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  چکيده
اي مطهر به شمار آمده بطوري که آب همواره به عنوان ماده ،قداست آب و ضرورت حفاظت از آن، با شریعت و مذهب اسالمی ما عجین است

  .است

کنیم و بالفاصله آب سرد، زالل ب را در خانه باز میآبا این حال، هنگامی که شیر . شودهمچنین زیربناي سالمتی و حیات انسان شمرده می آب،
در حالی است که در عصر حاضر درصد باالیی از مردم دنیا از  این. اندیشیمو گوارائی جاري می شود، کمتر به کمبود این ماده حیاتبخش می

  .بازندسراسر کره زمین جان میداشتن آب سالم محرومند و روزانه هزاران انسان، به دلیل کمبود آب سالم و بهداشتی، در 

ایران، کشوري است که همیشه با کمبود آب . شودمیهمه ساله با آغاز فصل گرما، ضرورت توجه به محدود بودن آب در کشور ما بیشتر احساس 
نیز با خطر کمبود آب مواجه در آینده )که معادل با یک سوم میزان بارندگی دنیاست(روبرو بوده و نظر به میزان بارندگی این منطقه جغرافیائی

درصد از آب موجود در کشور به مصرف 90دهد،ن فعالیت اقتصادي ما را تشکیل میمهمتری» کشاورزي«همچنین از آنجا که. خواهد بود
  .سازدآور میهاي موجود را الزامرسد که این خود استفاده بهینه از آبکشاورزي می

اسراف «به جاي» امساك در مصرف«جوئی وپیشگیري از مواجهه با بحران بی آبی، باید فرهنگ صرفه کننده آب کشور ودر راستاي وضعیت نگران
  .در کشور نهادینه شود ،»در مصرف

مصرف «،»مدیران و تصمیم گیران«،»مردم«صمیمانه بی شک گذار از خشکسالی و دوران کاستی نزوالت آسمانی، نیازمند همکاري و همراهی
  .باشدکشور می» مصرف کنندگان یا ساکنان جوامع شهري خرده«و» کنندگان عمده

                   .از اهمیت شایانی برخوردار است ،در آموزش و آشناسازي همگانی با مشکالت ناشی از خشکسالی» سیما صدا و«بویژه» هارسانه«نقش بعالوه،
موثرترین وسیله در  ،داشته و هر یک مخاطبان خاص خود را دارند با توجه به تنوع و تکثري که در رسانه هاي جمعی وجود ،ناگفته پیداست

 ،»مصرف بهینه از منابع آب«توانند در آموزش همگانی مبنی برهاي آب و فاضالب به مدد آنها میها هستند و شرکتاقناع افکار عمومی رسانه
  .موفق عمل کنند» نهادینه کردن فرهنگ صرفه جوئی«و» جلوگیري از اسراف«

را نیز به »کمبود برق»«کمبود آب«) شودکه از طریق سدها تامین می( نیروي برقابی است ،وجه به اینکه میزان باالئی از نیروي برق کشوربا ت
در کشوري که بخش » سدسازي« .دنبال خواهد داشت و بنابراین پیامدهاي اقتصادي اتالف آب در حوزه تامین برق نیز اثرگذار خواهد بود

یا از کشور خارج می شود و بخشی از آب کشاورزي آن نیز از  ریزدمیهاي ان ضمن تخریب منابع موجود در منطقه به دریا البهنگفتی از سی
  .حائز اهمیت فراوان است ،کشورهاي همسایه تأمین می شود

توجهی به حقوق آب، به معناي بی رویهباید توجه داشت که مصرف بی. طلبدرا می» دقت نظر همگانی«و » عزم ملی«عبور از بحران کم آبی 
  .دیگران است؛ اما صرفه جویی هم به معناي کاهش مصارف ضروري نیست، بلکه به مفهوم مصرف متعادل است

رویه از منابع برداشت بی. است» به اندازه نیاز«و » بهینه«بلکه به مفهوم اصالح الگوي مصرف و استفاده » خساست«صرفه جویی، نه به معناي 
آید و در این راستا، تفکیک آب آشامیدنی رین در کشوري که همواره با کمبود آب مواجه بوده و هست، روندي مخاطره آمیز به شمار میآب شی

، پیشگیري از مصرف »صرفه جویی«مورد دیگر . تواند یکی از راهکارهاي مناسب در کاهش هدر رفتن آب باشداز مصارف صنعتی و کشاورزي، می
بر همین . ورزندجویی آب غفلت میخود، از تعهد الزم در قبال صرفه هایی است که هنگام آبیاري فضاي سبزتگاه ها و سازمانرویه در دسبی

  . کنندگان در این زمینه استشود که فرهنگ مصرف آب، نیازمند بازنگري جدي تمام مصرفاساس، مالحظه می

» هاي لباسشوییاستفاده صحیح از ماشین«، »آبیاري باغچه با آب غیرآشامیدنی«، »رسودهتعمیر یا تعویض شیر آالت ف«، »بازدید کولرهاي آبی«
 کاربرد تجهیزات و شیرآالت مجهز به چشمی الکترونیک و شیرهاي« ، » کاربرد جارو به جاي آب شرب براي تمیز کردن فضاي بالکن و حیاط«

آید که رعایت آنها تغییرات اساسی در میزان مصرف آب با اهمیتی به شمار مینکاتی ساده و در عین حال » نشستن با آب شیرین«و » زماندار
  .شرب به دنبال خواهد داشت

شود و شود بلکه زمینه تولید فاضالب بیشتري در کشور فراهم میدر حالی است که با مصرف بی رویه آب نه تنها برهان کم آبی تشدید می این
پس بیائیم از همین امروز با ایجاد . ي فراوانی هم در دفع بهداشتی فاضالب ها به وجود خواهد آمددر نتیجه مشکالت زیست محیطی و اقتصاد

امروز چقدر در میزان مصرف آب « روز از خود بپرسیم که تغییر در الگوي مصرف از هدر رفتن آب تصفیه شده بپرهیزیم و سرانجام اینکه هر
  »؟!صرفه جوئی کرده ایم
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  اهمیت و ضرورت پژوهش
گیري پدیده خشکسالی هدر رفتن شدید منابع ملی، اوج
اي  پدیده(ي جغرافیایی  ناشی از تغییرات جهانی در زمینه

... ي اقتصاد جهانی و ، نابسامانی در عرصه)نظیر وارونگی دما
ضرورت صرفه جویی را تا جایی مهم و حیاتی ساخته است 

ي اصالح الگو«که رهبر معظم انقالب را بر آن داشت تا 
  . را شعار محوري سال جاري قرار دهند» مصرف

امروزه با گسترش حجم جمعیت در سطح جهانی و 
محدودیت منابع در دسترس بشر از یک سو و عدم توزیع 
متوازن منابع محدود موجود که بخشی از آن بنابر عوامل 
طبیعی و جغرافیایی و تقسیمات کشورها در سطوح مختلف 

بعث از عدم توازن قدرت زمین بوده و بخشی دیگر من
کشورها در تسلط و بهره برداري از این منابع می باشد از 

مدیریت «و به عبارت دیگر» صرفه جویی«سوي دیگر، 
مبتنی بر آینده نگري، به ضرورتی اجتناب » مصرف منابع

مندي ناپذیر تبدیل شده است که کشور ما نیز علی رغم بهره
ن ضرورت جهانی مستثناء از منابع فراوان طبیعی از شمول ای

  . نیست

صرفه جویی "عالوه بر این، تاکیدات فراوان دین اسالم بر امر 
به عنوان عاملی در راستاي اعتدال فردي و اجتماعی  "

-زندگی بشر و دوري از پیامدهاي مادي و اخالقی مصرف
زدگی نیز پیش روي ما قرار دارد که صرفه جویی را 

  .اخته استهمچنین به رفتاري دینی بدل س

  مقدمه
 آب بـه عنـوان مایـه حیـات بخـوبی آشـنا       همه مـا بـا  

 زنــدگی بـــدون آب بــراي مـــا   تصـــور حتــی  هســتیم، 
در منطقه خشک  ایران، ازآنجاکه کشورما، .بسیاردشواراست

متوسـط بـاران   (نیمه خشـک جهـان قرارگرفتـه اسـت و      و
ساالنه آن کمتراز یک سـوم متوسـط بـاران سـاالنه جهـان      

بــه ایــن دلیــل ایـــران    .»3،ص1379کردوانــی، «)اســت 
 درکشـورما ((رود،مـی  جزوکشورهاي خشک جهان به شمار

یعنی مناطقی کـه  ) ونیمه مرطوب(وسعت مناطق مرطوب 
میلــــی  700متوســــط بــــارش ســــاالنه آن بــــیش از 

هاي و بارندگی درتمام ماه) بیشترازتبخیروتعرق ساالنه(متر
 .است سال در آن صورت گیرد، خیلی محدود

توجه جدي درشـناخت منـابع آب بخـش     نیرابناب     
بتـوان   شـناخت بهتـر   بـا  تا رسدکشاورزي ضروري بنظرمی

ریزي صحیحی مین موادغذایی جمعیت کشور برنامهأبراي ت
کشاورزي بدلیل اینکه رابطه مسـتقیمی باتغذیـه   .انجام داد

 بدون آن امکان ادامـه حیـات مقدورنیسـت،    انسان داشته و

استقالل یک کشورتوجه به آن  درجهت توسعه وپیشرفت و
 در بخـش کشـاورزي مسـائل ذیـل بایـد      در .ضروري است

  : نظرگرفته شود
 ،)ثبـات  و عـدالت (اجتمـاعی  مدیریت منابع طبیعـی، «

ــذایی  ــت غ ــردم  ( امنی ــایت م ــردي و رض ــاي راهب  ،)نیازه
 »)میـراث فرهنگـی  (فرهنگـی  ،)رشدپایداراشتغال(اقتصادي

  ).11، ،ص1382افتخاري،(
هاي مهم بخش کشاورزي امنیت غـذایی  یکی ازکارکرد

بدست آوردن این امنیـت وتـالش درایـن    که  يبطور .است
ازسـوي  . ناپـذیر اسـت  منـابع آب امکـان   بدون وجـود  راستا
درحالیکه حدودیک درصدازجمعیت جهان درایـران   «دیگر

ازمنابع آب شیرین جهـان در  %  36/0زندگی می کنند،تنها
دهـد کـه بـا    نشان می وردهاي علمیآبر. وجوددارد کشورما

ي آینـده بـه   ایـران تـا دودهـه    افزایش تـدریجی جمعیـت،  
در  .خواهـد شـد   با مشـکل کمبـودآب روبـه رو    طورجدي،

هاي جهـانی نشـان داده اسـت کـه کـاهش      ضمن پژوهش
منابع آب در کشورهاي خاورمیانه ورقابت برسربهره برداري 

نقـش روزافزونـی درامنیـت     منطقـه،  در ازمنابع آب موجود
شـوراي تـالیف گـروه    ( »دارد لی هریک ازایـن کشـورهارا  م

  ). 5، ص1386شیمی،
ریـزي  طورکه برهمگان واضـح اسـت برنامـه   همان لذا    

-برنامـه  هر اولین گام در ناپذیراست وبدون شناخت امکان
بایــددرجهت . شــدباریـزي شــناخت درســت ازمســئله مــی 

ــه     ــت،تابتوان برنام ــورگام برداش ــابع آب کش ــناخت من ش
  .طراحی کرد ب با منابع موجودمتناس

  آب
وقتـی شـیر   . آب زیر بناي سالمتی و حیات انسان است

-کنید و آب سرد و زاللی جـاري مـی  آب را در خانه باز می
از  4/0سـفانه  أمت .کنیـد شود، کمتر به کمبود آن فکـر مـی  

طبق اعالم سازمان جهانی . مردم دنیا از آب سالم محرومند
ر از مردم دنیا بـه علـت کمبـود    هزار نف 30بهداشت روزانه 

و برابـر بـا آمـار سـازمان     . میرنـد آب سالم و بهداشتی مـی 
هایی کـه مـردم دنیـا از آن    از بیماري % 80جهانی بهداشت

مین آب أبرند به طور مستقیم مربوط به عـدم تـ  ها رنج می
  . بهداشتی و کافی است

هــاي زمــانی ناخت و مقایســه مــدیریت آب در دورهشـ 
تحـوالت آن، از جملـه مـواردي اسـت کـه       مختلف و سـیر 

علیرغم وجود مدارك و مستندات فراوان، کمتر مورد توجه 
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رشد جمعیـت و  . و بیان و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
-افزایش تقاضا براي تامین نیازهاي مرتبط با انواع کـاربري 

هــاي هــا و آلــودگیهــاي آب از یــک طــرف و محــدودیت
رفتن منابع از طـرف دیگـر از    گوناگون و کاهش و از دست

گذشته تا حال لزوم توجه مـدیریت آب در سـطح جهـانی    
  .مطرح ساخته است 

  موقعیت جهانی آب
. تقریبا ثابت بوده اسـت  زمین رهک مقدار آب موجود در

-مـی ... این آب به مصارف آشامیدن، کشاورزي، صـنعت و  
 فضا اگر کره زمین از. بخشدرسد و زندگی بشر را بهبود می

-شود یعنی کرهآبی دیده می نروئیت شود، رنگ طبیعی آ
یعنـی بخـش   . اي که بیشتر سطح آن را آب پوشانده اسـت 

از . ها و دریاها فرا گرفتـه انـد   زمین را اقیانوس اعظم سطح
هـاي  از آب%  2/97 نقطـه نظـر حجـم و انـدازه، در حـدود     

هـاي  هـا و آب موجود در جو زمین و آب موجـود در خـاك  
   .باشندزیرزمینی می

  ایران هايوضعیت آب
با توجه به قرار گرفتن ایران در نواحی خشک و بیابـان  

و . مقـدار بارنــدگی و حجـم آبهـاي ایــران کـافی نیســت     ،
. گیـرد نمـی  هاي جوي نیز بطـور یکنواخـت صـورت   ریزش

  mm  800میانگین بارندگی سـاالنه در جهـان در حـدود    
کشـور  . شـوند بـالقوه مـی   تبخیر  900mmتبخیر واقعی و 

هــاي جهــان را از مســاحت خشــکی% 1.1ینکــه ایــران بــا ا
-هاي موجود در خشکیاز آبدرصد  345/0داراست ، فقط

 از سـوي دیگـر در اغلـب   . هـاي جهـان را در اختیـار دارد   
هاي جـوي بصـورت محلـی و فصـلی     مناطق ایران ، ریزش

در پـاییز و   کشـاورزي  است که نیاز چنـدانی بـه آب بـراي   
زمستان نیست ، همچنین بارندگی بـه طـور یکنواخـت در    

  .شودکشور توزیع نمی
محدودیت منابع آب و توزیع فصلی نامناسب بارنـدگی  

طحی موجود سـ  هايآباین است که بایستی منابع  دال بر
کـرده و بـا    و مطالعـه  یو زیرزمینی را بـه خـوبی شناسـای   

  . برداري صحیح از آنها صورت گیردریزي دقیق ، بهرهبرنامه

  آب در زندگی روزانه
آب در . وجود هر گونه حیات، متکی به وجود آب اسـت 

. فراینـدهاي متابولیسـمی بـدن، نقـش حیـاتی دارد      بیشتر

مـورد اسـتفاده    ی آبهنگام گوارش غذا، مقادیر قابل توجه
درصـد وزن بـدن را آب تشـکیل     70تقریبـاً   .گیرد قرار می

لیتـر   7تا  1عملکرد درست، بدن ، روزانه به  براي. دهد می
مقـدار فعالیـت بـدن ،     آب نیاز دارد البته این میزان آب به

آب از . و دیگـر عوامـل بسـتگی دارد    رطوبـت  دمـاي هـوا ،  
ن از طریـق بـازدم بـه    ادرار، مدفوع، تعریق و همچنی طریق

بدن انسان بـه آبـی نیـاز دارد     .شود می شکل بخار آب دفع
بـاکتري یـا دیگـر     مثـل ( که نمک یا ناخالصی هاي دیگـر  

   .نداشته باشد) زا و یا مواد شیمیایی عوامل بیماري

  مصرف آشکار و نهان آب
دهـد   تحقیقات آماري در بسیاري از کشورها نشان مـی 

 300 ه آب براي هـر نفـر، حـدود   میانگین مصرف روزان که
نهـان آب بـراي هـر نفـر ،      در حالی که مصـرف . لیتر است

 : باشد لیتر و از قرار زیر می 6000 حدود
 آبیــاري کشــتزارها و تهیــه و تولیــد مــواد  .1

  لیتر 2500غذایی
 لیتر 2400 انرژي تأمین .2
 لیتر 700صنایع و معادن  .3
  لیتر  43:امور بازرگانی و خدمات .4

  آب شیرین
. ز داردهایش به آب شیرین نیاانسان براي انجام فعالیت

هـاي آن بسـیار کـم    یعنی آبی که میزان نمک آب شیرین،
اسـتفاده از   آب اقیانوس ها و دریاها شـور هسـتند و  . باشد

آنها نیازمند تصفیه کردن آنهاست که این امـر بـه احـداث    
هاي پیشـرفته تصـویه نیـاز    با مکانیزم خانه آبمرکز تصفیه

هـاي  آب ههزینه باالي این امر سبب شده که انسان ب. دارد
. قـانع باشـد   زمـین  اتمسـفر  ها وشیرین موجود در خشکی

از % 2.8حجم آب شیرین در جهان بسیار کـم و در حـدود   
رف آب شـیرین انـدك   براي مص. جهان است حجم کل آب

 هـایی هـم وجـود دارد، زیـرا    موجود در جهان محـدودیت 
-هاي شیرین جهان به شکل یـخ در یخچـال  مقداري از آب

این صـورت قابـل    هاي قطبی و کوهستانی قرار دارد که به
اما انسان به آبهاي شیرین موجـود  . برداري نمی باشندبهره

. ترسـی دارد دس زیرزمینـی  هايآب ، و ها دریاچه رودها، در
هـاي داخلـی زمـین     زیرزمینـی کـه در الیـه    هايالبته آب

همچـون   موجود هستند ، الزمه دسترسی به آنهـا مسـائلی  
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، حفر چاه، کانال کشی، و به کار بردن دستگاههاي اکتشاف
   .تاسیسات و لوله کشی را در پی دارد ایجاد پمپ آب،

هـا  ها و یا چاههاي آشامیدنی را از چشمه ها ، قنات آب
تـوان   بنابراین براي تولید بیشتر آب، می. کنند می استخراج

دریـا هـم از دیگـر منـابع      باران و. هاي بیشتري ساخت چاه
مناسـب   آب آشـامیدنی  آبی هسـتند کـه البتـه بـه عنـوان     

هـاي  روش. نمـود  تصـفیه  را بایـد  هـا  این گونه آب. نیستند
  .باشند می و جوشاندن تقطیر ، تصفیه آب معروف

  آیندهدرآب 
شاید تصور شـود کـه بـا پیشـرفت تکنولـوژي مشـکل       
کمبود آب حل شود در صورتی که میزان منابع عمده آبـی  
موجــود در جهــان همــان مقــداري اســت کــه در ســالهاي 

تـوانیم مشـکالت   شته وجود داشـته و امـروزه تنهـا مـی    گذ
مربوط به توزیع بهداشـتی آب را بـا اسـتفاده از تکنولـوژي     

مگـر  . برطرف نماییم ولی قادر به افزایش منابع آبی نیستیم
سازي آب دریاهـا توسـعه یابـد    هاي شیریناینکه تکنولوژي

یکـی از  . که این از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نیسـت 
هاي اساسـی بـراي مقابلـه بـا بحـران آب در آینـده       حلهرا

کارهاي مـدیریت  از جمله راه. باشدمدیریت مصرف آب می
هـاي بهبـود شـیوه مصـرف و نیـز در      مصرف آب، آمـوزش 

جویی و مصـرف  اختیار قرار دادن امکانات الزم جهت صرفه
بهینه آب به مصرف کنندگان است کـه در مقایسـه بـا آب    

ر راه کارهاي مـدیریت  یگاز د. ي خواهد بودبها هزینه ناچیز
   .باشدمصرف ارتقاي سطح دانش و آگاهی می

کنندگان آب باید آگاه باشـند کـه عـدم صـرفه     مصرف
جویی و مصرف خارج از الگوي مصرف باعث تهدید جـدي  
بحران آب در آینده خواهد شد و اجراي سیاسـت مـدیریت   

ه رشـد  هاي آب و فاضالب با توجـه بـ  عرضه توسط شرکت
پذیر نخواهد بـود و بـا ایـن    فزاینده جمعیت کشور یا امکان
دالیل این امر یکی افـزایش  . که با چالش مواجه خواهد شد

آب در طول زمان و نیـاز بـه   هاي استحصال و توزیع هزینه
گذاري بیشتر در زمینه تولیـد آب و دوم در اختیـار   سرمایه

-طلوب مـی هاي آبی نامحدود با کیفیت منداشتن پتانسیل
در بخش پیشگیري و مبـارزه بـا آلـودگی منـابع آب     . باشد

االجرا بـودن آن قـوانین،   قوانینی وجود دارد که به رغم الزم
فاضـالب  . متأسفانه کمتر شاهد اجـرا و اعمـال آن هسـتیم   

هـاي صـنعتی و   بسیاري از کارهایی که عموماً داراي پساب
هـا  نهشیمیایی خطرناك هستند و اغلب در مجاورت رودخا

ریزد که ها و نهایتاً به دریاها میاند، به رودخانهاحداث شده
در درازمدت نه تنها باعث از بین رفتن اکوسیسـتم شـده و   

کننـد بلکـه   حیات جانوران و موجودات آبزي را تهدید مـی 
-درصـد از آب  93 .شوندباعث آلودگی شدید منابع آبی می

-پسـاب  شود لذاهاي کشور در بخش کشاورزي مصرف می
هاي کشاورزي خود به عنوان یکـی از عوامـل مهـم آلـوده     

هـاي  همچنین یـک درصـد از آب  . شودکننده محسوب می
شـود ولـی   موجود کشـور در بخـش صـنعت اسـتفاده مـی     

بـا  . باشـد آلودگی ناشی از آن بسیار متنوع و خطرناك مـی 
مـا فقـط بـا حفـظ و      ،توجه به معضالت موجود آب کشـور 

موجود و جلوگیري از آلودگی آن و نیز  صیانت از منابع آبی
-توانیم بحـران آب در دهـه  مدیریت صحیح مصرف آب می

  . تر پشت سر بگذاریمهاي آینده را کمی آسان

 اهمیت آب در روند توسعه کشورها
 )30سوره انبیاء آیـه  ( و جعلنا من الماء کل شیء حی  

یکی از راه هاي توسعه کشورها و حرکت آن هـا بـه سـوي    
و رفاه عمومی، استفاده بهینه و کارا از منابع طبیعـی   تمدن

اگر کشوري بخواهد بـا کـاروان تمـدن و    . و خدادادي است
توسعه علمی حرکت کند ناچار است از منابع طبیعی خـود  

یکی از منابع بسـیار مهـم   . استفاده الزم و مطلوب را بنماید
م و حیاتی که در زندگی روز مره انسان ها و کشورها و تداو

اگر از ایـن  . تولیدات نقش فوق العاده دارد، منابع آبی است
هزینـه  ماده حیاتی که خداوند به صورت مجانی و احیانا بی

ها قرار داده است، استفاده مطلـوب شـود،   در خدمت انسان
انسـان   اصوالً. بسیاري از مشکالت کشورها حل خواهد شد

قـادر  اي به این ماده حیاتی وابسـته اسـت کـه حتـی     بگونه
  .نیست یک روز بدون آن زندگی کند 

   بهینه آبمصرف  يهاروش
از آب حفاظت کنید، چون زندگی ما به آن وابسـته   -1
گاه به دلیل این که فرد دیگري مسوول پرداخت هیچ. است

  .آب بهاست، آب را هدر ندهید
موقع مسـواك زدن شـیر آب تصـفیه شـده را بـاز       -2 

  .نگذارید
فاصله بین شستن بـدن و سـر،    هنگام استحمام در -3

  .لزومی ندارد که شیرآب به طور پیوسته باز باشد
براي آب دادن به درختان، درختچه ها، بوتـه هـا و    -4

  .اي استفاده کنیدگل ها از روش آبیاري قطره
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براي دوش گرفتن در حمام، زمـان بگیریـد و آن را    -5
ه حـدود  به کم تر از پنج دقیقه برسانید، با این روش ماهیان

  .چهار هزار لیتر آب صرفه جویی خواهد شد
ها ابتـدا آن هـا را در   است براي شستن سبزي بهتر -6

  .ظرفی خیس کنید و سپس آب بکشید
فرزندان خود را در مورد نیاز به حفاظت از آب آگاه  -7
هایی کـه بـه یـک    ها و سرگرمیاز خرید اسباب بازي. کنید

  .ري کنیدجریان ثابت آب نیاز دارند، خوددا
به جاي شسـتن اتومبیـل بـا شـیلنگ آب، از یـک       -8

  .توان استفاده کردطل آب هم میس
هنگام استفاده از دستشـویی، شـیر آب را بـه طـور      -9

مداوم باز نگذارید چون جریان دایم آب موجـب هـدر روي   
  .شودآن می
براي نظافت حیاط به جاي مصرف آب، بهتر است  -10

  .از جارو استفاده شود
ها، اتصاالت و شیرها را به طور مرتب تمام شیلنگ -11

  .کنترل کنید تا از نشتی آب جلوگیري شود
در مواقـع جـایگزینی یــا افـزودن گـل و گیــاه در      -12

باغچه خانه، گیاهی را انتخاب کنید که آب کم تري مصرف 
لیتر آب بـراي هـر گیـاه     2ر200به این طریق ساالنه . کند

  .صرفه جویی خواهد شد
بنـدي کنیـد تـا بـراي     هاي آب گـرم را عـایق  لوله -13

جهـت بـاز   رسیدن آب گرم به شیرآب الزم نباشد آن را بی
  .بگذارید
توان به مصارفی نظیر آبیـاري  هرگز آبی را که می -14

  .یا شست وشو رسانید، فاضالب حساب نکنید
هاي لباسشـویی معموالمقـدار زیـادي آب    ماشین -15

بنابراین اگر از تعداد دفعات کاربرد ماشین . کنندمصرف می
  .ایدجویی کردهلباسشویی بکاهید، عمالدر مصرف آب صرفه

آب خنک مورد مصرف خود را همواره در یخچـال   -16
نگهدارید تـا مجبـور نباشـید شـیر آب را بـراي مـدتی بـاز        

  .بگذارید تا آب خنک شود
قـع  به کودکان آموزش دهیم تـا بـا بسـتن بـه مو     -17

  .شیر، از هدر رفتن آب جلوگیري کنند
شود، در حالی که کمبود آب در شهر احساس می -18

لزومی به شست وشوي پیـاده روي مقابـل مغـازه و منـزل     
  .نیست

هنگام احداث سـاختمان از کـارگران سـاختمانی     -19
  .بخواهید از آب تصفیه شده استفاده نکنند

ز تــا حــد امکــان از آب شــرب بــراي فضــاي ســب  -20
باغچه را در شب یا صبح زود آبیـاري کنیـد   . استفاده نشود

  .تا از تبخیر آب جلوگیري شود
ـ     -21 ش در مراکز آموزشی و مـدارس بـه اطفـال و دان

هاي صرفه جویی آن را آموزان محدودیت منابع آب و روش
  .آموزش دهیم

در محــل کــار، کارکنــان را بــه صــرفه جــویی در  -22
گـرایش   ن پیشنهاد کنیـد همچنی. مصرف آب تشویق کنید

ت هــاي عملــی و دوره هــاي بــه حفاظــت از آب در فعالیــ
  . ها گنجانده شودآموزشی آن

فرهنگی، غیردولتی را به ایجاد و ارتقاي  هايگروه -23
فرهنــگ حفاظــت از آب در میــان کودکــان و بزرگســاالن  

  .تشویق کنید

 گرایی مصرف
گرایی و اسراف در نقطـه مقابـل مصـرف    پدیده مصرف

-یا به عبارت ساده» گراییمصرف«. بهینه قرار گرفته است
هـاي  هـا و آسـیب  ري اسراف که یکـی از بزرگتـرین آفـت   ت

فردي و اجتماعی و از گناهانی است که مـورد نهـی شـدید    
خداوند متعال واقع شده است و در مقابل اعتـدال و میانـه   

بـه طـور کلـی هرگونـه      ،روي در مصرف قرار گرفته اسـت 
در حقیقـت  . شوددر کمیت و اتالف را شامل میروي زیاده

گرایی عامل تخریب رشـد، توسـعه و از بـین رفـتن     مصرف
گرایی از یک نگاه در معناي مصرف مصرف. منابع ملی است

سـازد،  نامتعارف است که نیاز فیزیکی فرد را برطـرف نمـی  
بلکه نیاز کاذب فرد یا افراد را که گاه به تقلیـد از دیگـران،   

شرایط مادي یا تغییـرات سـاختار جامعـه ایجـاد      تبلیغات،
سـازي مصـرف بهینـه و    لذا فرهنـگ  .سازدشده برطرف می

اصالح همه زمینه الگوهاي مصرفی در کشـور از ضـروریات   
  . باشداجتناب ناپذیر می

  نتایج و پیامدهاي مصرف گرایی
گرایـی در  از مهمترین آثار و پیامدهاي اسراف و مصرف

تواند باعث کم رنگ شدن ارزش ها و یجامعه اسالمی که م
توان اشاره ینی و معنوي شود به موارد زیر میآموزه هاي د

  . نمود
متعال در آیـه   خداوند: محرومیت از دوستی خدا ) الف

» انـه ال یحـب المسـرفین   ... «: فرمایـد سوره انعام می 141
  » خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد«
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ــاعی) ب ــاد اجتم ــد: فس ــار  از دی ــی از آث ــرآن یک گاه ق
 ،پیامدهاي اسراف و مصرف گرایـی، فسـاد در زمـین اسـت    

زیرا هرگونه تجاوز از حد، موجب فساد و از هم گسـیختگی  
  . شود و به تعبیر دیگر سرچشمه فساد، اسراف استیم

: ســوره شــعراء مــی فرمایــد 150قــرآن کــریم در آیــه 
لــذین ا ¤وال تطیعــوا امرالمســرفین ¤فــاتقوااهللا وأطیعــون«

پـس از خـدا بترسـید و    » «یفسدون فی االرض والیصلحون
ها مرا اطاعت کنید و فرمان مسرفان را اطاعت نکنید، همان

  » کنندکنند و اصالح نمیکه در زمین فساد می
یکـی دیگـر از   : گمراهی و محرومیت از هدایت الهی) ج

ــرف   ــراف و مص ــدهاي اس ــار و پیام ــی و  آث ــی گمراه گرای
  .الهی است محرومیت از هدایت

  راهکارهاي اساسی اصالح الگوي مصرف 

آنچه بر اصالح الگوي مصـرف و دسـتیابی بـه فرهنـگ     
باشد این است که بهینه مصرف در کشور داراي اهمیت می

اصالح الگوي مصرف نیازمند تبیین استراتژي و تعیین خط 
مشی است که طی آن، این اصل به یک شعار تغییر ماهیت 

مـه دسـتیابی بـه ایـن مهـم در کشـور،       در واقـع الز  ،ندهد
خیزش و حرکتی عمیق از سـوي مسـئوالن و همـه آحـاد     

اصـل را یـک   باشد؛ لذا می بایسـت همگـی ایـن    جامعه می
هاي خود را در راستاي رسیدن به ضرورت دانسته و فعالیت

ریزي نمایند و براي دسـتیابی بـه ایـن    این اصل مهم برنامه
نچه که رهبر فرزانه انقالب بر آ. ساز اقدام نمایندامر فرهنگ

همـه مـا بـه خصـوص     «ورزند این اسـت کـه   آن تاکید می
مسئوالن قواي سه گانه، شخصیت هـاي اجتمـاعی و آحـاد    
مردم باید در سال جدید در مسیر تحقق ایـن شـعار مهـم،    

-حیاتی و اساسی یعنی اصالح الگوي مصرف در همه زمینه
فاده صـحیح و  ریزي و حرکـت کنـیم تـا بـا اسـت     ها، برنامه

مدبرانه از منابع کشور، مصداق برجسته اي از تبدیل احوال 
بنـابراین  . ».هـا، ظهـور و بـروز یابـد    ملت به نیکوترین حال

تاکید رهبر معظم انقالب بر اصـالح الگـوي مصـرف نشـان     
دهنده این موضوع به عنوان بستري مناسب براي شکوفایی 

از شـعارزدگی  لـذا پرهیـز   . و دستیابی به اقتدار ملی اسـت 
وحفظ صیانت اصل موضوع به عنـوان مهمتـرین عامـل در    
مسیر راصالح الگوهاي مصرفی و همچنین تبیین و تحقـق  

  . رودآن وظیفه اصلی همه مردم و مسئولین به شمار می

یکی از پیش نیازهاي ایـن مسـیر   : فرهنگ سازي ) 1
سـازي ذهنـی و   براي رسـیدن بـه نتیجـه مطلـوب، زمینـه     

امروز هر فردي از . اقشار مختلف جامعه است فرهنگی براي
هاي خـود بایـد بـه    اعضاي جامعه باید بداند که در فعالیت

بهینه مصرف کردن منابع مادي اقدام نمایـد تـا کشـور بـه     
اهداف تعریف شده در سند چشم انداز بیسـت سـاله نظـام    

لـذا بـدون   . برسد و شکوفایی در همه ابعاد ملی تحقق یابد
هاي آن بـه  ین کار و طراحی و تامین بایستهایجاد فرهنگ ا

چرا که اصالح الگوهاي . طور قطع راه به جایی نخواهیم برد
مصرف در کشوریک شب و به طور ناگهانی و با صدور یـک  

لـذا فرهنـگ   . دستورالعمل و بخش نامه عملـی نمـی شـود   
-سازي پایدار بستر اصلی نهضت اصالح الگوي مصرف مـی 

  . باشد
داشتن مدیریت مدبرانه و عاقالنـه  : مدیریت قوي ) 2

باشـد  مصرف که مورد تاکید مقام معظم رهبـري نیـز مـی   
. آیـد یکی دیگر از ضروریات اولیه این امـر بـه حسـاب مـی    

مسئوالن و متولیان امر با پرهیز از شـعار زدگـی نبایـد بـه     
برگزاري چند همایش، سخنرانی و چاپ مقاله و کارهایی از 

لذا وجـود مـدیریت صـحیح و    . ننداین قبیل خود را گرم ک
عاقالنه در سطح کالن در جهت هدایت و تدوین و انتخـاب  
یک استراتژي راهبري، طبق نقشه راهی کـه مقـام معظـم    
رهبري ترسیم نمودند، زمینه تحقق این طرح ملی و آینـده  
ساز که حقیقتاً پیشرفت کشور و توسعه عدالت در گـرو آن  

  باشد؟ میاست از ضروریات اجتناب ناپذیر 
یکـی دیگـر از پـیش نیازهـاي     : طراحی ساز وکـار   ) 3

اصلی در مسیر اصالح الگوي مصرف، ترسیم اهداف، ابعاد و 
هـایی بـراي   راهکارهاي رسیدن به موضوع و تعیین شاخص

باید . سنجش و ارزیابی روند و چگونگی پیشرفت امور است
 گرایی و اتالف منابع و فرصت هـا براي جلوگیري از مصرف

ها، سند و نقشه راهبردي تهیـه  ی حوزهو هزینه ها در تمام
ران، مسـئوالن و  یعنی با تهیه این سـند، مـدی  . و ابالغ شود

هاي مختلـف مـی تواننـد بـا اجـرا و بـه       فرماندهان سازمان
مـدون، خـود را در مسـیر     هـاي شـیوه کارگیري روش ها و 

 . تحقق این اصل مهم قرار دهند
ب مشــارکت مــردم و جلــ :جلــب مشــارکت مــردم ) 4

آنان نسبت به مصرف صحیح امکانات و  هايآگاهیافزایش 
-منابع از دیگر راهکارها در مسیر اصالح الگوي مصرف می

حقیقتاً اصالح الگوي مصـرف در جامعـه از کارهـایی    . باشد
انجام شدنی است که هر یک از اعضاي جامعه با مشـارکت  



 ٦

منابع، منافع و ملزم نمودن خود به درست مصرف کردن از 
  . نمایدعظیمی را براي جامعه حاصل می

گنجاندن اصالح در نظام آموزشی کشور به گونه اي ) 5
ــاالتر رود اطــالع و شــناخت   کــه هرچــه ســطح آمــوزش ب
بیشتري در خصوص درك و ضرورت اصالح الگوي مصـرف  

  . در جامعه حاصل شود
هـاي تلویزیـونی و   گیـري از برنامـه  اسـتفاده و بهـره  ) 6

 اي در راستاي اصالح الگوي مصرف نهرسا
گنجاندن برنامه اصالح الگو در برنامه توسعه کشـور  ) 7

یعنـی حرکـت همـه دسـتگاه هـاي      . و مصوبه هاي دولـت 
دولتی به طور مستمر و پایدار درجهت تحقق منویات مقام 

  معظم رهبري 
ارائه الگوي آموزشی مناسـب و اصـولی بـه مـردم از     ) 8

براي مثـال سـازمان   . ادهاي ذي ربططریق سازمان ها و نه
برق می تواند از طریق آموزش مصرف بهینه در برگه هـاي  
قبوض مصرفی مشترکین به ارائه الگوهاي مناسب مصـرفی  

  . در جهت اصالح مصرف اقدام نماید
ارایه الگوي مصرفی مناسـب عملـی اعـم از اداري و    ) 9

  خصوصی کلیه مسئولین کشور 
و ضـدارزش نشـان دادن    تغییر در فرهنگ مصرف) 10

  هاي دینیها و آموزهبراساس ارزشمصرف گرایی 
غرب در ایجـاد فرهنـگ    مبارزه با تهاجم فرهنگی) 11

پرستی با آگاه سازي و تعمیق گرایی و تجملناپسند مصرف
  . بینش و بصیرت سیاسی و اسالمی افراد جامعه

   اسراف و صرفه جویی در فرهنگ اسالمی
هـاي مـورد   ت از مفـاهیم و گـزاره  مسأله اسراف و قناع

اهتمام دین مبین اسالم است که در آیات قرآنی و روایـات  
بر روي این دو موضوع تأکیدات فراوان صورت ) ع(اهل بیت

روي اسراف در لغت به معنی تجـاوز و زیـاده  « .گرفته است
است و بنابراین در امور اعتقادي و همچنین در تمام افعـال  

-چنانچه در قرآن مجیـد مـی  . ر استو اعمال انسانی متصو
و اینچنـین جـزا مـی دهـیم کسـی را کـه از حـد        : فرمایـد 
و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد و ) اسراف کند(بگذراند 

شهید دسـتغیب،  ( ».عذاب آخرت سخت تر و باقی تر است
  )120، ص2جلد

  قناعت، فضیلت بزرگان

درکنار بحث اسراف که همواره دراسـالم مـورد مـذمت    
ــ ــی    ق ــلت و ویژگ ــت خص ــئله قناع ــت، مس ــه اس رار گرفت

در . رودارزشمندي براي یک انسان مسلمان بـه شـمار مـی   
فرهنگ اسالمی صـفت قناعـت از جملـه صـفات فاضـله و      
اخالق حسنه است و از آن به عنوان وسیله اي که سـعادت  

ــاد شــده اســت  ــار مــی آورد ی ــه ب امــام . ابــدي آدمــی را ب
هرکه قناعت کنـد  : فرمایند در این رابطه می) ع(محمدباقر

. دهـد، غنـی تـرین مـردم اسـت     به آنچه که خدا به او مـی 
  ) 387نراقی، ص(

گلسـتان و بوسـتان نیـز بـاب بـه      کتـاب  همچنانکه در 
اي قناعـت،   : گویدسعدي می. قناعت اختصاص یافته است

سـعدي،   (توانگرم گردان که وراي تـو هـیچ نعمـت نیسـت     
  )89ص

ارسی وجود دارد که بـه بحـث   آثار متعددي از ادبیات ف
قناعت و صرفه جویی پرداخته اند و بسیاري از این مباحث 
ریشه در فرهنگ دینی و سنت ها و آیین هاي ملی و بومی 
ما دارند که توجه به این آثار و بازگونمودن آنها در جامعـه  
به شکل مطلوب می تواند اشـاعه دهنـده فرهنـگ مصـرف     

  .صحیح و پرهیز از اسراف باشد

 راه هاي مبارزه با اسراف 
  :هـاي دینـی عمـومی    استفاده از ظرفیت) الف 

مردم ایران بعلت پیوند با دین و مظاهر مقـدس دینـی کـه    
دارند بخوبی سنت هاي نهادینه شده را می پذیرند و بر آن 

بیـان و آیـات قـرآن کـریم و احادیـث نـورانی       . گمارنـد می
جـویی  رفهدر مذهب اسراف و ترغیب به صـ  )ع(معصومین 

بهتـرین راه کــارعمومی سـازي و نهادینــه سـازي فرهنــگ    
  . صرفه جویی و پرهیز از اسراف است 

باز نگري وقایع تاریخی و رخدادهاي طبیعی ) ب 
به تصویر کشیدن سرانجام اسراف کاران در همه طبقـات   : 

از جمله عوامل بـاز   اجتماعی و پیوند آنها با اتفاقات طبیعی
ی و سوق دادن جامعه به سـمت و سـوي   گرایدارنده اسراف

گمان در این قسـمت بیشـترین   قناعت و صرفه جویست بی
توانـد  نقش را رسانه هاي جمعی بویژه رادیو و تلویزیون می

  . ایفا نماید
ارتباط بخشی بالیـاي طبیعـی بـه موضـوع     ) ج 

رســد مســائلی نظیــر کــم آبــی ، بــه نظــر مــی :اســراف 
الیـل اثبـات بـدي اسـراف و     بهتـرین د  ..........خشکسالی و 

براي مبـارزه بـا   . مفید بودن قناعت در زندگی روزمره است
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اسراف و ترویج مصرف صحیح، به ریشه ها باید اسـتناد در  
دلیـل بسـیار   .......... این میان خود خشکسالی و کم آبـی و  

خوبی بـراي وادار نمـودن جامعـه بـه اهتمـام در قناعـت و       
مائیم ناهمـاهنگی عملکـرد   البته غافل ن. صرفه جویی است

برخی دستگاه هاي فرهنگی خاصه صدا و سیما با گفتارهـا  
و تذکرات دلسوزان خـود عامـل مهـم در بـی تـوجهی بـه       
مصرف درست و گرایش به اسـراف و ریخـت و پـاش هـاي     

  . باشدیغیر ضروري م

ــه روي و   ــگ میان ــاي فرهن ــرورت احی ض
  قناعت

جـویی  صرفهروي و در مقابل آن موضوع اسراف و زیاده
به قـدري گسـترده و مبسـوط در کتـب دینـی و اخالقـی       

اگرچـه بـراي مـا     اسـت،  اسالمی مورد بحـث قـرار گرفتـه   
انسانهاي غافل تنها هنگامی که به خشکسالی و محدودیت 

کند، خوریم، مسئله صرفه جویی جلوه پیدا میقطعی برمی
اما اسالم به عنوان مکتبی کـه بـراي سـعادت بشـر برنامـه      

درهمه حال و همه جا اسراف را امـري ناپسـند ذکـر     دارد،
حال اگر . کند و مومنان را از زیاده روي برحذر می داردمی
خواهیم در عرصـه هـاي گونـاگون بـه موفقیـت دسـت       می

بیابیم، باید فرهنگ اسـالمی مصـرف صـحیح را در جامعـه     
  .ترویج کنیم

رسد این اراده مردمی در زمینه صرفه جویی به نظر می
د با فرهنگ سازي و تالش همه جانبه، استمرار یابـد تـا   بای

اي نزدیـک مشـکالت ناشـی از محـدودیت منـابع      در آینده
اسـراف   .کمترین تاثیر منفی را در جامعه مـا داشـته باشـد   

ترین مراتب آغاز شده و به نقطه اوج تواند از پایینکاري می
خود برسد، دراین میان تنها فرهنگ مبتنی بر آمـوزه هـاي   

توانـد درمقابـل آن   اخالقی منبعث از وحـی اسـت کـه مـی    
بایستد، این فرهنـگ در جامعـه مـا ریشـه دارد و بایـد بـه       

  .اشاعه آن کمک کرد

  جینتا
آب منبعی طبیعی، کمیاب، حیاتی و کاالیی ارزشـمند  
در توسعه اقتصادي و اجتماعی کشورها است که در اشکال 

ورزي، مختلف مصـارف آن اعـم از شـرب و بهداشـت، کشـا     
صنعت و زیست محیطی قابل جایگزینی بـا مـاده دیگـري    

به عالوه تحقق توسـعه پایـدار در کشـورها، منـابع      .نیست

آن توسـعه را بـا    دکنـد کـه نبـو   مناسبی از آب را طلب می
  .سازدمحدودیت مواجه می

ایران نیز به عنوان کشوري واقـع در منطقـه خشـک و    
عیـت، عـدم   نیمه خشک جهـان بـا رونـد رو بـه تزایـد جم     

ها، رشد روزافزون مصارف آب، تناسب زمانی و مکانی بارش
هـا و معضـالت جـدي در زمینـه     در آینده نزدیک با چالش

تامین آب رو بـه رو خواهـد شـد کـه بـراي خـروج از ایـن        
چالشها به عزم و اراده ملی جهت تحقق مدیریت منابع آب 

  .نیاز است
ایـه  آنچه مسلم اسـت مـدیریت جـامع منـابع آب بـر پ     

هـاي اجتمـاعی بنـا    همکاري و مشارکت تمام سطوح و الیه
در ایـن فرآینـد از افـراد و شـهروندان گرفتـه تـا       . شـود می

ها و نهادهاي دولتی باید همگی با تعهـد و آگـاهی   سازمان
  .اجتماعی نسبت به این مهم توجه کنند

توجه به امنیت آبی و مدیریت مـوزون و پایـدار منـابع    
اکیــد ســازمان علمــی، فرهنگــی و آب و بــه خصــوص بــا ت

بـه عنـوان بحـران جـدي      "یونسـکو "آموزشی ملل متحـد  
  .جهان در سالهاي آینده، ضروري است

دهد که بـا توجـه بـه    هاي متخصصان نشان میبررسی
جهان  و محدودیت منابع آب، اغلب کشورهايروند مصرف 

هاي آینده به نوعی با بحران کم آبی مواجه خواهند در سال
  .شد

همین راستا سازمان یونسکو اعالم کـرده اسـت کـه     در
بحران آب بر زندگی، بهداشت وتغذیه مردم تاثیر مسـتقیم  

سال آینده به طور متوسط میـزان   20خواهد گذاشت و در 
  .دسترسی مردم به آب یک سوم کاهش خواهد یافت

هـاي اجتمـاعی و   هماننـد بحـران   "بحـران آب "اکنون 
در برنامـه کـاري سـازمان    سیاسی که ریشـه انسـانی دارد   

سال  25در  جامعه بین الملل نیز. یونسکو قرار گرفته است
گـذاري و  بینی بحران آب با سرمایهگذشته با توجه به پیش

در تالش براي یافتن تـدابیري بـراي    هاییهمایشبرگزاري 
   .رفع این بحران بوده است
توجهی به آلـودگی منـابع  و عـدم    افزایش جمعیت، بی

مصرف آن از جمله عوامل تشدید این بحـران بـوده   رعایت 
است و امروزه همزمان با افزایش تقاضاي آب، میزان ذخایر 

  .و منابع آبی به شدت در حال کاهش است
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  مصرف آب  راهکارهاي عملی
هـاي اجتمـاعی آتـی را     نظران بحرانبسیاري از صاحب

کشــور مــا همــواره در گذشــته . داننــد مــرتبط بــا آب مــی
هاي جاري با افزایش جمعیـت از کمبـود    ر سالبخصوص د

آمار گویـاي ایـن مطلـب اسـت کـه در      . آب رنج برده است
کشور، استفاده ناصحیح آب در زندگی شـهري و در بخـش   
کشاورزي همچنین عدم بازیافت آن باعث به وجـود آمـدن   

مورد یاد شـده، مقـدار    3ها بوده و تدبیر  بخشی از نارسایی
  . آبی نجات خواهد داد را از کماي کشور  قابل مالحظه

  در بخش نظارت دولت -1 
هــاي ســطح  آوري و هــدایت و حفــظ آب جمــع -الــف
  االرضی
اي نیـز از   آبی به صـورت دوره  کشور ما عالوه بر کم -ب

بـرد،   آبی رنـج مـی   آبی مضاعف و در بعضی از مناطق بی کم
 هـایی از  در مـاه ... ولی منابع آبی از دامنه زاگرس، البـرز و  

روهـاي   سـارها یـا آب   سال جاري اسـت، همچنـین چشـمه   
فصلی در اقصا نقاط ایران پهناور موجود است کـه آب کـال   

آوري و  ریزي صحیح جمـع  رود که باید در برنامه به هدر می
  . حفظ شود

انتقال آب از سرچشمه یا محل استحصال تا محـل   -ج
هاي معمولی که بشـدت   مصرف عمدتا در روستاها به جوي

گیرد که  یت جذب زمین شدن و تبخیر دارد صورت میقابل
با بسترسازي و انتقـال صـحیح و جلـوگیري از پـرت بـین      

تـوان   راهی در روستاها با آموزش و تصـدیگري دولـت مـی   
ایـن انتقـال ممکـن    . را گاهی چند برابـر کـرد   موجودي آب

  . است از فاصله زیادي صورت گیرد
ر فرهنـگ  هـاي صـحیح اسـتفاده از زمـان د     باید شیوه

 ،هـاي غلـط شـود    جامعه و زندگی مـردم جـایگزین شـیوه   
. مصرف آب کشاورزي با روش سنتی امري نـامطلوب اسـت  

ایـن  . این امر مهم باید با آبیاري تحت فشار جایگزین شـود 
اقدام شایسته است که بصورت اجباري و تشـویق امکانـات   

هــاي موجــود در روســتاها  در برنامـه آبیــاري مــزارع و بـاغ  
هاي زیرزمینی عمق  رویه آب امروز مصرف بی. ه شودگذاشت

هاي عمیـق را بشـدت افـزایش داده کـه ایـن سـرمایه        چاه
  . همیشگی و ملی را در خطر نابودي کامل قرار داده است

هاي عظیمی از کشور به دریاهاي حواشـی   رودخانه -هـ
ــی   ــرازیر م ــور س ــین آب  کش ــود، همچن ــاري   ش ــاي ج ه

مرزي به کشورهاي همسـایه  هاي کشور در مناطق  رودخانه

شود روند منطقـی سدسـازي در کشـور قـدمی      سرازیر می
ر صورت گرفته و نیاز است یهاي اخ شایسته بوده و در سال

ــا و    ــه دری ــا حــد امکــان طراحــی ممانعــت از ورود آب ب ت
گیري در مسیر و انتقال به دیگر منـاطق از سرچشـمه    بهره

  . در دستور کار قرار گیرد
با ایجاد سدها و احداث نهرها در مسـیر  تواند دولت می

آب هاي روان و رودخانه هاي خروشـان، آب فروانـی بـراي    
مصارف آشامیدنی، کشاورزي، صـنعتی و دامـداري ذخیـره    

تا راه ترقی و پیشرفت به سوي توسـعه پایـدار   . سازي کرد
 .بردارند

  در بخش تغییر در فرهنگ عمومی  -2
س دین مبین اسالم، با عنایت به تعالیم عالیه شرع مقد

رویه آب در زنـدگی روزانـه    به علت ارزان بودن، استفاده بی
  . به صورت عادت درآمده است

با توجه به دستورات شرع مقـدس کـه اسـراف را     - الف
نهی کرده، الزم است با تالش وعاظ و علماي دینی، شـیوه  
عملی وضو و غسل بامصرف در حـد اعتـدال آب در کشـور    

   .آموزش داده شود
عمده مردم در حمام گرفتن بـیش از دو سـوم آب    -ب

ها  الزم است در سیستم شهرداري. دهند مصرفی را هدر می
هایی داده شود کـه دوش حمـام آن    پایان کار به ساختمان

هـاي طراحـی مناسـب      مجهز به چشم الکترونیکی با مـدل 
اي باشد که مردم در  ها به گونه هاي حمام  کننده باشد و گرم

  . رد با آب گرم حمام را گرم نکنندفصل س
هاي مصرفی شستشوي ماشین، لوازم  الزم است آب -ج

هاي شهري  در سطح مجتمع...خانه، فرش، باغچه و حیاط و
برداري از برگردان آب همان مجتمـع و فیلتـر    بزرگ با بهره

ــود    ــرا شـــ ــی و اجـــ ــا طراحـــ ــردن آب الزامـــ   . کـــ
براي عرصه  گیري از پساب و فاضالب تمام شهرها بهره -د 

ماننـدي در عرصـه    توانـد رونـق بـی    کشاورزي آن شهر مـی 
ایـن  . کشاورزي ایجاد و این سرمایه عظیم را مدیریت کنـد 

  . ها با اولویت صورت گیرد مهم باید توسط شهرداري
مــوارد فــوق بــا وجــود نیــروي جویــاي کــار و ذخیــره 

اقتصادي به عنوان موضوعی ارزشمند  اقتصادي و ایجاد بهره
  . اند مورد توجه دولت قرار گیردتو می

ازآنجاکه بخش کشاورزي بیشـترین سـهم مصـرف آب    
داردالزم است به برنامه ریزي درجهت استفاده  رادرکشورما

از سوي دیگر شـرکتهاي   .بهینه آب دراین بخش اقدام شود
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متــولی امــور آب بایــد ســعی و تــالش مضــاعف در جهــت 
ر انتقـال بـه   صیانت از آب تولید شـده نماینـد تـا در مسـی    

مصرف کننده هدر نرود و این امر مستلزم کنترل و نظـارت  

دقیق و نظـام منـد کـردن عملیـات بازرسـی، نگهـداري و       
  .باشدتعمیرات خطوط انتقال آب می
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