


 قم  دانشگاه ١٣٨٩خرداد  ١٩ - ھمایش علمی چالش آب در استان قم کذشتھ، حال و آینده

 
 

بررسی مدیریت مصرف آب در راستای توسعھ 
  پایدار

 ٣، آرمین بوستانی٢، نرگس صالح نیا١حسین انصاری

 

  دانشگاه فردوسی مشھد، مھندسی آب، گروه استادیار ١
  ایران، مشھد

Ansari_hos@yahoo.com  
٠٩١۵٣١٠٨١٩١  

  
  دانشگاه فردوسی مشھد، ه علوم اداری و اقتصادیدانشکد، دانشجو دوره دکتری ٢

  ایران، مشھد
Salehnia_n@yahoo.com  

  
  دانشگاه فردوسی مشھد، مھندسی آب، گروه دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ھای آبی ٣

  ایران، مشھد
Water_structure82@yahoo.com  

٠٩٣۶٢٧١١٩٨۵ 

 چكیده
ا توجھ بھ اھمیت اصالح الگوی مصرف در بخش ھای صنعتی و کشاورزی، لزوم بازنگری ب

در الگوھای مدون مصرف و تحلیل چالش ھای فرا روی در این بخش امری ضروری می نماید. 
کاھش چشمگیر نزوالت جوی، تخریب منابع آبی موجود و ھمچنین نبود نظام جامع مدیریت 

رھیافت ھای توسعھ پایدار در سطح جوامع بھ شمار می  بھینھ آب از عوامل ناکارآمدی
بررسی ھا نشان دادند کھ بدون وجود مصرف پایدار، توسعھ پایدار امری محال و  آید.

دور از دسترس بوده و بایستی مصرف پایدار بھ عنوان اصلی مھم در برنامھ ھای تدوینی 
بین المل لی و چھ در عرصھ  چھ در سطح م حاکم،  سویی از سوی نظام  یرد، از  لی قرار گ

باید اذھان عمومی نیز بر پایھ این ایده، کھ افزایش ھای پدید آمده در بھره وری 
کافی نمی باشد، نیز استوار گردد.  ھایی در جھت ایجاد توسعھ پایدار  منابع، بھ تن
ھدف مصرف پایدار عبارت از کاھش ھزینھ ھای سربار و زیست محیطی بوده کھ در نتیجھ 

بنابراین بھبود مصرف و تولید پایدار  صحیح از کاال و خدمات بوجود می آید.استفاده 
  از جملھ اصول کلی در استقرار نظام توسعھ و پایداری آن می باشند.

 كلمات كلیدي
 مدیریت آب، توسعھ اقتصادی، الگوی مصرف، سیاست گذاری، مصرف پایدار، توسعھ پایدار.

 

 مقدمھ -١
  *)WSSDار (در اجالس جھاني توسعھ پاید

ضرورت  شد  گزار  سبورگ بر كھ در ژوھان
تغییر الگوھاي تولید ومصرف ناپایدار 

اشاره  اھمیت مطرح و بعنوان موضوعي با
ید و جود تول ھاي مو كھ الگو صرف  شد  م

كھ بھ  چرا ،باشندكشورھا ناپایدار مي
ماھي لي،  نابع جنگ یھ م یري، آب  تخل گ

زیرزمیني و تنوع زیستي، آلودگي ھوا، 
ـــتمآب  ـــھ و و اكوسیس ـــب  پرداخت موج

  .گرددتغییرات حاد اقلیمي مي

                                                
* World Summit on Sustainable Development  

ھھ  یل د نوان ١٩٧٠از اوا صرف بع ، م
یكي از موضوعات مھــم در سیاســت بــین

ھــاي المللي مطرح بوده اســت. در ســال
محیطي مصرف، بخصــوص اخیر، اثرات زیست

المللي توســعھ پایــدار، در مباحث بین
شتھ  طوف دا خود مع بھ  یادي را  جھ ز تو

اي را كھ در این ھاي عمدهنگراني است.
توان در سھ دستھ خصوص وجود دارد ، مي

  خالصھ كرد كھ عبارتند از:

 
 حــال تخلیــھ منــابع  رشــد مصــرف در

موجــب  معــدني وتجدیدپــذیر بــوده و
زیســت لطمات غیرقابل جبران بھ محیط

 شود.مي
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  قرن یا در  یت دن مي از جمع خش اعظ ب
از تغییــر در كیفیــت زندگیشــان  ٢٠
 اند.زماندهبا

  ندگي صادي ز ستاندارد اقت بود ا بھ
یت  شرفت در كیف بھ پی جر  ضرورتًا من

 گردد.زندگي نمي
 ایدن یآب یسطح اراض نیباالتر رانیا

شورھاي آمر عد از ک چ کایرا ب ،  نی، 
  اردیلیم ۶٢و پاکستان داراست .  ھیروس
تر ھاي ز م عب آب شور  ینیزم ریمک در ک

  یعنی آن زیشود کھ بخش ناچ یاستفاده م
عب از اردیلیم ٩تا  ۵.٧ تر مک نات م  ق

  شود. یاستخراج م
در ایران نسبت میانگین مصرف آب در 

حدود  شاورزی  خش ک بیش از  ٢٣ب صد  در
میزان متوسط جامعھ جھانی است. در شکل 

ھای ١( خش  صرف آب در ب لی م شمای ک  (
کشاورزی، صنعت و شھری نشان داده شده 

  است.

  
ر بخش ھای نمودار مصرف آب د): ١شكل (

  ].٢[گوناگون 
ھای  ظام  یداری در ن جاد پا برای ای
ـــر  ـــد از نظ ـــاورزی بای ـــد، کش تولی
ــادی  ــر اقتص ــالم، از نظ ــوژیکی س اکول
دائمی و از نظر اجتماعی مسئولیت پذیر 
باشــد. بــھ گونــھ ای کــھ اگــر زمــین 
ستعداد و توانایی اش را برای تولید  ا
سوب  یدار مح عھ ناپا ھد، مزر ست بد از د

  می شود.
ــرف  از ــھ ط ــاورز ب ــر کش ــویی اگ س

یدار  عھ پا یز مزر پیش رود ن ستگی  ورشک
لب  برای ج عی  ظام زرا یک ن گر  ست. ا نی
حمایت اجتماعی کوتاھی کند نیز بوسیلھ 
جامعھ مورد حمایت قرار نخواھد گرفت و 
در نتیجھ یک نظام ناپایدار محسوب می 
لوژیکی و  صادی، اکو عاد اقت گردد. اب

سھ  بھ  شبیھ  سعھ  ماعی تو یک اجت عد  ب
مکعب اند، بھ طوری کھ تمام این ابعاد 
کافی  ھایی  بھ تن کدام  ھیچ  لی  ضروری و

  ].9[ نیستند
طرح  یداری  مل در پا ترین عا صلی  ا
بھ  صرف آب  قال و م شاورزی، انت ھای ک
می  عی  ھای زرا مین  یاری ز ظور آب من
ستقرار  مدیریت در ا نابراین  شد. ب با

سعھ  مات تو یاری از الزا ھای آب طرح 
  ھ حساب می آید. پایدار ب

شارکتی  نوان آمدیریت م بھ ع یاری  ب
یکــی از مفــاھیم مــدیریت اصــالح بخــش 
کشاورزی می تواند در سر لوحھ اقدامات 
نظــام اجرایــی توســعھ پایــدار در ھــر 
کشوری قرار گیرد. این مھم نقش انتقال 
بر  شاورزان را  بھ ک یاری  مدیریت آب
عھده گرفتھ و سبب بھبود خدمات تحویل 

اری سیســتم، توســعھ آبیــاری آب، نگھــد
منطقھ، کاھش پیامدھای محیطی، افزایش 
شاورزان  مد ک شاورزان و درآ ھره وری ک ب

  ].4[می شود 
در جھــت حركــت بــھ تالش ١٩٩٢از سال 

فزایش  یدارتر ا صرفي پا ھاي م سمت الگو
ست تھ ا گروه ھ ب .یاف ھر دو  كھ در طوری

تھ  سعھ یاف سعھ و تو حال تو شورھاي در ك
امــر بــود. افــزایش  توان شاھد اینمي

كننده در مصرف بواسطھ یك میلیارد مصرف
تھ و  سعھ یاف شورھاي تو یون  ٨٠٠ك میل

كننده با درآمد متوسط و بــاال در مصرف
كشورھاي درحال توسعھ موجب وارد آمدن 

اي بــر منــابع طبیعــي فشارھاي گسترده
  زیست شده است.ومحیط

ھم  ضوعي م نوان مو یدار، بع صرف پا م
ھاي ملي و بینر سیاستدر راس دستوركا

یر از  ست. تغی تھ ا قرار گرف لي  المل
ستیابي  ھت د یدار ج صرف ناپا ھاي م الگو
حائز  سیار  یدار ب سعھ پا ھدف تو بھ 
شد  شاھد ر شتھ  ھھ گذ ست. دو د یت ا اھم
شگرفي در سطح جھاني تولید ومصرف بوده 
است. واقعیتي كھ در ارتباط با تولید 
مان نزل ھمز ست، ت جھ ا بل تو صرف قا  و م

محیطي در ھمھ نقاط دنیا ميكیفیت زیست
یدارتر،  صرف پا گوي م جاد ال شد. ای با
چالش  نوان  ما بع بوده ا ساني ن مر آ ا

  باشد. مھمي جھت علم و جامعھ، مطرح مي
یدار  سعھ پا ھاني تو فرانس ج در كن

)WSSD٢٠٠٢)  كــــــھ در ســــــال  در 
مع  یز از جوا شد ن گزار  سبورگ بر ژوھان

جھت بھبود  المللي خواستھ شد تا دربین
ب موده و  تالش ن ھاني  ندگي ج ھ شرایط ز

پیشــرفت یــك برنامــھ  منظــور ایجــاد و
سالھ در خصوص تولید و توسعھ پایدار ١٠
)SCP(و در حمایت از نھادھاي ملــي و  ١

بخشي بھ این فرآیند،  اي در سرعتمنطقھ
كنفرانس جھاني توســعھ  .[5]ھمت گمارند

جاد  كھ ای شت  نوان دا یز ع یدار ن پا
ات اساســي و بنیــادین در شــیوه تغییــر
صرف و بھ  م ستیابي  ھت د مع ج ید جوا تول

 توسعھ پایدار جھاني، امــري اجتنــاب
  باشد.ناپذیر مي

شناسي مصرف پایدار بھ كنفرانس واژه
طور ھ برمي گردد كھ ب ١٩٩٢ریو در سال 
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رسمي در مباحث سیاستي وارد شد. معضل 
ید و طرح  تول یز در  یدار ن صرف ناپا م
 ٢١مربوط بھ دستور كار ماده عملیاتي 

موجب آن ھ كنفرانس ریو، ارائھ شد كھ ب
ھا بھ بررسي درخصوص مفھوم  كلیھ دولت

ــھ  ــھ ب ــد ك ــروت بپردازن ــدي از ث جدی
یق  ندگي از طر باالتر ز ستانداردھاي  ا
موده،  مك ن ندگي ك شیوه ز سبك و  یر  تغی

بھ ھ ب تر  ستانداردھا كم ین ا كھ ا طوری
 باشند. منابع محدود كره زمین وابستھ

ــرف  ــذكور، مص ــاده م ــي از م در بخش
پایدار بعنوان چالشي عمده در دستیابي 
گوي  شده و ال طرح  یدار م سعھ پا بھ تو

تــرین مصرف از عمده ناپایدار تولید و
زیســت جھــاني دالیل تخریب و زوال محیط

جھ  ید تو نین با ست. ھمچ شده ا نوان  ع
داشــت كــھ تولیــد و مصــرف كــامالً بھــم 

برا لذا،  ند.  یھ مرتبط بار كل لین  ي او
شركت  مذكور  فرانس  كھ در كن شورھایي  ك
داشــتند بــھ ایــن توافــق رســیدند كــھ 
یدار  سعھ پا بزرگ تو ھدف  بھ  ستیابي  د
بدون تمركز بر مصرف پایدار امري محال 

  رسد.و غیرممكن بنظر مي
ــدار  ــعھ پای ــاني توس ــرانس جھ كنف

)WSSD تغییر «)  در ژوھانسبورگ ضرورت
ید  صرف و تول ھاي م یدارالگو را » ناپا

قرار داد.  مدنظر  مي  سئلھ مھ نوان م بع
ــن از ــي آن در  ای ــور اجرای رو در منش

كلیھ سطوح اجرایي بھ اقداماتي اشاره 
سعھ  بود تو شویق و بھ ظور ت كھ بمن شده 

سالھ مورد نیاز  چارچوب یك برنامھ ده
لي و  ھاي م یت نھاد نین حما بوده و ھمچ

اي در تسریع حركت بھ سمت تولید منطقھ
ــدار و پیشــرفت توســعھ و  مصــرف پای

یت  مك ظرف بھ ك ماعي،  صادي و اجت اقت
یب  ناب از تخر جود و اجت ستم مو اكوسی
كارایي و  قاء  یق ارت ست از طر حیط زی م
پایــــداري اســــتفاده از منــــابع و 
فرآیندھاي تولید و كاھش تخریب منابع 
و آلودگي نیز ازجملھ موارد مورد نیاز 

  باشند.مي
 ماتي را بھكلیھ كشورھا باید اقدا 

مــراه كشــورھاي توســعھ یافتــھ بكــار ھ
ــت  ــوص الزم اس ــن خص ــھ در ای ــد ك بندن
نیازمندیھا و توانمندیھاي كشورھاي در 
حــال توســعھ را لحــاظ نمــوده و كلیــھ 
ــاد  ــز ایج ــي و نی ــالي و فن ــابع م من
ظرفیتھاي الزم براي این كشورھا را ھم 

  مدنظر قرار داد.
بھ منظور ارتقاء مصرف، علی الخصوص 

بھ روش آب  جھ  شاورزی، تو صرفی در ک م
ھــای نــوین آبیــاری و ھمچنــین توســعھ 
کردن  نھ  یی و بھی ھای اجرا ساخت  زیر
ستای  مدیریتی در را حاکم  ھای  ظام  ن

خواستھ ھای بخش مصرفی کشاورزی بایستی 
نوین  ھای  گذاری  ست  مالک سیا یار و  مع

  قرار گیرد.
مد، زانیم س درآ نات، یدستر   بھ امکا
 ریو سا ییایجغراف تی، موقعییغذا میرژ

مل د ھر  زانیدر م گریعوا بی  سرانھ آ
بود .تحل ریتاثفرد  ھد  و  لیگذار خوا
ــــــارز مســــــتمر آبرانــــــھ  یابی

در جھــت  ییو روســتا ،شــھريیفردي،شرکت
ھاي افتنی ق راھکار قول و منط در  یمع

  تواند موثر باشد. یم سرانھ آبی لیتعد
کارا نییپا قدار  صرف آب  ییبودن م م

ب باال  شاورزي و   عاتیضا زانیودن مک
شاورزي ن شکالت گریاز د زیک ستی م کھ  ا

مان  مده و خود جود آ مان بو ست خود بھ د
 زيیتالش نموده و با برنامھ ر دیھم با

صالح روش حیصح ھا و ا طرف  کارآن را بر
،  ینی. با گسترش فرھنگ شھر نش مینمائ

  درصد ٧ دازیبا یسھم آب صنعت و شرب م
س صن باالتر اریب کھ آب  چرا  عت از رود 

شرب از درجھ  باالتر و آب  ارزش افزوده 
بھ آب شتريیب تیاھم سبت  شاورزي ن  ک

  برخورداراست.

مدیریت آب در کشاورزی  -٢
 پایدار

تر از آن شاورزي بزرگ خش ک کھ ب  نیجا 
ساختھاي مختلف  ریمصرف کننده آب در ز

 زیآب ن عمده اقتصادي کشور است، تلفات
لق دارد. ا نیبھ ا خش تع خش ،  نیب ب
صد تول ١٨حدود  ل دیدر خالص م  ٢۵ ،ینا

درصد  ٨۵از  شیب نیتام درصد اشتغال و
عھ و  صادرات غ ٢۵غذاي جام صد   ریدر

مورد مصرف  ھیدرصد مواد اول ٩٠و  ینفت
  ].٣[آورد  یرا فراھم م صنعت در

ــران از  ــار  ١۶۵در ای ــون ھکت میلی
حدود  ضی  ھت  ٣٧ارا تار آن ج یون ھک میل

خاطر  بھ  کھ  ست  سب ا شت و زرع منا ک
ــا  حــدود  ــدودیت منــابع آب، تنھ  ٨مح

صورت  بھ  ضی  ین ارا تار از ا یون ھک میل
میلیون ھکتار نیز بھ صورت  ۶فاریاب و 

دیم زیر کشت محصوالت زراعی قرار گرفتھ 
بھ  یب  بھ  ۵و قر یز  تار ن یون ھک میل

  ].١[صورت آیش کشت می شود 
خش  صرف آب در ب کارآیی م بردن  باال 

نــد کشــاورزی در منــاطقی از جھــان مان
خاورمیانھ، کھ کشور ما ایران نیز در 
قدامات  ست از ا شده ا قع  قھ وا ین منط ا
موثر در نیل بھ توسعھ پایدار در بخش 

شد. می با شاورزی  صرف آب  ک كارآیي م
شده  ید  ماده خشك تول قدار  بھ م موالٌ  مع
مي  طالق  صرفي ا جم آب م حد ح بھ ازاء وا
كارآیي  خاك  صین آب و  لي متخص شود و
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صورت نسبت محصول تولید مصرف آب را بھ 
شده (نھ ماده تولید شده) در واحد سطح 
یف  سطح تعر حد  صرفي در وا جم آب م بھ ح
مي كنند . مقدار آن بھ عوامل مختلفي 
شرایط  مدیریتي،  ھاي  شیوه  لھ  از جم
یاري،  بازدھي آب صول،  نوع مح مي،  اقلی
ناوب  یاري، ت یاه، روش آب بي گ یاز آ ن

 آبیاري و غیره بستگي دارد.
اده از شیوه ھای نوین آبیاری، استف

از قبیل استفاده از سیستم ھای آبیاری 
تحت فشار در کشور ما بھ دلیل استقرار 
نھ در  پر ھزی مری  مالکی، ا خرده  ظام  ن
شد.  می با پایین  ھره وری  با ب جرا و  ا
از این رو با استقرار نظام جامع بھره 
صول در  بازده مح بھ  توان  می  برداری 

زینھ ھای تولید را واحد سطح افزود و ھ
  تا سر حد امکان کاھش داد.

ھای  ظام  صالح ن نونی، ا شرایط ک در 
بھــره بــردار در ایــران رھیــافتی بــھ 
یدار در  سعھ پا بھ تو ستیابی  ظور د من
بخش کشاورزی می گردد. گسترش و بھینھ 
ســازی ســاختارھای اجرایــی موجــود بــا 
می و  ماعی، اقلی صادی، اجت شرائط اقت

مناسب تری را از  فرھنگی مناطق، وضعیت
نظرکاھش میزان اتالف انرژی، ھزینھ ھای 
تولید و افزایش عملکرد تولید از لحاظ 

  بازدھی فراھم خواھد کرد.
ــاری و  ــود آبی ــای موج ــالح روش ھ اص
جلــوگیری از اتــالف آب در خــط انتقــال 
تنھــا در صــورت وجــود منــابع کــافی و 
صیانت  ست.حفظ و  سر ا بی می یدار آ پا

نابع ین م فی از ا ست  کی با سیا ھا  تن
موزش  ئھ آ لی و ارا قوانین م گذاری و 
ھای صحیح در راستای اصالح الگوی مصرف 
شد. در  ھد  لی خوا صرفی عم عھ م بھ جام

ــکل ( ــی ٢ش ــتراتژی مل ــوریتم اس )، الگ
  مدیریت کیفی آب آورده شده است.

  
): فلوچارت کاربرد پایدار منابع ٢شكل (

  .[6]آبی 

 تولید و مصرف پایدار -٣
كنفــرانس ملــل متحــد  ٢١پیــرو مــاده 

ھاي  كھ الگو صادي  سعھ اقت صوص تو درخ
پایدار مصرف و تولید را بعنوان دلیل 

زیســت جھــاني معرفــي عمده تخریب محیط
مواره در  یدار ھ صرف پا ید وم كرد، تول

المللي قرار گرفتــھ ھاي بینراس سیاست
شدت بھم مرتبط  است. تولید و مصرف بھ

ــند ــي باش ــق .م ــدگان از طری  تولیدكنن
طراحي و بازاریابي محصوالت خود، مصرف 

دھنــد و مصــرفرا تحت تاثیر قرار مــي
ب یز  ندگان ن یق ھ كن خود از طر بھ  نو

ھایشان بــر تولیــد تــاثیر مــيانتخاب
  گذارند. 

امــا بایــد توجــھ داشــت كــھ مصــرف 
ــرد  ــر عملك ــتقیم ب ــور مس ــدار بط پای

محیطــي جانــب تقاضــاي اجتماعي و زیست
ات جانــب اقــدام اقتصــاد تمركــز دارد.

تواند بھ كاھش میزان ھدررفت تقاضا مي
مد. از سراف بینجا ین و ا صرف  ا رو، م

تواند باعث شود كــھ كاالھــا پایدار مي
وخدمات در راستاي ھدف توسعھ پایدار، 
ایجاد شوند. باور عمومي بر آن است كھ 

تنھــایي وري منابع، بھافزایش در بھره
باشد بلكھ جھت توسعھ پایدار كافي نمي
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یز ت صرف ن گوي م یاس و ال یر در مق غی
باشد. دستیابي بھ این امر بھ ضروري مي

عواملي از قبیل تحت تاثیر قرار دادن 
وكــار و  كارآیي صــنعت، عملكــرد كســب

نیز انتظارات، انتخاب طراحي كاالھا و
ھا، عوامل رفتاري و سبك زندگي مصــرف

گونھ موارد  بستگي دارد. این كنندگان
باشند كــھ در یدي مياز جملھ عناصر كل

ھوم  یدار ((وراي مف صرف پا قع  ))م وا
  اند.شده

سعھ  صرف پایـدار، تو جود م بـدون و
باشــد. پایدار امري محال وغیرممكن مي

ضھ  نب عر بر جا یدار  ید پا ید تول تاك
نیز تمركز بر ارتقاء عملكرد  معادلھ و

ھاي كلیدي اقتصــادي محیطي در بخشزیست
توریسم و مانند كشاورزي، انرژي، صنعت 

باشد. مصرف پایدار با بیان ونقل ميحمل
جانب تقاضا، بھ بررسي ایــن امــر مــي

خــدمات  پــردازد كــھ چگونــھ كاالھــا و
ھاي  ساختن نیاز برآورده  بھ  یدي  تول

ترتیــب باعــث پردازند و بدیناساسي مي
ــود ــذا،  بھب ــد غ ــدگي مانن ــت زن كیفی

كھ  شده  غت  شاك، فرا سكن، پو شت، م بھدا
توان موجب كاھش ر ميدر راستاي این ام

كره  جود  یت مو بر ظرف مده  شار وارد آ ف
بارت از  یدار ع صرف پا ھدف م شد.  مین  ز

محیطي است  ھاي سربار زیستكاھش ھزینھ
خدمات  كاال و  ستفاده از  جھ ا كھ درنتی

آیند. اقدامات جانب تقاضا نیز پدید مي
توانند بھ كاھش مســائل اكولــوژیكي مي

خدمات در چ كاال و  شي از  ندگي نا خھ ز ر
    منجر شود.

 تغییر الگوھای مصرفی -۴
سبك زندگي و الگوھاي مصرفي در طول 
قرن گذشتھ تغییر كرده است و این 

ھمراه با رشد  تغییر ھمگام و
تكنولوژي، امور زیربنایي، بازارھا، 
سیستم قانوني، فرھنگ و ساختار 

رسد كھ نظر ميھ اجتماعي بوده است. ب
یر عمدتًا در یك جھت صورت این تغی

یافتھ گرفتھ باشد: بھ سمت سطوح افزایش
مصرف و سطوح باالتر استفاده از منابع، 
كھ البتھ این مسئلھ علیرغم افزایش 
كارایي منابع بوده است. الگوھاي 
مصرفي از شكل تجملي بصورت نرمال و در 
نھایت بھ شكل نیازھاي اساسي مشاھده 

  شدند.
ل  نرژي ع كل ا صرف  شرفت  يم غم پی ر

كننــده كارایي در صنعت و وسایل مصــرف
انــرژي، در حــال افــزایش اســت. ایــن 
پر شدید و  جب ت نرژي مو صرف ا فزایش م   ا

تر شدن بســیاري از مشــكالتي قبلــي رنگ

محیطي مانند باران اسیدي، ھــواي زیست
شدن كره زمین گشتھ  كثیف شھري، و گرم

بھ زوال بوده  است. كشتزارھاي دنیا رو
خ سال و ذ یز از  یاري ن بي جھت آب ایر آ
  اند.در حد بسیار كمي رشد كرده ١٩٩٠
ھاي   صنعتي، الگو شورھاي  ثر ك در اك

ھا  یرا آن ند ز جود ناپایدار صرفي مو م
نیازمند بسیاري از منابع بوده، منجر 
بھ بسیاري از انتشارات آلودگي شده و 
تاثیرات اجتماعي را در كشورھاي درحال 

  د.گذارنتوسعھ برجاي مي
در بســیاري از كشــورھاي درحــال  

توسعھ، الگوھاي مصرفي ناپایــدار مــي
ساختن  برآورده  ھت  صرف ج یرا م شند ز با

باشــد. یكــي نیازھاي اساسي كافي نمــي
صرف  گوي م یداري ال یل ناپا گر از دال دی

تــوان اینگونــھ در این كشورھا را مــي
بیان كرد كھ این الگوھا برمبناي بھره

لیــھ منــابع بــرداري بــیش از حــد و تخ
جانبي  ثرات  نرو ا بوده و ازای ستوار  ا
ناسازگار متعددي مانند فرسایش و نمك

  مراه دارند.ھ زایي خاكھا را بھ
ــاي  ــدار الگوھ ــرف پای ــاي مص الگوھ
ساختن  برآورده  بھ  كھ  ستند  صرفي ھ م
نیازھاي اساسي پرداختھ، بھ افراد این 

دھد كھ كھ خودشان را بھتر آزادي را مي
حــال بــدون مصــالحھ ینبشناسند و در ع

ظرفیت موجود كره زمین، قابلیت تكرار 
  را در طي زمان دارا باشند.

سلو ( ھاني ا ست ج مین نش ) ١٩٩۵در دو
اصــطالح مصــرف «عنــوان شــده اســت كــھ: 

مثابھ چتري است كھ بسیاري ھ پایدار ب
ــد  ــدي مانن ــاوین كلی ــث و عن از مباح
برآورده ساختن نیازھا، افزایش كیفیت 

قاء ندگي، ارت كاھش  ز نابع،  كارایي م
انــداز كــل دوران زبالھ، اتخــاذ چشــم

زندگي و لحاظ بعد عدالت را گردھم مي
ھا بــاھم مســئلھ آورد؛ تركیب این بخش

اساسي است كھ بدنبال آن باید چگونگي 
ظور  تر بمن یا بھ شابھ  خدمات م جاد  ای
برآورده ساختن نیازھاي اساسي زندگي و 

اري ھاي ج تمایل بھ ارتقاء وضعیت نسل
سائل  ین م شود و ا تھ  تي درنظرگرف و آ

اي باشد كھ بطور مســتمر گونھھ باید ب
سالمت  براي  سك آن  ضررھا و ری كاھش  بھ 

  ».افراد بشر نیز توجھ داشتھ باشد
سال  لل ١٩٩۵در  سازمان م سیون  ، كمی

در زمینھ توسعھ پایدار، توسعھ پایدار 
استفاده «كند: را بھ اینصورت تعریف مي

حصوالت مرتبط كھ نیازھاي از خدمات و م
ســازند و كیفیــت اساسي را برآورده مي

بھتري را براي زندگي بھ ارمغان آورده 
كھ استفاده از منابع طبیعي و  مادامي

ھا مواد سمي، و انتشار آلودگي و زبالھ
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تھ،  كاھش یاف ندگي  كل دوره ز طول  در 
كــھ نیازھــاي نســل آتــي مــورد  بنحــوي

  .[7]»مخاطره واقع نشود
ین ت ھم از ا عد م یانگر دو ب یف ب عر

باشد: بعد اجتمــاعي مسئلھ پایداري مي
عدالت) و  توزیعي و  ظات  ند، مالح (مان

محیطي (مانند منابع طبیعي،  -بعد زیست
  ھا).ھا و زبالھآلودگي

بھ  ستیابي  سھ استراتژي اصلي جھت د
ند  كھ عبارت جود دارد  یدار و صرف پا م
لین  كاھش. او شیني و  كارایي، جان از: 

راتژي تاكید دارد كھ توسعھ و بسط است
یك تكنولوژي جدید و كاراتر بعنوان یك 

شرط جھت مصرف پایدار مطــرح اســت. پیش
منظور دستیابي بھ ھ دومین استراتژي ب

فاع از  یت و د یدار، حما صرف پا ھدف م
تي در الگوھاي مصرفي را  ایجاد تغییرا

ــي ــبي م ــار مناس ــومین راھك ــد. س دان
س ین م بر ا یز  ستراتژي ن ید ا ئلھ تاك

ــاال و  ــطح ب ــا س ــت ت ــھ الزم اس دارد ك
فزاینده مصرف را در جھت مخالف تغییر 

  دھیم.  

 محیطي بر-فشارھاي زیست - ١- ۴
 پایدار مصرف الگوی 

تواند منجر بھ افزایش و رشد مصرف مي
محیطي  - وارد آمدن خسارات عمده زیست

شود. تغییر و اصالح رفتار مصرفي بھ 
ییراتي سمت پایداري نیازمند اعمال تغ

از جانب كلیھ فعاالن موجود در جامعھ 
است. خانوارھا بعنوان یكي از فعاالن 
عمده موجود در خصوص تولید و مصرف 

باشند: آنھا در زنجیره پایدار مي
باشند مصرف داراي نقش مھمي مي- تولید

كھ باعث ایجاد بسیاري از فشارھاي 
گردد. در طي چند دھھ محیطي مي-زیست

نوار افزایش یافتھ و گذشتھ، مصرف خا
شكل آن نیز  بطور فاحشي تغییر كرده 

 است.
تغییــر الگوھــاي ناپایــدار مصــرف  

خــانوار در دســتیابي بــھ ھــدف توســعھ 
باشــد. پایدار عاملي بسیار اساسي مــي

ست ھا  -تاثیرات زی صرف خانوار طي م محی
بندي توان تحت سھ عامل مھم تقسیمرا مي
 نمود:

 سطح مصرف 
  تركیب مصرف 
  ستشدت خدمات  -زی ھا و  طي كاال محی

شامل  كھ  صرف،  براي م شده  ید  تول
 باشد.اثرات مستقیم و غیرمستقیم مي

 مصرف پایدار در سطح فردي - ٢- ۴
مصرف پایدار در سطح فردي بھ معني 
تغییر در عقیده، سبك زندگي و الگوي 

طریقي ميھ مصرف اشخاص منحصر بفرد، ب
باشد كھ منابع موجود براي نسلھاي آتي 

دلیل رشد نیابد. مصرف پایدار بھكاھش 
 نمایي جمعیت، امري الزم و ضروري است؛

بعالوه باید توجھ داشت كھ بسیاري از 
جریانات آلودگي و منابع فراتر از حد 

اند. برخي از پایدارشان رشد یافتھ
اقتصاددانان بر این باورند كھ مصرف 
تنھا دلیل تولید كاالھا و اشیاء است، 

صاد بازار، مسئولیت رو، در اقت ازاین
جلوگیري از كاھش كیفیت محیط زیست 

 كننده است.برعھده مصرف
بمنظور فھم مصرف پایدار، شناسایي  

آندستھ از كاالھا یا خدماتي كھ مقدار 
افزاینــد یــا بسیار كمي بر رفــاه مــي

ھیچگونھ رفاھي را براي بشر ایجاد نمي
یابي  نین ارز ست و ھمچ ضروري ا ند  كن

رف آنھا بر استفاده از اثرات كاھش مص
منابع طبیعي و بشري نیز الزم بنظر مي

 رسد.
در كشور ما نیز بمنظور تعبیھ مصرف 
یر  فراد در تغی كھ ا ست  یدار، الزم ا پا

صرفي تار م ندگي و رف طور  سبك ز شان ب
ھھ  طي د ند. در  تار كن ھم رف ستقل از  م
گذشتھ آگاھي شھروندان نسبت بھ مشكالت 

جھت محیط زیست محیطي  - و مالحظات زیست
توانند بعنوان رشد یافتھ است. مردم مي

كننده بھ تغییر سبك زندگیشان یك مصرف
در جھت مصرف پایدار بپردازند. مصــرف

ضا  یق تقا تا از طر ند  ندگان قادر كن
براي كاالھایي كھ در تولید آنھا كلیھ 

محیطي درنظر  - مالحظات اجتماعي و زیست
تار یر در رف بھ تغی ست  شده ا تھ   گرف

  بازار بپردازند.
ھــایي در مصرف بعنوان آخرین و بینش

 -ارتبــاط بــا صــدمات و ضــررھاي زیســت
محیطي مرتبط با فعالیتھاي بشري ارائھ 

ترین گشتھ است كھ ذیالً بھ معرفي نھایي
عاملي است كھ از جانب افراد بشر باعث 

ھا بھ محیط ایجاد كلیھ صدمات و آسیب
  شود. زیست مي

ژي توسعھ حركت بسوي استرات - ٣- ۴
 پایدار

ھاي قیمتي، افزایش آگاھي، و انگیزه
قراردادھاي اختیاري منعقد شده با 
صنعت جھت دستیابي بھ مقیاس و میزان 

نیاز جھت مصرف در حركت  تغییر مورد
باشد. بسوي یك جامعھ پایدار كافي نمي

ھاي پایدار جھاني در استفاده از كاھش
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ھاي منابع، نیازمند سطوحي از انگیزه
ھاي باشد. بسیاري از انگیزهقیمتي مي

موجود در افراد و گروھھاي مشتاق تا 
حدودي بدلیل تضادھاي موجود بین سیاست

ھاي بخشھاي مختلف دولتي ھا و برنامھ
اند. یكي از چالشھاي عمده از بین رفتھ

ھا و  ھا عبارت از ایجاد سیاست دولت
ھاي مختلف (مانند:  اقداماتي در بخش

ھا، كشاورزي، ھا و جادهساخت خانھ
اشتغال، تحصیل و انرژي) بصورت ھمسو و 
ھماھنگ در جھت اھداف مصرف پایدار مي

  باشد. 
خش مھـم  ستھاي خریـد پایـدار ب سیا
دیگري از یك استراتژي مرتبط با مصرف 

باشد. خریدھاي دولتي نشانھپایدار مي
خش سایر ب ھت  قوي را ج ئم  ھاي  ھا و عال

ھاي دولت ارائھ جامعھ در خصوص اولویت
توانــد دھد. این مسئلھ ھمچنــین مــيمي

بصورت یك اھرم مھم جھت تشویق و تھییج 
بھ سمت ارائھ و معرفي كاالھاي پایدار 

ھا بشمار رود. برخــي از و كاھش ھزینھ
تواند شــامل ھاي خرید ميمھمترین حوزه

ونقــل و وساز، انرژي، خدمات حمــلساخت
د مــيغذا باشد. در این راستا پیشنھا

ھــا و مشــيشود كھ دولت بھ تــدوین خــط
قھ  ھر منط ندگان  ھت تولیدكن صولي ج ا
ھا  شود آن عث  جب آن با تا بمو پردازد  ب

ھــاي خــود بھ ارائــھ خــدمات در حــوزه
  بپردازند. 

منظـــور اطمینــان از اینكـــھ ھ بـــ
سیاســتھا و فعالیتھــاي دولتــي كجــا و 
ستراتژي  ین ا یت از ا ھت حما نھ درج چگو

ھــا و بــازبینيعمل نكــرده بایــد بــھ 
اي و معمول توجھ داشت. ھاي دورهرسیدگي

ھاد  یك ن نب  ست از جا كن ا مر مم ین ا ا
مستقل یا یك شركت مشاور انجام پذیرد؛ 
خاذي  ستراتژي ات خواھیم ا صورتیكھ ب در
كامالً كارا و مؤثر باشد، دولتھا باید 

ھاي بدست آمده عبرت گرفتھ و از یافتھ
ئ ند. ارا مل نمای ھا ع ساس آن ھ و بر ا

جانس  سو و مت كامالً ھم ستھاي  سعھ سیا تو
نیز امري مھم بوده اما ممكن است این
كار باعث ایجاد فرآیندي كامالً آرام مي

شود كھ این خود نیازمند اعمال حساسیت 
  و مدیریت قوي است.  

ــطوح  ــومي در س ــئول عم ــات مس مقام
توانند اي و محلي ميجھاني، ملي، منطقھ

ــرف ر ــد و مص ــداري تولی ــطھ پای ا بواس
ند  قرار دھ تاثیر  حت  چارچوبي ت جاد  ای

كنندگان كھ از وراي آن، تجارت و مصرف
توانند فعالیت نمایند. ابزار مورد مي

 نیاز جھت این امر عبارتند ار:
  ابــزار قــانوني و نظــارتي (ماننــد

 دستورالعملھا، قوانین و مقررات)

  ابــزار مبتنــي بــر بــازار (ماننــد
یزان ت یون، م ھا و د جارت، مالیات

 ھا)یارانھ مجوزھا و 
  ایجاد پیشرفتھاي تكنولوژیكي 
  در دسترس بودن اطالعات 
 افزایش سطح آگاھی ھا 

 نتیجھ گیری -۵
ارزش گذاری آب بھ عنوان یک کاالی 
اقتصادی، اجتماعی و محیطی، پذیرش 
سیاست ھای واگذاری آب بھ بخش خصوصی( 
تشکل ھای آب بران)، ارتقای آگاھی 

چنین بکارگیری مصرف کنندگان و ھم
مشارکت آنان در مدیریت یکپارچھ سیستم 
ھا و منابع آب از جملھ راھکارھای 
مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی می 

   [8]. باشد
حركت بھ سمت توسعھ پایدار بطور كلي، 

طور خاص، ھ و بھ سمت مصرف پایدار ب
امر دشواري است. این مھم نیازمند یك 

اسایي چارچوب سازگار و دقیق جھت شن
الگوھاي مصرفي ميو  ھاپایدارترین سبك

باشد. در این راستا كشورھا طیف وسیعي 
از ابزار سیاستي در بخشھاي خاص را 

اند تا بھ مدد آنھا از بكار گرفتھ
محیطي تغییر  - اثرات منفي زیست

الگوھاي مصرف جلوگیري نموده یا بھ 
بپردازند. این طیف نیز ھا  جبران آن

جانب تقاضا شامل از استراتژیھاي 
كنندگان تا افزایش آگاھي مصرف

اقداماتي كھ بھ تشویق الگوھاي تولیدي 
كاراي اقتصادي و سیاستھاي كاال مي

  .وندگسترده ش،انجامند
قرار دادن   تاثیر  حت  ظور ت بھ من

 توانند ازھا مي الگوھاي مصرفي، دولت
گذاري، نظارت و ابزار اقتصادي  قانون

ستفاده نم ماعي ا ستیابي و اجت ند. د ای
شھا و  ند تال یدار نیازم سعھ پا بھ تو

باشد. در ایــن اي ميزحمات قابل مالحظھ
یاس  صرفي در مق صالحات م جام ا ستا ان را

  ناپذیر است. جھاني اجتناب
کارگیری از  صرفی، ب مدیریت آب م در 
اھرم ھای اقتصادی بھ منظور سوق مصرف 
شھری،  عھ  عارف جام گوی مت سمت ال بھ 

الزم در اصالح الگوی مصرف  بھترین ابزار
شد.  می با یدار  سعھ پا بھ تو یل  و ن
مدیریت تقاضای مصرف آب بھ مجموعھ روش 
ھای برنامھ ریزی و ھدایت و ابزارھای 
با اتخاذ آن  کھ  شود  می  تھ  یی گف اجرا
ھا، فعالیت ھای مصرف کنندگان آب باید 
بھ صورتی تنظیم شود کھ فشار بھ منابع 

  د.عرضھ آب شیرین کاھش یاب



 قم  دانشگاه ١٣٨٩خرداد  ١٩ - ھمایش علمی چالش آب در استان قم کذشتھ، حال و آینده

 

خاذ  با ات یز  شاورزی ن خش آب ک در ب
، می توان تا حد بسیار رویکردھای زیر

مطلوبی بھ شعار اصالح الگوی اب مصرفی، 
محور توسعھ پایدار رسید. این روش ھا 

  عبارت اند از:
  بی در برداران آ ھره  ظام ب یت ن تقو

ھای آبیاری پایین دست سدھای  شبکھ 
  .مخزنی

 ر ارتقای راندمان آبیاری با تکیھ ب
جرای  یق ا شت، از طر گوی ک سعھ ال تو
طرح  خاک،  نایی آب و  یات زیرب عمل
سعھ  ضی، تو سازی ارا یز و نو ھای تجھ
ھا و روش ھای نوین  ھا، زھکش  شبکھ 
آبیاری و اجرای عملیات بھ زراعی و 
سیون و  سعھ مکانیزا نژادی، تو بھ 
فظ  یزداری و ح ھای آبخ طرح  جرای  ا

  منابع آب.
 یره ای و ان ندھای ذخ حداث ب فی ا حرا

سیالب در  خش  ھای پ سازه  نین  و ھمچ
  جھت جلوگیری از ھدر رفت سیالب ھا.

  بارات صیص اعت کافی و تخ جھ  لزوم تو
ھای  نال  یر کا ساخت و تعم بھ  الزم 

  .۴و٣درجھ 
  صرف آب در ھره وری م شاخص ب قاء  ارت

صول  ید مح فزایش تول شاورزی( ا خش ک ب
  .بھ ازای واحد حجم آب مصرفی)

 نھ کافی در زمی قدامات  ترویج و  ا
یاری و  شارکتی آب مدیریت م سعھ  تو
ــدیریت  ــال م ــرد انتق ــاذ رویک اتخ

  .آبیاری
  بکارگیری مجدد و بھینھ از پساب ھا

 .در بخش کشاورزی
  بھ شاورزان  یاز ک مورد ن یل آب  تحو

صورت حجمی براساس الگوی کشت توسعھ 
بر  یھ  با تک قھ  ھر منط تھ در  یاف
ــارت  ــی و نظ ــش غیردولت ــارکت بخ مش

  .ت اندرکار دولتیارگان ھای دس
  فرھنگ سازی از طریق رسانھ ھای تحت

شــنیداری در زمینــھ  - وب و دیــداری
  .اقدامات و الگوی صحیح مصرف

  صرف مدیریت م صحیح در  گذاری  فھ  تعر
  .آب شھری

  فظ و کافی در ح جھ  یت تو و در نھا
خود  کھ  فی آب،  نابع کی صیانت از م
یای  صلی در اح بـھ تنھـایی عامـل ا

  شند.توسعھ پایدار می با
تواننــد حال، این اصالحات نمي ھر بھ

بلكــھ  ،ریــزي شــوندبطور ساده برنامھ
باید بر مبناي پذیرش آن از جانب كلیھ 

صر شخاص منح چرا ا شند  ستوار با فرد ا   ب
توســعھ پایــدار و كھ، این مھــم بــراي

نیازھاي مرتبط با تغییرات سبك زندگي 
امري الزم است. توسعھ پایدار از طریق 

اي كــارا ر، از لحاظ ھزینھمصرف پایدا
باید خاطرنشان كرد كھ وقوع  لیبوده و

  این تغییر امر آساني نیست. 
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