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 رانيا يشاورزكبحران آب و افق 

 3يمان مطاعي، پ2ي، زاهده خضر1ه محمدپوريمهد

 

 :دهكيچ

مبود ك .باشديم يبشر جوامع و ها دوشت توجه مورد موارد ازجمله ،اشمللي بين هاي چاشش از يكي عنوان به آب بحران

شدتر  ياز نفدت هدم ب   يحت آنت ياوشو كه ينحو بهرد كمواجه خواهد  ت منابع آبيريا را با بحران مدينده، دنيآب در آ

 بده مراتدن   اسدت قدرار گرفتده    كه در منلقده گدرم و خشد   كد  رانيامانند  ييشورهاك يبحران برا نيخواهد شد و ا

 بحدران  خاوص در ياشمللنيب يهانهاد ينيبشيپ و آمارها بخش چهار درن  ملاشعه ي  اتر استيكتر و نزد محسوس

 يهدا امدد ي، پمختلدف  كشدورهاي  در آب بحدران  ميزان سنجش اشمللي بين هاي، شاخصيآت هاي سال در يساشكخش

 النكد  بدر  يمبتند  و يشداورز ك يآتد  هداي  افق خاوص در ييها حل راهرر، كم يهايساشكخش و ييو هوا آب را ييتغ

 مدورد  را بحدران  نيد ا يهدا امدد يپ يبرخ نگرندهيآ يرديكرو با هك است شده ميتنظ نده،يآ ميترس و يجهان يروندها

 هاي جديد و نوينگيري از رو شاورزي از طريق بهرهكبا اصالح اشگوي مارف آب در بخش  .است داده قرار يبررس

، شدت كهم زمينه گستر  سدلح زيدر    شور،كآبياري  من افزايش راندمان آبياري و حفاظت و صيانت از منابع آبي 

و مدديريت مناسدن در بخدش     جدويي  صدرفه و هم از قبدل   شود مياستقالل اقتاادي فراهم ، توشيد محاوال  بيشتر

 .شود مي تأمينشاورزي، منابع آبي جديد براي مارف شرب ك

 

 راني، ايشاورزكمصرف،  ي: بحران آب، الگوواژگان كليدي

 

 مقدمه -1

 هداي رده در ربطذي باشد  مسوالنميجزو مباحث جدي در كشور  اخير هايسال در آن از ناشي بحران و آب كمبود 

 شهروندان به جدي هشدارهاي ديداري و شنيداري جمعي هايرسانه ساير و هاروزنامه مانند مختلف طرق از مختلف

 بدر  مبندي  هدايي حقيقدت  و النمسو درپيپي و زياد هشدارهاي وجود با كه رسدمي نظر به حال اين شود  بامي داده

                                                           

 mohammadpour.86@gmail.com، كشاورزيكارشناس ارشد اقتااد  1

 khezri.zahedeh@gmail.comكارشناس حسابداري،  2

 peyman.mataei70@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اروميه،  3
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 ايدن  از حداكي  و شدود نمدي  هشدارها اين به كافي توجه كنندمي مارف آب جهاني ميانگين برابر 17 هاايراني اينكه

 را آنهدا  شدهروندان  بده  آب مادرف  صدحيح  فرهندگ  مسدتمر  اشاعه با بتوان تا است الزم زيادي نسبتا زمان كه است

 آن بده  مختلف منابع در كه ارقامي و آمار طبق  كنند جويي صرفه آب مارف در اوشيه اصول رعايت با تا كرد متقاعد

 سده  افزايش با كه كند مي مارف را كشور آب منابع درصد 95 حدود در كشاورزي بخش حا ر حال در شده، اشاره

 بخدش  در آب مادرف  متوسدط  آمدار،  طبدق  كه است حاشي در اين  است شده مواجه 1382 سال به نسبت درصدي

 رقم از كمتر بسيار كه است شده گزار  نيز درصد 50 كشورها از بعضي است، در درصد70 حدود دنيا در اورزيكش

 آب مادارف  سدهم  كده  باشدد  اي گونده  بده  بايدد  كشدور  در آب مارف ساختار اصالح است  ايران در درصد 95 فعلي

 و يابدد  تغييدر  آيندده  سدال 20در رصدد 87 حداكثر به نيازها ساير احتساب با 1382 سال در درصد 92 از كشاورزي

  بخدش  در آب بدازدهي  بيشدتر،  اقتادادي  بدا ارز   محاوال  به آب تخايص و آبياري بازده افزايش با حال درعين

 20 در برابدر  دو بده  فعلدي  و دع  در آب مترمكعن يك ازاي به كشاورزي محاوال  توشيد كيلوگرم يك از كشاورزي

 در آب مادرف  شدرايط  بلكده  اسدت  نيافتده  تحقدق  حيداتي  و مهدم  بسديار  امدر  اين تنها نه اما  يابد افزايش آتي سال

 اسدت  وا دح   دهد مي نشان نيز ماارف ساير و كشاورزي براي را تاري و تيره انداز چشم و شده تر وخيم كشاورزي

 تاسد  شهري آب مارف در جوييصرفه از تراهميت پر بسيار كشاورزي آب مارف در جوييصرفه فرهنگ اشاعه كه

 مادرف  در جوييصرفه فرهنگ اشاعه از نبايد چند هر كند؛ مي مارف را كشور آب منابع درصد پنج حدود فقط كه

 در كندد، مي مارف آب شيتر 250 اشي 220 روزانه متوسط طور به ايراني شهروند هر آمار طبق زيرا شد غافل نيز آب

 درصدد  1/5 رشد نرخ موجود هاي آمار اساس بر اكنون هم و است روز در شيتر 130 جهاني مارف متوسط كه حاشي

 بده  نيداز  مادرف  فعلدي  سدلح  حفدظ  بدراي  كده  شدود  مدي  افزوده كشور جمعيت به نفر ميليون يك حدود سال هر

 ميلياردمترمكعدن  هفت حدود نفر ميليون 77 احتساب با بنابراين  است آب مكعن ميلياردمتر 1/3 ساالنه استحاال

 در ميلياردمترمكعدن  87 كشداورزي  آب سدهم  كه حاشي در است، نياز مورد شرب و شهري مارف براي سال در آب

 عوامدل  از يكدي  كندد  مدي  مادرف  آب شهري بخش برابر 12 تقريبا كشاورزي بخش دهد مي نشان اين و است سال

 مدورد  آب درصدد  68 حددود  كده  اي گونه به است آبياري پايين راندمان ايران در كشاورزي آب سهم باالبودن اصلي

 32 ،1384 سدال  در فدائو  گدزار   ملدابق  ايران در آبياري راندمان كه حاشي در  شود مي تلف كشاورزي در ستفادها

 بدا   است ايران در آب مارف راندمان از باالتر بسيار كه است درصد 70 اشي 65 آن جهاني متوسط است، بوده درصد

 كده  است درصد 40 كشور در آبياري راندمان از ها ارزيابي آخرين كشاورزي جهاد وزير معاون اعالم ملابق حال اين
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 غيرقابدل  و نامناسدن  و دعيت  از ايدران  مشابه اقليم با و توسعه حال در همسلح كشورهاي ساير با مقايسه در هنوز

 60 شيبدي  در مديالدي  2000 سدال  در فدائو  گدزار   براسداس  آبيداري  راندمان مثال عنوان به  است برخوردار قبوشي

 40 تركيده  درصدد،  43 عربسدتان  درصدد،  44 پاكسدتان  درصدد،  45 سوريه درصد، 53 مار رصد،د 54 هند درصد،

 از كشداورزي  بخدش  در آب مادرف  اشگدوي  اصدالح  بدا  بنابراين  است بوده درصد 32 ايران و درصد 36 چين درصد،

 آبدي  منابع از صيانت و حفاظت و آبياري راندمان افزايش  من آبياري نوين و جديد هاي رو  از گيري بهره طريق

 از هدم  و شدود مدي  فدراهم  اقتادادي  استقالل و بيشتر محاوال  توشيد و كشت زير سلح گستر  زمينه هم كشور،

  شود مي تامين شرب مارف براي جديد آبي منابع كشاورزي، بخش در مناسن مديريت و جوييصرفه قبل

 جهان  در آب مصرف خصوص در المللي بين هاي نهاد بيني پيش برخي بر مروري - 2

 2030 ، تاسدال  كده  گرفتده  صدور   غيرقلعي بيني بارندگي،پيش اشگوي برروي زمين تاثيرگرمايش با درارتباط  -

 .يابد كاهش درصد 50 نسبت به رندگي با است ممكن

 هبد  يافتده  افدزايش  هدوا  دماي باافزايش ازآن ناشي هاي وخسار  وهوايي آب اروپا،اثرتغييرا  اتحاديه اعالم بر بنا -

 .شود باشغ كشورها داخلي ناخاشص توشيد درصد 20 تا5 درحدود رقمي به ازآن ناشي خسار  است ممكن كه نحوي

 است جاري آنها در آب به مربوط شهاي تن كه يكنند م زندگي نواحي در 2025 سال تا جهان جمعيت از نيمي -

 .باشد داشته افزايش درصد 60 خاورميانه در شيرين آب مارف تقا اي 2045 سال تا -

 .بود خواهد مواجه آب مللق بحران با جهان جمعيت از نفر ميليون 1800 زندگي ،مناطق 2050 سال تا -

 كده  است شده محاسبه مختلف هاي رو  از 2030 سال جمعيت صور  به وهوايي آب ازتغيرا  ناشي خسارا  -

 .است برآوردكرده را دالر تريليون4 تا تريليون2 درحدود رقمي

 هستند  مواجه آبي شديد افت با حو ه 300 ، در كشور ملاشعاتي آبي حو ه 600 حدود از -

 مختلف كشورهاي در آب بحران ميزان سنجش المللي بين هاي شاخص -3

 تعريدف  كشدور  در تجديذپدذير  آب منابع سرانه مقدار براساس آب را بحران كه :مارك فاشكن شاخص براساس -اشف

 اين به باتوجه.است كرده معرفي كمبود شاخص عنوان به را سال در مترمكعن1700 آب سرانه ميزان و است كرده

 .قراردارد آبي تنش آستانه در ايران باشد مي مترمكعن1900 حدود ايران تجديدپذير آب درححا رسرانه كه

 پذير دتجدي آب منابع از برداشت درصد ميزان ملل سازمان پايدار توسعه كميسيون بنياد :ملل سازمان شاخص -ب

 ميدزان  هرگداه  مدذكور  شداخص  براساس است كرده معرفي آب بحران گيري اندازه شاخص عنوان به را هركشور در
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 مدي  مواجه آب شديد بحران با كشور اين باشد آن تجديدپذير آب منابع كل درصد 40 از بيشتر كشور آب برداشت

 تا 10 بين شاخص اين چنانچه و متوسط  عيتو در بحران باشد درصد 40 تا20 فاصل درحد مقدار اين اگر و باشد

 هدم  ايدران  در اينكده  به باتوجه ميگردد تلقي بحران بدون درصد 10 از كمتر و متعادل درحد بحران باشد درصد 20

 .قراردارد شديدآبي بحران درو عيت ايران گيرد قرارمي استفاده مورد تجديدپذيركشور آب درصدكل 69 اكنون

 آب منابع كل به نسبت كنوني برداشت درصد عامل دو مذكور مثسسه :آب مديريت للياشم بين موسسه شاخص -ج

 مدي  قدرار  مورداسدتفاده  همزمدان  را حا در  درحال آب برداشت به نسبت درآينده آب برداشت ودرصدميزان ساالنه

 به درصد 112بتواند بايد 2025 تاسال ايران شديدآبي قراردارد بحران درو عيت ايران شاخص اين براساس دهدكه

 .رسد مي نظر به غيرممكن موجود امكانا  و منابع به باتوجه مقدار اين كه بيفزايد خود استحاال قابل آب منابع

 مكرر هاي خشكسالي و وهوايي آب تغييرات هاي پيامد -4

 بده  ارانگدذ قانون و مردان دوشت گزاران، سياست بين در بايد بحران آب حل آب، بحران گسترده پيامدهاي دشيل به

 همدين  بده  نمدود   خواهد ايجاد را ثانويه هاي بحران بحران، اين صور  اين غير در گردد، تبديل و اصلي اوشويت اول

 .است شده ارائه نگرآينده نگاهي با خشكساشي بحران هايپيامد برخي منظور

 رفدتن  بدين  از پدي  در هك توسعه حال در كشورهاي در آب بحران و هوا و آب ناپايداري : جمعيت جابجايي -الف

 حركت باعث محيلي بهاي  زيست تخري و شود جهاني مناقشا  باعث است ممكن يآيد، م وجود به زيست محيط

 ، جهدان  در .گدردد  مدي  مهداجر   افدزايش  و جمعيدت  گسدترده  جابجايي و ديگر كشور به كشوري از نفر نها ميليو

 ميانده  آسدياي  و خاورميانده  مركدزي،  آفريقاي گيرد، قرار پديده اين تاثير تحت م يرود احتمال كه نواحي بيشترين

 ،جمعيدت  جدايي جابده  و مهداجر   .شودمي ...و بيكاري و غذا توشيد كاهش آب، و باران كمبود تأثير تحت كه است

 و جابجدايي  همچندين  .داشدت  خواهدد  پدي  در را اجتمداعي  نظدام  گسديختگي  و ها فرهنگ تضاد چون هاييپيامد

 .بود خواهد نيز ملي توشيد ناخاشص در تغيير و كار نيروي ابجاييج معناي مهاجرتبه

 در نفدت  كه همانگونه .كرد خواهد تغيير نيز جنگ دالئل ، هوايي و آب تغييرا  با : غذا و آب سر بر جنگ-ب

اسدت    مشاهده قابل عراق در و وح به كه اتفاقي ،هاست سرزمين وتااحن جنگ براي دشيل ترين مهم حا ر حال

 مدي  رو همدين  از : نكتده  .بود خواهند ملرح مزيتي مسأشه يترين عنواناصل به نيز غذا و آب آينده دهه چند در اما

 خودكفدايي  مثل هايي طرح تقويت جهت در بايد ، نفت بر تمركز جاي به شايد ، آينده در كه كرد بيني پيش توان

 در حا در  حدال  در كه- جهان غال  بازارهاي لوكنتر داخلي تأمين جهت در مد  بلند ريزي برنامه و گندم توشيد
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 به وغذا آب تامين ملمئنا  كه چرا ، پذيرد صور  صحيحي هاي ريزي برنامه ، است غربي ثروتمند كشورهاي دست

 و مسدتقل  وغذا آب تامين در كه بود خواهد هايي دوشت دست در قدر  و شد خواهد تبديل ها دوشت اصلي دغدغه

 .باشند خودكفا

-مدي  قدرار  انتقداد  مورد شهر، از آب بردن براي كوكاكوال شركت شودمي مشاهده جهان در امروزه :آب چپاول -ج

 هاياياشت و دارند قرار  اتهام اين معرض در آهن ذوب و مباركه فوالد مثل صنايعي اصفهان در كه گونه همان گيرد

 مختلدف  مناطق در آبياري افزايش به تال  و اابره كردن باردار با باران از بيشتري سهم برداشت به را يكديگر چين

 .بود خواهد يكم و بيست قرن مهاي جر از يكي آب چپاول ترتين اين به  كنندمي متهم

 نداگوارتر  و تر شديد است ممكن جدي طور به هوايي و آب مخاطرا  واقع در :مهاجرت سياسي هاي پيامد -د

 منداطق  برخدي  در ويرانگدر  هايب سيال موارد برخي در و هااشيخشكس تر،شديد هاينمعناي طوفا به اين كه شود،

-همدان  شدوند  سكنه از خاشي تقريبا  نواحي، از برخي ي شود م باعث آب، رفتن دست از و حد از بيش گرماي .باشد

 يدزد  مثدل  كدويري  ندواحي  در(روسدتاها  برخدي  شددن  خداشي  و ها مهاجر  شاهد كشور در نيز اكنون هم كه گونه

 در تنهدا  نده  را ثبدا   و پايداري قلع طور به عظيم مهاجر  اين .ايمبوده خشكساشي علت به) وچستانبل وسيستان

 و جمعيت جابجايي ، مهاجر  اجتماعي سياسي هاي پيامد ديگر از .كندمي مختل جهان سرتا سر در بلكه ايران

 صدور   بده  نار دايتي  اعدالم  ،اول قاشدن  در شدود،  مدي  نمايان شكل دو به كه است امنيتي مخاطرا  ،آن دنبال به

هايي درباره اختالف مثال طور به. بود خواهد آب سر بر جنگ از شكلي كه قومي تعار ا  و شور  حتي و اعتراض

مركدز ايدران    درخوزستان برسدرانتقال آب سرچشدمه كدارون بده سدمت      و يا اصفهان شرق در مباحث انتقال آب كه

 مو دوع  ايدن  كه آمد، خواهد وجود به جمعيت از سرزمين شدن خاشي اثر بر هك امنيتي خلرا  ،دوم قاشن   رويداد

 .كرد خواهد پيدا بيشتري ، اهميت مرزي هاي استان در است مشخص نمودار در كه گونه همان

 هداي  روندد  كدالن  تدرين  مهم از يكي كه آنجا از: آب بحران اقتصادي پيامدهاي و ها دولت بدهي افزايش -ه

 مدي  آمريكا مثل جهان قدرتمند هاي اقتااد سقوط آن هاي نشانه از كه هاست دوشت بدهي زايشاف دنيا در موجود

 دوشدت  بودجه از بيشتري سهم ،اختااص اقتاادي رشد كاهش ها، هزينه افزايش ، بيكاري چون هايي پيامد ، باشد

 اثدرا   ، ساشي خشك ايه بيمه براي تقا ا افزايش و كشاورزان به خشكساشي از ناشي خسارا  كاهش جهت در ها

 پيگيري تري جدي طور به اقتاادي كارائي و آب بين ارتباط زودي، به .نمود خواهد تشديد را روند كالن اين منفي

 آشديل  پاشدنه  چدين  ويدژه  به و اقتااد براي يتواند م آب بحران كه شود مي گفته امروزه كه ايگونه به.شد خواهد
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-لمدد  در مهمي نقش يتواند م كه دارند آب كمبود مشكل چين بزرگ هرش 600 از شهر 400 حا ر حال باشد  در

 5بين  خشكساشي از ناشي اقتااد خسارا  جهاني مجمع گزار  شد  طبق گفته كه باشد همانگونه آنها توسعه هاي

 .است ملي ناخاشص توشيد درصد 20 تا

 گدون  مورد در اگر انقراض نسل  كنندمي زندگي زمين روي نفر ميليارد 8قرين حا ر حال در: غذايي امنيت -و

  شدد  خواهدد  مهمي بسيار مسأشه دهد، وير ما براي مسأشه اين اگر اما .ندارد ما بر اثرزيادي دهد، روي ديگر ههاي

 ،خشكسداشي  چگونده  كده  اسدت  اين باشند، نگران آن مورد در بايد مدارانسياست كه هوا و آب تغيير كليدي نتيجه

 آب درصدد  90از  بديش  كشداورزي  بخدش  در كندد  مدي  تهديد را نفر ميليون صدها شايد و اهغذايي ميليون امنيت

 نسدبت  حا ر نسل كه است حاشي در اين و شوندمي مارف زيرزميني هايسفره و )درصد 94 ايران در( هارودخانه

 .داريم نياز آب شتربي برابر سه منظور اين به رسيدن براي شذا دارد نياز بيشتر غذاي برابر دو به قبل نسل به

 : كشاورزي آتي هاي افق خصوص در هايي حل راه-5

 يدا  و كشاورزي مهندسي نظام مثل هايي سازمان شود مي پيشنهاد: كشاورزي نگاري آينده سند تدوين -الف

 ارز  به توجه با آن وميزان شده توشيد محاوال  نوع محوريت با « كشاورزي نگاري آينده سند» كشاورزي جهاد

 گدرم  كيلدو  هر توشيد ،اينكه به توجه مثال با طور به .گردد تهيه سرزمين آمايش و وانرژي آب مارف ميزان ، ييغذا

 آمدايش  مباحدث  بده  توجه با و كشاورزي نگاري آينده سند تدوين صور  در دارد، نياز آب شيتر هزار 3 تا 2 به برنج

 با مناسن كشت اشگوهاي آن جاي به و بود خواهد نوعمم مناطق ديگر يا و اصفهان استان در برنج كاشت ،سرزمين

 .شد خواهد ارائه وري بهره حداكثر

 ، اسداس  ايدن  بدر :  كمتـر  مصـرفي  آب و باالتر غذايي ارزش با محصولي ، كشتكشت نوع در تغيير -ب

 اسدن من محيلي زيست شحاظ از گياه اين رشد چون نباشد، قبول قابل اجتماعي شحاظ از است ممكن كاهو خوردن

 در مسدأشه  همدين   اسدت  صدفر  به نزديك آن غذايي ارز  و كندمي مارف زيادي گرماي گاهي و آب مقدار نيست،

 .است صادق نيز خيار و هندوانه مورد

 توأم آگاهي كشاورزان افزايش هدف با هايي برنامه :آنان آگاهي افزايش و كشاورزان نگرش نوع در تغيير -ج

 و آب وبحدران  خشكسداشي  علل از نيز كشاورزان كه نحوي به .نمود تدوين مدرن كشاورزي صحيح فرهنگ ايجاد با

 تجزيده  شدودكه  مدي  تفكرسدبن  شديوه  اين  دهند تلبيق مسئله اين با باشندوخودرا آگاه آن اثرا  كاهش در كمك

 .بشود نيز ما واستراتژيك عملياتي گيري واردتاميم وهوا آب تغييرا  به مربوط وتحليل
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 كده  اسدت  درصدد  70 درحددود  هنوز كه حاشي در كشاورزي بخش در آب رفت هدر ميزان :فتر هدر كاهش -د

 5 از كمتدر  بده  اسدت  الزم ميدزان  وايدن  اسدت   دايعا   به مربوط محاوال  درصد 20 حدود هرسال بخش دراين

 .يابد نيزكاهش شيميايي وكودهاي ها كش آفت ميزان است الزم عالوه به درصدبرسد

  محصوالت توليد و خشكسالي از ناشي پيامدهاي -6

 آينده در بايد كه است مواردي ترين مهم جمله از نيز خاك بدون ازكشاورزي استفاده و عمودي كشاورزي گستر 

 بخدش  در توشيد اقتاادي صرفه و جمعيت افزايش .نمود سنجي امكان را آن اكنون از و ريزي برنامه آن تحقق براي

 هايدانه توشيد ،هاحل راه از يكي مثال طور به.است گرديده ژنتيك شده ريدستكا محاوال  توشيد باعث كشاورزي

 ندو  گياهدان  ايدن  مد  طوالني تاثيرا  ازبررسي پيش  كنندمي مارف تريكم آب كه است غالتي هايدانه و گندم

 كنندد، از مدي  تغذيده  از آنهدا  كده  و انسدان  آنها بر ساير موجودا  تاثير زيست، برمحيط با طبيعت و ناهمگون ظهور

 گسدترده  مارف افزايش يا زمان محاوال  هم مارف گسترده افزايش يا زمان هم .است برخوردار ايويژه اهميت

 نابداروري  ميدزان  مانند افزايش ن كننده نگرا از آمارهاي زيستي با برخي دركشور ژنتيكي شده دستكاري محاوال 

 خداص  نهداي  ازسدرطا  برخدي  نگدران كنندده   شديوع  جدوان،  درنسدل  امداس  بيمداري  جدوان، افدزايش   جهداي زو در

 ،حوزه اين در مسئول نهادهاي و ها دوشت كه نمايد مي ايجاب را  رور  اين ، گوارشي( سيستم هايمانندسرطان(

 تدري  دقيدق  نظار  با نها آ محاوالتي،توشيدوعر ه چنين زيستي ايمني كامل بررسي وتا گرفته راجدي هشدار اين

 اسدت  مددتي  روسديه  خاوص به و شهستان سوئيس، آشمان مانند كشورهايي كه است حاشي در اين .مايند پيگيرين

 محادوال   توشيدد  بده  آوردن روي توسدعه،  درحال كشورهاي برخي گرچه» اند،كرده رامتوقف محاوال  توشيد اين

 شدده  متوقف افتهي عهتوس كشورهاي از دربسياري محاوال  توشيداين دانند،اماخود مي نجا  راه را شده دستكاري

 .است
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