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Abstract 

Iran has a comparative advantage in consuming fossil fuels due to its vast resources of fossil 

fuels. Consumption of fossil fuels may lead to the environmental pollutions. According to 

international organizations, carbon dioxide emissions in Iran have been increasing, so research 

in this area is important. This study has investigated for the first time the carbon dioxide 

emissions from the consumption of small fuels, including coal, oil and natural gas, for the 

period 1982-2019 using the long-term memory method. According to this study, it is predicted 

that in 2039, the carbon emissions from coal consumption will be 4.8378 (MMtonnes CO2), the 

carbon dioxide emissions from natural gas consumption will be 594.2 (MMtonnes CO2), and 

the carbon dioxide emissions from oil consumption will be 353/95 (MMtonnes CO2). Carbon 

dioxide emissions from natural gas consumption will be greater than the emissions of other 

fossil fuels. Carbon dioxide emissions from all three fossil fuels are projected to increase by 

2039. Emissions of carbon dioxide from 2039 solar will reach 169701 kilotons, emissions of 

carbon dioxide from energy fuels will reach 78769 kilotons and solid fossil fuels in 2039 will 

reach 3605 kilotons. Emissions of carbon dioxide from energy fuels to fossil fuels increase. 

Water evaporation will increase in 2030 in Iran and the Middle East. Rainfall in Iran and the 

Middle East will decrease in 2030. This research will help policymakers to adopt more effective 

policies to improve the environment. 
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 011 -011صص  0011، پاییز  و نهم یس ۀسال دهم، شمار ،یطیو مخاطرات مح ایجغراف

 مقاله پژوهشی
 

 های فسیلی و تغییرات محیطیناشی از مصرف سوخت گازکربنیکبینی انتشار پیش

 (ایران :مطالعه موردی) 
 

 ، یز ، صی صن. ص,شج ی  بت صی ص ترر ،  ص,شکده ص ترر ، ندی ی  و حسربدص ی،  ص,شگره یز  - 0سنر,  بر  ی

 ، یز ، صی صن. ص,شکده ص ترر ، ندی ی  و حسربدص ی،  ص,شگره یز   ص,شیر  ص ترر ، -حبیب ص,رر ی سرنر,ی
 

 10/1/0011: تصویب تاریخ         12/1/0011تاریخ بازنگری:         01/01/0111: دریافت تاریخ

 

 چکیده 

 لیا  نناربع یمای   بشا   صیا صن با . یربادنای ص, ژی، آل  زی صفازصیشنر س بر صنعتی شدن بش  هر و 

-سا    هری فسیلی  ص صی نزی  ,سبی صس  و نر س سا   هری فسیلی،    نر س س   س   

صلنللای، هری بینززص ش سررنرن. ب  صسرس ننج  ش  ریستی نحیطهری ننکن صس  ب  آل  زی هری فسیلی

یرباد. صیان صبسیدب بن    صی صن صفزصیشی ب  ه صس ، پس پژوهش    صین رنین  ضا و ت نایص,تشر  زرر  ی

هاری فسایلی شارن ، سا   ,رشای صر نرا س  زررب بنیاکب  ب  سای ص,تشار  بر  پژوهش ب صی ,خستین

پا  صر . نطارب  بر  وش حرفم  بلندندت نی 0291-1102رنر,ی  ، ,ف  و زرر ابیعی ب صی  و هسنگرغرل

-رغرلنر س ,رشی صر  زررب بنیکنیلر ی نیزصن ص,تشر   1132ش  ،    سرل بینی نی,تریج صین پژوهش پیش

 MMtonnesزارر ابیعای )نرا س ,رشی صر  زررب بنیک، ص,تشر   9339/0 (2MMtonnes COسنگ )

2CO) 1/120    زررب بنیکو ص,تشر ( (2,رشی صر نر س ,فا   ارMMtonnes CO) 21/313  صهاد  

هری فسایلی نر س سری  س   ت ی صر ص,تشر  بیش ،,رشی صر نر س زرر ابیعی زررب بنیک ص,تشر  . سید

 002310نیلار ی با   1132هری فسیلی زارری    سارل ,رشی صر س    زررب بنیکص,تشر    صهد  صش . 

 ص,تشار  ,رشای صر نرا س و بیلا تن 393029هاری ناریع با  صر سا   ,رشی  زررب بنیک، ص,تشر  بیل تن
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,رشای صر  زررب بنیکص,تشر    صهد  سید.  بیل تن 3011نیلر ی ب   1132هری فسیلی جرند    سرل س   

ناریع فسایلی هاری ,رشی صر س    زررب بنیکص,تشر   .ی   صهد ب  نر س ه  س  س    فسیلی صفزصیش

نیلار ی    صیا صن و  1131تبخی  آب    سرل  .ش  نی ینیبشیپ ت شیبفسیلی  هریس    یگ  ,سب  ب  

نیلر ی بارهش   صهاد یرفا .  1131ت    صهد شد. بر ,دزی    صی صن و  رو نیر,     سرل  رو نیر,  بیش

 بنک   صهد ب  .  ریس نحیطب صی بهب    نؤث ت هری زذص صن، ب صی صتخرذ سیرس صین پژوهش ب  سیرس 

 RCPحرفم  بلندندت، سنر ی هری  ، نر س ص, ژی فسیلی،زررب بنیکص,تشر   بینیپیشها: یدواژهکل

 مقدمه   -0

ریار ی صر صیان سرری ابیع  صس  و نقدص  هری فسیلی، ظ فی  نحدو  پرکیکی صر ی صن  نه  صستفر ه صر س   

صلنللای نر,ناد پینارن هری بینت صن صر ا ی  ت صف ریستی  ص نینحیطهری نر,د. آل  زیریس  بر ی نی   نحیط آل  زی

تار  0231( ب  ت صف   سید,د، بارهش  ص . صر سارل CFCتجر ت بل وفل ئ  وب بن ) ب  بنت لبی ت  ب  صنضربنندزرن آن 

 تا ین ساه   ص   صی صفزصیش یرف  و    صین نیرن بش  هری بر   آند برلر بیشنیلر ی، ص,تشر  زررهری زلخر,  1101سرل 

تا  صی  ص  صشتند و بعد صین ز وه، بش  هری برلرت  صر سطح نت سط   آند و سپس، بش  هری با ص,تشر  زررهری زلخر, 

ی  صشاتند. تا ین ساه   ص    ص,تشار  زررهاری زلخر,ا ت  بیشهر بش  هری بر   آند پریینصر   آند نت سط و بعد صر آن

صی تج ب  ب  ,د و بش  هری بار   آناد پاریین و    ص,تشر  زرر زلخر,  ص ی ، برهشی یهر ه بش  هری بر   آند برلر    

هار  صشاتند، صنار ت  صر سطح نت سط، یک  و,اد ثاربتی  ص    ص,تشار  صیان زررهار    صیان سارلبش  هری بر   آند پریین

، زررب بنیاکد. ص,تشار  ص,هری ص ی   صشت     ه  زررب بنیکبش  هری بر   آند برلرت  صر سطح نت سط، صفزصیش    ص,تشر  

 ش  .  نیین     سبب تغیی صت نحیطی وسیعی ش   و صو ز نریش جهر,ی نی وه صآبسبب تغیی صت 

هاری ( با  ,ار)RCPsتغیی  ص لی  آینده ت ساط ههار  سانر ی  )صس ،  نؤث آل  زی ب  ز نریش جهر,ی و تغیی  ص لی  

RCP2.6 ،RCP4.5،RCP6.0   وRCP8.5( و آیناده 1133-1131(، آیناده نیار,ی )1110-1133) ،    س  بارره رنار,ی

صی برلارت  و بار ت لیاد زررهاری زلخر,ا  RCP8.5بینی شده صس . یک سنر ی  بدبینر, ، سنر ی  ( پیش1131-1011 و  )

. صر ,تاریج صیان سانر ی هر با صی صس  RCP4.5 و  RCP6و سنر ی  نت سط شرن  سنر ی    RCP2.6بینر, سنر ی    ش

زی ,اد.    هار و تغییا صت بار ب ی ص صضای بها ه نایصی و نیازصن آلا  زیزررهری زلخر, ,شرن  ص ن غلم  و ص,تشر  

 یهرسا   جدیاد، نیازصن صساتفر ه صر ص,ا ژی و  یهریتکن ل ژ، ب   لی   شد ب  جنعی  و  شد RCP2.6سنر ی ی 

  RCP6و RCP4.5 بایش صر سانر ی هری سانگرغرلبینی شاده صسا  و صساتفر ه صر شت  صر بقی  سنر ی هر پیفسیلی ب 

ت  صر  و سانر ی ی  یگا  ت  و نیزصن صستفر ه صر ص, ژی ,ف  ب هری ,     صین سنر ی  بیشصس  و نیزصن صستفر ه صر ص, ژی

ب  ص,ا ژی، صساتفر ه صر ص,ا ژی و ,یرر جنعی    RCP8.5 صس . بر ت ج  ب  نیزصن جنعی     ,م  ز فت  شده    سنر ی ی
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 RCP8.5 ت ین نیزصن ص,تشار  زارر  ی صبسایدب بن    سانر ی یت  صر سنر ی هری  یگ  صس . بیش   صین سنر ی  بیش

 صس .

هاری تا صن با  پاژوهشنای ،ص,ادریستی    صی صن پ  ص ت هری نحیطهریی ب  ب  ب  سی ص ریربی سیرس صر پژوهش 

 (  ص ,ر) ب  . 0320( و نقدسی و اره ی )0320(، نی رصیی و نب  عی  ینرن )0320)هنکر صن بلر,ت ه نزی و 

و  0ص,اد، پاژوهش ترپیار ز ص,ادوسو ص ترر  جهار,ی پ  ص تا  وه صآبهریی ب  ب  ب  سی صث صت تغیی صت صر پژوهش

پیرناادهری تحلیلاای باا  ب  ساای ص ریااربی -( صر  وش تبییناای0321)هنکاار صن ( هسااتند. نحناادی و 1101هنکاار صن )

نلرنحنادی  ب   سترو  هری صج صی پ وتک  بی ت     صی صن پ  ص تناد. تأبیدریستی ز نریش جهر,ی بر نحیط -ص ترر ی

بار  وش  1101 -1111هاری    جهارن    اای سارل زررب بنیاکبینای ص,تشار  (، با  پایش0320 صو ی و هنکر صن )

ARIMA 2هاری فسایلی، نیازصن ص,تشار  زارر ر ه صر سا   ز  ص صن   و,د بن ,ی صستفپ  ص تند. ,تریج بیرنCO  ا  با 

بینای ص,تشار  (، با  پایش0320  صاد صفازصیش   صهاد یرفا  نلرنحنادی  صو ی و هنکار صن ) 31/0نت سط سارلر,  

زا  ص صنا   و,اد بنا ,ی پ  ص تند. ,تاریج بیارن ARIMAبر  وش  1101 -1111هری    جهرن    ای سرل زررب بنیک

   صد صفزصیش   صهد یرف .  31/0نت سط سرلر,   ا  ب  2COهری فسیلی، نیزصن ص,تشر  زرر صستفر ه صر س   

 0332-0321صبسایدب بن    صیا صن     و ه بینی ص,تشر  زرر  ی(، ب  ب  سی  و,د و پیش0329)هنکر صن  ص, ص ی و

-و,قا  و با ، ن ب ط ب  بخش حنا ب  سی ن       و ه  زررب بنیکت ین ص,تشر  هری آلرینده پ  ص تند. بیشو بخش

، بخاش  ادنرت صر بخاش 0000هری ص,جر) شده    سرل بینیت ین ن ب ط ب  بخش صنع  ب  ه صس  و نطرب  بر پیش

   با  بشا    زررب بنیاکص,تشار   0000   سرل  GARCHبینی بر  وش و,ق  پیشی   صهد ز ف  و اب  پیشحن 

 نت یک تن س ص,  صفزصیش   صهد یرف .  12/01ب  

( 1101)هنکار صن  و 1تا صن با  نطرلعا  ژوصبسیدب بن پ  ص تناد، نایصر نطرلعرت  ر جی ب  ب  ب  سی ص,تشر   ی

وش    صی صن ب  پری  س ی رنار,ی و آ,ارلیز  ز سای ن، بار   زررب بنیکبینی ص,تشر  ( ب  پیش9102)3حسینی. صشر ه ب  

صی هندزر,ا     سارل و  ز سی ن هناد جنلا  multiple polynomial regression (MLR) ز سی ن  طی هندزر,  

و ب ,رنا  ششا   business as usual (BAU)نعنا لی  صا  تب نیلر ی تح  ف ضیرت  و سانر ی ، تجار ت  1131

,رنا  پار یس تحا  نف وضارت ,تریج ,شرن  ص ، صیا صن با  ت صفا  ،پ  ص  Sixth Development Plan (SDP)ت سع  

BAU ، ین  ,خ صهد ب   و بر صج صی برن   ریر  صحتنرلبSDP هدس ب ,رن  ت سع  ب ,رنا  ششا  ت ساع   ص تار پریارن ،

 ت ص,د ب آو  ه سرر .نیلر ی نی 1109سرل 

                                                           
1 Tapia Granados  

2 Zhu  
3 Hosseini 
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 س ص,ا ژی و  شاد ص ترار ی    ب ریا  با صی ، نر2COبینی ص,تشر  سرری و پیش( ب  ندل1100)0سریپرئ  و تی 

نیلر ی پ  ص تند و با  صیان ,تیجا   1119-1103هری بینی  ربست ی ب صی سرلنیلر ی بر  وش پیش 0291-1113 و ه 

 ص  . یک یلی   و ا ف    ی بین   آند، نر س ص,ا ژی و ص,تشار   زررب بنیکت ی    ص,تشر   سید,د، ص, ژی ,قش نه 

صی و جلا زی ی صر تاأثی  ننفای با   شاد ص ترار ی، ب ریا  بریاد برهش ص,تشر  زررهاری زلخر,ا  م  ننب وج    ص  . 

ص,ا ژی  ص با صی  ج ییصا ف هاری هری ص, ژی و صفزصیش سیرس زذص ی    ری سر  صست صتژی  وزر,  صفزصیش س نری 

 و ی ص, ژی و برهش هد   ف  ص, ژی صتخرذ بند. صفزصیش به ه

 هامواد و روش -1

,رشی صر ,ف   ر) و ص,ا ژی فسایلی،  نرا س ص,ا ژی  زررب بنیک   صین تحقی ، شرن  ص,تشر   ن   نطرلع هری  ص ه

جناع آو ی شاده صسا . بلیا  نحرسابرت  0291-1102ص, ژی ای  و ه  صلنللیبینفسیلی، صر بر,ک جهر,ی و سررنرن 

 یازی بلندنادت بشا  ، صف  ب ,رنا  ب ییصرآ,جرص,جر) شده صس .  oxmetrics 3 صفزص , )و  01صی ی ر  صفزص , )تحقی  بر 

 صین پژوهش بیس  سرل    ,م  ز فت  شد.  بینیپیشسرل  صس ، بیس  یهرب ,رن صف  

پ  صر . ف ضی  صف  با  نعنای یاد) وجا   هریی ب  ب  ب  سی وج   حرفم  بلندندت    س ی رنر,ی نی   آرن ن

( حرفما  بلندنادت  ص    1113) 1ت لا یقرب  ب  نعنی وج   حرفم  بلندندت صس . حرفم  بلندندت صس  و ف ضی  ن

نبتنای  gph وش  هری ا لر,ی، بیش صر صدهر  و ه رنر,ی تع یف با  .   هنبستگی بین و ف  ص  تب س ی رنر,ی 

 صی صس  ب  صلگ هری ص وص ی نختلفی  ص ,د. هری پری ب   صنن  ف بر,س صس  و جنع ن رون صر س ی

 نتایج و بحث -1
 

 آماره توصیفی متغیرهای مدل -0جدول 

ARCH Kurtosis Jarque-Bera Skewness ghp متغیرهای مدل 

30/10 

(11/1) 

00/1- 

 (12/1) 

03/0 

(13/1) 

139 

(10/1)  

92/1 

(11/1) 
 ناشی از نفت  گازکربنیکانتشار 

10/11 

 (11/1) 

21/1- 

(03/1) 

31/1 

(11/1) 

33/1- 

 (19/1) 

23/1 

(11/1) 
  سنگزغالناشی از  گازکربنیکانتشار 

31/0 

(03/1) 

11/0 

 (11/1) 

21/00 

 (11/1) 

30/0- 

 (11/1) 

10/0 

(11/1) 
 ناشی از گاز طبیعی   گازکربنیکانتشار 

 پژوهش هریننبع: یرفت 

 

                                                           
1 Pao-Tsai 
2 Tolvi 
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نادت و ب تاره) وش هگرلی ایفی(، نبتنی ب   صنن  ف بر,س صس  و صبزص ی ب صی تناریز  و,اد حرفما   gphآرن ن 

-ب  ب  نبنری  ز سای ن  و ه ,گرشا  صسا ، نایd) برشد، صین آنر ه ب  تخنین پر صنت  حرفم  بلندندت )بلندندت نی

 ص  شاد و با  صیان نعنای صسا  با  ب صی هن  نتغی هر نعنای حرفم  بلندندتهری آرن ن (0نطرب  بر جدول ) پ  صر ،

 صن صر  وش حرفم  بلندندت صستفر ه بنی .  ت حرفم  بلندندت بین نتغی هر وج    ص   و نی

 های فسیلی ناشی از سوخت گازکربنیکانتشار  -1-0
 

 
 گازی فسیلی یهاسوختناشی از  گازکربنیکانتشار  -0شکل

 پژوهش هریننبع: یرفت 
 

بیلا تن     393029,رشی صر نر س زررهاری فسایلی با   زررب بنیکش   ص,تشر  نی بینیپیش(، 0نطرب  بر شک  )

 نیلر ی   صهد  سید.  1132سرل 
 

 ARFIMA(1,d,0)ناشی از  مصرف گازهای فسیلی  گازکربنیکناشی از انتشار  گازکربنیکانتشار  -1 جدول

Probe T-VALUE ضریب انحراف معیار  

 dپر صنت   03/1 10/1 02/3 11/1

11/1 0/23 10/1 29/1 AR-1 

30/1 33/1 30/9 301 CONSTANT 

 پژوهش هریننبع: یرفت 
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 ناشی از مصرف مایعات فسیلی گازکربنیکانتشار  -1-1
 

 
 ناشی از مصرف مایعات فسیلی گازکربنیکانتشار  -1ل شک

 پژوهش هریننبع: یرفت 
 

نیلار ی  با   1132,رشای صر نریعارت فسایلی    سارل  زررب بنیاکش  ، ص,تشار  بینی نی(، پیش1نطرب  بر شک  )

 بیل تن   صهد  سید  002310
 

 ARFIMA(0,d,3)مصرف مایعات فسیلی  گازکربنیکناشی از انتشار  بینیپیش -1جدول 

Probe T-VALUE ضریب انحراف معیار  

 dپر صنت   09/1 11/1 2/10 11/1

11/1 03/0 00/1 31/1 MA-1 
11/1 2/0 01/1 03/1 MA-2 
11/1 09/3 01/1 03/1 MA-3 
12/1 10/0 02/0 01 CONSTANT 

 پژوهش هریننبع: یرفت 
 

 ناشی از مصرف سوخت جامد فسیلی  گازکربنیکانتشار  -1-1

 ARFIMA(0,d,3)ناشی از  مصرف سوخت جامد فسیلی  گازکربنیکناشی از انتشار  بینیپیش -1جدول 

Probe T-VALUE ضریب انحراف معیار  

 dپر صنت   00/1 10/1 0/00 11/1

11/1 10/1 00/1 31/1 MA-1 
19/1 39/0 03/1 13/1 MA-2 
11/1 23/0 00/1 31/1 MA-3 
03/1 39/0 10 12 CONSTANT 

 پژوهش هریننبع: یرفت 
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 ARFIMA(0,d,3)های جامد فسیلی ناشی از سوخت گازکربنیکانتشار  بینیپیش -1 شکل

 پژوهش هریننبع: یرفت 
 

 3011هاری جرناد فسایلی با  ,رشای صر نرا س سا    زررب بنیاکش  ، ص,تشر  بینی نی(، پیش3) نطرب  شک 

 بیل تن   صهد  سید.

 ناشی از مصرف نفت  گازکربنیکانتشار  -1-0  
 

 
 در مصرف نفت  گازکربنیکمتغیرهای توصیفی انتشار  -0 شکل

 پژوهش هریننبع: یرفت 
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،    صیان  وش ,ن  ص هاری    هنبساتگی صر یاک نقادص  نعاین، PACFو  ACF(، ,نا  ص  0نطرب  بار شاک  )

 هاد با  صیان سا ی  ص صی حرفما  بلندنادت ,نریی، برهش نیربد، و ,شرن نای ص  تب  یلی آهست  و ,   ص  تب 

 صس . 
 

 در بخش نفت گازکربنیکانتشار  -0جدول 

Prob T- value ضریب انحراف معیار  

11/1 01/0 11/1 20/1 d parameter 

11/1 9/00 10/1 10/0 AR-1 

11/1 13/0- 01/1 20/1- MA-1 

11/1 03/1 111 33/012 Constant 

 پژوهش هریننبع: یرفت 

 

 
 ناشی از نفت گازکربنیکانتشار  بینیپیش -1 شکل

 پژوهش هریننبع: یرفت 

 
MMtonnes ) 21/313نیلار ی با   1132,رشی صر نر س ,ف   ر)    سارل  زررب بنیکش   ص,تشر  نی بینیپیش

2CO.صهد  سید   ) 
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 سنگزغالناشی از مصرف  گازکربنیکانتشار  -1-1
 

 
  سنگزغالدر مصرف   گازکربنیکمتغیرهای توصیفی انتشار  -1شکل 

 پژوهش هریننبع: یرفت 
 

،    صیان  وش ,ن  ص هاری    هنبساتگی صر یاک نقادص  نعاین، PACFو   ACF(، ,نا  ص  1نطرب  بر شاک  )

 هاد با  صیان سا ی  ص صی حرفما  بلندنادت ,نریی، برهش نیربد، و ,شرن نای ص  تب  یلی آهست  و ,   ص  تب 

 صس .
 

 سنگزغالدر بخش  گازکربنیکانتشار  -1جدول 

Prob T- value ضریب انحراف معیار  

11/1 91/3 01/1 00/1 d parameter 

11/1 30/1 13/1 11/1 MA-1 

21/1 12/1- 10/1 11/1- MA-2 
11/1 19/1 20/1 39/0 Constant 

 پژوهش هریننبع: یرفت 

 

 
 سنگزغالناشی از  گازکربنیکبینی انتشار پیش -2 شکل

 پژوهش هریننبع: یرفت 



 ,ه  و سی ۀشنر                                                        نحیطی نخرا صت و جغ صفیر                                                                 000

 

 

نیلار ی با   1132   سارل  شا  نایبینای پایش ،سانگرغرل,رشی صر نر س  زررب بنیکص,تشر  ( 0نطرب  شک  )

9339/0 (2MMtonnes CO .صهد  سید   ) 

 ناشی از مصرف گاز طبیعی  گازکربنیکانتشار  -1-2
 

 
  در مصرف گاز طبیعی گازکربنیکمتغیرهای توصیفی انتشار  -7شکل 

 پژوهش هریننبع: یرفت 

 
،    صیان  وش ,ن  ص هاری    هنبساتگی صر یاک نقادص  نعاین، PACFو   ACF(، ,نا  ص  3نطرب  بر شاک  )

 هاد با  صیان سا ی  ص صی حرفما  بلندنادت ,نریی، برهش نیربد، و ,شرن نای ص  تب  یلی آهست  و ,   ص  تب 

 صس . 
 

 در بخش گاز طبیعی گازکربنیکانتشار  -2 جدول

Prob T- value ضریب انحراف معیار  

11/1 01/1 19/1 03/1 d parameter 

11/1 9/30 10/1 29/1 AR-1 
12/1 10/0- 10/1 11/1- MA-1 
31/1 31/1 900 120 Constant 

 پژوهش هریننبع: یرفت 
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 ناشی از گاز طبیعی گازکربنیکبینی انتشار پیش -8شکل

 پژوهش هریننبع: یرفت 
 

( 2MMtonnes CO) 1/120نیلار ی با   1132,رشای صر زارر ابیعای    سارل  زررب بنیاکش   ص,تشر  بینی نیپیش

( 2   شاک  )ش   ننطق   رو نیر,  ,یز  هر  تغیی صت نحیطی شا  . بینی نیبر ز ) شدن ب ه رنین پیش  صهد  سید. 

  تبخیاتا ی  ص  . ننطق   رو نیر,  نیزصن تبخی  ,شرن  ص ه شده صس ، صی صن صر  یگ  بش  هری  رو نیر,  تبخی  آب با 

 ت  ب  ه صس .ت  و شنرلی ب آب    ننرا  جن بی بیش
 

 
 متر تبخیر آب در ایران و خاورمیانه در حال حاضر بر حسب میلی -1شکل 

 1101هنکر صن،  و 0ت ینک :ننبع

 

   صهد شد.  ت بسیر  بیش تبخی  آب    بش   نر و ننطق   رو نیر, ( 2) نطرب  شک 

 

                                                           
1 Terink   
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 بر حسب درصد 1111-1111بینی تبخیر آب در ایران و خاورمیانه در پیش -01 شکل

 1101و هنکر صن،  ت ینک :ننبع

 

تا    صهاد با  . تبخیا  آب بایش 1111-1131,سب  ب   ش  ،بینی نیپیش 1101-1111سرل  -00نطرب  شک   

بر ب  سی ف آیند تبخیا  آب، با  ت    صهد شد. هری آینده بیش   صی صن    سرل آببینی ص,جر) شده، تبخی  پیشنطرب  بر 

     صهند شد یر  ی ؟. نیگزیجر هریبر ,دزپ  صری  ب  آیر ننربع آبی    صی صن بر ب  سی بر ,دزی    صی صن نی

 

 
 بر حسب درصد 1101-1111بینی تبخیر آب در ایران و خاورمیانه در پیش  -00شکل

 1101و هنکر صن،  ت ینک :ننبع

 

 بنند. نت   ص تج ب  نینیلی 133هری نحدو ی صر صی صن بر ,دزی برلرت  صر  هد،  سن ,شرن نی (01  )شک
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 متربارندگی در ایران و منطقه خاورمیانه در حال حاضر برحسب میلی -01شکل 

 1101و هنکر صن،  ت ینک :ننبع
 

,ساب  با  بر ,ادزی    حارل حرضا   1111-1131هری ش   نقدص  بر ش    سرلبینی نی، پیش (03)نطرب  شک 

 برست  ش  . 
 

 
 برحسب درصد 1111-1111های  بینی بارندگی در ایران و منطقه خاورمیانه طی سالپیش -01شکل 

 1101و هنکر صن،  ت ینک :ننبع

 
هاری سارلشا   و    برسات  نای 1111-1131هاری ش   نیزصن بر ,دزی    سارلبینی نیپیش( 00)شک  نطرب  

 ت    صهد شد. برر ه  ب  1111-1101
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 بر حسب درصد1101- 1111هایبینی بارندگی در ایران و منطقه خاورمیانه طی سالپیش -00شکل 

 1101و هنکر صن،  ت ینک :ننبع
 

هاری نحادو ی صر بشا   صیا صن  هاد با ، فقاط  سان هری تجدیدپذی  بش   ,شارن نای,قش  آب (01)شک  

ت ی  ص ,اد. سا ص,  آب تجدیدپاذی     سارل    ت  ننرا  بش  ، آب تجدیدپذی  ب سرلر,  برلریی  ص  ، بیشپذی  یدتجد

  صاد صر بار ش  31 ساد.    سرل نای نت نکعب 0031نت نکعب    سرل صس  و    صی صن صین نقدص  ب   0111جهرن 

 بر  . نت  بر صن نینیلی 111    صد صر نسرح  بش   ری 00  صد صر نسرح  بش   صی صن صس  و     11   
 

 
 بر حسب مترمکعب سالانه در  ایران آبگیرهای تجدیدپذیر در هر سی ثانیه حوضه نقشه آب -01شکل  

 1103، 0ززص ش وضعی  آب    صی صن  :ننبع

                                                           
1 state of water resource in iran  
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و یر   آناد نت ساط    آندب هری نختلف نر,ند بش  هری صی صن    نر س آب    بخشبش    (00) نطرب  شک 

-بینای نایو پیش صس  نر س شده    بخش صنع  بعدصرآنت  آب    بخش بشرو ری و  ر,گی و   صهد ب  . بیش

 ت  ش   و    بخش  ر,گی و صنع  صفزصیش یربد. نیلر ی نر س آب    بخش بشرو ری ب  1110ش      سرل 
 

 
 در ایران های مختلفبینی مصرف آب در بخشمقایسه و پیش -02شکل 

 1110، 0ص  بر,یرن :ننبع

 

بینای پایش 1111شا  .    سارل نر س نای ت بیش    بخش بشرو ری   صی صن،  هد، آب ,شرن نی (00)شک  

ت  صر نر س آب    بخش  ر,گی، صانع  و  ص) برشاد.    سارل نر س آب    بخش آبیر ی بیش هنچنرن ،ش  نی

  صاد  11صیا صن بشا       صنع  و آبیر ی صفزصیش یربد.  ر,گی،  ص)،ش   نر س آب    بخش بینی نیپیش 1111

هاری ری رنینای زی   با  صر آبش   ب       یف بش  هریی   ص  نیرنینی ص س آبیر ی بشرو ری نیهری ری صر آب

   تا ی نرا س آب بایش ت ساع   حرلبشا  هری ( 03ب  صسرس شک  )  .بنندا   وسیعی    آبیر ی صستفر ه نیب 

 یرفت   ص ,د. بخش بشرو ری ,سب  ب  بش  هری ت سع 
 

 
 های مختلف در جهانمصرف آب در بخش -07شکل

 1100، 1 1111ص,دصر جهر,ی آب    سرلهش  :ننبع

                                                           
1 Ardakanian 

2 Global water outlook 2025 
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  گیرینتیجه -0

هاری فسایلی،    نرا س  و ب  صفزصیش صس ، بش   صی صن ب   لی  ب     ص ی صر ننربع سا    زررب بنیکص,تشر  

بش   بیس  سرل صس ، صیان پاژوهش   یزیب ,رن صف   ب نیصبر ت ج  ب  هری فسیلی  ص صی نزی  ,سبی صس . س   

بر ت ج  ب  ,تاریج با   سا  آناده صر صیان سرل آینده    ,م  ز فت  صس .  ص ب صی بیس   زررب بنیکص,تشر   بینیپیش,یز 

 MMtonnes) 9339/0سانگ ,رشی صر رغرل زررب بنیکص,تشر   نیلر ی نیزصن 1132ش  ،    سرل بینی نیپیشپژوهش، 

2CO)،   1/120 یعیزرر اب,رشی صر  زررب بنیکص,تشر (2MMtonnes CO )  رشی صر نرا س ,فا   زررب بنیکو ص,تشر,

یرباد. ,رشی صر نر س ه  س  س    فسیلی صفزصیش نی زررب بنیک سد. ص,تشر  نی (2MMtonnes CO) 21/313 ر) 

-,رشای صر سا    زررب بنیکص,تشر   فسیلی   صهد ب  . یهریص, ژت  صر  یگ  شی صر نر س زرر ابیعی بیشص,تشر  ,ر

هاری ناریع با  ,رشای صر سا    زررب بنیاک، ص,تشار  بیلا تن 002310نیلر ی با   1132هری فسیلی زرری    سرل 

 زررب بنیاک  صهد  سید. ص,تشار   بیل تن 3011نیلر ی ب   1132هری فسیلی جرند    سرل و س    بیل تن 393029

 ت    صهد ب  .هری  یگ  بیشهری نریع ,سب  ب  س   ,رشی صر س   

تا ین نرا س آب    بخاش نر س آب    صی صن نطرب  بر صلگ ی بشا  هری بار   آناد پاریین صسا  و بایش  

با   زررب بنیاکت  نیزصن ص,تشار     بیس  سرل زذش بنند.بینی نیبرشد. هن  سنر ی هر صفزصیش  نر  ص پیشبشرو ری نی

تلرشی با صی جلا زی ی صر  ب ی  ص  تصی و ز ) شدن رنین صس ،  و ب صب  شده صس  و یرن  صصلی صیجر  صث  زلخر, 

-ثربا  ,گا  ننم  با هاریی با    صد صفزصیش   صهد یرف . یکای صر  وش 11ص,تشر  بیشت  صین زرر ,ش  ، ب  بیش صر 

ش  ، ب   ص) ص,دص تن و ذ ی ه ب بن صسا .    صیا صن یکای صر صانریع آلریناده، ف  ص,جر) نی صشتن غلم  ب بن    صتنس

هار    بشا  هری  یگا ، صر ص,تشار  آلا  زی صیان صانع     ت صن بر صحدصث صین بر  ر,ا صنع  سینرن صس  ب  نی

 بش  نرن جل زی ی ش  . 

هاری ت صن بر صحدصث ,ی وزاره ه شده صس . نیننرا   ص صی  د ت بر ی و ص, ژی    شیدی ,شرن  ص (09)   شک  

 صبسیدب بن برس . ت  زرر  یص, ژی فسیلی ,ن   و صر ص,تشر  بیش نیگزیجرهری پرک  ص بر ی و    شیدی، ص, ژی
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 نقشه انرژی خورشیدی و بادی در ایران -08 شکل

 1103، 0تجدیدپذی     صی صن یهریص, ژزرر ابیعی، ب ق و  ص,دصرهش  :ننبع

    

هری ص,جر) شده    ن    بار ش بار صن و تبخیا  آب    آیناده، بریاد    ,گهادص ی نناربع آبای بینیبر ت ج  ب  پیش

هاری شای ین صر بشا  نرن و زذص صن    ن      وج آب یزی   س  سیرس ت  ب شر برشی  و بر ب ,رن بش  نرن بیش

 و هر    ص,تهری  و  و    رنارن  ا وج صر  ص,تقرل آب یهرر شنهیپت  ت ج  بنی . یکی صر  یختن ب    یرهری ش  ، بیش

هری آب ری رنینی و ذ یا ه صیان هر ب  سف هصین آب وص  ب  نهری شی ین ب  ننرا  ب ی ی و یر بش   و ص,تقرل صین آب

-آب    سارل ت  تبخیا بینی بیشهری آب ری رنینی صس . بر ت ج  ب  تبخی  آب ریر  بش   صی صن و پیشهر    سف هآب

هاری بر  ننرسبی ب صی ذ یا ه آب    بشا  نرن برشاد، بهتا  صسا  آب    ساف هت ص,د  صههری آینده، صحدصث سد ,نی

هاری ص,جار) شاده نقادص  بار ش بار صن    صیا صن و بینایرنینی ذ ی ه ش ,د. بر ت ج  ب  صین ,کت  ب  نطرب  بر پایشری 

ص,جار)   صهاد ز فا ، بریاد     ,اد تب آب شای ین  ینیگزیجارو   هری آینده برهش   صهد یرف رو نیر,     سرل

ی بش   نر ز ) و  شاک صسا  و    وه صآبت  ب  بیشبر ت ج  ب  صین نربع آب شی ین بسیر  ب شر برشی .,گهدص ی ن

و  یساررسر تنرنبینای  ص    تا  شا  ، بهتا  صسا  صیان پایشش   ب ه رنین و بش   صیا صن زا )بینی نیآینده پیش

تا  برسات  شا  . بار آنا رش    ج یی ش   و صر ص,تشر  آل  زی بیششه سرری لحرظ ش  ، تر    نر س ص, ژی ص ف 

و آزارهی و    نادص س  نریصدصوسابر هری برهش نر س آب ب  بشرو رصن و نا  ) صر ا یا  ج یی آب و  صهص ف 

ننرسابی    هاد   فا  آب شای ین ب  صشا .  هاریتا صن زار)ن  حفرظ  صر ننربع آب شی ین نیین ص ن ب  ن  )    ر

 بینی ب  .  ت صن پیشبر هریی صس  ب  نیهری حفرظ  صر آب شی ین صر  یگ   صهزذص ی  ول     پ وژهس نری 
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