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 تعالیبسمه
 

  

  مقدمهمقدمه  

اهميمت و  ؛ايممايم و به رعايت آن نيز توصيه شدهکه هر کدام از ما بارها آن را شنيده است ، عبارتي"اصالح الگوي مصرف"

هماي کلمي سياسمت"، 1389انزدهم تيرمماه در پمنيمز جا است که مقام معظم رهبمري ضرورت توجه به اين موضوع تا بدان

به رعايت و توجه به آن سفارش را به رؤساي سه قوه و مجمع تشخيص مصلحت نظام ابالغ و همه را  "اصالح الگوي مصرف

الگوي مصرف به خصوص در حموزه منمابع  در شده، تاکنون رعايت آنهايي که بر اما با وجود همه تأکيدات و توصيهکردند؛ 

اصالح قابل قبولي صورت نگرفته اسمت، بمه روري مه  ها نيز به آن اختصاص يافته،سياست 1"8بند "که  مله آبحياتي از ج

بهره نبردن از مديريت صحيح در مصرف ساير منابع حياتي و انرژي از جمله آب، گاز، برق، بنزين و ... ما را در شمار ي ي از 

کند عدم رعايت الگموي مصمرف در بخم  اين ميان، مهمتر جلوه مي جهان قرار داده است. اما آنچه درپرمصرف کشورهاي 

هما و ، اممروزه چمال و چه به لحماظ اجتمماعي چه به لحاظ ساختاريصحيح و بهينه آب آب است. توجه ن ردن به مصرف 

آغماز  بما هقرار داده و هر سال ،کشورمان که در زمره کشورهاي خشک و نيمه خشک استمش التي را پي  روي منابع آبي 

اهميت اين موضوع، رمي چنمد  شود.هاي جدي مسئوالن و حتي شهروندان تبديل ميفصل گرما، کم آبي به ي ي از دغدغه

ها و بروز خش سالي و کاه  ذخيره منابع آبي اهميمت دوچنمدان يافتمه و ضمرورت توجمه بمه سال اخير با کاه  بارندگي

اي دهد؛ چراکه آب به عنوان کااليي منحصر به فرد و ممادهقرار ميمديريت و مصرف صحيح آب را بي  از پي  مورد توجه 

-هاي انساني را مورد مخارره قرار ميها است و نبود و يا کمبود آن، حيات بشري و ساير فعاليتحياتي متعلق به همه نسل

ارائمه تعريفمي مختصمر از  منابع آب و ضرورت استفاده صحيح از آن، ايمن نوشمتار بما با توجه به اهميتبر اين اساس، دهد. 

هماي مختلمف را و سمهم اسمتفاده آب در بخم  ، ميزان سرانه مصرف و مقايسه آن با سمرانه جهمانيمطلوب الگوي مصرف

 آب در گفتگو با حسن حيدري، کارشناس حوزه آبخيزداري موانع عدم تحقق اصالح الگوي مصمرفررسي کرده و در پايان، ب

 .شودارائه ميرا 

   چيست؟چيست؟مطلوب مطلوب الگوي مصرف الگوي مصرف  

اي که معطوف به نيازهاي فرد براساس سن، جنس، زمان و م ان است؛ مصرف نيز يعنمي صمرف الگو يعني تعيين چارچوبه

توان گفمت، الگموي مصمرف در هر نوع کاال، خدمت، فرصت و موقعيتي براي رسيدن به هدفي خاص؛ حال، براين اساس مي

                                                           
 :هاي زيرها بويژه بخ  کشاورزي در چارچوب سياستوري و نهادينه شدن مصرف بهينه آب در تمام بخ ارتقاء بهره :8بند .  1

 .آنسازي هنگامهاي مختلف و بهرراحي، تدوين و اجراي سند ملي الگوي مصرف آب در بخ  -

 .سازي استحصال، نگهداري و مصرف آبهاي بهينههاي تشويقي و حمايتي از ررحاعمال سياست -

 .تدوين و اعمال استانداردها و ضوابط الزم براي کاه  ضايعات آب، پاي  کيفيت منابع آب و جلوگيري از آلودگي آبها -

سازي تخصميص و مصمرف آب در بخم  اي بهينه تأمين و توزيع آب شرب و بهينهههاي آبياري کارآمدتر، ايجاد سامانهاصالح الگوي کشت و اعمال شيوه -

 .توليد براساس ارزش راهبردي و اقتصادي بيشتر

 .ريزي براي استفاده مجدد و باز چرخاني آببرنامه -

ينمي داراي تمراز منفمي و اعممال ممديريت هاي زيرزمهاي عملياتي مناسب براي ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب بويژه در سفرهتدوين و اجراي برنامه -

 .خش سالي و سيل، سازگار با شرايط اقليمي
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ي که اکثريت افراد جامعه هنگام مصرف از آن الگو تبعيت کرده و ش ل و هر جامعه عبارت است از آن نوع چهارچوب مصرف

 سازند.ميزان مصرف خود را بر آن منطبق مي

ترين روش مصرف در جامعه؛ بمه عبمارت ديگمر، انطبماق الگموي مصمرف و اما الگوي مصرف مطلوب عبارت است از مطلوب

حد کمي و کيفمي مصمرف، بهينمه و مبتنمي بمر منمافع فمردي و جامعه با موازين ديني، عقلي و منطقي، به روري ه در آن 

هاي مختلف برشمرد سمت الگوي مصرف مطلوب در بخ  توان حرکت بهجمعي باشد. بنابراين، اصالح الگوي مصرف را مي

ها، نيازمند هم ماري و خواسمت جمعمي زيرساختاصالح و همچنين  الگوي مصرفکه عالوه بر ترميم و اصالح مديريت در 

 دم و مسئوالن با ي ديگر است.مر

  ايران، سومين کشور پرمصرف آب جهانايران، سومين کشور پرمصرف آب جهان    

خش سمالي خاورميانمه و شممال کشمورمان در کمربنمد  رفتنقرارگم و همچنين با توجه به ميزان منابع آب و سرانه مصرف

يمن گمروه شمامل ، ايران از جمله کشورهايي است که در گروه کشورهاي مواجمه بما کمبمود فيزي مي آب قمرار دارد؛ اآفريقا

تمرين الکه ايمن کشمورها، حتمي بما بما؛ بدين معنا، با کمبود فيزي ي آب مواجه هستند 2025کشورهايي است که در سال 

نگاهي بمه سمرانه آب وري مم ن در مصرف آب، براي تأمين نيازهايشان آب کافي در اختيار نخواهند داشت. راندمان و بهره

. بمر ايمن گوياي وضعيت و شرايط نامناسب منابع آبي کشور در آينده خواهمد بمودهاي متفاوت، کشور ري سالتجديدپذير 

تقاضا بمراي آب بمه علمت رشمد جمعيمت، توسمعه  ،در حالي که متوسط حجم کل آب ساالنه کشور رقم ثابتي استاساس، 

ده اسمت. بمه کشاورزي، شهرنشيني و صنعت در خالل سالهاي اخير، متوسمط سمرانه آب قابمل تجديمد کشمور را تقليمل دا

مترم عمب،  3400به حمدود  1357بود، در سال  براي هر نفر متر م عب 5500حدود  1340در سال که  ،روري ه اين رقم

کاه  يافته است. اين ميمزان بما براي هر نفر متر م عب  2100به حدود  1376و در سال  2500به حدود  1367در سال 

متمر م عمب کماه   1400بمه  1393و در سمال  1750به حدود نيز  1385توجه به روند افزاي  جمعيت کشور در سال 

ميمانگين سمرانه  حاضمر حالاين در حاليست که، در  1متر م عب تنزل خواهد يافت. 1300به حدود  1400و در افق  يافته

يسه ست که در مقاليتر در روز ا 300فضاي سبز و...( حدود –خانگي -صنعتي-کل مصرف آب شرب در ايران )شامل تجاري

ليتمر  200ليتر در روز(، سموئد ) 175ن )ليتر در روز(، يونا 194ال )ليتر در روز(، پرتغ 200اسپانيا ) با اکثر کشورها از جمله

ليتمر در روز(،  142ليتر در روز(، ايرلنمد ) 153ليتر در روز(، اتري  ) 150ليتر در روز(، انگلستان ) 159در روز(، دانمارک )

 98ليتمر در روز( و لهسمتان ) 112ليتر در روز(، بلژيمک ) 129ليتر در روز(، هلند ) 129وز(، آلمان )ليتر در ر 150فرانسه )

و ايران را  باالتر بودهليتر در روز(  160ليتر در روز(،استراليا ) 250ليتر در روز(، آفريقاي جنوبي ) 250ايتاليا )ليتر در روز(، 

ليتر در  343ليتر در روز( و کانادا ) 382به روري ه، ايران بعد از آمري ا )کشور پرمصرف آب جهان قرار داده است.  10جزو 

که از نظمر دسترسمي بمه منمابع آب شميرين و ميمزان  و اين در شرايطي است است جهان روز( سومين کشور پرمصرف آب

 2.بارندگي در مقايسه با ديگر کشورهاي پرمصرف، کشوري فقير است

                                                           
1 .http://kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/Mechanical/OstadFile/dr_shams/bohran.pdf 

2 .http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13940407000803 

    http://donya-e-eqtesad.com/news/ 445817  
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 تربراي بررسي دقيق، مااآبي است؛ اگرچه، مديريت مصرف خانگي آب ي ي از موضوعات مهم و قابل توجه در مقابله با کم

سهم استفاده از آب در هاي مختلف نيز اشاره کرد؛ به روري ه ايد به سهم استفاده از آب در بخ بميزان مصرف آب، 

کشورهاي با درآمد در  بر اين اساس،هاي مختلف کشورهاي توسعه يافته با کشورهاي در حال توسعه متفاوت است. بخ 

د کل مصارف آب آن کشورها را درص 80درصد و مصارف کشاورزي حدود  10کم تا متوسط، مصارف صنعتي حدود 

درصد کل  30درصد و مصارف کشاورزي حدود  60دهد و در کشورهاي با درآمد باال، مصارف صنعتي حدود تش يل مي

 درصد به 2حدود  درصد کل مصارف آب مربوط به بخ  کشاورزي و 92در کشور ايران، حدود اما  مصارف آب است.

 1د.دهتش يل مي مصارف شرب درصد کل مصارف آب را 6حدود تعلق دارد و تنها مصارف صنعتي 
 

 
بنابراين، با توجه به اين موضوع آنچه که در اصالح الگوي مصرف آب، عالوه بر بخ  خانگي، بي  از پي  بايد مورد توجمه 

لگوي مصرف در بخ  کشاورزي است؛ زيرا تا زماني کمه همدررفت و ممديريت نامناسمب آب در قرار گيرد، ضرورت اصالح ا

 به قوت خود باقي خواهد ماند.نيز آبي بخ  کشاورزي همچنان به قوت خود باقي باشد، مش ل کم

 اصالح الگوي مصرف آب در ايران انعوم 

مجهمز  بمرايرف در بخ  کشاورزي مطرح است و سماليانه وري آبياري و اصالح الگوي مصبهره ءهاست که مسئله ارتقاسال

اي دولمت در اختيمار وزارت جهماد کشماورزي بخشي از منابع بودجه فشار، تحت آبياري تجهيزات به کشاورزي اراضي کردن

 ها در برخمي نقماط بحرانمي اسمت؟هاست؟ چرا شرايط دشمتگيرد. اما چرا همچنان خبر از افت و فرونشست دشتقرار مي

 شود؟محقق مي چه زمانياساساً اصالح الگوي مصرف آب در کشاورزي 

وري توليد کشاورزي به حد اعالي خود نرسد، الگويي اصالح اوالً بهره ،اصوالً تا زماني که در پاسخ به اين سؤاالت بايد گفت،

تمري از محصمول وزن پمائينتا زماني که مابه ازاي يک مترم عمب آب مصمرفي در کشماورزي،  ،نشده است. به عبارت ديگر

                                                           
1 .http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13940407000803 
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وري بمه ارتقماي بهمره ،گويي اسمت. ثانيماًاز اصالح ، گزافمه گفتن سطح منطقه برداشت شود، سخننسبت به کشورهاي هم

در هر حوزه آبخيز بين مصارف و منابع آب  بايدکننده اصالح الگوي مصارف آب کشاورزي نيست و عالوه بر آن تنهايي بيان

بخشمي بمه عرضمه و وري و تعادلبراين اصالح الگوي مصرف آب در کشاورزي در گمروي ارتقماي بهمرهتعادل ايجاد شود. بنا

 تقاضاي آب در هر دشت است. اما چه مواردي مانع تحقق اين دو امر مهم در کشور هستند:

زي و هماي کشماوردر شرايط فعلي حدود نيممي از چاه های کشاورزی؛. منطق ضعیف مجاز یا غیرمجاز دانستن چاه1

هزار حلقه چاه غيرمجاز در کشور وجود دارد. مبناي حقوقي تف يک چاه مجاز و غيرمجماز، زممان احمداا چماه  200بالغ بر 

هاي زيرزميني، اين منبمع عممومي کمه اختيمار آن بمه دسمت حماکم است. هر که زودتر از يک زمان خاص، توانسته به آب

بمرداري از آب اسمت، امما بقيمه آحماد ملمت از ايمن به استحصال و بهرهاسالمي است، دسترسي پيدا کند، ربق قانون مجاز 

گمذار ايمن فرصمت را بمراي متقاضميان فمراهم ن مرده کمه در صمورت تخلمف فرصت اقتصادي محروم هستند. حتمي قانون

 برداران مجاز، اين فرصت براي متقاضيان جديد محفوظ باشد. بهره

هماي غيرمجماز داننمد و شمروع بمه احمداا چاهه را براي خود مفروض ميدر چنين شرايطي توده متقاضيان حق احداا چا

هما نيسمت و هاي هنگفت سياسي و اجتماعي، هيچ دولتمي قمادر بمه مسمدود کمردن آنکنند که به جهت هزينهديگري مي

 نخواهد بود.

، متمرکز شود تا کشماورزان شده دولتمنطق مجاز و غيرمجاز بودن بر نحوه مصرف و تبعيت از الگوي رراحي بنابراين، بايد

کننمد ها محقق شود. در چنين شرايطي کشاورزان به شرري توليمد ميواداشته و عدالت در توزيع فرصتمناسب را به رفتار 

 شود.وري الزم را داشته باشند و جلوي روي ردهاي مصرفانه و غير الگويي ايشان گرفته ميکه بهره

سه دليل زير وزارت نيرو به عنوان متولي اصلي منابع آب کشور قمادر بمه اصمالح به  . ناکارآمدی ساختار مدیریت آب؛2

 الگوي مصرف آب کشاورزي نيست: 

توان براي کل کشور نسخه کلي نوشت. براي نمونه هر دشت ظرفيت و توان اکولوژيک مخصوص به خود را دارد و نمي الف(

که همان سال بارندگي برخي نقماط کمتمر از درحالي ،متر استيميل 1400بارش ساليانه در برخي از منارق کشور بي  از 

هاي کشور بي  از توان اکولوژيک اسمت، هاي زيرزميني در برخي دشتشود. همچنين مصارف آبمتر گزارش ميميلي 80

ور ريزي آب در کشمهاي آبمي چشممگيري معطمل مانمده اسمت. بنمابراين برناممهکه در برخي ديگر از نقاط ظرفيتدرحالي

محيطي هر دشمت باشمد و سماختار متمرکمز وزارت نيمرو ام مان حضمور، هاي زيستبايست منطبق بر شرايط و ظرفيتمي

 دشت کشور را ندارد. 600شناسايي و ارزيابي اکولوژي ي بي  از 

به عبارت  از سوي ديگر الگوي بهينه مصرف آب کشاورزي در گروي رعايت الگوي بهينه کشت بوده و متأثر از آن است. ب(

برداران را متقاعد کرد الگوي توليد را اصالح کننمد. ديگر براي اصالح الگوي مصرف آب در اراضي کشاورزي کافي است بهره

بمر از جملمه هاي بحراني از کشت محصموالت آبدار به جاي توليد زراعي، باغ احداا کنند؛ يا در دشتمثالً در اراضي شيب

برداري حداکثري از آب سبز )بماران( تقمويم زراعمي و جات خودداري کنند. يا براي بهرهصيفي برنج، هندوانه، خربزه و ساير

زمان کشت محصوالت را مبتني بر شرايط بارشي هماهنگ کنند. همسو کردن کشاورزان در توان وزارت نيرو نيسمت، زيمرا 
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در ايمن هاي زيرزميني است. رسيدن بمه نقطمه تعمادل بخشي به سفرهداري روي ديگر س ه تعادلواناز سوي ديگر آبخ ج(

داري افزايي در منمابع آب کمرد. آبخيمزداري و آبخموانتوان ظرفيمتشود، بل ه ميتنها با کاه  مصارف محقق نمي حوزه ،

 ه اختيار و نه مسئوليتي در اين حوزه دارد.ن ،شود و مدير فعلي منابع آبهاي کشاورزي محسوب ميجزئي از فعاليت

وجود اراضي مستعد توليد کشاورزي بمه داليمل مختلمف  با ،در شرايط فعلي. ممنوعیت در توسعه اراضی قابل کشت؛ 3

شود. به همان دليل که محدود کردن اراضي شهري منجر به افزاي  تراکم و توسمعه اجازه توسعه سطح زير کشت داده نمي

است، محدود کردن اراضي کشاورزي، کشاورزان را براي کسب درآمد بيشتر به سمت افزاي  عمل رد بر واحد عمودي شده 

 شود.هاي زيرزميني محقق ميسطح خواهد کشاند و اين امر با افزاي  مصارف آب و استحصال بيشتر آب

 

 

  کالم آخرکالم آخر    

د آب است و در صورت ادامه وضعيت و روند فعلي، ميزان تقاضاي آب به رور کلي دچار کمبوبه ماکشور در اين موضوع که 

دليل افزاي  جمعيت و توسعه کشاورزي و صنعتي و اجتماعي، افزاي  و ميزان منابع آب به دليل تغييرات اقليممي و بمروز 

ايمم، رهما تأکيمد کمرده، ترديدي نيست. همچنين، اگرچه، بارها و بايابدو کاه  کيفيت منابع آب، کاه  مي هاخش سالي

موانع فموق در تا زماني که اما  ت،گروي يک حرکت عمومي و احساس مسئوليت عموم مردم اس صالح الگوي مصرف آب درا

 هاي موفمق ديگمر در صمحنه حضمورکشور حاکم باشد، نبايد انتظار داشت مردم همچمون عرصمه و اجرايي ساختار حقوقي

مصرف را رعايت کنند و بخ  کشاورزي که بيشترين همدررفت آب و اسمراف در آن  اصالح الگويو به تنهايي  داشته باشند

-به حال خود رها شود. بنابراين، اگر بخواهيم به الگويي مطلوب در مصرف آب دست يابيم بايد ساير بخ  ،گيردصورت مي

در ايمن بخم ، همگمام و  هاي مرتبط از جمله بخ  کشاورزي نيز با اصالح ساختارها و رفع موانمع و مشم الت حموزه آب

 همراه با عموم مردم در حفظ و صيانت از اين سرمايه حياتي ب وشند. 


