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 مقدمه

و فاقد هرگونه دریاچه و رودخانه دائمی است و به علت رشد سریع جمعیت نیاز به   کشوری بیابانیعربستان 

 1060(. در مناطق عرب نشین سرانه آب متعارف Al-Zahrani, 2010باشد )آب روز به روز در حال افزایش می

برخی از مناطق مثل در  متر مکعب در سال است. 7000مترمکعب در سال است در حالیکه متوسط جهانی آن 

 500: بحرین، اردن، کویت، لیبی، عمان، فلسطین، قطر، عربستان، تونس و یمن سرانه آب متعارف کمتر از 

مترمکعب در سال است. افزایش جمعیت و باال رفتن استانداردهای زندگی باعث افزایش اختالف بین مقدار 

 گردد:بارش به سه بخش تقسیم میگردد. جهان عرب با توجه به مقدار منابع آب و نیاز می

 میلیون متر مکعب(. 330متر در سال بارش دارند )حدود میلی 100درصد از این مناطق کمتر از  67 (1

 میلیون متر مکعب(. 436متر در سال بارش دارند )حدود میلی 300تا  100درصد بین  15 (2

 میلیون متر مکعب(. 750متر در سال بارش دارند )حدود میلی 300درصد بیش از  18 (3

برای رفع نیاز  )کشورهای شمال آفریقا و شرق خاورمیانه( دو منبع آب متعارف و آب نامتعارف در جهان عرب

 ,K M Oudaباشند )منابع آب متعارف شامل منابع آب سطحی و زیرزمینی می گیرد.آبی مورد استفاده قرار می

2014 .) 

 

 

 

 

 

 

                         عربستان کشوری بیابانی با اقلیم خشک -1شکل                                       

 باشد:منابع آب نامتعارف در جهان عرب شامل موارد زیر می

 دریا شیرین سازی آب شور (1

 استفاده از آب زهکشی (2

 استفاده از فاضالب تصفیه شده (3

 آب مجازی (4

 در دسترس در جهان عربمنابع آب  -1جدول 



درصد              
بیلیون متر مکعب     

 )ساالنه(
منبع                 

5/82 های سطحیآب 205   

   

1/14 های زیرزمینیآب 35   

   

1/3  5/7 های نامتعارفآب   

   

100 5/247  جمع کل 
   

 

 برد:در جهان عرب دو دلیل ارزش و اهمیت مدیریت آب را باال می

 به توجه با. بود خواهد بیشتر آب بخش در کشورها و جوامع افراد، بین درگیری و رقابت آینده در (1

 شافزای به رو جمعیت برای همچنین. یافت خواهد افزایش کشاورزی نیاز بارندگی تغییرات و دما افزایش

 ها رودخانه بازسازی و حفظ برای محیطی زیست هایجریان افزایش. باشد می بیشتری شهری آب به نیاز

) دیگر محل به محل یک از آب انتقال کوچکتر های بخش زیر یا ای منطقه سطوح در. داشت خواهد ادامه

 موجه سیاسی و اجتماعی شدید های مخالفت با( رشد حال در جمعیت با مکانی به آب پر مکانی از مثال

 . شد خواهد

 ضمانتی چنین از آینده در است کردهمی مصرف را آب درصد 90 تا 80 قبال که کشاورزی بخش (2

 استفاده کشاورزی آب از صنعت و شهری نیاز ، یابد افزایش بارش تغییرات اگر. بود نخواهد برخوردار

 استراتژی کشور یا منطقه هر در. بود خواهند خود کشت الگوی تغییر به ناچار کشاورزان و نمود خواهند

 آب واحد ازای به بازده صورت به کشاورزی از حاصل درآمد که بود خواهد صورت بدین آب مدیریت

 .(Jagannathan et al, 2009) سطح واحد ازای به نه شود محاسبه

 

 رویکردها در زمينه مدیریت آب:

 کنند.درصد از غذای مورد نیاز خود را به کشور وارد می 50حقیقت این است که کشورهای عربی حدود 

 Iyad Ahmadشود )عربی می یبیلیون مترمکعب آب مجازی وارد کشورها 292یعنی حجمی حدود 

Jamal Hussein, 2011.) 

به همین دلیل توصیه  به منظور کاهش نیاز به آب و افزایش عرضه آب باید اقدامات جامعی صورت گیرد.

افزایش ( که شامل اقداماتی جهت کاهش تقاضا و IWRMشود رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب )می

  باشد مورد توجه قرار گیرد.عرضه آب می



 اینکه اب. است شده برپا آب جامعه تجربه بر مبتنی که است تجربی مفهومی آب منابع یکپارچه مدیریت

 سال در پالتا ماردل در آب جهانی کنفرانس نخستین) گرددمی باز قبل دهه چند به مفهوم این سابقه

 ریودوژانیرو در 1992 سال در پایدار توسعه درباره زمین سران اجالس و 21 کار دستور از پس ولی ،(1977

 سطح در مفهوم این امروزه. گرفت قرار وسیع مباحثات موضوع عمل، در مفهوم این سازیپیاده که بود

 .است گرفته قرار جهان سراسر در مدارانسیاست و گیرانتصمیم ،آب مدیران توجه مورد گسترده

 کشور 100 از هادولت نمایندگان ،1992 ژانویه در دوبلین در زیستمحیط و آب المللیبین کنفرانس در

 .شدند مشهور( ذیل چهارگانه موارد) دوبلین اصول به که رسیدند توافق به اصولی سر بر جهان

 ضروری زیست محیط و توسعه حیات، تداوم برای و است پذیرآسیب و محدود منبعی شیرین، آب (1

 .است

 .کنندمی ایفا آب تضمین و مدیریت تهیه، در محوری نقشی زنان (2

 و زانریبرنامه کنندگان،مصرف شامل مشارکتی رهیافتی برمبتنی  بایستی آب مدیریت و توسعه (3

 .باشد سطوح تمامی در گذارانسیاست

 رسمیت به اقتصادی کاالیی عنوان به بایستی و است اقتصادی ارزش دارای مصارف تمامی در آب (4

 .شود شناخته

 

 خصوصی کشاورزی، تواند مورد توجه قرار گیرد اصالحاتی در از جمله اقداماتی که در مدیریت تقاضا می

  .است آب تعرفه اصالح و کنندگان مصرف آموزش محدود، سازی

تواند شامل شیرین سازی آب شور دریا و همچنین استفاده از اقدامات مدیریتی در زمینه عرضه آب می

 .(K M Ouda, 2014) باشدفاضالب تصفیه شده 

های مقابله با بحران آب در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به بررسی در ادامه به منظور بررسی راه

 شود.های به کار رفته در عربستان پرداخته میاستراتژی

 بحران آب در عربستان 

باشد. در عربستان همه موضوعات مربوط به هایی برای توسعه و حفظ آب میعربستان در پی ایجاد روش

 شود.آب و مدیریت آن به وزارت آب و برق محول می

 مدیریت نیاز آبی در عربستان:

درصد از تصفیه  1دریا و سازی آب شور درصد از شیرین 4، هادرصد آب مورد نیاز از چاه 95در عربستان 

 . هزینه گسترشباشدمشارکت موثر فاضالب می ،گردد. هدف اصلی مدیریت نیاز آبیفاضالب تامین می



 2منابع جدید یا توسعه منابع موجود بسیار بیشتر از شیرین سازی آب به ازاء هر متر مکعب که حدودا 

 باشد.دالر است، می

های شیرین شده به طور موثر و است که منابع آب متعارف و آبهدف اصلی در مدیریت نیاز آبی این 

یر های زتواند به بخشکارآمدی مشارکت داشته باشند. با توجه به مصارف خانگی مدیریت نیاز آبی می

 تقسیم شود:

های اقدامات حفاظت از آب: مشخص کردن نشت ها، کاهش انشعابات غیرقانونی و اقدامات ذخیره آب (1

 ه.خروجی از خان

 گیری آب.گذاری آب: ایجاد تعرفه آب، اندازهاقدامات قیمت (2

 اقدامات آموزشی: افزایش آگاهی، مشارکت عمومی، آموزش در مدارس. (3

 اقدامات قانونی: ایجاد قوانین و مقررات در جهت مدیریت نیاز. (4

و در عربستان  روددرصد از منابع آب شیرین به دلیل نشت از بین می 30در کشورهای در حال توسعه حدود 

 باشد.درصد می 70تا  40باشد. در شهرهای اصلی تلفات آب حدود درصد می 35

 

 

 



 

 در عربستان آب رفت هدر -2شکل 

 

 



 منابع آب در عربستان 

آب سبز، فاضالب آب سطحی و زیرزمینی به عنوان آب آبی، رطوبت ذخیره شده در خاک پس از بارش منابع 

ها منابع آب همه این آب شود.ای شناخته میشیرین شده به عنوان آب نقره تصفیه شده آب خاکستری و آب

های زیرزمینی، استفاده از آب لی آب در عربستان پس از آبصدهند. دومین منبع اور را تشکیل میکشیک 

 .(Al-Zahrani, 2010)باشدشور دریا می

 توان به صورت زیر دسته بندی نمود: از طرفی دیگر منابع آب عربستان را می

 های جمع شده در پشت سدها.های تجدید پذیر: مثل آبالف( آب

 های زیرزمینی تجدید ناپذیرب( آب

سازی آب شور دارد. در ج( آب شیرین شده: عربستان در جهان رتبه اول را ادر استفاده از تکنولوژی شیرین

ین در ا باشد که سهمی هم در تولید برق مورد نیاز کشور دارد.میکارخانه تولید آب شیرین  30مجموع دارای 

 یهای قدیمی و... . در نتیجهها و بهبود امکانات کارخانهای مثل افزایش کارخانههای گستردهراستا فعالیت

سازی، آب شیرین های خطوط انتقال و امکانات ذخیرهافزایش حجم آب تولید شده همراه با گسترش شبکه

 درصد از نیاز شهری را تامین نماید. 51تواند بیش از میشده 

 د( فاضالب تصفیه شده

 

 حفاظت از آب در عربستان

 تواند مورد بررسی قرار بگیرد:ناپایداری منابع آب در عربستان از دو دیدگاه می

د شده در فرایند استفاده نامحدود و مقرون به صرفه )غیر اقتصادی( از آب در آبیاری کشاورزی، بار مالی ایجا

 رین سازی آب شور و عرضه آن.یش

کند و همچنین مانعی برای کاهش ای برای حفظ آب ایجاد نمیدر واقع تعرفه فعلی مصرف کنندگان انگیزه

های آبیاری است. در حقیقت حفاظت از آب به تالش بیشتری در بخش کشاورزی که بزرگترین تلفات در شبکه

 دارد.نیاز وری است، ضریب بهرهمصرف کننده با پایین ترین 

ه ک باشد همین عامل باعث شدچشم انداز ملی عربستان خواستار تحقق توسعه پایدار و مدیریت منابع آب می 

 وزارت آب و برق در بخش آب بازنگری داشته باشد.

 مبنی بر موارد زیر به اجرا گذاشتند:ای نامهشورای وزیران عربستان قطع



 ریزی شده از منابع آب نامهاستفاده منظم و بر (1

 حذف پاداش برای تولید گندم و علوفه و ایجاد مکانیزمی برای کنترل بهتر کلیه منابع آب. (2

 به همین دلیل عربستان گروهی را برای حفاظت از منابع آب با اهداف زیر ایجاد نمود:

 ها.شناسایی وضعیت فعلی و آینده آب و تاکید برحفظ و پایداری آن (1

سودمند و کاربردی و اتخاذ یک رویکرد واضح و مستقیم برای اطالع رسانی و آموزش عمومی اقدامات  (2

 های جامعه.حفاظت از آب در همه بخش

ود در شن پرداخت میتعرفه پائینی که توسط مصرف کنندگاو باال  آب با سرانهمرکز بر روی مصرف ت (3

 مقایسه با سایر کشورها.

 ها به استفاده از آن ابزار.ناز آب و تشویق آم با ابزار حفاظت آشنا نمودن مرد (4

ای رایگان به عنوان ابزاری برای حفاظت از آب معرفی شد. جهت رسیدن به اهداف فوق یک برنامه چهار مرحله

 هاییهای مسکونی، خصوصی و دولتی فعالیت دارد و بخش چهارم به توزیع دوشقسمتسه بخش اول آن در 

 پردازد.آب میبا قیمت ارزان برای ذخیره 

ای را برای افزایش آگاهی عمومی انجام داد. از ای گستردههای رسانهها، دولت فعالیتبه موازات این فعالیت

طه های مستند در این رابجمله: برگزاری نمایشگاه دائمی زنانه در جهت انتقال پیام حفاظت از آب، نمایش فیلم

ای قابل توجهی هم که دارای پوشش رسانه 2005در نوامبر ، برگزاری همایش نقش زنان در حفاظت از آب 

 بود.

  میلیون خانوار  18میلیون ابزار حفاظت از آب در میان حدود  34مرحله اول این برنامه با توزیع بیش از

های حفاظت از آب شامل سردوشی حمام شود آغاز شد. بستهدرصد منازل مسکونی می 80که تقریبا 

 خیص نشت آب بود .های تشقرصو شیرآب، 

جویی شد که معادل حجمی درصد در مصارف آب خانگی صرفه 30در نتیجه اجرای این برنامه حدود 

 باشد.مترمکعب آب در روز می 524000حدود 

تخمین  )عربستان( میلیون ریال 900ذخیره مالی ساالنه مورد انتظار ناشی از نصب این ابزار حدود           

 زده شد.

  ها های دولتی، مساجد، مدارس، پارکهای عمومی مثل ساختمانبخشدوم بر روی امکانات  مرحلهدر

میلیون ابزار حفاظت از آب در  1/2آغاز شدو حدود  2005مارس  15ها تمرکز داشت که از و فرودگاه

 این اماکن توزیع و نصب شد.



  های مبله و مجتمعارتمانها، آپهای خصوصی مثل هتلسوم تمرکز بر روی امکانات بخش مرحلهدر-

میلیون ابزار حفاظت از آب توزیع  5/2آغاز شد و بیش از  2005سپتامبر  21های مسکونی بود که در 

 و نصب شد.

  تر برای تشویق های ذخیره آب با قیمت پائینهایی برای توزیع سردوشیچهارم فروشگاه مرحلهدر

 گردید.عموم مردم به استفاده از این ابزار افتتاح 

در برنامه حفاظت از آب   (NGOهای غیر دولتی )های خصوصی و سازماندر عربستان مشارکت بخش

 بسیار کم است.

به تازگی در مجموعه قوانین ساختمان سازی در عربستان قانونی اضافه شده است که در آن نصب ابزار 

ری گیب ابزار پیشرفته اندازهحفاظت از آب مثل سیفون توالت، شیر آب و سردوشی حمام و همچنین نص

 آب )مثل کنتور( تاکید شده است.

 

 وسایل توزیع شده رایگان در عربستان -3شکل

آنچه که مسلم است این است که این قوانین باید بر اساس مشارکت همه ذینفعان بخش آب مثل مهندسان، 

قوانین با یک مجموعه جامع شود این توصیه میتوسعه دهندگان امالک تصویب شود. و  مقامات دولتی

ای برای حفاظت از آب در عربستان تردههمراه باشد. در مجموع اقدامات گس کنندگانآموزشی برای مصرف

 انجام شده است که باید با تشویق افزایش مشارکت بخش خصوصی همراه باشد.



ارائه  هایو سیاست ماند این است که چگونه اطمینان حاصل شود که پیشنهاداتچالش اصلی که باقی می

 شود؟شده در بخش آب به مدیریت به هم پیوسته منابع آب نائل می

نامه روشی مناسب برای بررسی و پی بردن به سطح آگاهی رسد که توزیع پرسشدر این راستا به نظر می

 ت.شور اسعمومی در مورد مسائل مرتبط با آب و در نهایت ارزیابی و توسعه برنامه اطالع رسانی موثر در ک

ها و ... قرار ها، فروشگاهبیمارستان، هااهالی دانشگاهها به صورت آنالین در اختیار شهروندان، نامهپرسش

 گرفت.

ها در دو بخش طراحی شده بود: میزان آگاهی عمومی در مورد مشکل کمبود آب و استفاده از ابزار سوال

 حفاظت از آب .

 :نتایج حاکی از این است که آغاز و به مدت سه هفته به طول انجامید. 2012آوریل  28این فرایند از      

 57  درصد از پاسخ دهندگان معتقد هستند که شیرین سازی آب شور منبع اصلی تامین آب است

طریق درصد از نیاز شهری و صنعتی از این  35و  زدرصد از کل آب مورد نیا 5درحالی که تنها 

دهندگان اطالع کمی در مورد آب مورد دهنده این است که پاسخگردد و این نتیجه نشانتامین می

 هایشان دارند.استفاده در خانه

 درصد از شرکت  52که آیا عربستان با مشکل کمبود آب مواجه است یا خیر که  از مردم سوال شده

دهنده بودند که این مورد هم باز نشاناطالع درصد بی 11درصد مخالف و  37کنندگان موافق، 

 آگاهی کم مردم است.

 ها از مردم در مورد بهترین راه حل برای مواجهه با کمبود آب سوال شد، سه گزینه زیر به آن

 پیشنهاد شد: 

 سازی آب شور     ب( افزایش استفاده از آب زیرزمینی    ج( حفاظت از آبالف( افزایش شیرین              

درصد به حفاظت  52زیرزمینی و  درصد به استفاده از آب 35درصد به شیرین سازی آب شور،  12            

تواند نقطه ب رای داده اند که این میآ             آاز                                                                     

 باشد.شروع مناسبی برای شروع برنامه حفاظت از آب 

 درصد  12درصد مخالف،  59دهندگان در مورد افزایش قیمت آب بدین صورت بود که نظر پاسخ

ند کندهندگان که ماهانه قبض دریافت میبیشتر پاسخ . هزینهنظری نداشتند درصد 29موافق و 

آب هستند و ماهانه  ردرصد از مصرف کنندگان دارای کنتو 33دالر است. در عربستان  10کمتر از 

درصد فاقد کنتور هستند و قصد نصب آن را دارند. هزینه پرداختی  52کنند و قبض آب دریافت می

 :(et al. 2013 Ouda) کنندگان در عربستان به شرح زیر است که باید افزایش یابدآب توسط مصرف



 بهای پرداختی آب مصرفی در عربستان -2جدول 

)مترمکعب  مقدار آب مصرفی

 در ماه(

پرداخت شده توسط مصرف هزینه 

 )ریال عربستان( کننده

 قیمت پیشنهادشده جدید 

 )ریال عربستان(

50-1 1/0 5 

100-51 15/0 7 

200-101 2 9 

300-201 4 12 
+301 6 15 

 

 هایهایی برای افزایش آگاهی مردم در مورد بحران آب، افزایش مشارکت بخشنتایج نشان داد که به برنامه

اقدامات حفاظت از آب، ایجاد قوانین ساختمانی در مورد حفاظت آب و تاکید بر اجرای آن و خصوصی در 

در واقع هدف اصلی این  .(Al-Zahrani, 2010) های آموزشی در مدارس نیاز استهمچنین افزایش برنامه

کنندگان برای ذخیره و استفاده عاقالنه از آب بود که در طی این اجرای این برنامه برنامه افزایش آگاهی مصرف

 ,Al-Zahrani) در نظر گرفته شد "تصميم با شماست "برای توجه موثر مصرف کنندگان شعاری تحت عنوان : 

2009). 

لمللی اای تشکر ملی و بینهها و نامهوزارت آب و برق عربستان در راستای اجرای موفقیت آمیز این برنامه پاداش

 زیادی دریافت کرد. اکنون شعار تصمیم با شماست در عربستان به خوبی شناخته شده است.

 

 مدیریت نياز كشاورزی

کنند کشور بیش از نیمی از منابع آب خود را مصرف می 11کشور شرق خاورمیانه و شمال آفریقا  20از میان 

د. های زیرزمینی متکی هستنامکانات گران قیمت آب شیرین کن و استخراج آبکه در این رابطه به استفاده از 

های سنتی آبیاری هدر استفاده از روشدرصد از آب استفاده شده در بخش کشاورزی به دلیل  70حدود 

شود در این بخش تمرکز بیشتری رود. با توجه به سهم بیشتر مصرف آب در زمینه کشاورزی توصیه میمی

 د.صورت گیر

 (Agricultural  Demand  Management) چهارچوب مفهومي مدیریت نياز كشاورزی

باشد. عوامل حفاظت از آب و بهبود عرضه آن به کشاورزان جهت استفاده موثر و کارآمد می ADMهدف از 

 در نظر گرفته شده است از جمله: ADMموثری در 

 غذایی کشوراطمینان در جهت امنیت اختالط منابع آب موجود برای  (1



 تنطیم الگوی کشت با توجه به کیفیت و کمیت آب موجود، زمین، اقلیم و آب و هوا (2

سازی، بهداشت و حداکثر استفاده از آب فاضالب در کشاورزی با توجه به مقررات مربوط به ذخیره (3

 الگوی کشت

ویب ها و تصبرای چاهگیری آب، ایجاد مجوز بهبود و تنظیم قوانین جهت تعیین نیاز آبی از طریق اندازه (4

 تعرفه مناسب

برنامه ریزی جهت افزایش آگاهی مردم در مورد ارزش اقتصادی آب و استفاده از فاضالب تصفیه شده  (5

 در آینده

 های فنی، مدیریتی و اقتصادیهای آموزشی در زمینهحمایت از برنامه (6

 محصوالت کشاورزی است.های تحقیقاتی مورد نیاز که هدف از آن بهبود پایداری ایجاد زمینه (7

تشویق مشارکت از آن هدف که  های کشاورزی، کشاورزان و مصرف کنندگان آبتشکیل انجمن (8

 ذینفعان در جهت بهبود تولید محصول و افزایش راندمان مصرف آب است.

 نترل آلودگی و حفاظت از منابع آبک (9

کشور سطح کشت در لدقیق آب مورد نیاز در هر بخش و برای هر محصو جهت محاسبه و تخمین (10

شود و نیاز ماهانه و ساالنه محاسبه  متوسط هر محصول برای دوره زمانی بیش از یکسال تخمین زده

 گردد.

 ADMاهداف 

 وری آبیاری و به حداقل رساندن تلفات آبضریب بهرهبه حداکثر رساندن  (1

 به حداقل رساندن هزینه عملیات کشاورزی (2

 به حداقل رساندن خطرات خشکسالی (3

 استفاده به بهترین شکل از آب موجود برای تولید محصولی به بهترین کیفیت (4

 کشت محصوالتی با نیاز آبی کمتر و سود بیشتر (5

جهت به حداقل رساندن قیمت محصوالت و توانایی عملیات کشاورزی به حداقل رساندن هزینه  (6

 ای و بین المللیکشاورزان برای رقابت در عرصه منطقه

 های مفیدترشیرین جهت استفاده از آن در فعالیتذخیره بیشتر آب  (7

 ها و تبادل اطالعاتآوریتبادل تجربیات بین کشورهای عربی با توجه به مدیریت تقاضا، فن (8

ها و انجمنت کشاورزان در بخش کشاورزی از طریق برای فعالیت و مشارکهایی ایجاد فرصت (9

 های مربوط به آبگردهماهی

 رزیهای کشاوهای جدید در آبیاری زمینآورییادگیری و پذیرفتن استفاده از فنتشویق کشاورزان به  (10

 وری اقتصادی در سطح ملی.بهبود آب و بهره (11



 

 

 

 



 های کشاورزیاستفاده از تکنولوژی روز در فرایند آبیاری زمین -3شکل

 

 در ادامه بازگو خواهند شد:هایی است که نیاز به ابزار و پتانسیل ADMبرای اجرای بهتر و موثرتر برنامه 

 ADMنياز برای اجرای  ابزار مورد

 در کشورهای در حال توسعه اجرای موارد زیر ضروری است: ADMبرای اجرای بهتر و موثرتر برنامه 

 معیارهایی برای آب مورد استفاده در کشاورزی (1

 حسابداری آب (2

 های مدیریتبهترین روش (3

 

 

 

 معیارهای آب مورد استفاده در کشاورزی  

 اند:های کشاورزی تعریف شدهبینی و نظارت بر فعالیتاین معیارها برای پیش

 آب مورد نیاز برای هر محصول در مناطق مشابه 

 طراحی کانال در ازای حجم آب تخصیص داده شده 

 مدیریت تلفات کانال 

 های مختلف آبیاریراندمان سیستم 

 کیلوگرم محصول تولید شده به ازاء مترمکعب آب مصرف شده(ف آب، رکارایی مص( 

 تغییرات عملکرد در طول زمان 

 های اقتصادی اجتماعیبازاریابی و جنبه 

 د.باشر آب مورد نیاز آبیاری میتشود محاسبه دقیقعامل اصلی که به استفاده بهتر از آب آبیاری منجر می

ای از محصوالت تجاری مختلف کشاورزی در برای طیف گستردهدر جهان عرب پژوهش در مورد مصرف آب 

به طور موثری در مناطق  مناطق مختلف آب و هوایی و انواع مختلف خاک در حال انجام است. نتایج این تحقیق

 د استفاده قرار گرفته است.مختلف مور

 



 حسابداری آب 

 د.شو)مصرفی( توسط متصدی آن انجام میروجی ه و ختعادل بین حجم آب ورودی به منطق حسابداری آب و یا

د سبه شاخص عملکراای برای محمحاسبه آب مصرفی مفید و یا غیرمفید در منطقه زیر کشت از اطالعات پایه

 جویی در آب مفید هستند.های صرفههای عملکرد همچنین برای معرفی موقعیتباشد. شاخصمی

نظور منعکس نمودن عواقب دخالت انسان در چرخه هرجزء مصرفی از آب در منطقه زیر کشت باید به م

 گرفته شود.هیدرولوژی، در حسابداری آب در نظر 

 

 (BMPs: Best Management Practiceهای مدیریت )بهترین روش 

ک ی پذیرد.هایی را برای نائل شده به بهترین نتیجه مییک دیدگاه آیده آل نیست اما روش BMPدر واقع 

 آالت، تجهیزات و امکاناتی است کهها، قوانین و مقررات و استفاده از ماشینها، روشبرنامهت استفاده از سیاس

 گردد:باعث موارد زیر می

   استفاده بهتر و کارآمدتر و حفاظت از آب 

 ت آب یهای مدیرپیشرفت در راستای تضمین اطالعات کافی از پروژه 

 وری و مدیریتبهبود بهره 

 

 ADMاجرای  هایها و ضعفمحدودیت

را در کشورهای عربی با چالش مواجه کند، از  ADM دیت وجود دارد که ممکن است اجرایتعدادی محدو

 های زیر:جمله محدودیت

o سرمایه و منابع مورد نیاز 

o  متخصصمنابع انسانی 

o های مناسب در کشورزیرساخت 

o خواست سیاسی تصمیم گیرندگان 

o هماهنگی با دیگر کشورها 

o کشاورزی در جهت بهبود آنهای سیاست 

 

 ها و نقاط قوتفرصت



هر کشور عربی ممکن است نقاط قوتی در جهت کمک به ایجاد برنامه مدیریت نیاز داشته باشد. این نقاط قوت 

های موجود در سطح منطقه فرصت در ادامه شود.های مختلف و در سطوح مختلف ارائه میها در بخشو فرصت

 :(Iyad Ahmad Jamal Hussein, 2011) شده است بیان

  جهانی شدن و تاثیر تجارب کشورهای توسعه یافته در زمینه کشاورزی 

 تقاضا توری و مدیریصرفه جویی در آب و افزایش ضریب بهره 

 بآهای موثر در جهت امنیت غذایی و مدیریت سیاست 

 تمایل به استفاده از منابع آب نامتعارف در بخش کشاورزی 

  ایهای مختلف در سطح ملی و منطقهبین بخشایجاد ارتباط 

 وجود حامیان مالی در سطح منطقه 

 المللیای و بینرقابت برای عرضه محصوالت کشاورزی در سطح منطقه 

 

 استفاده مجدد از آب 

استفاده مجدد از آب به عنوان یک روش مدیریتی مثبت در چندین کشور که با بحران و تنش آب مواجه 

از  شوندشود. با این وجود عواملی هستند که مانع از استفاده مجدد از آب در این مناطق میهستند توصیه می

 جمله :

 ناتوانی در تحلیل اقتصادی 

 گذاری آب که به اندازه کافی ارزش های نسبتا باالی تصفیه فاضالب و انتقال آن در کنار قیمتهزینه

 کند.آب و کمیاب بودن آن را منعکس نمی

 اجتماعی در ارتباط با فاضالب تصفیه شده مسائل فنی و 

 در جهت اطمینان و کارآمد بودن این روش مشکل بودن ایجاد انگیزه مالی 

 با وجود این مشکالت بسیاری از کشورها به شدت برای توسعه استفاده مجدد از فاضالب در تالش هستند.

 باشد:هایی که از تجربیات این کشورها میتوان گرفت بدین شرح میدرس

 های جمع آوری فاضالب اند به شدت به فرصتکشورهایی که استفاده مجدد از آب را توسعه داده

 کنند.های تصفیه رسیدگی میو پروژه

 ه های استفادآوری فاضالب و تصفیه یک مسئله حیاتی و بحرانی در ارزیابی اقتصادی پروژهجمع

 مجدد از آب هستند.



  های متعارف دسترسی داشته باشند، مصرف کنندگان آب به آبدر صورتی که آبیاران و دیگر

 دهند.استفاده از آن را نسبت به فاضالب تصفیه شده ترجیح می

 

 هایی برای استفاده مجدد از آب:توصیه

 هایی که به تصفیه فاضالب نیاز دارند انجام شود.های استفاده مجدد از آب در مکاناجرای پروژه 

 هایاقتصادی انجام شود. حتی در شرایط امیدوار کننده بازیابی کامل هزینه هایتوسعه پایدار مدل 

مکن کنندگان مها و وجه پرداخت شده توسط مصرفاستفاده از آب بعید است به طوریکه ترکیب یارانه

 است الزم باشد.

 های مقرونهدف کاهش برداشت از آب شیرین باشد. مدیریت تقاضا و حفاظت از آب به وضوح روش 

 باشند. اگر تخصیص آب و نیازها به طور موثر مشخص نباشدتری برای کاهش برداشت میبه صرفه

 باشد.ها سخت میگذاری در استراتژی استفاده مجدد از آبتوجیه سرمایه

 های دقیقبه مشکالت اساسی در این مورد رسیدگی شود. استفاده مجدد از آب باید از طریق بررسی 

 ادارات بهداشت در نظر گرفته شود.بین عرضه آب و 

 

 های جدید،شود که برای مدیریت بهتر از تکنولوژیهای شمال آفریقا و شرق خاورمیانه توصیه میدر کشور

 افزارهای مدلسازی استفاده شود.های به روز و نرمداده

و همچنین استفاده از  GISنتایج آن در  کاربردو  RSآوری سنجش از دور یا در این بین امروزه استفاده از فن

 ,Jagannathan et al) شودتوصیه می WEAPافزار های هیدرولوژی و تجزیه و تحلیل سناریوها مثل نرممدل

2009) . 

 

 پيشنهادات

به كليه مسائل و مشکالت در بخش ویژه ایجاد بخش دولتي مثل وزارت آب برای رسيدگي  (1

 آب

 مورد بحران آب به ویژه آموزش در مدارسهای تبليغي و آموزشي در افزایش برنامه (2

 توزیع شيرهای آب هوشمند در اماكن عمومي و خصوصي (3

 كاهش سطح زیر كشت محصوالت پرمصرف (4

 استفاده از فاضالب تصفيه شده (5



 های تغذیه مصنوعيهژانجام پرو (6

 اینهگسترش كشت گلخا (7

 ی ابرهاساز بارور (8

 ایجاد پليس آب (9
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