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 بررسی نقش مدیریت مصرف آب در مواجهه با شرایط بحران خشکسالی
 

 
 فرزانه قنبریان علویجه

دانشگاه پیام نور تهران –وریبهره مدیریت سیستم و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع  
F_ghanbaryan@yahoo.com 

 
 
 

 خالصه

 و محصدو  تولیدد و حیات رشد، عادی روند آن، بروز اثر در که است غیرمترقبه  حوادث مهمترین از یکی خشکسالی، 

 دلیدل بده دیگدر، طبیعدی وقدایع بدا مقایسده در خشکسدالی اثرات و گرددمی مختل محیط و انسان متعارف و متوازن رابطه

 مثل خطر معرض در هایگروه ویژههب و مردم سالمتی با مستقیم ارتباط و باشد می ترخطرناک آن، جغرافیایی گستردگی

 غلدط گیدریتصدمیم از مدردم، رفتارخود اثر در پدیده این غیرمستقیم خسارات اما. دارد مسن افراد و کودکان و ها خانم

 صدحی  الگوی رعایت عدم با و شده ایجاد ذینفع، افراد العملعکس نهایت در و مجریان اجرای ینحوه تا گرفته مدیران

. لذا صرفهکندمی تبدیل طبیعی غیر و ثانویه های بحران به را طبیعی حادثه این و گیردمی شدت مردم توسط آب مصرف

-ده میجویی در مصرف آب به منظور مدیریت بهینه این ماده حیات بخش باید در دستور کار قرار گیرد. به صورت عم

 بندی نمود. که در هر کدام از اینمصرف شهری، کشاورزی و صنعت طبقه توان مصرف آب در کشور را در سه بخش :

در این مقاله ضمن طرح و بیان اهمیدت موضدوم مددیریت مصدرف آب در  باشیم.ها شاهد هدر رفت باالی آب میبخش

بدا  های زیرزمینی، بده بررسدی مصدرف آب در سده بخدش یداد شدده کشور و تاثیر آن بر روی کاهش فشار بر سفره آب

پرداخته و های موثر برای جلوگیری از هدر رفت آب در این بخش محوریت بررسی در بخش کشاورزی و ارائه راه حل

نامده رهدا، ببا اشاره به برخی اقدامات و مطالعات انجام شده، راهکارهایی را از جمله: تعیین الگوی مصرف در ایدن بخدش

های آبخیز و جلوگیری از را به جهت کاهش فشار بر روی حوزهجویی در آب و .... هایی جهت کاهش مصرف و صرفه

 کند.های آب زیر زمینی ارائه میرویه سفرهافت بی

 

 خشکسالی ، مدیریت مصرف آب ، آب شهري،آب کشاورزي ،آب صنعتکلمات کليدي: 

 

 

  مقدمه-1

 آنها مهمترین از یکی خشکسالی که دهدمی رخ ما کشور در آن نوم ۳۴ جهان، در موجود طبیعی بالی نوم ۴۳ میان از 

 گستردگی و است مشکل کاری خشکسالی پایان و شروم دقیق تعیین چون. است متفاوت دیگر طبیعی خطرات با خشکسالی. باشدمی

 . [1] باشدمی وسیع سطحی در آن جغرافیایی
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 متعارف و متوازن رابطه و محصو  تولید و حیات رشد، عادی روند که نحوی به است بارندگی نظمیبی و کاهش خشکسالی،

 و متغیر دیگر،کامال نقطه به اینقطه از آن هایویژگی و نیست منطقه یک دائمی ویژگی خشکسالی،. گردد مختل محیط و انسان

 خشکسالی رخداد آستانه آن، فقدان یا وکمبود رودکار می به خشکسالی درتعریف که است پارامتری ترینعمده بارش. است متمایز

 در موجود آب حجم و سطحی هایجریان حجم کل جوی، هایریزش کل حجم دهدمی نشان موجود، آمارهای به است. نگاهی

 است. داشته درصد ۵۰ تا ۴۰ حدود ایمالحظه قابل کاهش 1۳۸۷ ماه خرداد 1۷ لغایت 1۳۸۶مهر از کشور، سدهای مخازن

میلدی متدر در سدا  از کشدورهای خشدک جهدان و دارای مندابع آب محددود اسدت. عدواملی  2۶۰ایران با متوسط نزوالت جوی 

همچون رشد جمعیت، نیاز به غذای بیشتر، ضرورت ارتقای سط  بهداشت و رفاه اجتمداعی، توسدعه صدنعتی و حفاادت اکوسیسدتمها، 

، 1۳۳۵به رشد جمعیت در ایران، سرانه منابع آب تجدید شونده سداالنه کده در سدا   کند. با توجهتقاضای آب را روز به روز بیشتر می

مترمکعدب  ۸۰۰بده حددود  1۴۰۰شود که تا سدا  بینی میمترمکعب کاهش یافته و پیش 2۰۰۰به  1۳۷۵مترمکعب بوده، در سا   ۷۰۰۰

بندی سازمان ملل متحد، در سا  مزبور ایدران نده تنهدا ممترمکعب( است. با توجه به تقسی 1۰۰۰آبی )تر از مرز کمکاهش یابد که پایین

 [ .2و1گردد ]شرایط تنش و فشار ناشی از کمبود آب را تجربه خواهدکرد، بلکه وارد شرایط کمیابی شدید آب می

میلیمتدر  1۰۰از سط  کشور، بارش سالیانه کمتدر از  %2۸که میلیمتر دارد، در حالی 1۰۰۰از مساحت ایران بارشی بیش از  %1فقط 

شود. با ورود سالیانه دوازده میلیارد مترمکعب آب آن تبخیر می %۷۰میلیارد مترمکعب نزوالت ساالنه در ایران، حدود  ۴1۵را دارد. از 

میلیدارد  9۵، 1۳۷9میلیدارد مترمکعدب اسدت کده تدا سدا   1۳۵ورودی از مرزها به داخل کشدور، کدل مندابع آبدی تجدیدپدذیر کشدور 

درصدد در بخشدهای کشداورزی،  2و  ۵، 9۳ین آب استحصا  شده است. از این مقدار آب استحصدا  شدده، بده ترتیدب مترمکعب از ا

های استحصا  آب و محددودیت مندابع مدالی نیدز شهری و صنعتی به مصرف رسیده است. عالوه بر محدودیت مقدار منابع آب، هزینه

 [. ۳اجه کرده است]طرحهای توسعه منابع آب جدید را با مشکل و محدودیت مو

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.

یشترین تقاضای آب در زمان وقوم کمتدرین بارنددگی، عددم تدوازن توزیع غیریکنواخت آب در طو  مکان و زمان، وجود ب

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 

صدحی  فاضدالبهای خدانگی و های زیرزمینی به دلیل برداشت بیش از حد مجاز، پیشروی آبهای شور، دفدع غیرتنز  کیفیت آب سفره

کننده آب به دلیل کم بودن مندابع آبدی، های تأمین آب جدید با رقابت شدید بین گروههای مصرفهای صنعتی، باالبودن هزینهپساب

استفاده ناکارآمد از آب، اتالف زیاد آب در بخش کشاورزی و باالبودن آب به حسداب نیامدده در بخدش شدهری، و مکدانیزم قیمدت

 باشد که مدیریت منابع آب کشور را پیچیده کرده است.اکارآمد از جمله دیگر مشکالت آبی کشور میگذاری ن

با این مشکالت، یکی از اهداف بلندمدت مدیریت راهبردی آب کشور تعداد  برقرارکدردن بدین تقاضدای آب و مندابع آب 

به نیاز روز افدزون تقاضدای آب در کشدور، توسدعه مندابع [. برای پاسخگویی ۴باشد ]های آبخیزداری میموجود و توسعه همگام طرح

های شور و افدزایش ارفیدت برداری بهینه از منابع آبی باقیمانده، شیرین کردن آبهای آبخیزداری، بهرهآبی جدید شامل: توسعه طرح

مختلدف اقتصدادی، و توسدعه  جدویی آب در بخشدهایتولید منابع موجود، استفاده مجدد از فاضالب، در نظر گرفتن راهبردهای صرفه

های آبخیزداری، سدسازی و از ایدن قبیدل اقددامات مدیتوان نام برد. امروزه توجه زیادی به طرحروشهای مدیریت کارآمد جدید می

 سازی عمومی در رابطه با مصرف بهینه آب کارایی کاملی ندارد.شود ولی انجام این امور بدون توجه به فرهنگ
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ای دارد. مددیریت تلفیقدی، دو سیاسدت کلدی و مدیریت مصرف )مدیریت تقاضا و عرضه( اهمیت ویژه در این راستا اهمیت

هدای پذیری مدیریت تأمین با مدیریت تقاضا استوار بوده که جنبدهیک هدف اصلی دارد. بنابراین مبانی مدیریت تلفیقی بر پایه ترکیب

گیری بر کاهش افت آبهای زیرزمینی در کشور ما این اقدامات تاثیر چشم [.۵گیرد ]زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را درنظر می

 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

با اشاره به برخدی وپرداخته  یزبخش کشاور یبر رو یبررس تیبا محور ، به بررسی مصرف آب در سه بخش یاد شده های زیرزمینی

هدایی جهدت کداهش مصدرف و ها، برنامدهاقدامات و مطالعات انجام شده، راهکارهایی را از جمله: تعیین الگوی مصرف در این بخش

هدای آب زیرزمیندی ها که اثدرات مثبتدی بدر روی سدفرهجویی در آب و .... را به جهت مدیریت بهینه مصرف آب در این بخشصرفه

 [.۳کند]دارند، ارائه می

 

 ها:مواد و روش-2

گیدرد و نیدز در این مقاله با گردآوری آمارهای الزم، مصرف آب در بخش شهری،کشاورزی و صنعت مورد بررسی قدرار می         

وجه به مطالعات و با ت گرددهای آب زیرزمینی تشری  میها و تاثیر آن بر روی سفرهدر این بخش آب رویهچگونگی تاثیر مصرف بی

های موثر و کارا در هنگام مواجهه با بحران خشکسالی به منظور مدیریت صدحی  مصدرف حلانجام شده و آمارهای به دست آمده راه

 گردد.آب ارائه می

 

 خيزهاي آبتقاضا ، فشار بر روي حوزهافزایش -2-1

در کشور ما که در یکی از نواحی کم باران دنیا  قرارگرفته اسدت همدواره کمبدود بدارش و وقدوم خشکسدالی اثدرات مخدرب             

هدای الزم جهدت مهدار هدر چده بیشدتر آبهدای سدطحی ها بجا گذاشته است. متاسفانه در کشور ما زیر ساختزیادی را در تمامی بخش

شود که ما بده جهدت بدرآورده نمدودن شود. این امر باعث میرصد نزوالت آسمانی استحصا  مید 2۵وجود ندارد و چیزی در حدود 

نیازهای خودکه بیشتر آن در بخش کشاورزی است به برداشت از آبهای زیرزمینی روی بیاوریم. این برداشت که اکثر اوقات بیشدتر از 

شدود. لدذا بایدد بده ک سو و کاهش کیفیت آن از سویی دیگدر مدیباشد این امر باعث افت بیش از حدآب زیرزمینی از یحد مجاز می

های شدهری، صدنعت وکشداورزی و برداری بی رویه جلوگیری نمود. تعیین الگوی مناسب مصرف در بخشنحوی از این افزایش بهره

 [.3سازی عمومی یکی از این راهکارها است ]فرهنگ
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 مصرف و تلفات آب شهري الگوي -2-2

در مطالعاتی که توسط سازمان ملل متحد در سنگاپور صورت گرفت، حداقل آب مصرفی هر شهروند برای حفظ بهداشت  

مترمکعب در  ۵/22[. برطبق برنامه سوم توسعه،  الگوی مصرف آب هر خانوار ۶لیتر در روز تعیین گردیده است ] 99و سالمت جامعه 

[. متأسفانه باتوجه به ۷( ]1لیتر آب مصرف نماید )جدو   1۵۰تواند وسط در شبانه روز میماه تعیین شده که در نتیجه هر نفر بطور مت

لیتر در شبانه روز می دهد.  ۳۰۰تا  2۵۰رشد بی رویه شهرنشینی در کشور، آمار چند ساله اخیر نیز نشان از مصرف سرانه بطور متوسط 

 [. 1۰و  9و  ۸لیتر نفر روز بدست آمده است ] 2۴۵متوسط تقاضای سرانه آب شهری در کشور اخیر هایدر سا 

 

 [7( ]1390الگوي توصيه شده مصارف سرانه خانگی برحسب ليتر در روز )تا سال  -1جدول

 

دهد. همدانطور کده از ایدن جددو  مشداهده مدی، میزان آب مصرفی بعضی از شهرها وکشورهای جهان را نشان می2جدو  

لحدا  آب و هدایی اسدت کده از  شود، مصرف آب در تهران و دیگر شهرهای کشور به مراتب بیشتر از مصدرف سدرانه آب در مکدان

 هوایی، زندگی اجتماعی و اقتصادی در ردیف تهران قرار دارند.

 

 حداکثر )ليتر( حداقل )ليتر( نوع مصرف

 5 ۳ آشاميدن

 10 ۵ پخت و پز

 50 2۵ حمام

 20 1۰ لباسشویی

 15 ۵ ظرفشویی

 30 2۰ دستشویی و توالت

 10 ۳ خانهشتشوي 

 5 2 کولر و تهویه مطبوع

 5 2 متفرقه

 150 75 جمع
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 [12و  11مصرف سرانه آب در بعضی از کشورها ] -2جدول 

تر مصرف سرانه)لي

 در روز(

تر مصرف سرانه)لي شهر کشور

 در روز(

 شهر کشور

 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

 

 

)کاهش تقاضا و مصرف، کاهش تلفات آب، استفاده مجدد از آب و فاضالب،  های مدیریت تقاضای آبمطالعه و اجرای روش

هدای جدیدد تدأمین آب تدر از پدرو ههزیندههای جدید توزیع آب در شهر، ...( نه تنها فشار بر منابع آب را کاهش داده، بلکده کدمشیوه

 دهد.مدیریت فاضالب را نیز کاهش میای از راههای دور، احداث سدهای جدید و ...( بوده و هزینه )انتقا  بین حوزه

[. طبدق اسدتانداردهای 1۳و 12درصدد گدزارش شدده اسدت ] ۶۰تدا  2۵ن میزان آب به حساب نیامده در استانهای مختلف کشور بی

و بدرای  %1۵جهانی برای کشورهای خشک و نیمه خشک وکم آب، حدداکثر آب بده حسداب نیامدده در یدک شدبکه توزیدع حددود 

  %1۵توصیه شده است. طبق این استاندارد، برای شدرایط ایدران چنانچده آب بده حسداب نیامدده از میدزان  %2۵حدود کشورهای پرآب 

هدای شدهری برخدی از شدهرهای کشدور و گذاری برای بازیافت الزامی است.آب به حساب نیامده شبکهتجاوز نماید، ضرورت سرمایه

 .ستارائه شده ا ۴و۳ب در جدولهای دیگر کشورها به ترتی
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 [12آب به حساب نيامده شبکه هاي شهري برخی استانهاي کشور ] -3جدول 

 

 

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

 نام کشور
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ای
 

 28 8 21 7 7 15 13 25 15 درصد(تلفات)برحسبميزان

 

طبدق بدرآورد  و گذاری الزم برای رساندن مقدار آب به حساب نیامده به حدود استانداردهای جهانی الزامی اسدتسرمایه

میلیدارد  1/۳، کاهش یک درصد آب به حساب نیامده بده معندی بازگشدت گذشته دفتر مطالعات کاهش آب به حساب نیامده در سا  

هدای میلیون مترمکعب ارفیت جدید تأمین آب در شدرکت 2۰۰های آب و فاضالب و برابر  است با ایجاد تومان به توان مالی شرکت

 [.1۶و  1۵گذاری جدید در ایجاد تأسیسات را کاهش خواهد داد ]نیاز به سرمایه آب و فاضالب که بالطبع،

 

 هريعوامل مؤثر بر كاهش تقاضاي آب ش-2-3

به طور کلی در مدیریت تقاضا، کاهش آب به حساب نیامده، کاهش فشار در شبکه، نوم سیستم توزیع آب در شهر، اصالح  

جویی در مصارف گذاری آب و آموزش صرفهات و وسایل کاهنده مصرف آب، نرخکشی آب مناز ، استفاده از قطعسیستم لوله

باشند که باید از طریق ابزار قانونی، فنی، مالی و نیز برنامه آگاه آب شهری روشهای مناسب برای کاهش تقاضا و مصرف آب می

 کردن و آموزش همگانی به طور فعا  و مستمر پیگیری گردد.
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جویی در مصرف آب به نگرش و میزان آگاهی آنان نسبت به مسدائل مربدوط بده آب رفتاری مردم نسبت به صرفهرفتارها یا نیّات 

هدا و نگدرشآمیز اجرا شوند، الزم است که آگاهیرو، برای اینکه فعالیتهای مدیریت تقاضای آب به طور موفقیتبستگی دارد. از این

ها بیشتر شود. شدهر کاشدان یکدی از شود تا همکاری آنها در اجرای این برنامه جویی در مصرف آب اصالحهای مردم نسبت به صرفه

بدرداری شهرهایی است که با کمبود آب مواجه بوده و قرار است به زودی پرو ه انتقا  آب از رودخانه زاینده رود بده ایدن شدهر بهدره

جویی آب، ارتقای سط  آگاهی آنها از اهمیدت ه صرفهها و سنجش نگرش مردم کاشان نسبت بشود. به منظور اطالم از میزان آگاهی

جویی، تغییر نگرش آنها به سدمت صدرفه جدویی و بداال بدردن قابلیدت پدذیرش آنهدا بدرای و وضعیت آب شهر، آموزش راههای صرفه

آگاهی مدردم نسدبت  [. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان1۷اجرای اقدامات مدیریت تقاضا تحقیقی پیمایشی در این شهر انجام شد ]

جویی بر نگرش آنها به آب و نیدز بدر رفتدار آنهدا در جهدت جویی در مصرف آب و کارایی روشهای مختلف صرفهبه ضرورت صرفه

داری دارد. با تحلیل روند تغییرات مصرف ساالنه آب برخی از خانوارهدا )کداهش و یدا افدزایش ناگهدانی( جویی آب تأثیر معنیصرفه

 کشی بوده است.کشی منز  و یا برعکس پیدایش نشت در لولهل اصلی این تغییرات، اصالح سیستم لولهمعلوم شد که عام

کمبود اطالم از میزان مصرف و الگوی بهینه مصرف آب، کمبود اطالعات کافی در مدورد عوامدل افدزایش تقاضدا، پدایین بدودن 

هدای عرضده آب، کمبدود تر بدودن اجدرای برنامدهقیمت، راحتقیمت آب، تصور مردم از آب به عنوان یک کاالی اجتماعی و ارزان 

های مدیریت تقاضا، کمبدود های مدیریت تقاضا، پایین بودن قابلیت پذیرش جامعه برای اجرای فعالیتدرک مفاهیم، قلمرو و پتانسیل

زایدی بیشدتر نتی خدود، و اشدتغا همکاری و هماهنگی بین نهادها و سازمانهای آبی، مقاومت سازمانهای آبی برای تغییدر در سیسدتم سد

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.

باشد. تعیین قیمت مناسب برای آب هدم موجدب نرخ آب می یکی از پارامترهای موثر بر الگوی مصرف و مدیریت تقاضای آب،

کنندگان و کاربرد بهینده آن در مصدارف تجداری و صدنعتی شدده و هدم درآمددی از فدروش آن بدرای مصرف جویی آن توسطصرفه

از طرفدی هدای خددمات آبرسدانی و تصدفیه آن را تدأمین نمایدد. ای از هزینهشود تا بخش عمدههای آب و فاضالب حاصل میشرکت

سدازد. رعایت بهداشت و سالمتی شهروندان به شدت به عرضه آب بستگی دارد و گرانی آب بهداشت عمومی را با مشکل مواجه مدی

باشدد و بده تبدع آن اجتمداعی مدی -گدذاری آب در درجده او  تحدت تدأثیر مالحظدات سیاسدیدر ایران وضعیت موجود سیسدتم ندرخ

های کشور به جز اسدتان چهارمحدا  و بختیداری، اهمیت کمتری برخوردار است. در همه استانعملکردهای مالی و اقتصادی از درجه 

 باشد. های آب و فاضالب میمیانگین فروش آب کمتر از قیمت تمام شده آن در شرکت

فزایش یعنی عدم تأثیرپذیری کاهش مصرف آب با ا« کشش بودن تقاضای آببی»در بعضی از نقاط کشور از جمله شهر تهران، 

گذاری تصاعدی آب به تنهایی سیاست مؤثری برای ایجاد انگیزه در قیمت نشان داده شده است. بنابراین در این شرایط، قیمت

 جویی در مصرف آب نخواهد بود.کنندگان به صرفهمصرف
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کنندگان آب و [. اگر مصرف1۸ریا  هزینه دربرداشته است] 1۳۰۰هزینه طرح آبرسانی به یزد از زاینده رود، هر مترمکعب تقریباً 

اقتصادی این طرح ها داشته باشند )غیر از هزینه های احتمالی زیست محیطی(،  -گیرندگان اطالم کافی از هزینه های اجتماعیتصمیم

 جویی بیشتر خواهد شد.مندی و رویکرد آنها به صرفهعالقه

شدود ایدن هدا انجدام مدیی و یا از مسافتهای طوالنی به آنموضوم بسیار مهم در مدیریت آب شهرهایی که انتقا  بین حوزه ا

ها، مطالعات جامع آب شهری انجام شود. با انتقدا  آب و افدزایش مندابع آب برداری از این پرو هاست که قبل از طراحی، اجرا و بهره

تواند موجدب افدزایش جمعیدت و مدت حل خواهد شد؛ چراکه رسیدن آب به این شهرها، می این شهرها، مسئله کمبود آب در کوتاه

تقاضاهای آبی از طریق مهاجرت و نیز تغییر الگوی مصرف شود و مجدداً ایدن شدهرها را بدا کمبدود آب مواجده کندد. از ایندرو، لدزوم 

 [.۳باشد]جویی،تهیه قوانین جدید و تعیین قیمت واقعی آب از ضروریات این دوره میهای آموزشی در راستای صرفهاجرای طرح

 

 آب كشاورزي-2-4

میلیدارد مترمکعدب آن در بخدش کشداورزی بدرای  ۸۷میلیارد مترمکعب آب استحصالی ساالنه در ایران، بدیش از  9۵از مجموم          

شدود. برنامدهمیلیون هکتار باغ مصرف مدی 2/1میلیون هکتار زمین زراعی و  ۳/۶میلیون هکتار سط  زیر کشت آبی شامل  ۵/۷آبیاری 

معتقدند برای تأمین مواد غذایی سه نفر در سا ، یک هکتار زمین کشاورزی مورد نیاز است. بنابراین بدرای  (FAO)ریزان کشاورزی 

میلیون جمعیت فعلی کشور، سط  زیرکشت آبی باید به میزان قابل توجهی افزایش یابد. در حا  حاضر راندمان آبیاری که عمددتاً  ۷۰

-1۳۷۰سدا  ) 9[. ارزیدابی شدبکه آبیداری سدد دز در طدو  19شدود ]درصد تخمین زده مدی ۴۰الی  ۳۰ین بصورت غرقابی می باشد، ب

درصد( نیز کمتدر بدوده اسدت.  ۳۵درصد، از متوسط بازدهی در جهان سوم ) 21دهد که متوسط بازدهی کل آبیاری با ( نشان می1۳۸9

اند میزان مصرف آب در هر هکتدار را در زان و تحقیقات توانستههای ترویجی و آموزش کشاورکارگیری روشبهدر کشور امریکا با 

 [.۳و 2۰درصد کاهش دهند ] 1۶میالدی  199۸تا  19۸۰طی سالهای 

مقددار  ۵هدای جهدانی بسدیار بداال اسدت. جددو  میزان مصرف آب برای آبیاری محصوالت مهم کشاورزی نیز در مقایسه با ندرم        

 [.21دهد ]متوسط مصرف آب اقالم مهم کشاورزی در کشور را در مقایسه با مصرف جهانی نشان می

شود که چگونه  یامر جلب م نیتوجه به ا نیشتریشود، ب یو کمبود آب مطرح م یبحث خشکسال کهیهنگام یبه طور کل

 نکهی. غافل از امیکن یریشدن آب جلوگ عیو از اسراف و ضا میمصرف کن یتا آب کمتر میبه عمل آور یداتیو چه تمه میعمل کن

 شود. یغذا مصرف م دیتول یدر دسترس برا نیریآب ش نیشتریاست و ب ازیآب مورد ن ییهر کاال دیتول یبرا

 

 



 

 

9 

 

 

 ]21[مقایسه مصرف آب کشاورزي در آبياري انواع محصوالت -5جدول 

 )مترمکعب در هکتار(مصرف در ایران  مصرف جهانی )مترمکعب در هکتار( 

 6400 4500-6500 گندم )شتوي(

 17900 7000-10500 صيفی جات

 10000-14000 5500-7500 چغندرقند

 8000-10000 4500-7000 برنج

 18000-20000 15000-25000 نيشکر

 10000-12000 5000-8000 ذرت

 

غذا در  یدرآمدها، تقاضا برا شیو افزا ینیرشد شهرنش ت،یجمع شیاست. با  افزا نیبه آب و منابع زم یغذا مشروط به دسترس دیتول

که  میجلب شده است که چکار کن نیمسائل کمبود آب، همه توجه ها به ا لیبرابر شود. امروزه بدل 2ممکن است  ندهیسا  آ ۵۰

دو برابر مقدار  ،یسب کالرغذا بر ح یجهان دیدهد که مقدار تول ینشان م های. بررسمیآور بدستاز هر قطره آب  یشتریمحصو  ب

هستند، مشکل  هیدچار سوء تغذ اینفر در سراسر دن ونیلیم ۸۶۰ کهیجهان است. در حال ینفر اردیلیم ۶/۶ تیکل جمع یبرا ازیمورد ن

علت است که کل  نیمسئله به ا نیبه غذا است. ا یعدم دسترس لیبه دل کهبل ستیبه علت کمبود غذا ن ایمناطق دن یدر برخ هیسوء تغذ

بدست مصرف کننده برسد از  نکهیقبل از ا یدیتول یاز غذا یادیمقدار ز کیناکارآمد است و  اریتا مصرف بس دیاز تول ندیفرآ

 .رود یدست م

شود که به آن آب  یآب مصرف م یمقدار متنابه یدر کشاورز ییمواد غذا لوگرمیک کیهر  دیتول ندیکه در فرآ یطیشرا در

به  یینمودن مواد غذا عیو ضا لیو م فیحفظ آب و ح یتا مصرف به معن دیتول رهیدر زنج ییشود. حفظ مواد غذا یگفته م یمجاز

مصرف غذا  و دیتول تیریبه نقش مد تحقیق حاضرباشد. در  یم ییمواد غذا دیتول یآب صرف شده برا ختنیاتالف و دور ر یمعن

 شود. یپرداخته م یو خشکسال یکم آب طیاز آب خصوصاً در شرا نهیو مصرف به ییدر صرفه جو

 

   شدن هستند ابيآب در حال كوچک شدن و كم منابع-2-4-1

زده است. در حدود  خی ایشور و  رایآن خارج از دسترس ما است ز شتریوجود ب نیشده است. با ا دهیجهان از آب پوش شتریب

 نیا شتریجهان، قابل استفاده و در دسترس بشر است. از نظر مقدار، ب نیریش یآبها %1کمتر از  ای نیزم یهادرصد از کل آب ۰۰۷/۰

انجام شود و اگر  یوجود اگر چرخش آب به خوب نیاست. با ا یدوره ا یهایوابسته به بارندگ ایو  یربهداشتیآلوده، غ ن،یریآب ش
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باشد. در  یکاف نیکره زم یانسان بر رو اتیح یتواند برا یسهم کوچک از آب م نی، هم میآب به طور عاقالنه استفاده کن نیما از ا

 یجیکوچک شدن تدر ،یرسد که مسئله واقع یاما به نظر م تند،شدن هس ابیکه منابع آب در حا  کاهش و کم ستین یشک نیا

 World Water آب یبان جهان دهیباشد. د ینادرست آن م تیریکردن آب و مد عیتر ضا یمنابع آب نباشد بلکه مسئله اصل

Vision  ستیما ن یازهایکمبود آب جهت رفع ن لیبحران به دل نی: امروزه بحران آب وجود دارد اما اسدینو یدر گزارش خود م 

 بد عمل کردن ما، جهیکنند و در نت یاستفاده نم یدرستنفر از آب به هاونیلیکه مآب است. آنچنان تیریبلکه به خاطر بحران مد

 .]22[میشده ا عتیبد شده  است و دچار قهر طب زین ستیز طیمح

رود و  یاز دست م ایدر سراسر دن یکشاورز ینهایزم یاریقرار دارد که توسط  آب یمیمرکز بحران آب، مقدار آب عظ در

 یاریآب موجود صرف آب %۶۶به طور متوسط  (World Water Council)آب یشود. براساس گزارش انجمن جهان یتلف م

صرف  %1۰کند، یآب را بخش صنعت مصرف م %2۰رسد.  یم هم %9۰تا  زانیم نیشود و در مناطق خشک ا یم یمزارم کشاورز

 ]2۳[شود یاز منابع و مخازن از دسترس ما خارج م ریبه صورت تبخ زیآب ن %۴شود و  یم یمصارف خانگ

 

 مسئله یابی شهیر-2-4-2

 یهاریتر و ج یمغذ ییبه مصرف مواد غذا یشتریب لیکرده است و مردم تما رییتغ ییعادات غذا ،ینیدرآمد و شهر نش شیافزا با

ها گشته انوام مختلف غذا یبلکه تقاضا برا یمصرف یدر مقدار غذا شیامر نه تنها موجب افزا نینموده اند. ا دایمتنوم تر پ ییغذا

و  جاتیشکر، سبز ریتر نظبا ارزش ییو مواد غذا یوانیح نیپروتئ شوند، محصوالتیثروتمندتر م ردمهر چه م یاست. به طور کل

 ازیمثا  مقدار آب مورد ن یدارد. برا ازین ینسبت به غالت معمول یشتریبآب  ،یکنند که از نظر کشاورزیمصرف م یشتریروغن ب

گوشت  لوگرمیک کی دیتول یبرا کهیمتفاوت است در حال تریل ۴۰۰۰ تا ۵۰۰مختلف از  یهامیبراساس اقل گندم  لوگرمیک کی یبرا

 ۵۰۰۰شود،  یبسته نگهدار طیدر شرا ایشود و  هیتغذ یو نحوه پرورش آن که با علوفه مرتع وانیبراساس نوم ح ،یادر هر نقطه

 .]2۴[است ازیآب مورد ن تریل 2۰۰۰۰تا

از مناطق پر آب به مناطق کم آب  ییتجارت مواد غذا نیاست. همچن یو ارتقأ بهره ور دیتول شیراه حل افزا کی نیب نیدر ا 

وارد  یبرا یو پو  کاف یکم آب، امکانات مال یاست که کشورها نیا ازمندیامر ن نیدهد و البته ا فیتواند کمبود آب را تخف یم

غذا هست.  یبرا ازیکاهش آب مورد ن یهم برا یگریکشف نشده د یهاباشند. اما راه شتهپرآب را دا یکردن غذا از کشورها

 ینفر اردیلیم ۶/۶ تیکل جمع یبرا ازیدو برابر مقدار مورد ن ،یغذا بر حسب کالر یجهان دیدهد که مقدار تولینشان م هایبررس

 جه،یبه غذا است. در نت یعدم دسترس لیست بلکه به دلیبه علت کمبود غذا ن ایمناطق دن یدر برخ هیجهان است. مشکل سوء تغذ

 .]2۵[تواند بکند یشده ندارند، نم دیتول یبه غذا یکه همچنان دسترس یبه کسان یجهان کمک یغذا شیافزا
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 در سطح جهان يديتول يغذا %۵۰ اتالف-2-4-3

بدست مصرف کننده  نکهیقبل از ا یدیتول یاز غذا یادیمقدار ز کیناکارآمد است.  اریتا مصرف بس دیاز تول ندیفرآ کل

در حا  توسعه اتالف محصو  در مزرعه عمدتًا به  یبرسد. در کشورها %۵۰رود. کل اتالف غذا ممکن است به  یبرسد، از دست م

حمل و نقل و  ،یعمل آور نیاست. اتالف غذا در ح ریمتغ %۳۵تا  1۵از برداشت از  سپ فیضع یهایو تکنولو  هایماریعلت آفات، ب

 یمرحله م نیمواد، مقدار اتالف در ا تیفیکاهش ک لیشود اما به دل یزده م نیتخم % 1۵تا  1۰از  نانهیبه طور خوش ب یساز رهیذخ

کمتر  یو تا حد ییمصرف مواد غذا نیدر ح یمالحظه ا بلاتالف قا تیمحصو  باشد. و در نها یکل ارزش اقتصاد  %۵۰تا  2۵تواند 

یم ختهیغذا دور ر ماندهیکه در هر وعده خورده نشده و به عنوان ته مانده و باق ییو غذاها یمواد فاسد شدن یخرده فروش نیدر ح

 .]2۶[افتدیشوند، اتفاق م

 کایاست. در آمر شیغذا در حا  افزا عاتیدر اتالف و ضا ییغذا عیو صنا ییمواد غذا یهامصرف کنندگان، فروشگاه نقش

که  ییهادهد خانواده ینشان م هایاز سوئد ریگزارش اخ کیشود.  یشده، در مناز  خورده نم یداریخر جاتیتازه و سبز وهیم 2۵%

دهد. در یرقم را نشان م نیهم زی. مطالعات در انگلستان نزندیریشده را دور م یداریخر یغذا %2۵بچه کوچک هستند  یدارا

 .]2۷[باشد  %1۰شود که در حدود یزده م نیخمغذا در مناز  کمتر است و ت عاتیدر حا  توسعه، اتالف و ضا یکشورها

 

 ؟ستيچ يمجاز آب-2-4-4

مقدار  یدهد. آب مجاز یمواد مختلف را نشان م دیآب در تول تیاهم یبه خوب (Virtual Water)یبه نام آب مجاز یمفهوم

تا به مرحله تکامل برسد و مقدار آن معاد   کندیمصرف م دیتول ندیفرآ یط یفرآورده کشاورز کی ایکاال و  کیاست که  یآب

بدان معناست  فیتعر نیدر ا ی. صفت مجازباشدیم انیاز لحظه شروم تا پا دیتول رهیدر مراحل مختلف زنج یجمع کل آب مصرف

از آب  یزیناچ اریبخش بس قتیندارد و در حق یکیزیوجود ف ییدر محصو  نها د،یتول ندیفرآ یکه بخش عمده آب مصرف شده ط

 ست،ین یواقع ریغ یبه معنا یصفت مجاز نکه،یمانده است. نکته مهم ا یدر بافت محصو  باق یبه عنوان آب واقع انیدر پا یمصرف

در  یزیرو برنامه تیریمد د،یمکان تول ،یو فرهنگ یمیاقل طیاست. شرا یآب کامالً واقع ،یگفت که آب مجاز دیبا حاًیبلکه صر        

یکاال در مناطق مختلف جهان متفاوت م کیکاال مؤثر است و قطعًا مقدار آن در مورد  یو حجم آب مجاز زانیم

 .]2۸و2۷و2۶و2۴[باشد

 .از محصوالت مختلف آورده شده است یمقدار مشخص دیتول یبرا یمقدار آب مصرف ۶  جدو در
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 ]29[آب مصرفی برای تولید مقدار مشخصی از محصوالت-۶جدو  

 
 

مترمکعب در سا   2۵۰۰ ییکایآمر کیو  11۵۰ یفرد  اپن کی،  ۷۰۰ ینیشهروند چ کی یمصرف آب مجاز زانیم  

متر مکعب آب  1هر فرد  کهیافراد دارد، به نحو ییغذا رهیبه نوم ج یدر روز بستگ یبرآورد شده است. مقدار مصرف آب مجاز

 ۵و  یاهخواریگ میر  کی یدر روز برا یمترمکعب آب مجاز ۶/2. رددا ازی)زنده ماندن( خود نهیپا رهیج یدر روز برا یمجاز

مختلف جهان،  یبحران کمبود آب در کشورها دیالزم است. با توجه به تشد ییکایبه سبک آمر یگوشت رهیج کی یمترمکعب برا

شده  برخوردارکالن آب  یگذاراستیو س یزیردر برنامه یاژهیو تیبواسطه عمق مفهوم آن از اهم یموضوم آب مجاز

 .]۳۰و2۴[است
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ست؟يحل چ راه  2-4-۵-  

غذا و در  یو امکان کاهش کل تقاضا برا ییدهد که ما توانا یاز حد، نشان م شیو مصرف ب عاتیخالص اتالف، ضا مقدار

شامل  لیافراد و عوامل دخ هیهدف کل نیبه ا لین ی. و البته برافتدیبه خطر ب ییغذا تیامن نکهیبدون ا میرا دار یآب کشاورز جهینت

دولت  ها،یفروشگاه ها و خرده فروش ،ییغذا عیشده، صنا دهیحمل و نقل محصوالت تول انندگانر ،یمزرعه داران، کارگران کشاورز

از  یرا کنتر  و محدود کنند. برخ یینمودن مواد غذا عیاتالف و ضا یستیبا یهمگ ریمصرف کنندگان ثروتمند و فق تیو در نها

که  یها و زحمت نهیهز ایمربوط به قسمت آنها نسبتاً کم است و  عاتیضا رایبهبود راندمان دارند ز یبرا یکم زهیعرصه، انگ نیا افراد

 نیمثل زارع گرید ی. اما برخدیآ یاست که بدست م یتر از سود نیو سنگ شتریب اریمتحمل شوند بس تیبهبود وضع یبرا دیبا

 نیممکن است ا کنیلاست. و ییغذا یمنیدرآمد و ا شیآنها، افزا یکاهش اتالف محصو  پس از برداشت برا دهیکوچک، فا

 یگذار هیمنظور، سرما نیا یالزم رانداشته باشند. برا یبه منظور بهبود تکنولو  یگذار هیسرما یبرا یکاف یامکانات مال نیزارع

 .پس از برداشت الزم است یهایاز تکنولو  یبانیپشت یبرا

و  میمورد تعل دیافراد مختلف با نی. عالوه بر اردیقرار گ یمورد بررس قیبه طور دق دیها باو فروشگاه ییغذا عینقش صنا نیهمچن

 یشروم کار، مدارس و سازمانها یرا کاهش دهند. برا ییمواد غذا عاتیتوانند ضا یکه چگونه در عمل م رندیآموزش قرار گ

هر چه  میتوان یکه چگونه م میببر نیاست که فکرمان را فراتر از ا دهی. امروز وقت آن رسرندیتوانند مورد توجه قرار گ یم یعموم

 میتوان یو چگونه م میکن دیتول میتوان یرا م ییاز مواد غذا یکه چه نوع میکن یشروم به جستجو و بررس دیبلکه با م،یکن دیتول شتریب

 .میببراز آنها  یشتریب دهیفا

 گردد: یم شنهادیپ لیو مصرف غذا موارد ذ دیتول تیریمد قیدر مصرف آب از طر ییصرفه جو یبرا

در  کهیافتد، در حال یاتفاق م ییدر قسمت مصرف مواد غذا شترینمودن غذا ب لیو م فیاتالف و ح افتهیتوسعه  یدر کشورها  .1

 یافتد. لذا بررس یو مغازه ها اتفاق م یدر سط  مزرعه، حمل و نقل، انباردار شتریاتالف غذا ب رانیدر حا  توسعه مثل ا یکشورها

 یاز مزرعه تا مصرف غذا)در مناز ( و دادن راهکارها و آموزشها دیتول رهیسط  و هر حلقه از زنج راتالف غذا در ه زانیعلل و م

آب مصرف  جهیغذا و در نت عاتیز اتالف و ضاا یریتواند به طور چشمگ یدر هر قسمت م لیدخ یالزم به افراد و مجموعه ها

توجه داشت  دیکننده است. با نییتع اریبس ییهم روستا و یکند. آموزش زنان در جامعه شهر یریآنها جلوگ دیتول یشده برا

چگونه  یاست اما برا رگذاریقطعًا تأث دیتول ینهاده ها هیو آب و کل ییو مراقبت بر مصرف مواد غذا ییصرفه جو یاگرچه تذکرها

 .را دارد یاثرگذار نیشتریو به صورت رو در رو ب یحضور یانجام دادن آنها، آموزش در کالسها

 یکردن راهها دایشود و با پ لیآب تشک نهیو مصرف به ییصرفه جو یمیکارگروه دا ای تهیدر هر صنف از جامعه الزم است کم .2

 اریدر اخت یحضور یکالسها یانتشار جزوه و  کتاب و برگزار قیاطالعات را از طر نیآب، ا نهیو مصرف به ییصرفه جو یعمل

و  نهیاستفاده به ایکاهش مصرف آب و  یبرا یو نکات خاص هایکار زهیرا در هر صنف، ریهمان صنف قرار دهد. ز یافراد و اعضا
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و  ییها، قابل شناسا تهیکم نیدر ا ستیز طیآب و مح لیکارشناسان مسا یها با همکارراه حل نیآن وجود دارد. ا افتیباز

آنها  استفاده  یعمل اتیبه آنها از تجرب مراجعهتوان الگو گرفت و با  یرابطه از افراد کم مصرف م نیشدن است. در هم یکاربرد

 .کنند یاز آب بهتر استفاده م ایکنند و  یمصرف م یآب کمتر یرینمود که چگونه و با چه تداب

در  ییمدت مواد غذا یطوالن ی. نگهداردیدار ازیکه به آن ن دیکن یداریرا آن اندازه خر ییاز آب، مواد غذا نهیاستفاده به یبرا   .۳

 .شود یم یینامناسب موجب فساد و اتالف مواد غذا طیمناز  در شرا

حساب ساده، مقدار  نیماش کیبا حجم و وزن مشخص، ترازو و  مانهیپ کیگوناگون در منز  با استفاده از  یهنگام طبخ غذا ها .۴

از  قیطر نیشود و به ا هیمقدار غذا متناسب با تعداد افراد ته جهیتا در نت دیتر محاسبه کن قیرا دق ییاز اقالم غذا کیهر  ازیمورد ن

ه مناسب برنج و حبوبات را ب یها مانهیتوانند پ یم یو استاندار هایشود. شهردار یم یریجلوگ یادیشدن غذا تا حد ز هیاضافه ته

 یناز  به مردم داده شود و در برنامه ها متیبا ق یعرضه مواد غذا یدر فروشگاه ها ایمردم قرار بدهند و  اریدر اخت گانیطور را

 .داده شود شها آموز مانهیپ نینحوه استفاده از ا یآشپز

 یبرا زریفر ایو  خچا یمناسب در  طیرا در شرا ییاضافه آمد، آن مواد غذا ییصرف غذا اگر مواد غذا ایو  هایهمانیپس از م .۵

قرار داده شود و دقت شود که  خچا یبالفاصله پس از سرد شدن در  دیبا ییمنظور مواد غذا نیا ی. برادیمصرف نوبت بعد قرار ده

 کیرا با استفاده از  خچا ی یدما دیتوان یم خچا ،یاز درجه مناسب  نانیاطم یباشد. برا گرادیدرجه سانت ۴کمتر از  خچا ی یدما

 .کند یم عیرا تسر ییمواد غذا بیفساد و تخر رایز دیکن یخوددار خچا ی. از بستن درب اروف غذا در دیدماسنج تست کن

کننده حبوبات  لیبدن و استفاده از گوشت به صورت مکمل و تکم ازیمورد ن نیو پروتئ یانر  نیتأم یمصرف حبوبات و غالت برا.۶

از  نهیمتنوم و خورشتها وجود داشته است، موجب استفاده به یآبگوشت یبه صورت غذاها یرانیا لیو غالت، آنچنانکه در فرهنگ اص

 یادیز اریمقدار آب بس یگوشت یو غذاها تزایهمچون برنج ، همبرگر، پ یو غرب یبوم ریغ یغذاهامصرف  کهیشود. در حال یآب م

به طور بالقوه چاق کننده و  جهیروغن الزم دارند تا بتوان آنها را مصرف نمود و در نت زین یادینوم غذاها مقدار ز نیر ادارد و اکث ازین

 .هستند زین یضد سالمت

و  ییبه مواد غذا شتریب ازیو ن تیطرف و رشد روز افزون جمع کیکاهش منابع آب از  یهایبا اوج گرفتن نگران نیبنابرا

که جزو مناطق خشک  رانیمانند ا یبه خصوص در کشور یمصرف آب کشاورز یساز نهیبه گر،یاز طرف د یمحصوالت کشاورز

مصرف آب و  هیرو یب شیتواند افزا ینم ایدن نیریو ش زیبرخوردار است. منابع آب تم یخاص تیاز اهم د،یآ یبه حساب م ایدن

 ایدن یاز کشورها یاریغذا در بس نهیهز شیامر کاهش منابع غذا و افزا نیا جهیموجود را تحمل کند. نت ینادرست و ناکاف تیریمد

 .بوده است

مصرف آب،  یاتالف و بهبود بهره ور نیآب است. کنتر  و محدود کردن ا ختنیغذا مثل دور ر ختنیدور ر نکهیتوجه به ا با

برنامه مؤثر حفظ آب  کیکند. در واقع  یفراهم م یجهان یها و گرسنگ ستمیکشاورزان، تجار، اکوس یفرصت مناسب برا کی
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 یبرنامه جامع در تمام حلقه ها کیاست که در  ریامکان پذ یامر در صورت نیاکه اتالف غذا به حداقل رسانده شود. و  نستیا

افراد  هیکلو  استمدارانیمواد در دستور کار س نیو اتالف ا لیو م فیاز ح یریو جلوگ ییتا مصرف غذا، حفظ مواد غذا دیتول رهیزنج

و استفاده  ستیز طیکامالً موافق با مح ران،یا رینظواقع شده در مناطق خشک  یکشورها یبوم ی. فرهنگ و سنتهاردیقرار بگ لیدخ

راه حل بازگشت به سنتها و فرهنگ  نیاز منابع آب، بهتر نهیحفظ و استفاده به یاست و لذا برا افتهیو گسترش  جادیاز آب ا نهیبه

 است. یگرانقدر اله یها متداشتن نع یو پاش( و گرام ختی)رریاز اسراف و تبذ یدور ،یستیبر ساده ز یاست که مبتن یرانیا لیاص

قیمت گذاری فعلی آب کشاورزی براساس حجم آب مصرفی نیست؛ لذا باید ترتیبی اتخاذ گردد تا در مصارف کشاورزی نیز 

راندمان آبیاری و مدیریت مصرف آب در کشاورزی گردد. همچنین قیمت بر اساس حجم آب برآورد گردد تا موجب افزایش 

ها اقداماتی در راستای تهیه و تدوین قوانین الزم )مانند: قانون منع گسترش چاهگردد به جهت کاهش فشار بر روی آبخوانتوصیه می

به منظور مدرنیزاسیون تجهیزات  های جدید( و ایجادساز و کارهای الزم به جهت تسهیل در دریافت تسهیالت بانکی کشاورزان

 [.۳سازی الزم صورت پذیرد]های آموزشی و فرهنگآبیاری خود و افزایش برنامه

 

  آب صنعت-2-۵

ای از وضعیت مصرف آب صنایع بزرگ و درستی تنظیم نشده و هیچ مطالعه گستردهه در بخش صنعت نیز الگوهای مصرف ب

 تر از استانداردهای جهانی است.برداری در حدی بسیار پایینخورد و بهرهپتانسیل صرفه جویی در آنها به چشم نمی

درصد آن از منابع زیرزمینی کشور  ۴۶میلیون مترمکعب بوده که   ۵۷۴های صنعتی کشور معاد  حجم کل آب برداشتی کارگاه

با یک میلیارد مترمکعب و صنایع  ، صنایع کانی و غیرفلزی1۳۷۷[. در سا  ۳1درصد از منابع آب سطحی تأمین شده است ] ۵۴و 

 گیرند.میلیون مترمکعب مصرف آب ساالنه در مقام او  و دوم مصرف آب قرار می ۶۰۰غذایی با حدود 

شوند. های کاهش مصرف آب به شکل دقیق و درون و با مدیریتی صحی  انجام میدر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، برنامه

کشورهای در حا  توسعه حرکتهای موثری در اجرای طرحهای کاهش مصرف آب در حا  انجام است. همچنین در بسیاری از 

ها در کشورهایی مانند هندوستان، چین، تایوان، و دیگرکشورهای در حا  توسعه های انجام شده در جهت انجام این برنامهفعالیت

 گویای این مطلب است.

روی کارخانه قند اصفهان صورت گرفت، نشان داده شد که با اعما  روشهای پیشنهادی  بر 1۳۸۰ای که در سا  در مطالعه        

مترمکعب به ازای هر صد تن  1۵۰مترمکعب به کمتر از  ۳۳۸کاهش مصرف آب در مرحله او ، میزان مصرف آب تازه کارخانه از 

راحل بعدی نشان داده شده که می توان میزان یابد. در این مطالعه ضمن ارائه برنامه کاهش مصرف آب در مچغندرقند کاهش می

 [.۳و ۳2مترمکعب به ازای صد تن چغندر نیز کاهش داد ] ۵۰مصرف آب تازه کارخانه را تا میزان 
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ها، می توان با ممیزی آب در کارخانه در مطالعات مشابهی که در نقاط مختلف جهان صورت گرفته نشان داده شده که به راحتی       

تواند مصرف [. قیمتهای واقع بینانه و باالتر آب، مشاوره فنی و آموزش می۳۳در مصرف آب صنایع صرفه جویی نمود ] درصد ۴۰تا 

 ها تشویق نماید.جویی آن را در واحدهای صنعتی و کارگاهآب و صرفه

 

 گيري نتيجه-3

 سازیآماده غیرمترقبه، حوادث مهمترین از یکی عنوان به خشکسالی، ی زمینه در مطالعات انجام از نهایی هدف اصوالً

 نمودن آگاه. است هابحران گونهاین از آسان عبور برای پیشگیرانه اقدامات انجام و خشکسالی سخت شرایط با مواجهه برای جامعه

 توانندمی مردم و است مهم بسیار آب مصرف بهینه مدیریت مناسب هایروش همچنین و خشکسالی، زیانبار اثرات و علل از مردم

 و سازیفرهنگ. باشند داشته بدنبا  را مردم آگاهانه مشارکت و نمایند ایفا جامعه هاپذیریآسیب کاهش در موثری نقش آگاهانه

 کمک به آب رویه بی مصرف از جلوگیری و آب مصرف الگوی اصالح زمینه در اسالم مبین دین هایآموزه مداوم یادآوری

. داشت خواهد خشکسالی اثرات از پیشگیری در مهمی بسیار نقش مطمئنا انر ی، و آب مصرف هایهزینه نمودن واقعی و ها،رسانه

 خسارات تا نمایند، اجرا و ریزیبرنامه خشکسالی مقابل در پذیریآسیب کاهش جهت را موثری مدیریتی هایگام باید هم مسئولین

 نیازمند خشکسالی با مقابله نتیجه در. برسد ممکن حداقل به طبیعی بالی این از ناشی محیطی زیست و بهداشتی اجتماعی، اقتصادی،

 مسئولین. باشدمی پیشگیرانه و موثر مدیریتی راهکارهای اجرای و گذاریسرمایه جهت در مسئولین راسخ عزم و عمومی مشارکت

 آن قبا  در و باشند،می بهداشتی مسولین تایید مورد و نظارت تحت کافی و سالم شرب آب تامین به مواف همواره آب صنعت

 .است آب اسراف و اتالف از جلوگیری و آب منابع از بهینه و صحی  استفاده کنندگانمصرف مسئولیت

کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیتهای اقتصادی در دهه های آینده به شمار می رود. متأسفانه 

های کاملی برای استحصا  و مهار هرچه بیشتر آبهای سطحی وجود ندارد  لذا در اکثر مواقع برای جبران کم در کشور ما زیر ساخت 

کند. بنابراین  میهای آبخیز وارد میآبی به برداشت های بی رویه از آبهای زیرزمینی می پردازیم که این کار فشار زیادی را به حوزه

های جامع ها را به حداقل رساند و از سویی دیگر با تهیه طرحدر کشور این برداشتهای مدیریت مصرف آب توان با تهیه طرح

 برداری بهینه از منابع آب را فراهم نمود. آبخیزداری موجبات بهره

مجموعه اقداماتی که تاکنون در کشور در ارتباط با تأمین آب کشاورزی، شهری و صنعتی انجام شده، عمدتاً در زمینه مدیریت  

 د و عرضه آب بوده است و کمتر توجهی به مدیریت مصرف گردیده است.تولی

وری و راندمان جویی آب خصوصاً در بخش کشاورزی و افزایش بهرههمین دلیل تجدید نظر در الگوی مصرف و صرفهبه

است که در صورت  کننده آب و نیز بخش مصرف خانگی از اهمیت و اولویت باالیی برخوردارتولیدکلیه بخشهای تولید و مصرف
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های های زیرزمینی و حوزهتوان شاهد کاهش فشار بر روی سفره آبهای آموزشی میها و ترویج برنامهاجرای صحی  این طرح

 آبخیزکشور بود.
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