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  آب منابع پايدار تأمين راهکار
           

   دانشگاه شهرکرد –دانشي، دانشجوی دکتری علوم و مهندسي آب  نواب

 شهرکرد دانشگاه – آب مهندسي و علوم دکتری دانشجویزينب ميرزايي، 
نيكي: پست الكتروdaneshi7883@yahoo.com  

 

 چکيده 
 کشور مرزهای از ورودی آبهای و( زمينيزير و سطحي منابع تأمين)بارش ايران، در آب تامين اصلي منابع

 1330 سال در مترمکعب 0000 از کشور تجديدپذير آب سرانه کاهش و اخير، قرننيم در بارشها کاهشي روند. هستند

 آبههای بهه نسهتت اطمينهان عهدم ، بارشهها زماني و مکاني نامتقارن توزيع ،1303 سال در مترمکعب 1000 از کمتر به

 و ایمنطقهه روابهط خهارجي و بهر آن تأثيرگهذاری و همسايه کشورهای آبي منابع نامناسب شرايط دليل به مرزی،

 امکهان و المللهي،بهين مشترک آبريز هایحوضه در مناقشات رفع جهت قانوني، و الملليبين سازوکار نتود همچنين

 داده قرار کشور آب متوليان رویپيش را نامطمئني و نامطلوب وضعيت خارجي، سياست در کشورها ابزاری استفاده

 خواههد مواجهه آب منهابع فيزيکي کميود با آينده در موجود، منابع صحيح مديريت با حتي کشور، بطوريکه است،

 يعنهي کشهور، جنهوب و شهمال در متعهار  غير آبي منابع از استفاده جديد، منابع خلق ضرورت به توجه با لذا. بود

 ههایرشته در اخير، درساليان تکميلي تحصيالت توسعه ظرفيت از استفاده با فارس،خليج و عمان دريای خزر، دريای

-مي پيشنهاد محيطيزيست و مالي هایهزينه کاهش و بومي آوريهایفن خلق منظور به زيستمحيط و آب با مرتتط

  .گردد

 

 پايدار تأمين تکميلي، تحصيالت نامتعار ، آبهای بارش، مرزی، آبهای آب، منابع ها:کليد واژه

 

  مقدمه -1

 كمترازیك كه ميليمتربوده 422 ایران در ميزان این ميليمتـراسـت، 318 درجهـان سـاالنه بارندگي ميزان متوسط درحاليكه

. قراردارد تريپایين دیگردرسطح مناطق به نسبت جهان شيرین آب ازمنابع ایران سهم. اسـت جهان بارندگي متوسط سوم

 وزارت)درصداست4/0 تنهـا شيرین آب ازمنابع آن سهم دارد، اختصاص ایران به جهان درصدازجمعيت 8/1 كهدرحالي

-رودخانه به ازرسيدن پـيش درصـدآن 66 دركشـور سـاالنه بارنـدگي ميلياردمترمكعب 3/833 ازمجموع(. 1831 نيرو،

 3 احتساب وبا است ميليـاردمترمكعب 5/143 برابـر سـاالنه داخلـي تجذیدپذیر آب منابع كل. شودهاتبخيرمي

 مترمكعب ميليارد 5/183 برابر واقعي تجدیدپذیر آب منـابع سـاالنه حجم تجدیدپذیرخارجي، آب منابع ميلياردمترمكعب

 (.1838 یزدانيان، و محمدجاني)شودمي برآورد

mailto:daneshi7883@yahoo.com
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 حـوزه ایـن فـراروي چالشـهاي و  دركشــورپرداخته آب تـممين منـابع وضـعيت بررسـي بـه گردیـده، نوشـتارتش  دراین

  .گردد ارائه پایدار تممين راهكارهاي مهـمتـرین ودرادامه، نموده وتحليل دركشورراتجزیه

 

 کشور در آب کننده تأمين منابع وضعيت تتيين -2
 

 همسایه كشورهاي از ورودي آبهاي و( زمينيزیر و سطحي منابع كننده تممين)بار  ایران، آب كننده تممين اصلي منبع دو

  .شد خواهد پرداخته كدام هر مخاطرات و وضعيت تشریح به ادامه در هستند،
 

 داخلي منابع و بارش با مرتتط چالشهای .2-1
 

 

 

 بلندمدت روند با درمقايسه بارندگي افت -الف
 

. شودمي قلمداد آب منـابع بامحدودیت كشورهاي درزمره جهان، خشك ونيمه دركمربندخشك قرارگرفتن دليل به كشورایران

 بارندگي وحجم بوده نزولي بارندگي رونـدبلندمـدت دهـدكـهمـي نشان  گذشته، دهه 5 كشوردر بارندگي وضعيت بررسي

 83 تنها سدها درمخازن موجود آب حجم كه شده سبب بارنـدگي افـت. اسـت همراه باكاهش گذشته به نسبت اخير درسالهاي

 (.1838 یزدانيان، و محمدجاني)گيردبر رادر مخازن درصدازكل

 این كه بود، خواهد افزایش به رو كشور در خشكسالي شرایط آینده، سال 45 در دهد،مي نشان علمي مطالعات و بينيپيش

 (.1833 همكاران، و داريخزانه)باشدمي كشور در اقليم تغيير از حاكي مسئله
 

 روندبلندمدت به درکشورنستت آب سطحي جريانهای حجم افت -ب
 

 3/24 از بيش 1838 سال شهریورماه تاپایان 1834 سال دركشورازمهرماه آب سطحي جریانهاي حجم آمارها، آخرین براساس

-حوضه درتمامي آب سطحي جریانهاي حجم. است یافته درصدكاهش 54 روندبلندمدت به نسبت كه بوده ميلياردمترمكعب

 (.1838 یزدانيان، و محمدجاني) است بـوده كاهشـي مـدت بـابلند آبریزكشوردرمقایسه هاي
 

 زيرزميني ذخاير نامطلوب وضعيت -ج
 

 

 ازمجموع. است شده هاآب این سطح افت موجب كشور، هايدشت از بسياري در زميني،زیر هايسفره از آب رویهبي برداشت

 در( درصد 3/10) دشت 66 و عادي باوضعيت ممنوعه جزءدشتهاي( درصد 2/83) دشت 443 حدود كشـور، دشـت 603

 هايسفره براي مخزن كسري مكعب متر ميليارد 3 حدود ساليانه حاضر حال در. قراردارند بحراني باوضعيت ممنوعه وضعيت

 (.1838 اسشمي، شوراي مجلس هايپژوهش مركز)دارد وجود كشور زیرزميني آب
 

 درکشور وبارندگي آب منابع زماني و مکاني نامتقارن توزيع -د
 

 و زمستان فصول در( %35 حدود)هابار  بيشترین زماني نظر از. است تعادل عدم دچار زماني و مكاني لحاظ به ایران آب منابع

 .دارد سال از زمان این در را نياز كمترین كشور، آب درصدي 34 مصرف با كشاورزي بخش كه گيرد،مي صورت بهار
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 كشوروجودداشته درصدازمساحت 45 تنهادر درصدبارندگي 30 كه است شده والبرزسبب زاگرس كوههاي رشته موقعيت 

 آب منابع ازكل سوم یك تنها كـه داشته اختصاص آبریزمركزي حوضه به كشور ازمساحت نيمي ازطرفي، .باشد

 ودریاي فارس آبریزخليج درحوضه ایران تجدیدپذیر آب ازمنـابع نيمـي حـدود دیگـر، وازسـوي اسـت واقع تجدیدپذیردرآن

 هايدامنه تا كویري مناطق از بار  ميزان كلي طور به. دهدمي كشـورراپوشش ازمسـاحت چهـارم یك قرارداردكه عمان

 (.1838 اسشمي، شوراي مجلس هايپژوهش مركز)است متغير مترميلي 1300 تا 50 از البرز شمالي
 

 کشور از سطحي آبهای خروج -هه
 

 به آبها این عمده شود،مي خارج كشور از مرزي هايرودخانه توسط سطحي، آبهاي از مترمكعب ميليارد 10 حدود ساليانه

  .شوندمي وارد كشور غرب در همسایه كشورهاي
 

 ورودی آب منابع. 2-2
 

 این. باشدمي %3حدود همسایه ازكشورهاي ایران آب منابع وابستگي ميزان ميشدي، 4003 درسال ملل سازمان گزار  به مستند

-مي سرچشمه وتركمنستان تركيه ازكشورهاي كه درشمال واترک ارس كشوریعني، به ورودي رودخانه 2 از آب ميزان

 (.4003 ملل، سازمان)شوندمي تممين است، افغانستان آنها سرچشمه كشوركه درشرق هيرمند و هریررود گيرندودورودخانه
 

 امنيتي مخاطرات .3
 

 

 هايحوضه با سياسي مرزهاي تطابق عدم از حكایت المللي،بين و كشوري تقسيمات در سياسي و طبيعي هاينقشه به نگاهي

 موجب اقليم، تغيير و مصرف افزایش بواسطه خاورميانه، منطقه و كشور در آن تدریجي كاهش و آب كمبود مسئله. دارد آبریز

 آب امروز. كند ایفا خاورميانه منطقه و كشور داخل در سياسيو  اجتماعي روابط دهي شكل در ترياساسي نقش آب كه شده

 تمثير این. گذاردمي تمثير الملليبين و ايمنطقه داخلي، جوامع روابط بر و كرده پيدا نمود ژئوپليتيكي موضوع یك عنوان به

 اي¬منطقه و داخلي بعد در تمثير این به ادامه در است، بوده برانگيز مناقشه و منفي هايجنبه داراي ما، منطقه و كشور در هموارد

 :شد خواهد پرداخته
 

 ملي و محلي مقياس در اثرات .3-1
 

 و اجتماعي روابط بر موضوع، این گذاريتمثير سبب همواره گذشته، ساليان در نامناسب مدیریت و آب فيزیكي منابع كمبود

 انتقال طرح به توانمي نمونه عنوان به . است گردیده ايمنطقه رقابت شدن، برانگيخته همچنين و محلي هايتنش و اختشفات

 یزد، استانهاي به و گردیده مطرح اصفهان به بختياري و چهارمحال استان از آب انتقال هدف با كه كرد، اشاره آبادبهشت آب

 .باشدمي مرتبط نيز خوزستان و كرمان
 

 ایمنطقه مقياس در اثرات . 3-2
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 بين مشاجره و تنش موجب كه جغرافيایي گانه14 عوامل از عامل 6 انگليسي، جغرافيدان ،پيترهاگت توسط شده ارائه مدل در

 آب، تقسيم خط تفسير سر بر اختشف به توانمي جمله از كه. باشدمي آب منابع مسائل به مربوط گردد،مي همسایه كشورهاي

 (.1836 همكاران، و زرقاني)كرد اشاره باالدستي قسمت در آب ربودن و مرزي رودخانه مسير تغيير

 و ورودي رودخانه 2 همجوار، كشورهاي با مشترک رودخانه 13 شامل كه بوده رودخانه 33 حدود ایران مرزي هايرودخانه

 شرق در افغانستان همچنين و شمال در تركمنستان و تركيه كشورهاي از ورودي هايرودخانه. باشدمي خروجي رودخانه 63

. ریزندمي عراق و پاكستان تركمنستان، ارمنستان، آذربایجان، كشورهاي به نيز خروجي آبهاي. گيرندمي سرچشمه كشور

 هايآب آبریزازنظرجریانات حوضه وتداخل توپوگرافيكي پيوند بيشترین داراي باكشورعراق ایران همسایه، كشورهاي درميان

 جریان عراق به آب مترمكعب ميلياردها ساليانه كوهستاني، موقعيت وداشتن درباالدست ایران قرارگرفتن علت وبه است سطحي

 .یابدمي

 ایران با افغانستان و تركمنستان یعني شرقي، شمال و شرقي كشورهاي وجغرافيایي فرهنگي تاریخي، پيوندهاي برخشف

  .است محدودبوده آب برسرموضوع هاآن هايهمكاري

 قرارداده باالدستي درموضوع ایران به كشوررانسبت این هيرمنددركشورافغانستان، مسيررودخانه %35 و سرچشمه قرارگرفتن

 ورودي ميزان كهبطوري نموده، اتخاذ خصوص دراین ایران به نسبت تريسرسختانه موضع مرورزمان به افغانها گردیده، وسبب

 آب كامل قطع مواردبه ودربرخي( درثانيه مترمكعب 44 حدود)بسياركمتر ميزان به رودخانه آب ازنصف را ایران به آب

 منعقدگردیده هيرمند ازآب درمورداستفاده وافغانستان ایران بين متعددي قراردادهاي گذشته قرن ونيم یك درطول. اندرسانده

 كاهش شمسي 1851 درسال مترمكعب ميليون 340 به 1451 درسال مترمكعب ميليون 8200 از ایران ساليانه سهم كه

 كشوردرجهت این اقدام دليل به بيشتر آب به نياز و درافغانستان، باثبات استقرارحكومت(.  1835 همكاران، و نياحافظ)پيداكند

 بيشتر سرسختي تشدید سبب ایدیؤلوژیكي، مسائل همچنين و است، آن اقتصادي عمدة تنهابخش خودكه كشاورزي احياي

 .است گردیده هيرمند آب از داخلي استفاده در افغانستان

 طریق از را خود نياز مورد آب درصد 66 كشور این قراردارد، عراق به نسبت باالدستي موقعيت در ایران كشور، غرب در

 منابع بر آن منفي تاثير و تركيه توسط  گاپ طرح اجراي به توجه با(. 4003 ملل، سازمان)كندمي تممين خارجي هايرودخانه

 كشور این آبي منابع وضعيت كشور، غرب در مرزي هايرودخانه بر ایران توسط شده بينيپيش هايطرح اجراي عراق، كشور

 این آن كاهش كه رسيده، عراق نشينشيعه مناطق عمدتاًبه ایران، از ورودي آبهاي كه این خصوص به. كرد خواهد بدتر را

 شوراي مجلس هايپژوهش مركز)باشدمي مؤثر اسشمي جمهوري ايمنطقه سياستهاي بر و نمود، خواهد متمثر را مناطق

 (.1831 پور،رحيمي و محسني ؛1838 اسشمي،
 

 :پيشنهاد و گيرینتيجه .3
 

 غربي،جنوب منطقةآسياي درسطح وفناوري علمي اقتصادي، اول جایگاه به یابيدست كشور، سالهبيست اندازسندچشم براساس

 آب ميزان عامل سه به توسعه، حدنهایت. باشدمي ایران اصلي ازاهداف...  و غذایي امنيت رفاه، پيشرفته، ازدانش برخورداري

 توسعه رشدجمعيت، علت به آب براي تقاضا. دارد بستگي توسعه مطلوب سطح و موجود جمعيت ميزان دردسترس، شيرین
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 این كه طوري به است، داده تجدیدكشورراتقليل قابل آب سرانه متوسط اخير، هاسال درخشل وصنعت شهرنشيني كشاورزي،

 به 1836 ودرسال 4500 حدود به 1863 درسال ،8200حدود به 1853 درسال بود، مترمكعب 5500 حدود 1820 درسال رقم

 تنزل 1350 حدود به 1835 درسال كشور جمعيت روندافزایش به باتوجه ميزان این. است یافته كاهش مترمكعب 4100 حدود

 خواهدبود، مترمكعب 360 ميشدي، 4045 درسال ایران براي تجدیدپذیر آب سرانه. (1830 عليزاده، و طاهري)است پيداكرده

 گليك،)است الزم صنعتي توسعه براي الزم، ميزان حداقل عنوان به هرنفر، ازاي به درسال، مترمكعب 1000 ميزان درحاليكه

1338.) 

 اياثرگلخانه پدیده دليل نيزبه دیگري تهدید جوامع، وتوسعه جمعيت ازافزایش ناشي كمبودآب هايبرتهدید عشوه درایران

 درتممين قطعيت عدم افزایش آب، برمنابع اقليم اثرتغييرات مهمترین گفت، شایدبتوان. است مطرح آب درموردمنابع وتغييراقليم

 تصادفي متغيرهاي عنوان رابه آنها توانمي نوعي به هستندكه طبيعي هايپدیده وخشكسالي بار . است آب ومدیریت

 و درپي،پي خشكساليهاي و گذشته، قرن نيم در كشور در آب تممين اصلي منبع عنوان به بار ، كاهشي روند. درنظرگرفت

 سال، در مخزن ميلياردمترمكعب 3 حدود كسري نتيجه در و تجدیدپذیر آب كل به آب منابع از درصدي 34 برداشت همچنين

 .است قرارداده كشور آب متوليان روي پيش را نامطلوبي اندازچشم كشور، زیرزميني آب هايسفره براي

 و ايمنطقه هايسياست بر انكار قابل غير تاثيرگذاري و خاورميانه آبي منابع نامطلوب شرایط بواسطه مرزي آبهاي بر تكيه

-بين دستگاههيچ كنون تا اینكه خصوص به است، كرده ایجاد آب، تممين امنيت بواسطه را نامطمئني شرایط خارجي، روابط

 نپذیرفته اقليم، تغيير پدیده كنار در را آنها از استفاده نحوه همچنين و الملليبين مشترک آب منابع و رودخانه مسئوليت المللي

 .كند بازي الملليبين مشترک آب منابع آبریز هايحوضه در مناقشات ایجاد در مهمي نقش تواند،مي امر این و است

 كه بود، خواهد مواجه آبي منابع فيزیكي كمبود با آینده، در كشور كماكان موجود، منابع بهينه مدیریت فرض با حتي این،رببنا

 از خارج به وابستگي بدون و جدید منابع خلق ضرورت موجود، منابع صحيح مدیریت و سرزميني آمایش طرح اجراي بر عشوه

 دریاي یعني كشور، جنوب و شمال در متعارف غير آبي منابع وجود به توجه با گردد،مي پيشنهاد. كندمي ایجاب را كشور

 به توجه با. بگيرند قرار برداريبهره مورد مدت دراز در ثبات، با و دائمي منابع عنوان به فارس،خليج و عمان دریاي خزر،

 و آب با مرتبط هايرشته در كشور، دانشگاههاي اكثر در دكترا و ارشد كارشناسي مقاطع در تكميلي تحصيشت كمي گستر 

 انجام منظور به توجه، قابل ظرفيت این كردن باكاناليزه  توان،مي ارتباط، این در ساليانه هنگفت هزینه صرف و زیستمحيط

 .نمود اقدام محيطيزیست و مالي هايهزینه كاهش و طرح نمودن عملياتي جهت بومي، فناوریهاي خلق و مطالعات
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