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بخش نخست
نگاهی به وضع موجود منابع آب

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

آب آبی
آب زیرزمینی و سطحی که در کشاورزی ،شرب و احیای منابع طبیعی نقش دارد.
آب سبز
بارشهایی که جاری نمیشود یا به سفرههای زیرزمینی راه پیدا نمیکند .در واقع رطوبت خاک در مناطق غیراشباع را آب سبز میگویند.
آب مجازی
آبی است که در تولید کاال یا خدمات بهکار میرود (مثال تولید هر کیلو گندم ،هزار لیتر آب الزم دارد .برای تولید هر کیلو گوشت قرمز این رقم  ۵تا ۱۰
برابر بیش از این آب مورد نیاز است).

وضعیت تاالبها
 بر اساس گزارشهای سازمان محیطزیست ۷۵ ،درصد تاالبهای ایران در شرایط بحرانی هستند.
 ۴۰ درصد تاالبها بین  ۴۰تا  ۹۰درصد آبشان را از دست دادهاند ،مثل ارومیه ،بختگان و غیره
 تمام تاالبهای فارس خشک شدند.

تاالب چیست؟
تاالبها مناطقی هستند مردابی ،آبگیر ،آبی به صورت طبیعی یا مصنوعی ،دائم یا موقت
با آب ساکن یا جاری شیرین ،لبشور یا شور مشتمل بر آن دسته از آبهای دریایی که عمق
آب در هنگام جزر بیشتر از شش متر نباشد ،گفته میشود.

دریاچه ارومیه
 مساحت ۵۰۰ :هزار هکتار
 نیاز آبی :سه میلیارد و  ۱۰۰میلیون متر مکعب در سال

 مساحت حوزه ۵۲ :هزار کیلومتر مربع
 تعداد سدهای موجود۵۴ :
 جاده شهید کالنتری

دریاچه بختگان

 افزایش دو برابری مساحت کشاورزی ظرف  ۴۰سال اخیر

 مساحت ۳۵۰ :هزار هکتار

 تغییر الگوی کشت

 از دست رفتن خدمات بومشناختی

 گرد و غبار آلوده و بیماریزا

))Ecosystem services

دریاچه پریشان

 یکی از بزرگترین تاالبهای آب شیرین در
خاورمیانه
 مساحت چهار هزار و  ۳۰۰هکتار

 مهاجرت چهار میلیون نفر مردم این حوزه

 افزایش میزان سرقت

 آتش زدن نیها و جانوران

 ۱۸۳ روستا دچار کمآبی مفرط

 افزایش مصرف انرژی

 شور شدن آب چاهها

 ۲۵ سد همچنان در حال مطالعه و  ۹سد در حال ساخت

 از دست رفتن ویژگی تعدیل کنندگی هوا

 خالی از سکنه شدن روستاها

 دو هزار میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه

رودخانهها
 ۳۵ درصد رودخانهها خشک شدهاند.
 عمق رودخانه کارون به یک متر رسیده است.
 زایندهرود در  ۱۰سال گذشته بیش از  ۲۰بار خشک شده است.

 رودخانه سیوند تقریبا خشک شده است.

کوهمره سرخی ← دالکی ← آبپخش ← برازجان

 سفیدرود ،آلودهترین رودخانه ایران است( .هزار تن زباله در سال به این رودخانه
ریخته میشود)
 رودخانههای جاجرود و کرج به باکتریهای کلیفروم آلودهاند( .که نشانه تخلیه بیش
از حد فاضالب انسانی تصفیه نشده است)

رود کارون

آبهای زیرزمینی
 مصرف بیش از  ۷۰درصد طی  ۲۰سال گذشته
 حفر  ۳۰۰هزار چاه غیر مجاز

 رسیدن به آن در عمق  ۵۰متری در  ۴۰سال پیش (در تهران یا شیراز)
 رسیدن به عمق  ۲۰۰-۳۰۰متری در همان مناطق در سالهای اخیر
مخازن سدها
 تنها  ۴۰درصد دارای آب هستند.
 ۶۴۷ سد کوچک و بزرگ در ایران ساخته شده است.
 ۵۳۷ سد در دست مطالعه است.
 فقط  ۸۲سد در حوزه آبریز انزلی و  ۲۴سد روی رود کارون ساخته شده است.

سد گتوند

 سد سنگریزهای با هسته رسی ،بلندترین سد کشور
 ارتفاع ۱۸۲ :متر و طول تاج ۷۶۰ :متر
 دوره ساخت ۱۵ :سال
 هدف ساخت :کنترل سیالب فصلی رودخانه کارون و آبهای خروجی
از سدهای باالدست

 هزینه ساخت :سه میلیارد دالر
 فاجعه اساسی :ساخته شدن سد روی تشکیالت نمکی گچساران
 ۱۲۰ سانتیمتر نشست دیوار حائل پس از ده روز آبگیری
 ساخت پتوی رسی به مبلغ  ۱۳۰میلیارد تومان

پرسش و پاسخ

بخش دوم
شرایط آینده

تنش آبی تا سال ۲۰۴۰
بر اساس مطالعه
موسسه منابع جهانی

 ۳۳کشور تا سال  ۲۰۴۰شدیدترین وضعیت تنش آبی را
خواهند داشت.

این کشورها  ۸۰درصد منابع آب شیرین خود را تا  ۲۵سال
دیگر از دست خواهند داد.

ایران کشور سیزدهم این ردهبندی است.

تعریف تنش آبی
(بر اساس شاخص فالکرمارک(
یک عرصه وقتی وارد تنش آبی میشود که
ساالنه میزان ۱۷۰۰متر مکعب آب یا کمتر برای
ساکنان آن منطقه در دسترس باشد.

در سال  ۱۳۷۴میزان سرانه آب در ایران برای هر
نفر ۱۷۱۹متر معکب در سال بوده است.
منبع :کتاب «محیطزیست ،کمیابی و
خشونت»
اثر توماس هومر دیکسون

سازمان ملل نیز از همین شاخص برای توضیح
تنش آبی استفاده میکند.

دو عبارت مهم دیگر

پیشبینی ۱۴۰۴

کمبود آب؛ وقتی میزان  ۹۰۰متر مکعب آب یا کمتر در سال برای هر نفر در یک منطقه در دسترس باشد.

سرانه آب در ایران  ۹۱۷متر مکعب
برای هر نفر در سال

کمبود مطلق آب؛ وقتی میزان  ۵۰۰متر مکعب یا کمتر آب برای یک سال برای هر نفر در دسترس باشد.

نمونه موردی :سوریه

۲۰۰۶ ؛ نگرانی از کاهش منابع آب در بخشهای شرقی
۲۰۰۷ ؛ شروع مهاجرت به غرب کشور (حمص و دمشق) و شمال (حلب)
۲۰۰۸ ؛ موضوع کمآبی در کابینه مطرح شد
 متوسط بارندگی در شمال شرق  ۲۸۰میلیمتر و خشکسالیهای بلند مدت

 یک میلیون و  ۵۰۰هزار نفر؛ تخمین تعداد مهاجران
 پناه بردن به کمپهای مهاجران در ترکیه یا ملحق شدن به گروههای ناراضی و وقوع جنگ ۲۰۱۱

پرسش و پاسخ

بخش سوم
عوامل نابودی منابع آب و راهحلها

میزان دریافت و مصرف آب
 دریافت ۹۵ :میلیارد متر مکعب در سال
 مصرف ۹۰ :درصد در بخش کشاورزی ۶ ،تا  ۷درصد در بخش خانگی ۳ ،تا ۴
درصد در صنعت
 تأمین ۶۳ :درصد آبهای زیرزمینی ۳۷ ،درصد آبهای سطحی

میزان اتالف آب
 بخش کشاورزی ۷۰ :درصد
 سیستم آبرسانی :بین  ۲۸تا  ۳۰درصد
 سرانه مصرف آب در جهان  ۱۵۰لیتر در روز ،و در ایران  ۲۰۳تا  ۳۰۰لیتر در روز
گزارش شده است.

اثرات سوء خشکیدگی
 از دست رفتن کشاورزی
 از دست رفتن رطوبت خاک
 افزایش ریزگردها
 افزایش فروچالهها
 افزایش نشست زمین
 از دست رفتن قابلیتهای زیستی و زندگی
 افزایش تنش
 افزایش روند مهاجرت

راههای مواجهه و مقابله با بحران

 باور کردن کمبود آب در ایران
 انطباق با شرایط کمآبی در زندگی و تولید
 صرفهجویی در مصرف آب و حتی آب مجازی
 متناسب کردن الگوی کشت با شرایط هر منطقه
 تجمیع زمینهای کشاورزی

 افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی
 بهکارگیری سیستمهای آبیاری هوشمند
 تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به مرتعداری

احیای آبخوانها و سیستم آبخوانداری در  ۴۲میلیون هکتار از
زمینهای ایران
مثال موردی طرح گربایگان فسا:
 طرح پخش سیالب و احیای سفره زیرزمینی

 تغییر سیمای زمین
 بازگشت حیاتوحش به منطقه

پرسش و پاسخ

حقوق معنوی
• اختصاص :این مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان E-Collaborative
 for Civic Educationاختصاص دارد و استفاده از آن میبایست با ذکر
نام سازمان تهیهکننده انجام شود.
• غیر تجاري :این مطلب برای استفادههای غیر تجاری است و برای
هیچگونه منفعتی بهرهبرداری نخواهد شد.
• اشتراک :اگر میخواهید هرگونه تغییری در مطلب وارد کنید ،شما
میتوانید حاصل کار را تنها تحت مجوز Civic E-Collaborative for
Educationمنتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی اطالعت ،این تغییرات
را باید با  E-Collaborative for Civic Educationبه اشتراک بگذارید.

