
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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محیطی کشور بر پایه تحلیل ابعاد مخاطرات زیست

 محیطیشاخص عملکرد زیست

 1نسیبه زارعی

چکیده
رفتن بینای است. ازمحیطی عمده و عدیدهزیستاکنون در حال تجربه کردن معضالت کشورمان هم

های کشور و افت شاخص درصد مساحت تاالب 67های کشور، خشک شدن درصد از جنگل 3/1ساالنه 

ترین آثار و جمله مهمکیفیت هوا در کنار مسائل اقتصادی ـ اجتماعی پیرامون مدیریت منابع آبی از

المللی عملکرد روند. ارزیابی شاخص بینشمار میر بهمحیطی کنونی کشوهای زیستپیامدهای بحران

ترین عملکرد کشورمان به زیرشاخص »مدیریت منابع آبی« تعلق دهد، ضعیفمحیطی نشان میزیست

دارد. عالوه بر این، عملکرد کشورمان در »شیالت«، »مدیریت فضوالت« و »کشاورزی کارآمد« نیز در 

های منظور مواجهه هوشمندانه با مخاطرات و آسیببه گیرد.دسته عملکردهای ضعیف قرار می

گذاری نظام قیمتتدریجی صالح ( ا1محیطی در حال افزایش کشورمان، اتخاذ راهکارهایی مانند: زیست

ای و تراز کردن منطقه( اصالح و تغییر الگوی کشت بهینه ملی ـ 2ویژه در بخش کشاورزی، به آب

( بهبود 4بری و توجه به میزان آبیابی و احداث صنایع باافی به مکان( توجه ک3تولید با اقلیم خشک، 

شود.منظور کاهش تلفات آبرسانی توصیه میشبکه و تجهیزات آبرسانی به

.محیط زیست، شاخص، مدیریت منابع آبی، اقلیم واژگان کلیدی:

 مقدمه
محیطی در میان زیست هایامروزه واکنش به بحران

المللی در حال گسترش های بینکشورها و سازمان

 مسئله یک به محیطیزیست هاینگرانیبوده و 

 گردیده تبدیل المللیبین مناسبات در امنیتی جدیِ

محیطی و تغییرات کنفرانس زیست .است

های جمله اجماع، از2015هوایی پاریس وآب

جهانی برای حل مسئله جهانی تغییر اقلیم و کنترل 

ایران نیز از این محیطی است. های زیستآلودگی

nasibehzarei@yahoo.com یرانباهنر، کرمان، ا یدآموخته کارشناسى ارشد دانشگاه شهشدان. 1

بحران مصون نبوده و همواره در معرض تهدیدات 

نظر محیطی جدی قرار داشته است. چنین بهزیست

ها و ملی همچون آلودگی آب رودخانهرسد عوامی

که موجب  ییوهوادریاها، خشکسالی، تغییرات آب

تواند می شوند،میافزایش جمعیت  و مهاجرت

 و اقتصادی توجهی را بر امنیت ملیتأثیرات قابل

 جای بگذارد.ایران به

 تالش نیز و زیستمحیط از حفاظت موضوع

 یبرا هاآن عملکرد و جهان مختلف کشورهای



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

تحلیل ابعاد مخاطرات زیست محیطى کشور برپایه شاخص عملکرد زیست محیطى 
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 ترینمهم از یکی عنوانبه زیستاز محیط حفاظت

 گرفته قرار توجه مورد جهان سطح در هااقدام

 هایتالش گذشته هایسال رو، طیایناز. است

 بررسی منظوربه هاییشاخص تدوین برای بسیاری

 است گرفته انجام کشورها محیطیعملکرد زیست

عملکرد شاخص  به توانمی هاآن ترینمهم از که

 عنوانبه حاضرحالدر که کرد اشاره 1محیطیزیست

 های بررسیمالک و معیارها ترینمهم از یکی

 مطرح جهان در کشورها محیطیزیست عملکرد

 است. شده

 زیستوضعیت محیط شدن تربحرانی با

 ابعاد شدن ترپیچیده های اخیر وکشورمان طی سال

 و ارومیه دریاچه خشکیدن جملهاز آن به مربوط

کشور، مسائل مربوط به مدیریت  هایسایر تاالب

 در هوا آلودگی فزآینده روند همچنین و آب بخش

 از توجه بسیاری صنعتی، شهرهای سایر و پایتخت

 بندیرتبه به زیستمحیط عالقمندان و کارشناسان

ارزیابی . شده است معطوف محیطیزیست عملکرد

 محیطیزیست عملکرد کمی شاخص و تحلیل

مسائل  هایاولویت و مشکالت تا کندمی کمک

شود.  مشخص گذارانبرای سیاست محیطیزیست

ای جایگاه ایران در این گزارش به بررسی مقایسه

محیطی و تحلیل های عملکرد زیستزیرشاخص

 پردازد.های آن میآسیب

صورت است که چارچوب تحقیق حاضر بدین

پس از مقدمه، در بخش دوم شاخص عملکرد 

1  . Environmental Performance Index

شود.بین کانادا تهیه و منتشر می. این شاخص توسط دانشگاه ییل و دانشگاه کلمبیا با حمایت مؤسسه مک کال مک2

شود. در بخش سوم به محیطی معرفی میزیست

ارزیابی و بررسی مقایسه جایگاه ایران در شاخص 

های آن محیطی و زیرشاخصعملکرد زیست

شود. بخش چهارم به مالحظات امنیت پرداخته می

اختصاص دارد و  اقتصادی موضوع مورد بررسی

بندی و ارائه راهکار بخش پنجم به جمع

 پردازد.می

 محیطی. معرفی شاخص عملکرد زیست1
محیطی که ترین شاخص زیستیکی از جامع

المللی مورد استفاده قرار اکنون در سطح بینهم

است. این  2محیطیگیرد، شاخص عملکرد زیستمی

شاخص میزان پایداری فرایند توسعه در جهان را 

دهد. در همه ساله مورد سنجش و ارزیابی قرار می

، با 2020آخرین گزارش این شاخص در سال 

 نماگر، 32زیرشاخص و  11 تعریف دو دامنه،

بوم در محیطی و سرزندگی زیستسالمت زیست

و گیری جمله ایران اندازهکشور دنیا از 180

بندی این شاخص نشان بندی شده است. رتبهرتبه

محیطی های زیستدهد که کدام کشورها چالشمی

کنند. در تری مدیریت مینحو مناسبرو را بهپیشِ

(، دو گویه اصلی این شاخص یعنی سالمت 1شکل )

همراه بوم بهمحیطی و سرزندگی زیستزیست

در  توان مشاهده کرد.های مربوطه را میزیرشاخص

های ادامه به ارزیابی جایگاه ایران در زیرشاخص

شود.مذکور پرداخته می



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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های مربوطهمحیطی و زیرشاخص: شاخص عملکرد زیست1شکل 

ای جایگاه ایران در شاخص . بررسی مقایسه2
 محیطیعملکرد زیست

های ه عملکرد ایران در زیرشاخصبررسی مقایس

در نمودار  2020و  2010محیطی در دو سال زیست

( به تصویر کشیده شده است. بر این اساس، در 1)

بوم و جمله خدمات زیستها ازبرخی زیرشاخص

در مقایسه با  2020ها در سال مدیریت انتشار آالینده

بهبود روند حاصل شده و در زیرشاخص  2010سال 

تر شده است. ضمن ی کارامد، روند نابسامانکشاورز

محیطی کشورمان ترین عملکرد زیستکه، ضعیفاین

در زیرشاخص مدیریت منابع آب بوده است. عملکرد 

کشورمان در شیالت، مدیریت فضوالت و کشاورزی 

گیرد.کارامد نیز در دسته عملکردهای ضعیف قرار می

، 2020محیطی سال نمره ایران در شاخص عملکرد زیست

درصد بهبود داشته است. 9، حدود 2010نسبت به سال 

شاخص 

عملکرد 

محیطیزیست

سالمت 

محیطیزیست

کیفیت هوا

تخلیه فاضالب و 
آشامیدنیآب 

فلزات سنگین

مدیریت 
فاضالب

سرزندگی 

بومزیست

محیطی و زیست تنوع
هازیستگاه

خدمات 
بومزیست

شیالت

تغییر اقلیم

انتشار 
هاآالینده

کشاورزی 
کارآمد

منابع آب

 ترین عملکرد ایران در مقایسه باضعیف

کشور امارات در زیرشاخص مدیریت منابع 

که امارات حالیآبی به ثبت رسیده است. در

در زیرشاخص مدیریت منابع آب، امتیاز 

خود اختصاص به 2020را در سال  8/76

را ثبت  7/3داده است، ایران امتیاز نازل 

 کرده است.

کنار روند کنونی مصرف آب در 

مشکل کاهش نزوالت جوی و 

های ها در دههبروز خشکسالی

ها رغم افزایش بارندگیاخیر ـ به

ها ـ وضعیت منابع در برخی سال

.آبی را به شرایط حاد رسانده است



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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 2020و  2010محیطی در سال های زیست: مقایسه وضعیت عملکرد ایران در زیرشاخص1نمودار 

دهد.مقادیر هر ستون، امتیازهای کسب شده در هر زیرشاخص را نشان میتوضیح: 

/Environmental Performance Index, https://epi.yale.eduمنبع: 

توان عملکرد )نمره و رتبه جهانی( ( می1در جدول )

محیطی و کشورمان در شاخص کلی عملکرد زیست

های مربوطه را مالحظه کرد. بر این اساس زیرشاخص

کشور  180، در بین 48، با نمره 2020کشورمان در سال 

را به خود اختصاص داده است.  67مورد بررسی، رتبه 

چنانچه کشورهای مورد بررسی در شاخص عملکرد 

محیطی را به چهار گروه تقسیم کنیم، ایران در زیست

گروه دوم و با عملکردی بهتر از میانگین جهانی در 

گیرد. با وجود این، در میان شاخص کل قرار می

محیطی، شاخص عملکرد زیست هایزیرشاخص

لحاظ جایگاه در بین سایر بدترین عملکرد ایران به

( مدیریت 1های کشورهای مورد بررسی در زیرشاخص

ها و بوم( تنوع زیستی و زیست2انتشار فلزات سنگین، 

( کشاورزی کارامد ثبت شده است. از نظر نمره کسب 3

محیطی، های عملکرد زیستشده در زیرشاخص

ترتیب به مدیریت منابع آبی، شیالت و ن نمره بهکمتری

 مدیریت فضوالت اختصاص دارد.

تنها ایران در آن که نه مدیریت آب زیرشاخصی است

رو است، بلکه معضلی است که با ضعف شدید روبه

 توجه با اخیر، دهه دراغلب کشورها با آن مواجه هستند. 

از  اریبسی در زیرزمینی هایآب منابع تخلیه روند به

 هند، چین، شمال از هاییبخش شامل دنیا مناطق

 هایقسمت و آمریکا از هاییایالت و اروپا از هاییبخش

 منابع کمبود بحران ایران، شامل از خاورمیانه ایعمده

 نموده بروز مشهود صورتبه مناطق این اغلب در آب

 صرفاً آب بحران و مشکل اشاره شد، طوری کهبه. است

 جهان از وسیعی پهنه و نبوده ایران کشور مخصوص

 از ایعمده بخش و آفریقای شمالی چین، شمال شامل
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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 در مناطقی حتی و آمریکا قاره از بخشی آفریقا، صحرای

شاهد این مدعا آن گیرد. می بر در را اروپا غربی جنوب

در شاخص مدیریت  8/3است که کشورمان با نمره نازل 

کشور مورد بررسی  180را در بین  85جایگاه منابع آبی، 

دهد، بسیاری به خود اختصاص داده است که نشان می

از کشورهای دیگر نیز در این زمینه دچار چالش هستند.

های : نمره و رتبه ایران در زیرشاخص1جدول 

 محیطیعملکرد زیست

شاخص

2020سال 

نمره
رتبه در بین 

کشور 180

عملکردشاخص کلی 
 محیطیزیست

4867

3/4871محیطیسالمت زیست

2/4959کیفیت هوا

تخلیه فاضالب و آب 
 آشامیدنی

6/5370

4/27164مدیریت انتشار فلزات سنگین

1997مدیریت فضوالت

8/4774بومسرزندگی زیست

4/38137تنوع زیستی و زیستگاه

8/8818بومخدمات زیست

8/1359شیالت

5574کنترل تغییر اقلیم

8/8051هامدیریت انتشار آالینده

8/33113کشاورزی کارامد

7/385مدیریت منابع آب

 16(، کشورمان در بین 2مطابق اطالعات جدول )

کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که به اختصار 

شود، رتبه ششم را در شاخص نامیده می 1منطقه منا

محیطی به خود اختصاص داده کلی عملکرد زیست

1. Middle East and North Africa (MENA)

ترتیب است. رژیم اشغالگر قدس، امارات و کویت به

بهترین عملکرد را در این شاخص به خود اختصاص 

محیطی، کشورمان اند. در گویه سالمت زیستداده

خود اختصاص داده است که رژیم رتبه دهم را به

ترتیب بهترین عملکرد الگر قدس، کویت و قطر بهاشغ

اند. کشورمان رتبه هشتم را در را در این گویه داشته

خود اختصاص داده که بوم بهسرزندگی زیست

ترتیب به امارات، رژیم بهترین عملکرد در این گویه به

 اشغالگر قدس و بحرین تعلق دارد.

ای ه: رتبه ایران در منطقه منا در گویه2جدول 

 محیطیعملکرد زیست شاخص

شاخص
رتبه ایران 
در منطقه 

منا

بهترین عملکرد در 
منطقه منا

شاخص کلی عملکرد 
محیطیزیست

6
( رژیم اشغالگر 1)

( امارات، 2قدس، )
( کویت3)

سالمت 
محیطیزیست

10
( رژیم اشغالگر 1)

( کویت، 2قدس، )
( قطر3)

8بومسرزندگی زیست
رژیم ( 2( امارات، )1)

( 3اشغالگر قدس، )
 بحرین

ترین کشورهای منطقه در کشور امارات یکی از موفق

محیطی محسوب های عملکرد زیستزیرشاخص

( عملکرد ایران و 2شود. به همین دلیل در نمودار )می

های کشور منتخب منطقه یعنی امارات در زیرشاخص

محیطی مورد مقایسه قرار گرفته است. بر عملکرد زیست

ترین عملکرد ایران در مقایسه با کشور ن اساس، ضعیفای

امارات در زیرشاخص مدیریت منابع آبی به ثبت رسیده 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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که امارات در زیرشاخص مدیریت منابع حالیاست. در

خود اختصاص داده به 2020را در سال  8/76آب، امتیاز 

 را ثبت کرده است. 7/3است، ایران امتیاز نازل 

ها هد، عدم پرداخت حقآبه تاالبدها نشان میبررسی

رویه ی گسترده در کشور در کنار تخلیه بیسدساز دلیلبه

پایین علل  ینترعنوان مهمبه توانیرا م های زیرزمینیآب

 این در نظر گرفت. در یران در این زیرشاخصرتبه ا بودن

سدها  به دستیینپا یهااکثر تاالب یبه طبیعآحق ،هاسال

شود که در مواقع کاهش نزوالت جوی، این میسرازیر 

 ها وتاالب سابقهیب یخشک شود.مسئله تشدید نیز می

ازجمله ارومیه، مهارلو، بختگان و  یداخل هایدریاچه

زجمله پیامدهای مستقیم سدسازی طی ا یگاوخون

رویه برداشت بیهای اخیر بوده است. عالوه بر این، دهه

های آب شور افزایش سفره از منابع آب زیرزمینی باعث

شور شدن منابع آب شیرین در نقاط مختلف کشور  یزو ن

شده است. تداوم افت بارندگی در کشور در مقایسه با 

برداری نادرست از منابع آب کشور روند بلندمدت و بهره

ویژه در بخش کشاورزی سبب شده است که در چند به

حدود های زیرزمینی کشور گذشته سطح آب سفره دهه

 متر کاهش یابد. 18

محیطیهای عملکرد زیست: مقایسه عملکرد ایران و کشور منتخب منطقه )امارات( در زیرشاخص2نمودار 

 . مالحظات امنیت اقتصادی3
محیطی در های عملکرد زیستبررسی زیرشاخص

دهد که مدیریت منابع آبی کشورمان نشان می

رود. شمار میهای اصلی کشور بهازجمله چالش

کمبود آب در ایران، تأمین آن را در بسیاری از 

تدریج بر ابعاد آن مناطق کشور مشکل ساخته و به

های اخیر به افزوده است. از طرفی بروز خشکسالی

سهم استفاده از ین بحران بیشتر دامن زده است. ا

های مختلف در کشورهای آب در بخش

توسعه متفاوت یافته با کشورهای درحالتوسعه

است. برای کشورهای با درآمد کم تا متوسط، 

درصد و مصارف  10مصارف صنعتی در حدود 

درصد کل مصارف آب آن  80کشاورزی در حدود 

دهد و در کشورهای با درآمد کشورها را تشکیل می
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مدیریت منابع آب

امارات

ایران



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

تحلیل ابعاد مخاطرات زیست محیطى کشور برپایه شاخص عملکرد زیست محیطى 
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درصد و  60باال، مصارف صنعتی در حدود 

درصد کل  30مصارف کشاورزی در حدود 

 ت. مصارف آب اس

درصد کل مصارف آب  92، در حدود مادر کشور 

مربوط به بخش کشاورزی بوده و مصارف صنعتی در 

درصد  6درصد و مصارف شرب در حدود  2حدود 

دهند. روند اختصاص می خودبهکل مصارف آب را از 

کنونی مصرف آب در کنار مشکل کاهش نزوالت 

رغم های اخیر ـ بهها در دههجوی و بروز خشکسالی

ها ـ وضعیت منابع ها در برخی سالافزایش بارندگی

آبی را به شرایط حاد رسانده است که تداوم آن 

منجر به بروز و تشدید اختالفات اجتماعی،  تواندمی

های ، تنشو قطع آب آبیهای کمدودیتمهاجرت، مح

های تولید های جدی در فعالیتآبی و بروز بحران

های کشاورزی و صنعت شود که همه این موارد بخش

تواند از جهات مختلف امنیت غذایی و امنیت می

اقتصادی کشور را به خطر اندازد. ناآرامی اجتماعی 

های عدم اخیر در خوزستان مثال دقیقی از آثار و پیامد

الذکر است که عدم توجه توجه کافی به پدیده فوق

تواند موضوع را کافی به علل ایجاد و پیامدهای آن می

به یک مسئله امنیتی شدید با تبعات اقتصادی، اجتماعی 

 و سیاسی تبدیل نماید.

 

 بندی و راهکارهای پیشنهادیجمع
محیطی برای مواجهه توجه به مسائل زیست

های فزاینده شده با بحرانریزینامههوشمندانه و بر

محیطی تبدیل به یک آگاهی عمومی در جوامع زیست

مختلف شده است. اهمیت توجه به مسئله محیط 

زیست برای کشورمان که در اقلیم خشک و 

خشک قرار گرفته است و با محدودیت جدی نیمه

های زیرزمینی مواجه بوده و متوسط بارش در آن آب

وسط جهانی است، بر کسی پوشیده سوم متحدود یک

های نیست. در این تحقیق با تأکید بر زیربخش

پذیری محیطی، نقاط آسیبشاخص عملکرد زیست

کشورمان در مقوله محیط زیست مورد بررسی قرار 

گرفت. مدیریت منابع آبی و کشاورزی کارامد ازجمله 

های مورد تأکید در این بررسی ترین زیر شاخصمهم

ها ثبت که کشورمان عملکرد ضعیفی در آنبوده است 

کرده است. با عنایت به مطالب بیان شده، در خاتمه 

برخی از راهکارهای بهبود وضعیت و کاهش 

 شود:صورت زیر ارائه میپذیری کشورمان بهآسیب

ویژه به گذاری آبنظام قیمتتدریجی صالح ا -

ترین عوامل قیمت یکی از مهم: در بخش کشاورزی

است و نقش مهمی در  در تغییر الگوی مصرفثر ؤم

کند. از نظر ایفا می کنندگانمصرف هایگیریتصمیم

تواند همزمان که های اقتصادی، یک کاال نمیتئوری

کمیاب است، قیمت پایینی نیز داشته باشد. همزمانی 

های این دو پدیده در کشورمان نشان از قیمت

های ینده آبدستوری آب دارد که منجر به تخلیه فزا

زیرزمینی و عدم انگیزه کافی برای تغییر الگوی کشت 

زیاد آب در  تقاضای اصلی دالیل از شده است. یکی

که بیشترین میزان مصرف آب را  کشاورزی بخش

 قیمت میان زیاد اختالف خود اختصاص داده،به

. است آن فعلی عرضه قیمت و اقتصادی آب

مدرن و سنتی نیمهتعرفه شبکه مدرن، حاضر حالدر

ترتیب سه، دو و یک درصد ارزش محصول کاشته به
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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گذاری و قیمت شود،می پیشنهاد بنابراینشده است. 

 صورتبه کشاورزی بخش آب در دریافت بهای

و با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی آب  تدریجی

ای برای کاهش و اصالح صورت بگیرد تا انگیزه

 باشد. کنندگانالگوی مصرف برای مصرف

اصالح و تغییر الگوی کشت بهینه ملی ـ  -

تغییر : ای و تراز کردن تولید با اقلیم خشکمنطقه

الگوی کشت از محصوالتی که به آب زیاد در طول 

ی که سمت محصوالتبه نددوره رشد خود نیازمند

همچنین و داشته آبی نسبت به کم مقاومت بیشتری

ط اقلیمی و محصوالتی که سازگاری بیشتری با شرای

اهمیت بسزایی در دارند،  های کشورای استانمنطقه

آب و افزایش  و اصالح الگوی مصرفمدیریت 

کشور دارد. البته الزمه تحقق این امر وری آن در بهره

ارتقا و افزایش دانش و سطح علمی کشاورزان سنتی 

های نسبت به تغییر الگوی کشت و برگزاری کارگاه

 است. همچنین افزایشآموزشی در این خصوص 

 منظوربه فائو ازجمله المللیبین هایسازمان با تعامل

 وریبهره افزایش کشورها در مورد تجارب از استفاده

آب در بخش کشاورزی  منابع بهینه و ارتقای مدیریت

های الگوی کشت مناسب، ها و طرحو بررسی برنامه

تواند در پیشبرد میباتوجه به شرایط اقلیمی کشورها، 

 این اهداف کمک مؤثر باشد.

یابی و احداث صنایع با توجه توجه کافی به مکان -

ع ایصن بیشتر میزان مصرف آب در: بریبه میزان آب

یندهای مورد اباتوجه به نوع محصول، حجم کار، فر

. کاررفته متفاوت استتکنولوژی به و استفاده،

الد خود را در فارس صنایع فوکشورهای حوزه خلیج

استفاده از آب کنار نوار آبی دریا احداث کردند و با 

لذا  کنند.، آب مورد نیاز صنایع خود را تأمین میدریا

 موضوع به ویژه توجه و محیطیزیست مالحظات

 ناپذیرجزء جدایی عنوانبه بری صنایع،میزان آب

 یابیمکان در اقتصادی و فنی پذیریتوجیه احراز

 صنعتی واحدهای و احداث نعتیص هایشهرک

 این ریزانبرنامه توجه بایست موردمی آب پرمصرف

 گیرد.  قرار حوزه

منظور کاهش بهبود شبکه و تجهیزات آبرسانی به -

 مصرف راهکارهای کاهش یکی از: تلفات آبرسانی

خصوصاً در بخش مصرف آب شرب شهری و  آب

 هایشبکه تلفات میزان کاهش تواندروستایی می

 نوسازی و تجهیزات بهبود طریق از کشور آبرسانی در

 قرار کشورهایی بین در ایران حاضردرحال .باشد هاآن

 دارند. را آبرسانی هایشبکه ترین تلفاتبیش که دارد

وزارت نیرو، میزان  هایگزارشآخرین  طبق

 ،درصد است 30تا  28هدررفت آب در ایران 

درصد گزارش  12تا  9که مقدار اتالف در دنیا حالیدر

های شده است که یکی از عوامل اصلی آن برداشت

ب سیسات آأغیرمجاز از شبکه آبرسانی و فرسودگی ت

است. عالوه بر هدررفت بسیار باالی آب، استفاده از 

بر ری سنتی و نیز کشت گیاهان آبهای آبیاشیوه

همچنان از علل اصلی مصرف فزاینده آب در کشور 

 رود.شمار میبه
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