراتی آب کشرور بروده تر ا      ایرن نوضروم نحرل تاکیرد     .شده ایرم   شده و بدنباد آن با ک ر  نخنن نواجه

ین ننرر  و  ر اتر  تعرادد بر   ترر  فعاتیرت هرا  بهرم پیوترته د      راترت ار ایرن ننرابع یرک     ندیریت غیرتاره ا  به ننظرور  فرو و  

ثبیرت وضرعیت فع ری ار طریر  ج رو یر  ار      آبخروان ج رو یر  و ت  ارافرت بیشرتر   هرا  برا توجره بره ایرن فعاتیت    . شرد  ننابع در نظر  رفته

اههررا  ن ررار برره کمررک ت هیررناا انررداره  یررر  وب ترتررار   همچنررین ج ررو یر  ار اضررافه برداشررت ا فررر ااههررا  غیرن ررار و 

جم ره دشرت فری      دا بنرورا پرای وا در ی ری ار دشرتها  اترتان ار     تر فرهن ی و ای اد نردیریت نشرارکتی نن رر خواهرد شرد در اب     

  .نن  کنتورها آغار  ردید و همننان نین ن اتعه و ای اد تش ل نردنی شروم  ردید 88تاد ار نه والا  –آباد 

 شرح مسئله وضرورت انجام تجربه

ا تنرراد  و  ،ورر  را نرری تروان در روی رررد طبیعری  تمرانی راه ارهرا  پرری  بینری شررده بررا  تعرردیل بهرره برردار  ااههررا  کشرا       

شم  رررد آب نن ارره ا   هاشمرراد تیاتررتها  تعرردیل بهررره بررردار  بررا هررر ترره روی رررد فرروا در نحرردود . شررود بنررد   هررر  جمررع

کراه  فشرار یرا ترداو      رتری هرا  ان را  شرده نشرخی  ردیرد همرواره برا         رخراتان رضو  طی تاتیان اخیر  ورا  رفته انرا در ب 

ی ره در ب نرد   رتی تعردیل برداشرت پایردار نبروده و درنت    روی ررد تی رتم نتمایرل بره بر شرت نری باشرد و بره شبرا         ا داناا ثابرت در هر 

ان ران  در ایرن راترتا همننران برا ننر  کنتورهرا  هوشرمند آب و بررا کره          . ریراد  را دربرر خواهرد داشرت    ندا هنینه ها  ب ریار  

د  هررره برررداران را فررراهم نرری آورنررد ن رربت برره ای رراد تشرر ل آب بررران و بر ررنار  ج  رراا هررم اندیشرری بررا هرر پررای  و کنترررد ب

در تغییرر ات رو     یج  ا رل ار ایرن نشرارکت شمردتا     انتر .ن در تیاترت  ار  بهرره برردار  ار کنتورهرا ا ردا  شرد       انشارکت بهره بردار

ایرن ا ردا  در ابتردا بنرورا ننر        . ابرل نشراهده اترت    بره پایردار  تعردیل برداشرت نری  رردد،      کشت در دشت فی  آباد که نن ر

کشراورر  آغرار  ردیرد و ترر  در خنروا ای راد تشر ل ا رداناا  رانونی ان را  شرده و             کنتورها  هوشمند بررو  ک یه ااههرا  

بوتی ه یک نشاور تش ل آب برران در  اتر  شررکت تعراونی برا اهرره هرا  ترشرناع نح ری شر ل  رفرت و بردنباد آن برا ن اتعره               

اناا نشرارکتی نیران نردا نت رمن     ات و  کشت بهینه و ا تنراد  در نحردوده نرورد نظرر کرار ادانره یافرت و برا برنانره ریرن  ا رد           

  طبرر  برنانرره پررای  و اشمرراد کنترررد در بهررره بررردارکرراه  بهررره بررردار  و تغییررر همننرران ات ررو  کشررت  ررورا  رفررت و بررا 

  و برا نشرارکت بهرره بررداران و ای راد تی رتم پشررتیبانی       ر  رم بهرره برردا   تراشت کرارکرد و  تردوین شرده برا اترتفاده ار اهرنهرا       

برر نردتها  آبهرا  ریررنینری و تر حی ا ردا  الر  پی یرر   ردیرد کره در نهایرت برا تعردیل برداشرت بنرورا               تنمیم  یر  نبتنی 

 .ا روی رد نشارکتی  ورا خواهد  رفتتدری ی و همراه با ا  ح ات و  کشت ب
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 نتایج و تحلیل 

 :ره کرد ار شواهد اثربخشی این ت ربه نی توان به نوارد ریل اشا

 آب ریررنینی بنورا پایدار و نداو   وا د دشت و کاه  افت ت آ تغییر درهیدرو را  .1

نرره والا بررا  –تغییررر نشررخی در ات ررو  کشررت وترر آ اراضرری ریررر کشررت نحنرروالا د رنحرردوده دشررت فرری  آبرراد  .2

 روی رد بهره ور  ا تناد  بیشتر ار آب و کاه  ننر 

 .آبی تیاتتها  نحدود کننده بهره بردار  و کاه  تخ فاا کاه  نااونتها  اجتماشی در برابراشماد .3

ت ربه با اضافه شردن روی ررد نشرارکتی بره تره روی ررد طبیعری، ا تنراد  و  هرر  و ار طریر  برنانره ریرن  نیران               در این

ندا هد  تعدیل ا  ا  بهره بردار  ار ااههرا بره دترت آنرده اترت، روی ردهرا  فروا اتر کر را نری تروان بره شررح ریرل              

 .تو یف نمود

در این روی رد با اشماد جریمه یرا اخر  خ رارا اضرافه برداشرت ااههرا ترعی نری شرود هنینره اترتفاده            : روی رد ا تناد  .1

 ناراد ار ننابع آب ریررنینی افنای  یابد تا ار این طری  بدتیل شد  توجیه ا تناد  بهره بردار  کنترد شود 

شرود  تری االن ران ار تغییرر نحرل یرا افرنای  شمر  ااههرا کاترته شرود ترا برا               در این روی رد تعی نی: روی رد طبیعی . 2

 .نحدودیت الیه اشبام ناشی ار ش   اتعمل طبیعی آبخوان به افت ت آ آب ریررنینی آبدهی ااه ها کنترد  ردد

ا کراه   در ایرن روی ررد برا اشمراد نظرارا و ا ردا  بره روشرها  پیشر یرانه  هرر  همچرون   رع بررا یر              :روی رد  هر  .3

 .نننوباا تعی نی  ردد ار اضافه برداشت ااهها ج و یر  شود 

ای رراد و توانمندتررار  تشرر ل هررا  آب بررران و نشررارکت ایشرران در تیاتررت  ار  و اشمرراد ا ررداناا  : روی رررد نشررارکتی. 4

 الر  در راتتا  تایر روی ردها
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