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اجتماعي 
اسراف در مصرف خانگی علت اصلی بی آبی است؟

تابس���تان هر سال یکی از موضوعاتی که محل بحث و تبلیغ زیاد در 
رسانه ها می شود معضل بی آبی و صرفه جویی در آن است. اما واقعا 
بیشترین سهم در به هدر رفتن آب مصرفی در ایران متعلق به کدام 

بخش کشور است؟
 "دیو خشکس���الی" و "خطر بی آبی معضل هایی است که هر ایرانی از 
بدو تولد با آن بزرگ می شود. حاال می خواهد بین الالیی و نجواهای 
شبانه مادران باشد یا میان  قصه های کوچک و بزرگ قدیمی. خطری 
که شاید همیشگی بودن آن بس���ته به شرایط اقلیمی و جغرافیایی 
کشورمان بوده. معضلی که به محض کمبود بارش ساالنه به سرعت 
برای همه ما رنگ و بوی جدی و هشدارگونه به خودش می گیرد. برای 
همین احتماال جمالتی مثل"آب مایه حیات است" یا "آب هست ولی 
کم است" یکی از تکراری ترین شعارهایی باشد که به چشم و گوش 
هرکداممان خورده است. موضوعی که در نگاه کلی و اولیه خوب که 
براندازش می کنی می بینی که انگار نوک پیکان همه این اتفاقات به 
س���مت مصرف آب روزانه شهری برمی گردد و تنها معضل بی آبی در 
کش���ور به صرفه جویی مردم در امورات خانگی بستگی دارد. اما یک 
نگاه س���اده کافی است تا بفهمیم طی همه این سالها به بیشتر ما در 
زمینه علت هدر رفتن آب در کشور کمی  نشانی اشتباه داده اند. هدر 
رفتنی که ش���اید بخش عمده ای از آن را می توان در آبیاری غلط و 

کاشت محصوالت نامناسب در مناطق گوناگون پیدا کرد. 
۹۰ درصد آب مصرفی کجا به هدر می رود؟

اصالح الگوی مصرف یکی از دغدغه های همیش���گی در استفاده از 
آب است؛ ولی بخش حائز اهمیت اینجاست که طی همه این سالها 
سهم بخش های مختلف در اصالح الگوی مصرف آب چه اندازه بوده 
است؟ چون وقتی خوب به این موضوع نگاه می کنیم می بینیم که در 
تمام این مدت ذهنیتی که بیش���تر از بقیه در ذهن مردم ایجاد شده 
این است که س���هم قابل توجه هدر رفتن آب در کشور ما از جانب 
مصرف کننده ه���ای خانگی اتفاق می افتد تا جایی که می توان نمود 
این موضوع را در تبلیغات س���طح شهر و رسانه ها به خوبی دید. این 
در حالی اس���ت که طبق آمارهای رسمی در چند سال گذشته سهم 
آب خانگی در کشور ما ۵درصد را تشکیل می دهد و چیزی حدود ۹۰ 
درصد کل آب مصرفی در کشور به آبیاری در کشاورزی برمی گردد 
تا جایی که طبق گزارش سازمان فائو میزان بهره وری آب کشاورزی 
نی���ز در ایران چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اس���ت و طبق صحبت 
کارشناسهای این امر علت این حجم از هدر رفت آب را باید در شیوه 

غلط آبیاری و کشاورزی سنتی در کشور پیدا کرد.

آبیاری سنتی یا مدرن؟
   وقتی صحبت از مصرف آب در کش���اورزی می شود کارشناسان این 
حوزه بخش قابل توجهی از این امر را به نداشتن شیوه و زمان مناسب 
آبیاری مرتبط می دانند و معتقد هس���تند که اگر ش���یوه آبیاری در 
کشاورزی ایرانی از س���نتی به شیوه مدرنی مثل سیستم قطره چکانی 
تغییر پیدا کند باعث می شود عالوه بر جلوگیری از اسراف و هدر رفتن 
آب به باال رفتن بهره وری و کیفیت تولید نیز کمک کند و حتی میزان 
صرفه جویی در مصرف را به ۵۰ درصد برس���اند. شیوه ای که احتماال 
باید علت اصلی به کار نبردن آن در کش���اورزی کشور را به باال بودن 
هزینه های آن نسبت داد. اما در کنار این موضوع یکی دیگر از علتهای 
اصلی هدر رفتن آب در کشاوری ما کاشت محصوالت بی رویه و بدون 
توجه به شرایط جغرافیایی در مناطق مختلف است. تا جایی که ما هنوز 
هم می توانیم در مناطق خشک و نیمه خشک کشور کشت محصوالتی 
مث���ل خیار و یا هندوانه را پیدا کنیم. به عنوان مثال در منطقه ای مثل 
آذربایجان غربی که یک ناحیه نیمه خش���ک به حساب می آید پرورش 
س���یب کشت غالب این منطقه به شمار می رود. محصولی که برای ثمر 
دادن به آبیاری غرقابی احتیاج دارد چیزی که با توجه به شرایط اقلیمی 
این منطقه در دراز مدت می تواند آسیبهای جبران ناپذیری را در مصرف 

آب ایجاد کند.
مصرف خانگی ایرانیان دو برابر جهان است

  اما اگر بخواهیم س���راغی از میزان مصرفی آب شهری و خانگی بگیریم 
آمار و ارقام به ما نش���ان می دهد که به طور متوسط در ایران هر فرد 
به طور روزانه ۱۷۰ لیتر آب مصرف می کند حاال ش���ما این را در نظر 
بگیرید که متوسط بارندگی در کشور ما چیزی حدود ۲۵۰ میلی لیتر 
و در اروپا ۱۵۰۰میلی لیتر اس���ت.برای همین طبق گزارش های اعالم 
ش���ده میزان مصرف ما ایرانی ها در زمینه آب خانگی چیزی حدود  دو 
تاسه برابر میانگین جهانی است. عددی که البته بسیاری از کارشناسان 
داخلی بر این باورهستند که بخش قابل توجهی از اختالف آن به مسائل 

مذهبی و فرهنگی مردم ما در استفاده از این مایع حیات برمی گردد.
چرا به دنبال انرژیهای جایگزین نیستیم

حتما ش���ما هم اس���م انرژیهای پاک، انرژیهای ن���و و تجدید پذیر را 
ش���نیده اید مثل انرژی خورشیدی و بادی یا حتی زباله هایی که در این 
مدت قابلیت این را دارند تا از آن برای تولید برق اس���تفاده کنند. اما 
سوال اینجاست که چرا در کش���ور ما با وجود بستری مثل حضور پر 
قدرت خورشید در شهرهای خشک و کویری در کشورمان چرا تا به االن 
برای بهره برداری از یک انرژی مثل انرژی خورشیدی هیچ کار خاصی 
صورت نگرفته است؟ موضوعی که طبق معمول مهمترین دلیل آن را 
باال بودن هزینه ها برای تامین تجهیزات می دانند. اتفاقی که با این حال 
مسئوالن ما اعالم کرده اند که اجرایی کردن آن در سالهای آینده را در 

دستور کار قرار دارند. 

بعض��ی از آدمها به ق��دری از کنار 
مس��اله ای زود می گذرند که شما از 
دور فکر می کنید اصال اتفاقی نیفتاده 
...برخی دیگر دقیقا نقطه مقابل این 
آدمها هستند و بر روی یک موضوع 
س��ماجت عجیبی دارن��د به همراه 
توضیحات جام��ع و کامل که اغلب 
اوقات به بی��راه می روند تا جایی که 
مخاطبشان  خسته و کالفه می شود. 
جالب اینجاست که همیشه هم شاکی 
و حق به جانب ان��د در کل فرهنگ 
ارتباط مخصوص به خودشان را دارند. 
دسته اول از آدمها هر اتفاقی که بیفتد 
اصال برایشان اهمیتی ندارد مثال خبر 
2۰:۳۰ اعالم کند که عروس خانمی با 
لباس عروس سر جلسه کنکور حاضر 
شد و چالش همیشگی علم بهتر است 
یا ثروت. یا اینکه دالر پایین اومد یا 
باال رفت.  نرخ ت��ورم چند درصدی 
شد.مصرف کننده حالش چطوراست؟ 
فردا از بقال سرکوچه هم یک گوجه 

هم نمی شود خرید  . 
حتی اکر تحریم بشوند و اجازه نداشته 
باشند که با کوله باری از بی حوصلگی 
از مرز جغرافیایی رد بش��وند باز هم 
بیخیالند. اینها که گفتم غم نان بود. 
از شکست عش��قی برایتان نگم که 
این آدمها دیر شکس��ته می شوند و 
ترک برمی دارند. اسم این آدمها رو 
باید گذاشت منحنی بی تفاوتی... تو 
اقتصاد وقتی فرد از مصرف محصول 
به نقطه اشباع برسد و دیگر مصرف 
کردن یا نک��ردن آن محصول لذتی 
برای فرد ایجاد نمی کند در اصطالح 
اقتصاد می گویند محنی بی تفاوتی 
مثل آب... ش��ما زمانی که تش��نه 
هستید بعد نوشیدن لیوان اول و دوم 
قطعا لیوان س��وم را به سختی قورت 
می دهید و به س��مت لیوان چهارم 
نمی روید هر چند االن آدمها دنبال 
دبه آب هس��تند تا تشنگی شان را 
برطرف کنند دیگه لیوان آب جواب 
نمی دهد. بگذری��م که االن آب جز 
کاالهای لوکس محسوب می شود و 
بعضی جا ها هر که دبه پر آب بیشتری 
داشته باشد ثروتمند تر است. در حال 
حاضر خیلی از آدمهای دس��ته اول 
قاطی دسته دوم شدند که نمی توانند 
بیخی��ال زندگی را طی کنند. البته نا 
گفته نماند طی کردن زندگی خودش 
بلند و پایینه��ای خودش را دارد که 
االن برای اکثر آدمها شیب تند پایین 
ایستادند و برای شیب تند باال دست 
تکان می دهند. شاید زمانهای بسیار 
دور بود که با تمام مشکالت آدمها به 
هم لبخند می زنند از شما چه پنهان 
که من این نظریه منحنی بی تفاتی را 
دوست دارم اما مشکل اینجاست تا 
کی می توان بر طبل بیخیالی زد ... ؟! 
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