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 چکيده
ر راندمان نظاز از وضعيت مناسبي اين بخک است اما با اين وجود، بيشتترين ستهم مصرآ آب در بخک کشاورزی 

وده بهايي از قبيل شرب و خدمات ناچيز مصرآ آب در بخک یاين تفکر که سهم اصالح الگو نيست.برخوردار مصترآ آب 

بط با های ذهني مرتمنظر اول در خصوص سازه :باشداز دو منظر قابل نقد مي استتو اولويت با تمرکز بر بخک کشتاورزی 

 توانمي و پس از آن استس خانگي مقيامصرآ آب،  یفرهنگ اصالح الگونقطه آغاز اشاعه کنندگان آب است که مصرآ

مين آب شتترب و اختالآ قابل توجه آن أميزان هزينه کرد مورد نياز جهت ت ،دوم منظرها تعميم داد. به ستتاير بخکآن را 

مصرآ  یز بر اصالح الگوبا تمرک ،ی سياستي پيشنهادیلذا در اين خالصه نسبت به آب تخصيص يافته به ساير بخشها مي باشد.

ی مجدد از آب خاکستتتری در مقياس خانگي و رويکردهای ی راهکارهای مبتني بر استتتفادهمقياس خانگي با ارائهآب در 

ر راستای دی سازوکارهای اقتصادی قابل توجه ارائه ،شتود. معضتل اصلي در اين زمينهگرا به اين مقوله پرداخته ميطبيعت

و  که با تمرکز بر پرورش ماهيان خاوياری استسوی جوامع محلي پذيرش اجتماعي از برای ايجاد ستاختار انگيزشتي مزم 

 هایهای مبتني بر جزاير آرامک مد نظر بررستي شد و نتاي  آن جهت تحول سياستاين موارد در پايلوت ،گياهان دارويي

 .گرفتخواهد قرار استفاده مورد  ی شيالتو توسعه توليدات گياهي مرتبط با

 

 الگو مصرآ آب، آب خاکستری، استفاده مجدد، رويکرد طبيعت گرااصالح  ها:کليد واژه

 

 مقدمه -1

های حکمرانی و بطرت ویژه حکمرانی آب، بیانگر فعالیت بستر نهادی کژکاتکرد لفهؤدت خصور  م گرفتهمطالعات صورتت 

تاهکاتی که دو  ؛درضووه دنلام می ک  م یریت أمین آب و بسووتر نهادی که تاهکات دم ه تا دت   .(4931)فرزانه و همکاتان،  باشوو می

ا هایی که بگردد. س سازیهای افراطی معطرف میای و س سازیهای اصویی آن به انتاام آب بین حرضهمرتد دم ه از سویاسوتگراتی
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لعات   ها ب ون  رجه بهک   اما کماکان این سوویاسووتهای بسوویاتی تا گرشووید میلفهؤالمییی دت این خصور  موجرد ای که  جاتب بین

.  باوجرد ای که بستر نهادی کژکاتکرد میبرت کماکان با دت هم   ی گی ما ریس نهادی دت حام فعالیت آی میدت ی آن به اجرا گسوترده

رد داتد. یافتگی وجبا  مرکی بر ناش جرامع محیی دت  رسعهی حرکت به سمت حکمرانی خرب دت زمی همرجرد  است اما  جاتب مرفق

 گروه مه  سوووی آب دانهوووگاه دیر « آب و  رسوووعه پای ات»ی دو سوووام اخیر  یم  حایاا ی فعالیت دم ه ا گردی    جواتبی که باد 

کهاوتزی و م ابع طلیعی گرگان بر دو پاییرت دت شمام و ج رب ایران متمرکی گردد. دانهجریان کاتش اسی، کاتش ای اتش  و دکتری 

خیر با دت سالیان اتا ای های دم هفعالیت ،ی تاهلریاسا ی  گرانا تی دت کمیته ان .همکاتی داشوتهپژوههوی ی هااین فعالیتدت  زیادی

ها  مامی این فعالیت اصووییکه ه ف  ان دادهانجا  های  اتیخی آبی جییره قهووم سووازه ءهایی از قلیل احیاای دت پروژهنگرش فراتشووته

زن . وجرد چ ین جیایری، یکی از نیازهای اصیی حکمرانی خرب دت آن مرج میهایی اسوت که ملت ی بر پاییرت «یر آتامشاجی»ایجاد 

رتی مح ای هدت این تاسووتا دو  .ب یان و حرکت به سوومت  رانم  سووازی جرامع محیی اسووتهای دانشفعیی کهوورت دت تاسووتای بیرد ای ه

های  کمییی آن دت دانهگاه دیر  کهاوتزی رتش ه و دت صرتت حمایت، پایی معرفی و آغاز «دهک ه سلی»و  «میتده سلی» حت د ران 

 سازی خراه  ش .و م ابع طلیعی گرگان و جییره قهم پیاده

ب و ها بر اصالح الگری مصرف آد نظر ب ین صرتت اتائه گردی  که این پاییرترتی مبستهانجا  ش ه، با  رجه به مطالعات 

ی مج د از پساب پروتش آبییان به استفاده ،ی جامعدت این برنامه ن .ا هاستفاده مج د از آب دت  رانم  سازی جرامع محیی معطرف ش

ی مج د از آب بازیافت مرتد  رجه قرات ی شیالت، استفاده مج د از آب خاکستری و استفاده های پای ات  رسعههمراه   وین سویاسوت

اسا ی   طرس های میبرت برخرتدات است، د ران پاییرته بسازی قابییت اجرایی از که یهای دانش ب یانگرفته است. دت این خصر  ای ه

ها با ه ف ایجاد ساختات انگییشی و دت . این پاییرتگرددپیه هاد می 4به شرح ج وم دانهوگاه دیر  کهواوتزی و م ابع طلیعی گرگان 

راحی ش ه گرا طا تویکرد طلیعتتاستای اصالح الگری مصرف آب بر مل ای ج اسازی آب خاکستری دت مل أ و استفاده مج د از آن ب

 است.

 

 آب و تاهکاتهای مر لط یهای مر لط با م یریت  ااضاچالش :4ج وم 

استفاده مج د از آب و 

  رانم  سازی جرامع محیی

ماهی استفاده مج د از آب خاکستری دت پروتش اجرای پاییرت 

 خاویاتی دت مایاس خانگی

 محم تضا فرزانه

 مه ی ذوالفااتی

استفاده مج د از پساب آبییان دت  رلی  گیاهان زی تی اجرای پاییرت 

 داتویی دت مایاس خانگی

 محم تضا فرزانه

 خ ایات همتی

ی آماده سازی مصادیق جیایر آتامش )میتده و دهک ه سلی( و اتائه

ها با ه ف  حاق اه اف ها به جرامع محیی و سمندستاوتدهای پاییرت

 یافتگیجرامع محیی دت مسیر  رسعهمر لط با قراتگیری 

 محم تضا فرزانه

 فرشاد مرم ی

 خ ایات همتی

 محم  دل الحسی ی

 مه ی ذوالفااتی
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