ثِ ًبم ذساًٍس ثرطبيطگز ٍ هْزثبى
ّوكبراى ٍ اػضبي هحتزم ثبضگبُ پژٍّطگزاى جَاى ٍ ًرجگبى؛ ّوبًگًَِ كِ استحضبر زاريس ٍ اس
عزيك رسبًِ هلي ٍ جزايس ،اس لَل هسئَليي هحتزم هكزراً اػالم ضسُ؛ زر سبل پيص رٍي ،هطكل كن
آثي ،ثسيبر جسي است كِ ٍظيفِ هلي ّز يك اس هب ًيش هي علجس كِ آًچِ زر تَاى زارين ثكبر گيزين
تب ايي هطكل را ثِ حسالل ثزسبًين .هغ الَغف ،لغفبً ثِ ّز عزيك هوكي ،هسيزيت فزهبئيس تب
فزٌّگ سبسي زر هػزف آة زر ثيي جبهؼِ ذَز ،زاًطجَيبى ٍ اػضبي هحتزم آى ثبضگبُ ًْبزيٌِ
گززز .ثبضس كِ اس ايي عزيك ثتَاًين زر اغالح الگَي هػزف ،گبهي ّز چٌس كَچك ٍلي ارسضوٌس،
ثززارين .اس السام هؤثزي كِ زر ايي ذػَظ ذَاّيس فزهَز ،كوبل لسرزاًي ٍ تطكز را زارم.



اهزٍسُ ثب پيطزفت سًسگي غٌؼتي ٍ رضس جوؼيت ،هػزف آة افشايص يبفتِ است

.

ثحزاى آة ز ر اكثز كطَرّبي جْبى رٍ ثِ گستزش است  .زر ايي سبلْب غزفِ جَيي زر هػزف
آة يكي اس اغلي تزيي زغسغِ ّبي كطَرّبيي است كِ ثزاي زٍري اس ذغز كوجَز آة زر فكز
استفبزُ ي ثْيٌِ ٍ هسيزيت ضسُ اس اة ّستٌس  .يكي اس ػَاهل هحسٍز كٌٌسُ تَسؼِ فؼبليت ّبي
التػبزي زر زِّ ّبي آيٌسُ زر كطَر ،كوجَز آة هي ثبضس  .هيشاى هػزف سزاًِ ثب فزٌّگ ٍ
ارتمبي سغح ثْساضت جَاهغ ارتجبط هستمين زارز.
هتأسفبًِ زر كطَر هب ٌَّس استفبزُ هغلَة اس آة ثِ ضكل يك فزٌّگ جبيگبُ ذَز را پيسا ًكززُ
است ،هجوَػِ الساهبتي كِ تب كٌَى زر كطَر زر ارتجبط ثب تأهيي آة اًجبم ضس ُ ،ػوستبً زر سهيٌِ

هسيزيت تَليس ٍ ػزضِ آة ثَزُ ٍ كوتز ثِ هػزف تَجِ گززيسُ استّ .سف اس هغبلؼبت هسيزيت
هػزف آة ،ضٌبسبيي ٍ هؼزفي رٍش ّبي هرتلف ٍ هٌبست ،جْت كٌتزل هػزف آة ٍ استفبزُ
ثْيٌِ اس آى هي ثبضس  .زر ايي هجحث ثْيٌِ سبسي هػزف آة ضزة ٍ رٍش ّبي اغالح الگَي
هػزف هَرز تَجِ لزار ذَاّس گزفت .اسبسبً آًچِ كِ زر ايي هغبلؼبت هَرز تَجِ لزار هي گيزز
ضٌبسبيي ػَاهل هؤثز ثز اغالح الگَي هػزف هي ثبضس

 .اس آى جولِ هي تَاى ثِ ذبًَازُ،

آهَسش ٍ پزٍرش ٍ رسبًِ ّبي جوؼي اضبرُ ًوَز كِ ّز يك ثب تَجِ ثِ جبيگبّي كِ زر جبهؼِ
زارًس.

راّْبي استفبزُ ثْيٌِ زر هػزف آة
پسيسُ كن آثي ٍ ضيَُ هَاجِْ ثب آى ًسجت ثِ سبيز ثاليبي عجيؼي ٍ غيز هتزلجِ زر ايزاى ثبيستي
هَرز تَجِ لزار گيزز  .پسيسُ كن آثي ٍ ضيَُ هَاجِْ ثب آى ًسجت ثِ سبيز ثاليبي عجيؼي ٍ غيز
هتزلجِ زر ايزاى ثبيستي هَرز تَجِ لزار گيزز،ايي هسبلِ ًبضي اس ذطكسبلي ّبي ضسيس زر چٌس
سبل گذضتِ است .زر حبليكِ ثب ًگبّي گذرا ثِ تبريد ٍ ثزرسي آسيت ّبي ثَجَز آهسُ زر اثز
كوجَز آة ًبضي اس ذطكسبلي  ،ايي هَضَع زگزگَى ضسُ ٍ اّويت زازى ثِ هسبيل كن آثي
ت  .زر ايي همبلِ سؼي ضسُ است
ًسجت ثِ سبيز همَلِ ّبي عجيؼي اس اٍلَيت ثباليي ثزذَرزار اس
ػَارؼ ًبضي اس پسيسُ كن آثي ٍّطسار السم ثزاي هَاجِْ ثب آى ارايِ ضَز  .ايي ّطسار ػوَهب
ثِ كليِ زست اًسركبراى غٌؼت آة ٍ ثِ ذػَظ ثِ هسيزاى ايي غٌؼت هؼغَف ذَاّس ثَز .
هحسٍيت هٌبثغ آة ضيزيي ٍ افشايص تمبضب ثزاي ايي هبزُ حيبتي ٍ كبالي ارسضوٌس ٍكويبة
ثسٍى جبيگشيي  ،اس يك سَ ٍ اس زيگز سَ ً ،بّوگًَي پزاكٌسگي سهبًي ٍ هكبًي هٌبثغ آة ،
ًيبسّبي سهبًي ٍ هكبًي جوؼيت  ،هَضَع آة ٍ چگًَگي هسيزيت آى را اس ػزغِ ّبي فٌي ٍ

ازي
هٌْسسي ػجَرزازُ ٍ جبيگبُ ٍيژُ اي را ثزاي آى زر گستزُ ّبي هسيزيتي  ،اجتوبػي ،التع
 ،فزٌّگي ٍ حتي سيبسي ٍ اهٌيتي رلن سزُ است  .كٌص ٍ ٍاكٌص ٍ اثز گذاري آة ثز توبهي
اجشاي جبًسارٍ ثي جبى هحيظ ،تغييز زر احجبم  ،فزآيٌس ّب ٍ سبسُ ّبي آثي ٍ رذساز ثحزاى
ّبي آثي ٍ سيست هحيغي  ،رلبثت كبرثزاى زر هبلكيت ٍ استحػبل آة  ،جَاًت پبسرگَيي ثِ
چبلص ّبي پيص رٍ  ،ضزٍرت زٍچٌساى ثرطيسُ است .ايي زر حبلي است كِ زر رٍسگبر هب
سًسگي ثطز ٍ الشام ّب اس زٍراى غٌؼتي ػجَر كززُ ٍ گبم ثِ ػػز اعالػبتي ًْبزُ است  .زر ايي
زٍرُ  ،فزاگيز ثَزى ٍ گستزش سزيغ هَضَع ّبي هزتجظ اًسبى جبيگبُ ٍيژُ اي يبفتِ است .
زر چٌيي ضزايغي ًگبُ فزاگيز ثِ آة ٍ هسيزيت ثِ پيَستِ ٍ يكپبرچِ ي آى ثب ضفبف سبحتي
ارسش آة  ،الگَيي است ثب تمَيت هسيزيت آة  ،هَلفِ ّبي اجتوبػي  ،التػبزي ٍ فزٌّگي آى
را لَت ثرطيس .

●ثْيٌِ سبسي هػزف آة
ثب افشايص جوؼيت ٍ افشايص تمبضبي آة  ،هَضَع پبيساري هػزف آة زر ًْبيت زر گزٍ تغجيك
رفتبر اًسبى ثب چزذِ آة است  ،جَاهغ اًسبًي ًيبسهٌس آًٌس كِ لبثليت ذَز را زر هسيزيت
استفبزُ اس آة  ،چٌبى فزاگيز ٍ هٌسجن تَسؼِ زٌّس كِ كيفيت ٍ كويت آة هػزفي اًسبى
اكَسيستن ّبي تبهيي كٌٌسُ اش حفظ ضَز .
ة رغن ارسش ٍ اّويتص زر ثسيبر هَارز ثِ عَر
آة ثِ ػٌَاى هٌطبء حيبت ٍ سيز ثٌبي رضس تَسؼِ ُ
ثيَْزُ ٍ ًساًستِ تلف هي ضَز ٍ ايي زرحبلي است كِ رضس رٍس افشٍى جوؼيت  ،استفبزُ ي
غحيح اس هٌبثغ آة هَجَز را علت هي كٌس  ،چزا كِ كوجَز آة ثشرگتزيي هبًغ تَسؼِ است .

ثب تَجِ ثِ ايٌكِ كطَر هب زر كوز ثٌس ذطك جْبى لزارگزفتِ ٍ هيشاى ثبرًسگي آى يك سَم
هتَسظ جْبًي است ٍزٍرُ ّبي ذطكسبلي ثز اسبس سَاثك ثِ كزات اتفبق هي افتس ،لذا ثز
اسبس ايي ٍيژگي ّب علت هي كٌس كِ ثب لجَل ايي ٍضؼيت زر جْت استفبزُ ي ثْيٌِ اس آة گبم
ارت ّبي گستززُ ٍ
ّبي هَثزي را ثززارين ٍ عجيؼي است كِ السام ّبي هٌبست  ،هبًغ ثزٍس ذس
لبثل تَجِ ضَز .

ثزًبهِ ريشي زر جْت كبّص ٍ ٍاثستگي كطَر ثِ آة ٍ ثْيٌِ كززى هػزف آة اهكبى پذيز
ذَاّس ثَز ،زر ثرص ضْزي ثب الگَي هػزف ٍ استفبزُ اس تجْيشات هٌبست  ،زر ثرص غٌؼت ثب
ثبسيبفت ٍ استفبزُ هجسز اس آة ٍ زر ثرص كطبٍرسي ثب ثبالثززى ثبسزُ ي آثيبري هيشاى
ٍاثستگي ثِ آة را هي تَاى كبّص زاز ،زٍلت ٍ كبرثزاى ػوسُ ي آة ثبيس ثِ هسئلِ افشايص
كبرايي زر هػزف آة اٍلَيت ثباليي زٌّس .ثبيس اس اثشارّبي التػبزي ٍ ثِ ذػَظ سيبست ّبي
ليوت گذاري استفبزُ ضَز ،ثِ سيز سبذت ّبي ضْزي ثبيس تَجِ ٍيژُ كززّ ،وچٌيي ثِ آثيبري
ثبيس تَجِ ٍيژُ ٍ ثزاي تزغيت ايجبز فٌبٍري ثْتز  ،اًگيشُ ّبي التػبزي ثَجَز آٍرز .هي ثبيست
هسيزيت را ثْجَز ثرطيس ّ ،سررفت راحذف كززٍ فجل اس فكزكززى ثِ عزح ّبي پزّشيٌِ ي
جسيس ،ضجكِ ّبي تَسيغ فزسَز ٍ لسيوي آة را اغالح ٍ تمَيت كزز .ثب گزفتي ّشيٌِ كبهل آة
هػزفي اس هػزف كٌٌسُ ،كبرايي ثيطتزي را زر ترػيع آة ٍ هػزف آى هي تَاى ثِ كبر
ثستّ.شيٌِ ّبي كبهل ضبهل ّشيٌِ ّبي سبذت ٍ ًگْساري سيستن ّبي تبهيي آة ّ ،سر رفت
ّبي حيي تَسيغ  ،اًطؼبثبت غيز هجبس  ،اغالح ٍثبسسبسي ضجكِ ّبي فزسَزُ ٍ سبيز هَارزيكِ

حفظ آًْب ثزاي تبهيي كيفيت ٍ تٌظين جزيبى آة ضزٍرت زارز ،ثب ػزضِ هٌبسجي اس آة رايگبى
اس غسهِ ّبي ايي تسثيزّب ثِ اػضبي كن زرآهس جبهؼِ هي تَاى جلَگيزي كزز،ثز هَضَع
هػزف هجسز آة هي ثبيس تبكيس ثيطتزي گذارز ثِ ذػَظ اس فبضالة ّب ثبيس ثيطتز استفبزُ كزز
فٌبٍري ايي كبر ّن زر حبل حبضز هَجَز است .استفبزُ اس آى را ثِ ذػَظ زر هٌبعمي كِ
سيستن فبضالة ًسارًس هي ثبيست هَرز حوبيت لزارزاز .ثبسيبفت آة زر هزاكش غٌؼتي ًِ تٌْب
ًيبس ٍاثستگي كبهل آًْب را ثِ هٌبثغ اٍليِ اش كبّص هي زّس ،ثلكِ اس آلَزگي آة ّبي سغحي
ٍ سيز سهيٌي ًيش جلَگيزي ذَاّس كزز .

اس سَي زيگز استبًسارزّبي كيفيت ٍ كويت آة ثزاي كبرثزّبي هرتلف اس جولِ سبذتبر ٍ
ػولكزز اكَسيستن ّب ثبيس هطرع ضَز  .استبًسارزّبي كيفيت هي ثبيست ضزٍرت حفظ ٍ
سالهت اًسبى را زر ًظز ثگيززّ .وچٌيي السام ّبيي ًظيز زفي سيز سهيٌي سثبلِ ّب ٍ سبيز
آاليٌسّبي ثبلمَُ كِ ثز كيفيت آة تبثيز ًبهغلَة زارًس ثبيس ثِ گًَِ يي كٌتزل ضَز كِ آة ّبي
يت آة
آلَزُ ضسُ كيفيت آة سيز سهيٌي را پبييي ًيبٍرز ٍرٍاى آة ّبي سغحي آًْب كيف
رٍزذبًِ ّبرا تجبُ ًسبسز .
●ًتيجِ گيزي :
كطَر ايزاى ثِ ػٌَاى يكي اس كطَرّبي ٍالغ زر كوزثٌس ذطك كزُ سهيي ثب هطكل كن آثي
هَاجِ هي ثبضس رضس فشايٌسُ ي جوؼيت ٍ ًيبس ثِ زستزسي آة ٍ سبلن ٍ ثْساضتي ٍ هحسٍيت

هٌبثغ آة ثِ ػٌَاى اغلي تزيي ًيبس جبهؼِ هسبلِ كن آثي ثسيبر جسي فزارٍي كطَر لزارزازُ
است  .كبّص هػزف آة ٍ رسبًسى آى ثِ سغحي پبيسار ثِ هؼٌبي افشايص ثْزُ ٍري ٍ ثبالثززى
كبرايي آة است  .يؼٌي كبري كِ زر ثزذي اس كطَرّبي پيطزفتِ غَرت گزفتِ است .
ثبرٍري سهيي اس زيزثبس زر فزٌّگ هب ٍجَز زاضتِ ٍ چيشي است كِ آى را ثزاسبس ػولكزز
زرّكتبر هي سٌجين ٍ ،لي ػجبرت ثْزُ ٍري آة )ّ ( Water Productivitوبًٌس ثبرٍري اثزّب ٍ
رػبيت الگَي هػزف ٍ ثْيٌِ سبسي زر هػزف آة ثِ ًسرت هَرز تَجِ لزارگزفتِ است .

تب سهبًي هػزف غحيح اس ايي هبيغ حيبتي ٍ ذسازازي ثِ ثرطي اس
فزٌّگ هب تجسيل ًطَز  ،كوجَز آة ثز آيٌسُ ي هب سبيِ افكي خٍا ُ ز
ثَز.
ثِ اهيس استفبزُ هٌبست اس توبهي ًؼوبت ذساًٍس كزين
ازارُ فزٌّگي ٍ اهَر فَق ثزًبهِ ثبضگبُ پژٍّطگزاى جَاى ٍ ًرجگبى

