هر بامداد در سراسر ایران

سودجوییعدهایخاصدرذخیرهسازیمیوهشبعید

قائم مقام خانه کشاورز گفت :وزارت جهاد کشاورزی اگر از هم اکنون به
فکر ذخیرهسازی میوه شب عید باشد هیچ مشکلی در این زمینه نداریم
اما نه اینکه آن را به عوامل دولتی خودشان واگذار کنند.به گزارش ایسنا،
عنایتاهلل بیابانی ،اضافه کرد :در حال حاضر هر نوع میوه ای که برای شب
عید می خواهیم ذخیره سازی کنیم به علت رانتهایی که پشت این مسئله
وجود دارد عدهای خاص از آن سود میبرند که زیبنده نیست.

آفتاب اقتصادی -علی اکبر ســمیعی :ادامه خشکسالی و
بحران کم آبی ،کشــورمان را با چالشهای زیادی مواجه کرده
تــا جایی که دولت یکی از اولویتهــای اصلی خود را موضوع
آب و محیــط زیســت اعالم کرده اســت.بحران کم آبی آنقدر
جدی اســت که بســیاری از اســتانها را تحت تاثیر خود قرار
داده و به همین دلیل اجــرای برنامههای علمیو کارآمد برای
مقابلــه با این بحران دیگر یک انتخاب نیســت بلکه یک الزام
اســت .آفتاب اقتصادی برای بررسی بیشتر این موضوع با دکتر
علی وثوق پژوهشــگر آب و محیط زیست که دکترای خود
را از دانشــگاه علــم و صنعت گرفته و اکنون کارشــناس آب
شرکت مهاب قدس اســت گفتگویی تفصیلی انجام داده که از
نظرتان میگذرد.
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وزیر راه و شهر سازی کشورمان روز جمعه در دهلی نو از موافقت ایران
و هند برای امضای قراردادهایی به ارزش دو میلیارد دالر خبر داد.
عباس آخوندی در مصاحبه با ایرنا درباره مذاکراتی که در دیدار سه
روزه خود از پایتخت هند انجام داده است ،گفت :در جلسه با مقامات
هند موضوع توسعه راه آهن چابهار به زاهدان به ارزش یک میلیارد
دالر بررسی شد.

بحران آب تشدید خواهد شد
علی وثوق پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست در گفتگو با آفتاب اقتصادی:

در طی ســالهای اخیر ،مدیریت در بخشهای مختلف آب و آب و فاضالب
اغلب بصورت سلیقه ای بوده اســت .بگونه ای که میتوان در بخش طراحی
براساس نتایج بهنگامسازی طرح
و احــداث تصفیه خانههای فاضالب به گســترش بیــش از حد روش تصفیه
جامع آب کشــور ،میزان مصرف
فاضالب با استفاده از روش برکههای تثبیت و در بخش آب نیز احداث سدها
آب کشــور حــدود  100میلیارد
در همه نقاط کشــور در دهــه  70یاد کرد .در واقع عــدم وجود برنامههای
مترمکعب است که  40درصد آن
اگربخواهید سیمایی ازبحران کم آبی درکشور را توصیف کنید
کوتــاه مدت ،میان مدت و بلنــد مدت موجب بروز چالشهای جدی در این
از منابع آب سطحی و  60درصد
به چه نکاتی اشاره میکنید.
آن از منابع آب زیرزمینی تامین
بخشها شده است .در حقیقت در طی این سالها یک الگوی ثابت برای تمام
میشــود .از این میــزان حدود
بر اســاس آمار و اطالعات منتشر شده از سوی وزارت نیرو در حال حاضر
کشور در نظر گرفته شده است.
 90درصد در بخش کشــاورزی،
متوســط بارندگی درازمدت سالیانه کشور حدود  242/3میلیمتر برآورد
در طی این ســالها مدیریت منابع آب کشور بصورت خطی بوده است یعنی
 8درصــد در بخش شــرب و
شــده که کمتر از یکسوم میانگین بارش جهانی است .کشور ما به دلیل
همه تالشها در جهت اســتفاده از آب و پســاب تولیــدی در جهت مصارف
 2درصــد در بخش صنعت مورد
قرارگیری در منطقه خشــک و نیمهخشک دنیا و با ادامه روند موجود در
مختلف شــرب ،کشاورزی و صنعت بوده است بدون آنکه به مدیریت تقاضا و
استفاده قرار میگیرد.بنابراین با
استفاده از آب ،بحران آب را با شدت بیشتری تجربه خواهد کرد.از طرفی
نیز چرخه بازگشــت آن به طبیعت نیز توجه شود .مدیریت چرخه آب ،غذا و
توجه بــه 116میلیارد مترمکعب
مقایســه میزان بارشها در مقاطع زمانی مختلف حاکی از آن اســت که
انرژی در حوضههای آبریز نیز فاقد جامع نگری بوده است.
منابع آب تجدیدشوند ه درازمدت،
میانگین 17ســاله ( 219میلیمتر) و نیز  9ســاله اخیر ( 207میلیمتر)
این موضوع موجب بروز مشــکالت جدی زیســت محیطی از جمله نشست
 86درصــد از منابــع آب
کاهش محسوسی نسبت به میانگین درازمدت و  31ساله ( 255میلیمتر)
زمیــن ،پاییــن آمدن کمیت و کیفیــت آبهای زیرزمینی و نیز مشــکالت
تجدیدشــونده کشــور مصرف
داشتهاست.بدین ترتیب در سالهای اخیر میزان آب تجدیدشونده در اثر
اجتماعی شــده اســت .بهترین الگو در مدیریت مصرف و تقاضای منابع آب،
میشــود که با سقف شاخص 60
کاهش بارش ،افزایش تبخیر ،تغییر الگوی بارش (شدت-مدت -فراوانی)
توجه به چرخه تولید و مصرف آب با درنظر گرفتن کلیه ذینفعان و مالحظات
درصد تعیین شــده برای کشور،
و نیز تغییر نوع بارشها و درمجموع در اثر بروز پدیده تغییر اقلیم،کاهش
زیست محیطی است.
فاصله معنیداری دارد
قابل مالحظهای داشتهاست.بررسیها نشان میدهد که متوسط درازمدت
با توجه به جمیع مطالب ارائه شــده در فوق ،در ادامه برخی از پیشــنهاداتی
توزیع آب برای مصارف مختلف از جمله کشــاورزی میباشد دخالتی در این
و معادن اســت بدون اینکه ســهمیاز این پســابها برای احیای منابع آب
منابع آب تجدیدشونده کشور از  130میلیارد مترمکعب در سال به 116
که میتواند موجب بهبود وضعیت منابع آب در کشــور شــود باختصار بیان
بخشها نداشــته و هر میزان آب که از سوی مراجع ذیصالح کشاورزی اعالم
زیرزمینی درنظر گرفته شود.
میلیارد مترمکعب رسیده و حدود  14میلیارد مترمکعب کاهش داشتهاست.
میگردد:
گردد میبایستی تأمین نماید.
براساس نتایج بهنگامســازی طرح جامع آب کشور ،میزان مصرف آب کشور
| تدوین اســتانداردها و قوانین در خصوص تعیین میزان و سهم مصارف
از
مکانیزه
آبیاری
های
م
سیســت
اجرای
به
مربوط
از ســویی دیگر هزینههای
درچندسال گذشــته انتقادهای زیادی ازسدسازی صورت گرفت
آب به خصوص برای بخشهای کشــاورزی ،صنعت و زیست محیطی با توجه
حدود  100میلیارد مترمکعب اســت که  40درصد آن از منابع آب سطحی
جمله سیســتمهای تحت فشار و قطره ای زیاد بوده و خارج از توان اقتصادی
وآن را یکی ازعوامل اصلی ایجاد مشکالت زیست محیطی دانستند.
به نتایج آمایش سرزمین
و  60درصــد آن از منابع آب زیرزمینی تامین میشــود .از این میزان حدود
کشاورزان میباشــد .بخصوص اینکه در حال حاضر دولت بدلیل امکان بروز
نظرشما دراین خصوص چیست؟
| بازنگــری مطالعات جامع آب کشــور و همچنین انجام مطالعات جامع
 90درصد در بخش کشاورزی 8 ،درصد در بخش شرب و  2درصد در بخش
مشکالت اجتماعی و نیز باال رفتن سطح اشتغال در کشور ،کشاورزان را ملزم
در خصــوص سدســازی نیز همانند ســایر بخشهای مدیریــت منابع آب ،
جدید از جمله تهیه طرح جامع آب کشــور به تفکیک مناطق اســتانی و نیز
صنعت مورد استفاده قرار میگیرد.بنابراین با توجه به 116میلیارد مترمکعب
به اســتفاده از اینگونه سیســتمها نمینماید .همچنین دولت عزم جدی در
برنامههــای مدون کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت اخذ نگردیده اســت.
مطالعات جامع منابع آب شور کشور
منابع آب تجدیدشونده درازمدت 86 ،درصد از منابع آب تجدیدشونده کشور
که
جدی
مالی
های
ت
حمای
که
ای
بگونه
نداشــته
تأسیســات
اینگونه
ایجاد
در حقیقت در سالهای گذشته از جمله دهه  70طراحی و ساخت سدها در
| ایجاد سیســتمهای پایش کمیو کیفی آنالین منابع و مصارف آب در
مصرف میشود که با سقف شاخص  60درصد تعیین شده برای کشور ،فاصله
جوابگوی بخش عمده از هزینهها باشــد را انجام نمیدهد .تمامیاین مسائل
کشــور با رشد بســیار زیادی همراه بوده است .بررسی دقیق دالیل این رشد
کشور
معنیداری دارد .همچنین میزان سرانه آب تجدیدشونده کشور نیز از 6850
اینگونه
از
اســتقبال
کشور
در
که
اســت
شده
موجب
ســاخت
نشــان میدهد که هدف اصلی از طراحی و
| ایجــاد تغییرات ســازمانی در بخش آب و
مترمکعب در ســال  ،1335به  1450مترمکعب در
سیستمها نباشد.
ســدها ،ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم با توجه
آبفــای وزارت نیرو به منظــور مدیریت یکپارچه
سال  1395رسیده اســت که باپیشبینی جمعیت
منابع آب زیرزمینــی به عنوان
به گســتردگی فعالیتها و ریزفعالیتهای مورد نیاز
منابع آبی ،امکان نظارت بیشتر بر منابع و مصارف
منابع آب اســتراتژیک کشــور
احیای منابــع آب زیرزمینی با
 106میلیون نفری در ســال  ،1420این ســرانه به
استفاده ازپســابهاوفاضالب تصفیه شده
در سدســازی بوده اســت .در حقیقت در این سالها
(تامینکننــد ه  57درصــد آب
توجه به ســاختار سفرههای آب
آب و همچنین امکان انجام برنامه ریزیهای کالن
 1100مترمکعب کاهش خواهد یافت.
درکــدام بخشهامیتواند بــه مقابله با کم آبی
سدســازی بدون دقت نظر به مدیریــت منابع آبی
شــرب شــهری 83 ،درصد آب
زیرزمینی(آزاد و تحت فشــار)
در ســطح حوضه آبریز به جــای برنامه ریزیهای
منابع آب زیرزمینی به عنوان منابع آب استراتژیک
کمک کند؟
بوده اســت و برای همه نقاط کشــور بدون توجه به
شرب روســتایی 63 ،درصد آب
دارای پیچیدگیهای خاصی بوده
استانی
کشور (تامینکننده  57درصد آب شرب شهری83 ،
های
ب
فاضال
و
ها
ب
پسا
از
استفاده
سهولت
با توجه به
شــرایط اقلیمیو بیالن آبی و سایر عوامل تأثیرگذار،
صنعت و خدمات و  52درصد آب
و میبایســتی با توجه به سرعت
| برنامــه ریزی در خصوص کاهش اتالف آب
درصد آب شــرب روستایی 63 ،درصد آب صنعت و
تصفیه شده در کشور ،در حال حاضر استفاده از اینگونه
سدســازی در صدر اولویت پروژههــای عمرانی قرار
کشاورزی) دچار مشکالت عدیده
افت سطح آبخوانها در کشور هر
از شبکههای توزیع آب شهری
خدمات و  52درصد آب کشاورزی) دچار مشکالت
از
مختلف
های
ش
بخ
سوی
از
خوبی
اســتقبال
با
منابع
گرفته اســت .شاید در آن سالها با توجه به الگوهای
است؛ به گونه ای که اکنون از 609
چه سریعتر انجام شود .دلیل این
| نظــارت و بازرســی دقیق تــر در خصوص
عدیده است؛ به گونه ای که اکنون از  609محدوده
جمله صنایع ،معادن ،شــهرداریها و کشاورزان مواجه
بارشی ،وضعیت آبخوانها و وضعیت ذی نفعان امکان
محدوده مطالعاتی کشــور ،تنها
امر این موضوع است که اگر سطح
تصویب طرحهای مربوط به انتقال بین حوضه ای
مطالعاتی کشــور ،تنها  227محــدوده آزاد بوده و
شده است .متاسفانه در این بخش برنامه ریزی دقیق و
اســتفاده از ســایر روشهای مدیریــت آب از جمله
 227محــدوده آزاد بوده و 357
زمین نشست کند ،فضای خالی
آب و نیز طرحهای سدسازی
 357محدوده بــه لحاظ بهرهبرداری ،در شــرایط
مدونی در حال حاضر وجود نداشته و بدلیل درآمدزایی
آبخیزداری وجود داشت .ذکر این نکته الزم است که
محدوده به لحــاظ بهرهبرداری،
به منظور احیای آبخوانها وجود
به عنوان مثال ســاخت سد دوســتی ،خط انتقال
ممنوعه و بحرانی قرار دارند و بقیه  25محدوده نیز
بیشــتر ،شــرکتهای آب و فاضالب و آب منطقه ای
در شرایط ممنوعه و بحرانی قرار
نخواهد داشت و امکان بازگشت
اصــوالً مدیریت منابع آب بصورت یک زنجیره بوده و
آب( 160کیلومتــر) ،ایســتگاههای پمپاژ(جهت
فاقد پتانسیل قابلتوجه است.
به شرایط قبل از افت آبخوان عم ً
دارند و بقیه  25محدوده نیز فاقد
ال
نســبت به فروش این منابع بالقوه با بازه زمانی طوالنی
مولفههای تأثیرگذار زیادی را دربر میگیرد .بنابراین
پمپــاژ  1000متــری آب) ،تصفیــه خانه آب(به
همچنیــن اغلــب محدودههای بــزرگ و مطلوب
پتانسیل قابلتوجه است
امکان پذیر نخواهد بود
به عنوان مثال  30ســاله به صنایع فعال کشــور اقدام
اجرای یک الگوی ثابت برای کل کشور بودن در نظر
ظرفیت 5مترمکعب بر ثانیه) ،مخازن ذخیره جدید
و بااهمیــت از نظــر کمیــت و کیفیــت منابع آب
مینمایند.
گرفتن فاکتورهای تأثیرگذار اشــتباه است .همچنین
آب و نیز تغییرات شــبکه توزیع آب مشهد که با
زیرزمینی ،از بین رفته اســت به گونه ای که حدود
در حقیقــت بمنظور تکمیل چرخه آب و جلوگیری از
در خصــوص مدیریت منابع آب اجــرای یک الگوی
صرف هزینههای زیاد همراه بوده اســت ،در حالی
 78درصد محدودههای مذکور در محدوده ممنوعه
بروز مشکالت آتی جدی از جمله مشکالت زیست محیطی بخشی از اینگونه
مدیریتی صلب جوابگو نیست و موجب بروز مشکالت
صورت گرفته که سرشــاخه رودخانه هریرود در کشور افغانستان قرار داشته
قرار دارند .برداشــت بیرویه از این منابع موجب شــده اســت این منابع با
منابع میبایســتی بــه چرخه طبیعت از طریق روشهــای مختلف از جمله
زیادی از جمله چالشهای زیست محیطی میگردد.
و در هم زمان مطالعات ســد دوستی ،سد سلما در باالدست سد دوستی و در
افت شــدید روبرو شــده و از حجم ذخایر اســتراتژیک ،بالغ بر  120میلیارد
تغذیه مصنوعی آبخوانها برگشــت داده شوند .در واقع در خصوص استفاده
اما در حال حاضر در خصوص سدســازی فارغ از تعصاب خاص و با توجه به
کشور افغانستان در حال ساخت بوده است! صرف این همه هزینه در صورتی
مترمکعب از ظرفیت تعادلی ،اضافه برداشــت انجام شدهاست .از سویی دیگر
از پســابها و فاضالبهای تصفیه شده میبایســتی مدیریت تقاضا صورت
شــرایط موجود کشور از جمله شــرایط آب و هوایی ،موقعیت و دبی حداکثر
انجام شده که در حال حاضرحدودا ً  70درصد سد دوستی خالی است.
دوره خشکســالی در کشــور همچنان ادامه دارد بگونــه ای که ذخیره برف
پذیرد و تخصیصهای هر بخش متناسب با عملکرد آنها داده شود .نمیتوان
لحظه ای رودخانهها و  ...بایستی اظهار نظر نمود .در حال حاضر الگوی بارشی
| برنامه ریزی جهت نحوه و مدیریت اســتفاده از پســابهای خروجی از
در کشــور در مقایسه با سالهای گذشته بســیار ناچیز و همچنین کاهش
بــه صنایعی که دارای تکنولوژی تولید قدیمیو بســیار آب بر هســتند ،هر
در بیشتر نقاط کشورنسبت به گذشته تغییر یافته است .بگونه ای که بارشها
تصفیه خانههای فاضالب شهری و روســتایی به عنوان یکی از پتانسیلهای
مقادیر بارش در پاییز امسال در طی 30سال گذشته کم سابقه بوده است .از
کشاورزی
بخش
خصوص
در
داد.
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یا
و
آب
میزان
حداکثــر در زمان کوتاه رخ داده و این موجب بروز ســیالبها در رودخانهها
آبی کشور
میان مقادیر میانگین بارشها در کشــور ،کمبارشی شش استان کشور شامل
نیــز به همین ترتیب اســت .لذا میتوان چنین اذعان نمود که پســابها و
میگردد .از طرف دیگر زمان بارشها منطبق با زمان کاربرد آب در پرمصرف
| ایجــاد برنامههای کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت مدیریت عرضه
مرکــزی ،قم ،ســمنان ،تهران ،البرز و اصفهان قابل توجه اســت که در طی
برنامه
با
بایستی
ی
م
که
هســتند
ای
بالقوه
منابع
شــده
تصفیه
های
ب
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ترین بخش در کشور یعنی بخش کشــاورزی نیست .لذا تغییر رودخانهها
و تقاضای آب
 ۳۰ســال اخیر بی ســابقه بوده اســت .تمامیاین مطالب ارائه شده بیانگر
ریزی دقیق در کاربریهای مختلف اختصاص یابند .بدیهی است با توجه به
حالت دائمیبه فصلی ،بروز ســیالبهای بزرگ در کشور ،نیاز به تولید نیروی
| مشــارکت بیشتر بخش کشاورزی در بهره برداری صحیح منابع آبی و
وضعیت بحرانی منابع آب در کشــور بوده که نیازمند توجه علمیو عملی در
درجه تصفیه میتوان از اینگونه منابع در مصارف مختلف اعم از کشــاورزی
برق و همچنین نیاز به مدیریت رودخانههای مرزی همگی موجب شده است
افزایش راندمان
راستای مدیریت منابع آب میباشد.
و صنعت و معدن استفاده نمود.
کــه در حال حاضر نتوانیم بطور کلی با سدســازی مخالفت بکنیم .بخصوص
در ایــن بخش میتوان از طریق احیاء شــرکتهای تعاونــی چندمنظوره و
اینکه موقعیت قرارگیری طبیعی برخی از رودخانههای کشور از جمله رودخانه
جذب ســرمایههای داخلــی و خارجی(فاینانس داخلــی و خارجی) ،تعیین
افت ســفرههای آب زیرزمینی چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ راه
برای مصرف بهینه آب درمصارف شهری وخانگی چه راهکارهایی
بختیاری بگونه ای اســت که میتوان با کمترین آســیب به محیط زیست با
احیای منابع آب زیرزمینی را در چه میبینید؟
الگوهای کشــت و متعاقــب آن تعییــن نیازهای آبی هر بخش نســبت به
توصیه میکنید؟
در نظــر گرفتن اهداف مختلــف از جمله مدیریت منابــع آب حوضه آبریز
همانگونــه که در بخش قبلی نیز اشــاره گردید در حــال حاضر عمده منابع
مکانیزه شدن کشــاورزی و افزایش راندمان و کاهش مصرف آب اقدام نمود.
در خصــوص مصارف آب در بخشهای شــهری و روســتایی ،در درجه اول
رودخانه دز ،کنترل ســیالب ،افزایش عمر سد و نیروگاه دز و در نهایت تولید
تأمین آب کشور منابع آب زیرزمینی هستند .بر اساس آمار و اطالعات وزارت
متاسفانه علیرغم اینکه بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی است و همه
مربوط
بیشترین تلفات مربوط به فرسودگی تجهیزات
انرژی برق آبی بمنظور کاهش چشــمگیر انتشــار
نیرو در حال حاضر از  609دشــت کشور بیش از  300دشت کشور وضعیت
به این مسئله اذعان دارند ،تاکنون اقدام جدی از سوی وزارت جهادکشاورزی
به شــبکههای توزیع و خطوط انتقال میباشــد .این
گازهای گلخانه ای سد احداث نمود.
ممنوعه و بحرانی دارد .این موضوع بخصوص زمانی نگران کننده میشود که
و وزارت نیــرو صــورت نگرفتــه اســت .حتی جالــب اینکه الگوی کشــت
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با ایــن وجود بــه نظر بنــده می
تعصاب خاص و با توجه به شرایط
این دشــتها عمدتاً مناطق پرجمعیت کشور را شامل میشوند و این موضوع
برای بازههای کوتاه مدت و بلندمدت نیز تعیین نشــده است .در واقع بخش
به میــزان  30درصد یا حتی فراتــر از این مقدار نیز
رودخانهها با دبی پایین که احتمال ایجاد خسارت
موجود کشور از جمله شرایط آب
میتواند چالشهای جدی از جمله مهاجرت را در آینده به دنبال داشته باشد.
کشــاورزی به لحاظ فنی و مهندســی بســیار عقب تر از صنعت آب کشور
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ناشی از ســیل در آنها کم است ،از سایر روشهای
و هوایی ،موقعیت و دبی حداکثر
آب به دســت آمــده از چاهها بســیار بیشــتر از ظرفیــت آب تجدیدپذیر
میباشد.
پایش و مانیتورینگ شبکهها به منظور کاهش تلفات
مدیریت منابــع آب از جمله روشهای آبخیزداری
لحظه ای رودخانهها و  ...بایستی
آبخوانهاســت که این امر ســبب شده ســطح آب زیرزمینی در بسیاری از
در خصــوص جذب ســرمایههای داخلــی و خارجی در بخش کشــاورزی،
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نیز استفاده نمود .لذا در این بخش انجام
حاضر
حال
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نمــود.
نظر
اظهار
دشتهای کشور کاهش چشــمگیری داشته باشد که تمامیاین موارد نشان
میتوان از تجارب شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشــور استفاده نمود
تلفات زیاد شناسایی و ترمیم شود .بدیهی است نصب
علمیبــه منظور پهنه بندی نواحــی دارای قابلیت
الگوی بارشــی در بیشتر نقاط
دهنده کمبود منابع آبی در ســطح کشور است که باید به طور ویژه و اساسی
کــه علیرغم وجــود تحریمها و کاهــش منابع دولتــی ،پروژههای احداث
تجهیزات پایــش و مانیتورینگ بر روی شــبکههای
استفاده از احداث سد و یا سایر روشهای مدیریت
کشورنســبت به گذشته تغییر
مدیریت و برنامهریزی شود.
تأسیسات فاضالب با رشد چشمگیری روبرو بوده است .همزمان با مشارکت
توزیــع و خطوط انتقــال میتواند عــاوه بر کنترل
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در ســالهای اخیر آثار
بیشــتر بخش کشــاورزی در بهره برداری ،نظارت وزارت نیرو نیز بایســتی
کمیبه کنترل کیفی آب نیز کمک نماید.
حداکثر در زمــان کوتاه رخ داده
فنــی ،زیســت محیطــی ،اقتصــادی و اجتماعی
است.
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افزایش یابد و میزان آب تخصیص یافته به کشــاورزی برابر با اســتانداردها
بخش دیگر تلفات در داخل منازل مسکونی میباشد.
و این موجب بروز ســیالبها در
میبایستی انجام شود.
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| مشارکت بیشتر بخش صنعت و معدن در امر بهره برداری و نظارت بیشتر
از شــیرآالت و تجهیزات کاهنده مصرف آب استفاده
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تأثیرگذار
وزارت نیرو
شود .بررســی وضعیت فعلی در کشور نشان میدهد
دارد .راهکارهــای مصرف بهینه آب دربخش
کشــور را ناشی از کاهش رطوبت خاک به دلیل افت سطح آبهای زیرزمینی
در ایــن خصوص میبایســتی عالوه بر اینکه میزان مصــرف آب برای صنایع
که برنامه ریزی جدی در این خصوص در کشــور وجود نداشــته و مردم نیز
کشاورزی چیست؟چراهنوزآبیاری مکانیزه وتحت فشاردرکشاورزی
کیفیت
یاد کرد .همچنین افت ســطح آبهای زیرزمینی موجب پایین آمدن
مختلف از ســوی وزارت نیرو تعیین شــود ،هزینه آب مصرفی بخش صنایع و
تمایلــی ندارند تا از این تجهیزات اســتفاده نمایند .در این خصوص میتوان
ما نهادینه نشده است؟
شــده
تمام
اینگونــه منابع و متعاقب آن باالرفتن هزینههای تصفیه و قیمت
معادن نیز واقعی شود .همچنین در حال حاضر دستور کار در نظر گرفته برای
بــا منطقی کردن قیمت آب از یک ســو و پایین آوردن قیمت شــیرآالت و
در بخش کشــاورزی همواره راهکارهایی از ســوی محققین کشور ارائه شده
آب شده است.
بخش صنایع و معادن بگونه ای است که این گونه بخشها سعی در تأمین آب
تجهیزات از ســویی دیگر بمنظور تشویق مردم به استفاده از آنها ،مصرف آب
اســت اما به دلیل عــدم وجود برنامه ریــزی و عدم اعتقاد به اســتفاده از
احیای منابع آب زیرزمینی با توجه به ساختار سفرههای آب زیرزمینی(آزاد و
مورد نیاز خود به هر طریق از جمله خرید طویل المدت پساب تصفیه خانههای
خانگی را بهینه نمود.
راهکارهای علمی -اجرایی در مجموعههای مرتبط با امر کشــاورزی از جمله
تحت فشار) دارای پیچیدگیهای خاصی بوده و میبایستی با توجه به سرعت
فاضالب و برداشــت ،تصفیه و انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس دارند.
از جمله مصارف دیگر آب شهری ،مصارف آب در بخش فضای سبز میباشد.
زیرمجموعههای وزارت جهاد کشــاورزی ،این راهکارها عملیاتی نشده است.
افت ســطح آبخوانها در کشور هر چه سریعتر انجام شود .دلیل این امر این
در حالی که برخی از این صنایع و معادن به لحاظ پروســههای تولید خود از
هر چند در طی ســالهای اخیر سعی شده اســت از آب تصفیه شده جهت
در این خصوص در بازههــای زمانی مختلف تعاریفی از جمله " آب مجازی"
موضوع اســت که اگر سطح زمین نشست کند ،فضای خالی به منظور احیای
تکنولوژیهای قدیمیو آب بر استفاده میکنند که میتوانند با تغییر تکنولوژی
آبیاری فضای ســبز استفاده نشود ،اما با این وجود هنوز تعدادی از شهرها از
و ســایر تعاریف صرفاً با الگو برداری از ســایر کشورها و بدون توجه به هدف
آبخوانها وجود نخواهد داشت و امکان بازگشت به شرایط قبل از افت آبخوان
تولید خود ،ســهم قابل توجهی از آب مصرفی را صرفه جویی نمایند .شــایان
آب خانگی جهت آبیاری استفاده میکنند .از جمله راهکارهای کاهش مصرف
نهایی از آنها مطرح میشود.
عم ً
ال امکان پذیر نخواهد بود.
ذکر اســت هرچند آب مصرفی در بخش صنایع و معادن در مقایسه با بخش
آب در ایــن بخش میتوان به تغییر الگوی فضای ســبز با توجه به اقلیم هر
یکی از دالیلی که شــاید موجب شــده اســت مصرف آب در این بخش زیاد
یکی از پتانســیلهای موجــود برای احیای منابع آب زیرزمینی در کشــور،
کشــاورزی ناچیز میباشــد ،اما موقعیت آنها بگونه ای اســت که عمدتاً در
منطقه از کشور اشاره نمود.
باشــد ،تأمین آب به هر طریقی بدون در نظر گرفتن پروســه تولید و کیفیت
پســابهای تولیدی حاصل از تصفیه خانههای فاضالب میباشد که در حال
دشتهای ممنوعه آب که با بحران جدی آب مواجه هستند ،قرار گرفته اند.
درپایان اگرنکته ناگفتهای دارید بفرمایید.
محصوالت کشــاورزی میباشــد .در حقیقت وزارت نیرو که مسئول تأمین و
حاضر در کشــور با قراردادهــای طویل المدت در حال واگــذاری به صنایع

