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 بزرسي رٍشْاي استفادُ اقتصادي اس آب

 

كيَاى كيويايي 

كارشٌاس هٌابع آب شزكت هٌْدسي هشاٍر هْاب قدس 

افشيي جْاًگيزسادُ 

كارشٌاس ارشد عوزاى آب 

چكيدُ 

تاالسىتي اسصؽ اٍتلادي آب ؿيشيي دس خْاى، خاتدايي ٍ اًتَال آب اص هٌاعٌ پشآب تِ هٌاعٌ ّن آب سا هَخة گشديذُ اػت، 

خْت حيؼ ٍ ًگْذاسي ايي هايـ حيات تخؾ ِّ دسآيٌذُ ًيض ػثة تشٍص هـْالتي خَاّذ گشديذ هي تايؼت اص تواهي ساُ 

حلْاي هَخَد حذاّثش اػتيادُ اٍتلادي سا ًوَد، دس ايي هَالِ ػقي ؿذُ اص تيي سٍؿْاي گًَاگًَي ِّ خْت اػتيادُ تْتش اص 

ٍ آب  ِ تٌذي  آب هي ؿَد ػِ سٍؽ هتذاٍل دس ػغح خْاى سا تايْذيگش هَايؼِ ًوَد ايي ػِ سٍؽ ؿاهل اًتَال آب،آب تؼت

ِ ّاي اًتَال خاتدا هي ؿَد ِّ اخشاي چٌيي . هداصي هي تاؿذ دس سٍؽ اًتَال، آب تغَس هؼتَين اص عشيٌ ّاًال ّا ٍ لَل

ِ تٌذي ِّ املة تشاي هلاسه ؿشب . پشٍطُ ّايي يِ ػشي هغالقات اٍليِ ٍ اهْاى ػٌدي دٍيَي سا هي علثذ دس سٍؽ آب تؼت

ِ پزيش اػت ًياص تِ تشسػي ّيييت آب دس ػغح اػتاًذاسد تيي الوللي اهشي ضشٍسي تِ ًؾش هي سػذ آب هداصي هثحث . تَخي

خذيذي دسهشاٍدات آب هي تاؿذ ٍ هٌؾَس هيضاى آب هلشه ؿذُ دسخشياى تَليذ يِ هحلَل اػت ِّ دس ػغح تيي الوللي 

. هثادلِ هي ؿَد

 آب،اٍتلادي،اًتَال،تؼتِ تٌذي،هداصي: كلوات كليدي
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هقدهِ 

 اىضايؾ خوقيت، تاهيي آب ٍ تخشية هحيظ صيؼت، ِّ تِ ًحَ تِ ّن پيچيذُ اي تا يْذيگش 21ػِ تحشاى فوَهي ٍشى 

 50خوقيت خْاى عي . سؿذ خوقيت تِ فٌَاى فاهلي اكلي ٍ هحشُ اص خايگاُ ٍيظُ اي تشخَسداس اػت. دس استثاط هي تاؿٌذ

% 58 ٍ تغَس هياًگيي پتاًؼيل ػْن ػشاًِ آب دس ايي هذت حذٍد  هيلياسد ًيش سػيذُ اػت6 تِ تيؾ اص 5/2ػال اخيش اص 

تِ خوقيت خْاى  (هقادل يِ ّـَس تا خوقيت هتَػظ) هيليَى ًيش 30دس حال حاضش ػاالًِ حذٍد . ّاّؾ پيذا ّشدُ اػت

 تشاػاع تحَيَات ٍ گضاسؿات ػاصهاى هلل هتحذ .اضاي ؿذيذ تشاي آب هي تاؿذ ٍ عثقاً ايي آهاس ًـاًگش تٌاضاىِ هي ؿَد

 هيلياسد ًيش دس خْاى اص 1/1 تشاتش خٌگ ّاي اخيش تشآٍسد گشديذُ اػت ٍ دس حال حاضش 10تليات ًاؿي اص هلشه آتْاي آلَدُ 

. هلشه آب ؿشب تْذاؿتي هحشٍم هي تاؿٌذ

.  ٍدهٌاتـ هحذٍد آب تا تنييش ٍ ّاّؾ ّيييت تِ ػوت هحذٍديت تيـتش پيؾ هي س-

.  هي ؿَدخالء تيي هٌاتـ آب ٍتَاضاي اًؼاى تشاي دػتياتي تِ آى سٍص تِ سٍص تيـتش-

.   تَصيـ تاسًذگي تش سٍي ّشُ خاّي ًاهتَاصى اػت-

.  حدن ىاضالب ّا ٍ آاليٌذُ ّاي آب دس حال اىضايؾ اػت-

.  تا تيالى هٌيي آب هَاخِ ًوَدُ اػتتي سٍيِ تؼياسي اص ػيشُ ّاي آب صيش صهيٌي ساهلشه - 

 .تَاضا تشاي هَاد مزايي تيـتش ٍ تٌَؿ خذهات ، تَاضا تشاي آب سا ًيض اىضايؾ دادُ اػت- 

 

 اًتقال آب 

اًتَال آب يْي اص ساّْاي تاهيي تشاي سىـ ًياصّاي ىضايٌذُ آب دس هحذٍدُ ّاي ّن آب اػت تِ فثاست ديگش اًتَال آب 

اًدام هغالقات اهْاى . اصحَصُ اي پشآب تِ حَصُ ّن آب يْي اص ساّْاي هقوَل اىضايؾ هٌاتـ آب حَصُ ّاي خـِ هي تاؿذ

لزا دس اًدام پشٍطُ ّاي اًتَال آب دس ػغح تيي الوللي ىاّتَسّاي اكلي . ػٌدي هْوتشيي هشحلِ اًدام ايٌگًَِ پشٍطُ ّا هي تاؿذ

الصم تِ رّش اػت دس اّثش ّـَسّا . تايذ ؿٌاختِ ٍ تشسػي ٍ تا دس ًؾش گشىتي آًْا پشٍطُ هَسد ًؾش سا تِ هشحلِ اخشا دسآٍسد

ِ ّاي اًتَال يا ّاًال ّاي اًتَال تشاي اّذاه خاكي اص خولِ ّـاٍسصي، ؿشب يا كٌقت  پشٍطُ ّاي اًتَال آب صيادي تِ كَست لَل

  ]1[. .تِ هشحلِ اخشا دس آهذُ اًذ

اخشاي ّش عشح فوشاًي دس ػغح هلي يا تيي الوللي ًياصهٌذ ؿشايظ خاف خَد هي تاؿذِّ پشٍطُ ّاي اًتَال آب ًيض اص 

. ايي ٍافذُ هؼتثٌي ًوي تاؿٌذ

ىشٌّگي ٍ اختوافي -  

دس پشٍطُ ّاي اًتَال آب تيي الوللي هخاليت ّايي اص لحاػ ىشٌّگي ٍ اختوافي تَخَد خَاّذ آهذ ِّ املة ايي هؼائل دس 

هشدم دس ايي هٌاعٌ تِ دليل ايٌِْ تش آب ٍ هٌاتـ آتي هَخَد دس هحل اٍاهت خَد احؼاع . ّـَسّاي كادس ٌٌّذُ ديذُ هي ؿَد

. هالْيت داسًذ تا خشٍج آب  هخاليت هي ٌٌّذ
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اٍتلادي - 

.   اًتَال آب تايذ تا ػايش سٍؽ ّاي تشآٍسد ًياص آتي اص هٌؾش اٍتلادي هَايؼِ گشددالو 

تِ ميش اص ايي دس تواهي .  دساًتَال آب خْت هلاسه ؿشب ٍ تْذاؿت ، هؼائل اٍتلادي ّن سًگ خلَُ هي ٌّذب 

. هَاسد اص خولِ اًتَال خْت هلاسه ّـاٍسصي، كٌقت ٍتَليذ اًشطي تايذ تشآٍسد اٍتلادي ّالى هذًؾش ٍشاس گيشد

.   تشآٍسدّاي اٍتلادي هشتَط تِ آب هاصاد تش هلشه ّـَس كادس ٌٌّذُ هي تاؿذج 

ِ ّاي اختوافي ٍ هحيظ صيؼتي د   عشح ّاي اًتَال تايذ حذاٍل ّضيٌِ هوْي سا داؿتِ تاؿذ ٍ تايذ دس ًؾش داؿت ّضيٌ

. ٍاسد ؿذُ تشحَصُ كادس ٌٌّذُ آب ًيض تايذ تشآٍسد ؿذُ ٍ دس هحاػثِ اٍتلادي تشآٍسد گشدد

ػياػي -  

ايي تشسػي تايذ اص پيـيٌِ ػياػي دٍ ّـَس آماص ٍ تا .ايي اكل ؿايذ هْوتشيي اكل دس اًتَال آب تيي دٍ ّـَس تاؿذ

.  تا ّشگًَِ تشٍص تٌؾ ّاي ػياػي دس آيٌذُ سا تتَاًذ دس خَد حل ٌّذ. دٍسًواي ػياػي دٍ ّـَس اداهِ پيذا ٌّذ

صيؼت هحيغي -  

صيشا دس ايي پشٍطُ ّا . يْي اص فَاهل تقييي ٌٌّذُ دس پشٍطُ ّاي آب تِ ٍيظُ اًتَال آب هؼائل صيؼت هحيغي هي تاؿذ

هالحؾات دستاسُ . هٌاتـ عثيقي آتي دػتخَؽ تنييشات ّوي ٍ ّييي ؿذُ ٍ تشاَّػيؼتن هٌغَِ تاثيش هْوي خَاٌّذ گزاؿت 

ِ ّا، حيؼ هٍَقيت حيات ٍحؾ ٍ آتضياى، حيؼ هٍَقيت تاالب ّا، حيؼ هحيظ صيؼت گياّي ٍ  حيؼ هحيظ صيؼت سٍدخاً

حيؼ هٍَقيت خَد پااليٌذُ ّاي هَخَد دس هٌاتـ آتي ٍاٍـ دس هٌغَِ كادس ٌٌّذُ آب اص خولِ ًگشاًي ّاي تخؾ صيؼت 

 ]1[.هحيغي هي تاؿذ

 

 چالش ّاي اًتقال آب

تا تَخِ تِ پيچيذگي ّا ٍ هؼائل اختوافي ٍ ىشٌّگي عشح ّاي اًتَال، داؿتي پاساهتشّاي اٍتلادي تؼياس تاال  .1

 ]1[.يِ الضام الصم ٍ ًِ ّاىي ايي عشح ّا هي تاؿذ

اّثشاً ديذگاُ حاّن تش ايي عشح ّا، ديذگاُ هذيشيت تاهيي تَدُ اػت ٍ تِ هذيشيت هلشه ٍ اىضايؾ ساًذهاى ٍ  .2

 . يا تنييش الگَي ّـت تِ ًحَ هٌاػة تَخْي ًـذُ اػت

فوذُ هلشه ٌٌّذُ ايي عشح ّا تخؾ ّـاٍسصي اػت ٍ دس تحليل ّا، تيـتش تشهٌاىـ ايي تخؾ تاّيذ ؿذُ  .3

 .دادُ ًـذُ اػت... اّويتي تِ هٌاىـ اختوافي هاًٌذ تَػقِ هٌغَِ، ّاّؾ تيْاسي ٍ. اػت

ايي عشح ّا اص لحاػ هؼائل حٍََي تؼياس پيچيذُ هي تاؿٌذ ٍ چْاسچَب ٍاًًَي هٌاػثي دس ايي صهيٌِ ٍخَد  .4

 .ًذاسد ٍ اسگاى هؼتَلي تشاي تش عشه ّشدى ايي هـْالت دس ػغح تيي الوللي ٍخَد ًذاسد

ِ پزيشي ىٌي ٍ اٍتلادي اهْاى پزيش اػت اها پزيشؽ اختوافي ٍ ىشٌّگي سا تِ ساحتي ًوي تَاى  .5 هغالقات تَخي

 .تذػت آٍسد
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حوايت ٌٌّذگاى هحيظ صيؼت ّوَاسُ تا اخشاي ايٌگًَِ عشح ّاي اًتَال آب تِ دليل اثشات صيؼت هحيغي  .6

 . هخالو تَدُ اًذ

 

ِ بٌدي  آب بست

ِ خَيي ٍ ٌّتشل آلَدگي آب تيْيِ آب هَسد ًياص ؿشب اص ديگش هلاسه آى هي تاؿذ ِّ  يْي اص سٍؽ ّاي هَثش دس كشى

ِ ّاي تاالي تلييِ آب دس حذ اػتاًذاسدّاي آؿاهيذى خلَگيشي ًوَدُ ًٍيض ػثة  ِ خَيي دس هلشه، اص ّضيٌ فالٍُ تش كشى

دس ايي ساػتا تَصيـ آب ؿشب تِ كَست . هي گشدد ِّ هلشه ٌٌّذگاى ًؼثت تِ چگًَگي هلشه آب تَخِ خاكي هثزٍل داسًذ

ِ تٌذي ؿذُ گام هْوي دس تاهيي ايي اّذاه خَاّذ تَد ِ تٌذي ؿذُ عي ػي ػال اخيش اىضايؾ چـوگيشي . تؼت هلشه آب تؼت

تغَسي ِّ هلشه آب تؼتِ تٌذي ؿذُ فليشمن . داؿتِ ٍ تقٌَاى تخـي ىقال دس كٌايـ مزايي ٍ آؿاهيذًي هحؼَب هي گشدد

.  دسكذ سؿذ داؿتِ اػت7تاالتش تَدى ٍيوت آى ًؼثت تِ آب لَلِ ّـي دس ػالْاي اخيش دس ػغح تيي الوللي ػاالًِ 

 تا تَخِ تِ ىَايذ ًَؿيذى آب ٍ تاثيش آى دس ػالهتي اىشاد، اهشٍصُ تثلينات گؼتشدُ اي دس دًيا خْت تشمية اىشاد تِ 

ِ تٌذي ؿذُ دس خشياى اػت ِ تٌذي آب دس هَياع خْاًي داساي اتقاد ٍاتل . اػتيادُ اص آب تؼت اص لحاػ اٍتلادي ًيض كٌقت تؼت

ِ تٌذي ؿذُ دس ػال . تَخْي هي تاؿذ ِ تٌذي ؿذُ ًـاى دٌّذُ ايي اػت ِّ اسصؽ هقاهالت آب تؼت آهاس تَليذ خْاًي آب تؼت

  ]2[. . هيلياسد دالس تَدُ اػت34 تالل تش 2001

ِ تٌذي هَيذ اّويتي اػت ِّ خاهقِ  اص ػَي ديگش ٍخَد چاسچَب ّاي ٍاًًَي ٍ تيي الوللي هَخَد دس استثاط تا آب تؼت

 ايداد FAO ٍ WHO تَػظ 1963ّوؼيَى تذٍيي اػتاًذاسدّاي هَاد مزايي ِّ دس ػال . خْاًي تشاي ايي تخؾ ٍائل اػت

 اػتاًذاسد دس صهيٌِ هَاد مزايي تذٍيي ّشدُ اػت، ّـت اػتاًذاسد تغَس هؼتَين يا ميشهؼتَين دس 200گشديذُ تاٌَّى تيؾ اص 

ِ تٌذي آب تَدُ ٍ دس ػشاػش دًيا هَسد اػتيادُ ٍشاس هي گيشد . صهيٌِ تَليذ ٍ تؼت

ِ تٌذي ؿذُ دس ػال   دس آهشيْا تاػيغ گشديذ ِّ 1958ٍذيوي تشيي ػاصهاى تيي الوللي تخللي دس استثاط تا آب تؼت

ِ تٌذي ؿذُ 1993ايي اًدوي فوذتاً هتـْل اص كاحثاى ايي كٌقت دس آهشيْا اػت، ّوچٌيي اص ػال   اًدوي اسٍپايي آب تؼت

ِ اي هشتثظ تا آب 2000دس ػال . تغَس هؼتَل ىقاليت خَد سا آماص ّشدُ اػت  ؿَساي تيي الوللي هتـْل اص ًْادّاي هٌغَ

ِ تٌذي ؿذُ تا ّذه ايداد ّواٌّگي ٍ تثادل اعالفات تيي ايي ًْادّا تـْيل گشديذُ اػت  ]3[.تؼت

ِ تٌذي تِ ّليِ آتْايي اعالً هي گشدد ِّ اص هٌاتـ هختلو اػتحلال گشديذُ ٍ دس كَست داؿتي  اكغالح آتْاي تؼت

ِ تٌذي تِ ػِ  ّيييت هٌاػة هغاتٌ تا اػتاًذاسدّاي آب ؿشب هؾشٍه گشديذُ ٍ تِ هلشه هي سػذ تِ عَس ّلي آتْاي تؼت

:  گشٍُ تَؼين هي ؿًَذ

آتْاي هقذًي عثيقي  .1

تِ آى دػتِ اص آتْا اعالً هي ؿَد ِّ اص رخائش هقذًي عثيقي اػتحلال گشديذُ ٍ تِ عَس عثيقي هَاديش هقيٌي اص هَاد 

 . هقذًي ٍ فٌاكش ّوياب دس آًْا هـاّذُ هي گشدد ِّ هي تَاًذ تشاي ػالهتي اًؼاًْا هييذ ٍاٍـ گشدد
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تِ دليل ايٌِْ ايي آتْا هٌـاء صيشصهيٌي داسًذ ٍ تِ كَست تْش ٍ دػت ًخَسدُ تاٍي هي هاًٌذ، احتوال تشٍص آلَدگي دس 

.   آًْا ضقيو تَدُ ٍ اكَالً تشّية آًْا ثاتت هي هاًذ

ِ ّا  .2 آب چـو

ايي آتْا اص رخايش آب صيشصهيٌي اػتحلال هي گشدًذ تِ ّويي دليل دس حال عثيقي دس هَاتل هَاد خغشًاُ ٍ آاليٌذُ 

ِ اي ٍاتل اػتيادُ هي تاؿٌذ ٍ تٌْا دس تقضي . حياؽت هي ؿًَذ آلَدگي هيْشٍتي ًذاسًذ ٍ تشاي هلشه تذٍى اًدام ّشگًَِ تليي

هلشه ايٌگًَِ آتْا تِ فلت اسصاًتش تَدى ًؼثت تِ اتْاي هقذًي دس حال . هَاسد فوليات َّادّي تش سٍي آى كَست هي گيشد

.  اىضايؾ هي تاؿذ

آتْاي خالق يا آب آؿاهيذًي  .3

ِ ّاي صيشصهيٌي تاهيي ؿذُ ٍ تا يْي اص سٍؽ ّاي هتذاٍل  ايي آتْا اص يْي اص هٌاتـ آب هاًٌذ سٍدخاًِ، دسياچِ ٍ يا چـو

ِ ّـي ؿْشي دس ًحَُ تَصيـ ٍ ٍيوت آى هي تاؿذ. تلييِ هي گشدًذ الصم تِ رّش . تياٍت ايي گشٍُ اص آتْا تا آب آؿاهيذًي لَل

.  اػت ِّ آب خالق تِ فٌَاى يِ هحلَل تَليذ ؿذُ هحلَب هي گشدد

ِ تٌذي آهشيْا تَؼين تٌذي ديگشي سا دس چْاس گشٍُ تِ هَاسد ىًَ اضاىِ  فالٍُ تش تَؼين ىًَ اًدوي تيي الوللي آب تؼت

:  ًوَدُ اػت ِّ فثاستٌذ اص

آب آستضيي - 1

آتْايي ِّ اص چاّْاي آستضيي اػتحلال ؿذُ ٍ اص يِ آتخَاى هحذٍد تذػت هي آيٌذ ِّ ػغح آب دس آى تاالتش اص ػغح 

. آب ػيشُ صهيٌي هي تاؿذ

 آب آؿاهيذًي- 2

. آتي ِّ تِ هٌؾَس هلشه دس ؽشٍه تْذاؿتي ىشٍختِ ؿذُ ٍ ّيچگًَِ اىضٍدًي ؿيويايي يا ؿيشيي ٌٌّذُ اي ًذاسد

. چٌاًچِ اىضٍدًي خاكي خْت عقن دادى تِ آى اضاىِ ؿَد ًثايؼتي ايي هَذاس دس هحلَل ًْايي تيؾ اص يِ دسكذ ٍصًي تاؿذ

. ّوچٌيي تايذ هيضاى ػذين هَخَد دس آى كيش ٍ يا تؼياس ًاچيض تاؿذ

آتْاي گاصداس - 3

آتْايي ِّ پغ اص تلييِ دس كَست اهْاى، هدذداً تحت ىشايٌذ خايگضيٌي دي اّؼيذ ّشتي، هـاتِ تا هيضاى اٍليِ آى 

.  ٍشاس هي گيشًذ (هٌثـ اكلي)

آب چاُ  - 4

چٌاًچِ ايي آتْا عثٌ . ايي آتْا تِ كَست ّاي هختلو اص چاّْاي حيش ؿذُ دس آتخَاى ّا اػتحلال هي گشدًذ

ِ تٌذي  اػتاًذاسدّاي اياالت هتحذُ آهشيْا حاٍي حذاٍل هَاديش هَسدًياص هَاد هقذًي تاؿٌذ تحت فٌَاى آتْاي هقذًي عثَ

 ]4[.هي گشدًذ

 

ِ بٌدي  ِ گذاري صٌعت آب بست ظزفيت ّا ٍ قابليت ّاي سزهاي
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.  تِ عَس ّلي ػِ فاهل هْن دس ايي صهيٌِ ٍاتل عشح ٍ تشسػي اػت

 (داخلي ٍ خاسخي)تاصاس هلشه  

 اهْاًات ٍ ؽشىيت ّاي هٌاتـ آب 

 ؿشايظ ٍ اهْاًات اٍتلادي  

ِ ّاي  هغالقات كَست گشىتِ دس ّـَسّاي هختلو خْاى حاّي اص اصسؽ تؼياس تاالي هلشه ػشاًِ آب هؾشٍه دس دّ

 سؿذ ىضايٌذُ 1990تِ عَسي ِّ سؿذ هلشه آب هؾشٍه دس ّـَسّاي اسٍپايي، آهشيْايي ٍ آػيايي عي دِّ . گزؿتِ هي تاؿذ

تِ عَس هثال، آب هقذًي ّن اٌَّى . اي داؿتِ اػت ٍ تِ كَست يْي اص ّاالّاي اػاػي ٍ ضشٍسي صًذگي تثذيل ؿذُ اػت

 دسكذ ػْن تاصاس ًَؿيذًي ايي ّـَس سا اص لحاػ اسصؿي دس اختياس 30تضسگتشيي تخؾ تاصاس ًَؿيذًي ّا دس چيي اػت ٍ تَشيثاً 

ِ تٌذي اٍتلادي دس ايي صهيٌِ تؼياس حائض اّويت اػت. داسد دس كَستي ِّ . دس صهيٌِ اهْاًات تَليذ ًيض تَػقِ تٌَْلَطي تؼت

ِ گزاسي اسصياتي ًوائين، ًْات  تخَاّين تا تَخِ تِ اهْاًات داخلي ّـَسّا كادسات آب سا ًؼثت تِ ؽشىيت ّا ٍ ٍاتليت ّاي ػشهاي

. ريل ٍاتل تَخِ هي تاؿذ

سؿذ هلشه آب هؾشٍه دس ّـَسّا  .1

 اهْاًات هَخَد دس ّـَسّا .2

 سؿذ هلشه آب هؾشٍه دسخْاى  .3

تا تَخِ تِ خَاى تَدى تاصاس هلشه ايي ّاال ٍ سىـ هحذٍديت ّا پيؾ تيٌي هي ؿَد ِّ هلشه آى دس ػالْاي آتي اىضايؾ 

ِ گزاسي ّاي الصم ٍ . ياتذ تٌاتشايي تشاي تاهيي تَاضاي ايي ّاالّا ًياص اػت ِّ هحذٍديت ّا ٍ هـْالت ايي كٌقت اص عشيٌ ػشهاي

.  هَثش ػاصهاى ّاي هشتَعِ تشعشه گشدد

 

 

 

 

ِ بٌدي  باساريابي آب بست

ِ تٌذي تَليذي ّـَسؿاى دػت تِ سٍؽ ّاي خذيذ هي صًٌذ تا . ّـَسّاي خْاى تشاي ياىتي تاصاس هحلَالت آب تؼت

ِ تٌذي ٍ يا اػتيادُ اص . تتَاًٌذ تاصاس آى ّـَس سا دس اختياس خَد تگيشًذ اص خولِ ايي سٍؽ ّا هي تَاى تِ عقن دادى تِ آتْاي تؼت

.  دسپَؽ ّاي خذيذ ٍ يا اػتيادُ اص اػن ّايي تشاي هحلَالت تشاي خلة تَخِ تاصاس هلشه اؿاسُ ّشد

ِ تٌذي ِّ داساي  ِ تٌذي سا ؿاهل هي ؿًَذ سامة ّؼتٌذ اص آتْاي تؼت خَاًاى ِّ اّثشا هلشه ٌٌّذگاى آتْاي تؼت

عقن ّاي خاكي ّؼتٌذ اػتيادُ ٌٌّذ ٍ ؿشّت ّاي تَليذ ٌٌّذُ ًيض تا داًؼتي ايي اهش ػقي دس تَليذ هحلَالت خذيذ خَد 

ِ ّاي َّچِ آى ّاس تؼياس آػاًي اػت ؿشّت ّاي تَليذ ٌٌّذُ تشاي ياىتي . ّؼتٌذ ًَؿيذى آب تؼتِ تٌذي تا تَخِ تِ تؼت
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تاصاس هلشه ػقي دس ساحت تش ّشدى آى ّشدُ اًذ تِ عَس هثال اص دسپَؽ ّايي اػتيادُ هي ٌٌّذ ِّ تاىـاس ّوي تِ تذًِ آى آب اص 

 ]5[.ػش آى تِ آػاًي خاسج ؿًَذ ٍ هلشه ٌٌّذگاى تِ عَس هثال دس ٌّگام ساًٌذگي ساحت تش آب تٌَؿٌذ

 

آب هجاسي  

 80ايذُ اٍليِ هشتَط تِ يِ هحٌَ اػشائيلي دس اٍاخش دِّ .  دس لٌذى هغشح ؿذ1994هيَْم آب هداصي دس اٍاخش ػال 

دس هَسد كذٍس آب اػشائيل دس ٍالة ىشآٍسدُ ّاي ّـاٍسصي تَد ٍ دس ػالْايي ِّ تة ًيت دًيا سا ىشا گشىتِ تَد تَخِ چٌذاًي تِ 

 ]6[.اها اهشٍصُ آب هداصي ٍ تداست آى تِ فٌَاى يِ هٌثـ اٍتلادي دس حال هغشح ؿذى اػت. آى ًـذ

 

 هفَْم آب هجاسي ٍ تجارت آى  

 آتي ِّ دس هشاحل هختلو تَليذ يِ ّاال .هَذاس آب هلشه ؿذُ دس خشياى تَليذ يِ هحلَل آب هداصي ًام داسد

ّـَسّاي ّن آب هي تَاًٌذ تا ٍاسدات هحلَالت آب تش، ًؾيش .ّاال ًاهيذُ هي ؿَد دساػتيادُ هي گشدد آب هداصي رخيشُ ؿذُ

ايي تداست تادس ًؾش گشىتي هضيت ًؼثي . سا ِّ تشاي تَليذ آى ًياص اػت دس تخـْاي ديگش هلشه ٌٌّذ ي آب،هَاد مزايي

 اص ايٌشٍ ّـَسي تِ كادسات هَاد مزايي هي پشداصد ِّ اص ًؾش ،هي گيشد ّـَسّاي كادس ٌٌّذُ دس تَليذ هحلَالت مزايي كَست

د تِ ايي عشيٌ ِّ تِ خاي داؿتِ تاؽ فَاهل تَليذ ؿشايظ تْتشي دس تَليذ هحلَالت ًؼثت تِ ّـَسّاي ٍاسد ٌٌّذُ هٌاتـ ٍ

ايٌِْ آى ّـَس هحلَل هَسد ًؾش سا تَليذ ٌّذ آى هحلَل سا ٍاسد ّشدُ ٍ ّـَس ٍاسد ٌٌّذُ هي تَاًذ هٌاتـ آب هحذٍد خَد سا 

.  دس هلاسه ديگشي تِ ّاس گيشد ٍ يا هٌاتـ هحذٍد آتي خَد سا حيؼ ًوايذ

تِ عَس هثال هَص ٍ تشّيثات آى . لضٍهي ًذاسد ِّ ّـَسي تي آب يا ّن آب تاؿذ تا ايي خشياى آب هداصي سا دسياىت ٌّذ

تداست آب هداصي تيي ّـَسّا تِ عَس ايذُ ال هي تَاًذ تِ فٌَاى . اص آهشيْاي خٌَتي، هْوتشيي اٍالم ٍاسداتي تِ ّاًادا هي تاؿذ

 ]7[. ساّي تشاي تْثَد ٍضقيت آب خْاًي تِ ّاس آيذ

ٌ تشي اص . اّويت آب هداصي دس ايي اػت ِّ هذيشيت ّل آب ّـَس يا حَصُ آتيگش سا دس تشهي گيشد آب هداصي ىْن فوي

تِ فٌَاى . اػتقوال آب ٍ تخليق دّي هٌاػة آب اص تيي هٌاتـ هختلو تَػيلِ دػتشػي تِ هٌاتـ خاسخي سا ايداد هي ٌّذ

هثال ّـَسّاي اسدى ٍ اػشائيل اص كاداست هحلَالت تا هلشه آب صياد خَدداسي ّشدُ ٍ ػقي دس ٍاسد ّشدى آًْا ٍ دس ًْايت 

. تْثَد رخايش آب هَخَد خَد سا داسًذ

 

 

 

 هٌابع آب هجاسي 

آب  (آتْاي صيشصهيٌي ٍ ػغحي) Blue Waterدس چشخِ ّيذسٍلَطي هٌاتـ آتي تِ دٍ دػتِ تَؼين هي ؿًَذآب آتي 

آب آتي هلاسه گًَاگًَي تِ خاعش اػتيادُ ساحت، دػتشػي آػاى  . (سعَتت خاُ دس هٌاعٌ ميش اؿثاؿ)Green Water ػثض 
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تٌْا تَػظ تشداؿت هحلَالت ٍاتل  (Falkenmark-1995)ٍ ٍاتليت اًتَال داسد ٍلي دس هَسد آب ػثض ايي عَس ًيؼت آب ػثض

دس هٌاعَي . اػتيادُ اػت تا تتَاى اسصياتي دٍيٌ تشي اص ًَؾ آب دس تَليذ هحلَالت ّـاٍسصي دس هٌاعٌ ًيوِ خـِ پشداخت

دس حالي ِّ آب ػثض ًَؾ ىشاٍاًي دس ّاؿت . ِّ اػتيادُ ّاي هتياٍت اص آب آتي هي ؿَد تَخِ چٌذاًي تِ آب ػثض ًوي ؿَد

ايي احـام دس كحشاّاي ّن . هثالً تداست آب هداصي دس هَسيتاًي تِ كادس ّشدى احـام كَست هي گيشد. هحلَالت دين داسد

ايي آب ًوي تَاًذ ّيچ اػتيادُ ديگشي ميش ايي . آب تِ ٍػيلِ چشاگاّْايي ِّ تَػيلِ تاساى ايداد هي ؿًَذ پشٍسؽ هي ياتٌذ

  ]6[.داؿتِ تاؿذ

 

 پياهدّاي ًاشي اس تجارت آب هجاسي  

تداست آب هداصي تِ فٌَاى يِ ػياػت ًياصهٌذ دسُ ّاهلي اص تاثيشات آى داسد ٍ تٌْا تش تداست خْاًي تاثيشگزاس 

. تلِْ تش سٍي هؼائل هختليي تاثيشگزاس اػت. ًيؼت

تداست آب هداصي تٌْا تياى ٌٌّذُ آب رخيشُ ؿذُ دس هحلَالت ًيؼت تلِْ ّـَسّاي فالٍِ هٌذ اص توام هضاياي يِ 

تا دس ًؾش گشىتي تواهي هٌاتـ آب ، ًيشٍي ّاس ٍ ػشهايِ هيتَاى تا توشّض تش سٍي تَػقِ ٍاسدات ٍ .تداست تْشُ هٌذ هي ؿًَذ

كادسات اص ّوِ اّذاه اٍتلادي ٍ اختوافي ايي تداست تْشُ ّاىي سا تشد تِ ايي كَست ِّ ّـَسي ِّ تا ًيشٍي تيْاس تيـتشي 

سٍتشٍ هي تاؿذ تا تَػقِ كادسات هحلَالت ًيشٍي اًؼاًي تش ٍاسدات ّاالّايي ِّ تا ّوثَد فَاهل تَليذ دس تَليذ آًْا هَاخِ 

.  اػت هضاياي اػتيادُ اص ايي تداست سا حذاّثش ٌّذ

ّوچٌيي تا تَخِ تِ اػتشاتظيِ تَدى هٌاتـ آتي تشاي ّـَسّاي ّن آب تايذ تشاي حيؼ آى خْت تَليذ هحلَالت 

. ّليذي ٍ ػشهايِ گزاسي دس تخـْاي اٍتلادي دس تخليق ٍ اػتيادُ تْيٌِ اص آى َّؿيذ

آب هَسد هلشه دس % 15دس حذٍد .  ػال اخيش تِ عَس دائن  دس حال اىضايؾ تَدُ اػت40تداست آب هداصي دس عي 

ِّ دس ػغح خْاًي ّـاٍسصي تضسگتشيي تخؾ اٍتلادي اص لحاػ ي اص آًداي. خْاى تلَست آب هداصي دس حال كادسات هي تاؿذ

 A.Y. Hoekstraتشاػاع ًؾش . هلشه آب هي تاؿذ، تٌاتشايي تداست هحلَالت ّـاٍسصي خضء اكلي تداست آب هداصي اػت

% 23تداست آب هداصي دس خْاى هشتثظ تا تداست خْاًي هحلَالت صسافي ٍ % 67 ٍاتؼتِ تِ يًَؼَْ، IHEّاسؿٌاع هَػؼِ 

دس عي ػالْاي . هشتثظ تا هحلَالت كٌقتي اػت% 10تداست آى هشتثظ تا هحلَالت داهي ٍ هحلَالت ٍاتؼتِ تَدُ ٍ ىَظ 

حدن تداست آب هداصي تيي ّـَسّا سا دسخْاى تِ خَد اختلاف دادُ ٍ تذًثال آى % 30 گٌذم تِ تٌْايي 1999 الي 1995

 ]8[(1خذٍل ) .ٍشاس داسد% 15ٍ %  17ػَيا ٍ تشًح تِ تشتية تا تشاص 

آهشيْاي ؿوالي، آهشيْاي خٌَتي ٍ آػياي خٌَب : هٌاعَي ِّ دس خْاى كادس ٌٌّذُ فوذُ آب هداصي ّؼتٌذ ؿاهل

ىَظ خالق . تضسگتشيي كادس ٌٌّذُ آب هداصي ّؼتٌذ (اياالت هتحذُ آهشيْا ٍ ّاًادا)آهشيْاي ؿوالي . ؿشٍي هي تاؿٌذ

. كادسات آب هداصي اص اياالت هتحذُ  تالل تش يِ ػَم آب تشداؿت ؿذُ اص هٌاتـ آب دس آى ّـَس هي تاؿذ

هٌاعٌ فوذُ ٍاسد ٌٌّذُ آب هداصي ؿاهل هٌاعٌ آػياي خٌَتي ٍ هشّضي، مشب اسٍپا، آىشيَاي ؿوالي ٍ خاٍس هياًِ 

آػياي خٌَتي ٍ هشّضي تَاضاي . دليل ايي اهش آى اػت ِّ ايي هٌاعٌ اص ًَغِ ًؾش خوقيت تضسگتشيي هٌاعٌ ّؼتٌذ. هي تاؿذ
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اػاع  تش. مزاي تااليي داؿتِ ٍ ايي اهش دليل اكلي اػت ِّ ّـَسّاي ايي هٌاعٌ تضسگتشيي ٍاسد ٌٌّذُ آب هداصي ّؼتٌذ

 ّـَسّايي ِّ اص لحاػ خنشاىيايي ٍ ػغح تَػقِ ّاهالً تِ ّن ًضديِ هي تاؿٌذ هي تَاًٌذ تاالًغ تداست آب Hoekstraًؾشيِ 

تقٌَاى ًوًَِ دس حاليِْ ّـَسّاي اسٍپايي ًؾيش تلظيِ، آلواى، ايتاليا، ّلٌذ، ٍ اػپاًيا آب هداصي . هداصي هتياٍتي داؿتِ تاؿٌذ

  ] 8[(2خذٍل ).سا دسٍالة هحلَالت صسافي ٍاسد هي ًوايٌذ، ّـَس ىشاًؼِ هَاديش صيادي آب هداصي كادس هي ًوايذ

 1995-99 هحلَل ّـاٍسصي  اٍل عي ػالْاي 10تداست خْاًي آب هداصي تيي ّـَسّا تشاي 

30.2

17.07

15.36

8.85

7.2

4.88

2.71

2.01

1.97 
 دُ ّـَس اٍل كادس ٌٌّذُ ٍ ٍاسد ٌٌّذُ آب هداصي دس خْاى  (2)خذٍل 

758.3 428.5

272.5 297.4

233.3 147.7

226.3 112.6

161.1 101.9

145.6 101.7

90.2 82.5

88.4 80.2

71.7 67.9

45 64.3 
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تاثيز رژين ّاي غذايي در تجارت آب هجاسي  

تِ فٌَاى هثال ّش ّيلَگشم . سطين ّاي گياّي،آب ّوتشي ًؼثت تِ سطين ّاي گَؿتي دس هشحلِ تَليذ، هلشه هي ٌٌّذ

 ليتش آب 15000 ليتش ٍ ّش ّيلَگشم گَؿت 3300 ليتش، ّش ّيلَگشم تخن هشك 3400 ليتش، ّش ّيلَگشم تشًح 1300گٌذم 

تا پيـشىت خَاهـ ٍ تاال سىتي ٍذست خشيذ، هلشه گَؿت تاال سىتِ ٍهيضاى آب هداصي هلشه ؿذُ اىضايؾ . هلشه هي ٌّذ

ِ تش هي ؿَد  هيليَى خَُ پشٍسؽ دادُ هي ؿَد ِّ آلَدگي ًاؿي 7هثالً دس تايلٌذ . هي ياتذ ٍ فالٍُ تش ايي آلَدگي ًيض ٍاتل تَخ

  ]8[.  هيليَى اًؼاى اػت30اص آًْا تشاتش تا 

الثتِ ًثايذ اًتؾاس داؿت ِّ هشدم ىَظ اص هٌاتـ گياّي . سطين مزايي املة هشدم تشّيثي اص گَؿت ٍ ػثضيدات اػت

پغ حزه . ًوي تَاى ىَظ تِ هَاد گياّي تَخِ ّشد. صيشا هَاد مزايي اًشطي ّوتشي ًؼثت تِ هَاد گَؿتي داسًذ. اػتيادُ ٌٌّذ

. اها هي تَاى ايي هلشه سا خْت تََيت هٌاتـ آب هلشىي تْيٌِ ّشد. ّشدى گَؿت دس ٍفذُ ّاي مزايي سٍصاًِ ايذُ ال ًوي تاؿذ

:  اص ساّْاي تـَيٌ هشدم تِ هلشه مزاّاي گياّي هي تَاى تِ هَاسد صيش اؿاسُ ّشد

ِ ّا تايذ هيَْم آب هداصي سا فوَهيت تثخـٌذ ٍ تِ هشدم آهَصؽ دٌّذ ِّ تا خَسدى مزاّاي گياّي الو   سػاً

.  هي تَاًٌذ آب تيـتشي سا رخيشُ ٌٌّذ

ِ سيضاى ٌّيشاًغ ّا تايذ اًَاؿ مزاّاي گياّي هتٌَؿ سا دس ليؼت مزايي خَد خاي ب   ّتل ّا، خغَط ّاي َّايي ٍ تشًاه

. دٌّذ تا رائَِ هشدم تِ ايٌگًَِ مزاّا فادت ٌّذ

 آؿپضّا دس ػشاػش خْاى ًياص تِ يادگيشي مزاّاي گياّي لزيزي داسًذ تا هشدم تـَيٌ تِ اػتيادُ اص ايٌگًَِ مزاّا ج 

 .ؿًَذ

 

 

خالصِ ٍ ًتيجِ گيزي 

. تشسػي ػِ سٍؽ ىًَ ًـاى هي دّذ آب دس آيٌذُ تِ فٌَاى ّااليي حياتي دس هشاٍدات اٍتلادي هذ ًؾش ٍشاس هي گيشد

تحث اػتيادُ تداسي اص هٌاتـ آتي تِ فٌَاى تحث تداست آب تِ كَست تيي الوللي اهشٍصُ هَسد تَخِ اّثش ّاسؿٌاػاى ايي ىي 

. ٍشاس گشىتِ اػت

دس ايي سٍؽ آب اص هٌغَِ پشآب تِ هٌغَِ . تداست آب دس خْاى اص سٍؽ ّاي خذيذ دس تشآٍسد ًياصّاي تـشي هي تاؿذ

ّن آب اًتَال هي ياتذ ايي خاتدايي تا تَخِ تِ ًَؿ هلشه تِ كَستْاي گًَاگًَي اص خولِ اًتَال آب تِ كَست خغَط اًتَال يا 

. ّاًال ّاي اًتَال ٍ آب هداصي ِّ هثحث خذيذي دس تداست آب هي تاؿذ

ايي ًَؿ . تداست آب هداصي اص ىاّتَسدّي هٌاػثي ًيض تشخَسداس اػت ٍ تافث حيؼ هٌاتـ آتي ّـَس ٍاسد ٌٌّذُ هي ؿَد

لزا تشاي فوَهي خاهقِ احتياج تِ هقشىي آى تِ فٌَاى يِ ًَؿ هٌثـ . تداست ًياص تِ هشٍس صهاى تشاي پي تشدى تِ اسصؽ آى داسد

.  آتي الصم تِ ًؾش هي سػذ
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ايي ًَؿ تداست املة تشاي هلشه ؿشب .  دس تحث آب تؼتِ تٌذي آب تِ فٌَاى يِ ّاال ٍاسد تاصاس تداست هي  ؿَد

لزا تشاي ؿشّت دس ايي ًَؿ تداست ،تشسػي . لزا تِ لحاػ ّييي داساي اػتاًذاسدّاي خْاًي هي تاؿذ. تَخيِ پزيش هي تاؿذ

ايي ًَؿ تداست ًيض ًياص تِ پتاًؼيل ّاي خاف خَد . ّيييت آب دس ػغح اػتاًذاسد تيي الوللي اهشي ضشٍسي تِ ًؾش هي سػذ

. هي تاؿذ ٍ ػشهايِ اٍليِ ٍاتل تَخْي ّن الصم داسد ٍلي اص لحاػ اٍتلادي دسآهذ هٌاػثي ّن فايذ تَليذ ٌٌّذگاى هي ٌّذ
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