
نسبت باران و توسعه

کتاب  استاد سخن سعدی شیراز در بــاب هفتم 
گرانقدر گلستان یک دوبیتی پندآموزو زیبا دارد که 
از کثرت کاربرد به عنوان ضرب المثل هم استفاده 

می شود:
ج آهسته تر کن چو دخلت نیست خر

که گویند مالحان سرودی
گر باران به کوهستان نبارد ا

به سالی دجله گردد خشک رودی
مقصود اصلی ایــن حکایت نصیحت پارسا زاده 
که خرجش بیش از دخلش بوده  ولخرجی بــوده 
ــرای جــا انداختن  اســت و سعدی علیه الرحمه ب
موضوع متوسل به بدیهیات آن زمان شده است، آن 
قدر بدیهی و روشن که سرودی بوده است بر زبان 

مالحان:
گر باران به کوهستان نبارد ا

به سالی دجله گردد خشک رودی
گر بارندگی نباشد طی یک سال دجله هم که باشی  ا
خشک می شود. در گذشته با دانش و امکانات آن 
زمان این نکته را به خوبی می دانسته اند و جای 
ــای سالیانه  گــر آوردهـ که ا چــون و چرایی نداشته 
کاسته  کند الجــرم باید از برداشت ها   کاهش پیدا 
یــزی بر همین مبنا پایه  کــار می شــود و اصــال تمدن 
ی شده بود. به عبارتی دیگر بشر آن زمان به  گــذار
غیر از این راهبرد چاره دیگری نداشت. با فناوری 
های آن زمان مثل قنات که آن قدر با قوانین طبیعت 
همخوانی داشته که گویی از روز ازل این فناوری ها 
هم جزیی از خلقت خداوندی بوده اند مگر می شد 

تدبیر دیگری هم کرد. 
 ، ، بــا دانـــش و فــنــاوری هــای جــورواجــور ــروز ــ ــا ام ام
دخلمان را از طبیعت می گیریم به هر قیمتی که شده 
کند.  اســت. حاال بــاران ببارد یا نبارد توفیری نمی 
کسری مخزن آبــخــوان ها در یک منطقه در یک 
سال، 230 میلیون مترمکعب باشد یا 380 میلیون 
کرد و این اصلی ترین  مترمکعب، تفاوتی نخواهد 
کشور می باشد.   نگرانی و عارضه توسعه ناموزون 
همه کسانی که امروز به عنوان سوزنبانان قطار توسعه 
گر  کشور مشغول انجام وظیفه هستیم باید بدانیم که ا
سرعت خرج از منابع طبیعی کشور را نتوانیم تنظیم 
کنیم آن وقت ارمغان توسعه امروز ما، برای نسل آینده 

چیزی جز همان خشک رود نخواهد بود.   
محمد مهدی جوادیان زاده
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد: 

بهره برداری از 3 پروژه بزرگ آبی شرکت آب 
منطقه ای یزد تا پایان سال ۱۴۰۱

مــدیــرعــامــل شــرکــت آب منطقه 
ــره بــــــــرداری از 3  ــهـ ــزد از بـ ــ ای یـ
مجموعه پــروژه بــزرگ ایــن شرکت 
در راســتــای مــدیــریــت تــامــیــن آب 
ــی  ــات کــــم آبـ ــکـ ــشـ ــعــــدیــــل مـ ــ وت
ــان ســـال خــبــر داد. ــای ــا پ ــان ت اســت
ــط عــمــومــی شرکت  ــ ــزارش رواب ــ ــه گ  ب
یزد"محمدمهدی  ای  منطقه  آب 
جــوادیــان زاده" با بیان اینکه پــروژه 
ــی مـــتـــعـــددی در راســـتـــای  ــ ــای آب ــ ه
مدیریت تامین آب در استان تعریف 
شــده اســت گفت:برای اینکه ازایــن 
پتانسیل های آبی به بهترین شکل 
استفاده شود با حمایت وزارت نیرو 
و دولت، برنامه ریزی شده که عمده 
ــروژه ها در ســال 1401 به بهره  ایــن پ

برداری برسد.
وی مجموعه پروژه احداث 110 هزار 
متر مکعب مخازن در سه محل به 
منظور افزایش قابل قبول پایداری 
تاسیسات خط اول انتقال آب  یزد را 
از مهمترین ایــن پــروژه ها برشمرد و 
گفت: با راه اندازی این مخازن بیش 
از ۵0 درصد به حجم مخازن ذخیره 

یزد اضافه و به طور متوسط نزدیک 
بــه 1۲ ســاعــت ذخــیــره آبـــی مطمئن 
یــزد افــزایــش مــی یابد کــه رقــم بسیار 
چشمگیری بــوده و ما را در مدیریت 
تامین آب مخصوصا در زمــان بــروز 
حادثه و قطعی  بر روی خط انتقال، 

یاری خواهد داد.
جوادیان زاده پروژه خط سبز آبرسان 
صنایع را از دیگر پروژه مهم آبی استان 
در راستای تعدیل مشکالت کم آبی و 
کیفیت تر نمودن آب شرب معرفی  با
کرد و افزود: این پروژه با برآورد بالغ بر 
۶00 میلیارد ریــال  شامل ۲۲ کیلومتر 
خط لوله به قطر ۵00 میلیمتر و یک 
باب مخزن ۲000 مترمکعبی با ظرفیت 

طراحی و قابلیت انتقال ۲00 لیتر بر 
ثانیه در دست اقــدام بوده و در حال 
حاضر۲۲ کیلومتر لوله GRP به قطر 
۵00 میلیمتر تامین و در حال تخلیه 

در مسیر خط می باشد .
به گفته وی خط بازچرخانی پساب 
در فاز اول و  با برآورد ۷0 میلیارد ریال 
از دیگر پروژه های مهم  و منحصر به 
فرد بخش آب استان است که با توجه 
به افت شدید سطح آب در دشتهای 
مهم اســتــان، ضمن کــاهــش آسیب 
های اجتماعی حاصل از تجمع پساب 
در تصفیه خانه فــاضــالب مــی تواند 
تا حــدودی از افــت سطح آب  درایــن 

دشتها جلوگیری نماید.
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تمدن کاریزی

روز جهانی محیط زیست و تمدن کاریزی
ــن، روز جــهــانــی  ــ ــ پــنــجــم ژوئ
محیط زیست اســت. از سال 
19۷۲ و در نتیجه ی کنفرانس 
سازمان ملل متحد با عنوان 
محیط زیست انسان در شهر 
 ، استکهلم. امــســال ایــن روز
پنجاه ساله شد. در مراسمی 
، استکهلم  ــر ــه ــان ش ــم در ه
ســوئــد، و بــا هــمــان شــعــار روز اول: فقط یــک زمــیــن داریـــم. 
کــنــفــرانــس استکهلم پــیــامــد یــک خــواســت عــمــومــی بــرای 
ورود بخش حکمرانی به مخاطرات زیست محیطی بود. 
که می توانست نوعی از زیرپا نهادن قوانین  مداخله ای 
اقتصاد آزاد بازار باشد. حکمرانی باید به نفع محیط زیست 
کــنــش احتمالی  قــانــون گــذاری مــی کــرد. در همان زمـــان، وا
اقتصاد در کشورهای توسعه یافته، مساله ی جنگ سرد و 
بی توجهی بلوک شرق به این کنفرانس و همچنین عدم 
توانایی کشورهای درحال توسعه برای چشم پوشی از منابع 
طبیعی که مواد اولیه نوسازی ابتدایی را شکل می داد موانعی 

جدی برای موفقیت این کنفرانس به شمار می رفت.   
 در ایران، پس از کنفرانس استکهلم که نماینده کشور، اسکندر 
فیروز، اولین رییس سازمان محیط زیست ایران، نایب رییس 
آن بود و برای پیگیری مصوبات کنفرانس، در سال 13۵3 
مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست در دانشگاه تهران 
شکل گرفت. در سال 13۶8 دانشکده محیط زیست برمبنای 
آن مرکز تاسیس شد. درحالی که در کشورهای توسعه یافته، 
گاهی عمومی و احساس نیاز به تبعیت بخش اقتصاد از  آ
نوآوری تکنولوژیک به سود محیط زیست، پیشران توجه به 
محیط زیست بود، کشورهای درحال توسعه در همان هنگامه 
مراحل تکنولوژیزه شــدن را شــروع کــرده بودند و بنابراین، 
شعارها و اقدامات حفظ محیط زیست در این میان تا اندازه ای 
بی مناسبت به شمار می آمد. کمی بعد، تئوری های اجتماعی 
و مناسبات اجــرایــی توسعه به سمت محیط زیست گرایی 
می رفت و در همان حال در کشورهای درحال توسعه، تسلط 

بر طبیعت برای رفاه زندگی به تازگی تجربه می شد. 
برنامه محیط زیست ملل متحد UNEP نیز در همان زمان 
ــال توسعه  ــد. ســازمــان ملل از کــشــورهــای درحـ تاسیس ش
خواست که به این برنامه بپیوندند. UNEP از سال 19۷4 
هر سال در پنجم ماه ژوئن مراسم روز جهانی محیط زیست 
را برگزار می کند که هدف از آن ترویج مشارکت مردم و همه 
نهادهای اجــرایــی جهان بــرای اندیشیدن به مخاطرات 
محیط زیست و اقــدام بــرای آن اســت. مساله امــروز ما اما 
همچنان توسعه ناپایدار است. ضمن آنکه به نظر می رسد 
که تفاهم عمومی بر سر اهمیت محیط زیست و مهم تر از 
این، چرایی و چگونگی محافظت از آن وجود ندارد. سهم و 
نوع مشارکت فردی در فرآیند حفظ میراث محیطی مشخص 
نیست و همچنان دغدغه معیشت و گاهی رفــاه مقطعی 
اهمیت اول را دارد. چهره انسانی محیط زیست ناپیداست 
و مشخصا در شبکه ارتباط بشر، تکنولوژی و طبیعت، نقش 

ناچیزی را ایفا می کند.  
گر ما از یک مفاهمه بین االذهانی دربــاره زندگی سازگار با  ا
طبیعت آغاز کنیم که گذشته ی ماست در تمدن کاریزی و 
به استفاده از تکنولوژی های هوشمند سبز برسیم که آینده 
است، موقعیت کنونی مان را در ارتباط با تکنولوژی و محیط 
زیست، نوعی مخاطره غیرقابل محاسبه خواهیم یافت که 
مشخص نیست تا چه زمــان به ما فرصت بقا خواهد داد. 
آنچه که یک راه حل شدنی است، یک گام مفاهمه مشترک 
به عقب و به دوران کاریز است برای فهم چیستی سازگاری 
با طبیعت و آنگاه یک پرش اجرایی بلند به آینده که توسعه 
پایدار است. تبیین شاخص سازگاری با طبیعت در تمدن 
کاریزی، گام نخست حفظ مشارکتی محیط زیست است. ما 

فقط یک زمین داریم!   
عباس فقیه خراسانی
مشاور علمی مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آب

رهیافتی نوین در مدیریت کارکنان دانشی سازمان ها

مدیریـــــت منابـــــــع انســانی 
دانـــــــــش بنیـــــان یکــــــــی از 
و در حــال  مفاهیــم جدیــد 
تکامــل می باشــد کــه اشــاره 
بــه دیــدگاه دانشــی نهفتــه در 
فرآیندهــای مدیریــت منابــع 
 ، ــد ایــن امــر انســانی دارد. کلی
در ارتقــاء اثربخشــی اقدامــات 
مدیریــت منابــع انســانی -شــامل اســتخدام، آمــوزش و 
توســعه، مدیریــت عملکــرد و جبــران خدمــات- از طریــق 
حمایــت و پشــتیبانی از رفتارهــای مبتنــی بــر دانــش در 
میــان کارکنــان می باشــد. در حقیقــت مدیریــت منابــع 
انســانی دانش بنیــان، منعکس کننــده تغییــر از تمرکــز 
کیــد  صــرف بــر مدیریــت افــراد در رویکــرد ســنتی بــه تأ
بیشــتر بــر مشــارکت در ایجــاد قابلیت هــای نوآورانــه و 
مزیــت رقابتــی از طریــق اقدامــات مدیریــت منابــع انســانی 
می باشــد. ایــن موضــوع ناشــی از آن اســت کــه در مدیریــت 
منابــع انســانی ســنتی بــر مدیریــت اســتعدادها بــر اســاس 
نیازهــای فعلــی و همچنیــن بهتریــن شــیوه های موجــود 
متمرکــز هســتیم. بــه عبــارت دیگــر در ایــن رویکــرد بــه 
ــتفاده  ــر اس ــتر ب ــده، بیش ــد نش کی ــش تا ــر دان ــی ب ــدازه کاف ان
از پایگاه هــا و سیســتم های اطالعاتــی متمرکــز شــده  و 
دیدگاه دانشــی بــه انــدازه کافــی در کل طیــف فعالیت های 

مدیریــت منابــع انســانی گنجانیــده نشــده اســت.
بــر ایــن اســاس و در رویکــرد مبتنــی بــر دانــش مدیریــت 
منابــع انســانی، اســتخدام و انتخــاب کارکنــان را بایســتی 
نــه تنهــا بــر اســاس مهارت هــا، دانــش یــا تجربــه فعلــی، 
بلکــه بــر اســاس پتانســیل آن هــا کــه بیانگــر تمایــل بیشــتر 
بــه یادگیــری، کســب دانــش یــا مهارتهــای مــورد نیــاز بــرای 
نــوآوری می باشــد، انجــام داد. بــه عبــارت دیگــر اســتخدام 
کیــد صریــح و قــوی بــر انتخــاب افرادی  مبتنــی بــر دانــش تا
دارد کــه دارای قابلیت هــای شبکه ســازی، یادگیــری و 

ــتند.  ــاز هس ــورد نی ــش م ــب دان کس
همچنیـن در مدیریـت عملکـرد بایسـتی نـه تنهـا بـر ارائـه 
بازخـورد و شناسـایی تفاوت هـای بیـن عملکـرد و اهـداف 
کیـد نمـود بلکـه بـر یادگیـری و رشـد نیـز متمرکـز گردیـده  تا
تـا بـه کارکنـان در بـه دسـت آوردن اعتمـاد بـه نفـس الزم 
 ، بـرای تحـت کنتـرل درآوردن فرصت هـای یادگیـری بهتر
کمک نمایند. لذا مقتضي اسـت که مدیـران به طور صریح 
گاهانـه معیارهـای عملکـرد را مرتبـط بـا فرآیندهـاي  و آ
ک گذاری  دانشي-شـامل ایجـاد، به کارگیـری و به اشـترا
دانش- تعریف نموه و کارکنان را بر اسـاس مشارکت آن ها 

در بهبـود فرآیندهـای دانشـی سـازمان، ارزیابـی نماینـد.

بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه بــا گذشــت زمــان، مهارت هــا 
و توانمندی هــای کارکنــان دانشــی اغلــب کاهــش یافتــه و 
غیرقابــل قبــول می شــوند، طراحــی و اجــرای فعالیت هــای 
آموزشــی و توســعه ای بــرای ارتقــاء تناســب بیــن مهارت هــا 
و دانش هــای مــورد نیــاز و فعلــی کارکنــان و همچنیــن 
ــق دانــش و تفکــر خــالق ضــروری  ایجــاد توانایی هــای خل
می باشــد. بنابرایــن می تــوان گفــت کــه آمــوزش و توســعه 
تخصــص  منظــم  توســعه  مســتلزم  دانــش  بــر  مبتنــی 
و دانــش کارکنــان بــه طــور جامــع، بــا شخصی ســازی 
آمــوزش، متناســب بــا نیازهــای خــاص کارکنــان و تضمیــن 
 ،)IDP( توســعه مســتمر آن ها اســت. برنامه توســعه فــردی
یکــی از ابزارهایــی اســت کــه بــا ترســیم وضعیــت فعلــی و 
وضعیــت مطلــوب شایســتگی های کارکنــان و همچنیــن 
تدویــن برنامــه ا ی منحصــر بفــرد بــرای هــر یــک از آن هــا 
بــه منظــور پــر کــردن ایــن شــکاف، بــه خوبــی ایــن هــدف 
را محقــق می ســازد. در ایــن راســتا، از ســال گذشــته پــروژه 
تدویــن برنامــه توســعه فــردی بــرای کارکنــان شــرکت آب 
منطقــه ای یــزد، در دســتور کار قــرار گرفتــه و در حــال 

تکمیــل می باشــد. 
و  تشــکر  و  تقدیــر  هماننــد  نامشــهود  مشــوق های 
مشــوق های مشــهود ماننــد پاداش هــای مالــی، از جملــه 
ابزارهایــی هســتند کــه مدیــران اغلــب از آن هــا بــرای 
تقویــت فرآیندهــای دانشــی ســازمان در میــان کارکنــان 
اســتفاده می کننــد. از ایــن رو جهت گیــری مبتنــی بــر 
دانــش سیاســت های جبــران خدمــات هنگامــی اتفــاق 
خواهــد افتــاد کــه پاداش هــای تعلــق گرفتــه بــه کارکنــان 
بــر اســاس مشــارکت آنهــا در فرآیندهــای کلیــدی دانشــی 
ک گذاری و به کارگیــری  ســازمان شــامل ایجــاد، به اشــترا

دانــش تعییــن شــوند.
بنابرایـن بـه طـور خالصـه می تـوان گفـت کـه ایـن تغییـر 
رویکـرد و گنجانـدن نـگاه دانشـی در فرآیندهـای مدیریت 
منابـع انسـانی می توانـد بـه گونـه ای صریـح بیـن سـرمایه 
انسـانی و عملکـرد مبتنـی بـر دانـش پیونـد برقـرار نمایـد. 
همچنیـن باعـث خواهـد شـد تـا مدیریـت منابـع انسـانی 
هماهنگـی بهتری با اهـداف مرتبط بـا تقویـت فرآیندهای 
دانشـی در سـازمان ها داشـته باشـد. لـذا بـه کار گیـری 
دانشـی  کارکنـان  مدیریـت  در  دانش بنیـان  رویکـرد 
سـازمان ها، نقشـی کلیـدی در فراهـم آوردن بسـترهای 
الزم بـرای بهره گیـری از فرصت هـا و مقابلـه بـا تهدیـدات 
محیطـی و یـا بـه عبـارت بهتـر مدیریـت شـرایط متغیـر 

محیطـی امـروزی خواهـد داشـت.
رضا حاجی قاسمی
کارشناس منابع انسانی

کمیته  ح هــای تحقیقاتی خاتمه یافته در  از جمله طــر
تحقیقات و فــنــاوری ایــن شرکت سهامی آب منطقه ای 
یزد، بررسی شاخص های مختلف خشکسالی در استان 
یزد بوده که منتج به تعیین شاخص مناسب خشکسالی 
با توجه به وضعیت منابع آب و تهیه نقشه پهنه بندی 

خشکسالی اســتــان شــده اســـت. ایــن پــژوهــش بــا عنوان 
"انــتــخــاب شــاخــص خشکسالی مــنــاســب و پهنه بندی 
خشکسالی با استفاده از روش های ژئواستاتیستیک در 
محیط GIS بــرای استان یــزد" توسط دانشگاه شیراز در 

اسفندماه سال 1390 به اتمام رسیده است.

دستاورد های نو در راستای اهداف شرکت
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فرهنگ سازی مدیریت مصرف

کاهش حجم منابع  تاثیر 
کیفیت  آب زیرزمینی بر 

منابع آب 
بــرداشــت بی رویه 
از سفره هــای آب 
زیرزمینی می تواند 
مستقیمی  تــاثــیــر 
بـــر غــلــظــت امـــالح 
مــــوجــــود در آب 
ــد. در  ــاش ــه ب ــت داش

سال های اخیر افزایش جمعیت و صنعتی شدن 
جــوامــع و اســتــقــرار صنایع مختلف بــه خصوص 
صنایع پرآبخواه، سبب افزایش برداشت از منابع 
آب زیرزمینی شده اســت. عــالوه بر آن در استان 
یــزد، وجــود ترکیبات نمکی قابل توجه در بافت 
ک برخی از مناطق استان و خشکسالی های  خا
 EC پی در پی، مزید بر علت شده و زمینه افزایش
در منابع آب و به تبع آن چاههای آب شرب را فراهم 
نموده است که به منظور کاهش اثرات نامطلوب 
، با اجــرای برنامه  ایــن پدیده در ســال هــای اخیر
هــای انجام شــده در راستای کاهش برداشت از 
منابع آب زیرزمینی استان شامل خاموشی زمستانه 
چاهها، اصالح و تعدیل پروانه ها، تقلیل برداشت 
از چاههای مجاز دارای اضافه برداشت، پر نمودن 
چاههای غیر مجاز و نصب کنتورهای هوشمند، 
رونـــد بــرداشــت آب از ســفــره هــای آب زیرزمینی 
کاهش و در نتیجه روند افزایش EC نیز تا حدودی 
ــت. از عــوامــل مهم دیــگــری که  کاهش یافته اس
تاثیر قابل توجهی بر کاهش برداشت از منابع آب 
زیرزمینی و به دنبال آن تقلیل در سرعت آلودگی 
آبخوان ها دارد، ساخت و راه اندازی تصفیه خانه 
های فاضالب در شهر ها و روستاها می باشد که 
کنون در تعدادی  در استان یــزد خوشبختانه تا
از مناطق از جمله یــزد، اردکــان، تفت و روستای 
اسالمیه شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب 
راه اندازی گردیده و در تعدادی از شهرها از جمله 
مهریز و میبد در حال ساخت می باشد که از نتایج 
مثبت ساخت تصفیه خانه های فاضالب واحدها 
به شبکه جمع آوری فاضالب، عالوه بر عدم ورود 
فاضالب های آالینده به منابع آب، جایگزین شدن 
پساب تصفیه شده با منابع آب زیرزمینی با کیفیت 
در صنایع می باشد که به دنبال آن برداشت آب 
زیرزمینی و رونــد کسری مخزن کاهش می یابد. 
همچنین در حال حاضر تعداد زیــادی از شهرک 
های صنعتی استان از جمه شهرکهای صنعتی یزد، 
اردکان، جهان آباد میبد، تفت1 مجهز به تصفیه 
خانه فــاضــالب شــده انــد کــه پساب تصفیه شده 
جهت آبیاری درختان شهرک و استفاده مجدد در 
تعدادی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک، 
کیفیت گردیده است.  بازچرخانی و جایگزین آب با
ناهید غالمنژاد
مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب

تعیین الگوی مصرف
نقش موثری در پیش بینی میزان تقاضای آب دارد

مــدیــر تحقیقات ، بــرنــامــه 
ــای  ریــــــــزی و بـــــررســـــی هــ
ــت آب  ــ ــرک ــ اقــــتــــصــــادی ش
مــنــطــقــه ای یــــزد بـــا بــیــان 
ایــنــکــه الــگــوهــای مــصــرف 
آب به عنوان مبنایی برای 
مــدل ســـازی و پیش بینی 
تـــقـــاضـــای آب از اهــمــیــت 
زیــادی برخوردار هستند گفت:تقاضای آب در آینده 
ــوارد مــهــم در مــدیــریــت مــنــابــع آب اســت. ــ یــکــی از م
 به گزارش روابــط عمومی شــرکت آب منطقــه ای یزد"بهروز 
دهقــان" اظهــار داشــت:الگوی مصــرف بــه رفتــار مشــابه 
گروهــی از مصرف کننــدگان اشــاره دارد کــه رونــد مصــرف 
مشــابهی دارنــد ویــا پاســخ مشــابهی بــه متغیرهــا مــی 
دهند،حتــی در یــک منطقــه جغرافیایــی نســبتا کوچــک، 
چندیــن الگــوی مصــرف ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد، 
، مصــرف کننــدگان در مناطــق مختلــف  از ســوی دیگــر
ممکــن اســت الگــوی مصــرف مشــابهی داشــته باشــند در 
نتیجــه، مدل هــای مختلــف پیــش بینــی بــرای مصــرف آب 

در دهه هــای گذشــته تکامــل یافته انــد.
وی ادامــه داد: شــرکت هــای آب منطقــه ای بــه مصــرف 
کنندگان مختلف )شهری و روستایی ، کشــاورزان و مناطق 
صنعتــی( خدمــات ارائــه مــی دهنــد و مســئولیت تامیــن 
ــای  ــی از چالش ه ــن، یک ــد. بنابرای ــده دارن ــر عه ــا را ب آب آنه
تقاضای آب، ناهمگونــی مصرف کنندگان اســت و هنگامی 
ــاال مــورد  ــا دقــت ب کــه یــک مــدل  پیــش بینــی مصــرف آب  ب
گرفتــن ایــن ناهمگونــی اهمیــت  نظــر باشــد، در نظــر 

بیشــتری پیــدا مــی کنــد.
ــزان  ــدا می ــرف آب ابت ــی مص ــش بین ــرای پی ــان افزود:ب دهق
مصــرف یا بهتــر بگوییــم الگــوی مصــرف بــرای گروه هایی از 
مصرف کننــدگان بــا ویژگی هــای مصــرف مشــابه جمــع آوری 
می شــود و ســپس بر اســاس پیش بینــی تغییــرات الگوهای 
مشــابه ، پیــش بینــی میــزان مصــرف در آینــده بدســت مــی 

ــد. آی
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت بــاالی برنامــه ریــزی و مدیریت آب 
در عصــر تغییــرات اقلیمــی جهانــی و رشــد ســریع جمعیــت 
افــزود: برنامــه ریــزی و مدیریــت آب در شــرکت هــای آب 
منطقه ای شــامل توســعه ظرفیت زیرســاختها، برنامه های 
ح  توســعه، تثبیت و یــا کاهــش  بهــره بــرداری و همچنین طر
خ آب، یارانه هــا، مقــررات و برنامــه های  هــای سیاســتی )نــر
ویــژه نظیــر برنامــه ســازگاری بــا کــم آبــی( را شــامل می شــود.
وی ادامــه داد:اطالعــات مربــوط بــه برنامــه ریــزی آینــده 
گیــری در دســترس نیســت.  اغلــب در زمــان تصمیــم 
گر یــک مدیریــت قــوی و انعطاف پذیر مــورد نظر  بنابرایــن، ا
باشــد، روش هایــی بــرای تخمین عواملــی که بــر تصمیمات 
و سیاســتهای شــرکت های آب منطقــه ای تأثیــر می گذارند، 

ضــروری اســت.
بــه گفتــه وی افزایــش تقاضــای آب در آینــده یــک عامــل 
اصلــی در مدیریــت و برنامــه ریــزی آب بــه شــمار میــرود  

پیــش بینــی مصــرف آب بــر اســاس الگوهــای مصــرف بــرای 
ــوان  ــه عن ــه دســت آوردن بینشــی در مــورد تقاضــای آب ب ب
ورودی بــرای فرآیندهــای تصمیــم گیــری در سیاســت های 
ــوند. ــی ش ــتفاده م ــاختها اس ــزی زیرس ــه ری ــی و برنام عملیات
ــه  ــر ب ــان اینکــه در دهــه هــای اخی ــا بی ایــن مقــام مســئول ب
کارگیــری مــدل ســازی پیــش بینــی مصــرف آب یکــی از 
ــار  ــی رود اظه ــمار م ــه ش ــرف آب ب ــی مص ــش بین ــای پی راهه
داشــت: بعضــی از مدلهــای  پیــش بینــی مصــرف آب از 
تجزیــه و تحلیــل ســری زمانــی، کــه فقــط ســوابق تاریخــی 
ــد. در مدل ســازی مصــرف  مصــرف اســت اســتفاده مــی کنن
بخصــوص مصــرف شــرب بهتــر اســت مجموعــه ای از 
متغیرهــا ماننــد ســوابق مصــرف، ســوابق آب و هوایــی، 
قیمــت آب، ســن، تحصیــالت و انــدازه خانــواده بــرای پیــش 

بینــی تقاضــای آب در نظــر گرفتــه شــوند.
 وی افزود:گاهــی یــک مــدل پیــش بینــی واحــد را بــرای 
یــک منطقــه نســبتًا بــزرگ بــه کار مــی برنــد، در حالیکــه 
ــک  ــی، ی ــه زراع ــک منطق ــتا، ی ــک روس ــرف در ی ــوی مص الگ
منطقــه بــا کشــت باغــی، یــک شهرســتان و یــک حوضــه 
آبریــز متفــاوت اســت و ناهمگونــی مصــرف منطقــه )الگــوی 
ــا ایــن شــیوه پیــش بینــی مصــرف آب،  مصــرف متفــاوت( ب
نادیــده گرفتــه شــده و ممکــن اســت بــه یــک رابطــه ضعیــف 
بیــن متغیرهــا و تقاضــای آب منجــر شــود. البتــه بکارگیــری 
گروههــای کوچــک الگــوی مصــرف بــرای نمونــه در ســطح 
خانــوار یــا مناطــق کوچــک نیازمنــد پــردازش مقادیــر زیادی 
از داده هــا اســت و بنابرایــن بــرای مدل هــای مقیــاس 

منطقــه ای کاربــرد کمتــری دارد.
بــه گفتــه وی تجمیــع مصرف کننــدگان بــر اســاس نــوع 
مصــرف آب )به عنوان مثال، کشــاورزان و مصــرف خانگی( 
نیــز بیــش از حــد کلــی خواهــد بــود. زیــرا کشــاورزان در 
الگوهای مصــرف آب بســته به نــوع کشــاورزی )محصوالت 
ــا گلخانــه هــا( متفــاوت هســتند. بعــالوه،  زراعــی، بــاغ هــا، ی
یــک مصــرف کننــده ممکــن اســت چندیــن نــوع مصــرف آب 

داشــته باشــد .
مدیــر تحقیقــات، برنامــه ریــزی و بررســی هــای اقتصــادی 
شــرکت آب منطقــه ای یــزد در مــورد شــرایط خــاص کشــور ما 
اظهار داشــت: در کشــور مــا الگــوی مصــرف ماهانه بــه دلیل 
هــوای گــرم تابســتان، هــوای ناپایــدار در طــول بهــار و پاییــز 
، زمســتان معتــدل در جنــوب و ســرد در شــمال کشــور، تنــوع 
میــزان و نــوع بارندگــی، بــا توجــه بــه وســعت کشــور بســیار 

وابســته بــه مــکان اســت.
وی ادامــه داد: تقاضــای آب کشــاورزی در مقیــاس ماهانــه 
و  ســاالنه دارای تنــوع بســیار باالتــری اســت. تغییــر ماهانــه 
ممکــن اســت در نتیجــه تغییــرات بارندگــی و دمــا باشــد، در 
حالــی کــه تغییــرات ســاالنه ممکــن اســت بــه دلیــل تغییــرات 
خ آب و برنامــه  ســاختاری )ماننــد تغییــر در یارانــه هــا و نــر
هــای تکلیفــی نظیــر ســازگاری بــا کــم آبــی ( و تصمیمــات 
کشــاورز ماننــد تغییــر در نــوع محصــول، اســتفاده از گلخانــه 

هــا، بــاغ هــا و ... باشــد.
بهروز دهقان
مدیر تحقیقات ، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی 



1-انجام مطالعات الزم برای شناخت، توسعه و بهره برداری از منابع آب و انرژی برق آبی
ح ها و پروژه های تامین آب و انتقال آب برای بخش های مختلف مصرف،  ۲-تهیه و اجرای طر
شبکه های آبیاری و زهکشی، آبرسانی به شهرها و صنایع، پایداری و ایمنی سدها، مهندسی 

رودخانه و سواحل، کنترل سیالب، تغذیه مصنوعی و تولید انرژی برق آبی
3-بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های تامین آب، انتقال آب، تولید انرژی برق آبی 

گذاری شده. ایجاد شده و یا وا
تبصره- تولید انرژی برق آبی با رعایت دستورالعمل های بهره برداری و تحت مدیریت مرکز ملی 

راهبری و پایش شبکه سراسری برق کشور )دیسپاچینگ( خواهد بود.
4-بهره برداری از منابع آب در چارچوب سیاست ها، ضوابط و برنامه های مصوب وزارت نیرو.

۵-اجرای برنامه ها و مصوبات و اموری که وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادالنه آب و سایر 
قوانین و مقررات مربوط به آب)از جمله مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی و نظارت بر بهره 

برداری از منابع آب( به عنوان کارگزاری ارجاع می نماید.
۶-کارگزاری وزارت نیرو در تخصیص آب مورد نیاز بخش های مختلف مصرف.

۷-انجام تحقیقات الزم دربــاره منابع آب و تاسیسات آبی و برق آبی و به کار بردن روش های 
جدید علمی و فنی به منظور بهره برداری بهتر از منابع آب و انرژی برق آبی و تاسیسات و سازه 

های وابسته.
ک به متقاضیان بر اساس تعرفه های مربوط در چارچوب قوانین و مقررات  گــذاری اشترا 8-وا

ذی ربط.
9-تحویل آب مورد نیاز به مشترکان دربخش های مختلف مصرف بر اساس تعرفه های مصوب 

مراجع قانونی ذی ربط.
10-خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی، اجرایی، بهره برداری و نگهداری 
از تاسیسات آب و سازه های آبی و انرژی برق  آبی و خدمات مشترکان به منظور کاهش هزینه ها، 

افزایش بهره وی و ارتقای سطح خدمات.
11-اخذ هرگونه وام و تسهیالت مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت داخلی و 
ک آب و انــرژی برق آبی و سایر روش های تامین منابع مالی با اخذ مجوز از  پیش فروش اشترا

مراجع قانونی.
ح های توسعه مناب آب، شبکه های  1۲-جلب مشارکت مردمی و بخش غیردولتی در اجرای طر
آبیاری و زهکشی، آبرسانی به صنایع و شهرها، مهندسی رودخانه و سواحل، تغذیه مصنوعی و 

انرژی برق آبی و بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های آبی و برق آبی.
ک مساعی با موسسات ذی ربط در  پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی،  13-همکاری و اشترا

فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت.
14-انجام هرگونه عملیات و معامالت بازرگانی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و قوانین و 

مقررات مربوط که برای مقاصد شرکت ضروری و به صرفه و صالح شرکت باشد.

آب برگشتی کشاورزی اضافه آب آبیاری 
است که مورد تبخیر و تعرق و استفاده 
گیاه قرار نگرفته و با نفوذ به اعماق زمین 
بــه سفره آب زیرزمینی بــاز مــی گــردد و 
مقدار آن بستگی به عواملی مانند بافت 
ک، روش آبیاری، اقلیم  و نفوذپذیری خا
منطقه، عمق سطح ایستابی، نوع محصول و ... دارد. تنها 
تحقیق جامعی که در استان یزد بــرای انــدازه گیری کمیت 
و کیفیت آب برگشتی کشاورزی به روش مستقیم)با نصب 
(صورت گرفته، توسط شرکت آب  منطقه ای یزد  الیسیمتر
در دشت هرات انجام شده است و نتایج آن نشان می دهد 
، مقدار آب برگشتی کشاورزی به  در محدوده دشت مذکور
طــور متوسط حــدود ۲۲ درصــد حجم آب آبــیــاری اســت و از 
لحاظ حجمی بعد از ورودی زیرزمینی به آبخوان، دومین 
مولفه ورودی و تغذیه آبخوان مذکور محسوب می شود. از 
لحاظ کیفی نتایج تحقیق  مذکور نشان دهنده افزایش 3 
ــالح(آب برگشتی  تا ۵ برابری هدایت الکتریکی)مجموع ام
کشاورزی در مقایسه با آب آبیاری و همچنین افزایش 10 تا 
30 برابری غلظت نیترات آب برگشتی کشاورزی در مقایسه 

با آب آبیاری است.
الزم بــه ذکــر اســت افــزایــش هــدایــت الکتریکی آب برگشتی 
کــشــاورزی نسبت بــه آب آبــیــاری نتیجه مصرف کودهای 
که بعضا  شیمیایی و سموم دفع آفات در زمینهای کشاورزی)
در کشور و استان ما به صورت بی رویه نیز مصرف می شوند(
ک  و همچنین انحالل کانیهای تبخیری منطقه تهویه خا

توسط آب آبیاری است.
با توجه به بررسی انجام شده نتایج مطالعات دشت هرات 
تقریبا قابل تعمیم به سایر دشتهای استان یزد نیز است. 
بدیهی است با توجه به باال بودن سهم آب برگشتی کشاورزی 
در تغذیه آبخوان های استان و با در نظر گرفتن این مطلب 
که بیشترین مقدار آب برگشتی مربوط به روش آبیاری غرقابی 
است. لذا در صورت تداوم استفاده از روش آبیاری غرقابی، در 
دراز مدت، عوارض کیفی تجمعی آب برگشتی کشاورزی باعث 
تخریب شدید کیفیت آبهای زیرزمینی استان خواهد شد. 
بنابراین تنها راهکار عملی جهت جلوگیری از تخریب فزاینده 
کیفیت آبهای زیرزمینی استان توسط آب برگشتی کشاورزی، 
کاهش آب برگشتی کشاورزی با تغییر روش آبیاری از غرقابی 
به روشهای آبیاری مدرن و همزمان کاهش حجم برداشت آب 
از چاه ها برابر میزان آب صرفه جویی شده در اثر تغییر روش 
آبیاری)برای جبران اثرات منفی ناشی از کاهش یا عدم تغذیه 

آبخوانها با آب برگشتی کشاورزی(است.
محمدعلی فهیمی
رئیس گروه مطالعات آب های زیرزمینی 

موضوع فعالیت و وظایف شرکت
معرفی شرکت
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آب برگشتی کشاورزی 
و خطر تخریب کیفیت 

آب های زیرزمینی


