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  چكیده
، موضوع آب یتقاضا شیو افزا تیجمع شیبشر است. با افزا یهاتیفعال یدر دسترس برا یعیمنابع طب نیاز مهمتر یکیآب 

 یتمام مصارف بالقوه آب، کشاورز انیاز م .رفتار انسان با چرخه آب است قیدر گرو تطب تیمصرف آب در نها یداریپا

هر  نیسطح جهان را به خود اختصاص داده است؛ بنابرا یهادرصد از کل آب 07از  شیمصرف را دارد و ب زانیم نیشتریب

از رشد  یناش ندهیفزا یازهاین.  توجه داشته باشد زیکم بودن آن ن تیبه ماه دیسازد با یکه منابع آب را متأثر م یاستیس

ه امر منجر ب نیپاسخ داده شده است. ا هیرویب یو سدساز یحوضه ا نیکشور با انتقال آب ب تیبرنامه جمع یب

 گر،ید یاست. از سو دهیگرد زگردهایکننده آب، خشک شدن تاالب ها و بروز ر نیتأم یهاهدر حوض یکم آب

 هیرویبرداشت ب هیثانو یامدهایشده است. پ ینیرزمیمنابع آب ز یمصارف مختلف موجب آلودگ یپساب بازگشت

وجه با ت است تهشدت گرف زیپس از خشک شدن چاه ها ن ییزا ابانیو ب نیمانند نشست زم ینیرزمیز یااز آب ه

مصرف  تیریبر حوزه مد رگذاریتاث های به مطالب ذکر شده در باال، این پژوهش بر آن است تا با شناسایی شاخص

 قیمناسب از طر یهایاستراتژ یسازادهیجهت پ ییبوده و راهنما سکیمنابع بالقوه ر ییدر شناسا یآب چراغ راه

 .آب باشد حیصح تیریو مد نهیمنظور مصرف بهمصرف آب به تیریمد نگهماه کردیرو کی

 حیات، حق آبه، خشکسالی، بحران شاخص، مدیریت، کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
موارد به طور بیهوده و  ی ازدر بسیار باال، به رغم ارزش و اهمیت ،توسعه و آب به عنوان منشاء حیات و زیربنای رشد

ه کند، چرا کصحیح از منابع آب موجود را طلب می این درحالی است که رشد روز افزون جمعیت، استفاده ،شودندانسته تلف می

حصوالت مهای اقتصادی به ویژه تجارت . یکی از مهمترین منابع مورد استفاده در فعالیتکمبود آب بزرگترین مانع توسعه است

آن برای انسان قابل استفاده است،  %1کره زمین با آب پوشیده شده، اما چون کمتر از  %07رود. گرچه کشاورزی نیز به شمار می

درصد  07از  یشرا دارد و ب یزان مصرفم یشترینب یکشاورز .از میان تمام مصارف بالقوه آب،]1[منبعی اندک به شمار می آید

سازد باید به ماهیت کم را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین هر سیاستی که منابع آب را متأثر میسطح جهان  یهااز کل آب

درصد آب شور دریاها و اقیانوسها است. ذخایر آب  4/70از مجموع کل آبهای جهان، حدود  .]2[بودن آن نیز توجه داشته باشد

شود که بخش اعظم آن یخهای قطبی و یخچالهای طبیعی درصد کل حجم ذخایر آبهای جهان را شامل می 6/2شیرین فقط 

درصد شامل آب موجود در جو، رودخانه ها  714/7( هستند. از مجموع آبهای کره زمین، تنها 77/7( و آبهای زیرزمینی )79/1)

 .]3[و دریاچه ها، گیاهان و جانوران و رطوبت خاک است 
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. از طرفی ]4[ کنندبه عنوان منبع اصلی آب آشامیدنی استفاده می در سطح جهان حداقل دو میلیارد نفر از آب زیرزمینی

در طی پنجاه سال گذشته توسعه آب زیرزمینی نقشی اساسی در تولید محصوالت کشاورزی در کشورهای در حال توسعه بازی 

ای آمریکا و صخره هایهایی مثل شمال چین، اروپای شرقی، شمال هند، زمینکرده است. وابستگی به آب زیرزمینی در بخش

 آب به وابسته جهان جمعیت سوم یک حدود. ]7[های وسیعی از کشورهای خاورمیانه از اهمیت زیادی برخوردار استبخش

درصد از آبهای  07کیلومتر مکعب در سال است که حدود  792های زیرزمینی در سطح جهانبوده میزان استخراج آب زیرزمینی

مصارف کشاورزی است و آب زیرزمینی تقریبًا نیمی از آب آشامیدنی در سطح جهان را تأمین  زیرزمینی در سراسر جهان برای

برداشت بی رویه از مخازن آب زیرزمینی  و شده مذکور منابع از برداشت افزایش باعث صنعت و کشاورزی توسعه بنابراین کند. می

زیرزمینی کاهش یابد؛ کاهش سطح آب زیرزمینی  موجب شده که میزان تغذیه آبخوان جوابگوی برداشت نبوده و سطح آب

مشکالتی همچون خشک شدن چاه های آب، کاهش دبی رودخانه و آب دریاچه ها، تنزل کیفیت آب، افزایش هزینه پمپاژ و 

د مانن-های اخیر به خاطر عوامل مختلفی از جمله تأثیر تغییرات اقلیم در دهه استحصال آب و نشست زمین را به دنبال دارد.

های ساختاری مانند برداشت بسیار زیاد آب زیرزمینی برای توسعه و همچنین بعضی سیاست -گرم شدن زمین و بارش کمتر

آوری منابع آب، قیمت پایین آب مخصوص آبیاری و استفاده نامناسب از آب سطحی، کشاورزی بدون توجه به اصل پایداری و تاب

 کشور جمعیت برنامه بی از رشد ناشی فزاینده نیازهای. ]6[ایران کاهش یافته استمیزان آب زیرزمینی در بخش های زیادی از 

 آب، کننده تأمین هایحوضه در آبی کم به منجر امر شده است. این داده پاسخ رویهبی سدسازی و ای حوضه بین آب انتقال با

آب  منابع آلودگی موجب مختلف مصارف بازگشتی پساب دیگر، سوی است. از گردیده بروز ریزگردها و ها تاالب شدن خشک

 خشک از پس زایی بیابان زمین و نشست مانند زیرزمینی های آب از رویهبی برداشت ثانویه است. پیامدهای شده زیرزمینی

 .]0[است گرفته شدت ها نیز چاه شدن

 آب های زیر زمینی -2

. در سطح ]9[ خاک و شکاف سنگها وجود دارد آب زیرزمینی آبی است که در زیر سطح زمین یافت می شود و در منافذ

آبهای  .]7[ از آب شیرین غیر یخ زده که برای مصرف انسان قابل دسترسی است به شکل آب زیرزمینی است ٪76جهانی حدود 

. آبهای زیرزمینی ستون فقرات .به تأمین آب برای مناطق خشک و نیمه خشک جهان کمک می کنند ٪177-67زیرزمینی از 

 ٪01اجتماعی مناطق شهری و روستایی در آفریقا، آسیا و آمریکای التین و کشورهای در حال توسعه است که  -اقتصادی توسعه 

آبهای زیرزمینی تنها منبع تأمین کشورهایی مانند دانمارک، مالت و  .]17[برداشت جهانی آبهای زیرزمینی را تشکیل می دهند

در سطح  .]11[عربستان سعودی و شهرهای کشورهای در حال توسعه از جمله جاکارتا، داکا، لیما و مکزیکوسیتی بوده است

ای زیرزمینی به سالمت آب کشاورزی از آبهای زیرزمینی تأمین می شود. به طور کلی، آب ه ٪43آب آشامیدنی و  ٪77جهان، 

انسان، توسعه اقتصادی و عملکرد اکوسیستم ها کمک می کند با این حال، از آنجا که در زیر زمین باقی می ماند، درک عمومی 

تصمیم گیرندگان از این منبع کم بوده است و در مقایسه با آب های سطحی، در سیاست های مدیریت منابع آب چندان مورد 

رشد جمعیت، شهرنشینی و رشد اقتصادی عوامل اصلی تأثیرگذار بر آبهای زیرزمینی در سطح جهانی .است توجه قرار نگرفته

افزایش می  ٪2-1در حقیقت، در پنج دهه گذشته میزان برداشت آبهای زیرزمینی جهانی سه برابر شده است و هر ساله .هستند

است. مناطقی که با نرخ باالی برداشت، کاهش ذخیره و افت سطح  در بعضی از نقاط فراتر از میزان تجدید آن انتزاع شده. یابد

آب زیرزمینی روبرو هستند، به مناطقی تعلق دارند که در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارند. سفره های زیرزمینی با افت 

اکثر  .]13و12[ ه شده استزیاد در سطح آبهای زیرزمینی در آمریکای شمالی، اروپا، حوضه سند، چین شمالی و استرالیا مشاهد

( استفاده ٪17( و مصارف خانگی )٪27( و به دنبال آن صنعتی )٪07آبهای زیرزمینی استخراج شده برای آبیاری در کشاورزی )

نسبت داده شده است، که از  "انقالب خاموش"افزایش استخراج آبهای زیرزمینی در سراسر جهان به پدیده  .]17و14[می شود

غاز شد و تا امروز ادامه دارد، که بر اساس آن تصمیم استفاده کنندگان )به طور عمده کشاورزان( بدون تصمیم آ 27اوایل قرن 

 گیری یا برنامه ریزی متمرکز به استخراج بی نظیر آبهای زیرزمینی در سطح جهان کمک کرد
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و تخریب کیفیت آن به دلیل آلودگی  موضوعات مهم مربوط به مدیریت آبهای زیرزمینی در سراسر جهان بیش از بهره برداری

است. هر دو این مسائل ناشی از محرک ها است، محرک هایی مانند دسترسی به فن آوری پمپاژ و حفاری، رشد جمعیت، 

شهرنشینی، توسعه اقتصادی، صنعتی شدن، گسترش در کشاورزی آبیاری و تغییر کاربری زمین، که منجر به افزایش بهره برداری 

 .ب زیرزمینی می شود. از آنجا که تامین آب به منظور فعالیت های اجتماعی و اقتصادی یک نیاز اساسی و ضروری استاز منابع آ

استفاده بیش از حد از آب های زیرزمینی و تخریب مداوم آن تأثیرات منفی در دسترس بودن آب آشامیدنی، کشاورزی مبتنی 

عه اقتصادی مرتبط، انعطاف پذیری در برابر تغییرات آب و هوا و خدمات بر آبیاری و امنیت غذایی، معیشت کشاورزان، توس

اکوسیستم که آب های زیرزمینی فراهم می کند، خواهد داشت. همچنین، این امر توانایی جامعه در مناطق خشک و نیمه خشک 

هری اد. با توجه به اینکه تامین آب شبرای انتقال موفقیت آمیز به معیشت مبتنی بر آب غیر زیرزمینی را تحت تأثیر قرار خواهد د

 .]16[از حساسیت و اولویت بیشتری برخوردار است

اطمینان از تأمین آب مقاوم در برابر آب و هوا، مدیریت پایدار آب های زیرزمینی و دستیابی به اهداف مختلف توسعه پایدار  

 .پایدار صنعتی و شهرها کمک می کندمربوط به امنیت غذایی، انرژی های تجدید پذیر، دسترسی به آب آشامیدنی، به توسعه 

تغییرات آب و هوایی خصوصاً در مناطقی که منابع آب احتمال کمبود دارند ضروری می  حفاظت از آبهای زیرزمینی با توجه به

شود. دلیل آن این است که آب زیرزمینی دارای ظرفیت بافر است و نسبتاً کمتر تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار می گیرد 

  .]12و7[زیرا در زیر خاک ذخیره می شود و در حجم زیادی ذخیره می شود

ز آنجا که آبهای زیرزمینی تنها منبع آب در بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک است، منابع آب زیرزمینی به دلیل ا

مشکالت کمی و کیفی، چالش های پایداری را تجربه می کنند. بیش از برداشت، سطح آب کم مشاهده شده در دوره خشک، 

ط به کیفیت، مانند افزایش شوری، سختی، غلظت نیترات و آلودگی افزایش شوری و کمبود آب در مناطق ساحلی و مسائل مربو

تعداد کمی از مطالعات نیز نشانگر عدم وجود . میکروبی در ادبیات موجود در مورد منابع آب این مناطق برجسته شده است

و  ستفاده از مدل ارزیابیاثربخشی مداخالت مدیریتی با ا. سیاست و عدم مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در این مناطق است

 .]10[برنامه ریزی آب در راستای کاهش کسری نیز مسئله مهمی است

 آب تیریمصرف و مد -3

، انجام شده است، با این آبمطالعات بسیاری در زمینه مصرف و مدیریت که در مطالعه پیشین مشاهده شده،  همانگونه

و مطالعات پایه ای در مورد الگوی مصرف فعلی در سطح خانوار، شیوه های مدیریت آب اعمال شده در سطح مدل حال، هیچ 

خانوار، و درک خانوارها از مدیریت آب زیرزمینی وجود ندارد. از طرفی مدیریت تقاضا برای مدیریت پیوسته از نظر آبهای 

مدیریت آنها مهم است. عالوه بر این، چنین اطالعاتی نیز برای  زیرزمینی، دانش در مورد الگوی مصرف آب خانگی و شیوه های

مدیریت فعال جهت مدیریت پایدار منابع آب مهم خواهد بود. بنابراین، این مطالعه با هدف جمع آوری اطالعات مربوط به الگوی 

شیوه های مدیریتی اعمال  مصرف آب در سطح خانوار در استان خوزستان همراه با شناسایی عوامل مهم موثر بر مصرف آب و

شده یا قابل استفاده در سطح خانوار است. بعالوه، اثربخشی استفاده از برخی مداخالت مدیریتی با در نظر گرفتن سناریوهای 

 ای از نقاط قرار دارد. مختلف ارزیابی می شود. نوآوری در این مطالعه در مجموعه

ف آب ممکن است در نهایت راه حل خوبی برای نجات منابع آب مطالعات بررسی شده نشان می دهد که مدیریت مصر

زیرزمینی باشد ، اما هنوز از بسیاری جوانب بررسی نشده است. این مطالعات نشان دهنده چند مساله است که می تواند بیان گر 

 کمبودهای مطالعاتی در این بخش باشد. این موارد در ذیل آورده شده است:

ر مورد مدیریت مصرف آب در حوزه خانگی با در نظر گرفتن تاثیرات دیگر مصارف های همه جانبه دبررسی (1

 )صنعتی، کشاورزی(، در منطقه مورد مطالعه )خوزستان(، و ارائه راهکار در راستای گسترش آن در مقیاس ملی.

و  یستمبررسی متغیرهای تاثیرگذار بر مصرف آب و مدیریت مصرف به صورت همزمان با استفاده از پویایی س (2

 تاثیرات علی و معلولی. 
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های مربوط به مدیریت صحیح مصارف آب به صورت همزمان ایجاد سناریوهای متفاوت برای بررسی و ارائه سیاست (3

 ها با هم.به صورت بررسی در بازه زمانی طوالنی مدت و مقایسه آن

ه مصرف آب از منابع زیرزمینی، مورد های زیرزمینی، که در کمتر مطالعاتی رابطتاکید بر مصارف آب خانگی از آب (4

 توجه قرار گرفته است. 

ها و مدارس سازی، آموزش در پیش دبستانبررسی تاثیر نهادینه کردن مصرف صحیح آب، از طریق فرهنگ (7

 ابتدایی.

 

 مشكالت آب ایرانو عوامل  -4

های سطحی و برداشت بیش از حد آبهای مکرر توأم با ایران هم اکنون در حال تجربه مشکالت جدی آب است خشکسالی

های عمیق، وضعیت آب کشور را به سطح بحرانی رسانده های هیدرولیکی و چاهزیرزمینی از طریق شبکه بزرگی از زیرساخت

های زیرزمینی، فرونشست زمین، ها، کاهش سطح آبها و تاالبها، رودخانهشدن دریاچهخشک ،های این وضعیتاز نشانه .است

بر ب  های متناوخشکسالیتغییرات آب و هوایی و . های گرد و غبار استزایی و طوفانیفیت آب، فرسایش خاک، بیابانتخریب ک

در ادامه به برخی از . .]19[ بردطور جدی از خشکسالی اقتصادی و اجتماعی رنج می ایران به .گذارندمی  مشکالت آب ایران اثر

 پردازیم:مخصوصاً مناطق خشک را درگیر کرده است میمشکالت عمده آب کشور که همه مناطق 

  :رشد سریع جمعیت. 4-1

اجتماعی ایران در قرن بیستم با رشد قابل توجه جمعیت همراه بود. در زمان وقوع انقالب اسالمی  -بهبود شرایط اقتصادی

میلیون نفر افزایش یافته بود. تغییر در توزیع  37میلیون نفر به  17جمعیت ایران از کمتر از سال، 17در مدت ، 1370در سال 

اقتصادی و فرهنگی پس از انقالب باعث انفجار جدی جمعیت با بیش از  -سنی جمعیت در کنار تغییرات ایدئولوژیک، اجتماعی

 اهشدو برابر شدن جمعیت تنها در دو دهه شد. محصول ساده این رشد سریع جمعیت، افزایش تقاضای آب و متناسب با آن ک

شدید سرانه آب در دسترس بود. سرانه کنونی آب در دسترس ایران کمی باالتر از متوسط خاورمیانه و شمال آفریقا )منطقه منا( 

 .]19[مترمکعب( است 0777تر از متوسط جهانی )مترمکعب است. اما این مقدار بسیار پایین 1377با 

  :مهاجرت و شهرنشینی. 4-2

تر از رشد جمعیت باشد. بخش بیشتر کشور از عدم تطابق بین آب ای قابل توجهان شاید مسألهتوزیع مکانی جمعیت در ایر

تأمین و مدیریت آب، بیشتر در حال تبدیل شدن به مشکل شهرهای کوچک و متوسط . برددر دسترس و تقاضای آب رنج می

باعث افزایش شهرنشینی و مهاجرت از مناطق  های شغلی و شرایط زندگی بهتر در مناطق شهریاست. نابرابری اقتصادی، فرصت

. درصد از جمعیت کشور است 19که میزبان  روستایی و شهرهای کوچک به مناطق عمده شهری شده است، مانند تهران بزرگ

درصد از جمعیت ایران شهری است. توزیع مکانی موجود و افزایش و تمرکز جمعیت در شهرهای  07، (1379) در حال حاضر

تر که هم اکنون نیز برای تأمین آب مورد نیاز خود دچار مشکل هستند، توازن عرضه و تقاضای آب در مناطق شهری را با بزرگ

تر رایج است. با این های تابستان در شهرهای بزرگماه بندی در عرضه آب درچالش روبرو کرده است. هشدار در مورد خطر جیره

 .]19[های اخیر مواجه نشوندای در سالاند تا برای تأمین آب شهری مورد نیاز خود با قطعی آب عمدهوجود، این شهرها موفق شده

 تکیه بر اقتصاد دلیل  به. به خود اختصاص داده استرا از آب  %72تا  در ایران بخش کشاورزی :کشاورزی ناکارآمد

ی تمایل برا. وری اقتصادی خود در بخش کشاورزی را در تاریخ معاصر نادیده گرفته استمبتنی بر نفت، ایران بهره

افزایش تولید کشاورزی، توسعه مناطق تحت کشت را در سراسر کشور تشویق کرده است. اگرچه، این بخش هنوز 
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. بردوری بسیار کم در آبیاری و تولید رنج میبهره باکشاورزی و  های منسوخ شدهصنعتی نشده است و کشور از شیوه

بخش کشاورزی در ایران از لحاظ اقتصادی ناکارآمد است و سهم این بخش در تولید ناخالص ملی در طول زمان کاهش 

و  اسببازده اقتصادی حاصل از مصرف آب کشاورزی پایین است و الگوهای محصول در سراسر کشور نامن. یافته است

اخیراً، . و در بسیاری از مناطق با شرایط دسترسی به آب ناسازگار است بدون توجه به پایداری و تاب آوری مناطق

افزایش یافته است. ادعای عالقه به  نگرانی در مورد مقدار آب مصرف شده در محصوالت زراعی در تولید و صادرات

نی ندارد، درآمدی که در طول زمان با توجه به کمبود آب و کاهش ها همخوابهبود معیشت کشاورزان با درآمد نسبی آن

این نقش تا  ،کندجمعیت کشور بازی می %27ای در اشتغال بیش از وری کاهش یافته است. کشاورزی نقش عمدهبهره

های دیگر مانند خدمات و صنعت در دسترس نیست، همچنان به قوت خود باقی های شغلی در بخشزمانی که فرصت

تواند تشدید کننده های اخیر در سوریه نشان داد که از دست دادن شغل در بخش کشاورزی میخواهد ماند. آشوب

 .]19[های جدی باشدمهاجرت دسته جمعی و ایجاد برخی تهدیدات امنیت ملی و همچنین تنش

قرار دارد. متوسط سالیانه بارش از طرفی ایران از جمله کشورهایی است که تنش آبی آن در بحرانی ترین وضعیت ممکن 

درصد همین مقدار نیز به  07میلی متر است که یک سوم متوسط جهانی و نصف متوسط آسیاست. بیش از  271کشور حدود 

درصد سطح کشور،  0/17و پراکنش نزوالت بسیار ناهمگن است، برای مثال آبریز خزر با  شود طور مستقیم تبخیر و تعرق می

درصد حجم نزوالت را به خود اختصاص داده است )مرکز آمار  0/33درصد سطح،  6/77و آبریز مرکزی با  درصد نزوالت 0/19

 است. 1(، میزان مصارف کشور به تفکیک نوع مصرف و منبع به شرح جدول 1379(. بر اساس گزارش وزارت نیرو )1379ایران، 

 

 : میزان مصارف کشور به تفكیک نوع مصرف و منبع1جدول 

 کشاورزی صنعت شرب بعنوع من

 03/47 72/7 46/4 چاه

 29/3 74/7 67/7 چشمه

 70/3 71/7 79/7 قنات

 71/39 00/1 7/2 آبهای سطحی

 36/76 جمع کل

 7/99 9/2 3/9 درصد توزیع مصرف
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 33تا  44: وضعیت حجم جریان سطحی کشور از سال 1شكل

 

مقدار متوسط  1بر اساس شکل مختلف است. یکشور در سالها یسطح انیحجم جر تینشان دهنده وضع فوقشکل 

میلیارد مترمکعب،  39و  104میلیارد مترمکعب بوده و مقادیر حداکثر و حداقل آن حدود  96درازمدت حجم جریان سطحی حدود 

ساله اخیر حجم  17باشد. الزم به ذکر است که متوسط می 1390-1399و  1340-1349های آبی به ترتیب مربوط به سال

های جوی در درصد کاهش داشته است. برخالف درصد کم کاهش ریزش 32جریان سطحی نسبت به دوره درازمدت، حدود 

های زیرزمینی طی سالهای باشد.  افزایش کسری تجمعی در مخازن و آبخوانکشور، درصد کاهش حجم جریان سطحی زیاد می

میلیارد مترمکعب است که بحرانی جدی و  177و  70، 2/67، 2/2، 1/7ب حدود به ترتی 1372و 1397، 1394، 1361، 1340

 کسری مخزن کل حجم منابع آب زیرزمینی را در سال ،2ها به آنها وارد کرده است. شکل فشاری بیش از آستانه تحمل آبخوان

 دهد.های مختلف نشان می

 

 
 32تا  43ینی در سالهای : کسری مخزن حجم منابع آب زیرزم2شكل 

 

لیم ها و تغییر اقطرف و همچنین تداوم خشکسالی های مصرف کننده آب از یکواضح است که با توجه به افزایش نیاز بخش

های بیشتری روبرو های موجود بخش آب به شکل فعلی، قطعًا آینده این بخش با چالشاز طرف دیگر، در صورت تداوم سیاست



 

 0 

د در کشور ای از بحران آب در کشور نمایان خواهد شد. لذا با توجه به سیاستها و روند موجوخواهد بود و همچنین ابعاد تازه

 : ]17[پیش بینی کرد  3میتوان آینده را مانند شکل 

 
 : پیش بینی آینده بخش آب کشور در صورت تداوم سیاستهای فعلی3شكل 

 

 

 نتیجه گیری

 آب مصرف مدیریتحوزه تاثیرگذار بر  هایشاخص شناسایی با تا بود آن بر پژوهش با توجه به مطالب ذکر شده در باال، این

 هاییاستراتژسازی یادهپدر شناسایی منابع بالقوه ریسک بوده و راهنمایی جهت  مدیران راه چراغ زمینه، این در تصویریارائه  به

 یاستیهر س نیبنابرا مصرف بهینه و مدیریت صحیح آب باشد؛ منظوربه آب مصرف مناسب از طریق یک رویکرد هماهنگ مدیریت

 تینامه جمعبر یاز رشد ب یناش ندهیفزا یازهایتوجه داشته باشد . ن زیکم بودن آن ن تیبه ماه دیسازد با یمکه منابع آب را متأثر 

ننده ک نیتأم یهادر حوضه یامر منجر به کم آب نیپاسخ داده شده است. ا هیرویب یو سدساز یحوضه ا نیکشور با انتقال آب ب

ع مناب یمصارف مختلف موجب آلودگ یپساب بازگشت گر،ید یاست. از سو دهیگرد زگردهایآب، خشک شدن تاالب ها و بروز ر

 شکخپس از  ییزا ابانیو ب نیمانند نشست زم ینیرزمیز یاز آب ها هیرویبرداشت ب هیثانو یامدهایشده است. پ ینیرزمیآب ز

 بکاربست سیاست های مدیریتی صحیحاز این رو بررسی ابعاد مختلف در مدیریت منابع آب و .شدت گرفته است  زیشدن چاه ها ن

 بویژه در آب های زیرزمینی می تواند موجبات برون رفت از چالش ها و بحران های آبی آینده کشور را داشته باشد.
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Abstract  
Water is one of the most important natural resources available for human activities. With increasing 

population and increasing water demand, the issue of sustainable water consumption ultimately depends 

on adapting human behavior to the water cycle. Of all the potential water uses, agriculture has the highest 

consumption and accounts for more than 70% of the world's total water; Therefore, any policy that 

affects water resources must also take into account the nature of its scarcity. The growing needs of the 

country's unplanned population growth have been met by inter-basin water transfer and uncontrolled 

dam construction. This has led to water shortages in water supply basins, drying of wetlands and the 

occurrence of fine dust. On the other hand, the return effluent of different uses has caused the pollution 

of groundwater resources. The secondary consequences of uncontrolled abstraction of groundwater such 

as landslides and desertification have intensified after the drying of wells. It is a way to identify potential 

sources of risk and guide the implementation of appropriate strategies through a coordinated approach 

to water consumption management for optimal use and proper water management. 

Key words: Index, Management, Life, Water rights, Drought, Crisis 
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