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  عرضه و تقاضاي آب و چالش هاي پيش رو در ايران

  

  قرباني هزادب

  هيئت علمي گروه آب، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شهركرد

  

 چكيده

بحران آب و خشكسالي پديده اي است كه از ديرباز بسياري از نقاط جهان از جمله كشور ايران را از لحاظ  هر چند

ر داده است، ولي در شرايط موجود عوامل متعددي از جمله رشد روز افزون اقتصادي و امنيتي مورد تهديد قرا

اين در حالي است كه به علت تغييرات . جمعيت و در نتيجه افزايش تقاضا برا ي آب اين بحران را تشديد مي كنند

در كنار . شرايط آب و هوايي، كاهش بارندگي و محدوديت سفره هاي آب زير زميني عرضه آب در حال نقصان است

اين عوامل علمي نبودن كشاورزي، بي توجهي به راندمان آبياري در اين بخش، عدم فرهنگ سازي در مصرف آب در 

بخش هاي ديگر، عدم اجراي قوانين و مقررات مربوط به آب، عدم برنا مه ريزي و انجام تحقيقات كاربردي در 

له آب چالش هاي جدي است كه  كشور ما با آن برگرداندن آب به چرخه مصرف و نگاه مقطعي متوليان به مسأ

در اين مقاله سعي شده است  كه با نگرشي واقع بينانه با تطابق عرضه و تقاضاي آن به عنوان يكي از . مواجه است

روش هاي كاربردي براي مقابله با بحران آب و خشكسالي در سال هاي پيش رو موضوع بحران آب مورد بحث و 

تيجه اين مطالعه نشان مي دهد كه منابع آب مهار شده با تقاضاي فعلي تطابق ندارد  و اگر تمام ن. بررسي قرار گيرد

مهار نشوند مشكل كمبود آب در بخش هاي مختلف مشكالت جدي به وجود خواهد  1400آبهاي سطحي تا سال 

  . آورد
  

  ايران، بحران آب، چالش ها، عرضه و تقاضا: كليدي كلمات
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  مقدمه

الي پديده اي است شناخته شده كه از ديرباز بسياري از نقاط جهان از جمله كشور ايران با آن مواجه بوده خشكس

بحران آب در درون مرزها و نقاط مرزي يك چالش جدي است كه مي تواند از لحاظ اقتصادي و امنيتي ثبات . است

  . كشورها را مورد تهديد قرار دهد

هوايي از جمله كاهش بارندگي، افزايش درجه حرارت و تبخيرموجب  در وضعيت فعلي تغييرعوامل آب و

ميليارد متر مكعب 11حجم آب پشت سدها به ميزان  1387كاهش ذخاير سطحي گرديده، به طوري كه در سال 

اين در حالي است كه منابع آب زير زميني نيز به علت برداشت بي رويه،  با شيب تندي در ). 3(كاهش نشان ميدهد 

البته بايد پذيرفت كه سفره هاي آب زير ). 3(نقصان است و روندي مشابه آب هاي سطحي را طي مي كند حال 

زميني سرمايه اي است كه حاصل بارش ها و نفوذهاي  طوالني مدت آب به اليه هاي زير زميني است، كه در اندك 

  .زماني كاهش يافته و زماني اثري از آن بر جا نخواهد ماند

، باال رفتن بهداشت عمومي و در نتيجه % 1/1محدوديت ها، رشد روز افزون جمعيت با نرخ  در كنار اين

به موازات اين عوامل سنتي بودن كشاورزي، بي توجهي به  . افزايش تقاضا برا ي آب اين بحران را تشديد مي كند

ي ديگر، عدم اجراي ، كم رنگ بودن فرهنگ مصرف آب در بخش ها%)35در حد (راندمان آبياري در اين بخش 

قوانين و مقررات مربوط به توزيع عادالنه آب، عدم برنا مه ريزي و انجام تحقيقات كاربردي در برگرداندن آب به 

  . چرخه مصرف و نگاه مقطعي متوليان به مسأله آب چالش هاي جدي است كه  كشور ما با آن مواجه است

انه با تطابق عرضه و تقاضاي آب به عنوان يكي از كه با نگرشي واقع بين در اين مقاله سعي شده است

  .روشهاي كاربردي براي مقابله با بحران آب و خشكسالي موضوع بحران آب مورد بحث و بررسي قرار گيرد

  

  منابع آب تجديد شونده در سطح ايران

رد متر مكعب است كه ميليا 400مالحظه مي شود، ميزان بارش ساليانه  در ايران بالغ بر  1همان طور كه در جدول 

ميليارد  270ميليارد متر مكعب آن جزء منابع آب تجديد شونده محسوب مي شود و الباقي كه  130از اين ميزان 

  ).5(رس خارج مي شود مكعب است از طريق تبخيرتعرق از دست

هاي ميليارد متر مكعب آن به آب 92ميليارد متر مكعب آب تجديد شونده مقدار  130البته  از مقدار

الزم به يادآوري است كه از . ميليارد متر مكعب آن  به سفره هاي آب زير زميني نفوذ مي كند 38سطحي و 

ميليارد متر مكعب برقرار است كه  62رودخانه كشور با آبدهي ساليانه  16آن فقط در % 70جريانهاي سطحي حدود 

مالحظه مي شود، سرانه  2انطور كه در جدول هم). 5(حاكي از عدم توزيع يكنواخت منابع آب در سطح كشور است

آب تجديد شونده در جهان است كه اين حاكي از شدت  4/1منابع آب تجديد شونده در سطح ايران ناچيز و تقريبأ 

  ).5(خشكي در اين نقطه از جهان است

 همان گونه كه مالحظه مي. قابل مالحظه است 3در جدول  1387تا  1383وضعيت بارش در سال هاي 

اين در حالي است كه پراكنش بارندگي نيز در . شود، ميزان بارندگي طي سالهاي گذشته سير نزولي داشته است

با توجه به اين شكل . پراكنش بارندگي را در سطح كشور نشان مي دهد 1شكل . سطح كشور وضعيت مطلوبي ندارد

كشور داراي ميزان % 1است و كمتراز  ميلي متر 100ميزان بارندگي در بيش از نيمي از سطح كشور كمتر از 

  ).   3(ميلي متر است  1000بارندگي بيش از 

در ايران به متوسط بلند  1386- 87طبق گزارش سازمان هواشناسي كشور، ميزان بارندگي در سال آبي 

درصد كاهش  49به ميزان  1386درصد و نسبت به متوسط بارندگي در سال  45مدت سال هاي گذشته به ميزان 

در استان چهارمحال و بختياري كه سرچشمه دو رودخانه بزرگ كشور يعني كارون و زاينده رود است، . داشته است
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نتيجه اين كاهش بارندگي افت سطح ). 2(كاهش بارندگي بوده است%  3/67به ميزان  1386-87در سال آبي 

  .شده استمتر گزارش  30و  25درياچه هاي پشت سد هاي زاينده رود و دز به ميزان 

  
  )4)(در سال ميليارد متر مكعب(خالصه منابع آبي كشور  - 1جدول 

 بارش 400

 تبخيرو تعرق 270

 منابع تجديد شونده 130

 سطحي آبهاي 92

 تغذيه منابع آبهاي زيرزميني 38

 به منابع آبهاي تجديد پذيرمصارف آبهاي بازگشتي از  29

 منابع آب تجديد شونده و آبهاي برگشتي 159

  

  

  )5(منابع آب تجديد شونده در سطح ايران و جهان  - 2جدول 

 جمعيت )متر مكعب در سال(منابع آب تجديد شونده 

  1995سال 

 )ميليون نفر(

 مساحت

 )ميليون كيلومتر مربع(

 مكان

 كل حجم
9

10
−

× در هر كيلومتر  سرانه 

 مربع

 جهان 135 5633 317000 7600  42811

 ايران 648/1 69 79000 1900  131

  
 )5(وضعيت بارش و رواناب سطحي  - 3جدول 

رواناب سطحي 

ميليارد (

 )مترمكعب

  كاهش بارندگي

  (%)نسبت به متوسط دراز مدت 

 دوره زماني )ميلي متر(بارش 

 )ساله 37(متوسط دراز مدت  1/250  -----  8/93

 83-84سال  9/285  +3/14 2/93

  85-86سال   8/268  -5/7  6/87

  86-87سال   6/137  -45  9/44
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  كشور در نقشه پراكنش بارش -1شكل 

  

 بروز پديده خشكسالي و كاهش ميزان بارش در طول سال آبي، اگر":وزارت نيروبنا بر اعالم روابط عمومي 

شود، چندين مرتبه صورت گرفته  ثبت و ضبط مي ها در وزارت نيرو چه در چهل سالي كه آمار مربوط به ميزان بارش

را از نظر ميزان  يو بيست سال خشكسال يو در طول چهل سال گذشته، پنج سال نرمال، پانزده سال ترسال

ترين سال آبي كشور را در طول چهار   ترين و خشكسال  بارش  ايم، اما امسال كم هاي جوي پشت سر گذاشته بارش

ها به كمتر از نصف متوسط بارش ساالنه كاهش يافته و حجم  اي كه حجم بارش م، به گونهكني دهه گذشته تجربه مي

درصد كاهش همراه بوده و حجم آب مخازن پشت سدها كه در سال گذشته و در  60ورودي آب به مخازن سدها با 

  ).3("سيده استميليارد مترمكعب آب ر 14ميليارد مترمكعب بود، هم اكنون به كمتر از  25همين ايام حدود 

  

  تقاضا براي آب

و  5/10، 95/1به ترتيب  1342نسبت به سال  1380نياز بخش هاي مختلف كشاورزي، شهري و صنعت در سال 

و نسبت  95/1اين در حالي است كه متوسط اين نسبت در مجموع بخش هاي مختلف . برابر شده است 6/36

نتيجه آنكه، عرضه آب نه تنها متناسب با ).  2شكل (ت برابر شده اس 72/2سال   40جمعيت به سال مبنا، طي 

  ).  4جدول (افزايش جمعيت افزايش نيافته، بلكه تقاضا با فشار بر منابع وكاهش شديد آنها جبران شده است 

 86/3( 4/90به ) 1342(نسبت به سال مبنا    1400پيش بنيي مي شود كه جمعيت كشور در سال 

 7/13، 33/2مطلوب براي آب دربخش هاي مختلف كشاورزي، شهري و صنعت به ترتيب افزايش يابد وتقاضا ) برابر

  ).5جدول (برابر شود  80و 

هاي  بازگشتي و حجم  ، كل ظرفيت قابل مهار آبهاي سطحي با در نظر گرفتن پساب 6با توجه به جدول 

اين در حالي است كه حجم  .ميليارد متر مكعب است 121ذخيره غير ساالنه مخازن سدهاي زنجيره اي معادل 

ميليارد متر مكعب است و پيش بيني مي شود با احتساب حجم  32فعلي آب هاي مهار شده در سدها معادل 

نتيجه آنكه . ميليارد متر مكعب بالغ شود 9/95سدهاي در دست ساخت و سدهاي در دست مطالعه اين ميزان به 

دهاي موجود، در دست ساخت و سدهاي در دست مطالعه به بايد به ظرفيت س) 1400تا سال (سال آينده  13طي 
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جواب ) بدون احتساب آبهاي زير زميني(ميليارد متر مكعب ديگر افزوده شود تا عرضه آبهاي سطحي  1/25ميزان 

البته اين سناريو با نگاهي خوش بينانه به متوسط ).   6جدول (ميليارد متر مكعب آب باشد  2/113گوي تقاضاي 

  ) .4(ميلي متر در سال تهيه شده است 1/250بارش 

  

 )5(1380تا  1342تحوالت مربوط به جمعيت و نوع مصارف   از سال  - 4جدول 

 انواع مصارف واحد سال  1342نسبت به سال 

1380 1375 1367 1357 1342 

 كشاورزي و آبزيان ميليارد متر مكعب 1/44 8/49 6/70 4/81 86  95/1

 شهري و روستايي ميليارد متر مكعب 57/0 9/1 2/3 5/4 6  5/10

 صنعتي ميليارد متر مكعب 03/0 4/0 7/0 9/0 1/1  6/36

 جمع بهره برداري ميليارد متر مكعب 70/44 1/52 5/74 8/86 1/93  1/2

 جمعيت ميليون نفر 4/23 4/36 4/53 60 65  77/2

 

 

 

 

 سال گذشته 40و رشد تامين آب در  مقايسه رشد ساالنه جمعيت -2شكل 

  
  )5(ميليارد مترمكعب در سال  )1400سال ( طرح جامع آب كشور  مطلوبسناريوي  - 5جدول 

 

 مصارف  1342 1375 1380 1400سال 

نسبت به  مبناي محاسبه

سال 

1342  

 مصرف

ميليون نفرجمعيت سال  4/90

1400 

 شرب  57/0 5/4 6 8/7  7/13

 صنعت و معدن  03/0 9/0 1/1 4/2  80 درصد رشد در سال 3

كيلوگرم محصوالت 8/1توليد 

كشاورزي به ازاي هرمترمكعب 

 مصرف آب

 كشاورزي  1/44 4/81 86 103  33/2

 جمــع  70/44 8/86 1/93 2/113  53/2 
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درصد حجم رودخانه هاي  5/5حدود 

 اصلي كشور

 محيط زيست  - - - 5  ---- 

براساس توسعه نيروگاههاي برقابي 

 ركشو

انرژي برقابي   ----  6000 6500 36000  ---- 

 گيگاوات ساعت

  

  

 )5) (ميليارد متر مكعب(مهار آبهاي سطحي كشور  - 6جدول 

 )هاي  بازگشتي و حجم ذخيره غير ساالنه مخازن سدهاي زنجيره اي با ملحوظ داشتن پساب(كل ظرفيت قابل مهار  121

 ظرفيت مهار شده تا كنون 32

 در دست اجرا براي مهار ظرفيت سدهاي 1/26

 ظرفيت سدهاي در دست مطالعه براي مهار 8/39

 باقيمانده 1/25

  

  

  نتيجه گيري 

  :نتايج حاصل از اين مطالعه به شرح زير است

در شرايط . كشور ايران در يك منطقه خشك از جهان واقع است كه همواره با خطر پديده خشكسالي تهديد مي شود

روز افزون جمعيت، عدم توازن عرضه و تقاضاي آب وعدم مهار كامل آب هاي سطحي، موجود نيز به علت رشد 

در كنار اين عوامل علمي نبودن . كاهش سفره هاي آب زير زميني و كاهش نزوالت اين خطر بسيار جدي است

 كشاورزي، بي توجهي به افزايش راندمان آبياري در اين بخش، عدم فرهنگ سازي در مصرف آب در بخش هاي

ديگر، عدم اجراي قوانين و مقررات مربوط به آب، عدم برنا مه ريزي و انجام تحقيقات كاربردي در برگرداندن آب به 

در حال . چرخه مصرف و نگاه مقطعي متوليان به مسأله آب چالش هايي هستند كه  ما در ايران با آن مواجه ايم

مهار نشوند كمبود آب  1400گر تمام آبهاي سطحي تا سال حاضر منابع آب موجود با تقاضاي فعلي تطابق ندارد  و ا

  . در بخش هاي مختلف مشكالت جدي را براي كشور به وجود خواهد آورد
  

 منابع

 /7/ 31هواشناسـي كشـور از    سـازمان  سـينوپتيك  ايستگاههاي بارندگي  )1387(سازمان هواشناسي كشوري،  ]1[

  .هواشناسي 1387، گزارش 1/4/1387لغايت 1386

  .1374-1386سازمان آب منطقه ايي استان چهار محال و بختياري، گزارش سالهاي ] 2[

 .342جلد اول    ناشر مؤلف، تهران، صص  -آبياري عمومي 1369فرداد، ] 3[

بحران آب و لزوم اعمال روش هاي فرهنگي اجتمـاعي بـراي صـرفه جـويي در مصـارف آب      ) 1387. (قرباني، ب] 4[

  .منطقه اي خشگسالي،  دانشگاه شهركرد، شهركرد، استان چهار محال و بختياري، ايران شهري در ايران كنفرانس

كنفـرانس منطقـه اي حـوزه كـارون      آب كشورمديريت چالشها و الزامات ) 1385(وزارت نيرو، معاونت امور آب، ] 5[

  .شمالي و زاينده رود،  دانشگاه شهركرد، شهركرد، استان چهار محال و بختياري، ايران
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