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 چکیده

که از طرف مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری انتشار یافت نشان می  6931گزارش آینده پژوهی 

ضرورت "ترتیب اولویت دومین مساله ایران پس از مساله به  "بحران تامین آب"دهد از دیدگاه نخبگان کشور 

در بین صد مسئله مهم کشور می باشد. از سوئی دیگر آمار و ارقام ارائه شده  "اصالحات ساختاری اقتصادی

توسط نهادهای دولتی چون وزارت نیرو و گزارشات بانک جهانی نشان می دهد که ایران در آستانه و دروازه 

ومی و فراگیر آب قرار گرفته است. بحرانی که اگر به درستی کنترل و مدیریت نشود، اثرات ورود به بحران عم

در  زودی دامنگیر کل کشور خواهد شد.و تبعات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن به

 اجتماعی و زیست محیطیاقتصادی،  این متن ضمن بررسی کوتاه وضعیت منابع آب در ایران و منطقه، تهدیدات

 ناشی از بحران آب و رویکردهای مقابله با این بحران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 .بحران آب، حکمرانی آب، توسعه کشاورزی، فرهنگ مصرف آب و نظام آموزشی: هاکلید واژه

 مقدمه -6

ایران به لحاظ جغرافیایی در کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است. کشوری که براساس آمار سال 

جهان قرار  061میلی متر( و در رتبه  0011درصد متوسط جهانی ) 41میلی متر در حدود  442با متوسط بارش ساالنه  4102

میلی متر در رتبه  224، کشور جمهوری آذربایجان با 014به میلی متر در رت 391گرفته است. این درحالیست که ترکیه با 

 022میلی متر در رتبه  292و پاکستان با  031میلی متر در رتبه  144، افغانستان با 066میلی متر در رتبه  406، عراق با 022

از نظر بارش ها قرار گرفته  جهانی واقع شده اند. بعبارتی دیگر ایران در بین همسایگان خود بعد از عراق در بدترین موقعیت

است. اگر آب تولیدی از این مقدار بارش به درستی مدیریت می شد، شاید علیرغم فقر در منابع آب امکان گریز از بحران 

 وجود داشت. 

به نظر نویسنده این سطور سیاست توسعه کشاورزی و خودکفائی تولید محصوالت کشاورزی به هر قیمتی در چند دهه 

ی توان اصلی ترین علت بحران آب قلمداد کرد. سیاستی که منبعث از یک دیدگاه ایدئولوژیکی بوده و به اخیر را م

اصطالح مبارزه با استکبار و ترس از تحریم های احتمالی گندم پشتوانه اتخاذ آن بود. در راستای نیل به خودکفائی و تولید 

مینی، توسعه بی رویه اراضی زیرکشت کشاورزی و حرکت محصوالت کشاورزی استحصال از منابع آبهای سطحی و زیرز

به سمت الگوی کشت محصوالت پرآب و نه لزوما گران قیمت بصورت جدی تجویز و اجرا گردید. نتیجه این سیاست 

درصد از کل منابع آب کشور در بخش کشاورزی بود که کمترین ارزش افزوده را به دنبال داشت. این  94مصرف 
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درصد از منابع آب به کشاورزی تخصیص داده می شود. این  41تی در کشورهای درحال توسعه تنها درحالی است که ح

 درصد می رسد.  21رقم در کشورهای توسعه یافته به کمتر از 

در چند دهه گذشته درآمدهای نفتی در ایران بدون مطالعه صرف ساختن صدها سد گردید. بعضی از این سدها همچون 

فاجعه زیست محیطی گردید. به عنوان مثال در حوضه آبریز دریاچه ارومیه دهها سد بدون توجه به  گتوند منجر به یک

رهاسازی حق آبه زیست محیطی به بهره برداری رسید و اراضی کشاورزی چهار برابر توسعه پیدا کرد. این امر منجر به 

فشار بجای صرفه جوئی در آب صرف خشک شدن بخش بزرگی از دریاچه ارومیه گردید. سیاست های آبیاری تحت 

توسعه اراضی فاریاب گردید. سفره های آب زیرزمینی با شدت تمام تخلیه گردید. بطوریکه در بعضی از دشت ها عمال 

 ها است. منجر به نشست زمین گردید. دشت شبستر در آذربایجان نمونه ای از این نشست

سیاست های سازه ای که از باال به پایین، بدون توجه به نظرات نخبگان، جامعه مدنی و وضعیت و درخواست مصرف 

کنندگان دیکته گردید، راه بحران آب در ایران را هموارتر نمود. بجای نگرش سیستمی و مدیریت یکپارچه بر منابع آب 

ه ای در منابع آب مورد توجه قرار نگرفت. توسعه منابع بخشی نگری اساس سیاست گذاریها قرار گرفت. مدیریت حوض

آب بدون توجه به آمایش سرزمین و پتانسیل حوضه انجام گرفت. شرایط آب و هوائی و ظرفیت حوضه بصورت یک 

سیستم یکپارچه مدنظر قرار نگرفت. هیچ گونه محدودیت قانونی، حقوقی و مدیریتی بر توسعه اراضی سطح زیرکشت و 

وی کشت انجام نگرفت. تا جائیکه آب استخراج شده از چاههای عمیق برای کشت هندوانه و برنج بکار گرفته اصالح الگ

شد. بعبارتی دیگر آب سفره های زیرزمینی بصورت آب پنهان در هندوانه به مبلغ ناچیزی به سایر کشورهای منطقه صادر 

 619دشت از  492 تاسبب شده زیزمینی بر مصرف آب   حاکمساختار گردید. برداشت بی رویه و ناجوانمردانه و متاسفانه 

 .دچار بیالن منفی شونددرصد(  31)حدود دشت ایران 

ها نشان می دهد کم بودن قیمت و تعرفه آب کشاورزان را به استفاده بیشتر و غیراقتصادی از آب تشویق کرده است. بررسی

دالر در کانادا با بارش  1میلی متر حدود  211متوسط بارش ساالنه قیمت هر مترمکعب آب تصفیه شده در اتحادیه اروپا با 

دالر و در ایران خشک و نیمه  2/0میلی متر حدود  391دالر، در ترکیه با بارش ساالنه  4میلی متر حدود  314متوسط ساالنه 

 شد. بادالر می 0/1میلی متر که قاعدتا بایستی خیلی گران باشد حدود  442خشک با بارش ساالنه 

سیایت گذاریهای کالن در بخش آب و کشاورزی به سمتی سوق پیدا کرد که محصوالت سنتی و کم مصرف که عمدتا 

به کمک چشمه ها و قنات ها آبیاری می شد، جایش را به محصوالت پرمصرف واگذار کرد. تعرفه بسیار پایین قیمت آب 

داشت. نتیجه کلی این سیاست ها و عملکردها چیزی جز بحرانی انگیزه و میل به مصرف زیاد آب از سوی زارعین را در پی 

 شدن وضعیت منابع آب در کشور نبود. 

 رفت از بحران آبهای برونراه-2

-جهت برون رفت از بحران آب راه حل های زیادی توسط متخصصین و صاحبنظران ارائه شده است. راه حل

 اجتماعی، فرهنگی و آموزشی را در بر می گیرد.-یتی، سیاسیهایی که طیف گسترده ای از مسائل فنی، حقوقی، مدیر
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شاید بتوان اولین گام را ایجاد یک باور عمیق و عمومی به مقوله بحران آب دانست. رئیس جمهور دکتر حسن روحانی در 

ل اساسی برگزار شد، بحران آب را بعنوان دومین مشک 0196مردادماه  02سخنرانی مراسم تحلیف خویش که در روز شنبه 

کشور بعد از بیکاری برشمرد. همین موضوع بیانگر این نکته است که اگرچه دیرهنگام ولی بهرحال دولت و در راس آن 

رئیس جمهور به عمق فاجعه ای که ممکن است اتفاق بیافتد، پی برده است. بایستی بحران آب به یک گفتمان عمومی 

رک و ملی در کل کشور شود. پس از شکل گیری این احساس و درد تبدیل شود تا بتواند منجر به ایجاد یک حس مشت

حل های توصیه شده خریدار خواهد داشت. تا زمانیکه این باور عمومی شکل نگیرد، سیاست مشترک جمعی است که راه

آب به ها و هدف گذاریها به نتیجه قابل قبولی نخواهند رسید. تجربه دهه های گذشته نشان داده است که حکمرانی بر 

 روش سال های قبل بایستی منسوخ و کنار گذاشته شود و یک حکمرانی خوب و مردم محور در زمینه آب شکل گیرد. 

گذاران، کلیه حکمرانی خوب و پایدار منابع آب فرایند اعمال اقتدار اداری، اقتصادی و سیاسی از طریق آموزش سیاست

سازی سیاست مالحظات اخالقی و تساوی افراد در طراحی، تنظیم و پیاده ذینفعان و نیز مشارکت مردم در تهیه برنامه ها و

های مربوط به منابع آب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه منابع آب، خاک، محیط زیست و سایر منابع برای رفاه اجتماعی و 

منابع آب و برنامه هاست. در یک حکمرانی خوب سیاست های توسعه اقتصادی بدون به خطر انداختن پایداری اکوسیستم

ریزی ها در پشت اتاق های دربسته و بدون حضور ذینفعان، نهادهای مردمی، نخبگان و دانشگاهیان و طی یک فرایند از باال 

به پایین شکل نمی گیرد. بلکه در یک حکمرانی خوب تصمیمات و برنامه ریزی ها در فرآیندی مردم ساالر و با حضور 

ت آب و بدور از مالحظات مافیایی انجام می گیرد. آنچه متاسفانه در سال های گذشته اتفاق کلیه ذینفعان و نخبگان صنع

افتاده اتخاذ تصمیمات مبتنی بر نظرات شخصی صاحبان نفوذ در قدرت سیاسی و یا بروکراتیک بدون توجه به نیازهای 

نجام شده قرار داده است. تصمیماتی که نه واقعی جامعه بوده است. این تصمیمات جامعه و کاربران آب را در مقابل کار ا

 بر مبنای نگرش سیستمی بلکه تنها با هدف تحقق اهداف سازمانی و بر مبنای بخشی نگری بوده است. 

بعد از این ضروری است ضمن ایجاد فضای تعامل و گفتگو بین نهادها و ارگانهای مختلف و مصرف کنندگان آب 

با نظرسنجی از نخبگان کشور در کلیه زمینه ها اتخاذ گردد. آب تنها یک مقوله تصمیمات در یک فرآیند دمکراتیک و 

هیدرولوژیکی نیست بلکه دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بهداشتی و زیست محیطی است. بدون بسیج 

 بحران خواهد شد.اجتماعی و اقناع همه آحاد مردم اتخاذ تصمیمات کالن در زمینه آب منجر به عمیق تر شدن 

اتخاذ رویکرد سیستمی در مدیریت جامع و یکپارچه منابع آب و گریز از بخشی نگری زمینه را برای مدیریت حوضه ای در 

منابع آب هموار خواهد کرد. مدیریت کشور به ویژه در زمینه آب، خاک، کشاورزی و زیست محیطی بایستی در مدیریت 

در واقع تصمیمات خویش را براساس شرایط کلی حاکم بر سیستم حوضه آبریز و حوضه ای متمرکز شود. مدیریت حوضه 

آمایش سرزمین اتخاذ می کند. در این مدیریت هر ارگانی ساز خود را نمی زند. بلکه هارمونی زیبا و هماهنگی با حضور 

سایر بخش ها بر همه بخش های آب، کشاورزی، صنعت، خدمات و محیط زیست نواخته می شود. توسعه منابع آب و 

اساس استفاده دقیق و موثر از پتانسیل حوضه آبریز و شرایط آب و هوائی، شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست 

 محیطی صورت می گیرد.

جهان را به خود اختصاص داده است. افزایش  014براساس رتبه بندی جهانی ایران از نظر کارائی مصرف آب متاسفانه رتبه 

آب در بخش کشاورزی با پرهیز از کانال های روباز در انتقال آب جهت جلوگیری از تبخیر، استفاده از روش  بهره وری
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های نوین و هوشمند آبیاری تحت فشار، تاسیس سیستم های گلخانه ای مدرن، استفاده از گونه های اصالح شده با مصرف 

سمت کشت محصوالت با نیاز آبی کم، ممنوع گوی کشت بهکم، تصفیه پسآب ها و استفاده مجدد از این آبها، اصالح ال

نمودن محصوالت پرمصرف، ممنوع نمودن توسعه اراضی فاریاب، توقف توسعه صنایع پرمصرف مثل فوالد در مناطق کم 

آب چون اصفهان، کرمان و یزد و انتقال آنها به مناطقی که از تنش آبی کمتری برخوردار هستند، رعایت دقیق حق آبه 

ست محیطی در برنامه رهاسازی سدها به ویژه در حوضه دریاچه ارومیه، پرهیز از برداشت آبهای فسیلی، پرهیز از هرگونه زی

برنامه انتقال بین حوضه ای، سختگیری در مورد فاضالب های صنعتی و لزوم تصفیه کامل آنها، افزایش قیمت و تعرفه آب 

از گونه های چمن که به آب کمتری نیاز دارند، اجرای کم آبیاری، از جهت تشویق به مصرف کم، استفاده شهرداری ها 

رده خارج کردن چاههای غیرمجاز برداشت آب زیرزمینی، تشویق به یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تحویل حجمی 

 آب به زارعین جزو روشها و رویکردهای فنی در کاهش مصرف آب قابل ارزیابی است.

ت بهینه سازی الگوی مصرف و پرهیز از اتالف آب، ایجاد نظام آموزشی مبتنی بر حفظ آب ارتقا فرهنگ مصرف آب جه

و محیط زیست در راستای  بهبود رفتار زیست محیطی از طریق آموزش و ایجاد احساسات و خودآگاهی زیست محیطی، 

تصمیم سازی و تصمیم گیری  استفاده از پتانسیل شبکه های اجتماعی جهت آگاهی بخشی و درگیر کردن مردم در فرآیند

در بخش آب، استفاده از نهاد روحانیت در آگاهی بخشی به روستائیان، تدوین نظام آموزشی در مدارس و دانشگاه ها 

جهت توجه هرچه بیشتر به منابع آب و خاک و مقوله توسعه پایدار، ایجاد دوره های آموزشی برای کارشناسان شاغل در 

اونی و خصوصی، تعامل سازنده نهادهای مسئول در بخش آب با زارعین و با ادبیات آنها و بخش های مختلف دولتی، تع

 استفاده از پتانسل عظیم و عریض و طویل رسانه ملی در قالب روش های فرهنگی و آموزشی قابل ارزیابی است.

درحالیست که در کشورهای در ایران حدود دو درصد از منابع آب در بخش صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. این 

درصد از آب در بخش صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. این  23درصد و در کشورهای توسعه یافته  41درحال توسعه 

آمار و ارقام به وضوح نشان می دهد استراتژی توسعه مبتنی بر کشاورزی به بن بست رسیده است. توسعه صنایع سبک و 

ی باعث شیفت مصرف در بخش کشاورزی با ارزش افزوده بسیار کم به سمت بخش سنگین و صنایع تبدیلی کشاورز

درصد از منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود،  94صنعت با ارزش افزوده زیاد خواهد شد. علیرغم اینکه 

است که تنها درصد  14درصد است. اما سهم بخش صنعت در اشتغال کشور در حالی  02سهم اشتغال در این بخش حدود 

دو درصد از منابع آب کشور به صنعت تخصیص می یابد. از اینروی تغییر در نگرش کلی و سیاست گذاریهای کشور به 

سمت تشویق به ایجاد صنایع به ویژه توسط بخش خصوصی در مناطقی که با بحران آب مواجه هستند، ضروری است. 

رف یک متر مکعب آب می باشد، این درحالیست درآمد بخش دالر درآمد بخش صنعت از مص 46براساس آمار موجود 

دالر می باشد. درآمد حاصل از صنعت فوالد به ازای یک مترمکعب 1/1کشاورزی به ازای همین مقدار از مصرف آب تنها 

ه میلیارد دالر بود 06حدود  4104دالر می باشد. درآمد کشور همسایه ترکیه از بخش فوالد در سال  031آب در حدود 

است. در چنین شرایطی اصرار بیشتر بر توسعه کشاورزی آب در هاون کوبیدن و زدن چوب حراج به منابع آب و خاک 

 کشور است. منابعی که بعنوان امانتی دست ماست و حفظ آن برای نسل های آتی وظیفه تک تک شهروندان می باشد.
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مفهوم خودکفایی محصوالت کشاورزی به هر قیمت، باز تغییر استراتژی توسعه کشاورزی به توسعه صنعتی، باز تعریف 

تعریف مفهوم امنیت غذائی، تعامل سازنده با جهان و خرید محصوالت پرآب بر از خارج از کشور بجای صادر کردن 

 های بحران آب مطرح هستند.ارقامی چون هندوانه نیز بعنوان بخشی دیگر از راه حل

برداری مشترک از در بخش آب جهت بحث و انجام توافق در مورد استفاده و بهرهدیپلماسی سازنده با همسایگان خارجی 

آبهای مرزی، فرامرزی و فرامنطقه ای با تهیه پروتکل های الزم، دیپلماسی داخلی در قالب تعامل بین استانی در تخصیص 

عواقب انتقال بین حوضه ای ای، هشدار نسبت به آب حوضه جهت جلوگیری از ایجاد تنش ها و منازعات قومی و منطقه

 آب برای جلوگیری از تنش های اجتماعی و قومی نیز بعنوان بخشی دیگر از راه حل ها مطرح است.

اصالح نظام آموزشی کشور در حوزه وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در راستای آموزش 

نمودن دانشجویان تحصیالت تکمیلی به انجام پایان نامه های و کاربردی تر نمودن تحقیقات در زمینه آب و مکلف 

معطوف به حل بحران آب، تعریف کتب درسی جدید در ارتباط با بحران آب به ویژه در حوضه های آبریزی چون دریاچه 

ر تصمیم ای(، مشارکت فعال دانشگاهیان و نخبگان دارومیه، تاسیس رشته های جدی مرتبط با آب و دیگر علوم )بین رشته

و بها دادن بیشتر به تحقیقات کاربردی در زمینه بخش ها و ابعاد مختلف بحران آب نیز جزو سر تیترهای خروج از  سازی

بحران آب می باشند. متاسفانه سیاست ارتقا اعضا هیات علمی در سال های اخیر معطوف به انتشار مقاالت انگلیسی در 

جی این سیاست تمایل اساتید دانشگاه به موضوعاتی بوده است که لزوما دردی از بوده است. خرو Q1نشریات خارجی 

کنند. از اینروی اساتید با پرداختن به موضوعات محض سعی می کنند جذابیت سردبیران منابع آب کشور را دوا  نمی

ین سیاست زمینه را برای انجام تحقیقات خارجی را برانگیزانند تا بتوانند مقاالت خود را منتشر نموده و نهایتا ارتقا یابند. ا

کاربردی در بخش آب محدود نموده است. در کنار این موضوع عدم وجود پایگاه های داده معتبر از وضعیت منابع آب در 

کشور محققین را به سمت استفاده از داده های نامعتبر داخلی و یا داده های خارجی سوق داده است. بدون وجود یک 

 و معتبر گردآوری داده ها در کلیه بخش های مرتبط با علوم آب انجام تحقیقات تصمیم ساز غیرممکن است. سیستم دقیق 
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در سال های آتی ایران سبک زندگی مردم نیز در حال تغییر و تحول است. در ایران جمعیت همراه با افزایش  

ایرانیان بدون تهدیدات زیست محیطی و بصورت پایدار یکی از اصلی ترین و  آب شرب و صنعت، تامین منابع غذائی

عمده ترین دغدغه اساسی حاکمیتی در ایران خواهد بود. اگر تمهیدات جدی از سوی حاکمیت اتخاذ نشود و اصالحات 

ت محیطی، بنیادین در حکمرانی آب صورت نگیرد، در دهه آتی نظام حاکمیتی در ایران با چالش های عظیم زیس

اجتماعی، سیاسی و امنیتی روبرو خواهد شد. تغییر رویکردهای مدیریتی در دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری ضرورتی 

 انکار ناپذیر جهت برون رفت از بحران آب است. 


