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 چکیذٌ

. ٌ استذَب ضگستشش ثیمبسیي  کمجًد مًاد غزاییمًجت ل ئایه مسب. کمجًد آة يجًد داسدي آلًدگی آة  ٍلئمس مختلف دویب، وقبطدس 

جُبن، گستشش صىبیع، تًصیع وبَمگًن صمبوی ي مکبوی آة  ثیبثبویجمعیت، تًسعٍ اساضی کطبيسصی دس مىبطق خطک ي  سيیٍثیسضذ 

 میه آة مطمئه سا ثٍ یکی اصأَب ي مطکالت سيصافضين کیفی مىبثع آة دس ثسیبسی اص کطًسَب، تضیشیه ثٍ لحبظ کمی ي محذيدیت

، تًجٍ ثٍ کلیٍ مىبثع ىذستَثىبثشایه دس کطًسَبیی مبوىذ ایشان کٍ ثب کمجًد مىبثع آة مًاجٍ  .جذیل کشدٌ استَبی اسبسی قشن حبضش تچبلص

مىبثع آة، یک  جبمعمذیشیت . مىبثع آة قبثل اجشا خًاَذ ثًد جبمعآة اص اَمیت ثبالیی ثشخًسداس است کٍ ایه امش دس قبلت مذیشیت 

 استفبدٌ محیطی خصیص ي پبیص مىبثع آة است کٍ ثشای اَذاف اجتمبعی، اقتصبدی ي صیستیىذ سیستمبتیک ثشای تًسعٍ پبیذاس، تافش

َبی مجبصی َب ي آةمىبثع آة دس قبلت مىبثع آة سطحی، مىبثع آة صیشصمیىی، استفبدٌ مجذد اص پسبة جبمعدس ایه مقبلٍ، مذیشیت . ضًدمی

ن ثشخی اص کمجًدَب، ثبعث افضایص رخیشٌ مىبثع آة مًجًد، حذاقل کشدن مىبثع آة، ضمه ججشا جبمعمذیشیت  .مًسد ثحث قشاس گشفتٍ است

 .ضًدآة می ي ثُیىٍ مذیشیت مؤثش يآة اثشات مىفی استفبدٌ مجضا اص مىبثع 

 .تًسعٍ پبیذاس، مذیشیت جبمع، مىبثع آة، مىبطق خطک ي ثیبثبوی :ياطگبن کلیذی

 

 مقذمٍ

ثشای ّبی لبثل کطت، هسیش حشکت ثطش سا اص تالش بدُ اص حذاکخش ٍسقت صهیيفٍ است ایص جوقیتافض. ًیست هوکيذٍى آة صیستي ث

دس لجبل هَضَؿ  ی کِّبیلِ کوجَد آة ٍ حسبسیتأدس ایي هیبى هس .سَق دادُ است ضایص فولکشدفضایص سغح صیش کطت ثِ سوت افا

ی فکطبٍسصی ثب هذیشیت غلظ آة ٍ اص عشّبی سٌتی ؼ هٌبثـ اًشطی ایجبد ضذُ است ٍ ًؾش ثِ ایٌکِ سیستنفؼ هحیظ صیست ٍ حفح

زا هتخصصیي فلَم صسافی دس سبلیبى اخیش ت، لضیویبیی اص هْوتشیي هٌبثـ آلَدگی هحیظ صیست ثَدُ اس یسٍیِ کَدّبثی فهصش

ٍ دس ًْبیت ضایص دادُ فّب، فولکشد سا ًیض اًْبدُ فسبصی هصشاًذ کِ فالٍُ ثش ثْیٌِّبی ًَیٌی دس هذیشیت هضسفِ ثَدُثذًجبل ضیَُ

چٌبًچِ اهکبى  .ثِ ّطت هیلیبسد ًفش خَاّذ سسیذ هشدم سٍی صهیي ، تقذاد2020ثِ ًمل اص فبئَ، تب سبل . دثبصدُ التصبدی تَلیذ سا ثبال ثجش

ّشچٌذ . ضذپزیش هیهیي هَاد غزایی ٍ تغزیِ هیلیًَْب اًسبى ًیض اهکبىأضذ، ضشایظ تتجذیل هٌبعك خطک ثِ اساضی هَلذ فشاّن هی

سفبًِ ثشغن آًکِ ثیص اص أهت ّبی کطت ٍ کبس دس جشیبى است، لیکياص عشیك ثْیٌِ کشدى سیستنیي هَاد غزائی هلذاهبت الصم جْت تأا

 (.13۰۰صفَی، ) دّذّبی عجیقی تطکیل هیدسصذ آى سا آة دسیبّب ٍ یخچبل ۹8 حذٍدصهیي پَضیذُ اص آة است،  دسصذ سغح ۰0

ثِ ثشٍص هطکالتی اص لجیل کوجَد آة دس هَالـ خطکسبلی ثِ دلیل کوجَد هٌبثـ آة سغحی، آسیت ثِ استفبدُ هجضا اص هٌبثـ آة هٌجش 

ثشداسی تلفیمی، ًیبص آثی دس ثْشُ. ضَدهحیظ صیست ٍ افت تشاص سغح ایستبثی ٍ اختالط آة ضَس ٍ ضیشیي دس ًَاحی سبحلی هی

ّبی صیشصهیٌی دس همبیسِ ثب سذسبصی داسای هضایبی اسی اص آةثشدتَسقِ ثْشُ. ضَدهیي هیأتَسظ دٍ هٌجـ سغحی ٍ صیشصهیٌی ت

 .هتقذدی ثَدُ ٍ هطکالت ثِ هشاتت کوتشی داسد

mailto:miad.faraji@yahoo.com


 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

ثیطتش سا یِ سضذ سیطِ ضذُ ٍ فولکشد ّبی ًَ، هَجت افضایص ثبصدُ هصشف آة ٍ پیطگیشی اص اًجبضت اهالح دس ًبحثکبسگیشی فٌبٍسی

. ، چیضی جض تمبضبی فضایٌذُ آة ٍ فطبس ثش هٌبثـ آة ایي هٌبعك ًیستًیوِ خطکدس هٌبعك پیبهذ افضایص ضْشًطیٌی . کشد خَاّذ

ثِ هٌؾَس هذیشیت  ٍتجذیل ضذُ  ّبی خبًگی ثِ هَضَفی پشچبلصد اص آثْبی یکجبس هصشف ضذُ، ّوچَى پسبةهجذایي استفبدُ ثٌبثش

 .ي ًیبص آثی گیبّبى هختلف فولی ضذُ استدهبیی هبدٍى لشهض ثشای تقیی یگشّبسٌجص ّبی ثضسگ، کبسثشدهٌبثـ آة دس همیبع
 

 مذیشیت جبمع مىبثع آة

اص پیبهذّبی ایي . یبثٌذسیضی تَسقِ هیثسیبسی اص ضْشّبی کطَسّبی دس حبل تَسقِ، داسای سضذ جوقیت ثبال ثَدُ کِ ثذٍى ثشًبهِ

ییش کبسثشی هٌبثـ آة کطبٍسصی اعشاف تَسقِ، کبّص اساضی لبثل دستشع ثشای کطبٍسصی، آلَدگی هٌبثـ آة سغحی ٍ صیشصهیٌی ٍ تغ

لزا استفبدُ هجذد اص فبضالة خبم ٍ تصفیِ ضذُ دس کطَسّبی دس حبل تَسقِ ٍالـ دس . هیي ًیبصّبی ضْشی استأضْشّب جْت ت

 .هٌبعك خطک ٍ ًیوِ خطک سٍ ثِ افضایص است

 :لشاس گیشًذ، فجبستٌذ اص هٌبثـ آة هَسد تَجِ جبهـهقیبسّبی اصلی کِ ثبیستی دس دستیبثی ثِ اّذاف هذیشیت 

 .ضَدکِ ثِ دلیل کوجَد آة ٍ افضایص تمبضب ثشای دستیبثی ثِ حذاکخش ثبصدّی هوکي هغشح هی ثبصدّی التصبدی -

 .ّبی ثقذی استّب ٍ هحیظ صیست ثشای ًسلپبیذاسی اکَلَطیکی ٍ صیست هحیغی کِ حفبؽت اکَسیستن -

 .آثی داضتِ ثبضذهسبٍات کِ ّش ضخصی دستشسی هغوئي ثِ هٌبثـ  -

آة هجبصی آثی است کِ ًِ ثِ صَست ٍالقی، ثلکِ ثِ صَست هجبصی دس . است( Virtual Water)اص دیگش هٌبثـ آة، آة هجبصی 

ثب تجبست هحصَالت غزایی ٍ یب ّش ًَؿ کبالیی، . هحصَل ًْفتِ است ٍ آى هیضاى آثی است کِ ثشای تَلیذ هحصَل هَسد ًیبص است

 .ضَدیص کطَسّبی صبدسکٌٌذُ ثِ کطَسّبی ٍاسدکٌٌذُ ایي هحصَالت ایجبد هیک جشیبى آة هجبصی ا

 ایي هَضَؿ ثبفج رخیشُ. تَاًٌذ هحصَالتی کِ ًیبص فشاٍاى ثِ آة داسًذ سا ٍاسد کٌٌذکطَسّبیی کِ ثب ثحشاى آة هَاجِ ّستٌذ، هی

ایي کطَسّب ثِ جبی پوپبط ثیص اص حذ . َدضسبصی آة ٍ کبّص فطبس ثِ هٌبثـ آة ٍ اختصبظ آة دس دستشع ثِ دیگش همبصذ هی

ّبی آثی خَد، فالٍُ ثش دستشسی هٌبست ثِ هٌبثـ آة جْبًی، ّبی صیشصهیٌی، ثبیذ ثب دخبلت دادى تجبست آة هجبصی دس سیبستآة

 .اص افضایص فطبس ثِ هٌبثـ هحذٍد خَد ًیض ثکبٌّذ
 

 َبی تصفیٍ ضذٌ ثشای آثیبسیکبسثشد فبضالة

کطَس ایشاى، اص هٌبعك خطک ٍ ًیوِ خطکی هبًٌذ دس  ٍیظُهٌبثـ آة، ثِ  جبهـِ فٌَاى یک هٌجـ آة دس هذیشیت پسبة تصفیِ ضذُ، ث

سلبثت لبثل  ّب ٍجَد داسد، فقالًاص آًجب کِ هتمبضیبى هحذٍدی ثشای دسیبفت ٍ هصشف ایي لجیل آة .ای ثشخَسداس استجبیگبُ ٍیظُ

سجض،  یّب ثشای هصبسف آثیبسی فضب، کبسثشد ایي لجیل آةضَد دس آیٌذُثیٌی هیلیکي پیص .خَسدای دس ایي صهیٌِ ثِ چطن ًویهالحؾِ

 .گیشًذ، افضایص یبثذغَس هستمین هَسد هصشف خَساکی لشاس ًویگیبّبًی کِ ث ّبی ٍسصضی ٍصهیي

اص عشف دیگش، تَجِ  ّبی ضْشی، صٌقتی ٍ کطبٍسصیهحذٍدیت هٌبثـ آة اص یک عشف ٍ آلَدگی هٌبثـ آة هَجَد تَسظ فبضالة

کٌٌذُ فبضالة تصفیِ ضذُ است ٍ فلت آى ٍجَد تشکیجبت کطبٍسصی ثضسگتشیي هصشف .کٌذّب سا دٍ چٌذاى هیثِ هذیشیت فبضالة

 .ّبی کطبٍسصی استتشیي هَاد غزایی ثشای ثبسٍسی صهیياصت ٍ فسفش دس فبضالة است کِ ّش دٍ اص هْن

اص هٌبفـ اٍلیِ استفبدُ . ّبی صیشصهیٌی ثبضذصشف فبضالة تصفیِ ضذُ، تغزیِ هصٌَفی آةضبیذ ثْتشیي ه ثیبثبًیدس ًمبط خطک ٍ 

اص هٌبفـ دیگش . هجذد اص فبضالة تصفیِ ضذُ، سَد حبصل اص فشٍش پسبة ٍ یب کبّص هیضاى هصشف کَدّبی ضیویبیی لبثل رکش است

 .آى کبّص افت سغح آة صیشصهیٌی ٍ ثْجَد کیفیت ٍ صیجبیی هحیظ است
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اص فبضالة تصفیِ ضذُ  استفبدُ .گیشدهیي ضَد، صَست هیأاص عشیك تصفیِ فبضالة ثِ هیضاًی کِ هقیبسّبی کیفی آة ت یبثی آةثبص

ّبیی دس هکبى .ضَدّبی خٌک کٌٌذُ صٌبیـ، استفبدُ هجذد اص آة ًبهیذُ هیل آثیبسی اساضی کطبٍسصی ٍ سیستنهخهختلف  اّذافثشای 

تَاًذ جَاثگَی افضایص ًیبصّبی آثی جْت تَسقِ جَاهـ ثبضذ، استفبدُ هجذد اص آة ضذُ ٍ ًوی کِ هٌبثـ آة دس دستشع هحذٍد

ّب دس هٌبعك ضْشی لبثل دستشع ثَدُ ٍ استفبدُ هجذد اص آة، هٌجـ آثی است کِ ثِ عَس هذاٍم ٍ حتی دس خطکسبلی. ضَدتَصیِ هی

ّبی سغحی ٍ ةبس همبیسِ ثب جشیبًبت ثشگطتی کطبٍسصی، سٍاًد فبضالة تصفیِ ضذُ .تَاى ثشای هصبسف هختلف استفبدُ کشدهی

 .پسبة صٌبیـ، ثشای استفبدُ هجذد اص لبثلیت افتوبد ٍ اّویت ثبالتشی ثشخَسداس است
 

 ضشيست مذیشیت جبمع مىبثع آة دس ایشان

ٍ کیفیت آة  د کویتّبیی دس هَسکبّص هصبسف سٌتی آة، افوبل هحذٍدیت ب ساُ حل جبهـ ثشایهٌبثـ آة تٌْ جبهـهذیشیت 

سیضی ثشًبهِ اگشچِدس ایي سٍش هذیشیت،  .دس الگَّبی جوقیتی ٍ تَلیذی جْت ًیل ثِ تَسقِ پبیذاس است اتهصشفی، ایجبد تغییش

هجشی هحذٍدُ خَد د، ٍلی ّش ثخص هسئَل ٍ ضَهی اًجبمًیبصّبی اجضا ٍ اّذاف هختلف  کالى ٍ ثب دس ًؾش گشفتي کلیِ ًؾشات ٍ

شات هتمبثل ثش سٍی حاّبی اجشایی ثب اعویٌبى اص ًحَُ فولکشد خَد ٍ ّب هغشح ًخَاّذ ضذ ٍ دستگبُتذاخل هسئَلیت لِأهس ثَدُ ٍ

سیضی جبهـ آة سا تسشیـ کشدُ ٍ سغح آى سا استمب یٌذ ثشًبهِافش تَاًذهی جبهـهذیشیت . ّبی دیگش کبس خَاٌّذ کشدفولکشد دستگبُ

 .ثسیبس هْن ّستٌذسبصهبًی ثیي هشدهی ٍ ّوکبسی  دس ایي ثیي دٍ همَلِ هطبسکت. ثخطذ
 

 مطبسکت عمًمی

ّب، گیشیهطبسکت ریٌفقبى هحلی دس تصوین. هٌبثـ آة است جبهـهطبسکت فوَهی، اص فبکتَسّبی کلیذی دس هَفمیت هذیشیت 

ٍلتی کِ هشدم دس هذیشیت . تای ثشخَسداس اسحیشگزاس است اص اّویت ٍیظُأثخصَظ دس هَضَفبتی کِ ثِ عَس هستمین ثش سفبُ هشدم ت

تش صَست تش ٍ سشیـحیشات هٌفی ثش هذیشیت هٌبثـ آة داسد ساحتأّب کِ تضًَذ، ایجبد تغییش دس فولکشدّبی آىهٌبثـ آثی دسگیش هی

 ةّبی ثب اّویتی ّستٌذ کِ دس حل هطکالت هذیشیت هٌبثـ آاص عشفی اجتوبفبت هحلی داسای اعالفبت، تجشثیبت ٍ ایذُ. گیشدهی

دّذ تبسیخ ًطبى هی. ضَدهٌبثـ آة هی جبهـهطبسکت فوَهی ّوچٌیي ثبفج افضایص آگبّی هشدم دس هذیشیت . تَاًٌذ هفیذ ثبضٌذهی

ّب دس هذیشیت هٌبثـ آة، ثِ دلیل ًَؿ ًگبُ ثِ آة ثِ فٌَاى یک کبالی آصاد ٍ ًِ ثِ فٌَاى یک کبالی التصبدی، کِ ثسیبسی اص ضکست

فَاهل فوذُ ثشٍص هطکالت صیست هحیغی ثِ ٍیظُ دس صهیٌِ هذیشیت هٌبثـ آة، فذم هطبسکت ٍ فمذاى  یکی اص. حبدث ضذُ است

 .احسبع هسئَلیت هشدم، چِ اص ًؾش فشدی ٍ چِ اص لحبػ اجتوبفی است
 

 َمکبسی ثیه سبصمبوی

، ثِ بصهبًیسبختبس سایي . است الصمحشی کِ هسئَلیت ّش سبصهبى سا تقشیف کٌذ، ؤسبصهبًی ه سبختبسهٌبثـ آة،  جبهـثشای هذیشیت 

ّبی اجشایی، تَجِ ثِ تَاًبیی هشدم دس اجشای الذاهبت سیضیدس توبهی ثشًبهِ. ثشداسی خَثی ًیبص داسدّب، لَاًیي ٍ هذیشیت ثْشُسیبست

شدّبی هستمل ّب ٍ فولکسبختبس کًٌَی هشتجظ ثب هذیشیت هٌبثـ آة، ثش اسبع سیبست هسئَلیت .است ثسیبس هْنسیضی ضذُ، ثشًبهِ

ٍلی ًحَُ ًگشش ثشتش، دس یکپبسچگی ٍ تفکش ّوبٌّگ است کِ ّوِ چیض سا دس هحیظ صیست دس . ّبی هختلف دسگیش استسبصهبى

حیشگزاس، هَسد ثشسسی أای سا دس اثقبد التصبدی، اجتوبفی ٍ صیست هحیغی ثش یکذیگش تّش پذیذُ ٍ ُداپیًَذ ثب یکذیگش هذ ًؾش لشاس د

ثذیي تشتیت کِ ّش ثخص ثشای اعویٌبى اص . حیشات سَء آى ثش هحیظ صیست استأَد ثخطی کشدى هذیشیت هٌبثـ آة، تًو. دّذلشاس هی

 .دضَفولکشد تَجِ ًوی احشات خبسد اص هشص ثِ اّذ کَضیذ ٍهیي اّذاف خَد خَأفولکشد خَد، دس هحذٍدُ فولکشد ٍ دس ساستبی ت



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 وتبیج ي ثحث

دُ اص آة دسیب جْبى سا ثب استفبدُ اص گیبّبى همبٍم ثِ ضَسی ٍ ثب استفب خطک ٍ ثیبثبًی سبحلی هٌبعك کِ ثِ صٍدی ثتَاى استاهیذ 

هیلیَى ّکتبس  405دس  کي است دس آیٌذُ، اهکبى کطتّوچٌیي هو .قٌَاى هٌجـ آثیبسی ثِ هٌبعك سشسجض ٍ هَلذ کطبٍسصی تجذیل کشدث

سبلِ  شحش اص اًجبضتِ ضذى اهالح کِ ّأهیلیَى ّکتبس اساضی هت 5/۰ذُ ٍ ّب ضَس است، فشاّن ضّبی آة صیشصهیٌی آىاساضی کِ سفشُ

 .ّبی گًَبگَى کطبٍسصی لشاس دادثشداسی ٍ استفبدًُذ سا هَسد ثْشَُضاصچشخِ تَلیذات کطبٍسصی خبسد هی

ضٍم ّوبٌّگی ثیطتش هیي ٍ هصشف آثْبی ضشة، کطبٍسصی، صٌقتی ٍ ّوچٌیي تصفیِ فبضالة، لأّبی هختلف دس تدسگیش ثَدى سبصهبى

ّب ٍ دس ًْبیت هسئَلیت ل آة ثشای هطبسکت ٍ ثِ حذالل سسبًذى احشات ًبهغلَة ثخطی ثَدى حیغِئاًذسکبساى هسبثیي کلیِ دست

تش ثَدُ ٍ حیش الذاهبت، ضفبفأدس ایي ضیَُ هذیشیت هٌبثـ آة، فولکشدّب ٍ ًحَُ ت .کٌذًبپزیش هی هٌبثـ آة سا اجتٌبة جبهـهذیشیت 

تش ٍ ایجبد حشکت دس چٌذ کل سیستن ثِ صَست یکپبسچِ، حجین دس ایي سیستن ّش. ش ثش کلیِ اجضا لبثل اسصیبثی ٍ لضبٍت استحیأت

 .تش خَاّذ ثَداحشتش ٍ کبسؤثشداسی ثِ ّوبى ًسجت هسیضی ٍ ثْشُحیش الذاهبت ٍ ًحَُ ثشًبهِأآى ثب کٌذی ثیطتشی سٍ ثِ سٍ است، ٍلی ت
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Abstract 

There are water pollution and water shortages problems around the world. These problems have led 

to food shortages and the spread of diseases. Uncontrolled population growth, development of 

agricultural lands in arid and desert regions of the world, development of industries, temporal and 

spatial heterogeneous distribution of fresh water in terms of quantity, and increasing restrictions and 

problems of water resources quality in many countries, have turned providing safe water to one of 

the fundamental challenges of this century. Hence, in countries like Iran that are faced with a 

shortage of water resources, attention to all resources of water is very important and this will be 

executable based on comprehensive management of water resources. Comprehensive management 

of water resources, is a systematic process for sustainable development, allocation and monitoring 

of water resources that is used for social, economic and environmental aims. In this paper, 

comprehensive management of water resources is discussed based on surface water resources, 

groundwater resources, reuse of wastewaters and virtual waters. Comprehensive management of 

water resources, compensates some deficiencies, increases reserve of existing water resources, 

minimizes the negative effects of separate using of water resources and manages water efficiently. 

Keywords: Arid and desert regions, Comprehensive management, Sustainable development, Water 

resources. 
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