مشكل آب در كشور جديست  .چه بايد كرد ؟
افزايش جمعيت و توسعه تكنولوژي سبب شده است كه مصرف آب در سطح جهاني در  033سال گذشته  03برابر شوود  .ايو آموار وقتوي
نگران كننده تر مي شود كه بدانيم از  %17سطح كره زمي كه از آب پوشيده شده تنها  %2/6آن آب شيري و قابل شرب است  .كه از اي
ميزان نيز حدود آن در يخچالهاي قطبي قراردارد  .به عبارتي تنها  3/66درصد (يعني كمتر از يك درصد )آبهاي كره زمي براي انسان در
حالت عادي قابل استفاده است .
ايران از لحاظ جغرافيايي نيز در كمربند خشك و نيمه خشك قرار گرفته است و ميزان بارندگي در ايران از  % 3/3سطح خشكيهاي زمي و
 %7جمعيت جهان كه در ايران زندگي مي كنند فقط  3/06درصد بارش ساالنه جهاني را دريافت مي كند .
اي آمارها را بيان كردم تا واقعيتي انكار ناپذير به عنوان بحران آب در افق  7131را در كشورهاي واقع در مناطق خشوك و نيموه خشوك
قابل لمس نمايم  .آنچه كه در سالهاي گذشته همگان به آن اذعان كرده اند كه جنگهاي آينده در دنيا بر سر آب خواهد بود .
بر اي اساس شاخه اي در علم جغرافيا به نام هيدرو پلتيك شكل گرفته است كه به مطالعه نقش آب در رفتارهواي سياسوي در مقياسوهاي
مختلف داخلي و بي المللي مي پردازد  .عقيده و باور كلي بر اي است كه آب قبل از اينكه مشكل كمبود داشته باشد شكل مديريت دارد ،
فلذا بايستي با مديريتي بهينه بتوان بشريت را از اي گردنه به سالمت عبور داد .
عدم تطابق مرزهاي سياسي با حوضه هاي آبريز بي المللي سبب شده است كه بيش از  %1مردم دنيا در كشورهايي زندگي كنند كه حوضه
هاي آبريز مشترك دارند  .از نظر وسعت نيز  33الي  %63وسعت قاره ها حوضه آبريز مشوترك دارنود  .در قورن بيسوت و يكوم كوه قورن
هيدروپولتيك ناميده مي شود ممك است براي آب درگيري هاي محلي – منطقه اي و حتي جهواني ناشوي از كمبوود آب شوكل بگيورد .
 0633كنوانسيون – بيش از  033معاهده بي المللي براي مديريت منابع آبي مشترك در مجامع بي المللي تدوي شده و در بيش از 2333
پيمان بي المللي نيز بندهايي در ارتباط با آب اشاره شده است .
حساسيت آب و مديريت منابع آب وقتي نمود و عينيت بيشتري مي يابد كه از اكنون تركشهايي از ايو مناسوباخ خصومانه را كوه متوجوه
كشورها و يا اموراخ داخلي مديريت كشورها شده است را احساس كنيم  .مشكلي كه به اي بحران دام مي زند نيز اي است كوه قوانون
صريح و قاطع بي المللي در برخورد با اي مشكل وجود ندارد  .هيدروپلتيك در مقياس محلي نيز با ضعف مديريت منابع آب در كشور باعث
ايجاد رقابت شديدي ميان گروهها داخل جامعه و خصوصاً استانهاي واقع در حوضه آبريز مشترك شده است .
احداث سدها و نيز كانالهاي انتقال آب براي استفاده هاي مختلف كشاورزي وضعيتي در استانهاي باال دست حوضه آبريز باعوث اعتورا
شديد و اي جاد مشكالتي براي استانهاي پايي دست واقع در حوضه آبريز مشترك شده و بعضاً باعوث ايجواد هزينوه هواي ملوي و دخالوت
سياستمداران با اتخاذ تصميماخ مقطعي در راستاي فروكش نمودن اعتراضاخ شده است .
حال سؤال اي است كه براي رفع اي مشكل چه بايد كرد ؟ اقدام سازنده و اساسي براي مرتفع شدن اي چالش چيست ؟

اولي پاسخي كه مي توان براي اي پرسش داد اي است كه بايستي يك تفاهم در زمينه استفاده از منابع آبريز مشوترك ايجواد شوود كوه
استانداريها به عنوان نماد حكومت محلي در هر استان مي توانند اي وظيفه را با محوريت كارشناسي وزارخ نيرو انجوام دهنود و در حالوت
خوش بينانه شايد موفقيتي در اي زمينه حاصل شود  .اما نكته اساسي اي است كه غير از نهادهواي دولتوي  ،اشوخاق حقيقوي و بخوش
خصوصي نيز در بهره برداري از منابع آب سهيم هستند كه يا به معاهداخ يا تفاهم نامه هاي استاني في مابي تمكي مي كنند و يا اينكوه
به علت عدم تكافوي نياز  ،سرپيچي نموده و تاوان آن را نيز با جريمه يا بعضي ارتكاب به اعمال مخفيانه اي كه اصطالحاً آب دزدي ناميده
مي شود مي پردازند  .جغرافياي داخلي ايران به سه اقليم مرطوب – گرم و خشك و كوهستاني تقسيم مي شود كه به غير از اقليم مرطوب
در دو اقليم ديگر مشكالخ اساسي در مديريت منابع آب احساس مي شود و چالشهايي كه بعضاً بر سر توزيوع منوابع آب خصوصواً در بوي
استانهاي مركزي و جنوبي كشور ايجاد شده است واقعيتي تأسف برانگيز و البته انكار ناپذير بر عدم توانايي نهادهاي دولتوي بور ايجواد رو
تفاهم براي مديريت منابع يا به عبارخ بهتر تقسيم منابع آب بوده است .
اتفاقاتي كه در سال  7011در آبادان در اعترا

به انتقال آب كارون به فالخ مركزي و يا در سال  7017در اصفهان شكست خطوط انتقال

آب يزد رخ داد نمونه هايي از تنشهاي محلي بر سر بحران آّب بود كه بعضاً تهديداتي براي امنيت ملي بود كه ممك بود مورد بهره برداري
مغرضانه رسانه هاي معاند خارج از كشور قرار گيرد .
وقتي اقدام اول كه با صرف زمان و هزينه فراوان نتوانسته است اي چالش را برطرف كند  ،لذا بايستي به دنبال راه حلي منطقي تر و البته
اجرايي براي حل اي معضل بود  .آنچه كه به نظر نگارنده مي تواند اي نتيجه را تا حدود زيادي بر طرف كرده و آرامشي نسبي را در سطح
ملي ايجاد كند  ،اي است :
« جايگزيني حوضه هاي آبريز به جاي مرزهاي سياسي در تقسيم بندي استانهاي كشور » آمارها نشان مي دهد كه متوسط نزوالخ جووي
كشور  213 – 233ميلي متر ( يك سوم ميانگي جهاني است و نكته مهمتر اي كه اي مقدار كم هم توزيع مكاني بسيار ناهمگوني دارد .
) طوري كه فقط  %7از مساحت كشور بارشي باالي  7333ميلي متر دارد و  %26بارش كمتر از  733ميلي متر دارد  .به طور كلي در  %16از
سطح كشور بارندگي ساالنه زير  233ميلي متر است  .همه اي آمارها مؤيد اي موضوع است كه بايستي براي مديريت بهينوه آب راهكوار
اساسي فوق با دقت نظر و جدي مورد توجه قرار گيرد و در تقسيم بندي حكومتهاي محلي قدرخ استانداران براي موديريت آب بوه عنووان
جزء تفكيك ناپذير مسائل سياسي افزايش يابد  .اما سؤال اي است كه براي رسيدن به اي موضوع چوه پارامترهوايي بايود موورد توجوه و
مطالعه قرار گيرد  .آنچه كه در اي جايگزيني مورد توجه قرار مي گيرد  1فاكتور است .
 – 7حوضه هاي آبخيز
 – 2قوميتها و جمعيت
 – 0وسعت فعلي استانها و وسعت حوضه ها و زير حوضه هاي شهرستاني و بخشي
 – 1عارضه هاي طبيعي و جغرافيايي
 – 3نامگذاري

 – 6ظرفيتهاي بهره برداري (خانگي  ،كشاورزي  ،صنعتي )
 – 1امكان انتقال حوضه به حوضه آب در كشور
بر اساس پارامترهاي هفتگانه فوق الذكر و با توجه به ح وضه هاي اصلي مي توان با وزن دهي به هر كدام از پارامترها و تلفيقي از سيسوتم
 AHPو  GISو تعريف جامع و كامل هر شاخصه و زيرپارامترهاي اي شاخصه ها به صورخ علمي به نقطه مورد نظر رسيد  .شوايد بوا
روحيه كنوني حاكم بر فضاي سياسي و نيز حساسيتها و مراوده هاي قومي رسيدن به اي موضوع كمي دور از ذه باشد  ،اما آنچه مبره
و واضح است اي است كه در افق  7131كه قطعاً با افزايش ظرفيت بهره برداري روبرو خواهيم بود و از طرفي انتقال حوضه به حوضه آب
نيز ممك است تنش هاي بسيار شديد تر از وضعيت فعلي داشته باشد  .از طرفي با باال رفت

نسبت برداشت منابع آب به منابع تجديد پذير

ممك است اي وضعيت بدتر هم شود  ،لذا تفكري اي چني البته با لحاظ و پيش بيني بر طرف نمودن تمامي حساسيتهاي قومي و منطقه
اي شايد گزينه اي دور از ذه نباشد .
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