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خالصه
خشکسالی ،یکی از مهمترین حوادث غیرمترقبه است که در اثر بروز آن ،روند عادی رشد ،حیات و تولیدد محصدو و
رابطه متوازن و متعارف انسان و محیط مختل میگردد و اثرات خشکسدالی در مقایسده بدا وقدایع طبیعدی دیگدر ،بده دلیدل
گستردگی جغرافیایی آن ،خطرناکتر می باشد و ارتباط مستقیم با سالمتی مردم و بهویژه گروههای در معرض خطر مثل
خانم ها و کودکان و افراد مسن دارد .اما خسارات غیرمستقیم این پدیده در اثر رفتارخود مدردم ،از تصدمیمگیدری غلدط
مدیران گرفته تا نحوهی اجرای مجریان و در نهایت عکسالعمل افراد ذینفع ،ایجاد شده و با عدم رعایت الگوی صدحی
مصرف آب توسط مردم شدت میگیرد و این حادثه طبیعی را به بحران های ثانویه و غیر طبیعی تبدیل میکند .لذا صرفه
جویی در مصرف آب به منظور مدیریت بهینه این ماده حیات بخش باید در دستور کار قرار گیرد .به صورت عمده می-
توان مصرف آب در کشور را در سه بخش  :مصرف شهری ،کشاورزی و صنعت طبقهبندی نمود .که در هر کدام از این
بخشها شاهد هدر رفت باالی آب میباشیم .در این مقاله ضمن طرح و بیان اهمیدت موضدوم مددیریت مصدرف آب در
کشور و تاثیر آن بر روی کاهش فشار بر سفره آبهای زیرزمینی ،بده بررسدی مصدرف آب در سده بخدش یداد شدده بدا
محوریت بررسی در بخش کشاورزی و ارائه راه حلهای موثر برای جلوگیری از هدر رفت آب در این بخش پرداخته و
با اشاره به برخی اقدامات و مطالعات انجام شده ،راهکارهایی را از جمله :تعیین الگوی مصرف در ایدن بخدشهدا ،برنامده
هایی جهت کاهش مصرف و صرفهجویی در آب و  ....را به جهت کاهش فشار بر روی حوزههای آبخیز و جلوگیری از
افت بیرویه سفرههای آب زیر زمینی ارائه میکند.
کلمات کليدي :خشکسالی  ،مدیریت مصرف آب  ،آب شهري،آب کشاورزي ،آب صنعت

-1مقدمه
از میان  ۴۳نوم بالی طبیعی موجود در جهان ۳۴ ،نوم آن در کشور ما رخ میدهد که خشکسالی یکی از مهمترین آنها
میباشد .خشکسالی با خطرات طبیعی دیگر متفاوت است .چون تعیین دقیق شروم و پایان خشکسالی کاری مشکل است و گستردگی
جغرافیایی آن در سطحی وسیع میباشد [.]1
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خشکسالی ،کاهش و بینظمی بارندگی است به نحوی که روند عادی رشد ،حیات و تولید محصو و رابطه متوازن و متعارف
انسان و محیط مختل گردد .خشکسالی ،ویژگی دائمی یک منطقه نیست و ویژگیهای آن از نقطهای به نقطه دیگر،کامال متغیر و
متمایز است .بارش عمدهترین پارامتری است که درتعریف خشکسالی به کار میرود وکمبود یا فقدان آن ،آستانه رخداد خشکسالی
است .نگاهی به آمارهای موجود ،نشان میدهد حجم کل ریزشهای جوی ،کل حجم جریانهای سطحی و حجم آب موجود در
مخازن سدهای کشور ،از مهر 1۳۸۶لغایت  1۷خرداد ماه  1۳۸۷کاهش قابل مالحظهای حدود  ۴۰تا  ۵۰درصد داشته است.
ایران با متوسط نزوالت جوی  2۶۰میلدی متدر در سدا از کشدورهای خشدک جهدان و دارای مندابع آب محددود اسدت .عدواملی
همچون رشد جمعیت ،نیاز به غذای بیشتر ،ضرورت ارتقای سط بهداشت و رفاه اجتمداعی ،توسدعه صدنعتی و حفاادت اکوسیسدتمها،
تقاضای آب را روز به روز بیشتر میکند .با توجه به رشد جمعیت در ایران ،سرانه منابع آب تجدید شونده سداالنه کده در سدا ،1۳۳۵
 ۷۰۰۰مترمکعب بوده ،در سا  1۳۷۵به  2۰۰۰مترمکعب کاهش یافته و پیشبینی میشود که تا سدا  1۴۰۰بده حددود  ۸۰۰مترمکعدب
کاهش یابد که پایینتر از مرز کمآبی ( 1۰۰۰مترمکعب) است .با توجه به تقسیمبندی سازمان ملل متحد ،در سا مزبور ایدران نده تنهدا
شرایط تنش و فشار ناشی از کمبود آب را تجربه خواهدکرد ،بلکه وارد شرایط کمیابی شدید آب میگردد [1و. ]2
فقط  %1از مساحت ایران بارشی بیش از  1۰۰۰میلیمتر دارد ،در حالیکه  %2۸از سط کشور ،بارش سالیانه کمتدر از  1۰۰میلیمتدر
را دارد .از  ۴1۵میلیارد مترمکعب نزوالت ساالنه در ایران ،حدود  %۷۰آن تبخیر میشود .با ورود سالیانه دوازده میلیارد مترمکعب آب
ورودی از مرزها به داخل کشدور ،کدل مندابع آبدی تجدیدپدذیر کشدور  1۳۵میلیدارد مترمکعدب اسدت کده تدا سدا  9۵ ،1۳۷9میلیدارد
مترمکعب از این آب استحصا شده است .از این مقدار آب استحصدا شدده ،بده ترتیدب  ۵ ،9۳و  2درصدد در بخشدهای کشداورزی،
شهری و صنعتی به مصرف رسیده است .عالوه بر محدودیت مقدار منابع آب ،هزینههای استحصا آب و محددودیت مندابع مدالی نیدز
طرحهای توسعه منابع آب جدید را با مشکل و محدودیت مواجه کرده است[.]۳
بانک جهانی در گزارشی از کاهش سرانه آب قابل استحصا و از دست دادن کیفیت آن ،استفاده ناکارآمد رانددمان پدایش
مصرف در بخشهای کشاورزی ،صنعتی و کشاورزی را بعنوان چالشهای پیش رو آب کشور نام برده است.
توزیع غیریکنواخت آب در طو مکان و زمان ،وجود بیشترین تقاضای آب در زمان وقوم کمتدرین بارنددگی ،عددم تدوازن
بین عرضه و تقاضای آب و خصوصاً افزایش تقاضای آب به دالیل ذکر شده و محدودیت منابع آبی و در بعضی مکانها کاهش آن بدا
تنز کیفیت آب سفره های زیرزمینی به دلیل برداشت بیش از حد مجاز ،پیشروی آبهای شور ،دفدع غیرصدحی فاضدالبهای خدانگی و
پسابهای صنعتی ،باالبودن هزینههای تأمین آب جدید با رقابت شدید بین گروههای مصرفکننده آب به دلیل کم بودن مندابع آبدی،
استفاده ناکارآمد از آب ،اتالف زیاد آب در بخش کشاورزی و باالبودن آب به حسداب نیامدده در بخدش شدهری ،و مکدانیزم قیمدت
گذاری ناکارآمد از جمله دیگر مشکالت آبی کشور میباشد که مدیریت منابع آب کشور را پیچیده کرده است.
با این مشکالت ،یکی از اهداف بلندمدت مدیریت راهبردی آب کشور تعداد برقرارکدردن بدین تقاضدای آب و مندابع آب
موجود و توسعه همگام طرحهای آبخیزداری میباشد [ .]۴برای پاسخگویی به نیاز روز افدزون تقاضدای آب در کشدور ،توسدعه مندابع
آبی جدید شامل :توسعه طرحهای آبخیزداری ،بهرهبرداری بهینه از منابع آبی باقیمانده ،شیرین کردن آبهای شور و افدزایش ارفیدت
تولید منابع موجود ،استفاده مجدد از فاضالب ،در نظر گرفتن راهبردهای صرفهجدویی آب در بخشدهای مختلدف اقتصدادی ،و توسدعه
روشهای مدیریت کارآمد جدید میتوان نام برد .امروزه توجه زیادی به طرحهای آبخیزداری ،سدسازی و از ایدن قبیدل اقددامات مدی
شود ولی انجام این امور بدون توجه به فرهنگسازی عمومی در رابطه با مصرف بهینه آب کارایی کاملی ندارد.
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در این راستا اهمیت مدیریت مصرف (مدیریت تقاضا و عرضه) اهمیت ویژهای دارد .مددیریت تلفیقدی ،دو سیاسدت کلدی و
یک هدف اصلی دارد .بنابراین مبانی مدیریت تلفیقی بر پایه ترکیبپذیری مدیریت تأمین با مدیریت تقاضا استوار بوده که جنبدههدای
زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی را درنظر میگیرد [ .]۵این اقدامات تاثیر چشمگیری بر کاهش افت آبهای زیرزمینی در کشور ما
دارد.
در این مقاله ضمن طرح و بیان اهمیت موضوم مدیریت مصرف آب در کشور و تاثیر آن بر روی کاهش فشار بر سدفره آب
های زیرزمینی  ،به بررسی مصرف آب در سه بخش یاد شده با محوریت بررسی بر روی بخش کشاورزی پرداخته وبا اشاره به برخدی
اقدامات و مطالعات انجام شده ،راهکارهایی را از جمله :تعیین الگوی مصرف در این بخشها ،برنامدههدایی جهدت کداهش مصدرف و
صرفه جویی در آب و  ....را به جهت مدیریت بهینه مصرف آب در این بخشها که اثدرات مثبتدی بدر روی سدفرههدای آب زیرزمیندی
دارند ،ارائه میکند[.]۳

-2مواد و روشها:
در این مقاله با گردآوری آمارهای الزم ،مصرف آب در بخش شهری،کشاورزی و صنعت مورد بررسی قدرار میگیدرد و نیدز
چگونگی تاثیر مصرف بیرویه آب در این بخشها و تاثیر آن بر روی سفرههای آب زیرزمینی تشری میگردد و با توجه به مطالعات
انجام شده و آمارهای به دست آمده راهحلهای موثر و کارا در هنگام مواجهه با بحران خشکسالی به منظور مدیریت صدحی مصدرف
آب ارائه میگردد.

-1-2افزایش تقاضا  ،فشار بر روي حوزههاي آبخيز
در کشور ما که در یکی از نواحی کم باران دنیا قرارگرفته اسدت همدواره کمبدود بدارش و وقدوم خشکسدالی اثدرات مخدرب
زیادی را در تمامی بخشها بجا گذاشته است .متاسفانه در کشور ما زیر ساختهدای الزم جهدت مهدار هدر چده بیشدتر آبهدای سدطحی
وجود ندارد و چیزی در حدود  2۵درصد نزوالت آسمانی استحصا میشود .این امر باعث میشود که ما بده جهدت بدرآورده نمدودن
نیازهای خودکه بیشتر آن در بخش کشاورزی است به برداشت از آبهای زیرزمینی روی بیاوریم .این برداشت که اکثر اوقات بیشدتر از
حد مجاز میباشد این امر باعث افت بیش از حدآب زیرزمینی از یک سو و کاهش کیفیت آن از سویی دیگدر مدیشدود .لدذا بایدد بده
نحوی از این افزایش بهرهبرداری بی رویه جلوگیری نمود .تعیین الگوی مناسب مصرف در بخشهای شدهری ،صدنعت وکشداورزی و
فرهنگسازی عمومی یکی از این راهکارها است [.]3
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-2-2الگوي مصرف و تلفات آب شهري
در مطالعاتی که توسط سازمان ملل متحد در سنگاپور صورت گرفت ،حداقل آب مصرفی هر شهروند برای حفظ بهداشت
و سالمت جامعه  99لیتر در روز تعیین گردیده است [ .]۶برطبق برنامه سوم توسعه ،الگوی مصرف آب هر خانوار  22/۵مترمکعب در
ماه تعیین شده که در نتیجه هر نفر بطور متوسط در شبانه روز میتواند  1۵۰لیتر آب مصرف نماید (جدو  .]۷[ )1متأسفانه باتوجه به
رشد بی رویه شهرنشینی در کشور ،آمار چند ساله اخیر نیز نشان از مصرف سرانه بطور متوسط  2۵۰تا  ۳۰۰لیتر در شبانه روز می دهد.
در سا های اخیرمتوسط تقاضای سرانه آب شهری در کشور  2۴۵لیتر نفر روز بدست آمده است [ ۸و  9و .]1۰
جدول -1الگوي توصيه شده مصارف سرانه خانگی برحسب ليتر در روز (تا سال ]7[ )1390

نوع مصرف

حداقل (ليتر)

حداکثر (ليتر)

آشاميدن

۳

5

پخت و پز

۵

10

حمام

2۵

50

لباسشویی

1۰

20

ظرفشویی

۵

15

دستشویی و توالت

2۰

30

شتشوي خانه

۳

10

کولر و تهویه مطبوع

2

5

متفرقه

2

5

جمع

75

150

جدو  ، 2میزان آب مصرفی بعضی از شهرها وکشورهای جهان را نشان میدهد .همدانطور کده از ایدن جددو مشداهده مدی
شود ،مصرف آب در تهران و دیگر شهرهای کشور به مراتب بیشتر از مصدرف سدرانه آب در مکدان هدایی اسدت کده از لحدا آب و
هوایی ،زندگی اجتماعی و اقتصادی در ردیف تهران قرار دارند.

4

جدول  -2مصرف سرانه آب در بعضی از کشورها [ 11و ]12
شهر

کشور

شهر

مصرف سرانه(ليتر

کشور

مصرف سرانه(ليتر
در روز)

در روز)
شیراز

ایران

1۵۵

مکه

عربستان

87

قم

ایران

1۶۶

-

اندونزی

87

لرستان

ایران

1۷۸

-

مالزی

90

خوزستان

ایران

2۳۴

-

مکزیک

100

اصفهان

ایران

1۸۸

-

بلژیک

108

تنکابن

ایران

2۰۰

آتن

یونان

128

صنعا

یمن

۵۰

ریاض

عربستان

131

الجزایر

الجزایر

۷۰

نیکوزیا

قبرس

133

عمان

عمان

۸۰

-

مجارستان

150

مطالعه و اجرای روشهای مدیریت تقاضای آب (کاهش تقاضا و مصرف ،کاهش تلفات آب ،استفاده مجدد از آب و فاضالب،
شیوههای جدید توزیع آب در شهر )... ،نه تنها فشار بر منابع آب را کاهش داده ،بلکده کدمهزیندهتدر از پدرو ههدای جدیدد تدأمین آب
(انتقا بین حوزهای از راههای دور ،احداث سدهای جدید و  )...بوده و هزینه مدیریت فاضالب را نیز کاهش میدهد.
میزان آب به حساب نیامده در استانهای مختلف کشور بین  2۵تدا  ۶۰درصدد گدزارش شدده اسدت [ 12و .]1۳طبدق اسدتانداردهای
جهانی برای کشورهای خشک و نیمه خشک وکم آب ،حدداکثر آب بده حسداب نیامدده در یدک شدبکه توزیدع حددود  %1۵و بدرای
کشورهای پرآب حدود  %2۵توصیه شده است .طبق این استاندارد ،برای شدرایط ایدران چنانچده آب بده حسداب نیامدده از میدزان %1۵
تجاوز نماید ،ضرورت سرمایهگذاری برای بازیافت الزامی است.آب به حساب نیامده شبکههدای شدهری برخدی از شدهرهای کشدور و
دیگر کشورها به ترتیب در جدولهای ۳و ۴ارائه شده است.
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جدول  -3آب به حساب نيامده شبکه هاي شهري برخی استانهاي کشور []12

شرقی

آذربایجان

اصفهان

بوشهر

تهران

خوزستان

لرستان

24

کردستان

24

قم

ميزان تلفات (برحسب

آذربایجان غربی

نام استان

29

28

30

29

39

24

25

درصد)

جدول  -4آب به حساب نيامده شبکه هاي شهري برخی کشورها []14
نام کشور

ایتاليا

انگليس

اسپانيا

ژاپن

آلمان

سنگاپور

مالزي

چين

ایران

ميزانتلفات(برحسبدرصد)

15

25

13
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سرمایه گذاری الزم برای رساندن مقدار آب به حساب نیامده به حدود استانداردهای جهانی الزامی اسدت و طبدق بدرآورد
دفتر مطالعات کاهش آب به حساب نیامده در سا گذشته  ،کاهش یک درصد آب به حساب نیامده بده معندی بازگشدت  ۳/1میلیدارد
تومان به توان مالی شرکتهای آب و فاضالب و برابر است با ایجاد  2۰۰میلیون مترمکعب ارفیت جدید تأمین آب در شدرکتهدای
آب و فاضالب که بالطبع ،نیاز به سرمایهگذاری جدید در ایجاد تأسیسات را کاهش خواهد داد [ 1۵و .]1۶

-3-2عوامل مؤثر بر كاهش تقاضاي آب شهري
به طور کلی در مدیریت تقاضا ،کاهش آب به حساب نیامده ،کاهش فشار در شبکه ،نوم سیستم توزیع آب در شهر ،اصالح
سیستم لولهکشی آب مناز  ،استفاده از قطعات و وسایل کاهنده مصرف آب ،نرخگذاری آب و آموزش صرفهجویی در مصارف
آب شهری روشهای مناسب برای کاهش تقاضا و مصرف آب می باشند که باید از طریق ابزار قانونی ،فنی ،مالی و نیز برنامه آگاه
کردن و آموزش همگانی به طور فعا و مستمر پیگیری گردد.
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رفتارها یا نیّات رفتاری مردم نسبت به صرفهجویی در مصرف آب به نگرش و میزان آگاهی آنان نسبت به مسدائل مربدوط بده آب
بستگی دارد .از اینرو ،برای اینکه فعالیتهای مدیریت تقاضای آب به طور موفقیتآمیز اجرا شوند ،الزم است که آگاهیهدا و نگدرش
های مردم نسبت به صرفهجویی در مصرف آب اصالح شود تا همکاری آنها در اجرای این برنامهها بیشتر شود .شدهر کاشدان یکدی از
شهرهایی است که با کمبود آب مواجه بوده و قرار است به زودی پرو ه انتقا آب از رودخانه زاینده رود بده ایدن شدهر بهدرهبدرداری
شود .به منظور اطالم از میزان آگاهیها و سنجش نگرش مردم کاشان نسبت به صرفهجویی آب ،ارتقای سط آگاهی آنها از اهمیدت
و وضعیت آب شهر ،آموزش راههای صرفهجویی ،تغییر نگرش آنها به سدمت صدرفه جدویی و بداال بدردن قابلیدت پدذیرش آنهدا بدرای
اجرای اقدامات مدیریت تقاضا تحقیقی پیمایشی در این شهر انجام شد [ .]1۷نتایج این تحقیق نشان داد که میزان آگاهی مدردم نسدبت
به ضرورت صرفهجویی در مصرف آب و کارایی روشهای مختلف صرفهجویی بر نگرش آنها به آب و نیدز بدر رفتدار آنهدا در جهدت
صرفهجویی آب تأثیر معنیداری دارد .با تحلیل روند تغییرات مصرف ساالنه آب برخی از خانوارهدا (کداهش و یدا افدزایش ناگهدانی)
معلوم شد که عامل اصلی این تغییرات ،اصالح سیستم لولهکشی منز و یا برعکس پیدایش نشت در لولهکشی بوده است.
کمبود اطالم از میزان مصرف و الگوی بهینه مصرف آب ،کمبود اطالعات کافی در مدورد عوامدل افدزایش تقاضدا ،پدایین بدودن
قیمت آب ،تصور مردم از آب به عنوان یک کاالی اجتماعی و ارزان قیمت ،راحتتر بدودن اجدرای برنامدههدای عرضده آب ،کمبدود
درک مفاهیم ،قلمرو و پتانسیلهای مدیریت تقاضا ،پایین بودن قابلیت پذیرش جامعه برای اجرای فعالیتهای مدیریت تقاضا ،کمبدود
همکاری و هماهنگی بین نهادها و سازمانهای آبی ،مقاومت سازمانهای آبی برای تغییدر در سیسدتم سدنتی خدود ،و اشدتغا زایدی بیشدتر
اقدامات عرضه آب از جمله موانع اجرای فعالیت های مدیریت تقاضا می باشند .بسیاری از این موانع به آسانی بده واسدطه برنامده هدای
آموزش و آگاهی عمومی و ابزار قانونی برداشته می شوند.
یکی از پارامترهای موثر بر الگوی مصرف و مدیریت تقاضای آب ،نرخ آب میباشد .تعیین قیمت مناسب برای آب هدم موجدب
صرفهجویی آن توسط مصرفکنندگان و کاربرد بهینده آن در مصدارف تجداری و صدنعتی شدده و هدم درآمددی از فدروش آن بدرای
شرکتهای آب و فاضالب حاصل میشود تا بخش عمدهای از هزینههدای خددمات آبرسدانی و تصدفیه آن را تدأمین نمایدد .از طرفدی
رعایت بهداشت و سالمتی شهروندان به شدت به عرضه آب بستگی دارد و گرانی آب بهداشت عمومی را با مشکل مواجه مدیسدازد.
در ایران وضعیت موجود سیسدتم ندرخگدذاری آب در درجده او تحدت تدأثیر مالحظدات سیاسدی -اجتمداعی مدیباشدد و بده تبدع آن
عملکردهای مالی و اقتصادی از درجه اهمیت کمتری برخوردار است .در همه استانهای کشور به جز اسدتان چهارمحدا و بختیداری،
میانگین فروش آب کمتر از قیمت تمام شده آن در شرکتهای آب و فاضالب میباشد.
در بعضی از نقاط کشور از جمله شهر تهران« ،بیکشش بودن تقاضای آب» یعنی عدم تأثیرپذیری کاهش مصرف آب با افزایش
قیمت نشان داده شده است .بنابراین در این شرایط ،قیمت گذاری تصاعدی آب به تنهایی سیاست مؤثری برای ایجاد انگیزه در
مصرفکنندگان به صرفهجویی در مصرف آب نخواهد بود.
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هزینه طرح آبرسانی به یزد از زاینده رود ،هر مترمکعب تقریباً  1۳۰۰ریا هزینه دربرداشته است[ .]1۸اگر مصرفکنندگان آب و
تصمیمگیرندگان اطالم کافی از هزینه های اجتماعی -اقتصادی این طرح ها داشته باشند (غیر از هزینه های احتمالی زیست محیطی)،
عالقهمندی و رویکرد آنها به صرفهجویی بیشتر خواهد شد.
موضوم بسیار مهم در مدیریت آب شهرهایی که انتقا بین حوزه ای و یا از مسافتهای طوالنی به آنهدا انجدام مدیشدود ایدن
است که قبل از طراحی ،اجرا و بهرهبرداری از این پرو هها ،مطالعات جامع آب شهری انجام شود .با انتقدا آب و افدزایش مندابع آب
این شهرها ،مسئله کمبود آب در کوتاه مدت حل خواهد شد؛ چراکه رسیدن آب به این شهرها ،می تواند موجدب افدزایش جمعیدت و
تقاضاهای آبی از طریق مهاجرت و نیز تغییر الگوی مصرف شود و مجدداً ایدن شدهرها را بدا کمبدود آب مواجده کندد .از ایندرو ،لدزوم
اجرای طرحهای آموزشی در راستای صرفهجویی،تهیه قوانین جدید و تعیین قیمت واقعی آب از ضروریات این دوره میباشد[.]۳

-4-2آب كشاورزي
از مجموم  9۵میلیارد مترمکعب آب استحصالی ساالنه در ایران ،بدیش از  ۸۷میلیدارد مترمکعدب آن در بخدش کشداورزی بدرای
آبیاری  ۷/۵میلیون هکتار سط زیر کشت آبی شامل  ۶/۳میلیون هکتار زمین زراعی و  1/2میلیون هکتار باغ مصرف مدیشدود .برنامده
ریزان کشاورزی ) (FAOمعتقدند برای تأمین مواد غذایی سه نفر در سا  ،یک هکتار زمین کشاورزی مورد نیاز است .بنابراین بدرای
 ۷۰میلیون جمعیت فعلی کشور ،سط زیرکشت آبی باید به میزان قابل توجهی افزایش یابد .در حا حاضر راندمان آبیاری که عمددتاً
بصورت غرقابی می باشد ،بین  ۳۰الی  ۴۰درصد تخمین زده مدیشدود [ .]19ارزیدابی شدبکه آبیداری سدد دز در طدو  9سدا (-1۳۷۰
 )1۳۸9نشان میدهد که متوسط بازدهی کل آبیاری با  21درصد ،از متوسط بازدهی در جهان سوم ( ۳۵درصد) نیز کمتدر بدوده اسدت.
در کشور امریکا با بهکارگیری روشهای ترویجی و آموزش کشاورزان و تحقیقات توانستهاند میزان مصرف آب در هر هکتدار را در
طی سالهای  19۸۰تا  199۸میالدی  1۶درصد کاهش دهند [ 2۰و.]۳
میزان مصرف آب برای آبیاری محصوالت مهم کشاورزی نیز در مقایسه با ندرمهدای جهدانی بسدیار بداال اسدت .جددو  ۵مقددار
متوسط مصرف آب اقالم مهم کشاورزی در کشور را در مقایسه با مصرف جهانی نشان میدهد [.]21
به طور کلی هنگامیکه بحث خشکسالی و کمبود آب مطرح می شود ،بیشترین توجه به این امر جلب می شود که چگونه
عمل کنیم و چه تمهیداتی به عمل آوریم تا آب کمتری مصرف کنیم و از اسراف و ضایع شدن آب جلوگیری کنیم .غافل از اینکه
برای تولید هر کاالیی آب مورد نیاز است و بیشترین آب شیرین در دسترس برای تولید غذا مصرف می شود.
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جدول  -5مقایسه مصرف آب کشاورزي در آبياري انواع محصوالت][21

مصرف جهانی (مترمکعب در هکتار)

مصرف در ایران (مترمکعب در هکتار)

گندم (شتوي)

4500-6500

6400

صيفی جات

7000-10500

17900

چغندرقند

5500-7500

10000-14000

برنج

4500-7000

8000-10000

نيشکر

15000-25000

18000-20000

ذرت

5000-8000

10000-12000

تولید غذا مشروط به دسترسی به آب و منابع زمین است .با افزایش جمعیت ،رشد شهرنشینی و افزایش درآمدها ،تقاضا برای غذا در
 ۵۰سا آینده ممکن است  2برابر شود .امروزه بدلیل مسائل کمبود آب ،همه توجه ها به این جلب شده است که چکار کنیم که
محصو بیشتری از هر قطره آب بدست آوریم .بررسیها نشان می دهد که مقدار تولید جهانی غذا بر حسب کالری ،دو برابر مقدار
مورد نیاز برای کل جمعیت  ۶/۶میلیارد نفری جهان است .در حالیکه  ۸۶۰میلیون نفر در سراسر دنیا دچار سوء تغذیه هستند ،مشکل
سوء تغذیه در برخی مناطق دنیا به علت کمبود غذا نیست بلکه به دلیل عدم دسترسی به غذا است .این مسئله به این علت است که کل
فرآیند از تولید تا مصرف بسیار ناکارآمد است و یک مقدار زیادی از غذای تولیدی قبل از اینکه بدست مصرف کننده برسد از
دست می رود.
در شرایطی که در فرآیند تولید هر یک کیلوگرم مواد غذایی در کشاورزی مقدار متنابهی آب مصرف می شود که به آن آب
مجازی گفته می شود .حفظ مواد غذایی در زنجیره تولید تا مصرف به معنی حفظ آب و حیف و میل و ضایع نمودن مواد غذایی به
معنی اتالف و دور ریختن آب صرف شده برای تولید مواد غذایی می باشد .در تحقیق حاضر به نقش مدیریت تولید و مصرف غذا
در صرفه جویی و مصرف بهینه از آب خصوصاً در شرایط کم آبی و خشکسالی پرداخته می شود.

-1-4-2منابع آب در حال كوچک شدن و كمياب شدن هستند
بیشتر جهان از آب پوشیده شده است .با این وجود بیشتر آن خارج از دسترس ما است زیرا شور و یا یخ زده است .در حدود
 ۰/۰۰۷درصد از کل آبهای زمین یا کمتر از  1%آبهای شیرین جهان ،قابل استفاده و در دسترس بشر است .از نظر مقدار ،بیشتر این
آب شیرین ،آلوده ،غیربهداشتی و یا وابسته به بارندگیهای دوره ای است .با این وجود اگر چرخش آب به خوبی انجام شود و اگر
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ما از این آب به طور عاقالنه استفاده کنیم  ،همین سهم کوچک از آب می تواند برای حیات انسان بر روی کره زمین کافی باشد .در
این شکی نیست که منابع آب در حا کاهش و کمیاب شدن هستند ،اما به نظر می رسد که مسئله واقعی ،کوچک شدن تدریجی
منابع آب نباشد بلکه مسئله اصلی تر ضایع کردن آب و مدیریت نادرست آن می باشد .دیده بان جهانی آب World Water
Visionدر گزارش خود می نویسد :امروزه بحران آب وجود دارد اما این بحران به دلیل کمبود آب جهت رفع نیازهای ما نیست
بلکه به خاطر بحران مدیریت آب است .آنچنانکه میلیونها نفر از آب بهدرستی استفاده نمی کنند و در نتیجه بد عمل کردن ما،
محیط زیست نیز بد شده است و دچار قهر طبیعت شده ایم].[22
در مرکز بحران آب ،مقدار آب عظیمی قرار دارد که توسط آبیاری زمینهای کشاورزی در سراسر دنیا از دست می رود و
تلف می شود .براساس گزارش انجمن جهانی آب )(World Water Councilبه طور متوسط  ۶۶%آب موجود صرف آبیاری
مزارم کشاورزی می شود و در مناطق خشک این میزان تا  9۰%هم می رسد 2۰% .آب را بخش صنعت مصرف می کند 1۰%،صرف
مصارف خانگی می شود و  ۴%آب نیز به صورت تبخیر از منابع و مخازن از دسترس ما خارج می شود][2۳

-2-4-2ریشه یابی مسئله
با افزایش درآمد و شهر نشینی ،عادات غذایی تغییر کرده است و مردم تمایل بیشتری به مصرف مواد غذایی مغذی تر و جیرهای
غذایی متنوم تر پیدا نموده اند .این امر نه تنها موجب افزایش در مقدار غذای مصرفی بلکه تقاضا برای انوام مختلف غذاها گشته
است .به طور کلی هر چه مردم ثروتمندتر میشوند ،محصوالت پروتئین حیوانی و مواد غذایی با ارزشتر نظیر شکر ،سبزیجات و
روغن بیشتری مصرف میکنند که از نظر کشاورزی ،آب بیشتری نسبت به غالت معمولی نیاز دارد .برای مثا مقدار آب مورد نیاز
برای یک کیلوگرم گندم براساس اقلیمهای مختلف از  ۵۰۰تا  ۴۰۰۰لیتر متفاوت است در حالیکه برای تولید یک کیلوگرم گوشت
در هر نقطهای ،براساس نوم حیوان و نحوه پرورش آن که با علوفه مرتعی تغذیه شود و یا در شرایط بسته نگهداری شود۵۰۰۰ ،
تا 2۰۰۰۰لیتر آب مورد نیاز است].[2۴
در این بین یک راه حل افزایش تولید و ارتقأ بهره وری است .همچنین تجارت مواد غذایی از مناطق پر آب به مناطق کم آب
می تواند کمبود آب را تخفیف دهد و البته این امر نیازمند این است که کشورهای کم آب ،امکانات مالی و پو کافی برای وارد
کردن غذا از کشورهای پرآب را داشته باشند .اما راههای کشف نشده دیگری هم برای کاهش آب مورد نیاز برای غذا هست.
بررسیها نشان میدهد که مقدار تولید جهانی غذا بر حسب کالری ،دو برابر مقدار مورد نیاز برای کل جمعیت  ۶/۶میلیارد نفری
جهان است .مشکل سوء تغذیه در برخی مناطق دنیا به علت کمبود غذا نیست بلکه به دلیل عدم دسترسی به غذا است .در نتیجه،
افزایش غذای جهان کمکی به کسانی که همچنان دسترسی به غذای تولید شده ندارند ،نمی تواند بکند].[2۵
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-3-4-2اتالف  ۵۰%غذاي توليدي در سطح جهان
کل فرآیند از تولید تا مصرف بسیار ناکارآمد است .یک مقدار زیادی از غذای تولیدی قبل از اینکه بدست مصرف کننده
برسد ،از دست می رود .کل اتالف غذا ممکن است به  ۵۰%برسد .در کشورهای در حا توسعه اتالف محصو در مزرعه عمدت ًا به
علت آفات ،بیماریها و تکنولو یهای ضعیف پس از برداشت از  1۵تا  ۳۵%متغیر است .اتالف غذا در حین عمل آوری ،حمل و نقل و
ذخیره سازی به طور خوش بینانه از  1۰تا  % 1۵تخمین زده می شود اما به دلیل کاهش کیفیت مواد ،مقدار اتالف در این مرحله می
تواند  2۵تا  ۵۰%کل ارزش اقتصادی محصو باشد .و در نهایت اتالف قابل مالحظه ای در حین مصرف مواد غذایی و تا حدی کمتر
در حین خرده فروشی مواد فاسد شدنی و غذاهایی که در هر وعده خورده نشده و به عنوان ته مانده و باقیمانده غذا دور ریخته می
شوند ،اتفاق میافتد].[2۶
نقش مصرف کنندگان ،فروشگاههای مواد غذایی و صنایع غذایی در اتالف و ضایعات غذا در حا افزایش است .در آمریکا
 2۵%میوه تازه و سبزیجات خریداری شده ،در مناز خورده نمی شود .یک گزارش اخیر از سوئدیها نشان می دهد خانوادههایی که
دارای بچه کوچک هستند  2۵%غذای خریداری شده را دور میریزند .مطالعات در انگلستان نیز همین رقم را نشان میدهد .در
کشورهای در حا توسعه ،اتالف و ضایعات غذا در مناز کمتر است و تخمین زده میشود که در حدود  1۰%باشد].[2۷

-4-4-2آب مجازي چيست؟
مفهومی به نام آب مجازی )(Virtual Waterبه خوبی اهمیت آب در تولید مواد مختلف را نشان می دهد .آب مجازی مقدار
آبی است که یک کاال و یا یک فرآورده کشاورزی طی فرآیند تولید مصرف میکند تا به مرحله تکامل برسد و مقدار آن معاد
جمع کل آب مصرفی در مراحل مختلف زنجیره تولید از لحظه شروم تا پایان میباشد .صفت مجازی در این تعریف بدان معناست
که بخش عمده آب مصرف شده طی فرآیند تولید ،در محصو نهایی وجود فیزیکی ندارد و در حقیقت بخش بسیار ناچیزی از آب
مصرفی در پایان به عنوان آب واقعی در بافت محصو باقی مانده است .نکته مهم اینکه ،صفت مجازی به معنای غیر واقعی نیست،
بلکه صریحاً باید گفت که آب مجازی ،آب کامالً واقعی است .شرایط اقلیمی و فرهنگی ،مکان تولید ،مدیریت و برنامهریزی در
میزان و حجم آب مجازی کاال مؤثر است و قطع ًا مقدار آن در مورد یک کاال در مناطق مختلف جهان متفاوت می
باشد]2۴و2۶و2۷و.[2۸
در جدو  ۶مقدار آب مصرفی برای تولید مقدار مشخصی از محصوالت مختلف آورده شده است.
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جدو -۶آب مصرفی برای تولید مقدار مشخصی از محصوالت][29

میزان مصرف آب مجازی یک شهروند چینی  ، ۷۰۰یک فرد اپنی  11۵۰و یک آمریکایی  2۵۰۰مترمکعب در سا
برآورد شده است .مقدار مصرف آب مجازی در روز بستگی به نوم جیره غذایی افراد دارد ،به نحویکه هر فرد  1متر مکعب آب
مجازی در روز برای جیره پایه(زنده ماندن) خود نیاز دارد 2/۶ .مترمکعب آب مجازی در روز برای یک ر یم گیاهخواری و ۵
مترمکعب برای یک جیره گوشتی به سبک آمریکایی الزم است .با توجه به تشدید بحران کمبود آب در کشورهای مختلف جهان،
موضوم آب مجازی بواسطه عمق مفهوم آن از اهمیت ویژهای در برنامهریزی و سیاستگذاری کالن آب برخوردار شده
است]2۴و.[۳۰
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 -۵-4-2راه حل چيست؟
مقدار خالص اتالف ،ضایعات و مصرف بیش از حد ،نشان می دهد که ما توانایی و امکان کاهش کل تقاضا برای غذا و در
نتیجه آب کشاورزی را داریم بدون اینکه امنیت غذایی به خطر بیفتد .و البته برای نیل به این هدف کلیه افراد و عوامل دخیل شامل
مزرعه داران ،کارگران کشاورزی ،رانندگان حمل و نقل محصوالت تولیده شده ،صنایع غذایی ،فروشگاه ها و خرده فروشیها ،دولت
و در نهایت مصرف کنندگان ثروتمند و فقیر همگی بایستی اتالف و ضایع نمودن مواد غذایی را کنتر و محدود کنند .برخی از
افراد این عرصه ،انگیزه کمی برای بهبود راندمان دارند زیرا ضایعات مربوط به قسمت آنها نسبتاً کم است و یا هزینه ها و زحمتی که
باید برای بهبود وضعیت متحمل شوند بسیار بیشتر و سنگین تر از سودی است که بدست می آید .اما برخی دیگر مثل زارعین
کوچک ،فایده کاهش اتالف محصو پس از برداشت برای آنها ،افزایش درآمد و ایمنی غذایی است .ولیکن ممکن است این
زارعین امکانات مالی کافی برای سرمایه گذاری به منظور بهبود تکنولو ی الزم رانداشته باشند .برای این منظور ،سرمایه گذاری
برای پشتیبانی از تکنولو یهای پس از برداشت الزم است.
همچنین نقش صنایع غذایی و فروشگاهها باید به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد .عالوه بر این افراد مختلف باید مورد تعلیم و
آموزش قرار گیرند که چگونه در عمل می توانند ضایعات مواد غذایی را کاهش دهند .برای شروم کار ،مدارس و سازمانهای
عمومی می توانند مورد توجه قرار گیرند .امروز وقت آن رسیده است که فکرمان را فراتر از این ببریم که چگونه می توانیم هر چه
بیشتر تولید کنیم ،بلکه باید شروم به جستجو و بررسی کنیم که چه نوعی از مواد غذایی را می توانیم تولید کنیم و چگونه می توانیم
فایده بیشتری از آنها ببریم.
برای صرفه جویی در مصرف آب از طریق مدیریت تولید و مصرف غذا موارد ذیل پیشنهاد می گردد:
 .1در کشورهای توسعه یافته اتالف و حیف و میل نمودن غذا بیشتر در قسمت مصرف مواد غذایی اتفاق می افتد ،در حالیکه در
کشورهای در حا توسعه مثل ایران اتالف غذا بیشتر در سط مزرعه ،حمل و نقل ،انبارداری و مغازه ها اتفاق می افتد .لذا بررسی
علل و میزان اتالف غذا در هر سط و هر حلقه از زنجیره تولید از مزرعه تا مصرف غذا(در مناز ) و دادن راهکارها و آموزشهای
الزم به افراد و مجموعه های دخیل در هر قسمت می تواند به طور چشمگیری از اتالف و ضایعات غذا و در نتیجه آب مصرف
شده برای تولید آنها جلوگیری کند .آموزش زنان در جامعه شهری و هم روستایی بسیار تعیین کننده است .باید توجه داشت
اگرچه تذکرهای صرفه جویی و مراقبت بر مصرف مواد غذایی و آب و کلیه نهاده های تولید قطع ًا تأثیرگذار است اما برای چگونه
انجام دادن آنها ،آموزش در کالسهای حضوری و به صورت رو در رو بیشترین اثرگذاری را دارد.
 .2در هر صنف از جامعه الزم است کمیته یا کارگروه دایمی صرفه جویی و مصرف بهینه آب تشکیل شود و با پیدا کردن راههای
عملی صرفه جویی و مصرف بهینه آب ،این اطالعات را از طریق انتشار جزوه و کتاب و برگزاری کالسهای حضوری در اختیار
افراد و اعضای همان صنف قرار دهد .زیرا در هر صنف ،ریزه کاریها و نکات خاصی برای کاهش مصرف آب و یا استفاده بهینه و
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بازیافت آن وجود دارد .این راه حلها با همکاری کارشناسان مسایل آب و محیط زیست در این کمیته ها ،قابل شناسایی و
کاربردی شدن است .در همین رابطه از افراد کم مصرف می توان الگو گرفت و با مراجعه به آنها از تجربیات عملی آنها استفاده
نمود که چگونه و با چه تدابیری آب کمتری مصرف می کنند و یا از آب بهتر استفاده می کنند.
 .۳برای استفاده بهینه از آب ،مواد غذایی را آن اندازه خریداری کنید که به آن نیاز دارید .نگهداری طوالنی مدت مواد غذایی در
مناز در شرایط نامناسب موجب فساد و اتالف مواد غذایی می شود.
 .۴هنگام طبخ غذا های گوناگون در منز با استفاده از یک پیمانه با حجم و وزن مشخص ،ترازو و یک ماشین حساب ساده ،مقدار
مورد نیاز هر یک از اقالم غذایی را دقیق تر محاسبه کنید تا در نتیجه مقدار غذا متناسب با تعداد افراد تهیه شود و به این طریق از
اضافه تهیه شدن غذا تا حد زیادی جلوگیری می شود .شهرداریها و استانداری می توانند پیمانه های مناسب برنج و حبوبات را به
طور رایگان در اختیار مردم قرار بدهند و یا در فروشگاه های عرضه مواد غذای با قیمت ناز به مردم داده شود و در برنامه های
آشپزی نحوه استفاده از این پیمانه ها آموزش داده شود.
 .۵پس از میهمانیها و یا صرف غذا اگر مواد غذایی اضافه آمد ،آن مواد غذایی را در شرایط مناسب در یخچا و یا فریزر برای
مصرف نوبت بعد قرار دهید .برای این منظور مواد غذایی باید بالفاصله پس از سرد شدن در یخچا قرار داده شود و دقت شود که
دمای یخچا کمتر از  ۴درجه سانتیگراد باشد .برای اطمینان از درجه مناسب یخچا  ،می توانید دمای یخچا را با استفاده از یک
دماسنج تست کنید .از بستن درب اروف غذا در یخچا خودداری کنید زیرا فساد و تخریب مواد غذایی را تسریع می کند.
.۶مصرف حبوبات و غالت برای تأمین انر ی و پروتئین مورد نیاز بدن و استفاده از گوشت به صورت مکمل و تکمیل کننده حبوبات
و غالت ،آنچنانکه در فرهنگ اصیل ایرانی به صورت غذاهای آبگوشتی متنوم و خورشتها وجود داشته است ،موجب استفاده بهینه از
آب می شود .در حالیکه مصرف غذاهای غیر بومی و غربی همچون برنج  ،همبرگر ،پیتزا و غذاهای گوشتی مقدار آب بسیار زیادی
نیاز دارد و اکثر این نوم غذاها مقدار زیادی نیز روغن الزم دارند تا بتوان آنها را مصرف نمود و در نتیجه به طور بالقوه چاق کننده و
ضد سالمتی نیز هستند.
بنابراین با اوج گرفتن نگرانیهای کاهش منابع آب از یک طرف و رشد روز افزون جمعیت و نیاز بیشتر به مواد غذایی و
محصوالت کشاورزی از طرف دیگر ،بهینه سازی مصرف آب کشاورزی به خصوص در کشوری مانند ایران که جزو مناطق خشک
دنیا به حساب می آید ،از اهمیت خاصی برخوردار است .منابع آب تمیز و شیرین دنیا نمی تواند افزایش بی رویه مصرف آب و
مدیریت نادرست و ناکافی موجود را تحمل کند .نتیجه این امر کاهش منابع غذا و افزایش هزینه غذا در بسیاری از کشورهای دنیا
بوده است.
با توجه به اینکه دور ریختن غذا مثل دور ریختن آب است .کنتر و محدود کردن این اتالف و بهبود بهره وری مصرف آب،
یک فرصت مناسب برای کشاورزان ،تجار ،اکوسیستم ها و گرسنگی جهانی فراهم می کند .در واقع یک برنامه مؤثر حفظ آب
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اینست که اتالف غذا به حداقل رسانده شود .و این امر در صورتی امکان پذیر است که در یک برنامه جامع در تمام حلقه های
زنجیره تولید تا مصرف غذا ،حفظ مواد غذایی و جلوگیری از حیف و میل و اتالف این مواد در دستور کار سیاستمداران و کلیه افراد
دخیل قرار بگیرد .فرهنگ و سنتهای بومی کشورهای واقع شده در مناطق خشک نظیر ایران ،کامالً موافق با محیط زیست و استفاده
بهینه از آب ایجاد و گسترش یافته است و لذا برای حفظ و استفاده بهینه از منابع آب ،بهترین راه حل بازگشت به سنتها و فرهنگ
اصیل ایرانی است که مبتنی بر ساده زیستی ،دوری از اسراف و تبذیر(ریخت و پاش) و گرامی داشتن نعمت های گرانقدر الهی است.
قیمت گذاری فعلی آب کشاورزی براساس حجم آب مصرفی نیست؛ لذا باید ترتیبی اتخاذ گردد تا در مصارف کشاورزی نیز
قیمت بر اساس حجم آب برآورد گردد تا موجب افزایش راندمان آبیاری و مدیریت مصرف آب در کشاورزی گردد .همچنین
توصیه میگردد به جهت کاهش فشار بر روی آبخوان ها اقداماتی در راستای تهیه و تدوین قوانین الزم (مانند :قانون منع گسترش چاه
های جدید) و ایجادساز و کارهای الزم به جهت تسهیل در دریافت تسهیالت بانکی کشاورزان به منظور مدرنیزاسیون تجهیزات
آبیاری خود و افزایش برنامههای آموزشی و فرهنگسازی الزم صورت پذیرد[.]۳

-۵-2آب صنعت
در بخش صنعت نیز الگوهای مصرف به درستی تنظیم نشده و هیچ مطالعه گستردهای از وضعیت مصرف آب صنایع بزرگ و
پتانسیل صرفه جویی در آنها به چشم نمیخورد و بهرهبرداری در حدی بسیار پایینتر از استانداردهای جهانی است.
حجم کل آب برداشتی کارگاههای صنعتی کشور معاد  ۵۷۴میلیون مترمکعب بوده که  ۴۶درصد آن از منابع زیرزمینی کشور
و  ۵۴درصد از منابع آب سطحی تأمین شده است [ .]۳1در سا  ،1۳۷۷صنایع کانی و غیرفلزی با یک میلیارد مترمکعب و صنایع
غذایی با حدود  ۶۰۰میلیون مترمکعب مصرف آب ساالنه در مقام او و دوم مصرف آب قرار میگیرند.
در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته ،برنامه های کاهش مصرف آب به شکل دقیق و درون و با مدیریتی صحی انجام میشوند.
همچنین در بسیاری از کشورهای در حا توسعه حرکتهای موثری در اجرای طرحهای کاهش مصرف آب در حا انجام است.
فعالیتهای انجام شده در جهت انجام این برنامه ها در کشورهایی مانند هندوستان ،چین ،تایوان ،و دیگرکشورهای در حا توسعه
گویای این مطلب است.
در مطالعهای که در سا  1۳۸۰بر روی کارخانه قند اصفهان صورت گرفت ،نشان داده شد که با اعما روشهای پیشنهادی
کاهش مصرف آب در مرحله او  ،میزان مصرف آب تازه کارخانه از  ۳۳۸مترمکعب به کمتر از  1۵۰مترمکعب به ازای هر صد تن
چغندرقند کاهش می یابد .در این مطالعه ضمن ارائه برنامه کاهش مصرف آب در م راحل بعدی نشان داده شده که می توان میزان
مصرف آب تازه کارخانه را تا میزان  ۵۰مترمکعب به ازای صد تن چغندر نیز کاهش داد [ ۳2و.]۳
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در مطالعات مشابهی که در نقاط مختلف جهان صورت گرفته نشان داده شده که به راحتی می توان با ممیزی آب در کارخانهها،
تا  ۴۰درصد در مصرف آب صنایع صرفه جویی نمود [ .]۳۳قیمتهای واقع بینانه و باالتر آب ،مشاوره فنی و آموزش میتواند مصرف
آب و صرفهجویی آن را در واحدهای صنعتی و کارگاهها تشویق نماید.

-3نتيجهگيري
اصوالً هدف نهایی از انجام مطالعات در زمینه ی خشکسالی ،به عنوان یکی از مهمترین حوادث غیرمترقبه ،آمادهسازی
جامعه برای مواجهه با شرایط سخت خشکسالی و انجام اقدامات پیشگیرانه برای عبور آسان از اینگونه بحرانها است .آگاه نمودن
مردم از علل و اثرات زیانبار خشکسالی ،و همچنین روشهای مناسب مدیریت بهینه مصرف آب بسیار مهم است و مردم میتوانند
آگاهانه نقش موثری در کاهش آسیبپذیریها جامعه ایفا نمایند و مشارکت آگاهانه مردم را بدنبا داشته باشند .فرهنگسازی و
یادآوری مداوم آموزههای دین مبین اسالم در زمینه اصالح الگوی مصرف آب و جلوگیری از مصرف بی رویه آب به کمک
رسانهها ،و واقعی نمودن هزینههای مصرف آب و انر ی ،مطمئنا نقش بسیار مهمی در پیشگیری از اثرات خشکسالی خواهد داشت.
مسئولین هم باید گامهای مدیریتی موثری را جهت کاهش آسیبپذیری در مقابل خشکسالی برنامهریزی و اجرا نمایند ،تا خسارات
اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشتی و زیست محیطی ناشی از این بالی طبیعی به حداقل ممکن برسد .در نتیجه مقابله با خشکسالی نیازمند
مشارکت عمومی و عزم راسخ مسئولین در جهت سرمایهگذاری و اجرای راهکارهای مدیریتی موثر و پیشگیرانه میباشد .مسئولین
صنعت آب همواره مواف به تامین آب شرب سالم و کافی تحت نظارت و مورد تایید مسولین بهداشتی میباشند ،و در قبا آن
مسئولیت مصرفکنندگان استفاده صحی و بهینه از منابع آب و جلوگیری از اتالف و اسراف آب است.
کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیتهای اقتصادی در دهه های آینده به شمار می رود .متأسفانه
در کشور ما زیر ساخت های کاملی برای استحصا و مهار هرچه بیشتر آبهای سطحی وجود ندارد لذا در اکثر مواقع برای جبران کم
آبی به برداشت های بی رویه از آبهای زیرزمینی می پردازیم که این کار فشار زیادی را به حوزههای آبخیز وارد میکند .بنابراین می
توان با تهیه طرحهای مدیریت مصرف آب در کشور این برداشتها را به حداقل رساند و از سویی دیگر با تهیه طرحهای جامع
آبخیزداری موجبات بهرهبرداری بهینه از منابع آب را فراهم نمود.
مجموعه اقداماتی که تاکنون در کشور در ارتباط با تأمین آب کشاورزی ،شهری و صنعتی انجام شده ،عمدتاً در زمینه مدیریت
تولید و عرضه آب بوده است و کمتر توجهی به مدیریت مصرف گردیده است.
بههمین دلیل تجدید نظر در الگوی مصرف و صرفهجویی آب خصوصاً در بخش کشاورزی و افزایش بهرهوری و راندمان
تولیدکلیه بخشهای تولید و مصرف کننده آب و نیز بخش مصرف خانگی از اهمیت و اولویت باالیی برخوردار است که در صورت
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اجرای صحی این طرحها و ترویج برنامههای آموزشی میتوان شاهد کاهش فشار بر روی سفره آبهای زیرزمینی و حوزههای
آبخیزکشور بود.
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