
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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آثار و پیامدهاي اقتصادي و امنیتی
 بحران آب در کشور

1سعيده احمدي

چكيده
تواندميكشور،  نيريش آب ريبودن ذخا يو بحران رياخ يهايبا توجه به خشكسالآبي و بحران آب در كشور كم

مناطق هاييشگاهپاال يت، كاهش و توقف فعاليدعدم رشد تولدهد. قرار  رانياقتصاد ا يروشِيپ يديكل مشكالت
ي،آببرق هاييروگاهبرق از سدها و ن ينمأفوالد، اختالل در ت يعبَر مانند صناآب يدصنايعكاهش تول يران،ا يمركز

هايينههز ايشسالمت جامعه و افز يدتهد يي،از كمبود مواد غذا يتورم ناش يشو افزا ييغذا يتكاهش امن
توجهي به مسايل مذكور، تبعات امنيتي بااليي برايدر صورت بيجمله اين مشكالت است كه  درمان از ياقتصاد

يهادر احداث كارخانه ينسرزم يشمانند در نظر گرفتن آما ييراهكارها رو،كشورمان در پي خواهد داشت. ازاين
يها برابر مشاركت تمام دستگاه يدكأبَر، تپرمصرف و آب يعصنا يآب برا يمتق يبَر، آزادسازآب يعصنا يدجد

استفاده ي،كشاورز ياراض ياريمجاز، استفاده از پساب در آب يهابرداشت از چاهو اضافه مجازيرغ يهابرخورد با چاه
يبرا يعدولت از صنا يتحما ي،داخل يعاستفاده از پساب در صنا ي،شهر يرشربنامتعارف در مصارف غ يهاآب زا

يريكارگهب يبرا ياثرگذار در بخش كشاورز يهامشوق ئهارا و يمد آباكار هاييو تكنولوژ يزاتو نصب تجه يدخر
.شوديم يشنهادپدر كشور كمبود آب  يبحران يتوضع يريتمنظور مدكمتر به يبربا آب يتكنولوژ

  . ي، مناطق مركزي، امنيت اقتصادي، امنيت غذاييآببرق هاييروگاهن، بَرآبي، صنايع اقتصاد يامدهايپبحران آب،  واژگان كليدي:

مقدمه
در زمره يجو يهازشير يكم يلدلكشور ما به

رشد .خشك جهان قرار دارديمهخشك و ن يكشورها
گذشته، در كنار بهبود يهات كشور در دههيجمع

شيافزا كشور سبب يو رفاه ياقتصاد يهاشاخص
،يمختلف شامل كشاورز يهامصرف آب در بخش

شيافزا با توجه به تداوم .شده است يشرب و صنعت
، رشد مصرف آبيآت يهات در ساليمعج

است ياتيله حئمس يك آب .ر خواهد بوديناپذاجتناب
يخاص يتملت ارتباط دارد و از حساس يكه با بقا

از نقاط يبرخوردار است و در حال حاضر در برخ

 ahmadi.tadbir@gmail.com                 يرانتهران، ا تحقيقات،و آموخته دكتراي اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم دانش .1

يتاز جمع يمنابع آب، مناطق يتمحدود يلدلكشور به
در يراننقاط ا يدر گذشته در برخ .شده است يخال

در حال حاضر يول يدند،رسيبه آب م يمتر 20عمق 
كه از ياست، آب يدهمتر رس 400از  يشعمق آب به ب

يست،آب ن يگرد يد،آيباال م يمتر 300-400عمق 
يبآس يشدت به كشاورزاست كه به يابلكه شورآبه

.شوديم يزرفتن خاك ن يانرساند و باعث از ميم
بروز بحران آب يو خطرات احتمال يآبدر مورد كم

برايتا به امروز سخن گفته شده، اما  هاسال يراندر ا
اي انديشيدهطور جدي چارهبه اين بحرانمديريت 
آب، يمنسجم و كارا برا يريتمد فقدان .نشده 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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در تمامي  از آب يعلمغيرمجاز و غير يه،روياستفاده ب
 عدم ين، همچنخصوص بخش كشاورزيها بهبخش
مقدار آب  ينهم يريتمد يو علم ياصول فن يترعا

قرار داده  يمنف يرتأثمحدود و موجود را هم تحت
ساز بحران آب كشور را ينهاز عوامل زم يكي .است

ها و استيس ينتوان عدم ارتباط كارآمد بيم
ها، آن يياجرا يهامهشده و برنايينتب يراهبردها
 يلتبد يارعبحران تمام يكله آب به ئامروز مس .دانست

 يتيامن يو حت عياجتما ي،اقتصاد ابعاد يشده و تمام
   .قرار داده است يرثأتكشور را تحت
بحران كمبود آب در كشور،  يباال يتنظر به اهم

 تمركز هرچه بيشتر برنوشته  يندر ا يهدف اصل
 .بحران در كشور است يناز ا يناش ياقتصاد يامدهايپ

به آن پرداخته شده  ياندك يهاكه در نوشته يموضوع
بحران  ياقتصاد يامدهايپبنابراين در اين نوشته  .است

ي مورد تجزيه و تحليل اقتصاد يتآب و مالحظات امن
راهكارهايي براي  گرفته و به فراخور اين پيامدهاقرار 

  .شودميه ئمحدود در دسترس ارا آبي مديريت منابع
  

و مالحظات  يامدهاي اقتصادي بحران آبپ. 1
  آن امنيت اقتصادي

گرفتن  دهيناد در صورتمحيطي تهديدات امنيت زيست
تواند تبعات امنيت اقتصادي و سياسي مي ،يتوجهيو ب

ي ازجمله آبكم .داشته باشددنبال هبفراواني براي كشور 
عد طبيعي است كه محيطي در بُزيستتهديدات امنيت 

بدل  رانيمشكالت اقتصاد ا نيترياز جد يكيبه امروزه 
 محيطي،زيست اثرات از فراتر آب بحران .شده است

 همه بر ايگسترده اقتصادي و اجتماعي اثرات داراي

ي مختلف هابخش يبرا يمهم نهادهآب  .است هابخش
شمار به يدو تول كشاورزي، يمانند انرژ ملي اقتصاد

 يا ياآب منطقه ينمأدر ت ييراتكه تغ يطوربه، رودمي
 يمختلف اقتصاد يهاتواند در بخشيم يبخش يتقاضا

منزله كاهش هرچه بحران آب، به ديتشد .اثرگذار باشد
 در كشور است؛ در ريدپذيمنابع آب تجد سرانه شتريب

 يروشِيپ يديكل بحران، مشكالت نيصورت تداوم ا
 يتقاضا براي مثال با افزايش .رديگيقرار م رانياقتصاد ا

دليل افزايش ي (بهمختلف اقتصاد يهاآب در بخش
رشد  جهيشده و درنت ديآب تشد بحران ،جمعيت)
 ديبا كاهش رشد تول تينهادر و افتهيكاهش  ياقتصاد

با وي ديگر از س .يابدمي شيدر كشور، نرخ تورم افزا
 زياشتغال ن ي،مختلف اقتصاد يهاشكاهش رشد بخ

 .دوشيم يكارينرخ ب يابد و منجر به افزايشميكاهش 
بحران آب و  ياقتصاد يامدهايپ به ادامهدر رو، ازاين

از زواياي  بحران آب ناشي از ياقتصاد يتمالحظات امن
  .شودپرداخته مي مختلف

  واسطه بحران آببه توليدعدم رشد . 1-1
كمبود آب  يران،ا يداز موانع توسعه صنعت و تول يكي
كشور در حال  صنايع .بخش است ينبه ا يصيتخص

و  دچار ركود هستند دليل شرايط تحريميحاضر به
 ميان، ينا در .اندشده يدهكش يلياز واحدها به تعط يبرخ
 يتوضع توانديم يزن يآباز بحران كم يناش هاييبآس

 ياربس ي،گرچه سهم صنعت از آب مصرف .را بدتر كند
و اجتماع را  ركل كشو يآباست، اما بحران كم اندك
اوضاع در صنعت و رشد  ينو بازخورد ا كنديم يردرگ

احداث زمان  در .مشاهده خواهد شد يزن ياقتصاد
شده است  ي، سعيرانا يمناطق مركز صنايع توليدي در



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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 اين صنايعنقطه به  ترينيككه در نزد ياز منابع آب
 يمنابع آب يباًاستفاده گردد و تقر ،موجود بوده است

 يهاهمه طرح يبرا يدر دسترس بوده ول يزمناسب ن
 .در دسترس نبوده است ي، آب به اندازه كافياتوسعه

 يتظرف يشو افزا صنعتيطرح  ينچند يپس از اجرا
، در كنار يصورت موازهب يواحد صنعت ينچند

 يكه حاضر به اصالح الگو يگرد يكنندگان سنتمصرف
خود  يآب منطق سنت يبنديمتقس ،انددهمصرف خود نبو

آب موجود  يزانرا از دست داده و پس از عدم توجه به م
نام هب ي، مشكليعصنا يازآب مورد ن يزانم ودر مناطق 
 يهمطمئناً در زمان اول .شكل گرفته است يآبمبحران ك
، اما ، امكان مهار آن وجود داشته استمشكل ينبروز ا

بزرگ و صرف  يصنعت يهاطرح يپس از اجرا
حاضر به از دست  يسازمان يچه يگر، ديادز يهاينههز

نبوده و به هر  يگذاريهاز سرما يسود ناش يزاندادن م
 يحصح يدارد كه از نظر تجار يدممكن قصد تول يمتق
گذار مشكالت يهسرما ينهم اگر به يول ،باشدمي يزن
، كارشناسان بخش شده بود يرسانبحران آب اطالع يآت

 يامورد استفاده و  يزاترا در تجه يآبمشكل كم يطراح
 هدپروژه در نظر گرفته و شا يمحل اجرا ييرتغ يحت

  .يمنبود يامروز يتوضع
هاي صنعتي و در حال حاضر بسياري از شهرك

براي  ،آبيدليل مشكالت كمتوليدي كشور به يهاكارخانه
 ينا كنند،ين آب استفاده ميتأم ياز چاه برا رفع مشكالت
كشور در حوزه منابع  يماست كه بدان يموضوع در حال

رو است: روبه عمده با دو مشكل يرزمينيآب ز
 يهامجاز و برداشت از چاه يهابرداشت از چاهاضافه

هاي مجاز مختص برداشت از چاهعمدتاً اضافه .مجازيرغ

هاي غيرمجاز مربوط به هاي صنعتي بوده و چاهبه بخش
از استفاده  ي،در چند برهه زمان .بخش كشاورزي است

 يكي .بوده استاز توان آن  يششدت بكشور به يمنابع آب
 يشترينبوده كه ب 1359تا  1356 يهادوران، سال يناز ا

 .ها رخ داده استدر اين سالمجاز در كشور حفر چاه غير
كه  يماتيها بر اساس تصمچاه يناز ا ياريدر ضمن بس

 يدارا 1365تا  1361 يهادر كشور گرفته شد، در سال
برهه،  يندر ا يمقطع يهايريگيمتصم .پروانه شدند

سپس در  .رد كردكشور وا يفشار را به منابع آب يشترينب
در سال  يعنيالنظاره حذف شد، كه بحث حق يادوره

 ينمنابع آب كشور وارد شد، در ا به يشوك مجدداً 1384
يافت كه در اين  يشها افزادوره نظارت كاهش و برداشت

برهه هم در بخش صنعتي و هم در بخش كشاورزي 
 يختار ينسفانه از همأمت .هايي انجام شدبرداشتاضافه

هم  يراخ يهادر سال .شروع شد يزن يردهه اخ يخشكسال
 ياز استانداردها يشترشدت ببه يرانا ياستفاده از منابع آب

  .بوده است يجهان
از منابع  يهرويب يهاحال حاضر و پس از برداشت در
موجود در سدها و  يرذخا يني وزميرو ز يسطح يهاآب

موجود در بخش  يع، مشكالت صنايبارندگ يزانكاهش م
 .خود را نشان داده است يريطرز چشمگبه مركزي كشور

هاي مركزي بخش موجود در يعدر حال حاضر صنا
و اصفهان با كمبود  يزدكرمان،  يهااستان ويژهكشور به

 يهگذشته، به كرات سهم يهادر سال .ندهستآب مواجه 
و حتي  قطع شد هااستاناين صنعتي  يهاآب شركت
گوي نياز هاي صنعتي ديگر پاسخهاي شهركبرخي چاه

 يكاستراتژ هاييارگذيهسرما بنابراين .ها نيستندآن
 .اندمواجه شده يبا مشكالت هايتفعال ينشده در اانجام



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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 يلدلبه يرانا يمركز يهادر استان يمتعدد يهاطرح
رها  يدرصد 30تا  20 يزيكيف يهايشرفتكمبود آب با پ

ي معدن ـ يصنعت گذارييهكاهش جاذبه سرما .انددهش
ترين تبعات بحران آب در اقتصاد كشور يكي از مهم

 ينمأت يازمندن يد،جد يديتول يواحدها يجادا زيرا است،
ممكن است  يزن يمموجود قد يواحدها .آب است يدارپا
ب اختصاص آ يبرا يمقطع يليصدور دستور تعط يلدلبه

   .آن به شرب، متضرر شوند
فعاليت بر آن  يربحران آب و تأث. 2-1

  يرانا يمناطق مركزي هاپااليشگاه
 يرانا يمركز مناطق كه در هايييشگاههمه پاال يباًتقر

 يآبگذشته با بحران كم يهااند در سالاحداث شده
آن عدم توجه در  ياند و علت اصلرو بودههروب

 يآببه مقوله آب و بحران كم هايشگاهپاال ينا يطراح
كه در  يعيدر صنا يآبكم مشكل .بوده است يراندر ا
 يارمراتب بسبه ،انددهشور احداث ش يهاآب يكينزد

آبي در و كم يبحران خشكسال .كمتر بوده است
كاهش هاي مركزي كشور باعث هاي بخشپااليشگاه

كاهش  يجهدر صنعت و درنت يازآب مورد ن يدشد
عنوان مثال به .ها شده استدر اين پااليشگاه يدتول
گذشته مجبور به  يهااصفهان در سال يشگاهپاال

 يندهاز زا يازآب مورد ن ينمأعدم ت يلدلبه يدكاهش تول
در  يگرد هاييشگاهاالپ ينهمچن .رود شده است

 ينمأت يبرا يرازش يشگاهپاال مانند يرانا يمناطق مركز
 يرانكه در سطح مد انددهش يمشكالت رآب دچا

 يهابا تالش گروه يها مطرح شده است ولاستان
مشكل  يصورت اضطرارهب يمختلف كارشناس

 ينمأو ت يبررس ياصول طوربه يبرطرف شده است ول

 يهادر سال .بلندمدت صورت نگرفته است يراب آب
احداث  ييجانما يراناز ا يگذشته در مناطق مختلف

 ينانجام شده است كه عمالً ا يدجد يهايميپتروش
گاه يچرو خواهند شد و ههروب يآبيها با مشكل بطرح

 .ها توجه نشده استبه آن يو مهندس ياز منظر فن
، عوارض و شوند ياندازها راهطرح يناگر ا يحت

خواهد بود كه كل مجموعه  يادز يقدرمشكالت آن به
 يميقد يعو صنا يمحل ينشامل كشاورزان و ساكن

   .قرار خواهد داد يرثأتاحداث شده در منطقه را تحت
اشتغال  يجادها ايميپتروش ينا يهاول يددر د يدشا
 يموضوح خواهبه يبرداردر مرحله بهره يول يدنما
از نظر  يتريشب يانعمدتاً ز يعصنا ينكه ا يدد
از  .خواهند كرد يجادا يو كاهش منابع آب يندگيآال
 ينالزاماً در هم يزها نآن يدستيينپا يعصنا يطرف

شده يجاداشتغال ا يزاناز م يشمناطق نخواهند بود و ب
به منطقه  يعصنا ينكه از ا ...و ياتو عوارض و مال

مشكالت متعدد ايجاد  يقطر، از شودميوارد  يصنعت
 ينو ساكن يگرد يدستيينپا يع، صناكشاورزان يبرا

از منافع  يشجبران خواهد شد و در مجموع ضرر آن ب
در  يعصنا يناحداث هم كهيحالدر .آن خواهد بود
عوارض را جبران نموده  يناز ا ياري، بسمحل مناسب

توسعه «بر  يمبن يستزيطو اصطالحاً شعار مح
در  يعصنا ينا جانمايي .را محقق خواهد كرد» يدارپا

 يلفارس و استفاده از پتانسيجخل يساحل يهاكنار آب
، يهمنطقه از منظر حمل مواد خام اول يندر ا يآب

 ينتوسعه ا ينو همچن يبه بنادر صادرات يدسترس
فراوان از  يبه منابع آب يمناطق عالوه بر دسترس

توان عدم ميوضوح به .است ييجانما ينا يايمزا



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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 يشگاه، پااليپارس جنوب يعدر صنا يآبمشكل كم
   .يدآبادان را د يشگاهپاال يبندرعباس و حت

نفت  يشبودن صنعت پاال يكبا توجه به استراتژ
در  يدعمالً توقف تول، ينفت يهاوردهافر يدخام و تول

 يمل يمبحران عظ يكتواند منجر به يصنعت م ينا
در حداكثر  ينبنز يدعدم تولبراي مثال،  .گردد يلتبد
پمپ  يلطو يهاتواند بحران صفيم، روز يك
   .كند يلتبد وريبحران كش يكرا به  هاينبنز

 بَرآب يعصنا بر توليدآن  يربحران آب و تأث. 3-1
  مانند صنايع فوالد

مانند  يعياند و صنابه آب وابسته يعاز صنا بسياري
 يعيدر صنا .ندارند ييمعنابدون آب سيمان  و فوالد

 يرها وابسته به مقادمحصوالت آن يدمانند فوالد كه تول
كامالً  توانديم يآببحث كم ،آب است ياديز

تنها حيات اين صنايع را دچار ساز باشد و نهمشكل
راي ب واسطه تالش براي تأمين آبمشكل كند، بلكه به

 .كندآبي در كشور را تشديد اين صنايع، بحران كم
 يعيفوالد جزو صنا يابَر مانند ذوب آهن آب يعصنا

و  يبه منابع معدن يها دسترسآن يبرا يدهستند كه با
 يدكه با يموارد .آزاد را در نظر گرفت ياهايدر ياآب 

اما به آن  شد،يدر نظر گرفته م ينسرزم يشدر آما
 در مناطق يدبا يع در گذشتهصنا ينا .نشد يتوجه

يعني مناطق جنوبي يا شمالي كشور  نزديك به دريا
 .در آنجا وجود داشت يكه آب كاف شدندياحداث م

 ياو در يانوسفوالد خود را كنار اق يعكشورها صنا همه
با  يتي،بنا بر مسائل امن يرانا كنند، اما دريمستقر م
 ي،نيرزميآب ز يهاها و سفرهبه آب رودخانه يدلخوش

، در حمالت دشمنان دور از دسترس يفوالد برا يعصنا

در اين  .است شده يستأس يرمركز كشور و در دل كو
 ي،سازيو كاش يمانبر شامل فوالد، سآب يعصنابين، 
برق  يفرسوده با مصرف باال يدخط تول ياآالت ينماش

را از  يستها نآن يدارخر ياكس در دنيچو آب كه ه
 يناز ا هاستفاد دليل اصلي .خرندمي يگرد يكشورها

 يباًبه آب، برق و گاز تقر يدسترس يزفرسوده ن يلوسا
   .است در صنايع توليدي كشور يگانرا

و  ليدتورود در صورت تشديد بحران آب، انتظار مي
كاهش  يلدلو به يابدكاهش اين صنايع عرضه محصوالت 

 يمتق يشبا افزا .مواجه شوند يشبا افزا هايمتعرضه، ق
 يعصنا يردر سا يدشده تولتمام ينهمحصوالت، هز ينا

خواهد ها منجر كاال يرسا يمتو به رشد ق يافته يشافزا
خود استفاده  يينها يداتمحصوالت در تول ينا كه از شد
هستند كه در  يعيصنا فوالدو  يفلز صنايع .كننديم

بخش عمده  يميتحر يطگذشته و در شرا يهاسال
ها با شركت ينا .اندكرده ينمأا تر يرانا يارز يهادرآمد

منابع  يما،عرضه ارز حاصل از صادراتشان در سامانه ن
 ينمأرا ت يضرور يهاكاال اتوارد يبرا يازمورد ن يارز
 ينل در صادرات محصوالت اخالاو هرنوع  كننديم

به كاهش عرضه ارز منجر شود؛  توانديها مكارخانه
مواد  ي،فلز يعصنا يدبا كاهش تول روديانتظار م ينبنابرا
ها و صادرات آن يمي،و محصوالت پتروش يمعدن
  .يابدكاهش  شانيارز يهادرآمد
 برق از سدها ينمأآن بر ت يرتأث و بحران آب. 4-1

  يآببرق هايو نيروگاه
 يكپ يهادر ساعت يازاز برق مورد ن بخشيساله  هر

در سال اما  شود،يم ينمأت يآببرق هاييروگاهتوسط ن
از  بااليي درصد ،يبارش كم نزوالت جو يلدلبه جاري



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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 امكان توليد نداشتند يآببرق هاييروگاهن يمخازن سدها
در  صرفبرق در ساعت اوج م يدتول يكه منجر به كسر

و آبشارها و  هارودخانه يرويبا استفاده از ن .كشور شد
 هاينتوان توربيرودها م يرساختن سد در مس ينهمچن

 يدتول يسيتهالكتر ،را به حركت در آورده و توسط ژنراتور
در كشور،  يآب يهايروگاهبرق از ن يدتول يتظرف .كرد
 ياندر م .ساعت در سال استوات يلوك يلياردم 50

 30كارون با  ةكشور، حوض يزآبر فمختل يهاحوضه
 يلياردم 9ز با حوضه دِ ،ساعت در سالوات يلوك يلياردم
 6كرخه با  يزآبر ةساعت در سال و حوضوات يلوك
 يدامكان تول يشترينساعت در سال، بوات يلوك يلياردم

اين موضوع در حالي است كه  .دنرا دار يبرق آب يانرژ
كه  موجب شد هاي گذشتهدر سال يبارندگ كاهش
و  يافته يدآب به مخازن سدها كاهش شد يورود
جهت كنترل و آب به يمناسب و رهاساز يريآبگ
اتفاق  ،يرددر سدها صورت بگ يدمخزن كه با يريتمد
با كاهش  يآببرق يهايروگاهن يدتول يلدل ينبه هم ؛يفتدن

 ياربس يمنابع آب يتگذشته وضع سال .شده استمواجه 
از مخازن سدها  يكه رهاساز يطوربهمطلوب بود 

دست سدها به مصارف يينگرفت و در پاميصورت 
 ،شدميدشت استفاده  يمصنوع يهمختلف ازجمله تغذ

 د تاردر سدها وجود ندامازاد آب  در سال جارياما 
له را به كل ئمس ينتوان همميكه  يفتداتفاق ب يرهاساز

كاهش  يعني .داد يمكشور تعم يآبقبر يهايروگاهن
كشور  يآب به سدها يو كاهش ورود يآب يرذخا

  .شده است يآببرق يانرژ يدموجب كاهش تول
بزرگ  يعاز صنا ياريموضوع كه بس ينبا توجه به ا

ناشي  يهستند، خاموش ياتادامه ح يبرق برا يازمندن

 يبآس توانديمآبي هاي برقاز كاهش فعاليت سد
به اقتصاد  يتنهابه آن صنعت و در يريناپذجبران

مورد استفاده در  يانرژ يمنبع اصل .كشور وارد كند
 با قطع برق عمالً .برق است ،يدخطوط تول

با توقف مواجه شده و خط  يزاتآالت و تجهينماش
   .يستداياز حركت باز م يدتول
شود يم يآمدن تبعات ناگوار يدتوقف باعث پد ينا

 يد،تول يهاينههز يشن به افزاتوايكه از آن جمله م
 .كرداشاره  يدكاركنان و از دست رفتن زمان تول يكاريب

كه  شوديموجب م ينبرق همچن يناگهان يهايقطع
 ينا ،با توقف مواجه شوند يكبارهبه  يديآالت تولينماش
تداخل در  يجاداز الكتروموتورها با ا يدر بعض يدهپد

ها به آن يجد يهايبها، آسدستگاه ينوسيس يهاموج
تر شود جدي تواندمي يزمان يدهپد ينا .نمايديوارد م
بوده و  يديتول هاييتانجام فعال يندر ح ينكه ماش

وارده به آن  هاييببار باشد كه آس يردر ز اصطالحاً
 .كنديم يلتحم يعرا به صنا يشتريب هايينههز طبعاً

دچار  يداًكه شد ييهااز بخش يگرد يكي ينعالوه بر ا
است كه  ردمشاغل خُ شوند،يم يمال هاييانضرر و ز
ها با ارائه خدمت آن ياو  يدفروش، تول ،بدون برق

مشكل مواجه شده و روند كارشان تا وصل شدن برق 
 ينا يرا در پ ياريبس يضررها كه بعضاً شوديمتوقف م

آن توجه  كمتر به يدآنچه كه شا .شوندياتفاق متحمل م
آن  هايروزمره مردم است كه خاموش يزندگ شود،يم

فرسا بودن گرما، طاقت .كنديرو مهروب يرا با آشفتگ
همراه، عدم امكان استفاده از  يهاخاموش شدن تلفن

ها آن يدند يبآس ياو  يدر زمان خاموش يبرق يلوسا
پمپ آب  وكار نكردن آسانسورها  ي،به علت خاموش



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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كه از  ييهادر خانه يپزشك يهاشدن دستگاه، قطع ...و
است كه  يازجمله مشكالت ...و شوديمراقبت م يمارب

با آبي هاي برقليل كاهش فعاليت نيروگاهدبهبرق  يقطع
  .آورديهمراه مخود به

و  ييغذا يتامنبر آن  يرتأث ،بحران آب. 5-1
  مواد غذايي از كمبود يتورم ناشافزايش 
آن در  ينتراما سخت ،دارد ياريبس يامدهايآب پ بحران

له ئمس ينكرده است و هم يدانمود پ يبخش كشاورز
 ي،كه از محصوالت زراع هاخانواده ييشده سبد غذاسبب
بحران آب  يرثأتشود، تحتمي يلتشك يورو دام و ط يباغ

كه جزو  ييغذا يتامن ينمأدنبال آن تو به يردقرار بگ
شود با ميمحسوب  هاكالن دولت دافاه ينترياصل

در تمام كشورها  يبخش كشاورز .بحران مواجه شود
سهم را در مصرف آب به خود اختصاص  يشترينب

در  يجهان يانگيناز م يشترب ياربس يراناما در ا ،دهدمي
 يجهان يانگيندر م .شودميآب مصرف  يبخش كشاورز

 يدرصد كل منابع آب در بخش كشاورز 70حدود 
شدن در با وجود واقع يراندر ا يشود ولميمصرف 

درصد از منابع  90خشك حدود يمهخشك و ن يامنطقه
توسعه  ينبنابرا .شودميمصرف  يدر بخش كشاورز يآب

و  يبدون توجه جد يراندر ا يو دامپرور يكشاورز
 .ممكن استغيركشور  يمنابع آب يريتبه مد ياساس
 يدامپرور و ياورزگونه كه اشاره شد بخش كشهمان
 يداست كه به هنگام بحران آب مورد تهد يبخش يناول

نحوه  ييردرواقع بحران آب باعث تغ .يردگميقرار 
شود ميكشت  يالگو ييرجمله تغاز يكشاورز ياتعمل
محصول در هر هكتار كاهش  يدتبع آن عملكرد تولكه به
 يداكاهش پ يجتدربه يزدرآمد كشاورزان ن يجهدرنت يابد،مي

 طوربهكه  يدسته از كشاورزانخصوص آنكند، بهمي
 يشترب ،مشغول هستند يكشاورز يتبه فعال يسنت

با كاهش درآمد  يقتدر حق .يرندگيقرار م يرثأتتحت
و خوراك  يمحصوالت كشاورز يدكشاورزان و افت تول

محصوالت  يلقب ينكشور مجبور به واردات ا يور،دام و ط
   .زنديضربه م يمل ادامر به اقتص ينشود كه ايم

 ييرتغ يجهو درنت ييهمچون كمبود مواد غذا يموارد
صورت تورم كه معموالً به ،آن هاييمتو نوسان ق

 هابازار كاال يدهايتهد ترينيجزء اصل شوديظاهر م
مواد  از كمبود يتورم ناش .اقتصاد هستند يجهو درنت
جامعه وارد  يهابه تمام دهك يكسانيفشار  غذايي،

سبد  يبخش اصل ياساس يهاكاال يراكند، زينم
ل ير جامعه را تشكيپذبيآس يهادهك يهاخانوار

 يدرآمدهاكاهش  با همزمان يش اين اقالم،افزا .دهديم
كارمندان،  و حتي ثابت بودن درآمد كارگران ياصل

 يدكه قدرت خر خواهد شدباعث  ...بازنشستگان و
 اكند ت يداشدت كاهش پبدنه مردم به يبخش اصل

 يجامعه با مشكالت اقتصاد يينپا يهاكه دهك ييجا
 يانهم يهاباشند و دهك يباناز گذشته دست به گر يشب

كه اين  اضافه شوند يينپا يهاكشور هم به آمار دهك
  .به معناي تهديد مستقيم امنيت اقتصادي است

ها آن يمتق يشو افزا ييكمبود عرضه مواد غذا
تر روز كوچكبهخانوارها را روز ييسبد غذا توانديم

جامعه، از لحاظ  يسالمت جسم يدكند و ضمن تهد
به اقشار مختلف جامعه،  يجد هاييبآس يزن يروح
 يزنكته ن ينبه ا يدبا .درآمد وارد كندقشر كم يژهوبه

 يمنيا يستمس توانيمناسب م يهتوجه داشت كه با تغذ
 يكرد و وقت يتتقو هابيماريا در برابر بدن ر يو دفاع



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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قدرت خود را حفظ كند كه  توانديم يمنيا يستمس
 يكاالهاگراني  .داشته باشد يقابل قبول يسطح انرژ

 يازمورد ن ييباعث كمبود مواد غذا ينيو پروتئ ياساس
و  يفكر يآن، ناتوان يجهكه نت شوديانسان م يسممتابول

گراني ناشي از  .است يندهنسل حاضر و آ يجسمان
از مواد  يموجب حذف تعداد كمبود مواد غذايي

 ينكه ا خواهد شد ينو كاهش مصرف پروتئ ييغذا
مرغ و تمام مواد  ير،ش يادز نيموضوع با توجه به گرا

خردساالن، كودكان و  ين،بر رشد جن ي،خوراك
گذاشته و  يهنسبت به بق يشتريب يمنف يركهنساالن تأث

را موجب  يرانيهروندان اش ياقتصاد يتنقض امن
نامناسب سالمت  يتاست كه وضع يهيبد .خواهد شد

از  يليممكن است س جامعهدر  يو روح يجسم
 يتدنبال داشته باشد و امنرا به ياجتماع هاييتينارضا

  .مواجه كند يرا با خطر جد يمل
و سالمت جامعه  يدتهد خطر ،بحران آب. 6-1

  درمانهاي اقتصادي افزايش هزينه
و خطرات  يبهداشت يامدهايپ يخشكسال يطدر شرا

از آب و كم شدن آب  يناش يهايمارياز انتقال ب يناش
منظور حفظ و در دسترس مردم به يسالم و بهداشت

 .يستدور از انتظار ن يو عموم يبهداشت فرد يترعا
منابع آب كشور نه فقط آثار  يفيو ك يكم كاهش

گذارد، بلكه مي يباق يعيمنابع طب يرو يبارخسارت
كمبود  يجهدرنت .رودينشانه م يزسالمت شهروندان را ن

چرا كه خاك خشك،  گيرديهوا شدت م يآب، آلودگ
گرد و خاك منجر  يهاسركش و طوفان هاييسوزآتش
 يندر چن .شوديذرات معلق در هوا م يدايشبه پ
مردم  ياندر م يشتريبا سرعت ب هايماريب يطي،شرا

 يشستشو يكمبود آب برا يو حت يابديانتشار م
 يگريفرد به د يكاز  يماريها بر سرعت انتقال بدست

 يفبحران آب در كشور بروز ط بنابراين .افزايديم
 يهايريگمنتقله از آب و همه هاييمارياز ب يعيوس

 يمستندات پزشك .دنبال داردرا به يمخرب و مرگبار
 ينيم،و آلوم يكامالح مانند آرسن يكه برخ دهدينشان م

 يبترتينبد .دنگذارميمغز انسان  يرو يمخرب يراتتأث
برابر حد  3از  يشب ياستان يا نطقهم يكآب  يوقت

مدت سالمت زامالح باشد، در درا ينا ياستاندارد دارا
اقتصادي  كه از نظر دهديقرار م يرتأثجامعه را تحت

   .به كشور تحميل خواهد كردهاي سنگيني را هزينه
براي مديريت  يافته در تالشكشورهاي توسعه

 بر اين باور هستند كه منابع آبي خود هستند، زيرا
از  شده در بخش سالمتييجوصرفه يهانهيهز
د يو رشد تول گذاريسرمايهر يتواند در مسيم سوكي
سطح  يگر با ارتقايد يكار گرفته شود و از سوبه

افت يش خواهد يز افزاين يورامعه، بهرهسالمت در ج
  .شتر باشديد بيتول يبرا يتواند محركيكه خود م

  نشينيحاشيهمهاجرت و هاي چالش بحران آب و. 7-1
 ،و بحران آب محيطييستامروزه مشكالت ز

آب گسترده از مناطق كم يهامهاجرت سازينهزم
 .شده استنشيني و تشديد حاشيهشهرها كالن يسوبه
 يگركمبود آب د يلدلبه ميناز ز يعيمناطق وس يوقت
نفر  هايليونمناسب نباشد، م يكشاورز يا يزندگ يبرا
 .دهنديخود را از دست م يزندگ ،مشكل ينا يلدلبه
زنده ماندن به  يافراد ممكن است مجبور شوند برا ينا

 يكي عنوانبه نشينيحاشيه .مهاجرت كنند يگرنقاط د
 اجتماعي هايآسيب بروز جهت وسيع بسترهاي از



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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 افزايش شاهد آن گسترش با همراه كه است مطرح
 و خشونت جنايت، و جرم مختلف انواع و بزه ناامني،
 اجتماعي هايناهنجاري .هستيم جامعه در غيره

 اصلي ةقايسه با بدنم در نشينيحاشيه از برخاسته
 هايآسيب مواردي در و دارد تريگسترده ابعاد ،شهرها

 نشينيحاشيه بنابراين .كندمي تعريف را اجتماعي
 بسياري سياسي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، تبعات
 اقتصادي، فقر گسترش و جنايت و جرم گسترش مانند

   .دارد دنبالبه را فرهنگي و اجتماعي
فرهنگي پيامد گسترش فقر اقتصادي، اجتماعي و 

واسطه مهاجرت و ديگر بحران آب است كه به
از آنجايي كه افراد  .دهدنشيني رخ ميحاشيه
 نياز مورد هايمهارت و تخصص فاقد نشينحاشيه
جذب بازار  توانندنمي هستند، رسمي هايشغل براي

كار شوند و در تأمين درآمد مورد نياز خود ناتوان 
 نيازهاي و معاش تأمين در كه ايگونههستند، به

 اقتصادي فقر و شوندمي مواجه مشكل با خود روزمره
 كردن برآورده براي منابع به افراد دسترسي ميزان(

 از هركدام چون( فرهنگي و اجتماعي ،)نيازهايشان
فرهنگ از مناطق مختلف ين با خردهنشحاشيه افراد

 عدم موجب هافرهنگ تعارض اين اند،مهاجرت كرده
 فرهنگي و اجتماعي فقر و شودمي زندگي سبك تغيير
 گسترش با .شوندمي فراگير جامعه در) دارد دنبالبه را

 فقر افزايش بيكاري، افزايش آن دنبالبه و نشينيحاشيه
عدم تأمين نيازهاي  كه فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،

 اجتماعي هايدنبال دارد، ناهنجارياساسي را به
 زناشويي، اختالفات جملهاز يابندمي افزايش

 عدم فرزندان، تربيت به توجه عدم بسيار، فرزندآوري

 اين دنبالبه كه فرزندان به آن القاي و تحصيل به توجه
 رها بعضاً و كودكان كردن كار طالق، ها،ناهنجاري

 تمامي .يابدمي افزايش والدين اعتياد دنبالبه هانآ شدن
 و كنندمي مواجه خطر با را انساني سرمايه موارد اين

 و شوندمي كشور انساني توسعه شاخص نزول باعث
 .سازندمي مواجه تهديد با را كشور اقتصادي امنيت

سبب بحران آب  توان گفت كهطور خالصه ميبه
تنش و  يشافزا ي،كشاورز يهايتفعال يجيكاهش تدر

و گسترش  يكاريب يشبر سر منابع آب، افزا يريدرگ
يني، نشيهبزرگ و حاش يچرخه فقر، مهاجرت به شهرها

 ينمأت يهاينهو باال رفتن هز يتاز جمع ينشدن سرزمخالي
    .شودمي يامنطقه يتينارضا و قاچاق يشافزا يت،امن

  
  گيرييجهنت
 مهم داتيها و تهدبحران از يكيحال حاضر  در
 يهااست كه در سال يآبكم رانيا در يطيمحستيز
 باراني،يب .شده استتبديل بزرگ  يبه چالش رياخ

 براي آبرويه بيمداوم و برداشت  هاييخشكسال
 يبرا يفرصت يگرد يو كشاورز يمصارف صنعت

نگذاشته و  يچند هزار ساله باق يمنابع آب ياياح
در  .را نابود كرده استكشور  يرزمينيآب ز يهاسفره

 و آب يمنسجم و كارا برا يريتمد فقداناين بين، 
مقدار  ينهم يريتمد ،يو علم ياصول فن يتعدم رعا

   .قرار داده است يرتأثآب محدود و موجود را هم تحت
و عواقب  يامدهاشك پآن بدون يدبحران آب و تشد

دنبال را به يتيو امن ي، اجتماعي، سياسيناگوار اقتصاد
و بخش صنعت كشور،  يدعدم رشد تول .خواهد داشت

 يمناطق مركز هاييشگاهپاال يتكاهش و توقف فعال



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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فوالد،  يعبَر مانند صناآب يدصنايعكاهش تول يران،ا
 ي،آببرق هاييروگاهبرق از سدها و ن ينمأاختالل در ت

از كمبود مواد  يتورم ناش يشو افزا ييغذا يتاهش امنك
 هايينههز زايشسالمت جامعه و اف يدتهد يي،غذا

كشور  يبحران آب ياقتصاد يامدهاياز پ درمان ياقتصاد
مشكالت  نشيني ويهمهاجرت و حاش يشافزا .است
و  يكشاورز يداز افت تول يناش يتيجمع و ياقتصاد
، يتيجمع يهاز تخل يناش يتيروستاها و مشكالت امن يهتخل
آب  يدارپا ينمأدر ت ثباتيياز ب يناش ياجتماع هاييناآرام
از اختالل در آب  يناش يقوم يهاتنش يا يخانگ

هريكي از اين  .آبي استاز ديگر پيامدهاي كم يكشاورز
 .تنهايي تهديدكننده امنيت اقتصادي استپيامدها به

كمبود آب  يبحران يتوضع يريتمنظور مدبهرو، ازاين
كشور را  يو اقتصاد يتيامن ي،انسان ي،اجتماع ياتكه ح

 ،قرار داده است يجد يددر معرض تهد يمطور مستقبه
  .شوديم يهتوص يرز يراهكارها

در نظر گرفتن آمايش سرزمين در احداث  -
كه در  ياشتباهات :بَرآبهاي جديد صنايع كارخانه

بسياري از صنايع و  ييجانما ينهگذشته، در زم
برطرف  توانيشده است را نم هاي صنعتيشهرك

 يهنگفت هايينههز يعصنا ينا ييجاكرد، چون جابه
 هاي صنعتي وشهرك احداث ينهدارد؛ اما در زم

كه در  ياز نظر كارشناسان يد، بايدجد يهاكارخانه
 .برد صص هستند، بهرهمتخ ينسرزم يشآما ينهزم
هاي محيطي طرحارزيابي اثرات زيستطوري كه به

 منظور كاهش اثرات منفي برمهم صنعتي و معدني به
واقع، بايد در اولويت مسئوالن قرار گيرد. در منابع آب

محيطي و در حوزه مصارف صنعتي، مالحظات زيست

ناپذير جدايي عنوان جزءتوجه ويژه به موضوع آب، به
مالي و اقتصادي در  ـ پذيري فنياحراز توجيه

 ،احداث واحدهاي صنعتي پرمصرف آب يابي ومكان
   ريزان اين حوزه قرار گيرد.مورد توجه برنامه

پرمصرف و  يعصنا يبراآب  يمتق يآزادساز -
آن به  يبها يددر مواجهه با بحران آب، ابتدا با: بَرآب
آب  يدمانند فوالد با يعي؛ صناشود يكنزد يواقع يمتق

 يافتباز يكنند تا برا يافتدر يفعل يطتر از شرارا گران
كار،  ينآن دغدغه داشته باشند؛ گرچه ا ينهبه صرفو م
خواهد داد؛ اما به آن  يششده كاال را افزاتمام ينههز
دچار  يرا به مشكالت جد يعصنا ينكه ا يستن يزانم

مسائل  يترعا از نظر يدباصنايع داخلي كشور كند. 
برسند كه  يگاهيبه جا ني،انسا يرويو ن محيطييستز

  كنند. يترا رعا الملليينب يبتوانند استانداردها
برخورد  يبرا هابر مشاركت تمام دستگاه يدكأت -

هاي برداشت از چاهو اضافه مجازغير يهابا چاه
 يريمجاز و جلوگغير يهاتوقف كار چاه براي: مجاز

برداشت و مقابله با  يدمشابه جد يهااز حفر چاه
تمام  نياز به همكاري مجاز يهااز چاه يرمتعارفغ

با توجه به  است.موضوع  ينمرتبط با ا يهادستگاه
خصوص انسداد كل كشور در يبخشنامه دادستان

وجود  ومتدا كهينو نظر به ا يمجاز آبغير يهاچاه
به  يضربه مهلك ي،خشكسال يدهدر كنار پد هاچاه ينا

 ينا يگيريخواهد زد، پ يرزمينيآب ز يهاسفره
 يدر دستور كار نهادها يجد طوربه يدموضوع با

 يهاانسداد چاه .باشد يو دادستان يدادگستر ييقضا
است و در صورت  يمنفعت عموم يمجاز داراغير

، سطح هاچاه يناز برداشت آب از ا يريعدم جلوگ



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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برداشت آب  .ديابميكاهش  يرزمينيز يهابآ
از  يشمجاز در كنار برداشت بغير يهاچاه يلهوسبه

منابع  تهديدكننده واقعي ،مجاز يهامجوز از چاه
 طحدر حال حاضر س .هستندآب كشور  يرزمينيز

مخزن  يكشور با افت و كسر يهادشت يتمام
 يندرت دشتو به استرو روبه يرزمينيز يهاسفره

   .مواجه نباشد يطيشرا ينوجود دارد كه با چن
: يكشاورز ياراض يارياستفاده از پساب در آب -

 ياريرا در آب يتواند نقش مهممينامتعارف  هايآب
با  .يندنما يفامنابع آب ا يريتو مد يكشاورز ياراض

و لزوم استفاده از  يرينمنابع آب ش يتتوجه به محدود
 ي،مصارف بهداشت يرسا يامصارف شرب و  يبرا هاآن

 ي،نامتعارف در بخش كشاورز يهااستفاده مجدد از آب
دنبال خواهد هرا ب يتوجهبلقا ياقتصاد ييجوصرفه
 ياراض ياريدر آب يمنابع آب يناستفاده از ا .داشت
در بخش  يوربهره يشعالوه بر افزا ي،كشاورز
و  يستيزيطمح ي،تواند اثرات اقتصادمي ي،كشاورز
 ياز آلودگ يشگيريرا همچون پ يديمف ياجتماع

 ياريآب، آب يسازيرهامكان ذخ ي،سطح يهاآب
پوشش  حفظ و پايداري اك،خ يشمحصوالت، آما

و اثر  يستزيطمح يسبز، كاهش آلودگ يو فضا يعيطب
  .همراه داشته باشدبه يابانيب يهابوميستو ز يبر اراض

 يرشربنامتعارف در مصارف غ يهااستفاده از آب -
 يرشربدر مصارف غ يريناز آب ش استفاده: يشهر

و  يهنقل يلوسا يسبز، شستشو يفضاها ياريبآمانند 
نامعقول و  يكردرو يك يرهو غ ينشانمعابر، آتش

در حال حاضر در اكثر جوامع  .گرددمي يتلق ياصولغير
پساب  خصوصبه ،نامتعارف يهااستفاده از آب يشرفتهپ

منبع  يك وانعنهفاضالب ب يهاخانهيهاز تصف يخروج
 يشرب شهرغيرآب در مصارف  يگزينمطمئن و جا

 يكاعنوان مثال در آمرهب .مورد قبول قرار گرفته است
 يبرا يو ژاپن از پساب شهر يا)، استراليفرنياكال يالت(ا

در  .شودمياستفاده  يشرب شهرغيراز مصارف  يبرخ
مصارف  يبرا يمنابع يناستفاده از چن ال بايدعين ح

 .يردشده و با دقت انجام گكنترل ياربس يشرب شهرغير
ندانسته از آب  يامكان آن وجود دارد كه افراد يراز
 يبعض كهينا ياشرب استفاده كنند و  يجابه يرشربغ

 يافتيآب باز يارزان يلدلمهم تنها به ينبا دانستن ا
  .يندمجاز نماغيراز آن برداشت  يقانونغيرصورت به
 يبرا ينهگز ينبهتر: صنايع داخلي استفاده از پساب در -
، نفت صنايع داخلي حتي صنعتآب در  يريتمد
داخل  يصنعت يهاآب و استفاده از پساب يريتمد

نمونه موفق اين موضوع  .است يسازمانبرون يا صنعت
شركت مطرح در  يكعنوان بهاست كه اصفهان  يشگاهپاال

گذشته با مشكل  يهادر سال يرانا يمركز يمنطقه صنعت
 يريتمد يهارو بوده است كه با انجام پروژههروب يآبكم

 يريتدر صنعت را مد يازآب توانسته است آب مورد ن
شركت را  يندر ا يدياز پساب تول يادينموده و حجم ز

گذشته  يهاشركت در سال اين .بازگرداند يدبه چرخه تول
موفق شده است حجم ، برگشت آب يزاتبا نصب تجه

خانه خود را به شبكه يهاز تصف يآب خروج بااليي از
اجرا نموده  يزن يراًكه اخ يامصرف بازگرداند و در پروژه

 يموفق شده از منابع پساب موجود در منطقه برا ،است
ه عقد قرارداد با توجه ب .يدنما دهاستفاده در صنعت استفا

صنعت  يناز ا يتدر صورت حما، ينهزم ينمدت در ابلند
 يسطح يهاتواند از شبكه آبمي، آب يريتجهت مد
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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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 يهاصورت كامالً مستقل از آبهمنطقه جدا شده و ب
 .يدخود را جبران نما يآب يازن، يو پساب شهر يصنعت

و نصب  يدخر يبرا يعدولت از صنا يتحما -
: يمد آباكار هاييو تكنولوژ يزاتتجه

 يمختلف اقتصاد يهادر بخش كنندگانمصرف
 محيطي،يستز هاييممكن است با توجه به نگران

مصرف آب را داشته باشند، اما  ييجوصرفه يزهانگ
 يدنصب، تول يبرا ييهامشوق يا ياقتصاد يهامشوق

. رسدينظر مبه يضرور يزن يلوسا گونهينو فروش ا
 يعصنا ايبر ياتيمال هاييتها و معافقاعمال مشو

 يكارآمد آب هاييتكنولوژ يارتقا يبر در راستاآب
شمار كنترل و كاهش اتالف آب به ياز راهبردها

، يكارآمد آب هاييو تكنولوژ يزاتتجه .روديم
. كنديدر آب م ييجورا قادر به صرفه برصنايع آب

 يبندباعث بهبود زمان يفن هاييشرفتعالوه بر آن، پ
 توانديكه خود م شوديعرضه م هايينهو كاهش هز

  بگذارد. يرثأبر استفاده از آب ت
هاي اثرگذار در بخش ه مشوقئحمايت و ارا -

: ري كمتربَكارگيري تكنولوژي با آبهكشاورزي براي ب
كه بخش  يمصرف آب در بخش كشاورز يريتمد

يكي  شود،يشامل م يزنرا  يراندر ا آب از مصارف ياعمده
آبي و بحران آب است كه بايد از راهكارهاي مقابله با كم

 رغميمروزه علدر دستور كار مقامات كشور قرار گيرد. ا
و استفاده  يعمل آمده در علم و تكنولوژبه هاييشرفتپ

از  يابخش عمده يراندر ا ياري، هنوزآب يننو هاييوهاز ش
 ياريآب يو سنت يسطح يهاروش ي باكشاورز ياراض

با  يتكنولوژ يريكارگهبشوند. اين مهم از طريق يم
پذير است كه هاي كشاورزي امكاندر زمين كمتر يربَآب

اثرگذار در بخش  يهامشوق هئو ارا يتحمابايد با 
توجه  يزنكته مهم ن ينبه ا يدالبته باي انجام گيرد. كشاورز

چه  شمند آبهو يريتمد آميزيتموفق يداشت كه اجرا
مستلزم  ،هاي كشاورزير و چه در بخشبَدر صنايع آب

متناسب  هايياستها، استانداردها و سدستورالعمل ينتدو
 يراخاص حوزه هدف است. ز هاييتو اولو يازهابا ن

استانداردها و  يابدر غ ياريمدرن آب يهااستفاده از روش
را بدتر  يطشرا آب، معموالً يصكنترل تخص هايياستس

 يهاتا مصرف آب در واحد شوديخواهد كرد و باعث م
 يابد، يشافزا يركشتباال رود، سطح ز يكشاورز

تر يقو از منابع عم يشترشوند تا آب را ب يبكشاورزان ترغ
مقدم  يدبه آب، با يكنترل دسترس ين. بنابرايندبرداشت نما

  باشد. ياريآب يشرفتهپ يهاروش يريكارگهبر ب
  
  منابع

 كرمان، كانون بحران 1393( يسناا يخبرگزار» ،(
  آبان. 25آب در كشور»، 

 يها)، «لب1400( ياسالم يجمهور خبرگزاري 
در استان  ياز تنش آب ييهاو ناگفته ينتشنه زم

  .يرت 21 ،»يمركز
 آب «  ينتام يدار)، «راهكار پا1400بورس ( دنياي

  .ينفرورد 18 ،»يست؟شپنا » چ
 نفت  يششركت پاال يرعامل)، «مد1397( كيهان

در مصرف آب از  يياصفهان خبر داد: صرفه جو
اصفهان  يشگاهگذشته در دستور كار پاال يسال ها

 مرداد. 2قرار داشته است»، 

 با حضور متخصصان و  يتخصص يهانشست
  كارشناسان حوزه آب و اقتصاد


