
چند وقت پیش درجایی منتظر بودم. یک آقایی جلو 
آمــد و ســام و احــوال پرسی گرمی با من کــرد. من هم 
مطابق معمول به روی خــودم نــیــاوردم که ایشان را 
نشناخته ام و چهره مبارک ایشان را به جا نمی آورم. 
سام و احوال پرسی گرمی تحویل دادم. اما آنجا دستم 
رو شد که ایشان بی مقدمه پرسید من را شناختید؟ 
من با مکثی کوتاه پاسخ دادم: راستش، ... نه. خندید 
و گفت من فانی هستم. در سال های دور با فانی و 
فانی کارآموز شما بوده ایم در شرکت آب و فاضاب. 
چیزهای مبهمی به یــادم آمــد. بعد گفت یــادش بخیر 
قرار بود وضعیت مطلوب آب شرب بافق را برای سال 
1400 ترسیم نماییم و ما با خودمان فکر می کردیم حاال 
کو تا سال 1400. چشم که باز کردیم دیدیم در سال 1400 

هستیم. روزگار عجب تند تند می گذرد.
با خــودم فکر کــردم سال های سال افق 1400 در همه 
تحلیل های ما افق هدف بود. در سال 1400 تهدیدها و 
فرصت ها چیست؟ شایدها و بایدها و نبایدها برای 1400 

چیستند؟ جایگاه ما در سال 1400 چه خواهد بود؟ و...
کنون در پایان سال 1400 ایستاده ایم و می توانیم آنچه  ا
را که با تحلیل و فرض و سعی و خطا برای آن نقشه و 
کنون انــدازه  برنامه و استراتژی تعریف می کردیم را ا
گیری نماییم و ببینیم فاصله برآوردهای آن زمان ما 
با واقعیت های امــروز به چه میزان است؟ به عبارتی 
گر آنچه می  عامیانه تر چه می خواستیم و چه شد. و ا
خواستیم، نشد، چرا نشد؟ یک مثل مدیریتی مشهور 
گر چیزی را بتوانیم انــدازه گیری  هست که می گوید ا
گر بتوانیم چیزی  نماییم می توانیم آن را کنترل کنیم و ا

را کنترل کنیم می توانیم آن را مدیریت نماییم.
برنامه سازگاری با کم آبی استان که در واپسین روزها 
سال گذشته به تصویب کارگروه ملی رسید نقشه راهی 
حساب شــده می باشد که با همکاری دستگاه های 
کنون در دست تدوین  ذیربط حوزه آب از سال 97 تا
گرچه این سند نیز لنگی ها و نواقصی دارد  بوده است. ا
گرچه به منظور جلب رغبت و رضایت همه دست  وا
گاه به سمت  گاه یا ناخودآ انــدرکــاران، این سند خودآ
یک سند میانی رفت و در بعضی جاها با نگاهی کاما 
محافظه کارانه تدوین شد ولیکن در حال حاضر این 
سند جامع ترین و معتبرترین سندی است که افق میان 
مدت 1405 و بلند مدت 1410 را هدف قرار داده و برای 
بخش های شرب، کشاورزی و صنعت و معدن برنامه 
گر همه دستگاه های  ارائه داده است. به نظر می رسد ا
ذیربط عزم را برای اجرای این سند جزم نمایند و سند 
را یک سند فرادستگاهی بینند می تــوان امیدوار بود 
که سال 1405 سالی خواهد بود که چالش های تامین 
آب بـــرای بخش هــای مختلف متقاضی آب، سالی 
کم چالش تر و مدیریت شــده تر خواهد بــود. البته در 
کنار سند سازگاری با کم آبی باید در فکر تدوین سند 
گرچه در سال های گذشته کارهای  تامین آب هم بود. ا
کنده اما ارزشمندی در این راستا انجام شده است  پرا
کنون وقت آن است که این سند نیز به صورت  ولیکن ا
یک سند جامع و دوراندیشانه تدوین و در دستورکار 

سیاست گزاران و مجریان امر قرار داده شود. 
محمد مهدی جوادیان زاده
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد:

مجهز شدن بیش از 2400 حلقه چاه کشاورزی و 
صنعتی استان به کنتورهوشمند

از  آب مـــنـــطـــقـــه ای یــــــــزد  ــل شـــــرکـــــت  ــ ــامـ ــ ــرعـ ــ ــدیـ ــ مـ
ــشـــــــاورزی و  ــ ــ ــاه کـ ــ ــ ــه چـ ــقـ ــلـ ــدن 2460 حـ ــ ــ ــز شـ ــهـ ــجـ مـ
ــر داد. ــبـ ــور هـــوشـــمـــنـــد خـ ــتـ ــنـ صــنــعــتــی اســــتــــان بــــه کـ
ــه ای  ــق ــط ــن ــمـــومـــی شـــرکـــت آب م بــــه گــــــــزارش روابــــــــط عـ
یزد"محمدمهدی جوادیان زاده" با بیان اینکه  نصب و راه 
اندازی کنتورهای هوشمند بر روی چاهها از ضروریات پایش 
ح تحویل حجمی آب می  و کنترل تخلیه آب زیرزمینی در طر
ح احیاء  باشد گفت: شرکت آب منطقه ای یزد پس از اباغ طر
و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی، پیگیری نصب کنتورهای 
هوشمند بر روی چاههای کشاورزی و چاههای صنعتی را در 

دستور کار قرار داد.
وی افــزود: از سال 1391 تا سال 1400 تعداد 2042 حلقه چاه 
کشاورزی و تعداد 419 حلقه چاه صنعتی به کنتور هوشمند 
مجهز شده اند که به ترتیب 90 درصد چاههای کشاورزی و 58 

درصد چاههای صنعتی را شامل می شوند.
این مقام مسئول با اشــاره به اقدامات حفاظتی از منابع آب 
زیرزمینی از جمله پر و مسلوب المنفعه کردن چاههای غیرمجاز 
و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز گفت:از سال 
1394 تا 1399 بیش از 290 حلقه چاه غیرمجاز دراستان یزد پر 
و مسلوب المنفعه شده و حجمی معادل 6.5 میلیون متر مکعب 

در سال صرفه جویی شده است.
جوادیان زاده اضافه کرد: طی سالهای 1394تا1399 با تقلیل 
منصوبات بهره برداری چاه، اعمال خاموشی بر چاههای فاقد 
کنتور هوشمند و تحویل حجمی آب به چاههای دارای کنتور، 
از اضافه برداشت چاهها جلوگیری شده به طوریکه با کاهش 
منصوبات بیش از 100 حلقه چــاه، صرفه جویی بیش از 20 

میلیون متر مکعب در سال تحقق یافته است.
 وی اظهار داشت:از دیگر اقدامات ارزشمندی که در شرکت آب 
منطقه ای یزد انجام شده توسعه سامانه آناین جهت ثبت و 
پایش شارژ کنتور می باشد که در اختیار ادارات منابع آب  قرار 
گرفته و بطور پیوسته تحت بروزرسانی و توسعه قرار دارد و عاوه 
بر امکان ثبت اطاعات شارژ، انواع اطاعات و گزارشات مربوط 
ح تحویل حجمی را در اختیار روسای ادارات  به شارژ کنتور و طر

قرار می دهد.
جوادیان زاده در مــورد الزامات قانونی نصب کنتور گفت: بر 
اساس ماده 12 قانون توزیع عادالنه هر چاه به استثناء چاههای 
مذکور در ماده 5 این قانون در صورت ضرورت به تشخیص 
وزارت نیرو باید مجهز به وسائل اندازه گیری سطح  آب و میزان 
آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد. همچنین بر اساس تبصره 
یک قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری
به منظور صیانت از سفره آب های زیرزمینی، وزارت نیرو مکلف 
کثر طی دو  است با تأمین هزینه از سوی مالکان چاه ها، حدا
سال پس از تصویب این قانون نسبت به نصب کنتورهای 
هوشمند بـــرای تحویل حجمی آب در کلیه چــاهــهــای آب 

کشاورزی اقدام نماید.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای یــزد توجه به بازچرخانی 
پساب را نیز از دیگر اقدامات ارزشمند این شرکت در سالهای 
اخیر جهت حفظ و حراست از محیط زیست و منابع آبی عنوان 

، مسئله حفظ و حراست از محیط  کرد و گفت: در جهان امروز
زیست جزء بزرگ ترین دغدغه های بشر به حساب می آید و 
این مشکل در کشورهای کم آب و خشک به شکل پررنگ تری 
خود را نشان می دهد. تجربه موفق بازچرخانی پساب در استان 
یزد که به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود جزء مناطق کم 
آب حساب می شود می تواند عاوه بر جلوگیری از آلودگی منابع 
ک منطقه از هدررفتن حجم بسیار باالیی از  آب زیرزمینی و خا

آب جلوگیری نماید.
وی  با بیان اینکه استان یــزد جــزء مناطق صنعتی، معدنی 
و گردشگری کشور محسوب می شود و به تبع آن واحدهای 
صنعتی و خدماتی متعددی را در دل خود جای داده که این 
مــوضــوع باعث افــزایــش حجم فــاضــاب تولیدی در استان 
شده است، گفت: این فاضابها معموال دارای بار آلودگی باال 
می باشند و چنانچه از روشهای غیر بهداشتی از جمله تخلیه 
به چاه جاذب، تخلیه به قنوات، حمل فاضاب با تانکر و رها 
سازی در محیط اطراف، دفع شوند عاوه بر آلودگی منابع آب 
ک منطقه، باعث از دست رفتن حجم باالیی از  زیرزمینی و خا

منابع آب خواهند شد.
جوادیان زاده دراین زمینه به ضرورت تصفیه فاضاب شهری 
اشاره کرد و گفت: فاضاب شهری از نظر ساختاری از 99 درصد 
آب و یــك درصــد سایر مــواد کــه عمده آن مــواد آلــی مــی باشد 
تشکیل شده است؛ تصفیه خانه های فاضاب اصواًل بر اساس 
مقدار تصفیه مورد نیاز و میزان آلودگی فاضاب، طراحی می 
شوند به عنوان مثال تصفیه خانه فاضاب شهر یزد، فاضاب را 
طی دو مرحله، شامل تصفیه به روش SBR و تصفیه پیشرفته، 
تصفیه می نماید، عاوه بر آن پساب خروجی، دو مرتبه ضد 
عفونی می گــردد و بارمیکروبی پساب خــروجــی، پایین و در 

محدوده قابل قبول می باشد.
وی با اشاره به کمبود شدید منابع آب زیرزمینی در استان یزد، 
استفاده از پساب بجای آب، به خصوص در دشتهای ممنوعه 
و ممنوعه بحرانی در استفاده از آب صرفه جویی شده جهت 
مصارف شرب و بهداشت را از دیگر مزایای پساب برشمرد و 
گفت:استفاده از آب کیفی جهت مصارف مختلف بویژه صنعت، 
دارای ریسک بــاالیــی مــی باشد و عــوامــل مختلفی از جمله 
خشکسالی، چالشهای اجتماعی، شکستگی و خرابی خطوط 
انتقال آب و یا سیستم تصفیه، می تواند باعث کاهش جریان 
آب انتقالی و یا حتی قطع آن گردد، این در حالی است که جریان 

پساب، دائمی و دارای ریسک پایینی می باشد.



ماه نامه الکترونیکی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد شماره 2   اسفند ماه 1400

تمدن کاریزی

آبی با  رفع تنش های 
کاریزی« تجربه »تمدن 

ادامه نشریه شماره یک
ــش ســنــتــی مــدیــریــت  ــ دانـ
مــشــارکــتــی مــنــابــع آب در 
ایــن فضای تعاملی میان 
آب و اجتماع محلی شکل 
مــی گــیــرد. هــمــیــن فضای 
اجــتــمــاعــی مــشــارکــتــی که 
ــاریــخ بــازتــولــیــد  در طـــول ت
مــی شــود بــر نــوع نــگــرش و 
ــذارد. بــا نگاهی دقیق به  ــی گ رفــتــار افـــراد نیز تاثیر م
تاریخ مدیریت آب در کشورمان درخواهیم یافت که 
تمدن کاریزی که محصول همکاری انسان و طبیعت 
است، در مرحله گذار از سنت به صنعتی شدن و روند 
کاهشی مشارکت طبیعت در ساخت فضای اجتماعی، 
مانند کاهش ارزش استعایی آب در دوران برآمدن 
تکنولوژی و وفــور پنداشت شده  آب و از دست رفتن 
اهمیت سازه های سنتی آبی به مثابه معابد ارتباط با 

آب رو به افول می گذارد.
از حوالی 37 هزار رشته قنات فعال در ایــران، 3 هزار 
و 458 قنات در استان اصفهان، 3هزار و 193 قنات 
در اســتــان یــزد و 747 قنات در اســتــان چهارمحال 
و بختیاری ثبت شــده اســت. به ایــن معنا که تمدن 
گون  کاریزی محصول اجتماعی سرزمین های گونا
ایران بوده است. تمدنی که از بی آبی شروع شده و از 
مسیر اعتماد تعمیم یافته بــرای همکاری اجتماعی 
مکانی و زمانی بین قلمرویی و بین نسلی برای انتقال 
و توزیع آب گذشته و در نهایت به مسوولیت پذیری 
اجتماعی همه افــراد و نهادهای اجتماعی در برابر 

دستاورد هنگفت آب منتهی شده است.
مطالعات زیــادی در مــورد متغیرهایی وجــود دارد که 
می توانند به عنوان نتایج اعتماد اجتماعی در یک 
اجتماع فرض شوند. مشارکت اجتماعی، رضایت از 
زندگی، سرمایه اجتماعی، نشاط جمعی و حرکت در 
مسیر توسعه از جمله  آنهاست. تمدن کاریزی بازنمایی 
از چنین متغیرهای بنیادین اجتماعی است. بیایید 
باهم همین مسیر را در دنیای امروزمان مرور کنیم. 
مشکل کم آبی نه تنها پابرجاست، بلکه تشدید هم 
شــده اســـت. تغییرات آب و هــوایــی جهانی، شرایط 
گهانی جمعیت،  خاص اقلیمی گرم و خشک، رشد نا
توسعه نامتوازن، مهاجرت و شهری شدن، زیرساخت 
نامتعادل توزیع منابع آب، تنزل کیفیت آب، کشاورزی 
ناپایدار، گرایش به خودکفایی در عرصه مواد غذایی، 
ــرای آب در جهت توسعه صنعت و  افــزایــش تقاضا ب
کشاورزی، سدسازی و حفر بی رویه مقطعی چاه های 
عمیق و در نهایت، خشکسالی به بحران دامــن زده 
اســت. انتقال آب هم خود موضوع دیگری است که 
کنون در ابعاد  قبل تر از طریق کانال های زیرزمینی و ا
وسیع تر و به شکل های دیگر انجام می شود. آنچه 
در ایــن میان مفقود اســت، مشارکت اجتماعی همه 
ذی نفعان در فرآیند انتقال و توزیع آب است. مشارکتی 
که از اعتماد تعمیم یافته می آمد و به مسوولیت پذیری 

نهادها و افراد منتهی می شد.
عباس فقیه خراسانی
مشاور علمی مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آب

 پیاده سازی برنامه
    )Individual Development Planتوسعه فردی

در شرکت آب منطقه ای یزد
IDP یـــک اســـتراتژی اثربخـــش بـــرای ایجـــاد تعامـــل میـــان 
ــود  ــرای بهبـ ــه راه بـ ــازمان و در حقیقـــت یـــک نقشـ ــرد و سـ فـ
و توســـعه شایســـتگی ها اســـت کـــه بـــه تعالـــی فـــرد و در 
نهایـــت توســـعه ســـازمان منجـــر می شـــود. ایـــن برنامـــه، بـــا 
ـــری،  ـــرای یادگی رویکـــردی سیســـتمی مکانیزم هـــای الزم را ب
تجربـــه ورزی و ارتقـــای شایســـتگی ها در ســـطح فـــردی، 
ح  گروهـــی و ســـازمانی مهیـــا می کنـــد. برنامـــه ای کـــه طـــر
ــا  ــد بـ ــدارد و می توانـ ــی نـ ــت زمانـ ــود، محدودیـ ــزی می شـ ریـ
در برداشـــتن اهـــداف کوتاه مـــدت و بلندمـــدت، بـــازه ی 
زمانـــی بلندتـــری بـــرای رســـیدن بـــه اهـــداف جزئـــی و کلـــی در 
بـــر داشـــته باشـــد. بنابرایـــن تدویـــن IDP بـــه کارکنـــان کمـــک 
می کنـــد تـــا بـــا تمـــام تـــوان بـــر روی اهـــداف متمرکـــز شـــده و 
مهارت هـــا، توانمندی هـــا و شایســـتگی های الزم بـــرای 
رســـیدن بـــه اهـــداف را شناســـایی نمـــوده و بـــرای ارتقـــای آن 

برنامه ریـــزی الزم را انجـــام دهنـــد.
ـــعه  ـــه توس ـــن برنام ـــه تدوی ـــت ک ـــوان گف ـــیر می ت ـــن تفاس ـــا ای ب
فـــردی بـــه گونـــه ای مکمـــل تدویـــن کارراهـــه شـــغلی 
می باشـــد و چنانچـــه فـــرد بخواهـــد بـــه هـــر کـــدام از اهـــداف 
و موقعیتهـــای شـــغلی تعریـــف شـــده در مســـیر کارراهـــه 
خـــود دســـت پیـــدا کنـــد نیازمنـــد برنامه ریـــزی الزم بـــرای 
کســـب شایســـتگی های مـــورد نیـــاز بـــرای هـــر یـــک از آن 

می باشـــد. موقعیت هـــا 
ــدان  ــه کارمنـ ــردی بـ ــعه فـ ــه توسـ ــک برنامـ ــازمان ها یـ  در سـ
کمـــک می کنـــد تـــا نقـــاط قـــوت و زمینه هـــای پیشـــرفت خـــود 
را بهتـــر درک کننـــد. ایـــن برنامـــه بایـــد شـــامل مراحـــل واضـــح 
و کاربـــردی باشـــد کـــه بـــه کارمنـــدان کمـــک کنـــد تـــا در زمینـــه 
پیشـــرفت شـــغلی خـــود بهتـــر عمـــل کننـــد. IDP نقشـــه راهـــی 
ـــازمان  ـــر س ـــراد ه ـــام اف ـــرای تم ـــت ب ـــه موفقی ـــیدن ب ـــرای رس ب

اســـت. 
از آنجایـــی کـــه ســـازمان ها بایـــد از طریـــق ســـرمایه گذاری 
در آمـــوزش و توســـعه، قابلیت هـــای اصلـــی خـــود را حفـــظ 
کننـــد بنابرایـــن افزایـــش توانایی هـــا و مهارت هـــای کارکنـــان 
بـــا برنامـــه توســـعه فـــردی گـــره خـــورده و باعـــث افزایـــش 
ــه  ــرا کـ ــود چـ ــرکت ها می شـ ــرای شـ ــوددهی بـ ــره وری و سـ بهـ
ایـــن شـــرکت ها کارمندانـــی متخصص تـــر و بـــا مهارت هـــای 
بیشـــتر خواهنـــد داشـــت.  مهمتـــر اینکـــه در برنامـــه توســـعه 

فـــردی، افـــراد مســـئولیت یادگیری هـــای خـــود را برعهـــده 
دارنـــد و فعالیت هـــای کلیـــدی جهـــت توســـعه و یادگیـــری 

مشـــخص می شـــود. 
یادگیـــری عاملـــی کلیـــدی در اثربخشـــی برنامـــه توســـعه 
ــر نقـــش  ــد بـ کیـ ــا تا ــردی بـ ــعه فـ ــه توسـ ــت.  برنامـ ــردی اسـ فـ
افـــراد بـــه عنـــوان یادگیرنـــده هیـــچ روش یادگیـــری واحـــد و 
اســـتانداردی را تجویـــز نمی کنـــد. افـــراد بـــا مشـــارکت فعـــال 
مبتنـــی بـــر تعهـــد و مســـئولیت پذیری فـــردی قادرنـــد از انـــواع 
ـــزار رشـــد و توســـعه خـــود  ســـبک های یادگیـــری بـــه عنـــوان اب
اســـتفاده کننـــد. در ایـــن برنامـــه افـــراد ترغیـــب و حمایـــت 
ـــود روش و  ـــات خ ـــا و ترجیح ـــه نیازه ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــوند ت می ش
ســـبک یادگیـــری مـــورد نظرشـــان را انتخـــاب کننـــد. برنامـــه 
توســـعه فـــردی بـــا تمرکـــز بـــر یادگیـــری ایـــن قابلیـــت را دارد 
کـــه نیازهـــا و ترجیحـــات فـــردی را بـــا چشـــم انـــداز و اهـــداف 

ســـازمانی تلفیـــق کنـــد.
پژوهش هـــا بیانگـــر آن هســـتند کـــه در صورتـــی موضـــوع  
ـــان  پیاده ســـازی IDP بـــه خوبـــی انجـــام مـــی شـــود کـــه کارکن
از کارراهـــه شـــغلی و برنامـــه توســـعه فـــردی تعریـــف شـــده 
بـــرای خـــود رضایـــت داشـــته باشـــند، در ایـــن حالـــت از انگیـــزه 
مضاعفـــی برخـــوردار بـــوده و رضایـــت شـــغلی بیشـــتری 
خواهنـــد داشـــت و در نتیجـــه کارایـــی و اثربخشـــی آنهـــا ارتقاء 

یافتـــه و حفـــظ و نگهـــداری آنهـــا تســـهیل خواهـــد شـــد. 
بـــا توجـــه بـــه مجمـــوع ایـــن عوامـــل پیاده ســـازی برنامـــه 
توســـعه فـــردی در دســـتور کار شـــرکت آب منطقـــه ای یـــزد 
ح تقویـــم  قـــرار گرفـــت و بـــا انجـــام مراحـــل اجرایـــی، طـــر

آموزشـــی ســـال 1401 برایـــن اســـاس پیاده ســـازی شـــد.
محمدعلی آریانی
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

انجام مطالعات فــاز یک و دو و بــرگــزاری فرایند انتخاب 
سرمایه گذار و شروع عملیات مقدماتی به منظور تهیه و 
نصب 3 سامانه نیروگاه برق آبی کوچک در تاسیسات خط 
اول انتقال آب یزد که با انجام فوق 4.3 مگاوات برق از 

انــرژی های موجود در فرایند انتقال آب، تولید و در مدار 
شبکه  سراسری برق کشور قرار می گیرد.

علی ارمی 
ح و توسعه شرکت سهامی آب منطقه ای یزد معاون طر

دستاورد های نو در راستای اهداف شرکت



شماره 2   اسفند ماه 1400ماه نامه الکترونیکی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

فرهنگ سازی مدیریت مصرف

رویکرد نکسوس آب-غذا- 
انرژی در استان یزد

ادامه از نشریه شماره اول
مـــنـــابـــع آبـــــی چــه 
ــق آبــهــای  ــری از ط
)مشابه  سطحی 
تــامــیــن آب شــرب 
یــــــزد از حـــوضـــه 
کــوهــرنــک( و چه 
ــق آبــهــای  ــری از ط
زیرزمینی )شامل 

پمپاژ از چاههای عمیق و نیمه عمیق در دشتهای 
استان( برای استحصال، تصفیه و انتقال و نهایتا 
توزیع در شبکه، نیازمند میزان قابل توجهی برق 
می باشند. به عبارت دیگر ردپای انرژی به ازای 
هر مترمکعب آب تولیدی حائز اهمیت می شود.  
مشابه آن نیز برای بخشهای صنعت و کشاورزی 
نیز تواما رد پــای آب و همچنین رد پــای انــرژی 
به ازای تولید هر کیلوگرم محصول می بایست 
مد نظر قرار گیرد. با کاهش منابع آب زیرزمینی، 
سطح آبــخــوان افــت نــمــوده و در نتیجه هزینه 
انرژی افزایش می یابد که این موضوع منجر به 
افزایش قیمت تمام شده محصول برای کشاورز 
و یا صنعتگر می گردد. از این رو مطابق با رویکرد 
نکسوس، دیگر صرفا مدیریت آب در بخشهای 
مصرف مدنظر نبوده و همزمان نیز می بایست 

مدیریت انرژی صورت پذیرد. 
در ســال 1400 شــرکــت آب منطقه ای اســتــان با 
تعریف پروژه ای در تاش است با  نصب نیروگاه 
برق آبی، امکان تولید نزدیک به   4.3مگاوات 
بــرق از انـــرژی نهفته در خــط لوله آب یــزد مهیا  
نماید. به عبارت دیگر با رویکرد نکسوس تاش 
دارد میزان مصرف برق برای هزینه انتقال آب را 
کاهش دهد. در طرحی دیگر تولید برق در مخازن 
خط انتقال از قبیل سنگاوی از طریق نیروگاه 
بــادی نیز در همین راستا ارزنــده و ستودنی می 

باشد. 
خوشبختانه در سطح استان یــزد با راه انــدازی 
کامل سامانه دوسویه آب و برق، میزان مصارف 
برق  و همپنین میزان تخلیه آب زیرزمینی هر یک 
ج  از چاههای استان به صورت توامان و ماهانه در
می گردد. اطاعات ارزشمندی که برای مدیران  و 
گاهی  کارشناسان حوزه های آب و برق منجر به آ
از وضعیت میزان مصارف انــرژی و آب هریک از 
چاهها خواهد داشت. با استفاده از این اطاعات، 
میزان بهره وری هریک از چاههای کشاورزی 
ی در تولید  ــرژ ــای آب و انـ و صنعتی از نظر ردپـ
محصول، قابل برآورد و به راحتی شهرستان های 

استان مورد ارزیابی قرار گیرند. 
محمدحسین باقری
رئیس گروه بهره برداری تصفیه خانه و آبگیر

همه مسئله این است که این، مسئله همه نیست!
گفته اند از میان کسانی که در طلب باران برای دعا به تپه 
ها می روند تنها کسانی که با خود چتر می برند، به کار خود 
ایمان دارند؛ این درست! اما سوال مهم این است: سایرین 
چرا برای دعای باران نیامده اند؟ چرا مابقی همراهان با 
خود چتر نبرده اند؟ آیا به راستی همه دیگران باور به خالق 

آسمان و ایمان به دعای باران نداشته اند؟!
شـاید یکـی از پاسـخ هـای شـایع بـرای آن پرسـش هـا ایـن 
بـاور باشـد کـه: قـدرت و رحمـت الیـزال پـروردگار بـر کسـی 
پوشـیده نیسـت؛ لکـن بـارش انـدک جزئـی از قواعـد جـاری 
خالق حکیم در ایـن اقلیم بوده اسـت که باید با آن سـاخت 
و زندگـی را متناسـب بـا آن شـرایط سـیاق و نظـم داد. هرچـه 
آن ایمـان خالصانـه، مثال زدنـی، ایـن بـاور عاقانـه نیـز 
سـتودنی اسـت. تاریخ به ما درس مـی دهد کـه: راز بقای هر 
ذی شـعور و حتی بی شـعور! باقـی مانـدن بـر چارچوب های 
صلـب سـاختگی نیسـت؛ بلکـه مقاومـت فعـال و منعطـف 
هوشـمندانه در برابـر محدودیـت هـای تحمیلـی اسـت: 

سـازگاری. 
از دیرباز کم آبی ایــران، گذشتگان خــردورز ما را به سمت 
الگوها و روش هـــای مختلف ســازگــاری در حــد بضاعت 
دانش و ابزار سوق داد؛ و تمدن غرورآفرین این دیار کهن 
را در بخش های زیادی مدیون خود کرد؛ اما در گذر روزگار، 
عطش توسعه، آن عطش دیرینه را به فراموشی سپرد و 
بالتبع آن دردمندی ها و خردمندی ها را غبار کم توجهی فرا 
گرفت. پس به تدریج آسیب ها و خسارت های خودساخته 
کش  ناشی از مصرف بی رویه و بی قاعده آب، چهره دهشتنا
را نشان داد و متفکران و متصدیان را بر آن داشت تا بر این 
معضل گران، چاره ای بیندیشند؛ لذا باور به جبر طبیعی 
کــم آبــی در ایـــران اســاس و شــالــوده اصلی تــدویــن برنامه 
ملی سازگاری با کم آبی با جلب مشارکت همه مرتبطین و 

ذینفعان در سال های اخیر شد. 
کثری این برنامه، نه فقط تصمیم و اراده  الزمه تحقق حدا
وزارت نیرو بلکه عزم همگانی در تمام سطوح سازمانی و 
بدنه اجتماعی کشور می باشد. ما 89 درصد از کل برداشت 
های آب ساالنه را غالبًا در شمال و غرب کشور در بخش 
کشاورزی و 11 درصــد را در بخش های شــرب، بهداشت، 

خــدمــات، صنعت، مــعــدن، انـــرژی و فــضــای سبز صرف 
می کنیم؛ این یعنی کم آبی فقط کشاورزی را تحت تاثیر قرار 
نمی دهد، بلکه هم شرب و بهداشت متاثر می شوند، هم 
اشتغال و نیز محیط زیست. کاهش بارش در سرزمین های 
حاصلخیز از کشاورزی می کاهد؛ در شهرها و شهرک های 
صنعتی، تولید و خدمت را کم می کند و در بسیاری نقاط، 
بر کمیت و کیفیت آب شــرب تاثیر منفی مــی گــذارد؛ پس 
همه جوانب حیات بشری از این گرفتاری متضرر خواهند 
شد، به راستی چگونه می توان در شرایط خشکسالی فقط 
نوشید و سالم ماند و سایر مصارف را مانع شد و یا کم کرد؟ 
و حال آنکه جامعه بــرای بقا عــاوه بر خــوردن، نوشیدن 
و سالم ماندن به داشته های مهم دیگری نیز نیاز دارد؛ 
مردمانش باید در آن زمینه اشتغال و کسب درآمد داشته 
باشند، در فضای سبز آن به خوبی تنفس کنند و از آن لذت 
ببرند، از تکنولوژی روز و خدمات شهری بهره مند شوند و 
گر نه، مسائلی شاید به مراتب شدیدتر و غیرقابل  .... که ا
پیش بینی تر از جمله مشکات روانی و معضات اجتماعی 
دامن گیر خواهد شد. به این همه باید اضافه کرد که مسئله 
کم آبی در ایران نه مقطعی که قدیمی و دیرینه است و عقل 
سلیم حکم می کند که مواجهه با یک معضل ریشه دار 
هوشمندانه و مدبرانه باشد. فلذا پرواضح است که مواجهه 
با این کمبود باید فرابخشی و ملی در تمام سطوح و آحاد 

تلقی شود. 
کمیتی در حوزه فکر و عمل اعم از:  در کنار سایر اقدامات حا
تصمیم سازی ها، برنامه ریزی ها، سرمایه گذاری ها، اعطای 
تسهیات، مشوق ها و ...، اقناع و جلب مشارکت مردم برای 
مصرف بهینه و اقتصادی آب و سازگاری با کم آبی شاید 
کم کردن  به نوعی اولی ترین و مهمترین اقــدام بــرای حا
روح برنامه سازگاری بر مصارف مختلف آب باشد؛ چرا که 
در نهایت ذینفعان اصلی ایشانند و اصاح و هدایت افکار، 
در رفتارها و تصمیمات شئون مختلف زندگی ایشان تاثیر 
مثبت خواهد گذاشت و نمایان خواهد شد. باید این گزاره 
جایگزین تمام انگاره های نادرست شود که: کم آبی مسئله 

همه است؛ و فقط همه  می توانند آن را حل کنند. 
خواجه نصیر الدین آبی



بــــرداشــــت هــــای 
ــه از سفره  ــی روی ب
های آب زیرزمینی 
در دهه های اخیر 
مــوجــب افـــت روز 
افـــــــــزون کـــمـــی و 
کیفی آب ایــن سفره ها شــده اســت به 
طوری که عدم کاهش برداشت و ادامه 
ــرداری با رونــد فعلی، آن هــا را در  بهره ب

معرض نابودی کامل قرار خواهد داد.
علـــی رغـــم برنامـــه هـــا و اقدامـــات دولـــت 
ــا،  ــوان هـ ــاء آبخـ جهـــت حفاظـــت و احیـ
کنـــون موفقیـــت چندانـــی در ایـــن کار  تا
حاصـــل نشـــده اســـت کـــه یکـــی از مهـــم 
تریـــن دالیـــل آن عـــدم مشـــارکت واقعـــی 
بهـــره بـــرداران و کشـــاورزان در ایـــن 

ــت. ــد اسـ فراینـ
همراهـــی  و  مشـــارکت  عـــدم  
بهره بـــرداران در اجـــرای برنامه هـــای 
دولـــت بـــرای محافظـــت از منابـــع آب 
زیرزمینـــی و مقاومـــت آنهـــا در مقابـــل 
ایـــن اقدامـــات باعـــث شـــده اســـت 
بســـیاری از پروژه هـــای تعـــادل بخشـــی 
بـــا صـــرف هزینـــه بیشـــتر و بـــا رونـــد کنـــد 

رود. پیـــش 
راه حـــل ایـــن مشـــکل چیـــزی نیســـت 
جـــز پیـــاده ســـازی و توســـعه مدیریـــت 
مشـــارکتی منابـــع آب زیرزمینـــی از طریـــق 
گاهـــی بخشـــی بـــه بهـــره بـــرداران،  آ
ــئولیت و ســـهیم نمـــودن  ــذاری مسـ گـ وا

آنهـــا در مدیریـــت آبخـــوان هـــا.
مدیریـــت  در  مـــردم  آفرینـــی  نقـــش 
ــادی  ــابقه زیـ ــارف آب از سـ ــع و مصـ منابـ
برخـــوردار اســـت. در ایـــران و بـــه ویـــژه 
 ، اســـتان یـــزد از روزگاران بســـیار دور
اســـتحصال آب هـــای زیرزمینـــی بـــا 
ـــه  محوریـــت مـــردم بومـــی رواج داشـــته ب
گونـــه ای کـــه جوامـــع محلـــی در فرآینـــد 
احـــداث، بهره بـــرداری و حفاظـــت از 
ســـازه  های آبـــی و بـــه ویـــژه قنـــوات و 
همچنیـــن در مدیریـــت توزیـــع و مصـــرف 

آب نقشـــی محـــوری داشـــته اند.
منظـــور از مدیریـــت مشـــارکتی منابـــع 
آب زیرزمینـــی، مشـــارکت کشـــاورزان 
مالـــک چاه هـــا و قنـــوات در مدیریـــت 
و حفاظـــت از منابـــع آب زیرزمینـــی در 

محـــدوده یـــک آبخـــوان یـــا بخشـــی از 
آن، در راســـتای اصـــاح الگـــوی مصـــرف 
ــره وری آب  ــاورزی، افزایـــش بهـ آب کشـ
وکشـــاورزی و نهایتـــا توقـــف افـــت کمـــی 
ــره  ــه بهـ ــتیابی بـ ــوان و دسـ ــی آبخـ و کیفـ
ــی  ــع آب زیرزمینـ ــدار از منابـ ــرداری پایـ بـ
اســـت. بدیهـــی اســـت نتیجـــه بهـــره 
بـــرداری پایـــدار از منابـــع آب، اســـتمرار 
کشـــاورزی پایـــدار و تضمیـــن معیشـــت 
پایـــدار بـــرای کشـــاورزان خواهـــد بـــود.
اســـتقرار الگـــوی مدیریـــت مشـــارکتی 
منابـــع آب در عمـــل منجـــر بـــه افزایـــش 
مالکیـــت  و  خاطـــر  تعلـــق  احســـاس 
ــه  ــوان بـ ــه کل آبخـ ــبت بـ ــاورزان نسـ کشـ
عنـــوان منبـــع آبـــی مشـــترک و در نتیجـــه 
مســـئولیت پذیـــری و مشـــارکت فعـــال 
آنهـــا در مدیریـــت و حفاظـــت از منابـــع 
آب آن می  شـــود. در رویکـــرد مدیریـــت 
مشـــارکتی بـــر خـــاف رویکردهـــای اقتـــدار 
گرایانـــه کامـــا دولتـــی، تصمیمـــات و 
سیاســـت  ها از پاییـــن بـــه بـــاال اتخـــاذ 
مـــی شـــود و  بـــا توجـــه بـــه جلـــب اعتمـــاد 
ذینفعـــان، از ضمانـــت اجرایـــی کافـــی 
برخـــوردار اســـت. ماهیـــت فعالیـــت هـــای 
مدیریـــت مشـــارکتی آب بـــه گونـــه ای 
اســـت کـــه طـــی آن خـــود کشـــاورزان 
در بطـــن کار قـــرار گرفتـــه، مســـائل و 
مشـــکات منطقـــه را مـــورد بررســـی قـــرار 
مـــی دهنـــد و پـــس از جمـــع بنـــدی و 
نتیجـــه گیـــری، بـــرای بهبـــود آن اقـــدام 
کننـــد یـــا پیشـــنهادات خـــود را  مـــی 
جهـــت اجـــرا بـــه بخـــش دولتـــی منعکـــس 
الگـــوی  در  واقـــع  در  نماینـــد.  مـــی 
ح هـــای  ــارکتی، بیـــن طـــر مدیریـــت مشـ
ــات  ــرداران و اقدامـ ــره بـ ــنهادی بهـ پیشـ
دســـتگاه هـــای دولتـــی بـــرای تعـــادل 
بخشـــی آبخـــوان هـــا، هـــم افزایـــی وجـــود 

خواهـــد داشـــت.
مدیریــت  تحقــق  بــا  شــک  بــدون 
مشــارکتی، کشــاورزان و بهــره بــرداران 
کــه مالــکان واقعــی آبخوان  هــا هســتند 
بــا دلســوزی بیشــتری نســبت بــه بخــش 
دولتــی از ایــن منابــع حیاتــی حفاظــت و 

مراقبــت خواهنــد کــرد.
محمدعلی فهیمی

رئیس گروه مطالعات آب های زیرزمینی 

مشارکت بهره برداران حلقه 
مفقوده تعادل بخشی آبخوان ها
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