
مدیریت بحران آب   

بــه طــور طبیعــی، آب هــای زیرزمینــی نســبت بــه تغییــر اقلیــم 
حســاس هســتند. افزایــش تبخیــر بــه دلیــل آب و هــوای گــرم، 
ــود  ــه خ ــد، ک ــش می ده ــی را کاه ــای زیرزمین ــه آب ه تغذی
ایــن تبخیــر نســبت بــه ویژگی هــای پوشــش گیاهــی و خــاک 
حســاس اســت. در دســترس بــودن آب زیرزمینــی و برداشــت آن 
ــای  ــذارد.  فعالیت ه ــر می گ ــی او اث ــط زندگ ــان و محی ــر انس ب
مختلــف اقتصــادی- اجتماعــی به همراه شــهر نشــینی گســترده 
و افزایــش روزافــزون جمعیــت موجب افزایش ســرانه مصــرف آب 

شــده اســت. 
علیرغــم فشــارهای موجود بر منابــع آب زیرزمینــی، در حال حاضر 
یــک ســوم جمعیــت جهــان در مناطــق دارای تنــش آبی، بــه ویژه 
در مناطــق نیمه خشــک و خشــک آســیا، خاورمیانه، شــمال آفریقا 
و کشــورهای مدیترانــه ای زندگــی می کننــد. در بســیاری از ایــن 
مناطــق، آب زیرزمینــی تنهــا منبــع قابل اطمینــان آب اســت. زیرا 
آب هــای ســطحی فصلــی یــا دائمــی وجــود ندارنــد. از آنجــا کــه 
تقاضــای آب در ایــن مناطــق عمدتــاً بر تولیــدات غذایــی متمرکز 
اســت - بــه عنــوان مثــال، 85 % از مصــرف آب در خاورمیانــه و 
حــدود 90 % در ایــران  منحصــراً بــرای آبیــاری کشــاورزی مــورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد - دسترســی بــه آب زیرزمینــی و امنیــت 
غذایــی بــه طــور گســترده ای در هــم تنیــده شــده و بــا امنیــت 
ملــی و منطقــه ای مرتبــط اســت. در دســترس بــودن منابــع آب 
زیرزمینــی در مناطــق گرم تــر و پرجمعیت تــر بســیار مهــم اســت، 
ــا  22  ــع آب ســطحی در دمــای معتــدل  20 ت ــرا تبخیــر مناب زی

ــد و باعــث افزایــش رقابــت در منابــع آب  درجــه افزایــش می یاب
ســطحی باقــی مانــده می شــود. 

ایــران کشــوری اســت کــه خشــکی طبیعــی آن با توســعه ســریع 
اقتصــادی و اجتماعــی، شــدیدتر شــده و تقاضای آب به ویــژه برای 
کشــاورزی بــا مدیریــت ناپایــدار زمیــن و آب بــه هم آمیخته شــده 
اســت. در دهــه گذشــته تقریبــا در تمــام زیــر حوضه هــای آبــی، 
ذخیــره آب هــای زیرزمینــی کاهــش یافته اســت. بیشــترین میزان 
تخلیــه در حوضــه دریاچــه نمــک در جــاده تهــران – قم مشــاهده 
ــت  ــران )جمعی ــت ای ــش از 26 درصــد از جمعی ــه بی می شــود ک
منطقــه اســتان های تهــران و البــرز( را پشــتیبانی می کنــد. میــزان 
کاهــش ذخایــر آب هــای زیرزمینــی ایــران حــدود 5/25 کیلومتــر 

مکعــب در ســال اســت.  
بــر اســاس گــزارش برنامه توســعه ســازمان ملــل متحد، در ســال 
2025، ســرانه  منابــع آب ایــران  بــه حــدود یــک ســوم  ســطح 
آن در ســال 1990 ســقوط خواهــد کــرد.  دولــت عمدتــاً بــر روی 
برنامه هایــی بــرای حفــظ و تامیــن بــدون قطعی و پیوســته جریان 
آب در خطــوط لولــه تهــران و شــهرهای بزرگــی ماننــد اصفهــان، 
شــیراز، مشــهد و تبریــز متمرکــز اســت. بــا ایــن وجــود، کمبــود 
آب و ســهمیه بنــدی آن در شــهرهای کوچک تــر در مرکــز ایــران 
و ســواحل ایــران در خوزســتان، خلیــج فــارس و دریــای مکــران 

ــود.  ــزارش می ش گ
حــدود 105 تــاالب در ایــران وجــود دارد کــه وســعتی بالــغ بــر  3 
میلیــون هکتــار زمیــن را شــامل می شــوند. حــدود 1/3 میلیــون 
هکتــار از ایــن تاالب هــا تحــت اثــر خشکســالی قــرار دارنــد کــه 
تاکنــون  60 تــاالب بــا خشــکی مواجه شــده اند. البته خشکســالی 
تنهــا دلیــل خشــکی نیســت؛ ســوء مدیریــت آب، مدیریت بســیار 
ــن  ــی زمی ــه و طبیع ــش پای ــتن دان ــده انگاش ــی و نادی تخصص

شناســی  بــه  خشــکیدگی انجامیــده اســت.  
تاالب هــای خشــک شــده جازموریــان در اســتان کرمــان و 
ــده   ــک ش ــتر خش ــه بیش ــان، دریاچ ــرق اصفه ــی در ش گاوخون
ارومیــه در اســتان آذربایجــان غربــی و تــاالب گندومــان در چهــار 
ــاری، آســیب های مهمــی  از نظــر خشــک شــدن  محــال بختی

ــد.  ــده ان بخشــی از   آن هــا دی
ــه  ــرد ک ــالم ک ــن 1396 اع ــت در فروردی ــازمان محیط زیس س
دریاچــه بختــگان در اســتان فــارس، تــاالب جازموریــان و تــاالب  

ــده اند.  ــک ش ــی خش گاوخون
تــاالب هورالعظیــم در اســتان خوزســتان از رودخانه هــای دجلــه و 
فــرات در عــراق و رودخانــه کرخــه در ایــران تغذیه  می شــود. ســد 
ــا کاهــش 56  ــه ب ــر سرشــاخه های رود دجل ــه ب ایلیســو در ترکی
درصــدی جریــان رودخانــه بــه ســمت ســرزمین عــراق تهدیــدی 
ــت.  ــران اس ــراق و ای ــوریه، ع ــت س ــرای  محیط زیس ــدی ب ج
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ــق  ــه از طری ــرقی ترکی ــوب ش ــای جن ــه از کوه ه ــه دجل رودخان
عــراق بــه ســمت جنــوب جریــان دارد. قبــل از اینکــه بــه خلیــج 
ــط  ــد رود/ش ــدد و ارون ــرات می پیون ــه ف ــود ب ــرازیر ش ــارس س ف
العــرب را تشــکیل می دهــد کــه همــراه بــا آب رودخانــه کرخــه 
در اســتان خوزســتان، تــاالب هورالعظیــم را در مــرز ایــران و عــراق 

ــد. ــه می کن تغذی
خشــکی هورالعظیم طوفان های گرد و غبار و شــن را در خوزســتان 
و اســتان های جنــوب غربــی و غــرب ایــران  تشــدید کرده اســت. 
بــرای احیــای تاالب هــا بــه ســراغ تخصیــص حق آبــه رفته ایــم. 
ــی  ــی همگ ــش آب ــت تن ــق تح ــالی، مناط ــرایط  خشکس در ش
متقاضــی آب و تخصیــص بیشــتر از ســدها و دریاچه هــای باقــی 
مانــده هســتند کــه ایــن خــود بــه منشــا اختالفــات بین ســاکنان 

چندیــن اســتان همســایه تبدیل شــده اســت.
ــا و  ــک دریاچه ه ــان و تاش ــگان، پریش ــه، بخت ــون، ارومی هام
ــران هســتند کــه طــی دهــه گذشــته حــدود 80  تاالب هــای ای
تــا 100 درصــد کوچــک شــده اند. زاینــده رود در شــهر تاریخــی 
ــده رود  اصفهــان نیــز خشــک شــده اســت. قبــل از مــرگ، زاین
بزرگ تریــن رودخانــه در فــالت مرکــزی ایــران بــود. خشکســالی 
و تغییــرات اقلیمــی تنهــا دالیــل فاجعه زیســت محیطــی در ایران 
نیســت. مدیریــت ضعیــف منابــع آب خســارت جبــران ناپذیــری 
ــا حــدود 225 میلــی  ــه ایــران وارد کــرده اســت. ایــن کشــور ب ب
ــی  ــن جهان ــک ســوم میانگی ــر از ی ــاران در ســال - کمت ــر ب مت
-  کشــوری خشــک تــا نیمــه خشــک )در 85% مســاحت خــود( 

ــود.  ــوب می ش محس
آثــار زیســت محیطــی بــه طــور کامــل بــرای بیشــتر ســدهای 
ســاخته شــده در ایــران در نظــر گرفته نشــده اســت. ســاخت ســد 
ــرداری  ــه بهره ب ــارس ب ــه در ســال 1386 در اســتان ف ســیوند ک
رســید، موجــب از بیــن رفتــن هــزاران هکتار مرتــع در مرکــز ایران 

شــد. در نتیجه مســتقیم ســاخت این ســد بختــگان، دومین 
دریاچــه بــزرگ ایــران، خشــک و محــل ایــن دریاچــه 

بــه گورســتان فالمینگوهــای مهاجــر تبدیل شــد.
ایــران بعــد از چیــن و ترکیــه در رتبــه بندی ســاخت 
ــوم را دارد.  ــه س ــی رتب ــن الملل ــطح بی ــد در س س
ســاخت ســد بــه عنــوان نشــانه ای از توســعه ســریع 

ــد از  ــال های بع ــان در س ــی ایرانی ــی مل و توانای
ــوالً از  ــت.  معم ــراوان یاف ــعه ف ــالب توس انق

ــت  ــر صحب چالش هــای ســد ســازی کمت
ــرق  ــد غ ــی مانن ــود؛ چالش های می ش

ــه  ــه در دریاچ ــی ک شــدن مناطق
ــالل  ــد، اخ ــرار می گیرن ــد ق س

در حیــات زنــده پیرامون ســد، 

آســیب جــدی و غــرق شــدن مکان هــای تاریخــی پشــت ســدها 
و فجایــع محیط زیســتی بــا منشــا نادیــده انــگاری زمین شناســی، 
ماننــد انتخــاب محــل اشــتباه بــرای ســد گتونــد و انتخــاب محل 

ــر روی یــک کــوه نمکــی )کــوه عنبــل(.   دریاچــه ســد ب
ســاخت ســد نقــش مســتقیمی در طغیــان جنگل های باالدســت 
و بعضــاً آســیب در زمین هــای پاییــن دســت دارد کــه در نهایــت 
می توانــد موجــب تســریع بیابان زایــی شــود. بیابان زایــی طــی دو 
دهــه گذشــته، اســتان کرمان در جنــوب شــرقی ایران را به شــدت 
تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. کشــاورزان بــه دلیــل بیابان زایــی، 
خشکســالی و ســوء مدیریــت آب مجبــور به تــرک بیــش از 8330 
روســتا در اســتان کرمــان شــده اند. بســیاری از   آن هــا اکنــون برای 
تأمیــن معــاش خــود در شــهرهای دیگر اســتان مشــغول کارگری 
بــوده و بــه همــراه خانــواده هایشــان حاشــیه نشــین ایــن شــهرها 

. هستند
پروژه هــای بلنــد پروازانــه انتقــال آب همچنیــن بحــران آب ایــران 
را تشــدید کــرده و خواهــد کــرد. دو پــروژه مهــم در ایــران، انتقــال 
آب از دریــای مازنــدران بــه اســتان ســمنان و انتقــال آب از دریــای 
عمــان در جنــوب کشــور بــه فــالت مرکــزی ایــران اســت. انتقال 
آب از حوضــه ای دیگــر بــه حوضــه خشــک راه حلــی پایــدار برای 
بحــران آب نیســت. طرح هــای انتقــال آب بیــن حوضــه به شــدت 
موجــب دســتکاری در محیــط می شــود. آثــار پروژه هــای انتقــال 
آب از آســیب رســاندن بــه بــوم ســامانه حوضــه اهــدا کننــده آب تا 
مهاجــرت مــردم درجوامــع مبــدا و مقصــد متفــاوت اســت. اولیــن 
ــا افزایــش ظرفیــت  آســیب بــه منطقــه مقصــد می رســد کــه ب
بهــره بــرداری آب در مقصــد، نوع زندگــی مردم و اشــتغال   آن ها به 
ســوی صنایعــی کــه در آن اســتان توســعه می یابد، تغییــر می کند. 
در دراز مــدت و بــا رونــق در ناحیــه ای کــه بدیــن ترتیــب در حــال 
توســعه اســت، ســیل مهاجــران از همــه نقــاط بــه آن منطقــه و به 
ویــژه بــه مرکــز آن ســرازیر می شــود. کــه چنین مشــکلی 
در شــدیدترین وجــه آن در فــالت ایران در اســتان و 

شــهر اصفهــان قابل مشــاهده اســت. 
ــع  ــع، واق ــه ای جام ــرای برنام ــه و اج ــدون تهی ب
بینانــه و دراز مــدت، مدیریــت بحــران آب در ایران 
عمــاًل غیر ممکــن اســت. برنامه هــای کوتــاه مدت 
ــه ظاهــر حــل  ــاً مشــکل را ب ممکــن اســت موقت
کننــد ولــی چــه بســا بــا عوام زدگــی در انتخــاب 
ــع آب و در  ــه مناب ــتر ب ــیب بیش ــه آس روش، ب
ــع  ــدن وض ــر ش ــه بحرانی ت ــه ب نتیج

آینــده بیانجامــد.
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