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 چکیده

  حال  در ّای عوَهی ٍ اجتواعی اهزی اًکارًاپذیز است تذیل آى در تأهیي ًیاس ٍاتستگی حیات تطز تِ آب ٍ هٌاتع آتی ٍ ًقص تی

 ایي تا تٌگاتٌگی راتطِ کطَرّا الوللی تـیي رٍاتـط ٍ راّـثزدی  هَقعیت ٍ ضَد هی تلقی کطَرّا هْن هٌاتع اس یکی آب حاضز

 ضوار تِ هْن حیاتی هٌثع یک عٌَاى تِ ًیش جَاهع  اس  تسیاری  تزای ّاست، تلکِ اًساى حیات هـٌثع تـٌْا ًِ آب .دارد هقَلِ

ایزاى ی حیات تخص رٍتزٍ ضذُ است. ی تاهیي ایي هادُّای اخیز تا تحزاى جذی در سهیٌِتا ایي حال تطز در دِّ . رٍد هی

ر دِّ ّای اخیز کوثَد جـذی در هٌاتع آب را تجزتِ کزدُ ٍ در حال هطاتِ تسیاری اس کطَرّای خطک ٍ ًیوِ خطک جْاى د

ّا، تغییز الگَّای اقلیوی، افشایص عالٍُ تز پذیذُ ّای هحیطـی ٍ طثیعی ّوچَى خطکسالی .حاضز تا تحزاى آب هَاجِ است

یزیت هٌاتع آب، ًاکارآهذی دها ٍ تثخیز ٍ تعزق، تحـزاى آب ایزاى ریطِ در رضذ فشایٌذُ ٍ تَسیع ًاهتعادل جوعیت، سَء هذ

. تخـص کطاٍرسی، تخطی ًگزی هذیزاى، رضذ لجام گسیختِ ضْزًطیٌی ٍ ًثَد فزٌّگ هٌاسة هصـزف ٍ ارسش ٍاقعی آب دارد

 جوعیت اس درصذ ضص تَدى دارا رغن علی هٌطقِ ایي کِ ضذُ هَجة جْاى خطک درکوزتٌذ خاٍرهیاًِ گزفتي ّوچٌیي قزار

اس  ًیوی کِ چزا ضَد هی استفادُ اضتزاکی صَرت تِ عوذتاً کِ تاضذ تزخَردار پذیز تجذیذ زیيضی آب درصذ 4/1جْاى تٌْا 

 تیاتاى هٌطقِ، سهیي ضَری افشایص تا آتی تی عالٍُ تِ هسالِ ایي کٌٌذهی سًذگی هطتزک آتزیش ّای حَضِ در آى جوعیت

کزدُ  تحزاًی را هٌطقِ اجتواعی ٍ اقتصادی اتحی دستزس، در هحذٍد آب اطزاف در سیاسی ّای درگیزی خطز اهکاى سایی ٍ

در  هحذٍد هٌاتع ایي اس تیطتز استفادُ ٍ دستزسی تزای را آهیش خطًَت ٍهٌاسعات ّارقاتت احتوال تزخی کِ جایی تا است

تحلیلی  -تا تَجِ تِ ًقص هْن ٍ غیزقاتل اًکار آب در ایي پژٍّص تِ رٍش تَصیفی .اًذکزدُ تیٌی پیص دٍر چٌذاى ًِ ایآیٌذُ

 سعی در تزرسی تحزاى آب در خاٍرهیاًِ ٍ ایزاى اس دیذ سیست هحیطی خَاّین داضت.
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