ارزش آب
در ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان

محمد حاج رسولیها مشاور وزیر نیرو و معاون تلفیق و تنظیم گری
خرداد 1400

 اردن ،لبنان و تونس سرانه جریان سیالبی
کمتر از  300مترمکعب در سال دارند ،حذف
شده اند.

 عراق ،آذربایجان و مکزیک سرانه جریان
سیالبی باالی  2000مترمکعب در سال دارند،
حذف شده اند.
 با توجه به سرانه آب تجدیدپذیر کم در ایران
بایستی به سقف ترکیه و اسپانیا برسیم.

 ترکیه همه جریان های سطحی خود را ذخیره نموده
است 100( .درصد)
 ایران و اسپانیا شاخص برابری به لحاظ درصد ذخیره
دارند ،این در حالی است که سرانه آب تجدیدپذیر

ایران بسیار کمتر از اسپانیا است.
 جریان سطحی در سال های نرمال  70میلیارد
مترمکعب می باشد ،که با تقسیم بر جمعیت ایران،
سرانه آب تجدیدپذیر از منابع آب سطحی در ایران
 842مترمکعب می باشد.

 تولید ناخالص ملی ایران ( 445 )GDPمیلیارد
دالر است( .فائو )2016
 سهم بخش کشاورزی  9/5درصد و معادل 42
میلیارد دالر می باشد.
 با توجه به حجم  87میلیارد مترمکعب مصرف آب
در بخش کشاورزی ،بازده اقتصادی مصرف آب
در این بخش  0/5دالر بر مترمکعب است ،که

حداقل بایستی به یک دالر افزایش یابد.
 تعادلی در واردات محصوالت در کشور
علیرغم اینکه بازده اقتصادی مناسبی نیز
ندارد ،وجود ندارد
 طی  30سال اخیر رشد تولید محصوالت
استراتژیک  1/9برابر شده ،در صورتیکه
محصوالت غیر استراتژیک  2/6برابر شده
است.
 متوسط قیمت آب کشاورزی در جهان 0/05
دالر میباشد که در ایران در بخش آب
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زیرزمینی این عدد است و در بخش آب
است
سطحی
 در بخش آب شرب این عدد در دنیا یک
دالر است که در ایران حدود
می باشد
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این عدد

با سرمایه گذاری بیش از  100میلیارد دالر در صنعت آب و ایجاد زیرساخت های توسعه ای با:
 ساخت و به بهره برداری رسیدن  194سد ملی با حجم مخازن حدود  53میلیارد مترمکعب احداث 2میلیون و چهارصد هزار هکتار شبکه های آبیاری و زهکشی مدرن ایجاد حدود 13هزار مگاوات ظرفیت منصوبه برقابی تامین پایدار و مطمئن آب شرب برای بخش اعظمی از جمعیت کشور مهیا شده است. تامین آب تنظیم شده برای بخش کشاورزی در مناطق با پتانسیل خاک مناسب برای ارتقا تامین غذای کشور و با استاندارد مرتبط وبراساس شرایط بارش های سالیانه مهیا شده است.
 تامین پایدار آب صنایع در نقاط مختلف کشور فراهم شده است. رهاسازی حقابه های زیست محیطی در تمامی فصول حسب بارش های سالیانه و میزان آورد رودخانه ها امکانپذیر شده است.لذا ،با رعایت اصل آمایش سرزمین و مزیت های استراتژیک مناطق مختلف کشور ،شرایط اقلیمی ،توان زیستی و اکولوژی مناطق ،آب قابل برنامه
ریزی هر حوضه آبریز ،بازچرخانی آب ،استفاده از ظرفیت آب دریاهای جنوب کشور در سوق دادن صنایع پرآب به این سواحل ،مباحث آموزشی و ارتقا
فرهنگ عمومی در اهمیت آب در همه ابعاد توسعه ای ،الزامات مقرر در موضوع آب در مقیاس حوضه های آبریز و اهداف استقرار ساختار حوضه ای در
کشور ،می توان با بازنگری در تخصیص های آب صادر شده و با حجم سرمایه گذاری های صورت گرفته و با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی ،فرهنگی،
سیاسی و حتی امنیتی آب در مناطق مختلف کشور ،ارزش افزوده باالتر به ازای هر مترمکعب آب و ارتقا سطح رفاه عمومی در همه نقاط کشور را میسر
و مقدور نمود .این موضوع نیازمند مشارکت پذیری و مشارکت جویی همه ذی نفعان و ذی مدخالن در تصمیم گیری های مرتبط با مدیریت توامان
عرضه و تقاضا و سازگاری با شرایط کم آبی در ساختار جدید استقرار یافته در بخش آب کشور می باشد.

