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 چکیده

باشد. از های توسعه و وضعیت منابع پایه موجود کشور میآنچه به عنوان اصل راهبردی در مسیر توسعة پایدار مطرح است، ایجاد توازن میان سیاست
هاای کشاور، دسترسای باه     تانهای زراعی با وضعیت منابع موجود اسهای استفاده از زمینرو برای مدیریت بهینة منابع آب و سازگار نمودن سیاستاین

باشد. پژوهش حاضر به دنباا   های مختلف بر حسب فاکتورهای فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی ضروری میاطالعات مربوط به وضعیت امنیت آبی استان
اجتمااعی، اقتصاادی و    باشاد. بارای ایان من اور باا اساتفاده از اطالعاات و آماار        سنجش وضعیت امنیت آبی کشور با استفاده از شاخص فقر آبی مای 

های ایران پرداخته شاده اسات. بار اساا      و به کارگیری شاخص فقر آبی به ارزیابی سطح امنیت آبی استان 1394-1387محیطی در طو  دوره زیست
نااامنی آبای شادید و    های سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، هرمزگان و گلستان با های مختلف کشور، استانشاخص فقر آبی محاسبه شده برای استان

باشند. همچنین پنج استان آذربایجان شرقی، زنجان، سمنان، کرمانشاه و لرساتان در طبقاة   های تهران و گیالن نیز با امنیت آبی ضعیف روبرو میاستان
باشاند. از آنجاا کاه    ت آبی کامل مای امنیت آبی باال و پنج استان بوشهر، چهارمحا  و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان و مرکزی در طبقة امنی

ریازان  شود برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت امنیات آبای در کشاور برناماه    باشد، پیشنهاد میهای مختلف متفاوت میریشه فقر آبی موجود در استان
 ها مشخص شده است، تمرکز نمایند.های کشور بر روی عواملی که در این مطالعه برای هر یک از استانبخش آب، برای نجات هر یک از استان
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   2   1 مقدمه

امروزه دستیابی ایمن به منابع آب بارای نیال باه هادد رشاد و      
هاای اصالی جواماع    توسعة اقتصادی پایدار، به عنوان یکای از هادد  

، بر 3سوم باشد. به طوری که در اهداد توسعة هزارةبشری مطرح می
هااای اجتماااعی و دسترسای کااافی بااه منااابع آب و کااهش خسااارت  

(. ایان  26و  24های آبی تأکیاد شاده اسات     اقتصادی ناشی از ناامنی
در ساا    4وهانسابور  ژاهداد مجاددا  در کنفارانم ملال متحاد در     

مورد تأکید قرار  2003در سا   6در کیوتو 5و انجمن جهانی آب 2002
در ساا    7استا محققان انجمان جهاانی اقتصااد   گرفته است. در این ر

و تولیاد ماواد    معتقدند که با توجه به ارتباط نزدیک امنیت آبی 2009
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3- Third millennium development goals 

4- Johannesburg 

5- World water forum 

6- Kyoto 

7- World economic forum 

تارین  غذایی، انرژی، آب و هوا، رشد اقتصادی و امنیت انسانی، عماده 
کشااند، نااامنی آبای اسات. از     خطری که جهان امروز را به چالش می

برداری اقتصادی و عادالنه از آب رهرو صیانت و حفظ منابع آبی، بهاین
(. ایان  21و  18و برقراری امنیت آبی یک مسئله مهم جهاانی اسات    

مسئله در ایران که از ن ر اقلیمای در ناحیاه خشاک و نیماه خشاک      
جهان واقع شده و آب در آن همواره باه عناوان یاک نهااده کمیااب      

طی آنچه مطرح بوده از اهمیت بسشتری برخوردار است. در چنین شرای
بایسات ماورد   که به عنوان اصل راهبردی در مسیر توسعة پایادار مای  

هاای توساعه و   گاذاری توجه قرار گیرد، ایجااد تاوازن میاان سیاسات    
باشاد. کمیتاه فنای مجماع جهاانی آب      وضعیت منابع پایه موجود می

معتقد است، منابع آب باید به صورت یکپارچه مدیریت شود. مادیریت  
کناد، روناد توساعة    فرایندی است کاه توصایه مای    یکپارچه منابع آب

اقتصادی و اجتماعی کشورها باید به طور هماهنگ و سازگار با مناابع  
های حیاتی، قادرت  آب و زمین بوده، به نحوی که پایداری اکوسیستم

(. این در 7ها و تحقق نیازهای آبی را به مخاطره نیندازد  تولید آتی آن
های توسعه کشور باویژه در  در سیاستحالی است که چنین رویکردی 

بخش کشاورزی کمتر دیده می شود. برای مثاا ، مقایساة چگاونگی    
رشد ساطح زیرکشات محصاوالت زراعای آبای باا وضاعیت اقلیمای         

های کشور، های مختلف حاکی از آن است که در برخی از استاناستان
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توسعة سطح زیرکشت محصوالت، هماهنگ با شرایط اقلیمی منااطق  
هاای کرماان و سیساتان و    ت نگرفته است. برای نمونه در استانصور

بلوچستان کاه باا توجاه باه آمارهاای متوساط بلندمادت بارنادگی از         
 به ترتیب شوند  متوسط بارندگیآب کشور محسوب میهای کماستان
ای آبی کاه محصاولی   متر(، سطح زیرکشت ذرت دانهمیلی 85و  138
 25452به  1989هکتار در سا   664و  1058بر است به ترتیب از آب
افزایش یافته است. به طور مشابه سطح  2015هکتار در سا   5763و 

های یزد و هرمزگاان  متوساط بارنادگی    زیرکشت گندم آبی در استان
هکتار در ساا    5503و  14525متر(، نیز به ترتیب از میلی 210و  67

یافتاه اسات.    توسعه 2013هکتار در سا   13713و  26573به  1989
های دیگر هم چناین وضاعیتی مشااهده    در مورد محصوالت و استان

دهاد کاه در تادوین و اجارای     شود. این عدم همخوانی نشان مای می
های مختلف های گوناگون از سوی دولت جهت توسعة فعالیتسیاست

محیطی مرتبط با مناابع  اقتصادی در مناطق مختلف، مالح ات زیست
گذاری توسعه در ایران گونه سیاستگیرد. اینر میآب کمتر مد ن ر قرا

منجر به تهدید منابع آب کشور شده و برقراری امنیت آبی را در کشور 
ای همچون های عدیدهبا چالش جدی مواجه نموده است. وقوع چالش

هاای آب،  های زیرزمینی، نشست زمین، خشک شادن چااه  تخلیة آب
، آلااودگی آب و تخریااب هاااهااا و آب دریاچااهکاااهش دباای رودخانااه

های طبیعی بر این حقیقت اشاره دارد که مدیریت منابع آبی اکوسیستم
و چگونگی بکارگیری آن در ایران نیازمند بازنگری جدی اسات. ایان   

های مختلاف  های توسعة بخشبازنگری نیامند سازگار نمودن سیاست
کاه  های کشور است. لذا، ضروری است با وضعیت منابع موجود استان

منابع آب مناطق مختلف از لحاا  فاکتورهاای فیزیکای، اجتمااعی و     
آبای  اقتصادی مورد سنجش مستمر قرار گرفته و با تعیین وضعیت کام 

ها پرداختاه شاود و بار اساا  آن     بندی آنهای مختلف به رتبهاستان
 ای صورت پذیرد.های توسعهسیاست

یت مناابع  دهد که ارزیابی وضاع بررسی مطالعات گذشته نشان می
آبی و سنجش امنیت آبی در مناطق مختلاف ماورد توجاه بسایاری از     

ای باا  ( در مطالعاه 3محققان قارار گرفتاه اسات. آلاوارز و همکااران       
گرمسیری استفاده از شاخص فقر آبی به ارزیابی منابع آب مناطق نیمه

هاا از  مکزیک پرداختند. بارای ایان من اور آن    1در هوآستکا پوتوسینا
زنی استاندارد شدة شش مؤلفاة مناابع، دسترسای، مصارد،     مجموع و

اند. برای محاسابة ایان   ظرفیت، کیفیت و محیط زیست استفاده نموده
ها نیز از متغیرهای منابع آب سطحی، منابع آب زیرزمینی، حجم مؤلفه

مصرد، سهم جمعیتی که باه آب آشاامیدنی دسترسای دارناد، ساهم      
رناد، ساهم اراضای آبای از کال      جمعیتی که به آب پاکیزه دسترسی دا

نواحی کشاورزی، درآمد، نرخ مر  و میر در کودکان زیار پانج ساا ،    
شاااخص آمااوزر، ضااریب جیناای، مصاارد آب داخلاای، مصاارد آب 

                                                           
1- Huasteca Potosina 

کشاورزی، مصرد آب صنعتی، اراضی باه کاار گرفتاه شاده، منااطق      
حفاظت شده و اطالعات کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی استفاده 

ها نشان داد که ارزر نهایی شاخص فقر آبی یج مطالعة آناند. نتاکرده
باشاد. پاان و   ( مای 100 از  59برابر باا   2برای حوضة آبریز والم ریو

( در پژوهشی به بررسی امنیت آبی و ارزیابی مشاکالت  18همکاران  
هااای باارداری آب در حوضااه روی ماادیریت و بهااره اصاالی پاایش 

چااین  6در اسااتان گانساو  5و شایانگ  4، شایو  3هاای هایااه رودخاناه 
اناد  ها از شاخص فقر آبی استفاده نماوده پرداختند. برای این من ور آن

زیسات در آن  که پنج مؤلفة منابع، دسترسی، مصرد، ظرفیت و محیط
مد ن ر قرار گرفت. در این مطالعه مؤلفة منابع شامل متغیرهای مناابع  

یرهاای  آب سرانه و ضریب جریان سطحی، مؤلفة دسترسی شامل متغ
تعداد پزشکان به ازای هر هزار نفر، عرضه آب ساطحی و عرضاه آب   

هاای  زیرزمینی؛ مؤلفة مصرد شامل متغیرهای آب مصرفی در بخاش 
شااناختی؛ مؤلفااة ظرفیاات شااامل کشاااورزی، خااانگی، صاانعت و بااوم

متغیرهای سطح آموزر، تولید ناخالص داخلی، درآمد خاالص سااالنه   
ساااالنه شهرنشااینان و مؤلفااة  روسااتاییان و درآمااد قاباال تصاارد   

سازی، تخریب مراتع، اراضای  زیست شامل متغیرهای نرخ رقیقمحیط
شده، میزان مناطق دارای خاک شور، اراضی کاویری و  جنگلی حمایت
هاا نشاان   شده باوده اسات. نتاایج پاژوهش آن    ای تثبیتاراضی ماسه

ر ترین وضعیت را از لحا  فقدهد که حوضه رودخانه شیو  مناسبمی
زیست در حوضه رودخاناه  آبی داراست. همچنین وضعیت مؤلفة محیط

های ظرفیت و منابع در حوضه رودخانه شایانگ  هایه و وضعیت مؤلفه
ای باا باه کاارگیری    ( در مطالعاه 29مساعد نیست. ژانگ و همکاران  

 7شاخص فقر آبی به ارزیابی میزان تنش آبی حوضة رودخانة شایانگ 
باا مقادار    8کاین دهد که منطقة مینج نشان میدر چین پرداختند. نتای

از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. اما منطقاة   3/26شاخص فقر آبی 
بارای شااخص فقار آبای دارای      9/66با ارزر نهاایی   9چانگجینگ

( در پژوهشای باا   8باشد. جمالی و ماتیوسی  وضعیت نسبی بهتری می
یکردی بارای ایجااد   رو 10های اصلیاستفاده از تجزیه و تحلیل مؤلفه

های اجزای شاخص فقر آبی ارائه دادند و در نهایت با به کارگیری وزن
های به سنجش وضعیت فقر آبی استان 11شاخص فقر آبی بهبودیافته

تونم پرداختند. عالوه بار مطالعاات شارح داده شاده در ایان زمیناه       

                                                           
2- Río Valles 

3- Heihe 

4- Shule 

5- Shiyang 

6- Gansu 

7- Shiyang 

8- Minqin 

9- Jingchang 

10- Principal component analysis 

11- Improved water poverty index 
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 (، جانسون4های متعدد دیگری از قبیل آووجوبی  توان به پژوهشمی
(، ماناندهار و 17(، نورمن و همکاران  13(، لی و همکاران  9و ویلک  
( و 14(، لای و همکااران    11(، التزه و مانسریسایلیک   16همکاران  

هاای جغرافیاایی مختلفای    ( نیز که در مقیا 24سالیوان و همکاران  
های متعدد انجام انجام شده است، اشاره کرد. با توجه به مرور پژوهش

خص شد در حالی که مطالعات متعددی در خارج از کشاور باا   شده مش
هدد سنجش امنیت آبی و کمیابی آبی مناطق مختلف انجام شده اما 

جانباة وضاعیت امنیات آبای     ای با هدد بررسی هماه در ایران مطالعه
رو رو پژوهش پایش های مختلف کشور انجام نشده است. از ایناستان

را پر نماید و تصویری از وضاعیت   در تالر است این خال اطالعاتی 
 های مختلف فراهم نماید. امنیت آبی در استان

 

 هامواد و روش

باار  امنیت آبی مفهومی گسترده و نسبتا  جدید است که برای اولین
( آن را باه عناوان یاک هادد اساسای      7و  6  1مشارکت جهاانی آب 

کاه   تشریح کرده است. بر این اسا  امنیت آبی زماانی برقارار اسات   
ای قابال قباو    هر فرد در جامعه به آب سالم با مقدار کافی و هزینه"

برای یک زندگی پاک، سالم و مولد دسترسی داشته باشد، در حالی که 
. "یاباد اطمینان حاصل شود محیط زیست محافطت شده و بهبود مای 

آید، امنیت آبی بیانی جاامع از  طور که از تعریف ارائه شده بر میهمان
باشد که برای برقراری آن، چگونگی وضاعیت  آ  مییت ایدهیک وضع

کنونی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، برای ایجااد شاناخت کاافی    
 بایستی منابع آبی مورد سنجش واقع شود. 

ارزیابی منابع آب همواره اقدامی دشوار بوده، زیرا مستلزم آن است 
مانی و کااه ابعاااد مختلااف فیزیکاای، اجتماااعی، اقتصااادی، ساااز     

و  16جانبه مورد مالح اه قارار گیارد     محیطی به صورت همهزیست
بینی تشدید وضعیت بحرانی و تداوم های أخیر پیش(. در طو  سا 28

روند نامطلوب وضعیت مناابع آبای در ساطح جهاان موجاب شاد تاا        
المللی جهت ارزیابی وضعیت امنیت آبی به های بینمحققان و سازمان
تفاوتی بپردازند. یکی از رویکردهای متداو  در این ارائة رویکردهای م

هاا در ساطوح مختلاف    زمینه، تادوین، توساعه و اساتفاده از شااخص    
(. زیرا که امنیت آبی یک مفهوم چندبعدی اسات و امکاان   9باشد  می

استفاده از یک متغیر برای نشان دادن ابعاد مختلاف آن وجاود نادارد.    
شاود  بیان این کمیت استفاده میسازی برای بنابراین از رور شاخص

(. با توجه به چارچوب توصیه شده توسط مشارکت جهانی آب، باه  23 
من ور مشخص کردن اجزاء شاخص کمی امنیت آبی بایستی مراحال  

(. ابتدا باید ابعاد کلیدی مارتبط باا   27و  23، 15ای طی شود  چندگانه
ت در دستر  و امنیت آبی تعیین شود. سپم با توجه به آمار و اطالعا

                                                           
1- Global water partnership (GWP) 

هایی که این ابعاد کلیادی را باه خاوبی    ها و زیرشاخصکمی، شاخص
منعکم سازند، انتخاب گردد. پم از آن بایستی از میان رویکردهاای  

ایان   2آماری موجود در ادبیاات رور مناسابی بارای استانداردساازی    
ها تعیین شود. در ادامه معادلاة مناسابی بارای    ها و زیرشاخصشاخص

ها در هر یک از ابعاد امنیت آبی تدوین ها و زیرشاخصخصترکیب شا
شده و در نهایت به من ور ارزیابی و مقایسة وضعیت منااطق مختلاف   

 امنیت آب کلی محاسبه گردد. 
های متعددی جهت بررسی وضعیت منابع آبای در  تاکنون شاخص

تارین  سطوح مختلف، توسط محققان ارائه شده کاه یکای از مناساب   
باار  باشد. این شاخص کاه بارای نخساتین   می 3فقر آبی ها شاخصآن

( معرفی شد به عنوان یک ابزار چندبعدی و جاامع  22توسط سالیوان  
هااای فیزیکاای، اجتماااعی، اقتصااادی و   سااازی جنبااه بااا یکپارچااه 

هاای جغرافیاایی مختلاف،    محیطای مارتبط باا آب در مقیاا     زیست
ربوط به مدیریت های مباشد. این شاخص درک بهتری از پیچیدگیمی

توان به واساطة  رو می(. از این24و  10کند  بهینه منابع آب فراهم می
آن وضعیت منابع آبای منااطق مختلاف را ماورد سانجش قارار داد و       
جایگاهشان را از لحا  فاکتورهاای فیزیکای، اجتمااعی، اقتصاادی و     

و از این طریاق باه    بندی کردمحیطی مرتبط با کمبود آب رتبهزیست
هاای خصوصای و عماومی    گاذاری بخاش  بندی تمرکز سارمایه ویتال

توان از آن به عنوان یاک شااخص عملکارد در    پرداخت. همچنین می
های دولت در حوزه آب اساتفاده نماود   جهت ن ارت و ارزیابی سیاست

 19.) 
شاخص فقر آبی از پنج مؤلفة اصلی مرتبط باا آب تشاکیل شاده    

، 6، مؤلفاه ظرفیات  5مؤلفه دسترسی ،4است که عبارتند از: مؤلفه منابع
ها توساط  . هر کدام از این مؤلفه8زیستو مؤلفه محیط 7مؤلفه مصرد

(. با توجه به اینکه هر 12شوند  گیری میها و متغیرهایی اندازهشاخص
هااا دارای واحاادهای دهنااده مؤلفااههااای تشااکیلکاادام از شاااخص

هااا قاادار آنانااد، جهاات تجمیااع، مقایسااه و تفساایر، ابتاادا ممتفاااوتی
هاا در  شود تا اندازة عددی هر کدام از ایان شااخص  استاندارسازی می

قرار گیرد. برای این من ور در رابطه با متغیرهاایی کاه    100تا  0بازة 
 (.28شود  استفاده می 9حداکثر –دارای واحد هستند از رور حداقل 

هاای  مؤلفه منابع، دستیابی فیزیکای باه مناابع آب را در مقیاا     
دهد. ارزر بااالتر آن بیاانگر   رافیایی مختلف مورد ارزیابی قرار میجغ

باشاد. جهات محاسابه ایان     وفور منابع آب در منطقه مورد مطالعه می

                                                           
2- Normalizing  

3- Water poverty index 

4- Resources 

5- Access 

6- Capacity 

7- Use 

8- Environment 

9- Minimum-maximum method 
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مؤلفه باید منابع آب را از لحا  نوسانات، کمیت و کیفیت بررسی نمود. 
شاود،  زیسات وارد مای  اما از آنجا که کیفیت منابع آب در مؤلفه محیط

شماری فقط کمیت و نوساانات دساتیابی باه    گیری از دوبارهجهت جلو
(. مؤلفه منابع از طریاق  24و  22، 16شود  منابع آب در ن ر گرفته می

و دوم  1باشاد. او  شااخص دساتیابی   دو شاخص قابال محاسابه مای   
. کاهش دستیابی به منابع آب به مفهوم افزایش فقر 2شاخص نوسانات

پاذیری بیشاتر جامعاه در    وجب انعطادآبی و دستیابی به آب بیشتر، م
شود. این شاخص از طریق متغیر حجم منابع آب رابطه با منابع آب می

آید و باه  زیرزمینی و سطحی ساالنه بر حسب متر مکعب به دست می
شود تا فشار جمعیت را بار روی مناابع   صورت سرانه در ن ر گرفته می

ت بررسی میازان  شاخص نوسانات هم جه(. 22و  2آب را نشان دهد  
ها وارد مؤلفه منابع اطمینان از دستیابی به منابع آب در تجزیه و تحلیل

توان از ضریب تغییرات متغیر بارندگی در شود. برای این من ور میمی
(. ضاریب  28سااله( اساتفاده کارد      10طی یاک دوره زماانی  ماثال     

ع آب در زمان تغییرات باالتر به معنی اطمینان کمتر از دستیابی به مناب
باشد. معماوال  بارای ایان شااخص یاک حاد       های مختلف میو مکان
کنند. در این مطالعاه باه پیاروی از وان تای و     ای مشخص میآستانه

( ضاریب تغییارات بایش از    16( و ماناندهار و همکاران  28همکاران  
 شود.پذیر منابع آب در ن ر گرفته میدرصد بیانگر وضعیت آسیب 30

رسی دومین مؤلفة شاخص فقر آبی است که دسترسای  مؤلفة دست
های تخلیاه و  های مختلف تقاضاکننده و سیستمکافی به آب در بخش

دهاد. ایان مهام موجاب بهباود      تصفیة فاضالب را مد ن ر قارار مای  
که جهات حفاظ   شود میوضعیت اقتصادی و بهداشت مناطق مختلف 

(. عادم  28ست  رشد اقتصادی و ارتقاء سالمت جامعه بسیار ضروری ا
کفایت در دسترسای باه مناابع آب عاالوه بار کااهش روناد توساعة         

های مختلف اقتصادی منااطق، موجاب اتاالد زماان و هزیناة      بخش
توانسات در  کاه مای  شاود  مای بیشتر افراد جهت به دسات آوردن آب  

(. از ایان رو در  25و  16های تولیدی و اقتصادی صرد شاود   فعالیت
هاای شاارب،  بع آب در دساتر  بخاش  مؤلفاه دسترسای میازان منااا   

هاایی  کشاورزی و صنعتی مد ن ر قرار گرفته که بار اساا  شااخص   
مانند سرانة تعداد انشعاب آب در نقاط شهری و روستایی تحت پوشش 

های آب و فاضالب روستایی، درصاد جمعیات تحات پوشاش     شرکت
آوری و دفع بهداشتی فاضالب شهری، درصد افراد تحت خدمات جمع
ازمان تأمین اجتماعی از کل جمعیات و درصاد اراضای زیار     پوشش س

هاا وارد  هاای زیرکشات در تجزیاه و تحلیال    کشت آبی از کل زماین 
 . شوندمی

مؤلفه ظرفیت بیانگر توانایی و کارایی سیستم مادیریت مناابع آب   
های اجتماعی و اقتصادی مناطق است. با توجه به ارتباط میان شاخص

                                                           
1- Availability 

2- Variability 

ها در مطالعاات  ها، اهمیت این شاخصآن مختلف و مدیریت منابع آب
متعددی مورد تأیید قرار گرفته است. ایان مؤلفاه شاامل دو شااخص     

جهت ارزیاابی  باشد. های اقتصادی میهای اجتماعی و ظرفیتظرفیت
توان از متغیرهاای نارخ باساوادی و    های اجتماعی مناطق، میظرفیت

اساوادی باه صاورت    نرخ مشارکت اقتصادی استفاده نمود. متغیر نرخ ب
شاود. ارزر بااالتر   سا  به باال تعریف میشش درصد جمعیت باسواد 

این متغیر بیانگر ظرفیات اجتمااعی بااالتر افاراد منااطق مختلاف در       
آبی و نقش مثبت در مادیریت  شان با شرایط کمتطبیق شرایط زندگی

متغیار نارخ مشاارکت اقتصاادی کاه از       (.24و  5باشاد   منابع آب می
سااله و   10سااله و بیشاتر بار کال جمعیات       10جمعیت فعا  تقسیم 

آید. این متغیر به نوعی بیانگر توان فیزیکی بااالتر  بیشتر به دست می
آبای باوده کاه ارزر بااالتر آن موجاب      افراد در واکنش به تنش کام 

بارای  (. 19و  5، 1های اجتماعی مناطق خواهاد شاد    افزایش ظرفیت
توان از متغیرهاای تولیاد   دی مناطق میهای اقتصاگیری ظرفیتاندازه

ناخالص داخلی سرانه و میزان اشاتغا  غیرکشااورزی اساتفاده نماود.     
متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه بیانگر توان اقتصادی مناطق مختلف 

هاای آب،  گاذاری در پاروژه  در دستیابی به تکنولوژی، انجاام سارمایه  
باشد یریت منابع آب میافزایش توانایی عرضه آب و بهبود وضعیت مد

های کشاورزی معماوال  باا ریساک    (. با توجه به اینکه فعالیت19و  1 
باال و بازدهی پایین همراه است. افزایش کسب و کار غیر کشااورزی،  
قابلیت اطمینان به درآمد و در نتیجاه ظرفیات اقتصاادی ماردم را در     

ا  غیار  دهاد. لاذا متغیار میازان اشاتغ     مدیریت منابع آب افزایش مای 
(. در مؤلفاه  19و  5ها وارد خواهاد شاد    کشاورزی در تجزیه و تحلیل

هااای مختلااف مصاارد بایسااتی میاازان آب مااورد اسااتفاده در بخااش
هاا  کننده آب  خانگی، کشاورزی و صنعتی( در تجزیه و تحلیال مصرد

وارد شود. بناابراین، از متغیار سارانه مصارد آب خاانگی در منااطق       
کعب به ازای هر نفر( استفاده خواهد شد. اماا  شهری و روستایی  مترم

با توجه به نبود اطالعات آماری قابل اطمینان در مورد مصارد آب در  
بخااش کشاااورزی از متغیاار درصااد اراضاای زیاار کشاات آباای از کاال 

(. اساساا  منااطق مختلاف    28های زیرکشت استفاده خواهد شد  زمین
کرد به کشت آبای  ها و افزایش عملجهت در امان ماندن از خشکسالی

آورند. از این رو افزایش سهم اراضی زیر کشات آبای از کال    روی می
تواند بیانگر تنش آبی موجود در منطقاه باشاد   های زیرکشت میزمین

 .3(. لذا این متغیر دارای تأثیر منفی بر اندازة شاخص فقر آبی است29 
محیطای یکای از   هاای زیسات  با توجه باه اینکاه بقاای سیساتم    

ازهای توسعه پایدار است در محاسبة شاخص فقار آبای، مؤلفاه    نیپیش

                                                           
منطاق کاه هار چاه منااطق       ایان با توجه باه   خارجیاز مطالعات  برخیالبته در  -3

عملکارد   افازایش نهااده در   ایان باشند، به سابب نقاش    بیشتریآب  دارایمختلف 
اشااره   آبای در شاخص فقر  متغیر اینبر اثر مثبت  پردازند؛یم آبیمحصو  به کشت 

 شده است.
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گیرد. زیارا یکپاارچگی محیطای موجاب     زیست مد ن ر قرار میمحیط
آبای و تاداوم مناافع    هاای ناشای از کام   افزایش ظرفیت غلبه بر تنش

(. در مؤلفاه  24هاا خواهاد شاد     اقتصادی کاالها و خدمات اکوسیستم
یمیایی، میازان فارور ساموم    زیست مقدار توزیع کودهاای شا  محیط

شیمیایی به ازای هر هکتاار از اراضای زیرکشات و شااخص پوشاش      
شود. کودها و سموم شیمیایی در ها وارد میگیاهی در تجزیه و تحلیل
هاا موجاب   رویه مصرد شوند از طریق هارزآب صورتی که به طور بی

 تاوان رو مای آلودگی منابع آب زیرزمینی و سطحی خواهند شد. از این
مصرد کودها و سموم شیمیایی بیشاتر در واحاد ساطح را باه منزلاة      

محیطای  هاای زیسات  افزایش احتما  آلودگی منابع آب و ایجاد تنش
بیشتر تلقی کرد. بنابراین، متغیرهای مقدار توزیع کودهای شایمیایی و  
میزان فرور سموم شیمیایی به ازای هر هکتار از اراضی زیرکشت در 

زیسات ماورد   ت تجزیه و تحلیل مؤلفاه محایط  های مختلف جهاستان
(. در شاخص پوشش گیاهی، میزان حفاظت 24گیرند  استفاده قرار می

محیطی مرتبط باا مناابع آب ماورد ارزیاابی قارار      از یکپارچگی زیست
گیرد. محققان معتقدند کاه روی آوردن باه اقادامات ناپایاداری از     می

هااای ن زمااینقبیاال تغییاار کاااربری اراضاای، بااه زیاار کشاات باارد  
غیرکشاورزی، کشت غیرعلمی و چرای بیش از حاد موجاب تخریاب    

هاای گیااهی   شود. ناابودی پوشاش  پوشش گیاهی مناطق مختلف می
های طبیعی و چرخاه آب و افازایش   سبب ایجاد اختال  در اکوسیستم

پذیری مناابع آب  احتما  فرسایش خاک شده و از این طریق بر آسیب
ایاان رو بایسااتی میاازان پوشااش گیاااهی   (. از19و  16افزایااد  ماای
های مختلف در محاسبات شاخص فقر آبی مد ن ر قارار گیارد.   استان

اما با توجه به عدم دسترسی به آمارهای مورد نیاز در طو  دورة تحت 
بررسی، از درصد مساحت مناطق حفاظت شده تحت مدیریت ساازمان  

جاایگزین   حفاظت محیط زیست از کل مساحت استان به عنوان متغیر
هاا  استفاده شده است. زیرا هر چقدر سهم بیشتری از مسااحت اساتان  

تحت مدیریت سازمان حفاظت محایط زیسات ماورد محاف ات قارار      
تاری داشاته   توانند پوشش گیاهی مناساب ها نهایتا  میگیرد، آن استان

 باشند. 
ها در جدو  دهنده شاخص فقر آبی و اجزای آنهای تشکیلمؤلفه

 شده است:  ( ارائه1 
پم از استانداردسازی هر یاک از متغیرهاای اشااره شاده، ابتادا      

باشاد.  شود که بیانگر مقدار هر مؤلفه مای ها را محاسبه میمتوسط آن
گیری وزنی مقدار شاخص فقار آبای   سپم با استفاده از رور میانگین

 باشد:شود، که به صورت زیر میهای مختلف محاسبه میدر استان
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شاخص فقر آبی محاسبه شده در باال که متوسط وزنی پنج مؤلفة 

باشد، عددی بین صفر تا صد دارد که عدد بزرگتر بیانگر اشاره شده می
باشد. الزم به ذکار اسات کاه در    تر استان مربوطه میوضعیت مناسب

( وزن پانج  25مطالعة حاضر با توجه به توصیة ساالیوان و همکااران    
شده یکسان در ن ر گرفته شده است. به عقیادة ساالیوان و   لفة یاد ؤم

ها در محاسابة شااخص فقار آبای     بایستی وزن مولفه 1 (25همکاران  
توان از ها معتقدند که با وجود اینکه مییکسان در ن ر گرفته شود. آن

هاای شخصای   های مختلف آماری و ن رات مبتنی بار قاااوت  رور
هااا بااا اده نمااود؛ امااا ایاان رورهااا اسااتفلفااهؤباارای محاساابة وزن م

های آماری هدفمناد و دقیاق   هایی نیز همراه هستند. رورمحدودیت
گاذاران را  گیرنادگان و سیاسات  بوده اما ممکن اسات مناافع تصامیم   

های شخصای،  منعکم نسازند. از طرد دیگر عقاید مبتنی بر قااوت
(. از 10بیشتر ذهنی بوده و در برخی موارد با خطاهایی هماراه اسات    

این رو برای اجتنااب از ایان ماوارد باا توجاه باه مطالعاات پانادی و         
( 29( و ژاناگ و همکااران    25(، ساالیوان و همکااران    19همکاران  
 شود.ها به طور یکسان در محاسبات لحا  میوزن مولفه

های مختلف بندی استانپم از محاسبة شاخص فقر آبی به طبقه
بنادی میاانگین و   راستا از رویکرد درجه شود. در اینکشور پرداخته می

انحراد معیار مبتنی بر شاخص فقر آبی استفاده خواهد شد. برای ایان  
 من ور میانگین و انحراد معیار شاخص فقر آبی 

1WPI، 
2WPI،... ، 

30WPI )کااه بااه ترتیااب باااWPI و WPI شااود، نشااان داده ماای
گاردد. چگاونگی ایجااد    های مختلف ایجااد مای  محاسبه شده و دامنه

 (.20ارائه شده است   2ها در جدو  ها و شرح آنطبقه
مختلفی  آماری منابع از حاضر مطالعة در نیاز مورد اطالعات و آمار
 ازسااالنه   یرزمینی و ساطحی منابع آب زاست. مقدار  شده آوری جمع

 نقااط  در آب انشاعاب  آب؛ میزان باارر، تعاداد   منابع مدیریت شرکت
آوری و دفاع  ش خادمات جماع  جمعیت تحت پوشروستایی،  و شهری

ی، افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماع، بهداشتی فاضالب شهری
نارخ  نرخ باسوادی، نرخ مشارکت اقتصاادی، تولیاد ناخاالص داخلای،     

و  یدر مناطق شاهر  ی ساالنهمصرد آب خانگی، کشاورز یراشتغا  غ
 دفاع  ساموم  شیمیایی، میازان فارور   کودهای یی، مقدار توزیعروستا
 حفاظات  ساازمان  مادیریت  تحت شدة حفاظت مناطق ، مساحتآفات
های های کشور از سالنامهمساحت و جمعیت استان زیست، کل محیط

یرکشات  ز هایینکل زم و یکشت آب یرز یاراضآماری سازمان آمار و 
 .است شده گردآوری ایران کشاورزی جهاد از سازمان
 

                                                           
1- Mean and standard deviation grading method 
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 ایران هایاستان در آبی فقر شاخص بندیقهطب چگونگی -2جدول 
Table 2- Classification of WPI values for Iran's provinces 

 بندیمعیار طبقه طبقه

Grade Grading criterion 

 ناامنی آبی
1.0 WPIWPI WPI  

 Water unsafe 

 امنیت ضعیف آبی
1.0 0.5WPI WPIWPI WPI WPI    

 Lower safe 

 امنیت متوسط آبی
0.5 0.5WPI WPIWPI WPI WPI    

 Moderate safe 

 امنیت باالی آبی
0.5 1.0WPI WPIWPI WPI WPI    

 Upper safe 

 امنیت کامل آبی
1.0 WPIWPI WPI  

 Full safe 

 Source: 20                                                                                              20: مأخذ

 

 بحث و جینتا

 اطالعاات  گاردآوری  از شاده، پام   داده شرح رویکرد به توجه با
 اناد شاده  استانداردساازی  استفاده مورد متغیرهای از یک هر نیاز، مورد
 است. شده ارائه 3 جدو  در آن نتایج که

هاای  های شاخص فقر آبی در اساتان لفهؤپم از آن، هر یک از م
گیری از متغیرهای مربوطاه ماورد   تلف کشور با استفاده از میانگینمخ

دهد. ها را نشان میلفهؤمقدار این م 5محاسبه قرار گرفته است. جدو  
های آن نیز در جدو  لفهؤآمارهای توصیفی شاخص فقر آبی و منتایج 

شاود مقادار حاداقل و    طور که مشاهده میگزارر شده است. همان 4
 38/27های ایران به ترتیب برابر باا  خص فقر آبی در استانحداکثر شا

 مرباوط باه اساتان     17/52 مربوط به استان سیستان و بلوچستان( و 
باشد. بر این اسا  دامنة تغییرات شااخص  بختیاری( می و چهارمحا 

است. همچنین میانگین شاخص فقر آبی کشور برابار باا    79/24برابر 
گانة شاخص های پنجلفهؤرهای توصیفی مباشد. بررسی آمامی 63/41

 29/11لفاة مناابع باا میاانگین     ؤدهد که مفقر آبی در کشور نشان می
لفه در میان پنج ؤها داشته است. این ملفهؤترین مقدار را در میان مکم
(، 47/0تاارین مقاادار حااداقل  لفااة شاااخص فقاار آباای، دارای کاامؤم

انحراد معیار بر میانگین  ترین مقدار ضریب تغییرات که از تقسیمبیش
( باوده  2/66ترین مقدار دامنة تغییرات  ( و بیش09/1شود  حاصل می

هاای  توان نتیجه گرفات کاه وضاعیت اساتان    است. بر این اسا  می
لفة منابع در وضعیتی نامناسب و توزیاع آن در میاان   ؤکشور از لحا  م

هاای  لفاه ؤها نامتوازن است. این عدم توازن در های  یاک از م  استان
لفاة دسترسای باا میاانگین     ؤلفة مناابع، م ؤدیگر وجود ندارد. پم از م

تاارین مقاادار اساات کااه بیااانگر دسترساای ناکااافی دارای کاام 48/41

های تخلیاه و تصافیة   های مختلف تقاضاکننده به آب و سیستمبخش
( و دامناة  45/7ترین انحراد معیاار   لفة ظرفیت کمؤفاضالب است. م

دهااد تفاااوت در ا داشااته اساات کااه نشااان ماای ( ر75/31تغییاارات  
باشاد. باا   تار مای  ها کملفهؤهای مختلف در این مولفه از سایر ماستان

( را دارد، باه  3/55ترین مقدار میانگین  لفه بیشؤتوجه به اینکه این م
هاای اقتصاادی و   های کشور از لحاا  ظرفیات  رسد که استانن ر می

لفاة  ؤهاا دارناد. م  سایر مولفه اجتماعی شرایط مساعدتری را نسبت به
( 59/14ها دارای انحراد معیار باالیی است  لفهؤمصرد نیز در میان م

 های مختلف کشور است.های زیاد در استانکه بیانگر تفاوت

 و چهارمحاا   هایاستان منابع لفةؤم در 5 جدو  نتایج به توجه با
 ،67/66 مقادار  ابا  ترتیب به و سمنان احمد بویر و کهگیلویه بختیاری،

 بررسای  از پام . دارناد  قارار  ساوم  تا او  جایگاه در 18/18 و 70/34
 شاده  یااد  اساتان  ساه  بارای  مولفاه  ایان  در اساتفاده  مورد متغیرهای
 و زیرزمینی آب منابع سرانة لحا  از هااستان این که شودمی مشخص
 هاایی استان میان این در. دارند مناسبی بسیار وضعیت ساالنه سطحی

 هاا آن باودن  پرآب بر افراد عموم عقیدة که گیالن و مازندران قبیل از
 ضاریب   آب مناابع  باه  دساتیابی  نوساانات  ن ر از اینکه وجود با است

 سبب به باشند،می دوم و او  رتبة حائز( ساالنه بارندگی متغیر تغییرات
 هاای تحلیال  و تجزیاه  در ساالنه سطحی و زیرزمینی آب منابع سرانة

 در همچنین. اندبوده دهم و پنجم جایگاه دارای ترتیب به بع،منا لفةؤم
 ترتیاب  به بوشهر و بلوچستان و سیستان تهران، هایاستان لفهؤم این
 کااه بااوده نامناساابی وضااعیت دارای 87/2 و 72/2 ،47/0 مقااادیر بااا
 نوساانات  و پایین زیرزمینی و سطح آب منابع به را نتیجه این توانمی

 داد.  نسبت هاآن بارر باالی
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 آن هایمولفه و آبی فقر شاخص توصیفی آمارهای -4جدول  

Table 4- Descriptive statistics of the Poverty Index and its components 

 
 اخص فقر آبیش لفه محیط زیستؤم لفه مصرفؤم لفه ظرفیتؤم لفه دسترسیؤم لفه منابعؤم

 
Resources Access Capacity Use Environment Water poverty index 

 میانگین
11.29 41.48 55.30 51.13 48.97 41.63 

Average 

 انحراد معیار
12.27 10.97 7.45 14.59 12.29 6.44 

Standard deviation 

 حداقل
0.47 11.47 43.43 17.81 8.11 27.38 

Minimum 

 حداکثر
66.67 61.29 75.18 72.83 66.44 52.17 

Maximum 

 دامنه تغییرات
66.20 49.82 31.75 55.03 58.33 24.79 

Range 

 قیتحق یهاافتهی: مأخذ
Source: Research findings 

 

 باه  کردساتان  و سامنان  یازد،  هاای استان نیز دسترسی لفةؤم در
 قارار  سوم تا او  جایگاه در 97/54 و 77/57 ،29/61 مقادیر با ترتیب

 شودمی مشخص لفهؤم این در استفاده مورد متغیرهای بررسی با. رنددا
 در آب باا  مارتبط  باالی تجهیزات و امکانات به توجه با نتیجه این که
 اساا   بار  یازد  استان نمونه عنوان به. است پذیر توجیه هااستان این
 و شاهری  نقااط  در آب انشاعاب  تعاداد  سارانه  لحا  از 3 جدو  نتایج

 و نخست جایگاه در فاضالب و آب هایشرکت پوشش تتح روستایی
 لفاه ؤم ایان  در. باشاند مای  کشاور  دوم جایگااه  در نیاز  سمنان استان
 ،47/11 مقاادیر  باا  کرمان و گلستان بلوچستان، و سیستان هایاستان

 هاای استان ظرفیت لفةؤم در. دارند نامناسبی وضعیت 11/26 و 2/25
 ،18/75 مقاادیر  باا  ترتیاب  باه  انتهر و بویراحمد و کهگیلویه بوشهر،

 نتیجاه  این اکتساب در. برخوردارند مناسبی وضعیت از 4/68 و 51/68
. اسات  باوده  برجسته بسیار سرانه داخلی ناخالص محصو  متغیر نقش
 دارای کشاور  هاای اساتان  این که گرفت نتیجه توانمی اسا  این بر

 تار مطلاوب  مادیریت  جهت فراوانی اجتماعی و اقتصادی هایظرفیت
 بلوچساتان،  و سیساتان  هاای اساتان  عکام،  بار . باشندمی آبی منابع

 58/47 و 76/46 ،43/43 مقاادیر  با غربی آذربایجان و شمالی خراسان
 آب مناابع  مادیریت  در پاایینی  اجتمااعی  و اقتصاادی  هاای ظرفیت از

 لفةؤم بودن نامناسب علت 3 جدو  نتایج اسا  بر. باشندمی برخوردار
 و ساوادی  باا  نارخ  پاایین  مقدار به توانمی را هااستان این رد ظرفیت
 از هاا اساتان  ایان  کاه  اگرچاه . دانست سرانه داخلی ناخالص محصو 
 پاایین  نیماة  در هام  لفهؤم این در محاسبه مورد دیگر متغیر دو لحا 
 نشاان  مصارد  لفاة ؤم محاسبة نتایج. دارند قرار هااستان نتایج جدو 
 ،83/72 مقاادیر  با کردستان و کرمانشاه نجان،ز هایاستان که دهدمی
 ایان  در. دارناد  قرار سوم تا او  جایگاه در ترتیب به 35/70 و 51/71
 هرمزگاان  و کرماان  بلوچساتان،  و سیستان هایاستان وضعیت لفهؤم

 آب مصارد  سارانه  به را مورد این علت توانمی که باشدنمی مناسب

 هاا آن اراضای  کال  از آبی زیرکشت سطح باالی سهم و پایین خانگی
 مقاادیر  باا  ساوم  تاا  او  رتباة  نیاز  زیست محیط لفةؤم در. داد نسبت
 و زنجاان  کردساتان،  هاای استان به مربوط 55/62 و 05/64 ،43/66

 ایان  در اساتفاده  ماورد  متغیرهاای  بررسی با. باشدمی جنوبی خراسان
 پاایین  مصارد  نتیجه این دلیل ترینعمده که شودمی مشخص لفهؤم

. اسات  بوده هااستان این کشاورزی اراضی در شیمیایی سموم و کودها
 آب مناابع  باه  آالیناده  ماواد  نفاوذ  کاهش به منجر تواندمی اقدام این

 قام،  هاای اساتان  وضعیت مولفه این در اما. گردد زیرزمینی و سطحی
 .باشدمی بحرانی کرمان و اصفهان
 استفاده با ختلفم هایاستان آبی فقر شاخص مقدار بعد مرحلة در

 هاای طبقاه  تشاکیل  از پام  و گردیاد  محاسبه شده یاد هایلفهؤم از
 در هاا آن بنادی تقسایم  باه  گذشته، بخش در شده داده شرح گانةپنج
 است.  آمده 6 جدو  در آن نتایج که شد پرداخته هاطبقه

 باا  کشاور  اساتان  پنج شودمی مشاهده 7 جدو  در که طورهمان
 آبای  امنیات  از نیاز  کشور استان دو و هستند مواجه آبی شدید بحران
 پنج و آبی کامل امنیت با کشور استان پنج همچنین. برخوردارند پایین
 . اندبوده روبرو باال آبی امنیت با نیز استان

 هرمزگان و گلساتان  کرمان، قم، بلوچستان، و سیستان هایاستان
 فقر شاخص برای 34/34و  98/33، 94/28 ،87/28 ،38/27 مقادیر با

 سیستان استان میان این در. باشندمی کشور هایاستان ترینناامن آبی
 مقاادیر  ترینکم مصرد و ظرفیت دسترسی، لفةؤم سه در بلوچستان و
 قام  اساتان  قرارگیری اصلی علت. باشدمی دارا کشور هایاستان در را
 ایان  زیارا . کارد  جساتجو  زیسات  محیط لفةؤم در باید را طبقه این در

 هاای استان میان در را شیمیایی سموم مصرد میزان ترینبیش استان
 و شایمیایی  کودهاای  مصرد میزان لحا  از این بر عالوه. دارد کشور

 . است نداشته مناسبی عملکرد نیز زیست محیط از حفاظت
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 آبی فقر شاخص اساس بر ایران هایاستان بندیطبقه -6جدول 

Table 6- Classification of provinces of Iran based on the water poverty index 

 امنیت کامل امنیت باال امنیت متوسط امنیت ضعیف ناامنی آبی

Water unsafe Lower safe Moderate safe Upper safe Full safe 
WPI<35.2 35.2≤WPI<38.41 38.41≤WPI<44.85 44.85≤WPI<48.07 WPI≥48.07 
 بوشهر آذربایجان شرقی آذربایجان غربی تهران نسیستان وبلوچستا

Sistan and Baluchestan Tehran Azerbaijan, West Azerbaijan, East Bushehr 

 چهارمحا  و بختیاری زنجان اردبیل گیالن قم

Qom Gilan Ardabil Zanjan Chahar Mahaal and Bakhtiari 

 کردستان سمنان اصفهان  کرمان

Kerman  Isfahan Semnan Kurdistan 

 کهگیلویه وبویراحمد کرمانشاه ایالم  گلستان

Golestan  Ilam Kermanshah Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad 

 مرکزی لرستان خراسان جنوبی  هرمزگان

Hormozgan  Khorasan, North Lorestan Markazi 

   خراسان رضوی  

  Khorasan, Razavi   

   خراسان شمالی  

  Khorasan, South   

   خوزستان  

  Khuzestan   

   فار   

  Fars   

   قزوین  

  Qazvin   

   مازندران  

  Mazandaran   

   همدان  

  Hamadan   

   یزد  

  Yazd   

 قیتحق یهاافتهی: مأخذ
Source: Research findings 

 

 زیسات  محایط  لفةمو لحا  از استان این تا شد موجب موارد این
 باه  منجر که باشد داشته کشور هایاستان میان در را وضعیت بدترین
 کرماان  اساتان  قرارگیری. است شده استان این آبی امنیت پایین رتبة
 دسترسای،  هاای مولفاه  پاایین  مقاادیر  به توانمی نیز را طبقه این در

 در هرمزگاان  استان همچنین،. دانست مرتبط زیست محیط و مصرد
 و 24 ،24 جایگااه  در ترتیاب  باه  مصرد و دسترسی منابع، هایهمولف
 اشااره  ماوارد  به توانمی را آن در آبی ناامنی علت که دارد قرار ام 28
استان گلستان نیز به سبب وضعیت نامناسب آن در دو . داد نسبت شده

 نتاایج  اسا  مولفة منابع و دسترسی در این طبقه قرار گرفته است. بر
 ایان  در نیاز ( 77/36  تهاران  و (37/36  گایالن  هایتاناس 5 جدو 
 .اندبوده برخوردار آبی ضعیف امنیت از بندیطبقه
  ،(17/52  بختیااری  و هاای چهارمحاا   اساتان  نتاایج  به توجه با

 و( 02/49  بوشهر ،(65/49  کردستان ،(63/51  بویراحمد و کهگیلویه

 آبای  کامال  امنیات  یدارا و باوده  آبی تنش فاقد نیز( 44/48  مرکزی
 کاه  نماود  اشااره  باید بختیاری و چهارمحا  استان مورد در. باشندمی
 جمله از و دارد قرار مناسبی وضعیت در منابع مولفة لحا  از استان این

 و چهارمحاا   اساتان . شاود مای  محساوب  کشاور  آب پار  هایاستان
 نیاز  زیست محیط و مصرد ظرفیت، دسترسی، هایمولفه در بختیاری

 نوزدهم هفدهم، هشتم، جایگاه در ترتیب به کشور هایاستان میان در
 کاه  رساد مای  ن ار  باه  اساا   ایان  بار . اسات  داشته قرار هفدهم و

 طبقاة  در بختیااری  و چهارمحاا   اساتان  قرارگیاری  دلیل تریناصلی
 و کهگیلویاه  اساتان . باشاد مای  آن آب فراوان منابع آبی، کامل امنیت

 و مصرد ظرفیت، دسترسی، منابع، هایولفهم به توجه با نیز بویراحمد
 باه  کشاور  هاای اساتان  میان در آن برای شده محاسبه زیست محیط
. دارد قارار  دوازدهم و سوم دوم، ششم، و بیست دوم، جایگاه در ترتیب

 ظرفیت منابع، هایمولفه در استان این که است آشکار کامال  رواین از
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 به نیز کردستان استان. باشدمی برخوردار مناسبی وضعیت از مصرد و
 محایط  و مصارد  دسترسای،  هاای لفاه ؤم در که خوبی وضعیت دلیل
. اسات  شاده  بندیرتبه آبی تنش فاقد هایاستان طبقة در دارد زیست

 هاای لفهؤم در استان این که نمود اشاره باید نیز بوشهر استان مورد در
 بوده شمش و هفتم او ، جایگاه دارای زیست محیط و مصرد ظرفیت،

 قرار دهم و هشتم و بیست جایگاه در دسترسی و منابع هایلفهؤم در و
 دارای طبقاة  در اساتان  این قرارگیری که رسدمی ن ر به. است گرفته
 این اجتماعی و اقتصادی هایظرفیت سبب به عمدتا  آبی کامل امنیت
 هایلفهؤم بررسی با مرکزی استان مورد در همچنین. باشد بوده استان
 وضاعیت  از شده یاد مولفة پنج در استان این که شد مشخص مختلف
 مناابع،  هاای لفاه ؤم در کاه طاوری  باه  باشاد می برخوردار قبولی قابل

 چهارم، جایگاه در ترتیب به زیست محیط و مصرد ظرفیت، دسترسی،
 .دارد قرار شانزدهم و ششم نهم، ششم،

 شاخص و هالفهؤم میان همبستگی ضرایب ماتریم محاسبة نتایج
 شاود مای  مشااهده  که طورهمان. است شده ارائه 7 جدو  در آبی فقر

 و مثباات ارتباااط دارای ظرفیاات مولفااة اسااتثنای بااه هااالفااهؤم تمااام
 ژاناگ  مطالعة با نتیجه این که باشندمی آبی فقر شاخص با داریمعنی

 میاان  همبستگی ضریب مقدار. دارد مطابقت چین در( 29  همکاران و
 دسترسی، منابع، هایلفهؤم برای ترتیب به آبی فقر شاخص با هالفهؤم

 و 776/0 ،628/0 ،459/0 بااا اساات براباار زیساات محاایط و مصاارد
 ارتبااط  مصارد  لفاة ؤم هاا، لفاه ؤم میاان  از رواین از. باشدمی 518/0
 .دارند آبی فقر شاخص با تریقوی

 
 آبی فقر صشاخ و هالفهؤم میان همبستگی ضرایب ماتریس نتایج -7جدول 

Table 7- Correlation coefficient matrix among the components and water poverty index  

  

لفه ؤم

 منابع

لفه ؤم

 دسترسی

لفه ؤم

 ظرفیت

لفه ؤم

 مصرف

لفه محیط ؤم

 زیست
 شاخص فقر آبی

  

Resource

s 
Access Capacity Use Environment 

Water poverty 

index 

Resources 

Correlatio

n 
1 

     
t-Statistic ----- 

     
Probabilit

y 
----- 

     

Access 

Correlatio

n 
0.130 1 

    
t-Statistic 0.694 ----- 

    
Probabilit

y 
0.494 ----- 

    

Capacity 

Correlatio

n 
0.007 0.244 1 

   
t-Statistic 0.037 1.333 ----- 

   
Probabilit

y 
0.971 0.193 ----- 

   

Use 

Correlatio

n 
0.051 0.361 0.129 1 

  
t-Statistic 0.268 2.049 0.686 ----- 

  
Probabilit

y 
0.791 0.050 0.498 ----- 

  

Environment 

Correlatio

n 
0.025 0.040 -0.284 0.395 1 

 
t-Statistic 0.131 0.214 -1.567 2.276 ----- 

 
Probabilit

y 
0.897 0.832 0.128 0.031 ----- 

 

Water poverty 

index 

Correlatio

n 
0.459 0.626 0.267 0.776 0.518 1 

t-Statistic 2.737 4.247 1.468 6.514 3.208 ----- 
Probabilit

y 
0.011 0.000 0.153 0.000 0.003 ----- 

 قیتحق یهاافتهی: مأخذ
Source: Research findings 

 

 هاای لفاه ؤم کاه  داشات  اظهاار  توانیم 7جدو   نتایج اسا  بر
بار ایان   . هساتند  داریمعنی و مثبت ارتباط دارای دسترسی و مصرد

 میزان آب با مرتبط امکانات و تجهیزات به دسترسی افزایش اسا ، با
 میاان  مثبات  ارتبااط . اسات  یافتاه  افازایش  هاا اساتان  در آب مصرد
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( 28  ارانهمکا  و تی وان هایمطالعه با دسترسی و مصرد هایمولفه
 به رو این از. دارد مطابقت چین در( 29  همکاران و ژانگ و ویتنام در
 را آب مصرد در جوییصرفه اصو  کشور هایاستان که رسدمی ن ر
 باین  همبساتگی  ضارایب  نتاایج  اساا   بار . دهناد نمای  قرار ن ر مد

 برقارار  داریمعنای  و مثبات  ارتباط زیست محیط و مصرد هایمولفه
 چاین  در( 29  همکااران  و ژاناگ  مطالعاة  باا  نتیجاه  ایان  کاه  اسات 

 کاه  دانست مرتبط مسئله این به توانمی را نتیجه این. دارد همخوانی
 هاای زماین  کال  از هاا آن آبای  زراعی اراضی سهم که هاییاستان در

 هاا آن شایمیایی  ساموم  و کودها مصرد میزان باشدمی کم کشاورزی
 است. ترکم

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 باه  باا  مختلاف  هاای استان آبی امنیت وضعیت حاضر پژوهش در
 به ادامه در و است گرفته قرار ارزیابی مورد آبی فقر شاخص کارگیری

 مختلاف  هاای اساتان  نتاایج،  باه  توجه با. شد پرداخته هاآن بندیرتبه
 هاای ظرفیات  دسترسای،  میازان  مناابع،  باه  دساتیابی  لحا  از کشور

 هایتفاوت زیست محیط شرایط و مصرد مقدار اجتماعی، و اقتصادی
 واقعای  وضاعیت  که رسدمی ن ر به این بر عالوه. دارند هم با فراوانی
 اسات،  آن بار  افاراد  عموم عقیدة که آنچه با کشور مختلف هایاستان
 بعدیتک هایقااوت که است آن بیانگر مهم این. است بوده متفاوت

 نادرست است ممکن ناطقم هایپتانسیل و آبی منابع وضعیت مورد در
 یکپارچاة  مادیریت  برقاراری  راساتای  در تا شودمی پیشنهاد لذا،. باشد
 ارزیاابی  به نگرجامع رویکردهای از استفاده با مداوم طور به آب منابع

 به دولت محدود مالی منابع تا شود پرداخته مناطق آبی امنیت وضعیت
 داده اختصاا   آبی یهاناامنی از ناشی مسائل با درگیر واقعی مناطق
 حاضار  پاژوهش  در آبی فقر شاخص کارگیری به مثا  عنوان به. شود

 مختلف هایمولفه و ابعاد لحا  از کشور هایاستان که نمود مشخص
 ایاران  در نتاایج،  اساا   بار . هساتند  وضعیتی چه دارای آب با مرتبط
، قم بلوچستان، و سیستان هایاستان به جانبههمه توجه اصلی، اولویت
 .اندمواجه آبی شدید بحران با که باشدو گلستان می هرمزگان کرمان،

 توصایه  هاا در مولفاة مناابع،   با توجه به وضعیت بحرانای اساتان  
 میازان  بار  کنترلای  امکانات و تجهیزات از استفاده با دولت تا گرددمی

 بخاش  در ماورد  ایان  انجاام . کناد  ن اارت  آبی محدود منابع مصرد
 کشااور آب منااابع درصااد 90 از باایش نناادةکمصاارد کااه کشاااورزی

 هاای سیاسات  کارگیری به. است برخوردار فراوانی اهمیت از باشد،می
 کشات  الگاوی  تادوین  آب، منابع انتقا  و تأمین هایپروژه از حمایتی

 برقاراری  راساتای  در نیز آب مصرد در جوییصرفه ترویج و اندوزآب
 دیگار  طارد  از .اسات  ضاروری  بسایار  آب مناابع  یکپارچاة  مدیریت
 با و بوده منابع مولفة به مربوط( 2/66  تغییرات دامنة مقدار ترینبیش
 داشت اظهار توانمی( 09/1  آن باالی تغییرات ضریب مقدار به توجه

 بار . اسات  ناامتوازن  مختلاف  هاای استان میان در آب منابع توزیع که
 در گریباازن  طریق از دولت تا شودمی پیشنهاد توازن، عدم این اسا 
 آب مناابع  راساتایی هام  و منااطق  کشاورزی محصوالت تولید الگوی
 ناشای  مشکالت شدت از کشت زیر سطوح ارتقاء هایسیاست با هاآن
 . بکاهد آبی تنش از

 48/41 میاانگین  باا  مناابع،  لفاة ؤم از پام  نیاز  دسترسای  لفةؤم
 اسا  این بر. باشدمی دارا هالفهؤم میان در را میانگین مقدار ترینکم

 انتقا  و تأمین تجهیزات در پایین گذاریسرمایه که است آشکار کامال 
 هاای اساتان  در فاضاالب  تصافیة  و تخلیاه  هاای سیساتم  و آب منابع

 تقاضااکننده  مختلف هایبخش ناکافی دسترسی موجب کشور مختلف
 هاای اساتان  کاه  حاالی  در. است شده آب با مرتبط رفاهی امکانات به

 ساایر  باه  نسابت  اجتمااعی  و اقتصاادی  هاای تظرفی لحا  از کشور
 توصایه  رو ایان  از. هساتند  برخاوردار  تریمناسب وضعیت از هالفهؤم

 در موجاود  هاای ظرفیات  کاارگیری  باه  طریاق  از دولات  که گرددمی
 مارتبط  رفاهی تجهیزات و امکانات ارتقاء به کشور مختلف هایاستان

 . بپردازد آب با
 کرمااان، بلوچسااتان، و انسیساات هااایاسااتان مصاارد لفااةؤم در

 بار  ماورد  ایان  که نیستند برخوردار مناسبی وضعیت از قم و هرمزگان
 هاآن تا است شده موجب و بوده اثرگذار نیز هااستان این نهایی جایگاه

 ایان  در ماورد  ایان  علات . برناد  سار  به آبی شدید بحران وضعیت در
 زیرکشت سطح باالی سهم و پایین خانگی آب مصرد سرانه هااستان
 تاوان مای  نتاایج  این به توجه با. باشدمی کشاورزی اراضی کل از آبی
 گرایای تخصص به دولت تا است رسیده آن زمان اکنون که کرد اشاره
 در را آبای  تانش  دارای هاای استان و آورد روی اقتصادی هایفعالیت
 محیط مولفة در. سازد محدود آبی محصوالت کشت زیر سطح افزایش
. اسات  بحرانای  کرماان  و اصفهان قم، هایاستان عیتوض نیز زیست
 در شایمیایی  سموم و کودها باالی مصرد نتیجه این دلیل ترینعمده
 باه  منجر تواندمی اقدام این. است بوده هااستان این کشاورزی اراضی
 لاذا، . گردد زیرزمینی و سطحی آب منابع به آالینده مواد نفوذ افزایش
 باه  شایمیایی  ساموم  و کودهاا  فارور  بار  دولات  تا شودمی پیشنهاد

هاای مباارزه باا    نماید و به سایر رور ن ارت هااستان این کشاورزان
 .ها روی آوردآفات و بیماری

 مولفاة  همبساتگی  ضاریب  محاسبة نتایج اسا  بر دیگر طرد از
 بناابراین . دارد آبای  فقار  شااخص  باا  را خطی ارتباط بیشترین مصرد

 بهباود  باه  منجار  بتواند مولفه این در رکزتم که داشت انت ار توانمی
 کاارگیری  باه  باا  تاوان مای . شود مختلف هایاستان آبی فقر ترسریع
 آبای  مناابع  اتاالد  از آبیااری  پیشرفتة هایرور و نوین هایفناوری

 بنابراین،. پرداخت آبی منابع افزایش به طریق این از تا نمود جلوگیری
 آب، مناابع  عرضاة  هاای رسااخت زی بهبود طریق از تا گرددمی توصیه
 ماورد  در. شاود  داده قارار  کنندگانمصرد اختیار در محدود آبی منابع
 باا  دارمعنای  و مثبات  خطای  ارتبااط  وجاود  با نیز زیست محیط مولفة



 91     ایران هایاستان در آبی امنیت وضعیت سنجش

 عرضاة  کنتار   طریاق  از دولات  کاه  شودمی توصیه آبی فقر شاخص
 بار  تنبیهای  و تشاویقی  هایسیاست اعما  و شیمیایی سموم و کودها
 تاوان مای  دیگار  طارد  از. بیافزایاد  اقالم این مصرد کاهش سرعت

 در گیااهی  هاای پوشاش  و جنگلای  مناطق بر ن ارت که کرد پیشنهاد
 یابد. افزایش پایین رتبة دارای هایاستان
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Introduction: Rapid growth in the world population would substantially exacerbate pressure on all resources 

particularly water resources and consequently would cause difficulties in global food security. In addition, 

degradation of water resources is one of the greatest environmental challenges facing almost all countries around 

the world including Iran. In Iran, the situation is even worse as it is located in a dried and low precipitation 

region. Thus, before Iran reaches at an irrevocable point, it needs to revisit its development policies. In fact, what 

is considered as a strategic principle in the path of sustainable development is the balance between the 

development policies and the state of the existing country's natural resources base, specially the water resources. 

Thus, in order to manage optimal usage of water resources and to coordinate farm land utilization policies and 

water resource availability in different provinces, information on water security situation in terms of physical, 

social and economic factors are necessary. The present study seeks to specify the status of water security in 

provinces of Iran using water poverty index. 

Materials and Methods: Given that water security is a multidimensional concept and it is not possible to use 

one variable to represent its different dimensions, the indicator method is typically used to evaluate this concept. 

In the present study, the Poverty Index is utilized to measure water security in different provinces of Iran. This 

index consists of five main water related components including: Resources Accessibility, Capacity, 

Consumption, and Environment. These components in turns are determined by various variables such as the 

volume of groundwater resources and annual surface water per person, the variation of rainfall in a 10-year 

period, number of household having  access to public water pipeline, percentage of population having access to 

urban wastewater collection and disposal services, percentage of population covered by the social security 

services, literacy rates in the population over the age of 6, rate of participation, GDP at constant prices, 

employment rate in non-agricultural activities, annual water usages, percentage of irrigated land, amount of 

fertilizer and pesticides distributed annually, and percentage of protected areas under the management of the 

Environmental Protection Agency. These variables are first standardized using minimum-maximum method 

Then, an index for each of the five components are computed. Next, an index of water poverty is calculated for 

each province by aggregating all five components. At the end, based on the index of water poverty all provinces 

are classified into Water Unsafe, Lower safe, Moderate safe, Upper safe, and Full Safe provinces. 

Results and Discussion: Results revealed that, five provinces, including Sistan va Baluchestan, Qom, 

Kerman, Hormozgan and Golestan were the most insecure provinces based on the calculated water poverty 

index. These regions are facing a severe water crisis. Two provinces, including Tehran and Gilan, had lower safe 

water security. Also, five provinces, consisting of East Azerbaijan, Zanjan, Semnan, Kermanshah and Lorestan 

faced upper safe situation, while five provinces, including Bushehr, Chahar Mahaal va Bakhtiari, Kohgiluyeh va 

Boyer-Ahmad, Kurdistan and Markazi had full Safe of water security. Other provinces were ranked in moderate 

safe status in Iran. The correlation between Water Poverty Index (WPI) and its components indicates that all 

components are positively and significantly correlated with the Water Poverty Index, except for the capacity 

item. The magnitudes of the calculated correlation coefficients in this study were 0.459, 0.628, 0.776 and 0.518, 

respectively for resources accessibility, capacity, consumption, and environment components. The consumption 

item has the strongest relationship with the Water Poverty Index. Consequently, in order to improve water 

security, it is recommended that policy makers give priority to this item.   

Suggestion: Given that the roots of existing water poverty in different provinces were not the same, it is 

suggested that water policy makers and planners take into consideration the province-specific factors for setting 

up the planes aiming to prevent more water insecurity in Iran. From this point of view, the WPI results can be 

used to prioritize the provinces and understand the roots of water insecurity in each of the provinces. Providing 

water security or water poverty map for Iran is essential for having a clear understanding of water security 
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situation in different regions in Iran and is recommended. Finally, information provided by WPI can be used in 

efficient management of water resources in different provinces and at national level.  
Keywords: Iran, Water poverty index, Water security 
 


