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  بررسی وضعیت مدیریت منابع آب در ایران با تاکید بر توسعه پایدار

 

 دانشگاه پیام نور، تهران سفاهن،استادیار و عضو هیئت علمی  افشین

 کریم نادری مهدیی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

 علی سینا، همدانپریسا سفاهن، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی دانشگاه بو 

 09123122405 اصلی: تلفن نویسنده

  afshin.safahan@gmail.com پست الكترونیكی:

 

 چكیده 

یکی از  تمامی نقاط کره زمین را تهدید می کند،به صورتی که بحران جهانی آب، تقریباران کم آبی بحامروزه 

به شمار می آید. باتوجه به ثابت بودن منابع آب و افزایش روزافزون جمعیتت و بته دنبتان آن     12قرن  چالش های اصلی

درصد از  21بیش از  1202  تا سان،افزایش تقاضا برای مصرف آب، در صورت تداوم روند فعلی بهره برداری از این منابع

لیل واقع شدن در اقلیم خشک و نیمته خشتک و   جمعیت جهان در معرض تنش آبی شدید قرار خواهد گرفت.ایران به د

همچنین با رشد روزافزون مصارف آب، در سالهای آتی با خطر جدی بروز بحران آب مواجه می باشد و با توجه به ثابت 

کافی به مدیریت منابع آب در صورت اتخاذ نشدن سیاست هتای مناست    بودن منابع آبی، افزایش جمعیت و عدم توجه 

های نامطلوبی به دنبان خواهد داشت. در این مقاله مفاهیم مربوط به بحران آب،آب مجازی، مدیریت منابع مدیریتی، پیامد

آب و توسعه پایدار و مفاهیم دیگر شرح داده شده است و نیز سعی شده تا این مفاهیم به صورت شماتیک و خالصه شده 

حقیق بررسی اسنادی وضعیت مدیریت منتابع آب  در جداون و در عین حان به صورت جامع شرح داده شود.هدف این ت

   ایران با تاکید بر توسعه پایدار و بر اساس آمارهای منتشر شده می باشد.

   

  توسعه پایدار، مدیریت منابع آب، بحران آب، آب مجازی ها: كلید واژه

 

 

 

 مقدمه 

از تحتوتت مببتت و منفتی جهتان قترار       است که می تواند سرمنشا بستیاری ای قرن حاضراز بزرگترین چالش هآب یکی    

فشتار   12گیرد. خالء بین توان تامین آب و شدت تقاضا، بحران آفترین استت، بنتابراین افتزایش تقاضتا بترای آب در قترن        
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بیشتری روی منابع آب وارد می کند و سیاستمداران مجبور خواهند بود مسایل مربوط به آب را در راس برنامته هتای ختود    

سالمتی انسان بیش از هر چیز به آب سالم و بهداشتی بستگی دارد و اساسا حیات انسان در گرو  (.2832یزاده،قرار دهند )عل

درصد آن را آب شور دریاهتا   2/79(. از مجموع کل آب های جهان، Parson et all, 2006وجود آب سالم می باشد)

درصد کل حجتم   6/1ده نیستند. ذخایر آب شیرین تنها در عمل قابل استفا ،و اقیانوس ها تشکیل می دهد که به دلیل شوری

آب های روی سطح زمین را تشکیل می دهد که بخش بیشتر آن به صورت یخ در قط  هتای کتره زمتین و یخچتان هتای      

درصتد آن قابتل استتفاده     222/2تنها  طبیعی و آب های زیرزمینی وجود دارد. به این ترتی ، از مجموع آب های کره زمین

ر واقع، حیات آدمی وابسته به همین مقدار ناچیز آب است. مالحظه می شود به رغم اینکه بخش بیشتر سطح زمتین  بوده و د

پوشیده از آب است، تنها بخش ناچیزی از آن برای بشر قابل استفاده بوده و در واقع، تمام برنامته ریتزی هتای بشتر بایتد بتا       

(.مدیریت صحیح و متناس  2839نابع آب در ایران و جهان، یت متوجه به این محدودیت ها صورت پذیرد)نگاهی به وضع

 .(Yang et all, 2004)به توسعه پایدار استمنابع طبیعی موجود،ضرورتی مهم برای رسیدن  بر اساس

 

 اهمیت آب

ه منزل آب یکی از اساسی ترین عناصر زیست است. برخورداری از آب سالم برای نیازهای انسانی از عوامل اساسی و به

و رودخانه های مختلف در سراسر جهان، نزد ، به طوری که همواره مورد احترام جوامع بوده عامل تمدن شناخته شده است

(. اهمیت آب و نقش حیاتی 2831مورد تقدس بوده است)رحیمی،در آن نواحی اهمیت زیادی داشته و جمعیت های ساکن 

نقدر روشن است که حاجت به دلیل و برهان ندارد. با وجود آن در زندگی انسان و حیوان و نباتات و محیط زیست آ

پیشرفت های شگفت آوری که در زمینه های مختلف حیات بشر صورت گرفته است آب همچنان اهمیت خود را به عنوان 

(. همچنین آب مهمترین Wikipedia,2015کشاورزی حفظ کرده است) محصوتت منبع اصلی تامین انرژی و نیز تولید

یجاد جوامع بشری و بقای آن، در طون تاریخ بوده است. این ماده زندگی ساز در طون تاریخ زندگی انسان اهمیت عامل ا

یکسانی نداشته است. در برخی دوره های تاریخی و در برخی مناطق عامل مهم و حساسیت برانگیزی به شمار نمی رفته 

می یافت که جنگ برای تصاح  آن رویدادی بدیهی و پیش است ولی در برخی دیگر از مناطق این عامل تا آنجا اهمیت 

(.امروزه جوامع بین المللی از اهمیت آب در جهت داشتن رشد اقتصادی 2871پا افتاده بود است )درخور و همکاران، 

زیر  سهم زیادی از سرمایه گذاری ها صرف زیر ساخت ها و امورپایدار در زمان حان و آینده آگاه گشته اند. در سطح ملی 

 (.Allen, 2002بنایی و بهبود مدیریت منابع آب می شود که بیانگر اهمیت بخش آب در سطح ملی است)

 

 مدیریت منابع آب و توسعه پایدار

کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، در گزارش خود با عنوان "آینده مشترک" از مفهوم پایداری اولین بار براتلند،در 

حققین بسیاری به تعریف آن پرداختند، وجه مشترک تمام این تعاریف، تامین نیازهای نسل حاضر استفاده کرد. از آن پس م

عین حان حفظ انسجام فرهنگی،اکولوژی و هیدرولوژی جوامع  و نسل های آینده با حفظ حقوق آنها و در

هنگامی پایدار است پایه گذاری شد،توسعه  2732(. بر اساس استراتژی حفاظت جهانی، که در سان WCED,1987است)

(. حفاظت و استفاده 2833که منابع حفظ شده و سیاست های توسعه و حفاظت در راستای یکدیگر قرار گیرند)سمیعی،

از اصون توسعه پایدار هر کشور می باشد. آب های سطحی جاری یا رودخانه ها از مهمترین منابع آب  ،بهینه از منابع آب

لید برق دارند. ،شرب و توصنعتعالیت های مختلف مانند: کشاورزی،مورد نیاز فهستند که نقش مهمی در تامین آب 
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بر اساس پتانسیل بالقوه منابع آب سطحی می باشد)دستورالعمل پایش بسیاری از برنامه ریزی های منابع آب در کشورها 

شوند که به نیازهای جامعه (.سیستم های پایدار منابع آب، به گونه ای طراحی و مدیریت می 2833کیفیت آب های سطحی،

در زمان حان و آینده نامحدود کامال پاسخ می دهند و در عین حان انسجام فرهنگی،اکولوژی و هیدرولوژی آنها را حفظ 

آب رسانی می نمایند. تعریف مدیریت منابع آب، بسته به استفاده های متنوع از این منابع با ارزش از قبیل: تولید نیرو،

مسکونی( و اکولوژی متغیر است. بیشتر این استفاده ها مستلزم این امر هستند که مدیریت سیستم های  )کشاورزی،صنعت و

 (.2839منابع آب دربرگیرنده کنترن، بهبود یا حفاظت کمیت و کیفیت آب موجود باشد)محمودی و همکاران،

 

 بحران آب

تجدید شونده با افزایش جمعیت کاهش می یابد و از آب از منابع پایدار برای توسعه کشور می باشد.در ایران سرانه آب 

نظر معیارهای جهانی به مرز بحران نزدیک می شود. بهره برداری از منابع آب و جلوگیری از آلودگی منابع تجدید شونده 

آب  ه(. بر اساس تحقیقات سازمان ملل منابع قابل استفاد2833)روستا، می باشداز چالش های مهم کشور برای توسعه ملی 

کاهش خواهد  1210میلیارد متر مکع  در سان  362تا  916میالدی به  2772ایران از دو هزار میلیارد متر مکع  در سان 

(. با توجه 2878تی،یافت و از ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای درگیر بحران آب در آینده نام برده می شود)هدای

ن نفر خواهد رسید که نیاز غذایی این جمعیت ومیلی 212،جمعیت کشور به 2222سان  به برنامه ریزی های به عمل آمده تا

ن تن در سان است و اگر بخواهیم با توجه به وضعیت فعلی استفاده از آب،این مقدار را تامین کنیم،حداقل ومیلی 212حداقل 

میلیارد متر مکع   282حداثر میلیارد متر مکع  آب نیاز داریم اما پتانسیل آب قابل استحصان کشور  260به 

کاهش نزوتت جوی و محدودیت با توجه به روند صعودی افزایش جمعیت،  (.2872نقل شده از  2878است)شهرستانی،

به مهمترین کاتی استراتژیک  های در حان توسعه،آب تبدیلهای اخیر،بخصوص در کشورمنابع آب و منابع طبیعی در دهه

گیرد سازی استفاده از منابع کنونی مد نظر قرار میبه منظور کاهش مصرف آب و بهینههایی که شده و یکی از روش

                           تجارت آب مجازی می باشد.

 آب مجازی

آب مجازی یک روش نرم افزاری و مدیریتی برای تولید آب است یعنی بدون استفاده از ماشین آتت و سخت افزار و تنها 

ش های افزایش کیفیت مدیریت منابع آب و استفاده از برنامه های استراتژیک می توان تقاضا برای آب را با توسل به رو

(. آب مجازی مقدار و حجم آب موجود در مواد 2871کاهش داد و در واقع بطور مجازی آن را تولید نمود)مهدی زاده، 

                                             غذایی و محصوتتی است که برای تولید آنها به کار رفته است

                                          

 تاریخچه آب مجازی

اینترنت در خصوص شور ژاپن برگزار گردید مطالبی درپس از سومین اجالس شورای جهانی آب که در شهر کیوتوی ک

میالدی به چاپ رسید یعنی  4002گسترده در سان  بحث جدیدی به نام "آب مجازی" منتشر گردید، این مطال  به صورت

(. آب مجازی یکی از مباحبی است که در صرفه 1934سان پس از انتشار آن به صورت الکترونیکی) مهدی زاده ، 1درست 

و  1330جویی و کاهش مصرف آب در سان های اخیر در جهان مطرح گردیده است. مفهوم آب مجازی در اوایل سان 

است  د تعریف گردیدر توسط پروفسور آلن و به عنوان آبی که در کاتها یا محصوتت ملحوظ وجود داربرای اولین با

     (.1911،)موسوی و همکاران
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 تجارت آب مجازی

ای به منطقه دیگر در جهان در حان جریان ها، جریان آب مجازی از منطقهکاتالمللی همزمان با تجارت بین 

-توانند با صرف بودجه کمی منابع آبی را به صورت آبهایی که منابع آبی کمی دارند، میر(. کشو1911است)اردکانیان ،

انتقان آب  زمین از مناطق پر آب به کم آب است.های مجازی انتقان دهند و این به شکل مسیری برای انتقان منابع آبی کره

تمایالت زیادی در حان  زیادی تزم است.که برای ایجاد آنها، آب  صورت ترکیبات و خدمات متنوع است مجازی به

حاضر در سطح جهانی نسبت به مبادله آب مجازی وجود دارد که باعث شده تحقیقات زیادی در این زمینه صورت 

های واقعی یک (با مدیریت صحیح و استراتژیک تجارت آب مجازی، می توان کمبود1930گیرد)عطافر و همکاران ،

-در برابر صنعت آب کشورای جدید وشش داد و این موضوع خارق العاده توانسته است روزنهکشور از بابت تامین آب را پ

-میلیارد متر مکع  آب مجازی وارد می 7تا  1، سالیانه در حدود ، کشوری همچون اردن در خاورمیانهبرای مبان .ها بگشاید

این در  و بهداشتی به صورت ساتنه است. میلیارد متر مکع  تولید ناخالص آب شرب 4تا  1که این مقدار معادن  کند

های صادراتی آن هم فقط در بخش میلیارد متر مکع  آب را همه ساله از بابت آب مجازی کات 1حالی است که ایران  

کشاورزی بزرگترین بخش اقتصادی از ،(.از آنجایی که در سطح جهانی1939دهد)مهدی زاده،کشاورزی از دست می

 (.1917تجارت محصوتت کشاورزی جز اصلی تجارت آب مجازی است)وصالی و همکاران، ،شدباحاظ مصرف آب میل

             

 

 منابع آب در ایران

گیری  غربی و رشته کوه زاگرس با جهت –گیری شرقی ایران سرزمینی کوهستانی است که دو رشته کوه البرز با جهت

زا از شمان ای مانع رسیدن ابرهای باراناین دو رشته کوه همانند دیوارهاند. جنوب شرقی در آن قرار گرفته  –  شمان غربی

دهد. کمبود منابع  شوند و به همین دلیل نیز بخش اعظم کشور را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می می  و غرب کشور

با توجه به روند رشد ها در کشور مطرح بوده است )ویکی پدیا(.آبی همواره به عنوان یک عامل محدود کننده فعالیت

پذیر های مختلف به افزایش مصرف آب بخش شهری، روستایی و صنعتی اجتناب ناجمعیت در کشور و تشدید نیاز بخش

(. با توجه 1911اجتماعی و فرهنگی کشور نقش عمده و کلیدی دارد)تجریشی،ود .آب در فرآیند توسعه اقتصادی،خواهد ب

میلیون نفر خواهد رسید که نیاز غذایی این جمعیت  140جمعیت کشور به ،1200ا سان به عمل آمده تریزی های به برنامه

وجه به وضعیت فعلی استفاده از آب،این مقدار را تامین کنیم،حداقل میلیون تن در سان است و اگر بخواهیم با ت 140حداقل 

میلیارد متر مکع   190حداکبر  آب نیاز داریم اما پتانسیل آب قابل استحصان کشور میلیارد متر مکع  161به 

این در مقایسه با  میلیارد متر مکع  است 36ر ایران (.مصرف آب در کشو1930نقل شده از به نیا، 1939است)شهرستانی،

درصد از منابع آب کشورمان  10میلیارد متر مکع  کل آب تجدید شونده کشور نشان دهنده این است که ما حداقل  140

 1939درصد هم بیشتر از آن چه که در دنیا ارزیابی شده آب مصرف می کنیم) شهرستانی ، 40ی را مصرف می کنیم یعن

کشور از نظر بحران  226بر اساس مطالعات سازمان بین المللی مدیریت آب، ایران در بین (.1939نقل شده از چیت چیان ، 

                           ب ایران است.قرار دارد، که این نشان دهنده وضعیت نامناس  منابع آ 22آبی، در رده 

 

 جریان های سطحی و جریان های زیر زمینی در ایران
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تواند منجر به افزایش میزان  های انسان می . فعالیتمی باشدآب سطحی شامل آب باران، پساب، رودخانه دائمی و مانند آنها 

نمونه  شوند حاوی مواد آلی که به آب سطحی اضافه می های ترکیبات موجود در آب سطحی شوند.به عنوان مبان، فاضالب

های سطحی کل کشور و مقایسه آن با سان آبی گذشته و حجم جریان( 1)جدون شماره در جدون زیر  .ای از آنهاست

                                   مدت نشان داده شده است.متوسط بلند

مدت و مقایسه آن با سان آبی گذشته و متوسط بلند 30 حجم جریان های سطحی کل کشور در سان-1جدون  
)متر مکع ( حجم جریان های سطحی شرح  درصد اختالف با 

 

 

 کل کشور

 

 

 

 سان آبی

30-13  

 

 سان آبی

13-11  

 

بلندمدتمیانگین   

 

 سان گذشته

 

 میانگین بلندمدت

22111 14067 31021 -11 -11 

1930شرکت مدیریت منابع آب ایران ، ماخذ:  

کشاورزی و صنعت همواره مورد بهداشت،،ستراتژیک برای تامین مصارف شربب زیر زمینی به عنوان یک منبع مهم اآ

توجه بوده و از دیر باز مورد بهره برداری قرار میگرفته است.این منبع در مقابل تغییرات اقلیم پایدار بوده و با توجه به حجم 

 جدون زیر یازها باشد و از این دیدگاه نیز دارای اهمیت بسزایی است.ذخیره خود می تواند در دراز مدت پاسخگوی ن

     را در کشور نشان می دهد. 34-39تا  11-14مقایسه میانگین تغییرات آب های زیر زمینی از سان آبی  (4)جدون شماره 

                                

                                     

34-39تا  11-14مقایسه میانگین تغییرات آب های زیر زمینی از سان آبی -4جدون  
(مکع  میانگین تغییرات سطح آب زیر زمینی ساتنه)متر شرح (مکع  )متر 34-39میانگین تغییرات سطح آب زیرزمینی    

 0513- 0510- کل کشور

(1939شرکت مدیریت منابع آب ایران ) ماخذ:  
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-ود در طون نیم قرن اخیر نشان می دهد که با توسعه صنعت و تکنولوژی مرتبط با حفاری و پمپاژ چاهآمار و اطالعات موج

 ،ها نسبت به تغذیهبرداری از این منبع گسترش یافته و به دلیل افزایش جمعیت ونیاز روزافزون به آب ، برداشتها ، بهره

زمینی و کاهش حجم مخزن و بهم خوردن تعادن در بیالن یراین روند به تدریج سب  افت سطح آب ز بیشتر و بیشتر شده و

نمودار بیالن منابع و مصارف آب کشور در سان  1در شکل (. 1932است )وزارت نیرو، های کشور شدهمنابع آب آبخوان

میلیون متر  29271های سطحی آب حجم جریان 31-34نشان داده شده است.به طور کلی در سان آبی  ذیلبه شرح  1939

                                             در کل کشور گزارش شده است. میلیون متر مکع   62394زمینی زیرمکع  و حجم آبهای 

       

 (1شماره یک )شکل 

1939نمودار بیالن منابع و مصارف آب کشور در سان   

(1939ماخذ:شرکت مدیریت منابع آب ایران )    

                                   باهداف استراتژیک در بخش آ

است، به عنوان  رسیده به تصوی  هیأت وزیران 47/7/1914 که در تاریخ« مدت منابع آب کشورهای توسعه بلندراهبرد»

عین حان با ایجاد هم  راهنمای مناسبی برای تدوین برنامه های میان مدت و کوتاه مدت مدیریت آب کشور بوده و در

برداری بهینه از منابع آب کشور خواهد گردید. در این سند، های مدیریت فرا بخشی آب موج  بهرهرصهپیوندی در ع 
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های مختلف، های متقابل بین بخشمدت منابع آب کشور براساس نگرشی جامع و با لحاظ هماهنگیهای توسعه بلندراهبرد

                      بند بشرح زیر ذکر شده است. 11 در

گری در کل چرخه آب و  مدیریت ملی آب کشور باید بر اساس مدیریت توامان عرضه و تقاضا، جامع یریت کالن:مد -1

و به منظور تحقق مدیریت  مشترک تقویت شده بطورهای آبریز کشور   سرزمین در حوضهاصون توسعه پایدار و آمایش 

ف اقتصادی، اجتماعی، زیر بنائی و خدماتی با بخش های مختلهای متقابل بین بخشمنابع آب هماهنگی یکپارچه)جامع(

                                                                                                                                                 آب فراهم گردد.

ای  آبریز با رعایت ظرفیت تحمل آنها به گونه  های یک از حوضه هر از منابع آب کشور در برداری: بهرهمدیریت منابع -4

میزان فعلی تجاوز نکرده و اقدامات  از آبهای زیرزمینی حس  مورد )بیالن منفی(  از  ریزی شود که میزان استحصان برنامه

برداری از  به طوری که سهم بهره های جدید کشور صورت گیرد، ی برای تعادن بخشی آنها و تامین نیازا سازه غیر ای و سازه

های طبیعی آبی به  %( در بیست سان آتی افزایش یابد و حداقل نیاز محیط11) ( فعلی به حدود%26منابع آب سطحی از )

                         طور پایدار تأمین گردد.

در وضع %(34آب کشاورزی از) ای که سهم مصارف : اصالح ساختار مصرف آب در کشور، به گونهمدیریت مصارف -9

و درعین حان با افزایش راندمان آبیاری و  تغییر یابد  آینده   بیست سان در %(17حداکبر) با احتساب سایر نیازها بهفعلی 

مکع  آب از  کشاورزی به ازای یک متر  ارزش اقتصادی بیشتر، بازدهی آب در بخش آب به محصوتت با  تخصیص

رف شرب و در بیست سان آتی افزایش یابد. اولویت تخصیص های جدید آب به ترتی  به مصاوضع فعلی به دو برابر 

                    ، باغداری و زراعت خواهد بود.بهداشت، صنعت و خدمات

های آبریز، : مدیریت آب کشور باید ارزش اقتصادی آب، شامل ارزش ذاتی آن در هر یک از حوضهارزش اقتصادی -2

، توزیع وبازیافت آب برای ارزش سرمایه گذاریهای تامین، انتقان ایط طبیعی و اقلیمی دسترسی به آب،شرمتناس  با 

 بخشهای مختلف مصرف را تعیین و اعالم نماید تا در برنامه های توسعه بخشهای مصرف منظور گردد.

های منابع ن شود که ابتدا آلودگیای اعما کنندگان مختلف آب، به گونه  های مصرف: مدیریت فعالیتکنترن کیفیت -1

های کیفی آب به تدریج ارتقاء یابد. برای تحقق این هدف ها کنترن و سپس شاخصهای این بخشآب ناشی از فعالیت

     کنندگان برای پساب خروجی الزامی است.  های ملی حفاظت کیفی منابع آب، توسط مصرفرعایت استاندارد

ای انجام شود تا نیازهای پایه آب شرب و بهداشت مردم )در  آب در مصارف مختلف به گونه: تعیین نرخ هزینه تأمین -6

چوب الگوی مصوب برای شهر و روستا( به صورت ترجیحی تامین گردد و برای مصارف فرا تر از آن و سایر  چهار

برداری و نگهداری پوشش  های بهره مصارف با توجه به تامین منابع مالی و تنوع بخشی به این منابع، در مرحله اون هزینه

                                       گذاری را تامین نماید.  های سرمایهداده و در مراحل بعدی بازیافت هزینه
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های منطقه با لحاظ منافع ملی و بر اساس : با توجه به نقش آب در توسعه ملی و ارزش اقتصادی آن در بازارمبادله آب -7

جوار با رعایت توجیهات فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در  های همامع آب کشور، مبادله آب با کشورطرح ج

های توسعه لحاظ گردد.برنامه  

های توسعه کالبدی و آمایش سرزمین، محدودیت منابع آب کشور از نظر کمی و کیفی  : در تهیه طرحآمایش سرزمین -1

گرفته و برنامه های توسعه  لحاظ هزینه فرصت و ارزش ذاتی آب مورد توجه و عمل قرار و توزیع مکانی و زمانی آن به

های ها در هر یک از حوضهها و سایر بخشها و روستاهای آب و کشاورزی، صنعت و معدن، انرژی، عمران شهربخش

                                       آبریز با رعایت ظرفیت تحمل آنها تهیه و به اجرا درآید.

با رعایت حقوق ذی نفعان و برای  ای از دیدگاه توسعه پایدار، های انتقان آب بین حوضه: طرحایانتقان میان حوضه -3

                    تامین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیهات فنی، اقتصادی، اجتمایی و منافع ملی مورد نظر قرار گیرد.

       

زدایی در اجرا و بهره برداری با افزایش نقش  : ساختار مدیریت آب کشور در جهت تمرکزو ساختار مدیریت -10

های های آبریز به عنوان واحد نگری در چرخه آب و با ملحوظ نمودن حوضه های محلی وجامعمشارکت مردم و سازمان

برداران، با رعایت قوانین و مقررات بهبود  رههای استانی برای عملیات اجرایی و مشارکت بهطبیعی مدیریت آب و واحد

                             یافته و اصالح گردد.

در توسعه اقتصادی و اجتماعی  های آبریز به عنوان قلمرو موثرهای توسعه استانی، حوضه: در برنامهایتقسیمات حوضه -11

                                        استان مورد توجه قرار گیرد.

مشارکت کلیه دستگاههای ذی ربط و با  های مدیریت خشکسالی و سیالب با : تهیه و اجرای برنامهمدیریت پیشگیری -14 

                                 تکیه بر مدیریت پیشگیری )ریسک( انجام پذیرد.

از هدر رفت آب در خطوط انتقان آب و های مختلف مدیریت مصرف و جلوگیری اعمان شیوه :توزیع آب شهری -19

 شبکه های توزیع آب شهری و روستایی، به عنوان اولویت اون فعالیتها در مدیریت آبرسانی شهری و روستایی لحاظ گردد.

                          

از آن تدوین و به  برداری بهینههای آگاه سازی عمومی برای حفاظت کمی و کیفی آب و بهره: برنامهآموزش همگانی -12

                                                 مرحله عمل گذاشته شود.

های مرزی با  های مشترک و ساماندهی رودخانههای خروجی، استفاده از آب: مهار آبهای مشترک و مرزیآب -11

                                     رعایت جنبه های اقتصادی و زیست محیطی تحقق یابد.
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های  و نیز تکمیل سامانه  کمی و کیفی منابع و مصارف آب گیری های اندازه و تکمیل شبکه : تجهیزمدیریت اطالعات -16

                                  اطالعاتی و اطالع رسانی مورد توجه قرار گیرد.

های آب  های تاریخی آبی در تهیه و تدوین برنامهار از سازهبرداری پاید: حفظ، احیا و بهرههای تاریخیحفاظت بنا -17

                                             کشور مورد توجه قرار گیرد.

( قانون تشکیل 10ها در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب، مطابق ماده ): هماهنگی سیاستگذاریبخشیمدیریت فرا -11

                     (.1939با شورای عالی آب خواهد بود)شرکت مدیریت منابع آب،  1973 مصوب -وزارت جهاد کشاورزی 

                      

 نتیجه گیری

درصد  24بیش از  4010برداری از منابع آب تا سان دهد که در صورت تداوم روند فعلی بهرهمطالعات بین المللی نشان می

دهد های انجام شده در کشور ایران نیز نشان میید قرار خواهند گرفت. بررسیاز جمعیت جهان در معرض تنش آبی شد

که با توجه به ثابت بودن منابع آبی کشور، پایین بودن میزان بارش باران، افزایش جمعیت و سطح رفاه و بهداشت در 

ید به دنبان آن تشد، رشد تقاضای آب و و به هنگام مدیریت منابع آب کشورهای مناس  صورت عدم اتخاذ سیاست

دور از انتظار نیست. همچنین توزیع نا متقارن آب در نقاط مختلف کشور، گستره عظیم  شرایط کم آبی و بروز بحران آب

مناطق خشک و نیمه خشک و تمرکز جمعیتی در مناطق مرکزی کشور، در کنار راندمان پایین آب در بخش کشاورزی 

زمینی، خشک شدن و شور شدن منابع برداری از منابع آب زیرتشدید بهرههای جدی فرآروی حوزه آب است که چالش

زمینی را به دنبان خواهد داشت. یکی از استراتژی های موثر در زمینه مدیریت منابع آب، تجارت آب مجازی آب زیر

دارند بخصوص در بخش کشاورزی می باشد که به کاهش بی رویه مصرف آب، در کشورهایی که منابع آبی کمتری 

ها و های مناس  و ارائه راهکارکمک بسزایی میکند. بنابراین رهبران جهان در حوزه آب باید با اتخاذ تدابیر و سیاست

های ها و استراتژیپیشنهادات تزم به مدیریت منابع و مصارف آب بپردازند. در کشور ما ایران نیز، باید با ارائه راهکار

                          ریت بهینه منابع آب گام بردارند.مناس  و به هنگام، در جهت مدی

                         
 

 

 

 مراجع

 نامه کارشناسی ارشد.(. هیدروپلتیک هیرمند و تاثیر آن بر روابط سیاسی ایران و افغانستان .پایان1912)علیزاده،ج.[ 1]

 دانشگاه تربیت مدرس.

[2]  Parson A, Jefferson B,(2006) .Introduction to Potable Water Treatment processes, 

by Tech Books , New Delhi , Indiana ,Black well publication, (20) 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
10 

 

 دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

 5931شهریور  2-4

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.(.دفتر معاونت برنامه1917)جهان نگاهی به وضعیت منابع آب در ایران و  [3]

[2] Yang D.,Lic ., Huleiz., Yang S.,Kusuda T ., Koik T ., Musiakek ,(2004):Analysis of 

water resources variability in the Yellow River of china during the last half century 

using historical data , Water Resoutce Research , vol 40. 

 .1. ص4ک نور . سان اون . شماره (. مشکل نا شناخته جهانی: بحران آب.  پی1914ح. )رحیمی ،  [5] 

 [6] http//www.fa.wikipedia.org 

(،. بحران آب و نتایج زیست محیطی آن در آسیای مرکزی . 1934درخور ،م.، فرجی راد ،ع.، و میر هاشمی، ع . ) [9]

 .21-12.صص  1934. بهار و تابستان  14فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی. سان ششم . شماره 

[1]  Alen .R.,(2002),Coping With Water Scarcity :The Governance Challenge .Policy 

Papers , In Stitute On Global Confictand Cooperation , UC Berkeley .Retriered 

November 14. 

[9] WCED (World Commission on Environment and Development),  (1317) , Our 

Common Future, the Brundtland Report, Oxford University. 
 نایرا در پایدار توسعه دیدگاه از آب منابع هایپروژه معیاره چند ارزیابی (.1911سمیعی، ر. ) [01]

ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (. معاونت برنامه1911). های سطحی )جاری(پایش کیفیت آب دستورالعمل [00]

 .9ن .ص .فصل او144.نشریه شماره 

(.مالحظات موجود در ادبیات آب مجازی 1917،ع.،زهتابیان، غ.، رستم پور، م.، و صادقی مزیدی ، ح .) محمودی [02]

 .9.دانشگاه زابل .ص  1917اسفند  40تا44به منظور مدیریت بحران آب در ایران .اولین کنفرانس بین المللی بحران آب .

 .1.ص1911ایی و بحران جدی آب . همایش ملی مدیریت بحران آب .اسفند (. تغییرات آب وهو1911روستا ،ف. ) [01]

.بهمن و اسفند 4(.از تنش آبی به بحران آب.گزارش وضعیت آب کشور .سان اون.شماره 1939هدایتی ، ز. ) [01]

 .142-141.صفحات 1939

صلنامه نظام مهندسی (. سازماندهی و مدیریت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی .ف1939شهرستانی ،ح. ) [01]

 .1939پاییز .21ن دوازدهم .شماره کشاورزی و منابع طبیعی سا

.46(.آب مجازی ،مفاهیم و مدیریت استراتژیک آن .جلد اون .ص 1934مهدی زاده ، ت. ) [01]  

  4001نویسندگان سایت شورای جهانی آب. مقاتت متفرقه در رابطه با آب مجازی. ترجمه : مریم پنجعلی اصل .. [01]

Http//www. World Water Council  
(. آب مجازی،راهکارهای نوین در جهت مقابله 1911موسوی ، ن.، اکبری ،م.،سلطانی ، غ. و زارع مهرجردی، م. )  [01]

.6.ص1911با بحران آب.همایش ملی مدیریت بحران آب . اسفند   

.ص 1911.بهار 1ابع آب ایران .سان دوازدهم .شماره (. تاریخچه شورای جهانی آب.تحقیقات من1911اردکانیان، ر.) [01]

1.  

[21]  Iran Water Resources Management Company 
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 دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

 5931شهریور  2-4

 دانشگاه صنعتی اصفهان

(. نقش آب در موقعیت راهبردی ایران در خاورمیانه. فصلنامه مطالعات خاورمیانه. 1930عطافر،ع.، و شجاعی ،م.) [20]

.16-111. تهران . صص 1سان هیجدهم. شماره   

[22]  http//www.wnn.ir , http//www.wrm.ir 

.4تا  14.صص  44(. نگرشی جامع به رفع بحران آب در تهران. مجله آب و فاضالب . شماره 1911تجریشی ، م .) [21]  

(. نقش آب مجازی در مدیریت منابع آب. نشریه آب و توسعه پایدار . سان اون . 1934رضوی ،س .،و داوری،ک.) [24]

.11تا3.صص 1934. اسفند  1شماره   

-های بحران آب و پدیده خشکسالی .وزارت جهاد کشاورزی .سازمان جنگلها و رهیافت(. دیدگاه1911ریاحی ، ا. ) [25]

 ها . مراتع و آبخیزداری . اداره کل منابع طبیعی استان فارس.

 10ه جغرافیا . شماره نام(. بررسی بحران آب استان خراسان. فصلنامه مدرس علوم انسانی .ویژه1916وتیتی، س. ) [22]

.419-492.صص   
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