
0 
 

 موضوع                                                                                                              صفحه

 1 مقدمه

 3 منابع آبی کره زمین 

   3                                              تقسیم بندی بحران ها                                                                                                          

 4 آب بحران

 4 آب بحران انواع

 5 رانیا در آب بحران خچهیتار

 6 رانیا در آب بحران عوامل

 8 آب بحران یامدهایپ

 8 یطیمح ستیز

 9 یاجتماع

 11 یاقتصاد

 11 یاسیس

 13 یتیامن

 14 آب بحران با مقابله یراهکارها

 16 آب بحران ا راهکار 22

 11 آب بحران یبرا محتمل یوهایسنار

 19 یریگ جهینت

 



1 
 

سروصدا رتین بالیای طبیعی رد مقابل سیالب هب عنوان یکی از رپ صدا رتین بالیای قرار گرفته است . این ردحالی است هک خطر هب عنوان بی  خشکسالی"
هک  و خسارت اهی انشی از خشکسالی هب مراتب رتشیب از ساری بالیای طبیعی مانند : سیل ، طوافن ، آتش فشان و حتی زلزهل است . ولی هب دلیلی

 " .ر تخربی خشکسالی نیاز هب زمان هب نسبت طوالنی دارد ، مطالعه و تحقیق و نحوه ی ربخورد با آن کمتر مورد توهج قرار گرفته است ی اتثی  مشاهده

 مقدمه:

 ؛ 1«کنید جنگ نفت بد است، صبر کنید تا جنگ آب از راه برسد اگر فکر می"  

محسوس بارندگی های کشور و ایجاد تنش های اجتماعی و سیاسی و احتماال ً امنیتی در درسالهای اخیر با کاهش 

آینده ، پرداختن به موضوع بحران آب ، پیامدهای اجتماعی و سیاسی و امنیتی آن را بمنظور شناسایی علل ایجاد 

بحران آب را که "ت . بحران آن و نحوه مدیریت شرایط ایجاد شده را ضروری نموده و گاها دو چندان نموده اس

 "رود شمار می ایران به جامعهمساله  1۱۱یکی از 

بود و بررسیهای به وضوح در حجم بارندگی های  مشهود   79-79خشکسالی ها و تغییراقلیم که در طی سال آب 

درصد از حجم نزوالت آسمانی نسبت به متوسط  11سال اخیر در کشور بیانگر این موضوع است که حدود  1۱

آن حجم آب مخازن درصد از حجم آب های سطحی کاهش و به تبع  44بلندمدت کاهش یافته و به نسبت حدوداً 

 سدها در کشور نیز نصف شده است.

، «های آبی بوم نابودی و تخریب زیست»، «کاهش آب تجدیدپذیر»، «تغییر اقلیم»های مهم بخش آب شامل  چالش

ها و روندهای  ادامه سیاست. است «ای منازعات آبی محلی و منطقه»و « های مختلف وری پایین آب در بخش بهره»

د مختلفی از های بیشتری مواجه خواهد ساخت و ابعا ها و بحران پیشین در بخش آب، آینده این بخش را با چالش

 .های این بخش الزم است ها و استراتژی بحران آشکار خواهد شد؛ در نتیجه تغییر رویکرد اساسی در سیاست

لذا براساس نظرات بدبینامه میزان روان آب در کشور کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر تعداد زیادی از تاالب ها، 

خشک شده یا درحال خشک شدن می باشند که  موجب و دریاچه های مرکزی کشور دراثر این تقییر اقلیم 

افزایش کانون های  ریزگردها و گردو غبار در کشور گردیده است. به چالش های زیست محیطی باید منازعات و 

منطقه بر روی آب مانند آن چیزی که در اصفهان اتفاق افتاد که دارای ابعاد محلی و منطقه ای می باشد مناقشات 

 زود که در مواردی به مساله ای امنیتی نیز تبدیل شده است.را نیز باید اف

با توجه به اینکه استان قزوین نیز به عنوان یکی از کانون ها و دشت های بحرانی کشور می باشد. کاهش بارش ،    

در  و ایجاد سد کینه ورسبرداشت بی رویه از سفره های زیر زمینی  ،افزایش دما ، حفر چاه های غیر مجاز متعدد

                                                           
 ران جونز، مدیر گرین بیلدر مدیا 1

https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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استان زنجان و به تبع خشک شدن ابهر؛ کم کم موجب گردیده پیامدهای منفی بحران آب در استان قزوین با 

کاهش سطح آب های زیرزمینی، ایجاد کانون های بیابانی و ...، نماینگر شود لذا متصور است درصورت عدم برنامه 

 نیتی در استان قزوین افزایش یابد.ریزی و آینده نگری دراین خصوص چالش های اجتماعی، سیاسی و ام

لذا احاطه بر موضوع و استفاده بهینه از آب مستلزم شناخت و مدیریت صحیح و برنامه ریزی شده می باشد که به 

 طور شایسته تداوم حیات دشت قزوین را در تمام سطوح تضمین نماید.
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 :و راهکارها بحران آب ، پیامدها 

سپس ابتدا با مفاهیمی همچنین آب و بحران قبل از اینکه به مسئله بحران آب و پیامدهای آن به پردازیم باید 

 پیشنهاداتی برای آن ارائه نماییم. بحران آب و پیامدهای آن آشنا شده و درنهایت نیز

 کره زمین عبارتند از: منابع آبی

  تقسیم هستندمنابع آب موجود در کره زمین به سه بخش زیر قابل: 

  ها و دریاهااقیانوس 

 های موجود در خشکی آب 

 آب موجود در اتمسفر 

  درصد ذخیره  9/77ها و یخ، باشد. اقیانوس  درصد می 9/79ها و دریاها بیشترین مقدار آب در اقیانوس

-)آب ها دهند، که قابلیت مصرف مستقیم برای بشر را ندارند. مقدار آب در سطح قاره آبی را تشکیل می

هایی که به  منشا آب در طبیعت هستند. آب    ها، مخزن و دریاچه .درصد است 4/۲های داخلی( در حدود 

 :رسند، عبارتند از سطح زمین می

 تبخیری 

 جاری 

 (های زیرزمینی های نفوذی )سفرهآب 

 (برف و یخ )یخچال 

 های نفتی خود را نشان  مانده و در حفاری های فسیلی )مدت زمان طوالنی در دل زمین باقیآب

۲(دهند می
 

 3آب جوان  

به صورت شمال و جنوب  کوهستانی و قطب های یخچالآب شیرین به طور طبیعی در سطح زمین و عمدتاً در 

و آب جوان) آب  های زیرزمینی جریان آب ،نهرها ،ها  های آب شیرین، رودخانه اند. دریاچه های یخ ذخیره شده الیه

منابع از کل  ٪3منابع آب شیرین تنها  .شوند از دیگر منابع آب شیرین شمرده می حاصله از فعالیتهای آتشفشانی(

 دهد زمین را تشکیل می ٔبر روی کره آب

 تقسیم بندی بحران ها:

بحرانها به دو دسته کلی تقسیم بندی می شود. بحرانهای انسان 

 ساخت و بحرانهای طبیعی.

 .بحران های انسان ساخت:1

بحرانهای انسان ساخت بحرانهایی هستند که ناشی از عملکرد و یا 

طرح و نقشه قبلی انسانها و فراگیر باشند. این بحران ها انواع 

                                                           

ندارند و توقف طوالنی مدت در اعماق زمین دارند. به هایی هستند که در گردش آب حضور فعال  های فسیلی آب آب 2

های فسیلی پی برد.  عناصر رادیواکتیو به وضیعت آب  توان از طریق تعقیب های آب گرم معدنی می عنوان مثال در چشمه

 .دهد مهمترین منبع آب برای بشر بخشی از آب زیرزمینی است که تشکیل دریاچه غاری شکل را می

 
3
شود. این آب را چون براى   شناسى مى  ثر فعالیت آتش فشانى درونى و بیرونى مقدارى آب وارد چرخه آبهر ساله بر ا 

 .نامند  مى« آب جوان»شود   اولین بار وارد این چرخه مى

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A2%D8%A8
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متعددی دارند و بسیار پیچیده تر از بحرانهای طبیعی هستند: مثل بحران های اجتماعی یا اقتصادی که ناشی از 

ست که گریبانگیر جامعه می شود. بحرانهای انسان ساخت گاهی با عملکرد نادرست و یا طرح و نقشه دشمنان ا

بحران جنگ «. بحران جنگ»انگیزه های بسیار مشخص، قوی، خصمانه و سودجویانه طرح ریزی می شود مثل: 

بزرگترین و پیچیده ترین بحرانی است که بر تاریخ تمدن بشری سایه انداخته است. در دل بحران جنگ، بحرانهای 

ری همچون بحران اقتصادی، امنیتی و بحرانهای انسانی چون، کمبود آب و غذا و شیوع برخی بیماریها و مهم دیگ

 بحرانهای دیگر.... نمایان می شود. 

 های طبیعی: .بحران2

منشاء حوادث طبیعی است و علت حوادث طبیعی قوانین حاکم بر طبیعت است. مثل زلزله که حاصل حرکت الیه 

ت و یا سیل که ناشی از حرکت هجم زیادی از آب و گل و الی می باشد. آنچه که حوادث های زیرین زمین اس

طبیعی را مبدل به بحران می کند، عدم آمادگی انسانها است. در صورت آماده بودن و پیش بینی های الزم حوادث 

ز ابتدا با پیش بینی به طبیعی با کمترین پیامد و با کمترین خسارت اتفاق می افتد. حوادث طبیعی را می توان ا

 موقع و اقدامات تخصصی و فنی قبل از حادثه مهار کرد.

 

  بحران آب:

و استفاده  کمبود آبها و مشکالت ناشی از  سلسله چالش

  را بحران آب می نامند. منابع آبنادرست از 

؟ می باشد« بحران آب»لزوما به معنای « کمبود آب»آیا  لیکن

چیست؟ اگر کمبود آب « بحران آب»و « کمبود آب»رابطه بین 

ان آب است، آیا پرآبی به معنای نبود مشکل آبی به معنای بحر

ها و  گونه نیست، پس چرا در برخی از کشورها و مناطق پرآب، ما شاهد هشدارها درخصوص تنش است؟ اگر این

آبی، یک پدیده طبیعی است و یک پدیده  حتی بحران آب هستیم؟ آنچه مشخص و واضح است آن است که کم

 ان تلقی شود. بنابراین کمبود منابع آب، لزوما به معنای بحران آب نیست. تواند به معنای بحر طبیعی نمی

 انواع بحران آب:

 آب با کیفیت مناسب به مقدار نیاز در اختیار نیست -

 توان تولید یا استحصال آب کافی نیست -

 توان تامین یا ذخیره آب کافی نیست -

 توان توزیع آب به مقدار نیاز وجود ندارد -

 تولید است میزان مصرف بیش از -

مکرر توأم با برداشت بیش از حد  های سالی خشک .ایران هم اکنون در حال تجربه مشکالت جدی آب است

های عمیق، وضعیت آب  های هیدرولیکی و چاه ز زیرساختهای سطحی و زیرزمینی از طریق شبکه بزرگی ا آب

ها،  ها و تاالب ها، رودخانه های این وضعیت خشک شدن دریاچه است. از نشانه کشور را به سطح بحرانی رسانده

های  طوفانو  زایی بیابان، فرسایش خاک، تخریب کیفیت آب، فرونشست زمینهای زیرزمینی،  کاهش سطح آب

 .بیشتر است گرد و غبار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%AE%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%AF_%D9%88_%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%AF_%D9%88_%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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 تاریخچه بحران آب در ایران:

ایران تنها کشوری نسیت که در سال های اخیر با مساله ی بحران آب درگیر است بلکه جهان در حال تجربه 

بحران آب است . بیش از یک میلیارد از مردم جهان به آب سالم آشامیدنی و نیمی از مردم جهان به بهداشت 

ندارند . بدون تغییرات اساسی ، بسیاری از مناطق جهان آب کافی برای تولید غذا ورشد جمعیت  مناسب دسترسی

علی رغم اعمال سیاست های کنترل جمعیت ندارند . نابودی گونه های گیاهی و جانوری حقایق دیگری هستند که 

های آینده بشوند . بحران آب در بسیاری از نقاط جهان اتفاق افتاده و می توانند باعث تغییر روش زندگی نسل 

 جهان ، یک بحران مدیریتی است .

د آب مواجه بوده است. قنات و تاسیسات ایجاد شده بوایران از دیر باز با مشکل کم"به گفته پورفسور کردوانی 

 ."درفالت ایران بیانگر این موضوع است

درجه سلسیوس بر  ۱/ 4با شیبی حدود  ، میانگین دمای کشور7۹تا  49های  دهد در فاصله سال آمارها نشان می

متر بر دهه دارد. از  میلی11دهه افزایش یافته است. تغییرات بارش در همین دوره زمانی نشان از کاهش آن با شیب 

ای کشور منفی بوده و از آن زمان تاکنون کشور با خشکسالی انباشت  تاکنون شاخص خشکسالی دهه ۴4سال 

ساله اخیر کاهش  ۴متر در  میلی ۲۱۲متر به  میلی۲43ن بارندگی ساالنه کشور هم از شده مواجه بوده است. میانگی

میلیارد مترمکعب  ۴7سال اخیر به  1۹میلیارد مترمکعب طی 1۲۹یافته است. منابع آب تجدیدپذیر کشور نیز از 

ال مقدار تخلیه از سال اخیر تقریبا هر س 4۱میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. در  39رسیده است، یعنی حدود 

آنها بیشتر بوده و از حجم ذخیره استاتیک آنها کاسته شده است. در حال  تغذیهمنابع آب زیرزمینی از مقدار 

میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک منابع آب زیرزمینی 1۲۱میلیارد مترمکعب، حدود ۹۱۱حاضر از مجموع حدود 

دشت بوده است که این  1۹های ممنوعه کشور  دشت کشور، تعداد دشت 9۱7، از 49از دست رفته است. در سال 

بهمن سال آبی  19های جوی از اول مهر تا  دشت افزایش یافته است. ارتفاع کل ریزش 3۹۹به  7۹عدد در سال 

درصد 93های مشابه بلندمدت حدود  متر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره میلی 49معادل  79-79

 .دهد درصد کاهش نشان می47کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته حدود 

 

 3۹سال پیش برداشت اضافه از منابع آبی کشور نداشتیم اما در این  3۹از زمان ساسانیان و هخامنشیان تا حدود 

آبهای شیرین زیر زمینی بود را  ٪9۹میلیارد مکعب آبهای شیرین فسیلی صدها هزار ساله که حدود  1۲۱سال فقط 

سال گذشته بوده است. یعنی منابع را تاراج کردیم.  ۴میلیارد متر مکعب آن در  9۹مصرف کردیم که حدود 

آباد زندگی کند. بدون توجه به نیازهای  جمعیت را افزایش دادیم غافل از اینکه این جمعیت باید در یک کشور

جمعیت، منابع کشور را برای رفع نیازها به تاراج گذاشتیم. امروز هیچ تاالب درون سرزمینی، آب ندارد، از بختگان 

ساله بودیم، در استاندارد جهانی هر  9۱۱۱تا هورالعظیم، گاوخونی و ارومیه. ما امانتدار بسیار بدی برای این تمدن 

های تجدید پذیرش را هر سال استفاده کند هیچ خطری از نظر منابع آب متوجه اش  درصد از آب۲۱که کشوری 

ریزی باشد در خطر هستند اما به شرط مدیریت  درصد استفاده شود به شرطی که برنامه4۱تا  ۲۱نیست. اگر 

 .توانند در دراز مدت منابع آب را تأمین کنند می

کنند، اولی  درصد استفاده می4۱اند. دو کشور در دنیا باالی  کنند وارد بحران شده درصد استفاده4۱اما اگر باالی 

این یعنی به زودی همه جای ایران مثل گاوخونی خشک خواهد شد.  .درصد۴۹درصد و ایران با 49مصر است با 

روز خشک شده. حتی امروز هم دیر شده است. گاوخونی که در زمان قدیم بدون انتقال آب از کارون زنده بود ام

شود  اند. نمی دارند. هر چه صنعت آب بر هست در اصفهان ایجاد کرده هر چه آب هست در باالدست اصفهان بر می

https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87
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شود تا قله کوه  همه صنایع آب بر را در اصفهان متمرکز کرد.فضای سبز اصفهان از رشت و ساری بیشتر است. نمی

 .صفه در اصفهان درخت کاشت

 ند.شو ت کشور مجبور به ترک ایران میاین معضل رفع نشود هفتاد درصد جمعی اگر تا چندسال آینده

 

 :حران آب در ایران عوامل ب 

 شد سریع و الگوی نامناسب استقرار ر

 جمعیت 

  کشاورزی ناکارآمد 

 سوء مدیریت و عطش توسعه 

 شد سریع و الگوی نامناسب استقرار جمعیتر

 1۱میالدی زیر  قرن نوزدهمجمعیت ایران در 

که در  شود. در حالی میلیون نفر تخمین زده می

میلیون نفر و در  3۹جمعیت ایران به  1797سال 

ن به دو برابر یعنی دو دهه بعد از آن جمعیت ایرا

کند. جمعیت  میلیون نفر افزایش پیدا می 9۱

بیشتر به غذای بیشتری نیاز دارد. به همین دلیل 

  .و روان به سرعت مصرف شدند های زیرزمینی آبتولید محصوالت کشاورزی به شدّت افزایش یافته و 

محصول ساده این رشد سریع جمعیت، افزایش تقاضای آب و متناسب با آن کاهش شدید سرانه آب در دسترس 

است.  ریقاشمال آفو  خاورمیانهمترمکعب، کمی باالتر از متوسط  13۱۱است. سرانه کنونی آب در دسترس ایران با 

  مترمکعب( است 9۱۱۱تر از متوسط جهانی ) اما این مقدار بسیار پایین

های زیرزمینی تنها هشت تا هفت درصد است که رقم باالیی محسوب  با این حال مصرف خانگی مردم از آب

ر شود. با توجه به این که بیشتر مصرف آب ایران در بخش کشاورزی است و مصرف خانگی سهم کمی د نمی

درصد  9ها تنها  استفاده از آب دارد، صرفه جویی مردم ایران تأثیر زیادی بر بحران کمبود آب کشور ندارد. خانه

 1٫۹ها محقق شود صرفاً  کنند و اگر بیست درصد صرفه جویی در مصرف آن آب موجود در کل کشور را استفاده می

تواند تأثیر زیادی بر مصرف آب در  غذایی میولی صرفه جویی در مصرف  .کند می پیدا نجات کشور آب درصد

  .بخش کشاورزی بگذارد

است. نابرابری  از عوامل عدم تطابق بین آب در دسترس و تقاضای آب رشد جمعیتتوزیع مکانی جمعیت عالوه بر 

های شغلی و شرایط زندگی بهتر در مناطق شهری باعث افزایش شهرنشینی و مهاجرت از مناطق  اقتصادی، فرصت

درصد از جمعیت  1۴، که میزبان تهران بزرگاست، مانند  روستایی و شهرهای کوچک به مناطق عمده شهری شده

درصد از جمعیت ایران شهرنشین است. توزیع مکانی موجود و افزایش و تمرکز  9۱در حال حاضر،  .کشور است

و  تر که هم اکنون نیز برای تأمین آب مورد نیاز خود دچار مشکل هستند، توازن عرضه جمعیت در شهرهای بزرگ

بندی در عرضه آب در  است. هشدار در مورد خطر جیره تقاضای آب در مناطق شهری را با چالش روبرو کرده

  .تر رایج است های تابستان در شهرهای بزرگ ماه

سرعت شهرنشینی، مهاجرت به شهرهای بزرگ و توسعه اراضی مستلزم افزایش مداوم در تأمین آب با رشد سریع 

کننده است. با گسترش سریع  هری است. افزایش مداوم تقاضای آب بسیار نگرانتقاضای آب در مناطق ش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
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ها برای شناسایی منابع اضافی تأمین آب، تقاضای آب را افزایش  شهرنشینی، تمایل به توسعه بخش صنعت و تالش

]است داده
.

1]
  

 کشاورزی ناکارآمد

درصد از مصرف آب ایران در بخش  73رفته، حدود  درصد از مساحت ایران زیر کشت می 1۲که تنها  در حالی

تنها ده درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی به دست است. این در حالیست که  کشاورزی صورت گرفته

  .درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول هستند 19آید و  می

وری اقتصادی خود در بخش کشاورزی را در تاریخ معاصر نادیده  ایران به دلیل تکیه بر اقتصاد مبتنی بر نفت، بهره

 .است ورزی، توسعه مناطق تحت کشت را در سراسر کشور تشویق کردهاست. تمایل برای افزایش تولید کشا گرفته

بخش کشاورزی در ایران از لحاظ اقتصادی ناکارآمد است و سهم این بخش در تولید ناخالص ملی در طول زمان 

وری  های منسوخ شده کشاورزی و منتهی به بهره است. این بخش هنوز صنعتی نشده و کشور از شیوه کاهش یافته

برد. شیوه غالب کشاورزی در ایران، کشاورزی آبی است و بازده اقتصادی  ر کم در آبیاری و تولید رنج میبسیا

حاصل از مصرف آب کشاورزی پایین است. الگوهای محصول در سراسر کشور نامناسب و در بسیاری از مناطق با 

  شرایط دسترسی به آب ناسازگار است

های جنگ با  و طی سال 13۹9پس از انقالب  گندمعمده استراتژیک مانند  توجه به خودکفایی در تولید محصوالت

های سنگین در بخش توسعه کشاورزی شد و  های اقتصادی افزایش یافت و منجر به تحمیل یارانه عراق و تحریم

ها برای ساخت کشوری با خودکفایی در مواد غذایی  از حد در بخش آب گردید. نه تنها برنامهباعث فشار بیش 

است. در حالی که بسیاری  شکست خورده، بلکه آرمان دستیابی به امنیت غذایی باعث ناامنی در بخش آب گردیده

مواد غذایی را ندارد،  از کارشناسان معتقدند که ایران ظرفیت مورد نیاز برای تبدیل شدن به خودکفایی در

های جدی در مورد وابستگی کشور به واردات مواد غذایی وجود دارد و امنیت غذایی و خودکفایی هنوز هم  نگرانی

  برانگیز در ایران هستند از موضوعات بحث

 سوء مدیریت و عطش توسعه

نفعان  برد. در بخش آب، تعدد ذی رنج می مدیریت آبطور جدی از ساختار نامناسب حکمرانی و  منابع آب ایران به

، مسئول سازمان حفاظت محیط زیست ایران .ها همراه است ها و رقابت طور طبیعی با درگیری و تنظیم منابع آب به

دارد و فاقد ظرفیت مورد انتظار برای اجرای مقررات  حفاظت از محیط زیست کشور، قدرت سیاسی محدودی

های محیط زیستی است. همچنین ساختار سلسله مراتبی سیستم مدیریت آب در ایران  جلوگیری از آسیب

  .کند هایی را برای فساد و ناکارآمدی جدی در تبدیل تصمیمات به عمل، ایجاد می فرصت

آب زیرزمینی در ایران را در قیاس با استاندارد جهانی سه برابر سازمان محیط زیست سرعت استفاده از منابع 

همچنین بخاطر .باشد دشت ایران می 9۱۱دشت از  ۲79رویه عامل خشکیدن  زند. این برداشت بی بیشتر تخمین می

 شرکت گزارش مطابق. رود می هدر انتقال مسیر در آب مترمکعب میلیارد 3۹ آب انتقال ٔعدم رسیدگی به شبکه

 کشور آب شبکه از ٪4۱ط زیست دانشگاه تهران تا تاریخ شهریور ماه سال نود چهار محی دانشکده فاضالب، و آب

  .است بوده فرسودگی همین موجب به تاریخ این تا ایران آب رفتن هدر کل از ٪13. شد اعالم فرسوده

ها قبل و بعد از انقالب  توجه در توسعه زیرساخت های قابل تالش ایران برای مدرنیزه شدن، در کنار پیشرفت

ها و توسعه  مدت به دلیل تعجیل برای ساخت زیرساخت اسالمی، باعث توجه کمتر به اثرات محیط زیستی طوالنی

ت تا حد زیادی نادیده گرفته شد، و اجرای فناوری شد. در نتیجه این وضعیت ارتباط مهم بین توسعه و محیط زیس

طور جدی محیط زیست را تحت تأثیر قرار داد که اثرات منفی آن بر سالمت  های زیربنایی و مهندسی به پروژه

های طبیعی مشاهده شده یا در طوالنی مدت دیده خواهد شد. با وجود اثرات محیط زیستی و  مردم و بر سیستم

 .توسعه پایدارجای  ه فنی و تکنولوژی سریع بهاقتصادی، تشنگی برای توسع

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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ای به نام  گزارهکند،  آنچه کمبود منابع آب را به بحران آب تبدیل میاست  حکمرانی بد، عامل بحران آب

سوءمدیریت و حکمرانی بد است. یعنی کمبود منابع آب، لزوما بحران آب نیست. یک حلقه مفقوده بین این دو 

هرساله   عنوان نمونه، بانک توسعه آسیایی هست. در این زمینه مطالعات  متعددی صورت گرفته است. به

مهمی از این مطالعات، بحث امنیت آبی در  کند. بخش انداز کشورهای آسیایی را تهیه و منتشر می چشم

شود. نتایج  انداز هر سال منتشر می میالدی این چشم ۲۱۱9کند. از سال  را بررسی و واکاوی میمختلف کشور

دهد که  اندازی که برای کشورهای آسیایی صورت گرفته، این را نشان می های عمیق چشم مطالعات و تحلیل

آب مواجه شدند، به خاطر کمبود فیزیکی منابع آبی نیست. بلکه به خاطر کشورهای آسیایی اگر با بحران 

 .سوءمدیریت یا مدیریت ضعیف آنهاست

عدم تطابق اسناد باالدستی بخش آب با »مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی براساس اطالعات و مطالعات 

نبود برنامه »، «نگری آن ها و بخشیها  تعدد دستگاهی و عدم هماهنگی بین دستگاه»، «نیازهای روز این بخش

ترین  عنوان برخی از مهم به« ها و تغییر اقلیم خشکسالی»و « مدون بلندمدت و ارتباط سایر اسناد باالدستی

 .است  مقصران بحران آب شناسایی شده

توان به  میترین عواملی که منجر به پیدایش و تشدید بحران آبی در کشور شده است،  مهم لذا بطور کلی می توان 

ای بخش آب، عدم توجه به اهمیت  ای فیزیکی و سازه تغییر اقلیم، خشکسالی، افزایش جمعیت، نگاه توسعه

موضوع آمایش سرزمین، عدم هماهنگی بخش آب و کشاورزی، تاکید بر خودکفایی، قیمت بسیار پایین آب، 

بخش آب،  قوانین و مقرراتآب، نارسایی  برداری از منابع برداری نامتناسب در بهره صادرات آب مجازی و بهره

های غیرمجاز، الگوی  مجاز، حفر چاه های بر در مناطق خشک، برداشت غیرمجاز از چاه های آب استقرار فعالیت

سال گذشته  1۹وری پایین بخش کشاورزی اشاره کرد. این عوامل باعث شده که در  کشت نامتناسب و بهره

 .گاه ظرفیت سدهای کشور پر نباشد هیچ
 

 پیامدهای بحران آب:

 بحران آب زیست محیطیپیامدهای 

موارد ذیل اشاره  از جمله این تبعات میتوان به -

 کرد:

  تخریب محیط زیست 

  اراضی کشاورزیتخریب 

 گرم شدن زمین 

 آلودگی هوا 

 آب آلودگی 

  خاکآلودگی 

  کاهش منابع طبیعی 

 نابودی جنگلها و مراتع 

 کاهش منابع تولید انرژی 

  بروز انواع بیماریها 

 افزایش شدت تخریب منابع طبیعی و فرسایش محیطی 

https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86+%D9%88+%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 زایی بیابان 

  ها فرونشست دشت 

  های طبیعی از بین رفتن اکوسیستم 

 بحران آب اجتماعیپیامدهای  -

های سطحی و زیرزمینی و کاهش بارندگی در مناطق مختلف،  ها و کاهش منابع آب خشکسالی، و خشک شدن چاه

به کار بردن های صنعتی با  گذاشت. البته شرکتخواهد های اقتصادی و کشاورزی تاثیرات منفی بر جای  بر فعالیت

های  های پیشرفته کشت، تا حدی بحران کم آبی را حل و چاه توانند با الگوی های، باال می ها و صرف هزینه فناوری

تری برای دسترسی به آب حفر کنند، اما کشاورزان معمولی چنین امکاناتی ندارند و از اینرو به ناچار به  عمیق

شویند و این افراد در شهرها  نند و یا به کلی دست از کشاورزی میک شهرهایی که وضع بهتری دارند، مهاجرت می

  . آورند های بزرگتر، به همراه می هایی برای شهر دهند که پیامد نشینان را تشکیل می اقشار جدیدی از حاشیه

   

4های اجتماعی و مهاجرت آسیبافزایش 
 

 

موج سوم مهاجرت، اهالی در  محمد امین قانعی راد ـ رئیس انجمن جامعه شناسان ایران    دکتربنا به اظهارات 

مهاجرت هم ناشی از مرحله در این  روستاها در پی کم آبی در مناطق خود مجبور به مهاجرت به شهرها هستند، 

ولیت ارائه این بحران کم آبی است که جدی تلقی شود، چراکه اقتصاد صنعتی اکنون ظرفیتی برای پذیرش مسئ

گذاری، رکود تورمی در اقتصاد کشور و  ها، بی اعتمادی کارفرمایان برای سرمایه خدمات را ندارد زیرا که تحریم

 . برد کمبود منابع آب، چنین ظرفیتی را از میان می

توانیم از انبوه  میرا که این پیامد   ،های بزرگ به دنبال مهاجرت بی رویه روستائیان  افزایش مشاغل کاذب در شهر

  .ایستند، ببینیم جمعیت کارگران فصلی که هر روز در میادین اصلی شهرهای بزرگ مانند تهران در انتظار کار می

اند؛ افرادی که به مشاغل کاذب مانند  این افراد پس از تخریب زیست جهان خود، دست به مهاجرت زده

  آیند.  ها به حساب می نشینان کالنشهرزنند و از حاشیه  دستفروشی در مترو دست می

داند و  های مهاجرت از روستا به شهرهای بزرگ می تهی شدگی فرهنگی در افراد مهاجر را یکی دیگر از پیامد

نشینی سوق  گوید: شرایط نا مساعد اقتصادی حجم انبوهی از جمعیت روستاییان را به سمت مهاجرت و حاشیه می

کنند و به  بینند، بیش از پیش احساس محرومیت می ها را می قتی در شهرها تفاوتدهد درچنین وضعی آنان و می

شود وزمینه بروز جرائم و بزهکاری را  دنبال آن خشم و پرخاشگری نسبت به سایر شهروندان در آنان ایجاد می

 . کند فراهم می

انجامد و  از مرکز به حاشیه میافزایش این جرائم به واکنش  :کند بروز جرائمی مانند نزاع و سرقت تصریح می

  .کند فضای قومیتی معکوس را با این رویکرد، که یک قومیت باعث بد شدن وضع یک شهر شده است، ایجاد می

ها برای برقراری امنیت اجتماعی مانند جمع آوری و بازداشت بزهکاران،  در این صورت حتی برخورد برخی ارگان

 . شود در نهایت خشم و خشونت آنان می باعث تحقیر و افزایش احساس تبعیض و

 
 

  

                                                           
4
 آرش حیدری ـو  محمد امین قانعی راد ـ رئیس انجمن جامعه شناسان ایران   دکترپیامدهای اجتماعی بحران آب از مطالب   

 استفاده گردیده است. پژوهشگر علوم اجتماعی
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 های طبقاتی است  ترین تهدید، شکاف اصلی

تواند تاثیر زیادی در امنیت محل داشته باشد چرا که توزیع مناسب  های گسترده در این مناطق می مهاجرت

  ها نقش دارد. جمعیت در امنیت سرزمین

شوند،  هایی که دچار کم آبی می گوید: استان داشت، می های دیگری نیز به همراه خواهد مهاجرت افراد پیامد

 .های ناشی از خشکسالی و کمبود آب هم خواهند شد درگیر تعارض

بینیم وقتی منابع آب محدود باشد، رقابت برای حفظ و نگهداری آن هم  ها می همان گونه که در برخی استان

ای  دیدیم که حتی در شرایط پر آبی در منطقه هم میهای انتقال آب  های گذشته در طرح شود. در سال بیشتر می

 . هایی صورت گرفته است که آب منتقل شده، اعتراض

ها و حتی در سطح نمایندگان آنان را در  ها در شهر های عریان، چند پارگی انسان بروز تعارضات در قالب خشونت

تواند  های آن، می کشور و پیامد گوید: کمبود منابع آبی در داند و می شرایط کم آبی، امری طبیعی می

های اجتماعی در میان  های فرهنگی نسبت به هم را تقویت کند چراکه در وضعیت عادی هم فاصله پیشداوری

 . های منفی هم ایجاد کند تواند وجه نظر اقوام وجود دارد و خشکسالی می

  های فرهنگی  فاصلهایجاد  

رهنگی را هم افزایش دهد و حتی بر همبستگی ملی تاثیر بگذارد، های ف تواند فاصله بحران آب و خشکسالی می

های اجتماعی دارند توسط انجمن جامعه  های اقتصادی و زیست محیطی که پیامد بنابراین ضروری است که پدیده

های مسئول باشد، چراکه راهکارهای فنی و  شناسان ایران بررسی شوند و این باید مورد تقاضای دستگاه

  .ای مسائلی مثل بحران آب کافی نیستمهندسی بر

تواند تاثیرگذار  تر مورد توجه مسئوالن قرار گیرد، اما نمی های مهندسی به دلیل پاسخ ساده زیرا ممکن است طرح

های علوم اجتماعی، جامعه شناسی، منابع آب و فرهنگ شناسی استفاده کنیم تا بتوانیم  باشد. ما باید از ظرفیت

 . جانبه برسیم و همههای درست  به پاسخ

های مربوط به آب  تواند به جنگ قومگرایانه تبدیل شود، موضوع استمرار کمبود آب در کشور قبل از هر چیز می

های طبقاتی،  های امنیتی و صف آرایی برخی اقوام را به همراه آورد و به دنبال ایجاد شکاف تواند پیامد گاهی می

  های سختی انجام پذیر است.  آورد که کنترل آن با شیوه را پدید میشود و فضایی  هویت ملی خدشه دار می

داند و معتقد است تا  های نادرست توسعه می تخریب محیط زیست و رشد انحرافات اجتماعی را نتیجه سیاست

  ای را نخواهیم دید.  زمانی که بازنگری اساسی در این زمینه رخ ندهد، اتفاق قابل مالحظه

های کالن دخالت  ت به این دلیل است که علوم انسانی و اجتماعی را در سیاست گذاریبسیاری از مشکال

 افراد به اجتماعی خدمات ارائه از …سازی و هایی مانند خصوصی ها به بهانه ایم. تا زمانی که دولت نداده

ی تخریب های کوچک بیشتر ویران و فضاهای کشاورز ها و شهر و فرودست سر باز زنند، روستا پذیر آسیب

 . دهند به شهرها مهاجرت کنند شود و روستائیان ترجیح می می

 ها ها و مغز کوچ سرمایه

ها، اوضاع  آورد و با رفتن سرمایه و تخصص ها را به همراه می ها و مغز گسترش مهاجرت در هر منطقه کوچ سرمایه

  ریزد.  اقتصادی هر منطقه به هم می

 افزایش بیماریهای روانی

هایی است که در اصفهان همزمان با کم آبی و خشکی زاینده رود افزایش یافت و  از بیماری« ام اس»افسردگی و  

شود و همچنین افزایش رفتارهای  ها می در خوزستان و ایالم هم باعث افزایش ضریب حساسیت و اضطراب

تواند با پدیده  هش کیفیت زندگی میها و اثر آن در کا آمیز و کاهش میزان تحمل و بردباری و رواداری خشونت

  خشکسالی مرتبط باشد. 
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 تشویش افکار عمومی

ای که در فضاهای شهری یا در رسانه ملی و جراید در خصوص بحران  رسد تبلیغات گسترده با این همه به نظر می 

و اضطراب  شود، به جز آن که باعث تشویش افکار عمومــی کم آبی و تشویق شهــروندان به صرفه جویی می

  .های اجتماعی شود، تاثیردیگری ندارد برای آینده نامعــلوم در کنار سایر دغدغه

 بحران آب اقتصادیپیامدهای  -

 کاهش میزان تولید محصوالت کشاورزی و صنعتی 

 کاهش حجم سرمایه گذاریها در بخش های مختلف اقتصادی 

 افزایش هزینه های تولید 

  تولیدیافزایش تغییر الگوی اقتصادی و 

 کاهش فرصت های اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی 

 کاهش تنوع شغلی 

  کاهش درآمد 

 ها تغییرشغل کشاورزان و مهاجرت آن ،بودی جوامع سنتی کشاورزینا 

  کشوراقتصادی افول جایگاه 

 گسترش مشاغل غیر رسمی 

 بحران آب سیاسیپیامدهای  -

ایم نه تنها گامی در جهت حل آن  ای به بحران نرسیده رد مسئلهایم که تا در مو معموالً ما ایرانی ها عادت کرده

کنیم. مثال واضح و آشکار در این رابطه بررسی تاریخی  داریم بلکه کنجکاوانه به سمت آن حرکت می مشکل بر نمی

ی ها کند که این موضوع تا به مرز بحران نرسید و آمار کشته باشد، گذشته ثابت می ای می آمار تصادفات جاده

تر به آن توجه شد و کار به جایی رسید که امروزه  ها از مرزهای استاندارد جهانی باال نرفت کم ساالنه ما در جاده

درصد کاهش  ۲۱یا  10های ساالنه  های آنها آمار کشته کنند که با پیگیری مسئولین تنها به این موضوع افتخار می

 .کنند وارده و نه حذف آن افتخار میداشته است، به دیگر سخن ایشان به کاهش خسارت 

از مثال تأسف برانگیز باال که بگذریم یکی دیگر از موضوعات مهمی که در کشور امروزه در یک چرخه باطل قرار 

رود  های اشتباه مسئولین و کارشناسان به سرعت به سمت بحران پیش می توجهی و یا برداشت گرفته است و با بی

ی ناشی از آن است. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله روند سیاسی شدن بحران های آب مسئله آب و سیاست

 .گیرد آب و پیامدهای سیاسی آن مورد بررسی قرار می

امروزه با جهانی شدن اقتصاد و انتقال قدرت از مفاهیم نظامی به قدرت اقتصادی دسترسی به منابع طبیعی یکی از 

که توسعه اقتصادی و پیشرفت صنعتی به منابع طبیعی وابسته است، مالکیت یا زا می باشد. از آنجا  عوامل قدرت

های پیشرفت و توسعه اقتصادی فضاهای  دسترسی آسان به منابع طبیعی با ارزش، به عنوان یکی از شاخص

  .گذارد آب است جغرافیایی خواهد بود. یکی از این منابع طبیعی که مستقیماً بر روی توسعه تاثیر می

های داخلی، که هر کدام دارای منافع و عالیق  های شدیدی را میان گروه بسیاری از کشورها منابع آب، رقابتدر 

خاص خود هستند برانگیخته است و سلطه و نظارت بر منابع آب فراملی نیز هر از گاهی باعث ایجاد تنش و بحران 

  .میان کشورها شده است

ی زمین و زیر زمین به سهولت با مرزهای سیاسی مطابقت نداشته و در روشن است که محل استقرار منابع آبی رو

اختیار گرفتن منابع آبی که چند کشور، چند استان یا چند شهرستان در آن سهیم هستند غالباً مورد بحث و 
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اختالف سیاسی است. بنابراین سیاسی شدن منابع آب، از رقابت واحدهای سیاسی بر سر تصاحب منابع آب آن 

گیری بحران سیاسی آبی نیز که به یک عامل  گیرد و شکل ه دلیل نامتوازن بودن توزیع آن سرچشمه میهم ب

گیرد که غالباً واحدهای سیاسی  المللی تبدیل شده است از آنجا سر چشمه می-تأثیرگذار در مسائل داخلی و بین

  .توانند بر سر تقسیم منابع آب به تفاهم برسند مجزا نمی

های سیاسی سوئیس و فرانسه، رژیم صهیونیستی و اردن، سوریه و عراق و... از جمله  اختالف و تنش مواردی مانند

 .های بحران سیاسی آب در سطح بین المللی است نمونه

کند که  در مورد رقابت میان کشورها بر سر تصاحب منابع آبی مشترک موضوع از آنجا اهمیت باالتری پیدا می

تقسیم و یا تملک منابع آبی میان کشورها تا کنون هیچگونه قانون و اتقاق نظر جامع بین بدانیم در مورد نحوه 

  .المللی به وجود نیامده است

شود در سطح فروملی و محلی  و درگیری کشورها بر سر آب که در برخی موارد به جنگ هم ختم می  جدا از تنش

مرزهای اکولوژیک به خوبی قابل مشاهده و همچنین قابل ها به دلیل منطبق نبودن مرزهای سیاسی با  نیز این تنش

 .های مختلف پیامدهای ناگواری به بار خواهد آورد پیش بینی است و در صورت عدم توجه به آن بدون در مقیاس

های مربوط به آن بر روابط  بحران سیاسی آبی در سطح فروملی و محلی اشاره دارد به تأثیر منابع آب و سیاست 

های محلی که ممکن است به وسیله آن، در یک منطقه از کشور میان واحدهای  ها و تنش اختالف اجتماعی،

  .زا ایجاد شود سیاسی داخلی جنگ، درگیری، اعتراض و دیگر رفتار سیاسی آسیب

های اجتماعی به منظور دسترسی به آب یا بین حکومت و مردم اختالف و درگیری ایجاد  به عنوان مثال میان گروه

ود. از آنجایی که بحران آب می تواند بین گروه های مختلف به روش های مختلف آشکار شود ممکن است موجب ش

یابد که  افزایش تنش بین آنها شود و تا سطح یک بحران سیاسی آبی پیش رود. این نوع خطر زمانی افزایش می

  .یض قائل شوندعالوه بر کمبود آب در تخصیص آن نیز مسئولین دانسته یا نادانسته تبع

 

ها در کشور، رشد جمعیت، توسعه نامتوازن، مصارف  دالیلی از جمله افزایش مصرف آب، عدم تقارن بارندگی

 .رویه و ناصحیح آب در بخش کشاورزی و صنعت و... کشور ایران را در مرز بحران آبی رسانده است بی

یا کیفیت نامناسب آب موجود در شبکه شهری،  های اخیر در کشور ایران نیز رویدادهایی مانند کمبود در سال

گرفته نسبت به  های روستایی در اثر افزایش جمعیت، اعتراضات شکل های شهری به منابع آب حوزه تجاوز حوزه

های محلی در خصوص استفاده از منابع آبی بویژه بین کشاورزان و حتی  روند انتقال حوضه به حوضه آب، تنش

خشک شدن رودخانه ها تاالب ها و دریاچه های داخلی خبر از سیاسی شدن بحران آب  های در اعتراض به واکنش

 .دهد در ایران می

بار سیاسی به  آب اگر پذیرفته باشیم که در ایران بحران آب وجود دارد و همچنین پذیرفته باشیم که این بحران 

های  تر خواهد شد بلکه راه و قابل فهم خود گرفته است نه تنها فرایند تشریح پیامدهای بحران سیاسی آب آسان

 .شود پذیرتر می جلوگیری از پیامدهای مخرب آن نیز امکان

های    ها و درگیری های فراوان میان آثار و پیامدهای تنش البته ذکر این نکته ضروری است که علی رغم شباهت

های سیاسی  این است که در درگیری سیاسی سطوح فراملی و فروملی میان این دو تفاوتی کلیدی وجود دارد و آن

های سیاسی فروملی در صورت وجود یک  فراملی قانون و حکمیتی کلی وجود ندارد و حال اینکه در درگیری

ها را  تواند فارغ از عادالنه بودن یا نبودن نحوه توزیع منابع فرایند درگیری حکومت مقتدر حکمیت آن حکومت می

 .پایان بخشد

فته شد پیامدهای بحران سیاسی آب در ایران در دو سطح پیامدهای اولیه و ثانویه قابل قابل با توجه به آنچه گ

 .پیش بینی است
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پیامدهای اولیه به شرط وجود حکومت مقتدر مرکزی که بتواند با انجام مدیریت بحران و حکمیت نهایی  -1

اسی آب در کشور به رویدادهای های سیاسی آب را قانونی و الزم االجرا کند بحران سی گیری فرایند تصمیم

گرایی، تقویت حس واگرایی  همانند، احساس تبعیض میان واحدهای سیاسی داخلی، تقویت حس محلی

 .ها و... منجر خواهد شد سیاسی، کاهش مشارکت سیاسی در انتخابات و راهپیمایی

یح بحران و حکمیت نهایی پیامدهای ثانویه نیز با فرض نبود حکومت مقتدر که بتواند با انجام مدیریت صح -۲

مردان به پیامدهای  های سیاسی آب را قانونی و الزم االجرا کند و یا بی توجهی دولت گیری فرایند تصمیم

های آبی،  های سیاسی، تخریب سازه اولیه عالوه بر پیامدهای حالت اول مواردی همانند، اعتراضات و شورش

ها، تضعیف قدرت ملی، تهدید امنیت ملی، سوء  درگیریکشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان در اثر 

 .ای و.. را در پی خواهد داشت استفاده دشمنان سیاسی و رقبای منطقه

 بحران آب امنیتیپیامدهای  -

 پیامدهای بحران آب را می توان در سه محور ذیل طبقه بندی نمود.

  :قدرت ملی ضعف -1

المللی، القای تصویری مخدوش و  گذاری بین کاهش سرمایه های اقتصادی، کاهش جذابیت توریستی، تحمیل هزینه

خاطر عدم توانایی در تامین نیازهای ضروری  المللی، تهدید مشروعیت نظام به فقیر از ایران در اذهان عمومی بین

  .مردم

  :های داخلی ها و درگیری بروز تنش -2

اصفهان و درگیری و تنش بین مردم  – لوله یزددرگیری مردم با همدیگر؛ مانند درگیری کشاورزان اصفهانی و خط 

 های غیرقانونی توسط کشاورزان  رود و حفر چاه با دولت؛ همانند خشک شدن دریاچه ارومیه، خشک شدن زاینده

جمعیتی ناشی از افت تولید کشاورزی و تخلیه روستاها و مشکالت امنیتی ناشی از تخلیه  -مشکالت اقتصادی

 .جمعیتی

 

  :المللی های بین و درگیریها  بروز تنش  -3

برداری از  درگیری با کشورهای همسایه همچون عراق، آذربایجان، ترکیه و افغانستان بر سر منابع آب و بهره

برداری نامناسب از رودخانه هیرمند توسط کشور  بهره .رودهای مشترک همچون ارس، اروندرود و هیرمند

المللی هامون و در نتیجه به خطر افتادن زندگی  ب/ دریاچه بینافغانستان یکی از علل اساسی در خشک شدن تاال

 .مان شده است شهروندان

شود،اگر روند مصرف آب به شکل کنونی  کشور ما دچار بحران آب است و این موضوع با اعداد و آمار اثبات می

 طور به باشد، این های زیرزمینی بیش از ها کمتر از وضعیت فعلی شود و میزان مصرف آب ادامه یابد، بارش

 اجتماعی  بحران و غذایی امنیت بحران شامل امنیتی های بحران. شود می امنیتی بحران به تبدیل آب بحران قطع

عمده  ۹.ایم بوده خوزستان و اصفهان شهرهای در اجتماعی های تنش شاهد اخیر های سال در که طور همان. است

 ترین چالش ها و تنش های امنیتی شامل وارد ذیل می باشد

                                                           
5
 مریدی 
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جمعیتی ناشی از افت تولید محصوالت کشاورزی و تخلیه روستاها و مشکالت ناشی از تخلیه  –مشکالت اقتصادی 

 نقاط جمعیتی

 آب در اختالل از ناشی قومی های تنش یا ثباتی در تامین پایدار آب خانگی های اجتماعی ناشی از بی ناآرامی

 .کشاورزی

 )های کهن بینالود و همدان دشت(های ایرانیان  کاهش قابلیت زیستی سکونتگاه 

گذاری صنعتی معدنی: چراکه ایجاد واحدهای تولیدی جدید، نیازمند تامین پایدار آب است.  کاهش جاذبه سرمایه 

برای اختصاص آب آن به شرب،  واحدهای موجود قدیم نیز ممکن است به دلیل صدور دستور تعطیلی مقطعی

 .متضرر شوند

المللی حقابه ایران از طریق افغانستان و قطع  اختالل در امنیت آبی اقوام مرزی به علت عدم رعایت قواعد بین 

 .سهم آب سیستان و خراسان

آب  کاهش استاندارد زندگی و طول عمر انسان و تولیدات گیاهی ناشی از عدم رعایت حقوق همسایگان در قطع

کننده این اقدام بر سوریه و باالخص عراق که باز سبب وارد آمدن خدشه به  ثبات دجله و فرات. همچنین اثرات بی

 .امنیت ایران خواهد شد

سازی که به دلیل هزینه باال، وابستگی آبی ممکن است،  اجبار به تامین هفت کیلومترمکعب آب وارداتی یا شیرین 

 .پذیر نباشد توجیه

بلیت تامین امنیت غذایی در روز مبادا و کاهش قا 

 .محاصره

 راهکارهای مقابله با بحران آب:

بررسی آمار و ارقام رسمی کشور حاکی از آن است 

که در دهه اخیر، تقریبا بارندگی در تمام کشور نسبت 

در سطوح و ابعاد برای مقابله با چالش بحران آب در کشور، راهکارهای متفاوت و  نسخه مقابله با بحران آب به 

توان ارائه داد. یکی از دالیل معضالت فعلی بخش آب، وجود مشکل و عدم تطابق اسناد باالدستی با  متفاوت را می

های  رود که قوانین برنامه توسعه عالوه بر جبران خأل وضعیت موجود این بخش است. در این راستا انتظار می

تنها در  را برای مقابله با چالش بحران آب مطرح کند. متاسفانه نههای توسعه پیشین، راهکارهای موثری  برنامه

 .شود قوانین برنامه توسعه، بلکه در کلیه اسناد باالدستی بخش آب چنین رویکردی دیده نمی

 9:طور کلی مواردی را در مواجهه با بحران آب باید مورد توجه قرار داد به

 .بود اول: رفع وضعیت فعلی بحران آب زمانبر خواهد 

ها به آن، حل مشکالت بخش آب فقط درون این  دلیل فرابخشی بودن آب و ارتباط و وابستگی سایر بخش دوم: به

 .شود بخش انجام نمی

های  ها و استراتژی نگری دستگاهی، حتی سیاست ها، عدم هماهنگی بین آن ها و بخشی علت تعدد دستگاه سوم: به

  .صحیح هم کارآیی نخواهد داشت

ها در راستای حصول اهداف یک  های توسعه، این برنامه در حال حاضر عالوه بر عدم ارتباط بین برنامه چهارم:

  کنند برنامه مدون بلندمدت نیز عمل نمی

                                                           
6
 ایانا 
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دلیل ارتباط وضعیت بخش آب با میزان بارندگی و دما و تغییرات این متغیرها، همواره عملکرد و وضعیت  پنجم: به

ی مربوطه همراه خواهد بود. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش برخی راهکارهای ها این بخش با عدم قطعیت

هم  اعمال مدیریت به» .ها برای مقابله با بحران آب را پیشنهاد کرده است ها و استراتژی کالن در سطح سیاست

اتی، سیاسی، های آبی و ارزش کامل اقتصادی، ذ منظور کردن ظرفیت»، «پیوسته آب در سطح ملی و حوضه آبریز

نفعان در  ارتقای مشارکت ذی»، «های کالبدی و آمایش سرزمین محیطی آب در طرح امنیتی، اجتماعی و زیست

برداری و حفاظت از منابع و تاسیسات آبی با تاکید بر ایجاد و توسعه نهادها و  ریزی، اجرا، بهره فرآیند برنامه

، «برداری، حفاظت و نگهداری از منابع آب و تاسیسات کشور های بهره استقرار نظام برنامه»، «های مردمی تشکل

بازچرخانی و »، «برداری تلفیقی از منابع آب سطحی، زیرزمینی و نامتعارف های بهره توسعه و تدوین برنامه»

های آب زیرزمینی و  تعادل بخشی در منابع و مصارف آب با هدف کاهش بیالن منفی سفره»، «استفاده مجدد از آب

ارتقا و استمرار نظام پایش »و « مدت و بلندمدت -توسعه امنیت آبی کشور در کوتاه »، «ش شاخص کیفی آبافزای

از جمله راهکارهایی هستند که برای رویارویی با بحران « و ارزیابی عملکرد براساس برنامه استراتژیک بخش آب

 ها اشاره شده است. آب به آن

  هت استفاده بهنه از آب موجود:جبهره وری باالتر  راهکارهای افزایش 

 آب  مصرف  تدوین آیین نامه اجرایی چگونگی 

  حفاظت و بازیافت در برنامه های بخش های مصرف 

  آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم دربرنامه ریزی و مدیریت آب 

  توجه به عرضه و تقاضا در کل چرخه آب 

  توجه دقیق به مدیریت جامع آب 

  برآورد ارزش اقتصادی آب درهریک از حوزه های آبی 

  توجه به برنامه های اجرایی مدیریت خشکسالی 

 (استفاده از روش های نوین آبیاری و کم آبیاری )آبیاری قطره ای  

  ارتقاء سطح فرهنگ مردم و جامعه دراستفاده ازآب 

  به کارگیری تجربه های کشورهای موفق در زمینه ی کشاورزی 

 دهای جدید و اصالح و احداث شبکه ساخت س 

  بررسی شکستگی های شبکه ها برای جلوگیری از اتالف آب 

  طرح هایی نظیر حفر چاه ،انتقال آب از مناطق دیگر و آبرسانی به وسیله تانکر 

  کنترل ذخیره پشت سدها 

  پمپاژ ها و حفر چاه های موقت ، استفاده از تانکرهای آبرسانی 

 ط کشاورزان تغییر الگوی کشت توس 

  مبارزه با علف های هرز ، آبیباری درساعات خشک در روز )عصرها( ، استفاده از کودهای مقاوم درخاک های

 خشک ، تنک کردن میوه ها، باال بردن مقاومت درختان ، شخم سطحی و ایزوله کردن چوب ها و حرس سبز ، 

 به کارگیری اندیشه علمی راهی جهت پیشگیری ازکم آبی 
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 ار اعالمی در گزارش سازمان برنامه و بودجه از همایش بحران آب:راهک 22

اجتماعی، بخشی و کالبدی به نظام یکپارچه مدیریت سرزمین -ریزی توسعه اقتصادی اجماع متولیان برنامه -1

فراهم کردن زمینه اجرایی شدن راهبردهای بلندمدت بخش آب از منظر آمایش  -۲مبتنی بر آمایش سرزمین، 

به نوع محصول اعم از صنعتی و طراحی و اعمال سازوکار قیمتی تبعیضی برای مناطق کشور با توجه  -3سرزمین، 

ایجاد و -۹استاندارد،  مصرف بیش از حدهای بازدارنده  برقراری تعرفه یا جریمه -4تولید،  فناوریکشاورزی و نوع 

تدوین الگوی کشت متناسب  -9روزرسانی فناوری،  های صنعتی به به الزام فعالیت -9توسعه بازارهای محلی آب، 

بازسازی  -7ستقرار صنایع با مصرف باالی آب در سواحل جنوبی کشور، تمرکز ا-۴با اقلیم مناطق مختلف کشور، 

ای برای  عدم انتقال بیشتر آب بین حوضه -11رعایت کلیه مالحظات زیست محیطی،  -1۱شبکه آب و فاضالب، 

های کشاورزی،  ساماندهی کمی و کیفی زهاب -13جویی،  وری و صرفه ارتقای بهره -1۲مصارف کشاورزی و صنعت، 

های صنعتی و  الزام فعالیت -1۹سازی عمومی و ایجاد انگیزه درخصوص مدیریت مصرف آب شرب،  فرهنگ -14

-19نصب کنتورهای هوشمند،  -19های تصفیه فاضالب و بازچرخانی آب،  های طبقاتی به اجرای سیستم ساختمان

های  برای انسداد چاه سه گانه ایجاد هماهنگی الزم بین قوای -1۴برداری از ظرفیت کشاورزی فراسرزمینی،  بهره

های کم بازده کشاورزی  خرید چاه-۲۱الزام به ممنوعیت کاشت محصوالت تولیدی در فضای باز،  -17غیرمجاز، 

تعیین  -۲۲آب مجازی،  تجارتتوجه ویژه به افزایش تراز مثبت -۲1رزمینی، برای تعادل بخشی منابع آب زی

و نوع گیاهان مورد استفاده و میزان آب قابل مصرف با توجه به اقلیم مناطق مختلف  فضای سبزوسعت  استاندارد

 .کشور

پیشنهاد نموده اند که مواردی که در راهکار  19 کشور جهان برای بحران آب 81بین المللی از کارشناس  1211

 :ایران قابل استفاده می باشد به شرح ذیل می باشد

 تغییر الگوی مصرف و روش زندگی 

 های جدید حفظ آب ابداع تکنولوژی 

 ها و پسماندها فاضالب  تصفیه آب 

 و کاهش مصرف آب کشاورزی؛ های آبیاری اصالح روش 

 تعیین قیمت مناسب برای آب؛ 

 آب شیرین کنهای  بهبود کارایی انرژی در کارخانه 

 های مهم؛ تصویب و اجرای قوانین و سیاست 

 های توزیع بهبود زیرساخت 

 های صنعتی کاهش مصرف آب کارخانه 

 المللی های بین ها و همکاری ایجاد چارچوب 

 کاهش آلودگی 

 آب برای همه؛ دسترسی عادالنه 

 توسعه، تحقیق و نوآوری در بخش آب؛ 

 های آب در کشورهای در حال توسعه و انتقال تکنولوژی؛ ایجاد پروژه 

 کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی؛ 

https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D8%A8%DB%8C%D8%B4+%D8%A7%D8%B2+%D8%AD%D8%AF
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%B3%D9%87+%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D8%A8%D8%B2
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 1ناریوهای محتمل برای بحران آبس

  :رود؛ تشدید بحران کشتی امنیت در گل و الی خشکسالی فرو می

که با تقاضای روز افزون برای منابع تجدیدپذیر آب و تشدید پدیده خشکسالی رویه جمعیت زمانی  افزایش بی

های امنیتی متعددی اعم از کاهش  بار باشد. در این سناریو چالش تواند برای امنیت ایران فاجعه همراه شود، می

 .دهد المللی رخ می های بین های داخلی و ظهور و گسترش تنش قدرت ملی، تشدید تنش

های مردم از دولت بر سر  شود و خواسته ای و بین استانی تشدید می های منطقه یت داخلی، درگیریدر بعد امن

یابد. نهادهای دولتی جهت تأمین نیاز ضروری  دستیابی به منابع آب مورد نیاز آشامیدن و کشاورزی افزایش می

شوند. این  ا و انرژی با مشکل روبرو میهای اقتصادی ناشی از تامین و توزیع آب، غذ مردم به آب و باال رفتن هزینه

های بعدی است؛ مهاجرت از نقاط بحرانی به مناطق دارای آب محدود به  ها و ناامنی پدیده سرآغازی برای چالش

شود که در آنها نیز آلودگی  شهرهایی جدید ایجاد می خورد و کالن شدت افزایش یافته و ترکیب جمعیتی به هم می

های مهمی از مناطق مرزی ما بدون  مناطق خشک و کویری از سکنه خالی خواهد شد و بخش آب و هوا وجود دارد.

های  پذیر خواهد کرد. پیامد این پدیده، باال رفتن هزینه سکنه خواهد ماند و این مسأله امنیت مرزهای ما را آسیب

صاد، سیاست و فرهنگ و در تأمین امنیت مرزی و در نتیجه نفوذپذیر شدن مرزها، و به تبع آن متأثر شدن اقت

المللی، نیاز شدید کشور به منابع آب مصرفی باعث خواهد شد نه  نهایت کاهش قدرت ملی خواهد بود. در بعد بین

های تجدیدپذیر مشترک حساسیت  های همسایگان در خصوص کم و کیف استفاده از آب تنها نسبت به سیاست

های مشترک  ها و دریاچه به فکر برداشت بیشتر از رودها، رودخانه داشته باشیم بلکه ما را بر آن خواهد داشت تا

تواند حساسیت همسایگان ما را به همراه داشته باشد اما از آنجایی که نیاز ما مهمتر از  باشیم. این مسأله می

ود تواند برخوردهای شدیدی به همراه داشته باشد مثل مورد اروندر توجهی می حساسیت همسایگان است این بی

های صدام برای آغاز جنگ شد و دومی باعث خصمانه شدن روابط ایران  و یا رودخانه هیرمند که اولی یکی از بهانه

 .ها خواهد بود مدت زمان الزم برای بروز این سناریو متأثر از شدت وقوع پیشران .و افغانستان

  :رسد؛ رفع بحران کشتی امنیت به اقیانوس آرام می

لت در بلند مدت. در پیش گرفتن سیاست کنترل جمعیت در راستای کاهش یا جلوگیری از های دو رفع نگرانی

عدم افزایش جمعیت، توجه ویژه به سیاست اصالح الگوی مصرف و مدیریت بهینه مصرف درکنار دستیابی به 

ای مدیدی غبار ه تواند برای مدت های تعدیل آب و هوایی و چه بسا تغییرات آب و هوایی به نفع ایران می فناوری

نگرانی و دغدغه بحران آب را از اذهان مردم برباید. در یک چنین وضعیتی نه تنها قدرت ملی )مشروعیت و 

های مختلف، اعتبار، حیثیت و استقالل بیرونی نیز  یابد، بلکه در جهانی با محدودیت مقبولیت داخلی( افزایش می

 .ساز شود تواند برای امنیت کشور مسأله ران آب نمیشود. در این وضعیت موضوعی با عنوان بح تقویت می

  :بیند؛ به تعویق افتادن بحران در کوتاه مدت های کوچک نمک را می بان توده دیده

در جهت تشدید بحران و تغییرات  ) افزایش جمعیت و کاهش منابع آبی(در صورتی که تغییرات دو پیشران

در جهت تضعیف بحران عمل کند این وضعیت پیش خواهد آمد که در  ) تغییر سیاست مصرف آب(پیشران سوم

                                                           
7
 پژوهی ماهنامه نامه آینده 
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آن برای مدت کوتاهی کشور از پیامدهای امنیتی بحران، مصون خواهد بود که این به معنای عدم رخ دادن این 

پیامدها در بلند مدت نیست. چه بسا پس از مدت کوتاهی و با گسترش دامنه بحران، پیامدهای آن در سطحی 

وز یابد و منجر به گسترش ناامنی در بعد داخلی و بین المللی شود. در بعد داخلی رفته رفته بر دامنه وسیع بر

یابد. آثار خشکسالی به تدریج نمایان شده و  ها افزوده شده و چالش مردم با دولت شدت می تضادها و درگیری

کشور خواهد شد. حساسیت ما به آبی به آرامی منجر به افزایش مهاجرت و تجمیع مردم در برخی نقاط  کم

المللی بیشتر شده و خصومت بین ما و همسایگان گسترش خواهد یافت. در واقع در این وضعیت به  رودهای بین

تواند فرصتی هر چند اندک در اختیار ما بگذارد تا حداقل از دامنه پیامدهای  تعویق افتادن کوتاه مدت بحران می

های نمک  بانی که قبل از برخورد کشتی با توده مناسب مهیا کنیم. همچون دیده آن کاسته و خود را برای واکنشی

و گیر افتادن در گل و الی ناشی از کم آبی، فرصت هشدار دادن و در نتیجه آماده کردن سایرین برای برخورد و چه 

 .دهد بسا فرو رفتن در گل والی را به آنها می

  :به تعویق افتادن بحران در بلند مدتکند؛  ناخدا بوی گل و الی را استشمام می

در راستای کاهش بحران و تنها  ) کاهش جمعیت و اصالح الگوی مصرف(در صورتی که تغییرات دو پیشران

در راستای تشدید بحران عمل کند در این حالت  ) افزایش جمعیت و کاهش منابع آبی(ها تغییرات یکی از پیشران

البته این به  .توجهی پیامدهای بحران قادر به متأثر کردن امنیت کشور نخواهد بودبه احتمال زیاد تا مدت قابل 

ها، تدریجا رفته رفته  معنای مصونیت کامل نیست چرا که به دلیل تشدید بحران از سوی یکی دیگر از پیشران

ها و  ما شاهد تنش پیامدها و اثرات نامطلوب تشدید و در بلند مدت امنیت کشور تهدید خواهد شد. در بعد داخلی

ای بر سر منابع آب خواهیم بود اما امکان گسترش آنها در کوتاه مدت بسیار کم است. در این  های پراکنده درگیری

اندیشی و مواجهه بهتر با مسأله دارند؛ همچون ناخدایی  گیران فرصت مناسبی برای چاره سناریو رهبران و تصمیم

تواند  بیند اما می های نمک و آثار گل والی ناشی از کم آبی را نمی اینکه توده که به دلیل تجربه و شم باالی خود با

ها فاصله، بوی آنها را از هوا استشمام کند و فرصت کافی برای تغییر مسیر و جلوگیری از غرق شدن را  از فرسنگ

 .دارد

دگی در مناطق مختلف، های سطحی و زیرزمینی و کاهش بارن ها و کاهش منابع آب خشکسالی، و خشک شدن چاه

های صنعتی با به کار بردن  های اقتصادی و کشاورزی تاثیرات منفی بر جای گذاشته است. البته شرکت بر فعالیت

های  های پیشرفته کشت، تا حدی بحران کم آبی را حل و چاه توانند با الگوی های، باال می ها و صرف هزینه فناوری

نند، اما کشاورزان معمولی چنین امکاناتی ندارند و از اینرو به ناچار به تری برای دسترسی به آب حفر ک عمیق

شویند و این افراد در شهرها  کنند و یا به کلی دست از کشاورزی می شهرهایی که وضع بهتری دارند، مهاجرت می

  . آورند ه میهای بزرگتر، به همرا هایی برای شهر دهند که پیامد نشینان را تشکیل می اقشار جدیدی از حاشیه
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 :نتیجه گیری 

ایران  یکی از کشورهای است که با مشکل کم آبی و بحران آب مواجه است مدیریت نادرست منابع آبی باعث  

در گردیده است تا شدت بحران در بعضی مناطق افزایش یافته تا جایی به تنش امنیتی بین دو  استان بیانجامد 

نیز به عنوان یک پدیده طبیعی همچون سایر پدیده های طبیعی به مدد دانش ،  و بحران آب واقع خشکسالی

و کنترل می باشد و خسارت های ناشی ازآن را می توان به  بینی برنامه ریزی و مدیریت صحیح قابل پیش آگاهی،

  .حداقل رساند

می برای کشور در آمده است که  بحران آب و محدودیت منابع آب درحال حاضر به صورت یک معضل جدی 

 باید  .ازاین روشود کشور توسعهمحدودیت رشد و موجب می تواند درغیر این صورت بایست مورد توجه قرار گیرد 

 بود ، نه مدیریت آب در دوره های خشکسالی ؟  به دنبال مدیریت آب برای دوره های خشکسالی

گذشته به صورت مقطعی عمل کرده ایم .پرداخت خسارت به و بحران آب در متاسفانه تاکنون در خشکسالی های 

ه کافی نبوده و جکشاورزان ،استفاده از راهکارهای کوتاه مدت آبرسانی و تالش های دیگری ازاین دست به هیچ و

  .جای برخورد جامع و همه جانبه همچنان خالی است 

ایجاب می کند تدابیر موثرتر و اساسی تری شدت و حجم خسارت ها و روند فزاینده ی آنها به گونه یی است که 

  .به عمل آورد در مدیریت آب

  های زیست محیطی  آموزش

داند و  شود، ضروری می رئیس انجمن جامعه شناسی ایران هشدارهایی را که پیرامون خشکسالی به مردم داده می

ما سدهایی که در اطراف شهرها درصد دارد. ا ۴گوید از مجموع مصارف آب در کشور، آب شرب سهمی کمتر از  می

  .هایی دارند کننده آب مصرفی شهروندان هستند، محدودیت تامین

تواند راه حل مشکل باشد،  کنندگان منابع آبی نمی درست است که آگاهی دادن به مردم به عنوان کمترین مصرف

سدها داریم و باید بکوشیم در  اما به صورت مقطعی نتیجه مثبتی دارد تا به مردم بگوییم منابع آب محدودی پشت

  مدت زمان بیشتری آن را به مصرف برسانیم. 

شان   شهروندان امروز سواد زیست محیطی دارند و همان طور که دانش خود را برای حفظ سالمت خود و فرزندان   

های زیست  های قبل آموزش دهند، در خصوص محیط زیست هم باید همین طور باشد. شاید اگر از دهه افزایش می

های الزم را داشتیم مجبود نبودیم به صورت  یشد و امروز آگاه ها انجام می ها و رسانه محیطی در مدارس، دانشگاه

توان گفت که  ها با مسایل محیط زیست درگیرند و نمی اضطراری این کار را انجام بدیم. اکنون نیز بسیاری از کشور

 .شوند های الزم را نباید را به مردم بدهیم، چون نگران می آگاهی

امعه مدنی، دولت، نخبگان و بخش خصوصی باید در کنار مردم هم باید خواهان انتشار شفاف اطالعات باشند و ج

  . آبی پیدا کنند هم، راه حلی نه دولت مدار و نه صرفا بر پایه دانش و تکنولوژی، برای مشکالت ناشی از کم
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  8ضرورت تغییر مدیریت منابع آب

تواند مفید  شهروندان، میهای پیرامون خشکسالی به  اطالع رسانی و هشدار ،ناکارآمدی سیستم آبرسانیدرکنار   

باشد؛ صرفاً به این دلیل که مردم به آب به عنوان یکی از عناصر محیط زیست احترام بگذارند و در زمینه 

تــواند  های دین مبین اسالم پایبند بــدانند، اما نمی کند، خود را به رعایت آموزه گرایی که االن بیداد می مصرف

 .بی باشدراهی بــرای حــل بحــران کم آ

ایم، چرا که سیستم آبرسانی به شکلی است که در مقابل  گیری نکرده ما از ابتدا برای منابع آبی درست تصمیم

های دیگر مثل  لیتر آب تصفیه شده و سالم را در بخش 1۹۱لیتر آب آشامیدنی، بیش از  1۱مصرف سرانه روزانه 

 .کنیم ظرف شویی، دستشویی و استحمام، مصرف می

ای  شود، متأسفانه مصرف آب آشامیدنی ما مدیریت شایسته رسانی صرفاً باعث ارتقای فرهنگ عمومی می اطالع

نداشته است و تا وقتی که این مدیریت از سوی وزارت جهاد کشاورزی و در بخش کشاورزی انجام نشود، مشکلی 

 . از کمبود منابع آب حل نخواهد شد

 در مصرف آبروش های خالقانه برای صرفه جویی 

دهند تا به  انگیزی از خود نشان می های شگفت  شوند توانایی رو می ها، وقتی با بحرانی روبه اریخ نشان داده انسانت

محیطی با معرفی  ای مبتکرانه بر آن غلبه کنند و این دقیقا همان چیزی است که بسیاری از مخترعان زیست شیوه

آب، به دنبال آن هستند. اهمیت مصرف درست و پایدار آب را های جدید در زمینه کاهش مصرف  تکنولوژی

های بسیار اندک، از نظر آب  توان با داستان شهر بیابانی جیسالمر در راجستان هند درک کرد که با وجود بارش می

به خودکفایی رسیده است، در حالی که چراپونجی که باالترین میزان بارش باران در جهان را داراست، به دلیل 

 .روست های حفاظت آب، با کمبود آب روبه نبود روش

 کنند های آب که با نور خورشید کار می کننده خالص

برند. این مسئله، یک دختر دبیرستانی آمریکایی را به  های گرم بیش از هر نقطه دیگری از کمبود آب رنج می اقلیم

شید راهی بیابد. دیپیکا کوروپ از اکسید روی و سازی آب با استفاده از نیروی خور این فکر انداخت تا برای خالص

گیرند، برای تمیز کردن آب  هایی که در معرض تشعشعات ماورابنفش قرار می اکسید تیتانیوم موجود در محفظه دی

در  ۲۱1۹توان آن را نوشید. دیپیکا به خاطر این اختراع، در سال  استفاده کرد. این آب به قدری تمیز است که می

اد زیر سی سال منتخب مجله فوربز در زمینه نوآوری انرژی قرار گرفت و جایزه دانشجویی آب فهرست افر

 .استکهلم را نیز از آن خود کرد

میلیارد نفر از مردم در سراسر جهان که دسترسی دائمی به آب نوشیدنی سالم را ندارند، کمک  1.1اخترع او به 

 .به منابع آب خارجی وابسته نباشند کند آب آلوده را قابل نوشیدن کنند و دیگر  می

 پایش نشتی آب

ها و ارسال  افزار جدیدی برای یافتن نشتی از نرم Albstadtwerke شرکت تاسیسات رفاهی آلمانی به نام

کنند آب را  ها و شیرهایی که چکه می ها، توالت ها استفاده کرده است. دوش زمان اطالعات مربوطه به مرکز داده هم

 .رسانند ها می هایی است که آب را به خانه تر، لوله ، اما مشکل بزرگدهند هدر می

 Zonescan افزار با نام رود. این نرم ها برسد، هدر می تقریبا یک سوم از آب مصرفی ما پیش از این که به خانه

Alpha را  کند این ناکارآمدی و هدررفت عظیم منابع آبی های تاسیساتی در سراسر جهان کمک می به شرکت

   .برطرف کنند
 

                                                           
8
 مهرداد میر سنجری، استادیار محیط زیست 
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 اکسیدکربن تمیزکاری به کمک دی

کننده در مقیاس  کننده یا پاک آب، کاربردهای زیادی در صنعت دارد و اغلب به عنوان یک عامل سرد، مرطوب

هزار   4۱کند. مثال ساخت یک خودرو تقریبا به  ها تن پساب تولید می رود. این عملیات هر سال ده بزرگ به کار می

ای که با کمبود آب مواجه است، چه نعمت بزرگی  نیاز دارد. فقط تصور کنید این میزان آب برای جامعهگالن آب 

کند و به  اکسیدکربن را فراهم می است. خوشبختانه، نوعی تکنولوژی وجود دارد که امکان جایگزینی آب با دی

 .قدری تکامل یافته که امروزه، طیف وسیعی از صنایع به آن دسترسی دارند

شود. ذرات یخ خشک با  اکسیدکربن جامد استفاده می در این روش برای پاکسازی و تمیزکاری به جای آب از دی

توان در هواپیماهای  شوند تا سطوح مختلف را پاک کنند. از این تکنولوژی می سرعت زیاد از یک نازل خارج می

زیست، استفاده کرد.   دار محیط ای دوست هسازی تجهیزات پزشکی و تمیزکاری شیو کامپوزیتی، خودروسازی، پاک

شود. بنابراین این روش به کاهش  های صنعتی تامین می اکسیدکربن مورد نیاز برای این کار، از دیگر بخش دی

محیطی  اکسیدکربن، یک نمونه از راهکارهای زیست کند. تمیزکاری با دی انتشار این گاز به اتمسفر نیز کمک می

 .زنند نشان می است که با یک تیر دو

 های نجات بطری

ها مجبور بودند آب نوشیدنی را تا آنجا حمل کنند، چرا که  وقتی چند سال پیش تسونامی به آسیا رسید، کامیون

ای  های سیالبی منطقه بسیار کثیف و غیرقابل مصرف بود. این رویه باعث شد مایکل پیچارد بطری ویژه جریان

کند. در این بطری، از یک پمپ برای انتقال آب  له به آب قابل نوشیدن تبدیل میاخترع کند که آب کثیف را بالفاص

 .شود. آب بعد از عبور از این فیلتر، از هر باکتری یا ویروسی عاری است نانومتری استفاده می 1۹از یک فیلتر 

کنند. این اختراع  استفاده میها  از این بطری -از گردشگران گرفته تا سربازان ارتش بریتانیا –امروزه افراد زیادی 

محیطی، آب نوشیدنی سالم را در دسترس صدها هزار نفر از مردم جهان قرار  بدون هیچ هزینه اقتصادی یا زیست

 .دهد می

 وری دوش گرفتن با حداکثر بهره

به گفته  ایم تا دمای آب تنظیم شود. همه ما تا به حال قبل از دوش گرفتن، شیر حمام را برای مدتی باز گذاشته

کنند و این،  ریچارد اوگودتون، مشکل این جاست که هر روز، صدها میلیون نفر از مردم به همین شیوه عمل می

زیست اختراع کرده که  زند. اوگودتون برای حفظ آب، سیستم دوش دوستدار محیط یک هدررفت عظیم را رقم می

 .کند دررفت آب را کمتر میرساند، و ه ثانیه آب را به دمای دلخواه می 3۱در کمتر از 

هزار خانه نصب شود، هر ساله صدها   پیتر کولین از آدالید استرالیا نیز دستگاهی اختراع کرده که اگر تنها در

وری گذاشته است. در این  کند و اسم این دستگاه را کالکتور دوش با حداکثر بهره میلیون لیتر آب را حفظ می

شود،  رود، از یک مخزن ذخیره استفاده می موال طی گرم کردن دوش هدر میآوری آبی که مع دستگاه برای جمع

 .گردد شود و با دمای مناسب به دوش بازمی سپس این آب مجددا فیلتر می

 دوش گرفتن بدون آب

ساله در جریان  19توانید بدون یک قطره آب دوش بگیرید؟ این درست همان کاری است که لودویک ماریشان  می

وشو از یک لوسیون مخصوص استفاده کرد که  داد. او برای شست پوپو، آفریقای جنوبی انجام میسفرش در لیم

شود و اثر آن درست مثل زمانی است  ترکیبی از مواد شیمیایی مختلف بود. این لوسیون روی پوست استعمال می

   .گیرید که به طور منظم دوش می

ها لیتر آب  جویی کند که طی یک سال، به حفظ میلیون هشود هر فرد چهار لیتر آب صرف حمام خشک باعث می

شود. عالوه بر این، برای میلیاردها نفر از مردمی که برای حمام رفتن به آب سالم دسترسی ندارند و از  منجر می

 .شود کمک بزرگی محسوب می  کنند، های ساکن سرشار از باکتری و میکروب استفاده می آب
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 ی به کمک نور خورشیدهای کشاورز آب تصفیه روان

WaterFXهای شور و  آب زدایی واقع در فرنزو کالیفرنیا از گرمای خورشید برای تبدیل روان ، یک شرکت نمک

سیستم آزمایشی این شرکت برای مشتریانش که بیشتر کشاورزان محلی  کند. آلوده به آب خالص استفاده می

کند. این شرکت در نظر دارد ظرف چند سال آینده، میزان تولید خود  هزار گالن آب تامین می 14هستند، هر روز 

تغییر گوید هزینه این آب بیشتر از آب مخازن است، اما با  می WaterFX .را به دو میلیون گالن در روز برساند

 .شود تر شدن مخازن آب، این اختالف قیمت به تدریج کمتر می تر و گران اقلیم و تداوم خشکسالی و کمیاب

 ها و تامین انرژی آوری و تصفیه آب خاکستری خانه سیستمی برای جمع

را در النکاستر، کالیفرنیا ساخته  Double ZeroHouse به تازگی اولین سیستم KB Home سازی شرکت خانه

وری آب و انرژی  ترین نواحی آمریکا از نظر منابع آبی است. این خانه با دو هدف بهره است که یکی از پرچالش

 (.ساخته شده و ساختمانی با مصرف انرژی صفر مطلق است )قبض برق این ساختمان صفر دالر است

ابتدا آب  Double ZeroHouseهای  ها( در خانه ها و دوش شویی آوری آب خاکستری ) آب ظرف سیستم جمع

آوری و به یک سیستم بازیابی گرما هدایت  های لباسشویی جمع  ها و ماشین ها، دوش ها، لوله خاکستری را از سینک

کند. با عبور آب گرم از داخل سیستم، گرما استخراج شده و برای حرارت دادن آب شیرین، در هیتر آبی بدون  می

درصدی در فرایند گرم کردن آب  3۱جویی حدودا  یی منجر به یک صرفهرود. این تبادل گرما مخزن به کار می

جا برای آبیاری  شود و در آن آوری منتقل می شود. سپس، آب خاکستری از طریق کانال به یک تانک جمع می

 .ها به کار رود باغچه

KB Home در مقایسه با  کند که جویی می هزار گالن آب صرف  1۹۱زند که این ساختمان هر ساله  تخمین می

 .درصدی است 9۱های معمولی، یک کاهش تقریبا  خانه

 ها بام برداشت آب باران از پشت

کنیم. خوشبختانه،  دهیم، اما به ندرت برای حفظ آن تالش می بسیاری از ما هر روز مقدار زیادی آب هدر می

ر این مدل ساده، سقف خانه به شود. د ای پیاده می برداشت آب باران راهکاری است که به سادگی در هر خانه

رسد و  های زیرزمینی می ها به محفظه کند. آب باران از طریق یک سری فیلترها و لوله گیر عمل می عنوان یک باران

پای  1۱۱۱ای به وسعت  شود تا برای استفاده مستقیم یا تغذیه منابع آب زیرزمینی به کار رود. ناحیه آنجا ذخیره می

های محلی هند همچون دهلی، هاریانا، اوتر  گالن آب فراهم کند. برخی دولت ۹۹۱تواند  رش میمربع با یک اینچ با

متر مربع(  1۱۱های جدید )با مساحت بیشتر از  پرادش و هیماچال پرداش، برداشت آب باران را در ساختمان

 .اند اجباری کرده
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