
چرا آب بان؟

مــدیــریــت آب کــه مــایــه حــیــات اســت آن هــم در 
کویری ترین نقطه کشور، مسئولیتی بس سنگین، 
خطیر و پیچیده در شرایط امروز کشور می باشد. 
 ، بدیهی اســت که ایفای ایــن مسئولیت دشــوار
تنها از عهده یک شخص، یک گروه یا حتی یک 
سازمان بر نمی آیــد. واقــع اینکه مسائل مربوط 
به آب، از تأمین تا مصرف و موضوعات مرتبط با 
ذینفعان آب همواره جزء پیچیده ترین مسائل 
جامعه بـــوده اســت بطوریکه ســال هــای سال 
اســت کــه فکر و ذکــر و بسیاری از اندیشمندان 
حوزه های آب شناسی، علوم اجتماعی، اقتصاد 
و حتی دیپلماسی و سیاست را مشغول خویش 
نموده است. لذا مدیریت صحیح آب در جامعه 
ای که حکمرانان آن دغدغه توسعه پایدار دارند، 
نــیــاز بــه همسویی و هــم افــزایــی در مــیــان کلیه 
ذینفعان  دارد. آب بان یک نشریه الکترونیکی 
است که تالش می نماید ارتباطی دوسویه میان 
جامعه و سیاستگذاران بخش آب برقرار نماید. 
نگرش آب بان تحمل نقد است  و تامل در  نصایح 
دلسوزان جامعه. در چشم انداز جهانی آب برای 
قرن بیست و یکم که توسط شــورای جهانی آب 
از زیرمجموعه های سازمان ملل متحد تدوین 
کید می شود: » نقش آفرینان اصلی  شده است تا
تــک تــک افـــراد خــانــواده و تشکل هــای مدنی 
هستند که باید مسئولیت های جدیدی را برای 
استفاده از آب و خدمات مرتبط با آب را بپذیرند. 
سازمان های دولتی نیز بایستی اختیاراتی را به 
آنها تفویض و آنها را حمایت کنند و کارهایی را 
ج است«. آب  انجام دهند که از عهده مردم خار
بان قرار است در چارچوب این چشم انداز ایفای 

نقش نماید. به قول موالنا:
پس زبان محرمی خود دیگرست 
همــدلی از همزبــــانی بهتــر اســت 

آب بــان قــرار اســت زبــان محرمی باشد با هدفی 
ع آب  بــزرگ یعنی ایجاد زبــان همدلی با موضو
در جامعه امروز که مطالبه توسعه همه جانبه و 

پایدار دارد.    
محمد مهدی جوادیان زاده
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استاندار یزد:

عزم جدی برای معرفی استان یزد به عنوان قطب 
نوآوری و فناوری کشور

استاندار یــزد از عــزم جــدی بــرای معرفی استان یزد 
ــوآوری و فــنــاوری کشورخبر داد. ــ بــه عــنــوان قطب ن
  به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد«مهران 
فاطمی« در کــارگــروه ســازگــاری بــا کــم آبــی اســتــان یــزد با 
قــدردانــی و تشکر از تــالش مــدیــران و فــرمــانــداران در سفر 
ریــاســت جمهوری کــه بــه اذعـــان »آیــت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی« سفر به استان یزد در بین دوازده سفر انجام شده 
از بهترین سفرها بوده است گفت:این مطلب نشان دهنده 

همت و تالش همه شما بزرگواران می باشد.
  وی با اشاره به عزم جدی جهت معرفی استان به عنوان 
قطب نوآوری و فناوری کشور، اظهارداشت: کلیه رویکردها 
و سیاست های توسعه ای استان باید مبتنی بر این دو واژه 
باشد  و با یک نگاه نوآورانه وبهره ورانه، استفاده از ظرفیت 
شرکت هــای دانــش بنیان و افزایش اقــدامــات و فعالیت 
های استان برای اجــرای سیاست های درست ، تصمیم 

گیری شود.
استاندار یزد با بیان اینکه باید به مسئله آب در شورای 
حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی، نگاه واقع بینانه 
داشت افزود:در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و 
آب شرب و بهداشت باید به نحوی عمل شود که ضمن 

، این بخش  کاهش مصرف آب در بخش ها؛ در حد مجاز
ها دچار مشکل نشوند.

وی در ادامــه با اشــاره به ضــرورت بازبینی اعــداد و ارقــام 
تعریف شده در زمینه میزان مصرف آب ، تصریح کــرد: با 
، اقلیم و جنس اشتغال و  توجه به اینکه حوزه های آبریز
کسب و کارهای هر منطقه متفاوت است نمی توان نسخه 
کلی برای آن ها نوشت، لذا باید سهم هر بخش، متناسب 
با شرایط استان و برش شهرستانی، تهیه و به فرمانداران 

اعالم شود تا بر هیچ بخشی فشار غیر متعارف وارد نشود.
ــا بــیــان ایــنــکــه اهــمــیــت بــخــش صنعت و  دکــتــر فــاطــمــی ب
کید کرد:خط قرمز ما آب  کشاورزی کمتر از یکدیگر نیست تا
شرب است که بر همه مسائل مقدم بوده و برای این مهم 
باید درحوزه های کاهش مصرف و بازچرخانی هوشمندانه 

عمل کرد.
کید برگزاری جشنواره سپاس آب  وض همچنین ضمن تا
در استان تصریح کرد: با برگزاری چنین رویدادهایی بستر 

الگوسازی صحیح در مدیریت مصرف آب ایجاد شود.
در این جلسه، مدیران و معاونین حوزه آب استان اقدامات 
انجام شــده و راهــکــارهــای در دســت اجــرای خــود را ارائــه 

دادند.
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تمدن کاریزی

آبی با  رفع تنش های 
کاریزی« تجربه »تمدن 

زندگی بسیاری از شهرهای فالت خشک مرکزی 
ــه آب منتقل شـــده از  ــران در طـــول تــاریــخ، ب ــ ای
کــوه هــای اطــراف به شهر بستگی داشته است. 
آب از دوردست ها تا شهر از طریق ده ها کیلومتر 
تــونــل زیــرزمــیــنــی هــدایــت مــی شــود کــه نـــام ایــن 
تونل های زیرزمینی، قنات یا کاریز است. کاریز 
باید از بسیاری از زمین های خصوصی - عمومی 
با مالکان مختلف بین باالدست و پایین دست 
حوضه آبــریــز عبور کند تــا بــه مقصد بــرســد. این 
نوع گسترده همکاری بین مردم ناشی از اعتماد 
اجتماعی اســت که در یک بافت چند فرهنگی 
وجـــود داشــتــه اســـت. در واقـــع آن  را مــی تــوان، 
اعتماد تعمیم یافته در میان شهروندان و میان 
شهروندان و نهادهای سیاستگذار یک قلمرو آبی 
نامید. معنای »تمدن کاریزی« همین مشارکت 
اجتماعی در ساخت، نگهداری و تعیین مسیر 
کاریز برای انتقال آب و فرهنگ مشارکتی برآمده 
از آن و وابسته به آن است. آب، در انتقال سنتی 
از زیر زمین تا رونمایی از آن در مظهر قنات و در 
پایاب ها، آب انبارها و حوض خانه ها، در خود 
ارزش های دیداری، شنیداری و لمسی را به همراه 
داشــت که تنها در تمدن کاریزی قابل دسترس 
بود. در نظر لوفور انسان - به عنوان یک موجود 
که  اجتماعی - بــا میانجی گری طبیعت اســت 
فضای اجتماعی را تولید می کند. در واقع آب، خود 
یکی از عوامل ساخت فضای اجتماعی است. آب 
در مشارکت میان انسان و طبیعت به شهر می رسد 
و فضای کالبدی شهر را می سازد. چرا که مسیر آب 
است که تعیین کننده  مسیر توسعه شهری است. 
نمادهای فیزیکی تمدن از کاشانه تا بازار و مسجد 
و مــدرســه در مسیر آب ساخته مــی شــود. تعامل 
میان ذی نفعان در بافتار تمدن کاریزی بر مبنای 
اعتماد تعمیم یافته، زیربنای احساس تعلق به 

فضای ساخته شده از حضور آب است.
ادامه در شماره بعدی

عباس فقیه خراسانی
مشاور علمی مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آب

مدیریت دانش
با وجود اهمیت و ضرورت استقرار مدیریت دانش متاسفانه 
کنون به این مهم در سازمان های دولتی توجه ویژه ای  تا
نشده است و موانع مختلفی بر سر راه استقرار آن وجود دارد. 
گرچــه ســازمان هــا بــر اهمیــت اســتفاده از مدیریــت دانــش  ا
واقــف هســتند زیــرا دانــش محصولــی از ترکیــب اطالعــات و 
تجربــه گرانبهائــی اســت کــه ســازمان تحصیــل کــرده اســت 
امــا تحــت تاثیــر موانــع مدیریــت دانــش از جملــه فرهنــگ 
ســازمانی نامناســب، ســاختار ســازمانی نامناســب ،کمبــود 
منابــع انســانی توانمنــد ، کمبــود آمــوزش هــای مرتبــط 
و مســتمر و فناوری هــای روز ، موفقیــت قابــل مالحظــه 
ای ندارنــد. در ایــن مرحلــه از زمــان کــه در نســل ســوم 
مدیریــت دانــش در جهــان قراردادیــم ، دغدغــه ســازمانها 
گاهــی و دسترســی  ، ســازماندهی محتــوای دانشــی و آ
کاربــران بــه آن اســت. بنابرایــن بــرآورده شــدن ایــن انتظــار 
در گــرو بــه جریــان انداختــن دانــش اســت دانــش در دنیــای 
امــروز مزیــت رقابتــی هــر ســازمان اســت و در صورتــی کــه در 
جریــان و گــردش نباشــد بالاســتفاده خواهــد بــود و ســازمان 
را در دســتیابی بــه اهــداف خــود یــاری نخواهــد کرد.جریــان 
دانــش بــه معنــای انتقــال دانــش درون ســطوح ســازمانی و 
میــان ســطوح ســازمانی اســت کــه از فرآیندهــای کســب و کار 
، جریانهــای کاری و وظایــف ســازمانی پشــتیبانی دانشــی 
کنــد و نیازمندی هــای دانشــی را از طریــق خلــق دانــش یــا 
تأمیــن آن در ســازمان برطــرف ســازد و ســازمان را بــه ســوی 

اهدافــش ســوق دهــد. 
اما نکته مهم این است که تغییر چگونه صورت گیرد؟  

لگوی تغییر کرد “لوین” به نظر نگارنده بسیار کارامد است 
که به سه مرحله خروج از انجماد ، تغییر و انجماد مجدد 

اشاره دارد. 
 :)Unfreeze(1. مرحله اول خروج از انجماد

تصمیــم گیــری در مــورد اینکــه چــه چیــزی بایــد تغییــر کنــد، 
ایجــاد انگیــزه بــاال و احســاس نیــاز بــرای تغییــر و مدیریــت و 
درک ابهامــات و نگرانــی هــا ، اولیــن مرحلــه در مــورد آمادگــی 
خودمان یــا دیگران قبــل از تغییر اســت. بایــد انواع پاداشــها 
یــا تنبیــه هــای مرتبــط بــا کار را مــورد اســتفاده قــرار دهیــم و 
ــزه  ــا انگی ــت ی ــه فوری ــر هیچگون گ ــم. ا ــم کنی ــن مجس در ذه
ای بــرای تغییــر وجــود نداشــته باشــد، بســیاری از مــا حقیقتا 
هیــچ کاری انجــام نمی دهیــم. قبــل از هر گونــه اقــدام ، باید 
تصمیــم گیــری کنیــد کــه آیــا منافــع انجــام کار بیشــتر اســت 
یــا مضــرات آن. ایــن مبنــای کاری اســت کــه کــرت لویــن آن 
کتورهــای موثــر  گــر فا را تحلیــل نیروهــای میــدان می نامــد. ا
کتــور هــای مانــع از آن باشــند، مــا برای  بر تغییــر مهم تــر از فا
تغییــر اقــدام می نماییــم. در غیــر ایــن صــورت انگیــزه کمــی 

گــر احســاس کنیــم کــه مجبــور  بــرای تغییــر وجــود دارد و ا
بــه تغییــر هســتیم، احتمــاال بــد خلقــی می کنیــم و در مقابــل 

تغییــر مقاومــت مــی کنیــم. 
 :)Change(2. مرحله دوم ایجاد فرآیند تغییر یا گذار

کــرت لویــن می دانســت کــه تغییــر یــک رخــداد نیســت بلکــه 
یــک فرآینــد اســت و او ایــن فرآینــد را حالــت گــذار نامیــد. 
افــراد از حالــت ســکون درآمــده انــد و بــه ســمت راهــی جدیــد 
ــه  ــن مرحل ــخت تری ــب س ــه اغل ــن مرحل ــد. ای ــت می کنن حرک
تغییر اســت بــه ایــن دلیــل کــه افــراد مطمئــن نیســتند و یــا در 

بســیاری مواقــع از تغییــر مــی ترســند. 
در اینجا پشتیبانی و حمایت از افراد واقعا مهم است. این 
کار می تواند به صورت تمرین یا آمــاده سازی باشد و بروز 

اشتباهات جزئی از فرآیند است. 
3. مرحله سوم انجماد مــجــدد)Refreeze( یا مرحله 

تثبیت: 
این مرحله در مورد ایجاد پایداری پس از انجام تغییرات 
است. تغییرات پذیرفته شده اند و به هنجارهای جدید 

تبدیل شده اند.  
مانـــدگاری ایـــن ســـطح جدیـــد یـــا حفـــظ آن بـــرای یـــک مـــدت 

معیـــن نیـــز بایـــد جـــزو اهـــداف تغییـــر در نظـــر گرفتـــه شـــود. 
مــدل کــرت لوین از ایــن جهت مفید اســت که چارچوبی 
برای فرآیند تغییر برای افراد معین می کند که درکش آسان 

است.. 
ـــزی  ـــه ری ـــل برنام ـــد و قاب ـــی، هدفمن ـــیار منطق ـــدل بس ـــن م ای

اســـت.
محمدعلی آریانی
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

تعریف و انجام مطالعات مرحله اول پروژه خط 
سبز آبرسان صنایع

ایـــن پـــروژه بـــه منظـــور بازتخصیـــص آب و جایگزینی پســـاب 
بـــا آب مصرفـــی صنایـــع در دســـتور کار قـــرار گرفتـــه اســـت.

در نیمـــه دوم ســـال جـــاری نســـبت بـــه انجـــام مطالعـــات 

ح و تهیـــه اســـناد و مناقصـــه خریـــد و اجـــرا نیـــز  مرحلـــه دوم طـــر
ـــاری  ـــال ج ـــر س ـــا آخ ـــده ت ـــام ش ـــزی انج ـــه ری ـــا برنام ـــدام  و ب اق

قـــرارداد خریـــد لولـــه مـــورد نیـــاز منعقـــد خواهـــد شـــد.
مشخصات کلی پروژه شامل خط لوله از نوع GRP و قطر 
400 و 500 میلیمتر به طول 24 کیلومتر و یک باب مخزن 

بتنی به حجم 2000 متر مکعب می باشد.

دستــــاوردهــــای نـــو در راستــــای شرکـــــت



شماره 1  بهمن ماه 1400ماه نامه الکترونیکی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

فرهنگ سازی مدیریت مصرف

رویکرد نکسوس آب-غذا- 
انرژی در استان یزد

ــوات اخـــیـــر در  ــ ــن ــ ــی س ــ ط
کــنــار مــحــدودیــت شدید 
مـــنـــابـــع آبـــــــی، بـــحـــران 
انــرژی باالخص در حوزه 
بــرق نیز از دغــدغــه های 
ــدی وزارت نـــیـــرو می  جــ
باشد. قطع گسترده برق 

طی چند ســال اخیر یکی از نگرانی هــای جدی 
بخشهای تولیدی کشور می باشد. در کنار آن  
تشدید خشکسالی ها، تغییرات اقلیمی نیز منجر 
به کاهش شدید منابع آبی شده است. بخش های 
آب و انرژی  از یک سو به دلیل نقش مهم برقابی 
در تامین برق با هم مرتبط بوده و از سوی دیگر 
نیز به دلیل مصارف گسترده انرژی در بخش های 
تامین، انتقال، تصفیه و توزیع آب دارای ارتباط 
تنگاتنگ اســت.  از طرفی نیز نقش هر دو منبع 
مذکور در تامین غذا )کشاورزی( و تولید محصول 
)صنعت(  منجر به ایجاد دیدگاهی تحت عنوان 

نکسوس آب-غذا-انرژی شده است. 
نکسوس )NEXUS( که در فارسی، »همبست« 
اطـــالق شــده اســت در سطح جــهــانــی، طــی یک 
دهه اخیر گامی مهم در ارزیابی، توسعه و اجرای 
ی و غذا   سیاستهایی مــوثــر  بــر امنیت آب، انـــرژ
برداشته است. از مزایای بکارگیری این رویکرد 
می توان به بهبود بهره وری استفاده از منابع و 
دوری از اثرات نامطلوب سیاستهای توسعه ای 

تک بخشی اشاره کرد.  

رویکرد همبست نشان می دهد که »چگونه« و در 
»کجا« سه عامل آب، غذا و انــرژی با هم ارتباط 
دارنــد. چه محصولی بهتر است در چه موقعیت 
جغرافیایی تولید شود تا کمترین میزان مصرف آب 
و انرژی صورت پذیرد.از این رو مدیران مجموعه 
هــای آب، بــرق، کــشــاورزی و صنعت تــالش می 
نمایند با یک نگاه چند بخشی و یکپارچه به گونه 
ای نسبت به تولید و عرضه منابع اقدام نمایند که 
ضمن افزایش بهره وری غذا و محصول، بهینه 

ترین میزان مصارف آب و انرژی محقق شود.
ادامه در شماره بعدی

محمدحسین باقری
رئیس گروه بهره برداری تصفیه خانه و آبگیر

کانون تفکر آب دانشگاه یزد مطرح شد: در 

کشت گلخانه ای بهترین کسب وکار جایگزین برای 
کشاورزان

ــون تـــفـــکـــر آب  ــ ــانـ ــ ــن نـــشـــســـت کـ ــ ــیـ ــ یـــکـــصـــد و دومـ
ــزد بــا مــحــوریــت فـــنـــاوری هـــای نــویــن در  دانــشــگــاه یـ
ــه تــجــارب در حـــوزه فــنــاوری هــای  ــ صنعت آب و ارای
ــازی بـــرگـــزار شــد.  ــجـ ــاورزی بـــه صـــورت مـ ــ ــش ــ نـــویـــن ک
ــانــداردهــای ســازه هــای  ــوی در رابــطــه بــا اســت مجید رضـ
گلخانه ای در ایران گفت: سازه های گلخانه ای با هدف 
بومی سازی و با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی ایــران و با 
محاسبات دقیق مهندسی شبیه سازی و سپس طراحی و 

تولید می شوند. 
مدیرعامل شرکت سبز آشیان آپادانا درباره سؤالی پیرامون 
برگشت خــوردن برخی اقــالم صــادراتــی کــشــاورزان ایــران 
گفت: صــادرات محصوالت کشاورزی نیازمند مکانیسم 
مدیریت و کنترل بسیار جدی است که متأسفانه در این 
حوزه نظارت کافی صورت نگرفته و این موضوع نتیجه 

سوء مدیریت است.   
سپس کمال امیدوار، عضو هیات علمی بخش برنامه ریزی 
کید بر شرایط اقلیمی فالت  محیطی دانشگاه یزد ضمن تأ
ح ســؤال در رابطه با مطالعات صورت  مرکز ایــران به طــر
گرفته در زمینه ی انــواع کشت های گلخانه ای در ایران 

پرداخت. 
دکتـــر کاظـــم کمالـــی علی آبـــاد، عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه 
یـــزد مشـــکل محصـــوالت برگشـــت خورده از کشـــورهای 

دیگـــر را نـــه ســـموم کشـــاورزی بلکـــه بیشـــتر نتیجـــه اســـتفاده 
بی رویـــه از کودهـــای شـــیمایی عنـــوان کـــرد و گفـــت: 
مهم تریـــن دلیـــل برگشـــت ایـــن اقـــالم وجـــود مقادیـــر 
قابل توجهـــی از نیتـــرات و همچنیـــن اســـتفاده از کودهـــای 

ممنوعـــه اســـت. 
دکتر نصرت اهلل امانیان، عضو هیات علمی دانشگاه یزد 
در رابطه با برگشت محصوالت کشاورزی گفت: برگشت 
محموله صــادراتــی محصوالت کــشــاورزی ایــران در چند 
هفته گذشته نه تنها خسارت سنگینی را به تولید کنندگان 
و صادرکنندگان وارد کــرده، بلکه باعث نگرانی هایی در 
خصوص سالمت مردم و مصرف کنندگان داخلی نیز شده 

است. 
ح شده در این نشست:  مهم ترین محورهای مطر

• لزوم نظارت جدی بر واردات و مصرف سموم کشاورزی. 
• لزوم تاسیس مجموعه های سورتینگ و آزمایشگاهی در 

کز صادرات محصوالت کشاورزی.  مرا
کید بر اهمیت استفاده از کشت گلخانه ای نسبت به  • تا

کشت طبیعی در مناطق مرکزی ایران. 
ــزوم اســتــفــاده از گــلــخــانــه هــای فـــرامـــدرن بـــه جــای  ــ • ل

گلخانه های معمولی. 
کید بــر اهمیت مدیریت مــصــرف در اصـــالح الگوی  • تأ

مصرف آب.

هر جا سخن از آب هــای یزد 
می شود، مراد همان آب های 
قنات است و گرنه در استان 
یزد، بارندگی کم است و آب 
چون کیمیاست. مشهورترین 
ــر مــنــدرجــات  ــاب ــن ــزد ب ــ آب ی
ــاریــخــی یـــزد،  کــتــاب هــای ت
»آب وقف آباد« است، جامع 
مفیدی در ایــن بــاره نوشته 

است:
»سیدرکن الّدین محّمد امر کرد تا در فراشاه، قناتی جاری 
نموده، چند آب از سهام قنوات دیگر به عنوان مالکّیت 
خریداری کرده، به یکدیگر ممزوج ساختند و از میان شهر 
ت در مسجد جامع آورده، از آنجا به مدرسۀ رکیّنه و 

ّ
و محال

میدان وقت و ساعت گذرانیده، از درب کوشک نو بیرون 
برد و به خانۀ محّمد یعقوب، معّلم خود جاری ساخت و آن 

را آب وقف آباد نام نهاد.  
حسین مسرت
پژوهشگر و نویسنده

تـــاریـــــخ آب



در مهرماه سال 1366 براساس مصوبه هیئت محترم وزیــران، شرکت 
سهامی آب منطقه ای یــزد تاسیس گردید که هــدف اصلی آن حفظ و 
حراست منابع آب زیرزمینی منطقه و انتقال آب از حوزه های مجاور برای 
تأمین آب مورد نیاز استان و آبرسانی به شهرهای مختلف می باشد. در حال 
ح و توسعه  حاضر این شرکت در قالب 5 حوزه مطالعات پایه منایع آب،طر
، حفاظت و بهره بــرداری، برنامه  ریزی و مدیریت منابع انسانی، مالی و 
پشتیبانی به انجام وظایف و فعالیتهای محوله در راستای دستیابی به 

اهداف شرکت می پردازد.

)Vision(چشم انداز

تأمین آب مطلوب و پایدار برای کلیه ذینفعان 

مأموریت های شرکت آب منطقه ای یزد

*حفاظت و پایش از منابع آب موجود
ــرداری بهینه از منابع آب سطحی و  -حفاظت کمی و کیفی و بهره بـ

زیرزمینی
*مدیریت تقاضای آب

-مطالعه، برنامه ریــزی و تخصیص بهینه منابع آب جهت مصارف 
مختلف

-اطالع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه چگونگی مصرف صحیح آب
-تالش در جهت ایجاد تعادل بین منابع و مصارف

*مدیریت عرضه آب
-توسعه منابع آب قابل دسترس

-توسعه،نگهداری و بهره برداری مناسب از تاسیسات آبرسانی و تامین آب

ــروژه هــای  ــ یــکــی از پـ
ح  زیـــر مــجــمــوعــه طــر
احیاء و تعادل بخشی 
زیرزمینی  آب  منابع 
پروژه ایجاد بازارهای 
رسمی آب مــی باشد.
مهمترین اهداف این پروژه افزایش ارزش 
ــش بــهــره وری آب،  ــزای اقــتــصــادی آب، اف
تسهیل مبادالت آب در تمامی بخشهای 
مصرف و البته هــدف غایی آن برداشت 
آب کمتر از آبــخــوان هــا و احــیــاء و تعادل 
بخشی آنها می باشد. مهمترین مانع قانونی 
جهت اجرای این پروژه و بهره مند شدن از 
مواهب آن، مفاد مواد 27 و 28 قانون توزیع 
عــادالنــه آب )1( اســت بــه طــوری کــه طبق 
مفاد این مواد آب و زمین به تبع هم هستند 
و مالکیت آنها از هم تفکیک نشده است 
لذا در حال حاضر از لحاظ قانونی امکان 
عرضه آب بدون زمین مربوطه در بازار آب 
و بالتبع شکل گیری عملی بــازارهــای آب 
وجود نــدارد. با توجه به مراتب ذکر شده و 
به علت نبود بازارهای رسمی آب، در حال 
حاضر متقاضیان ایجاد کسب و کارهای 
جدید برای تامین آب مورد نیاز واحدهای 
ــود وابــســتــه بـــه نــظــام تــخــصــیــص آب  خــ
هستند که این نظام اوال با محدودیتهای 
شدید به خصوص در مناطق ممنوعه آبی 
روبروست و دوما بر فرض وجود تخصیص 
آب، اختصاص آن به اینگونه متقاضیان، 
باعث بارگذاری مضاعف بر سفره های فقیر 
مناطق ممنوعه آبی و برداشت آب بیشتر از 

آنها خواهد شد.
با توجه به تجربه کشورهایی که در زمینه 
ــازارهــای رسمی آب موفق  پــیــاده ســازی ب
بــوده انــد، اولین قــدم جهت پیاده سازی 
ــازار رســمــی آب، تفکیک مالکیت آب و  بـ
زمین از یکدیگر اســت لــذا الزم اســت مفاد 
مواد 27 و 28 قانون توزیع عادالنه آب در 
راستای جدا نمودن مالکیت آب و زمین از 
، اصالح شود که اجرایی شدن این  یکدیگر
ع مستلزم مصوبه مجلس شــورای  موضو
اسالمی می باشد.الزم به ذکر است در صورت 
رفع این مانع قانونی و ایجاد و فعال سازی 
بــازارهــای رسمی آب، هم سفره هــای آب 
زیر زمینی بهتر حفظ خواهند شد)با اتخاذ 
سیاستهایی مانند اختصاص درصدی از آب 
کنش های بازار  مبادله شده در هر یک از ترا

آب به عنوان سهم آبخوان(و هم با تسهیل 
تامین آب متقاضیان کسب و کارهای جدید 
از طریق بازارهای محلی آب، زمینه افزایش 
اشتغال، رونق کسب و کار و رشد اقتصادی 
پایدار فراهم خواهد شد. در واقع با استقرار 
بازار آب و نزدیک شدن قیمت آب به ارزش 
واقعی آن، انگیزه مالکین منابع آبی برای 
صرفه جویی، کاهش مصارف غیر ضرور 
ــروش آب صــرفــه جــویــی شـــده در  و تبعا فـ
بــازار به طــور چشمگیری افــزایــش خواهد 
یافت. این انگیزش باعث می شود مالکین 
این منابع، مصرف آب در فعالیتهای غیر 
اقتصادی یا کم بازده فعلی خود را متوقف 
نموده و به سمت فعالیتهای کم آبخواه 
تر و با ســود اقتصادی بیشتر حرکت کنند 
و آب صــرفــه جــویــی شــده خــود را بــه افــراد 
متقاضی آب که توان ایجاد سود اقتصادی 
بیشتر با مصرف آب کمتر را دارند، بفروشند. 
ــازار مبادالت  بدین ترتیب با راه انـــدازی ب
آب، مصرف آب از فعالیت هایی با بازدهی 
اقتصادی کــِم آب به سمت فعالیتهای با 
ــاِد آب، ســوق داده  بــازدهــی اقــتــصــادی زیـ
خواهد شد ضمن اینکه با توجه به پرداخت 
قیمت واقعی آب، خریداران آب نیز انگیزه 
بیشتری برای صرفه جویی و افزایش بهره 

وری آب مصرفی خواهند داشت.
)1( مواد 27 و 28 قانون توزیع عادالنه آب:

 مــاده 27 - پروانه مصرف آب مختص به 
زمین و مواردی است که برای آن صادر شده 
است مگر آنکه تصمیم دیگری به وسیله 

دولت در منطقه اتخاذ  شود.
 مــاده 28 - هیچ کس حق نــدارد آبی را که 
اجــازه مصرف آن را دارد به مصرفی به جز 
آنچه که در پروانه قید شده است برساند 
و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به 
دیگری بــدون اجــازه وزارت نیرو نخواهد 
ــرای همان  داشـــت مگر بــه تبع زمــیــن و بـ

مصرف با اطالع وزارت نیرو.
محمدعلی فهیمی
رئیس گروه مطالعات آب های زیزمینی 

 اصالح مواد 27 و 28 قانون توزیع عادالنه آب گامی در راستای سازگاری با کم آبی
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