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 خالصه

رو به  روندو ی جدید افزایش جمعیت هاکمبود منابع آبی روبروست. اتخاذ سیاست با خشکنیمهکشور ایران به دلیل قرارگرفتن در منطقه خشک و 

در برخی محافل  ی راهانگرانی هااین مشکالت بر زندگی انسان تأثیر و افزایش مهاجرت از روستاها به دلیل کمبود منابع آبی و شهرنشینیرشد 

مکرر بر این  در زمینه ارتباط مستقیم بین کمبود منابع آبی و امنیت انسانی مطالعات مختلفی صورت گرفته و ایجاد کرده است. غیرعلمی علمی و

بر  یشها پکه سال یریتیمد هاییهنظر آبی کمبود آب نیست بلکه مدیریت و حکمرانی آب است. عمناب مسئلهشده که بحران موجود در  تأکید مسئله

محرز شده است که حرکت  یانهمه جهان یاساس برا ینمنابع بنا شوند. بر ا یتمحدود یهابر فرض ید، امروزه بااندشده ینفرض وفور منابع تدو

منابع آب با توسعه  یریتیمد هاییهدر نظر باید امر، ینتحقق ا یاست. برا ینکره زم یرو یاتتنها راه تداوم ح یدار،توسعه پا یدر راستا یجامعه بشر

 یهاها در حوزهچالش ینکه ا رسدیحال حاضر به نظر م در .پرداخته شود یجد طوربه یرانباالخص کشور ا یعیمنابع طب یتبه محدود یدار،پا

 " یدارتوسعه پا "تحقق  یآب کشور برا یریتارشد مرتبط با مد یرانو مد یشمندانکه اند یسترو ضرور ینآشکار است از ا کامالً یریتیپراکنده مد

 آن بر تأثیر نقش آب و یمقاله پس از بررس ینا در .ردارندب یو اساس یجد یمنابع آب گام یریتدر مد "یمحور یدارپا " یمبه پارادا یدنو رس

قرار خواهد  یو بررس یلاز مشکالت مرتبط با آن مورد تحل رفتبرون هایراهها و چالش منابع آب، پذیرآسیب یهاشاخص ی،جوامع انسان یتامن

 گرفت.
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