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اندارد دچار ورشکستگی آب است زیرا برمبنای استکشور 

شروع درصد آب تجدید پذیر 60مصرف المللی بین های 

ازتر مصرف ما خیلی باالمتاسفانه متوسط بحران است و 

از است که درصد 110تا مناطق درصد و در بعضی 80

تامینر مناطق دیگاز منابع زیرزمینی باقیمانده و انتقال 

ه استاندارد کمیسیون توسعزیر اسالید در . میشود 

ه و پایدارملل متحد در رابطه با مصرف آب تجدید شوند

به در اسالید بعدی  نقشه مناطقی که مشکل آب ندارد

:رنگ سبز مشاهده میشود



*

کمیسیون توسعه پایدارملل متحد





763000بیش از مصرف  بدون معیار از منابع آب زیر زمینی با 

مجوز چاهها بدون  عدد از این 338000چاه عمیق که بیش از 

بزرگ کشور دشت 600که ازسبب شده (1390تا سال )حفر شده

اد و فروچاله فراوانی ایجفرونشست و کند دشت را خشک 297

لتفرونشست زمین خود  بحران بعدی و ریزگردها نیز ع.کند

.خشکی دریاچه های طبیعی ، تاالبها و هورها میباشد

ها در نقشه و در اسالید بعدی وضعیت کلی کمبود و بعدا فرونشست

:شودنشستها دیده میهای کشور  و در  اسالیدهای بعدی نمونه  





دشت مشهد 
سانتي متر25

دشت كاشمر 
سانتي متر30

دشت نيشابور
سانتي متر12

دشت كرمان 
رسانتي مت20

دشت زرند

سانتي متر25

دشت مشهد

سانتی متر25





گسترش شکاف و نشست زمین در روستای میناب









سایر نیازهای زندگی مانند نبودن با 
جاد قابل مقایسه نیست و جنگ داخلی ایبرق و غذا 

دشمن خارجی خطرناک تر است و هر و از میکند 
مانندحرکت.میدهدنشان دارد های خود را نمونه 

ه داشته ایم ککشور که گوشه و کنار های مردمی 
اده افتاتفاق هایی از آن که در سالهای اخیر نمونه 

:میشودزیر مشاهده در 





اعتراضات مردمي نسبت به 

ارسبهره برداري از منابع آب 











وعالءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی آقای 

اعالم1396تیر10سیاست خارجی مجلس ایران در تاریخ 

او . بحران آب در ایران وارد مقوله امنیتی شده استکرد 

تشکیلهمین خاطر در مجلس کمیته امنیت آب گفت به 

.استشده 



چه باید کرد؟

عضویتران با بحدر کشورکمیته باید وضع بحران و بلکه ورشکستگی در چنین 

بدون شود،با اختیارات اجرایی فوق العاده وباالترین مسئولین تشکیل 

با قدرت سیاسی ، و تصمیماتی خطیر و بعضا جراحی گونه اتخاذ  واختالفات 

:به اجرا گذارده شود، از جمله موارد زیر

مدیریت مصرف:الف
:کشاورزی-کی

.شودمیکند مدیریت مصرف درصد آب را 90که بیش از اولویت باید در کشاورزی در *

بشدت محدود شود و تکنیکهای مدرن مانند آبیاری قطره ای سطحی و آبیاری غرقابی *

سطحی جایگزین آبیاری غرقابی شود و نیز استفاده از کنتور هوشمند الزام ترجیحا زیر 

.گردد



گندمبسیار محدود و محصوالتی مانند"پرآب بر"محصوالت کشت 

رآب نیازکشت شود ودیگر محصوالت پباندازه غذای مردم است که 

ت تفهیم شود که صادرات محصوالهمگان به . وارد شودبر از خارج 

تشدید بحرانکشور یعنی خارج کردن آب از یعنی بر پرآب 

یک لیتر آب و 1300گندم نیاز به کیلوگرم اینکه یک توضیح .آب

لیتر آب 4000و یک کیلوگرم برنج آب  لیتر 500کیلوگرم هندوانه 

.داردنیاز 



.رانشود مانند زعف"پرآب بر"و گران قیمت جایگزین محصوالت "کم آب بر"محصوالت*

.نرخ گمرک میتواند یکی از راهکارهای مناسب برای اجرای این هدف باشدتعیین 

.بی استراهکار دیگر الزم در مصرف کمتر آب در کشاورزی، تبدیل کشت دیم بجای کشت آ*

دن میلیارد متر مکعب برآورد شده که بتونی ش35اتالف آب در مسیر های سنتی انتقال آب *
. اتالف و تبخیر در مصرف آب استدرحذف شدن آن قدم بزرگی و پوشیده 

و جاری شهری مانند ساختمانهای مسکونی و تمصارف -شهری خانگی و مصارف مصارف -دو*
فاده استفضای سبز با و پارکها و و حمامهای عمومی و استخرها و ورزشگاهها اداری ومساجد 

کنتور لوله کشی و شیرآالت سایز کوچکتر و الزام کردن استفاده ازبرقی و شیرهای از 
.مدیریت شودهوشمند  

دیگر در مدیریت مصرف آب مجتمع ها و ساختمانهای بزرگ ، جداسازی مصارفراهکار *
فاضالب از بازیابی،حاصل دیگر مصارف  با آب  بهداشتی و شرب از آب مصرفی شست و شو 

شی جداگانه کلوله  دستگاه تصفیه در موتورخانه ساختمان است که در بوسیله شست و شو 
این کار هزینه و زمان نیاز دارد و در برنامه حذف بحران بعد از اجرای  .جریان مییابد

.و سایر پروژه های دیگر قرار میگیردکشاورزی  مدیریت مصرف در 



مصارف صنعت-سه

ازآب در صنایع و معادن با استفاده مصرف 

د هوشمنکنتور تکنیکهای جدید و استفاده از 

.و مدیریت شودکنترل 



میلیارد متر مکعب آب 32بر مبنای آمار بیش از 

ازگردانی تبدیل به فاضالب میشود که با تصفیه و ب

.آن بخش بزرگ آن میتواند به مصرف برگردد





:اقتصاد آب-ب

مت آب اقتصاد آب است و تناسب قی، رعایت از شرایط اجرای مدیریت مصرف یکی 

.با هزینه آبمصرفی 

:فرهنگ سازی-ج
دی الزمه اول اجرای مدیریت مصرف فرهنگ سازی مردم است که متاسفانه کار ج

ماعات کاری که رهبران و مسئولین کشور و امامان جمعه وج.نشده و نمیشودانجام 

ما و دانشگاهیان و روشنفکران و تمامی رسانه های همگانی مانند  صدا و سیو 

.ها و نیز رسانه های مجازی در این رابطه مسئول هستندروزنامه 



خروج آب             حد اقل کردن تبخیر و -د
:و دریاهااز مرزها کشور 

موجودشیرین که آب است مصرف شد مدیریت هایی که ذکر زمینه 

.انجام شوداست میکند و تا حد ممکن واجب جویی کشور را صرفه در 

؟آب موجودی را افزایش دهیماما چگونه مقدار 

آبی که در سالهای اخیر از برف و باران در کشور تحصیل مقدار 

میلیارد متر مکعب است که کمی بیش از400حدود میشود 



دسترسمیلیارد متر مکعب آن از طریق جذب در زیر زمین و روان آبها در 90

حدودصنایع مصرف میشود و و شهری مصارف میگیرد که در کشاورزی و قرار 

و نمکزارها  دریاچه ها و تاالبها متر مکعب، بخشی وارد دریاها و میلیارد 310

240طریق رودخانه ها ازمرزها خارج میشود و حدود میشود،بخش دیگری از 

سهور میدانیم که میزان متوسط تبخیر درکش.متر مکعب تبخیر میشودمیلیارد 

.میلیمتر در سال است2100تبخیرجهانیست و برابر 



از تبخیر آب ودر جلوگیری هرچه بیشتر در بخش عرضه ، مقاله در این  
زیررا های تکیه میشود و راهکار مرزها و ورود به دریاها آب از خروج 

:میکندپیشنهاد 

در ای ، دریاچه سدهاست باید سدهاز آنجا که یکی از محلهای مهم تبخیر -یک

ر بجز آنها که توجیه فنی جدی از نظ)برنامه ریزی و در دست اجرا متوقف شود
(.معیارهای زیست محیطی دارد و اجرای آن اجباری است

لیتر مصرف روزانه یکنفر و با مساحت20در یک محاسبه ساده و با لحاظ حد اقل نیاز 
میلیون نفر 60کیلومتر مربع سطح دریاچه سدهای موجود،آب مورد نیاز حدود 600

.در سال آب تبخیر میشود

ی در صورت حذف احداث سد های متعدد،مقدار آبی که نیاز برای مصارف  کشاورز
.و مصارف شهری و صنعتی است از طرق دیگر در زیر جایگزین میشود



-دو

فناوری های متفاوتی جهت پوشش دادن سطح آب در دریاچه های سد ها 

پوشش دادن مواد شیمیایی و یا قطعات سبک مانند توپک هایشامل  

نیکهای سایه ، دیسکهای پالستیک یا فومی و یا تکپالستیکی،تیوبهای خودرو

ه اشعه خورشید در منابع خارجی مطرح شداز روی آب در جلوگیری کردن 

اد زیانهای زیست محیطی ایجبعضا که همه آنها هزینه زیادی دارد و است 

ی شود سطح آب جلوگیردر بدون پوشش اگربتوان از وزش باد حتی .میکند

کند اما میبیشتر جلوگیری هوایی اشباع شده نزدیک به آب از تبخیر الیه 

میتوان باد را متوقف کرد؟چگونه 



کهد میکناحداث نیروگاه خورشیدی فوتوولتاییک را پیشنهاد مقاله این 

ولید را از بین میبرد و هم برق تو باد از روی آب حذف شده و تبخیر خورشید اشعه 

.  میکند

دریاچه سدهای موجود با استفاده از پنلهای برق خورشیدی:  پیشنهادشرح }

ستحکم شده که  روی ظروف خالی تشک مانند پالستیکی شناور در آب مفوتوولتاییک 

نلهایپتشک ها بیکدیگر متصل شده و حرکت . سطح دریاچه را پرمیکننداست 

م خورشیدی محدود و کنترول میشود و مجموعه به کناره ساحل دریاچه مستحک

اری و و فاصله الزم برای مسیر قایق در دریاچه جهت کار های تعمیر و نگهدمیشود 

ک پنل توضیح اینکه  ی.)خدماتی که مسئوالن سد نیاز دارند رعایت میشودسایر 

کیلوگرم و پنل 15.5وات قدرت تولیدی 195مولتی کریستال با خورشیدی 

کیلوگرم وزن دارد و روی یک ظرف پالستیکی 20وات 265با قدرت مونوکریستال 

.(ایستا  روی آب میماند و غوطه ور نمیشودکامال 



وی تشکها ،راینورتور ها نیز در فاصله معین بین مجموعه آرایه پنلها 

لولهیا در آب مستقر میشود و کابل های فیمابین نیز در تشکها وروی 

قرار های خالی در آب شناور میماند و ترانس ها در ساحل کناره است

.یابدمی 

ی آب و محیط خنکدریاچه،با آب شناور روی باین ترتیب نیروگاهی 

و هرچه ساخته میشود( در مقایسه استقرار در زمین)باال ترراندمان 

ده و قدرت و از تبخیر مصون مانآب،بیشتر نیروگاه بزرگتر باشد این 

به فشار قوی الکتریکی بیشتری تولید میکند و بکمک شبکهانرژی 

{.میشودمراکز مصرف منتقل 



زابدنبال این ایده که هدف آن پوشیدن آب دریاچه ها و جلوگیری 

را شده شد،در جستجوی اینترنتی منابع متعددی اجمطرح تبخیر آب 

یک شرکت فرانسوی در جنوب فرانسه یک2011سال در .مشاهده شد

کشور 16پتنت کرده و مدعی است که در آنرا و ساخته پایلوت نیروگاه 

 استفاده که کمبود زمین بال} .ساخته استنیروگاه شناور خورشیدی 75

ه در فرانسعبارتند از ها نمونه بعض {.آنها انگیزه اصلی استدر 

30بزرگ و با ابعاد کوچک ...و،انگلستان،ژاپن،چین،امریکا،کره 

مگاواتی در چین ساخته و به شبکه برق 40در ژاپن و مگاواتی 

350متصل کرده اند و برزیل در دریاچه سد آمازون نیروگاهی خود 

.فوتوولتاییک در دسترس ساخت داردمگاواتی 



A rendering of the floating solar PV array. 

Image courtesy of Thames Water.

This month will see the opening of the 

world’s largest floating solar photovoltaic 

(PV) plant in London





Kyocera's 'mega-solar' station, on floating 

on the surface of a reservoir in nearby 

Hyogo Prefecture, uses 9,072 waterproof 

solar panels. | KYOCERA



Sungrow Power Supply Co has said the 

largest floating PV power plant with a 

capacity of 40MW had been grid 

connected on former flooded coal mining 

region in Huainan, south Anhui province, 

China. Image: Sungrow



بعضی تا ششصد همکه )بزرگترموجود کشورتوجه به سیصدوپنجاه سد با 

و( کیلومترمربع600حدود )سطح آب دریاچه آنها و محاسبه ( اندگفته 

ن استقرار یک کیلووات توابرای نیاز متر مربع فرض حدود پانزده با 

آزاد الزم در سطح دریاچه رعایت فاصله های برق خورشیدی و با برای 

قابل استحصال است که برق قدرت مگاوات ، حدودا پنجاه هزار ها

وده فسیلی آلهیچ سوخت که معمولی بزرگ است پانزده نیروگاه معادل 

دش کننده ندارد و اگر وزارت نیرو اعتبار مالی نداشته باشد و نخواهد خو

سالهت بصورت تضمینی بیستولیدی را کند با توجه به اینکه انرژی اجرا 

كافيميکند  شاید انگيزهخریداری با قیمتی بیش از پنج برابر قیمت 

.برای بخش خصوصي داشته باشد 



هکآب تبخیر نشده پیشنهاد   ،اجرایی شود مقدار در صورتی که این 

اضافهدسترس کشور در میلیارد ها متر مکعب است در واقع به آب 

ازی شغلهایی که ایجاد میشود نیز قابل توجه است و بخشمیشود، تعداد 

.دولت را نیز حل خواهد شدمشکل  

گازمیلیون تن 40اجرا شدن نیروگاههای پیشنهاد شده فوق نزدیک با 

در سال از نیروگاههای فسیلی کمتر وارد محیط زیست میشود کربن 

.آسانترمیکندرا 2030تعهد ایران تا سال وتحقق 



نیرو سرمایه گذاران نیروگاههای ، وزارت اجرایی شدن این طرح در 
دریاچهدر بصورت شناور خود را میکند تا طرح پذیر را تشویق تجدید 

سرمایهتعیین کند که باید طوری سدها پیاده کنند و نرخ تضمینی را نیز 
. بصورت شناور تعیین کندراگذار تشویق شود نیروگاه خود 

است باز هم ممکن زمین نیست، و تصرف اینکه نیازی به خرید علیرغم  
.تمام شده برای سرمایه گذار گران تر تمام شودقیمت 

در سدهایی که نیروگاه برقابی دارد مدیران شبکه میتوانند :توجه
د آن، واحشناور کارمیکند معادل قدرت تولیدی نیروگاه کهدرساعاتی 

معرض مسیر در را از مدار خارج کنند و آب خروجی که در برقابی 
.  بود بدون تبخیردر دریاچه بماندتبخیر 

خاطر نشان میشود هر یک متر مربع که دریاچه پوشیده شود
مکعب تبخیر کمتر خواهد  شد و کمبود متر 2.1بطور متوسط

.خواهد یافتآب را جبران خواهد کرد و نیز کیفیت آب ارتقاء



های زیر  راهکار دیگر، احداث سد -سه

:  زمینی

ای در تنگه شکاف کوه ها و دره ها که مسیر آب باران است حفره

قابل که به الیه سنگی یا رسی غیر( متر5حدود )عمق چندمتریبه 

ح میرسد حفر میشود و دیواره ای به ارتفاع کمتر از سطنفوذ 

شده و گذاری،لوله ایجاد میشود و در پایین سطح دیواره طبیعی 

ه شیر گذاشتبعد  توری و طرف ،صافی طرف قبل از دیواره در 

.و حفره پر میشود و به حالت طبیعی بر میگرددمیشود 



ر که جهت دسترسی به شیچاهک لوله گذاری شده و بجز یک شیر، طرف 

ایینروستاهای پمیشود بقیه از مصالح موجود پوشیده میشود و تا ساخته 

ن خللآبی ،بیاین سد زیر زمینی است که انباره ایست . ادامه مییابدکوه 

اینفرج سنگ و شن کوه که بارانهای زمستانی وبهاری وآب برف در و 

هبذخیره میشود و آب ذخیره شده تا بارشهای سال بعد بدون نیاز سد 

لیبصورت ثقو بدون نیاز به برق و سوخت با توجه به ارتفاع محل پمپ 

.  میرسدبه محل مصرف 



تعداد سری این سدها آب نیاز کشاورزی و آب شرب محلی را که آب 

.بهداشتی است بدون انرژی برق و سوخت تامین میکندکیفی 

و نیمه خشکدر سایر کشور ها خصوصا در مناطق خشک سد زیرزمینی 

ل و بعضی گفته اند سدهای زیرزمینی یک عامل تحو. استفاده میشود

ردهدر نقشه زیر کشورهایی که از سد زیر زمینی استفاده ک.افریقا است

کشورهایی که مناسب برای  استفاده از سد زیرزمینی هستنداند و 

:نشان میدهد

.
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های که این سدصورتی در داخل کشور نیز نمونه هایی وجود دارد و در 

وبخیر جایگزین بدون تشود  زیرزمینی  در همه کوههای کشور ساخته 

.فراوا ن داردتبخیر  مطمئنی است بجای سدهای معمولی که 

ا که باران رباالتر،آب تاخیری آبخیز داری نیز در ارتفاعات بندهای 

پایینبود تبدیل به سیل شود کندتر کرده و هم سد زیر زمینیممکن 

ردهکدست را پر میکند و هم چشمه های زیر دست را پر آب و دایمی تر 

ال میبرد و قناتهای موجود را پرآب میکند و سطح آب زیرزمینی را نیز با

سداین احداث.از فرونشستها و فروچاله های بیشتر جلوگیری میکندو 

وجود و بسیار کم هزینه و با مصالح مآبخیزداری، ها و بندهای تاخیری 

چونمقداری سیمان و با نیروی غیر متخصص محلی قابل اجراست وبا 

.آب زیر زمین میماند هیچگونه تبخیری ندارد







یا ی جلوگیرداری بندهای تاخیری آبخیز دیگر سد زیرزمینی و عملکرد 
نی که عالوه برخسارات مالی و جانی خاک غاست سیلهای مخربی کاستن 

.  کشاورزی چند میلیون ساله را شسته و میبرد
همه در کار های آبخیز داری و آبخوانداری و سدهای  زیرزمینی احداث 

ین شیرآب کشور قابل اجراست و اولویت اجرا در مناطقی است که کوههای 
و نزدیکنزدیک دریاها آب شور میشود مانند نمکزار ها و کویرها و وارد 

.  تا کمترین آب از کشور خارج شودمرزها 
میلیارد مترمکعب  آب وارد دریای خزر می شودویک میلیارد و 9ساالنه )

یم می ریزد و سه ونمیلیون مترمکعب از استان هرمزگان به دریاها نهصد 
(میشودکشورخارج خوزستان از سمت مترمکعب نیزآب در میلیارد 

اخته سبیشتر در اینجا خاطر نشان میشود هرچه تعداد سدهای زیر زمینی 
عمیق کهچاههای و آب کشاورزی را تامین کند مصرف برق و سوخت شده 

.شدخواهد زیادی را بدولت تحمیل میکند صرفه جویی یارانه 



وکمکی که دولت باید بکند تعیین بهترین محل سد زیرزمینی تنها 

آن توسط روستاهای و شیرآالت است که هزینه لوله سیمان و تدارک 

احداث چاه عمیق و هزینه برقکننده تهیه میشود و روستاییان بجای مصرف 

تامین زمینی را آنها میتوانند هزینه سدزیرنگهداری یا سوخت وتعمیرو 

.کنند

فنیباید کمکهای مالی و ،دولت چند مورد اولیه دراحداث است بدیهی 

اطالعاین .جلب کندهمیاری کشاورزان را انجام دهد و همکاری و بیشتری 

.استزراعی قابل انجام فرهنگ سازی از طریق شرکتهای تعاونی رسانی و 



:                               سیالبپخش -چهار
کانهایدرمراهکار مهم دیگر احداث سیستم پخش سیالب است 

یل را را کم میکند و آب سمعمولی به سد نیاز  ، که مسیلها 

یکشورها.جلوگیری میکندزمین کرده واز تبخیر جذب  

ر زیر یل دس، آب سیالب پخش از ساختار پیشرفته با استفاده 

.ردقرارمیگیو در فصول خشگ مورد استفاده ذخیره زمین 

ری آبخیزداکوثر پدر آهنگ سید دکتر استاد آری بقول 

.است نه نقمتنعمت سیل وآبخوانداری 



:ه اعتمادبنا به گفته آقای دکتر سید آهنگ کوثر در مصاحبه با روزنام

ایران را هرز ما دنبال این هستیم که کمتر از سه چهارم از آب های 

.میلیون هکتار پخش کنیم14آوری کنیم و در جمع 

ب است و به مکعمتر  هر کیلومتر مکعب یک میلیارد . کیلومتر مکعب42

این یک . آب می رسدمکعب هکتار از این زمین ها سه هزار متر هر 

.جنگلداری و دامداری استو  در کارهای کشاورزی انقالب 



وانیم تمی  توجه به شرایط متفاوت زمینی در ایران، آیا با :خبرنگار}
؟همه شهرهای ایران آبخوانداری داشته باشیمنزدیک 

باشیم جا آبرفت درشت دانه و سیالب با کیفیت خوب داشتههر :استاد
میلیون 43به توانیم آبخوانداری کنیم، که در سطح ایران نزدیک می 

تواندمی ما بالقوهمملکت یعنی نزدیک به یک چهارم سطح . استهکتار 
.  روی آبخوان قرار داشته باشد

رشته هزار  50به روایتی . همین مکان ها از قدیم قنات حفر شدهدر  
.خب اینها در همین آبرفت ها حفر شده اند. داریمقنات 

ن  اینمبرنامه پیشنهادی . البته ما به اندازه همه آنها سیالب نداریم
{.میلیون هکتار کار کنیم14بوده که روی 



عرضگفتم من در( وزیر کشاورزی وقت)به دکتر کالنتری

من . دو سال گندم ایران را با بخش سیالب تامین می کنم

.  م، ما توان این کار را داریم چون ما امتحان کردیمطمئنم

.دارمباور من  به آبخوانداری 



:افزودن آب سالم و آب تجدید شونده-پنج

امکان داشتهاضافي اگر با فناوریهای جدید توليد آب 

:باشد،رفع بحران بسادگي قابل اجرا است اما

:كنشيرین كردن آب دریا از طریق آب شيرین -

قابل اجرا بنظر برای مصرف كشاورزی بسيار گران است و 
.نميرسد

:ابرهاباروری -

هایي با این روش در دنيا فعاليتهایي انجام شده و موفقيت

ا موردی  انجام شده امو در كشور نيز اقدامات حاصل  شده 

حراندر دنيا این فناوری بعنوان درماني در مقابل  مشکل ب

.آب پذیرفته نشده است



به امید توفیق در خدمت عالمانه بیشتر

کارشناسان آب و صادقانه تر مدیران آب

کشور تا علیرغم طبیعت کم باران 

سرزمینمان از همان نزوالت آسمانی

بهترین استفاده کنیم و ورشکستگی و

.بحران آب را بسالمتی از سر بگذرانیم



روز بخیر

و موفق باشید 


