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منطقه منا1 شامل گروه ناهمگنی از كشورها با طیفی از 
كشورهای صادركننده نفت با درآمد باال در خلیج فارس 
پایین  روبه  متوسط  و  متوسط  درآمد  با  كشورهای  تا 
منطقه  این  می باشد.  یافته  توسعه  كمرت  كشورهای  و 
به عنوان یكی از بزرگرتین واردكنندگان خالص مواد غذایی 
از  توجه  قابل  با عدم قطعیت های  و  در جهان می باشد 
گزارش  اساس  بر  است.  مواجه  تقاضا  و  عرضه  جانب 
مجمع جهانی اقتصاد، بحران آب مهمرتین چالشی است 
که خاورمیانه و شامل آفریقا دارای کمرتین آمادگی برای 
مواجه با آن است. این مقاله با رویکرد مروری مخاطرات 
جهانی عمده، وضعیت منابع آب، مرصف و سیاست های 
آب کشاورزی، بهره وری آب مرصفی در تولید کشاورزی، 
کشاورزی  نظام های  و  تولید  بر  اقلیمی  تغییرات  اثرات 
تقسیم بندی  دیم،  کشاورزی  آسیب پذیری  منطقه،  در 
آب،  مدیریت  اصلی  چالش های  براساس  منا  کشور های 
و  کشاورزی  نظام  توجه  به  با  احتاملی  مداخالت  انواع 
می مناید.  بررسی  را  کشورها  طبیعی  منابع  وضعیت 
از  حفاظت  راهربدهای  نتایج،  اساس  بر  نهایت  در 
محیط زیست، مدیریت تخصیص آب و مدیریت خدمات 

آب برای کشورهای منطقه پیشنهاد شده است.

واژه های كلیدی: آب، منطقه منا، سیاست، کشاورزی، بهره وری، 
تخصیص آب، مرصف آب.

MENA region includes the heterogeneous group of 
countries with a range of high-income oil-exporting 
countries in the Persian Gulf to middle-income 
and lower-middle-income countries as well as least 
developed countries. It is regarded as one of the world's 
largest net food importers which faces significant 
uncertainties from supply and demand. According 
to the World Economic Forum, the water crisis is the 
most important challenge that the Middle East and 
North Africa are the least prepared to face. In this 
paper with a review approach, the major global hazards, 
water resources status, consumption and policies of 
agricultural water, water use productivity in agricultural 
production, climate change impacts on agricultural 
production and systems in the region, vulnerability 
of rain fed agriculture, classifying MENA countries 
by main water management challenges, possible types 
of interventions according to the agricultural system, 
and the status of countries' natural resources have 
been investigated. Based on the results, environmental 
protection strategies, water allocation and water service 
management approaches for the countries of the region 
have proposed.
Keywords: Water, MENA region, Policy, Agriculture, 
Productivity, Water allocation, Water consumption.
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مقدمه

منطقه منا شامل گروه ناهمگنی از كشورها با طیفی از كشورهای 
با  تا كشورهای  باال در خلیج فارس  با درآمد  صادركننده نفت 
درآمد متوسط و متوسط روبه پایین و كشورهای كمرت توسعه 
یافته مانند سودان، یمن و موریتانی می باشد2 (سازمان خوار بار 
و كشاورزی ملل متحد و سازمان همكاری و توسعه اقتصادی، 
1397). جمعیت این منطقه 6/3 درصد جمعیت جهان می باشد 
درصد   1/4 جهان،  تجدیدپذیر  شیرین  آب های  از  آن  سهم  و 
است (قنادی، 1396). در این منطقه، به این دلیل که بخش های 
مختلف  ذی نفعان  و  نهادها  و  سازمان ها  عملیاتی،  مختلف 
آب  مزمن  کمبود  خورده اند،  پیوند  هم  به  ناگسستنی  به طور 
نیست.  آسان  آن  ارزیابی  و  می رود  به شامر  پیچیده ای  مسأله 
باتوجه به تغییرپذیری آب وهوا و نرخ رشد بی سابقه جمعیت، 
رسانه منابع آب، ظرفیت زیست پذیری این منطقه همچنان در 
به طور جدی رو به گسرتش  تقاضا  حال کاهش است و شکاف 

 .(2013 ،Zyadin) است
استثنای کشور ترکیه، دارای  به  متام کشورهای واقع در منطقه 
اقلیم خشک و نیمه خشک می باشند و وجه مشرتک این کشورها 
کمبود فزاینده آب شیرین برای کشاورزی و مصارف دیگر است. 
این منطقه شامل 15 کشور می باشد، یازده کشور ایران، کویت، 
لبنان،ترکیه، عربستان سعودی، یمن، عامن،قطر، امارات و سوریه 
در خاورمیانه و کشورهای مرص، مراکش، تونس و لیبی در شامل 
آفریفا قرار دارند3 (سلطانی، 1391). کمبود آب در رسارس منطقه 
گسرتش یافته و اوضاع بسیار نامساعد است، رسانه منابع آب آن 
 .(2015 ،FAO) یک ششم از میانگین جهانی را تشکیل می دهد

درحالی كه منطقه منا یکی از مناطق با محدودیت بسیار زیاد 
زمین و آب در جهان می باشد، اما دارای كمرتین تعرفه های آب 
در جهان است و یارانه مرصف آب در حد باال و تقریباً 2 درصد 
تولید ناخالص داخلی منطقه می باشد. الگوهای كشت در این 
منطقه با میزان كمیابی آب همخوانی ندارد. عراق و سوریه به 
منابع آب سطحی بسیار مهمی دسرتسی دارند اما این منبع تا حد 
دارد. عالوه برآن، همه  از مرزها ی آن ها جریان  از خارج  زیادی 
کشورها در این منطقه در یک حوضه آبریز با کشورهای همسایه 
قرار دارند. کشاورزی بزرگرتین مرصف کننده آب در این منطقه 
است، اما اکنون تقاضای سایر بخش ها به رسعت در حال افزایش 
است. آب وهوای آن خشک تا فراخشک و بسیار بی ثبات و در 
به دنبال  منابع آب  برای  را  تغییر است، خطرات جدیدی  حال 
 FAO) دارد و آسیب پذیری افراد وابسته به آن را افزایش می دهد
کشت  عمده  به طور  و  دیم  کشت   .(  2018،World Bank و 
غالت، نسبتاً کم بازده بوده و معیشت حدود دو سوم از جمعیت 
روستایی این منطقه وابسته به آن است. به دلیل وجود آب وهوای 

خشک، سطح باالیی از منابع آبی به آبیاری اختصاص می یابد و 
0/9 مرصف آب این منطقه در بخش کشاورزی صورت می گیرد 

 .(2017 ،FAO و ESCWA)
شکنندگی و تحوالت سیاسی تأثیر قابل توجهی بر پیرشفت این 
منطقه در راستای توسعه پایدار داشته است. در برخی کشورها، 
دستاوردهای توسعه هزاره به دلیل اختالف و بی ثباتی سیاسی 
سوریه  در  اخیر  درگیری های  شده است.  متوقف  یا  معکوس 
این  در  هزاره  توسعه  آفرینان  نقش  مهمرتین  از  یکی  به عنوان 
منطقه، بیش از 3 میلیون نفر را به سمت فقر سوق داده است 
(UNDP 2015) و دسرتسی بسیار کم به خدمات آب و فاضالب 

.(2015 ،WHO) منجر به افزایش شیوع بیامری ها شده است
منا  به کشورهای  مهاجرت چه  منا،  اقتصاد کشورهای  تغییر  با 
تبدیل شده  به مسیری مشرتک  ثرومتندتر،  به کشورهای  و چه 
است که مردم از این طریق تالش می کنند امنیت معیشت خود 
را افزایش دهند. در واقع، مهاجرت همیشه یک پاسخ انسانی 
اقلیمی و سایر خطرات بوده است. در بسرت  برابر خطرات  در 
تغییرات اقلیمی، درصورتی که امنیت فیزیکی، اقتصادی، اجتامعی 
یا سیاسی یک جمعیت کاهش یابد، مهاجرت اتفاق می افتد. در 
منطقه ای که بسیج منابع برای انطباق با رشایط جدید کارآمدی 
از دست می دهد، مهاجرت به عنوان آخرین راه حل در  خود را 

نظرگرفته می شود (Waha و همکاران، 2017).

آمادگی  کمرتین  منا-براساس  منطقه  عمده  جهانی  مخاطرات 
برای مواجه با آن

براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، بحران آب مهمرتین چالشی 
است که خاورمیانه و شامل آفریقا برای مواجه با آن آمادگی پایینی 
دارند. براساس نظرسنجی انجام شده از متخصصان و رهربان این 
منطقه توسط مجمع جهانی اقتصاد، برای بررسی آمادگی مقابله 
با مخاطرات جهانی (شکل 1)، بحران آب عمده ترین مخاطره ای 
است که آمادگی منطقه برای مواجهه با آن بسیار پایین است (40 
درصد متخصصان و رهربان منطقه به این مهم اشاره کرده اند) این 
مخاطره حتی بیشرت از مخاطرات بی ثباتی سیاسی یا بیکاری بوده 

.(2015 ،WEF) است

شکل 1- مخاطرات جهانی عمده منطقه منا-براساس کمرتین 
(2018 ، Wold Bankو FAO) آمادگی برای مواجه با آن
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ناپایایی فزاینده منابع آب، مرصف و سیاست های آب کشاورزی 
در منطقه منا

برآورد اهمیت فزاینده موضوع آب در منطقه منا دشوار است. 
موضوع آب همراه با کشمکش ها، تهدید انسانی بسیار شدیدی 
برای آینده این منطقه محسوب می شود. مسأله به کمیابی آب 
برداشت  و  بلندمدت  ناپایدار  سطح  بنابراین  منی شود،  محدود 
آب های زیرزمینی که خاورمیانه برای تولید کشاورزی بسیار به 
منجر  زیرزمینی  تهی شدن سفره های آب  به  است،  وابسته  آن 
شده است. 13 کشور منطقه منا از 20 کشور این منطقه (جدول 
1)، برداشت بیش از حد از منابع آب شیرین تجدیدشونده در 
سال 2014 داشته اند. برداشت ناپایدار از آب به دلیل سیاست های 
نامناسب و نظارت ناکافی بر آب انجام می شود. این منطقه دارای 
کمرتین تعرفه های آب در جهان است. الزم به ذکر است برای 
ناخالص داخلی  تولید  یارانه ای در حدود 2 درصد  استفاده آب 

(GDP) پرداخت می شود و بهره وری کل آب در حدود نصف 
.(2018 ،OECD و FAO) میانگین جهانی است

بیشرت کشورهای منطقه منا، زیر خط فقر آبی تعیین شده توسط 
سازمان ملل (یعنی رسانه ساالنه 1000 مرت مکعب آب تجدیدپذیر) 
قرار دارند (FAO و IFPRI، 2018). کشاورزی، مرصف کننده غالب 
آب در هر کشور است، بنابراین بهبود مدیریت آب کشاورزی 
اقلیم بسیار  با تغییر  از تخریب خاک و تطبیق  برای جلوگیری 
مهم است (سعیدنیا، 1394). کشاورزی تا به امروز بزرگرتین کاربر 
ذخایر آب، خاک و تنوع زیستی جهان به شامر می آید. حدود 70 
درصد از برداشت جهانی آب به فعالیت های کشاورزی مربوط 
این  شود،  محدود  توسعه  حال  در  کشورهای  به  اگر  می شود، 
سهم به 85 درصد می رسد (عسکری بزایه، 1396). کشور ایران با 
کاهش تقریبی 38 درصدی رسانه منابع آب تجدیدپذیر در سال 
2014 در مقایسه با سال پایه (1972) در مرتبه هشتم نسبت به 

سایر کشورها قرار دارد (جدول 1).

بهره وری آب به عنوان یک نگرانی عمده در کشاورزی منطقه منا

بهره وری آب مرصفی در تولید محصوالت کشاورزی با دو روش 
زیر سنجیده می شود:

هر  ازای  به  کشاورزی  تولید  میزان  آب:  فیزیکی  بهره وری   .1
واحد از آب مرصفی در تولید آن محصول می باشد. در جدول 
(2) سبزیجات و میوه ها بیشرتین بهره وری فیزیکی آب و غالت، 
بادام زمینی و فراورده های دامی کمرتین بهره  وری فیزیکی آب 
بیامری های  خاک،  حاصلخیزی  در  تفاوت  دلیل  به  دارند.  را 
گیاهی، حرشات و زمان آب دهی و کشت که بر بهره وری آب 
موثر است، طیف گسرتده ای از بهره وری فیزیکی آب برای هر 
از طریق عملیات  ،  کشاورزان می  توانند  محصول وجود دارد 
کشاورزی مناسب، آبیاری و کوددهی صحیح و کنرتل آفات و 
بیامری های گیاهی بر بخش عمده این عوامل نظارت کنند و 

بهره وری فیزیکی آب را افزایش دهند.
2. بهره وری اقتصادی آب: ارزش تولید هر واحد از آب مرصفی 
مرت  هر  در  ارزش  بیشرتین   ،(2) جدول  در  می شود.  تعریف 
سبزیجات  و  میوه ها  برای  منا  منطقه  در  آب مرصفی  مکعب 
ارائه شده است. زیتون، خرما، عدس، غالت و گوشت گاو  از 
نظر بهره وری اقتصادی آب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند( 
از  تبعیت  به  شاخص  این  مقدار   .(2018  ،OECD و   FAO
رشایط و ساختار اقتصادی كشورها متفاوت است. بررسی این 
آشكاری  تفاوت های  بین كشورهای مختلف جهان  در  شاخص 
می دهد  نشان  در حال توسعه  و  توسعه یافته  كشورهای  بین  را 

(محمد جانی و یزدانیان، 1393). 

آب  وری  بهره  و  داخلی  ناخالص  تولید  از  كشاورزی  سهم 
بین  در  آمریکا)  دالر  به  افزوده  ارزش  با  شده  (اندازه گیری 
کشورهای حوضه منا نیز نامتوازن است. قطر، کویت و فلسطین 
با میزان بهره وری به ترتیب 365، 147 و 137 دالر به  اشغالی 
ازای هر مرتمکعب آب در صدر کشورها قرار دارند و کمرتین 
برای کشورهای عراق، مرص، سوریه و سودان  بهره وری  میزان 
ثبت شده است که به ترتیب 3، 3، 2 و 2 دالر آمریکا به ازای  
هر مرت مکعب آب مرصفی می باشد (FAO، 2017). در حال 
حارض شاخص بهره وری آب محصوالت زراعـی منـاطق مختلـف 
و  دقیق  اندازه گیری های  و  نبوده  مشخص  چندان  ایران،  در 
معترب این شاخص در سطح مزارع کشور کافی نیستند و تعیین 
مقدار این شاخص در برنامه ریزی مـدیریت منابع آب و اقتصاد 
کشاورزی در منـاطق مختلـف حـائز اهمیـت اسـت (کشاورز 

و دهقانی سانیچ، 1391).
به  را  آن  که  است  ارتباط  در  متعددی  عوامل  با  آب  منابع 
 ،Subramanian) می مناید  تبدیل  اجتامعی-زیستی  نظام  یک 
عوامل  و  نیست  کشاورزی  تولید  در  نهاده  تنها  آب   .(2008
دیگری بر تصمیامت تولیدی محصوالت کشاورزی یا دامی تأثیر 
می گذارند. همچنین تصمیامت در مورد گزینه های تولیدی به 
زراعی)،  زمین  یا  مرتع  مثال،  (به عنوان  دسرتس  در  زمین  نوع 
وضعیت زمین (برای مثال، دیم یا آبی) و گرایش های کشاورزان 
نسبت به مخاطرات بستگی دارد. یک کشاورز در منطقه منا 
در رشایط یکسان بودن سایر هزینه ها، بیشرتین بازدهی را در 
هر قطره از آب مرصفی در تولید میوه ها و سبزی ها به دست 

 .(2018 ،OECD و FAO) خواهد آورد

عسکری بزایه، ف. و همکارانآب و چشم انداز آن در منطقه منا (خاورمیانه و شامل آفریقا)
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(2018 ،IFPRI و FAO) (1981-2012 متوسط) جدول 1- وضعیت منابع آب در منطقه منا

کشور
میانگین ساالنه 

بارش موثر 
(میلی مرت/سال)

تبخیرتعرق 
مرجع

(میلی مرت/سال)

منابع آب 
تجدیدپذیر داخلی 
(میلیارد مرتمکعب درسال)

سطح 
زیرکشت آبی 

(درصد)

سطح زیرکشت در مناطق 
خشک و نیمه خشک 

(درصد ناحیه اگرواکولوژیک)

متوسط طول 
دوره رشد 
گیاه (روز)

رسانه منابع آب (مرتمکعب)

20141972

5719117/8761003017451قطر

63/2100303531803---کویت

1001003024429---امارات

4117696/545/91003078375عربستان سعودی

65/21003000---بحرین

8310076317---عامن

کشورهای با
درآمد باال

4917696721003879513

2116801220/246/3168113301لیبی

13531350/244/889/58116394273ایران

3571383330/611/11188571986لبنان

107156714/161/330/412910063321عراق

41149327/96/11/930288732الجزیره

6015731/424/940/412177363اردن

17114168/27/710/1158376793تونس

کشورهای با درآمد 
متوسط روبه باال

12714891728331156221681

916520/3100100352049مرص

4441727------سومالی

15714599/218/513513711049سوریه

126145123/814/612508451737مراکش

کرانه باخرتی 
روداردن غربی وغزه

---5/318138189-

-174174852/511/559117102سودان

12819976/431/31003080328یمن

6718227/910/51003098328موریتانی

12621080/887/1100303291674جیبوتی

0/173015805016---کومور

کشورهای با درآمد 
متوسط روبه پایین

1121748143156574061488
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(2018 ،OECD و FAO) جدول 2- میانگین بهره وری آب برای محصوالت کشاورزی منتخب در منطقه منا

شاخص
بهره وری فیزیکی آب، مقدار 

میانگین محدوده4 
(کیلوگرم در هر مرتمکعب)*

میانگین قیمت تولیدکننده در 
MENA در سال های 2010-16 

(دالر آمریکا در هر کیلوگرم)**

میانگین بهره وری اقتصادی آب 
(دالر آمریکا در هر مرتمکعب آب در تولید 

محصوالت کشاورزی)

(3)=(2)*(1)(2)(1)محصول

12/50/404/98گوجه فرنگی

6/50/422/76پیاز

30/882/64سیب

50/452/23سیب زمینی

20/901/80زیتون

0/71/170/82عدس

0/61/330/80خرما

0/60/980/54باقال

1/20/450/51ذرت

0/90/590/51برنج

0/17/480/49گوشت گاو

0/70/510/33گندم

0/31/330/33بادام زمینی

نکته: * میانگین بر اساس مطالعه (Molden و همکاران، 2010) محاسبه شده است که  میانگین حسابی از کوچکرتین و بزرگرتین مقادیر در رسی داده ها را در نظر 
گرفته اند. ** میانگین از مطالعه FAO (2018b) استخراج شده است. 

خواهد شد. رویدادهای احتاملی عبارتند از:
خشک تر،  و  گرم  آب و هوای  می شود  پیش بینی  زراعی:  اراضی   •
موجب تغییر جهت پوشش گیاهی و اراضی کشاورزی به سمت 
شامل این منطقه شود و جابه جایی 75 کیلومرت از اراضی زراعی در 
سال های 2099-2090 نسبت به سال پایه 2009-2000 با در نظر 
گرفنت افزایش دما به میزان 4 درجه سانتی گراد قابل انتظار است 
(Evans، 2009). این رویداد (تغییر جهت پوشش گیاهی و اراضی 
کشاورزی به سمت شامل کشورها در منطقه منا) عمدتا برای مناطق 

زیتون خیز پیش بینی شده است (Waha و همکاران، 2017).
• طول دوره رشد: بارندگی کمرت و درجه حرارت باالتر، دوره 
رشد گندم در این منطقه را تا اواسط این قرن حدود دو هفته 

کوتاه ترمی کند (Waha و همکاران، 2017)
حوضه  در  کشاورزی  فعالیت های  بیشرت  محصول:  عملکرد   •
یا  و  ساحل  به  نزدیک  یا  نیمه خشک،  اقلیمی  منطقه  در  منا 
در ارتفاعات انجام می شود. با افزایش 2-1/5 درجه سانتی گراد 
دمای هوا، عملکرد محصول تا 30 درصد پیش بینی شده است 

.(2011 ،Drine و همکاران، 2017؛ Waha)
• دامپروری: تغییرات آب وهوایی بر تولید دام از راه های مختلف 
مانند تغییر در کمیت و کیفیت خوراک های موجود، تغییر در طول 
فصل چرا، تنش های گرمایی مضاعف، کاهش آب آشامیدنی و تغییر 
در بیامری های دام تاثیر خواهد گذاشت (Waha و همکاران، 2017؛ 

Thornton و همکاران، 2009). 

اثرات متفاوت تغییر اقلیم بر رشایط تولیدی کشورهای منطقه منا

منطقه منا یکی از عمده ترین مناطق جهان است که در معرض اثرات 
منفی تغییرات اقلیمی قرار می گیرد( Waha و همکاران، 2017). 
مخاطرات کشاورزی این منطقه که پیش از این به عنوان منطقه بسیار 
خشک دنیا محسوب می شد در اثر تغییر اقلیم افزایش خواهد یافت 
(جدول 3). کشورهای منطقه منا در معرض خشکسالی های بسیاری 
هستند و در آینده به دلیل برداشت ناپایدار آب های زیرزمینی با 
کمبود آب مواجه خواهند شد. همچنین میانگین دمای هوا در طول 
قرن گذشته حدود 0/5 درجه سانتی گراد افزایش یافته است و در 
برخی از مناطق شامل آفریقا و سودان، میزان بارندگی در چند دهه 
گذشته تا حدود 10 درصد کاهش یافته است. انتظار می رود منطقه 
منا در آینده گرم تر و خشک تر شود و میزان بارندگی در بخش های 
غربی منطقه  به مقدار قابل توجهی کاهش یابد. درجه حرارت باالتر 
و میزان بارندگی کمرت به کاهش آب های سطحی رسعت خواهد 
بخشید و خشکسالی ها را افزایش خواهد داد. میانگین عملکرد 
محصوالت دیم کاهش خواهد یافت و بازده بسیار متغیر خواهد 
بود. محتمل است تولید کل محصوالت کشاورزی در این منطقه تا 
پایان قرن حارض در حدود 21 درصد نسبت به سال 2000 کاهش 
یابد (FAO و OECD، 2018). باتوجه به وضعیت فعلی کمبود آب 
و اراضی قابل کشت که در رشایط بحرانی قرار دارد، گرم شدن کره 
زمین منجر به افزایش فشارهای بیشرت بر منابع آب و کشاورزی 
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(2018 ،OECD و FAO) جدول 3- اثر تغییر اقلیم بر نظام های کشاورزی در منطقه منا

اثر احتاملی بر نظام های کشاورزیرویدادهای انتظاری مرتبط با تغییر اقلیمنظام کشاورزی

آبی
- افزایش درجه حرارت

- کاهش عرضه سطح آبیاری سطحی
- کاهش تدریجی تغذیه آب های زیرزمینی

- تنش آبی بیشرت
- افزایش تقاضا برای آبیاری و انتقال آب

- کاهش عملکرد در زمان افزایش بسیار زیاد درجه حرارت
- منک زایی به دلیل کاهش آب شویی

- کاهش شدت کشت

کوهستانی 
مختلط

- افزایش خشکی
- مخاطره خشکسالی طوالنی تر

- طوالنی تر شدن احتاملی دوره رشد
- کاهش عرضه آب آبیاری

- کاهش عملکرد
- کاهش شدت کشت

- افزایش تقاضا برای آبیاری

دیم مختلط
- افزایش خشکی

- مخاطره خشکسالی طوالنی تر
- کاهش عرضه آب آبیاری

- کاهش عملکرد
- کاهش شدت کشت

- افزایش تقاضا برای آبیاری

اراضی خشک 
دیم

- افزایش خشکی
- مخاطره خشکسالی طوالنی تر

- کاهش عرضه آب آبیاری

- نظام بسیار آسیب پذیر به کاهش بارندگی
- احتامل تبدیل زمین ها به چمن زارها

- افزایش تقاضا برای آبیاری

شبانی (بیابانی-
صحرایی)

- افزایش خشکی
- مخاطره خشکسالی طوالنی تر
- کاهش آب برای دام و علوفه

- نظام بسیار آسیب پذیر امکان کاهش قابل توجه ظرفیت 
انتقال آب به دلیل اتفاقات کویرزایی

- افزایش فعالیت های غیرزراعی
- مهاجرت

آسیب پذیری کشاورزی دیم در منطقه منا

نظام کشاورزی غالب در خاورمیانه و آفریقای شاملی، کشاورزی 
دیم است، این نوع نظام کشاورزی نسبت به شوک ها آسیب پذیر 
است؛ بنابراین افزایش بهره  وری و انعطاف پذیری در اولویت قرار 
دارد. در خاورمیانه و شامل آفریقا، سه نظام کشاورزی که کامالً یا 
غالباً دیم هستند-کوهستانی مخلوط، دیم مخلوط و اراضی خشک 
مخلوط به ندرت 13 درصد از کل مساحت زمین را پوشش می دهد 
درصد)   62) کشاورز  خانوارهای  از  سوم  دو  معیشت  تقریباً  اما 
وابسته به آن است. در این رشایط، درآمدها به طور معمول کم است 
و فقر در بسیاری از جوامع رواج دارد. وقایع شامل سوریه نشانگر 
خوبی از آسیب پذیری این نظام ها است و نشان دهنده پیوند های 
واضح بین سو مدیریت دولت در رابطه با مسائل آب و از دست 

.(2018 ،World Bank و FAO) دادن اعتامد به دولت است
خاورمیانه و شامل آفریقا کم آب ترین مناطق در جهان هستند. بیش 
از 60 درصد از جمعیت این مناطق با تنش های آبی باال یا بسیار 
باال زندگی می   کنند، درحالی که میانگین جهانی آن حدود 35 درصد 
است. بیش از 70 درصد تولید ناخالص داخلی در مناطقی با تنش 
زیاد تا بسیار زیاد آبی تولید می شود، درحالی که میانگین جهانی آن 

.(2017 ،World Bank) (3 شکل) تقریباً 22 درصد است

کمبود  کسب وکار،  معمول  سناریوی  تحت  می  شود  پیش بینی 
تولید  به کاهش  اقلیمی می تواند منجر  تغییرات  از  ناشی  آب 
ناخالص داخلی منطقه ای بین 6 تا 14 درصد تا سال 2050 شود 
(شکل 2). این سناریوی نگران کننده می تواند نتیجه هدر رفت 
آب در کشاورزی، بهداشت، درآمد و دارایی باشد و در نتیجه 
می تواند موجب رشد منفی پایدار کشور های خاورمیانه و شامل 
سیاست های  فقدان  می دهد  نشان  جهانی  بانک  شود.  آفریقا 
مدیریت آب می تواند موجب تأثیرات منفی رشد اقتصادی شود 
و در مقابل آن اصالح سیاست ها منجر به تحریک رشد خواهد 

.(2016 ،World Bank) شد

شکل 2- اثرات اقتصادی کمبود آب ناشی از تغییرات اقلیمی به 
تفکیک منطقه تا سال 2050
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شکل 3- سهم تولید ناخالص داخلی ایجاد شده و جمعیت ساکن در 
مناطق با تنش های آبی زیاد و بسیارزیاد در منطقه منا در مقایسه با 

میانگین های جهانی

تقسیم بندی کشورهای منا براساس چالش های اصلی مدیریت آب

كشورهای منا براساس چالش های اصلی مدیریت آب فراتر از 
آنچه كه همه كشورها عمدتا با آن روبه رو هستند، به سه گروه 
تقسیم می شوند و هر کدام از آنها به راهربدهای خاصی شامل 
مدیریت  و  آب  تخصیص  مدیریت  محیط زیست،  از  حفاظت 

خدمات آب نیازمندند. این سه گروه عبارتند از:
• کشور های دارای نوسان منابع آب تجدیدپذیر در طول سال 
از کشورها و رسزمین ها  بین بخش های مختلف: یک گروه  و 
از آب تجدیدپذیر در سطح ملی هستند،  دارای مقادیر کافی 
اما میزان آب تجدیدپذیر در بین بخش های اقتصادی آن کشور 
شامل  کشورها  این  می باشد.  متفاوت  مختلف  فصول  در  و 
باخرتی  کرانه  و  تونس  مراکش،  لبنان،  ایران،  الجزایر، جیبوتی، 
از  هم  داخلی،  توزیع  کشورها  این  برای  اولیه  نگرانی  است. 
لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ زمانی است و مستلزم راهربد 

مدیریت خدمات آب می باشد. 
• کشورهای فراخشک5: مشخصه گروه دوم کشورها و رسزمین  ها، 
به  گروه  این  است.  پایین  آن ها  تجدیدپذیر  آبی  منابع  سطح 
و  است  وابسته  تجدیدپذیر  غیر  زیرزمینی  آب  های  به  شدت 
منابع آب شیرین را از طریق منک زدایی از آب دریا یا آب بدمزه 
تقویت می  کند. این کشورها شامل بحرین، غزه، اردن، کویت، 
و  عربی  متحده  امارات  عربستان سعودی،  قطر،  عامن،  لیبی، 
یمن است. نگرانی های اصلی این گروه شامل مدیریت استخراج 
کشاورزی  تجارت  و  منابع  از هدررفنت  برای جلوگیری  آبخوان 
نفت  مانند  غیرقابل تجدید  زیرزمینی  آب های  استخراج  است. 
و گاز خام، مستلزم توازن بین استفاده فعلی و آینده از منابع 
محدود است. در این سطح، چالش ها در بین کشورها با درآمد 
رسانه باال (کشورهای خلیج فارس، لیبی و ارسائیل) و کشورهای 
با درآمد پایین (غزه، یمن و اردن) متفاوت است. این گروه از 

کشورها به راهربد حفاظت از محیط زیست نیازمندند.
• کشورهای وابسته به آب فرامرزی: منطقه منا با دو سوم از 
آب های تجدیدپذیر ساالنه که از خارج از منطقه وارد می شود، 
دارد.  را  بین املللی  به آب های  وابستگی جهان  میزان  بیشرتین 

منابع  از  قابل توجهی  سهم  سوریه  و  عراق  مرص،  کشورهای 
کشورهای  از  که  دارند  را  آبی)  سفره های  یا  (رودخانه ها  آب 
تأثیر تصمیامتی هستند که  این کشورها تحت  دیگر می  آیند. 
در باالدست یا سایر مکان های حوضه آبخیز گرفته شده است. 
بنابراین، در این کشورها توافق های بین املللی برای تخصیص آب 
بسیار مهم است و مستلزم استفاده از راهربد مدیریت تخصیص 
آب می باشند (World Bank، 2007).در منطقه خاورمیانه و 
قاره آفریقا؛ كشورهای مرص، سودان و اتیوپی بـر رس تقسیم آب 
رود نیل و كشورهای عراق، سوریه و تركیه بر رس رودهای دجله 
خارجی  منابع  به  ایران  وابستگی  میزان  دارند.  تـنش  فرات  و 
نسبتاً کم است و حدود 7 درصد از منـابع آب ایران از منابع 

خارجی تأمین می شـود (محمدجانی و یزدانیان، 1393).
زندگی  آبی  تنش  رشایط  در  منا  منطقه  جمعیت  از  نیمی 
می کنند. بیشرت کشورها تقریباً از متام آب  های سطحی موجود 
به  اصلی  رودخانه های  از  بسیاری  و  می کنند  بهره  برداری 
از  جمعیت  رشد  تخمین  با  عالوه براین،  منی رسند.  اقیانوس 
در  نفر  میلیون   500 به حدود  نفر فعلی  میلیون   300 حدود 
تا  آب  رسانه  دسرتسی  میزان  می شود  پیش بینی   ،2025 سال 
منطقه موطن  این   .(2018  ،Saghir) 2050 نصف شود  سال 
5 کشور اول جهان که در معرض خطر تغییرات اقلیمی قرار 
دارند، می باشد. تا سال 2030 تاثیر تغییرات اقلیمی با کاهش 
نفوذ  و گسرتش  دما  افزایش  با  آب  تقاضای  افزایش  بارندگی، 
آب دریا به سفره های ساحلی، 20٪ دیگر از منابع آب تجدید 

.(2015 ،UNDP) پذیر را کاهش خواهد داد

تحلیل سیاستی نقش ساختار تشویقی در ترویج استفاده بیش 
از حد و استفاده ناکارآمد از آب در منطقه منا

محصول  قیمت گذاری  سیاست های  اصالح  طریق  از  دولت ها 
و  حقوق  اصالح  زیرساخت ها،  بهبود  تولید،  نهاده های  و 
بازار  به  تولید، دسرتسی  منابع  از  بهره برداری  بر  قوانین حاکم 
فروش محصوالت کشاورزی و رفع محدودیت های موجود در 
فعالیت های کشاورزان تاثیر می گذارند. به عنوان مثال، سیاست 
برخی از دولت های منطقه منا در تامین آب و انرژی، تشویق 

برای تولید محصوالت»آب بر« است (سلطانی، 1391). 
در  تشویقی  ساختار  نقش  به  اخیر  سال های  سیاست  تحلیل 
اشاره  آب  از  ناکارآمد  استفاده  و  حد  از  بیش  استفاده  ترویج 
کرده است. بااین وجود، کشورهای منطقه به آهستگی به سمت 
مدیریت و کاهش هزینه های تأمین آب آبیاری پیش می روند. 
در مدیریت آبیاری توسط بخش دولتی، دولت های خاورمیانه 
و شامل آفریقا به دنبال جربان هزینه های مدیریت، بهره برداری 
هستند.  رسمایه ای  هزینه های  از  بخشی  گاهی  و  نگهداری  و 

عسکری بزایه، ف. و همکارانآب و چشم انداز آن در منطقه منا (خاورمیانه و شامل آفریقا)
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در این زمینه پیرشفت قابل توجهی اتفاق افتاده است، اما در 
بسیاری از طرح ها کمبود وجود دارد. الزم به ذکر است، عدم 
بازپرداخت هزینه ها زمینه مشارکت بخش خصوصی را محدود 

.(2017 ،FAO و EBRD) می کند
اگرچه پیرشفت هایی در زمینه سیاست های قیمتی وجود داشته 
از  بسیاری  در  مزرعه  درب  قیمت های  از  حامیت  اما  است، 
از  حامیت  می کند.  تحریف  را  انگیزه ها  و  است  باال  کشورها 
تولید داخلی غالت یا حامیت مستقیم از قیمت غالت محلی، 
انگیزه استفاده از آب را برای تولید غالت با ارزش کمرت، افزایش 
می دهد. بسیاری از کشورها موانع بر رس راه واردات غالت را 
نتیجه رسیدند که  این  به  یا حذف کرده اند، زیرا  کاهش داده 
آنها بسیار هزینه بر است  برای کشورهای  چنین سیاست هایی 

.(2017 ،FAO و ESCWA)
آن  در  که  است  آب  پمپاژ  به  مربوط  یارانه ها  بیشرتین 
قیمت های ارزان انرژی باعث کاهش آب های زیرزمینی شده 
آفریقا،  شامل  و  خاورمیانه  کشورهای  از  بسیاری  در  است. 
یارانه های انرژی پمپاژ آب را ارزان تر کرده که باعث افزایش 
سودآوری مالی پمپاژ آب های سطحی برای آبیاری و برداشت 
همکاران،  و   Commander)است شده  زیرزمینی  آب های 
2015). افزایش سودآوری به کاهش ذخایر آب های زیرزمینی 
تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در برخی مناطق کمک کرده است 
(Closas و Molle، 2016).برای بخشی از تولیدات منطقه ای 
آب های  پمپاژ  برای  انرژی  یارانه های  کاهش  کشاورزی، 
باعث  و  نشان می دهد  را  تولید  واقعی  زیرزمینی هزینه های 
می شود کشاورزی به ویژه در مناطقی که به سفره های فسیلی 

عمیق متکی هستند غیراقتصادی باشد.
بررسی بسته های سیاستی مرتبط با آب وخاک در ایران بیان گر 
شکست و ناکارامدی برنامه های توسعه کشاورزی است که از 
بهره برداران در خصوص طرح ریزی و رضورت یا نبود رضورت 
پرسیده  سیاست  ها  این  از  برآمده  آسیب  های  همین طور  و 
منی شود. همچنین استفاده نادرست و غیربهینه تولیدکنندگان 
دو  را  آب  منابع  مدیریت  مشکل  می تواند  تسهیالت  این  از 

چندان مناید. (مختاری، 1394).
گزینه های سیاستی  اتخاذ  از دشواری  یمن منونه ای  جمهوری 
به آن  باید در زمینه مرصف آب کشاورزی  است که دولت  ها 
 28 زهکشی  و  آبیاری  برای  پمپاژ  یمن،  در  منایند.  رسیدگی 
درصد از کل برق و مرصف دیزل این کشور را تشکیل می دهد 
(Commander و همکاران، 2015) و از کشاورزی یمن که جز 
کلیدی اقتصاد و منبع اصلی درآمد مستقیم و غیرمستقیم  این 

کشوراست، حامیت می  کند. 
از  ناشی  زیرزمینی  آب های  ناپایدار  برداشت  حال،  این  با 
کاهش  به  مدت  طوالنی  در  می تواند  سوخت  یارانه های 
شدیدی  بسیار  آسیب های  و  شود  منجر  زیرزمینی  آب  منابع 
بر کشاورزی به شدت متکی بر آب های زیر زمینی وارد مناید 
در  آب  مرصف  برای  تشویقی  ساختار  2015).تغییر   ،Ward)
کشاورزی نیز نیازمند توجه دقیق به پیامدهای تأثیرگذاری بر 
امنیت غذایی و تأثیرات توزیع است (ESCWA و FAO، 2017؛ 

.(2015 ،Ward

مداخالت نوعی مدیریت منابع آب کشاورزی در منطقه منا

قلب چالش مدیریت آب در منا، کاهش مرصف آب به سطحی 
سازگار با قابلیت دسرتسی بلندمدت و مدیریت پایدار محیط زیست 
و توزیع عادالنه و کارامد آن است، به گونه ای که مانع رشد اقتصادی 
نشود. دولت  ها دو اهرم اصلی برای دستیابی به این هدف دارند: 
افزایش قیمت آب، یا محدود کردن مرصف مقدار موجود. تجربه 
بین املللی نشان می دهد سازوکارهای قیمت گذاری می توانند در 
ندارند.  آبیاری کارایی  اما در  باشند  تقاضای شهری مؤثر  کاهش 
قیمت آب آبیاری برای تأثیر بر تقاضا، باید به مراتب بیشرت از هزینه 

.(2007 ،World Bank) ارائه خدمات افزایش یابد
ایران  در  آب  بخش  مدیریتی  ساختار  تطبیقی  مطالعه 
نشان دهنده مشابهت آن با 4 کشور مراکش، پاکستان، لبنان ، 
بحرین و امارات می باشد. در كشورهای ذکر شده مأموریت های 
به  و  تلفیق  هم  با  آب«  منابع  »مدیریت  همراه  به  متنوعی 
(مرکز  شده اند  سازماندهی  وزارتخانه  یك  در  یكدیگر  همراه 

پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 1395).
متفاوتی  سیاست گذاری های  به  کشاورزان  مختلف  گروه های 
گزینه ها  از  مشخصی  مجموعه  نوع  و  انتخاب  و  دارند  نیاز 
باید  مداخالت  دارد.  آن ها  معیشتی  بسرت وضعیت  به  بستگی 
نیازهای  باشند و  خاص وضعیت زندگی و معیشت کشاورزان 
از  برخی  دهند.  قرار  توجه  مورد  را  مختلف  گروه های  خاص 
درحالی که  هستند  مرتبط  گروه ها  اغلب  با  مداخالت  انواع 
منایند؛  بهره مند  را  تنها می  توانند گروه های خاص  دیگر  برخی 
به ویژه، مداخالت سیاسی کمرت از مداخالت فیزیکی گروه های 
احتاملی  مداخالت   (4) جدول  می منایند.  هدف گیری  را  خاص 
برای گروه های مختلف کشاورزان را نشان می  دهد. این برنامه 
همچنین شامل مداخالتی است که می تواند به طور ویژه برای 

هدف قرار دادن زنان و کشاورزان بی زمین طراحی شود.
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(2014 ،FAO) جدول 4- مداخالت نوعی حوزه آب در منطقه منا

مداخالت نوعی فراتر از حوزه آبمداخالت نوعی در حوزه آبنوع کشاورزان

بزرگ
نوسازی زیرساخت های آبیاری و مدیریت، اتخاذ سازوکارهای پایدار 

مدیریت آب های زیرزمینی، مدیریت مخاطرات بالیای طبیعی
تسهیل پیوندهای بازار

متوسط
در  رسمایه گذاری  زیرزمینی،  آب  و  کانال  آب  از  تلفیقی  استفاده 
فناوری ها و مدل های مدیریتی که به بهبود بهره وری آب کمک می کند

تسهیل پیوندهای بازار

تجاری-خرده پا
اتخاذ سازوکار های پایدار مدیریت آب های زیرزمینی، اتخاذ 

مدل های مدیریتی مؤثرتر در طرح های آبیاری مبتنی بر جامعه

توسعه مهارت های کارآفرینی، تسهیل پیوندهای 
بازار، ایجاد ارتباط با کسب و کارهای کشاورزی 

بزرگ، بهبود دسرتسی و کیفیت خدمات مالی

معیشتی-خرده پا
مدیریت آب باران از طریق اشکال واسطه ای کنرتل آب، دسرتسی به 
آب های زیرزمینی، دسرتسی به فناوری های کوچک برای جمع آوری، 

ذخیره و توزیع آب

دسرتسی به خدمات پایه، زیرساخت های روستایی، 
متنوع سازی درآمد، شبکه های تأمین اجتامعی.

متنوع
خدمات چندمنظوره آب برای مصارف خانوار و باغچه های خانگی، 

احشام، آبیاری امتی
زیرساخت های روستایی، آموزش و پشتیبانی از 

فعالیت های غیرکشاورزی

زنان کشاورز
توامنندسازی  مشارکت در انجمن های مرصف کنندگان آب و 

فرآیندهای تصمیم گیری، توسعه فناوری های آبیاری متناسب با 
نیازهای خاص آن ها

افزایش ظرفیت و مهارت در کشاورزی، بازاریابی، 
دسرتسی به اعتبارات خرد

افراد بی زمین
طراحی خدمات آب که نیازهای خاص افراد بدون زمین را در 

نظر بگیرد
آموزش پشتیبانی از فعالیت های غیرکشاورزی

کلیدی تحقیق را می توان به  رشح ذیل نام برد:
اقتصاد، بحران آب مهمرتین  • بر اساس گزارش مجمع جهانی 
با آن  چالشی است که خاورمیانه و شامل آفریقا برای مواجه 
دارای کمرتین آمادگی می باشد. براساس نظرسنجی انجام شده 
از متخصصان و رهربان این منطقه توسط مجمع جهانی اقتصاد، 
آب  بحران  جهانی،  مخاطرات  با  مقابله  آمادگی  بررسی  برای 
عمده ترین مخاطره ای است که آمادگی منطقه برای مواجهه با 
آن بسیار پایین است (40 درصد متخصصان و رهربان منطقه به 
این مهم اشاره کرده اند) این مخاطره حتی بیشرت از مخاطرات 

بی ثباتی سیاسی یا بیکاری بوده است
• 13 کشور منطقه منا از 20 کشور این منطقه، برداشت بیش از 
حد از منابع آب شیرین تجدیدشونده در سال 2014 داشته اند. 
و  نامناسب  سیاست های  دلیل  به  آب  از  ناپایدار  برداشت 
نظارت ناکافی بر آب انجام می شود. این منطقه دارای کمرتین 
تعرفه های آب در جهان است. الزم به ذکر است که برای مرصف 
 (GDP) آب یارانه ای در حدود 2 درصد تولید ناخالص داخلی

پرداخت می شود.
تعیین شده  آبی  فقر  زیر خط  منطقه،  این  بیشرت کشورهای   •
آب  مرت مکعب  ساالنه 1000  یعنی رسانه  ملل،  سازمان  توسط 
تجدید پذیر قرار دارند. ایران با کاهش رسانه منابع آب تجدید 
پذیر در حدود 38 درصد در سال 2014 در مقایسه با سال پایه 
(1972) از این نظر در جایگاه هشتم کشورهای منطقه قرار دارد.

جمع بندی و پیشنهادها

دارد،  فرد  هر  زندگی  تداوم  در  كه  حیاتی  نقش  جز  به  آب، 
جوامع  در  فرهنگی  و  اجتامعی  اقتصادی،  گسرتده  نقش های 
ردپای  می توان  انسان  نیاز  مورد  كاالهای  متام  تولید  در  دارد. 
آب را دید، برای تولید انواع محصوالت صنعتی و خدماتی در 
مراحل مختلف، آب مورد نیاز است. نقش آب در تولید غذا، 
غیر قابل جایگزین است و تأمین امنیت غذایی به دارایی منابع 
آب هر كشور وابسته است. هدف اصلی این مقاله بررسی و 
تحلیل مرصف و سیاست های آب کشاورزی، وضعیت بهره وری 
آب، اثرات تغییرات اقلیمی بر تولید و نظام های کشاورزی در 
منطقه منا، انواع مداخالت احتاملی باتوجه به نظام کشاورزی 
از  ناهمگنی  گروه  شامل  منطقه  این  است.  بوده  غیره  و 
باال  با درآمد  نفت  از كشورهای صادركننده  با طیفی  كشورها 
در خلیج فارس تا كشورهای با درآمد متوسط و متوسط روبه 
یمن  سودان،  مانند  یافته  توسعه  كمرت  كشورهای  نیز  و  پایین 
منطقه مساله  این  در  موریتانی می باشد. کمبود مزمن آب  و 
پیچیده ای به شامر می رود و ارزیابی آن آسان نیست. باتوجه به 
تغییرپذیری آب وهوا و نرخ رشد بی سابقه جمعیت، رسانه منابع 
آب، ظرفیت زیست پذیری این منطقه همچنان در حال کاهش 
است و شکاف تقاضا به طور جدی رو به گسرتش است. باتوجه به 
یافته های  این مقاله،  منابع موجود در  مباحث مطرح شده و 
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• بهره وری کل آب در این منطقه حدود نصف میانگین جهان 
فیزیکی  بهره وری  میزان  بیشرتین  میوه ها  و  سبزیجات  است. 
آب در منطقه منا را دارند. غالت، بادام زمینی و فراورده های 
تغییرات  روند  دارند.  را  آب  فیزیکی  بهره وری  کمرتین  دامی، 
ایران، نشان دهنده رشد آن طی یک  شاخص بهره وری آب در 
آب  بهره وری  شاخص  حارض  حال  در  است.  بوده  اخیر  دهه 
محصوالت زراعـی منـاطق مختلـف در ایران، چندان مشخص 
نبوده و اندازه گیری های دقیق و معترب در این زمینه در سطح 
برای  شاخص  این  مقدار  تعیین  و  نیستند  کافی  کشور  مزارع 
برنامه ریزی مـدیریت منابع آب و اقتصاد کشاورزی در منـاطق 

مختلـف حـائز اهمیـت اسـت.
• منطقه منا یکی از عمده ترین مناطق جهان است که در معرض 
می شود  پیش بینی  می گیرد.  قرار  اقلیمی  تغییرات  منفی  اثرات 
آب وهوای گرم و خشک تر، موجب تغییر جهت پوشش گیاهی و 
اراضی کشاورزی به سمت شامل این منطقه شود و جابجایی 75 
کیلومرت از اراضی زراعی در سال های 2099-2090 نسبت به سال 
پایه 2009-2000 با در نظر گرفنت افزایش 4 درجه سانتی گراد قابل 
انتظار است و این تغییر جهت، بیشرت برای مناطق زیتون خیز 
پیش بینی شده است. بارندگی کمرت و درجه حرارت باالتر، دوره 
رشد گندم در این منطقه را تا اواسط این قرن حدود دو هفته 
درجه   1/5-2 شدن  گرم  با  می رود،  انتظار  و  می کند  کوتاه تر 
پیش بینی ها  یابد.  کاهش  درصد   30 محصول  بازده  سانتی گراد، 
نشان می دهد سناریوی معمول کسب وکار، کمبود آب ناشی از 
تغییرات اقلیمی می تواند منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی 

منطقه ای بین 6 تا 14 درصد تا سال 2050 شود.
• حدود 60 درصد از جمعیت این منطقه در مناطق با تنش های 
آبی باال یا بسیار باال زندگی می  کنند، درحالی که میانگین جهانی 
حدود 35 درصد است. حدود 70 درصد تولید ناخالص داخلی 
منطقه در مناطقی با تنش زیاد تا بسیار زیاد آبی تولید می شود، 

درحالی که میانگین جهانی آن حدود 22 درصد است.
فراتر  اصلی مدیریت آب  براساس چالش های  منا  • كشورهای 
از آنچه كه همه كشورها عمدتا با آن روبه رو هستند، به سه 
گروه کشورهای با نوسان منابع آب تجدیدپذیر در طول سال 
بین بخش های مختلف؛ کشورهای فوق خشک و کشورهای  و 
آن ها  از  هرکدام  و  می شوند  تقسیم  فرامرزی  آب  به  وابسته 
به راهربدهای خاصی شامل حفاظت از محیط زیست، مدیریت 
این  نیازمند هستند. در  تخصیص آب و مدیریت خدمات آب 
آب  به  آن  وابستگی  و  می گیرد  قرار  اول  گروه  در  ایران  بین 

فرامرزی حدود 7 درصد است.
• تحلیل سیاستی سال های اخیر به نقش ساختار تشویقی در 
اشاره  آب  از  ناکارآمد  استفاده  و  حد  از  بیش  استفاده  ترویج 

سیاست های  تا  تالش اند  در  دولت ها  وجود  این  با  و  می مناید 
در  پیرشفت هایی  اگرچه  کنند.  اصالح  را  تحریف کننده 
از  حامیت  اما  است،  داشته  وجود  قیمتی  سیاست های  زمینه 
و  است  باال  کشورها  از  بسیاری  در  مزرعه  درب  قیمت های 
یا  از تولید داخلی غالت  انگیزه ها را تحریف می کند. حامیت 
حامیت مستقیم از قیمت غالت محلی، انگیزه استفاده از آب 
را برای تولید غالت با ارزش کمرت، افزایش می دهد. بسیاری از 
کشورها موانع بر رس راه واردات غالت را کاهش داده یا حذف 
کرده اند، زیرا به این نتیجه رسیدند که چنین سیاست هایی برای 

کشورهای آنها بسیار هزینه بر است.
• قلب چالش مدیریت آب در منطقه منا، کاهش مرصف آب به 
سطحی سازگار با قابلیت دسرتسی بلندمدت و مدیریت پایدار 
محیط زیست و توزیع عادالنه و کارامد آن است. دولت ها دو 
اهرم اصلی برای دستیابی به این هدف دارند: افزایش قیمت 
بین املللی  تجربه  موجود.  مقدار  کردن مرصف  محدود  یا  آب، 
نشان می دهد سازوکار های قیمت گذاری می توانند در کاهش 
تقاضای شهری مؤثر باشند اما در آبیاری کارایی ندارند. قیمت 
آب آبیاری برای تأثیر بر تقاضا، باید به مراتب باالتر از هزینه 

ارائه خدمات افزایش یابد.
براساس یافته های تحقیق، در جهت بهبود مدیریت منابع آب 

در این منطقه می توان توصیه های زیر را ارئه کرد:
متفاوتی  سیاست گذاری های  به  کشاورزان  مختلف  گروه های 
گزینه ها  از  مشخصی  مجموعه  نوع  و  انتخاب  و  دارند  نیاز 
باید  مداخالت  دارد.  آنها  معیشتی  وضعیت  بسرت  به  بستگی 
نیازهای  باشند و  خاص وضعیت زندگی و معیشت کشاورزان 
نوسازی  دهند.  قرار  توجه  مورد  را  مختلف  گروه های  خاص 
پایدار  وکارهای  ساز  اتخاذ  مدیریت؛  و  آبیاری  زیرساخت های 
بالیای  و  مخاطرات  مدیریت  زیرزمینی؛  آب های  مدیریت 
زیرزمینی؛  آب  و  کانال ها  آب  از  تلفیقی  استفاده  طبیعی؛ 
بر  تاثیرگذار  مدیریتی  و مدل های  فناوری ها  در  رسمایه گذاری 
بهبود بهره وری آب؛ اتخاذ سازوکارهای پایدار مدیریت آب های 
طرح های  در  مؤثرتر  مدیریتی  مدل های  اتخاذ  زیرزمینی؛ 
اشکال  طریق  از  باران  آب  مدیریت  جامعه؛  بر  مبتنی  آبیاری 
زیرزمینی، دسرتسی  آب های  به  آب، دسرتسی  کنرتل  واسطه ای 
آب؛  توزیع  و  ذخیره  جمع آوری،  برای  کوچک  فناوری های  به 
توامنندسازی،  مختلف؛  مصارف  برای  آب  چندمنظوره  خدمات 
فرآیندهای  و  آب  مرصف کنندگان  انجمن های  در  مشارکت 
نیازهای  با  متناسب  آبیاری  فناوری های  توسعه  تصمیم گیری، 
و  به هدف  بسته  که  می باشد  مداخالتی  جمله  از  آنها  خاص 
این  نظام کشاورزی می تواند به بهبود مدیریت منابع آب در 

منطقه کمک مناید.
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