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 خالصِ

ِ ٍفَر دیذُ تپایذار هغایز تا تَسعِ ّن ٍ هتضاد تا  تکالیف ٍ الذاهات، کشَر ای تَسعِ ّای عالیتف ٍ در همزرات

هحذٍدیت هٌاتع ، کٌَىا تاشذ. ّای آتزیش هیِ حَضدر سهیٌِ هذیزیت هٌاتع آب ، ّاتضادتخشی اس ایي  .دشَ هی

 تَسعِ پایذار ٍ هحیط سیست را تحت تأثیز خَد لزار دادُ است.آب در ایزاى، تِ هسألِ جذی تثذیل شذُ ٍ 

اًذ کِ دارای  ّای آتزیشی هستمز شذُ تخش لاتل تَجْی اس هزاکش جوعیتی، صٌعتی ٍ کشاٍرسی ًیش در حَضِ

ًظز  تِ تاشذ. هحذٍدیت آب ّستٌذ ٍ عذم تعادل تیي هٌاتع ٍ هصارف آب در آًْا، رٍس تِ رٍس در حال افشایش هی

تا ظزفیت ٍ هصزف ّای  ٍ استفادُ آى در تخشسطحی ٍ سیزسهیٌی  هٌاتع آبتزداشت اس تَسعِ رسذ اًطثاق  هی

ذی تَافك شذُ ٍ هلی تزای تَسعِ ٍ تزایي اساس ًیاس تِ سٌ ًاپذیز است اجتٌاباستعذاد اکَلَصیک حَضِ آتزیش 

هذاراًِ تزای تذٍیي ٍ  ای هشارکت ایذُسألِ اس دیذگاّی هتفاٍت، تا تیاى ه سیاستی در ایي ًَشتار. در ایزاى است

 شَد. هیارائِ  ّای آتزیش آٍری هٌاتع آب حَضِ تز اساس تاب سٌذ آهایش سزسهیي تصَیة

 .تَسعِ پایذار هٌاتع آب، ،آهایش سزسهیي ،کلیذ ٍاصُ: 

 

 همذهِ -1

غذٍس ّشگًَِ اجبصُ استفبدُ اص هٌبثغ آة دس وطَس، . هٌبعك ٍسیؼی اص ایشاى، ثب هحذٍدیت ضذیذ هٌبثغ آة هَاجِ است

، هبًغ اغلی ایشاى ّبی آثشیض دس اوخش حَضِهحذٍدیت هٌبثغ آة ووجَد ٍ ثبضذ. اهب  ّبی ٍصاست ًیشٍ هی جضٍ هسئَلیت

، ثش تَسؼِ وطَس دس ّوِ اثؼبد اص جولِ 0808دس افك  ایشاىاًذاص  سٌذ چطن. است تَسؼِ وطبٍسصی آثی، غٌؼت ٍ خذهبت

ٍ اسٌبد  دس همشسات .[1] ٍسی آة جضٍ اّذاف اسٌبد ثبالدستی ثَدُ است ٍ افضایص ثْشُ التػبدی ٍ اجتوبػی تأویذ داسد
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 «ح»ثٌذ ضًَذ. ًظیش  ًیض دیذُ هی یىذیگشهتضبد ثب تىبلیف ّبی هغبیش ثب تَسؼِ پبیذاس ٍ الجتِ  ، ثشًبهِوطَس ثبالدستی تَسؼِ

ّضاس ّىتبس  900احذاث سا هىلف ثِ  ، دستگبُ اجشایی ریشثظ، اص عشفیوِ دس لبلت آىلبًَى ثشًبهِ ضطن تَسؼِ  ۱0هبدُ 

دستگبُ ّوبى لبًَى،  ۱9هبدُ دس اص سَیی دیگش، ّب( وشدُ ٍ  ّبی سٍدخبًِ )سشضبخِداس  ثبغبت هخوش دین دس اساضی ضیت

 تأهیيٍ  هحیغی صیست ّبی حمبثِ سّبسبصیپبیذاسی تَلیذ وطبٍسصی، ، وبّص ثشداضت ٍ هػشف آة ِسا ث اجشایی هشثَط

، تػشف غیشهستمین آةٍ  سسذ ثب احذاث ثبغبت دین دس اساضی ّذف لزا ثِ ًظش هیهَظف ًوَدُ است.  وطبٍسصاى حمبثِ

دچبس  داس ّستٌذ، حمبثِ ت جبسی ػوَهبًّب وِ عجك همشسا دست سٍدخبًِ پبییي آة دس وٌٌذگبى حمَق لبًًَی هػشفتأهیي 

ووجَد  ثبّب  دس پبیبة سٍدخبًٍِ ...  بی لجلی وطبٍسصی، خذهبتی، غٌؼتیّ ٍ عشح گشدد ًمػبى ضذُ یب حتی غیشهوىي هی

   .[2ٍ ۱] ضًَذ یب ػذم اهىبى تأهیي آة هَاجِ هی آة

تَسؼِ پبیذاس ٍ هحیظ صیست سا تحت تأحیش هحذٍدیت هٌبثغ آة دس ایشاى، ثِ هسألِ جذی تجذیل ضذُ ٍ دس حبل حبضش، 

اًذ وِ  ّبی آثشیضی هستمش ضذُ ثخص لبثل تَجْی اص هشاوض جوؼیتی، غٌؼتی ٍ وطبٍسصی ًیض دس حَضِ خَد لشاس دادُ است.

ثبضذ. ثش ایي  داسای هحذٍدیت آة ّستٌذ ٍ ػذم تؼبدل ثیي هٌبثغ ٍ هػبسف آة دس آًْب، سٍص ثِ سٍص دس حبل افضایص هی

ّبی ضشة،  ّبی هختلف هػشف ٍ سلبثت ثشای وست آة دس ثیي ثخص تمبضب ثشای استفبدُ اص آة دس ثخص اسبس،

ثب  .[8ٍ 9یبثذ ] گستشش هیعَس هستوش،  هختلف ثِ ّب ضْشستبى ّب ٍ وطبٍسصی، غٌؼت ٍ هحیظ صیست ٍ ًیض ثیي استبى

اًذ ٍ  دضت وطَس تخشیت ضذُ =0:اغلت  ّبی ًبدسست تَسؼِ وطبٍسصی ٍ غٌؼتی دس وطَس، هٌبثغ آة صیشصهیٌی سیبست

هٌبثغ ٍضؼیت گشفت،   تَاًذ ًتیجِ اًذ. هی ّبی وطَس ًیض ًبثَد گشدیذُ آة ّستٌذ ٍ تبالة ّبی ایشاى، اوٌَى ثی اوخش سٍدخبًِ

افضایص سلبثت ثشای وست سْن ثیطتش اص هٌبثغ آة ٍ افضایص ایي . هسبػذی ًیست، دس ضشایظ ایشاى  هحیظ صیست ٍ آة

ّبی عجیؼی اًتْبی ثَمتَجْی ثِ صیستّب، ونثذٍى تَجِ ثِ اغل التػبدی هضیت ًسجی فؼبلیت ،ّبی اخیشهػبسف دس دِّ

ّبی هغبلؼبتی وطَس، ثبػج ضذُ ّبی آثشیض ٍ هحذٍدُهٌبثغ آة دس اغلت حَضِ پتبًسیلّبی آثشیض، ٍ ًْبیتبً وبّص  حَضِ

تَسؼِ سسذ اًغجبق  ًظش هی ثِ .[9]اصپیص ًوبیبى ضَد  ، پیصوجَد آةضشٍست تذٍیي سٌذ آهبیص سشصهیي ثب الضاهبت و

ثب ظشفیت ٍ  هتٌبست ،هػشفّبی هختلف  ّبی آثشیض ٍ استفبدُ آى دس ثخص سغحی ٍ صیشصهیٌی حَضِ هٌبثغ آةثشداضت اص 

ای  هسألِ، ایذُای دیگش اص ایي  دس ایي ًَضتبس ضوي ثیبى جٌجًِبپزیش است.  اجتٌبة ،استؼذاد اوَلَطیه حَضِ آثشیض

 ضَد. هیاسائِ  ّبی آثشیض آٍسی هٌبثغ آة حَضِ ثش اسبس تبة سٌذ آهبیص سشصهیي هذاساًِ ثشای تذٍیي ٍ تػَیت هطبسوت

 

 آتزیش ّای حَضِدر  ای هْن اس ضزٍرت ًیاس تِ سٌذ آهایش سزسهیي جٌثِ -2

 سٍضي ٍ ٍاضح ّب ّب ٍ ضْشستبى دس همبثل ًیبصّبی تَسؼِ استبى ،ایشاى ّبی آثشیض اغلت حَضِ هٌبثغ آة دسهحذٍدیت ضذیذ 

ّبی جَی، اصدیبد دهبی َّا ٍ افضایص ثشداضت ٍ هػشف آة دس  ثب وبّص ثبسشایي هحذٍدیت ٍ ووجَد، است. 

ّش ّبی ًبدسست تَسؼِ،  . اوٌَى ثب سیبستخَاّذ ضذّبی هغبلؼبتی وطَس، ثِ عَس هستوش ثیطتش  ّبی آثشیض ٍ هحذٍدُ حَضِ
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ثیٌذ. ثٌبثشایي  تش آة هی هٌغمِ، پیطشفت ٍ تَسؼِ سشصهیٌی خَد سا دس دستیبثی ثِ هٌبثغ آة جذیذ ٍ دسیبفت تخػیع افضٍى

یبثذ. هٌبعمی وِ دس گزضتِ اص یه  ّب ثشای دستیبثی ثِ هٌبثغ آة ثیطتش، ّش سٍص افضایص هی ّب ٍ ضْشستبى سلبثت ثیي استبى

تب دسپی سؼی دس اخز تخػیع آة ٍ هػشف جذیذ اص هٌجغ آثی هَسدًظش داسًذ.  ذ، پیهٌجغ آثی، ثشداضت ٍ هػشفی ًذاضتٌ

ثب استفبدُ اص پوپبطّبی چٌذغذهتشی ٍ حتی ثیص اص  یبای ٍ  حَضِ ای یب اًتمبل آة دسٍى حَضِ ثب اًجبم اًتمبل آة ثیي

 .[:ثِ تَسؼِ دلخَاُ ٍ الجتِ ًبپبیذاس هَسد ًظش خَد ثشسٌذ ] ّضاسهتشی

 

بٍسصی ثِ لغف اًشطی ثشق تمشیجب سایگبى، اػتجبسات ٍ تسْیالت هبلی دٍلتی، ٍجَد اساضی هلی ٍ اًتمبل آة تَسؼِ وط

ای دس ظبّش ًَیذثخص تَسؼِ هٌبعك جذیذ خَاّذ ثَد، اهب دس سغح حَضِ آثشیض، هَجت تضییغ حمَق  حَضِ ثیي

حَضِ سغح والى لیذ هلی ٍ وست ٍ وبس دس ٍ وبّص تَ ّبی آثشیض ّب ٍ حَضِ دست سٍدخبًِ پبییي داساى لذیوی حمبثِ

تشیي اساضی وطبٍسصی  ثذٍى ًیبص ثِ استفبدُ اص اًشطی ثشق ٍ ّضیٌِ پوپبط دس هشغَة ضَد. ثٌبثشایي آثی وِ لجالً هیآثشیض 

ي ٍ ثب ضذ، اوٌَى ثبیذ دس اساضی ثب ویفیت پبیی ّب( ، هَجت تَلیذ ٍ وست ٍ وبس هی ّبی آثشیض سٍدخبًِ اًتْبی حَضِ )ػوذتبً

داساى ٍ یب سبیش ریٌفؼبى لجلی  ٍ ایي ّوبى تضییغ حمَق حمبثِ آٍس، هػشف ضَد ّبی هبلی ٍ اجتوبػی سشسبم اختػبظ ّضیٌِ

ّبی آثشیض ٍ سٍدخبًِ  ّبی اًتْبیی حَضِ ٍ ّذس دادى هٌبثغ هبلی، اًشطی، آة ٍ اًسبًی است. خسبست ثِ هحیظ صیست ثبصُ

ذاسی، چٌیي تَسؼِ ًبپبی الذاهبت ریلٍ  سٍیىشد سسذ ثخص اغلی هطىل ثِ ًظش هی ست.ّبی دیگش ایي سٍیىشد ا ّن اص صیبى

وطَس ٍ دس ضوي آى، ثِ تفىیه ّش ّبی آثشیض  حَضِضذُ دس همیبس هلی ثشای تَسؼِ پبیذاس   فمذاى ًمطِ تَافك ٍ تفبّن

ی سا ّن ثِ دًجبل داضتِ ثبضذ هَسد ًیبص . لزا تْیِ ٍ تذٍیي هطبسوتی چٌیي سٌذی وِ همجَلیت ػوَهثبضذ هیاستبى ٍ ضْشستبى 

  .[9ٍ  :] است

 

 ّای آتزیش در حَضِ هذاراًِ تزای تذٍیي ٍ تصَیة سٌذ آهایش سزسهیي هشارکت  ایذُ -3

ّب  ًسجت ثِ ّن )حتی ثشخَسداستشیي آًْب اص هٌبثغ ٍ اهىبًبت ٍ فشغت ىضْشستبٍ  ىاستب شّاوٌَى، هشدم ٍ ًخجگبى آًبى دس 

ٍ ( اص جولِ هٌبثغ آة)ضبى دس تسْین هٌبثغ  وٌٌذ یب حتی اػتمبد داسًذ وِ حك ٍ حمَق گًَِ تػَس هی هبًٌذ هٌبثغ آة(، ایي

وٌذ ّش  هٌبثغ، ٍجَد ًذاسد. ایي فضب ایجبة هیایي ت الصم دس تخػیع ّب سػبیت ًطذُ است ٍ ًسجت ثِ آًْب ػذال فشغت

وٌٌذ، هغبلجِ وٌٌذ. اهب اسبسب ایي  ضبى ثشسذ، سجَع وٌٌذ تب حمَلی سا وِ ثشای خَد تػَس هی وس یب گشٍّی، ّش وجب دست

طت تؼبسؼ ٍ اًذاص تَسؼِ آى استبى ٍ ضْشستبى، تجییي ًطذُ ٍ وبهال ضفبف ًیست. ثٌبثشایي تؼبسؼ پ حمَق ٍ چطن

َیت ٍ تػ تْیِ .[:] آیذ ثِ ٍجَد هیّبی آثشیض  دس هذیشیت هٌبثغ آة حَضِوطوىص ثِ دًجبل وطوىص است وِ 

وِ هَسد  ّبی آثشیض آٍسی هٌبثغ آة حَضِ تبة هذاس سٌذ آهبیص سشصهیي ثب الضاهبت هحذٍدیت آة ٍ ظشفیت ٍ هطبسوت

، تَسؼِ پبیذاس ٍ ػبدالًِ سشصهیٌی خَد سا دس لبلت بى ٍ ضْشستبى، استاًذسوبساى ثبضذ ٍ ّش هٌغمِ ٍ دستتَافك ولیِ ریٌفؼبى 

ّبی وست سْن آة ثیطتش اص هٌبثغ آة حَضِ ثشای سلبثتوبستي اص وبّص تؼبسؼ ٍ  هٌظَسِ جسٌذ فَق هطبّذُ وٌٌذ، ث
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 ٍ ًَاحی هختلف دس وطَس ثِ ججشاى تَسؼِ ًیبفتگی هٌبعك توبیل ، حیبتی ٍ هَحش خَاّذ ثَد. ثشاسبس چٌیي سٌذیهطتشن

فمظ ثب اختػبظ هٌبثغ آة ثیطتش ثِ آًْب )ٍ آى ّن اغلت ثشای ثخص وطبٍسصی وِ هؼوَالً ثخص سٌتی ٍ ون ثبصدُ التػبد 

 یبثٌذ. وبّص هیتب حذٍد صیبدی  ثبضذ(، هی

 

ثبیستی ًوبیٌذگبى  ،ّبی آثشیض حَضِس دآهبیص سشصهیي ثب الضاهبت هحذٍدیت آة  هلیسٌذ  دس فشآیٌذ تْیِ ٍ تذٍیي 

 فؼبل داضتِ ثبضٌذ ًْبد ریشثظ هطبسوت ّبی هشدم ًوبیٌذگبى دیٌفؼبى اغلی ٍ تطىل ًیض ّبی هلی ٍ دّبی اجشایی ٍ ًْب دستگبُ

ٍضَح ثجیٌٌذ ٍ ولیِ  ثِ چٌیي سٌذ ثبالدستیخَد سا دس  تَسؼِ ّب، آیٌذُ آسهبًی ٍ ػبدالًِ ّب ٍ ضْشستبى ّوِ هٌبعك، استبى ٍ

ثبضذ. ّوچٌیي اوخشیت ضْشًٍذاى سٌذ ایي خػَظ هٌبثغ هبلی ٍ هٌبثغ آة، دس لبلت  ّبی تَسؼِ ٍ تخػیع هٌبثغ ثِ فؼبلیت

حذالل تفبّن ًسجی داضتِ  ،است ثشای تَسؼِ پبیذاس یطِ ساًّمٍ  ػول چبسچَةٌذ فَق وِ ثِ هبًٌذ سوطَس ثش اجشای 

پشسی دس هشحلِ ًْبیی  ایي ّوِ، ثْتش است ثَد هیٌِایي ص دسثیطتش پشسی ثشای تأییذ ٍ تَافك  ثبضٌذ. حتی اگش ًیبص ثِ ّوِ

خَاّذ ثَد تب حىوشاًی خَة آة ثشای هٌبست ثضاسی اآهبیص ثب ایي ویفیت ثشای ی سٌذ اًجبم ضَد.تػَیت سٌذ فَق، 

ای ثشای ثْجَد ٍ ساّی  گطبیص سٍصًِ .ثبضذ ای ّبی هٌغمِ هٌبصػِ ّب ٍ ؼساّگطب ثشای تَسؼِ پبیذاس ٍ وبّص تؼبس ای سیچِد

ٌفؼبى ٍ یگشایی ٍ پیًَذ هیبى ر ًیبصّب، ّنشیت هٌبثغ آة، جض ثب ضٌبسبیی دلیك ٍضؼیت هَجَد، اسصیبثی تبصُ ٍ پبیذاس دس هذی

پزیش ًیست. دس چٌیي فضبیی، تحَل دس هذیشیت آة وطَس  اهىبى اًذسوبساى ٍ ایجبد تحَل ػیٌی دس هذیشیت آة دست

هحذٍدیت آٍسی ٍ  تبةگزاسی غحیح ضَد وِ سٌذ آهبیص سشصهیي ثب الضاهبت  عَسی سیلایي تحَل ٍ گشدد آغبص ثبیستی 

لشاس ّبی تَسؼِ دس ایشاى  گزاساى ٍ هجشیبى ثشًبهِ ّب ٍ الذاهبت سیبست هٌبثغ آة، تَلیذ ضَد ٍ اص ایي پس، سشلَحِ فؼبلیت

شیت هٌبثغ ٍ الذاهبت هتضبد ٍ هخشة دس هذی ّب گزاسی ضَد تب اص سیبست ای هسبػذ ًیض فشاّن هی صهیٌِاسبس، ایي  ثش گیشد.

 د.شدگصیست ایشاى جلَگیشی  آة ٍ هحیظ
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