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صنا ب و 
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ک کمیسیون 

اینآب،بهمختلفبخشهاینیازروزافزونروندبهتوجهباوبودهاقلیمیواقعیتیکایراندرکمآبیو*خشکسالی

.شدخواهدنیزحادترآیندهسالهایدرمشکل

دارندقرارفراخشکوخشکاقلیمهایگسترهدرکشوراراضیازدرصد65مجموعدر.

شودمیمواجهخشکسالیباباردوساله10دورههردرکشورآماراساسبر.

مترمکعبمیلیارد100حدودبهقبلدههسهدرمترمکعبمیلیارد130ازکشورزیرزمینیآبمنابعآمارها،مطابق

.استیافتهکاهش

استشدهسومیکگذشتهدههچهاردرتجدیدپذیرآبسرانه.

ارآمحالیکهدرمیگیردقراربرداریبهرهموردکشاورزیدرکشورآبیمنابعدرصد92تا88بینمختلفآماراساسبر

.استدرصد70حدودکشاورزیآبمصرفجهانی

5285وآبیکشتبااراضیبهمتعلقشدهبرداشتزراعیمحصوالتدرصد91آبی؛کشورزراعیزمینهایدرصد

.استآبیبارور،غیروبارورباغاتدرصد

مقدمه

.اجتماعیواقتصادیخشکسالیوهیدرولوژیکیخشکسالی،کشاورزیخشکسالی،اقلیمیخشکسالیازعبارتندوقوعترتیبوخشکسالیمهموجهچهار*
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علل خشکسالی

تغییرات آب و هوایی و 

کاهش بارندگی

کشاورزی نادرست

توسعه ناموزون افزایش جمعیت

صنعتی

ه نظیر توسعسایر عوامل 

ناپایدار شهرها

1300سالنفرمیلیون10ازکمترازجمعیترشد
1400سالدرنفرمیلیون83ازبیشبه

8گذشتهقرنیکدرجمعیتشدنبرابر

1420درمیلیون100ازبیشبهجمعیتافزایش

مصرفسرانهافزایش

20دربارندگیمیزان:بارشمیانگینکاهش
.استیافتهکاهشدرصد20گذشتهسال

بارندگیمتوسط:جهانیبارشسومیک
جهانبارندگیمیانگینو260ایرانسالیانه
.استمترمیلی800حدود

دماافزایش

ردسومیکبهتجدیدپذیرآبسرانهکاهش
بهمترمکعب3857از:گذشتهدههچهار
نفرهرازایبهمترمکعب1294بهنفرهرازای

کمترتجدیدپذیرآبسرانه)استرسیده
یعنی1000ازکمتروآبیتنشیعنی1700
(آبیبحران

کشورزیرزمینیآبسفرههایشدیدافت

آبیمنابعکیفیتکاهش

مترمکعب976بهتجدیدپذیرآبسرانهافت
آیندهسال20درنفرهرازایبه

عصنایاستقرار:صنعتیناموزونتوسعه
خشکومرکزیمناطقدرویژهبهبرآب
واصفهاندرکاغذوآهنذوبفوالد،نظیر
.یزد

تولیدوکشتنامناسبالگوهای
آببرمحصوالت

آبیاراضینسبتبودنباال

کشاورزیآببهرهوریبودنپایین

شارزتعیینوگذاریقیمتنظامضعف
برکشاورزیتولیداتارزیابیوآب

آبمصرفمبنای

سالدر:آببرمحصوالتصادرات
دالرمیلیاردنیمازبیش1399
وهندوانه،(سنت37کیلوهر)سیب
.استشدهصادرخربزه

چاهحلقههزار100ازبیشوجود
درمتر20ازبیشعمقباغیرمجاز
کشور

زمینهاکابریتغییرات

تخریبوشهرهابهروستاهاازمهاجرتموضوعبهتوجهعدم
شهرهاحاشیهوروستاها

برنامههادرخشکسالیامنیتیواجتماعیآثاربهتوجهعدم
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تغییرات آب و هوایی و کاهش بارندگی

ازدرصد29.15وفراخشککشورمساحتدرصد35.4حاضرحالدردارد،قرارجهانیخشکناحیهدرایران

نشانکارشناسانپیشبینی.میشودشاملراکشورخاکدرصد65حدودمجموعدرکهاستخشکایرانمساحت

.میرسددرصد74.5بهایرانفراخشکوخشکمساحت2050سالتارونداینادامهبامیدهد،

یافتهافزایشسانتیگراددرجه2تاکنون1340ازکشوردمایمیانگینکشور،هواشناسیسازمانگزارشبراساس

درآبیسالترینخشک1399-1400آبیسالواستیافتهکاهشدرصد20گذشتهسال20دربارندگیمیزاناست،

.بودگذشتهسال53

(زیرنمودار)استداشتهچشمگیریکاهشگذشتهدهه5درکشوردربارانبارشمیانگین.

حد
وا

:
تر
یم

یل
م

249.3
246.9

243.3

230

226.1

ساله53میانگین ساله43میانگین ساله33میانگین ساله23میانگین ساله13میانگین

میانگینبارشدرکشور عالیشورای1400آبانگزارش)وضعیتآخرین
:(آب
مشابهمدتازکمتردرصد27:سدهاورودی•

قبلسال
ازکمتردرصد28:سدهامخازنموجودحجم•

قبلسال
درصد30تا20:جاریسالدرپاییزدربارش•

قبلسالازکمترونرمالازکمتر
نرمالحداکثر:جاریزمستانفصلدربارش•
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46.5

40.9
43.8

44.2
41.6

83.6 79.8 82.4

65.7 61.8

130.1

120.7
126.2

109.9

103.4
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1373 1380 1385 1390 1399

منابعآبتجدیدشوندهکشورتغییرات

منابعآبزیرزمینی منابعآبسطحی کلمنابع

حد
وا

:
رد
یا
یل
م

تر
م

ب
کع
م

* تجدیدشوندهمیزانآبیاستکههرسالهبراثربارندگیقابلتولیددرکشورمیباشدآب .

آب تجدیدشونده کشورمنابع 

میلیارد130ازبیش1373سالدر

به1399سالدرکهبودهمترمکعب

مترمکعبمیلیارد103.4حدود

کاهشیروندی.استیافتهکاهش

نموداردرتجدیدشوندهآبمنابع

.استمشهودمقابل
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تأمینبرایآبمترمکعبمیلیارد93حدودبرداشتبهتوجهبا

کشورتجدیدشوندهآبمنابعازدرصد90حدودمختلف،مصارف

شدهتعریفالمللیبینشاخصبرابردوازبیشکهشودمیمصرف

.باشدمی(درصد40)امراینبرای

کشاورزیبخشدردرصد88کشورتجدیدشوندهآبمنابعکلاز(

نعت،صمصرفبهآنبقیهومییابداختصاص(مترمکعبمیلیارد82

.میرسدزیستمحیطوشرب

مصارف آب

81.1 78

99.9 98.2 92.7

73.6 71.8

91.4 87.6 82

4.1 5

6.3 8.3
8.3

0

20
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80

100
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1373 1380 1385 1390 1399

تغییراتمیزانبرداشتآبدرسهدههگذشته

کشاورزی شرب صنعت کلمصرف

ن
زا
می

ف
صر

م
 (

رد
یا
یل
م

تر
م

ب
کع
م

)

کشاورزی

88%

شرب

9%

صنعت

3%

1399سهمبرداشتدرسال

آبمصارفگذشتهسالسهدر•
.استشدهبرابردوازبیششرب

آبمکعبمترمیلیارد8.3از•
3.3تنهاشربجهتمصرفی
آبهایازمکعبمترمیلیارد
و(سدهامخازن)سطحی
آبمنابعاز(درصد60)مابقی

.میشودتامینزیرزمینی

میلیون36.7حدودشربآب•
از(جمعیتدرصد44)نفر

کشورنفریمیلیون83جمعیت
تامینسدهامخازنموجودیاز

.میشود
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کشاورزی شرب صنعت فضایسبز جمع

سطحی زیرزمینی سطحی زیرزمینی سطحی زیرزمینی سطحی زیرزمینی سطحی زیرزمینی

37 30.2 6.7 3.3 2.6 1.1 0.12 0.43 46.4 35.1

67.2 10 3.7 0.55 81.5

آب قابل برنامه ریزی کشور

.استتهشدهدرقالبآبقابلبرنامهریزیبهصورتجداگانهدرنظرگرف(ازجملهتاالبها)آبیمیلیاردمترمکعبنیزنیاززیستمحیطیوپایداریجریانرودخانههاوپیکرههای10.77*

برایمصارفمختلفبرنامهریزیآبقابلجدولمیزان

وسطحی46.4)مکعبمترمیلیارد81.5جمعاًنیرووزارتگزارشاتمطابق

لسادرکشورمختلفمصارفبرایبرنامهریزیقابلآب(زیرزمینی35.1

.استبوده1399

37)مکعبمترمیلیارد67.2برنامهریزیقابلآبازکشاورزیبخشسهم

برنامهریزیقابلآبمجموعازدرصد83که(زیرزمینی35.1وسطحی

.(زیرزمینیآبدرصد86وسطحیآبدرصد80)میباشدکشور

انرایگتقریباکشاورزیبخشدرزیرزمینیآبهایبهایفرمایید،عنایت

.دمیگیرقراراستفادهموردبیشترکمآبیوخشکسالیبلحاظوبوده

حد
وا

:
رد
یا
یل
م

تر
م

ب
کع
م

کشاورزی

83%

شرب

12%

صنعت

5%

سهمبخشهایمختلف
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مقایسه آب قابل برنامه ریزی  و  وضعیت مصارف کشور

82

8.3
2.4

92.7

-14.8

1.7 1.85

-11.25
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کشاورزی شرب صنعت کل

آبقابلبرنامهریزی وضعموجود افزایش/میزانکاهش

میلیارد81.5تنهاحالیکهدرمیدهدنشانکشوردرمصارفموجودوضعیتبابرنامهریزیقابلآبمقایسه

عبارتبهمیباشدمکعبمترمیلیارد92.7آبمصارفدارد،وجودکشوردربرنامهریزیقابلآبمکعبمتر

.میشودمصرفبیشترمکعبمترمیلیارد11ازبیشدیگر

حالیکهدربودهمکعبمترمیلیارد67تنهاکشاورزیبخشدربرنامهریزیقابلآباستذکربهالزم

.استمکعبمترمیلیارد82بخشاینمصرف

حد
وا

:
رد
یا
یل
م

تر
م

ب
کع
م

میلیاردمترمکعب14.8مصرف
برنامهریزیقابلبیشترازآب

1399بخشکشاورزیدرسال
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:میشودتقسیمطبقهچهاربهکاربریلحاظبهکشورعرصههکتارمیلیون162.2کلیطوربه

ازعبارتندوبودهکشورخاککلازدرصد82.8شاملتجدیدشونده؛طبیعیمنابع:

oمیزانبهدرختچهزاروبیشهزاراحتساببدون)هکتارمیلیون14.3حدودمساحتیباجنگلها

کشور؛سطحدرصد8.83و(هکتارمیلیون2.66

oکشور؛مساحتدرصد52.3وهکتارمیلیون84.8حدودمساحتیبامراتع

oمساحتدرصد20.1وهکتارمیلیون32.6حدودسطحیبا(بیابانیپدیدههای)بیابانیمناطق

.ایران

:استزیرمواردشاملراکشورکلازدرصد17.2هکتارمیلیون27.85سطحبااراضیشاملعرصهباقیمانده

کشاورزی؛زمینهای

راهها؛وصنعتیمسکونی،زمینهای

،درختچهزارهاوبیشهزارنیزوهامونهامردابها،تاالبها،دریاچهها.

تفکیك اراضی کشور
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تولیدچرخهدرهکتارمیلیون18.7میزاناینازکه.داردکشتقابلیتبالقوهکشورکلوسعتازهکتارمیلیون23تنها

قابلاراضیازدرصد64ازبیش)استرفتهکشتزیربهآنازهکتارمیلیون1398،14.8سالدروداردقرارکشاورزی

.(میرودکشتزیرکشت

8.7تامینآبیاراضیهمینازکشاورزیتولیددرصد90کهاستآبیکشتتحتکشوراراضیازهکتارمیلیون

دیممزارعازدرصد10ازکمترومیشود

هبآن،مابقیامانداردکشتبرایمحدودیتیوبودهمرغوبآنهکتارمیلیونیکحدودکشورآبیاراضیمجموعاز

90نزدیک)داردتولیدمحدودیتاستتولیدمانعکهآلیمنابعفقروخاکتراکمریزه،سنگداشتنشوری،دلیل

.استکمآنبهرهوریاماداردقرارتولیدچرخهدرهرچندکه(درصد

وضعیت اراضی کشاورزی 

اراضیقابلکشتنوعاراضی
اراضیکشتاراضیکشتشده

غیرقابلکشتنشده جمعدیمآبی

(میلیونهکتار)مساحت
238.76.114.88.2142

14.2%5.4%3.8%9.1%5.1%85.8%
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آبیکشاورزیاراضیدرصد،59کشورکشاورزیاراضیکلاز

کشتزیر)آبیزراعیاراضیبهدرصد70آبیکشاورزیاراضیاز

اصاختصآبیقلمستانوباغاراضیبهبقیهو(آیشوساالنهمحصوالت

.دارد

درصد94بابرابردیمکشاورزیاراضیکلبهدیمزراعیاراضینسبت

.است

(ادامه)وضعیت اراضی کشاورزی 

آبی

59%

دیم

41%

سهمازاراضیکشتشده

زراعی

80%

باغی

20%

سهمازاراضیکشتشده

هکتارمیلیون12حدودزراعیمحصوالتسطح

هکتارمیلیون2.95حدود(باروروبارورغیرازاعم)کشورهایباغسطح
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تولید سطح

جمع دیم  آبی  جمع  دیم  آبی 

82،730،531 7،747،356 74،983،175 11،862،029 5،717،234 6،144،795

1397_98سطحبرداشتوتولیدمحصوالتزراعیکشوردرسال

میلیون12حدودزراعیمحصوالتسطح1397-98زراعیسالدر

درصد48.2وآبیکشتبااراضی51.8حدودمقداراینازکهبودههکتار

.استبودهدیمکشتبااراضی

محصوالتانواعتنمیلیون82.7حدود،شدهبرداشتاراضیکلاز

محصوالتتولیدمیزاندرصد90.6طوریکهبهاستشدهبرداشتزراعی

متعلقتولیدمیزانبقیهدرصد9.4وآبیکشتبااراضیبهمتعلقزراعی

.میباشددیمکشتبااراضیبه

(سطح برداشت و تولیدات زراعی)وضعیت اراضی کشاورزی 

تن/هکتار:واحد

سایر

1%

نباتات

علوفهای

9%

محصوالت

جالیزی

2%

سبزیجات

5%

محصوالت

صنعتی

5%

حبوبات

7%
غالت

71%
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(تولیدات زراعی)کشاورزی وضعیت اراضی 

گفتتوانمیآبمترمکعبمیلیارد82آبمصرفوکشاورزیمحصوالتتنمیلیون128تولیدفرضبا:

.میشودتولیدمترمکعبهرازایبهکشاورزیمحصوالتکیلوگرم1.5

محصوالتتنمیلیون83ازتنمیلیون75حدودایندر)آبیکشتطریقازکشاورزیتولیداتاکثر

.میباشدافزایشحالدردائماًاخیرسالپنجاهدرکشتنوعاینسهمومیآینددستبه(زراعی

بهایدببخشها،سایرنیازتأمینمنظوربهومیشودمشاهدهجهانجمعیتدرکهرشدیبهروروندادامهبا

.کردحرکتجهاندرکشاورزیبخشآبسهمکاهشسوی
1397_98زراعیسالدرسطحبرداشتمحصوالتزراعیکشور 1397_98زراعیسالدرمحصوالتزراعیکشورتولید

دیم

9%

آبی

91%

دیم

48%
آبی

52%
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0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

خوزستان
فارس

خراسانرضوى
اصفهان

جنوباستانکرمان
گلستان

آذربایجانغربى
تهران
همدان

کرمانشاه
مازندران

قزوین
سیستانوبلوچستان

اردبیل
هرمزگان
زنجان

آذربایجانشرقى
مرکزى
لرستان
کرمان
گیالن

کردستان
خراسانشمالى

بوشهر
البرز

چهارمحالوبختیاری
سمنان
ایالم
یزد

خراسانجنوبى
قم

کهگیلویهوبویراحمد

(هزارتن)1398کشوردرسالآبیزراعیتولیدمحصوالتمیزان

جزبهخوزستانتمامگذشته،سال10درخشکسالیشاخصاساسبر

شهراینحالیکهدر.استبودهشدیدخشکسالیدچارگتوند

بودههدورایندرکشورآبیزراعیمحصوالتتولیدکنندهبزرگترین

.است

مجلس،پژوهشهایمرکزگزارشدادههایاساسبرهمچنین

س،فاراردبیل،بلوچستان،وسیستانهرمزگان،اصفهان،استانهای

آبیتنشمعرضدراستانهایجملهازرضویخراسانومرکزی

.هستند

تولیدات زراعی آبی و وضعیت استان ها

خوزستان
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آندرصد86.6حـدودکـهبودههکتارمیلیون2.95حدود(باروروبارورغیرازاعم)کشورهایباغسطح،1398سالدر

.استبودهدیمبقیهوآبی

باشدمیکشورهایباغسطحکلازدرصد85معـادلکهگردیدهبرآوردهکتارمیلیون2.5حدودکشورهایباغبارورسطح.

87باشدمیدیمبقیهوآبیکشوربارورباغهایسطحازدرصد.

(باغی)وضعیت اراضی کشاورزی 

تولید
سطح

شرح
جمع سطح بارور سطح غیربارور 

21،984،702 2،557،944 2،177،781 380،163 آبی 

1،474،764 396،027 329،030 66،997 دیم 

23،459،467 2،953،971 2،506،811 447،161 جمع

تن/هکتار:واحد1398سطحومیزانتولیدمحصوالتباغبانیکشوردرسال

1398سالدردیموتفکیکآبیبهکشورباغبانیمحصوالتبارورسطح 1398تولیدمحصوالتباغبانیکشوربهتفکیکآبیودیمدرسال

آبی

87%

دیم

13%

آبی

94%

دیم

6%
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آثار خشکسالی بر بخش کشاورزی

فراوردههاودیممحصوالتخصوصاًکشاورزیتولیداتکاهش

کشاورزیمحصوالتکیفیتافت

وروستاییفقرافزایشوکشاورزیبخشاشتغالکاهش
مهاجرت

زیرزمینیآبهایمنابعازرویهبیبرداشت

آبهایذخیرهحجمافتودشتهادرزمیننشست
آتیسالهایدرزیرزمینی

زهکشهایطریقازمرغوبزراعیخاکهایشستشوی
طبیعی

دامداریصنعتبهوخسارتمراتعرفتنبیناز

ریزگردها

دهشرواناببهتبدیلهماندکبارشهایمراتعشدنعریانبا
.میشودهاکوهپایهحاصلخیزخاکهایشستشویموجبو

1400چالشهایکمآبیدرمناطقمختلفکشوردرسال



17

یی ا عی غذ
صنا ب و 

ی، آ
شاورز

ک کمیسیون 

چالش  های فعلی تشدید آثارخشکسالی 

ومرتعوجنگلوآبشاملکهطبیعیمنابعازبرداریبهرهواستفادهملیبرنامهیکوجودعدم...

درهامسئولیتتقسیموخشکسالیپدیدهبامقابلهوریزیبرنامهامردرواحدمتولییکوجودعدم

پیامدهاخصوصدرپاسخگوییعدمومختلفبخشهای

خصوصدرمختلفارقاموآمار:نظیرخشکسالیپیامدهایوعللازدقیقاطالعاتوآماروجودعدم

خشکسالیازناشیخساراتازمالیدقیقاوردبرامکانعدمآب،مصرفوتولیدمیزان

آببرمحصوالتتولید

مجازغیرچاههای

کشاورزیبخشدرآبیاریصحیحروشهایازاستفادهتوسعهیااستفادهعدم

جنگلهاوزارهابوتهقطعرویه،بیچرایمراتع،تخریبازناشیگیاهیپوششکاهش

شهرهاحاشیهوروستاهادرباغاتومزارعرفتنبینازوشهرهااصولیغیرورویهبیتوسعه

کویررویپیشوگسترشعلتبهزمینسطحازتبخیرحدازبیشافزایش
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چالش  های تشدید آثارخشکسالی در آینده 

پژوهشنتایج:منبع

اءارتقوحفظمدیریتشاملواست،برداریبهرهمدیریتفقط)کشوردرآبمنابعنادرستمدیریت

آنذاتیارزششامل)آباقتصادیارزشتعیینعدمو(نمیشودآبتولیدمدیریتوزمینیزیرذخایر

سرمایهارزشآب،بهدسترسیاقلیمیوطبیعیشرایطبامتناسبآبریز،هایحوضهازیکهردر

تاشودنتعییمیبایستیمصرفمختلفهایبخشبرایآبوبازیافتتوزیع،انتقال،تامینهایگذاری

.(گرددمنظورمصرفبخشهایتوسعهبرنامههایدر

کشتالگوینبود

کشاورزیتولیداتکمیتافزایشبراصراروکشورشرایطبهتوجهعدم

مصرفسرانهافزایشوکشورجمعیترشد

کنونیروندباصنعتیتوسعهادامه

همسایهکشورهایبامشترکآبمنابعمشکالتتشدید/ادامه
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پیشنهادات

تفادهاسصنعت،،کشاورزیزیست،محیطوآببهمربوطسیاستهای)بخشیبینهماهنگیوسیاستانسجام

(...وسرزمینیتوسعهزمین،از

آبحکمرانیکیفیتبهبودوپیشینحکمرانیرویههایاصالح

آبینابعمبامتناسبکشاورزیمحصوالتتولیدوکشتتوسعهدراولویتبندیوکشتالگویاجرایوتدوین

کشور

آنمبنایبرکشاورزیبخشازحمایتیسیاستهایوقوانینبازنگریویکپارچهبصورتسرزمینآمایش

نواقصرفعوقبلیبرنامههایارزیابیباخشکسالیبامقابلهملیبرنامهتدوین

بحرانبامواجهروستاییجوامعمعیشتازحمایتهدفباکشاورزیبیمههایتقویت

زیرزمینیوسطحیمصارفتمامدقیقپایشوآبمنابعپایششبکهتجهیز

پیامدهاوعللخشکسالیوضعیتمستمرپایش

آبدیپلماسیبهویژهتوجهومشترکآبریزحوضهدارایهمسایهکشورهایبارایزنیتقویت
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با سپاس از توهج شما

.آسیب شناسی جامع صادرات در گزارشات آتی ارائه خواهد شد

raybindoc@yahoo.com
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منابع و ماخذ

نیرووزارتدادههایوآمار

کشاورزیجهادوزارتآمارسالنامههای

کشوراراضیامورسازمانگزارشات

کشورهواشناسیسازمانگزارشات

آبعالیشورایگزارشات

آبیپژوهشهایمرکزگزارشات

آنمدیریتراهکارهایوخشکسالیاثراتملیهمایشهایمقاالت

زیستمحیطملیهمایشهایمقاالت


