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 144 - 117 ، صفحات1393، بهار و تابستان 66و  65هاي  سال بيست و يكم، شمارهفصلنامه روند، 

  
 تحليل وضعيت بحران آب در كشور و الزامات مديريت آن 

  
  

  نازنين يزدانيان ،اسماعيل محمدجاني

  
  چكيده

تـا   ايم تالش كردهميالدي   2050انداز بحران آب در جهان در افق سال  المللي آب و چشم هاي بين بررسي شاخص بادر اين مطالعه، 
و با ارائه آمار و ارقام تطبيقي، توجه سياسـتگذاران بـه اهميـت     نمودهبررسي را ابعاد بحران آب در كشور از منظر عرضه و تقاضا 

در شرايطي كه  بخش دهد  نشان مي اين پژوهش هاي يافته. نماييمجلب را مديريت منابع آب در كشور، در دو بخش عرضه و تقاضا 
، اين بخـش  اختاري حاكم بربه واسطه مشكالت س ،دهد درصد از مصرف آب در كشور را به خود اختصاص مي 90كشاورزي بيش از 

هاي زيرزميني كشور، كسري تراز بازرگاني ايـن   رغم فشار گسترده به منابع آب بهروند رو به رشد جمعيت و مصرف مواد غذايي و 
بحـران  "بر اساس نتايج اين مطالعه، ايران در حال حاضر در وضـعيت  . رسيده است 1392ميليارد دالر در سال  8بخش به بيش از 

در صـورت   -به مديريت منـابع آب  كافي توجه  عدمو با توجه به ثابت بودن منابع آبي، افزايش جمعيت و  شتهآب قرار دا "شديد
تشديد شرايط نامطلوب منابع آبـي    -عد عرضه و تقاضاهنگام مديريت منابع آب در هر دو ب ههاي مناسب و ب سياست نشدن اتخاذ

ويـژه   بهبود مديريت تقاضاي آب به روي، بدين. بود  ناپذير خواهد قتصادي امري اجتنابهاي امنيتي و ا كشور و تأثيرپذيري شاخص
در تبيـين الگـوي    "آب مجازي"اي، توجه بيشتر به شاخص  منطقه -در بخش كشاورزي از طريق رعايت الگوي كشت بهينه ملي 

كـه بايـد    استمواجهه با بحران آب  برايامات، توجه به ارزش اقتصادي آب از جمله الز نيزتوليد و تجارت محصوالت كشاورزي و 
  .ريزان كشور قرار گيرد مورد توجه برنامه

  
  .وري آب، آب مجازي، تراز بازرگاني بخش كشاورزي بحران آب، امنيت اقتصادي، بهره :واژگان كليــدي

  JEL  :.F52, Q17, Q25بندي طبقه
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  مقدمه . 1
و فرآيند تجديدپذيري آن بـه تبعيـت از چرخـه آب در     شدهذخاير آب از منابع تجديدشونده محسوب 

مقدار آبي كه از اين طريق در سطح كره زمين يا در هر محدوده جغرافيايي  ،با اين وجود. استطبيعت 
مقـدار آب   ،ديگـر  بيـان بـه  . آيد، صرف نظر از تغييرات بين سالي، معين و ثابت است مشخص پديد مي

همان آبـي اسـت    برابرنمايد،  ساالنه دريافت مي طور بهاكنون و  اي كه سطح كره زمين هم جديدشوندهت
ايـن در حـالي   . نموده است هاي بشري دريافت  وجود آمدن تمدن هاران سال پيش و از بدو بكه شايد هز

است كه توزيع مكاني و زماني مقدار آب تجديدشونده كامالً متغير بوده و متناسب با توزيع جمعيـت و  
  .يستنيازهاي آبي جوامع بشري ن

دهد كـه   ها تشكيل مي اقيانوس درصد آن را آب شور درياها و 4/97 ،ي جهانها آباز مجموع كل 
ي هـا  آبدرصد كل حجم ذخاير  6/2ذخاير آب شيرين تنها . به دليل شوري در عمل قابل استفاده نيستند

هـاي   هاي كـره زمـين و يخچـال    صورت يخ در قطب آن به بيشتركه بخش  دهد مي تشكيلسطح زمين را 
درصـد   014/0ي كره زمـين تنهـا   ها آباز مجموع  ،به اين ترتيب .ي زيرزميني وجود داردها آبطبيعي و 

 دشـو  مالحظـه مـي   .آب اسـت  ناچيزحيات آدمي وابسته به همين مقدار  ،قابل استفاده بوده و در واقع نآ
از آن بـراي بشـر قابـل اسـتفاده      ناچيزيسطح زمين را آب پوشانده، تنها بخش  بيشتررغم اينكه بخش  به

   1.ها صورت پذيرد هاي بشر بايد با توجه به اين محدوديت ريزي تمام برنامه واقع،و در  بوده
به بررسي ابعاد بحـران آب در كشـور از منظـر عرضـه و تقاضـا       ايم، اين پژوهش تالش كردهدر 

را اي  آب در سطح جهاني و منطقه وضعيتكننده  هاي اصلي تبيين در اين راستا ابتدا، شاخص. زيمپرداب
. ايم كردهارائه را ميالدي  2050هاي جهاني آب در افق سال  انداز شاخص و در ادامه چشم نمودهبررسي 

 تـرين  مهـم  ،و در ادامه نمودهتجزيه و تحليل را هاي فرآروي حوزه آب در كشور  چالش ،در بخش بعدي
تحقق توسعه پايـدار و حفـظ ايـن ثـروت بـين       منظور بهراهكارهاي حفظ و صيانت از منابع آبي كشور 

  . ايم كردهعد عرضه و تقاضا ارائه در دو برا نسلي 

______________________________________________________ 
ريـزي و نظـارت راهبـردي     ،پايگاه اطالع رساني دفتـر معاونـت برنامـه   "نگاهي به وضعيت منابع آب در ايران و جهان". 1   
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  آب در مناطق مختلف جهان وضعيتكننده  هاي تبيين مشخصه ترين مهم. 2
ويژه در كشورهاي در حـال توسـعه، تقاضـا بـراي آب بـه       زمان با افزايش جمعيت به و هم ورود به هزاره سومبا 

در مناطقي از جهان كه  ويژهاين موضوع به . اي يافته است منظور تأمين نيازهاي جمعيتي افزايش قابل مالحظه
هاي متعـددي   ها و مدل شاخص .تبه صورت طبيعي همواره با كمبود آب مواجه بودند، بيشتر حايز اهميت اس

   1.كنيم به برخي از آنها اشاره مي ،شود كه در ادامه براي سنجش ميزان آب كشورها به كار گرفته مي
  وضعيت پراكندگي بارندگي در مناطق مختلف جهان . 2-1

، ميـزان بارنـدگي در منطقـه    اسـت ميليمتـر   813كه متوسط ميزان بارندگي سـاالنه در جهـان    در حالي
 .اسـت كه كمتر از يك سوم متوسط بارندگي جهان  بودهميليمتر  228و  217خاورميانه و ايران به ترتيب 

به غيـر  (مناطق جهان ر بيشتكه در  دهد نشان ميي اصلي ها بخشبررسي وضعيت مصرف آب به تفكيك 
سـهم آب  . دهـد  بخش كشاورزي بيشترين سهم آب مصرفي را به خود اختصاص مي) از قاره اروپا و آمريكا

، در اسـت درصـد   82و  84شده در بخش كشاورزي در منطقه خاورميانه و قاره آفريقـا بـه ترتيـب     فمصر
  .شود مير بخش كشاورزي استفاده درصد آب مصرفي د 92ايران 

  2011هاي مصرفي در مناطق مختلف جهان در سال  توزيع مصرف آب به تفكيك بخش. 1 جدول
  )درصد(                                                                                                                   

شهريصنعتكشاورزيمنطقه
 82513آفريقا
 493416 آمريكا
 81109آسيا

 8479خاورميانه
 9217ايران
 225722اروپا

 601526اقيانوسيه
 691912جهان

   www.fao.org: مأخذ       
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در . تري قرار دارد در سطح پايين ديگر سهم ايران از منابع آب شيرين جهان نسبت به مناطق
 3/0كه يك درصد از جمعيت جهان به ايران اختصاص دارد، سهم آن از منابع آب شيرين تنهـا   حالي

از  پـيش درصـد آن   66ميليارد مترمكعب بارنـدگي سـاالنه در كشـور     9/397از مجموع  .استدرصد 
ميليـارد   5/128 برابـر داخلـي سـاالنه    پذير كل منابع آب تجديد. دشو ها تبخير مي رسيدن به رودخانه

پذير خارجي، حجم سـاالنه منـابع    ميليارد مترمكعب منابع آب تجديد 9و با احتساب  استمترمكعب 
  . دشو ميميليارد مترمكعب برآورد  5/137 برابرآب تجديدپذير واقعي 

  ايران در آب منابع اصليهاي  شاخص. 2 جدول
 مقدار شاخص

 متر ميلي 228 )سطحواحددر ارتفاع(ساالنهبارندگيبلندمدتمتوسط

 مترمكعب ميليارد 9/397 ساالنهبارندگيحجمبلندمدتمتوسط

 مترمكعب ميليارد 5/128 داخليتجديدپذيرآبمنابعحجمبلندمدتمتوسط

 مترمكعب ميليارد 0/9 خارجيتجديدپذيرآبمنابعحجمبلندمدتمتوسط

 مترمكعب ميليارد 5/137 واقعيتجديدپذيرآبمنابعحجمبلندمدتمتوسط

 درصد 6/6 كشورازخارجآبمنابعبهوابستگيضريب
   www.fao.org  : مأخذ     

  1آب خارجي شاخص وابستگي به منابع. 2-2
كه منابع  دهد مينشان ديگر  يدر ايران و كشورها "نسبت وابستگي به منابع آب خارجي"مقايسه شاخص 

وابستگي كشورها بـه  . استموقعيت جغرافيايي آنها متفاوت  تأثيرآب وارد شده از كشورهاي همجوار تحت 
هاي سازمان ملل  طبق گزارش. منابع آب كشورهاي همسايه يكي از داليل اصلي نزاع بر سر آب بوده است

مورد آن سبب بروز  37در جهان رخ داده كه  مناقشه در زمينه آب مورد 1830در نيم قرن اخير، بيش از 
كشورهاي مصر، سودان و اتيوپي بـر  در منطقه خاورميانه و قاره آفريقا  2.جنگ و يا انفجار سدها شده است

هـاي جـدي    سوريه و تركيه بر سر رودهاي دجله و فرات تـنش ، عراقو كشورهاي سر تقسيم آب رود نيل 
درصد از منـابع   7و حدود  شتهداميزان وابستگي ايران به منابع خارجي در سطح نسبتاً پاييني قرار . دارند

______________________________________________________ 
 طريـق  از باالدسـتي  كشورهاي از كه كشور هستند يك آب تجديدپذير منابع از بخشي آن عنوان به آب خارجي منابع. 1 

   .شود مي كشور آن وارد )خارجي زيرزميني هاي آب( ها سفره يا) خارجي سطحي هاي آب( ها رودخانه
  .)1392( .مهكوييو گلي . 2 
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هـر چنـد شـاخص وابسـتگي كشـور بـه منـابع آب ورودي از         1.شـود  آب ايران از منابع خارجي تأمين مي
ه است كه اما محدوديت منابع آب در شرق كشور سبب شد ،كشورهاي همسايه در سطح پاييني قرار دارد

مندي از آب رودخانه هيرمنـد كـه از كشـور     اختالفات جدي بين ايران و افغانستان در خصوص ميزان بهره
  . وجود داشته باشد ،گيرد افغانستان سرچشمه مي

  بررسي وضعيت وابستگي بخش كشاورزي به منابع آب زيرزميني. 2-3
دهـد   دهه گذشته نشـان مـي   4 درآبياري در جهان  برايهاي كشاورزي تجهيزشده  نبررسي وضعيت زمي

درصـدي برخـوردار    4/1متوسط از رشـد سـاالنه    طور به 2009- 1970هاي  سال در ها زميناين كه سطح 
 در. درصد اختصـاص دارد  8/1و  1/2باالترين رشد ساالنه به خاورميانه و اقيانوسيه به ترتيب با . بوده است

درصـدي از   4/1آبياري در ايران بـا رشـد سـاالنه     برايزي تجهيزشده هاي كشاور دوره مورد بررسي زمين
كـه   در حـالي . افزايش يافته اسـت  2009ميليون هكتار در سال  1/9به  1970ميليون هكتار در سال 2/5

متوسـط در   طـور  بـه آبياري به منابع آب زيرزمينـي   برايهاي كشاورزي تجهيزشده  ميزان وابستگي زمين
خـاص در كشـور ايـران     طور بهدرصد و  2/46در منطقه خاورميانه  يادشده، ضريب درصد است 8/37دنيا 
ي زيرزمينـي  هـا  آبتأييدي بر سهم باالي بخش كشاورزي از مصرف  ،اين موضوع. استدرصد  1/62 برابر

  .  استو حتي منطقه خاورميانه ديگر  يدر ايران در مقايسه با كشورها
  جهان مناطق و ايران در آبياري براي تجهيزشده كشاورزي هاي زمين. 3 جدول

 منطقه

ي كشاورزي تجهيزهازمينكل
 )ميليون هكتار(آبياري  برايشده 

متوسط رشد ساالنه 
 )درصد) (1970-2009(

سهم منابع آب زيرزميني از 
تأمين آب مورد نياز بخش 

197019902009 )درصد( 2009كشاورزي در سال 
4/81/117/133/13/18 آفريقا
6/263/384/443/17/45 آمريكا
5/1252/1733/2235/15/38 آسيا

0/118/194/241/22/46 خاورميانه
2/50/71/94/11/62 ايران
2/160/278/252/15/29 اروپا

6/11/22/38/17/24 اقيانوسيه
3/1787/2513/3104/18/37 جهان

   www.fao.org: مأخذ    
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  آب  وري بهرهشاخص . 2-4
مترمكعـب   به ازاي هر دهد ميآب است كه نشان  وري بهرهشاخص  ،مصرف منابع آبديگر هاي  از شاخص

توليـد   ،شـاخص  ايـن بـراي محاسـبه   . ده اسـت دسـت آمـ   بهواحد توليد ناخالص داخلي  آب مصرفي، چند
به عنوان شـاخص اسـتفاده    دست آمده، بهشود و عدد  مقدار آب مصرف شده تقسيم ميبر داخلي  ناخالص

ررسـي ايـن   ب .شرايط و ساختار اقتصادي كشـورها متفـاوت اسـت    از مقدار اين شاخص به تبعيت. شود مي
يافتـه و در حـال    هاي آشكاري را بـين كشـورهاي توسـعه    شاخص در بين كشورهاي مختلف جهان تفاوت

دالر توليـد ناخـالص    1/39بـين   2011در سال  كه مقدار كل اين شاخص يطور به ،دهد ميتوسعه نشان 
دالر توليـد   1/2در كشورهاي با درآمد باال تـا  ) 2005دالر سال (داخلي به ازاي هر مترمكعب آب مصرفي 

 .در كشورهاي بـا درآمـد پـايين در نوسـان بـوده اسـت      به ازاي هر مترمكعب آب مصرفي  ناخالص داخلي
هـاي   سـهم بـاالي بخـش   يافته به دليـل   شود، در كشورهاي توسعه مالحظه مي 4در جدول كه  طور همان

در اسـتفاده از منـابع آب،   هـاي بـاالتر    فناوري نيزصنعت و خدمات از توليد ناخالص داخلي اين كشورها و 
احـد مصـرف آب،   بـه ازاي هـر و   بدان معناست كهو بيشتري برخوردار بوده  مقداراز وري آب  شاخص بهره

ر بيشتاين در حالي است كه . آيد دست مي بهارزش افزوده بيشتري نسبت به كشورهاي كمتر توسعه يافته 
كمتر با محدوديت آبي دست بـه   ،هاي باالتر كره زمين يافته به دليل قرارگرفتن در عرض كشورهاي توسعه

  .گريبان بوده و با مشكالت كمتري در اين زمينه مواجه هستند
بـه ازاي يـك   توليد ناخـالص داخلـي    دالر 3 برابر 2011وري آب در كشور در سال  ميزان بهره

وري آب  گزارش شده است كه در مقايسه با متوسـط بهـره   )2005به دالر سال (آب مصرفي  مترمكعب
، در سـطح بسـيار   )آب مصـرفي  به ازاي يك مترمكعـب  دالر توليد ناخالص داخلي 14(در سطح جهان 

ضريب دسترسي جمعيت شهري و روستايي به آب بهداشتي در كشـور بـه ترتيـب    . ي قرارداردتر پايين
تقاضا بـراي آب   .كه متوسط حجم كل آب ساالنه كشور رقم ثابتي است در حالي بوده،درصد  92و  98
از كشــور  پـذير ، متوسـط ســرانه آب تجديد بـر ايــن اسـاس  . افـزايش يافتـه اســت   اخيــرهـاي   دهـه  در

، 1367مترمكعب در سال  2500، 1357در سال  مترمكعب 3400به  1340در سالمترمكعب  5500
صورت تداوم در. كاهش يافته است 1390مترمكعب در سال  1718و  1376مترمكعب در سال  2100

 .خواهد يافت كاهش 1400در سال مترمكعب  1300به حدود روند فعلي مصرف آب، اين شاخص 
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  كشورها درآمدي سطوح تفكيك به وري آب مقايسه شاخص بهره. 4 جدول
  )2005توليد ناخالص داخلي به ازاي يك مترمكعب آب مصرفي  به دالر سال (

 2011 199720022007نام كشور
6/1 ايران  8/1  3/2  7/2  

4/1 كشورهاي با درآمد پايين  2/1  6/1  1/2  
9/2 كشورهاي با درآمد متوسط  0/3  0/4  7/4  

8/29 كشورهاي با درآمد باال  4/33  6/38  1/39  
6/11 جهان  9/11  5/13  7/13  

  ).WDI )2014. .بانك جهاني: مأخذ                            

    1شاخص فالكن مارك. 2-5
سـرانه آب  . شـود  مـي پذير ساالنه هر كشور محاسبه  اين شاخص بر اساس مقدار سرانه منابع آب تجديد

مترمكعب آب سرانه در سال به عنوان  1000ميزان عنوان شاخص تنش و  متر مكعب در سال به 1700
كشورهايي كه سرانه منابع آب ساالنه تجديدپذير بيش از  ،بر اين اساس. شود شاخص كمبود معرفي مي

كشـورهايي كـه سـرانه منـابع آب تجديدپـذير بـين       . ، مشكل بحران آب ندارنددارندمترمكعب  1700
و كشورهايي كه سرانه آب تجديدپذير كمتر  "تنش آبي"با يكشورهايدارند، مترمكعب  1700تا  1000

است كه سرانه آب كمتـر   گفتني. هستند "كمبود آب"كشورهايي با دارند، مترمكعب در سال  1000از 
هر چند سرانه منـابع آب  . كند مترمكعب در سال، فشار بسيار شديدي به آن كشور تحميل مي 500از 

امـا بـه علـت پراكنـدگي نامتناسـب ايـن منـابع، منطقـه          ،اسـت مترمكعب  6079تجديدپذير در دنيا 
از وضــعيت  ديگــر امــا منــاطق ؛مترمكعــب در شــرايط بحرانــي قــرار دارد 1559خاورميانــه بــا ســرانه 

در  2011مترمكعـب در سـال    1718ايران نيز با سرانه منابع آب تجديدپـذير  . تري برخوردارند مناسب
  . استآستانه ورود به شرايط تنش آبي 

  
  
  

______________________________________________________ 
 1. Index of Falken Mark  
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  1شاخص سازمان ملل .2-6
. اسـت كرده كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل در تعيين شاخص بحران آب از معيار ديگري استفاده 

گيري  اين كميسيون، ميزان درصد برداشت از منابع آب تجديدپذير هر كشور را به عنوان شاخص اندازه
 40رداشت آب يك كشور بيشـتر از  بر اساس اين شاخص، هرگاه ميزان ب. بحران آب معرفي كرده است

مواجـه بـوده و اگـر ايـن      2"بحران شـديد آب "درصد كل منابع آب تجديدپذير آن باشد، اين كشور با 
 10و چنانچه اين شاخص بين  "بحران در وضعيت متوسط"درصد باشد،  40تا  20مقدار در حد فاصل 

بدون بحران "درصد، اين كشور  10و براي مقادير كمتر از  "بحران در حد متعادل"درصد باشد،  20تا 
برابر  2011يرزميني داخلي در سال ميزان برداشت كشور از منابع آبي ز. است "آب يا داراي بحران كم

درصد و كشور ايران  55خاورميانه با ضريب  ،بر اساس اين شاخص. مترمكعب گزارش شده است 6079
  . درصد با بحران شديد آب مواجهند 3/72با ضريب 

  2011 سال در جهان مختلف مناطق در آب بحران شاخص وضعيت .5 جدول

 منطقه
ميزان بارندگي 

 )ميليمتر(

برداشت آب شيرين  منابع آب شيرين تجديدپذير
درصدي از منابع (

  1 )تجديدپذير داخلي آب
سهم از منابع آب

 )متر مكعب(سرانه )درصد(شيرين جهان

6783/9 آفريقا  37645 
 10851/45202724 آمريكا
 8270/28281620 آسيا

 2171/1155955 خاورميانه
2283/017183/72 ايران  
 5775/1588845 اروپا

 5861/2304472 اقيانوسيه
 81310060799 جهان

  www.fao.org: مأخذ 
ي سطحي و زيرزميني آب كه منشأ آن نزوالت جوي همان كشور اسـت و منـابع آب   ها جريانمنابع آب تجديدپذير داخلي برابر است با ميانگين ساالنه . 1

 .شود ي سطحي و زيرزميني آب كه از كشورهاي همسايه وارد كشور ميها جريانتجديدپذير خارجي برابر است با ميانگين ساالنه 

  

______________________________________________________ 
 1. Index of United Nation  

  .به صورت مترادف استفاده شده است در برخي موارد "تنش آبي شديد"و  "بحران آبي شديد"در متون مختلف عبارت .  2
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  2050هاي جهاني آب در افق سال  انداز شاخص مچش. 3

كننده امنيت غذايي، معيشت افراد، توسعه صنعتي و پايـداري   جهان تأمينمديريت بهينه منابع آب در 
و طبـق   1سـازمان همكـاري اقتصـادي و توسـعه     2012بـر اسـاس گـزارش سـال     . استمحيط زيست 

در . درصدي برخوردار خواهد بود 55از افزايش  2050تقاضاي آب تا سال  ،عمل آمده ههاي ب بيني پيش
 130و  140، 400نعت، توليد برق و بخـش خـانگي بـه ترتيـب بـا      هاي ص مصرف در بخش ،اين مدت

ست كه مصرف بخش كشاورزي بـا  ا اين در حالي. درصد از بيشترين مقدار افزايش برخوردار خواهد بود
  . درصد كاهش مواجه خواهد شد 14

حمايت از بخش  برايديگر  يها ها و سياستگذاري گذاري دولت اگر الزامات سياستي و سرمايه
هـا نفـر، كـاهش اراضـي      تقويت نشود، بحران آب به بـدتر شـدن خـدمات آبرسـاني بـراي ميليـون       آب

كشاورزي، كاهش توليد مواد غذايي، افزايش سريع قيمت مواد غـذايي و كـاهش مصـرف سـرانه مـواد      
سازي منابع آب و اصـالحات سياسـتي    عدم توجه به توسعه تكنولوژي، ذخيره. غذايي منجر خواهد شد

بينـي   تقاضاي آب براي مصارفي به غير از كشاورزي را حتي با سرعتي بيشتر از آنكه پـيش  ممكن است
افزايش دهد، كه در اين صورت موجب بدترشدن وضـعيت منـابع آب و تشـديد بحـران آب      ،شده است
در صورت تداوم روند فعلي سهم جمعيت مواجه با تنش آبي شديد از كل جمعيت جهان از . خواهد شد

افزايش خواهد يافت و تعداد افرادي كـه در   2050درصد در سال  4/42به  2000در سال  درصد 2/26
  .  ميليارد نفر خواهد رسيد 9/3به حدود  ،را تجربه خواهند كرد "تنش آبي شديد"شرايط  2050سال 

   2050افق در جهان در آبي تنش تحت جمعيت. 6 جدول 
  )درصد -نفر ميليارد(

رشد جمعيت   2050 2000  شدت تنش آبي
  سهم از كل جمعيت سهم از كل جمعيت  )درصد(

  9/21  4/42 9/3 5/52 2/3 تنش آبي كم
  7/7  2/15 4/1 3/21 3/1 تنش آبي متوسط
  7/143  4/42 9/3 2/26 6/1 تنش آبي شديد

  8/50  100 2/9 100 1/6  كل
   www.oecd.org:مأخذ        

______________________________________________________ 
1. Water: The Environmental Outlook to 2050. (2011). Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) 
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رود ميزان دسترسي به آب آشاميدني بهداشتي  ، هر چند انتظار مي1OECDبر اساس گزارش 
ميليـون   300همچنان نزديك به  2050هاي آينده افزايش پيدا كند، اما در افق سال  دهه دردر جهان 

 تـأثير تحـت   ،از سوي ديگر. نفر از دسترسي به آب آشاميدني و بهداشتي در جهان محروم خواهند بود
ي زير كشت، سرانه زمين قابل كشت در مناطق مختلف دنيا ها زمينشد باالتر جمعيت نسبت به رشد ر

بـه   2010هكتار به ازاي هر نفـر در سـال    25/0كه از  يطور به ؛كاهشي خواهد بود 2050تا افق سال 
د افزايش جمعيت، رشـ  تأثيرتحت  ،همچنين. كاهش خواهد يافت 2050هكتار در سال  18/0كمتر از 

سـطحي  (ثابت بودن منابع آب تجديدپذير، ميزان برداشت ساالنه منابع آب شيرين  نيزمصرف سرانه و 
افزايشي خواهـد بـود و انتظـار     2050به نسبت مجموع منابع آب تجديدپذير تا افق سال ) و زيرزميني

يي از قاره آفريقا، آمريكا و جنوب شرق آسـيا در  ها بخشمنطقه خاورميانه و  2050رود در افق سال  مي
  . وضعيت تنش آبي در سطح باال قرار گيرند

 آب در كشور هاي مرتبط با منابع  چالش ترين مهم. 4

آب و  بخش اول شامل مديريت عرضـه  ؛دشو امروزه مديريت منابع آب كشاورزي در دو بخش اعمال مي
ذخاير آبي موجب شده  محدوديت منابع آب و فشار زياد بر. استبخش دوم شامل مديريت تقاضاي آب 

 ،مـديريت عرضـه  . دشـو تقاضـا   است تا توجه زيادي به مديريت كارآمد و بهينـه منـابع آبـي در بخـش    
زيرزمينـي در   يهـا  آباز  انتقال آب از طريـق كانـال، اسـتفاده    ي سطحي،ها آبمهار  عملياتي همچون

اصـالح الگـوي    ماننـد مديريت تقاضا مـواردي  . شود را شامل ميها  لاستفاده تلفيقي از آب كانا و آبياري
كننـدگان   مصـرف  مشاركت و سازماني اصالحات ،تغييرات نهاديهاي مختلف مصرفي،  مصرف در بخش

  .دشو مي شامل را در امر مديريت منابع آب

 هاي مرتبط با عرضه آب چالش .4-1

  :توان به موارد زير اشاره نمود هاي مرتبط با منابع آب در كشور در بخش عرضه مي چالش ترين مهماز 
  

______________________________________________________ 
 1. Water: The Environmental Outlook to 2050. (2011). 
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 افت بارندگي در مقايسه با روند بلندمدت -

ايران به دليل قرارگرفتن در كمربند خشك و نيمه خشك جهان در زمره كشورهاي با محدوديت منـابع   كشور
دهـد كـه رونـد بلندمـدت      دهه گذشته نشان مـي  5 درر بررسي وضعيت بارندگي در كشو. شود ميآب قلمداد 

افـت بارنـدگي   . اسـت هاي اخير نسبت به گذشته با كاهش همراه  بارندگي نزولي بوده و حجم بارندگي در سال
  1.درصد از كل مخازن را در بر گيرد 38سبب شده كه حجم آب موجود در مخازن سدها تنها 

 به روند بلندمدت نسبت ي سطحي آب در كشورها جريانافت حجم  -

تا پايان شهريورماه سال  1392آب در كشور از مهرماه سال  2ي سطحيها جريانبر اساس آخرين آمارها، حجم 
حجم . درصد كاهش يافته است 0/52ميليارد مترمكعب بوده كه نسبت به روند بلندمدت  7/42 بيش از 1393
ايسه بـا بلندمـدت كاهشـي بـوده و بيشـترين      هاي آبريز كشور در مق ي سطحي آب در تمامي حوضهها جريان

  3.درصد در حوضه آبي هامون اتفاق افتاده است 0/77كاهش با 

 ي زيرزمينيها آببرداري بي رويه و افت منابع  هبهر - 

خسـارت هـاي غيرقابـل جبرانـي بـر منـابع آب        ،ي زيرزمينـي هـا  آببرداري از  افزايش بهره هاي اخير، سال در
هـاي آب شـور و    رويه از منابع آب زيرزميني باعث افـزايش سـفره   برداشت بي. آورده استكشور وارد  زيرزميني

تداوم افت بارندگي در كشور در مقايسه با رونـد   .شورشدن منابع آب شيرين در نقاط مختلف كشور شده است
چند دهه  درويژه در بخش كشاورزي سبب شده است كه  از منابع آب كشور به درستنابرداري  بلندمدت و بهره

   4.متر كاهش يابد 18گذشته سطح آب سفره هاي زيرزميني كشور حدود 

 هاي كشور همديريت كارآمد چا نبود -

سـال   دركه ميزان استخراج آب  بودههزار حلقه  455شامل  1391هاي مجاز تا پايان سال  مجموع چاه
درصد از تعداد حلقـه   8/85و  1/86 ،به ترتيب. ميليارد مترمكعب گزارش شده است 8/49 برابر 1391

بنـا بـه برآوردهـاي     ،ي مجـاز هـا  چـاه عـالوه بـر   . ها و استخراج به بخش كشاورزي اختصـاص دارد  چاه

______________________________________________________ 
  .شركت مديريت منابع آب ايران. 1 
 .  جاري است) ها ها تا پايانه سر شاخه(ها  حجم آبي كه در مجاري اصلي رودخانه .2 
  www.wrm.irشركت مديريت منابع آب ايران  3. 
  .همان مأخذ 4. 
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هزار حلقه چاه غيرمجاز در كشور وجود دارد كه به صورت غيرقـانوني از   150تا  100غيررسمي حدود 
 3/60 در مجموع، 1392-1386هاي سال است، در گفتني. نمايد برداري مي ي زيرزميني بهرهها آبمنابع 

    1.هزار حلقه چاه غيرمجاز توسط وزارت نيرو شناسايي شده است

 هاي كشور به عنوان شاخص بحران آب  توضعيت دش -

آمـار بـاالي    ،هـاي بحـران آب مطـرح بـوده     هاي اخير بـراي بيـان مشخصـه    موضوع مهمي كه در سال
هاي كشور در  بر اساس برآوردهاي موجود، وضعيت دشت .هاي داراي وضعيت ممنوعه و بحراني است دشت
دشـت كشـور در حـال     609از مجموع . به لحاظ وضعيت منابع آبي در شرايط مناسبي قرار ندارد 1391سال 

در ) درصد 8/10(دشت  66هاي ممنوعه با وضعيت عادي و  جزء دشت) درصد 4/37(دشت  228حاضر حدود 
توسـعه   برايريزي  د كه هرگونه برنامهشو سبب مي ،روند اين ادامه. ار دارندشرايط ممنوعه با وضعيت بحراني قر

آب در اين بخـش بـه آسـيب بيشـتر      وري بهرهظرفيت توليد در بخش كشاورزي بدون توجه به مقوله افزايش 
   2.دشومنجر منابع آب و خاك كشور 

 اي منابع آب و بارندگي در كشور هتوزيع  نامتقارن منطق - 

درصد از مساحت  25درصد بارندگي تنها در  70هاي زاگرس و البرز سبب شده است كه  كوهموقعيت رشته 
كـه   شتهدانيمي از مساحت كشور به حوضه آبريز مركزي اختصاص  ي،از يك سو 3.كشور وجود داشته باشد

حـدود نيمـي از منـابع آب     ،تنها يك سوم از كل منابع آب تجديدپذير در آن واقع اسـت و از سـوي ديگـر   
فارس و درياي عمان قرار دارد كه يك چهـارم از مسـاحت كشـور را      تجديدپذير ايران در حوضه آبريز خليج

سـال   44 درهـاي   ايران، متوسط حجم كل ريزشآمار شركت مديريت منابع آب  بر اساس. دهد پوشش مي
 103دگي در حوضـه آبريـز هـامون بـه ميـزان      كمترين ميزان بارن. متر بوده است ميلي 8/243 برابرگذشته 

   4.استمتر  ميلي 3/423در حوضه آبريز درياي خزر با  متر و بيشترين ميزان بارندگي  ميلي
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 ي سطحي از طريق ايجاد سدها آبمهار  -

گذاري گسـترده در ايـن زمينـه بـدون توجـه كـافي بـه         ي سطحي از طريق ايجاد سد و سرمايهها آبمهار 
ديگر هاي  برداري از چالش هاي مكمل بهره هماهنگي طرح نبودمالحظات فني، اقتصادي و زيست محيطي و 

احـداث  آن ناشي از  توجهي از  تجربه بحران درياچه اروميه كه بخش قابل. استمديريت منابع آب در كشور 
حجـم قابليـت آبگيـري از    . استاز جمله مشكالت حوزه آب  ،هاي باالدستي اين درياچه بود سدها در بخش

  1.ميليارد مترمكعب رسيده است 4/47به حدود  1393 - 1392سدهاي كشور در پايان سال آبي 

 خشكسالي طبيعي هاي پديده -

يي از كشـور بيشـتر   هـا  بخـش هاي شـديد در   محدوديت ذاتي منابع آب، زمينه را براي بروز خشكسالي
اي غيرطبيعي نيست، اما ابعـاد و اثـرات تخريبـي آن بـه نسـبت شـدت و        خشكسالي پديده. كرده است

پـذيري   هاي خشكسالي به صـورت ادواري زمينـه آسـيب    وقوع پديده. موقعيت جغرافيايي متفاوت است
  .نمايد تر كشور از منابع آب را فراهم ميبيش

 ي صنعتي، كشاورزي و شهريها باانتشار پس -

ديگـر  ي صـنعتي، كشـاورزي و شـهري نيـز از عوامـل      ها Ĥبانتشار پس ،در كنار كاهش كميت منابع آب
 اتگذشـته اقـدام   دو دهـه  درهـر چنـد   . شـود  مـي كشـور محسـوب    در تهديدكننده منابع محدود آب

توجـه دولـت بـه    دهنـده   نشـان ي شهري و صـنعتي صـورت گرفتـه و    ها Ĥببراي تصفيه پس توجهي قابل
اما با توجه به افزايش جمعيت كشور، گسترش شهرنشيني و توسـعه   ،حفاظت از كيفيت منابع آب است

تنها  1390تا پايان سال  .استضروري  شتاب بخشيدن به اين اقدامات هاي صنعتي و كشاورزي تفعالي
اند و تا رسـيدن بـه    ز واحدهاي مسكوني كشور به شبكه عمومي دفع فاضالب متصل شدهدرصد ا 6/29

  . استهاي گسترده اي مورد نياز  گذاري شرايط مطلوب، سرمايه
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  هاي مرتبط با تقاضاي آب  چالش .4-2
 حوزه كشاورزي .4-2-1

  وري پايين آب در بخش كشاورزي بهره -
بـرداري نامناسـب از تأسيسـات آبيـاري موجـود، نشـت آب از        بهرهتلفات زياد آب در مزارع كشاورزي، 

 نبـود هاي انتقال آب، نامناسب بودن شكل و اندازه مزارع در ارتباط با مقدار آب و نحـوه آبيـاري،    كانال
هاي آبياري  از روش نكردن سازي و كارايي مصرف آب آبياري، استفاده آگاهي كشاورزان از اهميت بهينه

گذاري نامناسب منابع آب، نامناسب بـودن كيفيـت بعضـي از اراضـي، نامناسـب بـودن        قيمتمناسب، 
نامناسـب   ، )تهديد كمي و كيفي ايـن منـابع  (ي زيرزميني ها آبويژه  كيفيت منابع آب مورد استفاده به

به ميزان مصرف آن در انتخـاب توليـد    نكردن بودن الگو و تراكم كشت محصوالت زراعي و باغي، توجه
هاي مناسب مصرف آب براي محصـوالت مختلـف و نامناسـب     تعرفه نكردن حصوالت كشاورزي، اعمالم

متوسـط  . اسـت گذاري آب از برخي عوامل پايين بـودن كـارايي در بخـش كشـاورزي      بودن نظام قيمت
 90بـا توجـه بـه سـهم بـيش از      . درصد برآورد شده اسـت  30راندمان آب در بخش كشاورزي كمتر از 

ارتقـاي   بـراي گـذاري   ريزي و سرمايه كشاورزي از مصرف منابع آب كشور، هر نوع برنامهدرصدي بخش 
  .استساز كاهش قابل توجه مشكالت منابع آب در كشور  راندمان آب در اين بخش زمينه

  وري آب آن بر بهره تأثيرو ساختار نظام مالكيت در بخش كشاورزي  -
؛ اسـت  اراضـي  قطعـات  بـودن  پراكنـده  و خـرد  ،بخش كشـاورزي كشـور   برداري بهره نظاممهم  ويژگي

 شامل را هكتار 10زير دهقاني و خرد واحدهاي اًتعمدي، كشاورز يبردار بهره نظام نوع اين كه يطور به

ي هـا  زمـين درصـد از   38، 1382 سـال  در كشـاورزي  عمـومي  سرشـماري آخـرين   اساس بر. شود مي
 ،نكته قابل تأمل ديگـر . استبرداران  درصد از بهره 6/86كشاورزي با اندازه كمتر از ده هكتار در اختيار 

بـه   1339بردار در سـال   ميليون بهره 8/1كه از  استدر بخش كشاورزي  بردار بهرهروند افزايشي تعداد 
ايـن   1.افزايش يافته است 1382در سال  بردار بهرهميليون  5/3و  1372در سال  بردار بهرهميليون  8/2

ايـن تغييـرات    .مسأله تقسيم اراضي ناشي از ارث حاصل شده اسـت  تأثيرتحت  در بيشتر مواردافزايش 
ها كاسته شده و بر  برداري كه در كشورهاي پيشرفته روز به روز از تعداد بهره هدر شرايطي صورت گرفت

______________________________________________________ 
  ).1382( .ي عمومي كشاورزيمركز آمار ايران، نتايج سرشمار. 1

www.sid.ir


  

  تحليل وضعيت بحران آب در كشور و الزامات مديريت آن
  

131  

ي كارآمـد  بـردار  بهـره كـه امكـان   د شـو  ميباعث  ،شرايطاين . برداري افزوده شده است متوسط هر بهره
  .دشونخاص منابع آب فراهم  طور بههاي كشاورزي و  زمين

  آب وري بهرهآن بر  تأثيربرداران و  سطح سواد پايين بهره -
بخـش   1382برداران كشاورزي كشـور بـر حسـب سـطح سـواد در سرشـماري سـال         بررسي وضعيت بهره

درصـد نيـز    4/34، ضـمن آنكـه    سواد بوده بي ،برداران درصد از بهره 45 بيش ازكه  دهد نشان ميكشاورزي 
 در نامتخصصـ  سـهم ي، سرشـمار  اين نتايج اساس بر ،همچنين. دارند) ابتدايي و كمتر(سطح سواد پايين 

 فـوق ( كشـاورزي  تحصـيالت  بـا  انبردار بهره كه يطور به ؛است پايين بسيار كشاورزي بخش شاغالن ميان

 تشـكيل  را كشـور  كشـاورزي  بـرداران  بهـره  كـل  از درصد 8/0 فقط هزار نفر 8/34 تعداد با )باالتر و ديپلم

هـا در حـوزه    بـرداران و جايگـاه كمرنـگ متخصـص     سطح سواد پايين در عين باالبودن سن بهره 1.دهند مي
ز وري در بخش كشـاورزي را فـراهم كـرده و يكـي ا     هاي ارتقاي بهره كشاورزي زمينه نامناسب اجراي طرح

هرچند سطح باالي سواد به  ،در عين حال. است ايران در كشاورزي نيافتگي توسعهعوامل كند بودن سرعت 
نظـام   رسد مي نظر به اما ،شود ميهاي كالن بخش كشاورزي شناخته  بهبود شاخصبراي عنوان شرط الزم 

   .است نموده اثر كم را مدت كوتاه هاي آموزش از بسياري گذاري سطح سواد وتأثيرخرده مالكي امكان 

 اي آب در بخش كشاورزي قيمت يارانه -

 اقتصادي قيمت ميان زياد اختالف برگرفته از كشور در كشاورزي آب زياد تقاضاي اصلي يكي از داليل

 هـا،  چـاه  از حد از بيش و به همين دليل در چند سال اخير برداشت است آن قيمت عرضه فعلي و آب

  .افزايش شديدي يافته است ها چاه غيرمجاز حفر و حتي عمق افزايش

 رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي منابع آب كشور  -

هاي اقتصـادي و رفـاهي كشـور سـبب      هاي گذشته، در كنار بهبود شاخص رشد جمعيت كشور در دهه
با توجه به تداوم . كشاورزي، شرب و صنعتي شده است شاملهاي مختلف  افزايش مصرف آب در بخش

مشـكالت   تـأثير تحـت  . ناپـذير خواهـد بـود    هاي آتي، رشد مصرف آب اجتناب افزايش جمعيت در سال
 نشـدن  نظام خرده مالكي، سطح سواد پـايين كشـاورزان، تشـكيل   (ساختاري حاكم بر بخش كشاورزي 
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، رشد جمعيت كشور و )هاي اخير ط خشكسالي در سالسرمايه ثابت ناخالص كافي و مولد و تداوم شراي
ي زيرزميني كشور، ضـريب  ها آبويژه منابع  فشار به منابع طبيعي بهرغم  بهافزايش مصرف مواد غذايي 

. هاي روغني در شرايط مناسبي قـرار نـدارد   غالت و دانه شاملويژه در محصوالت زراعي  به 1خودكفايي
كـه   دهـد  نشـان مـي  در كشور ) گندم، برنج، جو و ذرت(ادرات غالت بررسي ساختار توليد، واردات و ص

. بـوده اسـت  درصـد   0/61برابـر  1392-1387هـاي   سـال  درمتوسط ضريب خودكفـايي غـالت عمـده    
هـاي روغنـي،    درصد از دانـه  1/22و  3/30، 5/44متوسط به ترتيب تنها  طور بهاين مدت،  در همچنين

وابستگي كشور . نباتي خام از محل توليد داخلي تأمين شده استهاي روغني و روغن  انواع كنجاله دانه
متوسـط   طـور  بـه  1392-1387هـاي   سـال  درهاي روغني سبب شده است كـه   به واردات غالت و دانه

  .اختصاص يابدهاي روغني  واردات غالت و دانه برايميليارد دالر ارز  2/7ساالنه حدود 
   1392-1387 هاي سال در كشاورزياصلي ضريب خودكفايي محصوالت . 7جدول 

  )درصد( 

  .ا.ا.محاسبات پژوهش مبتني بر آمار وزارت جهاد كشاورزي و گمرك ج: مأخذ            

داخلي محصوالت زراعي سبب شده است كه كسـري تـراز بازرگـاني بخـش     عدم تكافوي توليد 
ميليارد دالر در برنامـه چهـارم    9/2به  كشور ميليارد دالر در طول برنامه سوم توسعه 3/1كشاورزي از 

______________________________________________________ 
مصرف نيز بر اساس رابطه توليد داخلـي بـه عـالوه واردات    . استنسبت توليد داخلي به مصرف كشور ضريب خودكفايي . 1

  . شود منهاي صادرات محاسبه مي

 متوسط دوره 1392 13871388138913901391گروه محصوالت

گروه 
محصوالت 

 غالت

8/489/597/767/695/50غالت  7/60  0/61  
2/545/706/970/978/56گندم  6/71  6/74  
2/499/517/599/442/54برنج  0/45  8/50  
7/536/649/891/694/62جو  4/81  2/70  
5/317/256/294/367/26ذرت  5/31  2/30  

گروه 
محصوالت 

هاي  هدان
 روغني

1/346/262/295/427/73هاي روغنيهدان  2/61  5/44  
هايكنجاله دانه
5/44روغني  3/43  4/32  4/28  7/14  7/18  3/30  

9/303/313/242/200/11روغن نباتي خام  0/15  1/22  
 گروه

محصوالت 
 پروتئيني

4/906/866/780/845/86گوشت قرمز  6/89  0/86  
8/98 گوشت مرغ  4/99  4/97  6/98  9/98  6/101  1/99  

6/502/586/688/644/49قلم9متوسط   0/57  1/58  
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سـهم بخـش    ،بـه همـين ترتيـب    .افـزايش يابـد   1392-1389هاي  سال درميليارد دالر  4/6توسعه و 
رونـد افزايشـي را پشـت     پيشينهاي  سال در) بدون نفت(زرگاني كل اقتصاد كشاورزي از كسري تراز با
 2/46و  0/39، 8/15بـه ترتيـب بـه     كشـور  درصد در برنامه سوم توسـعه  0/7سر گذاشته و از متوسط 

  .  افزايش يافته است 1392و  1391، 1390هاي  درصد در سال
     1392- 1379 هاي سال درصادرات، واردات و تراز بازرگاني بخش كشاورزي . 1 نمودار

  )ميليون دالر(
  
  
  
  
  
  

  .ا.ا.وزارت جهاد كشاورزي و گمرك ج: مأخذ   

ها از كسري تـراز   زيرگروه محصوالت باغي، از مازاد تراز بازرگاني و بقيه زيربخش 1392در سال 
 7/7بـا   ،محصوالت زراعي كه بيشترين وابستگي بـه منـابع آبـي را دارد   گروه . اند بازرگاني برخوردار بوده

  .ميليارد دالر، بيشترين سهم از كسري تراز بازرگاني بخش كشاورزي را به خود اختصاص داده است
                    1392كشاورزي در سال  هاي بخشتراز بازرگاني زير. 8 جدول         

  )دالرميليون (
 وضعيت تراز تجاري تراز بازرگاني واردات صادرات ها بخشزير 

 خالص واردكننده-350699349گروه دام و طيور

 خالص واردكننده-529744گروه شيالت

 خالص واردكننده-84785887741گروه محصوالت زراعي

 خالص صادركننده20937381356گروه محصوالت باغي

 خالص واردكننده-1178133611579هاي غذايي هفرآورد

 خالص واردكننده-5124134828358كل بخش كشاورزي

  ا  .ا.وزارت جهاد كشاورزي و گمرك ج: مأخذ     
  .است) كره(آن و محصوالت لبني هاي هفراوردغذايي وارداتي شامل روغن نباتي، شكر و  هاي فرآورده اصلي اقالم .1    
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سازي اقتصاد، كاهش وابستگي ارزي و كـاهش واردات در كشـور    ترديد يكي از الزامات مقاوم بي
بـه   نكـردن  با توجه به روند رو به رشد كسري تراز بازرگاني بخـش كشـاورزي، در صـورت توجـه    . است

آن،  دنبـال فـت توليـدات كشـاورزي و بـه     ويـژه در بخـش كشـاورزي، اُ    الزامات مديريت منـابع آب بـه  
مهاجرت جمعيت روسـتايي بـه شـهرها،     شاملي و اقتصادي هاي امنيتي، اجتماع پذيري شاخص آسيب

افزايش نرخ بيكاري و افزايش كسري تراز بازرگـاني كشـور و كـاهش سـهم بخـش كشـاورزي از ارزش       
  . افزوده كل اقتصاد، دور از انتظار نخواهد بود

  در مديريت منابع آب كشور 1شناخت كافي اهميت استفاده از تجارت آب مجازي نبود -
در حـال  . دشـو  آب مجازي به عنوان يكي از راهكارها براي كاهش تنش آبي در ايران ارزيابي مي مبادله
ميليارد دالر در بخش كشاورزي، به عنوان يكـي از   8ايران با داشتن كسري تراز بازرگاني حدود  ،حاضر

ب مجازي هرچند در حال حاضر كشور به عنوان واردكننده آ. شود واردكنندگان آب مجازي شناخته مي
مديريت منابع آب نيست، بلكه به واسطه الزامات  تأثيررسد اين روند تحت  ، اما به نظر ميدشو ميتلقي 

 درواردات آب مجـازي در ايـران    بيان ديگر،به . استحاكم بر عرضه و تقاضا براي محصوالت كشاورزي 
ونـد رو بـه افـزايش كـم آبـي در      رود با ر انتظار مي. ناآگاهانه صورت گرفته است دو دهه گذشته تقريباً

عد واردات و صادرات مواد غذايي در تأمين امنيت غذايي، پيوسـته  ايران، اهميت آب مجازي در هر دو ب
مبادله آگاهانه آب مجازي به عنوان يك تدبير اساسي در مديريت منـابع آب   ،بدين ترتيب. افزايش يابد

ه به امنيت بلندمدت غـذايي و مصـرف پايـدار آب    همراه با اصالحات منطقي در ساختار كشاورزي، توج
   2.خواهد كردمين أتدر ايران را 

______________________________________________________ 
ذخيره شده در كـاال ناميـده   ) Virtual Water(آب مجازي  ،دشو به آبي كه در مراحل مختلف توليد يك كاال استفاده مي. 1 

براي توليد يك كيلوگرم از غالت كه به صورت ديم و در شرايط جوي مطلوب رشد كرده بين يك تا دو  ،براي مثال. شود مي
مترمكعـب   5تـا   3بين ) دما و تبخير باال(مترمكعب آب نياز است و براي توليد همين مقدار غله در شرايط جوي نامطلوب 

جايي جريان عظيمـي از آب بـه طـور     ا توجه به حجم باالي تجارت جهاني محصوالت كشاورزي، جابهب. شود آب مصرف مي
تواننـد بـا دخالـت دادن تجـارت آب      كشورهاي كم آب مي. دشو مجازي از طريق تجارت كاالهاي بخش كشاورزي انجام مي

ي را افزايش دهند، از افـزايش فشـار بـر    هاي آبي عالوه بر اينكه ميزان دسترسي خود به منابع آب جهان مجازي در سياست
    .منابع محدود خود نيز بكاهند

  .)1387(.امين سيچاني  و روحاني. 2 
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  حوزه مصارف آب شرب و بهداشتي .4-2-2
  ،كننده نهايي مصرف و هدر رفت آب در مرحله انتقال از مبادي عرضه تا مصرف درستناالگوي  -

  ،آب شرب و بهداشتي نشدن  تفكيك -

 .تقاضا افزايش جمعيت و ضريب شهرنشيني و رشد -

 حوزه مصارف صنعتي .4-2-3

- ر مصرف آب در مناطق مركزي وكويرياستقرار صنايع پ، 

 .همسويي پيك مصرف آب و برق در تابستان -

 راهكارهاي صيانت از منابع آب كشور. 5

قـوانين و مصـوبات    ديگـر سـاله و   هاي كلي نظام، قوانين برنامـه پـنج   سياست شاملدر اسناد باالدستي 
تشـكيل  . قابل توجهي مورد توجـه سياسـتگذاران قـرار گرفتـه اسـت      طور بهموجود، مديريت منابع آب 
آگـاهي نسـبي    دهنـده وجـود   نشـان و تركيـب اعضـا و مصـوبات آن     1381شوراي عـالي آب در سـال   

رسـد وزارت جهـاد كشـاورزي و وزارت     به نظر مـي . استريزان كالن بر مشكالت منابع آب كشور  برنامه
گـذاري را در مـديريت منـابع آب    تأثيرنقش و  ترين مهمگذار تأثيرهاي حاكميتي  نيرو به عنوان دستگاه

هـاي قـانوني موجـود     رود اين دو وزارتخانه با استفاده از ظرفيت انتظار مي بنابراين،. كشور داشته باشند
 توجهبا . عد عرضه و تقاضا اهتمام كافي داشته باشندآب در كشور در دو ب نسبت به مديريت بهينه منابع

راهكارها درخصوص جلوگيري از تشديد بحران آب در  ترين مهمهاي قانوني موجود در كشور  به ظرفيت
  :دشو ميدو بخش عرضه و تقاضاي آب ارائه 

  راهكارهاي صيانت از منابع آب در بخش عرضه .5-1

يت منابع آب تجديدپذير و در دسترس كشور، ضروري اسـت بـراي تـأمين    با توجه به محدود -
منابع آب غيرمتعارف پتانسيل مناسبي بـراي  . دشوبخشي از نيازها، منابع آب جديد جستجو 

برداري از اين پتانسيل بـراي مصـارفي    ريزي مناسب و بهره در صورت برنامه. استاين منظور 
ه بـر منـابع آب   شـد تـوان تـا حـدي از فشـار وارد     ارند، ميرا د ها آبكه امكان استفاده از اين 
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توسـعه دفـع بهداشـتي فاضـالب شـهري و روسـتايي از طريـق        . تجديدشونده كشور كاسـت 
ضـروري   ياقدام ،برداري از منابع آب حاصل از آن در امور كشاورزي هاي عمومي و بهره شبكه
  .دشوكه بايد تسريع  است

و به آب به عنوان كاالي  فتهياتا نگرش عمومي نسبت به آب تغيير د شوتالش  ،ضروري است -
 . اقتصادي در معادالت توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توجه شود

اي برخوردار است كه متأسفانه مورد اسـتفاده   العاده ي زيرزميني از حساسيت فوقها آبمنابع  -
تر مديريت شده  جديطور بهزيرزميني  ضروري است منابع آب بنابراين،. گيرد رويه قرار مي بي
تمـام  اقدام در گام نخست بايد  ترين مهمبه عنوان  .شودنحوه مصرف آن نظارت بيشتري بر و 

بنـدي و   هاي آب در كشـور داراي شمارشـگر شـوند و در گـام بعـد درخصـوص سـهميه        چاه
 .به عمل آيد يتر گذاري اقتصادي منابع آب زيرزميني اقدام جدي قيمت

 .بازار آب با استفاده از تجارب كشورهاي ديگر با هدف اقتصادي كردن استفاده از منابع آبايجاد  - 

 .گذاري مناسب آب و اعمال قيمت پلكاني براي مصارف باالتر از استاندارد جهاني قيمت -

 .المللي ورهاي همجوار بر اساس قوانين بينهاي منابع آبي مشترك با كش استفاده بيشتر از ظرفيت - 

  .هاي زيرزميني هامكان ايجاد سدهاي زيرزميني براي حفاظت از سفربررسي  -

سنجي فنـي، اقتصـادي و زيسـت محيطـي      تكميل مطالعات صورت گرفته در خصوص امكان -
 .انتقال آب از درياي خزر و خليج فارس به مناطق مركزي كشور

  راهكارهاي صيانت از منابع آب در بخش تقاضا .5-2

  حوزه كشاورزي .5-2-1

 نيــزوضــعيت منـابع آب و   تـأثير قابـل مالحظـه تحــت    طــور بـه توليـدات بخـش كشــاورزي    .1
 وري بهـره اجراي تكاليف مقرر در قانون افزايش بنابراين، . استهاي نهاد متولي  سياستگذاري

 نيـز و  كشـور  ، قانون برنامه پنجم توسعه1389بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب سال 
قانون تمركز وظايف و اختيارات بخـش كشـاورزي در وزارت جهـاد كشـاورزي مصـوب سـال       
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 ،در ايـن راسـتا  . بايد با جديت بيشتر در دستور كار وزارت جهاد كشاورزي قرار گيـرد  1391
  :  اقدامات عبارتند از ترين مهم

با توجه به سهم بيش  اصالح الگوي مصرف آب در بخش كشاورزي براياهتمام كافي  -
مـاده  درصدي اين بخش در مصرف آب كشور و با توجـه بـه تكـاليف مقـرر در      90ز ا

وري بخـش   افـزايش بهـره  "قـانون  27مـاده و  كشـور  قانون برنامه پـنجم توسـعه   143
    ."و منابع طبيعي كشاورزي

سازي اراضي و جلوگيري از خرد شدن آن، اجراي الگوي بهينـه   حركت به سمت يكپارچه  -
طبق بسته اجرايـي وزارت جهـاد كشـاورزي در برنامـه پـنجم      (اي  منطقه- كشت ملي

هـاي   اي به سمت فعاليـت  هاي يارانه هاي مالي و كمك و هدايت حمايت) كشور توسعه
 .اي منطقه -كشاورزي داراي الگوي كشت بهينه ملي

المللي از جمله فائو به منظـور اسـتفاده از تجـارب كشـورها      هاي بين افزايش تعامل با سازمان - 
 .وري آب در بخش كشاورزي و مديريت بهينه منابع آب در اين بخش افزايش بهرهبراي 

   1.توسعه پايدارتوجه كافي وزارت جهاد كشاورزي به  -

هاي غيرهدفمند باعث هدر رفتن و مديريت نـامطلوب مصـارف آب    ها و حمايت از آنجا كه كمك .2
قيمـت   ،در حال حاضر. استشود، اصالح منطقي و صحيح اين الگو اقدامي ضروري  كشاورزي مي

تا بهـاي آب  د شو ميپيشنهاد  ،بنابراين. ي زيرزميني در بخش كشاورزي تقريباً رايگان استها آب
 .دشودر بخش كشاورزي به صورت تدريجي منطقي 

______________________________________________________ 
اي كـه بـدون مخـاطره     توسـعه «: ، توسعه پايدار را چنين تعريف كرد1987كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه در سال . 1

تعريـف زيـر بـراي     درايـن مفهـوم   . »هاي آينده براي رفع نيازهاي خود، پاسخگوي نيازهاي حال حاضر باشد انداختن توان نسل
توسعه پايدار، «. توسط شوراي فائو مورد پذيرش قرار گرفت 1988تر بيان شد و در سال  كشاورزي دقيق هاي مواد غذايي و بخش

تار اداري است، به طوري كه تـأمين مـداوم نيازهـاي بشـري و     ساخ مديريت و نگهداري منابع طبيعي و جهت بخشي تحوالت و
) شيالت هاي كشاورزي، جنگلداري و در بخش( چنين توسعه پايداري. هاي آينده را تضمين كند مندي نسل حاضر و نسل رضايت

فنـاوري مناسـب   محيطي به همراه نـدارد، از   ر ژنتيكي گياهي و جانوري همراه است، تخريب زيستيبا حفاظت زمين، آب و ذخا
  ».از نظر اجتماعي مورد قبول است كند، از نظر اقتصادي بالنده و پايدار و ياستفاده م
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واردات و (تجـارت  توجه ويژه بخش كشاورزي بـه مسـأله آب مجـازي، در مـديريت توليـد و       .3
  .استمحصوالت كشاورزي اقدامي مناسب و ضروري ) صادرات

با توجه به مشكالت ساختاري حاكم بر بخش كشاورزي و بـه منظـور صـيانت از منـابع آب       .4
  :وزارت جهاد كشاورزي ،كشور و توليد رقابت پذير مقتضي است

  هاي كشـور، بـا هـدف     استان تماماي به  نسبت به ابالغ الگوي كشت بهينه ملي ـ منطقه
پذير و سازگار با  هاي مالي به سمت توليد محصوالت كشاورزي رقابت سوق دادن حمايت
پذير در بخش كشاورزي  مؤثر در توليد اقتصادي و رقابت نيزمحيطي و  مالحظات زيست

ماهه نسبت به   سه هاي دورهدر و صيانت از منابع آب كشور با قيد فوريت اقدام نموده و 
 . اقدام شودعالي آب  ارائه گزارش عملكرد و نتايج آن به شوراي 

  "را با قيد فوريت تـدوين و ارائـه نمايـد    "سند استراتژي توسعه بخش كشاورزي .
برداري غيراقتصادي بيشـتر آب   تواند به تداوم بهره نقشه راه در بخش كشاورزي مي نبود

 .دشودر اين بخش منجر 

  .نقشه جامع علمي بخش كشاورزياجرايي شدن   .5
توسـط   1391از اهداف كالن نقشه جامع علمي بخش كشاورزي كه در سـال   5بر اساس بند 

شوراي راهبردي بخش كشاورزي وزارت جهـاد كشـاورزي مصـوب شـده اسـت، اهـداف و راهبردهـاي        
گام  يادشده،هرچند تهيه نقشه . مديريت منابع آب در بخش كشاورزي ارائه شده است براياختصاصي 

تحقـق راهبردهـا    براياما حركت عملي  ،دشو ميحفظ منابع آب در بخش كشاورزي تلقي  برايثري ؤم
  .استامري ضروري 

  حوزه مصرف آب شهري .5-2-2
  ،آمايش سرزمين  توجه به آب به عنوان زيرساخت اصلي در توسعه شهرها در طرح -

اصـالح   ،آن دنبـال مـي و بـه   ط اقليمتناسب با شراي خانگياعمال الگوي مصرف آب در بخش  -
 ،گذاري نظام قيمت

 ،جداسازي آب شرب و آب بهداشتي -

www.sid.ir


  

  تحليل وضعيت بحران آب در كشور و الزامات مديريت آن
  

139  

 ،بازسازي خطوط انتقال آب برايگذاري  سرمايه -

 .تفكيك انشعاب واحدهاي مسكوني -

 حوزه مصرف آب صنعتي .5-2-3

به منظور كاهش اثرات منفي بـر   صنعتي و معدنيهاي مهم  محيطي طرح ارزيابي اثرات زيست -
 ،آب منابع

 .هاي صنعتي يابي شهرك توجه كافي به مقوله آب در مكان -

هاي مختلف در دو بازه  راهكارهاي حفظ و صيانت از منابع آب كشور در حوزه ترين مهم ،در مجموع
  .شود ميشرح جدول زير ارائه  همدت ب مدت و ميان زماني كوتاه

  راهكارهاي حفظ و صيانت از منابع آب كشور ترين مهم. 9 جدول
  دوره      

  ميان مدت  مدت كوتاه  بخش

  كشاورزي

 ،ايمنطقه–رعايت الگوي كشت بهينه ملي -
صندوق بيمه محصوالت كشاورزي بـه    هدايت يارانه -

برداران رعايت كننده الگوي كشـت بهينـه    سمت بهره
  ،اي ملي منطقه

  ،سهم آبياري مكانيزهافزايش  برايسرمايه گذاري  - 
  ،هاي آب به سامانه شمارشگر تجهيز كليه چاه -
روز رساني ساختار بانك اطالعاتي وزارت  هاصالح و ب -

   ،جهادكشاورزي
  ،استفاده از تجربيات جهاني در مديريت مصرف آب - 
قيمـت تمـام    دريافتهاي غيرمجاز و  شناسايي چاه -

  ،شده آب مصرفي
در ) تصفيه فاضـالب (غيرمتعارف افزايش سهم منابع آبي  - 

 .تامين آب مورد نياز بخش كشاورزي

  ،ايمنطقه -رعايت الگوي كشت بهينه ملي -
در تدوين الگوي تجـاري   "آب مجازي"توجه كافي به مقوله  -

  ،مواد غذايي
  ،ايجاد بازار آب با استفاده از تجارب جهاني و بومي سازي آن - 
ي براي استفاده از تجربيـات  الملل هاي بين همكاري با سازمان -

  ،وري آب در بخش كشاورزي افزايش بهره برايجهاني 
  ،گذاري آب اصالح نظام قيمت -
جلـــوگيري از خردشـــدن اراضـــي و حركـــت بـــه ســـمت  -

سازي اراضي كشاورزي توسط وزارت جهاد كشـاورزي   يكپارچه
  .ها شركت ديگر هاي تعاوني و يا اقسام در قالب ايجاد شركت

  خانگي

 ،هاي گروهيافزايش فرهنگ مصرف آب از طريق رسانه - 
  ،بازسازي خطوط انتقال آب برايگذاري  سرمايه - 
ـاني بـراي     -  اعمال نظام قيمت گذاري و اعمال قيمـت پلك

  .مصارف باالتر از استاندارد جهاني
  

  ،گذاري آب اصالح نظام قيمت-
  ،تفكيك آب شرب و بهداشتي -
يابي شـهرهاي جديـد و توسـعه     توجه به اقتصاد آب در مكان -

  ،شهرهاي موجود
ـاالتر   اعمال نظام قيمت -  گذاري و اعمال قيمت پلكاني براي مصارف ب

  .از استاندارد جهاني

  صنعتي

هاييابي شهركتوجه كافي به موضوع آب در مكان -
  ،صنعتي

يـابي واحـدهاي    توجه كافي به موضوع آب در مكان -
  ،صنعتي پرمصرف

 .در ايجاد واحدهاي صنعتي"آب مجازي"توجه به تجارت - 

  ،هاي صنعتي يابي شهرك توجه كافي به موضوع آب در مكان-
يـابي واحـدهاي صـنعتي     توجه كافي به موضوع آب در مكان -

  ،پرمصرف
  .در ايجاد واحدهاي صنعتي "آب مجازي"توجه به تجارت  -
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 هاپيشنهادارائه  و بندي عجم. 6

  بندي جمع. 6-1

بـرداري از منـابع آبـي تـا سـال       دهد كه در صورت تداوم روند فعلي بهـره  ي نشان ميالملل بينمطالعات 
بررسـي  . درصد از جمعيت جهان در معرض تنش آبي شـديد قـرار خواهنـد گرفـت     42بيش از  2050
در كشـور ايـران    "شـدت تـنش آبـي   "و  "پذير سرانه آب تجديد"هاي آب از جمله دو شاخص  شاخص
با توجه بـه ثابـت بـودن منـابع آبـي كشـور و       . استكشور به شرايط تنش آبي شديد  ورود دهنده نشان

هنگـام   هـاي مناسـب و بـه    در صـورت عـدم اتخـاذ سياسـت     -افزايش جمعيت و سطح رفاه و بهداشت 
تشديد شرايط نامطلوب منـابع آبـي كشـور     ،آن دنبالرشد تقاضاي آب و به  -مديريت منابع آب كشور

توزيع نامتقارن آب در نقاط مختلف كشور، گستره عظيم منـاطق خشـك و نيمـه     .يستدور از انتظار ن
خشك و تمركز جمعيتي در مناطق مركزي كشـور، در كنـار رانـدمان پـايين آب در بخـش كشـاورزي       

برداري از منابع آب زيرزميني، خشك شدن  كه به تشديد بهره استهاي جدي فرآروي حوزه آب  چالش
تداوم اين وضعيت، ضمن كـاهش  . دشو ميها منجر  ميني و فرونشست دشتو شور شدن منابع آب زيرز

توان توليدات كشاورزي در كشور، زمينه عدم امكان زندگي در برخي از مناطق كشور را فـراهم خواهـد   
  . كرد

نظـام خـرده مـالكي، سـطح سـواد پـايين       (مشكالت ساختاري حاكم بر اين بخـش   تأثيرتحت 
هـاي   كشاورزان، عدم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كافي و مولد و تـداوم شـرايط خشكسـالي در سـال    

فشار بـه منـابع طبيعـي    رغم  بهافزايش مصرف مواد غذايي و  ،آن دنبال، رشد جمعيت كشور و به )اخير
غـالت و   شـامل ويژه در محصـوالت زراعـي    ي زيرزميني كشور، ضريب خودكفايي بهاه آبويژه منابع  به

هاي روغني سبب  وابستگي كشور به واردات غالت و دانه. هاي روغني در شرايط مناسبي قرار ندارد دانه
 بـراي ميليـارد دالر ارز   2/7متوسـط سـاالنه حـدود     طـور  به 1392 -1387هاي  سال درشده است كه 
عـدم تكـافوي توليـد داخلـي محصـوالت       افزون بر اين،. هاي روغني اختصاص يابد و دانه واردات غالت

ميليـارد دالر در طـول برنامـه     3/1زراعي سبب شده است كه كسري تراز بازرگاني بخش كشـاورزي از  
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هـاي   سـال  درميليارد دالر  4/6و  كشور ميليارد دالر در برنامه چهارم توسعه 9/2به  كشور سوم توسعه
د كه سهم بخش كشاورزي از كسري تراز بازرگاني كل اقتصـاد  شوو سبب  فتهياافزايش  1389-1392

درصد  2/46و  0/39، 8/15به ترتيب به  كشور درصد در برنامه سوم توسعه 0/7از متوسط ) بدون نفت(
  .افزايش يابد 1392و  1391، 1390هاي  در سال

  پيشنهادهاارائه . 6-2

 منظـور  بـه جلوگيري از مواجهه با بحران آب و تشديد آن در كشور، مستلزم اقدامات سياستي گسـترده  
مات اريـزان كـالن بـه مقولـه آب و اقـد      اصالح رويكردهاي برنامه شاملپذير  صيانت از منابع آب تجديد

شود خالصه موارد مهم ارائه مي طور بهكه  استعد عرضه و تقاضا اجرايي در دو ب:  

هاي اقتصادي، اجتماعي و امنيتـي و   گذاري چالش كمبود آب بر حوزهتأثيريت مقوله آب و اهم -
صـيانت از   منظـور  بههاي مختلف حوزه آب  گذاري كافي در بخش ضرورت سرمايه ،آن دنبالبه 

ارشـد كشـور بايـد مـورد     ن مسـئوال منابع آب زيرزميني كشور به عنوان يك فرض مسلم براي 
 كشـور  هاي ساالنه و برنامه ششم توسـعه  ضروري است در بودجه ،همچنين. مالحظه قرار گيرد

 . اين موضوع به عنوان راهبرد اساسي مورد توجه قرار گيرد

عد عرضه اي در هر دو ب ضرورت مديريت يكپارچه منابع آب كشور به جاي نگاه استاني و منطقه -
 ،و تقاضا

 ،توجه كافي به موضوع آب در آمايش سرزمين -

به تداوم رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي آب و ثابت بودن منابع آب تجديدپـذير،   توجهبا  -
سـناريوي موجـود و مطلـوب، وضـعيت      درضروري است در چارچوب بسته مطالعاتي جامع، 

منابع آب كشور، رشد جمعيت، توليدات كشاورزي، تراز بازرگاني بخـش كشـاورزي و امنيـت    
هاي مناسب  ريزي مطالعه قرار گرفته و راهكارها و برنامههاي آينده مورد  سال درغذايي كشور 

  .  دشوتوازن منابع و مصارف آب و مواد غذايي تدوين  براي
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درصدي ايـن بخـش از مصـرف آب،     90با توجه به سهم بيش از  كشاورزي مصارف حوزهدر  -
  :استمديريت بهينه منابع آب ضروري زير براي اقدامات سياستگذاري و اجرايي 

  هـاي   اي به سـازمان  منطقه -جهاد كشاورزي ضمن ابالغ الگوي كشت بهينه مليوزارت
مبنـي بـر    كشـور  قانون برنامه پنجم توسـعه  141استاني گزارش عملكرد بند الف ماده 

 يادشدهكننده الگوي  هاي كشاورزي رعايت هدايت اعتبارات و تسهيالت به سمت فعاليت
 . شوراي عالي آب ارائه نمايد مشخص به يتواتررا در 

     با توجه به تصويب قانون تمركز وظايف اختيارات مرتبط بـا بخـش كشـاورزي در وزارت
جهاد كشاورزي، آن وزارتخانه در تدوين الگوي تجـاري بخـش كشـاورزي شـاخص آب     

 . مجازي را مورد توجه كافي قرار دهد

 محصـوالت كشـاورزي، بـا     تشكيل كارگروه تدوين همزمان الگوي كشت و تجارت بهينه
هدف توجه همزمان به ميزان آب بري توليدات كشاورزي، شاخص آب مجـازي، قيمـت   

عمليـاتي   يتوانـد گـام   تمام شده داخلي و قيمت جهاني زير نظر شوراي عـالي آب مـي  
توجه كافي به الزامات محدوديت منابع آب در انتخـاب محصـوالت كشـاورزي     منظور به

  .باشد) اردات و صادراتو( توليد و تجارت براي
    وزارت جهاد كشاورزي در تخصيص يارانه بيمه محصوالت كشاورزي اولويـت اختصـاص

اي را  منطقـه  -كننـده الگـوي كشـت بهينـه ملـي      هاي كشاورزي رعايت يارانه به فعاليت
 . رعايت نمايد

 روزرساني ساختار بانك اطالعاتي وزارت جهاد كشاورزي به منظـور مـديريت   هو ب  اصالح 
 .بهتر مصارف آب در اين بخش

  قيمــت تمـام شــده در مــديريت منــابع آب در بخــش   توجـه بــه ارزش اقتصــادي آب و
 .كشاورزي

گذاري  هاي گروهي، سرمايه افزايش فرهنگ مصرف آب از طريق رسانه ،خانگي مصارف حوزه در -
گذاري و اعمال قيمت پلكاني براي مصارف  بازسازي خطوط انتقال آب، اعمال نظام قيمت براي
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بازسـازي خطـوط    برايگذاري  باالتر از استاندارد جهاني، تفكيك آب شرب و بهداشتي، سرمايه
 يابي شـهرهاي جديـد و توسـعه شـهرهاي موجـود از      انتقال آب و توجه به اقتصاد آب در مكان

  .استالزامات مواجهه با بحران آب  ترين مهم

عنـوان جـزء    محيطي و توجه ويژه به موضوع آب، به مالحظات زيست ،عتيصن مصارف حوزه در -
و هـاي صـنعتي    يـابي شـهرك   مكانمالي و اقتصادي در  -پذيري فني احراز توجيه ناپذير جدايي

 .ريزان اين حوزه قرار گيرد هبايد مورد توجه برنام احداث واحدهاي صنعتي پرمصرف آب مي
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