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 tavakoli_res@yahoo.com:پست الكترونيك

 چكيده

و. حياتي كره زمين استهآب ماد در مناطق خشك كمبود آب مهمترين عامل محدود كننده توسعه محسوب مي شود
ابه دليل رشد اقتصادي، رش آبد جمعيت، و الگوي مصرف رقابـت بـراي تـامين فزايش شهرنشيني، تغيير سبك زندگي

گر بين بخشهاي مختلف كشاورزي، صنعت، مورد نياز و و در بين هر كـدام از بخشـها خانگي، شرب، فضاي سبز دشگري
ي، اجتماعي، سياسـي، از جنبه هاي مختلف اقتصاد ميزان دسترسي به آب در اين مناطق.همواره در حال افزايش است

و بر اين مبني فرهنگي و اهميـت آب ارزو زيست محيطي تعيين كننده است و ارزش ي هركـدام از بـرا يابي اثر بخشـي
هـدف در با ايـن.و مديريت بهينه مصرف آب خواهد بود بخش هاي مصرف كننده، عامل مهمي در تخصيص منابع آبي

و ارزش آب و مداقه قرار گرفته استهاي مخت از جنبه اين نوشتار قدر ازجنبه اقتصادي آب بـه بطور كلي. لف موردبحث
وعن و ارزش افـزوده بيشـتر تخصـيص داده وان يك كاالي اقتصادي مطرح است قاعدتا بايستي به بخش هاي بـا بـازده

 منطقـه، آب جمعيت ساكن در هـر حداقليو عدالت اجتماعي، تامين نيازهاي شود، ولي چون امنيت غذائي، كاهش فقر
و كاهش اثرات زيست محيطي وابسته منطقه هاي كاهش مهاجرت  به وجود آب است، ارزش آب بايـد از جنبـه هـاي اي
و زيست محيطي هم سنجيده شودسياسي، اجتم اغلب مناطق خشك كشوردر از آنجا كه ميزان آب قابل دسترس. اعي
ه مورد نياز بخش هاي مختلف است،كمتر از حد  و رچه بيشـتر در بخـش منـابع آبـي سرمايه گذاري بـراي استحصـال

و همچنين مصرف صحيحها، بكارگيري روش هاي مناسب تخص جلوگيري از هدر رفت آب ن منـابع بـااي يص منابع آبي
و اجتناب ناپذير است بهبود بهره وري از آب .ضروري

آب: كلمات كليدي  ارزش آب، استحصال آب، بهروري آب، تخصيص

آنو خصوصيات آب  اهميت
و بي بو است از. آب ماده اي بي رنگ، بي مزه درصد95حدود. درصد سطح كره زمين را آب پوشانده است70بيش

و جانوران روي خشكي ها هم بدون وجود آب امكان حيات ندارند. موجودات زنده در آب زندگي مي كنند . همه گياهان
و رزق ياد شده در قرآن از آب با تعابيري از جمله نعمت، رحمت، از"كه آمده چنينو است بركت هر چيز زنده را

خداوند است كه از آسمان باران نازل مي فرمايد كه هم آب آشاميدني فراهم مي شود،").30انبياء(آب پديد آورديم 
و شما در آن چهارپايان خود را مي چرانيد آب)10نحل آيه(هم از آن علفزارها مي رويند باران، براي شماو بوسيله

و دانه ها رويانده مي شو و ديگر ميوه ها و انگور و درخت هاي زيتون، نخل و در تمام اينها براي اهلنكشتزارها د
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و ارتباط اينكه ديگر.)11نحل آيه(قدرت خداوند مشهود استيلانديشه، دال و طهور از نظر قرآن، آب حيات دهنده
كه11در سوره انفال آيه در اين باره.تدهنده با معبود اس و از آسمان آبي فرو فرستاد تا بوسيله آن ....مي خوانيم

و وسوسه هاي شيطان را از شما بزدايد .شما را پاك گرداند
و حل شدن مواد باعثآب.معموال براي انواع متعددي از واكنشهاي شيميايي به كار مي رودآب مهمترين حالل است

و انتقال لذا از جهت. آب به دليل خنثي بودن اثرات شيميايي چنداني بر اجسام ديگر ندارد.آنها مي گرددزايد، حمل
و جانداران است ، گياهان و زندگي موجودات و گياهان آبزي در محيطو ديگر بستري براي رشد و اقسام جانوران انواع

و نمو مي كنند آ75حدود. آب رشد آب زادگاه"كتاب( بها زندگي مي كننددرصد گونه هاي زنده جهان در بستر
.)1384"حيات

و نمو گياهان و آب عامل رشد جزء اصلي اين ماده. درصد وزن گياهان را آب تشكيل مي دهد95تا50بين است
و تنفس دخالت دارد جانوران نيز.تشكيل دهنده پروتوپالسم گياهي است ودر فرآيند هاي حياتي گياه از قبيل فتوسنتز

و تكثير سلول هاي جانوري نيز آب استبر و عامل رشد . اي رشد به آب نياز دارند

و نقل حركت،وجود اين مايع بستري را براي كشتيراني. حدود سه چهارم كره زمين را آب فرا گرفته است و حمل
.ديگر حمل مي كنند هاي امروزه كشتيهاي غول پيكر بار هاي زيادي را از يك نقطه دنيا به محل. فراهم كرده است

وآب عالوه بر و بسياري از صنايع براي. خدمات نياز استو كشاورزي براي صنعت، بهداشتشرب توليد به آب فعاليت
اگر بخواهيم در خصوص اهميت آب مطالب را خالصه اينكه. بهداشت بدون وجود آب امكان پذير نيست. نياز دارند

.ادامه دهيم، مثنوي هفتاد من كاغذ شود

 موجودي آب كشور

كه 252كشور ايران با متوسط بارندگي ساليانه حدود،در مقياس جهاني ميليمتر در مقايسه با بارندگي ساليانه جهان
كم 830 ميليارد متر مكعب 415حدود بطور متوسط ساالنه دركشور. آب محسوب مي گردد ميليمتر مي باشد، كشوري
مي باران آب درصد آن تبخير مي شود75 از اين مقدار حدود. كند به اشكال مختلف ريزش پيدا كه با اين حساب

كره زمين شيرين هايآباز درصد3 گفته مي شود كه تنها.ميليارد متر مكعب خواهد بود 104قابل دسترس حدود 
و برف در مناطق كوهستاني است2است كه از اين ميان  يك. درصد آن به صورت توده هاي يخ در قطب ها بنابراين

يك درصد جمعيت جهان، با دارا بودنما درصد آب موجود را آب شيرين جاري تشكيل مي دهد كه از اين مقداركشور
.درصد آب شيرين جهان را در اختيار دارد36/0حدود 

آ ز) باران، برف، تگرگ( فعلي كشور، نزوالت جوي برداري بهره بهاي موردبا اين حساب ميو منابع آب زير ميني
در چند دهه اخير كه در سفره هاي زير زميني است آب طي قرن هاي متمادي زير زميني حاصل انباشت هايآب. باشند

كههااضافه برداشت از اين سفره. مي گردند به شدت استخراجبراي مصارف مختلف  اكثر دشت هاي باعث شده است
و تخليه بيش از اندباكشور  اين مسئله تبعات زيست.گرددمخزن مواجه موجودي ازه افت شديد سطح ايستابي

و دارد .محيطي زيادي را به همراه داشته

 آب اقتصادي ارزش
و خدماتي است كه در نتيجه استفاده از آب عايد مي گردد كه. منظور از ارزش اقتصادي آب توليد كاالها در مناطقي

ني عامل ميزان آب قابل دسترس و وزن از ارزش اقتصادي زيادي برخوردار محدود كننده اصلي ست، آب از نظر حجم
از.و ارزان در دسترس بخشهاي مختلف قرار مي گيردنمي باشد  در اين مناطق ارزش آب حاصل توليدي است كه
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به.مصرف آن در بخش هاي مختلف عايد مي گردد و معيار تخصيص اين منبع طبيعتا سرمايه گذاري در بخش آب
م .ختلف بيشتر از ديد اقتصادي توجيه پيدا مي كندبخش هاي

و در كشور ما كشاورزي بزرگترين ترين مصرف كننده آب محسوب در كشاورزي آب به عنوان شرط اصلي توليد است
و مكاني بارندگي ها در كشور باعث شده. مي شود و توزيع غير يكنواخت زماني و كمي نزوالت جوي اقليم خشك

م لذا عليرغم وجود زمين كافي. حصوالت صرفا تحت شرايط آبياري امكان توليد داشته باشنداست كه اغلب
مي دركشور، كمبود آب عامل مهم محدود كننده توسعه كشاورزي است و بنابر اين ارزش اقتصادي باالئي را براي آن

.توان متصور شد
باعلي ايحال حد توليد محصوالت كشاورزي طي سه چهار دهه اخير مصرف آب بيشتر از طريق برداشت بيش از

و بند، بكار گيري روش هاي كاراتر انتقال،  ظرفيت از منابع آبهاي زير زميني، مهار آب هاي سطحي در قالب احداث سد
و مصرف آب، همراه با اعمال مديريت  اين توليدات بخش زيادي از ارزش.چندين براير شده استهاي كارآمدتر، توزيع

و خانگي. يد به حساب وجود آب قلمداد كردرا با و فضاي سبز، تامين آب شرب ، احداثتوليد برق، توسعه گردشگري
وازناشيها حاصل از اين بخشو عوايد توليد بطور كليوي كه نياز به آب داشته اندصنايعو توسعه مصرف تخصيص

برايو تامين خدمات انرژي،بخشهاي كشاورزي، صنعت اقتصادي ميزان توليد بنابراين. مي باشد در اين بخشها آب
و كيفي داردبه ميزان آب قابل دسترس بستگي بخش هاي مختلف  در حال حاضر همه بخش هاي البته. از نظر كمي

و توسعه دارندبيشتري از حد فعلي به آب بسيار ياد شده نياز ه با اين نگاه آب مانند نفت تعيين كنند.براي تدوام توليد
و عامل اصلي تعيين كننده توسعه به شمار مي رود طرح تخصيص آب بر در چنين شرايطي.بنيان هاي اقتصادي است

.مي باشد اساس ميزان ارزش افزوده اقتصادي آب يكي از مباحث چالش بر انگيز اين بخش

آب رزشا  اجتماعي
آب. آب مهمترين مايه حياتي بشر است و و آباداني به معني در فرهنگ ايران زمين، آب اداني در كنار هم آمده است

و اجتماعي در مناطق مختلف.وابستگي به آب است و ميزان فعاليتهاي اقتصادي در طول تاريخ تمركز جمعيتها، نوع
و حتي آب اي، چشمهبنابراين هركجا رودخانه. تابعي از وجود آب بوده است و آب شيريني شوري وجود لب اي، قناتي

ا حتي اگر آب در نواحي داراي گسل هم وجود داشته است، خطرات. ست، انسان ها در آنجا سكني گزيده اندداشته
و ساكن شده اند و بساط خود را پهن نموده . ناشي از زلزله را پذيرفته

آب در جامعه اي كه غذا و سالم، امكان آموزش همگانيو م مرد همه براي زندگيو محيط مناسب، بهداشتكافي
و خدمات معيار ارزشيابي فراهم باشد، آن جامعه از رفاه مناسبي برخوردار مي باشد و ميزان برخورداري از اين منابع

.توسعه يافتگي محسوب مي شود ميزان
و در مناطق روستائي سرمايه گذاري براي تامين آب آبياري منجر به بهبود وضعيت زندگي مردم به طور كاهش فقر

و غيرمستقيم مي گردد و.مستقيم ب،در هر منطقه رونق كشاورزي توسعه و كارگري زيادي را مي گيرد كاره نيروي كار
و تبديل،و عالوه بر آن توليدات كشاورزي ضمن تامين نيازهاي شهري ساير شغل ها را نيز در زنجيره توزيع، فراوري

.ها هم مي گرددبهبود وضعيت معيشتي روستائيان، منجر به بهبود وضعيت شهري. ايجاد مي كند
روش هاي تجربه شده نشان. است بودهدر يكي دو دهه اخير اشتغال يكي از دغدغه هاي بزرگ دولتمردان در كشور

همآب، مي دهد كه اگر در يك منطقه .امكان پذير است ايجاد شغل براحتي، گردد تامينمورد نياز در حد حداقلي
. كشاورزي گلخانه اي مثال بارزي در اين زمينه است
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و مناطقدر گذشته خشكسالي و دائمي زيادي به شهرها شد ديگر ها منجر به مهاجرت هاي موقتي در حال حاضر. مي
و بطور كلي كم شدن ميزان  و يا شور شدن آب هاي زيرزميني، خشكيدن قنوات، تغييرات اقليمي آب قابل كم شدن

و صنعتي عامل اصلي مهاجرت ها آبدسترس براي كشاورزي، شرب، خانگي اين در حالي است.مي باشدي مناطق كم
.دنو مهاجر پذير نيز مي باش جمعيت بيشتري را در خود جاي داده كافي،آب داراي مناطقكه 

آب ارزش  سياسي
د كننده توسعه محسوب مي شود وبه دليل رشد اقتصادي، آب مهمترين عامل محدو كشورمناطق اغلب در بطور كلي

و الگوي مصرف روز به روز رقابت براي تامين آب مورد نياز رشد جمعيت، افزايش شهرنشيني، تغيير سبك زندگي
و در  و گردشگري از يك سو از درونبين بخشهاي مختلف كشاورزي، صنعت، خانگي، شرب، فضاي سبز هر كدام

س .وي ديگر در حال افزايش استبخشها از
تا 1995نياز آينده به آب در بخش غير كشاورزي در بين سالهاي)فائو(سازمان خواربار جهاني بر اساس محسابات

اين مسئله كمبود.)FAO, 2003c(ّ افزايش مي يابددرصد12حدودو در بخش كشاورزي درصد100حدود 2025
براي استفاده سهم آبهاي آلوده حاصل از مصارف شهري البته. همراه خواهد داشتبههم بيشترآب را براي كشاورزي 

بخش كشاورزي در پاره اي محصوالت توليديو سالمتي حفظيدر چنين شرايط. كشاورزي بيشتر مي شودبخش در 
هم.از ابهام قرار دارد و خدمات ساير بخش ها و تداوم توليد آبينياز بيشتربراي توسعه .پيدا مي كنندبه

و افزايش اميد به زندگي در حال افزايش است . نياز غذائي جهاني به دليل تداوم افزايش جمعيت،تغيير رژيم غذائي
 2030تا 1999اين افزايش را در كشورهاي در حال توسعه در بين سالهاي)FAO, 2002a( سازمان خواربار جهاني

اس2به ميزان ما در مناطق خشكبا اين نگاه.تدرصد در سال پيش بيني كرده تامين احتياجاتو از جمله در كشور
دركهضروري از ديدگاه امنيت غذائي مسئله مهمي محسوب مي شود و بستگي زيادي به ميزان آب قابل دسترس

هر. اختيار بخش كشاورزي دارد با كه توليد داخلي محصوالت اساسييزانم بديهي است به وركش نيازو راهبردي
و كمتر باشد و نتيجتا وابستگي به كشورهاي توليد كننده بيشتر مي شودفاصله داشته اين در حالي.، اتكاء به واردات

و فضاي سبز تهديدي را براي كاهش است كه افزايش تقاضا براي آب در مناطق شهري براي مصارف خانگي، صنعت
.و خواهد نمود نموده تخصيص آب به كشاورزي ايجاد

آببرا ها شهرهاشربي تامين نزاع، آب از مناطق دور دست انتقال داده مي شود كه ممكن استو بعضي از روستا
ا هاي مي.بدنبال داشته باشدراي منطقه در بعضي از مناطق براي تامين آب مورد نياز به آبهاي برون مرزي وابسته
و به همي آب در كشور هاي كم آب همواره عاملي از اين ديد.باشيم آبنمهم در ايجاد مناقشات بوده است دليل از

و مراتع(ياد شده است"آب، جنگ افزاري دو حرفي"به عنوان  كه).1370،موسسه تحقيقات جنگلها درچرا  آب
و اقتصادي مناطق .ها را تحت تاثير قرار مي دهدكشورخشك استقالل سياسي

 ارزش زيست محيطي آب
و موجوديت تنوع زيستي تابعي از وجود آب است تداوم كاركرد بيوم ور. هاي زيستي ديوهرگونه كاهش در ميزان آب

اّب و يا آلودگي و تغيير در شرايط بيوم ها را به همراه دارد ها،به يك بيوم زيستي و جانوري كاهش. كاهش تنوع گياهي
و درياچه ها سد جريان آب ورودي به چاله دشت ها، باطالق ها و استفاده در باالدستسازي با عمل ،، انحراف آب

و ضمن و جانوري، كاهش دادن ، كم شدن ورودي آب به مخازن فرسايش خاك تشديد ازبين بردن گونه هاي گياهي
ها زير زميني عل.و غيره را به همراه دارد دشت ازليكي از اصلي پخش ريزگردها در مناطق مختلف كشور ناشي
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و برون مرزي دارد.است در مجاري طبيعيپائين دست به سمت كاهش جريان آب . البته اين مسئله عامل درون مرزي
و بايد آن را به مفهوم اين مسئله اين است كه جريان آب در بستر طبيعي خود، داراي ارزش زيست محيطي است

. حساب آورد
صن توسعهبرداشت بي رويه آب از مخازن زير زميني براي و عت،كشاورزي، و باعث گردشگري مصارف خانگي  كم شدن

و شور شدن آب هاي زيرزميني مي گرددسفره آب خشك شدن و آبهاي مورد استفاده.دشت ها در مصارف شهري
شو صنعتي .را به همراه دارد مشكالت زيست محيطي دركشاورزي،د كه در مجموع استفاده از اين آبهانهم آلوده مي

و كم آب شدن و خشك شدن  مهاجرت هاي غيرطبيعي را به همراه منابع زير زميني دشت ها كاهش سطح كشاورزي
.دارد

هاي عرض درجه40تا25اثرات تغيير اقليم ناشي از گرم شدن هوا در مناطق خشك واقع در عرض هاي جغرافيائي
و جنوبي جغرافيائي  محدوده از عرض جغرافيائيكشور ايران نيز دراين.بيشتر از ساير مناطق جهان است شمالي
كه. واقع شده است شمالي اينياز به آب در اين مناطق اين مسئله بدان معني است مي افزايش پديده در حالندر اثر
و توليد چونو باشد .به ميزان زيادي متاثر از اين كمبود مي شود، ارزش آب بيشتر مي گردد تنوع زيستي

 نتيجه گيري
خ و زيست محيطي شك داراي ارزشآب در مناطق مقدار آب مورد استفاده فعلي. است اقتصادي، اجتماعي، سياسي

و بيشتر مي شود و نياز به آب همواره بيشتر و زندگي. كشور كفاف نياز ها را نمي نمايد در چنين شرايطي زيست
گ و تاثير و ارزش آب به عنوان ماده حياتي زندگي ذار اصلي از نظر اقتصادي، سياسي، پايدار طلب مي كند كه قدر

و و زيست محيطي در كشور مورد توجه خاص قرار گيرد .از ابعاد مختلف ارزش گذاري شود اجتماعي، فرهنگي
ودر تخصيص منابع آبي به بخش ها به همچنيني مختلف كشاورزي، صنعت، خانگي، شرب، فضاي سبز وگردشگري
برعالو، هر كدام از زير بخشهاي مربوطه و زيست محيطي بايستي جنبه هاي،جنبه هاي اقتصاديه  اجتماعي، سياسي

اي.قرار گيردرمدنظهم ونبر و در عين موجب استفاده موثر اساس دولت بايستي آب را با قيمتي كه مقرون به صرفه
و و درآمد زائي، توليد فعاليت هاي جاري، اشتغال زائي، تداوم كارآمد شود، به بخش ها متقاضي با ديد تثبيت شغل

و در عين حال توسعه .كسب بهره وري باال از آب اختصاص دهد با نگاه پايدار
و فن آوري هاي موجوداز تامين هرچه بيشتر آب مورد نياز بخش هاي مختلف از طريق بهره گيري و دانش، تجربيات

و سرمايه گذاري الزم در اين زمينه به عنوان يك راهبرد اصلي توسعه مدنظر قرار در حال توليد دنيا، اولويت گيرد
ظرفيت بالقوه مناسبي براي تامين بخشي از آب مورد نياز بخش استحصال آب بارانبطور مثال.كاري دولت ها باشد

.مي باشدكشور هاي مختلف 
و كارآمد منابع آبي نيز ضرورتي اجتناب ناپذير است كه همه بخش هاي مصرف كننده طبيعي است مصرف صحيح

و الزام گردند و همراه با از آب بهبود بهره وري. بايد به آن توجه نموده در بخش كشاورزي با استفاده از ارقام پرمحصول
و بهداشت با صرفه جوئي آب، انيدر بخش صنعت از طريق بازچرخ،اقدامات به زراعي چه در بخش شرب هاي هر

م بيشتر، يك منبعو يك كاالي اقتصاديبه هر حال آب در مناطق خشك.ي باشندمثال هاي كاربردي در اين زمينه
و  را. ارزشمند استبسيار كمياب و براي نياز لذا بايد اين ماده حياتي و براي توليد محصوالت اساسي و با هدف عاقالنه

و آلوده كردن آب در هر شرايطي نمودههاي كامال ضروري مصرف  .پرهيز شود حد امكانتاوو از تلف كردن
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