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۲۰۱۶ژانویه 
۱۳۹۴دی ماه 



بخش نخست

نگاهی به وضع موجود منابع آب 



نقشه تجمیعی کاهش منابع آب شرب خاورمیانه و شمال آفریقا
۲۰۰۲-۲۰۱۵



آب آبی 

.شرب و احیای منابع طبیعی نقش دارد،آب زیرزمینی و سطحی که در کشاورزی

آب سبز

.در واقع رطوبت خاک در مناطق غیراشباع را آب سبز می گویند. بارش هایی که جاری نمی شود یا به سفره های زیرزمینی راه پیدا نمی کند

آب مجازی

۱۰تا ۵مز این رقم برای تولید هر کیلو گوشت قر. مثال تولید هر کیلو گندم، هزار لیتر آب الزم دارد)آبی است که در تولید کاال یا خدمات به کار می رود 

(.  برابر بیش از این آب مورد نیاز است



وضعیت تاالب ها 

 ،درصد تاالب های ایران در شرایط بحرانی هستند۷۵بر اساس گزارش های سازمان محیط زیست.

۴۰ درصد آب شان را از دست داده اند، مثل ارومیه، بختگان و غیره ۹۰تا ۴۰درصد تاالب ها بین

تمام تاالب های فارس خشک شدند .

تاالب چیست؟

موقتیامدائمصنوعی،یاطبیعیصورتبهآبی،آب گیر،مردابیهستندمناطقیتاالب ها

عمقکهدریاییآب هایازدستهآنبر مشتملشور یالب شور شیرین،جارییاساکنآببا

.می شودگفتهنباشد،متر ششاز بیش تر جزر هنگامدر آب



دریاچه ارومیه

هزار هکتار۵۰۰: مساحت

میلیون متر مکعب در سال۱۰۰سه میلیارد و : یاز آبین

هزار کیلومتر مربع۵۲: مساحت حوزه

۵۴ : تعداد سدهای موجود

جاده شهید کالنتری

 سال اخیر۴۰افزایش دو برابری مساحت کشاورزی ظرف

تغییر الگوی کشت

گرد و غبار آلوده و بیماری زا

 وزهحمهاجرت چهار میلیون نفر مردم این

۱۸۳روستا دچار کم آبی مفرط

۲۵ سد در حال ساخت۹سد همچنان در حال مطالعه و

 دو هزار میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه

دریاچه بختگان

هزار هکتار۳۵۰: مساحت

از دست رفتن خدمات بوم شناختی

Ecosystem services))

 افزایش میزان سرقت

افزایش مصرف انرژی

از دست رفتن ویژگی تعدیل کنندگی هوا

دریاچه پریشان

ر دشیرینآبتاالب هایبزرگ تریناز یکی

خاورمیانه

هکتار۳۰۰وهزار چهار مساحت

جانورانو نی هازدنآتش

 چاه هاآبشدنشور

روستاهاشدنسکنهاز خالی



رودخانه ها

۳۵درصد رودخانه ها خشک شده اند.

استرسیدهمتر یکبهکارونرودخانهعمق.

استشدهخشکبار ۲۰ازبیشگذشتهسال۱۰درزاینده رود.

استشدهخشکتقریباسیوندرودخانه.

،انهرودخاینبهسالدر زبالهتنهزار ).استایرانرودخانهآلوده ترینسفیدرود

(می شودریخته

بیشیهتخلنشانهکه).آلوده اندکلیفرومباکتری هایبهکرجو جاجرودرودخانه های

(استنشدهتصفیهانسانیفاضالبحداز 

برازجان←آب پخش ←دالکی ←کوهمره سرخی 

رود کارون



آب های زیرزمینی

 سال گذشته۲۰درصد طی ۷۰مصرف بیش از

 هزار چاه غیر مجاز۳۰۰حفر

 (در تهران یا شیراز)سال پیش ۴۰متری در ۵۰رسیدن به آن در عمق

 متری در همان مناطق در سال های اخیر۳۰۰-۲۰۰رسیدن به عمق

مخازن سدها

 درصد دارای آب هستند۴۰تنها.

 ۶۴۷سد کوچک و بزرگ در ایران ساخته شده است.

۵۳۷سد در دست مطالعه است.

 سد روی رود کارون ساخته شده است۲۴سد در حوزه آب ریز انزلی و ۸۲فقط.



سد گتوند

  کشورسدبلندترینرسی،هستهباسنگ ریزه ایسد

متر۷۶۰:تاجطولو متر ۱۸۲:ارتفاع

سال۱۵:ساختدوره

خروجیآب هایو کارونرودخانهفصلیسیالبکنترل:ساختهدف

باالدستسدهایاز 

دالرمیلیاردسه:ساختهزینه

گچساراننمکیتشکیالترویسدشدنساخته:اساسیفاجعه

۱۲۰آب گیریروزدهاز پسحائلدیوار نشستسانتی متر

تومانمیلیارد۱۳۰مبلغبهرسیپتویساخت



و پاسخپرسش



بخش دوم

شرایط آینده



۲۰۴۰تنش آبی تا سال 
بر اساس مطالعه

موسسه منابع جهانی



راآبیتنشوضعیتشدیدترین۲۰۴۰سالتاکشور ۳۳
.داشتخواهند

.استرده بندیاینسیزدهمکشور ایران

سال۲۵تاراخودشیرینآبمنابعدرصد۸۰کشورهااین
.دادخواهنددستاز دیگر 



دیگرمهمعبارتدو 

.باشددسترسدر منطقهیکدر نفر هر برایسالدر کم تر یاآبمکعبمتر ۹۰۰میزانوقتی؛آبکمبود

.باشددسترسدر نفر هر برایسالیکبرایآبکم تر یامکعبمتر ۵۰۰میزانوقتی؛آبمطلقکمبود

آبیتنشتعریف
)فالکرمارکشاخصاساسبر )

کهمی شودآبیتنشواردوقتیعرصهیک
برایکم تر یاآبمکعبمتر ۱۷۰۰میزانساالنه

.باشددسترسدر منطقهآنساکنان

حتوضیبرایشاخصهمیناز نیز مللسازمان
.می کنداستفادهآبیتنش

هر برایایراندر آبسرانهمیزان۱۳۷۴سالدر 

.استبودهسالدر معکبمتر ۱۷۱۹نفر

و کمیابیمحیط زیست،»کتاب:منبع

«خشونت

دیکسونهومر توماساثر 

۱۴۰۴پیش بینی

مکعبمتر ۹۱۷ایراندر آبسرانه

سالدر نفر هر برای



سوریه: نمونه موردی

۲۰۰۶؛ نگرانی از کاهش منابع آب در بخش های شرقی

۲۰۰۷ (حلب)و شمال ( حمص و دمشق)؛ شروع مهاجرت به غرب کشور

۲۰۰۸؛ موضوع کم آبی در کابینه مطرح شد

 میلی متر و خشک سالی  های بلند مدت۲۸۰متوسط بارندگی در شمال شرق

 هزار نفر؛ تخمین تعداد مهاجران۵۰۰یک میلیون و

۲۰۱۱نگ و وقوع جپناه بردن به کمپ های مهاجران در ترکیه یا ملحق شدن به گروه های ناراضی



و پاسخپرسش



بخش سوم

عوامل نابودی منابع آب و راه حل ها 



میزان دریافت و مصرف آب

میلیارد متر مکعب در سال۹۵: دریافت

۴تا ۳درصد در بخش خانگی، ۷تا ۶درصد در بخش کشاورزی، ۹۰: مصرف

درصد در صنعت

درصد آب های سطحی۳۷درصد آب های زیرزمینی، ۶۳: تأمین

میزان اتالف آب

درصد۷۰: بخش کشاورزی

درصد۳۰تا ۲۸بین : سیستم آب رسانی

 لیتر در روز ۳۰۰تا ۲۰۳لیتر در روز، و در ایران ۱۵۰سرانه مصرف آب در جهان

.گزارش شده است



اثرات سوء خشکیدگی

 کشاورزیرفتندستاز

 خاکرطوبترفتندستاز

ریزگردهاافزایش

فروچاله هاافزایش

زمیننشستافزایش

زندگیو زیستیقابلیت هایرفتندستاز

تنشافزایش

مهاجرتروندافزایش



راه های مواجهه و مقابله با بحران

 ایراندر آبکمبودکردنباور

تولیدو زندگیدر کم آبیشرایطباانطباق

مجازیآبحتیو آبمصرفدر صرفه جویی

منطقههر شرایطباکشتالگویکردنمتناسب

کشاورزیزمین هایتجمیع

کشاورزیبخشدر آبیاریراندمانافزایش

هوشمندآبیاریسیستم هایبه کارگیری

 مرتع داریبهکشاورزیاز اراضیکاربریتغییر

میلیون هکتار از ۴۲احیای آبخوان ها و سیستم آبخوان داری در 

زمین های ایران

:مثال موردی طرح گربایگان فسا

طرح پخش سیالب و احیای سفره زیرزمینی

تغییر سیمای زمین

 بازگشت حیات وحش به منطقه



و پاسخپرسش



حقوق معنوی

 E-Collaborativeاین مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان: اختصاص•

for Civic Educationر اختصاص دارد و استفاده از آن می بایست با ذک

.نام سازمان تهیه کننده انجام شود

و برایاست های غیر تجاری این مطلب برای استفاده: يغیر تجار •

.برداری نخواهد شدگونه منفعتی بهرههیچ

ا اگر می  خواهید هرگونه تغییری در مطلب وارد کنید، شم:اشتراک•

 E-Collaborative for Civicمی  توانید حاصل کار را تنها تحت مجوز

Education ییرات منتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی  اطالعت، این تغ

.گذاریدببه اشتراک E-Collaborative for Civic Educationرا باید با


