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هايي ی آب. همهی اقتصادی نداردتوليد آب اصالً صرفه بگوييم: تردقيقاگر بخواهيم توان توليد کرد يا چکيده: آب را نمي

نه تأمين آب گوآورد، بخش بسيار کوچکي از آب مورد نياز او است. حتي اينسازی آب دريا به دست ميکه انسان از شيرين

 اشته است.در اختيار ما گذسازی آبي است که طبيعت خواند، بلکه بيشتر يک جور به« توليد»توان را هم به سختي مي

هايي هستند ی فاضالب، فناوریتصفيههای بزرگ آب مانند ساخت سامانه« تأمين»گر های ديسازی آب دريا، و روششيرين

 ،روازاينافزايد. ها، باز هم بر بهايشان ميها و سامانهحاصل از اين فناوری اند. به عالوه، منتقل ساختن آبِقيمتبسيار گرانکه 

به آب،  طآبي مانند ايران، که دچار محدوديت شديد منابع مالي هم هست، ضرورت اصلي در رويکردهای مربودر کشور کم

ي ی آب به شکل طبيعيا جلوگيری از توليد و ذخيره آب موجب هدررفت موجودیِ هايي است کهخودداری از انجام اقدام

 هایاز اقدامها آن با کاربستِتوان ميشود که اطالق مي هااز شيوهای به مجموعه« خودداری»شود. در اين نوشتار، مي

 . کاست (شودميهای مشخصِ آن يادآوری )که مثال بَرِ پيشينهای آباثراتِ اقدام ی آب دوری جُست و ازنابودکننده

 واژگان کليدی: سياست گذاری در آب، خودداری، سدسازی، انتقال آب

 

 گويند؟مي« نه»چرا کنشگران محيط زيست، 

رند، از یک گی، نمایندگان مجلس، و دیگر کسانی که گاه مورد انتقاد فعاالن محیط زیست قرار میها()و دیگر بخش مدیرانِ بخش آب

برای ویند که گگویند این کار را نکنید و آن کار را نکنید و نمیها، مرتب میمحیط زیستی»که کنند و آن اینایراد در کار اینان یاد می

. گذشته از این که واقعیت ماجرا به این شکل نیست و کنشگران محیط زیست راه حل های «کشاورزی و صنعت و اشتغال چه باید کرد

ه موضوع این است ک د(گذارنهای کوچک، به اجرا هم میکنند )و گاه، در مقیاسبرای مشکالت اجتماعی پیشنهاد می گوناگونی را

بی  هاهاین سرمای .های طبیعی استبحث نگاهداشت سرمایه، آیدبرمی« حفاظت»ان گونه که از واژه ی بحث حفاظت محیط زیست، هم

ا ب معنای حفاظت و نگاهداشت همین است که بگوییم رایگان در اختیار انسان قرار گرفته است.هیچ کوشش بشری فراهم شده و به

ایه های این سرماز محلِ بهره فقط توسعه و عمران که )به زبانِ اقتصادی( کنیدی سرمایه، کاری برندههای تحلیلاز اقدام خودداری

 .صورت گیرد
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نان الزم است شان است. آرسالت انجام کاری بزرگ بر گردنگویا بیفتند که این پندار  یگزاران نباید به ورطهمدیرانِ سیاسی و قانون

دانیم( هیچ شخصیت سیاسی که مسوولیت اجرایی یا خود را در این نوع نظام میساالر )که ما، ی اجتماعی مردمبدانند که در یک سامانه

گذاری دارد، بیش از چهار سال در رأس کار نیست و اگر دوباره هم انتخاب شود، با همکاران و شرایطی دیگر سروکار خواهد قانون

آن دسته  جا،در این« کار بزرگ»مراد از  م چنین کرد!انجام داد و نباید ه کار بزرگی داشت. در چهار سال، به طور معمول نمی توان

شود. در موضوع آب، این کارهای به اصطالح بزرگ، های توسعه و عمران خوانده میپروژه ،ها است که نوعاً از سوی حاکمیتفعالیت

  اند.ی دیگر تعریف شدهعمدتاً به شکل سدسازی و انتقال آب از یک حوضه به حوضه

 

 چه ناديده گرفته شدو آنکارهای بزرگ، 

 و درنتیجه، پس از چندی مشکالت عظیمی های بسیاری دیده نشدههای بزرگ آب، بخشی از مساله دیده شده و بخشدر بسیاری از طرح

از ه، های مشاباز اجرای طرح خودداریهای نادیده داشته باشیم و با تری به آن بخشامروز الزم است که توجه دقیقاست.  پیش آمده

 :برای یادآوری چند مثال های طبیعی و اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کنیم.دیدگی بیشترِ سرمایهآسیب

کم شدن آب ورودی به این  تاالب بختگان نادیده گرفته شد و با مانیِ، زنده5431به سال  روی رود کُر سد درودزندر هنگام ساخت 

سیوند، و  ی سدهای مالصدرا وی ارزشمند رو به خشکیدگی گذاشت تا جایی که از چند سال پیش )با اثر تشدیدکنندهتاالب، این پهنه

پدید آمدن یک کانون ی کشاورزی شود، سبب موجب توسعه کلی خشک شد. درنتیجه، آن چه که قرار بودهای عمیق( بهزدن چاه

در جریان ساخت سد همچنین . کندبرد و هم سالمت مردم را تهدید میکه هم کشاورزی را رو به نابودی می گردوغبار شدبزرگ 

ری بود، ی آثار دیگی این سازه که در برگیرندهی هخامنشی و به محدودهمتعلق به دوره« سنگ دختران»مانند ی آبی بیسازهدرودزن، به 

 ی باستانی تنگ بالغی تا حد زیادی تخریب شد.، محوطهسد سيوندریان ساخت به شدت آسیب وارد شد و در ج

ان )مشترک میان ایران و ترکمنستان( در جریان بود، دولت افغانست «سد دوستي»ی که در ایران، با سروصدای بسیار، کار ساخت هنگام

در  و سلما(، اما ساخت سد دوستی ادامه پیدا کرد دست این رودخانه در خاک خود  بسازد )سدالاعالم کرد که قصد دارد سدی بر با

ده و شتر حدود هفتاد درصد کم یک برآوردمطابق به سد امروز که سد سلما هم آبگیری شده، ورودی آب  آبگیری شد؛ 5433سال 

 کارکرد ادعایی طراحان و سازندگانش را ندارد.

ی میانگذر در دریاچه، حساب ساخت جاده، و همچنین در ی اورميهدرياچههای ورودی به در ساخت حدود چهل سد بر روی رودخانه

 زار عظیم در شمال غربی کشور )جایی کهنتیجه را امروز به شکل یک شوره ی حیاتی باید از کجا تأمین شود!این پهنه نشد که آبِ

 بینیم.داشته( میهای آن بیش از میانگین کشور است، و هیچ گاه کویر نمیانگین بار 
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خواهد  «ی گچسارانسازه»ی سد تا گنبدهای نمکیِ وع ساخت، گفته شده بود که دریاچهاز سال ها پیش از شر سد گتونددر مورد 

کرد چند میلیارد دالر و زیر آب بردنِ صدها هکتار مرتع و چندین روستا، هزینهسدسازان این موضوع را نشنیده گرفتند و با رسید. اما، 

ه شده در کف مخزن بر جا ماندنمک تغلیظها تن آبی کارشان به صورت شورتر شدن آب کارون و انباشتِ خطرناک میلیوننتیجه

  .است

ایی توانند به شکل پایداری برای کشور درآمدزکه می)بزرگ سدسازی نیست که میراث های گرانقدر تاریخی  بسیار فقط در طرح های

موع اثرات باری را رقم زده و مجهای فاجعهبینند؛ صدها طرح کوچک و متوسط هم هستند که چنین نتیجهآسیب می و اشتغال بیافرینند(

ت مخرب سدهایی است که اثرا ای ازنمونه )تالوار( سد تلواراند. ها افتادهبر سر زبان های بزرگی بوده کهشان حتی بیش از طرحمنفی

 و های کشاورزیزمینزار کشاورز )به علت غرق شدن ای شده، اما واقعیت این است که سبب بیکار شدن حدود دوهتر رسانهآن کم

ای برهم خوردن امنیت و اعتماد منطقهو  ،های روستایینابود شدن راهی باستانی، محوطه( 22ای: )و بنا به گفته 53روستاها(، زیر آب رفتن 

شهيد  کوچک مثال دیگر، سدشده است. خور آب در غار زیبا و پرارز  کتلهنفوذ و ایجاد خطرِ به دلیل تشدید اختالف بر سر آب، 

رداشتِ بتغییر الگوی کشت، موجب همچنین علت رسوب گذاری کاهش یافت، و سرعت بهبهاست که ظرفیت آن  شاهچراغي دامغان

ان در استان کرمان هم به عنو سد هنزافتوان از می است. شدهدست تشدید اختالف با روستاهای پایینو  ،بیشتر آب در باالدست

به تمدن  مانند مربوطها اثر کمای دیگر یاد کرد که ساخت آن بی استعالم از سازمان میراث فرهنگی آغاز شد و بنا بر برآوردها، دهنمونه

 . و شاید تاکنون کرده است() کندباستانی ارت را نابود می

مردم محلی، کشاورزی،  بهپرشمار  هایتر سدی در ایران ساخته شده که آسیبدرواقع، کم مچنان ادامه داد... ؛توان هها را میاین مثال

 وارد نکرده باشد. و میراث فرهنگی صیادی، و به محیط زیست پروری،دام

 

 آيا تغيير رفتاری روی داده است؟

فراط در سدسازی ا»چیان وزیر نیروی دولت اولِ ایشان یک بار گفت که روحانی دولت خود را محیط زیستی خوانده بود، و چیتآقای 

و با این گفته کورسوی امیدی را در دل طرفداران محیط زیست و مدافعان حقوق مردمِ متأثر از سدسازی روشن ساخت. اما « ایمکرده

از  ای وزیر هم به دفاعو آق افتد، سر بلند کردها از پا نمیسری که با این حرفای همچون اژدهای هفتخیلی زود، دوباره رویکرد سازه

 بلکه ، بازخواست نشد،ی ملی خوانده شدهو فاجعه« ننگ مهندسی ایران»کس در ارتباط با طرح سد گتوند که تنها هیچنه. آن پرداخت

سازگرایان سپرده و چندهزار میلیارد تومان به آنان دستخو  داده شد تا وهم به همان ساخت« ی اورمیهاحیای دریاچه»کارِ بزرگی مانند 

   برسانند.« احیا» را به بدتر از آغازِ وضع دریاچه
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http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3188260-%DA%86%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3188260-%DA%86%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://www.bartarinha.ir/fa/news/397797/%D8%B3%D8%AF-%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%86%DA%AF-4000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.bartarinha.ir/fa/news/397797/%D8%B3%D8%AF-%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%86%DA%AF-4000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/06/1389722/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%87-80-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4
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ه در تیرماه المللی پرهزینیک کنفرانس بینو  ، ایالم،اهواز خرم آباد، المللی درچند کنفرانس بینی دیپلماسی آب، با آن که زمینهدر 

ه است، اما دستاورد دولت هیچ بوده است؛ چرا که فکری برای رفعِ ضعفِ جایگاه کشور با موضوع ریزگردها برگزار شددر تهران  5431

های مرزی که از ی مدیریت آبای و جهانی نشده و مدیرانِ بخش آب هم هیچ اصالح رفتاری در زمینهای منطقههگذاریدر سیاست

 اند.رود، نشان ندادهکشور خودمان به خارج می

 دهد و خاک درهای مهار و انتقال آب در چارچوب مرزهای خودمان، به همان شکلی که ترکیه انجام میاین که سیاستدر خور تأمل 

های اخیر آن، موافقت با انتقال آب ها در این مورد بسیارند که نمونهپاشد، در حال انجام است. مثالچشم مردمانِ سوریه و عراق و ما می

 به شمال استان کرمان است.   رودانتقال آب از هلیلساخت یک تونل عظیم برای تسریع در ، و به رفسنجان کارونهای از سرچشمه

 

 چه نبايد کرد؟

مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس و کارشناسان )که بیشترشان در ایران، «. چه باید کرد؟»غالباً، پس از طرح یک معضل، می پرسند که 

گویا  ،. در این میانمشکل را حل کنند تا دارندگویند که بودجه الزم های سدسازی و انتقال آب ذینفع هستند( در پاسخ میدر طرح

جه اند! واقعیت این است که بودا پول ساخته نشدهها بها و تاالبها و دریاچههای زیرزمینی آب، و نه رودخانهکه نه سفره شودفرامو  می

ها، قطعِ بايد در بسياری از زمينهگیری( بوده که این منابعِ خداداد را نابود کرده و به همین دلیل )و در اصل: نظام رانتیِ بودجه

یشینِ به بیان دیگر باید از اثرات منفی کارهای پ تا اوضاع رو به بهبودی برود. هايي اجرا نشودو طرح بودجه صورت گيرد

 خود بکاهیم و به طبیعت فرصت دهیم تا خود را بازیابی کند. 

صورت ای را به هیأت رییسه پیشنهاد دادند که در ی واحدهشورای اسالمی، ماده شماری از نمایندگان مجلس 31در همین زمستان 

یک  شود. اگر چنین قانونی تصویب شود،به مدت پنج سال میسدسازی و انتقال آب  هایتصویب، دولت موظف به متوقف ساختن طرح

ه های اصلي را کتوان اقدامميهای مدیریت آب کشور برداشته خواهد شد. ای در سیاستگام بزرگ به سوی بازنگری ریشه

 :چنين برشمردراهگشای معضل آب است، ها خودداری از انجام آن

 ساخت هرگونه سد، و تونل و کانال انتقال آبی شروع و ادامه* 

 ایِ مهار سیالبهای سازه* طرح

 هاهای بارورسازی ابر* طرح

 چه که در تهران انجام شده و نوعی انتقال آب است.(مانند آنهای بزرگ فاضالب )* احداث شبکه

https://www.isna.ir/news/96090804264/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://www.khabaronline.ir/detail/558499/weblog/abbasmohammadi
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 که در تار و پود این وزارتخانه جای گرفته است.( ایهای آبی به وزارت نیرو )به دلیل نگر  سازههای احیای پهنهسپردن پروژه *

 ها )که جایگاه جذب و نگاهداشت آب هستند.(مراتع و جنگل« کاربری»سازیِ سیمای سرزمین یا تغییر * دگرگون

و بیشتر کردن تولید در واحد  جدید )به جای افزایش بازده آب های کشاورزی و احداث واحدهای کشت و صنعتی زمین* توسعه

 سطح.(

 .برای اقدام های باال بدهکار کردن کشور است، به ویژه با فاینانس که به معنای، * هرگونه تخصیص بودجه

 

 گيرینتيجه

خود، به جای  نِ توان با پول حل کرد؛ برعکس، پول بوده که سبب شده دو سه نسلِ اخیر ایرانی برعکسِ پیشینیارا نمی مشکل آب در ایران

تواند مجموعِ گران کردن آب هم نمید. نمالحظه از منابع آبی خود بپردازبرداری بیبهرهآب بودن این اقلیم، به مهار و پذیر  واقعیتِ کم

پول  دن آب،تر ششد. گرانبخش میی اخیر، نتیجهتوانست، صدها برابر شدن بهای آب در دو سه دههمصرف را پایین بیاورد، که اگر می

ن قشرها از حق تریکشی از منابع آب بپردازند و البته سبب محروم شدنِ ضعیفگذارد تا باز هم به بهرهبیشتری در اختیار مدیران می

گذشته است که هم به حفظ  هایاقداماز تکرار  خودداریدسترسی به آب، و موجب گران شدن کاالها و افزایش فقر خواهد شد. 

 .ما خواهد کرد و هم به ترمیم طبیعی و آرامِ منابع آبیِهای مالی کمک سرمایه

 های شور برطرف کرد. حلِ این مشکل، بهبا تبدیل آب های زیرزمینی، یاها و آبتوان با مهندسی کردن رودخانهآب را نمی مشکلِ

محیط زیست، با مقدار آب موجود مان را ضمن درنظر داشتنِ حق و صنعت مربوط است؛ ما باید مصرف های دیگر مانند کشاورزیحوزه

 ها پیش ببریم. های جمعیتی را با توجه به آنآبی و فقر آبی را در نظر بگیریم و سیاست هماهنگ کنیم. باید حد تنشِ

 

 

 

 

 


