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 تیبا وضع یتیجمع هایاستیارتباط س یبررس

 کشور یمنابع آب
 1احيمونس ا

 3ز ید ییپروانه آقا 

 6اادات محمودا  میمر

  چکیده
از اااگ برای  ایران بر ،در حال حارر اات  امامورد نياز موجودات زن ه مادهبع  از هوا مهمترین ، آب

. از اوی دیگر ایرانِ امروز با ااتمواجه« ت ش آب»اااگ برای دیگر با  بر و« بحران آب»معيارها با 

-این مسأله، توجه اياات .قرار دارداال، در آاتانه االخوردگی  67بيش از به افزایش ميانه ا ی 
پس از این امر، برای  های افزایش جمعيت ش .اود معطو  نمود و م جر به اتخاذ ايااتگذاران را به

های افزایش آن ن  تا مشکل آب را م حصراً به موروع جمعيت و ايااتاش ت در تلا ها بههاز راان

این  دان  .محيطی کشور را حتی برای جمعيت ک ونی نيز ناکافی میپيون  زن  . آنان م اب  آبی و زیست

ت. لذا با مقاله درص د پااخگویی به ارتباط علمی دو مسأله بحران/ ت ش آب و جمعيت با یک یگر اا

های انتقال آب، رابطه بين رش  جمعيت و رش  مصر  آب در کشور و بررای ورعيت مصر  و شيوه

جاد ش ه در این زمي ه را پااخ ای همقایسه ورعيت م اب  و مصار  آب در ایران و اایر کشورها، شبه

 ده . می

اات  اما این بحرانی پذیرفته ش هگرچه قرار گرفتن آب ایران در ورعيت  ،ج این تحقيقیاااگ نتا لذا بر

کمبود آب نيست، بلکه بحران م یریت  م اب  آب، مسأله کر اات که بحران موجود در مسألهنکته قابل ذ

های م یریتی صحيح و کارگيری رو در صورت به ،شودکه گفته میو حکمرانی آب اات  به طوری

ظرفيت  و ...تلگ شرب، ص عت، کشاورزی های مخهای نوین آبخيزداری در بخشااتفاده از رو 

 جمعيتی ایران با توجه به م اب  طبيعی غ ی کشور، بيش از جمعيت فعلی اات.

 

 .م اب  آب تیریم  ت،يبحران آب، ت ش آب، جمع: کلیدی گانواژ

                                                 
 فیشر یگروه معارف دانشگاه صنعت اریاستاد ات،یاله يدکتر - 0
 ریرکبیام یدانشگاه صنعت کیزیشناس ارشد فکار - 2
 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،دانشجوي دکتري عمران، گروه محیط زیست - 3
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 مقدمه و بیان مساله

ادط تو 1073بدار در ادال  يناولد م داب  طبيعدی، بحرانو  يتجمعرش   یشافزا تقابل یهنظر

 یدنااداگ ا مطدرح شد . بدر يسدی،و اقتصاددان انگل يش، کش(1044-1366) توماگ مالتوگ

 یپاادخگو ،ينزم کره یم اب  مح ود موجود بر رو ی ،مالتوگ معرو  گرد یهکه به نظر یهنظر

از کمبدود  یناش یهاو بحران اهت ش يجهنبوده و در نت يادر دن يتجمع ی و ار يررش  چشمگ

م داب   یوبگدجوا ،يترش  جمع نای ه. مالتوگ معتق  بود کاات ناپذیراجت اب ،ی  هم اب  در آ

 یشاز افدزا يریمسدأله را جلدوگ ینکار حل امالتوگ راه ،ینبشر نخواه  بود. ب ابرا یموجود برا

فضای اقتصادی ص عتی آن روز  او نظریات اود را بر پایه .کرده گام اعلام یرو ازدوا  د يتجمع

کردند ، ب دا در تولي  کالدا و اد مات ایفدا می اایه و م اب  طبيعی نقش اصلی رارم ،که در آن

 از یدادیز یهداارعت با مخالفت گروهبه یهنظر یناما ا. (1673ه بود )محمودی و احراری، نهاد

)حدق  رو بده رو شد  ،اياادتم اران ا دانشدم  ان وتد هگرفتد يسایيانمختلگ، از کل یهاطيگ

مخالگ بودن . آنهدا  1هايننئومالتوا ي انهش ت با نگاه ب ببهگروهی  (.1676، و همکاران دوات

 ی د هدر آ یاجتمداع یهداو مشدارکت یآورفن يشرفتها اثرات پينمعتق  بودن  که نئومالتوا

ایدن در حدالی  ان .گرفته ی هبشر را ناد يازد نمور ییم اب  غذا هب يشترب یو داترا ينتأم یبرا

اات که نظریات دیگر از جمله پيروان و مبل ان ادیان مختلگ، برای دارن گان نوبل اقتصدادی 

ک     چرا های ااير، افزایش جمعيت را یک فرصت ج ی تلقی میویژه در دههو فرمانروایان به

دی، اجتمداعی، فره گدی و ام يتدی کشدورها انسانی در برتدری اقتصدا که نيروی کار و ارمایه

یابی بده ندرب رشد   گاه، دادت(. در ایدن دید1676، و همکداران تأثيرگذار اات )حق دوادت

بيشي ه را ببرد و بتوان   های اود ااتفادهتا از ظرفيت ،ده ، این امکان را به جامعه میجمعيت

 رش  اقتصادی پای اری را ایجاد نمای .

ها بده که حيات انسان، یکی از مهمترین م اب  طبيعی بوده ااتع م اب  آب مورو یربازاز داما 

 ياادتدر صدح ه ا يدتموروع بدا اهم یکع وان این م ب  به ،همچ يناات. آن وابسته بوده

همواره مطرح بدوده و  ،جهان آبدر م اطق اشک و کم یژهوکشورها به ی و حتی اارجیداال

                                                 
هایی مشابه با نگرانی شود که دغدغهطور کلی به کسانی اطلاق میاص لاح نئومالتوسیانیزم به -0

ها با داشتند  تفاوت دیدگاه نئومالتوسی ذ هاي کنترل جمعیت بودکه از طرفداران برنامهذ مالتوس 

تئوري مالتوس در جدیت و اشتیاق فراوان آنان در جلوگیري از باروري است  نگرانی آنان از افزایم 

تخریب و از هم پاشیدگی محیط »از « فقر»جاي بیم از مالتوس است، تا آنجا که به جمعیت عموماً

 گویند سخن می« بارزیست و قح ی فاجعه
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 یدنمتخصصدان امدور آب بدر ا(. 1630)زیباکلام،  ااتکرده اود را حفظ يتاهم يزاک ون نهم

فراتدر  ي دیشون ه از حد  معی  تج  يرینبه حجم م اب  آب ش يتباورن  که هرگاه نسبت جمع

بدر  بدود. یر اواه ناپذاجت اب « از کمبود آب یفشار و ت ش ناش»و  آب محسوگ یابیرود، کم

از آن فراتدر  یا ي هرا یجهان به مرز بحرانکشور  36نسبت در  ینا يراا اااگ، در دهه ينهم

-در شرایط نگدران« ميانهااور» پذیر جهان نظير م طقهم اطق آايب ،. در این ميانرفته اات

 آن را تحت ع وان م داطق یدرص  از ارار 31از  يشکه ب ایيانهااورم ،برن میار ای بهک   ه

کشدمکش بدرای  يشدي هپ يدل،دل ينبده همد ک  د .یمد ب د یطبقه «فرااشک» یا «اشک»

(. 3717، همکاران و بزیاورد )یچشم مبه يانهااورمیخ در اراار تار يرینبه آب ش یداترا

کمبود جد ی  ،های اايرایران مشابه بسياری از کشورهای اشک و نيمه اشک جهان در دهه

در  مان ملل،براااگ برای تعاریگ و معيارها از جمله تعریگ ااز م اب  آب را تجربه کرده و در

 مواجده اادت  «آب تد ش»و براااگ برای دیگدر از تعداریگ، بدا  «بحران آب»حال حارر با 

  .(1676، نصرآبادی)

 هدایمثلفه یناز مثثرتر یکیع وان همواره به ،يتتحولات جهان، ع صر جمع یخدر تاراز طرفی 

انِ امروز بدا افدزایش ایراات. آم هیشمار مهر کشور به یو اقتصاد ياایا هایق رت در عرصه

های ها و گزارشات اازمان. بررایقرار دارد اوردگیاادر آاتانه اال،  67ميانه ا ی بيش از 

ده  که جمعيت کشور مدا در حدال پيدر مختلگ از جمله وزارت به اشت و مرکز آمار نشان می

بده رشد  توجده  ،(. ب دابراین1676، نصدرآبادیش ن و در دراز م ت رو به کاهش اواه  بود )

 یگدرتواند  بدر توادعه و تحدرک دیشد ه، مد ریزیو برنامه يحصح یریتدر صورت م  يتجمع

 یدر راادتا يتدیجمع مراقبدت از مثلفده لدذا. (1671، پوریدا)باش   يرگذارکشور تأث هایبخش

ع وان نمود به ی،مل يتهمان ق ر مهم اات که مراقبت از قلمرو و حاکم ،یحفاظت از ق رت مل

 اات. يتکشور حائز اهم یکدر  اایيااتقلال ا

ده د ، کده گفتده اال تشکيل مدی 47درص  جمعيت ایران را افراد بالای  17اک ون ح ود هم

 1637کده در ادال طوریهای آی  ه تقریباً دو برابر اواهد  شد ، بدهشود این آمار در االمی

(. 1676، نی محمودآبادیدهقاازای هر چهار نفر ایرانی، یک نفر االم   وجود اواه  داشت )به

 اودبده را اجتمداعی و اقتصدادی نظدرانصاحب و کشور کلان گذارانتوجه ايااتاین مسأله، 

نزولدی  روند  ک تدرل برای پ ی ه، این در مثثر عوامل و هازمي ه بررای رمن تا ،نمود معطو 

امر م جر بده اتخداذ  . اینکار بپردازن راه ارائه به آن، بر مترتب اوء آثار تخفيگ و رش  جمعيت

پدس از اعلدام  اادت.تواط دولتمردان ش ه ،جمعيترش  های ج ی  تشویقی افزایش اياات

ای با ایجاد ارتباط بين های مربوط به آن، ع ههای ج ی  جمعيتی برای مقابله با آايباياات
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 هددای افددزایشو ايااددت« آب»قرارگيددری در معددر، بحددرانِ "ااددتراتژیک  دو مقولدده

، آنها را متعار، و مت اقض تلقی نمدوده و در صدحت تلدا  در راادتای ایدن "«عيتجم»رش 

 ،هدای معاند اادت کده رادانهایدن در حدالی  به دليل کمبود آب تشکيک نمودن . ،هااياات

های تشویقی افدزایش آب را م حصراً به موروع جمعيت و اياات ش ت در تلاش   تا مسألهبه

هدای ابدری و ای اود و در فضای نشریات و اایتگوهای راانهوتپيون  زن  . آنان در گف ،آن

کوشد   تدا ده د  و مدیآميدز جلدوه مدیبحران آب در ایدران را فاجعده ،تحليلی، با ترف  هایی

در جهدت تشدویق بده فرزند آوری و  آنانهای کلی دولتمردان و ايااتم اران ایرانی و اياات

لی از هرگونه م طدق و برنامده بده تصدویر کشد  . ایدن آميز و ااافزایش باروری را امری بلاهت

ایران با مشکلات م اب  آبی در چ   ادال اايدر را، متوقدگ بدر افدزایش  علت مواجهه ،هاراانه

 ،این رون  باعث اواه  ش  دان   و معتق ن  ادامهشصت می های دههدر اال ،ناگهانی جمعيت

ه مجبور به ترک آن شون . آندان م داب  آبدی و تا قسمت قابل توجهی از جمعيت ایران در آی  

دان   و مکرر به عد م محيطی کشور را برای پذیر  جمعيت ک ونی ایران نيز ناکافی میزیست

-وجود ظرفيت تأمين م اب  طبيعی مورد نياز برای رش  و افزایش بيشتر جمعيدت تأکيد  مدی

های جمعيتی / ت ش آب و ايااتی بحرانک   . تردی  در باور و پذیر  ارتباط بين دو مقوله

 1467 یدران،آب ا ادرانه يدرهذاشود کده بد انيم طبدق آمدار و محاادبات، تر میزمانی ج ی

مثدل دانمدارک،  ییکشدورها ی،اات که طبق آمدار باندک جهدان یدر حال ینمترمکعب اات. ا

 يدببده ترتو  یدرانا یرذادا ادوم تدا دو ادومیکدر ح ود  یارانه آب يرهو هل  ، با ذا یکبلژ

 یشافزا هایيااتشااص بحران آب، ا و یا زیر به یکمتر مکعب، و نزد 473و  1701، 1746

 یشان مربوط به محصولات کشاورزصادرات زا یابخش عم ه حتی و ک   را دنبال می يتجمع

 یلیبحران اات، تماشااص متر مکعب و در ح   1113آب آن  یرذاا که ارانه يز،اات. ه   ن

  .(world bank, 2016  1676، داوری) ن ارد يتک ترل جمع يااتذ ابر اتخا

این نوشتار درص د پااخگویی به ارتباط علمی این دو مسأله د بحران/ ت ش آب و جمعيدت د 

آب  با یک یگر اات. گرچه قدرار گدرفتن کشدور ایدران در وردعيت بحراندی نسدبت بده مسدأله

جمعيدت محدل  اما نوع ارتباط بين این موروع و مسدأله ،موروعی پذیرفته ش ه و ج ی اات

 ارتباط علّی مستقيمی ،ا این دو موروعیآ هتأمل و بررای اات. در حقيقت بای  بررای شود ک

 با هم دارن ؟ ب ین مفهوم که رابطه ت ييرات جمعيت و مصار  آب به صورت اطی اات؟
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 های تحقیقاهداف و پرسش

تر از ت يير اااتار وگتر و محساز آنجا که موروع کمبود آب و عوار، آن برای عموم ملموگ

باشد ، در ذهدن بسدياری از ان از کاهش جمعيت کشور میا ی جامعه و االم   ش ن و چشم

ا با توجه به بحران آب، تشویق به فرزن آوری یآ هگردد کمیطور ج ی مطرح افراد این اثال به

 باش ؟و افزایش جمعيت کشور صحيح می

این نسدل را  ،اازد که بهتر ااتع ی چ ان دشوار میهای بزن گی را برای نسل ،آیا کمبود آب

تدا  ،شدودتع اد جمعيت مطدابق بدا ميدزان آب کدم  ،نمودن مع ی که تلا  ایهمح ود نمود؟ ب

 کمبود آب احساگ نشود؟

ن ادثال جدزو پرتکرارتدرین شدبهات و اید هجامع ده  که در قشر فرهيختهها نشان میبررای

و طبيعتداً  ااتهای جمعيتی کشور بودهرت ت يير ايااتموان  پذیر  در بحث تئوریک ررو

نيازم د  بررادی دقيدق  ،باشد حل این پارادوکس و گره ذه ی که بيشتر از ج س م الطه مدی

توان پااخ به آن را در چ   جملده طرفين موروع و چگونگی ارتباط آنها با یک یگر اات و نمی

با مست  ات کافی و برااداگ آمدار و  ،ازم ااتبحث ارائه نمود. به همين جهت ل و یا در حاشيه

 م اب  علمی مورد بحث قرار گيرد.

 چارچوب نظری

 اادتهای جهانی در تعيين ورعيت کشورها از نظر آب آب تج ی شون ه یکی از شااص ارانه

بدوده کده  یپارامترهای هواش اا ینتریاز اااا یکینزولات جوی  (.1636، محم ولی اامانی)

صدورت مق ار نزولدات جدوی را بده. باش تج ی شون ه می م اب  آب يریگدر شکل یعامل اصل

 .(1606، همکدارانو  هراثیده   )می یشمتر در اطح م طقه نمايلیاز آب برحسب م یارتفاع

از کشدورهای اشدک جهدان و  های اايدرمتر در االميلی 367ایران با متواط نزولات جوی 

 چهدارم این ميزان حد ود یدک .(1636، ابریشم چی و تجریشی) آب مح ود اات دارای م اب 

  .(1شدکل ) آايا اات و نصگ قاره (1606، همکارانو  هراثی) (،مترميلی 307) متواط جهانی

 شود.محسوب می ب ین ترتيب ایران از جمله کشورهای اشک و نيمه اشک
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 (1321، همکارانو  هراثیمتوسط نزولات جوی در کشورهای جهان ) 1 :شکل

 
برابر با طور متواط متر ميزان بار  در این کشور، بهميلی 367عت اراری ایران، با توجه به وا

 تعدرقميليارد مترمکعب آن تبخيدر و  307که  ،باش ميليارد مترمکعب در اال می 677ح ود 

هدای تج ی پدذیر از طریدق آب هدایع وان آببه ، ميليارد متر مکعب آن در اال 167ش ه و 

تواند  مکعدب( مدی ميليدارد متدر 63هدای زیرزمي دی )مکعدب( و آبميليارد متر  73اطحی )

برداری قرار گيرد. ارقام فوق متواط در اال بوده و تمام این ميزان قابل مورد بهرهااتحصال و 

 .(1636، محم ولی اامانی) برداری نخواه  بودااتحصال و بهره

درص  م داب  آب  07براوردار بوده و ح ود  م اطق شمالی و غربی از اهم بيشتر آبدر ایران 

کشدور در ندواحی مرکدزی، شدرق و ج دوب  دیگر هکيفيت در این مح وده وجود دارد و نيم با

 .(1630، زادهرجب) درص  م اب  براوردار هست   67ح وداً از  ،شرقی
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 وضعیت منابع آبی تجدید پذیر کشور )ارقام به میلیارد متر مکعب( :  1جدول
 (1331، محمدولی سامانی)

 677 بارش

 307 تبخیر و تعرق

 167 منابع آب تجدید شونده

 63 های سطحی(های زیرزمینی )از بارندگی و جریانی منابع آبتغذیه

 73 های سطحی در دسترسآب

متر مکعب  1677تا  1777ح ود  کشور تج ی شون ه ارانه آب ،1677در اال  ،براااگ ارقام فوق

 0477که ميانگين جهانی این مق ار برابر در حالی  (1636، محم ولی اامانی) نفر اواه  بود برای هر

 متر مکعب برای هر نفر اات.

 

ادازمان  های معتبر زیادی مان   شااص فالکن مارک، شااصشااص ،برای تعيين بحران آب

ع وان مثدال . بده(1676، نصدرآبادی) المللی م یریت آب وجود داردبين ملل و شااص مثاسه

از  کمتدر ی پدذیرم داب  آب ادالانه تج  کده دارای ادرانه ییکشورهابراااگ شااص نخست 

کده  ییو کشدورها گردند یمحسوب م یآب بحرانبا  ییجزء کشورها هست  ، متر مکعب 1077

بدا  ییمکعب در ادال هسدت  ، جدزء کشدورها متر 1777کمتر از  ی پذیرآب تج  دارای ارانه

ورعيت م داب  آب ایدران در  طبق این شااص،. (3717، همکاران و بزی)باش   یکمبود آب م

و برااداگ دو شدااص دیگدر، م داب  آب ایدران در وردعيت  قرار گرفتن در بحران آبی آاتانه

 .(1676، نصرآبادی) بحران آبی ش ی  قرار دارد

 ارقدام ادرانه بسدياری از کشدورها بدا ،آنبهي ه از م اب  آب و بازچراانی  امروزه با ااتفاده اما

-برنامه ب ون ای که مشکل حادی از این نظر داشته باش  ، نيز ،مترمکعب در اال 377تر از کم

 .(1636، محم ولی اامانی) برن ملی اود را به پيش می های تواعه

ن ارقام و محاادبات ادرانه در وردعيت واقعدی کشدورها در ای هرا  بيش از آنکلذا به نظر می

رابطه با م اب  آب مهم باش ، اااتار و چگونگی مصر  و م یریت آب تاثيرگذار اات. ب ابراین 

 پردازیم:در ادامه به چگونگی اااتار مصر  آب در کشور می

 ف در ایرانانواع مصار

ميليارد متر مکعب در اال اعلام ش ه اات که  3/34برابر  1601مصر  آب در کشور در اال 

بيش از نود درص  آن در بخش کشاورزی بوده و مجمدوع مصدار  در بخدش شدرب و صد عت 

ميليارد متر مکعب بوده  1/76برابر  1637باش . کل مصر  آب در اال ح ود هفت درص  می

 ده . های کشاورزی، شرب و ص عت نشان میرا در بخش 1601ر  در اال که همان رون  مص
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هدای های مختلدگ مصدر  در اده مقطد  زمدانی ادالترکيب و اااتار مصر  آب در زمي ه

 برآورد ش ه اات. ج ول به شرح  1677و  1601، 1667

 
 .(1331، محمدولی سامانی) 1311-1111در دوره تحولات ساختار مصرف آب  : 7جدول 

 1111سال  1329سال  1311سال  نوع مصرف

 1/33 6/76 4/73 کشاورزی )%(

 7/4 3/1 6/1 شرب شهری و روستایی)%(

 1/3 1 1/7 صنعت و معدن)%(

 7/3 1/7 - پرورش آبزیان)%(

 177 177 177 جمع

 
 الف( مصرف شرب و بهداشت

 در مطالعاتی که تواط اازمان ملل متح  در ا گاپور صورت گرفت، حد اقل آب مصدرفی هدر

 همچ دين اادت.ليتر در روز تعيين گردید ه 77 ،شت و الامت جامعهشهرون  برای حفظ به ا

ترمکعب در ماه تعيين ش ه کده م 1/33ر اوم تواعه، الگوی مصر  آب هر اانوا برطبق برنامه

 .ليتر آب مصدر  نماید  117 ح اکثر تا ،توان روز میطور متواط در شبانههدر نتيجه هر نفر ب

ااير نشان از مصدر   ، آمار چ   االهایرانشهرنشي ی در  رویهتوجه به رش  بی متأافانه بااما 

متوادط تقاردای  1606ده . در اال روز میليتر در شبانه 677 تا 317طور متواط هب ارانه

، 1607ع وان مثال در ادال اات. بهدات آم ههنفر روز ب ليتر 363آب شهری در کشور  ارانه

هدا بي دیپديشاز اویی . ان گوی مصر  آب مصر  کردهدرص  مشترکان کشور، بيش از ال 16

 1677در افدق ادال  جمعيت متواط،براااگ ا اریوی ح   که جمعيت کشور ،ده نشان می

در شدهرها ادکونت اواه د   درص  آندان 01ح ود   که يميليون نفر اواه  را 36ح ود  به

 .(1637، محمودی) داشت

مصر  و م داب   یهروهای بالای تأمين، انتقال و توزی  آب، افزایش بیهزی ه با توجه بهب ابراین 

 .باش  های ج ی ج ی ی در آی  ه روبرو میشهرون ان با بحران مح ود آب قابل داترگ،

 ،گذشدته ادال 67طدی در کشدور آب مصر  ارانهدر ای جا این نکته نيز قابل توجه اات که 

برالدا  رشد  حد ود همچ ين اات. برابر ش ه 6برابر و ميزان مصر  االانه تقریباً  6بيش از 
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الدی  1تهران در این دوره، مصر  آب با رش  االانه تقریباً  مان   ،یدرص ی جمعيت شهر 1/3

  اات.همراه بوده در این شهر درص  4

 1329تا  1319های آب طی سال . جمعیت تهران و مصرف سرانه3جدول 

  .(1333، ابریشم چی و تجریشی)

 1329 1321 1359 1395 1399 1319 سال

 4017 4601 4763 1616 6167 3037 نفر( 1777جمعيت )

 73 664 666 163 431 307 (MCM) ی آبمصر  االانه

 613 333 366 333 377 77 )ليتر در روز( مصر  ارانه

 ارانه مصر  آب در تهران و دیگر شهرهای کشور به مراتب بيشتر از مصر براااگ آمارهای موجود، 

 دارن  هایی اات که از لحاظ آب و هوایی، زن گی اجتماعی و اقتصادی در ردیگ تهران قرارآب در مکان

 .(1636، ابریشم چی و تجریشی)

 

 ب( مصرف کشاورزی

ميزان اراری  .(1630، رجب زاده) ، بخش کشاورزی ااتدر ایران آب ک   هترین مصر عم ه

 ميليدارد 71از مجموع . (1676، حياتی و زارع) هکتار اات يليونم 10کشت کشور ح ود  زیر

در بخددش  آن ميليددارد مترمکعددب 30ب ااتحصددالی اددالانه در ایددران، بدديش از آمترمکعددب 

ميليون هکتار زمدين  4شامل  ،ميليون هکتار اطح زیر کشت آبی 43/0برای آبياری کشاورزی 

 .(1676، نصرآبادی)شود ميليون هکتار باغ مصر  می 43/1زراعی و 

درصد   67الدی  67باشد ، بدين صورت غرقابی مدیدر حال حارر ران مان آبياری که عم تاً به

-( نشان مدی1641-1647اال ) 7در طول  ،آبياری ا  دز شود. ارزیابی شبکهتخمين زده می

کشدورهای در حدال درصد ، از متوادط بدازدهی در  31ده  که متواط بازدهی کل آبياری با 

هدای رو  کارگيریبدا بده ،که در کشور آمریکااات. در حالیدرص ( نيز کمتر بوده 61) تواعه

-ميزان مصر  آب در هر هکتار را در اال ،ان ترویجی و آموز  کشاورزان و تحقيقات توانسته

 درص  کاهش ده  .  14 ،ميلادی 1771تا  1737های 

 جهانی بسيار مقادیرنيز در مقایسه با  ،ميزان مصر  آب برای آبياری محصولات مهم کشاورزی

مق ار متواط مصر  آب اقلام مهدم کشداورزی در کشدور را در مقایسده بدا  6ج ول  بالا اات.

  .(1636، ابریشم چی و تجریشی) ده جهانی نشان می مصر 
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 آب کشاورزی در آبیاری انواع محصولات. مقایسه مصرف 1جدول 
 (1333، ابریشم چی و تجریشی)

 مصر  در ایران )متر مکعب در هکتار( مصر  جهانی )متر مکعب در هکتار( 

 4677 6177-4177 گندم )شتوی(

 10777 0777-17177 فی جاتصی

 16777-17777 1177-0177 چغندر قند

 3777-17777 6177-0777 برنج

 13777-37777 11777-31777 نیشکر

 17777-13777 1777-3777 ذرت

 

 ج( مصرف صنعت و خدمات

ای از گسدترده و هيچ مطالعهاات دراتی ت ظيم نش ه هدر بخش ص عت نيز الگوهای مصر  ب

ی وراورد و بهدرهجویی در آنها به چشم نمیآب ص ای  بزر  و پتانسيل صرفهمصر   ورعيت

هدای حجدم کدل آب برداشدتی کارگداه بسيار پایي تر از ااتان اردهای جهدانی اادت. در ح ی

درصد  آن از م داب   64بوده کده  ميليون مترمکعب 106معادل ، 1644ص عتی کشور در اال 

، صد ای  1600اادت. در ادال آب اطحی تدأمين شد هدرص  از م اب   16زیرزمي ی کشور و 

ميليدون مترمکعدب  477 کانی و غيرفلزی با یک ميليارد مترمکعب و ص ای  غدذایی بدا حد ود

، ابریشدم چدی و تجریشدی) گيرند در مقام اول و دوم مصر  آب قدرار مدی ،مصر  آب االانه

1636). 

 نشدان داد کده بده ،تهدران انجدام پدذیرفت بر روی پالایشدگاه ،1601ای که در اال در مطالعه

که به مصار  مختلفی از جمله تولي  بخار، تزریق بده توان آب مصرفی این مجتم  اهولت می

نشدانی، آشدامي ن و واحد ها، مصدر  آتدش  ع وان آب جبرانی، شستشویک   ه بها ک بر 

 آبمتر مکعب  37777 درص  کاهش داد. این مجتم  روزانه 61را تا ح ود  ،را می تعميرات

 .ک  تهران دریافت می آب از شبکه

کده  ق   اصفهان صورت گرفت، نشان داد بر روی کاراانه 1637در اال  دیگری که در مطالعه

 1اول، ميدزان مصدر  آب تدازه های پيشد هادی کداهش مصدر  آب در مرحلدها اعمال رو ب

کداهش  ،ازای هر ص  تن چ   رق د به، متر مکعب 117به کمتر از  ،مترمکعب 663 کاراانه از

                                                 
 ت پسا  اس آ  تازه در مقابل آ  حاصل از تصفیه -0
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در مراحدل بعد ی نشدان داده  ،کداهش مصدر  آب امهبرن یمطالعه رمن ارائه یاب . در اینمی

ازای صد  تدن مترمکعدب بده 17ا تا ميزان رکاراانه  یتوان ميزان مصر  آب تازهش ه که می

 .نيز کاهش داد ،چ   ر

تدوان نشان داد که به راحتی می ،در مطالعات مشابهی که در نقاط مختلگ جهان صورت گرفته

-قيمت. اعمال جویی نموددرص  در مصر  آب ص ای  صرفه 67ها، تا با مميزی آب در کاراانه

جدویی آن را مصر  آب و صدرفهنحوه صحيح  ،توان ف ی و آموز  می آب، مشاورهی واقع های

 .(1636، ابریشم چی و تجریشی) ها تشویق نمای ص عتی و کارگاه در واح های

 
 علل ایجاد بحران آب

در  یامطالعدات ج اگانده يایی،آاد یدر کشدورها یآبد يدترون  ام  يتورع یم ظور برراه ب

اادت. ( صورت گرفتدهADB) ياآا تواط بانک تواعه ،ياآب در آا ان از تواعهاصوص چشم

از کمبود م اب  آب مواجه  یبا بحران آب ناش ياییآا یده  که کشورهایمطالعات نشان م ینا

 یو حکمراند یریتردعگ در مد  يدلدلهکشورها بد ینش ه در ا یجادا آبیبلکه بحران  يست  ،ن

 .ااتم اب  آب 

 یو اارا  در مصر  اانگ یکشاورز يت،آب در کشور، همواره جمع یدارو نگه ی توز یریتم 

 31مجلدس،  یکاادتراتژ يقداتاما طبق گزار  مرکدز تحق ک  ،یم رفیرا عامل کمبود آب مع

شدود،  يریجلدوگ يزانم ينو اگر از اتلا  هم رود،یه ر م ی توز در شبکه ی،درص  از آب شهر

آب باشد ، بده  یرذادا يدزانکه تاب  ماز آن شتربيبحران آب، شود. یبخش حل م ینمشکلات ا

متر مکعب،  1634 ارانه يرهمثل آلمان، با ذا یکه کشور دارد، چرا یبستگ م یریت م اب  آن

در کشدور  آب ن ارد. مشکل بحران ي ه،به اتخاذ ت ابيریاات، با  یرانا یراز ذاا کمتر يارکه بس

 167شد ه، و فقدط  يدرتبخ بمتر مکع يارديلم 376، یمتر مکعب آب ورود يلياردم 636از  ما

علدت  ینکده مهمتدر شودیم يعتانسان و طب یبرداربهره متر مکعب از آن وارد چراه يلياردم

 . اات اازیغلط و م سوب ا  يوهو ش يزداریااتلا ، ع م توجه به آب ینا

ریدزی برنامده ه،ی د آ یمقابله با بحران آبد یبرا یکار اصلراهن نکته رروری اات که ایهتوجه ب

 یباش  و تا زمانیم اب  آب کشور می حکمران های م برانه درصحيح و در پيش گرفتن اياات

و زودگدذر و در  یمقعطد یجیاق امات، نتدا یراا ،نگردد ی هدر کشور نهاد یکردرو ييرت  نای هک

برادی  در یک نگداه کلدیدر هر حال   داشته باش . يزن یاثرات مخرب ،موارد ممکن اات یبرا

 توان در موارد زیر بررای کرد.می ،دلایل بحران آب در کشور را
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 توزیع ناهمگون جمعیت

 07های آبریز دریای ازر، اروميه، کراه و کدارون( حد ودغربی کشور )حوزه در حالی که نيمه

 درص  17ح ود  آنهاجمعيت ااکن در  ،شودشون ه را شامل میدرص  از کل م اب  آب تج ی 

هدای موقعيدت رشدته کدوه .(1636، یمحم ولی ادامان) ده کل کشور را تشکيل می جمعيت

کشدور  درصد  از مسداحت 31درص  بارن گی ت هدا در  07زاگرگ و البرز ابب ش ه اات که 

آبریز مرکزی ااتصاص داشدته  وجود داشته باش . از یک او، نيمی از مساحت کشور به حوره

ح ود نيمدی از اوم از کل م اب  آب تج ی پذیر در آن واق  اات و از اوی دیگر، ت ها یک که

چهدارم آبریز اليج فارگ و دریای عمان قرار دارد که یک تج ی پذیر ایران در حوره م اب  آب

 ده .پوشش می از مساحت کشور را

ع دوان شد ه  يدتجمع م داب  آب، تمرکدز يفيتبر کاهش ک يرگذاراز عوامل مهم تأث ،همچ ين

ح  بر م اب  آب در م اطق اشدک از  يشعوامل فشار ب ینتراز مهم یکیعامل مهم  یناات. ا

در ادال  0/37از اهم جمعيت شهرنشين ایران . (1673، نهتانی و ابراهيميان) رود یشمار مبه

و  6/41، 6/16، 60، 63، 6/61به ترتيب بده  1631تا  1661 های دورهطبق ارشماری 1307

 اادت. ب دابراین موازنده درصد  گذشدته 01از مرز  1677درص  افزایش یافته و در اال  1/43

تدوان رشد  تعد اد معضل می اات. به اینجمعيت به اود شهرها و زیان رواتاها برهم اورده

شدهرهای تهدران، مشده ، درکلدان نخست شهری و تمرکز جمعيدت گيری پ ی هشهرها، شکل

اادب و هدای م کرد. ن اشتن اياات اصفهان، اهواز، قم و زاه ان با م اب  مح ود آب را ارافه

توقگ رون  افزایشی شهرنشدي ی موجدب  اجرایی برای توزی  همگون جمعيت، توزی  امکانات و

 31از رتبه  1601تا  1661م اب  آب در دوره  ش ه شهری مان   زاه ان با داترای مح ود به

 (.1676، نصرآبادی) برا  جمعيتی در ميان شهرهای کشور 17به رتبه 

 
 کشاورزی ناکارآمد و با بازده پایین

های بخش وری دریکی از عوامل اصلی پایين بودن بهرهاتکای بيش از ح  اقتصاد ایران به نفت 

مسدتث ی نيسدت.   ه کلیعشود  بخش کشاورزی نيز از این قامختلگ اقتصاد کشور قلم اد می

بلع ، روی هم را می ميليارد متر مکعب 36ميزان درص  آب کشور به 76ه این بخش کدر حالی

وری آب به تولي  در ایدن براوردار بوده و بهرهدرص  در آبياری  61تا  67رفته از ران مانی بين 

 .(1676، نصرآبادی)کيلوگرم در متر مکعب اات  01/7حوزه ح ود 

برداری نام ااب از تأايسات آبياری موجود، نشدت آب تلفات زیاد آب در مزارع کشاورزی، بهره

 مدزارع در ارتبداط بدا مقد ار آب و نحدوه های انتقال آب، نام ااب بودن شکل و اند ازهکانال از
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ادازی و کدارایی مصدر  آب آبيداری، اادتفاده از اهميت بهي ده آگاهی کشاورزان آبياری، نبود

گذاری نام ااب م اب  آب، نام اادب بدودن کيفيدت م ااب، قيمت های آبيارینکردن از رو 

هدای زیرزمي دی ویدژه آبکيفيت م اب  آب مدورد اادتفاده بده بعضی از اراری، نام ااب بودن

الگو و تراکم کشت محصولات زراعدی و بداغی، بودن  )ته ی  کمی و کيفی این م اب (، نام ااب

محصولات کشاورزی، از برای عوامدل پدایين  ميزان مصر  آن در انتخاب تولي توجه نکردن به

درص ی بخش کشاورزی از  77بودن کارایی در بخش کشاورزی اات. با توجه به اهم بيش از 

راند مان آب در ایدن  ارتقدای گذاری برایریزی و ارمایهمصر  م اب  آب کشور، هر نوع برنامه

، یزدانيدان و محمد جانی) ااز کاهش قابل توجه مشکلات م اب  آب در کشور ااتبخش زمي ه

1676). 

 
 تغییر الگوی بارش و افزایش دما

 لداوه بدر حاکميدت شدرایطهای بارشی مثثر بر ميزان بار  دریافتی عموقعيت ایران و ايستم

 بدودن موجدب پدایين ،اوم ميانگين بار  جهانی در ایدراناشک و دریافت یکاشک و نيمه

 ش ت مت ير اات. بيشتریناعتماد به بار  ش ه و ميزان بار  از االی به اال دیگر به قابليت

 ریدزی کمبدود آب حاصدل از اشکسدالی، تصدادفی بدودن ایدن پ ید ه اادت.مان  برای برنامه

فراواندی  اقليمی وجود داشته و اواه  داشت اما دوره، شد ت و ع وان یک پ ی هاشکسالی به

عوار، اشکسالی  ها وح  زیادی نامعلوم اات. ب ابراین عقلانی اات برای کاهش هزی ه آن تا

 .ریزی م اابی انجام گيردبرنامه

 
 های آبی کشورمدیریت نامناسب حوزه

-نمونه در بخش آب شواه  و قرائن بسياری در دات اات که بهدادن اوءم یریت ن برای نشا

حاصل از  م یران برای م یریت آب ،هایی اشاره اواه  ش . با توجه به ت ييرپذیری بالای بار 

ت هدا ذايدره  ها نههای دریافتی مازاد این االم ونی ن اشته و در عمل بار  ها برنامهتراالی

آی . از آب شمار میی به فراموشی اپردن بحران آب در کشور بهاوبی برا شود، بلکه بهانهنمی

آب  کسدری مخدازن دايدره ع وان یک فرصدت بدرای جبدرانها که بای  بهدریافتی در تراالی

-آبی و کدمای بودن کمدوره ااتفاده کرد، تواط بسياری از م یران به ع وان شاه  مثالی برای

 ود.شعمق جلوه دادن بحران آب ااتفاده می

در چي مان تواعه ب ون در نظر گرفتن تدوان اکولدوژیکی و محيطدی  ،م یریتی او  اشکسالی

ع انگدور ارهدزار هکتدار مدز 77ج رافيایی کشور بروز و ظهور یافته اات. تب یل حد ود  م اطق

 ترین تولي ک   هرگبه مزارع ايب با پ ج برابر نياز آبی بيشتر، تب یل ااتان فارگ به بز اروميه
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رود زای  ه زیستی، تب یل حوزه آبهکشور با آن همه دریاچه و تالاب م تظر دریافت حق وانهه  

تبدد یل  هددای گردشددگری بدده قطددب کشدداورزی و صدد عتی،بددا آن تمدد ن کهددن و زیرادداات

اطحی و زیرزمي ی به قطب ص ای  غذایی و صد ای   رروی با شرایط بحرانی م اب  آبارااان

اشدک ایدران مرکدزی بده قطدب قلب فلات اشک و نيمه ب یل یزد دربری مان   فولاد و تآب

هدای اکولدوژیکی در ع م توجده بده تدوان یمورد رعگ م یریتاد، مشتی از اروارها ص عت فول

 اات.

بالدای  نبود و یا رعگ م یریت صحيح م اب  آب مح ود به موارد بالا نيست و بای  فهرات بل  

کشاورزی، عد م نظدارت  آن در بخش د و توزی  ناعادلانهگذاری مح وای، ارمایهم یریت اازه

بدا شدرایط محيطدی، تمرکدز  بر برداشت آب از م اب ، ع م ت وین الگوی کلان کشدت م اادب

به آن ارافه کرد. با  نيز و ... را های آبياری نوینشهرها، حمایت ناکافی از رو جمعيت در کلان

مطلدوب  ،ع وان یک ااتراتژی کلی دولتمردانحرکت به اوی تواعه به ،توجه به شرایط کشور

 فاید هنيازها و ارزیابی هزی ه نيازها و برآورن ه براوااته از تواعهو قابل تق یر اات، اما مسلماً 

  حائز اهميت ااتاود تواعه  ان ازهاگر نگویيم بيشتر به ،محيطیو زیست اجتماعی، اقتصادی

، نصدرآبادی) و یا به آن توجه کافی و وافدی نشد ه اادت زیادی م فول مان ه اهميتی که تا ح 

1676). 

 

 هدر رفت آب در سیستم انتقال و توزیع

پدس از  ،شدودیادار  مد یو ص عت یمصر  اانگ یبرا ي یزمیرم اب  آب ز یاکه از ا ها  یآب

 نکتده شدود.یرا  و در آنجا مصر  میم یو ص عت یاانگ یهاعبور از اطوط انتقال به بخش

-در بخدش یآب مصدرف يدزانوط انتقال با مبه اط یآب ورود يزانم  جاات کهای هجالب توج

از آب شدرب کشدور،  ياریحجم بسد یگرعبارت دهب متفاوت اات. ياربس یو ص عت یاانگ یها

نشریه ابری شرکت مه  ادی آب و فاردلاب ) رودیانتقال آب ه ر م ااطر اطوط فراودهبه

رادانی بده هدای آبفراودگی و ع م نظارت کدافی بدر شدبکه به وااطهیع ی  .(1676، کشور

شد ن آب در کشدوری مان د  آلمدان و مکددرص  )معادل چهار برابر ميدزان  33 شهرها معادل

 حسداب نيامد ه در شدبکهع وان آب بههای با کيفيت بالا در انتقال به شهرها بهآب ا گاپور( از

 . (1676، نصرآبادی) شودگم می راانی شهری کشورآب

 یدارو نگده يدراتتعم ی دههز تدأمين ي دهبا بروز مشکلات گوناگون در زم کشور در حال حارر

نشدریه ابدری شدرکت )اادت مواجده  ... فرادوده و يرآلاتش ،ک تورها تعویض اطوط انتقال،
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، شرکت مه  ای آب و فارلاب کشور اتمطابق گزارش. (1676، مه  ای آب و فارلاب کشور

هزار کيلومتر از شبکه  67 .درص  شبکه توزی  آب شهرها و رواتاهای کشور فراوده اات 67

هزار کيلومتر در بخش رواتایی فراوده اات  یع ی ان آنها  17شهری و  توزی  آب در بخش

هدم در ااتان بوشدهر  همچ ين(. 1674ها، )حا  راولی شوداال تخمين زده می 31بيش از 

 یرادانآب ید توز شدبکه اطدوط انتقدال و يلدومترهدزار ک 1از  يلدومترک 1177اک ون ح ود 

 درص  هد ر رفدتِ 66 ،1676اال  در. اات یفور یبازااز نيازم   فراوده و ،ااتان ییرواتا

بدوده  يرمجدازص  هم انشعابات غدر 13و  یفراودگ دليل درص  آن به 14که  وجود داشتهآب 

 (. 1676، طاهریان پور) اات

 کارهای مدیریت منابع آبیراهبردها و راه

های مختلگ جهت مصدر  صدحيح م داب  آب کارهای م یریتی در بخشدر ای جا به برای راه

 پردازیم.می

 سازی مدیریت مصرف آبفرهنگ

ع دوان یدک ت ييدر ک د  و مدردم بده تا نگر  عمومی نسبت به آب بای  تلا  شوددر مجموع 

بدرای . اقتصادی، اجتماعی و فره گدی بده آب توجده ک  د  ی اقتصادی در معادلات تواعهکالا

هدا و گدروه بستر و اازوکار م ااب جهت مشارکت همگانی نياز اادت. تشدکيل ،اازیفره گ

حفاظدت از م داب   کردن فره گ های حامی و حافظ آب در م ارگ، اهتمام در نهادی هانجمن

هدای هدا و برنامدهکتاب با اهميت آب و تبيين ورعيت موجود درآب، گ جان ن مباحث مرتبط 

-اازی مصر  آب به محلدیبهي ه اات. مسئوليت و اجرایا هها و جرای  یکی از ررورتراانه

شدان نظدارت شدود. بر روند  فعاليدت نهاد واگذار و رمن حمایت های مردمها، مردم و اازمان

فره دگ غلدط  ،ااتفاده از نفوذ اود و جرای  محلی باها ملی به کمک ه ر هفتم و راانه راانه

 جایگزین نمای  . بهي ه یجویی و ااتفادهااتفاده از آب را با فره گ صرفه

 تدوین الگوی ملی بازتوزیع جغرافیایی جمعیت
 ت و حفدظ جمعيدت اداکن در م داطقيدریزان بای  بده تثباولویت نخست دولتمردان و برنامه

وجدود ایدن روند  با  هر کوتاهی و فوت وقت. و ميانی معطو  شودرواتایی، شهرهای کوچک 

تر شد ن بحدران امت عميقبه چ ان توزی  ناهمگونی م جر اواه  ش  که کشور را به فعلی، 

ریدزی و بدا برنامده ،را  در ک دار توجده کدافی بده کشداورزینظر میب ابراین به .اواه  کشان 

توليد   ،ی  کوچک روادتایی مان د  صد ای  تبد یلیایجاد ص ا م ااب در زمي ه گذاریارمایه

تدوان اااتار ا ی افراد مسن در رواتا می شهرها و غلبه ش ن جاذبهتوجه به کم لباگ و ... با



 

 
 

 

 

 011و  99 فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                                    41
 

   

تثبيت و در گام بع ی برای برگشت جمعيت بده  را جمعيت فعلی ،ششم تواعه برنامه در طول

 .(1676، نصرآبادی) اازی کردزمي ه رواتا

 سازی مصرف در بخش کشاورزیمدیریت و بهینه

از  و اات ي و وا یکپارچهو نظام  یاازمان ه یاات که دارا یعموم یاااتار یرااات،ز یک

 ي دهزم یدکاد مت در  ارائده یرا بدرا یفضدائ ک د ،یم يبانیو کامل پشدت یکپارچه یاااتار

ک  . یم یجادا مات ا یهاها به شکل بلوک متا یرا برا یو چارچوب آوردیمشخص فراهم م

اد مت  یگدرد هاییرادااتکدرده و از ز یرادانا مت یگرد هاییراااتبه ز یک زیرااات

 .  (1634، دراشان و مجي ی) وجود دارد آنها ينب ی یش  یو همبستگ یو وابستگ گيردیم

 توانمند سازی کشاورزان و جوامع روستایی

 فقد ان نظدام مدالی و ،نتایج مطالعات بانک جهانی و محققان بسياری در اراار دنيدا و ایدران

کشداورزان را  مالی قوی اعتباری برای پرداات مساع ه به کشاورزان از اوی دولت و نبود ب يه

نظام کشاورزی ذکر  م اب  آب در کارگيری م یریت بهي ههای بهترین موان  و مح ودیتاز مهم

 . ان کرده

امکاندات رفداهی و  های صورت گرفته در این بخش در زمي هگذاریارمایه ان کدرحال حارر 

 ولدیگيری رواتاهایی بدا امکاندات رفداهی موارد شکل از نتيجه در بسياریدر  ا ماتی بوده و

ها در بخش کشداورزی گذاریارمایه عيت غالب االخورده ش ه اات.جم االی از اک ه و یا با

 همدراه داشدته باشد م رن ش ن، کارایی و جذابيت اقتصادی این بخش را نيز به بای  همگام با

بخدش  هاییراااتز یگرآن از د اازییکپارچهو  یارار یو نوااز يزتجه .(1676، نصرآبادی)

وار داشدته رشد  جهدش یبخدش کشداورز کشوری بخواه  دراگر  شود.محسوب می یکشاورز

 .یش ده افزارا به آن  يصیو اعتبارات تخص ک   یژهتوجه و یراااتز نایهب ی باش  با

 های محیطی و نظارت بر اجراشت مناسب با توانتدوین الگوی ک

 یجهان يانگيناما برالا  م اات،آب  ک   همصر  بزرگترینو جهان  یرانبخش کشاورزی در ا

و بدا  یراندر ا .به بخش کشاورزی اات یدرص  از کل م اب  آب مصرف 07 تخصيص که نشانگر

اشدتباه در  يناولد ین  اات. ادرص 76نسبت  ینای اشک ام طقه وجود قرار گرفتن کشور در

 محصدولات توان د  بدا وارداتیکشورهای کم آب م باش .یالگوی مصر  آب کشاورزی کشور م

 یدنمصر  ک   . ا یگرهای داات را در بخش يازآن ن ي را که برای تول یآب و ااتراتژیک، برآب

صورت  ییات غذامحصول ي کشورهای صادر ک   ه در تول ینسب یتدر نظر گرفتن مز با تجارت

 يد پردازد که از نظدر م داب  و عوامدل تولیم ییمواد غذا صادرات کشوری به رویناز ا يرد.گیم
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آب ک  د ه داشدته باشد . واردات  وارد محصولات نسبت به کشدورهای ي بهتری در تول یطشرا

دهد  و بدا مدی قدرار يرثأکشور را تحت ت یک یهای مختلگ اقتصادی و اجتماعبخش 1مجازی

 .(1633، همکارانو  مواوی) دارد يمآن ارتباط مستق ییغذا يتم ا

 های مدرن آبیاری استفاده از شبکه

ای و بدارانی های نوین به شکل تحت فشار و به دو شکل کلی آبياری قطدرهبه طور کلی آبياری

درصد  اادت، یع دی  71ای تا درص  و آبياری قطره 07شود. ران مان آبياری بارانی تا انجام می

درصد  آب تلدگ  1ای تدا قطدره آبيداریدرصد  و در ايسدتم  37در ايستم آبياری بارانی تدا 

های گزا  و تسطيح که در آبياری مزارع به رو  اطحی حتی با انجام هزی هشود، در حالیمی

ر ک   و در ورعيت ا تی که اکثر اراردی کشدودرص  تجاوز نمی 17ران مان آبياری از  ،اراری

باشد . ایدن بد ین درصد  می 61شون  این ميزان حتی کمتدر از ما به همين ترتيب آبياری می

درص  آب مدزارع از  41ای ااتفاده نک يم، های آبياری بارانی و قطرهمع ی اات که اگر از رو 

درصد   01های انتقال، ميزان تلفات از ميدزان رود و با احتساب آب تلگ ش ه در کانالبين می

تدوان از تلفدات آب هدای آبيداری تحدت فشدار میک  . لذا با اادتفاده از ايسدتمتجاوز مینيز 

. ها دات یافدتزمي ه پای ار در همه دنبال آن به تواعهجلوگيری کرد تا به رش  اقتصادی و به

 یتدا حد ود يدراا یهداآن در ادال و توادعه یاو قطره یباران ياریآب یهايستما اتفاده ازا

و  تدرينیپدا يفيدتبدا ک یهدااما اادتفاده از آب از اتلا  در بخش کشاورزی بکاه  .ان  توانسته

را  يداریآب ینندو یهدابه صفر توجه بده رو  یکبا تلفات نزد یهايستمااتفاده از ا ينهمچ 

-مدورد بهدره يشرفتهپ یهاات در کشورهاها که االرو  ینا نموده اات که از جمله يشترب

 . (1637، امي یو  افضلی) 3اات یاطح یرز ياریآب يستما رديگیقرار م یبردار

 
 

                                                 
 کشاورزي طی فرایند تولید آبی است که یک کالا و یا یک فرآورده( Virtual waterآ  مجازي ) -1

 تکامل برسد و مقدار آن معادل جمع کل آ  مصرفی در مراحل مختلف کند تا به مرحلهمصرف می

ت  صفت مجازي به این معناست که بخم عمده آ  مصرف شروع تا پایان اس تولید از لحنه زنجیره

طی فرایند تولید در محصول نهایی وجود فیزیکی ندارد  میزان آ  مجازي تحت تد یر شرایط  شده

 .ریزي قرار دارداقلیمی، فرهنگی، مدیریت و برنامه

 یاريآب یک کننده یینمداوم استوار است که تع یرطوبت ياستفاده از نوارها یهبرپا یس حیرز یستمس -2

 یه)شبی س حیرز یمهن یاريآب ی،س ح یاريآب يکه بر رو یشاتآزما یبعض  است یکنواختمناسب و 

 طوبت ابت کرده که مقدار ر انجام شده است، (متریسانت 31) یس حیر( و زمتریسانت 06) (یس ح یرز

 .است یحس  ياق ره یارياز آب یشترب یس حیرز یاريدرصد در آب 31 یباًخاک تقر
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 هاگسترش گلخانه

یی غدذا يدتهکتار گلخانه در کشور، ام  يليونم یک یجادبا ا توانیم براااگ گزارشات موجود

انجدام  یکشداورز در بخدشلازم  هایگذارییهافانه ارماأکرد. مت ينمأت يشههم یرا برا کشور

ایدن . توان صادرات هم داشدتتی میح گلخانه در کشور، چ ين اطحی ازد یجا. با انش ه اات

 یولد اد،کار را انجدام د ینکشور ا یطآب و هوا، ااک و شرا ينبا هم توانیم در حالی اات که

هدای احد ا  گلخانده همچ ين. اات یکشاورز لهأبه مس یله مستلزم نگاه و توجه ج أمس ینا

د یدک و نديم ادال، بدا هوشم   الکترونيکی علاوه بر برگردان ن اصل ارمایه پس از م ت ح و

 آورد. مصر  کمتر اموم، امکان تحصيل محصولات ارگانيک را فراهم می

 هاپساب ایجاد منابع جدید با استفاده از تصفیه

هایی که مشدکل کدم آبدی فارلاب تصفيه ش ه یک م ب  آب در داترگ بوده و حتی در اال

گيرند ، ثير اشکسالی قرار مدیأت تحتن رت به های شهریوجود دارد، با توجه به ای که پساب

 که در این حالت ایه. در رمن با توجه بمج د اواه  بود یک م ب  آب مطمئن جهت ااتفاده

 اواه  ش . حفظ  یست نيززيطمح گردد،نمی يهتخل يعتنش ه در طبيهفارلاب تصف

کعدب متدر م يليداردم 113به  1677شود که فقط برای بخش کشاورزی در اال یم ي یبيشپ

شد ه  يهتصفااتفاده از فارلاب  ینباش . ب ابرا ياز( آب نیمتر مکعب فعل يلياردم 37)در مقابل 

آب در نظرگرفته شود. لازم بده ذکدر اادت کده در  ينمأم ب  ت یکع وان توان  بهیم يزولو ناچ

 یسهاز بحران آب، در مقا یناش يطیمح زیستکمتر  ی هایوجود ته  با یافتهتواعه  ایکشوره

تری صورت گرفته اادت. و ج ی يشترب يارهای بستلا  یران،کشور ا يربا کشورهای کم آب نظ

آغداز  1733از ادال  یو مصدار  صد عت ياریش ه برای آب يهااتفاده از فارلاب تصف یکاامر در

درصد  کدل  63)یدافتی مترمکعدب آب باز يليونم 367ع وان مثال االانه معادل ش ه اات. به

 و ميرزاشداهی)يدرد گیمورد ااتفاده قرار مد يفرنياکال یالته( در کشاورزی اش  يهفارلاب تصف

 (.1676، همکاران

 افزایش قیمت آب و انرژی

اقتصدادی  - وری پایين، نتایج اجتمداعیتوان کشاورزان، بهرهها با توجه بههرچ   اصلاح قيمت

دولدت بدا چدالش  های اياایم ت در بين کشاورزان و افزایش هزی هنامطلوب احتمالی کوتاه

ارز   ک   هکه م عکس ایگونهان  افزایش قيمت بهاین موروع نبای  م ، امارو ااتج ی روبه

نخست اصلاح قيمدت  مرحله واقعی آب و انرژی در م اطق مختلگ باش . ب ابراین دولت بای  در

رواتاهای با اطح درآم  بالاتر شروع کرده  های دولتی بزر  وها و شرکترا از کشت و ص عت
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های کشت و آبيداری بدا بدازده پدایين در صلاح رو ا بهبود و های دریافتی را در زمي هو هزی ه

هدای مدذکور بر آن، برای کاهش و پيشگيری از آاديب گذاری ک  . علاوههمان م اطق ارمایه

بهره به م رنيزاايون مورد نياز کشاورزی که م جر وام کم های حمایت مالی وبسته بای  با ارائه

مد ت گرچه اجرای این ااتراتژی در کوتداهکمک کرد. ا ،شودمی به کاهش مصر  آب و انرژی

های آن به مراتب کمتدر از های قابل توجهی اات، در درازم ت، هزی هبودجه نيازم   ااتصاص

 .(1676، نصرآبادی) آب و انرژی اواه  بود ک ونی دولت یع ی پرداات یارانه اياات

 اتخاذ هم زمان مدیریت نظارتی و کنترلی 
م یران بخش آب بای  از فضای انفعالی گذر کرده و به فضای پویا، با محوریدت پيشدگيری وارد 

محيطی شدود.  زیست هایآايبتر ش ن معضل و شون . این رویکرد قادر اات مان  از گسترده

 م یریت فعدال و پيشدگيرانه ها لازمهآب و فعالان اایر حوزههمکاری و هماه گی بين م یریت 

ای مشدکلات تدوان بده درمدان ریشدهاین همداه گی و یکپدارچگی مدی آب اات. ت ها در اایه

 ،هدا گدذر کدرد. مد یران آب کشدور باید  بپذیرند پرداات و از حل و فصل پيامد ها و معلدول

ای نظيدر احد ا  اد  مخزندی و انحرافدی، بخشدی از افزاری و مه  ای اازهکارهای اختراه

هدا بده نسبتاً موفق در این زمي ه گيرد. کشور ما بع  از یک دورهیم یریت م اب  آب را در بر م

گذاری افزاری همچون آموز ، جلب مشارکت، ااتفاده از تجربيات محلی، قانونکارهای نرمراه

هدا های لازم نياز دارد. چراکه ایدن رو مشوق ماليات، پایش ميزان مصر ، ارائه  م ااب، ور

کمتر در پيشبرد اه ا  مدثثر واقد   افزاری هست   و چه بسا با هزی ههم مکمل اق امات اخت

افزاری و اتخداذ افدزاری و ادختکارهای نرمشون . یکی از اه ا  م یران برقراری توازن بين راه

 .(1676نصرآبادی، )رد نياز م ااب با شرایط حاکم اات کار موراه

 مدیریت جامع و واحد منابع آب

کارهای حل مشکلات این حوزه اادت، ترین راهآب از اااای حوزه تمرکز و یکپارچهم یریت م

ربدط همگدی در ادطوح ملدی و اادتانی بدا ها و نهادهدای ذینحوی که الزامی اات اازمانبه

هدای ا  هزی ه یککه برای ااات همکاری یک یگر در رف  این بحران اهيم باش  . در حالی

شود، حتی در زیر ا  پایب  ی ای تأکي  میبر پارادایم م یریت اازه شود وميلياردی انجام می

-بهدره کده دورهشود کده در حالیای وجود ن ارد و نتيجه آن میبه اجرای همان م یریت اازه

آبيداری پشدت آن تکميدل نشد ه اادت.  برداری از ا  اپي رود رو به اتمام اات، ه وز شبکه

اميد   توقدگ روند  فعلدی و مایده در م یریت آب ت ها راه چارهااتفاده از تمام امکانات موجود 

برگشت به شرایط عادی اات. به علاوه توجه بيش از ان ازه به مشکلات ملموگ و مشهود مان   

توجهی بده ها نبای  باعث غفلت دولتمردان از پيشگيری و بیهای اطحی و دریاچهورعيت آب
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ین بخش مان   زام درونی و پ هانی اات که روزی های زیرزمي ی شود. مشکلات امعضلات آب

 .(1676نصرآبادی، )ار باز اواه  کرد و شای  آن روز برای درمان ايلی دیر باش  

 گیرینتیجه

م داب  آب  در حوزه یاالام یرانآنچه امروز ا گردد کهیکه گذشت، روشن م یبا مرور بر مطالب

، بلکده اادتو نده ندرب رشد   يتنه فقر، کمبود و بحران م اب  آب و نه جمع بردیاز آن رنج م

آنچه امروز به  متأافانه ت.اام اب  آب موجود در کشور  اااتار اداره یو ناکارآم  یریتاوءم 

کشور  یم اب  آب يانمتول یک ون يفهوظ ترینیاصل ین اات کها شودینم ي هگفته و ش  یروش 

 یجداهو ب ی هم اب  آب اهتمام ورز یریتاااتار م  یو اصلاح ج  ييراات که در جهت ت  ینا

مصدر  و  یلگدواو ندرب رشد  آن، اصدلاح فره دگ  يتغلط و متهم دانستن جمع یدادن نشان

 ده  . قرار یشکشور را در داتور کار او یاز م اب  آب یبرداربهره یهارو  اازیهي هب

 یشادهم افدزا . عم هده یم يلآب را تشک یتقارا برا یشاز افزا يزیبخش ناچ يترش  جمع

موردوع کده  یدن. اگرددیبرم یدر بخش کشاورز یژهوااتفاده از آب به آب به نحوه یتقارا برا

و  يستن ی یاات اما موروع ج  أیي مواجه اات، مورد ت یآبکم یطدرحال حارر کشور با شرا

کشور را به م اب   ي رش  تول ی کها کردن .یبا آن دات و پ جه نرم م یرانيانا های ق یمزماناز 

ند ارد.  یادوانمعاصر هم تواعه یبا الگوها بزنيم گره - از آن اات یجزئ يزکه آب ن - يعیطب

افانه مسدئولان تداک ون أ. اما متير کمتری دارن ثأت ي در رش  تول يعیکه م اب  طب یمع  ینب 

باعدث کداهش  که عملاً یمصر  اق ام یو اصلاح الگو یو آب يعیم اب  طب یریتدر اصوص م 

لذا با توجه به بحران االم  ی و کاهش جمعيت  ان .انجام ن اده ،بشود رآب کشو مصر  ارانه

های جمعی، پداک کدردن صدورت مسداله و ایجداد مشدکل ن ارتباط و تضعيگ ايااتایجاد ای

 شود.مضاعگ برای کشور محسوب می

هدای مد یریتی کارگيری رو در نهایت بر اااگ آمارهای موجود کارش اادان، در صدورت بده

ی، صد عت، محديط های شرب شدهرايزداری در بخشهای نوین آبصحيح و ااتفاده از رو 

اورزی، ظرفيت جمعيتی ایران با توجه بده م داب  طبيعدی غ دی و اد ادادی ایدن زیست و کش

 .شودکشور، بسيار بيشتر از جمعيت فعلی کشور برآورد می
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 منابع

آبی در حال حارر ناشی از بررای بحران کم (1673، محم  )نهتانی و ، ص یقهابراهيميان -

 رااتای تحقق تواعه پای ار چالش ع م م یریت بهي ه م اب  آب در بخش کشاورزی در

 .های م اب  آب و کشاورزیاولين همایش ملی چالش ، کشاورزی
های آبياری تحت فشار ارزیابی نقش ايستم (1637)  ، امير مظفرامي ی، مرريه، افضلی -

صفحات  ،اولين همایش ملی کشاورزی پای ار و تولي  محصول االم ، ای ارپ در کشاورزی

 .7تا  1
بحران  (3717) ، اميه، جوادی، معصومه، حسين نژاد، مجتبیاسروی، ا ارحم، بزی -

 .دانان جهان االامالمللی ج رافیک گره بين ،آب در ااورميانه
ميليون هکتار زمين کشاورزی پشتوانه تامين ام يت  147 (1676، دانش )پورشفيعی -

لاتی حلقه ویژه نامه نسل ششم انقلاب )ویژه نامه ماه امه فره گی تشکي، غذایی کشور

 .وصل(
 .نروزنامه کيها ،نقش رودها در شکوفایی اقتصادی( 1671) ، علیپوریا -
 ، م یریت تقارای م اب  آب در کشور( 1636، احم  )ابریشم چی و ، مسعودتجریشی -

 .67تا  36، صفحات های پيشگيری از اتلا  م اب  ملیاولين همایش رو 

 .، نشریه هم لیر  آب در ایران و جهانه ارانه مصمقایس( 1674ها، محم  )حا  راولی -

، صادقی، به ام، اياط زاده، اکرم حق دوات، علی اکبر، مهرالحس ی، محم حسين -

، شبکه مطالعات تی در ایران  چالش اصلی و راهکارهای جمعيجمعيت و اياات( 1676)

 .1177730گذاری عمومی، شماره ااتاي

 :Available .[Online] .،یا واقعيت مسأله آب و جمعيت  توهم (1676، صالح )داوری -
  http://www.mehrnews.com/news/3013224/. 

، آوای الامت یزد ، پيام های رش  م فی جمعيت (1676) ، محم دهقانی محمودآبادی -

 .10جل  

، جل  ان یشطرح م یران ابز، م یریت م اب  آب کشور( 1630) ، محم علیرجب زاده -

1. 
شرکت در  تجربه موفق م یریت مشارکتی آبياری (1676)و  ، داریحياتی و ، شيوازارع -

، صفحات 6، شماره 1، جل  آب و تواعه پای ار ،شاهرود زی مجناهامی آبياری و کشاور

 .33تا  36

 ،ما چگونه ما ش یم، ریشه یابی علل عقب مان گی ایران( 1630) ، صادقزیباکلام -

 .انتشارات روزنه
شهرآب، نشریه  ،زاازی و نواازی شبکه های فراودهبا( 1676، روح الله )طاهریان پور -

 .160، شماره 13، دوره ابری شرکت مه  ای آب و فارلاب کشور
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-اری کلان برای اازمان هی زیراااتیک معم( 1634، ررا )دراشان و ، اردوانمجي ی -
 .المللی شهر الکترونيکاولين ک فرانس بين ،های ا مات در شهر الکترونيک

تحليل ورعيت بحران آب در کشور و ( 1676، نازنين ) یزدانيان و يل، ااماعمحم جانی -

 .166تا  110، صفحات 41، شماره 31، جل  الزامات م یریت آن

، دفتر مطالعات پای ار م یریت م اب  آب و تواعه (1636) ، جمالمحم ولی اامانی -

 ن.تهرازیرب ایی، 
رو و لزوم تج ی نظر در يشهای پتحولات جمعيتی، چالش( 1637، محم جواد )محمودی -

 .11، شماره 0، جل  برداشت دوم ،های جمعيتی ایراناياات
تهران:  ،درآم ی بر اقتصاد جمعيت( 1673، مه ی )احراری و ، محم جوادمحمودی -

 .مواسه مطالعات و م یریت جام  و تخصصی جمعيتی
 ، محلامهرجردیزارع غلامررا،  ،الطانی ، اي  محم ررا،اکبری، اي  نعمت الله، مواوی -

ریت یهمایش ملی م ، آب مجازی، راهکاری نوین در جهت مقابله با بحران آب (1633)

 .بحران آب
فارلاب و کاربرد آن در ( 1676، ااماعيل )ب وری، کامبيز، بازرگان، کامران، ميرزاشاهی -

 .166، دوره نشریه ف ی مواسه تحقيقات آب و ااک ، کشاورزی
 ،شواه  زیست محيطی بحران آب ایران و برای راه حل ها (1676) ، ااماعيلنصرآبادی -

 .37تا  41، صفحات 11، شماره 6، جل  فصل امه راهبرد اجتماعی فره گی

ت ييرات بارن گی در طی ( 1606، حمي  )ص یق، اص ر و اص ری مق م ، اعي ه،هراثی -

زمين  پانزدهمين همایش انجمن ،چ   اال ااير و تاثير آن بر روی آبهای زیرزمي ی

 .ش اای ایران
برای بهبود کيفيت ا مات نيازم   افزایش  (1676) شرکت مه  ای آب و فارلاب کشور -

 .160w، شماره 13دوره شهرآب،  ،درآم ها هستيم
-  World bank, https://data.worldbank.org 
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