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 پيشگفتار

که خالق و آفریننده جهان، حیات همه موجودات زندده را  موجود در جهان هستی است. بطوری ترین مادهحیاتیآب، 

آب  ،های طبیعدی وابسته به آب قرار داده است. ناگفته پیداست که در هر فعالیت بشری و حتی رویدادها و کنش و واکنش

 . هر جدا کده نقدش آب نادیدده انگاشدته شدده اسدت، دیدر یدا زود آبدار زیدان بدار آن            کندمینقش اصلی و اساسی را بازی 

بددان وابسدته    موجدودات زندده  سدایر  هدا و  نیز طراوت و شادابی انسانمراحل رشد، زنده مانی و تمام گردیده است. پدیدار

برآورد شده است که این میدزان   مترمکعبمیلیارد کیلو 96/9 حدود در کره زمینموجود، میزان آب  اطالعاتطبق است. 

کل آب موجود در جهان مربوط بده  درصد  5/12، حدود این وجودبا را پوشانده است. درصد سطح زمین  29آب  حدود 

درصد به صدورت منجمدد در منداطق     21از این میزان نیز حدود  کهدرصد آن شیرین است  5/2تنها و  هاآب شور اقیانوس

مفسدر  در اتدر اعماق زمین و یا به صورت بخدار آب  همچنین بخش دیگری از آب شیرین  اند.سردسیر و قطبی قرار گرفته

 5/2یا بده عبدارتی    درصد 125/1شود؛ بنابراین در مجموع، یمحسوب م هادرصد آن قابل استفاده برای انسان 9و تنها بوده 

ز طدرف دیگدر، آب شدیرین    ا قرار گیرد. تواند به صورت مستقیم مورد استفادهدر ده هزار از کل آب موجود در جهان می

درصدد در بخدش کشداورزی،     61و طبق آمار سازمان ملل  شودمیهای غیرشرب مصرف ی اغلب در بخشبرداربهرهقابل 

بندابراین بدا   (. Omrani, 2013) گدردد درصد در شرب و مصارف خانگی و بهداشت مصرف می 3درصد در صنعت و  29

اسدتفاده بدا   میدزان آب قابدل    ولدی و دارای مقادیر زیدادی آب اسدت،    شودمینامیده نیز « کره آبی»زمین، کره وجود اینکه 

است. اما به تعبیر قرآن کریم همین مقددار انددآ آب قابدل    محدود برای حیات جانداران کره زمین بسیار کیفیت مطلوب 

و اسدتفاده از آن بایدد اصدولی و     استفاده و سایر منابع طبیعی برای ادامه حیات در جهان کافی و به اندازه آفریده شده است

و در چرخه آب در حال جابده   بودهمنابع آبی کل کره زمین مقدار بابتی . شایان توجه است که طبیعت باشدمتناسب با نظم 

جایی است. از کل آبهای موجود در کره زمین فقط بخش کدوچکی از آن سداالنه بده طدور فعدال در چرخده هیددرولو ی        

با این حال و با توجده بده تغییدرات را داده در    مشارکت سریع داشته و منابع آب تجدید شونده دنیا را به وجود می آورند. 

در مراحل و نقاط مختلف چرخه هیدرولو ی، دسترسی ایمن و کافی به آب مستلزم نگداه و   الگوهای مصرف و میزان آب

عملکرد خردمندانه انسان به مسیر دستیابی به آن است. بدیهی است با توجه به تنوع اقلیمی و پراکنش سطح خشکی و آبدی  

ش به دستیابی آن بسیار متفاوت خواهد کره زمین و سایر عوامل طبیعی میزان محدودیت آب و در نتیجه ماهیت و نوع نگر

بدا   خاورمیانده منداطق  آفریقدا و  قداره   در  هدای اقلیمدی اغلدب کشدورهای واقدع     با توجه به موقعیت جغرافیایی و واقعیتبود. 

  از اهمیت بیشتری برخوردار است.  در این کشورها، محدودیت بیشتر آب مواجه هستند که نقش مدیریت آب 
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 یان مختلددفسددالدر طددول  سرشددار، طبیعددی منددابع و هددوایی و آب تنددوع از برخددورداری سددرزمین ایددران بددا وجددود 

 و هدا گذاریسیاست و گذشتگان فرهنگ و هاسنت در پدیده این آبار ونموده  تجربه را گسترده و متناوب هایخشکسالی

 دهده  هفدت  از بدیش  جدیدد  دوران در ایدران  آب بخدش  هدای گذاریسیاست نخستین از .است مشهود قوانین کامالً تدوین

 و تددوین  هدا سیاسدت  ایدن  بردپیش برای متعددی قوانین و هاراهبرد گذشته، دهه سه در ویژه به مدت، این طی و گذردمی

و مدیریت مصرف کمتر  بوده مبتنی آب برداشت، انتقال و توزیع ساماندهی سازی،تامین، ذخیره بر عمدتاً که اندشده اجرا

 اصدلی  یدغدغده  بده  کشدور  آب ذخدایر  حفد   و مصدرف  در جدویی امدروزه صدرفه   حدال،  ایدن  بدا . مورد توجه بوده اسدت 

در  .اسدت  کدرده  تبددیل  جددی  نگرانی به را هادغدغه این ،ی اخیرهاخشکسالی وقوع و شده تبدیل کشور گذارانسیاست 

تحلیلدی کارشناسدی بدر مبندای نتدای       بطدور اجمدالی ترسدیم و    این گزارش وضدعیت موجدود مندابع و مصدارف آب ایدران      

های مصرف بهینده  شاخصها و مطالعات میدانی دو دهه اخیر محققین و کارشناسان بخش آب کشور در خصوص پژوهش

کل منابع آب تجدیدپذیر، حجم آب مصدرفی در   وری آب، حجمآب در بخش کشاورزی از جمله راندمان آبیاری، بهره

اقددامات و راهبردهدای پیشدنهادی الزم بدرای بهبدود شدرایط و ارتقداء ابربخشدی           نهمچندی  می شودارائه  بخش کشاورزی

   ارائه شده است.های حوزة آب کشور چالشو ها فعالیت
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 تبيين وضع موجود -9

بدرداری اصدولی و حفدا تی همچدون     با بهرهبایستی  کهای هستند میراث ارزنده، منابع طبیعی هر کشور به عنوان بروت ملی

ای اسدت کده   های ارزندده احیا، اصالح و توسعه این منابع از جمله اقدام . شودهای بعدی محافظت برای نسلامانتی گرانبها 

منحصدر بده   هدای  ویژگدی ئدوپلیتیکی  ، اقلیمدی و   که از نظدر جغرافیدایی  پوشاند. ایران سرزمینی است باید به آن جامه عمل 

بده   گستره وسیع مناطق بیابانیهای گیاهی و جانوری، میزان آب و خاآ و حتی فردی دارد. تنوع اقلیمی، جغرافیایی، گونه

ایدن مندابع   البتده   دارد کده  و ... همه حکایت از مندابع سرشدار خددادادی    برخوردار از شدت مناسب آفتاب  اهر خشن ولی

 شوند:ارائه می به اختصار ها و منابعسیلنپتااین  تا حد امکان برخی از. در این بخش استنیازمند مدیریت خردمندانه 

 

 جغرافياي طبيعی ایران -9-9

 ندواحی  ،هدا ، جنگدل هدا ارتفاعات بلندد در شدمال وغدرب، دشدت     نظیر؛وسعت زیاد و وجود عوارض گوناگون طبیعی 

های متفاوت سیمای بسیار متنوعی به سرزمین پهناور ایدران  در مرکز، همجواری با دریای خزر، خلی  فارس و اقلیم یکویر

درصدد سدطح    55حدود اند. های گیاهی بسیار زیادی در آن مستقر شدهای که نواحی رویشی و گونهگونهبهاست بخشیده 

ها( و نمکزارهای متعدد ها )بیابانمونهاها وهای پهناور و دریاچهشتها و ددرصد آن را جلگه 45ایران را کوه فراگرفته و 

)شدرقی(   خداوری ، زاگرس، مرکدزی و  )البرز( های ایران به چهار رشته شمالیکوه 9مطابق شکل اند. زیرپوشش قرار داده

گدذرد و در شدمال   دریای خزر میرشته شمالی یا البرز از استان اردبیل شروع شده و رو به شرق از جنوب  شوند.تقسیم می

متدر در ایدن رشدته جدای      5629بلندترین نقطه ایران یعنی کوه دماوند با بلنددی   پیوندد.های شرقی ایران میخراسان به کوه

متدر( نیدز در    4511) (، خرسدان 4591متر(، لنگری ) 4649تخت سلیمان )متر(،  4651کوه )دیگری چون علم یهاقلهدارد. 

های ایران اسدت، از اسدتان آذربایجدان غربدی     ترین رشته کوهترین و طوالنیرشته زاگرس که عظیم همین رشته قرار دارند.

ی کردستان، همدان، کرمانشاه، ایالم، لرستان، خوزستان، چهارمحدال و بختیداری،   هاگردد و پس از عبور از استانآغاز می

هدای مرکدزی   یابد و در آنجا به رشته کدوه ر و فارس و هرمزگان تا شمال تنگه هرمز ادامه میکهگیلویه و بویراحمد ، بوشه

سبالن با ارتفاع  متر در استان اردبیدل اسدت.   های زاگرس، هپیوندد. بلندترین قله رشته کوایران و رشته ارتفاعات مکران می

شرقی کشدیده  تا جنوب غربیشمال از می باشد کهمتر ایران  4111های باالی قله بزرگترین مجموعه قله 41 باکوه دنا رشته

. گدردد به سه رشته اصلی و یک رشته فرعی عمودی توسط سه گردنده بیدژن، مورگدل غربدی و پوتدک تقسدیم مدی       و شده 

غربدی یاسدو    کیلومتری شدمال  95متر در  4451 فاع تقریبیبا ارت قله قاش مستان(، ) 9یژن کوه دنا ، قله ببلندترین قله رشته
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کدوهی اسدت کده از    شدود، رشدته  بزمان، نیز شناخته می -کمربند آتشفشانی سهندهای مرکزی ایران که با نامکوهد. قرار دار

و موازی با آن بدا امتدداد شدمال     زاگرسهای در شرق کوهو  بیرونی و درونی تشکیل شده آذرآواریو  های آذرینسنگ

کشدیده   یدران ابلوچسدتان در جندوب شدرق     اسدتان  در کدوه بزمدان  تا  شرقیآذربایجادر  کوه سهندجنوب شرقی از  -غربی

و پولوتونیدک   خیدزی آتشفشدان و فازهای  ترشیاریدوره  زاییکوهکوه عمدتاً در فازهای آتشفشانی و است. این رشتهشده

کدوه  ، اسدتان آذربایجدان شدرقی   در  سدهند هدای معروفدی مانندد    های مرکزی ایدران قلده  کوهت. استشکیل شده ائوسندوره 

در  کدوه بزمدان  و  اسدتان کرمدان  در ( اللده زار ) کوه شاهو  کوه هزار، جبال بارز، استان اصفهاندر  کوه مارشنانو  کرکس

ی ناپیوسدته ای هسدتند کده از    هدا های خاوری )شدرقی( ایدران، رشدته کدوه    کوه. گیردرا در بر می استان سیستان و بلوچستان

یابندد. کدوه تفتدان بدا     های مکران ادامه مدی ند و رو به جنوب تا استان سیستان و بلوچستان یا کوهشومیشمال خراسان آغاز 

هدای دیگدری بده    های چهارگانده بداال، کدوه   عالوه بر رشته کوه. شودبلندترین کوه این رشته محسوب میمتر  9149ارتفاع 

های نسبتاً مرتفعی هستند که دشت کدویر را  ترین آنها رشته کوهطور پراکنده در گوشه و کنار کشور وجود دارد که عمده

 آید.ندترین قله این گروه به حساب میمتر بل 9111بند با ارتفاع کنند. کوه نایاز کویر لوت جدا می

ی پهناوری بده ندام   های خاوری را بیابانهامرکزی و کوهی هاکوهی شمالی یا البرز و رشته هاحدفاصل میان رشته کوه

زموریان و کویر ابرکدوه و غیدره در حدفاصدل میدان     امون جهای دیگری چونهادشت کویر و کویر لوت فراگرفته و بیابان

های دیگری مانند دشت ساحلی اسدتان بوشدهر،   ی مزبور، جلگههاها و بیاباناند. عالوه بر دشتدیگر جای گرفتهی هارشته

هدای متعدددی کده در آن    دشت خوزستان، دشت ساحلی دریای خزر و دشت مغان نیز وجود دارند که از آبرفت رودخانده 

 (. 9921 ، جعفری) اندنواحی جریان دارند به وجود آمده

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C%D9%86
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 هاي ایرانكوهرشته و  هانقشه كوه -9شکل 

 

، زاگدرس و خلدی    ارسدباران  ،ایدران تدورانی  ، هیرکدانی یدا خدزر    شامل؛ منطقه  5همچنین ایران از منظر اکولو یکی به 

حاصدلخیزی خداآ،   هدای اقلیمدی، توپدوگرافی، ارتفداع،     شود. با توجه بده تفداوت  تقسیم می 2عمانی مطابق شکل  -فارس

)بدی ندام،    بسیار مختلدف و متعدددی در ایدن منداطق وجدود دارندد      نواحی رویشی و گیاهی ،  بارندگیمیزان تغییرات دما و 

9913). 
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 مناطق اكولوژیکی ایراننقشه  -0شکل 

 

 كشوراقليمی وضعيت  -9-0

مورد ایران نیز این موضوع صدادق   تواند متفاوت باشد. دربندی اقلیمی بسته به اهداف و مناطق مورد بررسی میتقسیم

بندی اقلیمی ایران روش دومدارتن اسدت کده    ترین روش تقسیمهای مختلفی برای این کار وجود دارد. متداولبوده و روش

 (. 9بر اساس آن هفت اقلیم اصلی در ایران شناسایی شده است )شکل 
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 تقسيم بندي اقليمی ایران بر اساس روش دومارتن -3شکل 

 

 :  است های اصلی  به شرح زیرهای مهم اقلیمت و ویژگیموقعی

 سواحل دریدای خدزر بدا آب و هدوای معتددل و بارنددگی       : )سواحل جنوبی دریای خزر( مرطوب اقليم معتدل و

 .رطوبت زیاد هوا و اعتدال درجه حرارت در این منطقه قرار دارند ،فراوان

  چنددین مداه    و سخت بدوده  ها طوالنی، سرد وزمستان: در این اقلیم های غربی()کوهستان و كوهستانیاقليم سرد

در تابستان کم و در زمستان زیاد است. فصل بهدار کوتداه اسدت و     های جویشاز سال زمین پوشیده از یخ است. میزان بار

 .ر دارندکند. شهرهای تبریز، ارومیه، سنند  و همدان در این اقلیم قرازمستان و تابستان را از هم جدا می

 به دلیل وزش بداد  ،شودتر مناطق نیمه استوایی را شامل میقلیم که بیش: این ا)فالت مرکزی( خشک اقليم گرم و، 

آسمان این منداطق در بیشدتر مواقدع     .و تابش مستقیم آفتاب در این مناطق بسیار شدید استبوده ی هوای بسیار خشک ادار

های هوای نزدیک زمین، مه و طوفان گدرد و   هرها در ابر گرم شدن و حرکت الیهسال بدون ابر است ولی معموال بعد از 

دامنه تغییرات دمای هوا در این مناطق بسیار زیاد شود.  شودمیآید. رطوبت کم و نبودن ابر در آسمان باعث غبار پدید می

بده دو دسدته    ،ل تندوع آب و هدوایی  بده دلید   و های گرم و خشک استهای سخت و سرد و تابستانزمستاناین اقلیم دارای 
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یابانی و شدهرهایی چدون زاهددان و    بتهران، مشهد، اصفهان و شیراز از جمله مناطق نیمه .شودبیابانی و نیمه بیابانی تقسیم می

 .وندشمحسوب میکشور یزد از جمله مناطق بیابانی 

 های زاگدرس از  ی رشته کوهوسیلههه بکرا سواحل جنوبی ایران : این اقلیم )سواحل جنوبی( مرطوب اقليم گرم و

معتدل اسدت. در ایدن    یهاهای بسیار گرم و مرطوب و زمستانتابستاندهد و دارای پوشش میاند، فالت مرکزی جدا شده

-به همین دلیل، اختالف درجه حرارت هوا در شب و روز و در فصل . های سال زیاد استاقلیم رطوبت هوا در تمام فصل

تفداوت دمدای هدوای سدطح خشدکی و سدطح دریدا        شدت تابش آفتاب زیاد بوده و این مناطق، در های مختلف کم است. 

 . شهرهای بنددرعباس، جاسدک ، آبدادان و اهدواز، از جملده شدهرهای      شودمیهای دریا و خشکی باعث بوجود آمدن نسیم

 .هستنداین اقلیم  دارای

درصد( در برگرفته و اقلدیم   65را اقلیم خشک و فراخشک )حدود  ق کشوربا توجه به نقشه اقلیمی، قسمت اعظم مناط

( نیدز روش  9939درصد( از کشور را پوشش داده اسدت. خلیلدی )   91های اندکی )حدود مرطوب و مرطوب نیز بخشنیمه

 معرفی نمود. 9اقلیم فرعی است را مطابق جدول  23دومارتن اصالح شده که شامل 
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 (9373گانه اصالح شده )خليلی، 07( هفت و دومارتنطبقه بندي ) -9جدول 

 ردیف طبقه بندي اصلی ي اصالح شدههااقليم بندي

 فراخشک سرد

 فراخشک

9 

 2 فراخشک فراسرد

 9 فراخشک معتدل

 4 فراخشک گرم

 خشک بیابانی سرد

 خشک بیابانی

5 

 6 خشک بیابانی فراسرد

 2 خشک بیابانی معتدل

 3 بیابانی گرمخشک 

 خشک سردنیمه

 خشکنیمه

1 

 91 خشک فراسردنیمه

 99 خشک معتدلنیمه

 92 خشک گرمنیمه

 ای سردمدیترانه

 ایمدیترانه

99 

 94 ای فراسردمدیترانه

 95 ای معتدلمدیترانه

 96 ای گرممدیترانه

 خیلی مرطوب )الف( سرد

 خیلی مرطوب

92 

 93 فراسردخیلی مرطوب )الف( 

 91 خیلی مرطوب )الف( معتدل

 21 خیلی مرطوب )ب( سرد

 29 خیلی مرطوب )ب( فراسرد

 22 خیلی مرطوب )ب معتدل

 مرطوب سرد

 مرطوب

29 

 24 مرطوب فراسرد

 25 مرطوب معتدل

 مرطوب سردنیمه

 مرطوبنیمه

26 

 22 مرطوب فراسردنیمه

 23 معتدلنیمه
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 ایراني آبریز هاحوزه -9-3

ی ناشدی از بدارش   هازمین آب توپوگرافیشود که با توجه به شیب و ها گفته میی آبریز به قسمتی از خشکیهاحوزه 

هدا  ای کده روانداب ناشدی از بدارش بدر روی آن، توسدط آبراهده       عرصده  ،بده بیدان دیگدر   آن در یک جا متمرکز مدی شدود.   

در واقدع حدوزه   شدود.  انباشت، تاالب، دریاچه و دریا هدایت مدی شود و به یک خروجی نظیر رودخانه، آبآوری میجمع

 .ابدد یهای سطحی در آن منطقه به سمت نقطه یا محل مشخصدی جریدان مدی   گیرد که آبتمامی سطحی را در بر می آبریز

باشد که معموالً نام آن را بر روی  حوزه آبریدز   …ترین مکان یک  حوزه ممکن است دریا، دریاچه، باتالق، رود و پست

عرصده    .هدای آبریدز از یکددیگر معمدوالً منطبدق بدر خدط الدراس کوهسدتان اسدت          گذارند. مرز جدایی حوزهمورد نظر می

برابدر بدا مسداحت کدل کشدور      کده تقریبدا   )بر اساس تقسیمات تمآب، وزارت نیرو(  اصلی  6های آبریز کشور شامل حوزه

هدای کوچدک و تدا    حدوزه  توجه به ضدوابط و سیسدتم کدگدذاری معیندی بده      ها خود به باشد، که هر یک از این  حوزهمی

 رتند از:عبای فرعی آنان  هاحوزهو تعداد زیر   اصلی آبریزشوند. شش حوزه چندین رده کوچکتر تقسیم می

 ،فرعدی حدوزه   1حدوزه آبریدز خلدی  فدارس و دریدای عمدان بدا         -2، فرعدی حدوزه   2حوزه آبریز دریای خدزر بدا    -9

 9با  )هامون( حوزه آبریز مرزی شرق -5،  فرعی حوزه 1حوزه آبریز فالت مرکزی با  -4حوزه آبریز دریاچه ارومیه،   -9

گانه مطابق جددول   91های گانه و زیرحوزه6های اصلی  مشخصات حوزه .(قومقرهسرخس )حوزه آبریز  -6،  فرعیحوزه 

ها و خط الراس جغرافیایی بده  رودها، مسیلها با توجه به (. البته هریک از این زیر حوزه9919، نامبیارائه گردیده است ) 2

 و آبفدا دفتر مهندسدی و معیارهدای آب    991شوند که جزئیات مربوط به آنها از نشریه های کوچکتر متعددی تقسیم میرده

 2و جددول   4های آبریز اصلی و فرعی کشور و اسامی آنها به ترتیب در شکل وزارت نیرو قابل دسترس است. نقشه حوزه

 اند.ارائه شده
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 هاي آبریز فرعی كشورتقسيمات حوزهب(             هاي آبریز اصلی كشورتقسيمات حوزهالف(        

 هاي آبریز اصلی و فرعی ایراننقشه حوزه -5 شکل

 

 مابقی و گیردمیلیون هکتار از مساحت کشور را در بر می 962حدود  ریز اصلی های آب، عرصه  حوزه2مطابق جدول 

بیشترین سطح یعنی حددود   مرکزی با  حوزه آبریز فالت  .هنددمیتشکیل  ریز درون یا بسته یهاحوزه  را کشور مساحت

درصدد از   22/2قوم )سرخس(  بدا  قره و حوزه درصد بارندگی کشور به خود اختصاص داده 91درصد مساحت کشور  51

 هاحوزه  این مرز ،شد. شایان ذکر استبامیدرصدی از بارندگی کوچکترین حوزه آبریز کشور  9مساحت کشور و سهم 

 سیاسی مرزهای گرفتن نظر در هیدرولو یکی بدونشده و بدیهی است از منظر  محدود کشور سیاسی مرزهای به توجه با

 است.   2بیشتر از مقدار ارائه شده در جدول  بسیار خزر های مرزی نظیر دریایحوزه  مساحت کشور
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 (9309، نامبیگانه ) 39هاي گانه و زیرحوزه 6ي اصلی هاحوزهمشخصات    -0جدول 

ميانگين دراز 

مدت بارش 

 ساالنه

 مساحت حوزه
 ي فرعیهاحوزه

حوزه 

 اصلی

 ردیف

  (2Km) مقدار درصد mm درصد

 ارس رودخانه آبریز حوزه 91594 44/2  

 دریای خزر

9 

 2 انزلی مرداب – تالش یهارودخانه آبریز حوزه 6129 49/1  

 9 رود سفید آبریز حوزه 91594 44/2  

 4 هراز و رود سفید بین یهارودخانه آبریز حوزه 51421 66/9  

 5 سو قره و هراز بین یهارودخانه و هراز رودخانه آبریز حوزه 91115 62/1  

 6 گرگان و سو قره یهارودخانه آبریز حوزه 93229 96/9  

 2 اترآ رودخانه آبریز حوزه 99169 31/1  

 جمع 925159 21/91 492 29
 غرب مرزی یهارودخانه آبریز حوزه 91662 44/2  

 فارسخلی  

 و

 دریای عمان

3 

 1 کرخه رودخانه آبریز حوزه 59992 96/9  

 91 بزرگ کارون رودخانه آبریز حوزه 62252 94/4  

 99 زهره و جراحی یهارودخانه آبریز حوزه 41233 59/2  

 92 آن طرف دو کوچک مسیلهای و حله رودخانه آبریز حوزه 29224 99/9  

 99 خن  و کاریان ، هرم بسته یهاحوزه و مند رودخانه آبریز حوزه 42654 14/2  

 94 جزایر و جنوبی ومسیلهای مهران و کل یهارودخانه آبریز حوزه 62193 33/9  

 95 سدی  و عباس بندر بین یهارودخانه آبریز حوزه 44269 26/2  

 مرز و سدی  بین جنوبی بلوچستان یهارودخانه آبریز حوزه 43559 11/2  

 پاکستان

96 

 جمع 424211 94/26 994 92

 92 ارومیه ارومیه دریاچه آبریز حوزه 59319 91/9 213 6

 حوزه آبریز دریاچه نمک 12569 21/5  

 حوزه آبریز

 فالت مرکزی

93 

 91 حوزه آبریز گاوخونی 49551 56/2  

 21 مهارلو و بختگان –ی طشک هاحوزه آبریز دریاچه 99142 14/9  

 29 سیرجان –حوزه آبریز کویر ابرقو  52916 52/9  

 22 مون جازموریانهاحوزه آبریز 61911 23/4  

 29 حوزه آبریز کویر لوت 216222 29/92  

 24 حوزه آبریز کویر مرکز ی 226529 16/99  

 25 حوزه آبریز کویرهای سیاه کوه ، ریگ زرین و دق سرا 43192 19/9  

 26 حوزه آبریز کویرهای درانجیر و ساغند 51513 99/9  
 جمع 324956 31/51 929 91
 حوزه آبریز خواف نمکزار –حوزه آبریز دق پترگان  92131 19/2  

 مرزی شرق

22 

 23 (گودزره) مون هیرمندهاحوزه آبریز 99299 13/2  

 21 مون مشکیلهاحوزه آبریز 96453 25/2  

 جمع 919961 96/6 911 9
 91 قره قوم قومقره آبریز حوزه 44965 22/2 242 9

 جمع کل 9622259   
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 وضعيت اراضی كشاورزي   -9-5

گرچه هنوز اعداد و ارقام دقیق و یکسانی از سوی مراجدع رسدمی کشدور در خصدوص آمدار و اطالعدات کشداورزی        

درصدد بدرآوردی    5تدوان بدا رواداری   هدم بدوده و مدی   آمارهای ارائه شده از سوی این مراجع نزدیک بهولی وجود ندارد، 

میلیدون   59میلیون هکتار است که از این مقدار حدود  965. بر این اساس وسعت کل کشور ایران کردمنطقی از آنها  ارائه 

اراضدی  ، آمارهدای موجدود  بدر اسداس   و  های موجود کشدور هکتار بالقوه قابلیت کشت دارد. با توجه به امکانات و پتانسیل

بدردار  هدزار بهدره   9951. ایدن اراضدی توسدط    (9912)احمدی و همکداران،   هکتار است میلیون 92حدود ان کشاورزی ایر

 5حددود   بدردار بده طدور متوسدط    های زراعت و باغداری است و سهم هر بهدره کشاورزی با زمین، مورد استفاده در فعالیت

هکتدار بدرای هدر     1/2آبدی بدا میدانگین     درصدد، اراضدی کشداورزی    2/46از کل اراضی کشاورزی کشور  .شودهکتار می

بدردار دارای اراضدی دیدم    هکتدار بدرای هدر بهدره     1/6بردار دارای اراضی آبی و بقیه اراضی کشاورزی دیم با میانگین بهره

درصد به اراضی زراعی آبی )زیرکشت محصوالت ساالنه و آیش( و بقیه به اراضدی   2/23است. از اراضی کشاورزی آبی 

درصد  9/13که نسبت اراضی زراعی دیم به کل اراضی کشاورزی دیم برابر با آبی اختصاص دارد. حال آن باغ و قلمستان

ست. جزئیات مربوط به توزیع اراضی و سطح زیرکشت محصوالت مختلف زراعدی و بداغی بده تفکیدک آبدی و دیدم در       ا

و باغی بده تفکیدک آبدی و دیدم       ارائه شده است. همچنین نسبت سطح زیرکشت محصوالت مختلف زراعی 4و  9جداول 

 ارائه شده است. 5در شکل 
 

 (9308احمدي و همکاران، نحوه توزیع اراضی كشور ) - 3جدول 

 نوع اراضی
اراضی قابل 

 كشت

اراضی كشت شده از كل اراضی قابل 

 كشت

اراضی كشت نشده 

از كل اراضی قابل 

 كشت

غيرقابل 

 كشت

كل وسعت 

 كشور
 جمع دیم آبی

 مساحت

 )میلیون هکتار(
59 44/3 49/5 35/99 5/99 994 965 

 

 (9308)احمدي و همکاران، نحوه توزیع اراضی كشاورزي كشور   - 5جدول 

 نوع اراضی

 كشاورزي

كل 

اراضی 

 كشاورزي

آبی سطح زیر كشت اراضی  مید یاراضسطح زیر كشت   

 یزراع
 یباغ

 جمع
 

 یزراع
 یباغ

 جمع
 غيربارور بارور  غيربارور بارور

 49/5 16/1 91/1 15/5  44/3 91/1 9/2 15/5 99/92 )میلیون هکتار( مساحت
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 ميليون هکتاري كشور به تفکيک آبی و دیم 98نسبت مساحت كل اراضی زراعی و باغی   -4شکل

 

 ايكشت گلخانه

باغبدانی وزارت جهداد   هان دارویی و قارچ خوراکی معاونت امور ها، گیاآمار و اطالعات موجود در دفتر امور گلخانه

هکتدار بدوده    92111هدا در کشدور حددود    گلخانده  پوشدش ، سطح زیر9912کشاورزی حاکی از آن است که تا پایان سال 

هدان و  درصد نیز به سایر گیدا  6هان زینتی و درصد به گل و گیا 29درصد به سبزی و صیفی،  29است. از این سطح حدود 

جهدان هندوز کمتدر    های های ایران از گلخانهگلخانه د. این در حالی است که سهمانای اختصاص داشتهمحصوالت گلخانه

هدای تهدران، کرمدان    ترتیدب در اسدتان  هدا در کشدور بده   دهد بیشترین سطح گلخانهاست. این آمار نشان می  درصد 5/1 از 

مازنددران، سیسدتان و بلوچسدتان و    )منطقه جیرفت و کهنو  و سایر مناطق این استان(، اصفهان، یزد، مرکدزی، خوزسدتان،   

 ماندده، در سدایر  هدای کشدور در ایدن  نده اسدتان و بداقی      از کل مسداحت گلخانده   % 1/32البرز قرار دارند. به عبارتی، حدود 

 (.6ها متمرکز است )شکل استان
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 هاي كشورها در استانمساحت گلخانه -6 شکل

 

برابدر   93( بدیش از  9925-9916سدال گذشدته )   22ای طی گلخانهسطح زیرکشت محصوالت  2همچنین مطابق شکل 

هدا  ه است که نشانگر رشد شتابان این صنعت نوپا در کشور است. بدیهی است که سرعت باالی رشد و توسدع  گلخانده  شد

هدای  تدنبدال خواهدد داشدت. طدرح توسدع  کشد      هایی را بهها و تهدیدهای الزم، فرصتدر ایران بدون تقویت زیرساخت

زایی وری آب، اشتغالتواند در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، ارتقای عملکرد محصوالت و بهرهای میگلخانه

 و افزایش درآمد مؤبر باشد. 

 

 
 9384 -06هاي اي در طول سالتغييرات سطح زیركشت محصوالت گلخانه -8 شکل
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 وضعيت منابع آب در جهان  -9-4

درصد سطح کره زمین آب و  29حدود  (NASA) سایت سازمان فضانوردی آمریکااطالعات ارائه شده در بر اساس 

به وضوح قابدل   نیز  قرآن کریماز مضامین ذکر شده در  این همان حقیقتی است که درصد آن بصورت خشکی است.  21

آیده   92نیز به معنای خشدکی در   "بر"کلمه  وآیه  92به معنی دریا  در  "بحر"کلمه درآ و استننا  است. در قرآن کریم 

آیه از قدرآن کلمده    99در مجموع در است و معنای خشکی به که آن هم آمده  "یبسا"مده است. در یک مورد نیز کلمه آ

آیده   92در ای که در آنها از  خشکی و دریا سخن به میان آمدده اسدت،   آیه 45از مجموع بنابراین  .شده استذکر خشکی 

طبدق  شدد. همچندین   بامی 21به  29اشاره شده است که نسبت این اعداد با بیان درصد آیه کلمه خشکی  99و در کلمه دریا 

آورد شدده اسدت کده حددود      مترمکعدب میلیدارد کیلو  96/9 حدود در کره زمینهای موجود، حجم کل  آب موجود آمار

حددود   کل حجم آب شدیرین جهدان  از  .درصد آن شیرین است 5/2تنها و  هاآب شور اقیانوسآن مربوط به درصد  5/12

در اعمداق زمدین و یدا بده صدورت      و بخش مهم دیگری از آن نیدز  درصد به صورت منجمد در مناطق سردسیر و قطبی  21

در ده هزار از کدل   5/2یا به عبارتی  درصد 125/1 آب شیرین و به عبارتی دیگر درصد  9و تنها در اتمفسر بوده بخار آب 

بنابراین با .  (Shiklamanov, 1993) استو سایر جانداران برای بشر استفاده  قابلآب موجود در جهان به صورت مستقیم 

اسدتفاده بده   آب قابدل   حجدم  ولدی و دارای مقادیر زیادی آب اسدت،   شودمینامیده نیز « کره آبی»زمین، کره وجود اینکه 

 است. توزیع منابع آب موجود در کره زمین در شدکل محدود ران کره زمین به  اهر بسیار شکل موجود برای حیات جاندا

 ارائه شده است.   5و جدول  3
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 توزیع منابع آب در كره زمين -7 شکل

 

 نحوه توزیع منابع آب جهان -4جدول 

 مقدار )درصد( منبع آب

 5/12 هاآب شور اقیانوس

 9/2 های قطبی و طبیعییخ

 6/1 زیرزمینیی هاآب

 9/1 های شوردریاچه

 9/1 های اب شیرینها و رودخانهدریاچه

 115/1 رطوبت خاآ

 119/1 اتمسفر

 

در حدال جابده جدایی اسدت. از کدل      و در چرخده آب   بودهمنابع آبی کل کره زمین مقدار بابتی شایان توجه است که 

آبهای موجود در کره زمین فقط بخش کوچکی از آن ساالنه به طور فعال در چرخه هیدرولو ی مشارکت داشدته و مندابع   

 آن حجدم  ولدی  اسدت  تجدیدپدذیر  اگرچده  آب تجدیدپدذیر جهدان    مندابع آب تجدید شونده دنیا را به وجود می آورند. 

 مقددار  .اسدت  افدزایش  بده  رو آن گیری ازبهره برای تقاضا مقابل، در و است بابت و عینم سالی، تغییرات بین از صرفنظر
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 شداید  کده  اسدت  آبدی  همدان  معادل نمایدمی دریافت ساالنه بطور و اکنون هم زمین کره سطح که ایشونده تجدید آب

مطدابق شدکل   بهای موجود در زمین همواره آ .کرده استمی دریافت بشری هایتمدن پیدایش از بدو و پیش سال هزاران

در مقابدل مجموعده آب تجدیدپدذیر     .گیرندد در حال تغییر شکل هستند. این آبها، حاالت مایع، جامد و گاز به خود مدی  1

گردد، منابع آب غیر قابل تجدید قدرار دارندد کده    های سالیانه مجدد به منابع آب سطحی و زیر زمینی باز میکه طی بارش

اند و  در طول مدت حیات های زمانی بسیار طوالنی مدت تامین شدههای آب زیرزمینی عمیق قرار داشته، در بازهدر سفره

 .شندبامیقابل بازگشت انسان 

 جمعیدت  توزیدع  و بشری نیازهای میزان با متناسب و است متغیر بسیار شونده تجدید آب منابع زمانی و مکانی توزیع

درصدد   4 فقدط  کندد کده  مدی  دریافدت  را جهان ساالنه بارش درصد 21آمازون رودخانه آبریز حوزه ،به عنوان مثال .نیست

حددود   است، ساکن آن در جهان جمعیت درصد 61 که آسیا همچنین قاره .باشندمی ساکن حوزه  این در جهان جمعیت

 شدده  سدبب  جوی هایریزش و آب منابع نامتوازن توزیع .کندمی دریافت را جهان یشونده تجدید آب درصد منابع 96

 2125 سدال  تدا  دهدد مدی  نشدان  که برآوردهاسرانه آب تجدیدپذیر در نقاط مختلف جهان بسیار متفاوت باشد. بطوری که

 4 حددود  جمعیدت  با کشور 54 در میالدی 2151 سال میلیارد نفر و در 3/2 حدود جمعیت با جهان کشور 43 در میالدی

 منطقده  در کشدورها  ایدن  بیشدتر  خواهد رسید کده  در سال مترمکعب 9111 از کمتر به نفر، سرانه آب تجدیدپذیر  میلیارد

(  مناطق مختلف جهان از نظر میدزان تدنش و   2195فائو )همچنین بر اساس گزارش . (2195 )فائو، قرار دارند آفریقا و آسیا

 است .ه شدبندی طبقه 91کم آبی و براساس شاخص آب تجدیدپذیر مطابق شکل 

 

 
 شماتيک چرخه هيدرولوژي آب در طبيعت  -0 شکل
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 (FAO, 2015 جهان ) مختلف نقاط تجدیدپذیر در آب سرانه نقشه -99شکل

 

کشورهای جهان  از لحاظ سرانه منابع آبی به پن  دسته به شدرح زیدر   نشان داده شده است،  91شکل  طور که درهمان

 (. FAO, 2015) دنشومیتقسیم 

بوده و تدنش   آب درون سرزمینیمترمکعب در سال که دارای منابع فراوان  5111اول کشورهای با سرانه بیش از  گروه -

آبی در مناطق محدودی از این کشورها وجود دارد که اغلب کشورهای آمریکای شدمالی و جندوبی، قسدمتهایی از اروپدا،     

 .  شودمیآفریقا و روسیه را شامل 

ای و در مترمکعب در سال هستند کده بده صدورت منطقده     5111تا  9211سرانه آب تجدیدپذیر  دسته دوم کشورهای با -

ند. کشورهای چین، افغانسدتان، قرقیزسدتان، تاجیکسدتان، ترکمنسدتان،     شومیهای آبی مواجه بعضی مناطق کشورها با تنش

 .گیرندمی قرار دسته این در …ایران، عراق، ترکیه، سوریه و 

مترمکعب در سال هستند که اغلب با تنش آبدی مواجده هسدتند. ایدن      9211تا  9111سوم کشورهای با سرانه آب  دسته  -

دچار مشدکل هسدتند کده اغلدب بده علدت آن تخلیده مندابع آب و          ،اغلب در یافتن منابع آب شیرین برای استفاده ،کشورها

جمله کشورهایی هستند که بدا   از …اتیوپی، سومالی و ی نامناسب اتفاق افتاده است. کشورهای هند، پاکستان، هابرداشت

 تنش جدی اب مواجه هستند.  

مترمکعب آب در سال هستند کده بدا بحدران آب مدزمن      9111تا  511دسته چهارم کشورهای با سرانه آب تجدیدپذیر  -

 مواجه هستند. سودان، مصر، آفریقای جنوبی و مراکش از جمله کشورهایی هستند که با بحران مزمن آب مواجه هستند.  
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مترمکعب در سال با بحران آب قطعدی مواجده    511دسته پنجم کشورهایی هستند که با سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از  -

گیرندد  عودی، عمان، یمن، لیبی، الجزایر، تونس از جمله کشورهایی هستند کده در ایدن دسدته قدرار مدی     سعربستان هستند. 

 (2195)فائو،  

گرفتده اسدت   در سدال قدرار    مترمکعب 5111تا  9211در منطقه با میزان سرانه آب تجدید پذیر  ایران  91مطابق شکل 

لذا در اولین برداشت این نکتده بده ذهدن     است. از کشورهای دیگر  برخی نسبت به آن ترضعیت مناسبکه این امر بیانگر و

تدنش یدا    ،عبدارتی دیگدر  بده  .آب باشد توزیع زمانی و مکانیناشی  ایران  در کشورموجود آبی یا تنش  رسد که بحران می

 بحران آب  در یک منطقه عالوه بر پتانسیل آبی  و اقلیم آن منطقه متابر از میزان مصرف و برداشت از منابع آب نیز است.   

 مصدرف  و برداشت تجدیدپذیر با میزان آب یساالنه حجم معیار کشورها عالوه بر آبیکم شاخص شایان دکر است که 

 سداالن   آب مندابع  کدل  درصدد  41از بیشدتر   کشدور  یدک  آب مصدرف  مجمدوع  هرگاه کهطوریهنیز مرتبط است.  ب آب

 ارتقدای  و بشدری  نیازهدای  تنوعبر ابر  (.9919)محمدجانی و یزدانیان، شودمی تلقی بآ کم کشور آن تجدیدپذیر باشد،

 بیش آب برای جهانی تقاضای ،اخیر سال صد یک طی .است افزایش حال در روز به روز آب مصرف سرانه رفاه، سطح

در بررسدی   (2195) فدائو  ،بدر ایدن اسداس    .اسدت  شدده  برابدر  9 جهان جمعیت که است حالی است. این در شده برابر 6 از

از شدکل  طدور کده   . همدان ارائده نمدوده اسدت    99شدکل  مطابق میزان برداشت سرانه آب در کشورهای مختلف را دیگری 

کشدورهای حدوزه آمریکدای شدمالی، قرقیزسدتان، ازبکسدتان، ترکمنسدتان، افغانسدتان، ایدران،          مذکور قابل مالحطه اسدت،  

بیشدترین میدزان برداشدت از     ،مترمکعب در سال 392برداشت سرانه بیش از  با …عودی، مصر و سسوریه، عراق، عربستان 

مدره کشدورهای دارای تدنش آبدی     در ز ،کشورهای حوزه آمریکای شدمالی  زجاغلب این کشورها بهرا داشته  و منابع آب 

  ،ایدران  بحران مزمن آب مواجه هستند. قابل ذکر است که میدزان سدرانه برداشدت آب در کشدور    با ای و در مواردی منطقه

لذا به عنایت بده مدوارد   . (FAO, 2015)شد بامیمترمکعب در سال است که بسیار باالتر از حد معمول برداشت آب  9916

سدوء   ناشدی از  ،بی مدرتبط باشدد  کمبود منابع آبیشتر از آن که به  ایران  مشکل کم آبی درتوان دریافت که عنوان شده می

 یت برداشت و مصرف آب است.  مدیر
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 (FAO, 2015) برداشت سرانه آب بر حسب مترمکعب در سال به ازاي ساكنين نقشه -99شکل 1

8 
شود و طبق آمدار سدازمان ملدل    های غیرشرب مصرف میبخشبرداری اغلب در ز طرف دیگر، آب شیرین قابل بهرها

-درصد در شرب و مصدارف خدانگی و بهداشدت مصدرف مدی      3درصد در صنعت و  22درصد در بخش کشاورزی،  21

 هدای پسداب  از هدای مختلدف اعدم   های بشدری و ورود آالیندده  همچنین  کیفیت منابع آب شیرین نیز در ابر فعالیت گردد.

بدا ایدن حدال و بدا توجده بده تغییدرات را داده در         روستایی رو بده کداهش اسدت.     و شهری فاضالب و کشاورزی صنعتی،

مسدتلزم نگداه    ،الگوهای مصرف و میزان آب در مراحل و نقاط مختلف چرخه هیدرولو ی، دسترسی ایمن و کافی به آب

آن بده عندوان مددیریت بهدم پیوسدته مندابع       آن است که امروزه از  و استفاده از ستیابینحوه دو عملکرد خردمندانه انسان به 

 ،شود. بدیهی است با توجه به تنوع اقلیمی و پراکنش سطح خشدکی و آبدی کدره زمدین و سدایر عوامدل طبیعدی       آب یاد می

میزان محدودیت آب و در نتیجه ماهیت و نوع نگرش بده دسدتیابی آن بسدیار متفداوت خواهدد بدود. بدا توجده بده موقعیدت           

با محددودیت بیشدتر آب مواجده     خاورمیانهمناطق آفریقا و قاره  در  های اقلیمی اغلب کشورهای واقعجغرافیایی و واقعیت

  هستند که در این کشورها نقش مدیریت آب از اهمیت بیشتری برخوردار است.  

 

 منابع آب در ایران -9-6

درصد  96/1  تنها زمین کره مساحت از درصد 9بودن  دارا با و خشک کره زمین قرار دارددر بخش نیمه ایران کشور

خشکی وکمبود آب در ایدران یدک   . لذا (9932)میریی و فرشی، کنددریافت می را جهان شوندة تجدید آب منابع از کل

پس خار  از ذهن نیست که آب از قدیم االیام ارزش بسدیار واالیدی نسدبت بده دیگدر منداطق داشدته        واقعیت اقلیمی است. 

دهدد کده بدرای تعددیل مشدکالت ناشدی از محددودیت مندابع آب         کهن کشدور، نشدان مدی   است. نظری به گذشته و تاریخ 

ای و مدیریتی مورد توجده  منابع آب سطحی و زیرزمینی در ابعاد سازه برداری ازابتکارات و ابداعات متنوعی در زمینه بهره
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هنر معماری و مهندسی منحصر به  طرح و اجرای سازه قنات و وجود بندهای انحرافی و یا مخازن ذخیره آب با بوده است.

فرد در نقاط مختلف ایران از شاهکارهای ارزنده و کم نظیر مدیریت و معماری ایرانیدان در اعصدار دور بدوده اسدت.  لدذا      

ترین اصل انکارناپذیر در مواجهده  پذیرش واقعیت اقلیمی خشک برای ایران و اتخاذ رویکرد سازگاری با آن تنها و اساسی

ی مدرزی،  هدا آبکل منابع آب قابل دسترس در ایران از چند منبع مختلدف شدامل  بارنددگی،     ط اقلیمی است. با این شرای

منابع آب  رف، منابع آب نامتعارف قابل تامین است که نزوالت جوی به شکل بداران و بدرف منبدع اصدلی تدامین آب در      

 .شودمیایران را شامل 

 

 نزوالت جوي  -9-6-9

 21 نزدیدک بده   کده اسدت   متدر میلدی  252 ایدران   درمتوسط دراز مدت نزوالت جوی شامل باران و برف ساالنه مقدار 

ترتیب با درنظر گرفتن مساحت عرصده ایدران در   گیرد. بدینباران و مابقی بصورت برف صورت میآن به صورت  درصد

 21 . با توجه به اینکده حددود  شودمیبرآورد میلیارد مترمکعب   499معادل حجم نزوالت جوی  ،میلیون هکتار 965حدود 

 99و حددود   شدود مدی از دسدترس خدار     و تعدرق  تبخیدر بصورت  میلیارد مترمکعب 211 یعنی درصد از کل مقدار بارش

، کل حجم آب تجدیدپذیر )در صورت تحقق حددود  شودمیهای مرزی به ایران وارد رودخانهمیلیارد مترمکعب از طریق 

بدا توجده بده ارقدام فدوق و پدیش بیندی        . شدود مدی میلیارد مترمکعب بدرآورد   991متر بارندگی در کشور( حدود  میلی 251

مترمکعدب   9911الدی   9111هدای آتدی نده چنددان دور، سدرانه آب تجدیدپدذیر حددود        جمعیت یکصد میلیونی برای سال

 ست. ا حتمیخواهد بود که با شاخص جهانی وضعیت تنش آبی برای ایران 

ترتیدب یدک سدوم و سده برابدر      میزان متوسط بارندگی  و تبخیر ساالنه کشدور بده   ،هددمیدیگر، آمارها نشان سوی از 

 (. همچندین توزیدع زمدانی و مکدانی ندزوالت جدوی در ایدران بسدیار ندامتوازن اسدت.          92متوسط جهانی  آنهاسدت )شدکل   

درصدد اراضدی    21درصدد آن در   91درصدد اراضدی و    25درصد نزوالت جدوی در   21که از نظر توزیع مکانی طوریه ب

 25هدا در فصدول زراعدی و    درصدد بارنددگی   25دهد. ضمن اینکه توزیع زمانی نیز به نحوی است که تنهدا  کشور روی می

 (. 99دهد )شکل درصد آن در فصول غیرزراعی را می
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 مقایسه ميزان متوسط بارندگی و پتانسيل تبخير ساالنه در ایران و جهان -90شکل 

 

  
 بارندگی در ایران  مکانی و زمانینحوه توزیع  -93شکل توزیع 

 

 منابع آب نامتعارف -9-6-0

هدای کشداورزی، فاضدالب شدهری،     هداب های فسدیلی، ز شور، آبهای شور، لبمنابع آب نامتعارف به مجموعه آب

شدود. در ایدن گدزارش دامنده مندابع آب نامتعدارف شدامل        ها اطالق مدی های حاصل از باروری ابرهای صنعتی و آبپساب

باشد. اعتقاد بدر ایدن اسدت    های صنعتی و منابع آب شور و لب شور  میهای شهری، پسابزی، فاضالبهای کشاورهابز
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بدرداری از ایدن مندابع    های بهداشتی و زیست محیطدی، بهدره  ریزی اصولی و لحاظ کردن جنبهکه در شرایط حاضر با برنامه

کمبدود آب در مصدارف مختلدف کشدور، بدویژه بخدش       هدای مهدم بدرای جبدران بخشدی از      تواند بعنوان یکی از گزینهمی

های شور و لدب شدور   ریزان کالن آب کشور باشد. مهمترین بخش این منابع شامل؛ آبکشاورزی مد نظر مدیران و برنامه

باشند که حجدم هدر یدک از ایدن مدوارد در      های کشاورزی میهابهای شهری و صنعتی و زسطحی و زیرزمینی، فاضالب

ایدن مندابع در    شدود میشدو مدی (. همانگونده کده مشداهده    9921ارائه گردیده است )یارقلی،  94در شکل  کشور به تفکیک

میلیارد مترمکعب دارند که به جز بخش محدودی کده مصدارف زراعدی دارد، عمددتا بصدورت       45مجموع حجمی معادل 

آلدودگی مندابع آب، خداآ و     غیراستاندارد مصرف گردیده و یا بددون هرگونده اسدتفاده سدودمندی وارد محدیط شدده و      

آوری فاضالب، تنهدا  های جمعتخریب محیط زیست را به همراه دارد. در حال حاضر با توجه به سطح تحت پوشش شبکه

هدای آب و  ریدزی ، ولدی بدا توجده بده برنامده     شدود مدی آوری و تصدفیه  های خانگی جمعیک میلیارد مترمکعب از فاضالب

و ضدرورت  شدده  که در آینده حجم بیشتری از فاضالب تصدفیه شدده خدانگی حاصدل     گردد بینی میفاضالب کشور پیش

 (.9931گردد )یارقلی، ریزی در این خصوص نمایان میتوجه و برنامه

 

 
 حجم منابع آب نامتعارف )ميليارد مترمکعب در سال( -95شکل

 

هدا و الزامدات زیسدت    اسدتاندارد هدای فاضدالب کشدور منطبدق بدا      در حال حاضر پساب خروجی از اغلب تصفیه خانده 

زیست به همراه دارندد. بدا توجده بده     های زیادی را در محیطمحیطی و بهداشتی نبوده و بواسطه استفاده غیراصولی آلودگی

آوری هاب کشداورزی جمدع  پتانسیل ز مترمکعبمیلیارد  26های زهکشی تنها بخشی از وسعت اراضی تحت پوشش شبکه
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باشد. البته این حجم محدود نیز به درسدتی مددیریت نشدده و بدا ورود بده مندابع آب       ریزی میبرنامهشده و قابل مدیریت و 

-سطحی باعث آلودگی این منابع و افزایش شوری، تجمع عناصر مغذی )نیترو ن و فسدفر( و بقایدای سدموم شدیمیایی مدی     

های مدیریتی در کاربرد و و یا اتخاذ راهکار های مختلف تصفیهتواند با انجام روشکه این منابع آب میشوند. در صورتی

محیطدی مدورد اسدتفاده قدرار گیدرد )یدارقلی،       هاب، با حداقل مخداطرات زیسدت  آوری زهای جمعیا ساختار و اجزاء شبکه

9932  .) 

 

 هاي مرزيآب-9-6-3

ی بدا ورودی و یدا   یهدا مشدترآ و رودخانده  کشور جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همجوار دارای مرزهدای آبدی   

رودخانده کوچدک و بدزرگ     26کیلدومتر( از مدرز مشدترآ کشدور را      9193درصد )22شد. نزدیک به بامیخروجی آب 

 4992کیلدومتر از آن دریدائی و    2211کده از ایدن مقددار     کیلومتر اسدت  3255هد. کل مرزهای کشور حدود دمیتشکیل 

کیلدومتر و کدوچکترین مدرز     425مربدوط بده روخانده ارس بده طدول      ای رگترین مرز رودخانهزباست. کیلومتر نیز خشکی 

تنهدا   باشدد. کیلومتر و قسمتی از مدرز مشدترآ ایدران بدا عدراق مدی       5/2یر  به طول تنها ورودخانه ای مربوط به رودخانه د

 د.شبامیکیلومتر با کشور عراق  36اروند رود به طول  ،رودخانه مرزی قابل کشتیرانی ایران

 

 هاي ورودي به كشور رین رودخانهوضعيت مهمت

و هریدرود در شدرق و ارس،    هدای هیرمندد  توان رودخانههای ورودی به کشور را میبه طور خالصه مهمترین رودخانه

 .به آنها پرداخته خواهد شد ادامهسو در غرب دانست که در و قره ساریسو

 رمنديه رودخانه   

های غرب کابل سرچشمه گرفته و پدس از  از کوه مترمکعبمیلیارد  5/3رودخانه هیرمند با آورد تقریبی ساالنه حدود 

دربانیده بدا    مترمکعدب  26در حال حاضر سهم ایران از آب رودخانه هیرمند حددود   .شودمیایران وارد کیلومتر  9151طی 

های اخیر در کشور افغانسدتان و احدداث سدد بدر روی     اقدامات سال. با توجه به میلیون مترمکعب در سال است 311 حدود

 اخیر به شدت کاهش یافته است.  یهاسال این رودخانه، حجم آب ورودی از این رودخانه به داخل ایران در

 رودیهر رودخانه  

از ارتفاعدات  هریرود رودخانه مشترآ سه کشدور افغانسدتان، ایدران و ترکمنسدتان اسدت. ایدن رودخانده بدین المللدی،          

کیلومتر در نزدیکی شهرستان تایبداد بده مرزهدای افغانسدتان و      651گیرد و پس از طی هندوکش در افغانستان سرچشمه می
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ایران می رسد. در ایران پس از پیوستن چند رودخانده فصدلی بده آن تدا تنگده ذوالفقدار کده محدل تالقدی مرزهدای ایدران،            

کیلومتر را تشکیل می دهد. هریدرود در پدل خداتون     912ران و افغانستان به طول افغانستان و ترکمنستان است خط مرزی ای

کیلدومتر مدرز مشدترآ ایدران و ترکمنسدتان را       992نامیده می شود. تجن کده  « تجن»تالقی و از آن به بعد « کشف رود»با 

 .شودتشکیل می دهد پس از خرو  از مرز در دشت قره قوم پخش و در حوالی شهر تجن محو می

 سوقره و سويسار يهارودخانه  

ی از بدردار بهدره ی در خصدوص  یهدا در غرب کشور و در مرز کشور ایران و ترکیه قرار دارند. پروتکل هااین رودخانه

آب آنها بین کشور ایران و ترکیه وجود دارد، ولی همواره بر سر اجرای آنها اختالفاتی با کشدورهای مقابدل وجدود داشدته     

 .است

 ارس رودخانه  

کیلدومتر از   425ریدزد کده   می دریای خزرکیلومتر به 9121این رودخانه از کشور ترکیه سرچشمه گرفته و پس از طی 

هدای مختلدف   هدد. حجدم آورد سدالیانه ارس در قسدمت    دمدی را تشدکیل   آذربایجانو  ارمنستانآن مرز بین کشور ایران با 

به آن متفاوت است. این مقدار در محل سد ارس طبق گزارشدات موجدود حددود     هارودخانه به دلیل اضافه شدن سرشاخه

برداری از آب رودخانه ارس به نسبت مساوی بین ایران و کشدورهای همسدایه   شد. بهرهبایدر سال م یارد مترمکعبمیل 4/3

 . بیشترین آب ورودی به کشور از طریق این رودخانه مرزی است.  تقسیم شده است

 هاي خروجی از كشور مهمترین رودخانه

، رضدوی خراسدان ای شدمال اسدتان   هد تدوان رودخانده  را مدی های خروجی از کشور در این بخش نیز مهمترین رودخانه

 ارائه شده است.  های غرب کشور دانست که توضیحات اجمالی پیرامون آنها در ذیل رودخانه اترآ و رودخانه

 رضويخراسان استان شمال   

میلیدون مترمکعدب از    921ها عمدتا به صورت متوالی از ایران سرچشمه گرفتده و بدا آورد سدالیانه حددود     این رودخانه

از  .شدبامی درصد 51مساوی و  ی موجود عمدتاهاطبق پروتکل هاحقابه ایران از آب این رودخانه .ندشومیکشور خار  

 .ی از آنها در حال حاضر اطالع دقیقی وجود نداردبرداربهرهوضعیت 

 اترک رودخانه  

این رودخانه از بخش اترآ خارجی که از خاآ ترکمنستان سرچشمه گرفته و بزرگترین شداخه آن رودخانده سدمبار    

ندام چدات   بده  تشکیل یافته است. این دو شاخه در محلدی کده    ،است و اترآ داخلی که در داخل کشور ایران جریان دارد

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
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کیلومتر از مدرز در کشدور در محلدی بندام داشدلی بدرون بده طدرف خداآ ترکمنسدتان تغییدر             31تالقی کرده و پس از طی 

میلیدون   441. حجم جریان سالیانه در محدل چدات حددود    شودمیمسیرداده و از طریق خاآ ترکمنستان وارد دریای خزر 

میلیددون مترمکعددب در حددال حاضددر در دسددت  35میلیددون مترمکعددب از آن سددهم ایددران بددوده و 221مترمکعددب اسددت کدده 

 .ی استبرداربهره

 كشور غرب يهارودخانه  

های با آبدهی زیداد  های با آبدهی کم تا متوسط و رودخانهتوان به دو دسته رودخانهها را به طور کلی میاین رودخانه

 تقسیم بندی کرد

ئی چون قورهتو، کنگیر، میمده ، دویدر  و ... وجدود دارندد     هاهای با آبدهی کم تا متوسط رودخانهدر بخش رودخانه

 .اب و سدیروان قدرار دارندد   زهدای  های با آبددهی زیداد رودخانده   . در بخش رودخانهگیرندمیکه عموما از ایران سرچشمه 

میلیدارد مترمکعدب را از کشدور خدار  کدرده و       9-4 اب و سیروان مجموعدا آورد متوسدط سدالیانه حددود     زی هارودخانه

های مرزی و احدداث  اجرای طرح رودخانه . بای از آب آنها با کشور مقابل وجود نداردبرداربهرهبرای هیچگونه پروتکلی 

 کنون کنترل شده است. اها همها، حجم آب خروجی از این رودخانهسد بر روی این رودخانه

  يجا آستارا رودخانه   

آورد سدالیانه   ،این رودخانه از ارتباطات مشترآ در کشور ایران و آذربایجان در شمال غربی ایدران سرچشدمه گرفتده   

ریزد. این رودخانه در قسمت اعظمی از طدول کوتداه خدود    میلیون مترمکعب را جمع آوری و به دریای خزر می 21حدود 

ی از آب آن بدین دو کشدور منعقدد    بدردار بهدره ر خصدوص  دمیهد و تاکنون نیز پروتکل رسدمیمرز دو کشور را تشکیل 

 .نشده است

و ایدن   در سدال اسدت   میلیدارد مترمکعدب    91های ورودی و خروجی از کشدور کمتدر از   در مجموع، بیالن حجم آب

 کنند.  ها نقش زیادی در منابع آب تجدیدپذیر کشور بازی نمیآب

 

  یليفس يهاآب منابع  -9-6-5

شدود کده بدرای هدزاران سدال در فضدایی       ای قدیمی از آب گفتده مدی  آب دیرینه به پهنه ( یاFosil water) یآب فسیل

در  دریاچده وسدتوآ  مانندد   دریاچده زیریخدی  شدد.  جای گرفته با ،زیرزمینی است سفره آبنخورده که معموالً یک دست

 . بده بیدانی دیگدر   هدای فسدیل برشدمرد   تدوان از اندواع دیگدر آب   های دیگر را میر سیارهدمیهای قدیو حتی آب جنوبگان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86
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های زیرزمینی قدیمی یا خیلی قدیمی هستند که سنی بدیش از چنددین هدزار سدال داشدته و در چرخده       های فسیلی آببآ

های محبوس و سداکن( و یدا در صدورت شدرکت، مددت زمدان بسدیار زیدادی بدرای          هیدرولو ی شرکت ندارند )مثل آب

کده معمدوالً   اسدت  آبدی   یفسدیل  آب زیرزمیندی  یونسدکو تکمیل چرخه هیدرولو ی نیاز دارند. همچنین بر اسداس تعریدف   

شدود کده بیشدتر    بدرآورد مدی  . اسدت اران سال پیش و اغلب در شرایط اقلیمی متفاوت از امروز، در زیر زمین ذخیره شدههز

سدنجی آب  اند. سدن سال پیش( در زمین نفوذ کرده 91111تا  41111) هولوسنو  پلیستوسنهای طی دوره یهای فسیلآب

و مقایسه مقدار  های اکسیژنایزوتوپو  تریتیوم ؛های پایدار مشخص شاملگیری میزان غلظت ایزوتوپزیرزمینی با اندازه

 . شودانجام می شناسیمقیاس زمانی زمینهای مشخص آن در ها با غلظتآن

 هاي فسيلیسوابق اكتشاف و استفاده از آب

ند، و محددود بده عمدق    شدو مدی های فسیلی با توجه به گذشت زمان و میزان مدت مانددگاری در سیسدتم تعریدف    آب

در اعمداق زیداد تشدکیل     هدا آبتواند در هر عمقی ایجاد شوند، اما با توجه به نحوه تشکیل، بیشتر این مشخصی نبوده و می

اند. در دنیا و در کشورهای مختلفی نظیدر؛ انگلدیس، دانمدارآ، فرانسده، پرتغدال، اسد انیا،       جویی و اکتشاف شدهشده و پی

انجام شده است. همچنین مطالعداتی نیدز در خاورمیانده و    های فسیلی هلند، بلژیک و استونی مطالعات مفصلی در مورد آب

( بده انجدام رسدیده اسدت.     Foster, 2006ی فسیلی و تجدیدناپدذیر توسدط سدازمان یونسدکو )    هاآبشمال آفریقا در زمینه 

 ارائه شده است.   6مختصری از نتای  تحقیقات مذکور در جدول 

 

 شناخته شده در شمال آفریقا، خاورميانه، استراليا  و آمریکاي فسيلی هاهاآبخوانآبخوانبرخی از  -6جدول 

 كشور
 وسعت

(2Km) 

حجم كل قابل 

 يبرداربهره

 (مترمکعب)ميليون 

ي برداربهرهحجم كل 

 تاكنون

 (مترمکعب)ميليون 

 2921111 94461111 221111 مصر، لیبی، سودان، چاد

 2561 9231111 91111 الجزایر، لیبی، تونس

 9251 61111-31111 451111 لیبی، نیجریهالجزایر، 

 256 431111-531111 21111 موریتانی، سنگال،کلمبیا

 225 251111-211111 51111 مالی، نیجر، نیجریه

 251 921111-251111 61111 نیجر، سودان، نیجریه، چاد، لیبی، کامرون

 2311 36111 31111 صحرای کاالهاری مرکزی

 92211 51111-2935111 225111-251111 اماراتعربستان، بحرین، قطر، 

 921 6251 2111 اردن

 611 921111 921111 استرالیا

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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کده در  های فسدیلی بصدورت کامدل و مجدزا انجدام نشدده اسدت. بطدوری        در ایران مطالعات شناسایی و اکتشاف آب  

ی هدا آبخوانتحقیقات و مطالعات منابع آب زیرزمینی کشور فقط به ذکر نام آب فسیلی اکتفا شده است. مثالً علت شوری 

اندد ولدی   بیان کرده هاآبخوانی فسیلی با کیفیت نامطلوب با آب شیرین هاآبآبرفتی در مسیر ساری تا گرگان را اختالط 

در مدورد   (.9911)نقل از میرعربدی و حسدینی،   مطلبی ارائه نشده اسدت  هاآب از نوع، حجم، عمق و دیگر خصوصیات این

ی فسدیلی در اعمداق و ترکیدب و اخدتالط بدا مدواد معددنی         هدا آبی دالکی واقع در جنوب کشور به وجدود  هامنشا چشمه

ت ایزوتدوپی  در بررسدی خدواص هیدروشدیمی و مطالعدا    . هیدروکربنی در طول مسیر انتقال به سطح زمین اشاره شده است

چشمه زیارت واقع در شهر گرگان، که دارای سیستم تغذیه و ورودی مخزن از نوع پراکنده و افشان و سیستم خروجدی از  

که آب آن در عمق زیداد    هایی با سن زیاد مورد تایید قرار گرفته استشد، وجود آببامینوع کانالی و سریع تحت فشار 

های اخیر توجه متولیان (. با این حال طی سال9939، و یخکشی رتباطی ندارد )رقیمیی اطراف اهاجریان داشته و با چشمه

هدایی در خصدوص شناسدایی، مطالعده و در صدورت لدزوم       مدیریت آب به این منابع استراتژیک معطوف گشدته و فعالیدت  

 .استاکتشاف نیز در حال انجام 

 فسيلی هايآب هايویژگی

ی فسیلی از نقطه نظر عوامل متعددی نظیر؛ زمان و شرایط تشکیل،  لیتولو ی و محل تشدکیل، هیددرو ئولو ی،   هاآب

 شد.بامیهیدروشیمیایی وکاربرد قابل بررسی 

  الف( زمان و شرایط تشکيل

هدد کده شدرایط تشدکیل     دمدی ی ایزوتدوپی نشدان   هاشد. بررسیبامیی فسیلی صدها تا هزاران سال هاآبحداقل سن 

ی هدا هداآبخوان آبخدوان شد. به طدوری کده زمدان تشدکیل اکثدر      بامیی فسیلی بسیار متفاوت نسبت به شرایط کنونی هاآب

ی شددید دوره پلیستوسدن را نشدان    هدا فسیلی بررسی شده در سطح دنیا شدرایط آب و هدوایی بسدیار مرطدوب بدا بارنددگی      

   هند.دمی

 ب( ليتولوژي و محل تشکيل

ی فسیلی عمومًا در سازندهایی با نفوذپذیری بسیار کدم قدرار دارندد. ایدن امدر مدی تواندد یکدی از علدل تجدیدد           هاآب

ند. در نتیجده  شومیی رسوبگذاری عمیق تشکیل هاحوزهی تحت فشار و در  هاآبخوانباشد. اغلب در  هاآبناپذیری این 

با توجه به نحوه تشکیل اغلب در مناطق خشک و نیمده خشدک و    بیشتر در اعماق زمین توسعه می یابند. هاآبآبخوان این 
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در مناطق غیر فعال تکتونیکی مثدل   هاآبخوانمتر دیده شده اند. به لحاظ گسترش مکانی عموماً این  911در اعماق بیش از 

 قرار گرفته اند.  هاپی سنگ

  يدروژئولوژيج( ه

حرکتندد و در  ی فسدیلی سداکن و بدی   هدا آبی فسیلی بسیار کم اسدت و در نتیجده غالدب    هاآبخوانشیب هیدرولیکی 

صورت داشتن حرکت، سرعت جریان آنها بسیار انددآ اسدت. بده همدین دلیدل دوره تجدیدد پدذیری نداشدته و یدا بسدیار           

هدای  سیسدتم جریدان   ندو سیسدتم گدردش آنهدا در   شدو میهای فصلی تغذیه نشد.  بنابراین معموالً توسط بارشبامیطوالنی 

 تواند بالغ بر صدها کیلومتر باشد. شد که فاصله تغذیه تا تخلیه آنها میبامیای منطقه

   د( هيدروشيميایی

ی فسیلی از نظر هیدروشیمیایی دارای پایداری نسبی شیمیایی بدوده و یدا تغییدرات فیزیکدی و شدیمیایی کمدی از       هاآب

دانست. به دلیل قدمت و زمدان مانددگاری    هاآبهند. علت آن را می توان در مدت زمان سکونت این نوع دمیخود نشان 

ی زیرزمیندی مدی توانندد    هدا آبهمانندد سدایر    هدا آبشدد. ایدن   بامیاحیایی  هاآبباال، غالباً شرایط شیمیایی حاکم بر این 

ی فسدیلی مازنددران بسدیار شدورتر از آرب دریدا      هدا آبندد  شیرین، لب شور، تلخ یا شور باشند و حتی در برخی موارد همان

و دوتدریم( سدبکتری   93های ایزوتوپی نشان داده است که از ایزوتوپهدای پایددار )اکسدیژن    (. بررسی9924باشند )جاماب، 

ظ اندد، بده لحدا   هدا اکثدراً در عمدق تشدکیل شدده     ی جوان برخوردار هستند. با توجده بده اینکده ایدن آبخدوان     هاآبنسبت به 

های ها متفاوت است، ولی چون اکثر آبمند هستند. طیف تغییرات دمای این آببیولو یکی از کیفیت بسیار مطلوبی بهره

ی فسدیلی  هدا آبتواند  مزیتدی بدرای   فسیلی در اعماق قرار دارند، بنابراین از دمای باالیی برخوردار هستند. این ویژگی می

ی فسدیلی  هاآبی هیدروترمالی جزء هاآبدر مناطق سردسیر باشد. بنابراین برخی از برای استفاده از پتانسیل حرارتی آنها 

 ند.شومیمحسوب 

 ه( كاربرد

ی خداص دارندد. در جزیدره    هدا آبهای فسیلی قابلیت استفاده برای مصارف شرب، کشداورزی، صدنعتی و نیدز اسدتفاده     

.  به دلیدل  شودمیاستخرا   TDSی تریاس آب بسیار با کیفیت و با مقادیر پائین هامیدلند شرقی در انگلیس از ماسه سنگ

. در اسدتونی و اسد انیا   شدود مدی ی تولیدد بدرق نیدز اسدتفاده     هاعدم خورندگی این آب، بعنوان آب خنک کننده در ایستگاه

ده اسدت کده ایدن امدر بده دلیدل       و شواهد ایزوتوپی نشدان دا  های فسیلی با کیفیت مطلوبی دیده شده است که بررسیهاآب

ی فسدیلی شدور یدا تلدخ مدزه بده درسدتی        هدا آبشدد. اگدر   بامدی ی یخی زیرزمینی دوره کامبرین مربدوط  هاذوب شدن الیه
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استخرا  شوند و در حین استخرا  از آلودگی شیمیایی صنعتی و بیولو یکی در امان بمانند می توانندد یدک منبدع مناسدبی     

شیرین باشند. در برخی مناطق خشک یا جزایری که با کمبود آب شیرین مواجده هسدتند از    برای نمک زدایی و ایجاد آب

ی فسدیلی بسدیار شدور کده     هدا آبخوانطریق استخرا  آب فسیلی و نمک زدایی آن آب مصرفی خود را تامین می کنند. از 

بددین طریدق کده میکدرو      ی طبیعدی اسدتفاده شدده اسدت.    هدا قابلیت مصرف در هیچ زمینه ای ندارند جهت استحصدال گداز  

هدای شدیمیایی در   تزریق شده و بر ابدر ایدن تزریدق یدک سدری واکدنش       هاآبخوانی دی اکسید کربن به این نوع هاباحب

 گردد.ها، گازهایی طبیعی همچون متان از آبخوان استحصال میشود که نتیجه این واکنشآبخوان فسیلی شور انجام می

 مدیریت منابع آبي فسيلی در هاآبجایگاه و نقش 

امروزه بدلیل عدم کفایت تامین آب مصرفی از منابع آبی تجدیدپذیر، موضوع تامین آب از طریق منابع آبدی تجدیدد   

ی هدا آبناپذیر و نامتعارف در سطح جهان بسیار جدی و مهم در حال پیگیدری اسدت. یکدی از ایدن مندابع تجدیدد ناپدذیر        

ی فسیلی در سراسر جهان مشخص گردیدده اسدت کده    هاآبخوانآمده از مطالعه شد. با توجه به تجارب بدست بامیفسیلی 

در اکثر کشورها بخصوص کشورهایی که در مناطق خشک و نیمده خشدک قدرار داشدته و بدا مشدکل آب مواجده هسدتند،         

دهده گذشدته بده     ی تامین آب مطرح باشد. از اینرو در این منداطق از چنددین  هااستفاده از این منابع می تواند یکی از گزینه

ی ایدن مندابع اسدتراتژیک    برداربهرهآبهای فسیلی بعنوان یک منبع  توجه گردیده است. گرچه مطالعه شناسایی، اکتشاف و 

شد ولی با توجه به خصوصیات آن )وسعت، حجدم و کیفیدت( ایدن منبدع آبدی در      بامیبه نوبه خود بسیار مشکل و هزینه بر 

شرایط خاص می تواند به عنوان یک گزینه تامین آب مطرح شود. امروزه در ایران اطالعات کداملی از مندابع آبدی فسدیلی     

بسدیار مفیدد باشدد.    و با شرایط مشابه مدی تواندد   دیگر در دسترس نیست و در این خصوص استفاده از تجربیات کشورهای 

ی مختلدف از جملده هیدروشدیمایی، ایزوتدوپی،     هدا ی دقیدق در زمینده  هدا ی فسیلی نیازمند بده بررسدی  هاآبخوانالبته مطالعه 

 ئوفیزیکی و.... است. عالوه بر روشهای  ئوفیزیکی یکی دیگر از روشدهای اکتشداف آبهدای فسدیلی اسدتفاده از تکنیدک       

ی حاصدل از رادارهدا،   هاکه یک روش نسبتاً نوپا بوده و از طریق تجزیه و تحلیل دادهشد. این تکنیک بامیسنجش از دور 

اشعه مادون قرمز و تصاویر ماهواره ای مناطق دارای پتانسیل وجود آب فسیلی قابل اجرا است. برای مثال در شدمال غدرب   

سیلی کشف گردید و هم اکنون بعندوان  ای یک آبخوان فی ماهوارههامنطقه دارفور در کشور سودان از طریق تحلیل نقشه

ی انجام شدده نشدان داده اندد کده پهنده عربسدتان دارای       هایک منبع آبی ارزشمند در اختیار اهالی دارفور قرار دارد. بررسی

حجم عظیمی از آبهای فسیلی است و اکثر کشورهای قرار گرفتده در ایدن پهنده از جملده عربسدتان، اردن، قطدر، امدارات و        

. ایدن پهنده دارای تشدابه زمدین شناسدی، سدنگ شناسدی،        (9913کیخدایی و عباسدی،   ) این آبها استفاده می نمایندبحرین از 
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شد. در واقع پس از سخت شدن پدی سدنگ پدر    بامیتکتونیکی با محیطهای رسوبی ایران تا اواخر دوران دوم زمین شناسی 

ای رسدوبی البدرز، ایدران مرکدزی، زاگدرس و      هم بر محیطکامبرین، از زمان پرکامبرین پسین تا تریاس میانی، شرایط حاک

(. بنابراین با توجه به انطباق ستون چینه شناسی  حوزه رسوبی ایران و عربسدتان  9939عربستان یکسان بوده است )آقا نباتی، 

ت عربسدتان  هدای ماسده سدنگهای ضدخیم دوران دوم در پلید     و نیز با توجه به این نکته که آبهای فسیلی در البالی رخسداره 

توان نتیجه گرفت که عالوه بر مطالعه سازندهای آهکی و کربناته در سراسر ایران بدا هدر تدوالی و سدنی     اند، میذخیره شده

توان بطور متمرکز و با احتمدال زیداد در خصدوص پتانسدیل وجدود آب فسدیلی       که دارند )بویژه کرتاسه و  وراسیک(؛ می

جدویی قدرار داد. بدا    )غیر سیمانی( در مناطق غیرفعال تکتونیکی ایران را مورد پیسازندهای ضخیم ماسه سنگی دوران دوم 

توان عالوه بر منداطق زاگدرس و البدرز از ایدران مرکدزی و منداطقی چدون طدبس و یدزد کده دارای           توجه به این شواهد می

وجود آب فسیلی در نظدر گرفدت.    سازندهای ماسه ای و به لحاظ تکتونیکی تقریباً غیر فعال هستند را بعنوان مناطق محتمل

ی فسیلی همانند ذخایر نفتی، یک منبع زیرزمینی آبی بسیار مهم و هاآبالبته توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که 

ی یکبار مصرف نامید. لدذا مدزارع و شدهرهایی    هاآبخوانی فسیلی را هاآبخوانشند.  بطوریکه می توان بامیتجدید ناپذیر 

 ی مواجه خواهند شد.برداربهرهکه به این نوع منابع متکی باشند سرانجام با مشکل خشک شدن منابع مورد 

  
 منابع آبهاي زیرزمينی -9-6-4

چندین توسدعه اقتصدادی در    شود و برای حیات انسانی و همترین منابع آبی محسوب میهای زیرزمینی یکی از مهمآب

برداری از منابع آب زیرزمینی توسط بهره 9921باشند. تا قبل از دهه مناطق خشک و نیمه خشک همانند ایران ضروری می

رشته قنات در کشور ببت شده است. با ایدن   49111ل حاضر حدود گرفت. در حانام قنات صورت میهای بومی به سامانه

 42111هدای کشدور از   ای کده تعدداد چداه   گونهشدت افزایش یافت به های ایران به تعداد چاه 9951-9919حال طی دوره 

نیمه عیمدق   حلقه چاه 519111حلقه چاه عمیق و 916111حدود  9916تا سال  حلقه رسیده است. 231111از حلقه به بیش 

بدر اسداس نتدای ،     (.9916) نور، وجود دارددر سال  میلیون مترمکعب 12/1و  92/1ترتیب در کشور با میانگین برداشت به 

بده بدیش    9951میلیارد مترمکعب در دهه  93تر از ها( از کمهای زیرزمینی )از طریق چاه، قنات و چشمهمیزان مصرف آب

هدای  با این حدال از ایدن تداریخ بده بعدد میدزان برداشدت از آب        (.9916) نور، رسید 9935میلیارد مترمکعب در سال  21از 

دهندده  همچندین نتدای  نشدان   . میلیدارد مترمکعدب رسدید    69به حددود   9914که در سال  ایگونهزیرزمینی کاهش داشته، به

ایدن مندابع در بخدش     درصدد از  11های زیرزمیندی در بخدش کشداورزی اسدت، بدر ایدن اسداس حددود         مصرف باالی آب

هدای زیرزمیندی کشدور    های اخیر میدزان متوسدط افدت سدطح ایسدتابی آب     شود. در نهایت، طی سالکشاورزی مصرف می
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 942میلیون مترمکعب در سدال بدوده اسدت. در ایدن راسدتا و در شدرایط فعلدی         5136متر و اضافه برداشت سانتی 59حدود 

 (. 9916) نور، باشندوعه میمحدوده جز مناطق ممن 611محدوده از مجموع 

 42مواجده هسدتند. در    مترمکعدب میلیارد  5 عادلهای کشور، ساالنه با میانگین کسری حجم مخزن ماکنون آبخوانهم

میلیارد مترمکعب آن  11اند که بیش از ی مواجه شدهمترمکعبمیلیارد  925سال اخیر مخازن آب زیرزمینی با کسری مخزن 

میلیارد مترمکعب آن مربدوط بده دوره کوتداه هفدت      93میلیاردمترمکعب آن در پانزده سال اخیر و  31در بیست سال اخیر، 

بع ا. مند های وسیعی از کشور رقم زده و خواهدد زد ای چالش برانگیز را برای بخشآیندهسال گذشته است که این موضوع 

ای دارد و تمددن و  های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب کشور سدهم مدوبر و عمدده   آب زیرزمینی در تأمین آب بخش

 کشددور آب تددأمین در زیرزمینددی منددابع سددهم حیددات بخددش وسددیعی از کشددور بدده آن وابسددته اسددت. در وضددعیت کنددونی 

حدائز اهمیدت نقدش مهدم      . نکتده باشدد درصد نسبت به کل منابع آب می 55شرب در کشور( بالغ بر  و صنعت کشاورزی،)

های زیرزمینی تأمین شدده و  درصد آن از طریق آب 69منابع آب زیرزمینی در تامین نیاز آب شرب آحاد جامعه است که 

هدای  آب شدرب روسدتایی سدهم آب   دهند. البته در بخش تامین درصدی را به خود تخصیص می 92های سطحی سهم آب

هدای خراسدان   هدای زیدادی از کشدور مثدل اسدتان     وابستگی صرف یدا حدداکثری بخدش    .درصد است 31زیرزمینی بالغ بر 

هدای حاشدیه سدواحل جندوبی، زنجدان،      ، فدارس و اسدتان  رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمدان، یدزد، اصدفهان   

های زیرزمیندی، خدود از   هایی نظیر چهارمحال و بختیاری و گلستان به آبستانمرکزی، لرستان، قزوین، کردستان و حتی ا

 (9912ت )صادقی، الزامات توجه به این مهم اس

 

 مصارف آب در ایران -0

 یکی آب شود. هرچند محسوب می انسان اولیه نیاز عنوان به و اجتماعی - اقتصادی کاالیی آب جهانی، جدید نگرش در

 رفتن باال صنعت، گسترش رشد جمعیت، است. با توجه به محدود مقدارآن اما رود،می شمار به شونده تجدید منابع از

مصرف (. 9939چی، )تجریشی و ابریشم باشدمی کاهش به شونده رو تجدید منابع سرانه عمومی، رفاه و بهداشت سطح

البته نیازهای زیست شود. شرب، کشاورزی و صنعت تقسیم می اصلی المللی به سه بخشهای بینآب بر اساس شاخص

شد که در سالیان گذشته به این موضوع کمتر بامیی عمده و اجتناب ناپذیر مصارف آب هامحیطی به آب نیز از بخش

، شرب، کشاورزیبندی منابع آب برای مصرف چهار گروه توان گفت که در سهمتوجه شده است. بدین ترتیب می

بخش کشاورزی مصرف کننده  سالنامه آماری کل کشوربنابر اطالعات و محیط زیست باید در نظر گرفته شود.  صنعت 

https://www.amar.org.ir/
https://www.amar.org.ir/
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که مدیریت مصرف آب  شودمیمالحظه اصلی آب در کشور است. با نگاهی گذرا به آمار و اطالعات در این زمینه 

اخیر نیز بخش  یهاگذاری در این بخش است. طی سالز هر چیز نیازمند مدیریت کشاورزی و سرمایهکشور بیش ا

نیاز  به جمعیت باتوجه به افزایش . استخود اختصاص دادهرا به ای از کل مصرف آب کشورکشاورزی قسمت عمده

و صنعت رو به  شرب  اورزی،ی کشهابخشآب در سهم مصرف ی صنعتی هاتولید غذای بیشتر و توسعه زیر ساخت

افزایش بوده و همزمان با این مسئله محیط زیست مورد تهدید جدی قرار گرفته است. این موضوع به روشنی ضرورت 

و های مختلف آگاهی از سهم مصرف آب در بخش تامین حداقل نیازهای هر بخش را نمایان می سازد. به عبارتی دیگر

در ایران نیز همانند سایر   .باشدهای توسعه بسیار حائز اهمیت میریزی در افقبرنامه تامین حداقل نیازهای آنها برای

شود. تعیین های سطحی و زیرزمینی برای تولیدات کشاورزی استفاده میتوجهی از منابع آبهای جهان، بخش قابلکشور

های اصلی کشاورزی همواره از دغدغهی مذکور به ویژه بخش هامقدار نیاز و حجم آب مصرفی در هر یک از بخش

 ریزان صنعت آب کشور بوده و است. تعیین حجم آب مصرفی در بخش شرب و صنعت تا حدودیمتولیان و برنامه

کشاورزی و محیط زیست اعداد و ارقام ارائه شده بسیار متفاوت بوده و در  تر و مشخص است ولی در بخشساده

در  حاصل از بارشدهد میزان آب ها نشان میهای جدی وجود دارد. بررسیدها نیز تردیخصوص صحت و سقم آن

مترمکعب برآورد شده است. این برآورد  میلیارد 511توسط مهندسین مشاور ماوراء بحار حدود  9923کشور در سال 

زارش ناقصی توسط گ 9991باشد. پس از آن، در سال تر از حجم بارش ساالنه در دشت و ارتفاعات کشور میبیشحتی 

مهندسین مشاور پارسونزجانسون براش در مورد برآورد آب زیرزمینی منتشر گردید. اولین بررسی مدون در مورد میزان 

توسعه منابع آب "( توسط وزارت آب و برق سابق در گزارش 9942آب مصرفی در کشور، حدود پنجاه سال پیش )

سازمان برنامه گزارشی از وضعیت منابع  9945(. در سال 9922)قدرت نما،  منتشر شده است "هاایران: مشکالت و راه حل

تفاوت اساسی در حجم منابع و مصارف آب  9942و مصارف آب کشور منتشر نموده که با گزارش منتشر شده در سال 

ی و زهکشی ایران، های شماره دو، هشت و شانزده کمیته ملی آبیار(. پس از آن، نشریه9922نما، در کشور داشت )قدرت

اند. در نشریه شماره هشت کمیته ملی ها به مبحث منابع و مصارف آب در کشور پرداختهدر تمام یا بخشی از این نشریه

مترمکعب گزارش شده و  میلیارد 931آبیاری و زهکشی ایران، میانگین حجم آب حاصل از بارش در سطح کشور حدود 

های کشاورزی فاریاب حدود مترمکعب و آب مصرفی هر هکتار از زمینمیلیارد  521تا  231نوسانات ساالنه آن بین 

صورت مستقیم و غیرمستقیم مترمکعب از حجم آب با منشاء بارش بهمیلیارد  36متر مکعب در هکتار بود. حدود  1524

طرح جامع )تحقیق و توسعه( ، گزارش 9956شده است. در سال ها استفاده میبرای زراعت آبی، دیم، مراتع و جنگل
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دنبال کرد که مقادیر آوری و تحلیل آمار منابع و مصارف آب در کشور را های نسبتا جدی در مورد جمعمجموعه بررسی

گزارشی توسط سازمان برنامه و بودجه در مورد  9952مد. در سال مطمئنی برای حجم آب مصرفی در کشور به دست نیا

گردید. یکی از مشاوران حوزه معاونت وزارت نیرو، معصومی الموتی منابع و منتشر  9952بیالن منابع آب تا اوایل سال 

بع و مصارف و منا 9922نما در سال (. قدرت9922مصارف آب کشاورزی را استخرا  نموده است )به نقل از قدرت نما، 

های گذشته را گزارش نمود بررسی نموده و تغییرات مصرف آب در سال 9922تا  9942سال های آبی در کشور را از نیاز

( سال بررسی، درصد مصرف آب کشاورزی از کل مصرف آب به 9922( و آخرین )9942(. برای اولین )95)جدول 

های شرب و صنعت از است. مقدار مصرف آب کشاورزی از کسر نیازدرصد در نظر گرفته شده  14و  11ترتیب برابر 

 کل مصرف آب، حاصل شده است. 

 

 (9388تغييرات حجم مصرف آب )ميليارد مترمکعب( بر حسب نوع مصارف )قدرت نما،  -94جدول 

 كل شرب و صنایع كشاورزي سال

    9942 44 42/1 42/44 

9945 45 54/1 54/45 

9951 41 25/1 25/41 

9955 6/59 22/9 32/54 

9952 6/55 59/9 91/52 

9961 1/53 15/9 35/61 

9962 5/61 31/2 4/69 

9965 9/65 12/2 91/63 

9921 9/29 55/4 35/22 

9922 2/23 22/4 12/32 

 

و از  گیدری شدده نبدوده   هدای انددازه  اغلب مقادیر اعالم شده برای مصارف مختلف به ویژه در بخش کشداورزی، داده 

 ها جای بحث و بررسی دارد.اند. بدیهی است که صحت این دادههطریق برازش بر مبنای برخی مقادیر تخمینی حاصل شد

باشدد. مقدادیر   های موجود بسیار متفاوت مدی در خصوص مقدار حجم آب حاصل از بارندگی در پهنه کشور نیز آمار

. (9916)عباسدی،   ارائده شدده اسدت    96منابع مختلف به شرح جددول  حجم آب حاصل از بارش در سطح کشور بر اساس 

مترمکعب و مصدرف آب در بخدش   میلیارد  411( حجم آب حاصل از بارش در سطح کشور را حدود 9929موحددانش )
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هدای  ( مصرف آب در کشور را در سال9934میلیارد مترمکعب گزارش نموده است. محمد ولی سامانی ) 21کشاورزی را 

میلیدارد   36و  4/39میلیارد مترمکعدب و مصدرف آب در بخدش کشداورزی را      9/19و  3/36به ترتیب برابر  9931و  9925

 919و  2/999مصرف آب در کشور و بخدش کشداورزی را بده ترتیدب برابدر       9411مترمکعب گزارش نموده و برای سال 

 بینی نموده است.  میلیارد مترمکعب پیش

 

 حاصل از بارش در سطح كشور به استناد منابع مختلف مقدار حجم آب -96جدول 

 ردیف
 حجم آب )ميليارد مترمکعب(

 )ميليارد مترمکعب(
 منبع

 (9923مهندسین مشاور ماوراء بحار ) 511 9

کمیته ملی آبیاری و زهکشی  3نشریه شماره  521تا  231 2

(9959) 
 .(9959گنجی ) 411 9
 (9955وزارت نیرو ) 961 4
 (9956وزارت نیرو ) 965 5

6 441 
Bureau of Water Planning and 

Development and Resources Corporation 

(1357) 

 (9951کوچک پور ) 411 2

 (9951عطرچین ) 411 3

 (9961ایقانیان ) 411 1

 (9961قطبی ) 965 91

 (9961وزارت نیرو ) 411 99

 (9929موحددانش ) 411 92

 (9922)نما قدرت 496 99

 (9923کشاورز و صادق زاده ) 499 94

 (9934محمد ولی سامانی ) 411 95

 

 در خصدددوص حجدددم آب حاصدددل از بدددارش و حجدددم آب مصدددرفی در     شدددود مدددیترتیدددب مالحظددده  بددددین

هدا نیدز   ویژه در بخش کشاورزی اعداد و ارقام ارائه شده بسیار متفاوت بدوده و در صدحت و سدقم آن   های مختلف بهبخش

هدای اخیدر بدا توجده بده اهمیدت موضدوع یداد شدده          های جدی وجود دارد. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی در سالتردید

ای برای تعیین حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی انجام داده اسدت. در ایدن راسدتا ابتددا اقددام بده       هریزی گستردبرنامه

شور و تعیین حجم مصدرف آب در بخدش کشداورزی بدر اسداس آن      های بیالن آب در چرخه هیدرولو ی کبرآورد مولفه
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های روش بیالن آب در تخمدین حجدم مصدرف آب    (. س س با بررسی محدودیت9914نموده است )ناصری و همکاران، 

های دیگر انجام این مهم در دستور کار موسسه قرار گرفتده اسدت. بدر اسداس نتدای  ناصدری و       در بخش کشاورزی، روش

)بلند مدت( و هفت ساله )کوتاه مدت( مصدرف آب در بخدش کشداورزی بده      51( برای دو دوره 9916، 9914)همکاران 

های گذشته حجدم آب  طور که اشاره شد، در پژوهشبوده است.  همانازکل آب استحصال شده، درصد  29و  52ترتیب 

هدای تخمیندی دقیدق    بددیهی اسدت کده روش   های تخمینی مثل روش بیالن آب برآورد شده است. مصرفی همواره با روش

گیری مستقیم حجم آب مصدرفی محصدوالت زراعدی و بداغی مختلدف در کشدور       نبوده و با خطا همراه هستند. لذا، اندازه

تدر حجدم آب مصدرفی،    توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در حال انجام اسدت کده ضدمن بدرآورد دقیدق     

و بدیالن آب هدم کداربرد خواهدد داشدت.       RSهدای غیرمسدتقیم از جملده روش    یق روشاطالعات آن برای واسنجی و تدق

 ازشدوند.  بنددی مدی  هدای مسدتقیم و غیرمسدتقیم دسدته    های تعیین یا برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزی به روشروش

هدان و  خالص آب موردنیاز گیاتوان به روش بیالن آب و برآورد آب مصرفی براساس  نیاز می های غیرمستقیمروش جمله

راندمان کاربرد آب  اشاره نمود. در روش مستقیم نیز میزان آب مصرفی محصوالت زراعی و بداغی در مزرعده بدا وسدایل     

 سداله پنجاهشود. میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی با روش بیالن آب برای دوره درازمدت گیری دبی تعیین میاندازه

 بید بده ترت بارش در کشدور   سالههفتو  سالهپنجاه)اخیر(  بررسی و نتای  نشان داده است، میانگین  سالههفتمدت و کوتاه

ساله و  51های آماری متر است  لذا میانگین حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی، برای دورهمیلی 216±99و  59±241

درصدد آب   29و  52حدداکثر   بید بده ترت  میلیدارد مترمکعدب بدرآورد شدد کده      22±5و  62±93معدادل   بید بده ترت ساله  2

گیدری مسدتقیم میدزان آب مصدرفی محصدوالت زراعدی و       (. سناریوی دیگر، اندازه95 تجدیدپذیر را شامل گردید )شکل

باغی است که این مهم توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در حدال انجدام اسدت.  نظدر بده اهمیدت و نقدش        

ی مختلف از جمله کشاورزی، ایجاد مرکز آمدار آب کشداورزی   هامیزان مصرف آب در بخشهای مرتبط با نحوه و آمار

 ایران در وزارت جهاد کشاورزی ضروری است.
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 مقادیر حجم آب تجدیدپذیر، حجم و درصد آب مصرفی در بخش كشاورزي -94شکل 

 (9306؛ 9305ناصري و همکاران ، ) 

 

 منابع آبهاي مدیریت وضعيت شاخص -3

 وضعيت سدهاي ایران  -3-9

های گذشته مورد توجه و اهتمام خاص مسئولین کشدور بدوده و   های عمرانی است که در سالسدسازی از جمله پرو ه

 9991که امروزه کشور ایران بدا داشدتن بدالغ بدر     اقدامات درخوری نیز در این خصوص در کشور انجام شده است. بطوری

بدرداری شدده از جملده معددود کشدورهای دارای تکنولدو ی سدسدازی و خبدره در ایدن          هرهسد در دست مطالعه، اجرا و ب

ی، در بدردار بهدره شود. بر اساس آمارنامه شرکت مدیریت منابع آب ایدران تعدداد سددهای در حدال     خصوص محسوب می

، ندام بدی ) شدده اسدت  ارائده   96و شدکل   92های اجرایدی در جددول   دست اجرا و در حال مطالعه کشور به تفکیک دستگاه

مدورد   62و  993ترتیدب بدا   های آذربایجان شدرقی و غربدی بده   دهد استانالف(. توزیع استانی تعداد سدها نشان می -9912

تواند در مدیریت منابع آب موبر باشدد،  ها دارند. اگرچه سدسازی تا حد زیادی میبیشترین تعداد سد را در میان بقیه استان

تواند ابرات سوء دیگری نظیدر بحدران زیسدت محیطدی     ها میعدم جامع نگری در این گونه پرو ه ولی عدم توسعه اصلی و



 

 
 

30 

دهد ایران در صنعت سدسدازی در  های انجام شده در این خصوص نشان میبررسی 93داشته باشد. همچنین مطابق جدول 

ان از رشدد و توسدعه بیشدتری برخدوردار     چند دهه اخیر اقدامات زیادی انجام داده است و در مقایسه با سایر کشورهای جه

، ندام بدی ) از شدت بیشدتری برخدوردار بدوده اسدت     31و  21ی هادر دهه92که این موضوع مطابق شکل بوده است. بطوری

 الف(.-9912

 

 الف(-9308 ،نامبیهاي آبریز اصلی كشور )وضعيت كلی سدها در  حوزه - 98جدول

 مجموع

 تعداد سد

 نام دستگاه اجرائی
 در دست مطالعه دردست اجراء برداريدست بهره در

 ای استانهاشرکت آب منطقه 21 494 924 994 312

 سازمان آب و برق خوزستان 21 5 2 99

 توسعه منابع آب و نیروی ایران 25 99 2 42

 سازمانهای جهاد کشاورزی استانها 53 6 213 969

 مجموع 592 946 642 9991

 

 برداري در جهان و ایرانمقایسه تعداد سدهاي در حال اجرا و بهره -97جدول

سد تعداد قاره ردیف  

 226 آفریقا 9

 9116 آسیا 2

 259 اروپا 9

 9424 آمریکای شمالی 4

 2114 آمریکای جنوبی 5

 451 استرالیا 6

 219 ایران 2
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 يبرداربهرهي ایران به تفکيک مراحل مختلف مطالعه، اجرا و سدهاتعداد  -96شکل

 

 
ي(برداربهره)سال خاتمه و شروع  ي مختلفهاسد سازي در كشور طی دهه روند توسعه -98شکل  

 

برداری، در دسدت سداخت و در دسدت مطالعده را     دست سدهای در دست بهرهوسعت اراضی پائین 93همچنین شکل 

دسدت سددهای   باشد کل اراضی پدائین نمودار که برگرفته از سایت شرکت مدیریت منابع آب می دهد. مطابق ایننشان می

دسدت  میلیون هکتدار پدایین   36/1برداری، میلیون هکتار در حال بهره 5/2باشد که از این مقدار میلیون هکتار می 96/4ملی 

 ر دست مطالعه است. دست سدهای دمیلیون هکتار نیز پائین 19/9سدهای در دست اجرا و حدود 
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 وسعت اراضی پائين دست سدهاي كشور )ميليون هکتار( -97شکل

 

در حدال مطالعده فعلدی و آتدی      ی پایداب هدا زمدین دهد که به طور کلی نشان می 93و  96ی هاارقام ارائه شده در شکل

هدای  بندابراین توسدعه فیزیکدی شدبکه    یابند و ی مناسب برای احداث سد کاهش میهاکوچکتر خواهند بود. همچنین سایت

مدرن زیر سد با محدودیت مواجه خواهد شد. بعبارت دیگر با اتمام عملیات اجرائدی سددهای درحدال سداخت و در حدال      

میلیدون هکتدار خواهدد     5/4هدای مددرن نزدیدک بده     های اصلی و فرعی آنها، کل اراضی زیر شدبکه مطالعه و تکمیل شبکه

میلیون هکتار دیگر از کل اراضی آبی کشور از منابع آبی دیگر نظیر  چاه، چشمه،  4که حدود رسید. این بدان معنی است 

و  لدزوم   هدا گردد علیرغم پتانسدیل زیداد در افدزایش کمدی شدبکه     قنوات و.. استفاده خواهند نمود. بدین ترتیب مالحظه می

نیدز ضدروری اسدت. بدا ایدن حدال مطدابق        هدای سدنتی   ی اصلی و فرعی ناقص توجه جدی به بهسازی شبکههاتکمیل شبکه

دهد اهدداف اصدلی سدسدازی در ایدران بیشدتر بدر       ، مقایسه اهدف سدسازی در ایران و جهان نشان می 21و  91ی هاشکل

که در سایر کشورها سایر اهداف سدسازی نظیدر شدرب،   اراضی آبی بوده است. در حالیگسترش تامین آب کشاورزی و 

حتی ایجاد مناطق تفریحی و تفرجگاه نیز همسان با اهداف کشداورزی در الویدت بدوده اسدت.      و قکنترل سیالب، تامین بر

اهداف و مزایای سدها در رابطه بدا تدامین آب مدورد نیداز شدرب، صدنعت، کشداورزی و تولیدد          نظر از سایردر واقع صرف

 و اقتصدادی ر این کشورها از دیددگاه  د در واقعهای پر هزینه سیالب نیز انر ی پاآ برق آبی، جلوگیری از بروز خسارت

کنندد، بدا احدداث    های سیالبی زندگی میدرصد مردم در دشت 51که تقریباً  مورد توجه بوده است. در کشور  اپنامنیتی 

درصدد   6سدهای مخزنی تجربه بسیار موفقی در مهار سیالب دارند. با توجه به تعداد زیاد سددها در کشدور ایدران، تنهدا از     

ای درصد( اخدتالف قابدل مالحظده    91تقریباً ) شود که نسبت به جهانه منظور تولید انر ی برق آبی استفاده میکل سدها ب

ترین منبعی است که بده منظدور تولیدد بدرق     تجدیدشونده و تریندارد. در حال حاضر انر ی موجود در آب، سهل الوصول
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مهار بحدران تقاضدای اندر ی کشدور، اسدتفاده از مندابع تجدیدپدذیر        های توان از آن استفاده کرد. بنابراین یکی از روشمی

سازی در ایران های توسعه کشور در نظر گرفته شود. با توجه به اهداف سدشود به عنوان یکی از برنامهاست که توصیه می

سدیار نداچیز اسدت.    هدای تفریحدی در کشدور ایدران ب    جنبده  شود، سهم توجده بده  ها با هم مشاهده میو جهان و با مقایسه آن

گدردد. در ایدران بده دلیدل اقلدیم خشدک       بیشترین اختالف بین اهداف سدسازی در ایران و جهدان، بده ایدن موضدوع برمدی     

هدا عدالوه بدر    بدرداری تفریحدی از سدد   که بهرهگیرد درحالیسدسازی با اولویت تأمین آب شرب و کشاورزی صورت می

در ایدن راسدتا شناسدایی سددهای پدر جاذبده       کندد.  اقتصادی منطقه نیز کمک میها، به توسعه های نگهداری آنتأمین هزینه

 .کید قرار گرفته استأتوجه مسئولین گردشگری و وزارت نیرو به این مهم مورد ت و ریزیبرنامهو  ایران

 

 
 ساخت در ایراناصلی توزیع سدها بر اساس اهداف  -90شکل

 

 
 توزیع سدها بر اساس اهداف ساخت در دنيا -09شکل
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 ي آبياري و زهکشیهاتوسعه شبکه -3-0

های اساسی سازگاری با وضعیت بحراندی  های آبیاری و زهکشی مدرن در کشور بعنوان یکی از راهکارشبکهاحداث 

هدای اخیدر اهتمدام جددی     درسدال  منابع آب و استفاده بهینه از منابع محدودآب همواره مورد توجه بوده است. خوشدبختانه 

کده در ایدن راسدتا،    طوریگرفته است. به واقدامات قابل توجهی در خصوص مدیریت تامین، انتقال و مصرف آب صورت

 اسدت. ایدن  شدده  های مدرن آبیاری و زهکشدی مجهدز   میلیون هکتار از اراضی تحت کشت آبی به شبکه 2تاکنون بیش از 

میلیون هکتار قابل افدزایش   4های موجود این رقم به حدود ای کشور و پتانسیلتوسعههای درحالی است که براساس برنامه

های مددرن آبیداری و زهکشدی وجدود     است. بدین ترتیب هنوز از نظر کمی توان بالقوه زیادی در افزایش سطح زیر شبکه

های گیرد. از طرف دیگر بررسیمی دارد و با انجام این مهم حجم زیادی از منابع آب و خاآ کشور در چرخه تولید قرار

در مراحدل مختلدف   اندد کده اغلدب آنهدا     ههدا نشدان داد  برداری ایدن شدبکه  انجام شده در خصوص عملکرد و وضعیت بهره

هدا مدورد مخداطره    اهداف اولیه این طرح در ابر این مشکالتگردند که ای میهبرداری دچار مسائل و مشکالت عدیدبهره

معلول عوامل متعددی نظیر مسدائل مربدوط بده     ،نمایندها بروز میاین مسائل که اغلب بصورت تخریب سازه گیرد.قرار می

شدرایط  و  مسدائل اجتمداعی و فرهنگدی    ،بدرداری و نگهدداری  وضدعیت بهدره   ،طراحی، اجراء، کیفیت مصالح مورد استفاده

عددم  که اند هتحقیقات انجام شده در این خصوص نشان دادنتای  مطالعات و  باشند.ها میگاه سازهبستر و تکیه  ئوتکنیکی

ر بلکده امد   بدرداری گردیدده،  های اول بهدره ها در سالنه تنها باعث تخریب سازهمسائل کیفی در کنار توسعه کمی توجه به 

ه همزمدان بدا   توان دریافت کد . با عنایت به مباحث کوتاه عنوان شده میدکنمیصالح و بازسازی را مشکل و غیراقتصادی ا

هدا  گونه پرو ههای کیفی و ارزیابی مستمر ابربخشی اینهای آبیاری و زهکشی توجه و اهتمام ویژه به شاخصتوسعه شبکه

 ناپذیر است.  امری الزم و اجتناب

 هاي اصلی و فرعی آبياري و زهکشیوضعيت شبکه

هدای مددرن آبیداری و    هدا بده شدبکه   های ساخته شده اغلب آنبرداری از سدبه دنبال توسعه سدسازی و همزمان با بهره

 9912. بر اساس آمار ارائه شده در سایت رسدمی شدرکت مددیریت مندابع آب ایدران تدا اواخدر سدال         شدندزهکشی مجهز 

ی آبیداری و  های اصدل ی تحت پوشش شبکهبرداربهرههای در حال میلیون هکتار از اراضی زراعی پایاب سد 193/2حدود 

هدزار هکتدار )اراضدی پایداب سدد       911از لحاظ وسعت بسیار متفداوت و از حددود    هازهکشی قرار گرفته است. این شبکه

هدای اصدلی و   هکتار متغیر است. وسعت اراضی تحت پوشدش شدبکه   911های کوچک با وسعتی کمتر از کرخه ( تا شبکه
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بدوده کده در صدورت تکمیدل      22و  29های عملیاتی مطدابق شدکل   فازها به تفکیک فرعی آبیاری و زهکشی در پایاب سد

 میلیون هکتار خواهد رسید.    4در مجموع به حدود  هاهای در دست اجرا و مطالعه، وسعت این شبکهکلیه سد

 

 
 الف( - 9308 ، نامبیهاي اصلی آبياري و زهکشی به هزار هکتار )وضعيت شبکه -09شکل 

 

 
 ب(- 9308، نامبیزهکشی به هزار هکتار )هاي فرعی آبياري و وضعيت شبکه -00شکل 

 

هدای  های اصلی آبیاری و زهکشی که مسئولیت اجرایی آن بدر عهدده وزارت نیدرو و شدرکت    همزمان با احداث شبکه

، تجهیدز و   4و  9توزیع درجه  های انتقال وهای فرعی آبیاری و زهکشی مشتمل بر کانالباشد، و یفه توسعه شبکهتابعه می

نوسازی اراضی، پوشش انهار سنتی و عمومی نیز بر عهده وزارت جهادکشاورزی بوده و در این راستا اقداماتی نیدز توسدط   

 هدای مختلدف  هدای فرعدی آبیداری طدی سدال     های اخیر صورت گرفتده اسدت. روندد توسدعه شدبکه     این وزارتخانه طی سال
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نشان داده شده  29( در شکل 9912( تا میانه برنامه ششم )سال 9961ای کشور از ابتدای برنامه اول ) سال های توسعهبرنامه 

 است.  

 

 
 ب(- 9308، نامبی)ي مختلف توسعه هاهاي فرعی آبياري و زهکشی طی برنامهروند توسعه شبکه -03شکل 

 

 هاي آبياري در ایرانوضعيت راندمان -3-3

حفا ت از سایر منابع زیسدتی، تدامین   ، صنعت و شربکشاورزی، های نیازهای روزافزون بخش وها پتانسیلبا توجه به 

بسیار مشکل و روز به روز در حال حادتر شدن است. در این شرایط، یکی از راهکارهای مدؤبر   هاآب مورد نیاز این بخش

ریت مصدرف آب در بخدش کشداورزی کده     جویی در مصرف آب است. در این میان، مددی و عملی، استفادة بهینه و صرفه

تواند بسیار مدؤبر و راهگشدا باشدد. بسدیار روشدن      شود، میای از مصارف آب در ایران و جهان را نیز شامل میبخش عمده

هدا بده   های اصلی مدیریت مصرف آب و تعیین ایدن شداخص  است که برای دستیابی به این موضوع مهم، شناسایی شاخص

-های کلیدی در برنامده ترین شاخصهای آبیاری، یکی از مهمناپذیر است. راندمانات اجتنابهای مناسب از ضروریروش

رود. های مختلف از جمله بخش کشاورزی به شدمار مدی  های کالن تأمین، تخصیص و مصرف اصولی آب در بخشریزی

گیدری و  از اقددامات الزم بدرای تصدمیم    ،هدا های آبیاری موجود و ارزیابی نحوة کدار آن در این راستا تعیین راندمان سامانه

 های مرتبط با مصرف بهین  آب، الگوی کشت و کاهش تلفات آب آبیاری است.  سازیتصمیم

تاکنون مطالعات و تحقیقات زیادی در خصوص ارزیابی و تعیین راندمان آبیاری در کشور صدورت گرفتده اسدت. بدر     

هدای  هایی که اخیرا توسط موسسده تحقیقدات فندی و مهندسدی کشداورزی صدورت گرفتده اسدت، رانددمان         اساس پژوهش
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سال گذشته بررسی و روند تغییرات آن در بازة زمانی مورد  25کاربرد، انتقال و توزیع و راندمان کل آبیاری در کشور در 

و تحقیقدات گذشدته در سدطح ملدی و بدین المللدی،        مطالعه تحلیل شده است. در این مطالعه با بررسی جامع نتای  مطالعات

نوبدت آبیداری    9111هدای آبیداری در سدطح کشدور )حددود      مورد مطالع  منتشر شدده در خصدوص رانددمان    211بیش از  

کده در ادامده بده     شدده اسدت  و تحزیه و تحلیدل  آوری و بررسی جمع 9921-14های گیری شده در مزرعه( طی سالاندازه

آوری هدای جمدع  . داده(9915و  a9914)عباسدی و همکداران،    ست آمده از این پژوهش پرداخته شدده اسدت  ارائه نتای  بد

هدا،  های انجدام شدده در سدطح کشدور در موسسدات تحقیقداتی، دانشدگاه       نتای  حاصل از پژوهش مذکور شده در پژوهش

اند. با توجه بده  هگیری شدو با مدیریت آنها اندازههای مشاور و ... بوده است که در مزارع کشاورزان وزارت نیرو، شرکت

هدایی در خدور و قابدل توجده بدرای تعیدین مقدادیر        تدوان دریافدت کده تداکنون گدام     های موجود، مدی کمیت و کیفیت داده

یدادی  ها دارای پراکنددگی موضدوعی، مکدانی و زمدانی ز    های آبیاری در سطح کشور برداشته شده است. این دادهراندمان

های آبیاری، به اطالعات جامع و کافی نیاز خواهد بدود، ولدی تحلیدل    هستند و برای ارزیابی دقیق و جامع وضعیت راندمان

تواند تصویر اولیه و روشنی در اختیار متولیان صدنعت آب کشدور قدرار دهدد.  نتدای       مناسب همین اطالعات موجود نیز می

درصدد   1/56درصد متغیر و میدانگین آن   5/35تا  5/22ربرد آب آبیاری در کشور از دهد که راندمان کاها نشان میتحلیل

درصدد   5/52و  1/52 ،9/55 بید بده ترت ای کرتدی، ندواری و جویچده    یهاسامانهدر  این راندمانمتوسط که است؛ به طوری

( و درصدد  1/66ترتیدب بیشدترین )  بده  بابدت   کیکالسد الین )آبفشان غلتان( و روش رول ی بارانی نیزهاروشاز بین . است

درصدد اسدت. متوسدط رانددمان      9/29ای ایدن کمیدت   هراندمان کاربرد را دارند و در آبیاری قطدر  (درصد 9/52کمترین )

هدای  درصد اسدت. بدا مقایسد  روش    6/59و  6/66ترتیب های آبیاری تحت فشار و سطحی بهدر سامانه آبیاری کاربرد آب

و در  9/62هددای آبیدداری بددارانی در روش شددود میددانگین راندددمان کدداربرد آبار مشدداهده مددیمختلددف آبیدداری تحددت فشدد

 (. 25و  24های درصد است )شکل 9/29ای ههای آبیاری قطرروش
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 هاي آبياري بارانی و موضعیمقایسۀ متوسط راندمان كاربرد در روش -05شکل 

 

 
 فشار و سطحیهاي آبياري تحتكاربرد در سامانهمقایسۀ متوسط راندمان  -04شکل 

 

هدای آبیداری در سدطح کشدور )سدطحی،      با در نظر گرفتن پتانسیل راندمان کاربرد آب آبیاری در هدر یدک از سدامانه   

رانددمان  هدای فدوق از   سدامانه  آبیاری درصد(، متوسط راندمان کاربرد آب 11و  35، 65بارانی و موضعی به ترتیب برابر با 

هدای بدارانی و   درصدد و در سدامانه   91های سطحی حددود  پتانسیل کمتر است. فاصل  وضعیت موجود تا پتانسیل در سامانه

 درصد است. 21موضعی حدود 

کاربرد آن کمتر از  راندمان نیانگیهر چند م ،کاربرد آب استهای مؤبر در ی تحت فشار از روشاریآب ،یکل طور به

 هدای آبیداری تحدت فشدار     میلیون هکتار از اراضدی آبدی مجهدز بده سدامانه      2حدود  9913علیرغم اینکه تا است.  حد انتظار

 تدوجهی بده مسدائل فندی در طراحدی، اجدرا و      اندد. بدی  ههای اجرا شدده بدا مشدکالت مواجده بدود     اغلب سامانه ولیاند، هشد

 هدای آبیداری  وسدع  روش تکده   دهدد مدی نشدان   هدا موجدود اسدت. داده  ها از دالیل عمددة مشدکالت   برداری از سیستمبهره
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ی سنتی نیدز  هاشده است. البته با اصالح سامانهدر راندمان کاربرد آب آبیاری درصد  99افزایش حدود  به منجر فشارتحت

دهد بندی مطالعات نشان میجمعدرصد افزایش داد.  91تا حدود ر تکمخیلی  گذاریهبا سرمایمی توان راندمان آبیاری را 

هدا،  گیدری انددازه از درصدد   94 در نزدیدک بده  دارد. در مزرعده  یکندواختی توزیدع آب   بدر  که روش آبیداری تدأبیر مهمدی    

 یکندواختی  ای بیشدترین چده های آبیداری سدطحی، روش جوی  درصد است. از میان سامانه 62از  کمتریکنواختی توزیع آب 

درصدد اسدت. در    9/66و  24 و نواری به ترتیب ایچهجوی هایط یکنواختی توزیع آب در روشدارد. متوس توزیع آب را

تدرین و روش  بدیش  ،درصدد  2/22 عای و خطی( با یکنواختی توزیبهبارانی )عقر فشار، آبیاریهای آبیاری تحتمیان روش

میدانگین   ،اسداس نتدای  حاصدل از ایدن مطالعده     بدر   .یکنواختی را دارد کمترین ،درصد 2/51بابت با متوسط کالسیک نیمه

و ضدریب تغییدرات در   درصدد   9/21و  2/22آبیداری تحدت فشدار و سدطحی بده ترتیدب         هاییکنواختی توزیع آب سامانه

دهدد کده   فشدار نشدان مدی   دو روش آبیداری سدطحی و تحدت     است. مقایسد درصد  9/24و  9/25های فوق به ترتیب روش

هدای مختلدف   آب آبیداری طدی سدال    بررسی روند تغییرات رانددمان   دو سامانه ناچیز است.آب  اختالف یکنواختی توزیع

 3/53و  4/53، 52 بید بده ترت  19-14هایو سال 39-11و  29-31دو ده  در  یاریآبآب کاربرد دهد که راندمان نشان می

درصدد بدوده    2/24و  5/63، 1/62هدای مدذکور بده ترتیدب     بوده است. همچنین، راندمان انتقال و توزیع نیز در دهده  درصد

شدده  درصدد بدرآورد    3/49و  1/96، 2/21های یاد شده به ترتیب راندمان کل در دهه 26مطابق شکل است. بدین ترتیب، 

 ( به بعدد رانددمان کدل آبیداری، هدر سدال      29-31)نیم  ده   9925ل از سا که ی. بدین معن(9915)عباسی و همکاران، است

بیندی  به بعد روند افزایشی راندمان آبیاری مطابق مقادیر پیش 9925است. به عبارتی،  از سال رشد داشته  ددرصیک  حدود

 درصد( بوده است.   9ای کشور )حدود های توسعهشده در برنامه



 

 
 

50 

 

 

 
 

 كلمقایسۀ راندمان كاربرد آب آبياري، راندمان انتقال و توزیع آب و راندمان  -06شکل 

 (9304، )عباسی و همکارانآب آبياري به تفکيک سه دهۀ 

 

 هدای یآگداه  زانید م شیافدزا  ،یاراضد  یو نوسداز  زید بده تجه  تدوان یمد  طدی دهده اخیدر،   افدزایش رانددمان    مهم از علل

انتقدال  ندوین آبیداری، و تدروی  و    هدای  سامانه  توسع ،های آبیاریو خاآ، گسترش شبکه بمسائل آ در بارةبرداران بهره

دهد که ایدن مقددار رانددمان    نتای  ارزیابی راندمان کل آب آبیاری نشان می د.کراشاره برداران های تحقیقاتی به بهرهیافته
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درصد(، فاصل  چندانی ندارد که این فاصل  ناچیز هدم   45های در حال توسعه )آب آبیاری با راندمان کل آبیاری در کشور

هدای توسدعه یافتده )کده     ها خواهیم رسید. اما در مقایسه با کشدور د، در آینده نزدیک به آن کشوربا توجه به روند رو به رش

درصد است( مقدار راندمان کل فاصل  بیشتری دارد. هرچند شرایط اقلیمدی   61ها حدود راندمان آب آبیاری در آن کشور

هدای  گیدری هدای دیگدر متفداوت اسدت. انددازه     از کشدور کشور ما از نظر بارندگی و پتانسیل تبخیر، با شرایط اقلیمی خیلی 

-دهد که در اغلب مناطق کشور به دلیل کدم موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی نشان میانجام شده توسط میدانی 

درصد گفتده شدده در    3/53آبیاری اجباری محصوالت زراعی و باغی، راندمان کاربرد آب آبیاری بیشتر از مقدار متوسط 

)عباسدی و همکداران،   درصدد فعلدی    3/49باال است. این بدان معنا است که راندمان کل آبیاری کشدور هدم بیشدتر از رقدم     

 کشور است.  (9915

 

 وري آب در كشوروضعيت بهره -3-5

وری آب، نسبتی اسدت  های مصرف بهین  آب آبیاری است. مطابق با تعریف کلی بهرهوری  آب یکی از شاخصبهره

گیدرد.  از مفاهیم کمدی قدرار مدی    زیادیکه در مخر  کسر آن آب کاربردی )آب آبیاری، بارش( و در صورت آن موارد 

میدزان ارزش افدزوده و ....   اندر ی تولیددی،   این موارد مشتمل بر عملکرد محصول، میدزان درآمدد )سدود( خدالص، میدزان      

هدا مدورد   گیدری ها و تصمیموری فیزیکی و اقتصادی آب، کاربرد بیشتری داشته و در تحلیلشود. عموما دو مفهوم بهرهمی

وری فیزیکی آب عبارت از مقدار محصول تولیدد شدده بده ازای واحددحجم آب     گیرد. طبق تعریف، بهرهقرار میاستفاده 

وری اقتصادی ارزش محصول تولید شدده یدا میدزان    شود. در بهرهبرمترمکعب بیان می مبر حسب کیلوگری است که مصرف

 در به ازای مقدار آبی که مصرف می کند، چقدر در آمد کسب می نماید. بردارگیرد. به عبارتی، بهرهسود مدنظر قرار می

شدود، بدرای محصدوالت زراعدی و بداغی      وری گفته میساده بهرهطور وری فیزیکی آب که از این پس بهاین گزارش بهره

در هدای رسدمی قابدل بدرآورد اسدت ولدی       تر و براساس آماربرآورد شده است. تعیین مقدار محصول تولیدی معموالً ساده

ه وری بده شددت وابسدته بده آمدار مربدوط بد       ها بسیار متفاوت است. در نتیجه کمیت بهرهخصوص میزان آب مصرفی، آمار

ابتددای برنامده توسدع  چهدارم     در شاخص ن هایی همراه است. ایوری همواره با تردیدحجم آب مصرفی بوده و تعیین بهره

 6/9نیددز ایددن شدداخص   سدداله 21انددداز گددزارش شددده اسددت. در برنامدده چشددم  برمترمکعددب کیلددوگرم 1/1تددا  3/1بددین 

 .  اسگذاری شده استهدفبرمترمکعب کیلوگرم
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اخیراً توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسدی کشداورزی    ،بخش کشاورزی به روش بیالن آبحجم آب مصرفی در 

(. همچنین براساس ارقام بدرآورد شدده بدرای حجدم آب مصدرفی و      9916و 9914برآورد شده است )ناصری و همکاران، 

رف آب بده تفکیدک   وری مصد هدای مختلدف، مقدادیر بهدره    آمار مربوط به تولید محصوالت زراعی و باغی کشور در سال

وری محصوالت آبی مددنظر بدوده اسدت،    که در این بررسی بهره(. از آنجایی22های مختلف تعیین شده است )شکل سال

آب در کشدور در   وریشداخص بهدره  وری  آب لحداظ شدده اسدت.    تولیدات زراعی و باغی در اراضی آبی در تعیین بهره

بدر مترمکعدب در سدال     لدوگرم یک 1/9در سال داشدته و از حددود    لوگرمیک 145/1 بیبا ش یگذشته روند صعود هایسال

اسدت   یبدان معن نی(. ا9913، همکارانعباسی و است ) دهیرس 9916بر مترمکعب در سال  لوگرمیک 45/9به حدود  9932

 داید پ شیزابر مترمکعدب افد   لوگرمیک 145/1چهارم و پنجم بطور متوسط در هر سال  هآب در دو برنام  توسع وریکه بهره

انجدام شدده در کشدور در     هدای تید مجمدوع، فعال  انجام شده در کشدور اسدت. در   هایتیفعال یابربخش یکرده که به معنا

آب در کشدور بدوده اسدت. بدا      وریبهره شیافزا یاصل لیدو دل "یکاهش حجم آب مصرف"و  "دیتول شیافزا"خصوص 

 6/9شداخص )  نید ا بدرای  سداله  21 اندداز انجدام شدده در برنامده چشدم     یامکان تحقق هدف گذار ،یشیروند افزا نیادامه ا

   .(23)شکل  خواهد بود سریم زیکیلوگرم بر مترمکعب( ن

 

 
 9378-06هاي  وري آب در سالروند تغييرات بهره -08شکل 
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 گذاري شده در برنامه وري آب با مقدار هدفمقایسه وضعيت گذشته و موجود بهره -07شکل 

 ساله 09انداز چشم

 

کیلوگرم بر مترمکعب( یک بدرآورد کلدی و حجمدی اسدت امدا بدر اسداس نگداه          6/9گذاری شده )اگرچه عدد هدف

وری آب و تعیدین اجدزای آن   شناسدی بهدره  وری آب، باید به دنبدال هویدت  تخصصی و درآ عمیق مباحث مربوط به بهره

گیری برای اصدالح الگدوی کشدت و تددوین الگدوی      بنای تصمیمبرای هر یک از محصوالت بود. بدیهی است آنچه که م

وری کدل؛ بده   وری فیزیکی و اقتصادی هر یدک از محصدوالت خواهدد بدود و نده بهدره      تولید پایدار و اقتصادی است، بهره

وری فیزیکدی و اقتصدادی اختصاصدی بدرای تدک تدک محصدوالت تعیدین و تحلیدل شدود           نحوی که الزم است عدد بهره

در دستور موسسه تحقیقات فنی و مهندسدی کشداورزی قدرار گرفتده و      9915(. این مهم از سال 9916کاران، )عباسی و هم

 گیدری اسدت کده نتدای  آن متعاقبداً در     وری فیزیکدی محصدوالت زراعدی و بداغی در منداطق مختلدف در حدال انددازه        بهره

 های بعدی ارائه خواهد شد. گزارش

شدود، امدا گداهی    گیری و تعیین مزیت کشت محسوب مدی ر تصمیمدمیبسیار مهوری آب، اگرچه معیار شاخص بهره

محیطی، ریسدک تولیدد و بدازار، فدرآوری و حتدی      ی زیستهاقیودات حاکم بر ساختار کشاورزی، مثل کیفیت آب، جنبه

وری آب شداخص بهدره   شود که تصمیمات مدیریتی متناسب بدا شدرایط گرفتده شدود.    مسائل اجتماعی و سیاسی، سبب می

صرفٌا متابر از برنامه و سامانه آبیاری نبوده و عوامدل مهدم و فراواندی در آن دخالدت دارندد کده عبارتندد از: آب و آبیداری         

هدای آبیداری، نوسدانات    )کیفیت و کمیت آب، منبع آب، نظام و روش آبیاری، نیاز آبی و آبیاری، برنامده آبیداری، ماشدین   
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آبیداری، استحصدال و   های اقلیمدی، آبیداری تکمیلدی و تدک    آبیاری، پارامترعی، کمسطح ایستابی و زهکشی، مدیریت زرا

هدای هدرز، اقتصداد و بدازار، فدرآوری و      هدا و علدف  آوری آب باران(، خاآ و تغذیه، گیاه، اقلدیم، آفدات و بیمداری   جمع

 های کشاورزی، الگوی تولید و الگوی کشت.  ریزی، ماشینبندی، قوانین و برنامهبسته

ای حدوزه  هد مصدرف نهداده  وری بهدره توسعه مکانیزاسدیون یکدی از عوامدل اصدلی و تدابیر گدذار در افدزایش تولیدد و         

هدای کشداورزی )تهیده زمدین، کاشدت، داشدت و       . مباحثی چدون کدارکرد ماشدین   رودبه شمار میاز جمله آب کشاورزی 

هدای محیطدی از   آیی انر ی، مدیریت تدنش برداشت(، مدیریت آب و خاآ در کشاورزی حفا تی، مدیریت و بهبود کار

هدای  شود. امروزه تولید انواع محصوالت کشاورزی در محدیط وری محسوب میموارد موبر در بهبود تولید و افزایش بهره

فراهم ساختن شرایط مناسب بدرای تولیدد حدداکثر و حتدی خدار  از فصدل و نیدز کنتدرل میدزان          دلیل امکانکنترل شده، به

ویژه آب، مورد توجه خداص قدرار گرفتده اسدت. افدزایش      ها بههای کشاورزی و سعی در کاهش مصرف آنمصرف نهاده

وری آب، از جملده مدواردی هسدتند کده در     توجده در بهدره  عملکرد توام با کاهش مصرف آب و در نتیجده افدزایش قابدل   

هایی مانندد، افدزایش سدطح زیدر     حلغذایی راه ای برخوردارند. اگرچه برای غلبه بر چالش امنیتهها از اهمیت ویژگلخانه

های کشاورزی، کنترل جمعیت و رشد مصرف، افزایش واردات و ... ارائه شدده اسدت امدا    کشت و عملکرد، افزایش نهاده

 اند.  های اجرایی خاص خود مواجههر یک از این موارد با محدودیت

 یبدرا های آتی کشور مدنظر قدرار گیدرد آن اسدت کده     نامهوری آب که باید در برنکته مهم در خصوص ارتقای بهره

بدا   میمستق هایوجود دارد. در روش میرمستقیغ هایو روش میمستق هایشامل روش یآب دو راهبرد کل یوربهره یارتقا

همزمان با کاهش مخر  کسر، صورت کسدر   یقیتلف هایبا روش ایکاهش مخر  کسر و  ،وریصورت کسر بهره شیافزا

آن  یدارد و بدرا  تید اهم اریکه اگرچه بسد  شودیپرداخته م ییندهایفرآاساساً به  م،یرمستقیغ های. در روشابدی شیافزا زین

 دنیمحصول از زمدان برداشدت تدا رسد     عاتضای کاهش. اندمختلف مصرف شده، اما کمتر مورد توجه واقع شده یهانهاده

از  یکودهدا و خسدارات ناشد    ییکاهش آبشو ،یاریو آب یکشاورز یهانیماش یبدست مصرف کننده، کاهش تلفات انر 

. بدا  باشدند یآب مدوبر مد   یوردر بهبدود بهدره   میرمستقیاقدامات هستند که بطور غ نیاز جمله ا یمخاطرات بخش کشاورز

 رسدیآنها، به نظر م یشیمصرف آب و روند افزا وریو بهره یاریراندمان آب هایشاخص ریموجود مقاد تیتوجه به وضع

شدده و   کید ( نزدلیپتانسد  ری)مقداد  یباالدسدت  هدای در برنامده  دهشد  یهددف گدذار   ریبده مقداد   کینزد ندهیکه کشور در آ

 شدود یمد  شدنهاد یپ رو،نید ذکدر شدده نخواهندد داشدت. ازا     هدای شداخص  یدر ارتقدا  یچندان ریتابدیگر  میمستق یراهبردها

تدرین راه، اسدتفاده   لذا عملی .ردیقرار گ تیدر اولو یمحصوالت کشاورز عاتیاز جمله کاهش ضا میرمستقیغ یراهبردها
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ها کاهش ضایعات است. فرآوری و کداهش ضدایعات در حقیقدت ندوعی افدزایش      بهینه از تولیدات موجود، و در راس آن

 وری منابع تولید است.بهره

 

 در ایران هاي نوین آبياريسامانهتوسعه  -3-4

ای کشدور در  هدای توسدعه  هدای مختلدف برنامده   مهمی که در حوزه آب و خداآ طدی سدال   یکی از اقدامات زیربنایی 

فشار است. به طوری کده  های آبیاری تحتوری مصرف آب صورت گرفته توجه خاص به توسعه روشراستای بهبود بهره

شدده اسدت. عملکدرد سداالنه      فشدار مجهدز  های آبیاری تحتمیلیون هکتار از اراضی کشور به انواع سامانه 2تاکنون حدود 

و عملکدرد کلدی    21در شدکل   9916تا  9961ای کشور از سال های توسعهی مختلف برنامههاها طی سالتوسعه این سامانه

قابدل    99و  91هدای  کده از شدکل  . همدانطوری (9912)بی ندام،    ارائه شده است 91ی آبیاری مطابق شکل هااجرای سامانه

ی مختلدف  هدا هدزار هکتدار از اراضدی آبدی بده سدامانه       911گذشته بطور متوسط ساالنه حدود  یهامالحظه است، طی سال

کده  های اخیر از روند رشد بیشتری برخوردار بوده اسدت بطدوری  آبیاری تحت فشار مجهز گردیده است. این روند در سال

هدای پدیش بیندی    چنین بر اسداس برنامده  هزار هکتار بوده است. هم 931ها بیش از عملکرد اجرایی این سامانه 9916در سال 

هدای  برنامه ششم توسعه کشور، وزارت جهادکشاورزی مکلدف بده توسدعه سدامانه     95شده از جمله بندهای الف و ب ماده 

 نوین آبیاری گردیده است. 
 

 
 (9308، نامبی) فشارهاي آبياري تحتروند توسعه سامانه -00شکل 
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 (9308، نامبی)9308هاي آبياري تحت فشار تا آذرماه عملکرد كلی توسعه سامانه -39شکل 

 

 هاي نوین آبياري اجرا شده در كشورانواع سامانه

هدای آبیداری تحدت فشدار     مربدوط بده مجمدوع اندواع مختلدف سدامانه       99و  91هدای  اعداد و ارقام ارائه شده در شکل

اندد.  اقتصدادی، اجتمداعی و اقلیمدی مدورد اسدتفاده قدرار گرفتده       ها انواع مختلفی با توجه به شدرایط  شند. در این سامانهبامی

هدای  و بحدث است ها مترتب های عام و یا خاصی بر آنای دارند که کاربردههای آبیاری خصوصیات ویژهریک از سامانه

هدا  یدک از ایدن روش  هدای هر مختصری از ویژگیو در ادامه تواند تعیین کننده باشد. در این بخش اقتصادی به تنهایی نمی

   شده است.ارائه 

 ايههاي آبياري قطرسامانه

هدای آبیدداری بدارانی و سددطحی اسددت.   ای بیشدتر از سددامانه هدای قطددره گددذاری اولیده سیسددتم بطدورکلی هزیندده سدرمایه  

سدال بددون نیداز بده      21ای در باغات )در صورت استاندارد بودن لوازم( حدداقل تدا   ههای آبیاری قطربرداری از سامانهبهره

های آبیداری،  ای محصوالت زراعی، به دلیل نیاز به جایگزینی ساالنه نوارهپذیرد. اما در آبیاری قطرهزینه  خاصی انجام می

 مدی شود، کشداورزانی کده امکاندات و تمکدن مدالی ک     کند که این امر باعث میهزینه  بسیار زیادی به  کشاورز تحمیل می

ای در زراعدت اقددام نمدوده و در    ههدای آبیداری قطدر   ده از اعتبارات رایگان دولتی، نسبت به احداث سدامانه ارند، با استفاد
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سیستم آبیداری در  برداری از بهرهها، در برخی موارد های بعدی به دلیل عدم توانایی مالی و یا تمایل به جایگزینی نوارسال

 .شودها متوقف زراعت

   ي آبياريهاماشين

شوند کده در زمدان حرکدت قدادر بده آبیداری بدوده و        های آبیاری تحت فشاری اطالق میهای آبیاری به سیستمماشین

هدا در اراضدی   اگرچده هزینده  تجهیدزات اولیده آن    های آنها عمدتا از فوالد تشکیل شده است. مانند سنترپیوت و لینیر سازه

تواندد دراز باشدد. ضدمن    ها میبرداری از آنها کم بوده و طول عمر بهرهبرداری از آنکوچک زیاد است ولی هزینه  بهره

. هرچند الزم است حدداقل سدطح، بده لحداظ داشدتن      دارندهای بارانی در بین سایر سیستمرا اینکه باالترین راندمان آبیاری 

هدای جدیدد و ارتفداع قابدل تنظدیم      وجه به پاشدنده ها هم با تتوجیه اقتصادی تعریف گردد، هزینه انر ی مصرفی این سیستم

 ها رجحان دارد.          بر سایر سیستمدر اغلب موارد ها، آن

   آبياري بارانی كالسيک و رول الینهاي سامانه

رداری بد های کدارگری و بهدره  های بارانی دارند ولی هزینهگذاری اولیه کمتری نسبت به برخی از سامانههزینه  سرمایه

ها که در دهده  ها بوده و استهالآ زیادی نیز دارند. همین مشکل باعث شده است که این سامانهها زیادتر از سایر سامانهآن

قبل با استقبال کشاورزان مواجه بود، به تدری  محبوبیت خود را از دست داده و تعداد قابل توجهی از کشاورزان اقددام بده   

  ها نمایند.آوری آنجمع

 هاي جابجا شوندهثابت با آبپاشآبياري بارانی كالسيک 

بدرداری و  های بارانی(، به دلیل سهولت در بهدره گذاری اولیه و نیاز به انر ی زیاد )بیشتر از سایر سیستمبه رغم سرمایه 

ای نده  هایدن سدامانه در آیندد   هان زیادی پیدا کدرده اسدت. ولدی    های اخیر خوامصونیت در برابر سرقت لوازم، در سالعدم 

هدای آبیداری   محبوبیت خود را از دست خواهد داد و به سرنوشت سیستم واقعی شدن هزینه  انر یچندان دور با افزایش و 

 بارانی کالسیک متحرآ و رول الین دچار خواهد شد. 

 ه اي یا گانآبياري بارانی قرقر

شود و  از دو بخش بدوم و گدان تشدکیل شدده     های تکمیلی استفاده میبیاریاین سامانه در سایر نقاط دنیا بیشتر برای آ

شدود و پدس از سدبز شددن بدذر و      های نوع اس ریر برای سبز کدردن بدذر اسدتفاده مدی    است. قسمت بوم با استفاده از آب اش

. برای کارکرد این سامانه نیاز بده یدک   کنداستقرار بوته، آبیاری با استفاده از آب اش گان )با فشار و دبی زیاد( ادامه پیدا می

شد و همانند روش کالسیک بابت رایزر متحرآ نیاز به اندر ی بیشدتری اسدت. ایدن سدامانه      بامیموتور دیزل و یا تراکتور 
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های تحت فشار در کشور، بدون دستگاه بوم وارد کشدور شدد   آبیاری در ابتدای طرح گسترش سطح تحت پوشش آبیاری

های جهاد کشداورزی  سازنده داخلی نیز همین روش را برای تولید، سرلوحه کار خویش قرار دادند. سازمانهای و شرکت

های دولتی و بدون توجه به امکانات فنی کشاورز، دبی در نیز در برخی موارد بدون مطالعه این سامانه را با استفاده از یارانه

هدای غربدی کشدور( در اختیدار کشداورزان      بردار )مخصوصا در استانهاختیار طرح، نوع و مرحله کشت گیاه و آموزش بهر

)بدون بوم( به گیاه، مخصوصدا در مرحلده    قرار دادند. کشاورزان در اولین مراحل آبیاری متوجه خسارت این سامانه ناقص

هدایی  ای اخیدر، شدرکت  هد های آبیاری سطحی روی آورند.  البته در سدال ها کردن آن به سراغ سیستمسبز شدن شده و با ر

ای همراه با بوم، اقدام بده بازاریدابی کدرده و    ههای آبیاری قرقر)واردات یا ساخت داخل کشور( مجدداً برای فروش سیستم

 کنند.  آنرا به عنوان یک سامانه آبیاری جدید معرفی می

 هامقایسه كلی انواع روش

هدا  بالقوه دارای مزایایی هستند که اگدر نکدات الزم و اختصاصدی آن    های آبیاری تحت فشار به طورهر یک از سامانه

توانند بسیار مفید و موبر واقع گردیده و موجبدات بهبدود کیفدی و کمدی     برداری رعایت گردد، میدر طراحی، اجرا و بهره

فانه حرکدت  محصول، افزایش کارآیی مصرف آب و کاهش برداشت از مندابع آب زیرزمیندی را فدراهم آورندد. امدا متاسد      

فشدار و فقددان یدک سیسدتم دقیدق آموزشدی،       هدای آبیداری تحدت   شتاب زده در مسیر گسترش سطح تحت پوشش سدامانه 

هدا در  آوری ایدن سدامانه  های الزم، و ... منجر بده جمدع  اجرایی،  نظارت و ارزیابی و نیز ارائه اعتبارات رایگان بدون کنترل

های زیاد کارآیی الزم و قابدل قبدول   ری اجرا شده به سیستم سطحی شده و علیرغم هزینهبرخی موارد و یا تغییر سامانه آبیا

 .(b9914)عباسی و همکاران،  را نداشته باشد

 هاي نوین آبياريارزیابی وضع موجود سامانه

ایدن زمینده در    ، اگرچه از نظر کمی هنوز راه نرفته زیدادی در 23و  22ی هابا توجه به اعداد و ارقام ارائه شده در شکل

ها، بده طدور   دهند که به لحاظ کیفی در برخی موارد، اهداف اولیه پرو ههای انجام شده نشان میپیش رو است، اما بررسی

های پیشدرو در زمینده آبیداری تحدت فشدار، ندوع سیسدتم آبیداری و         کامل محقق نشده است. در اغلب نقاط دنیا و یا کشور

هدای  های متعددی از قبیل؛ سرعت باد، دما، کیفیدت و کمیدت آب، پدارامتر   ر اساس شاخصسازگاری آن در یک منطقه، ب

که در ایدران دقدت   شود. در صورتیهیدرودینامیکی و فیزیکی خاآ، توپوگرافی و مشخصات زراعی گیاه و .... تعیین می

های فنی کمتر توجه شده و توسعه فیزیکدی  جنبهعمل نیامده و در اکثر موارد در عمل به این ها بهکافی در توسعه این روش
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هدایی  در اولویت اصلی بوده است. این امر موجب شده است در برخی مناطق، اهداف مورد انتظار محقق نگردد کده نمونده  

 : (b9914)عباسی و همکاران،  گیرنداز این موارد به شرح ذیل، مورد اشاره قرار می

 های طراحی قید ر دفترچهدمیکمتر توجه شده و صرفا ممکن است به عنوان مشخصات اقلیها به سرعت باد در طراحی

 ای دارد.ههای بارانی، باد نقش بسیار تعیین کنندکه در انتخاب سامانهشده باشد، در حالی

   سدامانه بدارانی،   ای، مسدمومیت گیداه در   ههدا در آبیداری قطدر   چکدان کیفیت آب، تابیر قابل توجهی در گرفتگدی قطدره

افزایش شدوری در پروفیدل خداآ و تجمدع امدالح در سدطح خداآ دارد. ایدن عامدل در بسدیاری از منداطق کشدور بدرای              

هدای  المللی بوده و اسدتاندارد خاصدی نیدز بدرای درجده تناسدب سیسدتم       های بینهای تحت فشار، خار  از استانداردآبیاری

 ست.آبیاری نوین با کیفیت آب تدوین نشده ا

 ها عمدتا بر اسداس دبدی   از نظر کمیت آب نیز به خاطر برخورداری از تسهیالت بالعوض بیشتر، قریب به اتفاق طراحی

که ممکن است امکان برداشت دبی معادل پروانه از چاه وجود نداشته باشد. این امر ها انجام شده است. در حالیپروانه چاه

آبیاری تحت فشار تابیری بر کاهش برداشت از مندابع آب زیرزمیندی و کداهش بحدران     های نیز باعث شده است که سامانه

ها نداشته باشد. حتی منجر به افزایش سطح زیرکشت و برداشت از سفره آب زیرزمینی شده اسدت کده هدر    آب اکثر دشت

ای وزارت متبدوع در عددم   هد تحت فشدار و مغدایر بدا سیاسدت     دو اتفاق مذکور بر خالف اهداف اولیه توسعه سطح آبیاری

 توسعه سطح زیر کشت است.

 ها بطور کامل رعایت نشده اسدت. در قریدب بده اتفداق     مشخصات هیدرودینامیکی و فیزیک خاآ نیز در همه طراحی

های آبیاری تحت فشار، طراحان صرفاً دیدگاه هیدرولیکی داشته و مسائل مربوطه رعایت شده است کده ابدرات ایدن    طرح

 کند. که ابرات سایر عوامل در دراز مدت  هور پیدا میگردد. در حالیبرداری نمایان میشروع بهره عوامل در

 ها، محدیط زیسدت و   های آبیاری )شبکه، کانال، لوله و ...( دیدگاه حف  خاآعالوه بر مسائل فوق، در طراحی سیستم

ابرات مخرب آن بر کشداورزی و محدیط زیسدت در     مسائل مرتبط با حیات وحش موجود کمتر مورد توجه بوده است که

 تر خواهد شد.     آینده نمایان

      

 چالش و تهدیدها منابع و مصارف آب در ایران   -5

تندوع اقلیمدی،   از جملده؛  ی بسیار زیاد و مناسب کشور از نظر مندابع طبیعدی و خددادادی    هاو  رفیت هاعلیرغم فرصت

هدای  رها، و حتدی کوی ها، رودها و دریاچهها، کوهها، جنگلجانوری و گیاهی، دشتی هاوضعیت  ئوپلوتیکی، تنوع گونه



 

 
 

40 

د، شد های قبلی گزارش اشداره  به  اهر خشن ولی مستعد برخوداری از انر ی خورشیدی و ... که به برخی از آنها در بخش

های بنیادی چالشترین عمدهاست.  هایی نیز وجود دارند که نیازمند نگاه خردمندانه و مدیریت هوشمندانهمسائل و چالش

  کرد:توان به شرح زیر خالصه را می در رابطه با منابع آب در ایران

 ،محدودیت ذاتی آب 

 هاتوزیع نامناسب مکانی و زمانی بارش، 

 ی مختلف مصرف آب، هاافزایش جمعیت و تقاضا در بخش 

   ،کاهش کیفیت آب 

 تغییر اقلیم و خشکسالی 

 های آماری پایه دقیق و قابل اعتماد نبود داده 

 حکمرانی غیراصولی و مدیریت غیریک ارچه منابع آب 

 مسائل سیاسی و اجتماعی 

 ها و قوانین مربوط به آب در کشورعدم اجرای سیاست 

 ها و قوانین در حوزة آبعدم/ضعف نظارت بر اجرای سیاست 

 برداران، سن باال و کم سوادی آنهاتعداد زیاد بهره 

 رمجازیغ یهاچاه ادیز دتعدا 

تدرین   مهمتدرین  دهدد. را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل مدی  آن بخش اعظم که ران سرزمینی کوهستانی است ای

اسدت.   ی بین مقدار بارندگی )ساالنه( و تبخیر )توان تبخیدری محدیط(  رابطه ،معیار برای تعیین درجه خشکی در یک منطقه

خشکی آن منطقه بیشتر است. به جز نواحی محدودی از ایدران    توان تبخیر کمتر باشد درجهر اندازه مقدار باران نسبت به 

)حاشیه ی دریای خزر( در سایر مناطق توان تبخیر به مراتب باالتر از مقدار واقعدی بارنددگی اسدت. مدثال در یدزد میدانگین       

خشدکی در   لدذا  شدد. بامیمتر میلی 9111حیط متر است حال آنکه در این منطقه توان تبخیری میمیل 61ساالنه ی بارندگی 

های جهانی منابع آب، اکثر نقاط کشور ایران دارای شدرایط  بندی سازمانمایران یک واقعیت اقلیمی است و بر اساس تقسی

 در کشور مطرح است. هاهمواره به عنوان یک عامل محدود کننده فعالیتبحران فیزیکی آب بوده و این امر 

آیدد کده در   های زیرزمینی یکی دیگر از مسایل اساسی کشور در بخش آب به شمار میرویه آب از آببر داشت بی 

هدای  شور سطح سفرهک نواحی  حال حاضر مشکالت جدی را در کشور پدید آورده است. به همین دلیل نیز در بسیاری از
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 کده هدای زیرزمیندی تشددید شدده     بدرداری از آب های اخیر، افزایش بهرهآب زیر زمینی افت کرده و با توجه به خشکسالی

 (. 9932)بی نام، خسارتهای غیر قابل جبرانی را بر منابع آبی زیرزمینی کشور وارد آورده است 

های صنعتی، کشاورزی و شدهری نیدز از دیگدر عوامدل تهدیدد کنندده       در کنار کاهش کمیت منابع آب، انتشار پساب 

شوند. عالوه برعوامل محیطی )شامل میزان بارش، نوع بارش، تغییر اقلیم و نیدز تغییدر   آب کشور محسوب می منابع محدود

جمعیدت و  متعددی دیگری نیز وجود دارند که در راستای تشددید عوامدل محیطدی عمدل مدی نمایندد.        نوع بارش(، عوامل

شدند.  بامیقابل کنترل، اصالح و مدیریت  رهای بشریکه همواره در حال تغییر بوده و با رفتاهستند عواملی مصرف هر دو 

، بده طدور طبیعدی    جمعیدت توانند عوامل محیطی را به شدت تشددید نمایندد. افدزایش    این عوامل در صورت بی توجهی می

آهندگ رشدد   افزایش نیاز به غذا، شرب و بهداشت، تکنولو ی و صنعت را به دنبال دارد. این عوامل هر یک به نوبه خدود  

از مندابع تجدیدد شدونده آب    درصدد   31الدی   21امروزه نزدیک بده  ای که گونهد؛ بهنداررا برای انواع مصارف آب  تقاضا

 شد. بامیدرصد  41گیرد. این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی این شاخص حداکثر مورد مصرف قرار می

در میزان مصرف و چه در بعد کیفیدت آب دارندد. مصدرف    ای چه های صنعت و خدمات نیز هرکدام سهم ویژهبخش

درصدد آن بده صدورت     21الدی   61در سدال اسدت کده حددود      مترمکعدب آب بخش صنعت کشدور حددود یدک میلیدارد     

یی از هدا . بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران، غالب صدنایع در بخدش  شودمیی صنعتی در محیط زیست تخلیه هابفاضال

 .این موضوع زمینه ساز مشکالت زیست محیطی متعدد در این نواحی بوده استکشور متمرکز شده که 

تری اسدت  های پیچیدهپیامدهای افزایش مصرف آب در بخش صنعت باعث بروز آلودگی ،هددمیها نشان پیش بینی

دولتدی بدودن   تری خواهد بود. ضعف فناوری و فرسدوده بدودن صدنایع و همچندین     های تکمیلی و پیشرفتهکه مستلزم تصفیه

نمایدد، از  عمده صنایع کشور که امکان برخورد با صنایع آالینده به ویژه صنایع آالینده منابع آبی را بدا مشدکل مواجده مدی    

 .های این بخش استییدیگر نارسا

نیز در تشدید اوضداع نابسدامان    ضعف مدیریت  ،های محیطی و اقلیمیتوان گفت عالوه بر محدودیتدر مجموع می

 توان به شرح زیر خالصه نمود:اند. برخی از این عوامل را میموبر بوده

       با اینکه اقدامات و زحمات زیادی طی سالیان اخیر در مهندسی آب صورت گرفتده اسدت ولدی ابربخشدی اقددامات در

 حد انتظار نبوده است.

 است. ای تفکر سیستمی حاکم نبودهدر اقدامات توسعه 

 باشد.های اقتصادی و اجتماعی ناشی از جزء نگری میامروزه بسیاری از مسایل و مشکالت جوامع بشری و سیستم 
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 ها بر مبنای تمایالت سیاسی، صنفی، قومیتی، و روابط خدار  از ضدوابط فندی    سازیها و تصمیمگیریبسیاری از تصمیم

 و اقتصادی بوده است. 

 

 آب منابع و مصارفوضعيت تحليل  -4

 سازگاري با طبيعت  -4-9

های جهانی مندابع آب، اکثدر نقداط کشدور     خشکی در ایران یک واقعیت اقلیمی است و بر اساس تقسیم بندی سازمان

هدای  هدای مختلدف بده آب، آسدیب    ایران دارای شرایط بحران فیزیکی آب است. با توجه بده روندد روزافدزون نیداز بخدش     

 بدر اسداس گدزارش موسسده بدین المللدی مددیریت آب       که ر نیز خواهد شد. به طوریتهای آینده جدیخشکسالی در سال

(IWMI،) به منابع آب قابل استحصدال خدود    درصد 992باید بتواند  2125تا سال  موجود یتکشور ایران برای حف  وضع

حفا دت از سدایر   ، صنعت و شربکشاورزی، های های روزافزون بخشنیاز و پتانسیل منابع آببا توجه به  امراین  .بیفزاید

 ،تدرین و خردمندانده تدرین راهبدرد    زیستی بسیار دشدوار و حتدی ناشددنی اسدت. بندابراین، در چندین شدرایطی اصدولی        منابع 

 های طبیعی و آمایش سرزمین است.  ریزی بر اساس پتانسیلسازگاری با طبیعت و برنامه

 

 توسعه سد و شبکه  -4-0

زهکشی کشدور، نکدات   های مدرن آبیاری و با توجه به آمار و اطالعات ارائه شده در خصوص وضعیت موجود شبکه

 شند: بامیفنی و مدیریتی متعددی به شرح زیر قابل استنتا  

 .تعداد سدها در کشور ایران، بیشتر از سایر کشورها است. این موضوع باعث ایجاد مسائل زیست محیطی شده است 

 ای کشور بوده بطوریکه در دهه هفتاد از رشد بسیار چشمگیری نسبت های توسعههای اصلی برنامهسدسازی از اولویت

 به بعد توسعه سدسازی در کشور روند کاهشی داشته است.  9911های قبل برخوردار بوده است. البته از سال به سال

  جمعیت و نیازهای اساسی جامعه بشری، روندد توسدعه سدسدازی ابتددا     به طور کلی، در کشور ایران و جهان با افزایش

 افزایش و س س با گسترش و توسعه ابرات زیست محیطی سدها، کاهش یافته است.

 توان گفدت بده دلیدل بحدران آب در سراسدر جهدان و بده منظدور         در مورد اهداف سدسازی در کشور ایران و جهان می

های سطحی و تأمین نیازهای اساسی )شرب و غذا(، سدسازی ابتددا بدا هددف    ره آبمدیریت بهینه منابع محدود آبی، ذخی

تأمین آب کشاورزی و شرب صورت گرفته، س س با توجه بده تواندایی بداالی سددها بدرای مهدار سدیالب و حفد  امنیدت          
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تولید انر ی بدرق   اقتصادی و جانی به منظور کنترل سیالب احداث شده است. از بین اهداف سدسازی، کشور ایران از نظر

 های تفریحی و زیست محیطی سدسازی با کشورهای دیگر در جهان اختالف دارد.آبی و جنبه

      نوع سد )از نظر مصالح ساخت( در کشور ایران به دالیلی از جمله هزینه کمتر ساخت و سدازگاری بیشدتر بدا وضدعیت

ای و بتنی و سدنگی در صددر قدرار دارندد.     سنگریزهاقلیمی عمدتاً خاکی است. از این نظر سدهای خاکی نسبت به سدهای 

 ساخت سدهای خاکی در جهان نیز از دوران اولیه تمدن بشری تا به امروز روا  دارد. 

 مخدازن  میلیون مترمکعب است. حجم 9برداری شده در کشور ایران بیشتر از حجم مخزن بیش از نیمی از سدهای بهره 

بدرداری از مخدازنی   بهدره  بنابراین باشد.می سیالب کنترل برای الزم حجم از یشترب کشور اکثر سدهای در آب ذخیره برای

 هیددرولو یکی و  هدای بیندی فعال مخازن، پیش اند، به منظور مهار سیالب، با مدیریتکه برای اهداف مختلف احداث شده

 است.پذیر امکان هاماهواره مانند هاتکنولو ی جدیدترین و فصلی خصوصیات و هواشناسی

 39  است کده   کهشوند. در حالیمتر دارند و جز سدهای بلند محسوب می 95درصد از سدهای ایران، ارتفاعی بیشتر از

بیش از نیمی از سدهای ساخته شده در کشور آمریکا جز سدهای کوتاه هستند. به طور کلی ارتفاع سدها در کشدور ایدران   

 زیست محیطی سدها است. هایانگر توجه ناچیز ایرانیان به جنبهجهان است که بی یبسیار بیشتر از سایر کشورها

 

 هاي آبياري و زهکشیتوسعه شبکه -4-3

هدای آبیداری و زهکشدی    بدرداری و توسدعه شدبکه   علیرغم اقدامات و خدمات شایانی کده تداکنون در سداماندهی بهدره    

حد انتظار بوده است. برخی از ایدن مدوارد   صورت گرفته است، ابربخشی اقدامات انجام شده بنا به دالیل متعددی کمتر از 

 توان به شرح زیر خالصه نمود:را می

هدای  های مدرن آبیاری و زهکشی با هدف استفاده بهینده و پایددار از مندابع محددود آب یکدی از راهکدار      توسعه شبکه -

 اصولی برای سازگاری با شرایط بحرانی آب ایران است. 

ها صدورت  های آبیاری و زهکشی متناسب با توسعه سدهای سد سازی، احداث شبکهرغم جدیت در توسعه پرو هعلی -

 نگرفته است.  

ها نبوده است ولی به لحاظ کمدی از  های اصلی آبیاری و زهکشی هرچند هماهنگ و همزمان با توسعه سدتوسعه شبکه -

 پیشرفت خوبی برخوردار بوده است.

 های اصلی از عقب افتادگی فاحشی برخوردار است.  های فرعی آبیاری و زهکشی نسبت به شبکهاحداث شبکه -
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 سازی وجود دارد. ها نسبت به سدای در احداث کل شبکهعقب افتادگی قابل مالحظه -

نظدر   های اصلی و فرعی آبیداری و زهکشدی هدم از نظدر زمدانی و هدم از      ها و شبکهتوسعه سد :توان گفتبطورکلی می -

مکانی ناهماهنگ بوده است. بطوریکه در بسیاری از موارد شبکه اصلی تکمیل شده ولدی هندوز شدبکه فرعدی اجدرا نشدده       

 های اصلی و فرعی اجرا شده ولی تامین آب از سد ممکن نیست. است و برعکس. حتی در مواردی نیز شبکه

 صدورت گرفتده، هددف اصدلی ایدن پدرو ه کده همدان        های کالن گذاریاقدامات شایان و سرمایهبا وجود در مجموع   -

برداری از این تاسیسات و استفاده بهینه از منابع آب و افدزایش تولیدد بده ازای واحدد حجدم آب اسدت، محقدق نشدده         بهره 

 است.

حدود  های مدرن خواهد بود وها و شبکهاز اراضی آبی کشور زیر سدحداکثر نیمی سدسازی های با تکمیل کل طرح -

 بصورت سنتی باقی خواهد ماند.زیر دست سایر منابع )چاه، چشمه، و....( و کشور، از اراضی آبی  یگردمینی

 

 هاي نوین آبياريتوسعه سامانه -4-5

هدای ندوین   های اخیر در توسدعه روش ها و خدمات دلسوزانه سیاستگذاران و کارشناسان کشور در سالبا وجود تالش

اقدامات کمتر از حد انتظار بوده است. لذا ضروری است در ادامه راه با تکیه بر تجربیدات سده دهده    آبیاری، ابر بخشی این 

هدا مبدذول   هدا در کندار توسدعه کمدی آن    ای به ارتقاء سطح کیفدی اجدرای سیسدتم   فعالیت اجرایی و پژوهشی، توجه شایسته

هدا و پیشدنهادهای   هدا، راهبدرد  اری و ارتقاء ابربخشدی آن های آبیداشت. در این راستا و به منظور تداوم توسعه پایدار روش

 شود:  گذاری و عملیاتی به شرح زیر ارائه میمورد نظر در سه بخش فنی و اجرایی، سیاست

 هاي فنیپيشنهاد

هدای  ها و روشسویه، ضروری است به الزامات طراحی و اجرای صحیح انواع سامانههای یکگیریبا اجتناب از جهت -

 آبیاری )اعم از بقلی، تحت فشار و ...( توجه جدی و کافی صورت گیرد.  

 های کم انر ی بر، تاکید گردد.های آبیاری، بر استفاده از سامانهدر انتخاب سامانه -

مدا، اندر ی، پایدداری    ها، عالوه بر سلیقه کشاورز، بر مطالعه دقیدق امکاندات محلدی، ابدرات بداد، د     برای جانمایی سامانه -

 خاآ، مسائل زیست محیطی و حق آبه حیات وحش تاکید گردد. 

سقف پروانده برداشدت(    ها بر اساس کسری از دبی موجود )تادر مقابل اعتبارات رایگان، ترتیبی اتخاذ گردد تا طراحی -

 و بدون افزایش سطح زیرکشت قبلی انجام شود.

 قانون تحویل حجمی آب اجرایی شود. -
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 های مجری مو ف به آموزش و کمک به راهبری سامانه آبیاری به مدت حداقل دو سال زراعی باشند.  شرکت -

 ها بطور مستمر انجام شود.  های بزرگ پایش سیستمدر طرح -

 

  يگذاراستيس و ییاجرا يهاشنهاديپ

ها اسدت. در  اجرای موفق سیاستناپذیر در های اجتنابمدیریت یک ارچه عرضه و تقاضای آب کشاورزی از ضرورت -

 باشد.های نیرو و جهاد کشاورزی مورد تاکید میاین ارتباط ضرورت ایجاد هماهنگی بیشتر بین وزارتخانه

پوشدش   های آبیداری، فقدط بده اراضدی تحدت     ای سامانه، اعتبارات یارانهجلوگیری از خرد شدن بیشتر اراضیبه منظور  -

یک منبع آبی )چاه( و بصورت یک ارچه داده شود و از دادن این اعتبارات به قسدمتی از اراضدی تحدت پوشدش یدک منبدع       

 بران گردند. های آبآبی خودداری شود تا کشاورزان تشویق به تشکیل تعاونی

های همگانی، به ویژه صدا و سیمای جمهدوری اسدالمی   ها در رسانهبرداری از این سامانههای صحیح بهرهتروی  روش -

 تواند مفید و موبر واقع شود.ایران می

هدای  هدای بخدش  سدازی سیاسدت  های آبیاری تحت فشار و هماهنگمدیریت یک ارچه تامین انر ی برای توسعه سامانه -

 رار گیرد.هایی است که باید مورد توجه قآب و برق کشور از ضرورت

هدا  رسد. چرا که ناپایداری روشهای استفاده از تسهیالت دولتی  ضروری به نظر میبازنگری در قوانین و دستورالعمل -

هدا،  شهای آبیاری در قوانین بودجه کشور و عدم تحلیل کارآمدی یا ناکارآمددی ایدن رو  های تامین اعتبار سامانهکارو راه

بدرداری از ایدن   های پرداخت شده تاکنون، از مشکالت  اساسی در کاهش موفقیدت بهدره  ها و یارانهیگذاربه ویژه سرمایه

 ها بوده است.سامانه

برداران، اعتقاد بر این است که تامین ضمن تاکید بر کارآمدبودن و ضرورت توجه بیشتر به تحویل حجمی آب به بهره -

چندین حصدول موفقیدت در ایدن زمینده مسدتلزم       ه توجده و اهتمدام جددی دارد، هدم    های الزم در این زمینه نیداز بد  زیرساخت

 باشد.بها میهای تعیین آبگذاریهماهنگی در سیاست

هدای برنامده   گدذاری شدود؛ سیاسدت  های دوره جدید خشکسالی در ایران، پیشنهاد میآمدبا تاکید مجدد بر توجه به پی -

 مدیریت آب انجام شود.کشور با محوریت  ششم توسعه عمرانی
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های آبیاری، اعدم  برداری از سامانههای علمی برای بهرهتوجه به مسایل و مشکالت اجتماعی و تروی  و آموزش روش -

هدای انجدام شدده تداکنون بدوده      گدذاری ی مدیریت و سیاسدت ها، به عنوان حلقه مفقودهاز بقلی و تحت فشار و سایر روش

 های جدید به صورت جدی و موبرتر مورد توجه و تاکید قرار گیرد.ریزیدر برنامهرود است و انتظار می

هدای  کدار هدا راه های شورای عالی آب، انتظار دارد در این فعالیدت ضمن تاکید بر ضرورت افزایش اختیارات و فعالیت -

ه اسدتفاده مسدتقیم از نظدرات بدنده     هدای آب کشدور، بده ویدژ    گدذاری هدای مدوبر در سیاسدت   الزم برای حضور سایر بخش

 برداران آب کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.کارشناسی و بهره

 

 منابع آب زیرزمينی  -4-4

بدا توجده بده اینکده میدزان      . کشدور در بخدش آب اسدت   اصلی های های زیرزمینی یکی از چالشرویه آببرداشت بی

هدای تدأمین آب،   نداشته، تحلیل روند تخلیه با توجه بده روش های گذشته کاهش ی زیرزمینی در سالهاآبی از برداربهره

بسدیار   منابع یداد شدده  میزان خروجی آب از  که. بطوریعمیق، قنات و چشمه کامالً مشهود استشامل چاه عمیق، چاه نیمه

مدورد   135913مدورد بده    424191سدال از   93، میزان مجاری خروجدی آب طدی   دیگربه عبارتی است.  کاهش پیدا کرده

ی زیرزمیندی و تخلیده آن در راسدتای اضدافه     هدا آبنشدان از افدت شددید    است. ایدن موضدوع   برابر شده  9/2  یعنیرسیده 

 ده است. ی زیرزمینی طی سالیان گذشته گردیهاآببرداشت از 

هدای  بدا توجده بده خشکسدالی     و کرده افت زیرزمینی آب هایسفره سطح کشور نواحی از  در حال حاضر در بسیاری

های زیرزمینی تشدید شده و خسارات غیرقابل جبراندی را بدر مندابع آب زیرزمیندی کشدور      برداری از آباخیر افزایش بهره

یت بدی  هدا بدا وضدع   های زیرزمینی و کاهش حجم ذخیره آبخدوان فرونشست زمین و کسری مخازن آب .وارد آورده است

های کشور، ساالنه با میدانگین کسدری   اکنون آبخوانمکه هشد. بطوریبامیبازگشت از عمده ترین مشکالت حادث شده 

 925سدال اخیدر مخدازن آب زیرزمیندی بدا کسدری مخدزن         42مواجه هستند. در  مترمکعبمیلیارد  2/5حجم مخزن معادل 

مترمکعدب آن در   میلیدارد  31میلیارد مترمکعدب آن در بیسدت سدال اخیدر،      11اند که بیش از میلیارد مترمکعبی مواجه شده

ای چدالش  وضوع آیندهمیلیارد مترمکعب آن مربوط به دوره کوتاه هفت سال گذشته است که این م 93پانزده سال اخیر و 

هدای مختلدف   منابع آب زیرزمیندی در تدأمین آب بخدش    .های وسیعی از کشور رقم زده و خواهد زدبرانگیز را برای بخش

و تمدن و حیات بخش وسیعی از کشور به آن وابسته اسدت.   شتهای داکشاورزی، صنعت و شرب کشور سهم موبر و عمده

درصدد   55ر تأمین آب کشور )کشاورزی، صدنعت و شدرب در کشدور( بدالغ بدر      در وضعیت کنونی سهم منابع زیرزمینی د
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نکته حائز اهمیت نقش مهم منابع آب زیرزمیندی در تدامین نیداز آب شدرب آحداد جامعده       . باشدنسبت به کل منابع آب می

صدیص  درصدی را بده خدود تخ   92های سطحی سهم های زیرزمینی تأمین شده و آبدرصد آن از طریق آب 69است که 

وابسدتگی صدرف یدا     .درصدد اسدت   31های زیرزمینی بدالغ بدر   دهند. البته در بخش تامین آب شرب روستایی سهم آبمی

های خراسان رضدوی، خراسدان شدمالی، خراسدان جندوبی، کرمدان، یدزد،        های زیادی از کشور مثل استانحداکثری بخش

هدایی نظیدر   ، لرستان، قدزوین، کردسدتان و حتدی اسدتان    های حاشیه سواحل جنوبی، زنجان، مرکزیاصفهان، فارس و استان

اقددامات و  تدوجهی بده   بدی  .های زیرزمینی، خود از الزامات توجه به این مهم اسدت چهارمحال و بختیاری و گلستان به آب

ر هدای کشدو  موردنیاز حفا ت از این منابع، باعث مشهود شدن پیامدهای کنونی و بحرانی شدن وضعیت آبخوانی هابرنامه

طوری که هم اکنون در کشور کسری مخزن و افت شدید سطح آب باعدث کمبدود آب و عددم قطعیدت در     شده است، به

 .روستای کشور با تانکر گردیده است 511شهرهای کشور از جمله تهران و حتی تأمین آب پن  هزار و تأمین آب کالن

 

 ي آبياري  هاراندمان  -4-6

دهد که روند کلی تغییرات راندمان آب آبیداری در  آبیاری در ایران نشان میی هابندی وضعیت موجود راندمانجمع

شدود توسدعه   فشدار، پیشدنهاد مدی   های مختلف آبیداری تحدت  روش کشور مثبت و افزایشی است. با توجه به مقادیر راندمان

کمتر در توزیدع آب و مصدرف اندر ی    ویژه کالسیک بابت، به دلیل همراه بودن با یکنواختی های آبیاری بارانی، به سامانه

بیشتر، در آینده با بررسی و دقت بیشتری بخصوص در مناطق با پتانسیل تبخیر زیاد دنبال شود. همچنین، با عنایت به سدطح  

هدای آبیداری   های کالن کشور اصدالح و بهبدود سدامانه   ریزیوسیع اراضی تحت آبیاری سنتی، ضروری است که در برنامه

رغم موارد عنوان شده، تدقیق و تکمیل اطالعات مربدوط بده رانددمان    ورد توجه و حمایت کافی قرار گیرد. بهسطحی نیز م

های کشدور از جملده اسدتان    های گزارش شده در برخی از استانکمبود دادههای بیشتری است. آب آبیاری نیازمند بررسی

مازندران، مرکزی، کردستان، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد موجب شده که راندمان کداربرد   الم،یا ،شرقی جانیآذربا

 خراسدان  تهران، هایاستان جمله ازها از استان یدر برخ ی،از طرف .باشدرا نداشته ها دقت مناسب استان نیدر اآبیاری آب 

از دقیقدی   یابید ارز تدوان یاندآ است که نمد  آنقدرش شده گزار هایداده زدیو بلوچستان، قم، لرستان و  ستانیس ،جنوبی

هدای کشدور نظیدر بوشدهر، خراسدان شدمالی و       ارائه کرد. در تعددادی از اسدتان  ها آب آبیاری در این استانراندمان  ریمقاد

ای ارزیدابی  بدر  ،هدا داده، امکان ارزیابی وضعیت راندمان آب آبیاری میسر نشدد. در ایدن اسدتان   فقدان به دلیل نیز هرمزگان 

هدای  بر اساس نتای  به دست آمدده از ایدن مطالعده، عمدده داده     .شودریزی باید برنامه یاریموجود راندمان آب آب تیوضع
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موجود در زمین  رانددمان آب آبیداری در کشدور در مدزارع و روی محصدوالت زراعدی اسدت و از ایدن رو الزم اسدت در          

هدای انتقدال و توزیدع    های کشور توجه بیشتری شود و ارزیابی راندمانآبیاری در باغمطالعات آتی به ارزیابی راندمان آب 

 های سنتی و مدرن نیز بیشتر شود.در شبکه

 

 ايهاي گلخانهتوسعه كشت -4-8

وری آب، اشدتغال بیشدتر، عملکدرد بداالتر، تولیدد      ای مانند افزایش  بهدره های گلخانهبه علت مزایای موجود در کشت

های اخیر توسع  این ندوع  تر، تهیه محصول خار  از فصل و تنظیم برنامه کشت مطابق نیاز بازار، در سالبا کیفیتمحصول 

ها در دنیا دو رویکرد شامل؛ انتخداب اول کنتدرل   طور کلی برای توسع  گلخانهکشت بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به

. در رویکرد اول بدا وجدود تولیدد ندامنظم و مقطعدی و عملکدرد       وجود دارد2یمو انتخاب دوم کنترل فعال اقل 9غیرفعال اقلیم

بدرای تولیدد اقتصدادی، یدک گلخانده بایدد دارای       تدر اسدت.   های تولید محصول نسبت به انتخاب دوم، پائینتر، هزینهپایین

دارد عبارتند از؛ برخوردار بدودن از  های یک گلخانه استانای استاندارد نامید. ویژگیشرایطی باشد که بتوان آن را  گلخانه

پدذیری  های وارده )باد، برف، وزن محصول و ....(، تطابقحجم و فضای کافی برای رشد گیاه، مقاومت کافی در مقابل بار

وسعه های انجام شده در این نوشتار، برای تبا عنایت به بحث هان، تهویه مناسب و برخوردار بودن از نور کافی. با انواع گیا

 شود:می ای پیشنهادههای گلخانپایدار کشت

        هدای  اولین اقدام مهم در ساخت گلخانه، انتخاب محل مناسب از نظدر تناسدب اقلیمدی بدرای احدداث آن اسدت. برنامده

ها، منوط به انتخاب محدل صدحیح بدرای احدداث     بینی شده برای افزایش کمی و کیفی محصول همراه با کاهش هزینهپیش

هدزار هکتدار    51هزار هکتدار گلخانده در منطقد  آنتالیدای ترکیده و حددود        45است. به همین دلیل است که حدود گلخانه 

هدا بدده  گلخانده در منطقد  آلمریددای اسد انیا متمرکدز بددوده و در حدال تولیدد محصددوالت متندوع کشداورزی و صددادرات آن        

یابی، محددودة طدرح مدورد نظدر بایدد دارای شدرایط       های عمومی مکانهای اروپائی هستند. براساس ضوابط و معیارکشور

هدای حمدل و نقدل در نزدیکدی آن     کده راه شود مناسب برای احداث گلخانه باشد. همچنین، گلخانه باید در جائی احداث 

 قرار داشته باشند.

 بعضدی از  کنندة نوع سدوخت مصدرفی اسدت )گداز طبیعدی و یدا گازوئیدل(. در        محل احداث گلخانه اغلب عامل تعیین

 تر است.دلیل امکان دسترسی به گاز طبیعی، هزین  سوخت مصرفی ارزانمناطق به

                                                           
1- Passive Climate Control 

2- Active Climate Control 
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       قبل از انتخاب محل گلخانه، منبع تامین آب نیز بایستی از نظر کیفیّت و کمیّدت آزمدایش شدود و در صدورت مطلدوب

 بودن آن، اقدام به احداث گلخانه نمود. 

  کنندد.  ها سدایه ایجداد مدی   تابش خورشید بسیار مهم است. اسکلت گلخانهانتخاب جهت مناسب گلخانه نیز برای ورود

ای بستگی دارد. تأبیر سایه بر رشدد گیداه   اندازة سای  ایجاد شده به زاویه تابش نور خورشید، فصل سال و نوع سازه گلخانه

 باشد.در زمستان و زمانی که اغلب شدت نور کم است، بسیار زیاد می

 کننده بزرگی در بخش انر ی کشور نیسدتند و در نتیجده انتشدار    ی و گلخانه در ایران، مصرفاگر چه بخش کشاورز

ها از آن در حال حاضر در سطح باالیی قرار ندارد، ولی ضروری است که با توجده بده مددیریت مصدرف اندر ی و      آالینده

 محیطی کاست.های زیستسازی مصرف آن از انتشارآالیندهبهینه

 های مناسب، مستعد و دارای مزیت نسبی.ها در اقلیمتوسع  گلخانه 

 تر.هایی با شدت مصرف انر ی پاییناستفاده از گلخانه 

 های غیرفعدال ذخیدرة اندر ی در    های حرارتی و سیستمهای دو الیه، پردههای ذخیره انر ی )پوششاستفاده از سیستم

 ها(.گلخانه

 مان باالتر.استفاده از تجهیزات گرمایشی با راند 

 های انر ی مصرفی در گلخانه و جایگزینی بخشی از آن با منابع انر ی تجدیدپذیر.تغییر در حامل 

 .استفاده از ارقام و محصوالتی که نیاز گرمایی کمتری داشته باشند 

 

 وري آبارتقاي بهره  -4-7

وری دو مولفده اصدلی بهدره    وری مصرف آب الزم است توجه کافی بده ارتقدای وضدعیت موجدود    به منظور بهبود بهره

یعنی میزان آب مصرفی و میزان تولید به ازای واحد حجم آب مصرف شده به عمل آید. در این راستا برخی نکات فندی و  

 شود:کاربردی به شرح زیر پیشنهاد می

 آمدار  سازی و تددقیق  تشکیل کمیته تخصصی آمار و ارقام آب کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به منظور یکسان

های تحقیقاتی و سایر مسدتندات علمدی موجدود در سدطح     و ارقام مربوط به مصرف آب در بخش کشاورزی براساس یافته

 کشور  

   اصالح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی 
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 هدای الزم همانندد   های آبیاری سطحی به در نظر گرفتن تسدهیالت و مشدوق  توجه خاص و ویژه به مکانیزه کردن روش

 تحت فشاربیاری آ هایروش

 هدای مختلدف   های هر منطقه در توسعه روشها و پتانسلتوجه کافی به مبانی علمی و اجرایی صحیح با توجه به  رفیت

 آبیاری  

 های مختلف آبیاری سطحی و تحت توجه به مسائل زیست محیطی و اصل پایداری منابع آب و خاآ در توسعه روش

 فشار

  د کاهش مصارف غیرمفید آب کاربردی مدیریت مصرف آب با رویکر 

 زراعی با رویکرد کاهش مصرف آبنژادی و بهتوجه به مسائل به 

 ورزی و کشاورزی حفا تی  توسعه خاآ 

 اول کشور تیاولو دیبا ری. کاهش تبخدیرمفیغ مصارف کاهش منظور به ریتبخ کاهش و شیپا برنامه یاجرا و نیتدو 

 برای آن ایجاد نماید. التیتشکی و مجر گرید یهامثل طرح دیبا وزارتخانهو  باشد

 توجه ویژه به مباحث آبخیزداری و منابع آب کوچک 

 بندی، انبارداریکاهش ضایعات محصوالت در مراحل مختلف فرآیند تولید، برداشت، انتقال و توزیع، بسته 

 ای در تولیدات کشاورزی و مدیریت آب و انر یهای گلخانهاستفاده از  رفیت 

 وری آب از تامین، انتقال، توزیع، مصرف و پسامصرف آبتعیین و تحلیل شاخص بهره 

 وری آب با تبیین ساختار روابط آب، خاآ، گیاه، اتمسفر، انسان، ماشین و بازار   ارتقای بهره 
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