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 ژوهش کیفی و کاربردیپ مقاله برگرفته از

 چکیده
و به دنبال آن  یمیاقل راتییبا تغ ریخا یهاسال یطو از آنجایی که  ستکننده آب اصرف ین مبخش کشاورزی بزرگتر

، مدیریت و افزایش کارایی شودیدر سطح جامعه شناخته م یبحران دهیپد نینخست وانعنبحران آب به ی،وقوع خشکسال

است. هدف این مطالعه، اورزی شکخش مصرف آب، موثرترین راه در استفاده مطلوب و بهینه از منابع آب موجود در ب

این پژوهش به صورت کیفی با  و الزامات در مدیریت بهینه آب کشاورزی در استان مازندران بود. هاچالششناسایی 

نفر از کارشناسان و  23استفاده از فن دلفای برای دستیابی به توافق گروهی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را 

الزام به وسیله  24و  چالش 29نهایت این تحقیق در سه مرحله انجام شد که در  د.دادنکیل متخصصان موضوعی تش

 17درصد نسبت به آنها توافق جامع وجود داشت،  80هایی که کمتر از صصان معرفی شدند. پس از حذف گویهمتخ
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 مقدمه

ثر بر خسارت زیست مو املومله عاز ج امروزه

زایش رو به رشد جمعیت و نیاز توان به افمحیطی می

روزافزون به توسعه منابع جدید غذایی اشاره کرد که 

ی اردر، باعث بهره بهای درحال توسعهدر کشور

اسدی و )بنی از منابع آب و خاک شده است غیراصولی

مبود آب در ایران به علت قرار ک (.1397پناهی، 

خشک تا نیمه  انی و ناحیهکمربند میگرفتن در 

مواره یکی از مشکالت بنیادی توسعه خشک، ه

در  (.1396ظریفیان و همکاران، کشاورزی بوده است )

ترین و موثرترین بخش کشاورزی کلیدیاین بین 

حکمی با بخشی است که پیوند تاریخی و اجتماعی م

عه و ترین عامل توسآب مهم در نتیجه .بخش آب دارد

د در بخش کشاورزی بوده و به عنوان محدو اریپاید

 مطرح است همترین عامل تولید در این بخش کننده

(Burton et al. 2007) به دلیل . افزایش تقاضای آب

ابت بین بخش کشاورزی افزایش جمعیت و افزایش رق

های اخیر باعث شده که به های دیگر در دههو بخش

ده دود استفایاتی و محشکل مطلوبی از این ماده ح

سسه بین المللی ا توجه به تحقیقات موب .شودن

کشور با مشکل  12فقط  1950، در سال 1مدیریت آب

 26به  1960کمبود آب مواجه بودند، این رقم در سال 

این  2050شود در سال بینی میکشور رسید و پیش

کشور افزایش یابد. بیشتر این کشورها در  65تعداد به 

فریقا قرار دارند و و صحرای آاورمیانه منطقه خ

رمیانه به شدت با مشکل کمبود آب کشورهای خاو

اسماعیلی خوشمردان و علی ) مواجه خواهند بود

  .(1396افروزی، 

یی که بخش کشاورزی بزرگترین از آنجا

درصد از  90است و بیش از  در جهان کننده آبمصرف

ست؛ اختصاص یافته ا منابع آب کشور به کشاورزی

کارهای فعاالن این بخش اقتصادی باید ساز و  این،بنابر

آب را مصرف متعادل و بهینه مدیریت و الزم برای 

زاد و حسین) هندهای خود قرار دسرلوحه تصمیم

 
1 International Water Management Institute (IWMI) 

مشکالت جدی آب در ایران ناشی از (. 1392،کاظمیه

های نامتناسب و مدیریت نسنجیده آب اجرای برنامه

. به (1395ی، زال) است ندین دهه گذشتهچدر طول 

رد غلط مدیرتی ضربه عبارت دیگر کشور از یک رویک

خورده است و بسیاری از مناطق کشور در حال حاضر 

علوی، )در شرایط بحرانی و یا تنش آبی قرار دارند 

های به خاطر اتخاذ سیاست ،همچنین (.1389

دانش بومی و  ناکارآمد و موضعی، فقدان آگاهی الزم از

های سنتی با جامعه جانبه روش هارتباط همعدم درک 

های که روش ه استظام تولید، باعث شدمحلی و ن

ارفعی و ) بومی بسیار کمرنگ و ناکارآمد جلوه کنند

هایی در این در ادامه به بررسی پژوهش (.1391زند، 

خصوص پرداخته شده است تا چارچوب مفهومی 

 پژوهش سازماندهی شود.

نابع آب با اعمال می مدیریت سازبهینه یدر پژوهش

مورد بررسی قرار گرفت.  سناریوهای مختلف تخصیص

دو سناریو اصلی در این پژوهش شامل سناریوی تغییر 

الگوی کشت و سناریوی تغییر درصد کشت آبی و دیم 

سازی سود به بود که در هر سناریو تابع هدف و بهینه

هش هزینه، مبنای مقایسه قرار گرفت. نتایج این پژو

 16 ای سناریوی تغییر الگوی کشت،اد در اجرنشان د

و در اجرای  درصد از میزان تولید محصول کاسته شد

سناریوی تغییر درصد کشت آبی و دیم، آب مصرفی 

شوری و ولی کوهشاه) درصد کاهش خواهد یافت 48

 .(1397همکاران، 

(، در پژوهش خود با 1396بابایی و همکاران )

و اولویت بندی سایی ه شنابفی استفاده از روش دل

ن آب دریاچه ارومیه عوامل موثر بر خشک شد

گویه مهم سه گویه که  نهپرداختند. نتایج نشان داد 

آن شامل: شرایط اقلیمی )بارندگی کم(، افزایش سدها 

های غیرمجاز و برداشت از آن بدون برنامه، حفر چاه

بود، دارای بیشترین اثر و اهمیت در خشک شدن 

 .بودنده اچه ارومیدری

ترین سایی مهمبا هدف شناای محققان در مطالعه

راهکارهای موثر در بهبود مدیریت منابع آب از دیدگاه 

به این نتیجه بران در شبکه آبیاری دشت قزوین آب
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سازی ترین راهکار موثر در بهینهمهمرسیدند که 

مدیریت منابع آب وجود قانون قوی در جلوگیری از 

رسانی فنی و طالعای آب و اهویه چاهحفر بی ر

های غیرمجاز یری از حفر چاهجلوگ ترویجی در جهت

 .(1391مرتضی نژاد و همکاران، ) است

ر د هاچالشسازی آب مصرفی از جمله بهینه

 مدیریت بهینه آب در کشاورزی است.

ای مشخص شد که برای بهبود مدیریت آب، در مطالعه

وری است و در رزمینی ضرتوجه به اهمیت منابع آب زی

زیرزمینی باید کوشا های آب حفظ و بازسازی سفره

ن زمینه، بود. همچنین، افزایش آگاهی کشاورزان در ای

 هایهای سنتی و تغییر کانالرفع مشکالت کانال

های آبیاری تحت خاکی به بتنی، استفاده از سیستم

های های مالی و اعتباری سازمانفشار، حمایت

ز ها، استفاده بهینه اهتخلیه چا اهش میزانمختلف، ک

سطحی، مشارکت کشاورزان در مدیریت آب و های آب

یت آب و توسعه کشاورزی توجه به ارتباط متقابل مدیر

ها مورد توجه قرار گذاریها و سیاستریزیدر برنامه

 (. 1392زاد و کاظمیه، گرفتند )حسین

در خصوص مشارکت کشاورزان در در پژوهشی 

استفاده از تکنیک تحلیل با  یریت آبیارنتقال مدیا

یر مشخص شد که بیشترین اثر مستقیم متغیرها بر مس

مربوط به وضعیت آب آبیاری  کشاورزان مشارکت

( بود. برای مشارکت کشاورزان در فرایند 335/0)

یاری سه راهکار شامل: تشکیل انتقال مدیریت آب

های و گروه "رجواهم "های ، گروه"آبهم "های گروه

 (.1396اران، پیشنهاد شد )یادآور و همک "کشتهم "

فرایندهای در پژوهشی دیگر با عنوان بررسی نقش 

در ایران مشخص وری آب کشاورزی موثر بر ارتقاء بهره

یندهای تعیین شده در ارتقای شد میزان اثرگذاری فرا

ا تمامی وری آب کشاورزی متفاوت بوده است امبهره

وری آب کشاورزی تأثیر مثبت ی بهرهدر ارتقا فرآیندها

فرایند ، داشتند. در بین دو فرایند محوریو قوی 

، در 938/0با ضریب  "اصالحی محصول کشاورزی"

اصالح تولید محصوالت "فرایند ،بین چهار فرایند اصلی

فرایند  16و در بین  885/0با ضریب مسیر  "کشاورزی

 "یت کشاورزفراوری محصوال "شاخص هم دو فرآیند:

زچرخانی( مصرف مجدد )با "و  786/0ب مسیر با ضری

بیشترین تأثیر  785/0با ضریب مسیر  "آب کشاورزی

 وری آب کشاورزی کشور داشتندرا در ارتقای بهره

 (.1396)مرسلی و همکاران، 

سازی مدل غیرخطی بهینهی در پژوهش بنابراین، 

از  آب مصرفی با هدف بیشینه کردن منافع اقتصادی

یص آب آبیاری درون فصلی در دوره زمانی خصت راه

معین در شرایط چند محصول کشاورزی، ارائه شد. 

برداری بهینه از این حقیقت بود که بهره ینتایج گویا

 -مخازن و منابع آب، بیالن آب خاک و محاسبه تبخیر

سازی ترین عوامل کنترلی برای بهینهتعرق گیاه مهم

 Janga Reddy and Nagesh) بودندمصرف آب 

Kumar, 2010). 

 خصوص مدیریت آب در کشاورزیی در پژوهش نتایج

نشان داد که مدیریت آب کشاورزی منجر به بهبود 

وری و تولید، تثبیت درآمد و تشویق به استفاده از بهره

شود و همچنین بهبود هایی با بازده بیشتر مینهاده

ستایی مدیریت آب کشاورزی به منظور کاهش فقر رو

 .(Namara et al., 2010) ری استضرو

به منظور  1که در دره کرندی اویای هشپژونتایج 

های های مهم در مدیریت آب در پروژهشاخصبررسی 

با توجه به تحوالت انجام گرفت، نشان داد  آبیاری،

های اخیر و افزایش مسئولیت دولت اجتماعی در دهه

اشخاص در زمینه مدیریت مصرف آب و کاهش نقش 

این ن آب و بخش خصوصی( در کنندگارف)مص

های دولتی و نهادهای وابسته به یت، سازمانمسئول

آنها در انجام مسئولیت مدیریت مصرف آب کشاورزی 

در حالی که اگر انتقال مدیریت  اند.چندان موفق نبوده

وری آب به ذینفعان صورت گیرد افزایش بهره

نابع آب، بهینه از مبرداری کشاورزی و بهرهمحصوالت 

 Wijesundara and) شدمیین ضمت

Gunawardana, 2007.) 

 
1 Kirindi Oya 
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اگر چه توان به این نتیجه رسید بندی میدر یک جمع

تا مطالعه مطالعات در این حوزه خاص و به این شیوه 

العات مذکور با فراهم مط به حال انجام نشده است اما

 های نظری مدیریت بهینه مصرف منابعکردن زمینه

رای مطالعه مناسبی را ب ورزی، بسترآب در کشا

مدیریت بهینه مصرف آب لزامات شناسایی اها و چالش

در کشاورزی از دیدگاه متخصصان و کارشناسان این 

ترین کنشگران بخش مهم یکی از به عنوانکه حوزه 

)محققان و کارشناسان حوزه آب در  کشاورزی

ان مازندراستان  اند.مهیا کرده هستند، کشاورزی(

 نآ وسعت دارد که لومترمربعیک 23756 ی برابرساحتم

  .(1)شکل  است رانای درصد 1٫46معادل 

 

تنوع  ،یمیخاص اقل تیبا توجه به موقع استاناین 

 یاز باران ساالنه و پراکندگ یو برخوردار ییآب و هوا

از  عیوس یهامناسب در محصوالت مختلف و دشت

ه و مرغوب برخوردار بود یشاورزو ک زیق حاصلخمناط

و  یکشاورز یاصل یهاهیاز پا یکیباز به عنوان  ریاز د

سند اجرایی ) استمطرح  رانیدر ا ییمواد غذا نیتام

های اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای تولید ملی پروژه

ذایی و تولید محصوالت راهبردی )مازندران(، غامنیت 

آب  یفیو ک یا افت کمب انمازندرتان . اس(1395

بودن راندمان  نییپا و آب النیبودن ب ی، منفینیرزمیز

، خلیلی جویباری و همکاران) استرو  روبه یاریآب

 این تحقیق با هدف شناسایی بنابراین،. (1397

مدیریت بهینه منابع آب کشاورزی در  یهاچالش

و اجرا آن به مرحله طراحی  و الزاماتاستان مازندارن 

و اقدامات  اراهکارهتدوین ساز زمینه تواندکه می مددرآ

مدیریت بهینه آب کشاورزی در  برای بهبود جدی

اگر چه که صاحب نظران بر این باورند که  .آینده باشد

انجام اما توان با قطعیت پیش بینی کرد، آینده را نمی

تواند دولت، ن این دست مطالعات برای آینده میداد

ریز را برای مختلف برنامهی هاسازمان مردم و

تفکر درباره معنی بهتر و بدتر در مسیر اندیشیدن و 

بلندمدت سوق دهد و به این ترتیب اراده تأثیر بر 

 ,Taati and Bahramiآینده را به وجود آورد )

2009.) 

 

 ها روشواد و م

روش تحقیق در این مطالعه از لحاظ هدف 

و ریزان هبرای برنام دی است چون نتایج آنکاربر

ی در استان مازندران اندکاران حوزه آب کشاورزدست

ها کیفی تفاده است و از نظر گردآوری دادهقابل اس

تحقیق دلفای انجام شد.  فن است که با استفاده از

مدیریت  هایچالشی برای شناسایی ادلف از فنحاضر 

و الزامات آن در استان  کشاورزی بهینه پایدار آب

 ,Namdar and Sadighi) گرفته استندران بهره ماز

پاسخ  "چه است؟ "بیشتر پژوهش ها به سوال  .(2013

چه می تواند یا  "ی به سوال ادهند در حالی که دلفمی

ن ی به عنوااپاسخ می دهد. فن دلف "چه باید باشد؟

های گروهی و جایگزینی بدست یک روش پاالیش ایده

 اکثریت است آمده برای یک ایده توافق شده

 
 محدوده مورد مطالعه -1شکل 
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(Namdar and Sadighi,2013این روش ا .) ز

پژوهی است که در بر های آیندهترین روشمعروف

هایی از کارشناسان به وسیله گردش گیرنده پرسش

متوالی یک پرسشنامه است که برای بیان نظراتشان به 

آوری نظرات با رود. نتیجه هر دور از جمعکار می

شود و می کیفی تحلیل های کمی واستفاده از روش

له به شکل گروهی ک روش نظام مند برای حل مسئی

 (.1396بابایی و همکاران، است )

جامعه آماری این تحقیق را سه دسته از 

ند که دمتخصصان در حوزه آب کشاورزی تشکیل دا

جهاد سازمان متخصصان حوزه آب  -1شامل :

 -2نفر(، 10کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران )

ت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم ااعضای هی

 -3نفر( و  5اورزی و منابع طبیعی ساری )کش

ای استان رشناسان و متخصصان شرکت آب منطقهکا

الزم به تأکید است که در روش  (.نفر 8مازندران )

شود بلکه جامعه ی از نمونه گیری استفاده نمیادلف

ستند که آماری کارشناسان و متخصصان موضوعی ه

دست ی اانتخاب می شوند. روش دلفطور هدفمند به 

آوری سه مرحله انجام می شود که به گردکم در 

. در (Namdar and Sadighi,2013)پردازدها میداده

های رحله اول، دو سئوال باز با عنواناین تحقیق در م

ر آب در استان مازندران مدیریت بهینه و پایدا چالش "

ریت بهینه و الح مدیبرای اصمات الزا"و  "چیست؟

از پاسخگویان  "مازندران چیست؟ پایدار آب در استان

و الزامات  هاچالشپرسیده شد و از آنها خواسته شد تا 

مورد نظر در این خصوص را لیست کنند. در مرحله 

دوم تحقیق بر اساس مواردی که در مرحله اول تحقیق 

 24لش و چا 29گردآوری و جمع بندی شده بودند،  

اسی را که بیشتر متخصصان و ام مهم و اسالز

کارشناسان بر آنها توافق نظر داشتند، شناسایی شدند. 

رات در این مرحله از پاسخگویان خواسته شد تا نظ

ها در قالب طیف لیکرت خود را در مورد هریک از گویه

= نه 3= مخالفم، 2= کامال مخالفم، 1قسمتی ) 5

کامال موافقم( به  =5 وموافقم = 4فم، لموافقم نه مخا

ه ها اعالم کنند. در مرحله سوم بندی گویمنظور رتبه

تحقیق، توافق سنجی به منظور تعیین سطوح موافقت 

و مخالفت نظر متخصصان و کارشناسان نسبت به هر 

و الزامات مطرح شده در تحقیق انجام  هاچالشکدام از 

  شدند. یالزام معرف 24و  چالش 29گرفت و در نهایت 

 
 ایج و بحثتن

 پاسخگویان ایهای فردی و حرفهویژگی

سال با انحراف  65/41میانگین سن پاسخگویان   

آنها در گروه  درصد 8/34که بود سال  44/7معیار 

قرار داشتند. سال  42-48و  سال 34-41سنی 

میانگین سابقه اشتغال پاسخگویان در بخش کشاورزی 

ش ل که بیسا 30/9 معیار( سال با انحراف 78/13)14

سال و  11-20ا در گروه آنهاز درصد(  2/53از نیمی )

سال و بیشتر قرار داشتند که بیانگر تجربه باالی  21

سطح تحصیالت بیش از نیمی آنها در این بخش بود. 

درصد( کارشناسی ارشد بود.  2/65از پاسخگویان )

مرد  9 (درصد 9/73بیش از نیمی از پاسخگویان )

 5/56) نهاآاز  بیش از نیمیی یلو رشته تحص بودند

 (.1مهندسی آب بود )جدول ،درصد( 
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 (=23nای پاسخگویان شرکت کننده در تکنیک دلفای )های فردی و حرفهویژگی -1جدول

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین درصد فراوانی سطوح متغیر متغیر

 سن

33-27 

41-34 

48-42 

55-49 

3 

8 

8 

4 

13 

8/34 

8/34 

4/17 

65/41 44/7 27 55 

 سابقه اشتغال در

 بخش کشاورزی

 سال و کمتر 10

20-11 

 سال و بیشتر 21

11 

6 

6 

8/47 

1/26 

1/26 

78/13 30/9 2 30 

 جنسیت
 مرد

 زن

17 

6 

9/73 

1/26 
- - - - 

 سطح تحصیالت

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 دکتری

2 

15 

6 

7/8 

2/65 

1/26 

    

 رشته تحصیلی

 ی آبمهندس

 حقوق

 سی آبخیزداریندمه

 زراعت

 محیط زیست

 شناسیزمین 

 مدیریت کشاورزی

13 

1 

1 

4 

1 

2 

1 

6/56 

3/4 

3/4 

4/17 

3/4 

8/8 

3/4 

- - - - 

 

مدیریت و مصرف بهینه آب  الزامات و هاچالش

  در فرایندهای کشاورزی

 ،متخصص حاضر 23طی این مرحله مطابق با نظر 

دهای آب در فراینمدیریت و مصرف بهینه  چالش 29

مدیریت بهینه  مهم در هایچالشبه عنوان  رزیکشاو

)جدول  ندمصرف آب در بخش مذکور شناسایی شد

 6/69 است( مشخص 2طور که در جدول )(. همان2

انتخاب الگوی کشت  عدم نفر(، 16درصد متخصصان )

اساسی  چالشمتناسب با اقلیم هر منطقه را به عنوان 

های کشاورزی دنآب در فرایمدیریت و مصرف بهینه 

استفاده از سیستم  معد طورمعرفی کردند. همین

های مدیریت آبعدم درصد( و  1/52آبیاری نوین )

درصد( جزء بیشترین موارد معرفی  8/47سطحی )

د. در شده از سوی متخصصان و کارشناسان بودن

به منظور اصالح و بازسازی خصوص الزامات مورد نیاز 

شاورزی فرایندهای کهینه آب در مدیریت و مصرف ب

 24وجه به نظر متخصصان مذکور ران با تاستان مازند

(. با توجه 3الزام در این خصوص معرفی شدند )جدول

درصد متخصصان  5/45( مشخص شد 3به جدول )

ده از مکانیزاسیون کشاورزی و نفر(، استفا 10)

های نوین آبیاری و اصالح قوانین و جلوگیری از روش

لزامات مورد نیاز معرفی به عنوان ا ت قانونی راتخلفا

ند. همچنین، توجه به نقش ترویج و آموزش به کرد

درصد جزء  1/39کشاورزان، مدیران و... هم با 

بیشترین مورد معرفی شده از سوی صاحب نظران و 

 متخصصان در این حوزه بود. 
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 (=n 23)دران تان مازناورزی اسمدیریت و مصرف بهینه آب در فرایندهای کش چالش های -2جدول 

 پاسخ دهندگان تعداد  هاچالش ردیف

 16 انتخاب الگوی کشت متناسب با اقلیم هر منطقهعدم  1

 12 استفاده از سامانه آبیاری نوینعدم  2

 11 های سطحیمدیریت آبعدم  3

 8 تحویل و توزیع آب  لزوم اصالح سیستم 4

 7 برداشت()کنترل  برآورد حجم مصرفی آبمشخص نبودن  5

 7 صرف بهینه آبآموزش و ترویج معدم توجه به  6

 7 استفاده از ارقام و بذرهای مناسب از نظر کارایی در مصرف آبعدم  7

 6 آب بران هایتشکل عدم 8

 5 سازی در زمینه مدیریت آب کشاورزی فرهنگعدم  9

 5 زیآب کشاوری مرتبط به هاگیریکشاورزان در تصمیم پایین مشارکت 10

 5 در زمینه راهکارهای مدیریت منابع آب اندانش و آگاهی کشاورزکم بودن سطح  11

 4 بر منابع آبی زیاد اثر مصرف کود و سمعدم توجه به  12

 4 آب های شور و پسآب ها()های نامتعارف آبدم استفاده ع 13

 4 سازی اراضییکپارچهعدم  14

 3 ت آبین برداشبرخورد قاطع با متخلفعدم  15

 3 جازهای غیر محفر چاهعدم جلوگیری  16

 3 های آبخیزداری )مثال تغذیه مصنوعی آبخوان و ...(طرحعدم  17

18 
ای، های مرتبط )مثل جهاد کشاورزی، آب منطقهمدیریت و عملکرد سازمانبر  اصالح و نظارت کم

 (هواشناسی و...
3 

 2 واقعی( مناسب و با ارزش کردن آب )قیمت گذاریعدم  19

 2 آبشیوه تامین به عدم توجه  20

 2 توجه به استانداردهای زیست محیطیعدم  21

 2 ایتوسعه کشت محصوالت گلخانهعدم  22

 2 های تشویقی برای افزایش انگیزه زارعین و حمایت مالی کشاورزانسیاست نکردن اعمال 23

 2 ه(ترین سطح )مزرعدخالت بخش دولتی در پایین 24

 1 هواییزیانبار آب و های پدیدهمشکالت مربوط به  25

 1 جلوگیری از کشت مجددعدم  26

 1 بندی سیستم آبیاریشبکهعدم  27

 1 های نابهنگاماستفاده از آبعدم  28

 1 کاریتوسعه دیمعدم  29
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در فرایندهای کشاورزی استان مازندران  بالزامات مورد نیاز به منظور اصالح و بازسازی مدیریت و مصرف بهینه آ -3جدول 

(23 n=) 

 تعداد پاسخ دهندگان الزامات مورد نیاز یفرد

 10 استفاده از مکانیزاسیون کشاورزی و روش های نوین آبیاری 1

 10 اصالح قوانین و جلوگیری از تخلفات قانونی 2

 9 توجه به نقش ترویج و آموزش به کشاورزان، مدیران و... 3

 6 تبارات و تخصیص تسهیالت مناسب به کشاورزانن اعیتأم 4

 5 برآورد حجم آب مصرفی 5

 5 بکارگیری مدیران متخصص 6

 5 تعیین الگوی کشت مناسب با هر منطقه 7

 5 افزایش قیمت آب 8

 4 افزایش مشارکت پذیری بهره برداران 9

 4 سازی در زمینه مدیریت آب کشاورزیفرهنگ 10

 4 های سطحیار آبها و مهداننترمیم آب ب 11

 3 میافزایش آگاهی عمو 12

 3 های آب برانایجاد تشکل 13

 3 ها و زهابتصفیه آب و استفاده مجدد از پسآب 14

 2 اصالح روش انتقال آب 15

 2 های تشویقی )توسعه صنایع وابسته به کشت های کم آب مثل پنبه و گیاهان دارویی(ایجاد طرح 16

 2 ذرهای اصالح شدهه از بداستفا 17

 2 ایگلخانه گسترش کشت 18

 2 های تغذیه مصنوعی در مناطق مناسبایجاد سیستم 19

 2 سازی اراضی، تجهیز و نوسازی اراضی و بهبود یا اصالح خاکیکپارچه 20

 1 های آبیاریحظات زیست محیطی در اجرای پروژهتوجه به مال 21

 1 بهبود راندمان آبیاری 22

23 
های مربوط به شبکه ی پروژهاجراهمزمانی  و توسط بخش دولتی و خصوصی گذاریتعادل در سرمایه 

 آبیاری
1 

 1 توجه به مفهوم آب مجازی 24

خصصان و در مرحله دوم انجام تحقیق از مت

نظران خواسته شده بود تا سطوح موافقت و صاحب

معرفی شده به  چالش 29مخالفت خود را نسبت به 

 هایچالش ول به عنوانه اعضا در مرحله الوسی

صرف بهینه آب در فرایندهای کشاورزی دیریت و مم

نتایج این تجزیه و تحلیل مشخص کرد  معرفی کنند.

چالش  19ده میانگین موثر معرفی شچالش  29که از 

( معرفی شد که حاکی از موافقت 4)موافق= 4باالی 

 هالشاچگروه متخصصان و کارشناسان نسبت به این 

ا انتخاب الگوی کشت متناسب بعدم بود. همچنین، 

رف بهینه آموزش و ترویج مصعدم اقلیم هر منطقه، 

عدم های غیر مجاز، جلوگیری از حفر چاهعدم آب، 

استفاده از ارقام و عدم و استفاده از سامانه نوین آبیاری 

در مصرف آب به ترتیب  های مناسب از نظر کاراییبذر

( 47/4و  52/4، 56/4، 73/4، 86/4) یهابا میانگین

تا پنجم موافقت را از دیدگاه های اول اولویت

متخصصان و کارشناسان به خود اختصاص دادند که 

ها بر چالشنشان دهنده نقش مهم و تأثیرگذار این 

مدیریت و مصرف بهینه آب در فرایندهای کشاورزی 

 کاری و دخالتتوسعه دیمعدم بود. استان مازندران 
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مزرعه( از نظر سطح ) ترینبخش دولتی در پایین

بندی قرار و کارشناسان در جایگاه آخر رتبه انمتخصص

  (.4گرفت )جدول

 

  (=n 23مدیریت و مصرف بهینه آب در فرایند های کشاورزی استان مازندران ) هایچالشرتبه بندی -4جدول 

SD Mean هاچالش  

34./  86/4 هسب با اقلیم هر منطقناانتخاب الگوی کشت متعدم    

54/0  73/4 ش و ترویج مصرف بهینه آبآموزعدم توجه به    

84/0  56/4 جلوگیری از حفر چاه های غیر مجازعدم    

51/0  52/4 استفاده از سامانه نوین آبیاریعدم    

66/0  47/4 های مناسب از نظر کارایی در مصرف آبراز ارقام و بذ عدم استفاده   

79/0  47/4 های سطحیت آب ریمدیعدم    

66/0  43/4 مدیریت آب کشاورزی فرهنگ سازی در زمینهعدم    

58/0  39/4 مدیریت و عملکرد سازمان های مرتبط )مثل جهاد کشاورزی، آب منطقه ای، هواشناسی و...(عدم    

65/0  39/4 در زمینه راهکارهای مدیریت منابع آب دانش و آگاهی کشاورزانکم بودن سطح    

75/0  26/4 نوع سیستم تحویل و توزیع آبمربوط به  التکشم   

09/1  26/4 برخورد قاطع با متخلفین برداشت آبعدم    

73/0  21/4 برآورد حجم مصرفی آب )کنترل برداشت(مشخص نکردن    

85/0  21/4 یکپارچه سازی اراضیعدم    

57/0  17/4 شبکه بندی سیستم آبیاریعدم    

91/0  13/4 اینهتوسعه کشت محصوالت گلخاعدم    

96/0  13/4 طیتوجه به استانداردهای زیست محیعدم    

92/0  04/4 طرح آبخیزداری )مثال تغذیه مصنوعی آبخوان و ...(عدم وجود    

90/0  00/4 آب بران هایتشکل عدم   

04/1  00/4 با ارزش کردن آب ) قیمت گذاری مناسب و واقعی(عدم توجه به    

66/0  91/3 نوع منابع آبیعدم توجه به    

49/0  91/3 ی مرتبط به آبهاگیریکشاورزان در تصمیمپایین مشارکت    

02/1  82/3 های تشویقی بای افزایش انگیزه زارعین و حمایت مالی کشاورزاناعمال سیاستعدم    

11/1  82/3 منابع جدید تامین آب ) آب های شور و پساب ها(عدم توجه به    

20/1  78/3 های نابهنگاماستفاده از آبعدم    

32/1  69/3 بر منابع آبی زیاد اثر مصرف کود و سم   

94/0  52/3   پدیده های اقلیمیمشکالت مربوط به  

27/1  52/3 جلوگیری از کشت مجددعدم    

94/0  47/3 توسعه دیم کاریعدم    

12/1  52/2 ترین سطح ) مزرعه(دخالت بخش دولتی در پایین   

 

 ورهمچنین، در خصوص الزامات مورد نیاز به منظ

اصالح و بازسازی مدیریت و مصرف بهینه آب در 

ندهای کشاورزی استان مازندران مشخص شد که فرای

شت متناسب با هر منطقه، ترمیم تعیین الگوی ک

های سطحی، توجه به نقش ها و مهار آببندانآب

های ی در سطوح کشاورزان، تشکلآموزش کشاورز

ترویج  و گیرانبران، کارشناسان، مدیران و تصمیمآب

 دیریت آب در بینهای صحیح کشاورزی و مشیوه

ه برداران، افزایش آگاهی عمومی و بکشاورزان و بهره

های دیران متخصص به ترتیب با میانگینکارگیری م

های اول تا ( اولویت65/4و  69/4، 69/4، 73/4، 86/4)

پنجم موافقت را از دیدگاه متخصصان و کارشناسان به 
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که نشان دهنده نقش مهم و  ندخود اختصاص داد

برای مدیریت و مصرف بهینه آب تأثیرگذار این الزامات 

بود. گسترش در فرایندهای کشاورزی استان مازندران 

 ای و افزایش قیمت آب از نظر متخصصانکشت گلخانه

 ندبندی قرار گرفتو کارشناسان در جایگاه آخر رتبه

 (.5)جدول
 

نه آب در فرایندهای کشاورزی استان نیاز به منظور اصالح و بازسازی مدیریت و مصرف بهیرد رتبه بندی الزامات مو -5جدول

 (=23n) مازندران

SD Mean الزامات 

34/0  86/4  تعیین الگوی کشت متناسب با هر منطقه 

54/0  73/4 های سطحیها و مهار آببندانترمیم آب   

47/0  69/4  
م گیران های آب بران، کارشناسان، مدیران و تصمیزان، تشکلاورتوجه به نقش آموزش کشاورزی در سطوح کش

 و ترویج شیوه های صحیح کشاورزی و مدیریت آب در بین کشاورزان و بهره برداران

55/0  69/4  افزایش آگاهی عمومی 

64/0  65/4  بکارگیری مدیران متخصص 

58/0  60/4  بهبود راندمان آبیاری 

58/0  56/4 یریت آب کشاورزیمد فرهنگ سازی در زمینه   

51/0  52/4 های نوین آبیاریون کشاورزی و روشده از مکانیزاسیاستفا   

51/0  52/4  اصالح قوانین و جلوگیری از تخلفات قانونی 

70/0  30/4  برآورد حجم مصرفی آب 

75/0  26/4  افزایش مشارکت پذیری بهره برداران 

86/0  26/4 های آب برانایجاد تشکل   

93/0  17/4 روش انتقال آب الحاص   

02/1  17/4 جهیز و نوسازی اراضی و بهبود یا اصالح خاکیکپارچه سازی اراضی، ت   

69/0  13/4 های مربوط به شبکه آبیاریاجرای پروژهو همزمانی  گذاری توسط بخش دولتی و خصوصیتعادل در سرمایه    

05/1  13/4 یتوجه به مالحظات زیست محیطی در اجرای پروژه های آبیار   

51/0  08/4 به کشاورزانتامین اعتبارات و تخصیص تسهیالت مناسب    

66/0  08/4  استفاده از بذرهای اصالح شده 

90/0  08/4 های تغذیه مصنوعی در مناطق مناسبایجاد سیستم   

85/0  00/4  ایجاد طرح های تشویقی )توسعه صنایع وابسته به کشت های کم آب مثل پنبه و گیاهان دارویی( 

95/0  00/4  تصفیه آب و استفاده مجدد از پساب ها و زهاب 

99/0  91/3  توجه به مفهوم آب مجازی 

01/1  86/3  گسترش کشت گلخانه ای 

12/1  52/3  افزایش قیمت آب 

 

به منظور تعیین درصد توافق هر در مرحله سوم 

و چالش  هرکدام از اعضای گروه متخصص نسبت به 

عضا در سه سطح ا الزام معرفی شده به وسیله سایر

ف مورد بررسی موافق، نه موافق و نه مخالف و مخال

داد که صد درصد اعضا نسبت قرار گرفت. نتایج نشان 

الگوی کشت متناسب با اقلیم در حال حاضر که به این

 و از سامانه آبیاری نوینشود نمی هر منطقه انتخاب

چالش شود توافق نظر داشتند و این نمیاستفاده  هم

مورد تأیید قرار گرفت.  به طور کاملآنها  ظراز ن

در  هاچالشو کارشناسان نسبت به این که  متخصصان

مدیریت و مصرف بهینه آب در فرایندهای  خصوص

مدیریت و عملکرد عدم  ،کشاورزی استان مازندران

های مرتبط )مثل جهاد کشاورزی، آب سازمان

و آموزش عدم توجه به ای، هواشناسی و...(، منطقه

های مدیریت آبعدم ترویج مصرف بهینه آب، 

از نظر استفاده از ارقام و بذرهای مناسب م عدسطحی، 

سازی در زمینه فرهنگعدم کارایی در مصرف آب، 
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کشاورزان  اندک مدیریت آب کشاورزی، دانش و آگاهی

 90بندی سیستم آبیاری هستند، توافق شبکهعدم و 

ز نیمی از ا درصدی را از خود نشان دادند. کمتر

( به درصد 5/43متخصصان و کارشناسان پاسخگو )

کاری توسعه دیمعدم سوال تحقیق در خصوص این که 

بر مدیریت و مصرف بهینه  چالشیتواند به عنوان می

آب در فرایندهای کشاورزی در استان مازندران در نظر 

گرفته شود، توافق نظر داشتند. همچنین، تعداد کمی 

دخالت بخش دولتی در  عدم دهندهخاز متخصصان پاس

مهمی در  چالشرعه( را به عنوان ترین سطح )مزپایین

ندهای کشاورزی مدیریت و مصرف بهینه آب در فرای

معرفی کردند. موافقت متخصصان  در استان مازندران

نسبت به سایر موارد ذکر شده در جدول به عنوان 

مدیریت و مصرف بهینه آب در فرایندهای  چالش

 (.6درصد اعالم شده بود )جدول  50رزی باالی اوکش

 (=n 23مدیریت و مصرف بهینه آب در فرایند های کشاورزی استان مازندران ) هایچالشسطح موافقت با  -6جدول

 %درصد موافقت  هاچالش ردیف

 100 انتخاب الگوی کشت متناسب با اقلیم هر منطقهعدم  1

 100 نویاستفاده از سامانه آبیاری نعدم  2

 7/95 ای، هواشناسی و...(مثل جهاد کشاورزی، آب منطقههای مرتبط )مدیریت و عملکرد سازمانعدم  3

 7/95 آموزش و ترویج مصرف بهینه آبعدم توجه به  4

 3/91 های سطحیمدیریت آبعدم  5

 3/91 استفاده از ارقام و بذرهای مناسب از نظر کارایی در مصرف آبعدم  6

 3/91 سازی در زمینه مدیریت آب کشاورزینگرهفعدم  7

 3/91 در زمینه راهکارهای مدیریت منابع آب دانش و آگاهی کشاورزانودن سطح کم ب 8

 3/91 بندی سیستم آبیاریشبکهعدم  9

 87 های غیر مجازجلوگیری از حفر چاهعدم  10

 6/82 نوع سیستم تحویل و توزیع آبعدم توجه به  11

 6/82 برآورد حجم مصرفی آب)کنترل برداشت( ینعدم تعی 12

 6/82 سازی اراضییکپارچه عدم 13

 6/82 برخورد قاطع با متخلفین برداشت آبعدم  14

 6/82 های آبخیزداری )مثال تغذیه مصنوعی آبخوان و ...(طرحعدم  15

6/82 توجه به استانداردهای زیست محیطیعدم  16  

 6/82 انه ایلختوسعه کشت محصوالت گعدم  17

 3/78 افزایش انگیزه زارعین و حمایت مالی کشاورزان های تشویقی برایاعمال سیاستعدم  18

 3/78 های نابهنگامستفاده از آبعدم ا 19

 9/73 نوع منابع آبیعدم توجه به  20

 6/69 ی مرتبط به آب کشاورزیهاگیریکشاورزان در تصمیم پایین مشارکت 21

 6/69 منابع جدید تامین آب ) آب های شور و پساب ها(از ه عدم استفاد 22

 6/69 با ارزش کردن آب ) قیمت گذاری مناسب و واقعی(عدم توجه به  23

 2/65 بر منابع آّبیزیاد اثر مصرف کود و سم عدم توجه به  24

 9/60 آب برانهای تشکلعدم  25

 5/56 های اقلیمیپدیدهعدم توجه به  26

 5/56 ری از کشت مجددگیجلوعدم  27

 5/43 کاریتوسعه دیمعدم  28

 4/17 ترین سطح )مزرعه(دخالت بخش دولتی در پایین 29
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همچنین، در خصوص الزامات مورد نیاز به منظور 

اصالح و بازسازی مدیریت و مصرف بهینه آب در 

فرایندهای کشاورزی استان مازندران نتایج نشان داد 

به استفاده از مکانیزاسیون ت که صد درصد اعضا نسب

ن آبیاری، اصالح قوانین و های نویکشاورزی و روش

جلوگیری از تخلفات قانونی، توجه به نقش آموزش 

های تشکلایجاد ی در سطوح کشاورزان، کشاورز

گیران و ترویج یران و تصمیمبران، کارشناسان، مدآب

های صحیح کشاورزی و مدیریت آب در بین شیوه

برداران، تامین اعتبارات و تخصیص و بهرهن کشاورزا

مناسب به کشاورزان و تعیین الگوی کشت تسهیالت 

 الزاماتمتناسب با هر منطقه توافق نظر داشتند و این 

مورد تأیید قرار گرفت. به طور کامل از نظر آنها 

متخصصان و کارشناسان نسبت به این که الزامات 

مدیریت و  زیمورد نیاز به منظور اصالح و بازسا

آب در فرایندهای کشاورزی،  مصرف بهینه

سازی در زمینه مدیریت آب کشاورزی، ترمیم رهنگف

افزایش آگاهی  های سطحی،ها و مهار آببندانآب

ری مدیران کارگیهعمومی، بهبود راندمان آبیاری، ب

برداران پذیری بهرهمتخصص و افزایش مشارکت

نشان دادند. د درصدی را از خو 90هستند، توافق 

کر شده در موافقت متخصصان نسبت به سایر موارد ذ

جدول به عنوان الزامات مورد نیاز برای اصالح و 

ف بهینه آب در فرایندهای کشاورزی مصربازسازی 

  (.7درصد اعالم شده بود )جدول  50باالی 
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دیریت و مصرف بهینه آب در فرایندهای کشاورزی ظور اصالح و بازسازی مالزامات مورد نیاز به منسطح موافقت با  -7دولج

 (=n 23) ن مازندراناستا

 ردیف الزامات %درصد موافقت 

 1 های نوین آبیاریاستفاده از مکانیزاسیون کشاورزی و روش 100

 2 اصالح قوانین و جلوگیری از تخلفات قانونی 100

100 
ی آب بران، کارشناسان، مدیران و تصمیم هاطوح کشاورزان، تشکلتوجه به نقش آموزش کشاورزی در س

 ویج شیوه های صحیح کشاورزی و مدیریت آب در بین کشاورزان و بهره بردارانگیران و تر
3 

 4 تامین اعتبارات و تخصیص تسهیالت مناسب به کشاورزان 100

 5 تعیین الگوی کشت متناسب با هر منطقه 100

 6 رزیزمینه مدیریت آب کشاو فرهنگ سازی در 7/95

 7 یهای سطحترمیم آب بندان ها و مهار آب 7/95

 8 افزایش آگاهی عمومی 7/95

 9 بهبود راندمان آبیاری 7/95

 10 بکارگیری مدیران متخصص 3/91

 11 در مسایل مرتبط به آب کشاورزی افزایش مشارکت پذیری بهره برداران 3/91

 12 برآورد حجم مصرفی آب 87

 13 ال آباصالح روش انتق 6/82

 14 استفاده از بذرهای اصالح شده 6/82

 15 یکپارچه سازی اراضی، تجهیز و نوسازی اراضی و بهبود یا اصالح خاک 6/82

 16 توجه به مالحظات زیست محیطی در اجرای پروژه های آبیاری 6/82

 17 تعادل در سرمایه گذاری و همزمانی اجرا 6/82

 18 های آب براند تشکلایجا 9/73

 19 به کشت های کم آب مثل پنبه و گیاهان دارویی( های تشویقی )توسعه صنایع وابستهایجاد طرح 9/73

 20 های تغذیه مصنوعی در مناطق مناسبایجاد سیستم 9/73

 21 ها و زهابصفیه آب و استفاده مجدد از پسابت 9/73

 22 ایگسترش کشت گلخانه 6/69

 23 جه به مفهوم آب مجازیتو 2/65

 24 افزایش قیمت آب 5/56

 

 گیرینتیجه

برداری آب در ایران دارای مشکالتی در نظام بهره

در فرایندهای کشاورزی خصوص مدیریت بهینه آب 

های اجرای برنامهاست و این مشکالت ناشی از 

های سالنامتناسب و مدیریت نسنجیده آب در طول 

یاری از مناطق بس رسدمی به نظر و است متمادی

و یا تنش آبی کشور در حال حاضر در شرایط بحرانی 

استان مازندران هم به دلیل دارا بودن نقش  .قرار دارند

و قطب کشاورزی  مهم در تولید محصوالت کشاورزی

مدیریت بهینه آب در های چالش کشور الزم است که

شده تا با  مشخصالزامات آن  همچنین کشاورزی و

موجب بهبود و های متناسب برنامه حی و اجرایطرا

اده ارزشمند در فرایندهای کاهش مصرف این م

ود. بدیهی است تحقق کشاورزی استان مازندران ش

در سند برنامه ششم توسعه جامع  زاندااهداف چشم

کشور در حوزه مدیریت مصرف بهینه آب در کشور به 

و دیریت طور اعم و در استان مازندران به طور اخص، م

م الزبنابراین، طلبد. دیشه متخصصان این حوزه را میان

مدیریت بهینه آب در کشاورزی و  هایچالشاست که 

های مناسب برای الزامات آن شناسایی شده و برنامه

، این تحقیق با رواز این تحقق آنها طراحی و اجرا شوند.

و الزامات مدیریت بهینه  هاچالشهدف کلی شناسایی 
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ر استان مازندران با استفاده از کشاورزی د آب در

دآوری آرای صاحب نظران این تکنیک دلفای و گر

حوزه به مرحله طراحی و اجرا درآمد. نتایج تحقیق 

در استان مدیریتی آب  هایچالشبعضی نشان داد 

های عدم مدیریت و عملکرد سازمان شاملمازندران 

ای، مرتبط )مثل جهاد کشاورزی، آب منطقه

عدم انتخاب الگوی کشت متناسب با  ..(واشناسی و.ه

عدم قه استفاده از سامانه آبیاری نوین، اقلیم هر منط

مدیریت توجه به آموزش و ترویج مصرف بهینه آب 

عدم فرهنگ سازی در زمینه مدیریت  ،های سطحیآب

آب کشاورزی کم بودن سطح دانش و آگاهی 

 بع آبراهکارهای مدیریت مناکشاورزان در زمینه 

( و یادآور و 1392زاد و کاظمیه )حسین .دهستن

انتقال های خود به در پژوهشهم ( 1396همکاران)

و افزایش  مدیریت آبیاری به کشاورزان و ذینفعان

آگاهی کشاورزان در زمینه مدیریت بهینه آب در 

پژوهش خود ارائه کردند که با نتایج این پژوهش 

ژوهش ین نتایج پترهمچنین یکی از مهم .منطبق است

ست که تعداد کمی از متخصصان پاسخ ا حاضر این

ترین سطح دخالت بخش دولتی در پایینعدم دهنده 

مهمی در مدیریت و  چالش)مزرعه( را به عنوان 

مصرف بهینه آب در فرایندهای کشاورزی در استان 

 Wijesundara andمازندران معرفی کردند و 

Gunawardana, 2007 ته به این نک در پژوهش خود

ش اشاره داشتند که نقش مدیریت مراکز دولتی در بخ

آب کشاورزی باید کاهش یابد و مدیریت آب به 

منظور اصالح و به برداران منتقل شود. ذینفعان و بهره

بازسازی مدیریت و مصرف بهینه آب در فرایندهای 

اصالح شامل  الزاماتبرخی کشاورزی استان مازندران، 

توجه به نقش  و فات قانونییری از تخلقوانین و جلوگ

ایجاد کشاورزان، آموزش کشاورزی در سطوح 

بران، کارشناسان، مدیران و آب هایتشکل

های صحیح کشاورزی و گیران و ترویج شیوهمیمتص

 بردارانمدیریت آب در بین کشاورزان و بهره

 بود. سازی در زمینه مدیریت آب کشاورزیفرهنگ

نژاد و پژوهش مرتضیبا نتایج  نتایج این پژوهش

در پژوهش مذکور ( منطبق است که 1391همکاران )

رسانی فنی و به این موضوع اشاره شد که اطالع

ترویجی و اصالح قوانین و توسعه قوانین قوی در 

 سازی مدیریت آب در کشاورزی ضروری است.بهینه

  بنابراین، توصیه می شود:

 ترویجی -ی های آموزشگیری از روشبا بهره −

های نوین مدیریت آب در مزرعه شیوه

های آبیاری با بازده و سامانه)مکانیزاسیون 

 مناسب( توسعه یافته و همگانی شود.

های آبیاری تحت فشار با به کارگیری سامانه −

وری و اجرای صحیح آن، بهبود و ارتقای بهره

 آب در سطح مزرعه تضمین شود.

حکمرانی  اقدامات الزم برای اجرایی شدن −

توزیع قدرت تعادل و صورت پذیرد ب آ

ه رکن اصلی حکمرانی گیری در ستصمیم

برداران( ایجاد )دولت، بخش خصوصی و بهره

 شود.

بران و ثبت قانونی های آببا ایجاد تشکل −

آنها و توسعه منابع انسانی کارآمد، مدیریت 

 شود.بهینه آب در کشاورزی فراهم می

فی، تغذیه ای و انحرابا احداث بندهای ذخیره −

مصنوعی آبخوان و پخش سیالب از هدر 

 ها جلوگیری شود.سیالب رفتن

ها با رعایت های استفاده مجدد از پسابطرح −

مالحظات زیست محیطی به منظور 

 مندی از منابع آب جدید، توسعه یابد.بهره

در توسعه الگوی کشت و ارتقای امنیت  −

توجه غذایی، به ظرفیت پایداری منابع آب 

 شود.
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An identification of challenges and requirements affecting the optimal 

water management in agriculture (the studied case: Mazandaran 

province) 
3Parisa Noori Darzikolaie , 2, Fatemeh Jafari Sayadi1Fatemeh Shafiee 

 

 
Abstract  

Water is one of the important factors in agricultural sector and as the crucial factor of 

development and sustainability in agriculture, but nowadays water is limiter factor in this sector. 

Since the agricultural sector is the largest consumer of water, managing and increasing water 

efficiency is the most effective way to use the available water resources in this sector optimally. 
The purpose of this study was to investigate the various challenges and requirements in water 

management in Mazandaran province. The data of this qualitative study were collected using 

Delphi technique to reach group consensus. The population of the study consisted of 23 

specialists in irrigation of agricultural. The study was conducted in three phases that finally 

presented 29 challenges and 24 requirements by experts. After eliminating the items with less 

than 80% agreement, there were 17 challenges and 17 requirements. The most important 

challenges included not choosing a suitable cropping pattern for each region and not using 

modern irrigation systems and most important requirements. These included were the use of 

agricultural mechanization and modern methods of irrigation and the role of agriculture 

education and extension. 

Key words: Delphi technique, water management, experts, agriculture 
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