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  چکیده

در خاورمیانهه و   شانکه اغلب ،درصد مردم جهان 15بیش از  2050دهد که تا سال  گرفته در جهان نشان می صورت های پژوهش

رای نهاا  و  به  بهاققوه  مهم های پتانسیل بحران آبی آینده یکی از .بحران و کمبود شدید آب را تجربه خواهند کرد ،ندهستآفریقا 

ههای   عنوان کشوری با تهنش  بهایران  اقمللی را دارد. شدن به بحران بارگ بین تبدیللیت که قاب اقمللی است های امنیتی بین  چاقش

ح و مدیریت صهحی  نبودکه در صورت  ست رو هکننده روب نگران بحرانی خاورمیانه، با دورنمایی ۀمنطقشده در  واقعآبی فراوان و 

سیاسی، اجتمهاعی، اقتصهادی و یتهی    محیطی،  زیست های ی مطلوب برای آینده، با بحراناقملل های داخلی و بین تنظیم سیاست

تمامیت تواند استقالل و  . ابعاد و پیامدهای این بحران میامنیتی در داخل و خارج از مرزهای سیاسی مواجه خواهد شد ه نظامی

تهرین و   دقیه  امری ضروری اسهت.  و چگونگی مدیریت آنها شناخت این پیامدها  ،رو ایناز  .ارضی کشور را به چاقش بکشاند

 در ایهران  آب ۀمسئلهای اصلی  ران که در این پژوهش با تکیه بر پیش سناریونویسی است ،بهترین راه شناخت رخدادهای آینده

ها با تکیه بهر رو    ران این پیش که ه تغییرات آب و هوایی .3 و ؛افاون برای مصرف روزتقاضای  .2 ؛افاایش جمعیت .1یعنی: 

نهد  ا توان از چهار سناریوی محتمل سخن به میان آورد. این چهار سهناریو عبهارت   می ه استخراج شده استدقفی و پنل خبرگان 

 افتهادن   تعویه    بهه ( د ؛مهدت  کوتهاه  در بحران افتادن  تعوی   به( ج ؛بحران رفع( ب ؛بحران تشدید، شود می ناامن ایران( اقف از:

یح و راهبهردی بهرای مهدیریت صهح     دقی  و راه ۀ نقشیک توان  سناریوها میگرفتن هر یک از این  فرضبا بلندمدت.  در بحران

 قرار داد. ها و نهادهای متوقی  در دستور کار سازمان وکرد تهیه  های آتی آب برای سالمنطقی با بحران  هۀمواج

 .نویسی ، سناریو ، پنل خبرگانبحران آبایران،  پژوهی، آینده :گانکلیدواژ

                                                           
  :ahrezayan@ut.ac.irEmail مسئول ۀنویسند *
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 مقدمه

امنیت غذایی به یک نگرانیی ممیو      مقولۀبا افزایش جمعیت، 

بینی  پیشخواهد شد. چالشی امنیتی برای مردم جمان تبدیل 

این افزایش جمعیت نیاز بیه غیذا  ا د     2050شود تا سال  می

معنیای نییاز    بیه فزایش دهد که این برابر نسبت به مقدا  فعلی ا

  ی بیردا ی   فیرآ   بمره برای آب شیرین فعلی شدن برابر د به 

بیا توجیه بیه    بیه تبی     .سیت  غیذا  تمییۀ  ت الزم بیرای  محصوال

 دلییل  بیه شده برای مصرف آب شییرین،   اعمالهای  محد دیت

 2050تا سال این میزان آب تأمین چگونگی  ،افزایش جمعیت

دسترسیی   د  آینیده   سد نظر می به[. 19] خواهد شدتر  مشکل

ی ایدا  بیرای تولیید مییزان غیذای ا یاف     به مناب  آب شیرین پ

 ای بحرانی تبدیل خواهد شد. ، به مقولهمو د نیاز

مو وع د  ا تباط بیا  ترین  امنیت غذایی ممو مقولۀشاید 

اما مو وعا ت دیگری همچون  ،آب   بحران ناشی از آن باشد

مصرف مستقیو آب شیرین توسط انسیان، آبیادانی منیا  ،    

 فیاه   آسیایش    ،های صنعت، تعدیل آب   هوا چرخش چرخ

حیا ت   ممیا ت     با آب د  ا تباط هستند  و  مستقیو بهنیز 

هیای علمیی    نتایج یافتهآنما با بود   نبود آب د  ا تباط است. 

میلییا د   2/1دهد با اینکه د  حال حا یر بییش از    نشان می

بییش   2050تا سیال   ،به آب سالو کافی دسترسی ندا ندنفر 

کمبیود آب  تأثیر شد ت تحت  بهاز سه چما م جمعیت جمان 

این د  حالی اسیت کیه مصیرف     .د گرفتنشیرین قرا  خواه

( بییش از شیش   قرن بیستوجمانی آب د  صد سال گذشته )

ری برابی  د که د  مقایسه بیا افیزایش    ه استبرابر افزایش یافت

 [.19] آ  ی است مصرف غذا،  قو شگفت

سیازمان غیذا   کشیا  زی اعی م      2007گزا ش سیال  

 کند که اگر تمام آب آشامیدنی جمان به نسبت مسا ی می

مکعب  مترهزا    6 تا  5هر نفر  ،بین افراد جمان تقسیو شود

مصرف سالیانه خواهد داشت که د  مقایسه  ۀسرانآب برای 

 الزممییزان   کمتیرین عنیوان   بهمکعب آبی که  متر 1000با 

برای هر شخص د  سال مطرح است بسیا  بیشیتر اسیت     

د  جمیان  جیود    «عیدالت آبیی  » ساند که   ا می امعناین 

هیای   منطقیی بیا بحیران    ۀهای مواجم نداشته   یکی از الزام

المللیی   تی ش بیرای     بیین همکیا ی   ،آینیده  احتمالیِ آبیِ

 محصوال ت یا کاالهیای میو د نییاز افیراد    مین أتبازتوزی  یا 

 [.20] استجمان آب  کود  منا    ساکن

سیالی   خشیک  مرحلیۀ ند که ایران بیه   کا شناسان معتقد

تنمیا   نیه این بدان معناست کیه  . هید  استاتیکی  سیده است

هیای اسیتاتیک آب زیرزمینیی د  بسییا ی از منیا         سفره

ای  ا د  هکیه بیه مرحلی   بلف  ت ایران به پایان  سییده اسیت،   

ایییو کییه آب مصییرفی خییود  ا از رخییایر زیرزمینییی     شییده

ایین مو یوع    .کنییو  میی تیأمین  ناپیذیر   تجدیدتراتژیک   اس

های جا ی  برای هزینه های ملی ل حراج ثر  ت   سرمایهمعاد

میدیریت   ءد  حالی که همچنان شیاهد سیو   ،  مصرفی است

هیای   سیاسیت  ادامیۀ سیالی     و ، تدا م خشیک مناب  آبی کش

تغییر ایین   .ناپایدا    ناسازگا  با محیط زیست هستیو توسعۀ

 یژه  بهمناب  آبی شرایط نیازمند تغییر ساختا ی د  مدیریت 

هییای  ا لویییت بخییش کشییا  زی، چییرخش بنیییادین د   د 

هیای   زدن بیه حساسییت   دامین محلی،  ملی   گذا ی سیاست

محیطیی   میوا د تلی        زیسیت مسیالل   زمینۀاجتماعی د  

 .  [2]بعدها شیرین دیگری از این دست است 

هیای ممکین،    آینیده  ۀمطالعی عنوان علو  بهپژ هی  آینده

منیید بییرای  ممحتمییل   مطلییوب   ت شییی هدفمنیید   نظییا

کا ی مطلوب عوامل برای  ابزا ها   دست ۀعالمانکا گیری  هب

های علمی، پرکیا برد      ، با تکیه بر   شدلخواه ۀآیندایجاد 

 کنید تیا میا  ا د     تی ش میی  نویسی  سنا یومقبول همچون 

های ممکن   محتمل   مطلوب   ت ش برای  دهشناخت آین

 دلخواه یا ی کند.   ۀآیندایجاد 

هیای بحیران آب      این پژ هش  من بر سی شیاخص  د 

آبی کشو    شیناخت عوامیل    بر شرایط حساس   عیتتأکید 

منیاب   د  افزایش   کاهش مییزان  تأثیرگذا  های اصلی  مؤلفه  

هیای   سنا یو ای کلیدیه  ان پیشها    مؤلفهآبی، با تکیه بر این 

مید ت،   کوتیاه  انیدازهای  چشومحتمل   عیت آب د  ایران د  

محیطیی،   زیسیت  بر پیامیدهای تأکید مد ت با  بلندمد ت    میان

ای    جتمییاعی د  سییطوح محلییی، ملییی، منطقییه ا سیاسییی  

بر سیی ایین پیامیدها میا  ا از      .شیده اسیت   نگا شالمللی  بین

هیای دقیی     ها   برنامه استگرفتن سی  پیش  د اندیشی    چا ه

 اهکا هییای  اهبییردی    ا الییۀبییرای مییدیریت   ییعیت آب   

 نیاگزیر  هیای احتمیالی     یعیت بمتر بیا   مواجمۀعملیاتی برای 

د   یکند، که د  پایان این پژ هش پیشنمادها    اهکا هیای  می

 این خصوص ا اله شده است.

 های بحران آب شاخص

ا د کییه د  آن بییا توجییه بییه د اشییا ه بحییران آب بییه   ییعیتی

دسترسیی  میزان میزان سرانه یا  ،های موجود   مدل ها شاخص

، کمتییر از حیید افییراد د  سییال پییذیر مصییرفی بییه آب تجدییید
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 بیرای  هیا  هیا   میدل   انواعی از شیاخص  .استاندا د جمانی است

شود کیه   کا  گرفته می بهمیزان بحران آب د  کشو ها سنجش 

 .3   ؛شیاخص سیازمان ملیل    .2 ؛فالکن میا    .1سه شاخص: 

پرکیا بردترین آنمیا    ،المللیی میدیریت آب   بین مؤسسۀشاخص 

 سیالیانۀ  سیرانۀ . د  شاخص فالکن ما   مقدا  آیند شما  می به

مناب  آب تجدیدپذیر هر کشیو  می   سینجش قیرا  گرفتیه      

از آن د  بیشیتر  مکعیب     متر 1700 سرانۀبر این اساس  .است

تییا  1000 سییرانۀنبییود بحییران آب     دهنییدۀ سییال نشییان 

مکعب د  سیال بییانگر  جیود بحیران د  آن کشیو        متر1700

مکعیب   متیر  1000تیر از   های پیایین    سرانه )تنش آبی( است

 [.15] بر شد ت بحران د  آن کشو  دا دتأکید 

مییزان د صید    ،پاییدا  سیازمان ملیل    توسیعۀ کمیسیون 

برداشت از مناب  آب تجدیدپذیر هر کشیو   ا می   تعییین    

کو   کیف بحران قرا  داده است. بر این اساس هر گاه میزان 

د صید کیل منیاب  آب     40 برداشت آب یک کشو  بیشیتر از 

این کشو  با بحران شدیدی مواجه اسیت     ،تجدیدپذیر باشد

بحیران   ،د صید باشید   40تا  20 بیند  صو تی که این  قو 

بد ن بحران د  نظیر   باشد، د صد 10کمتر از اگر  متوسط   

المللی میدیریت آب از   بین مؤسسۀ ،د  نمایت .شود گرفته می

کنونی نسبت بیه کیل منیاب  آب    د صد برداشت .1د  م  : 

د صد مییزان برداشیت آب د  آینیده نسیبت بیه      .2  ، ساالنه

 .[3]کند  استفاده می برداشت آب د  حال حا ر

 بحران آب در ایرانانداز  و چشمترسیم وضعیت فعلی 

تیا سیال    ،مصرف آب ادامیه دهید   اگر جمان به میزان فعلی

هفتصد میلیون نفر د  جمان با  بیش از د  میلیا د   2025

سازی مرکز ملیی   مدلنتایج  .   خواهند شد   بهکمبود آب 

منتشییر شیید   1392شناسییی ایییران کییه د  سییال    اقلیییو

این مرکز   عیت آب  .ای بود کننده نگراناخبا   د بردا ندۀ

میی دی   2100  هوا   میزان با ندگی د  کشو   ا تا سال 

دهید دمیای    بینی نشیان میی   پیشبینی کرده بود. این  پیش

د جیه افیزایش    5 تیا  3سیال آینیده    90هوای ایران  یی  

خواهد یافت، با ش برف   با ان کو خواهد شید   بیه تبی     

شید ت کیاهش    بیه زمینیی  زیر هیای  آب های آن مناب  سفره

شده اسیت اییران    سببها  سالی خواهند یافت. تدا م خشک

سیالی   سیالی شیود کیه بیه خشیک      سوم خشک ۀمرحل ا د 

زمینیی   زیرهای  هید  لوژیکی معر ف است    ی آن سفره

 [.14]  ند  می فته از بین   فته

گزا شی از   یعیت آب د  جمیان    1392ناسا د  تیرماه 

کشو ی قرا  داد که دچا   45منتشر کرد   ایران  ا د  شما  

سالی شدید شده است   د    عیت بحران قیرا  دا د.   خشک

سیاله خواهید    30سالی اییران   شکخ د  ۀبر گزا ش ناسا  بنا

 [.13] خود قرا  دا د ا لیۀد  مراحل  بود که فع ً

مرکز مبیا زه بیا بحیران جمیانی آب د      اساس گزا ش  بر

هیای   سیال   یی مناب  آب شیرین  ساالنۀکاهش  2011سال 

 400میلیییا د    807   هییزا 3د  جمییان  2002تییا  1987

د صید   70مییزان  مکعب بوده اسیت کیه از ایین     مترمیلیون 

 10د صید مربیوط بیه صینعت        20مربوط بیه کشیا  زی،   

د صد مربوط به مصا ف داخلی بوده اسیت )ایین مقیادیر بیا     

 [.21] اند( نیز گزا ش شده 2014تغییرا ت اندکی برای سال 

منیاب  جمیانی آب   گرفتیه   صیو  ت هیای   اساس پژ هش بر

مکعیب بیا    متیر میلیا د  43507حد د  مصرفی، ۀشوند تجدید

ترتییب   بیه این ا قام برای ایران  .مکعب است متر 6872سرانۀ

 .مکعیب بیوده اسیت    متیر  1918مکعیب     متیر میلیا د  130

منیاب  آب شییرین د     سیالیانۀ کاهش  این پژ هش،اساس  بر

 130از ایین  برابر بیشتر از استاندا د جمانی اسیت.   3/6ایران 

د صید   80بییش از   2013مکعب تیا آخیر سیال     مترمیلیا د 

ایین  قیو بیه     2020تا سیال   بینی شده است پیشمصرف   

بینیی شیده اسیت د      پییش  .د صد خواهد  سید 90بیش از 

مکعیب   د    متر 1300ایرانی  آب برای هر سرانۀهمین سال 

 [.22] خواهد بود مکعب ترم 1000کمتر از  2050سال 

سیالی گسیترده د  کشیو ، شیاید تنمیا یکیی از        خشک

های کاهش مناب  آبی کشیو  د  منیا   گونیاگون     شاخص

گرفتن  قرا  دلیل هبف  ت ایران باشد. از آنجا که کشو  ایران 

شیرایط آب     د  کمربند خشک جغرافیایی   نیوا  بیابیانی،  

بیا ان جمیان    کیو منیا     ءجیز کیه   -دا د مناسیبی  هوایی

اسیان محییط زیسیت    بسییا ی از کا شن  ی شود محسوب می

سیاله، کیاهش    50   40مد ت  د ازهای  سمعتقدند د  مقیا

اخیییر انحییراف از معیییا  محسییوب  هییای با نییدگی د  سییال

شود. د  حالی که بسیا ی دیگر از کا شناسان با اشیا ه   نمی

سدهای کشیو      همچون کاهش سطح آبِ یهای به مو وع

کیید  أتسیالی   ، بیر نقیش خشیک   شاخص با نیدگی سیالیانه  

تا یخی  ۀحافظکنند.  اقعیت هرچه باشد اگر ایرانیان با  می

 ، ا محیک بزننید  مد ت خود مییزان با نیدگی سیالیانه     کوتاه

ییید  أتهیای گذشیته د  کشیو   ا     سیال  کاهش با ندگی د 

 خواهند کرد.  
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 2021های مختلف در ایران و جهان تا سال  . میزان مصرف آب با تفکیک بخش1 شکل

دهیید کییه میییزان مصییرف آب د   مییینشییان  1شییکل 

مصیرف   های کشا  زی   صنعتی یکی از عوامل اصلی بخش

 فتیه    فتههای مو د نیاز د  ایران   جمان است    شدید آب

میزان  ابستگی ایران د  بخش کشیا  زی     2021تا سال 

بر کید أتبر تولید ملی   کید أتدلیل  بهها  آبصنعتی به این 

 .استق ل د  امنییت غیذایی بیشیتر   بیشیتر خواهید شید      

مصرف آب د  اییران  ا   ۀسرانشود این عوامل  میبینی  پیش

   با تنش شدید آبی مواجه شویو. دهدشد ت کاهش  به

زمان با کاهش سطح  ی   صنعتی هوآب کشا  زمین أت

وا ه سیالی، همی   خشیک ۀادامزمینی    زیرهای سطحی    آب

حالی اسیت کیه    این د  .های جدی بوده است مو وع بحث

اییران  ت مییانگین جمیانی، هیو بخیش کشیا  زی      به نسیب 

ی بیشتری به آب دا د   بیشیتر از متوسیط جمیانی     ابستگ

ذا ی، گی    ی   سرمایه مختلفی همچون بمره دلیل مسالل به

دن دا تر شی  زمان با دامنه برد، هو از ات ف مناب  آبی  نج می

 هیای آتیی   د  سیال   سد به نظر می ،آبی د  ایران کوبحران 

 باشیو.   پیامدهای ناخوشایند آن  ا شاهد

مصیرف آب   ۀسیران دهد که  د ستی نشان می به 2شکل 

هییزا    6سییال گذشییته از  50پییذیر د  ایییران  ییی  تجدید

کیه بییانگر بحیران     ،مکعب متر 1300مترمکعب به کمتر از 

کیاهش با نیدگی    یافتیه اسیت.  کاهش  ،آب د  کشو  است

میلیون  20زمین، افزایش جمعیت از  ۀکرگرمایش  للید به

صیرف اشیتباه د  بخیش    ، الگیوی م میلییون نفیر   75نفر به 

کشا  زی   صنعتی   تا حد دی مصیرف خیانگی از جملیه    

 عوامل اصلی این کاهش است. 

 سال گذشته 50مصرف آب تجدیدپذیر در ایران در  ۀسران. روند 2شکل 
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بینی بانک جمانی   ناسا بیر ایین  اقعییت داللیت      پیش

ترین حالت تا سال  بینانه خوش  د   2050دا د که تا سال 

 1000مصرف آب د  ایران به کمتیر از   ۀسرانمیزان  2100

مکعب کاهش خواهد یافت که  متر 700بسا  چهمکعب    متر

    ه  بی د  این صو  ت با بحران شدید   تنش بسیا  مممی 

 .خواهیو شد

اییران    سید  میی نظر  بهبا تمامی این توصیفا ت   مباحث، 

ش های گذشته به سمت بحران ممو   حساسی پیی  سال  ی

 بازگشیت  بیتواند مسیری   فته است   تدا م این   عیت می

ای  هیای گسیترده   کشو   قو زند. با توجه به پیژ هش   ا برای

آبیی     کیو  مقولیۀ دنبیال  یرح    بیه های گذشته   ی سال که

 ممیو ی  پیامدها برخی ،آب د  ایران مطرح شده است بحران

از  تعدادیکه  ی امنیتی ـ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی   نظامی

دیگیر د    تعیدادی شیاهد هسیتیو     عینیه   بیه این پیامدها  ا 

 ا  ی هنید  خ د مید ت احتمیاالً   بلندچندان د     د   نهای  آینده

خواهیو  المللی بر سی ای   بین د  سطح محلی، ملی، منطقه

کرد تا بیشتر به اهمیت   عیت بحران آب د  کشو    ابعیاد  

برای نگا ش سینا یوهای     از بسط این پیامدها آن پی ببریو

هیای    اقعیتشده به  تمیهمحتمل بمره بگیریو تا سنا یوهای 

تیر     از آنما ملمیوس تر    اهبردهای مستخرج  موجود نزدیک

 تر باشند. عینی

 ناشی از تداوم بحران آب بررای ایرران  پیامدهای امنیتی 

 فردا

تیرین پیامید ایین بحیران د  اییران       ممو تلفا ت انسانیاکنون 

 هیای میرتبط بیا      ند که د  قالیب انیواع بیمیا ی    شما  می به

هیای   به آب آشیامیدنی سیالو   زیرسیاخت    نداشتن دسترسی

. اسیت  بیر ز کیرده   ،های انتقیال آب  مناسب فا  بی   شبکه

 ه، سالیانه ایین تلفیا ت چییزی   شدمنتشر های شاساس گزا  بر

ند.  سیا  دال  به اقتصاد کشو  آسییب میی  میلیا د  7/3حد د 

محیطی از جمله  زیستل مشک  ت دلی بهآلودگی آب مصرفی 

 هیا  سیال  ،شیمری  توسیعۀ های  سالی   نبود زیرساخت خشک

محیط زیست   مناب   بیعی مطیرح  ست که توسط فعاالن ا

مسئله  ا د با ه ممیو جلیوه   تازگی این  به چیزی کهشود.  می

تناسب تولید فا  ب با میزان  نبوددلیل  بهآن است که داده 

نشده د   تصفیههای  یر آب زیرزمینی، بخش زیادی از آبرخا

د  زییر زمیین نفیور     هیای آبیی    بیعی بیه الییه   چرخۀیک 

مصیرف خانوا هیا   موجیودا ت    بیه    و  مستقیو به   کند می

شیدن آب مصیرفی    آلیوده ایین مو یوع سیبب     . سد زنده می

    1شید  ییژه د  شیمرهای پرجمعییت   صینعتی خواهید       به

ها احتمال ابت     بودن میزان برداشت از این سفره باالدلیل  به

 [.2]  فته بیشتر خواهد شد  فتهتلفا ت انسانی 

 د  کنا  تلفا ت انسانی   اقتصادی، توجه بیه پیامیدهای  

سیاسی، اجتماعی   امنیتیی ایین مو یوع،     محیطی، زیست

آن هو با توجه به تدا م   عیت موجود   نگیاه بیه آینیده،    

 ممیو  پیامیدهای  بیه برخیی   اینجیا اهمیت است. د  با امری

امنیتی بحران آب برای اییران د  صیو  ت تیدا م   نیدهای     

 :پرداخته شده استفعلی 

 مسیئوالن بخیش    محیطری:  زیستعظیم  ۀفاجع

ناسان معتقدند که اگر بیا همیین   آب کشو    کا ش

آن  کنونی آب  ا از دل زمین بیر ن بکشییو    ۀ  ی

هد  دهیو، خیلی ز د خود  ا د  دل یک    یه بی  ا

 هیایی   شاید  حشتنا  خواهیو انداخت که ۀفاجع

که د  سال  ای المللی اسناد بین. ممکن نباشد از آن

د   اسیت کیه   گیواه آن ، اسیت  منتشر شیده  2012

صد، از مناب  آبی زیرزمینیی   د   100ایران بیشتر از 

شیود؛ د  حیالی کیه بیرای مانیدن د        برداشت میی 

د صید باشید      20این  قو بایید   «  عیت ایمن»

  یعیت  »د صد برسد،  ا د  40اگر د  کشو ی به 

حتی هنوز که عم  بحران  [.16] شده است «خطر

فیت    هید  برای خیلی از مردم   شن نشده   ترمز 

هیا     ها، قنا ت ، د یاچهاست مناب  آبی کشیده نشده

گرفتیه تیا   هیای معیر ف کشیو  از ا  مییه        دخانه

انید   تبعیا ت امنیتیی       آب شیده  اصفمان   یزد بی

اگر با همین . اجتماعی آن د  حال خودنمایی است

شدن  خشکز دی منتظر  بهباید  ،فرمان پیش بر یو

هیا،   هیا   تیاالب     دخانیه ها،  ها، چاه ها، قنا ت چشمه

  مزا ع، افیت کیفیی منیاب  آب،     ها باغشدن   خشک

نشسییت زمییین، نییابودی صیینعت   گردشییگری،    

راف شیمرهای  نشینی د  ا ی  حاشیهمماجر ت مردم، 

ـ  هیای اجتمیاعی   سیاسیی    بز گ   بر ز ناهنجا ی

  محیطیی،  زیسیت  ۀفاجعخ صه یک  باشیو؛ امنیتی

 .عیا  متماامنیتی   اجتماعی 

                                                           
هیای    احتیی بیه جرییان آب    های خیانگی د  تمیران بیه    آب فا  ب. 1

نیتیرا ت   نیترییت    آلودگی آب بیه  سببکند    رزمینی نفور میزی
 .شود می
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   عوامیل بسییا  زییادی د      :یتضعیف قردر  مل ر

نید. برخیی    ا ذتأثیرگی ی افزایش یا کاهش قید  ت مل ی  

نید تی ش بیرای     اندیشمندان   پژ هشیگران معتقید  

)توزییی    مصییرف د سییت آب(، بییرای  مییدیریت آب

 د  شیر   هیا  د لتبا  به پیدایش بسیا ی از  نخستین

توانید   همچنین بحران آب می [.23] ستاشده  منجر

هییای اقتصییادی، کییاهش  قالییب تحمیییل هزینییهد  

المللی،  گذا ی بین تو یستی، کاهش سرمایه جذابیت

د  ارهیان   کشیو    فقییر از  القای تصویری مخد ش 

 دلییل  بیه ، تمدیید مشیر عیت نظیام    عمومی جمیانی 

  ممیاجر ت   نیازهای  ر  ی میردم تأمین توانی د  نا

از  مردم از منا   استراتژیک مرزی یا تجمی  بییش  

بیه کیاهش    سایر منیا  ،  تخلیۀد  یک نقطه   حد 

ی آ ز ی هر د. افزایش قد  ت مل شو منجر یقد  ت مل 

شید ت امنیتیی    بیه   کاهش آن یکی از میوا د   کشو 

بحران آب د  ایران سالیانه  .ست برای تمامی کشو ها

میلییا د دال  بیه اقتصیاد کشیو       7/3مبلغی بالغ بیر  

د گییر د    تصیویر   تصیو  اییرانِ    . سیاند  آسیب می

توانید بیه کیاهش اعتبیا    حی ییت       میی  ،بحران آب

)پرسیییتیژ( آن د  ارهیییان عمیییومی   د  نتیجیییه   

المللی  شدن د  مجام  بین گرفته  نادیده توجمی  کو

همچنییین ومییو     .شییود منجییر   حتییی داخلییی

بیه کیاهش قید  ت     تواند چنین تصو ی می گسترش

 .بینجامید زنیی   ی   به تب  آن کاهش قد  ت چانیه مل 

مسیتقیو بیین    غییر صیو  ت   بیه تیوان   بمتر می بیان به

کشیو مان د   تأثیرگذا ی بحران آب   میزان نفور   

 ،م یال   یو   بیه  .را  کردالمللی ا تباط برق م  بینمجا

 پر نیدۀ زنی اییران د    تواند قد  ت چانه بحران آب می

ی بحث تضیعیف قید  ت مل ی    .ای  ا کاهش دهد هسته

بیش از آنکه نمود بیر نی داشته باشد نمیود داخلیی   

دا د چرا که قد  ت ملی بیشتر بر تقویت مشیر عیت  

اسیت تیا    متکیی  مردم با د لیت داخلی     ابط بین 

ومو    گسترش المللی. بر این اساس  مشر عیت بین

 و   بهتواند  ها   پیامدهای آن می بحران آب   چالش

 . ا به چالش کشید   نظام  مشر عیت د لت مستقیو

معتقدنید یکیی از   متخصصان بسیا ی از  ،برای م ال

د  انقیی ب مصییر افییزایش تأثیرگییذا  عوامییل اصییلی 

نیازهیای  تیأمین   بیرای هیای اقتصیادی میردم     هزینه

از  .خصیوص آب، غیذا   انیرژی بیود     به ر  ی خود 

هیای میردم    د  صو تی که د لت نتواند هزینه ،   این

 و ی که آنمیا   همدیریت کند بای  شایسته شکل به ا 

د صید د آمید خیود  ا     10بییش از   مجبو  نباشیند 

مشیر عیت     ،کننید آب، غیذا   انیرژی   تأمین صرف 

 فته از دست   فتهمقبولیت خود  ا د  ارهان عمومی 

ترین عامل د  تضعیف قید  ت   د داد   این ممونخواه

 [.4] آید می  شما بهی مل 

 تینش    : داخلری هرای   ها و درگیری بروز تنش

 .1 :تواند نمود یابید  د گیری داخلی د  د  قالب می

م یل میو د    ،د  قالب د گییری میردم بیا همیدیگر    

اصیفمان   ییا    ـ ییزد  لولۀی   خط اصفمانکشا  زان 

  سیایر   ، لرسیتان خوزسیتان  موا د متعددی که د 

د   قالب . 2 1شود. مرتب گزا ش می  و  بهها  استان

م یل میو د    :بیا د لیت   د گیری   تنش بین میردم 

   د زایندهشدن  خشکا  میه، د یاچۀ شدن  خشک

  هییای غیرقییانونی توسییط کشییا  زان    حفییر چییاه

کییه بییه بییر ز  د لییت بییا میردم، مقابلییۀ دامیدا ان    

 .شیود  می منجر د گیری   نا  ایتی مردم از د لت

چاه غیرقیانونی  جیود    هحلق اند  ایران هزا  اکنون

از مناب  آب شیرین تغذییه  مستقیو   و  به که دا د

های د لت د   استای میدیریت   شوند   سیاست می

هیای   هیا   نا  یایتی   ما به بر ز د گیری  کاهش آن

  ی نقشه  اینجاد  ی دامن زده است. داخلی   محل 

های  تنش ممو های هنشان ده است تا برخیت ش ش

بیه د گییری      کهآبی کشو  د  چند سال گذشته 

 ،شده اسیت  منجر مردم با د لت  تنش میان مردم 

 نشان داده شود:

                                                           
آمده بین چند   سیتای میرزی     جود  ی د گیری به 1375د  سال . 1

تقسییو  دلییل   هاستان آر بایجان شرقی  اق  د  شمرستان کلیبر بی 
 .شد ت آسییب دیدنید   نفر به 150ب   نیاز  ر  ی به آن، بیش از آ

صیو  ت پراکنیده    سیال بیه   10  ز ادامه داشت   تا  3این د گیری 
ای  بین اهالی این   ستاها ادامه یافت   هنوز هیو   ابیط خصیمانه   

حاکو است. میوا د مشیابه ایین مسیئله د       اهالی این   ستاهابین 
 دادن است   د  اغلب میوا د   خ ساله د  حال کشو  همه جای جای

. این امر هو موجب بدبینی مردم به د لت   هو دا دتلفا ت انسانی 
 و   بهشود که  از بین  فتن انسجام   یکپا چگی د  میان مردم می

اینمیا د    .کشید  مشر عیت   قد  ت د لت  ا به چالش می مستقیو
ی د  آینیده  ما  ا از خطر بز گ تد یج که به هایی هستند  هنشان اق  

 ند.کن آگاه می
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 های صبح ایران روزنامهای از  بریدههای آبی در کشور و  مناطق دارای تنشترین  مهم .3شکل 

 ای و منطقرره هررای هررا و درگیررری بررروز تررنش 

کنید   معر فی هست که عنوان میی  جملۀ :المللی بین

های آینده نه بر سر نفت که بر سر آب خواهید   جنگ»

هیای   سالشده د   منتشرهای  با توجه به گزا ش.« بود

عنوان یکیی از کشیو های د گییر بیا      بهایران  گذشته،

بحران آب، با تعدادی از کشو های همسایه بیر   مسئلۀ

هییای  بییردا ی از آب بمییرهونگی مییدیریت   سییر چگیی

ایین تینش     ست.     ههای جدی   ب مشتر  با چالش

بییا کشییو های همسییایه همچییون: عییرا ،   د گیییری 

بییر سییر منییاب  آب    آر بایجییان، ترکیییه، افغانسییتان

 ،  د ا  نید  بردا ی از   دهیای مشیتر  همچیون    بمره

 .امیری محتمیل اسیت    هیرمند    1دجله   فرا ت ا س،

بسییا د  چنیید مییو د شییاهد تییذکرا ت جییدی      چییه

 اییران  ،بیرای م یال   .ییو ا هتمدیدهایی د  این حوزه بود

هیرمند توسط کشیو     دخانۀ بردا ی نامناسب از  هبمر

شییدن  خشیک یکییی از علیل اساسییی د     ا افغانسیتان 

                                                           
   متحید  ملیل  سیازمان  بیه  ای نامه د  ایرانی شمر ندان از نفر هزا  از بیش. 1

  ا آن   کیرده  شیکایت  فرا ت   دجله آب بستن دلیل به ترکیه از یونسکو
 د  اخییر  های سال زیستی محیط   سیاسی اجتماعی، های بحران عامل
بیا   ترکییه  هیای  سدسیازی  منتقدان .اند دانسته  یزگردها ازجمله منطقه
 دجلیه  آب بسیتن    سید  احداث با کشو  آن معتقدند گاپ،  رح عنوان
 شیده  منجیر  فیرا ان  سیاسیی    اجتمیاعی  زیستی،  محیط معض  ت به

 .است بسته  ا آب  اه ایران سدهای کلۀ انداز به آتاتر  سد .است
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خطیر  المللی هامون   د  نتیجه بیه   بیند یاچۀ / تاالب

با هیا        ایین از  دانید    افتادن زندگی شمر ندان میی 

هیای   بر ز دلخو ی   اعتیرا  سبب با ها این مو وع 

زابل تا گفتۀ نمایندۀ به  .است شدید به این کشو  شده

 نداشیتن  دسترسی دلیل  بهخانوا  هزا    2بیش از  کنون

 .انید  به آب مصرفی مو د نیاز از این منطقه کوچ کیرده 

سیالی بیه    دلیل گسترش شیرایط خشیک   بههمچنین 

  ند مماجر ت ادامه خواهد  ،منا قی از استان سیستان

تخلییۀ  توانید بیه    خیود میی   بیه  خیود داشت که این امر 

مرزهای ما از جمعیت   تمدید مرزی   کاهش قید  ت  

 ی جالب توجه خواهد بود که بدانیو . ودش منجر یمل 

مو د خشونت   جنگ د   30نیو قرن گذشته بیش از 

آسیای جنوب غربی بر سیر آب  خ داده اسیت   منطقۀ 

های ممو شر ع  که د  حال حا ر نیز یکی از پتانسیل

بیر همیین   [. 6] آیید  جنگ د  منطقه بیه حسیاب میی   

 ا قرن نزاع بیر سیر    21قرن  متخصصانبرخی  ،اساس

 2011د  همیین  اسیتا گیزا ش سیال      دانند. آب می

سازمان ملل با بر سیی   یعیت مصیرف آب   کیو       

کند که   ند  بینی می ف مدیریت آن د  جمان پیشکی

شدید اسیتراتژی تقابیل د    فعلی به افزایش مصرف   ت

همچنیین ایین    [.19] منجیر شیود   المللیی  بینعرصۀ 

دا نید   افزاید اغلب کشو ها تمایل شیدیدی  گزا ش می

د  د  ن  هیای آبیی جییا ی  ا   کیه آب   دهیا   حییوزه  

   مان کنند  و  کامل مصرف  بهخود  سیاسی مرزهای

خیود  همسیایۀ  کشیو های   سیمت شدن آن به  سرازیر

مسیرهای آبی که به  کردن آلودهشوند. د  این گزا ش 

تیوجمی   رف کشو های همسایه جیا ی اسیت   بیی    

پتانسیییل ، سیاسییی کشییو ها بییه اییین امییرمسییئوالن 

 المللیی د  آینیده   بیین ای برای شر ع اخت فیا ت   بالقوه

 [.5]است  بیان شده

ومو    گسیترش ایین پیامیدها  ابسیته بیه تشیدید         

کشیو    جمیان    ان بحیران آب د    گسترش نیر های پیش

هیای   هنشانتوان از  بمتر د  حال حا ر تنما می بیان هب .است

پیامدهای سیخت  آغاز بحران    ۀهشدا دهندکه  -1 عیف 

سیخن   ی امنیتی آن د  صو  ت تدا م   ندهای فعلی هستند

کشیا  زان اصیفمانی بیه     ۀحملی  ،م ال  و  هببه میان آ  د. 

                                                           
1. Weak Signals  

اصفمان   شکستن این خط لوله   د گییری  ی  یزد ۀلولخط 

تیوجمی بیر ایین     شیایان  ۀنشیان تواند    زه با پلیس می چند

اییید بییه کنییا  اییین پیامییدهای امنیتییی ب د مسییئله باشیید. 

نیر های محر  بز گی که به تشدید یا تضعیف این بحران 

تا بیا تکییه بیر    کرد شود نیز توجه  می منجر برای کشو مان

بتوانیو سنا یوهای احتمالی ایین   ،این نیر های بز گ تغییر

 ا ثرتر ؤمی ش  ییزی   کینش    اکین    برنامیه بحران، جمیت  

 .ترسیو   توصیف کنیو

 ایرانهای بحران آب در  ران پیش

کیه د  سیطحی   ند هسیت  تغیییر ها نیر های بز گ   ان پیش

د  تبیین مسیالل   .ندشو می منجر گسترده به تغییر   تحول

  شیما  بیه هیا از عوامیل اصیلی تغیییر       ان پییش  ،ها   پدیده

هیا    ان تغییرا ت، پیشعل ی  ۀزنجیربمتر د   بیان هب  ند    می

ومیو      [.7] آینید  حسیاب میی   بیه ای نمایی تغیییر  ه حلقه

د  ییک ییا چنید     ،گسترش بحیران آب د  جمیان   اییران   

کردن این  پیدابرای     ایناز  ؛فمو است د خو  عل ی ۀزنجیر

به دنبال نیر های بز گی باشیو کیه د    ها الزم است زنجیره

آبیی   بحیران آب د  ا تبیاط     کو ۀمسئلسطحی گسترده با 

نییر  ییا   چه منظو  د  پاس  به این پرسش که  بدین .باشند

آبیی د  جمیان      کیو  ۀنیر هایی به ومو    گسترش پدیید 

عنیوان   بیه ییک   کدامبین این نیر ها  اند؟   شده منجر ایران

 نیر ها   قیاب   کنند می ان   عامل اصلی تغییر عمل  پیش

هیای   دهنید؟ بیه   ش   قیرا  میی  ثیر أتی عوامل  ا نیز تحیت  

 ل خبرگیان پنی پژ هی تکیه کرده   با استفاده از   ش  آینده

عامییل د   35عامییل شناسییایی   از بییین اییین  35بیییش از 

د  ا  ذثیرگی أتهیای اصیلی     ان پیش عنوان بهعامل  3نمایت 

  ش دلفیی   بیه    عیت آب د  ایران برای نگیا ش سینا یو  

ند. د  زیر به تو یح مختصیری د   شداستفاده  ای مرحله د 

هیا     لفیه ؤمبرای شناسیایی   «پنل خبرگان»خصوص   ش 

بیرای   «نویسیی  سینا یو »های   عیت آب     ش   ان پیش

های ممکن   محتمل پرداخته شده است. هیر   آینده ۀمطالع

پژ هیی د  کشیف      آیندههای پرکا برد    ش ءجزد    ش 

 ند.  ا های ممکن   محتمل   مطلوب آینده ۀمطالع

هرای   قطعیرت  نبرود و استخراج  ، دلفیخبرگانپنل روش 

 ها ران کلیدی و پیش

هیای آب،    ان ا   پییش هی  قطعیت نبود ۀمطالعبرای کشف   

 ۀگسییتراسییتفاده از   ش دلفییی بییا  تییرین شیییوه، مناسییب
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 .اسیت  کشیو   بسیا   سی  د  منیا   مختلیف  ن امتخصص

هیا     بیه ایین شیکل، بیا برخیی محید دیت      برگزا ی دلفی 

بیرای سیمولت    شیود  می سبباست که  همراه ها پیچیدگی

از   ش پنیل   کمتر، ۀهزینبا  مشابه ۀنتیجکا     سیدن به 

 ها استفاده شود.    ان پیش ۀمطالعان برای استخراج   خبرگ

آشینا بیا   ن امتخصصی د    ش پنل خبرگان تعدادی از 

انتخیاب    1«گزینی اصلح»نفر( با تکیه بر   ش  15 تا 3آب )

علنیی   بیا    ۀجلسشود تا د  یک  شده   از آنما خواسته می

هیای   لفیه ؤمتیرین   خصیوص ممیو  رهنیی قبلیی د    آمادگی 

بییر آب د  گذشییته   آینییده بحییث کننیید. اییین   ا ذتأثیرگیی

 ا  یهیای  لفیه ؤمسب با مطالعا ت   تجا ب خود خبرگان متنا

ها توسط دبیر پنل ثبیت   لفهؤمکنند   تمامی این  مطرح می

بخواهد د  ن امتخصصبعد دبیر پنل از  ۀمرحلشود تا د   می

ییا پینج   سیه   ،ن این عواملاز بی)برخط(  آن ینقالب دلفی 

هایی که بیه   لفهؤم ترین نیر ها   ترین   کلیدی مو د از ممو

 هسیتند  ا    نیر های اصلی تغییر ها  ان پیش ءجزنظر آنما 

 [.8] معرفی کنند

  برگییزا ی دلفییی بییین  برگییزا ی پنییل خبرگییان پییس از

امیر د   متخصصیان    نظرسینجی از   حا ر د  پنلمتخصصان 

 مسیتقیو  یو    بهکه  ان بز گ  به سه پیش ،پی د  پی مرحلۀد  

ایین سیه     2: سیدیو، اند شدهومو    گسترش این پدیده  سبب

عامیل اساسیی د  تغیییر       سیه ، متخصصیان  ان از نظیر   پیش

هیا ییا     ان آب هستند که تغییرا ت این پییش  تحوال ت   عیت

 ا    کیو   کییف بحیران    تواند   یعیت آب  ها می قطعیت نبود

ها که حاصل بحیث    ان قرا  دهد. این پیشتأثیر تحت  شد ت به

د  پنیل خبرگیان   برگیزا ی دلفیی بیرای       حا یر متخصصان 

ای گلچیین عوامیل       برگیزا ی دلفیی بیر   متخصصان انتخاب 

 ها است به شرح زیر است:  ان استخراج پیش

  ؛جمعیتافزایش 

  ؛یآب افز ن انسانی به مناب    زتقا ای 

 تغییرا ت آب   هوایی. 

                                                           
نفیر از   15تیا   5 خیواهیو  . بر این اساس از متخصصان حیوزۀ آب میی  1

شمر ت   مقبولییت عمیومی د  بیین     ترین پژ هشگرانی  ا که اصلح
نفیر از کسیانی  ا    15سایر پژ هشگران دا ند نام ببرند   د  پاییان،  

  برای پنیل   که اسو آنما بیشتر از دیگران تکرا  شده است انتخاب
 کنیو. دعو ت می

منیاب    بمبیود    . توجه به این نکته  ر  ی است کیه بحیث میدیریت   2
 ان مطرح است   میا   های استخراج   مصرف د  هر سه پیش   ش

 ایو.  ان مجزا د  نظر نگرفته صو  ت پیش این مسئله  ا به

 ۀمقولی ها بر   ان هر یک از این پیشثیر أتبر سی میزان 

افییزایش یییا کییاهش  سییت. اهمیییت آنمییا بیییانگربحیران آب  

توانید بیه افیزایش ییا کیاهش       میی  مستقیو و   بهجمعیت 

 شیود.  منجیر  بحیران بودن یا نبودن د  نتیجه مصرف آب   

گذشته به  ۀدهخصوص  ی چند  هافزایش جمعیت، ب ۀمقول

 ان د  تشدید یا کنترل بحیران آب     پیشلفه ؤمترین  ممو

میلییا د نفیر د     3افیزایش جمعییت از    .تبدیل شده اسیت 

میلیا د نفیر د  ابتیدای قیرن     7به بیش از  20ابتدای قرن 

غیذای  مین أتی  . جود آ  ده است به ای های عمده نگرانی 21

های آینده  این تعداد انسان   حفظ امنیت غذایی برای نسل

آب مییو د نیییاز بییرای بخییش مین أتیی   آب شییربمین أتی   

 حشتنا  تبیدیل شیده    ۀدغدغصنعت   کشا  زی به یک 

 ان جمعییت امیری    است. با توجه به اینکه عنصیر   پییش  

 ان  قابل کنترل   قابل مدیریت است د  مقایسیه بیا پییش   

، بیشتر شود می مدیریت سختی به تغییرا ت آب   هوایی که

 مو د توجه قرا  گرفته است. 

تواند  می آبی به مناب   افز ن انسان   زتقا ای ین همچن

شیود. تحقیقیا ت    منجیر  مناب  آبی کشو  به افزایش مصرف

گراییی      ا باید قرن تر یج مصیرف  21دهند قرن  نشان می

خصوص مناب  آبیی   هاندازی د  مصرف مناب   بیعی ب دست

 دانست.

گسترش شدید صنای  سنگین   بز گی که بیه مصیرف   

های خودکفایی   تولید  بر سیاستکید أتهستند،  متکی آب

خصوص د  بخش امنیت غذایی که به اهمیت بسیا   همل ی ب

 .شیده اسیت   منجیر  هیا  زیاد بخش کشیا  زی بیرای د لیت   

همچنین میل شیدید    یرانگیر انسیان بیه مصیرف منیاب        

 لبییی    فیییتعای   تشییدید اییین میییل بییه دنبییال   بیعیی

نییاز انسیانی بیه     نکردنیی  با    ها به افزایش  لبی انسان  فاه

 هااص ح این   نید  البته .شده است منجر مصرف مناب  آبی

اص ح سیبک زنیدگی، اصی ح الگیوی مصیرف         بر با تکیه

های استخراج   مصیرف بیا تکییه بیر      همچنین بمبود   ش

 مستقیو و   بهبحران آب  کنترلهای نو د   علوم   فنا  ی

 [.9] استثیرگذا  أت

سال گذشته تغیییرا ت آب   هیوایی د     50  یهمچنین 

سیالی کیه  یشیه د  کیاهش      قالب ومیو    گسیترش خشیک   

زمیین   کرۀگرمایش  ۀدلیل افزایش دمای هوا   پدید بهبا ندگی 

د  تشیدید بحیران آب د  منیا        و  مستقیو بهداشته است 

نقیش اصیلی     خا  میانیه  آفریقیا     قیا ۀ خصیوص   همختلف بی 
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، دمیای  2100با   ند فعلی تا سیال   .[24] اساسی داشته است

گراد افیزایش خواهید داشیت       سانتی ۀد ج 8/4تا  7/3زمین 

متر باال خواهد آمد کیه ایین    سانتی 82تا  26سطح آب د یاها 

 .خواهد بود «با  فاجعه»متخصصان  ۀگفتبه 

 ان د  آینده چگونیه تغیییر    متناسب با اینکه این سه پیش 

هیای   وان حالیت تی  میی  ،شیوند یابند یعنی تشدید ییا تضیعیف   

 هیا  حالیت  قیوع هیر ییک از ایین      مختلفی  ا د  نظیر گرفیت.  

رکیر   .تواند پیامدهای خاصی برای کشیو مان داشیته باشید    می

یکییی از مفر  ییا ت کلیییدی   اییین نکتییه الزامییی اسییت کییه  

گذشته نیسیت  تدا م  اه  پژ هی این است که آینده الزاماً آینده

 هیای  مؤلفیه شیدن   متک یر شیدن     تیر    ممکن است با پیچیده

  ت از ای متفییا د    نییدهای گذشییته شییاهد آینییدها  ذتأثیرگیی

توانند نتیایج   نیدها  ا    ها می  و  شگفتی همین .گذشته باشیو

هییای  شییگفتیتییأثیر د  اییین پییژ هش [. 10] دگرگییون کننیید

یو نادییده گیرفتیو تیا بتیوان    احتمالی   آشیوب   پیچییدگی  ا   

 کنیو. تد ین ا  سنا یوهای عادی با احتمال  قوع زیاد

 نویسی سناریوروش 

  ندهای جا ی بیا کمیک بیه آنچیه د  دنییای ا یراف  خ       

گذا ند د  آن  نمیاما  ،برند ند ما  ا تا د گاه آینده میده می

بایید   ،به دل آینده بزنیو خواهیو  اقعاً اگر می .قدم بگذا یو

هیایی   سینا یوها گمانیه   ،د   اقی  .وسل شیویو به سنا یو مت

یکییی از  [.11] فضییای احتمییالی آینییده هسییتند   ۀد بییا 

یابی یک   نید جیا ی    بر ن های آسان تد ین سنا یو،   ش

 .آیید  دسیت میی   هکا  تنما یک نوع سنا یو بی  ایناما با  ،است

  ند چرا کیه سیرعت   دا ای  هاهمیت  یژ سنا یوها نیز  سایر

  ایین نید. از  نک غلب   ندها د  گذ  زمان تغییر میی  استای ا

گذشته تغییرا ت پرشتاب دنیای امر ز گویای آن اسیت کیه   

بینی ما پیش بر نید   دها مطاب  پیشکمتر احتمال دا د   ن

 ،   ایین بماننید. از   بینص بیمتقابل بر همدیگر ثیرا ت أتاز   

پیردازی،   هتخییل   فنیون خیاص ایید     ۀقواده از باید با استف

توانند مسییر آینیده  ا    میبینشی کلی نسبت به  قایعی که 

 [.8] های جا ی جدا کنند به دست آ  یواز   ند

تواننید   پژ هی میی  آیندههای  معتقد است تمامی   ش  1 بل

 پاییۀ تیوان هیو بیر     ن سنا یو بینجامند. سینا یو  ا میی  به تد ی

 .دکیر  اسیتوا   هیای کیفیی     ش پاییۀ هو بر  های کمی     ش

بیا اسیتفاده از     2اجیرز پژ هیان همچیون دیتیو         آینده برخی

                                                           
1. Wandel bell 
2. Dytor and Rogers 

بیه   ،صیدها متخصیص   پژ هشیگر    های متنوعِ تلخیص دیدگاه

آ  نید   برخیی دیگیر تنمیا بیا تکییه بیر         میخل  سنا یو   ی 

معرفیت   هیای فیردی،   گرایانیه، تجربیه   پیردازی آفیرینش   خیال

 آفریننید  زنی خود سینا یو میی   های گمان توانمندی پژ هشی  

[25.] 

ن   بیی  خوشهای سنا یو پژ هشگران از سه حالت اغلب

همچنین بیرای تید ین    .کنند بدبین   بینابینی استفاده می

صیو  ت کلیی    بهگیرند.  منظو سنا یو، مراحلی  ا د  نظر می

 ؛    نییدهالفییه ؤمنیید از: شناسییایی ا اییین مراحییل عبییا  ت 

اساس پیس  ها   تد ین سنا یوها. بر این   ان شناسایی پیش

هیا، د     ان هیای اصیلی   پییش    لفهؤم ندها   از شناسایی  

بیر پیامیدهای   کیید  أتبعد اقدام به خل  سینا یو بیا    ۀمرحل

همکینش   نیدها حاصیل     برندها یا محتملی که از تد ام   

تیوان    ان میی  با تکیه بر این سیه پییش  شود شده است.  می

د    عیت آب  ۀآیندبرای سنا یوهای  حالت مختلفهشت 

 :ترسیو   توصیف کرد ایران

صو  ت  د  صو تی که هر سه عامل به 1اساس جد ل  بر

مخرب عمل کنند یعنی جمعیت با شتاب   شییب زییادی   

سیالی   میل به مصیرف تشیدید یابید   خشیک     ،افزایش یابد

بدترین   عیت ممکین بیرای کشیو     ، بیشتر   بیشتر شود

ان تیو   قو خواهد خو د. خر جی این هشیت حالیت  ا میی   

رکر ایین   ،البته. دکر صو  ت چما  سنا یوی محتمل بیان به

 ان،  هر یک از این سه پییش  نکته الزامی است که الزم بود

مییزان   شدند تیا دقیقیاً   دهی می  ی یک فرایند علمی  زن

 د.شی   ثیر هر ییک د  سینا یوهای مختلیف مشیخص میی     أت

هییا همچنییین بییه افییزایش تعییداد   ان دهییی اییین پیییش  زن

شد که ما د  اینجا سیعی کیردیو از    ها نیز منجر می سنا یو

ها پرهییز   ایین شیرایط  ا ثابیت       ان دهی به این پیش  زن

، یعنیی فیر  بیر  زن یکسیان بیرای هیر سیه         فر  کنیو

 ان است. د  ادامه ت ش شده است هو با اسیتفاده از   پیش

ثیرا ت أقد  ت تخیل   هو د  نظر گرفتن تدا م   نیدها   تی  

. هر یک شود بحث چما  سنا یو محتمل خل     متقابل آنما

 ند کیه صیرفاً  ای دا  عنوان ادبی   استعا ی از این سنا یوها

  تباد  به رهن   فمو   انتقیال بمتیر سینا یو     برای تجسو

 استفاده شده است.
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 ران سناریوهای مختلف برای بحران آب با توجه به سه پیش ۀگان هشتهای  حالت .1 جدول

 ی محتملسناریو
انسانی  افزون روزتقاضای 

 آب به منابع

تغییرا  آب و هوایی در قالب 

 سالی خشک
 جمعیتافزایش/کاهش 

 - - - بحران ف  

 - + + مد ت کوتاه د  تعوی  بحران

 - + - مد ت بلندد   تعوی  بحران

 - - + مد ت بلندد   تعوی  بحران

 + + + تشدید بحران

 + + - مد ت کوتاهد   تعوی  بحران

 + - + مد ت کوتاهد   تعوی  بحران

 + - - مد ت بلندد   تعوی  بحران
 

 سناریوهای محتمل برای بحران آب

قطعیییت بییا  نبییودآب بسیییا  نامشییخص اسییت. اییین   ۀآینیید

. از  یرف دیگیر   شیود  میتوجیه  بودن آب   هوا نشدنی کنترل 

زا شامل میزان د آمد افراد،  شید جمعییت،    سایر عوامل بحران

های آب، میدیریت صیحیح    گذا ی د  زیرساخت میزان سرمایه

     صیینعتی آب، تغییییرا ت تکنولییوژیکی د  بخییش کشییا  زی

 مید ت نییز   د ازگیری برای میلیا دها انسان د   سیاست تصمیو

آب  ۀآینید دیگیری بیرای    هیا   سینا یوهای   بیدیل سبب  رح 

 هیای   ان د  زیر به چما  سنا یوی مسیتخرج از پییش   .شود می

 آب پرداخته شده است:متخصصان  تأکیدشدۀ

 :نخست یسناریو

  یعیت آب د    ۀآیندبد برای  یاین سنا یو  ا باید سنا یو

 ایران تصو  کرد.

  سرالی فررو    الی خشرک  و گِلکشتی امنیت در

: شود؛ تشردید بحرران   رود؛ ایران ناامن می می

جمعیییت زمییانی کییه بییا تقا ییای    یییۀ افییزایش بییی

 ۀافز ن برای مناب  تجدیدپذیر آب   تشدید پدید   ز

   توانید بیرای امنییت    میی  شیود، سالی همراه  خشک

د  ایین سینا یو    .با  باشید  هفاجعایران  محیط زیست

 جعیۀ فابیر ز  ابعاد مختلف پیامدهای امنیتیی اعیو از   

های  کاهش قد  ت ملی، تشدید تنشمحیطی،  زیست

المللیی  خ   های بیین  اخلی   ومو    گسترش تنشد

ای بیه   کننده نگران شکل خواهد داد   امنیت کشو  به

ها  د  بُعد داخلی: د گیری .چالش کشیده خواهد شد

بییین مییردم بییا همییدیگر   مییردم بییا د لییت بییر سییر 

یابی به مناب  آب مو د نییاز بیرای آشیامیدن       دست

توجه انسانی  شایان  تلفا ت  یابد شد ت می کشا  زی

مشیر عیت   مقبولییت د لیت     .به بیا  خواهید آ  د  

نیاز  ر  ی مردم بیه آب    تأمین توانی د  نادلیل  به

آب، تیأمین   بیرای های اقتصادی آنمیا    فتن هزینه باال

هید شید   ایین    غذا   انرژی به چیالش کشییده خوا  

های بعیدی   ها   ناامنی تواند سرآغازی برای چالش می

مماجر ت از نقاط بحرانی به منیا   دا ای آبِ   .باشد

  ترکییب جمعیتیی    یابد میشد ت افزایش  بهمحد د 

گییری   هو خواهد خیو د   شیاهد شیکل    بهسرعت  به

شمرهایی با مشک  ت متعدد دیگیری از جملیه    ک ن

 سیبب کیه ایین خیود     بود آلودگی آب   هوا خواهیو

افزایش تلفا ت انسانی خواهد شد. منیا   خشیک     

هیای   کویری از سیکنه خیالی خواهید شید   بخیش     

مممی از منا   مرزی ما بد ن سکنه خواهد مانید    

پیذیر خواهید    رزهای ما  ا آسیباین مسئله امنیت م

تیأمین  های   فتن هزینه باالمعنای  بهاتفا  این    کرد

امنیت مرزی   د  نتیجه نفورپذیر شدن مرزها،   بیه  

شدن اقتصاد، سیاسیت   فرهنیگ   د     متأثرتب  آن 

د  بعیید  .نمایییت کییاهش قیید  ت ملییی خواهیید بییود 

المللی: نیاز شدید کشیو  بیه منیاب  آب مصیرفی      بین

هیای   خواهد شد نه تنمیا نسیبت بیه سیاسیت     سبب

همسییایگان د  خصییوص کییو   کیییف اسییتفاده از   

مشتر  حساسیت داشته باشیو  تجدیدپذیر های آب

بلکه ما  ا بر آن خواهد داشت تیا بیه فکیر برداشیت     

هیای مشیتر     ها   د یاچیه  بیشتر از   دها،   دخانه

تواند حساسیت همسایگان میا   این مسئله می .بیفتیو
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تیر   که نیاز ما ممو آنجااما از  ، ا به همراه داشته باشد

تییوجمی  از حساسیییت همسییایگان اسییت اییین بییی  

تواند برخو دهای شدیدی به همراه داشیته باشید    می

هیرمنید کیه ا لیی       دخانیۀ م ل مو د ا  ند  د   یا 

های صدام برای آغاز جنگ شد   د میی   یکی از بمانه

بیا   شیدن   ابیط اییران   افغانسیتان.     خصیمانه  سبب

  د اصیفمان جیذابیت تو یسیتی     زایندهشدن  خشک

میاجران اصیفمانی     سیل م دهد میخود  ا از دست 

د  کنا  مماجران سیستانی   خوزستانیِ جویای کیا   

به تمران   سایر شمرها، ترکییب   توزیی  جمعیتیی    

هو خواهید زد. سییل ممیاجر ت   تی ش      بهکشو   ا 

های قومی  ساز بر ز د گیری زمینهبرای تقسیو مناب  

های قومی   مذهبی خواهید   هویت  ومو    تقویت 

هیای خیونین    تمیال د گییری  شد که این مسیئله اح 

هیای   سیاسیت  مذهبی  ا افزایش خواهید داد.  ـ قومی

   خیو د  میی شکسیت   خودکفایی   تولید ملی کشو 

نیازهییای غییذایی   آبییی خییود تییأمین کشییو  بییرای 

  تی ش   شود می شد ت به کشو های دیگر  ابسته به

آفرینی بیشیتر   نقشخواهد کرد تا از  ری  تجا  ت   

تیأمین  المللی نیازهای حییاتی خیود  ا    بین عرصۀد  

کنیید.  ابسییتگی شییدید کشییو  بییه نفییور   دخالییت  

داخلییی   امییو  سییایر کشییو ها   ملییل د   گسییتردۀ

خواهیید شیید   اییین مسییئله  منجییر خییا جی ایییران

خیواهی  ا بیه ییک آ میان      اسیتق ل  فته حس   فته

مید ت زمیان الزم بیرای     انق بی تبدیل خواهد کیرد. 

هیا    ان از شید ت  قیوع پییش   أثر متی بر ز این سنا یو 

 خواهد بود.

 سناریوی دوم

این سنا یو  ا باید سنا یوی خوب   بمترین   عیت ممکن 

 ترین حالت د  نظر گرفت. بینانه خوش  

 رسرد؛ رفرع    کشتی امنیت به اقیانوس آرام می

مد ت. د  پیش  بلندهای د لت د   :  ف  نگرانیبحران

کاهش یا  گرفتن سیاست کنترل جمعیت د   استای

جمعیت، توجیه  ییژه بیه     نیافتن افزایش جلوگیری از

 بمینییۀسیاسییت اصیی ح الگییوی مصییرف   مییدیریت 

هیای تعیدیل    یابی به تکنولوژی کنا  دست مصرف د 

بسا تغییرا ت آب   هیوایی بیه نفی      چهآب   هوایی   

نگرانیی     مدییدی غبیا    تواند بیرای مید ت   ایران می

. بربایید    د لیت  مبحران آب  ا از ارهان میرد  دغدغۀ

مصرف آب د  ایران کشا  زی   ن   سرانۀبا افزایش 

پایه گسترش خواهند یافت  خواهد یافت   صنای  آب

  د لت بیشتر از قبل بر سیاست خودکفیایی غیذایی   

خواهد کیرد. بخیش کشیا  زی      تأکید   تولید ملی 

هیای ممیو    عنیوان بخیش   بیه پایه همچنان  صنای  آب

کیا گران بیه حییا ت خیود ادامیه      اقتصادی   تجمی   

 معنیا  بیی های غیرقانونی  خواهند داد. نیاز به حفر چاه

خواهنید   سرپیچی از قانون   مردم دا  لبانه شود می

آب   د  حیال   کیو هیای   هیا     دخانیه   د یاچیه  .کرد

هیای   بسییا ی از گونیه   د با ه   شود مینابودی احیا 

 گیاهی   جانو ی به دل  بیعت باز خواهنید گشیت.  

  د     دهیای ممیو کشیو ،     زاینیده آب شیدن   پیر با 

سدسازی  ر   ت   اهمیت خود  ا از دست خواهید  

 عیت ا  میه   هامون با پرآب شدن،   د یاچۀداد   

محلی تغیییر خواهنید   ساکنان آب   هوایی  ا به نف  

داد   به مرکیزی بیرای تفیریح   سیرگرمی   دیید        

ییافتن     ن  بازدید گردشگران تبدیل خواهند شد. با

 جیود   ۀ اسیط  بیه ها  حاشیهکا  د    ستاها      کسب

مماجر ت معکوس با شیب مناسیبی   پدیدۀآب فرا ان 

نشیین تمیران    زاغههای  نشین حاشیه خ خواهد داد   

ترغیب خواهند شید.  خود  برای بازگشت به شمرهای

کیاهش   ۀ اسیط  بیه هیا   کا ی د  حاشییه   فته بزه  فته

  مشکل آلیودگی   ترافییک    شود میجمعیت کمتر 

شمرها تا حید دی مرتفی  خواهید شید. نقیاط       ک ن

مماجر ت معکیوس   سیکونت    ۀ اسط  بهمرزی کشو  

نید    دا   عیت اقتصیادی مناسیبی    شمر ندانی که

تییر    امیین ،امنیییت خییود  ا مییدیون د لییت هسییتند

افییزایش بییا ش بییا ان  تییر خواهنیید شیید. بییا جییذاب

منا قی که مستعد  فته منا   کویری کشو      فته

  فضا برای توفیان   شوند میکمتر  ،زایی هستند بیابان

گردشیگری   شن   گیرد   غبیا  بسیته خواهید شید.     

هیای   المللی برای بازدید از ایران سرسبز با جاربه بین

  اقتصاد بییش از پییش    شود میآبی فرا ان تحریک 

افیزایش گردشیگری    ۀ اسیط  بیه   ن  خواهد یافت   

 د  ای پیرامون گسترش خواهد یافت.ا تبا ا ت با دنی

تنمیا قید  ت ملیی )مشیر عیت        نیه چنین   عیتی 
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د بلکه د  جمیانی بیا   شو مقبولیت داخلی( تقویت می

اسیتق ل  های مختلف، اعتبیا ، حی ییت      محد دیت

. د  ایین   ییعیت  بیر نیی نییز تقوییت خواهیید شید    

تواند بیرای امنییت    مو وعی با عنوان بحران آب نمی

 .شودساز  مسئلهکشو  

 سوم یسناریو

 ا نشیان خواهید داد   بیه     مید ت خیود   میاناین سنا یو د  

 ختو خواهد شد.  با   سفا  عیتی 

 ؛ بره   بینرد  های کوچک نمک را می بان توده  دید

: د  صیو تی  مد  کوتاهتعویق افتادن بحران در 

 ان د  جمت تشیدید بحیران      که تغییرا ت د  پیش

د  جمیت تضیعیف بحیران     ان سیوم   تغییرا ت پییش 

این   عیت پیش خواهد آمید کیه د  آن    ،عمل کند

برای مد ت کوتاهی کشو  از پیامدهای امنیتی بحران 

دادن ایین  نی   خ معنیای  بیه خواهد بود که این  مصون

بسیا پیس از مید ت     چیه مد ت نیسیت   بلندپیامدها د  

بحران، پیامیدهای آن د    دامنۀکوتاهی   با گسترش 

بعید  بد   به گسترش ناامنی د  سطحی  سی  بر ز یا

. د  بعید داخلییی  شییود منجیر  المللییی داخلیی   بیین  

هیا افیز ده    تضیادها   د گییری   دامنیۀ  فتیه بیر     فته

آثیا    .یابید    چالش مردم با د لت شد ت میی  شود می

آبیی     کیو  شیود  میی تید یج نماییان    بیه سالی  خشک

آ امیی بیه افیزایش ممیاجر ت   تجمیی  میردم د         به

شد. حساسیت ما به  منجر کشو  خواهدبرخی نقاط 

  خصومت بین ما  شود میالمللی بیشتر  بین  دهای 

د  ایین   ،  همسایگان گسترش خواهد یافت. د   اق 

توانید   مد ت بحران می کوتاه  عیت به تعوی  افتادن 

فرصتی هر چند اند  د  اختیا  ما بگذا د تا حداقل 

رای  ا بیی  خییود بکییاهیو پیامییدهای آن  دامنییۀاز 

همچیون دییدبانی کیه      اکنشی مناسب ممیا کنییو، 

افتیادن   گیرهای نمک    قبل از برخو د کشتی با توده

دادن    هشیدا  آبیی، فرصیت    کوالی ناشی از    گِلد  

تغیییر مسییر    دن سیایرین بیرای  کیر  د  نتیجه آماده

 الی  ا به  گِل فتن د   فر بسا  چهبرخو د    کشتی یا

 ،مد ت به تعوی  افتد کوتاهد   اگر بحران دهد. آنما می

هیای الزم   زیرسیاخت د  این مد ت فضا بیرای ایجیاد   

المللی د   بینای    های منطقه برای افزایش همکا ی

هیا از   آب مو د نییاز،   تغیییر سیاسیت   تأمین جمت 

خودکفایی   تولید مل ی بیه  ابسیتگی متقابیل ممییا     

هیای بحیران  ا    نشیانه خواهد بود. اگر د  این مید ت  

 تیوانیو  میی  ،جویی باشیو چا ه  به فکر  بگیریوجدی 

بحیران  ا     دهییو د ستی تغیییر   بهمسیر حرکت  ا 

مقابیل بیه تعویی  افتیادن      نقطیۀ مدیریت کنییو. د   

هیای   مید ت د  صیو تی کیه شیاخک     کوتاهبحران د  

 نکنییو،   صید  ا هیا   نشیانه حساس خیود  ا فعیال     

والنه بیه  ئمس غیرصولی   های غیرا تواند با برداشت می

 ۀشییدن یکبییا  خشییکاتمییام قطعییی منییاب  آبییی،  

هییا،   غییافلگیری حاصییل از    یاچییههییا   د   دخانییه

هیا   سیرآب ناشیی از تعویی       نشیانه اعتنیایی بیه    بی

بحیران  ا د    تأثیرا تبحران منجر شود    مد ت کوتاه

 شد ت تشدید کند. بهها  مقایسه با سایر   عیت

 چهارم یسناریو

چنیین   یعیتی د  آینیده     اینکه  ول خواهد کشید تیا با 

اما د  این حالت نیز   عیت سختی بر زیسیت   ،ایجاد شود

 اجتماعی شمر ندان حاکو خواهد شد.

  کنرد؛ بره    الی را استشمام می و گِلناخدا بوی

: د  صیو تی  مد  بلندتعویق افتادن بحران در 

 ان د   استای کاهش بحیران   که تغییرا ت د  پیش

هییا د   اسییتای   ان نمییا تغییییرا ت یکییی از پیییش  ت

تشدید بحران عمل کند د  این حالت بیه احتمیال   

توجمی پیامدهای بحیران قیاد     شایانزیاد تا مد ت 

کشو  نخواهد    محیط زیست دن امنیتکر ثرأمتبه 

نیست چرا که د  امان بودن معنای  بهالبته این  .بود

از دلیییل تشییدید بحییران از سییوی یکییی دیگییر   بییه

نیامطلوب  را ت یثتیأ  فته پیامدها     فته ها،   ان پیش

کشو     محیط زیست مد ت امنیت بلندتشدید   د  

های  عیف  هنشانتمدید خواهد شد. د  این سنا یو 

شوند   د  صو تی که  تر می  فته بیشتر   قوی  فته

نادیده گرفته شوند چه بسا به بر ز ناامنی   بحیران  

هیا   شاهد تنش بعد داخلی . د ندشو منجر د  داخل

ای بر سر مناب  آب خواهیو  های پراکنده   د گیری

مید ت بسییا     کوتیاه اما امکان گسترش آنما د   ،بود

گییران   تصیمیو د  این سنا یو  هبیران     .کو است

بمتر با  ۀمواجماندیشی    فرصت مناسبی برای چا ه
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دلیل تجربیه     بهمسئله دا ند همچون ناخدایی که 

هیای نمیک   آثیا      خیود بیا اینکیه تیوده     شو باالی

تواند از  اما می ،بیند آبی  ا نمی کو الی ناشی از  گِل

بوی آنما  ا از هوا استشمام کنید   ،ها فاصله فرسنگ

  فرصت کافی بیرای تغیییر مسییر   جلیوگیری از     

 شدن  ا دا د. غر 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

 هیای  چالش مشتر   جه   حیا ت اساسی عنصر عنوان به آب

بحیران     حا یر  قرنبز گ  های چالش از یکی ،توسعۀ پایدا 

بسیا ی  سرمنشأتواند  می که است آینده قرن نیو چند جمی

  هیای  آمیا  بیر  بنا .گیرد قرا  جمان منفی   م بت تحوال ت از

   آب تأمین بین توان المللی، بین نمادهای سوی از شده اع م

 کیه   جیود دا د  شیکافی   جمیان  د  آب، بیرای  تقا یا  شد ت

 بیا مجموعیه   تعیادل  عدم این که هنگامی است. آفرین بحران

 مفاهمه د  بخیش  زبان نباشد مما  قابل مدیریتی  اهکا های

 بیه زبیان   تبدیل جمانی،   ملی ای، محلی، منطقه ابعاد د  آب

 آب، منیاب   راتیی  محید دیت ، بنیابراین  .شد خواهد مخاصمه

   از منیاب     یه بی بردا ی بمره افزایش جمعیت، سالی، خشک

   زیرزمینیی  هیای  آب سیطح  د نتیجه افیت    رخایر موجود

جملگیی   زیسیت  بیر محییط   انسیان  فعالیت تخریبی تأثیرا ت

 آب مناب  از گیری د  امر بمره سنگینی های ساز چالش زمینه

 هیای  سیال  د  آب بحیران  تشیدید  شک، بد ن .است شیرین

 افیزایش  ،توسیعۀ صینای    جمعیت، به افزایش توجه آینده، با

 سیالی  خشیک    گیاهی پوشش   ها جنگلتخریب  ها، یآلودگ

 .بود خواهد ناپذیر اجتناب

ۀ سیران  د آمید  با کشو هایی دهد ها نشان می بینی پیش

 سیال  تا  ا جمان د  نفر میلیا د 7 کهی  زیاد آبی تنش   کو

 آب بحیران  قربانییان ین نخست ی د  بر خواهند گرفت 2025

هییای  شیاخص  براسیاس  هییا بینیی  پییش  اییین بیود.  خواهنید 

 بیه  تیوان  میی آنمیا  ۀ ازجملی  که است شده  انجام المللی بین

 کیه  کرد اشا ه ملل سازمان   شاخص ما    فالکن شاخص

   سیال  د  مترمکعیب  1000 از کمتیر  آب ۀسیران  ترتیب به

  ا ه شیوند  تجدیید  آب منیاب   از د صید  40از برداشت بییش 

 .اند دانسته آب بحران معرف

 د صیید 60 ،2025 سییال تییا اسییت شییده بینییی پیییش

 از متعاقباً که باشند، مواجه آبی تنش یک با جمان جمیعت

 .داشیت  خواهنید  زییادی  مشیک  ت  بمداشیتی  مسیالل  نظر

 سیالو  آشیامیدنی  آب به دسترسی امنیت تضمین، بنابراین

 جمیانی  لویت ا یک مناب  اینۀ عاق ن مدیریت   همه برای

  راحیی ،    ایین  از ،اسیت پاییدا   ۀ توسیع  بیه   سیدن برای

  اهۀ نقشی  یکۀ ا ال منظو  به آب، جمانی سنا یوهای مل ی  

 .است مفید بسیا  جمانی  ملی ۀ جامعۀ آیند برای

بر سی پیامدها   سینا یوهای احتمیالی بحیران آب بیرای     

 ،هیا   ان که با توجه به   یعیت پییش   دهد ایران فردا نشان می

  بییرهمکنش اییین عوامییل، احتمییال تأثیرگییذا  عوامییل اصییلی 

مواجمییه بییا بحییران   تیینش آبییی بسیییا  بیشییتر از احتمییال   

هیای  یعیف      نشیانه  یو ی کیه    آن است. همان بینانۀ خوش

دهنید مواجمیه بیا ایین بحیران تیا          ندهای موجود نشان میی 

مد ت    کوتاهمد ت یا  د ازد   ،یناناپذیر است. بنابر ای گریز اندازه

هیای آتیی      بیا افیزایش جمعییت اییران د  سیال      خصیوص  هب

  تی ش د لیت بیرای  سیاندن      1400انیداز   چشوخصوص  هب

شیود د  یکیی د     میی بینی  میلیون نفر، پیش 125جمعیت به 

آینده با   عیت شدید تنش آبی د  نقاط مختلیف کشیو     دهۀ

مواجه شویو، که د  این مواجمه بسییا ی از نقیاط   سیتایی      

شد ت با این مسئله د گیر خواهنید شید.    بهری نقاط شم بیشتر

از  بایید چنین   عیتی فقط با داشتن  اهبردهای عملی که  د 

 قاد  به مدیریت خواهیو بود.   ،االن کلید بخو ند

تیرین  اه بیرای موفقییت     پژ هان معتقدند مطمئن آینده

د  آینده ت ش برای ساخت آن د  زمان حال است. بر ایین  

ثیرگیذا   أتها   عوامل  لفهؤماساس   با د  نظر گرفتن انواع 

د  تشیدید ییا بمتیر شیدن   یعیت بحیران آب د  اییران،        

ای از  اهکا هییا    اهبردهییای عملیییاتی د  اییین   مجموعییه

هیا   بینیی  پییش اینکیه  شود. با توجه به  پژ هش پیشنماد می

بحیران   تینش آبیی محید د بیه       ۀدامنآن است که  بیانگر

کشیو  بیز گ    45بییش از   2035  تیا سیال    نیستایران 

قرا  خواهد داد میدیریت ایین   ثیر أتشد ت تحت  بهجمان  ا 

المللی نیازمند ت ش   همیت جمیانی اسیت تیا      بین ۀمسئل

نی نتیایج  های جمیا  فعالیتثیر أهای ایران نیز تحت ت فعالیت

 تری دهد. مطلوب

 از ا لوییت هماهنیگ     یکسان شناخت یک که مادامی

اجییرا  بییه عمییل د    دونشی  اتخییار حییاکمیتی سیوی نظییام 

 تحولی بحران،   مشکل شرایط د  است که بدیمی ،نیاید د 

 نییاز  جام ، تصویر    فا  یک حصول به.شد نخواهد ایجاد

 دا د: زیر اصول    اهبردهای  عایت به
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 مشیتر   د      فیا   ییک  ایجیاد  مفمومی، بُعد از .1

 ازبرخاسیته  مشیتر    تصیویر  ییک  ایجیاد    نفعان ریبین  

بحیران   بیا  مواجمه د  گام ترین اساسی   یننخست  اقعیا ت،

 .است ایران د  آب

از  آب مییدیریتۀ مقولیی ،ییییاجرا   عملیییۀ جنبیی از .2

 د  نیز بحران حل   شده  تشکیل زیر اصلی  کن سه تعامل

 است: زیر عنصر سه تعامل   فعال گر  مشا کت

 بییردا  هبمییر کننییده، مصییرف از اعییو) مییردم   

 کننده(. حفاوت

  از ستحصییالا قییاب آب مجموعییه )آب  منییاب 

 (. بیعی آبۀ چرخ

 مجری قانونگذا ،  کن سه شامل ) حاکمیت   

 .(یهیقضایا  دا  ی

 د  آب بحیران  بایید  سیسیتو  بمبود   مداخله نظر از .3

 مداخلیه  .دشیو  دقت اقدام برای تحلیل   مواجمه سطح سه

 عمی ً  ،دیگرسطوحۀ م حظ بد ن زیر، سطوح از یکهر د  

ۀ مداخلی  سیطوح  ایین  .شید  نخواهید  ختو بمبود سیستو به

 :ند ازا  تعبا  عملی

 بیییا حکمرانیییی   ملی)حاکمییییت سیییطح 

 بلندمد ت( مناف  ملی کردن لحاظ

 آب منیاب   آبرییز ۀ حو ی ) ای منطقیه  سطح   

 د  مشتر  آب مناب  با کهجوامعی  با تعامل

 ند(ا تعامل

 سیطح  د  محلی جوام    )مردم محلی سطح 

 .دشت(

 دییدگاه  از مشیکل  بیا  برخیو د    عینیی  ابعیاد  با اگر اما

 بحیران  بیا  مواجمه کهیو پذیرب باید ،شویو    ه اهبردی   ب

 عینیی  هیای   اقعییت  بیا یادشده  های هدیدگاتلفی   نیازمند

 بیه  اقیدام  نگیرش    نیوع  د  تحول ا تباط، همین د  .است

 بایید د   زمینیه  ایین  د  .است ا لویت ترین اصلی آبۀ مقول

   نگریست آبۀ مقول به جام  صو  ت به سازی تصمیو سطح

 بلندمید ت  د  تیا  کرد اقدام نمادسازی به باید دیگر سوی از

برخیی   .باشد  اهبردی   جام  سازی تصمیو استمرا   امن

  اقداما ت عملی متناسیب بیا    پیشنمادی ممو  اهکا های از

 ند از: ا عبا  ت  اهبردهای موجود

 بیردا ی  بمیره بیشترین ) آب   ی بمره د   یزی برنامه. 1

 ؛مناب (کمترین  از

   بمسیازی تجمییزا ت   منظو  به بانکی تسمی  تۀ ا ال. 2

 ؛تسمی  ت مصرف چگونگی بر نظا  ت

  حضیو    بیرای  میالی    قیانونی  هیای  مشیو   . تعریف3

 ؛آب با های مرتبط  رح د  خصوصی بخش ا یذگ سرمایه

 ؛آب مناب  ای حو ه بینۀ یکپا چ . مدیریت4 

 ؛مشتر  های مرزی آب صحیح  یزی برنامه   . مدیریت5 

 انتقیال، ۀ مرحلی  سیه  هیر  )د  آب  فیت  هرز . مدیریت6

 ؛(مصرف   توزی 

 ؛سرزمین آمایش های  رح . اجرای7

 ؛آبخیزدا ی های  رح . اجرای8

 ؛آب بازیافت   پسماند . مدیریت9 

 د  آب از چنیدبا ه    مجددۀ استفاد فرهنگۀ توسع. 10 

 نصب قابل   پیشرفته های تکنولوژی ایجاد ) مختلف مصا ف

د بیا ۀ   بازیافیت    تصیفیه  بیر  قاد  که صنای  یا   منازل د 

 ؛(هستند آب

   تصیفیه  هیای  پسیاب  با منا   های آبخوانۀ تغذی. 11

 ؛شمرها فا  ب استاندا د

 غیرمسیتقیو   و  به که آبی ) مجازی آباستفاده از . 12

 ؛(است حصول قابل کشا  زی محصوال ت د   

 د  همکیا ی  بیه  نفی   ری هیای  گر همۀ ه از دعو ت. 13

 صینای ، ) سالی خشک از ناشی مشک  ت  ف    آب مدیریت

 ؛(......کشا  زان،

 از شییرب آب جداسییازی   مصییرف الگییوی اصیی ح .14

 ؛غیرشرب

 ؛آب مصرف مدیریت د  گذا ی سرمایه. 15 

 دیییدگاه تغییییر   آب مصییرف د  سییازی فرهنییگ. 16

 ؛آب مناب  بودن  ایگان   بودن پایان بی

 از یجلییوگیر جمییت د  محکییو قییوانین تیید ین. 17 

 ؛غیرمجاز آب های چاه   آب مناب  غیرمجاز برداشت

 ؛غیرمتعا ف های آب برداشت. 18 

 ؛آب بازچرخانی. 19 

 فنیا  ی  بیر  مبتنیی  یا   قانونی های مکانیزم ایجاد. 20 

 مسییر  د  هیای غیرمجیاز   برداشت کنترل هدف با پیشرفته

 ؛ها چاه   ها   دخانه

 ؛کشا  زیآب  اقتصادی   مناسبۀ تعرف . تعریف21 

 ؛نصب کنتو های هوشمند د  بخش کشا  زی. 22 
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 ؛مصرف ۀکاهندتجمیزا ت 
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خیش صینعت   خیانگی      های ب . بازنگری د  تعرفه24 

 ؛های تشویقی برای کاهش مصرف مکانیزمۀ ا ال

کشییت محصییوال ت  ۀکننید  محیید د. اعی م مقییر ا ت  25 

 ؛نیازمند به آب فرا ان

کننیده د  خصیوص صینای      محد دا ت . اعمال مقر 26 

 ؛بر د  منطقه آب

بازنگری   تغییر د  تولید )د  آینیده بیه ز دی بیا    . 27 

تشدید تنش آبیی یکیی از معیا هیای تولیید محصیوال ت        

ای که ایجاد  زان آب مصرفی د  مقابل ا زش  یژهکاالها، می

 ؛(د  نظر گرفته خواهد شد ،خواهد کرد

. نظا  ت   کنترل بر صینای  غیذایی   سیایر صینای      28 

 ؛نیازمند آب

 ؛آبی کوی غ  ت مقا م به ها . کشت گونه29 

بنیییدی شیییده    . بیییازنگری د  فیییر ش آب بسیییته30 

 ؛جلوگیری از صاد ا ت آب

 ؛کنترل جمعیت ۀ. برنام31 

زایی   افزایش سیطح   گذا ی د  بخش با ان . سرمایه32 

 .های تکنولوژیکی د  جمت افزایش آب توانمندی
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