
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 وضعيت منابع و مصارف آب در جهان و ايراننگاهي بر 

 

 

 

 

 

  

 دانشگاه صنعتي شریف ستاد احیای دریاچه ارومیه



 

 

 

 

 

 

 
 شناسنامه گزارش

 

 

 

 

 گزارش نگاهي بر وضعیت منابع و مصارف آب در جهان و ایران عنوان سند

 ULRP-6-4-3- Rep 1 كد سند

   نوربخش ينآرم ی،سروش سراوان ، یرجب یمهد تهيه و تدوين 

 مديريت و راهبری
 آرمين نوربخش )مسئول كميته اجتماعی فرهنگی ستاد(

 مهدی رجبی هشجين )مشاور كميته اجتماعی فرهنگی ستاد(

ارزيابی، نظارت و 

 تاييد
تلفيق ستاد( ريزی ومسعود تجريشی )مدير دفتر برنامه  

 تصويب نهايی
 كميته نظارتی

 جناب آقای / سركار خانم ...................................................................................................

 4931 ماهتيرماه  تاريخ نشر

 دوم نوبت ويرايش

 دريافت كنندگان
اروميهدبيرخانه مركزی ستاد احيای درياچه   

 كميته اجتماعی فرهنگی ستاد احيای درياچه اروميه



 

 

 

 

 نگاهي بر وضعیت منابع و مصارف آب در جهان و ایرانگزارش 

 ب

 ب

 ب

هكمیته اجتماعي فرهنگي ستاد احیای دریاچه ارومی  شرح خدمات 3-4-6بند  

 چكيده 

ها صورت روزمره در بسيياری از رسيانهتبديل به آشناترين واژگانی شده است كه به "آبیكم"و  "بحران آب"

ها، بحران به حدی رسيده است كه بسيياری از مسيئونين و شود. فارغ از طرح اين مسئله در رسانهمطرح می

اعيمم و شيهر كشيور  555تينش آبيی  نمايند.برای اين چانش ملی استفاده می "فاجعه"متونيان امر از واژه 

از جمليه نمادهيای بيارز ايين دشت كشيور،  953دشت و محدوده مطانعاتی از مجموع  943ممنوعيت  برای 

تيرين مسيا ل در سطح جهانی نيز چندين سال است كه اين چانش بيه عنيوان ي يی از مهم باشد.مسئله می

مجمع جهيانی اقتصياد نمايد، مطرح گرديده است. صورت جدی تهديد میجوامع بشری كه حيات انسان را به

عنوان مسئله اصلی اقتصاد جهانی در ، بحران آب را به5545های جهانی خود برای سال نيز در گزارش ريسك

 بندی نموده است. اونويت اول از نحاظ ميزان تاثيرات رتبه

بع روييه از منياها در اثير برداشيت بیهای كشيور و ايجياد فروچانيهگرچه نشست زمين در بسياری از دشيت

و خش ی باشد، اما های هر چند حداقلی از عمق فاجعه وضعيت منابع آب زيرزمينی كشور میزيرزمينی نشانه

گر وضعيت نابسامان سرزمين ايران های كشور به صورت عيان نشانها و رودخانهاز بين رفتن بسياری از تاالب

مناسيبی بيرای درع عميق ايين مسيئله درياچه اروميه، شاخص وضعيت كنونی باشد. از نحاظ منابع آبی می

كيلومترمربعی آب شور خش يده و بيش  5555ای از اين درياچه باشد. در حال حاضر سطح قابل ممحظهمی

های پرآبی درياچه از بين رفته است و درياچه نسبت بيه تيراز ميليارد مترم عب آب آن نسبت به دوره 95از 

 باشد. با كمبود آب مواجه می ميليارد مترم عب 45اكونوژيك خود بيش از 

ای و محلی از وضعيت منابع اطمع و آگاهی ذينفعان كليدی و مسئونين كشور در سطوح مختلف ملی، منطقه

ها و سيزايی در اتخياذ سياسيتها در اين زمينيه تياثير بهروز بودن آنآنها و به ها و مسا لآب كشور و چانش

فرهنگی سيتاد احييای درياچيه ارومييه -در اين راستا، كميته اجتماعیهای مرتبط خواهد داشت. ريزیبرنامه

رسانی و همچنين جلب مشياركت ميوثر هميه ذينفعيان تيدوين منظور ايفای ماموريت خود در حوزه اطمعبه

ای مشتمل بر ابعاد مختلف مسا ل بخش آب كشور بيا محورييت درياچيه ارومييه و احييای آن را در مجموعه

 جلدی با عناوين زير تهيه و ارا ه می گردد؛ سه ار داده است. اين مجموعه دستور كار خود قر

  نگاهی بر وضعيت منابع آب در جهان و ايران 

  ضرورت احيای درياچه اروميه؛ علل خش ی و تهديدات 

  احيای درياچه اروميه؛ تمهيدات و راه ارها 
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نوشتار حاضر به عنوان بخش اول از مجموعه مذكور تمش نموده است، ضمن تشريح وضيعيت منيابع آب در 

جهان و ايران، برخی از اهم مسا ل منابع آب سطحی و زيرزمينی كشور را تشريح نمايد. همچنين به تناسيب 

 به برخی از مسا ل حوضه آبريز درياچه اروميه نيز پرداخته شده است. 

 

 فرهنگی ستاد احيای درياچه اروميه تماعیكميته اج
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 گفتارپيش .1

حيا ز اهمييت تداوم حيات جوامع بشری  یبه اندازة آب برا يعیمنبع طب يچه ،اخيرهای در دهه بدون ترديد

، 5545برای سيال های جهانی خود در خصوص ريسكاخير مجمع جهانی اقتصاد نيز در گزارش نبوده است. 

بار، بحيران آب در دهميين بيرای نخسيتيندر واقيع  .بحران آب را در رتبه اول از نحاظ اثرات قرار داده است

در گردهميايی سياالنه ايين همچنيين گزارش مجمع جهانی اقتصاد، صدر فهرست را به خيود اختصياص داد. 

كسب و كار حضيور داشيتند، اقتصاد و است،های سينفر از رهبران سراسر دنيا در حوزه 355مجمع كه تقريبا 

  .مهمترين موضوعات جهان بررسی شد و بحران آب مورد توجه ويژه قرار گرفت

رتبه بياالی  .افزايش اهميت آب، نمايانگر تغيير قابل توجهی در خط ف ری اعضای مجمع جهانی اقتصاد است

به رشد اين ف ر در بيين رهبيران جهيان  دهنده روند روبندی گزارش مجمع جهانی اقتصاد، نشانآب در رده

ثيروت تونيد شدن و نقصان منابع قابل اطمينان و بهداشتی آب، مانع مهمی بر سر راه سممتی و است كه كم

  .]45و 4[برای همه ازجمله كشورهای فقير، اقتصادهای ثروتمند و شهرهای بزرگ خواهد بود

بر اهميت ييافتن عنوان اونويت جهانی مطرح شده و عموهبهمجمع جهانی اقتصاد،  5545سال  آب در گزارش

كيه محيطی در قانب خطری اجتماعی بروز يافت كه همين امر، تأييدی است بر اينعنوان يك خطر زيستبه

زا و تيأمين هيای بيمياریتا از بين بيردن باكتری تونيد غذااز كاشت گندم و  -های انسان تقريبا تمام فعانيت

از اساس وابسته به آب است. حقيقت اين است كه مردم در اثر وقايعی از قبيل سيل  -ع و جوامع انرژی صناي

توان اين پيامدها را كه بيه پرسيش مهيم بينند. بايد اين ن ته را دريافت كه چطور میو خش سانی آسيب می

 .]45و 4[ شوند، مديريت كرد؟سياسی مبدل می

گزارش مجمع جهانی اقتصاد به اين ن ته اشاره دارد كه اگرچيه مشي متی م يل سييل، خش سيانی و منيابع 

گرفيت، محقيق شيد، اميا اقيدامات دهه قبل مورد تأكيد قرار می دوهای بيش از بينیناكافی آب كه در پيش

هار بحران آب كافی های جهانی برای ماندكی برای رسيدگی موثر جهت حل اين مش مت انجام شده و تمش

انيد. دنييا گويد اين است كه رهبران جهان نياز خود به مراقبت از آب را دريافتهآنچه گزارش می .نبوده است

ای اسيت كيه ، اما از نظر سياسی در مرحلههای بخش آب را حل نمايدتواند همه مش مت و چانشنمینزوما 

و ايين مسيئله در بسيياری از  ه آب و توسيعه تصيميم بگييردوگو كند و درباربايد در مورد توسعه پايدار گفت

 .]45و 4[ويژه در كشورهای در حال توسعه از اهميت بااليی برخوردار استكشورهای جهان به

بسيار شديدی خيود را نشيان داده اسيت. بيروز و تيداوم آبی در نقاط مختلف دنيا به صورت آبی و بیآثار كم

هيا، افيت قابيل ممحظيه منيابع آب ها و به تبع آن مييزان رواناببارش های مستمر، كاهش ميزانخش سانی
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هيای شيديد آبيی در هيا مصياديق بيارزی از بيروز بحرانزيرزمينی و همچنين خشك شدن بسياری از تاالب

تری را باشد. در اين بين ايران نيز از اين قاعده مسيت نی نبيوده و شيرايط بيه مراتيب سيختسرتاسر دنيا می

 تحمل نموده است. دنيا اير كشورهای نسبت به س

و شيمال آفريقيا  يانيهخاورم يعنیترين مناطق دنييا،آبي ی از بی تعبيری بهتر دريا به  ترينيابدر كم يرانا

منابع آب محدود در اين كشور بيش از ساير مناطق دنيا خيود  يريترو، مد ينقرار دارد، و از هم )منطقه منا(

 رو به وخامت يرانا یهااز بخش ياریمنابع آب در بس يتدارد كه وضع وجود یفراوانشواهد دهد. را نشان می

ها ای نامتوازن و نامتناسب با پتانسيلهای توسعهها و برنامههای اخير با اجرای سياست. در سالگذاشته است

ب تجديدپذير كشور ، افزايش ميزان برداشت از منابع آويژه در بخش كشاورزیهای سرزمينی خود بهو قابليت

ميليارد مترم عب از منيابع آب زيرزمينيی اسيتاتيك و غيرقابيل  445را در پی داشته است. برداشت بيش از 

 ييانع ييراناز نقياط ا ياریآب در بس يريتمش مت مدتجديد كشور، شاهد اين مدعی است. در حال حاضر، 

و حتی تيامين  قرار دارد یجد يدمعرض تهدآب در  يفيتك شوند،یاز حد پمپاژ م بيش هااست. آبخوانشده 

 های بسياری مواجه گرديده است. آب شرب بسياری از مناطق شهری و روستايی كشور با دشواری

هيای جيدی بروز تعارضات سياسی، امنيتی و اجتماعی بر سر مسيا ل ميرتبط بيا بخيش آب از جمليه نگرانی

، مسيتمر هيایی. خش سيانكندیم يداپ بارزتری چهره رفتهتعارضات بر سر آب رفتهباشد. مسئونين كشور می

هيا را بيه دنبيال پييدا نشينان كشيور، آنآبی و عدم تامين معيشت و گذران زندگی برای بسياری از روستابی

نشيينی در های بهتر برای زندگی به سوی مهاجرت به مراكز شهری سوق داده و اين امر حاشيهكردن فرصت

 شهرها و پايتخت را به همراه داشته است.ويژه كمنشور بهبسياری از مناطق شهری ك

هيا در گونيه چانشانملليی، اينهای صورت گرفتيه توسيط نهادهيای مليی و بينبينیترديد بر اساس پيشبی

آبی شديد و حتی خش ی های آتی تشديد خواهد گرديد و مم ن است بسياری از مناطق كشور دچار بیسال

های بسيار صورت گرفته در توسيعه منيابع گذاریعليرغم همه سرمايههم اين است كه د. مسئله منمطلق گرد

های آبيياری و زه شيی، سدسازی، شيب ه یهاهای مختلف اعم از پروژهاحداث زيرساختويژه آبی كشور و به

 ها در سيطح كشيور اثربخشيی و كيارايیخطوط تامين و انتقال آب به مراكز جمعيتی كشور، كاهش بارندگی

همچنييين بييا توجييه بييه شييرايط كنييونی، هييای مييذكور را بييا مشيي ل مواجييه نمييوده اسييت. بسييياری از طرح

هيای تر و بيشيتری نسيبت بيه قبيل بيرای تيامين آب ميورد نيياز بخشمراتب سينگينهای بهگذاریسرمايه

 باشد. كننده در مناطق مختلف كشور نياز میمصرف

جغرافييايی كشيور های سيازگار بيا شيرايط اقليميی و رای سياستعدم اتخاذ و اجهمانطور كه اشاره گرديد، 

ای را در مديريت منابع آبی محدود كشور به همراه داشيته اسيت. خشيك شيدن بسيياری از مش مت عديده
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ای از سطح و حجم درصد قابل ممحظه كاهشباشند. های كشور مصداق بارز اين مسئله میها و درياچهتاالب

های مهم آب شور دنيا و همچنين بزرگتيرين درياچيه داخليی اييران، نوان ي ی از درياچهدرياچه اروميه به ع

 پيامد جدی اين وضعيت در مديريت بخش آب كشور بوده است. 

فرهنگی سيتاد احييای درياچيه ارومييه، در -رسانی كميته اجتماعیهای اطمعنوشتار حاضر از مجموعه بسته

 آب شيرين در ايران را ترسيم نمايد. وضعيت منابع  تصويری هر چند كوتاه ازصدد است كه 

 در جهاننگاهي بر وضعيت منابع آب شيرين  .2

درصد از سطح كره زميين را پوشيانده  35شود كه حدود ای شناخته میترين مادهگرچه آب به عنوان فراوان

درصد از كل منابع  5/5تنها  ها و درياها قرار دارد.آب شور بوده كه در اقيانوسای از آن، ، اما بخش عمدهاست

باشد. از همين مقدار محدود منابع آب شيرين نيز، كمتر از ييك درصيد يعنيی آب دنيا، منابع آب شيرين می

درصيد و  8/95شيود و سيهم منيابع آب زيرزمينيی ها را شامل میها و رودخانهدرصد منابع آبی درياچه 9/5

هيا و صيورت يخچالشيود، بهآب شيرين دنيا را نييز شيامل می ای از منابعمانده كه درصد قابل ممحظهباقی

برآورد ميزان آب شيرين از كل آب دنيا و سهم هر  (4)درصد(. در ش ل  3/98باشند )دايمی برف می پوشش

 يك از اجزاء منابع آب شيرين نشان داده شده است. 

  

 
 وضعيت منابع آب كره زمين  -1-شكل
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ذوب و  ،های طبيعيی انجمياداست و توزييع آن عميدتام متيأثر از چرخيهمقدار آب شيرين كرة زمين محدود 

عموه بر  ای متفاوت است.نوسانات طبيعی بارش، انگوهای رواناب و سطوح تبخيرتعرق به ش ل قابل ممحظه

 باشيد.كميابی منابع آب شيرين در سطح دنيا، ن ته مهم عدم توزيع مناسب اين منابع در مناطق مختلف می

متير در ميلی 555 كمتير ازسوم ميانگين جهانی رسيده و بارش كشور در حال حاضر به كمتر از يك ميانگين

نشان داده شده است، ايران در كمربند مناطق خشك و بيابانی دنيا  (5)سال می باشد. همانطور كه در ش ل 

 باشد. متر مییميل 955ها كمتر از باشد كه ميانگين بارش در آنقرار گرفته و جزء كشورهايی می

 
http://www.fao.org/nr/climpag/                     

  مقايسه ميزان بارش ساالنه در نقاط مختلف دنيا -2-شكل

 

دست به محيطی انواعی از مش مت زيست باخاورميانه ، 5545بر طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 

ها نفری كه پيشتر هم به ويژه برای ميليونمنابع آب به سرعت درحال كمياب شدن هستند، به گريبان است.

دسترسييی نداشييتند. برخييی از اييين كشييورها ماننييد يميين، امييارات متحييده عربييی،  كييافی آب بهداشييتی

است. افيزون بير  اند كه نيازمند توجه فوری جهانیفردی مواجهسعودی و عراق با مش مت منحصربهعربستان

 .همسايگی آنها با هم، عامل مشترع ديگر، فقدان منابع آب و مديريت ضعيف آن در كشورهای ياد شده است

خاورميانه بزرگترين ذخاير نفتی دنيا را در خود جای داده اسيت كيه بيشيترين ثيروت ايين ناحييه را تونييد 

های همانطور كه در ش لدشوار ساخته است.  محيطی منطقه، زندگی راكند. اما آب و هوا و شرايط زيستمی

نيز نشان داده شده است، همه كشورهای واقع در اين منطقه از ميزان بارش بسيار كمی نسبت به ساير  9و  5

 .]45و 4[ نقاط دنيا برخوردار هستند

http://www.fao.org/nr/climpag/
http://www.fao.org/nr/climpag/
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 http://www.futurewater.nl/uk/projects/mena/ 

 ه خاورميانه و شمال آفريقاميزان بارش ساليانه در كشوهاي مختلف منطق -3-شكل

رغم اين واقعيت كه خاورميانه بيه منيابع آب و زميين مناسيب بيرای كشياورزی نيياز دارد، قسيمت اعظيم به

زايی بيابيان .اندهای در دسترس برای تونيد موادغذايی به واسطه روند رو به رشد بيابانزايی، نيابود شيدهزمين

محيطی با اثرات گسترده بر كشيورهايی ماننيد سيوريه، اردن، عيراق و اييران اسيت. يك مش ل جدی زيست

ها ازجمله علل جهانی گسترش محيط خشك بيه شيمار های ناپايدار كشاورزی و چرای بيش از حد دامشيوه

ءاسيتفاده از زميين بيه واسيطه كند. همچنين سودرصد آب را مصرف می85آيند. كشاورزی در خاورميانه می

افتد و طور م رر اتفاق میكه خش سانی بهجايی ؛، در اين منطقه، معمول استسنتی و غيركارآمدهای آبياری

كنيد. از سيوی ديگير، مصيرف بييش از حيد آب در عنوان عامل مهمی در تغييرات اقليميی نقيش ايفيا میبه

در حال حاضر با توجيه بيه  .دهدتأثير خود قرار میتحت كشاورزی، منابع آبی ضعيف كشورهای خاورميانه را

مانند حوضه آبريز درياچه زايی بسياری از مناطق كشور بههای آبريز مختلف كشور، خطر بيابانوضعيت حوضه

های ترين پيامد اين موضوع از بيين رفيتن بسيياری از عرصيهنمايد. مهمطور جدی تهديد میاروميه را نيز به

 باشد. ويژه اراضی حاصلخيز میو بهطبيعی كشور 

 در دنيا  تجديدپذير وضعيت برداشت از منابع آب .3

با توجه به توزيع نامتوازن بارش در مناطق مختلف دنيا، ميزان منابع آب تجديدپذير كشورهای مختلف نيز با 

باشد كه يك ن آبی میای دارند. منظور از منابع آب تجديدپذير نيز ميزاهای گاها قابل ممحظهي ديگر تفاوت

 صورت ساالنه دارد. حوضه آبريز توانايی بازيابی آن را به

هيای ، حجم منابع آب شيرين تجديدپيذير كشيورهای مختليف بير مبنيای داده(1)نقشه ارا ه شده در ش ل 

م دهنده عدم توزيع و عيدخوبی نشانآوری شده توسط سازمان فا و، نشان داده شده است. اين تصوير بهجمع

باشيد و متاسيفانه اييران نييز از تناسب بين منابع آب شيرين تجديدپذير كشورهای مختلف در سطح دنيا می
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باشد كه ميزان منابع آب تجديدپذير آن تناسب چندانی با سطح و گسيتره قلميروی آن جمله كشورهايی می

رسد كه كشيورهای برخيوردار از ینظر مبا توجه به روند خش ی و تغيير اقليم در نقاط مختلف دنيا، بهندارد. 

وضعيت منابع آب تجديدپذير مناسب و يا به عبارت بهتر مديريت مناسب و كارآمد منابع تجديدپذير خود در 

 مراتب باالتری در سطح اقتصادی، امنيتی و سياسی دنيا برخوردار باشند. زنی بههای آتی از قدرت چانهدهه

 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm   

 مقايسه وضعيت منابع آب تجديدپذير ساالنه كشورها -4-شكل

مورد مقايسه  (5سرانه منابع آب تجديدپذير در ش ل )ها از نحاظ منظور مقايسه بهتر كشورها، وضعيت آنبه

باشيد. بيا می 5544ه ذكر است كه مبنای آماری مورد استفاده در ش ل مذكور، سال الزم بقرار گرفته است. 

توجه به آخرين آماربرداری صورت گرفته در ايران و همچنين برآورد حجم منابع آب تجديدپيذير كشيور، در 

 مترم عب در سال رسيده است.  4555حال حاضر سرانه منابع آب تجديدپذير در ايران به كمتر از 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm
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http://chartsbin.com/view/48589 

 2111مقايسه سرانه آب تجديدپذير ساالنه كشورها در سال  -5-شكل

مترم عب در  4355های موجود از جمله شاخص فان ن مارع، مناطق دارای سرانه كمتر از بر مبنای شاخص

شيد جمعيتيی دهد كه بيا توجيه بيه رها نشان میبينیپيشگردند. سال جزء مناطق مواجه با تنش تلقی می

كشور و همچنين روند كاهش منابع آب تجديدپذير كشور اعم از منابع آب سطحی و زيرزمينی، در يك دهيه 

مترم عب برسد. انبته ن ته قابل ذكير ديگير ايين اسيت كيه  4555آتی سرانه منابع آبی در ايران به كمتر از 

مراتب كمتيری در آبيی بيا كيفييت بيه كيفيت اين منابع نيز به شدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت و منيابع

 صورت تداوم روند موجود تخريب منابع آبی كشور برای آيندگان به ميراث گذاشته خواهد شد. 

منظور ارزييابی وضيعيت كشيورها و منياطق كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل در انتهای قرن بيسيتم، بيه

منابع آب تدوين و ارا ه نميود. بير طبيق ايين مختلف دنيا، شاخصی را جهت سنجش ميزان پايداری وضعيت 

شاخص، ميزان برداشت ساالنه از منابع آب تجديدپذير به عنوان معيار و ممع عمل مدنظر قرار گرفت و حد 

درصد  15درصد محدوده قابل قبول و بيش از  15تا 55درصد به عنوان حد ايمن و بين  55برداشت كمتر از 

، ميزان برداشيت از منيابع آب تجديدپيذير توسيط كشيورهای (9)در ش ل  .] 3[بسيار پرخطر تعيين گرديد

 مختلف با ي ديگر مقايسه گرديده است. 

بر طبق آخرين برآوردهای صورت گرفته در حال حاضر درصد برداشت از منابع آب تجديدپذير كشور به بيش 

واقع در منطقه خاورميانه و شمال درصد رسيده و اين ميزان برداشت ايران را به همراه كليه كشورهای  85از 

آفريقا در زمره كشورهای بسيار پرخطر از نحاظ مديريت منابع آبی قرار داده است. به عبارت ديگر، اين ميزان 

ای را برای بسيياری از منياطق كشيور های اخير، فاجعهويژه در دههبرداشت از منابع آب تجديدپذير كشور به
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باشيد. متاسيفانه های كشور، نمود بارز آن میروميه و افت بسياری از دشترقم زده است كه خش ی درياچه ا

برآوردها نشان دهنده اين است كه در صورت تداوم روند موجود نه تنها منابع آبی برای مصارف آيندگان باقی 

 های اين سرزمين به مناطق بيابانی و كويری تبديل خواهد گرديد. نخواهد ماند، بل ه بسياری از بخش

 

 
Percentage of renewable freshwater withdrawn, Aquastat - MDG Water Indicator (2116), viewed 17th 

September, 2113. 

http://chartsbin.com/view/16811 

 درصد برداشت از منابع آب تجديدپذير توسط كشورهاي مختلف  -6-شكل

 

گر خوبی نشانتواند بهمحل مصرف منابع محدود تجديدپذير آب شيرين نيز از جمله پارامترهايی است كه می

دهنده اين است ها باشد. آمارها نشانيافتگی كشورها و ارزش افزوده حاصل از آب مصرفی در آنميزان توسعه

جهيان بيه خيود اختصياص داده صورت متوسط باالترين ميزان مصرف آب را در سطح كه بخش كشاورزی به

 35است، اما كشورهای كمتر توسعه يافته يا در حال توسعه مانند ايران مصرف آب در اين بخيش در حيدود 

  .]9[های مختلف مناطق دنيا نشان داده شده است، درصد مصرف آب در بخش(3)باشد. در ش ل درصد می
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http://www.fao.org/nr/water/docs/waterataglance.pdf 

 هاي مختلف در دنيامقايسه درصد مصارف آبي توسط بخش -7-شكل

روز دنيا موضوع تغيير اقليم و نوسانات اقليمی ناشی از گرمايش جهانی نيز از جمله موضوعات بسيار مهم و به

توجه بيه ابعياد بسييار گسيترده ايين  باشد. باويژه در حوزه مديريت بخش آب بسيار مطرح میباشد كه بهمی

ها و همچنين تونيدات های مختلف، با توجه به اهميت موضوع تاثير اين پديده بر ميزان روانابپديده بر بخش

های آتی، در اين بخش فقط به اين دو موضوع پرداخته شده و از بيان ساير ابعياد ناشيی از كشاورزی در دهه

 . نظر گرديده استاين مسئله صرف

تواند در شود و میريزی بخش آب هر كشوری محسوب میترين عوامل موثر بر برنامهها از مهمكاهش رواناب

ويژه در ها و راه ارهای مناسب بيه عاميل بسييار جيدی محدودكننيده توسيعه بيهصورت عدم اتخاذ سياست

ها در منطقيه خاورميانيه و ب، ميزان روانا5555ها تا سال بينیهای پر مصرف آب گردد. بر اساس پيشبخش

اييران نييز از ايين قاعيده . (8)شي ل  مواجيه خواهيد گردييد شمال آفريقا با يك كاهش بسيار قابل ممحظه

نظر هيا مواجيه خواهيد گردييد. بيهرواناب و بسياری از مناطق كشور با كاهش قابيل ممحظيهمست نی نبوده 

و در حيال  باشدها میبينیبارتر از پيشاست، حتی بسيار فاجعهرسد آنچه كه االن در واقعيت اتفاق افتاده می

 های كشور هستيم. حاضر شاهد روند شديد كاهشی در رواناب
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 در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 2151ها تا سال رواناببيني كاهش پيش -8-شكل

ها بيه آبيياری جهيت در خصوص كشورهای با بارش كم، ميزان باالی وابستگی آنديگر ن ته قابل توجه يك 

بسيياری از  ،، مشيخص اسيت( 3)باشد. همانطور كه در نقشه ارا ه شده در ش ل تونيدات كشاورزی خود می

درصد از محصوالت كشاورزی خود به آبياری وابسته هسيتند.  35كشورهای با بارش كم، برای تونيد بيش از 

در )اسيتفاده از آب سيبز( ت بيه اراضيی دييم نسيب )استفاده از آب آبيی( به عبارت ديگر سهم اراضی فارياب

پذيری بيشيتر ايين كشيورها بيه باشد. اين موضوع آسيببرابر می 9تونيدات كشاورزی اين كشورها در حدود 

   .]9[كندكاهش منابع آب تجديدپذير سطحی و زيرزمينی را بيش از پيش نمايان می

ييدات كشياورزی بيا اسيتفاده از آب سيبز تونييد درصيد از تون 85طور متوسط در سطح دنيا، در حانی كه به

آبی يا بيه عبيارت بهتير اسيتفاده از اراضيی فاريياب بيرای تونييدات  شود، در ايران ميزان وابستگی به آبمی

باشد كه بيه دنييل قرارگييری در باشد. در واقع ايران جزء كشورهای دنيا میدرصد می 35كشاورزی بيش از 

ی از ميزان بارش كم، اين ميزان وابستگی شديد را بيه منيابع آبيی سيطحی و كمربند خشك دنيا و برخوردار

زيرزمينی برای تونيد محصوالت كشاورزی مورد نياز خود دارد. نذا وابستگی ايران بيه بيارش و عيدم بيارش و 

باشد. اين شرايط اقليميی همچنين در دسترس بودن منابع آب سطحی و زيرزمينی بيش از ساير كشورها می

باعث شده است كه برای تونيد يك محصول مشابه، نياز باشد آب به مراتب بيشيتری نسيبت بيه سياير  كشور

  در ايران مصرف گردد. مناطق دنيا 
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 مقايسه ميزان استفاده از آب آبي و آب سبز در كشورهاي مختلف براي توليد محصوالت كشاورزي -1-شكل

در اثر تغيير اقليم در مناطق مختلف دنيا نشان 5555ش تونيدات كشاورزی تا سال ، ميزان كاه(45)در ش ل 

دهيد كيه در بينيی نشيان میاين پيش ،خوبی نمايان استهمانطور كه در نقشه ارا ه شده بهداده شده است. 

ای در مييزان تونييدات هيا شياهد كياهش قابيل ممحظيهبسياری از كشورها به دنيل كاهش بيارش و رواناب

در تعداد محدودی از كشورها به مانند روسيه و كانادا سطح تونيدات كشياورزی  كشاورزی خواهيم بود و تنها

درصدی تونيدات كشاورزی فعلی  55ها حاكی از كاهش بينیافزايش خواهد يافت. در خصوص ايران نيز پيش

هينيه اين موضوع نيز تاكيد بيشتر بر ميديريت ب .]8[ باشدناشی از اثرات تغيير اقليم می 5555كشور تا سال 

 نمايد. گر میمنابع آبی محدود كشور را بيش از پيش جلوه



 

 

 

 

 آب در جهان و ایراننگاهي بر وضعیت منابع و مصارف گزارش 

12 

12 

12 

هكمیته اجتماعي فرهنگي ستاد احیای دریاچه ارومی  شرح خدمات 3-4-6بند  

 
Sources: Müller and others 2111; World Bank 2118c. 

 در اثر تغيير اقليم  2151درصد تغيير در توليدات كشاورزي كشورها تا سال  -11-شكل

 

 نگاهي بر وضعيت منابع آب كشور .4

مناطق  بندیدر طبقه از مساحت كشور درصد 85حدود دهنده اين است كه بندی اقليمی كشور نشانتقسيم

خشك تا فراخشك قرار دارد. حوضه آبريز درياچه اروميه نيز بر خمف تصور عمومی از ييك اقلييم نيميه نيمه

از نظر بارندگی، ايران در زمرة مناطق خشك و نيمه خشك جهيان بيه (. 44باشد )ش ل خشك برخوردار می

متير و متوسيط آن بيرای ميلی 455دگی ساالنة بخش وسييعی از كشيور كمتير از آيد. ميانگين بارنشمار می

متر در حاشية غربی دريای خزر ميلی 5555متر برآورد شده است. بارندگی از ميلی 555سراسر كشور حدود 

 اين ارقام.متر در كوير نوت متغير استميلی 55متر در نواحی خشك مركزی و جنوبی و ميلی 455تا كمتر از 

ن ته مهم ديگر اين است كه گرچه ميزان باشد. خوبی نشانگر وضعيت سرزمين ايران از نحاظ منابع آبی میبه

اما اين بارش نيز در سطح كشور از توزيع ي سانی برخوردار باشد،متر میميلی555بارش متوسط كشور حدود 

 (. 49و  45)ش ل  دارند. مترميلی 555درصد مناطق كشور بارش كمتر از  35باشد و بيش از نمی
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 هاي آبريز ايران تقسيمات اقليمي حوضه -11-شكل

 
 نحوه توزيع بارندگي در مناطق مختلف كشور -12-شكل

 



 

 

 

 

 آب در جهان و ایراننگاهي بر وضعیت منابع و مصارف گزارش 

14 

14 

14 
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 نقشه توزيع بارش در مناطق مختلف كشور  -13-شكل

گر ايين موضيوع اسيت كيه ، روند تغييرات بارش در كشور به خوبی نشيان(41)در نمودار ارا ه شده در ش ل 

هايی از نصف ميانگين بارش بلندمدت نيز كمتير بيوده اسيت. های اخير در دورهسال ميانگين بارش كشور در

طوری كه ميزان آبيدهی بيين در سطح كشور را نيز به همراه داشته ، به هارودخانه اين مسئله كاهش آبدهی

 (. 45های اخير نوسان داشته است )ش ل ميليارد مترم عب در سال 55تا  15
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هكمیته اجتماعي فرهنگي ستاد احیای دریاچه ارومی  شرح خدمات 3-4-6بند  

 

 )مرجع: وزارت نيرو( سطح كشور روند كاهي بارش در -14-شكل

 

 
  )مرجع: وزارت نيرو( روند كاهش آبدهي در سطح كشور -15-شكل
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هكمیته اجتماعي فرهنگي ستاد احیای دریاچه ارومی  شرح خدمات 3-4-6بند  

بر اساس آخرين برآوردهای اعمم شده توسط معاونت آب و آبفای وزارت نيرو، حجيم منيابع آب تجديدپيذير 

با درنظر گيرفتن . (4931خيرداد  94)خبرگزاری مهر،  ميليارد مترم عب كاهش پيدا كرده است 59كشور بيش از 

دهد كه حجيم منيابع آب تجديدپيذير كشيور بيه های اخير، برآوردها نشان میميزان بارش و رواناب در سال

دهنده كاهش قابل ممحظه منابع آب در دسيترس ميليارد مترم عب رسيده است و اين امر نشان 455حدود 

ز كشور از نحاظ شياخص پاييداری منيابع های آبريمتاسفانه اك ريت حوضهباشد. در مناطق مختلف كشور می

رويه از منابع اند. اين چانش اساسی در اثر برداشت بیآب تجديدپذير در شرايط ناپايدار و پرخطری قرار گرفته

 های مختلف رخ نموده است. آب تجديدپذير كشور در حوضه

  آب زيرزميني؛ اهميت و وضعيت موجود .5

شيناختی و هيدروشييميايی و عاميل های زمينفرآينيداری از در طبيعت، آب زيرزمينيی جيزء كلييدی بسيي

كاركردی اكونوژي ی  دارایخاع و سنگ است. همچنين آب زيرزمينی  هایهكننده مشخصعيين ني ی تژ وت

 شود. می ماندابیها و اراضی ها و درياچهپايه رودخانه هایها، جرياناعث ايجاد آبدهی چشمهاست كه ب

شيمار و ، كشياورزان بیميلييارد نفير 5بييش از ها حياتی اسيت. در دنييا زيرزمينی برای بسياری از كشورآب

دنيل مزاييای بيه، اخييراند. در چند دهة به آن وابسته موردنياز خود صنعتی برای تأمين آب مراكزبسياری از 

االی آن و همچنيين رشيد سيريع منابع آب زيرزمينی به نحاظ هزينه كم مورد نيياز و كيفييت بيه نسيبت بي

های نيمه عميق و عميق، افزايش روزافيزون برداشيت از منيابع آب زيرزمينيی در نقياط های حفر چاهفناوری

مانند ايران را در پی داشته است. ماحصل اين اقيدامات، خشك بهويژه در مناطق خشك و نيمهمختلف دنيا به

 وده است.باری برای بسياری از كشورها بنتايج فاجعه

انيد، اميا ای از منابع آب شيرين دنيا را به خود اختصياص دادهگرچه منابع آب زيرزمينی درصد قابل ممحظه

پذير بوده و قدرت تجديدپذيری خود آسيبرويه و ناپايدار بسيار حساس و های بیاين منابع در مقابل برداشت

هيای هايی كه با حفير چاهخصوص اليهزيرزمينی به هایهای آببرخی از اليهدهند. را به سرعت از دست می

های كشد كه تجديد شيوند و تنهيا الييهها و حتی هزاران سال طول میشود، قرنها برداشت میعميق از آن

 (. 49باشند )ش ل سطحی منابع آب زيرزمينی از قابليت تجديد ساالنه برخوردار می

ن ذخيره ديناميك )پويا و قابل تجديد( و همچنين حجم معينی ها دارای حجم معيبه زبان ساده، همه آبخوان

های با عمق بياال قيرار دارد. ها در اليهذخيره استاتيك )غيرقابل تجديد( هستند كه عمدتا ذخاير استاتيك آن

بر اساس اصول اونيه مديريت پايدار منابع آب، برداشت از منابع و ذخاير ديناميك مجاز بوده و منابع استاتيك 

هيا برداشيت به عنوان ذخاير راهبردی تلقی گرديده و تنها در شرايط بسيار حاد و به ميزان محدود بايد از آن
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از نحاظ برداشيت از منيابع آب زيرزمينيی در سيطح دنييا، اييران بيا ، اساس گزارش يونس وبر  صورت گيرد.

ام پينجم دنييا قيرار گرفتيه جمعيت به مراتب كمتر پس از كشورهای هند، چين، آمري يا و پاكسيتان در مقي

به خوبی نشان دهنده اين موضوع است كه ايران متاسفانه جزء معدود كشورهايی در  (43)ش ل   .]44[است

 ای از منابع آب زيرزمينی خود دارند. سطح دنيا است كه برداشت قابل ممحظه

 
                  http://water.usgs.gov/edu/graphics/wcgwdischarge.jpg 

 هاي مختلف آب زيرزمينيمدت زمان مورد نياز جهت تغذيه و تشكيل اليه -16-شكل

http://www.un-igrac.org/dynamics/modules/SFIL1111/view.php?fil_Id=316 

 هاآن نسبت به تغذيه برداشت ساالنه ازمنابع آب زيرزميني در نقاط مختلف دنيا درصدمقايسه  -17-شكل
 



 

 

 

 

 آب در جهان و ایراننگاهي بر وضعیت منابع و مصارف گزارش 

18 

18 

18 

هكمیته اجتماعي فرهنگي ستاد احیای دریاچه ارومی  شرح خدمات 3-4-6بند  

در ميليارد مترم عب ذخاير راهبردی زيرزمينيی  555مجموع بر طبق آمار اعمم شده توسط وزارت نيرو، در 

شيور بيوده و تنهيا های شور و نبميليارد مترم عب آب 555. از اين ميزان، استسطح كشور شناسايی شده 

 كننده بيوده اسيتهيای مختليف مصيرفميليارد مترم عب از نحاظ كيفيت قابل استفاده توسيط بخش 955

اجيمس شيورای همياهنگی اميور طبق اعمم وزير نييرو در  اما با كمال تاسف، .(4939مرداد  55)خبرگزاری مهر،

ميزان ای بهتاكنون به داليل مختلف مقادير قابل ممحظه ،4931خردادماه  45در  های اجرايیحقوقی دستگاه

ير راهبردی كشور برداشت شيده از منابع استاتيك و ذخا درصد( 99)بيش از  ميليارد مترم عب 445بيش از 

 85سيال گذشيته حيدود  45ن ته قابل توجه اين است كه تنهيا در  .وزارت نيرو(دونت و رسانی پايگاه اطمع) است

ميليارد مترم عب از ذخياير آب زيرزمينيی كشيور از  98سال گذشته بيش از  3ميليارد مترم عب و فقط در 

ر واقع آنچه كه ميراث آيندگان اين كشور بوده است، توسط نسل كنونی به تاراج رفته است. د .بين رفته است

دشيت جيزء  943، تعداد 4939دشت و محدوده مطانعاتی كشور تا پايان اسفندماه  953در شرايط كنونی از 

 پايگياه) دشيت بيوده اسيت 533، 35ها در سيال مناطق ممنوعه و بحرانی اعمم شده است. تعداد ايين دشيت

 . رسانی وزارت نيرو(اطمع

دهيه  1های حفر شده در سيطح كشيور در طيی ، روند افزايشی تعداد چاه(48)در نمودار ارا ه شده در ش ل 

ها به رقيم دهنده افزايش قابل توجه تعداد چاهاخير نشان داده شده است. ارقام ارا ه شده در اين نمودار نشان

ميليارد مترم عيب آب برداشيت  19باشد. از اين تعداد چاه بيش از شور میهزار حلقه در سطح ك 395باالی 

ها های اخير، توان آبدهی آنها در سالشود. اما ن ته قابل ممحظه اين است كه عليرغم افزايش تعداد چاهمی

 ها بيه مييزان قابيلبا روند نزونی همراه بوده است. همچنين كيفييت منيابع آبيی كشيور در برخيی از دشيت

های حفر شده در ، گستره چاه(43)ها افزايش يافته است. در ش ل و شوری آن ای دچار تخريب شدهممحظه

 باشند. دهنده عمق فاجعه میسراسر اين سرزمين نشان
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 )وزارت نيرو( دهه اخير 4ها در طي عميق( و تخليه از آنروند افزايش حفر چاه )عميق و نيمه -18-شكل

 

 
 )وزارت نيرو( حفرشده در سراسر سرزمين ايران هاي پراكنش چاه -11-شكل

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

5
1
-5
2

5
4
-5
5

6
3
-6
4

6
7
-6
8

6
9
-7
0

7
1
-7
2

7
2
-7
3

7
3
-7
4

7
4
-7
5

7
5
-7
6

7
6
-7
7

7
7
-7
8

7
8
-7
9

7
9
-8
0

8
0
-8
1

8
1
-8
2

8
2
-8
3

8
3
-8
4

8
4
-8
5

8
5
-8
6

8
6
-8
7

8
7
-8
8

8
8
-8
9

8
9
-9
0

9
0
-9
1

ه 
خلي

ت
(

ب
كع

رم
مت

ن 
يو

ميل
)

داد
تع

سال

تعداد چاهها

تخليه چاهها



 

 

 

 

 آب در جهان و ایراننگاهي بر وضعیت منابع و مصارف گزارش 

21 

21 

21 

هكمیته اجتماعي فرهنگي ستاد احیای دریاچه ارومی  شرح خدمات 3-4-6بند  

تجديدپيذيری منيابع آب زيرزمينيی  تيوان حال حاضر بر اساس آخرين آمار اعمم شده توسط وزارت نيرو،در 

ميلييارد مترم عيب رسييده  94ميليارد مترم عب بيه  15ميليارد مترم عبی در سال، از  44با كاهش  كشور

اين آمار اين واقعيت ها شاهد هستيم. های كشور را در بسياری از دشتخواننذا برداشت بيش از توان آباست. 

ميليارد مترم عبی  94نمايد كه ما حتی مجاز به برداشت برداران گوشزد میرا به مديران، مسئونين امر و بهره

ازمند كاهش های غيرمجاز در سانيان اخير نيجبران برداشت باشيم، چرا كهاز منابع آب زيرزمينی كشور نمی

. بير طبيق اسيتای نسبت بيه مييزان برداشيت كنيونی ازمنيابع آب زيرزمينيی كشيور برداشت قابل ممحظه

در صورت رعايت همه جوانب امر و استانداردها، حيداقل در ييك  برآوردهای صورت گرفته توسط وزارت نيرو،

  رسانی وزارت نيرو(.)پايگاه اطمعد بودپذير خواهدوره زمانی بيست سانه ام ان احياء منابع آب زيرزمينی ام ان

موضيوع حفاظيت از  ،برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نييروهای بهرهديركل دفتر نظامبر طبق اظهارات م

بخشيی و تغذييه طيرح تعيادل"همزمان با برنامه چهارم توسعه با عنيوان  81های زيرزمينی ابتدا در سال آب

بيا روي يرد  83تيا  81از سيال طراحی گردييد. ايين طيرح سوی وزارت نيرو از  "های زيرزمينیمصنوعی آب

سال در  1اين طرح به مدت  در دست اجرا بود.زيرزمينی  ای برای حفظ و احيای منابع آبای و غيرسازهسازه

 هيایهای فاقد پروانه و طرح توسعه كشاورزی در دشتدست اجرا بود، اما با تصويب قانون تعيين ت ليف چاه

و از اين سال به بعد اعتبار اين طيرح  شدبه بعد در عمل متوقف  83، اين طرح از سال يا طرح فدعممنوعه 

چرا كه دونت گذشته به عرضه حداك ری آب برای مصارف گوناگون معتقيد بيود و  ؛شدت كاهش پيدا كرد به

هيای غيرمجياز كشيور كيه در اين امر منجر به اين گرديد كه تعداد چاه .در عمل از اجرای كار جلوگيری شد

ها مجموعيه ايين اقيدامهزار حلقه رسييد.  555به افزون بر  4983هزار حلقه بود در سال  459، 4985سال 

كيلومتر  4555و ساالنه بيش از   های ممنوعه بحرانی تبديل شوندهای كشور به دشتدشت باعث شد بيشتر

  .رسانی وزارت نيرو()پايگاه اطمع های كشور صورت گيرددر چاهش نی كف

 بندي جمع .6

های كنونی وضعيت منابع آب كشيور بيه رشيته تحريير ای از واقعيتمنظور ارا ه گوشهنوشتار حاضر، صرفا به

اسيت وضعيت ناگوار آب در اين سرزمين و به ويژه آنچه كه در چهار دهه اخير بر سر آن آميده درآمده است. 

خود گواه اين مدعی است كه تغيير روي رد مديريتی و توسعه كشور و نوع نگاه به بخيش آب نيازمنيد تغييير 

از ايين منيابع محيدود و بسييار ارزشيمند  برداریگذاری و بهرهجدی در همه سطوح مديريتی، اجرايی، قانون

باشد، نذا هر چنيد ی و با كيفيت میكشور دارد. بدون ترديد، ادامه حيات اين سرزمين، در گرو وجود آب كاف

ايم، اما هر اقيدام جيدی كيه ها و عمل رد نادرستی در اين زمينه در مناطق مختلف كشور بودهشاهد كوتاهی

توانيد در جليوگيری از گسيترش عميق ايين امروز برای حفظ و پايداری اين منابع در كشور صورت گيرد، می
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هكمیته اجتماعي فرهنگي ستاد احیای دریاچه ارومی  شرح خدمات 3-4-6بند  

طلبد. احيای درياچيه ارومييه نمونيه مسئله همت و اراده همگان را میای اثربخش باشد و اين فاجعه تا اندازه

های اونيه آن برداشته شده است و اين طرح مليی نيازمنيد هم ياری و بارزی از اين اقدام جدی است كه قدم

 باشد تا به سرانجام مطلوب بيانجامد. انشاهلل.هماهنگی موثر همه نهادهای ذيربط می
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