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هقذهِ
ٔشوض تحمیمات حٛص ٜآب ػاصٔاٖ ُّٔ ٞش ػاِ ٝتا ا٘تـاس ٌضاسؽٞا  ٚتشٌضاسی اجالعٞای ٔختّف دس ٔٛسد
ٚضؼیت "ٔلشفٔ ،ذیشیت  ٚتمؼیٓ ٘اػادال٘ ٝآب" دس جٟاٖ ٞـذاس ٔیدٞذٌ .ضاسؽ اخیش ایٗ ٔشوض تا ػٛٙاٖ
", Water for a Sustainable World
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ٔ 22اسع  ٚ 2015تٙٔ ٝاػثت سٚص جٟا٘ی آب ٔٙتـش ؿذ .دس ٌضاسؽ ٔزوٛس ،اتتذا تٛٔ ٝضٛع آب  ٚتٛػؼ ٝپایذاس
پشداخت ٝؿذ ٜاػت  ٚدس تخؾ د ْٚآٖ چاِؾٞای پیؾ سٚی ٔذیشیت ٔٙاتغ آب جٟاٖ ٘اؿی اص تٛػؼ ٝػشیغ
تخؾٞای ٔختّف ٔلشف  ٚپذیذ ٜتغییش الّیٓ ٔٛسد تشسػی لشاس ٌشفت ٝاػت .دس ا٘تٟای ٌضاسؽ ٘یض تٔ ٝؼائُ ٚ
ٔـىالت ٔذیشیت ٔٙاتغ آب دس تشخی اص ٔٙاعك د٘یا ؿأُ اسٚپا  ٚآٔشیىای ؿٕاِی ،آفشیما ،آػیا  ٚالیا٘ٛػی،ٝ
آٔشیىای التیٗ  ٚوـٛسٞای حٛص ٜواسائیة  ٚوـٛسٞای ػشتی ٔزوٛس اؿاس ٜؿذ ٜاػت.
ٌضاسؽ پیؾ س ،ٚچىیذ ٜاعالػات ٘ ٚىات ٔ ٟٓاؿاس ٜؿذ ٜدس ٌضاسؽ فٛق اِزوش ٔیتاؿذ و ٝدس  5تخؾ
"جٕؼیت  ٚدػتشػی تٙٔ ٝاتغ آب"ٙٔ" ،اتغ آب"ٔ" ،لاسف آب"ٔ" ،ذیشیت ٔٙاتغ آب  ٚچاِؾٞا" ٚ
"ٞذفٌزاسی تخؾ آب جٟاٖ تشای  2050تا دیذ تٛػؼ ٝپایذاس" تلٛست تیتشٚاس اسائ ٝؿذٜا٘ذ .أیذ اػت ٔغاِؼٝ
ایٗ خالكٌ ٝضاسؽ ٔفیذ فایذ ٜلشاس ٌیشد .دس ا٘تٟا الصْ ٔیدا٘ٓ اص صحٕات آلایاٖ؛ فشؿاد وٞٛیاٖ ،اؿىاٖ فشخ ٘یا
 ٚسضا سٚصتٟا٘ی و ٝت ٝتشتیة تیـتشیٗ ػ ٟٓدس تٟی ٝایٗ ٌضاسؽ داؿتٝا٘ذ ،تـىش  ٚلذسدا٘ی ٕ٘ایٓ.
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بخش اٍل :جوعیت ٍ دستزسی بِ هٌابع آب
 .1جٕؼیت جٟاٖ دس ػاَ  2050تاِغ تش ٔ 9/1یّیاسد ٘فش خٛاٞذ تٛد و ٝاص ایٗ ٔمذاس حذٚد  %69ؿٟش٘ـیٗ
ٞؼتٙذ .ػ ٟٓوـٛسٞای دس حاَ تٛػؼ ٝاص جٕؼیت ؿٟش٘ـیٗ دس ػاَ  %93 ،2050خٛاٞذ تٛد و %40 ٝآٖٞا دس
ٔحّٞٝای پشجٕؼیت  ٚفالذ تٟذاؿت ٔٙاػة ص٘ذٌی خٛاٙٞذ ٕ٘ٛد.
 .2جٕؼیت ؿٟش٘ـیٗ لاسٞ ٜای آػیا  ٚآفشیما تا ػاَ  2030د ٚتشاتش خٛاٞذ ؿذ.
 ٓٞ .3او ٖٛٙحذٚد  %54اص جٕؼیت جٟاٖ (ٔ 3/9یّیاسد ٘فش) ؿٟش٘ـیٗ ٞؼتٙذ و %30 ٝآٟ٘ا دس ٔحّٞٝای
پشجٕؼیت  ٚفالذ تٟذاؿت ٔٙاػة ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ.
 ٓٞ .4اؤ 1/1 ٖٛٙیّیاسد ٘فش دس جٟاٖ وأال ت ٝآب ؿشب ػآِ دػتشػی ٘ذاس٘ذ ٔ 2/5 ٚیّیاسد ٘فش اص تٟذاؿت
ٔٙاػة ٔحشٞ ْٚؼتٙذ.
 .5حذٚد  %90اص افشادی و ٓٞ ٝاو ٖٛٙاص تیآتی س٘ج ٔیتش٘ذ ،دس آػیا  ٚآفشیما ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ.
 .6عی د ٚدٌ ٝٞزؿتٔ 2/3 ٝیّیاسد ٘فش تٙٔ ٝثغ آب آؿأیذ٘ی ٔٙاػةتش ٔ 1/9 ٚیّیاسد ٘فش ت ٝأىا٘ات تٟذاؿتی
پیـشفت ٝدػتشػی پیذا وشدٜا٘ذ .اص ٔ 2/3یّیاسد ٘فشی و ٝتٙٔ ٝثغ آب آؿأیذ٘ی ٔٙاػة تش دػتشػی پیذا
وشدٜا٘ذ ،حذٚد ٔ 1/6یّیاسد ٘فش اص آب ِِٝٛوـی دس ٔحُ ػى٘ٛت خٛد اػتفادٔ ٜیوٙٙذ.

بخش دٍم :هٌابع آب
 .1تغییش الّیٓ اثشات ٔؼتمیٓ  ٚغیشٔؼتمیٓ تش سٚی وُ چشخٞ ٝیذسِٛٚطیىی خٛاٞذ داؿت و ٝاص ٔیاٖ آٟ٘ا ٔی
تٛاٖ ت ٝتغییش تٛصیغ ٔىا٘ی  ٚصٔا٘ی ٔٙاتغ آب وـٛسٞا ،واٞؾ دػتشػی آٟ٘ا تٙٔ ٝاتغ آب ،واٞؾ تغزی ٝآتخٛاٖٞا
 ٚواٞؾ ویفیت ٔٙاتغ آب اؿاسٕٛ٘ ٜد .تؼال ٜٚدٔای تاالتش آب تاػث ایجاد ا٘ٛاع آِٛدٌی و ٝػالٔت ا٘ؼاٖٞا ٚ

1

شزایط فعلی ٍ آتی هٌابع ٍ هصارف آب جْاى

اوٛػیؼتٓ سا دس ٔؼشم خغش لشاس خٛاٞذ دادٔ ،ی ٌشدد .تا تٛج ٝت ٝایٙى ٝاثشات تغییش الّیٓ پیچیذ ٚ ٜغیشلاتُ
پیؾتیٙی ٞؼتٙذ ،ت ٝاحتٕاَ صیاد تماضای آب ٘یض تحت تأثیش لشاس خٛاٞذ ٌشفت.
 .2ػشا٘ٙٔ ٝاتغ آب تجذیذپزیش وـٛسٞا دس حاَ واٞؾ اػت .ؿىُ ٔ 1مذاس ػشا٘ٙٔ ٝاتغ آب تجذیذپزیش
وـٛسٞای ٔختّف سا ٘ـاٖ ٔیدٞذ.

شكل  -4تَسیع سزاًِ آب تجذیذپذیز كًٌَی در جْاى

بخش سَم :هصارف آب
 .1تشاػاع ٘تایج پیؾتیٙی ٞا ،تا ػاَ ٔ 2050یضاٖ تماضای جٟا٘ی آب  %55افضایؾ ٔی یاتذ .تیـتش ایٗ
افضایؾ تماضا ٔشتٛط ت ٝتخؾ كٙؼت ،ؿشب  ٚا٘شطی خٛاٞذ تٛد .دس ؿىُ ٔ 2یضاٖ تماضای جٟا٘ی آب دس
ػاَٞای ٔ 2050 ٚ 2000مایؼ ٝؿذ ٜاػت.
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٘ .2یاص آتی تخؾ كٙؼت دس ػاَ  2050دس حذٚد  %400تماضای فؼّی خٛاٞذ تٛد.
 %20 .3وُ آب تشداؿت ؿذ ٜاص ٔٙاتغ آب ؿیشیٗ جٟاٖ دس ػاَ  2035جٟت تِٛیذ ا٘شطی ٔلشف خٛاٞذ ؿذ
(ایٗ سلٓ دس حاَ حاضش ٔ %15ی تاؿذ) .ػ ٟٓتخؾ وـاٚسصی اص وُ آب تشداؿت ؿذ ٜاص ٔٙاتغ آب ؿیشیٗ
جٟاٖ دس ػاَ  %70 ،2035خٛاٞذ تٛد و ٝایٗ سلٓ دس وـٛسٞای وٕتش تٛػؼ ٝیافت ٝتیؾ اص  %90خٛاٞذ تٛد.

شكل  -2تقاضای جْاًی آب در سالّای 2202 ٍ 2222

 ٓٞ .4اوٙٔ ٖٛٙاتغ آب صیشصٔیٙی تأٔیٗ وٙٙذ ٜتیؾ اص  %50اص آب ؿشب  %43 ٚاص آب تخؾ وـاٚسصی جٟاٖ
ٔیتاؿٙذ.
 ٓٞ .5او ٖٛٙتیؾ اص ٔ 2/5یّیاسد ٘فش دس ػشاػش جٟاٖ تشای سفغ ٘یاصٞای اِٚی ٝخٛد تٟٙا ت ٝآبٞای صیشصٔیٙی
ٔتىی ٞؼتٙذ.
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 ٓٞ .6او ٖٛٙتمشیثاً  %11آب ؿیشیٗ تشداؿت ؿذ ٜدس جٟاٖ تٔ ٝلاسف خاٍ٘ی ٔیسػذ.
 ٓٞ .7او ٚ ٖٛٙدس ٔمیاع جٟا٘یٔ ،یضاٖ تشداؿت اص ٔٙاتغ آب جٟاٖ ٔؼاٚی "حذ جٟا٘ی آب لاتُ تشداؿت وٝ
پایذاسی اوِٛٛطیىی سا ت ٝخغش ٕ٘ی ا٘ذاصد" ٔیتاؿذ .أا دس ٔمیاع ٔٙغمٝای ،حذٚد  %33اص جٕؼیت جٟاٖ اص ایٗ
حذ ػثٛسوشد ٜا٘ذ  ٚایٗ ٔیضاٖ تا ػاَ  2030ت٘ ٝلف جٕؼیت جٟاٖ افضایؾ خٛاٞذ یافت.
 ٓٞ .8او ٖٛٙوـاٚسصی ٔلشف وٙٙذ %70 ٜاص آب تشداؿت ؿذ ٜاص ٔٙاتغ آب ؿیشیٗ جٟاٖ ٔیتاؿذ.
 .9اٌش جٟاٖ تا ٔیضاٖ فؼّی تٔ ٝلشف آب ادأ ٝدٞذ تا ػاَ ٔ 2025یالدی تیؾ اص ٔ 2/7یّیاسد ٘فش دس جٟاٖ تا
وٕثٛد آب ٔٛاج ٝخٛاٙٞذ ؿذ.

بخش چْارم :هذیزیت هٌابع آب ٍ چالش ّا
ٙٔ .1اتغ آتی ت ٝا٘ذاص ٜوافی سٚی وش ٜصٔیٗ ٚجٛد داسد .تضسٌتشیٗ ٔـىُ ػٛء ٔذیشیت تش ٔٙاتغ آب جٟاٖ اػت.
٘یاص تٔ ٝذیشیتی ٔؤثش ،و ٝآب ٔٛسد ٘یاص سا ٔیاٖ ٔٙاعك وٓآب تمؼیٓ وٙذ ،احؼاع ٔیؿٛد.
 .2وٕثٛد آب آؿأیذ٘ی دس آیٙذ ،ٜتیـتش دس ٔٙاعمی ٔـاٞذ ٜخٛاٞذ ؿذ و ٝاص آب ٛٞ ٚای خـه ٌ ٚشْ
تشخٛسداس٘ذ.
 .3دس كٛست ػذْ تغییش سٚی ٝی و٘ٛٙی ٔلشف آب دس جٟاٖ ،تا ػاَ  2030جٟاٖ تا  %40وٕثٛد آب ٔٛاجٝ
خٛاٞذ ؿذ.
 .4دس كٛست ػذْ تغییش سٚی ٝی و٘ٛٙی ٔلشف آب دس جٟاٖ ،افضایؾ اضاف ٝتشداؿت اص وُ ٔٙاتغ آب جٟاٖ اص
ٔمذاس  %15فؼّی ت %20 ٝتا ػاَ  2035خٛاٞذ سػیذ.
 ٓٞ .5او ٖٛٙتیؾ اص  %20اص ٔٙاتغ آب صیشصٔیٙی جٟاٖ تا اضاف ٝتشداؿت سٚتشٞ ٚؼتٙذ .دس كٛست ػذْ تغییش
سٚی ٝی و٘ٛٙی ٔلشف ٔٙاتغ آب صیشصٔیٙی ،پیأذٞایی چ ٖٛافت ػغح ایؼتایی آب صیشصٔیٙی ،فش٘ٚـؼت ػغح
4

شزایط فعلی ٍ آتی هٌابع ٍ هصارف آب جْاى

صٔیٗ ٘ ٚفٛر آب ؿٛس ت ٝآتخٛاٖٞا دس ٔٙاعك تحت تأثیش ا٘تظاس ٔی سٚد .اص دیٍش اثشات ٔٙفی اضاف ٝتشداؿت اص
ٔٙاتغ آب صیشصٔیٙی ،افضایؾ تغزیٌٝشایی سٚدخا٘ٞٝا  ٚدس ٘تیج ٝواٞؾ ٔٙاتغ آب ػغحی ٔیتاؿذ.
 .6تا ػاَ  2050افضایؾ تِٛیذ تخؾ وـاٚسصی تایذ تغٛس ٔتٛػظ دس جٟاٖ  ٚ %60تیؾ اص  %100دس وـٛسٞای
دس حاَ تٛػؼ ٝتاؿذِ .ض ْٚاػتفاد ٜواسآٔذ اص آب تشای تِٛیذ ٔحلٛالت وـاٚسصی تیؾ اص پیؾ احؼاع ٔی ؿٛد.
 ٓٞ .7اؤ 850 ٖٛٙیّی ٖٛسٚػتایی فمیش دس جٟاٖ ػال ٜٚتش تٟذاؿت  ٚآب آؿأیذ٘ی ،اص دػتشػی ت ٝآب ٔٛسد
٘یاص تشای تِٛیذ ٔحلٛالت وـاٚسصی (ؤ ٝؼٕٛالً ٔٙثغ اكّی دسآٔذ آٟ٘اػت)٘ ،یض ٔحشٞ ْٚؼتٙذ .تذ ٖٚدػتیاتی
تٔ ٝذیشیت پیـشفت ٝآب وـاٚسصی ،فمش دس ایٗ ٔٙاعك ادأ ٝخٛاٞذ داؿت.
 .8سلاتت تیٗ تخؾٞای ٔختّف ٔلشف آب ٕٞ ٚچٙیٗ سلاتت تیٗ ریٙفؼاٖ ٔٙاتغ آب ٔـتشن (اػتاٟ٘ا ٚ
وـٛسٞا) ،سیؼه اختالفات ٙٔ ٚاصػات ٔحّی ٙٔ ٚغم ٝای  ٚادأ ٝتیػذاِتی دس دػتیاتی ت ٝخذٔات سا افضایؾ
ٔیدٞذ .دس ایٗ ٔیاٖ ٔحیظصیؼت  ٚحاؿی٘ٝـیٙاٖ  ٚلـش آػیةپزیش ،تاص٘ذٌاٖ اكّی ایٗ سلاتت خٛاٙٞذ تٛد.
 .9تا تٛػؼ ٝجٛأغ ،اٍِٞٛای ٔلشف آب خاٍ٘ی تغییش  ٚت ٝػٕت اػتفاد ٜاص آب ِِٝٛوـی خٛاٞذ سفت (تخلٛف
دس جٛأغ ؿٟشی) .اػتفاد ٜاص آب ِِٝٛوـی اٌشچٔ ٝضایای صیادی داسدِٚ ،ی تاػث تٕایُ تٔ ٝلشف تیـتش ٘یض
ٔیؿٛدو ٝفـاس تش ٔٙاتغ آتی  ٚتأػیؼات تلفی ٝفاضالب سا ٔٛجة خٛاٞذ ؿذ.
.10

 ٓٞاو ٖٛٙافضایؾ ٔـخلی دس اػتفاد ٜاص آبٞای تؼتٝتٙذی ٔـاٞذٔ ٜیؿٛد (ؿىُ  .)3اٌش چٔ ٝمذاس

وُ آٖ ٘اچیض اػت (تمشیثاً  %6آب ؿشب ٔلشفی د٘یا دس ػاَ  )2010أا ٍ٘شا٘یٞایی دس خلٛف آِٛدٌی ٔحیظ
صیؼت تٛػظ تغشیٞا ٚجٛد داسد.
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شكل  -9رشذ استفادُ اس آب بستِبٌذی بعٌَاى هٌبع آب آشاهیذًی در هٌاطق شْزی بیي سالّای  2222تا 2242

ٟٔ .11اجشت جٕؼیت ٘یض تش دػتشػی ت ٝآب تأثیش ٔیٌزاسد٘ .شخ تاالی ؿٟش٘ـیٙی دس تؼیاسی اص وـٛسٞای
جٟاٖ تا تٛا٘ایی دِٚتٞا تشای تأٔیٗ آب آؿأیذ٘ی ٟٔ ٚیا وشدٖ ؿشایظ ٔٙاػة تٟذاؿت  ٚتٟثٛد اسائ ٝخذٔات
تغاتك ٘ذاسدٟٔ .اجشت اص ٔٙاعك سٚػتایی تٙٔ ٝاعك ؿٟشی ،دِٚتٞا سا تا چاِؾ ٔذا ْٚدس اسائ ٝخذٔات اِٚی ٝآب
ؿشب  ٚتٟذاؿت ،تٝخلٛف دس ٔٙاعك فمیش تشٖٚؿٟشی  ٚصاغ٘ٝـیٙاٖ ٔٛاجٔ ٝیوٙذ.
 .12تؼیاسی اص وـٛسٞای دس حاَ تٛػؼ ٝفالذ صیشػاختٞای جٕغآٚسی  ٚتلفی ٝفاضالب ٞؼتٙذ .دس غیاب
ػأا٘ٞٝای اكِٛی صٞىـی ،فاضالبٞا تا سٚا٘ابٞای ؿٟشی ٔخّٛط ؿذ ٚ ٜتاػث آِٛدٌی تیـتشی ٔیؿ٘ٛذ.
تخٕیٗ صد ٜؿذ ٜو ٝتا  %90اص فاضالب وـٛسٞای دس حاَ تٛػؼ ٝتذٞ ٖٚیچٌ ٝ٘ٛتلفیٝای ٔؼتمیٕاً تٝ
سٚدخا٘ٞٝا ،دسیاچٞٝا  ٚالیا٘ٛعٞا ٚاسد ٔیؿ٘ٛذ.
 .13تخٕیٗٞا ٘ـاٖ ٔیدٙٞذ و ٝحتی دس وـٛسٞای تا دسآٔذ تاالی ٔتٛػظ جٟا٘ی ،فاضالب  %75اص
خا٘ٛادٜٞای داسای ؿثى ٝفاضالب تغٛس ٔٙاػة تلفیٕ٘ ٝیؿٛد .سٞا وشدٖ فضٛالت ا٘ؼا٘ی تلفی٘ ٝـذٛٔ ،ٜجة
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آِٛدٌی سٚدخا٘ٞٝا ،دسیاچٞٝا  ٚػٛاحُ ٔیؿٛدٕٞ .چٙیٗ ػاصٔاٖ تٟذاؿت جٟا٘ی  ٚتش٘أ ٝپایؾ ٔـتشن
ی٘ٛیؼف دسیافتٝا٘ذ ؤ 1 ٝیّیاسد ٘فش اص ػشٚیغ تٟذاؿتی اػتفادٕ٘ ٜیوٙٙذ  ٚفضٛالت خٛد سا دس فضای آصاد دفغ
ٔیوٙٙذ.
 .14افضایؾ تِٛیذات كٙؼتی تاػث افضایؾ ٔلشف آب  ٚدس ٘تیج ٝواٞؾ ویفیت آبٞا ٔی ؿٛد .دس ٔٙاعمی
و ٝاػتفاد ٜاص آب جٟت كٙؼت لإ٘ٙ٘ٛذ ٘ـذ ٜاػت ،آِٛدٌی آبٞا ٔیتٛا٘ذ فاجؼٝتاس تاؿذ.
ٔ .15یضاٖ دػتشػی تٙٔ ٝاتغ آب ٔٙاػة تشای ٔلاسف ٔختّف تحت تأثیش آِٛدٌی لشاس داسد .اوثش ٔـىالت
ٔشتٛط ت ٝویفیت آب ٘اؿی اص وـاٚسصی ٔتشاوٓ  ٚفاضالب ٞای تلفی٘ ٝـذ ٜكٙؼتیٔ ،ؼذ٘ی  ٚؿٟشی ٔی تاؿذ.
ٌؼتشؽ وـاٚسصی كٙؼتی ت ٝافضایؾ اػتفاد ٜاص وٛدٞای كٙؼتی ٔٙجش ؿذ ٜاػت.
 .16آِٛدٌی ٔحیظ صیؼت ٔیتٛا٘ذ تش تٛا٘ایی فشا ٓٞوشدٖ آب ؿشب تا ویفیت ٔٙاػة اثش ٌزاؿت ،ٝیا ٞضیٚ ٝٙ
ا٘شطی آٖ سا تاال تثشد.
 .17اختالَ دس اوٛػیؼتٓٞا اصعشیك افضایؾ ؿٟش٘ـیٙی ،ؿیٜٞٛای وـاٚسصی ٘أٙاػة ،جٍُٙصدایی  ٚآِٛدٌی،
تاػث تضؼیف ظشفیت ٔحیظصیؼت تشای اسائ ٝخذٔات پایٔ ٝشتٛط ت ٝآب (ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ تلفی ٚ ٝرخیشٜػاصی
آب) ؿذ ٜاػت .اوٛػیؼتٓٞای تخشیة ؿذ ٜدیٍش لادس ت ٝتٙظیٓ  ٚتاصیاتی خٛد ٘یؼتٙذ  ٚا٘ؼغافپزیشی خٛد سا
اص دػت ٔیدٙٞذ .دس ٘تیج ٝواٞؾ ویفیت آب ؿتاب تیـتشی ٔییاتذ.
 .18تا٘ه جٟا٘ی دس ػاَ  2010تشآٚسد وشد ٜوٞ ٝضی ٝٙجٟا٘ی ػاصٌاسی تا تغییش الّیٓ تیٗ ػاَٞای  2010تا
 2050ػاال٘ 70 ٝتا ٔ 100یّیاسد دالس خٛاٞذ تٛد .تأٔیٗ ٔٙاتغ آب ،حفاظت دس ٔماتُ ػیُ ،صیشػاختٞا ٚ
٘ٛاحی ػاحّی اص جّٕ ٝتخؾٞایی ٞؼتٙذ و ٝلؼٕت ػٕذ ٜایٗ ػشٔایٌٝزاسی تایؼتی دس آٟ٘ا ا٘جاْ ٌشددٛ٘ .احی
ؿٟشی تمشیثاً  %80اص وُ تٛدجٛٔ ٝسد ٘یاص تشای ػاصٌاسی سا ٘یاص داس٘ذ .تا تٛج ٝت ٝایٙى ٝتخؾ اػظٓ ایٗ
ػشٔایٌٝزاسی دس وـٛسٞای دس حاَ تٛػؼ( ٝو ٝصیشػاختٞا  ٚػأا٘ٞٝا ٛٙٞص دس حاَ ػاخت ٞؼتٙذ) ٔٛسد ٘یاص
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خٛاٞذ تٛد ،أىاٖ ػاختٗ ؿٟشٞای آیٙذ ٜتٝكٛست ٛٞؿٕٙذ الّیٕی و ٝخغشات الّیٕی سا واٞؾ ٙٔ ٚافغ
صیؼتٔحیغی  ٚالتلادی سا افضایؾ دٙٞذٚ ،جٛد داسد .تٝػٛٙاٖ ٔثاَ اسصیاتیٞای ٘ؼثت ػٛد تٞ ٝضیٝٙ
ػأا٘ٞٝای ٞـذاس صٚد ٍٙٞاْ ػیُ ،عٛفاٖ  ٚخـىؼاِی ایجاد ؿذ ٜدس ػشتاػش آػیا ،پتا٘ؼیُ تاصٌـت  559دالس
ت ٝاصای ٞش  1دالس ػشٔایٌٝزاسی سا ٘ـاٖ داد ٜاػت.
 .19پیؾتیٙی ؿذ ٜو ٝتماضای ا٘شطی دس ػغح جٟاٖ تا ػاَ  2035حذٚد  %33افضایؾ خٛاٞذ یافت .ایٗ
ٔیضاٖ افضایؾ ت ٝتفىیه ٔٙاتغ ٔختّف تِٛیذ ا٘شطی ػثاستٙذ اص٘ :فت تا  ،%13صغاَػ ًٙتا ٌ ،%17اص عثیؼی تا
 ،%48ا٘شطی ٞؼتٝای تا  ٚ %66ا٘شطیٞای تجذیذپزیش تا  .%77دس ٕٞیٗ دٚس ٜتماضای تشق  %70افضایؾ خٛاٞذ
یافت .تا تٛج ٝت ٝایٙى %90 ٝاص ا٘شطی تشق جٟاٖ تٛػظ ٘یشٌٚاٜٞای حشاستی تِٛیذ ٔی ٌشدد و ٝآب صیادی ٔلشف
ٔیوٙٙذ ،ایٗ ٔیضاٖ افضایؾ تاػث  %20افضایؾ دس تشداؿت آب ؿیشیٗ ٔیؿٛد.
 .20پایؾ آب لاتُ دػتشعٛ٘ ،ع ٔلشف  ٚاثشات ٔشتثظ تا آٖ ،یه چاِؾ تضسي ٔ ٚذا ْٚاػت .اعالػات لاتُ
اػتٕاد ٞ ٚذفٕٙذ دس ٔٛسد ٚضؼیت ٔٙاتغ آبٔ ،لشف ٔ ٚذیشیت آٖ اغّة ٔحذٚد  ٚداسای ٘ملاٖ اػت .ؿثىٞٝای
پایؾ آب دس ػشاػش جٟاٖ ،دادٜٞای ٘الق ٘ ٚاػاصٌاس اص ویفیت  ٚوٕیت آبٞای ػغحی ٚصیشصٔیٙی اسائٝ
ٔیوٙٙذٕٞ .چٙیٗ ٞیچ اعالػات جأؼی دس ٔٛسد تِٛیذ  ٚتلفی ٝفاضالب ٚجٛد ٘ذاسد.
ٔ .21غاِؼات  ٚاسصیاتیٞای ٔختّف تجای اسائ ٝیه تلٛیش وّی  ٚوأُ اص تغییشات ٔٙاتغ ٔ ٚلاسف آب دس عَٛ
صٔاٖ ٔ ٚىاٖ ،فمظ یه تلٛیش ِحظٝای اص آٟ٘ا اسائٔ ٝیدٙٞذ .دس صٔی ٝٙتٛػؼ ٝپایذاس و ٝدس آٖ آب ت ٝػٛٙاٖ یه
پیـشا٘ ٝوّیذی  ٚیه ػأُ تاِمٔ ٜٛحذٚدوٙٙذ ٜتشای سؿذ التلادی ،سفا ٜا٘ؼاٖ  ٚتٟذاؿت ٔحیظ صیؼت ٔغشح
اػت ،ایٗ ػذْ ٚجٛد اعالػات  ٚدا٘ؾٛٔ ،ا٘ؼی جٟت تذٚیٗ ػیاػتٞای ٔٙؼجٓ  ٚتلٕیٌٓیشی اكِٛی تشای
اٞذاف تٛػؼٝای تٚ ٝجٛد ٔیآٚسد.
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بخش پٌجنّ :ذفگذاری بخش آب جْاى بزای  2202با دیذ تَسعِ پایذار
 .1استماء أٙیت آتی (تأٔیٗ ٘یاصٞای آتی ضشٚسی ا٘ؼاٖٞا) اص ٔٙاتغ تجذیذپزیش تا وٕیت  ٚویفیت ٔٙاػة
 .2حفاظت ا٘ؼاٖٞا دس تشاتش تالیای آتی  ٚتیٕاسیٞای ٔشتثظ تا آب
ٙٔ .3ظٛس ٕ٘ٛدٖ سیؼه  ٚػذْ لغؼیت تأٔیٗ ٔٙاتغ آتی دس تش٘أٝسیضیٞای تّٙذٔذت التلاادی ّٔای ٔ ٚحّای
تشای واٞؾ فمش
 .4تغییش سٚیىشدٞای آٔٛصؿی ،اكالحات ػاختاسی ،ت ٝاؿتشانٌزاسی تجاسب  ٚاػتمشاس ػیاػتٞای تغثیمی واسا
تٙٔ ٝظٛس تغییش دیذٌاٜٞا ٙٞ ٚجاسٞا
 .5واٞؾ ػشا٘ٔ ٝلشف آب دس تخؾٞای ٔختّف ٔلشف
 .6استماء لاتُ تٛج ٝتٟشٜٚسی آب دس اساضی وـاٚسصی دیٓ  ٚآتی
 .7اػتمشاس ٘ظاْ ٔذیشیت ٔٙاتغ عثیؼی تا تىی ٝتش تثثیت صیؼت-ت ٚ ْٛاوٛػیؼتٓٞا
 .8تىاسٌیشی اكٔ َٛذیشیت یىپاسچٙٔ ٝاتغ آب دس ػغح ّٔی
ٚ .9جٛد ٍ٘اٚ ٜیظ ٜت ٝػشٔایٌٝزاسی ٌؼتشد ٜدس تأػیؼات  ٚخذٔات آتی دس ٘ظاْ حىٕشا٘ی وـٛسٞا
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اػتمشاس ٘ظاْ حىٕشا٘ی ٔؤثش ٔ ٚـاسوتی آب دس ػغٛح تیٗإِّّیّٔ ،ی ٔ ٚحّی
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