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مقدمه:
وضعیت نابساعبنببنسگ

نترینند یبچهینکشو نوننهمترنازنآبنحوضهینآسریگند یبچه،نسهنجه نعدمنتیبدلنننبسعنوننصب فن

آبن(نقدا نآبنتجدیدپذیر)نهمراهنسبنتغتتراتنسبف نونترکتبنخبکهب،نشو نشدبنآبهب،ناف نسفرههبینآسینزیرزنتنی،نکبهشن
طوس نهوا،نسبنافگایشندنبنسهننتگابن1/8ند جهیننسباتیگرادنااب نسهنآنب ند ازندتنونعواقبنابشینازنایننعوانل،نشرایطینپتشن
آو دهناس نکهنضرو تنحفظنقطرههبینآبند نگذ نثباتههبینزنببن انسهنحقتقتینغترقبسلنتردیدنونشوخیابپذیرنتبدیلننیکند .ن
قربهبنپتشنابصرخارونگفتهناس  :ن
اادکناادکنعلمنیبسدنافس،نچوبنعبلینشود

ن

ن

نقطرهنقطرهنجمعنگرددنوااگهیند یبنشود ن

خشکنشدبند یبچهینا ونتهند نسبلهبیناختر،ننبن انسهنیبدننصرعندومنایننست نشیرننیاادازدنکهنضربالمثلناتگنشدهناس .ن
ایننضعربنالمثل،نضرو تنتفکرنونتیقلند ن استبیننوضوعنآبنوناتتجهگتریننفتدنوننؤثرند ناستفبدهینسهتنهنازنننبسعنآسین اند ن
اسطهنسبنتجمتعنقطرههبنونتبدیلنسهنسععباتینترننکیبهبنونتجمتعنآب هبنسهنصععو تنلتترهبنونسهنهمتننترتتبنسهننترنکیبهب،ننتلتوبن
نترنکیبهبنونآاگبهنسهننتلتب دننترنکیبهبن انیبدآو یننیکند.نعدمنتوجهنسهنقطرههب،ند نطولنحدودناتمنقربناختر-ناتمنقراینکهن
د نکنب ناسعرافند ننصعرفننوادنغذایی،نسوختین-نزیببهبینفراوابنابشینازنآبنسهنخشکنشدبند یبچهینا ونتهنننجرنگردیدهن
اس  .ن

جبندا دنسهننوضعوعنحابسندا ین آبند نطولنیکنسبلنآسین(اولننهرنتبنپبیببنشهریو نبه)نسطو نجدینپرداختهنشودنونحاببن
قطرههبینآبنسهنعنوابنکوچکتریننواحدند نحاععبسدا ینآبنحوضععههبنونزیرحوضععههبن(ازناظرنننبسعنوننصععب ف)نسطو نجدین
نو دنسر سععینقرا نگتردنتبنسطو ندقتمننتلتب دهبننترنکیبنآبنسب ادگینسععبلتباهند نجه ن فعناتبزهبننو دنسهرهنسردا ینسهتنهنقرا ن
گترد.ند نکشعو نخشعکنوناتمهنخشعکیننثلنکشو ننب،نحابسندا ینآبنونا زشگذا ینقطرههبینآبنسراینتوسیهینپبیدا ،نسبیدن
نو دنتوجهنجدینسرابنه یگابنقرا نگترد .ن
د نسحثنحابسدا ین آب،نعالوهنسرنتأکتدنسرنننبسعنوننصب ف،نسهننوضوعنا زشناقتصبدینآبناتگنسبیاتینپرداختهنشود.نسینوابن
نثبل،نا زشنتولتداتنسهنازایننصعرفنهرنیکننترنکیبنآبند نکشعنو ننبن،0/2ند نکشعو نقرقتگستببن0/1نوند نکشو نازسکاتببن
2/4ندال ناس .ناینننقبیاهناشببننیدهدنکهننیتوابنا زشنتولتداتنسهنازایننصرفنآبن انسبناستفبدهنازنتجب بنکشو هبیننوفمن
سبالنسردنتبنعالوهنسرنجلوگترینازنهد ن ف ننصب فنآب،نازنتولتدننوادنکما زشناتگنجلوگترینشود.نتجب بنکشو هبیننوفمند ن
زنتنه یناستفبدهنسهتنهنازنننبسعنآبنسرایناختصبصنسهنتولتداتنسبا زشند نزنتنههبینکشبو زینونصنیتی،ن اهکب یناس نکهن شدن
اقتصععبدینسبالنونحفظننحتزنزیا ع نپبیدا ن اند نپینخواهدنداش ع .نزیرا،ند نحاععبسدا ینآبنتأنتننحقبسهینتبالبهبنونتوجهنسهن
ا زشنآبهبنازناظرننبدینوننینویناتگننو دنسر سینقرا ننیگترد .ن
اینننقبلهنسهنننظو نحابسدا یندقتمنآبند نکلتهننراحلنسب ادگی،ناستحصبلنوننصرفنسبناگرشنسهنآبچهنکهنسود،نآبچهنکهن
هاع نونآبنچهنکهنسبیدنسبشعدنتهتهنشدهنونانتدناس ننو دنتوجهنکلتهنینذیافیببنونسهرهسردا ابنسهنویژهنکشبو زاب،نکب شنبسببنون
ندیرابنقرا نگتردنتبنسبنعملنسهنآبهب،نشعبهدنحوضعهن ینآسریگنسعرسعبگنونپبیدا ،نسبشتم.نهمینتن،نسبنالگونقرا ندادبنایننحوضهنونسبن
حاععبسدا یندقتمنآبنونتبدیلنتهدیدنسهنفرص ع ،نسععبیرنحوض عهنهبینپنجگباهینکشععو ن اناتگند نچهب چوبنتوسععیهینپبیدا نازن
اضعععمحاللناجبتنونسهنااعععلهبینسیدینهمببطو نتحویلندهتمنکهنازنااعععلهبینگذشعععتهنتحویلنگرفتهنسودیمنونثبس نکنتمنکهن
فرزادابن استتننایننآبنونخبکنهاتتمنونسهنآبنختبا ناکردهایم.نااشبءاله ...ن
بیان مسئله:
سراینسر سینجبیگبهنداخلینآبننو دناتبز،نتوجهنسهنآبننجبزینونسهنعبب تنسهترنآبنواقیی،نضرو تندا د.ننفهومنسبدهین
آبننجبزیننیتواادن« جمعنکلنآبننو داتبزنسراینتولتدننقدا ننیتنینازننحصول،نسبنتوجهنسهنشرایزناقلتمی،ننکبای،نزنباینون
اادنببنتولتدنسبشد».ن«آلن»ن نیتقدنسودنکهنهرنشخصنسهنطو ننتباگتننچهب هگا نلتترنآبنواقییند نهرن وزننصرفننیکند.ن ن
نصعب فنناعتقتمنآبنهرنافرنسراینشعربنونسهداشع نسهنطو ننتوسعزن100نتبن180نلتترند ن وزنونسرایننصب فنغترناتقتمننباندن
غذا،نپوشبک،نکبغذنون...نسهنطو ننتوسزن وزااهن0000نلتترنسرآو دننیشود .ن
نحتوینآبننجبزینسراینهرننحصععول،نسهنشععرایزننحتطینونجویند نکلنتولتدننحصععولنواساععتگینناععتقتمندا د.نعالوهنسرن
ناعبیلینهمیوبناقلتمنونتکنولویینتولتدننحصعوالت،ن ییمنغذاییناتگنتأثترنساعتب نزیبدین اند نحجمنآبننصرفینجمیت نیکن
نحدوده ینجغرافتبییندا د.نسهنعنوابننثبل،ند نصعععو تینکهن ییمنغذایینکلنجمیت نکرهینزنتننسهن ییمنغذاییننردمنکشعععو ن
آنریکبنتغتترنیبسد؛ننقدا نآبننو داتبزنسراینتولتدنغذایننردمنجهببن57ند صدنستشترنازنشرایزننوجودنخواهدنسود] .[1ن
اقشنآبننجبزینونلگومنتوجهنسهنآبنسبیدند نسحثنندیری نتقبضععبینآبننهمنتلقینشععودنونسبنتوجهنسهناثراتنفراوااینکهند ن
سبزا نتقبضبینآبننیتواادنداشتهنسبشد،نآبن انتح نکنترلنونهدای نخودند آو د.نالزمنسهنذکرناس نکهنصف ننجبزی،نسهننینبین
غترواقییناتا ،نسلکهنسبیدنگف نکهنآبننجبزی،نآبنواقییناس  .ن

سهنعنوابنتیریفنجبنعنآبننجبزی،ننی توابنگف :نآبننجبزینستباگرننقدا نآسیناسع نکهنسراینتولتدنهرناوعننحصولناعمن
ازنکشعبو زی،نصنیتینون...نسهننصرفننین سدنتبنآبننحصولنقبسلناستفبدهنشود.نقام نساتب نکوچکینازنایننآبن(کمترنازنیکن
د نهگا )نجذبنکبالننی شععودنونسخشنعمدهنسهنصععو تنپاععببنآلودهنسهننحتزنسرنیگردد.ناگرناینننحصععوالتنسهنیکنننطقهین
دیگرنصبد نشود،ندیگرند نآبنننطقهناتبزینسرایننصرفنآبنسراینتولتدنآبهب،نالزمناخواهدنسود.نسهنطو نکلی،ننیتوابنگف نکهن
نفهومنتجب تنآبننجبزینسهندادوسععتدنآبننصععرفینسراینتولتدنکبالهبنوننحصععوالتنکشععبو زینازنطریمننببدلهنینآبهبنستنن
کشو هبناشب هندا د .ن
آبننجبزیند ننحصوالتنکشبو زین اننیتوابننجموعنایننا قبمنوناحجبمنآبنسهنشمب نآو د] .[2ن
 آبننو داتبزنگتبهنسراین شد. آبنتبخترنشدهنحتننآستب ی. آبنتبخترنشدهنحتنننهب نونااتقبلنآبنسهننگ عه. آبنافوذنکردهند نزنتننپسنازنآستب ینونازندسترسنخب جنشده. آبنجب ینشدهند نزنتننونجمعنشدبند نااتهبینزنتننپسنازنآستب ی. آبنتبخترنشدهنتوسزنگتبهنونسر هبینآب. آبناشتینازنکبابلهبنونلولههبیننرسوطهنقبلنازنآستب ی. آبنالزمنسراینتولتدنکودهب،نسمومنونعلفکشهبیننو داتبزنگتبه. آبنالزمنسرایناتروینکب نوننبشتن آالتننو داتبزنسهنااب نعمرنوننتگابنکب کردناترویناااباینوننبشتنآالت .نن
انواع حسابداری آب:
-1نحاعبسدا ینعمونینآب:ناینن وشنسرایناولتننسب نتوسعزنهتأتنحاعبسرسینآبناسترنالتبنا ایهنشد.نایننستاتمنکهننیتوابن
آبن انستاتمنسبدهینحابسدا ینآبنابمگذا ینکرد،نستبشترنسراینحوضههبنونآسخوابهبنسهنکب ننی ود .ن
-2نحاعبسدا ینآبنا ایهنشعدهنتوسزننؤساهنینستنالمللینندیری نآب:ناسبسنآبنسرناادازهگتریننتگابنآبننصرفنشدهنازن
حوضهینآسخوابنسهنجبینآبناستخراجنشدهنطراحینشدهناس .ند نایننستاتمن«آبننصرفنشده»نون«آبنقبسلنندیری »نسهنطو ن
جداگباهناادازهگتریننیشواد .ن
-0نحاعبسدا ین دپبینآب:ننفهومن دپبینآبند نسعبلن2002نتوسعزن«آ جتننهوکاعتران»نسبنهدفناادازهگتریننتگابننصرفن
ناععتقتمنونغترناععتقتمنآبنسراینتولتدننحصععوالتننختلفننوننقبیاععهنآبهبنسبننتگابنآبننو دناسععتفبده،نطراحینشععدهناسعع .ن
شعبخصنهبینکلینکهند ناینناوعنحاعبسدا یننحبسعبهنننین شعواد،نعبب تندناز:ننصرفنآبنسبگ،ننصرفنآبنآسینوننصرفنآبن
خبکاعتری.نآبنسعبگنعبب تاع نازنآبنسب ادگی،نآبنآسینسهننجموعهناینازنآبهبینسعطحینونزیرزنتنینازنآبنهبینسطحینون
زیرزنتنینکهنسراینتولتدننحصعوالتنکشعبو زینسهنکب ننین ودنونآبنخبکاتری،نسهنآبنتصفتهنشدهنونسبزیبف نشدهنازننصب فن
آسیناطالقننیگردد .ن
-4نسعتاتمنحابسدا یناقتصبدین-نزیا نحتطینسراینآب:ند ناینن وشنحابسدا ینآبند نقبلبنحابسدا یننلینونسهنهمراهن
نتغترهبیننهمناقتصبدیناظترند آندننلیناادازهگترینوننو دنتحلتلنقرا ننیگتردنونسهنهمتنندلتلنایننستاتمنسهنستاتمنحابسدا ین

یک پب چهنننبسعنآبننیروفنشعدهناس .ند ناینن وشنازنیکنطرفننببدالتنفتگیکینآبنونازنطرفندیگرنا زشنهبیناقتصبدین
ایجبدنشدهینابشینازناینننببدالتننو دناادازهگترینقرا ننیگترد] .[3ن
ن

آب مورد نیاز و مواد آلی:
سراسعبسنسرآو دنکب شنبسی،ننقدا ننبدهنینآلینخبکهبینحوضهینآسریگند یبچهینا ونتهننیبدلنناتمند صدناس .نسنبسراین،ن
افگایشننوادنآلینخبکنسهنننظو نحفظن طوس نونکبهشننصعرفنآبند ننگا عنونسب ن هبنساعتب نضعرو یناسع .ند نصو تینکهن
نتگابننبدهینآلینخبکنیکند صععدنافگایشنیبسد،نستنن20نتبن27ند صععدن(د نسرخینننبسعن17نتبن07ند صععد)ننصععرفنآبنکبهشن
نییبسد.نسبنتوجهنسهنکش نآسینسبالاهن020000نهکتب نوننابح نسب هبینحوضهنسهنوسی ن100000نهکتب ند نکلن470000نهکتب ن
د نسععبلنآستب یننیشععود.ند نصععو تنافگایشننبدهینآلینازن0/7ند صععدنفیلینسهن1/7د صععد،نیینینافگایشنیکند صععد،ننقدا ن
نصعععرفنآبنحعداقعلن557ننتلتوبننترنکیبنکبهشنخواهدنیبف .نفیبلت هبیینکهننوجبنافگایشننوادنآلینخبکننیشعععواد،ن
عبب تندناز :ن
 -1هبنکردبنسقبیبیننحصوالتند ننگ عهنسهنجبینسوزاادبنیبنجمعآو ینآبهبن(چوبنآبهبنننبسعناصلینستونبسنهاتند)ن.
 -2استفبدهنازنکمپوس نونو نینکمپوس .
 -0استفبدهنازنکودهبینا گباتک.
 -4نبلچنپبشینسبننوادنگتبهینیبنضبییبتنکشبو زی.
 -7استفبدهنازنکودهبینسبگنیبنپوششنگتبهی.
 -5تنبوبنکش نننبسب.
 -5کبهشنشخمزاینخبک.
 -8جلوگترینازنفرسبیشنخبک.
ن
کشاورزی حوضهی آبریز دریاچهی ارومیه ،بیتها و امیدها:
تأثترنتوسیهینافقینکشبو زینحوضهیند یبچهنوناتگناثرنخشکنشدبند یبچهنسرنآیندهینکشبو زینحوضه،ننوضوعیناس ن
کهنسبنتوجهنسهنجمتعنجهبتنازناظرناقتصبدی،ناجتمبعی،نفرهنگینونحتینستبسی،نسهنیکناگرشنعمتمناتبزندا د.ننتهمنکردبنسخشن
کشعععبو زینوندفبعنابآگبهباهنازنایننسخش،نامیتواادنسهن اهکب ننؤثرینننتجنشعععود،نسنب ایننضعععرو تندا دنکهنکب شعععنبسعععبب،ن
سرابنه یگابنونندیرابنسخشنکشعبو زیناگرشندیگرین اند ننو دناینننوضوعنداشتهنسبشندنونسبنتوجهنسهنواقیت نهب،نااخهینقبسلن
قبولین انسراینآیندهینکشععبو زینحوضععهنوننهمترنازنهمهنآیندهینحوضععهینآسریگنا ایهنکنند.ند ناهبی نسحرابنخشععکنشععدبن
د یبچهن انازنیکنتهدیدنجدینسهنیکنفرص نننبسبنسراینتوسیهینپبیدا نونحفظننحتزنزیا ،نتبدیلنکنند.ن ن
د ننو دنستم هبنونانتدهبند ن وادناحتبیند یبچه،نسبیدنسهناقشنسخشنکشبو زین-نسبناثراتننثب نونننفینونسهناگرشنهمهجبابهن
پرداختهنشععود.نسهناظرننی سععدنکهناجبتند یبچهنسبناحتبینسخشنکشععبو زین(سبنتأکتدنسرنتوسععیهنعمودی)نسهترنسبشععد.نننظو نازن
توسععیهینعمودی،نافگایشنعملکردند نواحدنسععطاناس ع .ناگرشهبیننتفبوتینسهنجبیگبهنسخشنکشععبو زیند نآیندهیند یبچهن
ا ونتهنوجودندا د.نسرخینسبننحدودنکردبنفیبلت هبنونسرخیندیگرنحتینتیطتلینفیبلت هبینکشعععبو زین انتوصعععتهننینکنند.ند ن

حبلینکهنفیبلت هبینکشععبو زیند ن اسععتبینتوسععیهنینپبیدا ،ننیتواادنسهنسععهمنخودند نتیبدلناکولوییکنننطقهنونحتیناجبتن
د یبچهننؤثرنواقعنشود.ن ن
نیتوابنسبنتثبت نسطانزیرکش نونتولتدنونسبنکبهشنچهلند صدند ننصرفنآب،نآ زشنتولتداتنکشبو زین(زیرسخشهبین
ز اع نونسبغببای)ن انسهنچهب نسراسرنافگایشنداد] .[4ن
الزمنسهنذکرناس نکهنسبنیکپب چهسبزینا اضینز اعینونسبغی،نضمننحفظنفیبلت هبینکشبو زی،ننیتوابند یبچهن اناتگنازن
طریمنصرفهجوییند ننصرفنآبناجبتنداد.نزیرانسبنیکپب چهسبزینا اضینوناجراین وشهبینآستب ینند بنآبنساتب نزیبدین
اننیتوابنصرفهجویینکرد .ن
ن
ن
راهکارهای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی:
اسعتفبدهنازن اهنکب هبینندیریتینونافگایشنشعبخصنکب آییننصرفنآبند ننگا عنکشبو زینیکینازنگگینهنهبینعلمینسراین
نقبسلهنسبنکمآسیناس .نسبنتغتترن وشنآستب ی،نتاطتانننبسب،نتقویمنآستب ین(زنببنوننقدا نآستب ی)،نونسبن عبی نتراکمنکبش نونسبن
کوددهینننبسعععب،ننیتوابنسدوبنکبهشننینیدا ند نعلمکردننحصعععول،نآستب ین انتبن17ند صعععدننقدا نفیلینکبهشندادنوند ن
نصعرفنآبنصعرفهن جویینسهنعملنآو د.نافگایشنستاع ند صعدینشعبخصنکب آییننصرفنآب،نگبمنعلمینسلندیناس نکهند ن
جه نافگایشند آندنکشبو ز،نکمکنسهنتداومنفیبلت هبینکشبو زیند ن وستبهب،نکبهشننصرفناهبدههبینکشبو زین(سهنویژهن
آب)نوند ناهبی نکمکنسهنپبیدا ینتولتدننحصعوالتنکشعب وزیند نشعرایزنخشعکنسبلینونکمآسیننحاوبننیگردد.ن] [5نسبن
توجهنسهنسعتبس نهبینکلیناصالحنالگویننصرفن(سندن،)8نا تقبینسهره و ینوناهبدینهنشدبننصرفنسهتنهنآبند نتمبمنسخشهبنون
سهنویژهند نسخشنکشبو زی،نسبن عبی نچب چوبنستبس هبینزیرنانکببپذیرناس  :ن
 طراحی،نتدویننوناجراینسندننلینالگویننصرفنآبند نسخشهبیننختلفنونسهنهنگبمسبزینآب. اعمبلنستبس هبینتشویقینونحمبیتینازنطرحهبینسهنهسبزیناستحصبل،ناگهدا ینوننصرفنآب. تدویننوناعمبلناسعتبادا دهبنونضعواسزنالزمنسراینکبهشنضبییبتنآب،نهمنچنتننپبیشنکتفت نننبسعنآسینونجلوگترینازنآلودگینآبهب.
 اصالحنالگوینکش نوناعمبلنشتوههبینآستب ینکب آندتر،نایجبدنسبنباههبینسهنهینتأنتننونتوزیعنآبنشرب. سرابنه یگینسرایناستفبدهیننجددنونسبزچرخباینآب. استفبدهنازنآبنآستب ینزیرزنتنی. تدویننوناجراینسرابنه هبینعملتبتینننبسعبنسراینایجبدنتیبدلنستننننبسعنوننصعب فنآب،نسهنویژهند نسععفرهنهبینزیرزنتنینکهندا اینترازنننفینهاتندنوناعمبلنندیری نخشکسبلینونستل،نسبزگب نسبنشرایزناقلتمی.
 وننهمترنازنهمهناجراینپرویهنیکپب چهسبزینا اضینکشبو زین] .[6نروشهای کاهش تقاضای آب از طریق مصرف سوپر اذب ها:
سراسبسنسر سیهبیننیبوا نپژوهشهبینزیرسنبیینونانو نتولتدیننراکگنپژوهشهبیننجلسنشو ایناسالنی،ند نحبلنحبضرن
ستشنازن00ند صعدنآبننصعرفینکشعو ند نسخشنکشعبو زیننصعرفننننین شودنکهنسخشنقبسلنتوجهینازنآبنسهنعل ناستفبدهنازن

وشهبینسنتینونشتوههبینابد س نآستب ینهد ننی ود.نسبنتوجهنسهناهمت نتنشنآسیند نکشو ،نسهنکب گترین اهکب هبینننبسبن
سراینندیری ناینننشعععکلنضعععرو یناسع ع .نیکینازن وشنهبیننوجودنکهنکب سردنآبننیتواادنتبنحدودنهفتبدند صعععدننوجبن
صعرفهن جوییند ننصعب فنآبنسخشنکشعبو زینشعود،ناسعتفبدهنازنپلتمرهبینسوپرجبذبناس .ناینن وشنسهنتنهبیینونیبند نکنب ن
سعبیرن وشنهبیناویننآستب ی،نایننپتبااتلن اندا دنکهنسرزنتنهبینخشکیننباندنایرابن انازننصتب نخشکسبلینونفجبیعنزیا ن
نحتطینازنیک سونونوناساتگینشدیدنغذایینونسحرابناشتغبلنازنسویندیگرنسرهباد] .[7ن
نتیجه گیری:
ن حاعبسدا ینآبنحوضعهنهبنسرنعهدهنوزا تناترونسبیدنسبشدنونسراینهرسبلنآسینننبسعنوننصب فنسرحابننصب فنسخشنهبنازن
جملهنسخشنکشعبو زیناعالمنگردد.ننسراینافگایشنننبسعنوند سع ننصعرفنکردبننصب فند نسخشنکشبو زینپتشنهبدهبینزیرن
نطرحننینگردد :ن
-

عبی نکلتهیناصولننرتیدا ی،نآسختگدا ینونآسخوابدا ی.
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چهلند صدننصرفنآبنفیلینونافگایشنا زشنتولتداتنسهنچهب نسراسرننداظرناس نونسهنسرع نسبیدناجرایینگردد .ن
انتدناسع نسبنتوجهنجدینسهنحاعبسندا ینآبنونسهبودنناعتمرنسهرهنسردا ینازنایننننبعنسبا زش،نضمنناحتبیند یبچهینا ونته،ن
ااب نسهناحتبینحوضهینآسریگناتگناقدامنگرددنتبنایننحوضهنالگویینسراینسبیرنحوضههبینآسریگنکشو نسبشد .ن
ن
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