
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 پيشگفتار
آب به  نیجامع آب از تأم تیری. امروزه مدمیده یم اختصاصآب  یو تقاضا نیتوأمان تأم تیریشماره مجله را به مد نیسخن ا

در  شیگرا رییتغ نیا ازمندین کیهولست ایو  یکیبه اکولوژ یوتنین ای یستیاز مکان یهرم فکر ریینموده است. تغ دایآب سوق پ یتقاضا تیریمد
در  ی آبعرضه و تقاضا یداریبه پا شگفتاریپ نی. در امیمهم پرداخت نیبه ا 61بوده است که در مجله شماره آب منابع  تیریو مد یزیر برنامه

به  دنیآب مطرح است. رس نیقابل توسعه تأم تیآب، حد و ظرف نیتأم تیری. در مدمیپرداز یمنطقه م کیدر  ستمیس یها ییایقالب پو
( رشد، شکل s) کیلوجست ی. در مرحله اول منحنگردد یم سریسه مرحله م ین آب، غالباً پس از طیمنطقه از نظر منابع تأم کیرشد  یها مجانب

 نی. ادنشو  یم جادیآب ا عیو توز هیانتقال، تصف یها ستمیآب و س نیتأم یها مثل سدها، چاه رهیذخ یها ستمیالزم از جمله س یها رساختیز
 است. ریپذ توجه امکان قابل یگذار هیو با سرما یجیمرحله از توسعه با رشد تدر

منطقه از  یول گردد، یآب م نیدر توسعه )رشد( تأم عیباعث تسر ،یساز تیو ظرف ییکارآ شیو افزا یمرحله دوم، ارتقاء سطح علم در
. در مرحله سوم، منابع قابل دینما جادیرا ا یقابل توجه یآب یها که تنش ستین یدر حد یو صنعت یتوسعه کشاورز  یها ازیو ن تینظر رشد جمع

. شود می هیتوج قابل ریغ یاز نظر اقتصاد یگذار هیو حجم سرما داشتهآب  میتنظ یبرا یکم ییتوسعه کارآ یها گاهیو جا گردد میتوسعه محدود 
. همزمان با شود یم کیخود نزد یگسترده منابع آب به حالت بحران یها یو آلودگ یفیمشکالت ک شیآب با توجه به افزا صیتخص یرقابت برا

 یصعود ریس یو صنعت ی،کشاورزیاجتماع ،یمختلف توسعه اقتصاد یها بخش یها ازیخود، ن یبردار شدن منابع آب به حد قابل بهره کینزد
 جادیا یتالش همزمان برا یتقاضا چالش اصل تیری. در مدکند یآب در مراحل مختلف تجاوز م نیاز حد تأم ینموده که به راحت یرا ط یا وستهیپ
راندمان مصرف  شی( و افزاAllocation Efficiency) صیراندمان تخص شیافزا قیدر عرضه و تقاضا است. کاهش مصرف از طر یداریپا

( و Asset Management) ییدارا تیریشبکه )نشت، فشار، خطوط لوله( و مد تیری. مدباشد ی( قابل اعمال مEnd User Efficiencyکننده )
مرحله کسب  نیبه ا دنی. رسباشد یو مصرف آب م نیدر تأم یداریتعادل و پا جادیا داتیتمه جملهکاهش مصرف از  یها یتکنولوژ یساز ادهیپ
از جمله  ستمیدر س راتییالزم در مقابله با تغ یسازگاربا ایجاد  ستیبا یکه م باشد میمنابع آب  تیریو تقاضا در مد نیتأم ستمیس یواقع یداریپا

بر  نیتأم یداریبه پا دنیرس یتکامل ریو مصرف آب در کشور س نیتأم یها ستمی. سشودداده  قیو تطب یبطور مستمر بازنگر میاقل رییاثرات تغ
( (Adaptive Measures یسازگار داتیتمه جادیاند. در ارتباط با ا نموده یط یمقطع یها یزیر با برنامه ایبا خطا و آزمون و  ایمصرف آب را 

 .باشد یح جامع آب کشور مدر قالب طر یساز و بهنگام یبازنگر ازمندیاعمال نشده است که ن یخوب الزم به  یها استیو س ها تیفعال
 .دینما یفوق دعوت م یها نهیمنابع آب کشور را به گفتگو در زم تیریاندرکاران مد و دست نیمجله عموم متخصص هیریتحر ئتیه
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