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پیشگفتار
در چند دهه اخیر با افزایش گازهای گلخانهای ،تشدید روند گرمایش کره زمین و تغییرات اقلیمی ،بخشهایی از کره زمین
بخصوص منطقه خاورمیانه تحت تاثیر خشکسالیهای پیاپی ،افزایش تقاضا برای آب و برداشتهای بیرویه ،با بحران آب مواجه
شده است .با توجه به روندهای موجود پیش بینی میشود تا سال  ،0202نیاز آبی جهان در بخش کشاورزی  ،1/3صنعت  1/2و
شرب  1/8برابر شود که این روند ،کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی را در زمره بحرانیترین مناطق جهان قرار خواهد داد .به
همین دلیل بسیاری از رودخانههای واقع در حوضههای مشترك بین چند کشور به شدت تحت فشار رقابت بر سر برداشت منابع
آب محدود قرار داشته که می تواند ضمن تشدید بحران آب ،زمینه بروز اختالف و نزاع بین کشورهای همسایه را نیز پدید آورد.
کشور ما نیز از این بحران مستثنی نبوده و در پنج دهه اخیر افزایش میانگین دما ،کاهش متوسط بارندگی ،کاهش منابع آب
تجدیدپذیر کشور و بهرهبرداریهای بیرویه از منابع آب منجر به پیدایش و تشدید بحران آب در کشور شده است که این
موضوع در حوضه های مشترك مرزی به دلیل وابستگی به منابع آبهای فرامرزی از اهمیت بیشتری برخوردار است .به همین
دلیل میتوان گفت وضعیت آب در کشور روند نگران کنندهای دارد .چنان که این مرکز در بهمن ماه سال گذشته گزارشی در
خصوص "بحران آب و امکانسنجی اتصال پهنه های آبی شمال و جنوب کشور" منتشر نمود ولی از آنجا که
برنامههای کنترل آب کشورهای همسایه در حوضههای مشترك مرزی بر تشدید بحران آب در کشور تاثیرگذار است ،بر آن
شدیم تا گزارش جامعی تحت عنوان "بررسی تاثیرات برنامههای تنظیم آب کشورهای همسایه در حوضههای
مشترک فرامرزی بر ایران" تهیه نماییم .در تهیه این گزارش عالوه بر مطالعه منابع و مدارك موجود داخلی و بین المللی،
از نظرات کارشناسان برجسته کشور در قالب یک نشست تخصصی در تاریخ  1331/0/11تحت همین عنوان و نشستهای
کارشناسی متعدد بهرهبرداری شده است.
بدون شک انتشار این گزارش با همراهی و مشارکت عده کثیری از صاحبنظران ،کارشناسان و متخصصین حوزه منابع آب و
دیپلماسی آب به سرانجام رسیده است .به همین منظور الزم است از آقایان دکتر علیرضا آزموده اردالن و دکتر فرخ مسجدی در
کمیته علمی و آقایان دکتر حمیدرضا عدل ،دکتر مجتبی خالصی ،مهندس امیر تقی تهرانی ،مهندس جعفر غفاری شیروان ،دکتر
محمدحسین پاپلی یزدی ،مهندس میرداود میالنی ،مهندس علیرضا دائمی و دکتر محمدرضا شهبازبگیان که با حضور خود در
نشست تخصصی و جلسات متعدد و همچنین ارائه نظر بر غنای گزارش افزودند قدردانی نمایم .همچنین از زحمات آقایان دکتر
فرزام پوراصغر سنگاچین و دکتر محسن ابراهیمی خوسفی که مسئولیت تحقیق و تدوین گزارش را برعهده داشتهاند تشکر می-
نمایم.
امید است مجموعه راهکارهای پیشنهادی منتج از این گزارش بتواند در راستای کاستن تاثیرات منفی ناشی از کاهش منابع
آب ورودی به کشور راهشگا باشد.

فرهاد دژپسند
رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

أ

خالصه مدیریتی
افزایش تقاضای آب ناشی از توسعه کشاورزی ،افزایش جمعیت ،تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب مشترك
کشورهای مختلف را بر آن داشته است تا از آبهای موجود در سرزمین خود حداکثر بهره برداری را داشته باشند و بعضا
بدون توجه به اثرات منفی بر کشورهای پایین دست اقدام به برداشت بی رویه از منابع آبی مشترك نموده اند .اینگونه
اقدامات باعث شکل گیری تنش هایی بین کشورهای مختلف در طول سالیان گذشته شده است .با توجه به روندهای
موجود پیش بینی میشود تا سال  ،0202نیاز آبی جهان در بخش کشاورزی  ،1/3صنعت  1/2و شرب  1/8برابر شود که این
روند ،کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی را در زمره بحرانیترین مناطق جهان قرار خواهد داد .به همین دلیل بسیاری از
رودخانههای واقع در حوضههای مشترك بین چند کشور به شدت تحت فشار رقابت بر سر برداشت منابع آب محدود قرار داشته
که میتواند ضمن تشدید بحران آب ،زمینه بروز اختالف و نزاع بین کشورهای همسایه را نیز پدید آورد .کشور ما نیز از این
بحران مستثنی نبوده و در پنج دهه اخیر افزایش میانگین دما ،کاهش متوسط بارندگی ،کاهش منابع آب تجدیدپذیر کشور و
بهرهبرداریهای بیرویه از منابع آب منجر به پیدایش و تشدید بحران آب در کشور شده است که این موضوع در حوضههای
مشترك مرزی به دلیل وابستگی به منابع آبهای فرامرزی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در بخش اول گزارش حاضر سعی شده است با استفاده از شاخص های معتبر جهانی به بررسی وضعیت فعلی منابع
آب جهان پرداخته و چشم انداز آینده آن تببین شود .همچنین ،در ادامه این بخش وضعیت منابع آب ایران به طور کلی
تشریح شده است .از مجموع آبهای کره زمین ،تنها  2/210درصد قابل استفاده بشر بوده و منابع آب تجدید شونده
جهان را تشکیل می دهند و در چرخه آب شناختی مشارکت دارد و در حقیقت این بخش ،منابع آب شیرین و تجدید
شونده دنیا را تأمین میکند .فشارهای فزاینده ناشی از کمبود آب در بسیاری از مناطق جهان در آینده باعث خواهد شد
تا فشار به منابع آب ،بهویژه منابع آب زیرزمینی در آینده تشدید شود .گذار از ظرفیت برد منابع آبی میتواند به فروپاشی
اقتصاد غذایی و امنیت کشورها منجر شود که بدنبال خود زنجیرهای از پیشرانها را به دنبال خواهد داشت که نه تنها
امنیت غذایی خود کشورها را در معرض تهدید قرار میدهد ،بلکه میتواند امنیت غذایی جهان را نیز متأثر سازد ،زیرا
بسیاری از این کشورها مجبورند برای تأمین نیازهای غذایی خود به بازارهای بینالمللی غالت روی آورند که پیامد
نهایی این فرایند باال رفتن قیمت غالت است که میتواند تمامی جوامع از جمله کشورهای در حال توسعه و فقیر را
متأثر سازد و این کشورها را در گردابی از مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی فرو برد.
انتظار میرود تقاضا برای آب در بسیاری از مناطق جهان از جمله منطقه آسیا و اقیانوس آرام که بیشترین جمعیت
جهان را در خود جای داده است ،در دهههای پیشرو افزایش یابد .این فرآیند فشارهای شدیدی را بر سیستمهای آب
رودخانهها و آبهای زیرزمینی تحمیل کرده و به افزایش تنش بین مصرف کنندگان و کشورهایی که با محدودیت آب
مواجه هستند ،منتهی خواهد شد.
براساس شاخص موسسه بینالمللی مدیریت آب ،ایران در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد .ایران تا سال 0202
باید بتواند  110درصد به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید که این مقدار با توجه به منابع و امکانات موجود
ب

غیرممکن به نظر میرسد .بر اساس گزارش بانک جهانی در سال  0210متوسط مصرف آب کشاورزی در جهان حدود
 12درصد ،شرب  11درصد و صنعت نیز  1/3درصد بوده است .این ارقام برای ایران به ترتیب معادل  30درصد1 ،
درصد و  1درصد می باشد .با توجه به روندهای موجود پیش بینی می شود نیاز آبی بخش کشاورزی تا سال  ،0202در
بخش کشاورزی  ،1/3صنعت  1/2و شرب  1/8برابر شود .به همین دلیل بسیاری از رودخانههای واقع در حوزههای
فراملی (مشترك بین چند کشور) به شدت تحت فشار قرار گرفته و احتمال بروز منازعات بین کشورها و همچنین بین
مصرف کنندگان وجود دارد.
در چند دهه اخیر و با افزایش گازهای گلخانه ای و تشدید روند گرمایش کره زمین و تغییر اقلیم ،بخشهایی از کره
زمین بخصوص در منطقه خاورمیانه تحت تاثیر خشکسالیهای پی در پی و برداشت های بی رویه ،با بحران آب مواجه
شده اند .کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است .در پنج دهه اخیر میانگین دمای کشور با شیبی حدود 2/0
درجه سلسیوس بر دهه افزایش و میزان بارندگی با شیب  11میلیمتر بر دهه کاهش یافته است .از سال  1380تاکنون
شاخص خشکسالی دههای کشور منفی بوده و از آن زمان تاکنون کشور با خشکسالی تجمعی مواجه بوده است .منابع
آب تجدیدپذیر کشور نیز از  102میلیارد مترمکعب طی  12سال اخیر به  83میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.
همچنین متوسط کسری مخازن آب زیرزمینی ،سالیانه طی  12سال آبی اخیر حدود  2میلیارد مترمکعب بوده است به
گونهای که در حال حاضر از مجموع حدود  222میلیارد متر مکعب ،حدود  102میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک
منابع آب زیرزمینی از دست رفته است .برداشتهای بی رویه و کاهش نزوالت جوی باعث شده است تا تعداد دشت های
ممنوعه کشور از  12عدد در سال  1301به  322دشت در سال  1332افزایش یابد .تعداد چاههای عمیق و نیمه عمیق
کشور از حدود  01هزار حلقه در سال آبی  1321-1320به حدود  130هزار حلقه چاه در سال آبی  1330-1332افزایش
یافته و میزان برداشت نیز از  3میلیارد متر مکعب به بیش از  22میلیارد متر مکعب رسیده است .به این ترتیب طی این
دوره تعداد چاهها  11/8برابر و میزان برداشتها بیش از  2برابر شده است.
ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا  1شهریور سال آبی  31-31بالغ بر  113/1میلیمتر میباشد .این مقدار
بارندگی نسبت به میانگین دورههای مشابه درازمدت (  002/1میلیمتر)  31درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال
آبی گذشته ( 031/2میلیمتر)  01درصد کاهش نشان میدهد .ضمناً حجم بارش اول مهر تا  1شهریور معادل 018/181
میلیارد مترمکعب میباشد .در این بازه زمانی ،بارندگی در استان های سیستان و بلوچستان ،فارس ،کرمان ،بوشهر و
هرمزگان در مقایسه با میانگین درازمدت  03ساله بیش از  22درصد کاهش را نشان می دهد .از بین  1حوضه اصلی
آبریز کشور نیز ،حوضه مرزی شرق ،کاهش بیش از  12درصدی بارندگی را نسبت به میانگین درازمدت را تجربه کرده
است

در بخش دوم این گزارش سعی شده است تا با نگاهی اجمالی بر حوضه های آبریز مشترك مرزی ایران ،مهمترین
چالش ها و تاثیرات ناشی از مهار آبهای فرامرزی توسط کشورهای همسایه بر کشور ایران مورد بررسی و تحلیل قرار
گیرد.
ت

 081حوضه آبریز مشترك در کل کره زمین وجود دارد که بین  121کشور مشترك بوده و بیش از  02درصد
جمعیت زمین را شامل می شود .حوضه های آبریز مشترك مرزی کشور ایران عبارتند از :حوضه دجله-فرات-اروندرود،
حوضه ارس ،حوضه اترك ،حوضه هیرمند و حوضه هریرود .مقایسه  2حوضه آبریز مشترك مرزی ایران با سایر 081
حوضه مشترك جهان نشان می دهد که در گروه کمیت منابع آب (شاخص های تنش آب کشاورزی و تنش آب
انسانی) و شاخص تنش آب محیط زیست و شاخص آلودگی ناشی از فاضالب و پساب هر  2حوضه در شرایط خطر
بسیار زیاد واقع شده اند .دو حوضه دجله-فرات و ارس تحت تاثیر شدید سدسازی های بی رویه در باالدست خود قرار
دارند و بنابراین میزان خطر این دو حوضه در شاخص تاثیرپذیری از اکوسیستم از ساخت سدها ،در شرایط خطر بسیار
زیاد قرار دارد .برآیند شاخص های  10گانه نشان می دهد که به طور کلی  2حوضه مشترك مرزی ایران در شرایط
خطر با درجه حداقل متوسط رو به خیلی زیاد است.
با لحاظ شاخصهای جمعیت ،میزان برداشت از منابع آب و دسترسی به منابع آب 0 ،منطقه به عنوان مناطق بحرانی
تشدبا خطر باال در خصوص بهره برداری از حوضه های مشترك مرزی توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل
شناسایی شده است که عبارتند از )1 :خاورمیانه )0 ،آسیای مرکزی )3 ،جنوب آفریقای جنوبی و  )0جنوب شرق آسیا.
حوضه های اصلی غربی (دجله و فرات و اروند رود) و شرقی کشور (هیرمند و هریرود) جزو این مناطق بحرانی طبقه
بندی شده اند و نشان می دهد که بحران های ناشی از کمبود آب در منطقه اطراف کشور ایران در مقایسه با سایر
نقاط جهان بیشتر است.
مطالعات انجام شده توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل نشان می دهد که تنش های آبی زیست محیطی و
انسانی بخصوص در منطقه جنوبغرب آسیا تشدید خواهد شد .برمبنای شاخص تنش آب محیط زیست ،تعداد حوضه
هایی که در طبقه میزان خطر بسیار زیاد قرار گرفته اند از رقم  11در وضعیت فعلی به ارقام  21و  81در چشم انداز
 0232و  0222خواهد رسید .همچنین بر مبنای شاخص تنش آب انسانی ،تعداد حوضه های در معرض خطر بسیار زیاد
از  08عدد در وضعیت فعلی ،به  31و  08عدد در چشم انداز  0232و  0222خواهد رسید.
در ادامه ،ضمن معرفی مختصری از هر حوضه آبریز مشترك مرزی ایران ،مهمترین چالش های مربوط به هر
حوضه ناشی از برنامه های تنظیم آب کشورهای همسایه ذکر شده است.
 )7حوضه آبریز دجله-فرات شامل دو زیرحوضه فرات و دجله است .زیرحوضه فرات بین  2کشور ترکیه
( 08درصد) ،عراق ( 01درصد) ،سوریه ( 00درصد) ،اردن ( 2/2223درصد) و عربستان سعودی ( 3درصد) مشترك است.
در مجموع  13سد بزرگ تاکنون بر روی رودخانه فرات توسط سه کشور ترکیه ،سوریه و عراق احداث شده و یا در حال
ساخت است .زیرحوضه آبریز دجله با چهار کشور ایران ،عراق ،سوریه و ترکیه مشترك است .از دهه  1332تاکنون،
سدهای متعددی در حوضه رودخانه دجله و بر روی سرشاخه های آن احداث شده و یا در حال احداث است .مجموع
ظرفیت این سدها بالغ بر  111میلیارد متر مکعب می باشد .به دلیل توپوگرافی شدید حوضه رودخانه دجله در کشور
ترکیه ،تاکنون طرح های توسعهای قابل توجهی در این منطقه انجام نشده است .اما در سالهای اخیر ،ترکیه در قالب
ث

پروژه گاپ قصد ساختن  8سد را در این منطقه دارد که مهمترین آنها سد ایلیسو با ظرفیت بیش از  12میلیارد متر
مکعب می باشد که قرار است در سال  0218به بهره برداری برسد .با پایان یافتن پروژه گاپ ،ترکیه می تواند یک سوم
آب ورودی به دجله را تحت کنترل خود در آورد .تاکنون رودخانه دجله موضوع مستقیم مذاکرات چندجانبه بین ایران،
سوریه ،ترکیه و عراق نبوده است و توافقات صورت گرفته تاکنون عمدتا بر روی هر دو رودخانه دجله و فرات و با تاکید
بیشتر بر روی فرات بوده است.
پروژه گاپ در سال  1311با هدف کنترل منابع آبی دجله و فرات به منظور تولید برق ،آبیاری اراضی کشاورزی و
توسعه منطقه ای جنوبشرق ترکیه آغاز شد .استراتژی توسعه ملی ترکیه بر این است که  0میلیون شغل جدید در منطقه
تحت پوشش گاپ ایجاد نماید .تاکنون حدود  02میلیارد دالر صرف این پروژه شده است و  12میلیارد دالر دیگر جهت
تکمیل پروژه مورد نیاز است .در پروژه گاپ که شامل  13پروژه منحصر به فرد است ،ساخت  00سد 13 ،نیروگاه
هیدرولیکی و شبکه های آبیاری برای مساحتی حدود  1/8میلیون هکتار پیش بینی شده است .تاکنون ساخت  12سد و
 3نیروگاه در مجموع  82درصد پروژه گاپ به اتمام رسیده است و با ساخت سد الیسو به  32درصد خواهد رسید .مجموع
آب قابل ذخیره توسط  00سد گاپ از مجموع آب کلیه سدهای کشور ایران بیشتر است .تنها یکی از سدهای این پروژه
با نام سد آتاتورك ،ظرفیتی معادل  03میلیارد متر مکعب آب دارد .این پروژه تاکنون باعث ایجاد تنشهای متعددی بین
ترکیه ،عراق و سوریه شده است .عالوه بر واکنش کشورهای منطقه بخصوص سوریه و عراق به برنامه های توسعه ای
و کنترل منابع آب دجله و فرات توسط ترکیه ،سازمان های مردم نهاد ،متخصصین و فعالین زیست محیطی نیز در
سراسر جهان به این پروژه اعتراض دارند .این پروژه باعث تغییر بافت اجتماعی منطقه ،آسیب به اکوسیستم حوضه آبریز
دجله و فرات ،کاهش کیفیت آب ،به زیر آب رفتن مناطق باستانی نظر شهر حصنکیف و مهاجرت اجباری ساکنین
بومی خواهد شد.
مهار آبهای رودخانه های دجله و فرات توسط سه کشور ترکیه ،عراق و سوریه منجر به کاهش کمیت و کیفیت آب
این رودخانه ها ،از بین رفتن تاالبهای تاریخی بین النهرین ،برهم خوردن اکوسیستم خلیج فارس ،افزایش مساحت
کانون های ریزگرد ،مهاجرت ساکنین بومی و به زیر آب رفتن مناطق باستانی نظیر شهر حصنکیف ترکیه خواهد شد.
کشور ایران اگرچه سهم قابل توجهی در منابع آب دجله و فرات ندارد اما به دلیل مجاورت با این منطقه رو به بحران،
قطعا با چالش های غیرقابل جبرانی روبرو خواهد شد که در حداقل حالت ممکن میتوان افزایش وقوع و گسترش
ریزگردها تا عمق کشور و سخت زیست شدن بسیاری از مناطق جنوب غربی کشور را نام برد .مهمترین تاثیرات منفی
مهار آبهای حوضه دجله و فرات بر کشور ایران عبارتند از :تشدید کانون های ریزگرد ،تهدید اکوسیستم خلیج فارس،
تغییر اقلیم منطقه ،تهدید سالمت مردم منطقه توسط ریزگردهای آلوده ،سیل مهاجرت و تبعات اجتماعی و امنیتی برای
کشور.
ترکیه معتقد است چون سرچشمه دجله و فرات از کوههای تحت حاکمیت ترکیه سرچشمه می گیرد ،لذا از واژه
آبهای مرزی بجای آبهای مشترك استفاده می کند و استفاده از این آبها را حق حاکمیتی خود تلقی می کند .همچنین
ج

این کشور معتقد است که کل حوضه دجله و فرات به عنوان یک حوضه می بایستی در نظر گرفته شود و حقابه های
هر کشور می بایستی به طور کلی برای هر دو حوضه مورد محاسبه قرار گیرد .سلیمان دمیرل رئیس جمهور سابق
ترکیه ( )1333-0222معتقد بود که "ترکیه حق بهره برداری از آب فرات را دارد چرا که  32درصد آب فرات از ترکیه
سرچشمه می گیرد .نه سوریه و نه عراق نمی توانند ادعایی بر استفاده از منابع آبی رودخانه های ترکیه داشته باشند،
همانطور که ترکیه ادعایی بر نفت آنها ندارد .این مسئله حاکمیت است .ما حق داریم کاری را که دوست داریم انجام
دهیم .منابع آب ترکیه برای ترکیه است ،منابع نفتی آنها برای خودشان هستند .ما نمی گوییم منابع نفتی خود را به
اشتراك می گذاریم و نمی توانیم بگوییم منابع آب ما را به اشتراك می گذارند" .سوال اصلی این است که چرا ترکیه در
حال ساخت و توسعه سازه های عظیم آبی با چنین ظرفیتی بیش از مجموع کل آب دجله و فرات است و مقصود این
کشور از مهار آبهای دجله و فرات چیست؟
 )0حوضه آبریز هیرمند یک حوضه آبریز بسته است که بخشهای بزرگی از جنوب غرب افغانستان و
بخشهای کوچکی از جنوب شرق ایران را در بر میگیرد .این حوضه شامل تعدادی رود است که از ارتفاعات افغانستان
سرچشمه می گیرند و به سمت دریاچهها و تاالب های آب شیرین هامون و در نهایت به سمت چاله آب شور چاله
گودزره افغانستان که در انتهای حوضه سیستان واقع است ،روان هستند .دولت افغانستان تاکنون  13سد و  30بند
انحرافی در حوضه آبریز هیرمند و در باال دست تاالب های هامون احداث و مورد بهره برداری قرار داده ،برنامه ساخت
 32سد دیگر را در این حوضه به صورت سدهای پیشنهادی در دست مطالعه و بررسی دارد .ساخت بند کمالخان یکی از
چالش برانگیزترین مسائل فی مابین ایران و افغانستان در سالهای اخیر بوده است .گفته میشود افغانستان با ساختن
بند کمالخان قصد دارد بخشی از آب هیرمند را قبل از ورود به ایران و به صورت مستقیم به سمت گودزره در خاك
افغانستان هدایت کند .اما افغان ها معتقدند که احداث این بند مانع سرازیر شدن حقابه ایران نخواهد بود و بر مبنای
معاهده  1321حقابه ایران را تخصیص خواهند داد .نکته قابل توجه این است که حیات تاالبهای هامون با استفاده از
حقابه  802میلیون متر مکعبی تامین نمیشود و در صورت تامین این حقابه ،در بهترین حالت تنها بخشی از ظرفیت چاه
نیمهها پر خواهد شد .تاالبهای هامون وابسته به جریانهای سیالبی بوده که بیش از حقابه به سمت ایران سرازیر می
شود .در واقع ایران عالوه بر حقابه قانونی خود ،بر دریافت حقابه زیست محیطی تاالب های هامون اصرار دارد .ولی
ساخت بند کمالخان مانع از ورود این جریان های سیالبی و حقابه زیست محیطی به ایران خواهد شد .از دیگر اقدامات
افغانستان در حوضه هیرمند ،توسعه اراضی کشاورزی با استفاده از آب رود هیرمند می باشد .مجموع کل کشت
محصوالت آبی در این منطقه ،از میزان  123هزار هکتار در سال  1332به حدود  111هزار هکتار در سال  0211با
حدود  10درصد افزایش رسیده است .عالوه بر ساخت سدهای متعدد در حوضه هیرمند و توسعه اراضی کشاورزی،
افغانستان کانال هایی به عمق سه متر و عرض چهار متر بر روی خط مرزی ایران و افغانستان که از داخل هامون پوزك
و هامون صابری می گذرد در قالب طرح انسداد مرزی ،حفر نموده است که مانع از ورود آب به خاك ایران از منشا
رودهای فراه و هاروت که در شمال مجموعه تاالب ها واقع شده اند ،می شود.
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مهمترین تاثیرات منفی مهار آبهای حوضه هیرمند توسط افغانستان عبارتند از )1 :خشک شدن تاالب های بین
المللی هامون؛  )0تغییر اقلیم محلی منطقه به صورت افزایش دما و کاهش بارندگی ها؛  )3افزایش مدت زمان و سرعت
بادهای  102روزه سیستان؛  )0بیابانزایی و حرکت ماسه های روان؛  )2تشدید وقوع ریزگردها؛  )1خالی شدن مرز و
تهدید امنیت و همبستگی ملی کشور؛  )1تشدید مهاجرت و حاشیه نشینی؛  )8تشدید فقر مردم سیستان؛  )3تشدید
قاچاق و  )3هدر رفت سرمایه گذاریهای صورت گرفته بخصوص در طرح  01222هکتاری.
 )9حوضه آبریز هریرود بین سه کشور افغانستان ،ایران و ترکمنستان مشترك است .به دنبال افتتاح سد دوستی
بر روی رودخانه هریرود در مرز مشترك دو کشور ایران وترکمنستان ،افغانستان اعالم کرد که ساخت چند سد را بر
روی هریرود در باالدست سد دوستی در دستور کار دارد که عبارتند از سد باالبلوك ،سد پاشدان ،سد گفگان ،سد تیرپل
و سد سلما .چهار سد اول در مراحل ابتدایی طراحی و ساخت قرار داشته و تا یک دهه آینده برروی هریرود احداث
خواهند شد .سد سلما در سال  1332به بهره برداری رسیده است .سد پاشدان ،در والیت هرات و روی هریرود با هزینه
نزدیک به  111میلیون دالر با هدف کنترل سیالب ،ایجاد فضای سبز ،آبیاری  12هزار هکتار اراضی و تولید چهار
مگاوات برق ساخته خواهد شد .ساخت این سد در مراحل پایانی خود قرار دارد .ظرفیت هر کدام از سدهای در حال
ساخت و مطالعه بیش از  022میلیون متر مکعب است .مهمترین تاثیر کاهش آب ورودی هریرود به مرز ایران ،تاثیر بر
روی منابع آب شرب شمالشرق کشور بخصوص کالنشهر مشهد است .خالی شدن مرز از سکنه و مهاجرت به سایر
نقاط شهری ،عالوه بر ایجاد مشکالت اجتماعی برای مهاجرین و تشدید حاشیه نشینی در شهرهای میزبان ،هزینههای
تامین امنیت مرز را نیز افزایش خواهد داد.
 )4حوضه آبریز اترک یکی دیگر از حوضه های مشترك مرزی ایران و ترکمنستان ،در شمال شرق کشور واقع
شده است 13/1 .درصد مساحت این حوضه  33222کیلومتر مربعی در خاك ایران واقع شده است .مهمترین چالشهای
حوضه اترك عبارتند از )1 :کاهش کیفیت و کمیت منابع آب ناشی از خشکسالی ،فرسایش خاك ،آلودگیهای ناشی از
زهابهای کشاورزی ،برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی ،آلودگیهای صنعتی؛  )0تغییر مسیر رودخانه و در نتیجه
تغییر مرز رسمی دو کشور و  )3ایجاد کانون های ریزگرد متعدد در کشور ترکمنستان بخصوص در صحرای قره قوم که
به طور مستقیم بر استان های خراسان شمالی ،خراسان رضوی و گلستان تاثیرات زیست محیطی منفی گذاشته است.
 )5حوضه آبریز کورا-ارس با مساحت  188هزار کیلومتر مربع بین کشورهای ایران ،ارمنستان ،آذربایجان،
گرجستان و ترکیه واقع شده است 31 .درصد مساحت این حوضه در کشور آذربایجان 03 ،درصد در ایران 11 ،درصد در
گرجستان 11 ،درصد در ارمنستان و  10درصد در ترکیه قرار دارد .در این حوضه دو رودخانه اصلی کورا و ارس جریان
دارد که پس از پیوستن به یکدیگر در کشور آذربایجان ،سرانجام به دریای خزر می ریزند .تاکنون سدهای متعددی بر
روی دو رودخانه کورا و ارس و سرشاخه های آنها در کشورهای مختلف با هدف تولید برق ،آبیاری اراضی کشاورزی،
تامین آب شرب ،کنترل سیالب و حمل و نقل با ظرفیتی بالغ بر  02میلیارد متر مکعب احداث شده است .مداخالت
انسان در رودخانه های کورا و ارس باعث شده است تا میزان آب ورودی این رودخانه به دریای خزر به ترتیب 02
خ

درصد و  01درصد کاهش یابد .آلودگی رودخانه ارس بخصوص ناشی از فعالیت های صنعتی کشور ارمنستان و
همچنین تغییر مسیر رودخانه و در نتیجه تغییر مرز رسمی کشور از جمله مهمترین چالش های مربوط به این حوضه
میباشد.
در بخش سوم گزارش نیز پیشنهاداتی در خصوص تقویت دیپلماسی آب کشور و راهکارهای سازگاری با کم آبی
در حوضههای مشترك به تفکیک هر حوضه ارائه شده است .در مجموع ،بررسیهای انجام شده در گزارش نشان می-
دهد که کنترل آبهای فرامرزی توسط کشورهای همسایه به ترتیب در حوضههای هیرمند ،دجله-فرات-اروندرود،
هریرود ،ارس و اترك ،مشکالت و چالشهای جبران ناپذیری را متوجه کشور ایران خواهد ساخت .بنابراین ،ضرورت
تقویت دیپلماسی آب و حرکت به سمت همکاری متقابل با کشورهای مجاور و با اولویت کشور افغانستان انکارناپذیر
است .اتخاذ دیپلماسی فعال آبی برد-برد میتواند به کاهش تنش و نزدیکتر کردن کشورهای همسایه در راستای
افزایش مشارکت در توسعه پایدار و بهبود سطح زندگی ساکنین حوضه مشترك منتهی شود .در این خصوص پیشنهاد
می شود "کمیته دیپلماسی آب" متشکل از وزارت نیرو ،وزارت امور خارجه ،وزارت جهادکشاورزی ،سازمان برنامه و
بودجه کشور ،سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان هواشناسی کشور و کمیسیون آب و کشاورزی مجلس تشکیل
گردد تا بتوان با ایجاد همافزایی بین توان تخصصی دستگاه های اجرایی داخل کشور و توان دیپلماسی وزارت امور
خارجه ،به دستاوردهای قابل توجهی در راستای کاستن تاثیرات منفی ناشی از کاهش منابع آب حوضههای مشترك
دست یافت .وظیفه اصلی این کمیته راهبری ،برنامهریزی ،پایش و سیاستگذاری در خصوص مسائل و چالشهای
حوضههای مشترك مرزی خواهد بود .ریاست کمیته بر عهده وزیر نیرو و دبیرخانه کمیته نیز می بایستی در وزارت نیرو
باشد .سازمان برنامه و بودجه نیز میبایستی نسبت به ارزیابی اثربخشی و نظارت بر اقدامات انجام شده به صورت
ساالنه اقدام نماید .بهرهگیری از توان فنی و مالی نهادهای تخصصی بینالمللی بخصوص اسکاپ و اپدیم نیز میتواند
در راستای کاهش آثار سوء ناشی از بهرهبرداریهای بیرویه از منابع آب مشترك راهگشا باشد.
با توجه به زمانبر بودن حصول دستاوردهای دیپلماسی آب ،میبایستی سیاستهای سازگاری با کم آبی و مالحظات
آمایش سرزمین در حوضههای مشترك مرزی کشور با جدیت و اولویت بیشتر پیگیری شود .از جمله این راهکارها می-
توان به حذف محدودیت برای بهرهبرداری سرمایهگذاران در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه کشت
گلخانهای و توسعه سامانههای جمعآوری و تصفیه فاضالب ،اصالح ساختار تعرفه و اعمال جریمههای بازدارنده مصرف
بیش از حد استاندارد ،اتخاذ سیاست تعامالت متقابل با کشورهای همسایه بخصوص افغانستان ،حمایت از ایجاد و
توسعه مجتمعهای کشت و صنعت ،توجه ویژه به افزایش تراز مثبت تجارت آب مجازی ،مدیریت مصرف منابع آب
بخش کشاورزی در دشت مشهد و جایگزینی تدریجی منابع آب حاصله به جای منابع آب سد دوستی ،فراهم نمودن
مشوقها و تسهیالت الزم به منظور جایگزینی تدریجی فعالیتهای غیروابسته به آب به جای فعالیتهای کشاورزی کم
بازده در دشت سیستان و پایش میزان و منشا آلودگیهای رودخانه ارس اشاره کرد.
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بخش اول -نگاهی به وضعیت منابع آب جهان و ایران

 )1-1مقدمه
آب از منابع تجدید شونده محسوب میشود .با این حال میزان آن محدود است و توزیع منابع آب نیز در سطح زمین
متعادل نیست .با افزایش جمعیت و روند شهری شدن در جهان ،مصرف آب نیز سیر تصاعدی داشته است و هر ساله به
موازات استفاده بیرویه از آن ،آلودگیهای شیمیایی ،دفع پساب و فاضالبها و دیگر منابع آلودهکننده ،بخش زیادی از
این منابع محدود و ارزشمند را غیرقابل استفاده میسازد .بدین ترتیب ،تأمین آب سالم به میزان کافی به یکی از
معضالت جوامع بشری مبدل شده است .به این ترتیب به موازات رشد جمعیت و توسعه فعالیتهای مختلف اقتصادی،
کمبود این ماده حیاتی در بسیاری از نقاط جهان بیشتر مشهود شده است و به همین دلیل نیز بسیاری از دولتها را بر
آن داشته است تا نسبت به بازنگری در سیاستهای مربوط به بهرهبرداری از منابع آب بازنگری نمایند و حفاظت از
کمیت و کیفیت منابع آب را در کانون توجه قرار دهند .با وجود هشدارها و اجرای سیاستهای مختلف برای حفاظت
کمی و کیفی منابع آب ،هنوز اقدامات جامع و فراگیری در اکثر نقاط جهان صورت نگرفته و کماکان تخریب کمی و
کیفی منابع آب در جهان بهویژه در کشورهای در حال توسعه و فقیر ،به عنوان یکی از مهمترین معضالت جامعه جهانی
است .هر ساله با افزوده شدن حدود  82میلیون نفر ( 32درصد آنها در کشورهای در حال توسعه به دنیا میآیند) بر
جمعیت جهان ،تقاضا برای آب تشدید نیز میشود .این در حالی است که در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان
خصوصاً در کشورهای در حال توسعه از تأمین حداقل نیاز آبی خود ناتوان میباشند.
جهان در حال پیشی گرفتن از ظرفیت برد 1منابع آبی است که این پدیده کمبود آب گستردهای را رقم میزند .از
آنجایی که بیشتر این کمبود آب از پمپاژ بیش از حد منابع آب زیرزمینی ناشی میشود ،معموالً در بازههای زمانی کوتاه
مدت ملموس نیستند .فروافت منابع آب برخالف سوزاندن جنگلها یا حرکت تپهای ماسهای ،اغلب زمانی آشکار
میشوند که سفرههای آب زیرزمینی کامالً تخلیه شده باشند .این تخلیه و کاهش شتابان جهانی آب مربوط به
زمانهای اخیر است که در نتیجه سه برابر شدن تقاضای جهانی در نیم قرن اخیر حاصل شده است .حفاری میلیونها
چاه عمیق و نیمه عمیق در سراسر دنیا برای دسترسی به منابع آب در سطحی فراتر از ظرفیت برد و تخلیه ،افت و
کاهش بسیاری از منابع آب را در بسیاری از کشورها رقم زده است .عدم توفیق بسیاری از دولتها در بسیاری از
کشورهای در حال توسعه و فقیر ،در اعمال سیاستهای محدود کردن بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی ،چشمانداز
نگرانکنندهای را فراروی این دولتها و حتی جامعه جهانی قرار داده است .در میان پیامدهای سوء ناشی از کمیابی آب
در نتیجه بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی میتوان به خشک شدن رودخانهها و ناپدید شدن دریاچهها اشاره کرد که
باشدت و ضعفهایی بسیاری از زیستبومهای داخلی بسیاری از کشورها را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

Carrying Capacity
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مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

از سوی دیگر الگوهای مصرف نادرست اتالف این ماده حیاتی و افزایش حجم انواع فاضالبها را در بردارد که خود
سبب ازدیاد آلودگیهای زیستمحیطی و منابع آب میشود .این امر همچنین توسعه تأسیسات آبرسانی را ایجاب
میکند و چنانچه آب تصفیهشده جوابگوی نیازها نباشد ،کیفیت آب در شبکه تنزل مییابد و به تبع آن سالمت
شهروندان و بهداشت جامعه مورد تهدید قرار میگیرد .ترویج الگوهای مصرف صحیح و توجه به بازیافت انواع پسابها
و فاضالبهای شهری ،دو سیاست اساسی است که باید در برنامهریزیها مورد توجه جدی واقع شود .بر این اساس باید
در سیاستها و الگوهای استحصال و مصرف آب ،تجدید نظر شده و سیاستهای نوینی را بنا نهاد تا بتوان پایداری
منابع آب را تضمین کرد.
در بخش اول گزارش حاضر سعی شده است با استفاده از شاخص های معتبر جهانی به بررسی وضعیت فعلی منابع
آب جهان و چشم انداز آینده آن تببین شود .همچنین ،در ادامه این بخش وضعیت منابع آب ایران به طور کلی تشریح
شده است.
 )2-1منابع آب جهان
آب فراوان ترین ماده روی زمین است که حدود سه چهارم مساحت زمین را شامل میشود .حجم کل آبهای زمین
حدود  1338میلیون کیلومتر مکعب تخمین زده میشود که اگر به طور یکنواخت در سطح کره زمین توزیع میشد،
ارتفاعی  0/1کیلومتر از سطح زمین را در بر میگرفت .علیرغم فراوانی آب در سطح زمین ،حدود  31/2درصد آن در
دریاها و اقیانوسها متمرکز بوده و به علت شوری غیر قابل استفاده بشر است (جدول  .)1غلظت زیاد نمک موجود در
آب اقیانوسها استفاده از این آب را برای مقاصد کشاورزی ،شرب و صنعتی غیرممکن ساخته است .با این حال ،آب
شور اقیانوسها عمدتاً برای خنک سازی نیروگاههای برق و دفن برخی از منابع آالینده مورد استفاده قرار میگیرد.
علیرغم توسعه و به کارگیری فناوریهای نو برای نمکزدایی آب اقیانوسها برای استفادههای شرب ،هنوز در عمل به
دلیل هزینههای بسیار گزاف نمکزدایی این آب نتوانسته در سطح گسترده مورد استفاده قرار گیرد .بخش زیادی از
منابع آب شیرین نیز به صورت یخ و یخچالها در مناطق قطبی و آبهای زیرزمینی عمیق متمرکز شده و عمالً قابل
استفاده بشر نیست .به این ترتیب از مجموع آبهای کره زمین ،تنها  2/210درصد قابل استفاده بشر بوده و منابع آب
تجدید شونده جهان را تشکیل می دهند و در چرخه آب شناختی مشارکت دارد و در حقیقت این بخش منابع آب شیرین
و تجدید شونده دنیا را تأمین میکند( .جدول  1و شکلهای  1و .)0
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جدول  -7توزیع آب برحسب نوع منبع در جهان
درصد از کل حجم آب

درصد از آب شیرین

منابع آب

1338222222

3162

-

تودههای یخ ،یخچالها و ...

00210222

26218

1601

آب زیرزمینی

03022222

161

-

شیرین

12232222

2611

3261

شور

10812222

2630

-

رطوبت خاک

11222

26221

2622

زمینهای یخ زده

322222

26200

2681

دریاچهها

111022

26213

-

شیرین

31222

26221

2601

شور

82022

26221

-

اتمسفر

10322

26221

2620

تاالبها

11012

262228

2623

رودخانهها

0102

262220

26221

آب بیولوژیکی

1102

262221

26223

1381222222

122

-

اقیانوسها و دریاها

کل

حجم آب (کیلومتر مکعب)

مأخذEarthlab, 0212 :

شکل  -7توزیع آب کره زمین
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شکل  -0توزیع آب شیرین در جهان

آب شیرین نه یک منبع جهانی ،بلکه منبعی منطقهای محسوب میشود که در حوضه های آبخیز خاصی از جهان
قابل دسترس است و به دلیل محدودیت آن به اشکال مختلفی یافت میشود .در برخی از حوضه های آبخیز این
محدودیتها فصلی هستند ،که به قابلیت و توانایی ذخیرهسازی آب در دورههای خشک وابسته است .در سایر مناطق،
محدودیتها از میزان تغذیه دوباره سفرههای آب زیرزمینی ،میزان ذوب برف ،یا از ظرفیت خاك جنگلها برای
ذخیرهسازی آب متأثر است.
ماهیت منطقهای منابع آب مانع از آن شده است تا جامعه جهانی بیانیه یا کنوانسیون خاصی را برای آن تصویب
کند؛ بیانیهای که به طور فزاینده عمق نگرانیهای بشر در این خصوص منعکس نماید .آب کاالیی منحصر به فرد و
مادهای بسیار حیاتی است .محدودیتهای این ماده حیاتی سایر منابع حیاتی را ـ از جمله غذا ،انرژی ،ذخایر ماهی و
حیاتوحش -تحت فشار قرار میدهد .استحصال سایر منابع ـ از جمله غذا ،مواد معدنی و فرآوردههای جنگلی -نیز به
تناسب مقدار کمی و کیفی منابع آب میتواند محدود شود .در شماری از حوضههای آبخیز جهان محدودیتهای آب
کامالً آشکار شده است .در برخی از فقیرترین و ثروتمندترین کشورهای جهان نیز سرانة استحصال آب به دلیل مسائل
زیستمحیطی ،افزایش هزینهها و کمیابی در حال کاهش میباشد.
شکل ( )3فقط جنبة توضیحی دارد؛ زیرا این تصویر به طور خالصه شیوههای عرضه و مصرف آب را در جهان نشان
میدهد .با این حال ،میتوان نمودار مشابهی را برای هر منطقه ،با ویژگیهای عمومی مشابه ترسیم کرد یعنی عواملی
که توسعه یا کوچک شدن این محدودیت را موجب میشود.
در قسمت باالی نمودار ،حد فیزیکی باال برای مصارف انسانی آب ،یعنی کل جریان ساالنة رودخانهها و جریانهای
آبی جهان (از جمله تخلیه آب از سفرههای زیرزمینی) نشان داده شده است .مقدار این آب بسیار زیاد و حدود 02122
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کیلومتر مکعب در سال است ،که برای پر کردن پنج دریاچة بزرگ در امریکای شمالی در یک دوره چهار ماهه کافی
است .به نظر میرسد این مقدار آب ،با توجه به اینکه مقدار استحصال آب تنها حدود پنج درصد کل منابع آب جهان،
یعنی حدود  0032کیلومتر مکعب است ،هنوز با حداکثر ظرفیت خود فاصله زیادی دارد.
با این وجود ،در عمل کلیة روانابهای شیرین 1مذکور قابل استفاده نیست .بیشتر این آب به صورت فصلی در
دسترس است .حدود  03222کیلومتر مکعب از آن به صورت سیالب به دریاها وارد میشود .به این ترتیب ،ساالنه فقط
حدود یازده هزار کیلومتر مکعب از منابع آب جهان منابع قابل استفاده بهحساب میآید ،یعنی مجموع حجم پایه
رودخانهها و آب تخلیه شده از سفرههای زیرزمینی.
همچنین شکل ( )3نشان میدهد که بشر به دلیل احداث سدها ،برای مهار سیالب ،به ظرفیت برداشت از آبهای
روان میافزاید .در پایان قرن بیستم ،سدها مقدار آبهای روان قابل استفاده را حدود  3222کیلومتر مکعب در سال
افزایش داده بودند؛ البته سدهای احداث شده در زمین سیالبی برای توسعة بخش کشاورزی و نیز تولید برق احداث
شدهاند .این سدها همچنین میزان تبخیر حوضههای آبخیز را افزایش میدهند ،جریان خالص آبهای روان را کاهش
میدهند و بیالن آب در رودخانهها و زیستبومهای آبی را تغییر میدهند.

نهاده ساالنة خالص
آب شیرین برای کل قارهها

کیلومتر مکعب در سال

رواناب سیل

جریان پایه

رواناب در نواحی یرمسکونی
در دسترس برای
مصرف انسانی

اثر سدها

جریان قابل دسترس

آلوده شده

کل مصرف

مصرف شده

شکل  -9منابع آب شیرین جهان (مأخذ :میدوس و همکاران)7988 ،

Freshwater Runoff
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عالوه بر سدسازی ،روشهای دیگری نیز برای افزایش ظرفیت آب قابل استفاده وجود دارد که از جمله میتوان به
شیرین سازی آب دریا یا پروژههای انتقال آب به مناطق دور دست اشاره کرد .این تغییرات ممکن است در سطح محلی
بسیار حائز اهمیت باشد ،لیکن بسیار انرژیبر و پرهزینه است .تاکنون چنین تغییراتی بسیار کوچک بوده است و به
همین دلیل ،نمیتوان آنها را به صورت نمودارهای در مقیاس جهانی نمایش داد.
توزیع جریانهای آبی در سطح جهان نامتعادل است و با توزیع جمعیت تناسب ندارد .حوضه آبخیز آمازون حدود
پانزده درصد از آب های روان کره زمین را به خود اختصاص داده است ،در حالی که فقط چهار درصد از جمعیت جهان
در این حوزه ساکن هستند .رودخانههای مناطق شمالی امریکای شمالی و منطقة اروپایی روسیه ساالنه حدود 1822
کیلومتر مکعب آب را به مناطقی وارد میکنند که جمعیت اندکی در آن زندگی میکنند .به عنوان نمونه آسیای جنوبی با
 03/0در صد جمعیت جهان در سال  0210تنها  0/1درصد منابع آب تجدید پذیر را در اختیار داشته و کشورهای
خاورمیانه و شمال افریقا با  261درصد جمعیت جهان تنها  262درصد منابع آب تجدید پذیر جهان را در اختیار داشتهاند.
در حالی که کشورهای امریکای التین و کشورهای حوزه دریای کارائیب تنها با دارا بودن  861درصد جمعیت جهان
 3061درصد منابع آب تجدید پذیر را در سال  0210در اختیار داشتهاند (جدول .)0
جدول - 0توزیع جمعیت و آب در بین مناطق مختلف جهان در سال 0270
منطقه

جمعیت

سهم

(میلیون نفر)

(درصد)

میزان منابع آب
تجدید پذیر

سهم
(درصد)

(میلیارد مترمکعب)
شــرق آســیا و کشــورهای حــوزه
اقیانوس آرام

003361

3161

12231

0362

اروپا و آسیای مرکزی

83263

1061

1210

1160

امریکای التین و کشورهای

12862

861

13381

3061

حوزه کارائیب
خاورمیانه و شمال افریقا

33263

261

031

262

آسیای جنوبی

110360

0360

1380

061

کشورهای زیر صحرای افریقا

31060

1063

3880

3

جمع کل

120361

00301

122

مأخذ :شاخص های بانک جهانی0210 ،

آبهای روان پایدار که مقدار آن حدود  0122کیلومتر مکعب در سال است بهسادگی در دسترس بشر قرار ندارد.
یازده هزار کیلومتر مکعب جریان پایدار ،به عالوة حدود  3222کیلومتر مکعب که سدها آن را کنترل و ذخیرهسازی
میکنند ،منهای حدود  0122کیلومتر مکعب منابع آب غیر قابل دسترس ،در مجموع موجب میشود  10022کیلومتر
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مکعب جریان آب پایدار قابل دسترس باشد .این حجم آب باالترین حد عرضة آب شیرین در دسترس برای استفاده بشر
است.
میزان آب مصرفی انسانی (آبی که برداشت میشود اما به رودخانهها یا آبهای زیرزمینی باز نمیگردد؛ زیرا تبخیر یا
در گیاهان و فرآوردههای کشاورزی ذخیره میشود) حدود  0032کیلومتر مکعب در سال است .حدود  0032کیلومتر
مکعب نیز به جهت رقیق کردن و کاهش آلودگیها مورد استفاده قرار میگیرد .حاصل جمع این دو عدد  1182کیلومتر
مکعب آب در سال است که دقیقاً نیمی از مجموع آبهای روان پایدار آب شیرین کره زمین را تشکیل میدهد.
همچنین از مجموع این آبهای قابل تجدید جهان ،ساالنه حدود  221هزار کیلومتر مکعب به صورت بخار وارد
اتمسفر میشود که  81درصد آن از اقیانوسها و دریاها و  10درصد آن از خشکیها تأمین میشود .معادل همین مقدار
نیز به صورت نزوالت جوی بر سطح زمین میبارد .البته توزیع مکانی و زمانی نزوالت جوی در بین خشکیها و
اقیانوسها یکنواخت نیست .بر اساس برآوردهای آماری از نقاط مختلف جهان ،میزان تبخیر از سطح اقیانوسها بیشتر
از میزان بارندگی و مقدار تبخیر از سطوح مرطوب زمین کمتر از بارندگی بر سطح آنهاست .اختالف بین میزان آب
تبخیر شده از سطوح و میزان بارندگی ،معادل مقدار آبی است که به صورت جریانهای سطحی یا زیرسطحی به سمت
اقیانوسها باز میگردد .بر این اساس ،از سطح خشکیهای کره زمین ساالنه حدود  11هزار کیلومتر مکعب آب تبخیر و
حدود  111هزار کیلومتر مکعب به صورت نزوالت جوی مختلف بر آن میبارد که زندگی بشر عمدتاً وابسته به تفاوت
این دو مقدار ،یعنی  02هزار کیلومتر مکعب آبی است که به عنوان آب شیرین و تجدید شونده در دسترس بشر میباشد.
شکل ( )0به صورت خالصه چرخه آبشناختی کره زمین را نشان میدهد.

شکل  -4چرخه آبشناختی کره زمین (مأخذ)Robarts & R. Wetzel, 0222 :
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تقریباً حدود  12درصد بارندگیهایی که بر سطح خشکیها میبارد بر اثر تبخیر و تعرق به جو بازمیگردد و از 02
درصد ناخالص باقیمانده ،بخشی توسط آبگیرها ،جریانهای سطحی و تخلیه در اقیانوسها از سطح زمین جمعآوری
میشود .بخش دیگر بارندگی نیز با نفوذ تدریجی در خاك ،سفرههای آب زیرزمینی را به وجود میآورد که این مقدار نیز
به آهستگی به سوی دریاها جریان مییابد .به این ترتیب روانابی که بدین ترتیب تشکیل میشود به همراه مخازن
سطحی آبهای شیرین که در واقع منابع تجدید شونده آب شرب هستند ،میتوانند بدون کاهش منابع آب شیرین
جهان مورد استفاده قرار گیرند.
چرخه آبشناختی کره زمین ،آغاز و پایانی ندارد .آب موجود در چرخه آب شناختی طی حضور بشر در کره زمین،
عمالً ثابت مانده است .آب شیرین به عنوان محصول فرایند نمکزدایی و تصفیه از اقیانوسها تبخیر میشود و بخار
حاصل از آن به بخشی از اتمسفر تبدیل میشود .همزمان آب از طریق تبخیر پیکرههای آب شیرین در خشکیها مانند
دریاچهها و رودها و نیز تمامی انواع زمینهایی که به صورت دائمی یا موقت معموالً به دلیل بارش مرطوب میشوند و
نیز از طریق تعرق گیاهان به جو وارد میشود.
آب موجود در جو از طریق فرایند تراکم به صورت بارش بر سطح خشکیها و اقیانوسها میبارد .بخشی از آب
حاصل از بارش توسط درختان و پوشش گیاهی ،ساختمانها و ...جذب شده و سریعاً تبخیر میشود و بخشی از آن نیز
به صورت روانابها وارد رودخانهها شده و بخشی از آن نیز به درون زمین نفوذ میکند .آب حاصل از نفوذ به زیرزمینی
ممکن است به قسمتهای عمیق زمین نفوذ کند و به صورت آبهای زیرزمینی ذخیره شود و سپس در مراحل بعدی به
صورت چشمه ظاهر شده یا به رودخانهها وارد شود .بنابراین چرخه آبشناختی فرایندها و مراحل بسیار پیچیدهای را طی
میکند که به ترتیب میتوان به تبخیر ،تراکم ،بارش ،تعرق ،نفوذ ،ذخیره و رواناب را نام برد.
مبنای اساسی شرح فرایندهای آبشناختی" ،معادله موازنه" است که به صورت زیر نشان داده میشود:
P=E+Q+A+∆S

در این معادله:
بارش =P
تبخیر=E
رواناب =Q
آب جدا شده منهای آب وارد شده =A
تفاوت ذخیره دوره در پایان دوره منهای آغاز دوره =∆S

معادله موازنه آب ،به عنوان بخشی از رهیافت بوم شناختی برای بررسی تأثیر انسان در چرخه آب و آثار
زیستمحیطی فعالیتهای او بر این چرخه بسیار سودمند است .تمام اجزای این معادله میتواند از انسان بپذیرد و
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پیامدهای زیستمحیطی داشته باشد .این معادله را میتوان در مورد کل سیاره زمین ،یک قاره ،یک منطقه ،یک حوضه
آبریز یا بخشی از یک حوزه آبریز به کار گرفت.
زمان ماندگاری آب در محیطهای مختلف نیز تفاوتهای بسیار زیادی را نشان میدهد .به همین دلیل از مجموع
آبهای موجود در کره زمین تنها حجم اندکی از آن در چرخه آبشناختی کره زمین مشارکت دارد .شرکت بقیه منابع
آب در چرخه آب شناختی بسیار کند است .زمان ماندگاری یا آهنگ مبادله آب در مکانهای مختلف جهان بسته به
شرایط جغرافیایی و مکان قرار گیری آب بسیار متغیر است .به عنوان مثال ،زمان مبادله آب اقیانوسها و دریاها حدود
 0222سال ،آبهای زیرزمینی بسته به موقعیت قرارگیری از  10روز تا  12هزار سال و الیههای یخ و یخچالها و
اراضی یخ زده دائمی از حدود  1222تا  12هزار سال متغیر است .به عبارت دیگر حدود  0122سال طول میکشد تا
تمامی آب اقیانوسها از طریق چرخه هیدرولوژیک مبادله شود .در حالی که زمان مبادله برای بخار آب موجود در
اتمسفر زمین حدود  3روز است ،یعنی انتظار میرود که هر  3روز یکبار چرخه آبی بخار آبی اتمسفر تکرار شود (جدول
.)3
جدول  -9زمان مبادله آب در مکانهای مختلف کره زمین
نرخ مبادله (سال یا روز)

مکان
آب موجود در زیستکره

 1روز

بخار آب موجود در اتمسفر

 3روز
 1الی  12سال

تاالبها

 12سال

دریاچهها و سدها

 10روز الی  12سال

رطوبت موجود در خاک

 0222سال

اقیانوسها و دریاها
آبهای زیرزمینی

 10روز الی  12سال

یخچااالهااا ،یااخهااای قطباای و اراضاای یااخ زده دائماای

 1222تا  12222سال

()permafrosts
مأخذ)Shiklomanov, 1333( :

در حال حاضر نقش بشر در تغییر شکل چرخه آبشناختی در مقیاس کالن کره زمین بسیار ناچیز است .هرچند نقل
و انتقالهایی در مقیاس کوچک از نظر آب توسط انسان انجام میشود ،اما این نقلوانتقال تأثیری در روند کلی چرخه
آبشناختی کره زمین ندارد .اما انسان میتواند به صورت غیر مستقیم بر این چرخه تأثیر بگذارد .برای مثال در نتیجه
فعالیتهای انسانی مانند انتشار انواع گازهای گلخانهای میتواند به صورت غیرمستقیم بر الگوهای گردش آب در کره
زمین تأثیر میگذارد.
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 )3-1روندها و چشمانداز منابع و مصارف آب در جهان
با توجه به افزایش جمعیت جامعه جهانی و ثابت بودن منابع آب شیرین ،میزان سرانه دسترسی به آب محدودتر
خواهد شد .چنانچه میانگین تقاضای سرانة آب به هیچ عنوان تغییر نکند و جمعیت جهان بر اساس پیشبینیهای
سازمان ملل به  3میلیارد نفر در سال  0222برسد آبی که بشر استحصال میکند حدود  12022کیلومتر مکعب ،یعنی
حدود  80درصد آبهای روان شیرین پایدار کره زمین خواهد بود .حتی اگر عالوه بر جمعیت ،تقاضای سرانه نیز افزایش
یابد محدودیت شدید آب در سطح جهان قبل از سال  0122نمایان خواهد شد .در سراسر قرن بیستم افزایش استحصال
آب تقریباً دو برابر رشد جمعیت بود .اما با کمیابی بیشتر این ماده حیاتی ،احتمال دارد که مصرف سرانة ثابت بماند یا
حتی کاهش یابد .آهنگ رشد منحنی استحصال آب در جهان کندتر شده است و در برخی از مناطق جهان حتی سیری
نزولی دارد .مصرف جهانی آب در حال حاضر فقط به میزان نصف مقدار آبی است که سی سال پیش بر اساس
"منحنیهای نمایی برونیابی شده "1پیشبینی شده بود .یکی از دالیل اصلی عدم تحقق پیشبینی ها ،ناشی از ارتقای
فناوریهای استفاده و مصرف آب بوده است که به بهرهوری بسیار بیشتر آب منتهی شده است.
برای مثال پس از دو برابر شدن استحصال آب در هر بیست سال در سراسر قرن بیستم ،استحصال آب در ایاالت
متحده به بیشترین مقدار خود در سال  1382رسید و پس از آن ساالنه حدود ده درصد کاهش یافته است (شکل .)2
دالیل متعددی را برای این کاهش میتوان مطرح کرد که در همة آنها با این پرسش مرتبط است که هنگامی که
اقتصادها شروع به مقابله با محدودیتهای آب میکنند چه اتفاقی رخ میدهد؟ مصرف آب صنعتی حدود چهل درصد
کاهش یافته است ،که بخشی از این کاهش ناشی از انتقال صنایع سنگین و آببر به سایر مناطق جهان و بخشی نیز به
دلیل اعمال قوانین و مقررات محافظت از کیفیت منابع آب میشود ،که به افزایش کارایی مصرف ،توسعه فناوریهای
بازیافت و بازچرخانی آب و حل مشکل میانجامد ،قبل از اینکه از نظر اقتصادی جذاب یا از نظر قانونی اجباری شود.
مصرف سرانه ،در بخشهایی از کشور که افزایش قیمت آب استفاده از تجهیزات کارامدتر را تشویق کرده تا حدی
کاهش یافته است.
صنایع حدود یک چهارم مصرف آب جهان را به خود اختصاص میدهند .اما در بیشتر کشورهای صنعتی این سهم
بیشتر است و به  22تا  82درصد کل مصرف میرسد ،اما در کشورهای در حال توسعه این سهم کمتر است و به  12تا
 32درصد میرسد که با مصرف بخش کشاورزی فاصله بسیار زیادی دارد .با صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه،
نیاز آب آنها برای تولید برق ،صنعت ،معدن و تولید مواد به سرعت افزایش پیدا میکند.
بر عکس آب مصرفی در کشاورزی ،تنها بخش اندکی از آب در صنعت واقعاً مصرف میشود .بیشتر این آب برای
خنک کردن ،فرآوری و فعالیتهای دیگری که آب را گرم یا آلوده میکند ،اما مصرف نمیکند ،استفاده میشود .این
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پدیده امکان بازگردش و استفاده چند باره از آب را در بخشهای صنعتی در مقایسه با بخش کشاورزی فراهم میکند.
به همین دلیل بازده بیشتری از هر متر مکعب آب به دست میآید .به عنوان مثال ،در حالی که برای تولید یک تن
فوالد حدود  10تن آب مصرف میشود که قیمت آن حدود  222دالر است ،برای تولید یک تن گندم حدود  1222تن
آب مصرف میشود ،این در حالی است که قیمت یک تن گندم در بازار جهانی حدود  122دالر است.
عامل اصلی افزایش بازگردش آب صنعتی ،تصویب و اعمال قوانین و مقررات است که در بسیاری از کشورهای
توسعه یافته باعث کاهش آلودگیها و افزایش بازده آب صنعت شده است .ژاپن ،امریکا و آلمان غربی از کشورهایی
هستند که به دستاوردهای قابل توجهی در بازدهی آب صنعتی دست یافتهاند .پس از صنعتی شدن سریع ژاپن بعد از
جنگ جهانی دوم ،مصرف آب در صنایع ژاپن در سال  1313به بیشترین مقدار خود رسید و پس از آن تا سال ،1383
 00درصد کاهش یافت .صنایع شیمیایی ،آهن و فوالد و تولید کاغذ حدود  12درصد مصرف آب صنعتی این کشور را به
خود اختصاص میدهند که در نتیجه اعمال سیاستهای قانونی و انگیزشی ،نرخ بازگردش و بازده اختصاصی این صنایع
افزایش چشمگیری داشته است .در نتیجه این اقدامات ،بازده اقتصادی به ازای مصرف هر متر مکعب آب از  01دالر در
سال  1312به  11دالر در سال  1383افزایش یافت.
همین روند در ایاالت متحده امریکا اتفاق افتاد ،به طوری که با تصویب قوانین و مقررات کاهش انتشار آالیندههای
آب ،مصرف آب صنعتی در این کشور از سال  1322تا اواخر سالهای دهه  31 ،1382درصد کاهش یافته است ،اما
تولیدات صنعتی حدود  361برابر شده است .همچنین در برخی از کارخانجات آب بر ایاالت متحده در نتیجه این اقدامات
نرخ بازگردش و استفاده از آب صنعتی افزایش قابلتوجهی داشته است ،به طوری که این نرخ از  168بازگردش در سال
 1320به حدود  11بازگردش در پایان دهه  1332رسیده است که این مسئله حاکی از پتانسیل بسیار زیاد افزایش
بازدهی آب در بخش صنعت است (پوستل.)1380 ،

شکل  -5مصرف آب در ایاالت متحده
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فشارهای فزاینده ناشی از کمبود آب در بسیاری از مناطق جهان در آینده باعث خواهد شد تا فشار به منابع آب،
بهویژه منابع آب زیرزمینی در آینده تشدید شود .استحصال آب از سفرههای زیرزمینی به میزانی بیش از ورود آب به آن،
فعالیتی ناپایدار است .مقدار فعالیتهای انسانی که به وجود آب بستگی دارد یا باید به سطحی متناسب با میزان پایدار
ورود آب به سفرههای زیرزمینی کاهش یابد ،یا اینکه اگر برداشت بیش از حد موجب تخریب با نفوذ آب شور یا نشست
زمین شود ،باید کامالً متوقف شود .این واکنشها به کمبود منابع آب عمدتاً آثاری در سطح محلی دارد .اما چنانچه
برداشتهای بیرویه کشورهای زیادی را تحت تأثیر قرار دهد در این صورت ،پیامدهای آن جنبة بینالمللی پیدا میکند.
اولین نشانة این مشکل احتماالً افزایش قیمت غالت خواهد بود.
کشورهایی که با کمبود منابع آب مواجه هستند ،غالباً نیازهای رو به رشد شهرها و صنایع خود را با کاهش سهم آب
بخش کشاورزی و واردات غالت برای جبران کاهش تولید محصوالت کشاورزی تأمین میکنند .از آنجا که یک تن
غله معادل هزار تن آب است ،به همین دلیل وارد کردن غله کارآمدتر از وارد کردن آب است .اگر چه درگیریهای
نظامی بر سر آب همیشه محتمل است ،ولی به نظر میرسد که در آینده رقابت بر سر آب در بازارهای جهانی غالت
نمایان خواهد شد .مصر که در حال حاضر بیش از کشور ژاپن ،که به طور سنتی در واردات گندم پیشرو بوده است ،گندم
وارد میکنند .حدود چهل درصد یا بیشتر از نیاز این دو کشور به غله از طریق واردات تأمین میشود .همچنین ،تعداد
زیادی از کشورهایی که با محدودیت منابع آب مواجه هستند ،بخش عمدهای از نیاز خود را به غالت با واردات تأمین
میکنند .مراکش حدود نیمی از غله موردنیاز خود را وارد میکند .این رقم برای کشورهای الجزایر و عربستان صعودی
حدود هفتاد درصد است .یمن حدود هشتاد درصد و فلسطین اشتغالی نیز بیش از نود درصد غله خود را با واردات تأمین
میکنند .به نظر میرسد با توجه به افزایش مصرف در کشور چین ،این کشور نیز بهزودی برای تأمین نیازهای خود به
بازار جهانی غالت روی خواهد آورد.
کشورهای متعددی در جهان وجود دارند که توانستهاند با بهرهبرداریهای بیرویه و ناپایدار از منابع آب زیرزمینی
خود ،امنیت غذایی خود را تضمین نمایند .اما این روند دیگر پایدار نخواهد بود و این کشورها مجبورند برای تأمین
امنیت غذایی خود به بازارهای جهانی برای تأمین غالت روی آورند که این پدیده میتواند به افزایش قیمت جهانی
غالت و به خطر افتادن امنیت غذایی جهان شود.
برای مثال کشور چین پایین رفتن سطح سفره آب زیرزمینی ،تغییر کاربری زمینهای کشاورزی به سایر کاربریها و
از دست رفتن نیروی کار کشاورزی در استانهای در حال صنعتی شدن این کشور ،باعث شده است تا تولید غالت آن
بشدت کاهش پیدا کند .بهویژه محصول گندم که بیشتر در استانهای نیمه خشک شمالی کشت میشوند ،در برابر کم
آبی بسیار آسیبپذیر هستند .در نتیجه افت مستمر منابع آب در خالل سالهای گذشته ،میزان تولید این محصول از
میزان حداکثر  103میلیون تن در سال  1331و طی  8سال پس از آن به شدت کاهش یافته و در سال  0222به 32
میلیون تن تنزل کند که حدود  03درصد کاهش نشان داد.
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محصول برنج این کشور نیز در نتیجه کمبود آب کاهش محسوسی داشته و از حدود  102میلیون تن در سال 1331
با  1260درصد کاهش به حدود  101میلیون تن در سال  0222رسیده است .روی هم رفته تولید غله کشور چین از
حداکثر تولید تاریخی  330میلیون تن در سال  1338به حدود  328میلیون تن در سالهای اخیر کاهش یافته است .این
کاهش تولید  30میلیون تنی فراتر از تولید محصول غله کشور کانادا است .چین تا سال  0220این کاهش تولید را تا
حد زیادی با برداشت از ذخایر خود که در آن سال بسیار زیاد بود را پنهان میکرد .با این وجود در سال یاد شده 1
میلیون تن غله وارد کرد.
کشور عربستان سعودی نیز تجربه مشابهی را مانند کشور چین طی کرده است .پس از تحریم نفت از سوی
کشورهای عرب صادرکننده نفت در سالهای دهه  1312میالدی ،سعودیها دریافتند که از آنجا که شدیداً به واردات
غله وابسته هستند ،در مقابل تحریم متقابل غله از سوی کشورهای صادرکننده ی آن آسیب پذیر خواهند بود .آنها با
کاربرد فنآوری حفاری نفت ،آبخوانهایی را که در عمق زیادی از صحاری قرار داشتند ،حفاری کردند تا برای آبیاری
آب تهیه کنند (شکل  .)1گریک اسمیت یکی از محققان امنیت غذایی در روزنامه نیویورك تایمز مینویسد" :مزارع
گندم دایرهای شکل یا سبد نان این سرزمین خشک از آسمان به شکل ژتونهای سبز جنگلی پوکر در سراسر صحرای
قهوهای پخششدهاند .اما این دوایر متحدالشکل اشباح روح مانند کشتزارهایی است که به حال خود رهاشدهاند تا بار
دیگر رنگ ببازند و در میان صحرا محو شوند .یعنی مکانهایی که در آنجا قمار آن مملکت بر سر کشاورزی ،الیههای
آبدار زیرزمینی را مکیده و خشکانده است" .به همین دلیل امروزه کشاورزان عربستان سعودی ،آب را از چاههایی با
عمق  1322متر با کمک انرژی ارزان باال میکشند.

شکل  -2مزارع گندم دایرهای شکل کشور عربستان سعودی
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در این کشور پژوهش ملی که در سال  1308انجام شد ،میزان ذخیره آبهای فسیلی این کشور  001میلیارد
مترمکعب برآورد شد .بنا به برآوردهای اخیر تاکنون حدود نیمی از آن نابود شده است .این فرایند به معنای این است که
کشاورزی آبی در این کشور میتواند تا حدود یک دهه دیگر ادامه پیدا کند و سپس نابود خواهد شد .اتکا به کشاورزی
ناپایدار با استفاده از انرژی ارزان برای توسعه کشاورزی آبی در کشور کم آبی مانند عربستان باعث نابودی منابع آب
فسیلی این کشور شده است ،به همین دلیل مقدار تولید محصول گندم این کشور از اوج  061میلیون تن در سال 1330
به  160میلیون تن در سال  0222کاهش یافت که مبین کاهشی  11درصدی است.
به این ترتیب مشاهده میشود ،اگر میزان استخراج آب از بازدهی پایدار آبخوان فراتر رود ،آبخوانها تهی میشوند.
هر گاه چنین شود ضرورتاً میزان استخراج آبیاری تا حد میزان تغذیه طبیعی آبخوان کاهش خواهد یافت .در این نقطه
تولید غله نیز کاهش مییابد .در اثر این وضعیت نوعی «حباب غذایی» مبتنی بر آب تولید میشود که در کوتاه مدت
احساس امنیت کاذبی ایجاد میکند .اما در بلند مدت و با اتمام منابع این حباب از هم میپاشد و کشور مجبور به تأمین
مواد غذایی از خارج خواهد شد.
این تجربهها به خوبی نشان میدهد که چگونه گذار 1از ظرفیت برد 0میتواند به فروپاشی اقتصاد غذایی و امنیت
کشورها منجر شود که بدنبال خود زنجیرهای از پیشرانها را به دنبال خواهد داشت که تنها امنیت غذایی خود کشورها
را در معرض تهدید قرار میدهد ،بلکه میتواند امنیت غذایی جهان را نیز متأثر سازد ،زیرا بسیاری از این کشورها
مجبورند برای تأمین نیازهای غذایی خود به بازارهای بینالمللی غالت روی آورند که پیامد نهایی این فرایند باال رفتن
قیمت غالت است که می تواند تمامی جوامع از جمله کشورهای در حال توسعه و فقیر را متأثر سازد و این کشورها را در
گردابی از مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی فرو برد (براون.)1381 ،
پیامدهای برداشت بیش از حد از منابع آب در جوامعی که محدودیت دارند به این بستگی خواهد داشت که آیا جامعه
مورد نظر جامعهای غنی یا فقیر قلمداد میشود ،آیا این جامعه همسایگانی با منابع آب مازاد دارد و آیا قادر است با این
همسایگان برای مبادله آب تعامل داشته باشد یا خیر .جوامع ثروتمند میتوانند غله وارد کنند .جوامع ثروتمند ،نظیر
کالیفرنیای جنوبی ،در صورت تمایل همسایگان خود میتوانند کانال ،خطوط لوله و ایستگاههای پمپاژ برای واردات آب
احداث کنند( .اگرچه در این مورد برخی از همسایهها نسبت به میزان ذخایر خود ابراز نگرانی خواهند کرد ).کشورها و
جوامع ثروتمند که ذخایر عظیم نفتی دارند ،نظیر عربستان سعودی ،قادرند با استفاده از منابع انرژی فسیلی خود به
شیرین سازی آب شور دریا اقدام کنند (البته در نهایت این منابع انرژی نیز به اتمام خواهد رسید) .از طرف دیگر،
کشورهای ثروتمندی که هیچگونه منبع انرژی ندارند ،نظیر فلسطین اشغالی ،قادرند با استفاده از فناوریهای پیشرفته از
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هر قطره آب به کارآمدترین شیوه استفاده کنند و از این طریق اقتصاد خود را به فعالیتهایی با مصرف کمتر آب سوق
دهند .برخی از کشورها نیز میتوانند با نیروی نظامی به مالکیت منابع آب کشورهای همسایه مبادرت نمایند یا دسترسی
به منابع آب خود را تضمین کنند .در نهایت ،کشورهایی که هیچکدام از این مزیتها را ندارند ،مجبورند برنامههای
نظارتی یا جیرهبندی آب را در دستور کار خود قرار دهند خشکسالی را تحمل نمایند یا شاهد منازعات داخلی بر سر آب
باشند.
در حال حاضر بخش کشاورزی که بزرگترین مصرف کننده آب است که بخش زیادی از نیازهای این بخش به
صورت ناپایدار استحصال میشود که این مسئله باعث برهم خوردن بیالن آب و به مخاطره افکندن امنیت غذایی در
جهان خواهد شد .بررسی روند تاریخی مصرف آب از افزایش قابل مالحظه آن در چند دهه اخیر حکایت دارد که پیامد
آن کاهش کمیت این منبع حیاتبخش در بسیاری از کشورهای جهان است که بازخوردهای سوء آن میتواند ابعاد
جهانی پیدا کند و تمامی کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار دهد (شکل .)1

شکل  -2روند استحصال آب به تفکیک بخش های مختلف بر اساس سناریوهای موجود و سناریو بازنگری در الگوهای مصرف

با افزایش جمعیت ،بهتدریج سرانه دسترسی به آب نیز کاهش مییابد .این کاهش بهویژه در کشورهایی که منابع
آب تجدیدپذیر آنها کمتر است و جمعیت زیادی را در خود جای میدهد ،بیشتر مشهود است .با توجه به اینکه در
سال های آینده بیشترین افزایش جمعیت در افریقا و آسیا که شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه و فقیر را در خود
جای میدهد و با توجه اینکه بیشتر این کشورهای در کمربند خشک کره زمین قرار دارند ،به همین دلیل سرانه آب در
دسترس آنها کاهش محسوسی خواهد یافت (شکل .)1
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شکل  -1تغییرات سرانه آب در دسترس طی دوره  7332 ،7352و پیشبینی ( 0205مأخذ :مکنون)7939 ،

یکی از نشانههای کمبود شدید آب خشک شدن رودخانهها است .در حال حاضر بسیاری از رودخانههای جهان به
دلیل برداشتهای بیرویه در باالدست ،قبل رسیدن به دریا یا دریاچهها خشک میشوند .امروزه نمونههای متعددی از
برداشتهای بیرویه از منابع آب که منجر به فاجعه بوم شناختی شده است ،میتوان ذکر کرد .به عنوان یکی از
مهمترین این موارد میتوان به دریاچه آرال اشاره کرد .رودخانه آمو دریا واقع در آسیای مرکزی ،یکی از دو رودخانهای
است که دریاچه آرال را تغذیه میکند .متأسفانه به دلیل استفاده بیرویه از آب این رودخانه در کشورهای ازبکستان و
ترکمنستان برای تولید پنبه ،آب این رودخانه مقصد نرسیده و رودخانه سیر دریا نیز به دلیل همین برداشتهای بیرویه،
به مقصد نمیرسد .به همین دلیل طی چند دهه گذشته از وسعت این دریاچه به شدت کاسته شده و از سال 1312
تاکنون حدود  10متر از عمق 02 ،درصد از مساحت و  11درصد از حجم آب این دریاچه کاسته شده است .این مسئله
باعث شده است تا تعدادی از شهرهای ماهیگیری که زمانی در حاشیه این دریاچه قرار داشتند ،اکنون در فاصله 22
کیلومتری آن قرار گیرند .از طرف دیگر به موازات کوچک شدن این دریاچه و کاهش میزان آب آن ،امالح موجود در
آب این دریاچه از آستانه تحمل آبزیان این دریاچه فراتر رفته و دیگر هیچ ماهی قادر به زیستن در آن نیست .در نتیجه
صید ماهی در این دریاچه که در سال  ،1312ساالنه حدود  12هزار تن بوده و صنعت شیالت در آن رونق بسیار داشته
است ،اکنون کامالً از میان رفته است( ،مکنون.)1333 ،
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به موازات بروز عواملی که باعث کاهش آب رودخانههای مهم جهان میشوند ،سفرههای آب زیرزمینی نیز در تمام
قارههای جهان به علت فراتر رفتن تقاضای آب از ظرفیت پایدار ،بهصورت پیوسته در حال نقصان است .تلمبه کردن
بیش از حد آب ،پدیده جدیدی است که عمدتاً در نیم قرن اخیر و به کمک فناوریهایی نظیر موتورهای دیزلی و برقی
میسر شده است .متأسفانه در برداشت از منابع آب با استفاده از این فناوریها ،صرفاً ابعاد و نگاه اقتصادی و افزایش
تولید حاکم بوده و ظرفیت تحمل منابع آبهای زیرزمینی و مالحظات زیستمحیطی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
پیامد این امر افت سریع آبهای زیرزمینی و بعضاً جایگزین شدن این سفرهها با آب شور شده و در برخی از موارد بروز
پدیده نشست زمین و بروز پدیده بیابانی شدن را به همراه دارد .پدیدههایی که در حال حاضر بسیاری از کشورهای در
حال توسعه واقع در کمربند خشک کره زمین ،از جمله ایران ،با آن دست به گریبان هستند (شکل .)8

شکل  -8برداشت آبهای زیرزمینی در جهان (مأخذ)Vrba Jac van der Gun, 0224 :

پیامدهای این برداشت بی رویه آب از منابع سطحی و زیرزمینی بهویژه برای کشورهای در حال توسعه میتواند
بسیار فاجعه بار باشد .زیرا با خشک شدن این منابع آبی دیگر امکان کشاورزی برای بسیاری از جوامع روستایی میسر
نخواهد بود و موجی از "آوارگان آب"1را پدید آورده و موجب مهاجرت گسترده این آوارگان به کانونهای شهری در این
کشورها خواهد شد که پیامدهای سوء آن میتواند به صورت یک چرخه معیوب جمعیت ،فقر و تخریب محیطزیست
عمل نماید که پیامدهای نهایی آن ممکن است به صورت حاشیه نشینی ،ناهنجاریهای اجتماعی و باالخره معضالت
محیطزیستی پدیدار شود.
- water refugee
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به این ترتیب مشاهده میشود ،تأثیر عوامل جمعیتی بر زندگی بشر و محیطزیست بسیار عمیق و پیچیده است.
تغییرات جمعیت یکی از پیشرانهای عمده مؤثر بر تحوالت اجتماعی ،اقتصادی و محیطزیستی است .زنجیره
پیشرانهایی که در نتیجه تحوالت جمعیتی میتوانند منجر به تخریب محیطزیست شوند و پایداری و ثبات کشورها را
تهدید کنند ،برای صاحب نظران محیطزیست و بوم شناسان کامالً شناخته شده است .این پیشرانها به صورت
چرخههای معیوب افزایش جمعیت ،فقر و تخریب محیطزیست عمل میکنند .به عنوان مثال در کشورهای کمتر توسعه
یافته که به منابع پایه وابسته هستند ،با افزایش جمعیت ،تقاضای هیزم برای تأمین سوخت افزایش پیدا کرده و
بهرهبرداری از جنگلها را تشدید میکند که این پدیده در نهایت از توان بازتولید جنگلها فراتر میرود .در مرحله بعد و
با تخریب جنگلها و بازدهی و توان بازتولید آنها به شدت تنزل میکند و با کاهش میزان چوب ،پسماندهای جانوران
اهلی و ضایعات کشاورزی به عنوان سوخت مورد استفاده قرار میگیرد .این پدیده نیز به نوبه خود باعث کاهش
بازگردش مواد غذایی در خاك میشود و حاصل خیزی آنها را کاهش میدهد .از سوی دیگر این اراضی کم بازده نیز
به موازات افزایش جمعیت و تعداد دام با شتاب بیشتری مورد بهرهبرداری قرار گرفته و از ظرفیت برد و بازتولید سرزمین
فراتر میرود .به این ترتیب تخریب جنگلها و چرای بی رویه باعث افزایش گریز آب باران و تشدید فرسایش خاك
میگردد و بهطور همزمان حاصلخیزی خاك و تغذیه سفرههای آب زیرزمینی کاهش یابد .در نهایت مردم دیگر قادر به
تأمین غذا نخواهند بود و به پناهندگان زیستمحیطی تبدیل میشوند .فروافت 1و فروپاشی 0از زیستبومها نیز باعث
میشود مردم این مناطق به نزدیکترین سکونتگاههای انسانی بهویژه شهرها هجوم آورند و معضالت زیستمحیطی
این مناطق را تشدید نمایند .در حقیقت این فرایند به مانند زنجیرهای از پیشرانها در چارچوب یک چرخه معیوب عمل
میکند که استمرار آن میتواند به فروپاشی نظامهای بوم شناختی و بی ثباتی جوامع انسانی بهویژه در کشورهای در
حال توسعه که از بنیانهای اقتصادی ضعیفی برخوردار هستند ،گردد (پوراصغر سنگاچین و همکاران.)1330 ،
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شکل  -3چرخه معیوب فقر و تخریب محیطزیست (ماخذ :سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،7934 ،مستندات برنامه ششم توسعه
"محیطزیست")

این پدیده در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و فقیر بهخوبی مشهود است .مصادیق متعددی از این چرخه را
در بسیاری از مناطق ایران نیز میتوان مشاهده کرد که چگونه تحوالت جمعیتی ،فقر و تخریب محیطزیست در نهایت
به فروپاشی بسیاری از زیستبومهای حیاتبخش منتهی شده و منابعی که میتوانست برای نسلهای بعدی باقی بماند
را در یک بازه زمانی کوتاه به نابودی کشانده است .البته باید توجه کرد تحوالت جمعیت ،آرام و بعضاً به صورت قابل
پیشبینی رخ میدهند ،در حالی که برخی از تغییرات و دگرگونیهای محیطزیستی به یکباره و ناگهانی بروز میکنند
(مانند فرونشست زمین و ریز گردها در ایران) ،به طوری که در برخی از موارد امکان اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و تدافعی را
از دولتها سلب میکند.
ساندرا پاستل 1مؤلف کتاب ستونهای شنی 0در مطالعهای که در دهه  32در مورد میزان برداشت بیش از حد آب در
چین ،هند ،عربستان سعودی ،شمال افریقا و ایاالت متحده انجام داد ،اعالم کرد که مجموع برداشت بیش از ظرفیت
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آب در این نواحی ،ساالنه حدود  112میلیارد مترمکعب یا  112میلیارد تن است .چنانچه برای تولید یک تن غله 1222
تن آب نیاز باشد ،در این صورت این  112میلیارد تن آب برابر  112میلیون تن غله میشود که معادل نیمی از تولید غله
ایاالت متحده است .بر این اساس ،چنانچه متوسط سرانه غله جهان را اندکی بیش از  322کیلوگرم در سال (یک سوم
تن) فرض نماییم 112 ،میلیون تن غله برای تغذیه  082میلیون نفر کفایت میکند .به عبارت دیگر ،در حال حاضر
حدود  082میلیون نفر از جمعیت  1/3میلیارد نفری جهان با غلهای تغذیه میشوند که از طریق بهرهبرداری ناپایدار از
آب تولید شده است .در واقع بشر از آبی استفاده میکند که متعلق به نسلهای آینده است (لستر براون.)1381 ،
به این ترتیب مشاهده میشود که از منظر تاریخی کمبود آب مسئلهای محلی بود و این دولتها بودند که وظیفه
داشتند تا بین عرضه و تقاضای آب تعادل برقرار کنند ،اما در حال حاضر این روند تغییر کرده و موضوع کمبود آب و
امنیت غذایی به مسئلهای جهانی تبدیل شده و از طریق مبادله بینالمللی غالت مرزهای ملی را در می نوردد .شناخت
اینکه نیازهای واردات غالت در آینده در کجا متمرکز خواهد شد ،مستلزم نگریستن به این است که کسری آب در حال
حاضر در کجا پدید آمده یا پدید خواهد آمد .زیرا تاکنون کشورهایی که غالت خود را وارد میکردند ،کشورهای کوچک
بودند ،اما اکنون جامعه جهانی ناظر کسری و کاهش فزاینده آب در کشورهای پرجمعیتی مانند چین و هند است که در
صورت استمرار این روند میتواند باعث بروز تنشهای اساسی در بازار غالت جهان و سرانجام امنیت غذایی شود .به
عنوان مثال ،کشورهایی مانند الجزایر با جمعیت حدود  33میلیون جمعیت که بیش از نیمی از غله خود را وارد میکند،
یعنی آب مجازی آن در غله وارداتی از آب مصرفی برای همه نیازها بیشتر است ،بهشدت به نسبت به چنین اختالالتی
در بازار غله جهان آسیب پذیر هستند (بانک جهانی.)0210 ،
به این ترتیب با افزایش جمعیت جوامع انسانی محدودیت منابع آب کشورهای بیشتری را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بر اساس برآوردهای مرکز ارتباطات دانشگاه جان هاپکینز ایاالت متحده در سال  ،0221در سال  ،1332حدود  31کشور
با جمعیتی معادل  012میلیون نفر با کمیابی و تنش آبی مواجه بودهاند .بر اساس پیشبینیها تا سال  0202تعداد
کشورها به  08کشور با جمعیتی معادل  0/8میلیارد نفر خواهد رسید .این روند تا سال  0222نیز همچنان افزایش یافته
و تعداد کشورها به  20کشور با جمعیتی معادل  0میلیارد نفر خواهد رسید (شکل .)12
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شکل  -72تعداد جمعیت و کشورهای با تنش و کمیابی آب در سالهای  7335و پیشبینی سالهای  0205و ( 0252مأخذ:
)Population Reports, 0221

سرانه مصرف آب در بین کشورهای مختلف جهان تفاوتهای معنیداری را نشان میدهد .به عنوان مثال ،هرچند
در سالهای گذشته سرانه استحصال آب در ایاالت متحده امریکا کاهش یافته است ولی هنوز هم سرانه مصرف آب در
این کشور بسیار باال و حدود  1222مترمکعب در سال است .در حالی که میانگین مصرف سرانة آب یک شهروند در
کشورهای در حال توسعه حدود یک سوم این مقدار است؛ و در کشورهای زیر صحرای افریقا 1مصرف سرانه یک دهم
این مقدار است .هنوز حدود یک میلیارد نفر از ساکنان کره زمین به آب آشامیدنی سالم و نیمی از جمعیت جهان به
امکانات فاضالب بهداشتی دسترسی ندارند .تقاضای آب آنها همچنان در حال افزایش است و باید نیز افزایش یابد.
متأسفانه این جمعیت اکثراً در مناطقی زندگی میکنند که با کمبود شدید آب مواجه است (.)GEO0, 0228
انتظار میرود تقاضا برای آب در بسیاری از مناطق جهان از جمله منطقه آسیا و اقیانوس آرام که بیشترین جمعیت
جهان را در خود جای داده است ،در دهههای پیشرو افزایش یابد .این فرآیند فشارهای شدیدی را بر سیستمهای آب
رودخانهها و آب های زیرزمینی تحمیل کرده و به افزایش تنش بین مصرف کنندگان و کشورهایی که با محدودیت آب
مواجه هستند ،منتهی خواهد شد .در سال  ،0222کشورهای آسیا و اقیانوس آرام حدود  0383میلیارد مترمکعب آب را در
بخشهای کشاورزی ،صنعت و شرب مصرف کردند که این حجم آب معادل  13درصد از کل مصرف آب جهان (3112
میلیارد مترمکعب) بوده است .میانگین سرانه مصرف آب در منطقه آسیا و اقیانوس آرام معادل  100مترمکعب در سال

. Sub – Saharan African
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بود که بیشتر از میانگین مصرف سرانه جهان ( 113مترمکعب) بوده است .البته در سال  0222مناطق شرقی و شمال
شرق آسیا با میانگین مصرف سرانه  223مترمکعب در سال کمتر از میانگین مصرف سرانه جهان بوده است ،اما میانگین
سرانه مصرف مناطق شمال و آسیای مرکزی با سرانه مصرف  1211مترمکعب در سال ،بیش از میانگین سرانه جهانی
بوده است.
در سال  ،0222شدت آب 1منطقه آسیا و اقیانوس آرام معادل  2/01مترمکعب به ازای هر دالر ارزش افزوده ($
 )2/01 m3/بوده است که این رقم در مقایسه با میانگین  2/10مترمکعب به ازای هر دالر در جهان وضعیت مطلوبی
را نشان نمیدهد .البته کارآیی مصرف آب تفاوتهای زیادی را در بین کشورهای منطقه نشان میدهد ،به طوری که
مقدار این شاخص از  1/1 m3/ $در جنوب و جنوب شرق آسیا  m3/ $ ،2610در شرق و شمال شرق آسیا در نوسان
بوده است .این تصویر کالن ناشی از مصرف زیاد آب در کشورهای با درآمد پایین است که نمایانگر مصرف شدید آب
در آنها و فرو افت کیفیت آب 0برای کاربران پایین دست منابع آبی است .البته توان بالقوه زیادی برای توسعه فنی
سیستمهای تأمین آب شهری ،کشاورزی وجود دارد .به عبارت دیگر ،فناوریهای تأمین و مصرف آب زیادی وجود دارد
که بر مبنای آنها میتوان آب را به صورت بهینه توزیع و مصرف کرد و همزمان ارزش افزوده اقتصادی بیشتری تولید
کرد.
پیشبینی میشود که فشار بر منابع آب در منطقه همچنان در آینده افزایش پیدا کند .حوزه آبخیز بسیاری از
رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی به شدت با تنش روبرو هستند که این پدیده به دلیل افزایش رقابت بین آب شرب،
صنعت و کشاورزی در حال تشدید شدن است .با توجه به روندهای موجود انتظار میرود نیاز آبی بخش کشاورزی در
منطقه تا سال  ،0202در بخش کشاورزی  ،1/3صنعت  1/2و شرب  1/8برابر شود .به همین دلیل بسیاری از
رودخانههای واقع در حوزههای فراملی (مشترك بین چند کشور) به شدت تحت فشار قرار گرفته و احتمال بروز منازعات
بین کشورها و همچنین بین مصرف کنندگان وجود دارد.
مقدار فعالیتهای انسانی که به وجود آب بستگی دارد یا باید به سطحی متناسب با میزان پایدار ورود آب به
سفره های زیرزمینی کاهش یابد یا اینکه اگر برداشت بیش از حد موجب تخریب ذخیره از طریق نفوذ آب شور یا نشست
زمین شود ،باید کامالً متوقف گردد .این واکنشها به کمبود منابع آب عمدتاً آثاری در سطح محلی دارد .اما چنانچه
برداشتهای بی رویه کشورهای زیادی را تحت تأثیر قرار دهد در این صورت ،پیامدهای آن جنبة بینالمللی پیدا میکند.
اولین نشانة این مشکل ،همانگونه که عنوان شد ،احتماالً افزایش قیمت غالت خواهد بود.
جدول  -4کشورهایی که در سال  0225از منابع آب زیرزمینی خود بشدت استفاده کردهاند.

1 -Water intensity
- Degrading the quality of water
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نام کشور

جمعیت در سال
0272

میزان

میزان استحصال

استحصال ()%

آب

هزار نفر

میلیارد متر مکعب

آبیاری

صنعت

شرب

هند

1000110

021

83

3

0

چین

1301332

11163

20

02

01

ایاالت متحده

312380

11161

11

03

1

پاکستان

113233

1068

30

1

2

ایران

13310

1360

81

11

0

بنگالدش

108130

3260

81

13

1

مکزیک

113003

0360

10

00

1

عربستان سعودی

01008

0060

30

2

3

اندونزی

03381

1063

0

33

2

ترکیه

10120

1360

12

30

8

فدراسیون روسیه

100382

1161

3

13

18

سوریه

02011

1163

32

2

2

ژاپن

101231

1263

03

03

08

تایلند

13100

1261

10

12

01

ایتالیا

12221

1260

11

03

12

مأخذ)ASIAN DEVELOPMENT BANK, 0272( :

بهرهبرداری بی رویه از آب های زیرزمینی به پدیده فراگیر در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران تبدیل شده
است (شکل  ،)11پدیدهای که میرود در کنار تخریب سرزمین و تشدید بیابانزایی ،امنیت غذایی جهانی را نیز به
مخاطره بیاندازد .در کنار این مشکالت و بی حاصل شدن این اراضی ،موجی از مهاجرتها و جابجایی جمعیتها را در
این مناطق باعث خواهد شد که سرانجام این دور و تسلسل باطل میتواند ثبات دولتها را در معرض تهدید قرار دهد و
آنها را در گردابی از مشکالت بوم شناختی و اقتصادی و اجتماعی گرفتار نماید.
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شکل  -77وضعیت بهرهبرداری بی رویه از آبهای زیرزمینی در جهان (مأخذ )GEO-5, 0270 :

 )4-1ارزیابی منابع آب
تأمین آب سالم و بهداشتی برای پاسخگویی به رشد فزاینده جمعیت از جمله موضوعاتی است که از آغاز هزاره سوم
در دستور کار مجامع جهانی و دولتها در سراسر جهان قرار گرفته است .بحران کم آبی و افت سطح آب زیرزمینی از
یک سو و افت کیفی منابع آب در نتیجه انتشار آالیندههای مختلف بر منابع آب شرایط حادی را برای بسیاری از
کشورهای جهان هم در کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته رقم زده است که این موضوع بسیاری
از سازمان های بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد و کشورها را بر آن داشته است تا در سیاستها و برنامههای خود
در زمینه مسائل مدیریت و بهرهبرداری از آب تجدید نظر کرده و سازوکارهای نوینی را برای تأمین آب سالم و مطمئن
در دستور کار خود قرار دهند.
یکی از مهمترین ارکان دسترسی به منابع آب پایدار و مطمئن ،ارزیابی منابع آب در سطح ملی و بینالمللی است تا
بر مبنای آن بتوان در مورد سازوکارهای مدیریت پایدار آب تصمیم گیری کرد .همواره در مباحث منابع آب چه در سطح
جهان و چه در سطح ملی ،منطقهای و حتی محلی پرسشهای زیادی وجود دارد که باید برای آنها پاسخ تهیه کرد .در
هر زمان از سال معموالً این پرسش مطرح میشود که چه مقدار آب در دسترس کاربرهای متعدد وجود دارد و هر کدام
چه میزان از آب را مصرف میکنند؟ عدم قطعیتهای این برآوردها چقدر است و چگونه میتوان این عدم قطعیتها را
مدیریت کرد؟ آیا منابع آب از کیفیت مناسب برخوردار هستند؟ چگونه میتوان آب الزم و با کیفیت مناسب و در زمان و
مکان مناسب در اختیار کاربران قرار داد؟ پرسشهایی از این دست فراوان هستند ،لذا هر چقدر اطالعات درباره منابع و
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مصارف آب دقیقتر باشد ،میتوان به توازن معقول و مطمئنی بین عرضه و تقاضا رسید و پایداری منابع آب را در بلند
مدت تضمین کرد.
به همین دلیل پیش نیاز توسعه پایدار در منابع آب ،داشتن اطالعات به هنگام و درست در مورد کمیت ،کیفیت،
میزان نزوالت جوی ،ذخایر و ...است .در حقیقت این مسئله یکی از مهمترین دغدغههای سازمانهای مسئول تأمین و
توزیع آب در سراسر جهان است .دادههای اساسی که باید برای برنامهریزی منابع آب جمع آوری کرد را میتوان به دو
گروه عمده به شرح زیر تقسیمبندی کرد:
الف) دادههای فیزیوگرافی (مانند وضعیت پستی بلندی ،تشکیالت زمینشناسی ،پوشش گیاهی و)...
ب) دادههای آب شناختی (اجزای تشکیل دهنده چرخههای آب شناختی ،کیفیت آب ،کمیت آب و)...
برای ارزیابی منابع آب باید دادههای آماری دورههای زمانی بلند مدت آب شناختی و هواشناسی جمع آوری و تحلیل
شوند تا بر مبنای آنها بتوان سناریوی های مختلف تأمین و توزیع آب را در بخشهای مختلف و همچنین مناطق
مختلف پیشبینی کرد و چشمانداز روشنی در این زمینه را فراروی برنامه ریزان قرار داد .به طور خالصه اساسیترین
اطالعات و دادههایی که برای ارزیابی منابع آب الزم است میتوان موارد زیر را برشمرد:
 بارش
 تراز جریان رودها
 تراز آب زیرزمینی
 مقدار رطوبت
 تبخیر و تعرق
 کیفیت آبهای سطحی و زیرزمین
 مقادیر میانگین ساالنه ،ماهانه و فصلی نزوالت جوی
 دبی روزانه ،ماهانه و ساالنه منابع آب سطحی و زیرزمینی
 تعیین حداقلها و حداکثر و میانگین تغییرات منابع آب
از منظر محیطزیستی نیز گردآوری اطالعات درباره تاالبها ،دریاچهها ،پوشش گیاهی ،اثرات انسانی بر عرصههای
طبیعی و نیز باید گردآوری و ثبت شوند .تردیدی نیست که تعیین دقیق منابع آب برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار
در بخش آب بسیار حیاتی است .زیرا بر اساس این اطالعات است که میتوان به طراحی سازهها ،تخصیص بهینه آب،
تأمین آب شرب کشاورزی و صنعتی دست یافت و از منابع آب به صورت پایدار استفاده کرد.
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 )5-1منابع و مصارف آب در ایران
ایران سرزمینی کوهستانی است که دو رشتهکوه البرز با جهتگیری شرقی– غربی و رشتهکوه زاگرس با جهتگیری
شمال غربی -جنوب شرقی در آن قرار گرفتهاند .این دو رشتهکوه به عنوان همانند دیوارهای مانع رسیدن ابرهای بارانزا
از شمال و غرب کشور شده و به همین دلیل نیز بخش اعظم کشور را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل داده است و
کمبود منابع آبی همواره بهعنوان یک عامل محدودکننده فعالیتها در کشور مطرح بوده است .متوسط بارندگی ساالنه
در ایران حدود  021میلیمتر میباشد که این میزان حدود یک سوم متوسط جهانی و نصف بارندگی آسیا است.
به این ترتیب شرایط توپوگرافی ،تنوع شرایط اقلیمی ،نظام توزیع بارش ،ساختار فیزیوگرافیک و جهت شیب زمین و
باالخره موقعیت جغرافیایی ،باعث شدهاند که ایران در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک طبقهبندی گردد .به دلیل
شرایط کوهستانی حاکم بر کشور ،پراکنش نزوالت جوی در ایران نیز به مانند جهان بسیار ناهمگن است و توزیع آن به
گونهای است که ایران را در ردیف کشورهای با محدودیت شدید آب قرار داده است.
بر اساس ویژگیهای کوهستانی و جهت شیب رشته کوههای کشور ،وزارت نیرو کشور را به شش حوضه آبریز
اصلی شامل حوضه دریای خزر ،خلیجفارس و دریای عمان ،دریاچه ارومیه ،حوضه فالت مرکزی ،حوضه مرزی شرق و
سرخس (قره قوم) طبقهبندی میکند که حوضه فالت مرکزی با مساحت  803هزار کیلومتر مربع و  22/1درصد
بیشترین وسعت و حوزه سرخس با  00هزار کیلومتر مربع و  0/1درصد مساحت ،کمترین سهم مساحت کشور را شامل
میشود (شکل .)10

شکل  -70حوضه های کالن آبریز اصلی کشور
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به این ترتیب شرایط توپوگرافی ،تنوع شرایط اقلیمی ،نظام توزیع بارش ،ساختار فیزیوگرافیک و جهت شیب زمین و
باالخره موقعیت جغرافیایی ،باعث شدهاند که ایران در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک طبقهبندی گردد به طوری
که حدود  12درصد مساحت آن در منطقه خشک و نیمهخشک و تنها  02درصد مساحت آن خارج از این منطقه قرار
گرفته است .مجموعهای از شرایط جغرافیایی و پستیوبلندی (توپوگرافی) حاکم بر کشور نیز باعث شده است تا پراکنش
نزوالت جوی در ایران از توزیع ناموزونی برخوردار شود (جدول .)2
جدول - 5میانگین  42ساله حجم آب حاصل از ریزش در حوزههای آبریز اصلی کشور (سالهای آبی  7941-48الی )7930-39
حوضه آبریز

درصد

میانگین ریزش
(میلیارد مترمکعب)

مساحت

درصد

(هزار کیلومتر مربع)

دریای خزر

1361

1861

112

12/8

خلیجفارس و دریای عمان

12062

3861

001

01/0

دریاچه ارومیه

1162

060

20

3/0

مرکزی

13060

3361

803

22/1

مرزی شرق

1268

061

123

1/3

سرخس (قره قوم)

361

060

00

0/1

02262

144

1103

122

کل کشور

مأخذ :سالنامه آماری کشور  -1330مرکز آمار ایران

همانطور که مشاهده میشود توزیع مکانی آب در ایران به دلیل شرایط طبیعی بسیار ناهمگن میباشد .حوضه
آبریز خزر با  12/8درصد مساحت کشور از  18/1درصد نزوالت جوی برخوردار بوده و حوضه آبریز مرکزی با 22/1
درصد مساحت ،تنها  33/1درصد حجم بارش را به خود اختصاص داده است .با توجه به مساحت کل خشکیهای کشور،
یعنی  1/103میلیون کیلومتر مربع و احتساب میانگین بارندگی در سطح کشور ،حجم کل آب دریافتی بر اساس میانگین
 01ساله حدود  022میلیارد مترمکعب است .این میزان آب هرچند که از نظر کمی قابل توجه است ،لیکن به دلیل
شرایط آب و هوایی خشک حاکم بر بخش وسیعی از کشور ،مقدار زیادی از آن ،یعنی  12درصد از طریق تبخیر مستقیم
از دسترس خارج میشود 11 .درصد نیز از طریق جنگلها ،مراتع و نواحی کشت دیم تبخیر و تعرق میشود .بدین
ترتیب در مجموع بیش از  12درصد از آبهای دریافتی قبل از وارد شدن در چرخه مصرف از طریق تبخیر و تعرق
سریعاً از دسترس خارج میشود .به این ترتیب حجم آب باقیمانده برای کشور حدود  132میلیارد مترمکعب بوده و در
حقیقت پتانسیل آبی کشور را تشکیل میدهد (پوراصغر سنگاچین.)1330 ،
البته باید یادآور شد که رقم  132میلیارد متر مکعب که همواره در منابع مختلف به عنوان پتانسیل آبی ذکر میشود،
متوسط حجم بلند مدت پتانسیل آبی کشور را نشان میدهد .بر اساس مطالعات اخیر به دلیل خشکسالیها و تغییرات
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اقلیمی چند سال اخیر پتانسیل آبی کشور کاهش محسوسی یافته است .به طوری که این مقدار از  132میلیارد متر
مکعب تا سال  1382به  102میلیارد متر مکعب تا سال  1382و  111میلیارد متر مکعب تا سال  1332کاهش یافته
است .رقم مزبور برای میانگین  12ساله (دوره  1382الی  )1332نیز باز هم کاهش نشان داده و رقم  83میلیارد متر
مکعب را نشان میدهد (مرکز پژوهش های مجلس .)1331 ،جدول ( )1متوسط حجم پتانسیل آبی کشور را بر اساس
آخرین بررسیهای انجام شده توسط وزارت نیرو در مقاطع مختلف نشان میدهد.
جدول  -2تغییرات حجم آب تجدید پذیر کشور در مقاطع زمانی مختلف

دوره

حجم (میلیارد متر مکعب)

متوسط درازمدت تا سال 1382

132

متوسط درازمدت تا سال 1382

102

متوسط درازمدت تا سال 1332

111

دوره  1382تا 1332

83

مأخذ( :مرکز پژوهش های مجلس)1331 ،

عالوه بر توزیع ناموزون مکانی ،نزوالت جوی در کشور ،توزیع زمانی نزوالت جوی در کشور نیز بسیار ناهمگن است
و این موضوع در سالهای اخیر به دلیل پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی تشدید شده و میزان آن در سالهای مختلف
و حتی فصول مختلف متغیر است که این مسئله مشکالت گوناگونی را در چند سال اخیر برای بخشهای مختلف،
خصوصاً بخش کشاورزی و بعضاً تأمین آب شرب شهرها به همراه داشته و زیانهای اقتصادی و اجتماعی زیادی بر این
بخشها تحمیل کرده است .به عنوان نمونه ،در مناطقی که از نظر بارش نزوالت جوی در زمره مناطق پر باران
طبقهبندی میشوند ،در بعضی از ماههای سال کم آبی کامالً مشهود است (استانهای ساحلی شمال کشور) .تحلیل
زمانی نزوالت جوی بیان کننده دامنه تغییرات زیاد آن از سالی به سال دیگر است .این امر بهویژه در نواحی مرکزی
کشور که مراکز بزرگ اقتصادی نظیر استانهای تهران ،مرکزی ،اصفهان و بخشی از استانهای فارس ،کرمان،
خراسان و تعداد دیگری از استانهای کشور را در بر میگیرد ،بسیار مشهود است .شکل ( )13حجم حاصل از
ریزشهای جوی و درصد تغییرات آنها را در سالهای آبی  1310-12الی  1333-30در حوزههای آبریز ششگانه
کشور نشان میدهد (مرکز آمار ایران.)1330 ،
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شکل  -79میانگین نزوالت جوی کشور طی سالهای آبی  7914-15الی ( 7939-34مأخذ :سالنامه آماری سال  ،7934مرکز آمار
ایران)

به این ترتیب فراز و فرودهای نزوالت جوی طی سالهای مختلف مسائل و مشکالت متعددی را برای کشور به
وجود آورده و پیشبینی میشود با توجه به تغییرات اقلیمی این نوسانات در آینده بیشتر شود .از سوی دیگر با توجه به
روند رشد جمعیت کشور و تشدید نیاز بخشهای مختلف و همچنین الگوهای نامناسب مصرف آب در کشور ،افزایش
مصرف آب بخش کشاورزی ،شهری و روستایی و صنعتی اجتنابناپذیر خواهد بود که این مسئله به معنای فشار بیشتر
بر منابع آبی محدود کشور است.
علیرغم کاهش منابع آب تجدیدشونده کشور ،میزان مصرف منابع آبی کشور طی چند سال اخیر نه تنها کاهش
نیافته ،بلکه افزایش نیز یافته است .اطالعات مورد بررسی نشان میدهد که میزان مصرف ،بر اساس اطالعات طرح
جامع آب در سال  ،1318حدود  88میلیارد مترمکعب بوده است که بر اساس مطالعات بهنگام سازی طرح جامع آب
کشور (منتهی به اطالعات سال پایه  )1382-81به حدود  122میلیارد مترمکعب افزایش یافته است که  %02آن از
منابع آب سطحی و  %12آن از منابع آب زیرزمینی تأمین میشود.
در حالی که متوسط پتانسیل آبی کشور رقم ثابت و در خالل چند سال اخیر این رقم نیز روبه کاهش گذاشته است،
تقاضا برای آب به علت رشد جمعیت ،توسعه کشاورزی ،شهرنشینی و صنعت در خالل سالهای اخیر ،میزان متوسط
سرانه آب قابل تجدید کشور را تقلیل داده است ،به طوری که این رقم در سال  1302حدود  2222مترمکعب بود در
سال  1321به حدود  3022در سال  1311به حدود  0222و در سال  1311به حدود  0122مترمکعب کاهش یافته
است .این میزان با توجه به روند افزایش جمعیت کشور این رقم در سال  1332به حدود  1022و در افق سال  1022به
حدود  1322مترمکعب تنزل خواهد یافت (شکل  .)10صرفنظر از تفاوتهای آشکار منطقهای در کشور و طیف گسترده
مناطق خشک نظیر سواحل خلیجفارس و دریای عمان ،نیمه شرقی کشور از خراسان تا سیستان و بلوچستان و نیز
03

بخش اول -نگاهی به وضعیت منابع آبی جهان و ایران
مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

حوضههای مرکزی که میزان سرانه آب قابل تجدید در آنها از میزان متوسط کشور به مراتب پایینتر است ،ارقام
متوسط سرانه آب کشور در سالهای آینده به مفهوم ورود ایران به مرحله تنش آبی از سال  1382و ورود به حد کم آبی
(مواجه با کمبود جدی آب) در سال  1012شمسی خواهد بود.

شکل  -74روند تغییرات سرانه آب تجدید پذیر طی دوره  7942الی  7935و پیشبینی سال ( 7422مأخذ :مستندات برنامه ششم
توسعه ،اسناد پشتیبان محیطزیست ( -))7934واحد :مترمکعب به ازای هر نفر در سال

البته باید متذکر شد که سرانه آب تجدید در خصوص منابع آب تجدید پذیر کشور ،متوسط سرانه آب تجدید پذیر را
در سطح ملی کشور نشان میدهد .این سرانه بسته به میزان جمعیت و شرایط اقلیمی مناطق مختلف تفاوتهای زیادی
را نشان میدهد و از کمتر از  222متر مکعب در نیمه شرقی و مرکزی تا بیش از  0222مترمکعب در مناطق شمالی و
غربی در نوسان میباشد( .شکل .)12
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شکل  -75تغییرات سرانه آب تجدید پذیر به تفکیک مناطق مختلف در ایران (مأخذ :مستندات برنامه ششم توسعه ،اسناد پشتیبان
محیطزیست ())7934

با پیشرفت فناوری و دسترسی به فناوریهای جدید پمپاژ آب در خالل دهههای گذشته از یکسو و برهم زدن نوع
حکمرانی منابع آب در کشور از سوی دیگر باعث شده است تا منابع آب زیرزمینی کشور به شدت مورد بهرهبرداری قرار
گیرند .این پدیده باعث بروز کسری آب گستردهای در کشور شده است.
به این ترتیب برداشت بیرویه منابع آبی کشور ،بهویژه منابع آب زیرزمینی به میزان فراتر از توان تجدید پذیری
آنها ،یکی از مهمترین چالش های در بخش آب است که در حال حاضر مشکالت جدی را در کشور پدید آورده است.
این برداشتها باعث شده است تا در بسیاری از نواحی کشور سطح سفرههای آب زیرزمینی افت کند .این پدیده به
موازات خشکسالیهای اخیر در کشور ،باعث افزایش بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی شده و خسارات غیر قابل جبرانی
را بر منابع آبی زیرزمینی کشور وارد کرده است .جدول ( )1و شکل ( )12تعداد چاهها و میزان برداشت از آبهای
زیرزمینی کشور را طی دوره  1321-1332نشان وضعیت بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی کشور را در حوزههای اصلی
کشور نشان میدهد.
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جدول - 1تعداد چاهها و میزان برداشت از آبهای زیرزمینی طی دوره 7957-7935

سال آبی

تعداد

برداشت

(حلقه)

(میلیارد متر مکعب)

تعداد

برداشت

سال آبی

(حلقه)

(میلیارد متر مکعب)

82-81

022123

006322

81-80

028213

026010

018203

006832
016232

21-20

01131

20-22

28838

116321

13-10

110003

086121

80-83

11-18

001131

306233

83-80

212230

13-12

022200

386232

80-82

288103

086101

11-10

010000

316231

82-81

100838

086321

10-13

321228

336331

81-81

132803

036122

13-10

331011

386133

81-88

102833

086831

10-12

313320

016811

88-83

108310

016033

12-11

318010

016818

83-32

188802

016800

11-11

330133

036130

32-31

113110

016180

11-18

011181

006120

30-33

181213

-

18-13

010130

036383

33-30

183101

-

13-82

033331

006201

30-32

130222

22/0

مأخذ :بحران آب ،توهم یا واقعیت ( )1330و دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفا ()1331

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،تعداد چاههای عمیق و نیمه عمیق کشور از حدود  01هزار حلقه در سال
آبی  1321-1320به حدود  130هزار حلقه چاه در سال آبی  1330-1332افزایش یافته و میزان برداشت نیز از 3
میلیارد متر مکعب به بیش از  22میلیارد متر مکعب رسیده است .به این ترتیب طی این دوره تعداد چاهها  11/8برابر و
میزان برداشتها بیش از  2برابر شده است .شایان ذکر است ،علیرغم افزایش شمار چاههای عمیق طی چند دهه
گذشته ،انتظار میرفت که میزان تخلیه از این منابع آب افزایش پیدا کند ،اما از سال  ،1381علیرغم افزایش قابل توجه
چاهها ،آبدهی آنها افزایش چندانی نداشته است به این دلیل که توان تخلیه سفره های آب زیرزمینی به شدت کاهش
یافته است و مبین بهره برداری بیش از ظرفیت پایدار این منابع ارزشمند است (شکل .)11
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شکل  -72روند تغییرات تعداد و تخلیه چاههای بهرهبرداری کشور طی دوره  91ساله (مأخذ :بحران آب ،توهم یا واقعیت ())7934

برداشتهای بیرویه از آبهای زیرزمینی کشور طی چند دهه گذشته باعث بحرانی شدن بسیاری از دشتهای
کشور شده و شرایط نامطلوبی را در این مناطق به وجود آورده است که اثرات آنها در کوتاه مدت میتواند به صورت
فرونشست زمین و اثرات بلند مدت آنها نیز به صورت تعارضات و منازعات اجتماعی و همچنین مهاجرتهای گسترده
در این نواحی به سایر مناطق و کانونهای زیستی و کالنشهرهای کشور که در حال حاضر با مشکالت گوناگونی از
منظر تأمین آب مواجه هستند ،پدیدار شود .در نتیجه برداشتهای بی رویه از منابع آبی ،شمار زیادی از دشتهای کشور
(از مجموع  123دشت) در شرایط بحرانی قرار گرفته و برای بهرهبرداری از آنها ممنوع اعالم شدهاند .در سال ،1301
از  123دشت کشور ،تعداد دشت های ممنوعه کشور  12دشت بوده است که این عدد در سال  1332به  322دشت
افزایش یافته است( .شکل .)11
بررسی ها نشان داده است میزان نرخ فرونشست تاکنون در  11دشت کشور مشخص گردیده است .در بین این 11
دشت ،دشت های کاشمر و رفسنجان با بیشینه نرخ فرونشست به میزان  32سانتیمتر بر سال دارای بیشترین و دشت
های ورامین ،گلپایگان و نیشابور با بیشینه نرخ فرونشست به میزان  10سانتیمتر بر سال دارای کمترین نرخ
فرونشست بوده است .به نظر می رسد که در بیشتر دشت های کشور با نرخ ها و وسعتهای گوناگون این پدیده وجود
داشته باشد .تاکنون حدود  122فروچاله در ایران شناسایی شده است .بیشترین تعداد فروچاله در استان همدان و
بزرگترین آنها در اختیار آباد کرمان قرار دارند (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی.)1381 ،
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شکل  -71دشت های ممنوعه کشور تا پایان سال ( 7935مأخذ :وزارت نیرو -)7932 ،بخش عمده ای از دشت های آزاد فاقد پتانسیل
منابع آب است.

شایان ذکر است گرچه وجود پدیده فرونشست زمین توسط تعدادی از کارشناسان وزارت نیرو در دشت هایی مانند
رفسنجان و مشهد از دهه  12خورشیدی شناسایی و گزارش شده بود ،اما در هیچکدام از گزارش ها پهنه و نرخ
فرونشست ها مشخص نبود .در این گزارش ها فقط چند اطالعات نقطه ای که بطور معمول بر اساس میزان بیرون
زدگی لوله جدار چاه ها بدست آمده بود ،ارائه گردید .لذا بدلیل تعداد کم داده های کمی از وسعت ،عمق و میزان
فرونشست ،امکان شناخت کامل این پدیده و میزان اثرات نامطلوب پیامد آن امکانپذیر نبود .از سال  1380بررسی
هایی در مورد پدیده فرونشست زمین توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی انجام شده است .این بررسی ها
حاکی از میزان نگران کننده فرونشست  11دشت کشور است که دشت های کاشمر و رفسنجان با بیشترین نرخ
فرونشست به میزان  32سانتیمتر بر سال و دشت های ورامین ،گلپایگان و نیشابور با نرخ فرونشست به
میزان  10سانتیمتر در سال دارای کمترین نرخ فرونشست بوده است .به نظر می رسد که در بیشتر دشت های کشور
با نرخ ها و وسعتهای گوناگون این پدیده وجود داشته باشد (شکل .)11
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شکل  -71وضعیت فرونشست زمین در شماری از دشت دهای کشور ( ماخذ :سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی)7981 ،

به طور متوسط میزان متوسط نزوالت جوی کشور در سالهای نرمال حدود  013میلیارد متر مکعب میباشد که از
این مقدار بخش اعظم آن به صورت تبخیر و تعرق از دسترس خارج میشود .میزان مصرف آب در کشور نیز حدود
 3068میلیارد متر مکعب است که از این میزان  32میلیارد متر مکعب ( 31درصد) توسط منابع آبهای سطحی و 2168
میلیارد متر مکعب ( 13درصد) نیز توسط آبهای زیرزمینی تأمین میشود .در شکل  18بیالن متوسط منابع و مصارف
آب در شرایط نرمال را نشان میدهد.
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شکل  -78بیالن متوسط منابع و مصارف آب در شرایط نرمال (مأخذ :بحران آب ،توهم یا واقعیت ())7934

عالوه بر کاهش کمیت منابع آب ،انتشار پسابهای صنعتی ،کشاورزی و شهری نیز از دیگر عوامل تهدید کننده
منابع محدود آب کشور محسوب میشوند .و این منابع محدود آب نیز به شدت در معرض آلودگی قرار دارند .بهویژه
آلودگی آبهای زیرزمینی بیشتر حائز اهمیت است ،زیرا تصفیه این آبهای به مراتب مشکلتر و پرهزینهتر از آبهای
سطحی است .آالیندههای آب طیف گستردهای از انواع مواد را شامل میشوند که در نتیجه فعالیتهای تولید و مصرف
جوامع انسانی در منابع آب تخلیه میشوند .این مواد میتوانند انواع بیماریها را در انسان و سایر جانداران به وجود
آورند .از سوی دیگر شناسایی و تخلیه برخی از آالیندههای آب بسیار مشکل و بسیار پرهزینه است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،حجم پسابهای شهری ،روستایی و کشاورزی در سال  1382معادل
 03میلیارد متر مکعب بوده است که تا سال  1022این رقم در صورت عدم تدابیر مناسب با  38درصد رشد به حدود 02
میلیارد متر مکعب خواهد رسید که این مقدار معادل یکسوم از پتانسیل آبی کشور خواهد بود .در این میان بخش
کشاورزی حدود  82درصد سهم را به خود اختصاص داده و پسابهای شهری و صنعتی نیز به ترتیب در رتبههای بعدی
قرار خواهند گرفت (شکل .)13
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شکل  -73مقدار تولید پسابهای کشاورزی ،صنعت و شرب در سال  7982و پیشبینی سال (7422مأخذ :مدیریت منابع آب و توسعه
پایدار ())7984

آلودگی منابع آب ناشی از انتشار انواع پسابها یکی از مسائل و مشکالتی است که امروزه مورد توجه بسیار قرار
گرفته است .با توجه به اینکه رودخانهها و منابع آب زیرزمینی منابع حیاتی آب شیرین جهت استفاده در امور کشاورزی
شرب و صنعت به شمار میروند ،لذا اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشگیری از کاهش کیفیت منابع آب بهویژه در سالهای
آینده بسیار حیاتی است و باید تمهیدات الزم برای این منظور بهویژه در بخش صنعت و شهری اتخاذ گردد .عالوه بر
آلودگیهای ناشی از فعالیتهای انسانی در نتیجه تخلیه فاضالبهای شهری و صنعتی ،در برخی از مناطق کشور به
دلیل ساختار زمینشناسی کشور ،به طور طبیعی منابع آب کیفیت مناسبی نداشته و بعضاً آلوده به برخی مواد خطرناك
مانند فلزات سنگین از جمله آرسنیک هستند.
 )6-1شاخصهای تطبیقی منابع و مصارف آب
استفاده از مالكها ،معیارها یا شاخصهایی که بتواند ویژگیهای منابع آبی را در جهان یا کشورهای مختلف به
صورت کمی و قابل درك ارائه نماید ،همواره به عنوان یکی از مهمترین مباحث در برنامهریزیهای مدیریت آب مطرح
بوده است و به همین دلیل نیز در خالل سالهای گذشته صاحب نظران متعددی تالش کردهاند تا بتوانند به نحوی
وضعیت منابع آب جهان را بر اساس شاخصهایی مورد ارزیابی قرار دهند.
شاخصها ،نکات بارز و برجستهای هستند که صاحب نظران ،سیاستگذاران و مردم با کمک آنها میتوانند
اطالعات عظیم و بیشمار در مورد یک پدیده را (خواه این پدیده یک شیء باشد و خواه یک اتفاق یا روند حرکتی)
طبقهبندی کنن د و با استفاده از آن با سرعت و دقت بیشتر به بررسی تحوالت پدیده مذکور بپردازد .بر این اساس ،از
شاخص به عنوان یک راهنما برای بررسی تحوالت حوزههای مختلف و بهویژه بخش آب استفاده میشود .این راهنما،
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مالكها و محکهایی هستند که وجود یک پدیده را نمایان میسازند و به عنوان ،عالمت مشخصکننده وضعیت
محسوب میشوند .بر این اساس در خالل سالهای گذشته شاخصهای متعددی در این زمینه منابع و مصارف آب
بسط و توسعه داده شدهاند که در اینجا به برخی از شاخصها اشاره خواهد شد.
 )1-6-1شاخص بهرهوری آب

یکی از شاخصهای مهم برای تبیین و رصد استفاده بهینه از منابع آب ،بهرهوری آب است .این شاخص نشان
میدهد که اقتصاد کشور به ازای استحصال هر متر مکعب آب ،چند واحد تولید ناخالص داخلی ( )GDPتولید میکند.
مقدار این شاخص بسته به شرایط اقتصادی ،اقلیمی ،نوع خاك اراضی کشاورزی ،اقتصادی ،سطح فناوری ،فرهنگ و
الگوهای تولید و مصرف ،توسعه صنعتی و ...تفاوتهای زیادی را در بین کشورهای مختلف جهان نشان میدهد .البته
در استفاده از این شاخص باید دقت کرد و ویژگیهای گفته شده را مد نظر قرار داد.
در شکل ( )02میزان بهرهوری آب ایران با کشورهای منتخب جهان در سال  0210نشان داده شده است .همانگونه
که مالحظه میشود ،در حالی که متوسط بهرهوری آب در فرانسه معادل  1161دالر به ازای هر متر مکعب استحصال
آب در سال  0210بوده است ،این شاخص برای ایران معادل  068دالر اعالم شده است که بسیار کمتر از متوسط جهان
( 10دالر) در سال یاد شده بوده است .همچنین میزان این شاخص در مقایسه با کشور ترکیه ( 1261دالر) در سطح
نازلی قرار داشته و مبین بهرهوری پایین آب در ایران است.

شکل  -02متوسط بهرهوری آب در کشورهای منتخب جهان در سال ( 0270مأخذ :بانک جهانی)0274 ،
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البته باید یادآور شد که باال بودن میزان این شاخص در کشورهای توسعه یافته در مقایسه با کشورهای در حال
توسعه و فقیر بیشتر ناشی از میزان توسعه یافتگی است ،زیرا استفاده آب در بخش صنعت ،در مقایسه با کشاورزی
عمدتاً ارزش افزوده بیشتری تولید میکند ،به همین دلیل در مقایسهها باید به این موضوع توجه کرد.
 )2-6-1شاخص فالکن مارک

1

فالکن مارك در مطالعات خود بحران آب را بر اساس مقدار سرانه آب تجدید پذیر سالیانه هر کشور تعریف کرده
است .فالکن مارك سرانه آب  1122متر مکعب در سال را به عنوان شاخص تنش و میزان  1222مترمکعب آب در سال
را به عنوان شاخص کمبود معرفی کرده است .بر این اساس کشورهایی که سرانه منابع آب تجدید پذیر بیش از 1122
متر مکعب داشته باشند ،مشکل بحران آبی ندارند و کشورهایی که دارای سرانه آب تجدید پذیر بین  1222تا 1122
مترمکعب داشته باشند در زمره کشورهای دارای تنش آبی محسوب میشوند و کشورهای دارای سرانه آب تجدید پذیر
کمتر از  1222متر مکعب در سال در زمره کشورهای با کمبود آب طبقهبندی میشوند .کشورهایی که سرانه آب تجدید
پذیر آنها کمتر از  222متر مکعب در سال باشد نیز در زمره کشورهای با کمیابی مطلق آب طبقهبندی میشوند (جدول
.)8
جدول  -8طبقهبندی شاخصهای تنش آبی (فالکن مارک)
وضعیت

شاخص
(متر مکعب در سال)
بیش از 1122

بدون تنش

1122-1222

تنش

1222-222

کمیابی

کمتر از 222

کمیابی مطلق
(مأخذ)Brown and Matlock, 0211 :

در جدول ( )3سرانه آب تجدید پذیر ایران با کشورهای منتخب جهان را در سال  0213نشان داده شده است.
همانگونه که عنوان شده توزیع آب در جهان بسیار ناهمگن است که این موضوع بهخوبی در سرانه آب تجدید پذیر در
بین کشورهای مختلف جهان منعکس شده است .در حالی که سرانه آب تجدید پذیر در کشور کانادا بیش از حدود 81
هزار مترمکعب در سال است ،این شاخص برای کشورهای عربستان و الجزایر به ترتیب معادل  83و  081مترمکعب در
سال  0213است .در سال یاد شده مقدار سرانه آب تجدید پذیر کشور معادل  1123بوده است که مبین ورود ایران به
مرحله تنش آبی است.

- Falkenmark Indicator
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جدول  -3سرانه آب تجدید پذیر ایران و کشورهای منتخب جهان در سال 0279

نام کشور

نام کشور

سرانه آب تجدید پذیر (متر
مکعب در سال)

سرانه آب تجدید پذیر (متر
مکعب در سال)

ترکیه

3203

جهان

1222

پاکستان

320

ایاالت متحده امریکا

8310

کره جنوبی

1031

کانادا

81211

ژاپن

3010

برزیل

08020

ایران

1123

استرالیا

01010

هند

1122

الجزایر

081

فرانسه

3233

عربستان

83

مأخذ :بانک جهانی0210 ،
 )3-6-1شاخص سازمان ملل

کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل میزان درصد برداشت از منابع آب تجدید پذیر در هر کشور را به عنوان شاخص
اندازهگیری بحران آب معرفی کرده است بر اساس شاخص مذکور هرگاه میزان برداشت آب یک کشور بیشتر از 02
درصد کل منابع آب تجدید پذیر آن باشد ،این کشور با بحران شدید آب مواجه میباشد و اگر این مقدار در حد فاصل
 02-02درصد باشد بحران در وضعیت متوسط و چنانچه این شاخص بین  02-12درصد باشد بحران در حد متعادل و
کمتر از  12درصد بدون بحران تلقی میگردد با توجه به اینکه در ایران در سال  ،0213حدود  1061درصد کل آب
تجدید پذیر کشور مورداستفاده قرارمیگیرد ایران در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد (جدول .)12
جدول  -72مقایسه شاخص سازمان ملل ایران با کشورهای منتخب جهان در سال 0279

نام کشور

نام کشور

نسبت استحصال به پتانسیل آبی
(درصد)

نسبت استحصال به پتانسیل
آبی (درصد)

ترکیه

7172

ایاالت متحده امریکا

7273

پاکستان

99972

کانادا

774

کره جنوبی

9370

برزیل

779

ژاپن

0273

استرالیا

472

ایران

1072

الجزایر

5278

هند

5072

عربستان*

382

فرانسه

7578

اسپانیا

0370

چین

7371

مراکش

7072
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شاخص مزبور برای برخی از کشورها که بخش اعظم آب آنها از سایر کشورها وارد میشود (نظیر پاکستان که از
طریق رودخانه از سایر کشورها تأمین میشود) یا کشور عربستان که بخش زیادی از آن از طریق واردات یا شیرین
سازی تأمین میشود ،میتواند بیش از  122باشد.
 )4-6-1شاخص موسسه بینالمللی مدیریت آب

1

مؤسسه مذکور دو عامل درصد برداشت کنونی نسبت به کل منابع آب ساالنه و درصد میزان برداشت آب در آینده
نسبت به برداشت آب در حال حاضر را همزمان مورد استفاده قرار میدهد که بر اساس این شاخص ایران در وضعیت
بحران شدید آبی قرار دارد .ایران تا سال  0202باید بتواند  110درصد به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید که این
مقدار با توجه به منابع و امکانات موجود غیرممکن به نظر میرسد (ببران.)1381 ،
 )5-6-1توزیع آب در بین بخشهای مصرف کننده

مطالعات مختلف نشان داده است ،زمانی که کشورها توسعه پیدا میکنند ،بهتدریج از سهم مصرف آب بخش
کشاورزی کاسته شده و بر سهم مصرف بخشهای شرب و بهویژه صنعت افزوده میشود .به همین دلیل بسته به
شرایط اقتصادی ،اجتماعی و اقلیمی کشورها ،سهم مصرف آن در بین کشورهای مختلف جهان تفاوتهای زیادی را
نمایان میسازد .به عنوان مثال در کشور فرانسه حدود  1060درصد از آب در بخش کشاورزی مصرف میشود ،سهم
بخش صنعت حدود  12درصد و سهم آب شرب از کل استحصال آب حدود  18درصد است .بر اساس گزارش بانک
جهانی در سال  0210متوسط مصرف آب کشاورزی در جهان حدود  12درصد ،شرب  11درصد و صنعت نیز  1/3درصد
بوده است (جدول .)11

- IWMI (Inernational Water Management Institute) Index
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جدول - 77توزیع مصرف آب در کشورهای منتخب جهان در سال ( 0270برحسب درصد)
تام کشور

شرب

صنعت

کشاورزی

الجزایر

31

2

53

عراق

آرژانتین

12

11

14

فلسطین اشغالی

31

استرالیا

00

13

22

ایتالیا

18

31

آذربایجان

0

13

84

ژاپن

13

10

21

بتگالدش

12

0

88

قزاقستان

0

32

22

بالروس

31

30

90

کره جنوبی

00

12

55

برزیل

03

11

22

لبنان

03

11

22

کانادا

10

82

70

مالزی

32

03

00

شیلی

0

13

89

نیوزلند

11

03

20

چین

10

03

25

نروژ

31

01

08

دانمارك

22

02

05

پاکستان

2

1

34

مصر

10

3

82

لهستان

18

10

72

فرانسه

18

11

72

قطر

33

0

53

02

00

58

عرستان سعودی
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 )6-6-1شاخص جای پای آب (آبرانه)

1

مفهوم مصرف آب در کل زنجیره عرضه نخستین بار توسط هوکسترا در سال  0220مطرح شد .شاخص جای پای
آب شاخص مصرف آب شیرین است که نه تنها مصرف مستقیم آب یک مصرف کننده یا تولید کننده را در نظر
میگیرد ،بلکه آب غیر مستقیمی که توسط آنها به مصرف رسیده است را نیز در محاسبات منظور میکند .جای پای

-Water footprint
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بخش اول -نگاهی به وضعیت منابع آبی جهان و ایران
مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

آب را میتوان به عنوان یک شاخص جامع و فراگیر منابع آب ،پس از شاخص سنتی "استحصال" آب مورد توجه قرار
داد .جای پای آب یک محصول عبارت است از حجم آب شیرین مصرف شده برای تولید محصول که در کل زنجیره
عرضه اندازهگیری میشود .این شاخص ،معیاری چند وجهی است که حجم آب مصرف شده را برحسب منبع و حجم
آب مصرف شده توسط نوع آلودگی بر اساس توزیع مکانی و زمانی نشان میدهد .جای پای آب برای سه نوع آب،
شامل آبی (رواناب سطحی تجدید پذیر و تغذیه آب زیرزمینی که منبع اصلی برداشت توسط انسان و تمرکز سنتی
مدیریت منبع آب است) .آبی برای مصارفی نظیر آبیاری مزارع ،بخشهای شرب و صنعت مصرف میشود .حجمی از
آب که از مخازن پشت سدها ،سطح مزارع فاریاب و کانالهای انتقال آب تبخیر میشود نیز به عنوان آبی در نظر گرفته
میشود .بارندگی منشأ آب سبز و آبی است .آب سبز بارشی که در خاك ذخیره و از آن تبخیر میشود .منبع اصلی آب
برای اکوسیستمهای طبیعی و کشاورزی دیم است که  12درصد غذای جهان را تأمین میکند .در واقع آب سبز به
حجم آبی اطالق میشود که در مناطق غیر اشباع خاك به صورت رطوبت خاك ذخیره میشود .این منبع آبی در مناطق
دیم به صورت مؤثر صرف تعرق گیاهی میشود و یا از سطح خاك و آبهای آزاد به صورت تبخیر از دسترس خارج
میگردد .استفاده از منابع آب سبز تغییری در سیستم هیدرولوژی ایجاد نمیکند و اثر مخربی بر محیطزیست ندارد .در
مقابل ،هزینه فرصت بهرهبرداری از آبی در کشاورزی به دلیل نیاز به امکانات نگهداری ،شبکههای انتقال و توزیع آب
بیشتر از آب سبز است (ابوبی و همکاران )0222 ،اما همین قابلیت انتقال و توزیع ،مدیریت آن را سادهتر کرده و
گزینههای بهرهبرداری از آن را (کشاورزی ،صنعتی و خانگی) افزایش داده است .در حالی که تنها راه بهرهبرداری از آب
سبز ،تولید محصوالت دیم است .در سالهای اخیر با ظهور مفهوم آب مجازی و درك نقش تجارت مواد غذایی در
توزیع مجدد منابع آب و شناسایی استعداد مناطق در تولید محصوالت با شاخصهای کمی جدید ،مدیریت آب سبز
آسانتر شده و در بهرهبرداری بهینه از آن تأکید شده است .در جدول  10ویژگیهای آبی و سبز ارائه شده است.
جدول  -70ویژگیهای آب آبی و آب سبز
طبقهبندی انواع آب

آب آبی

آب سبز

منابع آب

رودخانهها ،دریاچهها ،مخازن آب پشت سدها،
الیههای آبدار زیرزمینی

حجم آبی که در الیههای غیرقابل اشباع خاك
ذخیره و به مصرف تبخیر – تعرق میرسد

قابلیت جابجایی

دارد

ندارد

امکان جایگزینی منبع آب

دارد

ندارد

مصارف جایگزین

زیاد

کم

تجهیزات الزم برای انتقال

نیاز دارد

نیاز ندارد

هزینه مصرف

زیاد

کم

اثر روی سیستم هیدرولوژیک

قابل توجه

کماهمیت

تأثیرات مضر بر خاك

قابل توجه (مانند شوری)

کماهمیت
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بخش اول -نگاهی به وضعیت منابع آبی جهان و ایران
مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

آب خاکستری 1به حجم آبی گفته میشود که برای جذب بار آلودگیها و رساندن آن به غلظت استاندارد کیفیت آب
مورد استفاده قرار میگیرد .در واقع آب خاکستری ،به حجم آبی اطالق میشود که طی فرایند تولید محصوالت آلوده
شده و کیفیت اولیه خود را از دست داده است .این آبها وارد سیستمهای طبیعی آبی میشود .میزان آبی که الزم است
تا بتوان کیفیت آبهای آلوده را به سطح استاندارد و مطلوب رساند ،معادل حجم آب مجازی خاکستری در نظر گرفته
میشود .امروزه عالوه بر تشدید بحران کمیابی در جهان ،مسئله آلودگی منابع آبی نیز روزبهروز تشدید میشود.
بخش کشاورزی به عنوان مهمترین عامل آالینده منابع آب به شمار میرود .برآوردهای جهانی حکایت از آن دارد
که هر سال حدود  022کیلومتر مکعب فاضالب به منابع آبی تخلیه میشود .برای رقیق سازی این مقدار فاضالب،
بهگونهای که بتوان مجدداً از آب استفاده نمود ،به  1222کیلومتر مکعب کیلومتر آب نیاز است که معادل  11/1درصد
کل آبهای شیرین جهان است .شکل  01به صورت تصویری تفاوت هر کدام از این آبها را نشان میدهد.

شکل  -07انواع آب (مأخذ)Water footprinting, 0221 :

جای پای آبی ،مصرف آبی (سطحی و زیرزمینی) را در کل زنجیره عرضه نشان میدهد " .مصرف" نیز اتالف آب
از آبهای سطحی و زیرزمینی در کل حوزه را نشان میدهد .اتالف آب به صورت تبخیر و برگشت آن به حوزه دیگر یا
به دریا یا ورود به محصول اتفاق میافتد.

-Gray water
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بخش اول -نگاهی به وضعیت منابع آبی جهان و ایران
مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

رد پای آب چشمانداز جامعتر و فراگیرتر از نحوه تعامل مصرف کننده و تولید کننده با مصارف سیستمهای آبی ارائه
میدهد .البته این شاخص سنجش حجمی از مصرف و آلودگی است ،اما به شدت اثرات محیطزیستی محلی حاصل از
مصرف و آلودگی آب نمیپردازد و بیشتر از ابعاد کالن به ارزیابی منابع آب میپردازد .شاخص جای پای آب حجم آب
مصرف شده و آلوده شده و موقعیت جغرافیایی آن را نشان میدهد.
به این ترتیب شاخص جای پای آب به دالیل زیر متفاوت از شاخص " استحصال آب " است (شکل :)00
 .1این شاخص زمانی آبی را در محاسبات خود منظور میکند که آبی به سرمنشأ اصلی خود باز گردد.
 .0شاخص جای پای آب هم آبی (مشروط به بازگشت به سر منشأ) ،آب سبز و آب خاکستری را در محاسبات
خود منظور مینماید
 .3این شاخص بر خالف شاخص استحصال آب هم مصارف مستقیم و هم مصارف غیر مستقیم را مدنظر قرار
میدهد.

شکل  -00بیان تصویری اجزای مختلف ردپای آب (مأخذ :امینی پارس و همکاران)7930 ،

این تصویر نشان میدهد که بخش غیر مصرفی برداشت آب (جریان برگشتی) جزو ردپای آب محسوب نمیشود.
همچنین رد پای آب نشان میدهد که ردپای آب بر خالف شاخص متداول " استحصال آب" ،آب خاکستری و آبی و
مصرف غیر مستقیم آب را نیز شامل میشود.
ارزیابی جای پای آب 1کل فعالیتهای آب را از مرحله فرایند ،محصول ،مصرف کننده یا تولید کننده در مکان و
زمان در محدود جغرافیایی معین کمی میکند .این ارزیابی ،پایداری زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی منابع آب را به

- Water Footprint Assessment
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بخش اول -نگاهی به وضعیت منابع آبی جهان و ایران
مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

صورتی قابل درك ارائه میدهد که بر مبنای آن میتوان راهبردهای مناسب برای حفاظت از منابع آب را تدوین کرد.
هدف از ارزیابی جای پای آب ،تحلیل چگونگی فعالیتهای انسانی یا محصوالت در رابطه با کمیابی و آلودگی آب و
اتخاذ تدابیر الزم برای سازگاری بیشتر بین منابع و مصارف آب است .ارزیابی جای پای آب یک ابزار تحلیلی است که
میتواند به درك چگونگی آثار و پیامدهای فعالیتهای انسانی و محصوالت در رابطه با کمیابی آب کمک کند.
ارزیابی جای پای آب شامل  0مرحله به شرح زیر است (شکل :)03
 .1هدف گذاری و تعیین محدوده مطالعات
 .0محاسبه جای پای آب
 .3ارزیابی پایداری جای پای آب
 .0تدوین سیاستهای برنامههای جای پای آب

شکل  -09مراحل ارزیابی جای پای آب ()Hoekstra et al., 0277

ردپای آب یک کشور معادل کل حجم آبی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای تولید محصوالت و
خدمات مورد استفاده ساکنین همان کشور مصرف میشود که به صورت متر مکعب در سال بیان میشود .شکل 00
اجزای تشکیل دهنده جای پای آب را نشان میدهد.

شکل  -04اجزای تشکیلدهنده جای پای آب هر کشور ()Hoekstra et al., 0277
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بخش اول -نگاهی به وضعیت منابع آبی جهان و ایران
مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

ردپای آب خارجی ( 1)EWFPیک کشور به حجم آبی گفته میشود که ساالنه در سایر کشورها برای تولید
محصوالت و تأمین خدمات مورد استفاده کشورهای مقصد قرار میگیرد .مقدار این آب نیز برابر است با حجم واردات
آب مجازی کشور ( 0)VWIبه متر مکعب که حجم آب مجازی صادراتی کشور ناشی از صادرات مجدد محصوالت
وارداتی ( 3)VWEre-exportرا باید از آن کم کرد که معادله آنها به صورت زیر است:
EWFP = VWI – VWEre-export
در این معادله  VWEre-exportمقدار حجم آب مجازی محصوالتی را نشان میدهد که وارد کشور شده و دوباره
بعد از فرآوری انجام شده دوباره صادر میشود .به عبارت دیگر ،مواد خام یا کاالیی که از خارج کشور وارد شده و در
نتیجه فرآوری محصول جدیدی از آن تولید و دوباره صادر میشود .به این ترتیب ردپای آب مجازی داخلی و خارجی
(ردپای کل) که شامل آب آبی و آب سبز است را بر کل جمعیت تقسیم کرده و سرانه ردپای آب کشور بر اساس معادله
زیر محاسبه میشود:
𝑃𝐹𝑊
جمعیت

= 𝐶𝑃𝑃𝐹𝑊

در این معادله  0WFPPCمیانگین سرانه آب هر کشور را برحسب متر مکعب در سال نشان میدهد.
بررسی جای پای آب در کشورهای مختلف جهان تفاوتهای زیادی را در بین کشورهای مختلف جهان نشان
می دهد .معموالً کشورهای ثروتمند و کشورهای پرجمعیت جای پای آب باالتری در مقایسه با سایر کشورها دارند.
سرانه میانگین ساالنه جای پای آب ( )WFطی دوره  1331-0222حدود  1328متر مکعب در سال ( )m3/yبوده
است .اصوالً مصرف بخش کشاورزی در رابطه با مصرف ،بیشترین سهم جای پای آب جهانی را به خود اختصاص که
مقدار آن حدود  30درصد طی دوره یاد شده بوده است .مصرف محصوالت صنعتی و شرب نیز به ترتیب در  0/1و 3/8
درصد متوسط جای پای جهان نقش داشته است.
همچنین ،وقتی که جای پای آب منظر گروههای مختلف محصوالت بررسی شود ،غالت با سهم  01درصدی
بیشترین سهم را در جای پای آب جهانی به خود اختصاص میدهد .پس از آن تولید گوشت و لبنیات قرار دارند که به
ترتیب در  00و  1درصد جای پای آب جهان نقش دارند.
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- Export Water Footprint

1

- Virtual Water Import

2

-Virtual Water Re-eport

8

- Water Footprint Per Capita
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مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

جای پای آب هر کشوری به دو عامل بستگی دارد :عامل اول به مقدار و چگونگی استفاده مصرف کنندگان از
کاالها و محصوالت بستگی دارد .عامل دوم به شرایط تولید در مبدأ تولید انواع کاالها بستگی دارد.
محصولی که در قفسه فروشگاههای یک کشور در معرض فروش قرار دارد ،معموالً از مکانهای مختلف آورده
میشوند که در این مکانها شرایط تولید متفاوت است و به همین دلیل نیز جای پای آب آنها بسیار تفاوت دارد.
کشور چین باالترین مصرف جای پای آب را در جهان دارد که کل آن حدود  1318میلیارد متر مکعب ()Gm3/y
است که پس از آن کشورهای هند با  1102و  801میلیارد متر مکعب در رتبههای بعدی قرار دارند .به این ترتیب آشکار
است کشورهایی که دارای جمعیت بیشتر هستند ،مجموع جای پای آب آنها بسیار زیاد خواهد بود ،بنابراین ،سرانه جای
پای آب معیار بهتری را ارائه میدهد .بررسی سرانه جای پای آب نشان میدهد که سرانه جای پای آب در کشورهای
صنعتی بیشتر از کشورهای در حال توسعه و در دامنه  1022-0822متر مکعب در سال است .در بین کشورهای صنعتی
نیز تفاوتهای آشکاری از نظر جای پای آب مشاهده میشود .به عنوان مثال ایاالت متحده امریکا با سرانه جای پای
آب  0800متر مکعب در رتبه اول قرار دارد و کشور بریتانیا با سرانه جای پای آب  1028متر مکعب در سال در
رتبه های آخر قرار داشته است .تفاوت در جای پای در بین کشورها به الگوهای مصرف بستگی دارد .برای مثال در
ایاالت متحده امریکا سرانه متوسط مصرف گوشت گوساله که یکی از کاالهای آب بر است ،حدود  03کیلوگرم در سال
است ،در حالی که این رقم برای کشور بریتانیا حدود  18کیلوگرم در سال است که این مقدار حدود دو برابر متوسط
جهانی است.
یکی دیگر از عوامل تفاوت در جای پای آب ،میزان مصرف و آلودگی آب به ازای هر واحد محصول در هر کشور
است .به عنوان مثال در ایاالت متحده ،متوسط جای پای آب یک کیلوگرم از گوشت گوساله مصرف شده حدود 10222
متر مکعب به ازای هر تن ( )m3/tonاست ،در حالی که این شاخص در بریتانیا حدود  3322متر مکعب به ازای هر
تن است .در مجموع ،کشورهای صنعتی دارای جای پای آب بزرگتری در مقایسه با کشورهای در حال توسعه دارند.
شکل  02نقشه جای پای آب را در جهان نشان میدهد.
سرانه جای پای آب در بین کشورهای در حال توسعه نیز تفاوتهای بسیار زیادی را نشان میدهد .بر اساس
برآوردها سرانه جای پای آب کشورهای در حال توسعه بین  222الی  3822متر مکعب در سال در نوسان میباشد.
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شکل  -05سرانه جای پای آب کشورها طی دوره  7332-0225برحسب متر مکعب در سال به تفکیک آب سبز ،خاکستری و آبی و کل
()Hoekstra et al., 0277

در شکل  01سرانه جای پای آب ایران با رقم حدود  1100نشان داده شده است که این مقدار بیشتر از متوسط
جهانی است .در جدول  13کل ،سرانه و سرانه جای پا به تفکیک بخشهای مصرف کننده نشان داده شده است.

شکل  -02جای پای آب ایران و کشورهای منتخب جهان طی دوره ( 7335-0225منبع)Chapagain and Hoekstra, 0224 :

تفاوت فاحش در جای پای آب در کشورهای در حال توسعه در نتیجه کمبود دادههای پایه در خصوص مصرف آب
در این کشورها و همچنین بهرهوری پایین در آنهاست .الگوهای مصرف نیز تأثیر به سزایی در این تفاوتها دارد .به
03
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عنوان مثال در کشور بولیوی مصرف گوشت حدود  163برابر متوسط مصرف جهان است ،اما جای پای آب هر تن
گوشت در این کشور حدود شش برابر متوسط جهانی است.
جدول  -79کل و سرانه جای پای ایران و کشورهای منتخب برحسب بخش مصرف کننده

جای پای آب برحسب بخش مصرف کننده

جای پای آب
کل

سرانه

شرب

محصوالت کشاورزی

کاالهای صنعتی

میلیارد متر مکعب در
سال

متر مکعب در سال

سرانه متر مکعب در سال

سرانه متر مکعب در سال

سرانه متر مکعب در سال

جای پای
داخلی

جای پای
خارجی

جای پای
داخلی

جای پای
خارجی

ایران

120612

1100

10

1003

083

11

8

عراق

32630

1300

21

1231

132

83

02

فلسطین اشغالی

8628

1331

12

010

130

18

333

ایتالیا

13061

0330

138

803

1233

111

121

ژاپن

101

1123

131

112

110

128

103

اردن

1601

1323

00

321

328

1

03

قزاقستان

0163

1110

33

1131

13

11

0

کنیا

01603

110

12

101

12

3

2

کره جنوبی

2260

1113

131

010

281

08

103

مالزی

2368

0300

10

1231

220

38

33

مکزیک

10261

1001

133

831

311

31

10

مراکش

0361

1231

08

1010

013

8

18

هلند

1360

1003

08

31

281

111

011

نیجریه

008

1313

11

1311

02

3

0

نروژ

1621

1011

121

000

201

031

322

پاکستان

11160

1018

01

1113

13

10

0

فیلیپین

11168

1203

23

1328

122

11

3

لهستان

0061

1123

08

223

013

118

08

جهان

1220

1003

21

321

112

13

02

نام کشور

(مأخذ)Chapagain and Hoekstra, 0220 :
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 )7-6-1آب مجازی

اصطالح «آب مجازی »1از سال  1333میالدی توسط پروفسور تونی آلن استاد دانشگاه لندن (موسسه تحقیقات
آب) وارد فرهنگ آب جهان شد .وی همچنین بهمنظور فائق آمدن بر مشکالت متعدد کشورهای کمآب بخصوص در
خاورمیانه« ،تجارت آب مجازی» را در سال  1331میالدی پیشنهاد کرد .کشورهای به شدت کم آب میتوانند فشار بر
منابع محدود طبیعی خود را با تجارت با کشورهایی با منابع غنی کاهش دهند .آلن پیشنهاد کرد که دیگر کشورهای کم
آب میتوانند فشار داخلی بر منابع آب خود را با واردات محصوالت آببر ،به جای استفاده از آب بومی کمیاب برای
تولید کاالهای کاهش دهند .وی همچنین آب موجود در غالت ،شیر و محصوالت دامی را بر اساس مقدار آب مورد نیاز
برای تولید آن ها تفسیر کرد که این مفهوم به عنوان ابزار اقتصادی توانمند برای کاهش مشکالت مربوط به کمبود آب
در سطح اقتصادهای ملی مطرح شد.
مقدار آب مجازی هر محصول ،مقدار آبی است که برای تولید آن در محل تولید واقعی آن مصرف میشود .همچنین
میتوان مقدار آب مجازی را که در محل مصرف برای تولید آن محصول نیاز است ،به عنوان میزان آب مجازی آن
محصول در نظر گرفت .مقدار آب مجازی در واقع مقدار آبی است که در نهایت برای تولید محصول صرف میشود و نه
مقداری که در محصول وجود دارد .مقدار آب موجود در محصول معموالً در مقابل آب مجازی ناچیز است.
ساالنه حجم زیادی آب مصارف شرب ،آشپزی ،حمام و سایر فعالیتها توسط جوامع صرف میشود .این میزان به
عنوان مصارف مستقیم آب شناخته میشوند که کامالً محسوس برای بشر هستند ،اما در این فرایند حجم بسیار
بیشتری از آب ،صرف تولید انواع محصوالت کشاورزی ،صنعتی و خدمات میشود که این مقدار آب علیرغم اینکه بسیار
فراتر از مقدار مصرف آب مستقیم است ،عمدتاً از سوی مصرف کنندگان به دلیل نامحسوس بودن نادیده گرفته میشود،
اما باید توجه کرد که این آب نقش اصلی را در تولید ،مصرف و پیشبینی سیاستها و برنامهریزیهای تولید و مصرف
ایفاء میکند و باید در محاسبات و برنامهریزیها مد نظر قرار گیرند .در واقع ،مفهوم آب مجازی رویکردی نوین به
مصارف غیر مستقیم و پنهان آب در چرخه تولید و ارائه خدمات به نسل بشر است که نشان میدهد در فرایند تولید یا
مصرف هر محصول یا خدمات چقدر آب به صورت مستقیم و غیر مستقیم (پنهان) مصرف شده است.
محتوی آب مجازی برای هر محصول به شرایط محیطی و جوی در محل تولید محصول به صورت مستقیم بستگی
دارد .برای مثال برای تولید یک کیلوگرم از غالت بهصورت دیم و در شرایط جوی مطلوب ،بین یک تا دو متر مکعب
آب نیاز است .در حالی که برای تولید همین مقدار غله در شرایط جوی نامطلوب (دما و تبخیر و تعرق باال) بین  3تا 2
متر مکعب آب مصرف میشود .نیاز آبی برای تولید محصوالت دامی نسبت به محصوالت کشاورزی به مراتب بیشتر

-Virtual Water
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است .به عنوان مثال برای تولید یک کیلوگرم پنیر به  2الی  2/2مترمکعب آب و برای تولید یک کیلوگرم گوشت گاو
تقریباً به  11مترمکعب آب نیاز است.
در سالهای اخیر مطالعاتی در زمینه آب مصرفی برای تولید محصوالت صنعتی انجام شده است .نتایج تحقیقات
Williamsو همکاران ( )0220نشان میدهد که برای تولید یک چیپ الکترونیکی  30مگابایتی به وزن  0گرم ،حدود
 30مترمکعب آب نیاز است که این میزان آب معادل تولید  0کیلوگرم گوشت قرمز یا حدود  12تا  02کیلوگرم گندم
میباشد .همان گونه که عنوان شد ،حجم آب مجازی برای تولید محصوالت گوناگون بسته به شرایط اقتصادی،
اجتماعی ،اقلیمی ،بوم شناختی و سطح فناوری در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است .در جدول زیر محتوای آب
مجازی برخی از محصوالت منتخب برای شماری از کشورها نشان داده شده است ( )Bake and Travis, 0210و
(سهرابی و همکاران.)1333 ،
آلن ( )1333مبادله آب مجازی را به عنوان راهکاری جهت مدیریت کمیابی آب در کشورهای خشک و نیمه خشک
خاورمیانه پیشنهاد کرد .زیرا در تجارت جهانی کاالها ،حجم آب مجازی آنها نیز در حال جریان است و این امر توازن
ذخایر آب در مناطق کمیاب را ایجاد میکند .هوکسترا و هانگ ( )0223نیز مبادله آب مجازی را راهی برای افزایش
کارایی مصرف آب میدانند .از نقطه نظر اقتصادی ،محصوالتی که مصرف آب باالیی دارند در نقاطی از جهان کشت
شوند که به علت فراوانی آب در دسترس ،قیمت آب در آنجا ارزانتر بوده و اغلب آب کمتری به ازاء واحد محصول مورد
نیاز است.
مقدار آب مجازی هر محصول بستگی به شرایط تولید شامل زمان ،مکان و راندمان آب دارد .آب مجازی برای هر
محصول (کشاورزی یا صنعتی) یا خدمات قابل اندازهگیری است .با استفاده از این مفهوم میتوان به مدیریت منابع آب
در سطح حوضه آبریز ،ملی و جهانی ،در جهت استفاده بهینه از منابع آب محدود پرداخت .در واقع محاسبه آب مجازی
محصوالت ،می تواند ابزاری قوی برای سیاست گذاران منابع آب باشد .هرچند قبل از این موضوع ،باید راندمان استفاده
از آب باید بهبود یابد .همچنین با مدیریت صادرات و واردات کشورها در سطح جهانی میتوان مصرف منابع آب جهانی
را کاهش داد.
با استفاده از مفهوم آب مجازی چهار راهحل را میتوان برای کاهش مصرف آب به صورت غیر مستقیم به مصرف
کنندگان ارائه کردهاند:





کاهش ضایعات مواد غذایی
انتخاب محصوالت با استفاده از آب کمتر
جایگزین انواع مواد غذایی که آب بیشتر مصرف میکنند با انواع کممصرف
روی آوردن به رژیم غذایی گیاهخواری به دلیل آب بر بودن مواد غذایی گوشتی و پروتئینی
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مجموع جریان بینالمللی آب مجازی طی دوره  1331 -0222حدود  0302کیلومتر مکعب در سال بوده است (18
درصد آب سبز 13 ،درصد آبی و  13درصد آب خاکستری) .حدود  11درصد جریان آب مجازی مربوط به محصوالت
کشاورزی و فرآوردههای آن بوده است .آب مجازی حیوانات (گوشت) و محصوالت صنعتی نیز در مجموع حدود 10
درصد در تجارت آب مجازی سهم داشته است .حجم جریان آب مجازی محصوالت تولید شده داخلی حدود 1110
کیلومتر مکعب طی دوره  1331-0222بوده است .جدول  10جریان آب مجازی را طی دوره  0222الی  1331در جهان
نشان میدهد.
جدول  -74جریان ناخالص آب مجازی طی دوره )Gm9/y(7332-0225

صادرات محصوالت تولید

تجارت آب مجازی

تجارت آب مجازی

محصوالت کشاورزی

محصوالت صنعتی

1231

112

جمع کل

1110

شده در داخل
صادرات مجدد کاالهای وارد

111

001

228

شده
جمع کل

080

0238

0302

(مأخذ) Mekonnen and Hoekstra, 0211:

بزرگ ترین صادرکنندگان جریان ناخالص آب مجازی در جهان که در مجموع بیش از نیمی از سهم صادرات را به
خود اختصاص دادهاند میتوان به کشور ایاالت متحده امریکا ( ،)310 Gm3/y3چین ( ،)103 Gm3/yهند (Gm3/y
 ،)102برزیل ( ،)110 Gm3/yآرژانتین ( ،)38 Gm3/yکانادا ( ،) Gm3/y31استرالیا ( ،)83 Gm3/yاندونزی
( ،)10 Gm3/yفرانسه ( )12 Gm3/yو آلمان ( )10 Gm3/yاشاره کرد.کشورهای پاکستان ،هند ،ازبکستان ،چین و
ترکیه بزرگترین صادر کننده ها با حدود  03درصد بیشترین سهم را در صادرات آب مجازی بر عهده دارند .این در
حالی است که این کشورها به شدت تحت تنش آبی قرار داده و منابع آب آنها هر روز محدودتر میشود.
بزرگترین کشورهای وارد کننده ناخالص آب مجازی در جهان کشورهای ایاالت متحده ( ،)030 Gm3/yژاپن
( ،)101 Gm3/yآلمان ( ،)102 Gm3/yچین ( ،)101 Gm3/yایتالیا () ،121 Gm3/yمکزیک (،)30 Gm3/y
فرانسه ( )18 Gm3/yو آلمان ( )10 Gm3/yمیباشند.
شکل  01بیالن آب مجازی را در کشورهای مختلف جهان و بزرگترین جریان ناخالص آب مجازی را نشان
میدهد .بر اساس این شکل مشاهده میشود که بزرگترین کشورهای صادر کننده آب مجازی در امریکای شمالی و
جنوبی (ایاالت متحده امریکا ،کانادا ،برزیل و آرژانتین) ،آسیای جنوبی (هند ،اندونزی و تایلند) و استرالیا هستند.
بزرگترین کشورهای وارد کنندگان خالص آب مجازی در افریقای شمالی و خاورمیانه ،مکزیک ،اروپا ،ژاپن و کره
جنوبی هستند.
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شکل  -01بیالن آب مجازی در کشورهای مختلف جهان طی دوره 7332-0225

بیشترین سهم جریان تجارت آب مجازی بینالمللی مربوط به محصوالت روغنی (شامل کتان ،سویا ،روغن پالم،
آفتابگردان و فراوردههای جانبی آنها) است که در مجموع حدود  03درصد جریان بینالمللی آب مجازی را شامل
میشود .بیش از نیمی از این مقدار مربوط به محصوالت کتان و یک پنجم ناشی از سویا است .یکی دیگر محصوالت
کشاورزی که سهم به سزایی در جریان بینالمللی آب مجازی دارند ،غالت هستند که سهم آنها حدود  11درصد است.
محصوالت صنعتی ،انواع نوشابهها و گوشت گوساله به ترتیب با  1/3 ،10/0و  1/1درصد در رتبههای بعدی قرار
داشتهاند .شکل  08سهم محصوالت مختلف را در جریان بینالمللی آب مجازی را نشان میدهد.

شکل  -08سهم محصوالت مختلف در جریان بینالمللی آب مجازی (مأخذ :عرب)7930 ،

 )8-6-1بازده آبیاری کشاورزی

یکی از مهمترین شاخصهای مصرف آب در بخش کشاورزی ،بازده آبیاری است .این شاخص نشان میدهد که به
چه میزان آب به صورت بهینه استفاده شده است .مقدار این شاخص بسته به شرایط اقتصادی ،فناوری ،الگوهای تولید،
20

بخش اول -نگاهی به وضعیت منابع آبی جهان و ایران
مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

وجود زیرساختها ،شرایط اقلیمی و اکولوژیکی ،نوع کشت و ...تفاوتهای زیادی را در بین کشورهای جهان نشان
میدهد .در شکل ( )03بازده آبیاری در ایران و چند کشور منتخب جهان در سال  0222نشان میدهد.
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شکل  -03بازده آبیاری در ایران و چند کشور منتخب جهان در سال ( 0223مأخذ :رستم آبادی)7988 ،

7

همانگونه که در شکل ( )30مشاهده میشود ،بازده آبیاری در ایران نسبت به کشورهای یاد شده در سطح پایینی
قرار دارد ،که این مسئله حاکی از اتالف منابع ارزشمند آب در بخش کشاورزی است.
پایین بودن بازده آبیاری در ایران را میتوان از جنبههای مختلفی بررسی کرد .یکی از این جنبهها ،مصرف بیش از
اندازه آب برای تولید محصوالت مختلف است .به عنوان مثال در حالی که آب مجازی برای هر کیلوگرم گندم در ایران
حدود  3222لیتر است ،در فرانسه این رقم کمتر از  1222لیتر میباشد (شکل .)32

شکل  -92مقدار آب مجازی دو نوع محصول در ایران و کشورهای منتخب جهان (مأخذ :کشاورز و همکاران)7937 ،

 . 1الزم به ذکر است در سالهای اخیر ،بازدهی آب کشاورزی را در برخی از منابع  00درصد اعالم نموده اند.
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فقدان و کمبود شبکههای مناسب توزیع آب ،استفاده از فناوریهای ناکارآمد آبیاری ،قیمت پایین منابع آب
کشاورزی ،کوچک بودن و پراکنش اراضی کشاورزی ،عدم تمایل کشاورزان به استفاده از روشهای نوین آبیاری نظیر،
آبیاری قطرهای و ...باعث شدهاند تا بازده آبیاری در ایران در سطح نامطلوبی نسبت به بسیاری از کشورها قرار داشته
باشد .به همین دلیل مدیریت صحیح و کارآمد از منابع آب در بخش کشاورزی میبایست در کانون توجه دولت و
مسئوالن قرار گیرد .اتالف شدید منابع آبی در ایران در حالی صورت میگیرد ،که ایرانیان در زمره اولین تمدنها
بودهاند ،که استفاده بهینه از منابع آب در آنها با استفاده از قنات از پیشینه چند هزار ساله برخوردار میباشد.
 )7-1وضعیت منابع آب در ایران
همانطور که قبالً نیز عنوان گردید ،وضعیت آب در کشور در شرایط فعلی نیز بحرانی بوده و مسلماً چنانچه روند
موجود ادامه یابد ،عواقب جبرانناپذیری برای توسعه کشور رقم خواهد خورد .بر اساس نتایج طرح جامع آب کشور،
جمعیت کشور در سال  1002حدود  121میلیون نفر برآورد شده است .در همین راستا و بر اساس دو سناریوی روند
معمول (سرانه فعلی) و روند مطلوب (کاهش سرانه مصرف) میزان آب موردنیاز شرب جوامع شهری و روستایی برآورد
شده است که به ترتیب  1263و  1260میلیارد مترمکعب میباشد .میزان نیاز آب صنعت نیز در افق  2128 ،1002میلیون
مترمکعب برآورد شده است .لذا به فرض ثابت بودن مصرف کشاورزی نیز در افق سال  ،1002میزان مصرف آب کشور
(با در نظر گرفتن سناریوی مطلوب آب شرب) بالغ بر  121میلیارد مترمکعب خواهد شد که به این ترتیب و با فرض
ثابت ماندن منابع آب تجدید پذیر درازمدت ( 111میلیارد مترمکعب) ،حدود  %30از منابع آب تجدید پذیر مورد استفاده
قرار خواهد گرفت که طبعاً این امر بخصوص بر مشکالت آب زیرزمینی خواهد افزود و شرایط ناپایداری را در کشور رقم
خواهد زد .البته این امر با فرض ثابت بودن میزان مصرف کشاورزی است ،در حالی که نیاز این بخش در سال ،1002
 111میلیارد مترمکعب برآورد شده است که به این ترتیب میزان مصرف از میزان منابع آب تجدید پذیر به  %122خواهد
رسید.
با توجه به روند کاهشی سطح آب زیرزمینی و اضافه برداشت از ذخایر استاتیک ،چنانچه وضع موجود را در سالهای
آتی نیز دنبال نماییم ،عالوه بر افت مکرر سطح آب و بالاستفاده ماندن بسیاری از سرمایهگذاریهای انجامشده،
بخصوص در زمینه کشاورزی ،فرونشست دشتهای کشور ،مخاطرات بسیاری را برای زیرساختهای کشور ایجاد
خواهد نمود.
از دیگر عواقب ادامه روند موجود ،با توجه به آنکه در حال حاضر نیز تأمین آب شرب شهری و روستایی با کمبود
مواجه میباشد ،کمبود کمی و کیفی منابع آب برای تأمین آب شرب شهری و روستایی خواهد بود .بخصوص مشکالت
مربوط به منابع آب زیرزمینی و افت مکرر این منابع ،تأثیر بسزایی در تأمین آب شرب خواهد داشت .بههرحال کمبود
آب شرب و مشکالت کیفی آن بر سالمت جامعه تأثیرگذار خواهد بود .همچنین سبب افزایش طول خطوط انتقال آب و
هزینه انتقال آب خواهد شد .ادامه روند موجود و کمبود آب به همراه افزایش مصرف ،سبب کاهش و قطع آب ورودی به
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تاالبها و پیکرههای آبی شده و لذا کارکردهای آنها به مخاطره خواهد افتاد .ادامه روند موجود و عدم امکان تخصیص
آب برای صنایع ،سبب افول بخش صنعت شده و درنتیجه اشتغال کشور دچار اشکال خواهد شد.
در چند دهه اخیر و با افزایش گازهای گلخانه ای و تشدید روند گرمایش کره زمین و تغییر اقلیم ،بخشهایی از کره
زمین بخصوص در منطقه خاورمیانه تحت تاثیر خشکسالیهای پی در پی و برداشت های بی رویه ،با بحران آب مواجه
شده اند .کشور ایران نیز از این بحران مستثنی نبوده است .در پنج دهه اخیر میانگین دمای کشور با شیبی حدود 2/0
درجه سلسیوس بر دهه افزایش و میزان بارندگی با شیب  11میلیمتر بر دهه کاهش یافته است .از سال  1380تاکنون
شاخص خشکسالی دههای کشور منفی بوده و از آن زمان تاکنون کشور با خشکسالی تجمعی مواجه بوده است .منابع
آب تجدیدپذیر کشور نیز از  102میلیارد مترمکعب طی  12سال اخیر به  83میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.
همچنین متوسط کسری مخازن آب زیرزمینی ،سالیانه طی  12سال آبی اخیر حدود  2میلیارد مترمکعب بوده است به
گونهای که در حال حاضر از مجموع حدود  222میلیارد متر مکعب ،حدود  102میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک منابع
آب زیرزمینی از دست رفته است .برداشتهای بی رویه و کاهش نزوالت جوی باعث شده است تا تعداد دشتهای
ممنوعه کشور از  12عدد در سال  1301به  322دشت در سال  1332افزایش یابد (مرکز پژوهش های توسعه و آینده
نگری.)1331 ،
بحران آب را میتوان به دومینویی تشبیه کرد اگر کنترل نشود ،پیامدهای بسیار ناخوشایندی را بخصوص در مناطق
مرکزی و شرق کشور بدنبال خواهد داشت که از جمله می توان به تخلیه روستاها ،مهاجرت های گسترده ،تشدید
حاشیه نشینی شهری ،بحران های اجتماعی ،بیکاری و فقر ،تهدید امنیت غذایی کشور ،بیابانزایی ،فرونشست دشت ها،
ریزگردها ،از بین رفتن اکوسیستم های طبیعی و در نهایت تهدید امنیت ملی کشور اشاره نمود.
 )8-1وضعیت بارندگی کشور در سال آبی 76-77
ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا  1شهریور سال آبی  31-31بالغ بر  113/1میلیمتر میباشد .این مقدار
بارندگی نسبت به میانگین دورههای مشابه درازمدت (  002/1میلیمتر)  31درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال
آبی گذشته ( 031/2میلیمتر)  01درصد کاهش نشان میدهد .ضمناً حجم بارش اول مهر تا  1شهریور معادل 018/181
میلیارد مترمکعب میباشد .در این بازه زمانی ،بارندگی در استان های سیستان و بلوچستان ،فارس ،کرمان ،بوشهر و
هرمزگان در مقایسه با میانگین درازمدت  03ساله بیش از  22درصد کاهش را نشان می دهد .از بین  1حوضه اصلی
آبریز کشور نیز ،حوضه مرزی شرق ،کاهش بیش از  12درصدی بارندگی را نسبت به میانگین درازمدت را تجربه کرده
است (دفتر مطالعات پایه منابع آب.)1331 ،

 )7-1تنگناهای مدیریت منابع آب کشور
مشکالت و تنگناهای مدیریت منابع آب کشور را از دو بعد شرایط طبیعی کشور و نارساییهای سیاست گذاری قابل
بررسی است .که هر کدام به نوبه خود منابع آب کشور را تحت تأثیر قرار میدهند.
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 )1-7-1شرایط طبیعی کشور

رژیم جریان آبهای سطحی کشور خصوصیات ویژهای دارد .همانطور که عنوان گردید بخش مهمی از نزوالت
جوی به دلیل شرایط طبیعی ایران به سرعت تبخیر شده و از دسترس خارج میگردد ،لیکن بخشی از آن که بهصورت
رواناب مییابد ویژگیهایی دارند که شناخت این ویژگیها برای کارآمد نمودن منابع آبی بسیار حائز اهمیت است.
بهطورکلی ویژگیهای طبیعی زیر که در حقیقت تنگناهای طبیعی مدیریت منابع آب کشور محسوب میشوند ،میتوان
موارد زیر را برشمرد:
•
•

•
•

•
•
•

تعدادی از رودخانههای کشور در حوزههایی قرار دارند که خروجی آنها در خارج از کشور اسـت .بـه عبـارت
دیگر بخشی از منابع آبهای جاری کشور از دسترس خارج میگردد.
بارزترین خصیصه رودخانههای کشور طغیانی بودن آنها است .به همین دلیل اندازهگیری و ثبت جریانهـای
آبی در فصول مختلف فراز و فرودهای زیادی را نشان می دهند .این خصوصیات ،خصوصـاً در مواقـع طغیـان
رودخانهها اراضی واقع در حاشیه این نواحی را تحت تأثیر قرار داده و خسارات زیادی را به همراه میآورند.
رودخانههای ایران به دلیل کوهستانی بودن بخش اعظم کشور ،عموماً در بسترهای شیبدار جریان داشته که
این مسئله فرسایش خاك و حمل رسوبات را تشدید مینماید.
با وجود وسعت نسبتاً زیاد حوزههای آبخیز رودهای منتهی به آبریزهای داخلی ،حجم آب دریافتی آنها نسـبتاً
پایین است .بنابراین به دلیل تبخیر زیاد جریان آب در آن قسمت از بستر آنها که از کوهستان خارج میشود
دائمی نبوده و معموالً قبل از رسیدن به خصوص در فصل خشک به خشکرود تبدیل میگردند.
به دلیل شرایط پستی بلندی و قرار گرفت کشور در کمربند خشک توزیـع زمـانی و مکـانی بارنـدگی بسـیار
ناهمگن میباشد ،که این موضوع مشکالت مدیریت منابع آب را در چند سال اخیر بسیار تشدید نموده است.
توزیع ناموزون مکانی و زمانی نزوالت جوی در کشور (حدود  12درصد نـزوالت جـوی در  32درصـد کشـور
اتفاق می افتد).
بروز خشکسالیهای ادواری و در نتیجه فشار بر منابع آبهای زیرزمینی

 )2-7-1نارسایی در سیاستها و برنامهها

بررسی سیاستها و برنامههای حفاظت از منابع آب کشور از نارساییهای زیادی در این خصوص حکایت دارد.
علیرغم اجرای طرحهای عمرانی متعدد برای مهار آبهای سطحی توسط دستگاههای ذیربط و مطالعات کیفی جهت
بررسی وضعیت آلودگی آبهای کشور ،متأسفانه شاخصهای بخش مبین نقصان کمی و کیفی منابع آب کشور است.
بهطورکلی مهمترین مشکالت و نارساییهای سیاستگذاری برای حفاظت کمی و کیفی منابع آب کشور ،میتوان موارد
زیر را برشمرد:
• فقدان مدیریت یکپارچه مدیریت منابع آب و تقسیم وظایف مربوط به منابع آب و خاك و آبخیزداری و منـابع
طبیعی در عرصههای طبیعی حوزه های آبخیز کشور بین سازمانهای مختلف از یک سـو و رونـد روز افـزون
عدم هماهنگیها و تداخل وظایف مدیریت منابع آب
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

افزایش قیمتها در اقتصاد کشور که این پدیده به نوبه خود هزینههای تمام شده طـرحهـای مربـوط بـه آب
خصوصاً اجرای طرحهای تصفیه فاضالبها را باال میبرد.
نادیده گرفتن نقش مشارکتهای مردمی در حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب
عدم توجه به مدیریت تقاضا (بخش های مصرف کننده آب) به دلیل توجه صـرف بـه طـرف عرضـه (قیمـت
گذاری غیر واقعی آب)
اعمال نظر از سوی مراجع ذی نفوذ برای اجرای طـرحهـای آب بـدون برخـوردار بـودن از توجیهـات فنـی،
اقتصادی و زیستمحیطی الزم
اجرای همزمان تعداد بسیار زیادی از طرحهای آب خصوصاً در برنامههای اول و دوم که باعث عدم تخصیص
بهینه منابع مالی و طوالنی شدن اجرای طرحها گردید.
عدم توجه به اولویتهای طرحهای مکمل (شبکه های آبیاری و زهکشی) که اغلب باعـث بـینتیجـه مانـدن
سرمایهگذاریهای کالن در طرحهای تأمین آب (سدها و…) گردیده است.
فقدان نظام صحیح بهرهبرداری و نگهداری از تأسیسات و سازه های آبی موجود که پیامـد آن رانـدمان پـایین
آبیاری و استهالك زود هنگام شبکههای آبیاری است.
فرسودگی شبکه های توزیع آب شرب شهرها که در نتیجه آن حدود  02تا  32درصد از آب قابل شـرب تلـف
میگردد و فقدان سیستمهای جمع آوری و تصفیه فاضالبهای شهری خصوصاً در مناطق پرجمعیـت کشـور
که از عامل اصلی تهدید کننده منابع آب کشور محسوب میگردد.
عدم توجه به برنامهریزی جامع آب بر مبنای حوزههای آبخیز
عدم استقبال بخش خصوصی بـرای سـرمایه گـذاری در طـرح هـای منـابع آب بـه دلیـل دیـر بـازده بـودن
سرمایهگذاریها و هزینههای زیاد سرمایه گذاری
عدم امکان وصول آب بها از مصرف کنندگان بر اساس قیمتهای تمام شده به دلیل محدودیتهای قانونی و
درآمد سرانه پایین بسیاری از مصرف کنندگان
ضعف هماهنگی بین دستگاههای مختلف در حوزههای مرتبط با آب
ضعف اجرای قوانین و مقررات حفاظت از منابع آب کشور
قطبی بودن جمعیت و صنعت در کشور
کمبود آگاهیهای مردم و مسئولین از اهمیت محیطزیست و حفاظت از آنها
عدم نظارت مستمر بر استفاده از نهادههای کشاورزی از سوی مراجع ذیربط و فقـدان آگـاهی کشـاورزان از
مصرف بهینه آنها
نامناسب بودن الگوی مصرف آب در کشور
عدم توجه کافی به مالحظات زیستمحیطی در اجرای طرحها و پروژههای عمرانـی (تعـدادی از طـرحهـای
بخش آب پیش از ارزیابی به اجرا درمیآیند)
یکپارچه نبودن اراضی کشاورزی که امکان فعالیتهای زیربنایی جهت استفاده بهینه از آب را محدود میسازد
فقدان مشارکت مؤثر بهرهبرداران در نظام برنامهریزی و مدیریت بهویژه در تعریف نیازها ،تعیین اولویـتهـا و
مشارکت در اجرای برنامهها
23
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ضعف تکنولوژیک و فرسوده بودن صنایع کشور
دولتی بودن صنایع عمده کشور که امکان برخورد با صنایع آلوده کننده خصوصاً صنایع آلوده کننده منابع آبـی
را مشکل مینماید
نارسایی ضوابط و استانداردها ،فقدان استانداردهای منطقهای در زمینه آلودگی منابع آب و عدم ضمانت اجرایی
الزم برای اجرای استانداردهای موجود در زمینه حفاظت کیفی منابع آب
فقدان سازوکارهای مناسب برای استفاده از جرائم حاصل از آلودگیها در راستای حفاظت از منابع آب کشور
تخریب کمی و کیفی پوشش گیاهی
گسترش آلودگی منابع آبی کشور خصوصاً در مراکز و سکونتگاههای پر جمعیت
نبود طرح آمایش جهت چیدمان بهینه فعالیتها بر مبنای توان اکولوژیک در پهنه سرزمین
فقدان سیستم تصفیه فاضالبهای شهری و صنعتی و فرسوده بوده سیستمهای موجود
عدم تناسب بین منابع آب و الگوهای کشت بهویژه در مناطق کم آب
بهرهبرداری نامطلوب از سازههای آبی و تلفات زیاد آب
عدم توجه به مدیریت مصرف و فشار بیشتر از توان تولید بر منابع آب
پایین بودن راندمان در کلیه مراحل تأمین ،انتقال و توزیع و تحویل آب
ناکافی بودن تصفیهخانه های شهری و صنعتی عدم رعایت استانداردهای زیستمحیطی مناسب برای کیفیـت
پسابهای خروجی و پایش دائمی میزان آالیندهها
تلفات زیاد آب در شبکههای آبرسانی شهری
تأکید بر مدیریت بحران به جای مدیریت ریسک
عدم مشارکت ذینفعان در بهرهبرداری و حفاظت از منابع آب
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بخش دوم -تاثیرات برنامه های تنظیم آب کشورهای همسایه بر ایران

11

مقدمه
منابع آب مشترك یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر زندگی جوامع مختلف بخصوص در منطقه جنوبغرب آسیا طی
قرن های گذشته بوده است .در این منطقه که اکثر رودخانه های اصلی از مرزهای سیاسی عبور میکردند ،بیشک بهره
برداری بهینه از منابع آب مشترك مستلزم همکاری بین کشورها است .افزایش تقاضای آب ناشی از توسعه کشاورزی،
افزایش جمعیت ،تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب مشترك کشورهای مختلف را بر آن داشته تا از آبهای موجود در
سرزمین خود حداکثر بهره برداری را بعضا بدون توجه به اثرات منفی بر کشورهای پایین دست اقدام به برداشت بی
رویه از منابع آبی مشترك کنند .اینگونه اقدامات باعث ایجاد تنشهایی بین کشورهای مختلف در طول سالیان گذشته
شده و میتواند با تغییرات اقلیمی صورت گرفته در قرن حاضر تشدید شود و بیم آن میرود که باعث شکل گیری
منازعات و یا حتی جنگ هایی بین کشورهای مشترك المنافع آبی شود .با توجه به قرار گیری کشور ایران در این
موقعیت جغرافیایی خشک و نیمه خشک و برخورداری از چندین حوضه آبریز مشترك مرزی و همچنین تحت تاثیر قرار
گرفتن سرزمین ایران از بهره برداری های بی رویه از آبهای فرامرزی در کشورهایی نظیر افغانستان ،ترکیه و سوریه که
تاثیراتی منطقه ای دارند ،در این بخش از گزارش سعی شده است تا با نگاهی اجمالی بر حوضه های آبریز مشترك
مرزی ایران ،مهمترین چالش ها و تاثیرات ناشی از مهار آبهای فرامرزی توسط کشورهای همسایه بر کشور ایران مورد
بررسی و تحلیل قرار گیرد.
 )1-2حوضه های آبریز مشترک
 081حوضه آبریز مشترك بین  121کشور جهان وجود دارد و بیش از  02درصد جمعیت زمین در این مناطق زندگی
میکنند (شکلهای  31و  .)30این حوضه های مشترك بسترساز توسعه اقتصادی ،اجتماعی و رفاه بشری را فراهم
نموده و دارای مقیاس وسیعی از تنوع زیستی جهان است .مرز این حوضه های مشترك از مرزهای سیاسی بین کشورها
فراتر رفته و از این طریق کشورهای مشترك المنافع مختلفی را در زمینه های زیست محیطی ،سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و امنیتی به همدیگر پیوند داده است .یکی از چالش های اصلی پیش رو ،مدیریت منابع آبهای مشترك مرزی
است که نیازمند هماهنگی مجموعه ای از قوانین و مقررات و قوای سیاسی کشورهای مختلف است.
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شکل  -97موقعیت حوضه های آبریز مشترک در سطح جهان ( 082حوضه مشترک بین  757کشور)

شکل  -90جمعیت ساکن در حوضه های آبریز مشترک جهان

در شکل  33حوضه های آبریز مشترك مرزی کشور ایران شامل حوضه دجله-فرات-اروندرود ،حوضه ارس ،حوضه
اترك ،حوضه هیرمند و حوضه هریرود نشان داده شده است .در ادامه وضعیت کالن حوضه های مذکور بر مبنای 10
13
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شاخص بین المللی با  081حوضه مشترك مرزی در کل جهان مقایسه شده و سپس ویژگی ها ،مسائل و مشکالت و
چالشهای هر حوضه به تفکیک تشریح خواهد شد.

شکل  -99حوضه های  5گانه مشترک مرزی ایران با کشورهای همسایه و رودخانه های اصلی این حوضه ها

 )1-1-2مقایسه حوضه های آبریز مشترک ایران با سایر حوضه های جهان
اخیرا گزارشی با حمایت صندوق تسهیالت محیط زیست جهانی ( 1)GEFتوسط مرکز آب و محیط زیست برنامه
محیط زیست سازمان ملل ( 0)UNEP-DHIتهیه شده است که در آن با هدف شناسایی و طبقه بندی منابع آب تحت
خطر و افزایش آگاهی در خصوص اهمیت آبهای مشترك فرامرزی ،به وضعیت فعلی و روند آتی حوضه های مشترك
مرزی جهان به تفصیل پرداخته شده است ( .)UNEP-DHI and UNEP, 0211در این قسمت از گزارش پیش رو،
از داده ها و نتایج حاصل از گزارش سازمان ملل در خصوص وضعیت فعلی و آتی حوضه های مشترك مرزی با تاکید بر
حوضه های مشترك مرزی ایران استفاده شده است.
جدول  ،12مقایسه  2حوضه آبریز مشترك مرزی ایران با سایر  081حوضه مشترك جهان را نشان می دهد .در
گروه کمیت منابع آب (شاخص های تنش آب کشاورزی و تنش آب انسانی) ،هر  2حوضه در شرایط خطر بسیار زیاد
واقع شده اند .در خصوص شاخص تنش آب محیط زیست و شاخص آلودگی ناشی از فاضالب و پساب نیز این  2حوضه
در شرایط خطر زیاد و بسیار زیاد قرار دارند .دو حوضه دجله-فرات و ارس تحت تاثیر شدید سدسازی های بی رویه در
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. Global Environment Facility

1

. United Nations Environment Programme
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باالدست خود قرار دارند و بنابراین میزان خطر این دو حوضه در شاخص تاثیرپذیری از اکوسیستم از ساخت سدها ،در
شرایط خطر بسیار زیاد قرار دارد .برآیند شاخص های  10گانه نشان می دهد که به طور کلی  2حوضه مشترك مرزی
ایران در شرایط خطر با درجه حداقل متوسط رو به خیلی زیاد است.
جدول  -75وضعیت  5حوضه مشترک مرزی ایران در مقایسه با سایر حوضه های مشترک جهان
میزان خطر هر حوضه
گروه

شاخص ها

دجله و فرات

ارس

هیرمند

هریرود

اترک

توضیحات

شاخص تنش آب محیط زیست

4

4

5

5

4

حقابه های زیست
محیطی

شاخص تنش آب انسانی

5

5

5

5

5

سرانه آب در دسترس و
میزان مصرف

شاخص تنش آب کشاورزی

5

5

5

5

5

میزان مصرف آب در
مقایسه با آب در دسترس

کیفیت

شاخص آلودگی با کود

3

3

3

3

2

عمدتا نیتروژن و فسفر

منابع آب

شاخص آلودگی ناشی از فاضالب و
پساب

4

5

5

5

5

شاخص تخریب تاالبها

2

1

2

2

1

شاخص تاثیرپذیری اکوسیستم از
ساخت سدها

5

5

3

3

3

شاخص تهدید شیالت و آبزیان

4

2

3

3

3

شاخص خطر انقراض گونه های زیستی

3

3

2

2

3

شاخص چارچوب های قانونی

3

3

5

4

2

وجود معاهدات و مفاد آن

شاخص تنش هیدروپلیتیکی

3

2

2

3

2

منابع بالقوه تنش سیاسی
در حوضه ،مربوط به آب
و ظرفیت سازمانی برای
انتشار آن

کمیت
منابع آب

اکوسیستم

حکمرانی

تراکم سدها
صید آبزیان و وجود گونه
های مهاجم

شاخص وابستگی اقتصادی به منابع آب

5

4

2

2

1

میزان فعالیت های
اقتصادی واقع در حوضه
در مقایسه با کل فعالیت
های اقتصادی

شاخص رفاه اجتماعی

3

3

3

3

3

شاخص های توسعه
انسانی

شاخص خطر سیل و خشکسالی

2

3

4

3

3

تاثیر بر اقتصاد و جمعیت
حوضه

اقتصادی و
اجتماعی

ناشی از توسعه کشاورزی
و شهری

درجه خطر =1 :خیلی کم =2 ،کم =3 ،متوسط =4 ،زیاد و  =5خیلی زیاد
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با لحاظ شاخص های جمعیت ،میزان برداشت از منابع آب و دسترسی به منابع آب 0 ،منطقه به عنوان مناطق
بحرانی با خطر باال در خصوص بهره برداری از حوضه های مشترك مرزی شناسایی شده است که عبارتند از)1 :
خاورمیانه )0 ،آسیای مرکزی )3 ،جنوب آفریقای جنوبی و  )0جنوب شرق آسیا .حوضه های اصلی غربی (دجله و فرات
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و اروند رود) و شرقی (هیرمند و هریرود) جزو این مناطق بحرانی طبقه بندی شده اند و نشان می دهد که بحران های
ناشی از کمبود آب در منطقه اطراف کشور ایران در مقایسه با سایر نقاط جهان بیشتر است.

شکل  -94چهار منطقه بحرانی در خصوص بهره برداری از حوضه های آبریز مشترک مرزی (ماخذUNEP-DHI and :
)UNEP,0272

 )2-1-2چشم انداز  2202و  2202حوضه های مشترک مرزی
مطالعات انجام شده توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل نشان می دهد که تنش های آبی زیست محیطی و
انسانی بخصوص در منطقه جنوبغرب آسیا تشدید خواهد شد .برمبنای شاخص تنش آب محیط زیست ،تعداد حوضه
هایی که در طبقه میزان خطر بسیار زیاد قرار گرفته اند از رقم  11در وضعیت فعلی به ارقام  21و  81در چشم انداز
 0232و  0222خواهد رسید .همچنین بر مبنای شاخص تنش آب انسانی ،تعداد حوضه های در معرض خطر بسیار زیاد
از  08عدد در وضعیت فعلی ،به  31و  08عدد در چشم انداز  0232و  0222خواهد رسید.
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 )2-2حوضه آبریز دجله-فرات -اروندرود
حوضه آبریز دجله-فرات-اروندرود یکی از مهمترین حوضه های آبی در جنوب غرب آسیا به شمار می رود که مهد
شکل گیری کهن ترین تمدنهای جهان بوده است .این حوضه شامل سه رودخانه دائمی و استراتژیک دجله ،فرات و
اروندرود بوده و در مرزهای سیاسی  0کشور ایران ،عراق ،ترکیه و سوریه واقع شده است (شکل .)32
دجله رودی است که از دامنههای جنوبی رشتهکوه توروس در شرق ترکیه سرچشمه میگیرد پس از ورود به کشور
عراق از میان شهرهای بزرگی چون بغداد و موصل عبور کرده به فرات و سرانجام هر دو به کارون میپیوندند که
اروندرود را تشکیل میدهند و در پایان به خلیج فارس سرازیر میشوند .این رود با  1322کیلومتر طول ،سی و هشتمین
رود جهان از این حیث میباشد .بر اساس یکی از نظریه های تاریخی ،یکی از قدیمیترین ،یا شاید قدیمی ترین ،تمدن
جهان بین دو رود دجله و فرات پدید آمد و به همین سبب تمدن میانرودان (بینالنهرین) 1نام گرفت.
فرات یکی دیگر از رودهای بزرگ منطقه میانرودان است که از کوهستانهای شرق آناتولی در کشور ترکیه
سرچشمه گرفته و بهسوی کشورهای سوریه ،عراق و خلیج فارس روان است .این رود در مغرب کشور عراق و متشکل
است از دو شعبه «قره سو» و «مرادچای» که سرچشمه آنها نزدیک رود «ارس» در شرق آناتولی ترکیه است .موقعی
که دو شعبه قره سو و مرادچای به هم میرسند ،فرات به دجله نزدیک میشود ،ولی مجدداً دجله متوجه جنوب شرقی
شده و فرات به سمت مغرب مایل میشود و سپس در نزدیکی خلیج فارس به رود دجله میپیوندد و از آن پس مجموع
این دو رود به خلیج فارس میریزد .طول رودخانه فرات تقریباً  0322کیلومتر است.
رودخانه پهناوری است در جنوب غربی ایران و در مرز ایران و عراق که از همریزش رودهای دجله ،فرات و
ٔ
اروندرود
سپس کارون پدید آمدهاست .دجله و فرات پیش از پیوستن به کارون در شهر قرنه در  312کیلومتری جنوب بغداد به
هم میپیوندند .درازای اروندرود از قرنه تا ریزشگاه آن در خلیج فارس  132کیلومتر است .ریزشگاه اروندرود در میان
شهر ایرانی اروندکنار و شهر عراقی فاو است .بصره ،خرمشهر ،آبادان ،خسروآباد و فاو از جمله بندرهای مهم این آبراه
هستند که نقش چشمگیری در رونق بازرگانی منطقه دارند.

 . 1سرزمینی را که بین دو رود دجله و فرات واقع است" ،بینالنهرین" یا "الجزیره" یا "میان رودان" نامیده اند .در این گزارش از واژه میان رودان استفاده شده
است.
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شکل  -95کالن حوضه آبریز دجله-فرات-اروندرود (مأخذ)Holmes, 0272 :

در ادامه این گزارش ،این کالن حوضه به سه زیر حوضه مجزای دجله ،فرات و اروندرود تقسیم بندی و تشریح شده
است و خصوصیات این زیرحوضه ها و اقدامات صورت گرفته در خصوص مهار رودخانه های اصلی آنها به تفکیک
تشریح شده است.
 )3-2حوضه آبریز فرات
حوضه آبریز فرات با مساحتی بالغ بر  002/222کیلومتر مربع یکی از حوضه های اصلی شکل دهنده تمدن منطقه
میان رودان محسوب می شود .این حوضه بین  2کشور ترکیه ( 08درصد) ،عراق ( 01درصد) ،سوریه ( 00درصد) ،اردن
( 2/2223درصد) و عربستان سعودی ( 3درصد) مشترك است .بخش اندکی از این حوضه در دو کشور عربستان
سعودی و اردن واقع شده است و عمال این دو کشور نقشی در تامین آب کل حوضه ندارند .رودخانه فرات در این حوضه
نقش تخلیه مجموع آب حوضه به اروندرود و سپس خلیج فارس را بر عهده دارد (شکل های  31و .)31
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شکل  -92توزیع مساحت حوضه فرات در کشورهای مختلف بر حسب کیلومترمربع و درصد (مأخذUN-ESCWA and BGR, :
)0279

شکل  -91موقعیت حوضه فرات و رودخانه فرات و سرچشمه های آن (مأخذ)UN-ESCWA and BGR, 0279 :

82
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جدول - 72خصوصیات کلی حوضه آبریز رودخانه فرات (مأخذ)UN-ESCWA and BGR, 0279 :
کشورهای نافع در حوضه

عراق ،ترکیه و سوریه

سهم هر کشور از حوضه

عراق  44درصد ،سوریه  22درصد ،ترکیه
 22درصد ،عربستان سعودی  2/74درصد و
اردن  3/33درصد

مساحت کل حوضه (کیلومتر مربع)

443333

طول رودخانه (کیلومتر)

2422

حجم آورد ساالنه آب به میلیارد متر مکعب (در محل سد کوت)

قبل از ساخت سدها در بازه زمانی  1733تا
 33 :1743میلیارد متر مکعب
بعد از سدسازی 25 :میلیارد متر مکعب

تعداد سدهای ساخته شده

بیش از  23سد با ظرفیت حدود 144
میلیارد متر مکعب

مساحت اراضی تحت کشت در داخل حوضه (میلیون هکتار)

2/3

مجموع جمعیت ساکن در حوضه (میلیون نفر)
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رودخانه فرات به عنوان طوالنی ترین رودخانه در غرب آسیا ،از سه کشور ترکیه ،سوریه و عراق می گذرد و در
نهایت به خلیج فارس می ریزد .بخش اعظم آب فرات از رشته کوههای ترکیه سرچشمه می گیرد .عالوه بر این،
رودخانه های ساجور ،بالیخ و خبور در سوریه نیز به رود فرات میریزند .مجموع متوسط دبی ساالنه رودخانه فرات در مرز
ترکیه و سوریه حدود  32میلیارد متر مکعب بوده است .با این وجود ،داده های ثبت شده در  12سال گذشته روند منفی
از آورد این رودخانه را نشان می دهد .این کاهش دبی به وضوح بیانگر یک مثال از مداخالت انسان در رژیم آبدهی
یک رودخانه تاریخی است .ساخت سدهای متعدد در ترکیه و سوریه بر رودخانه فرات ،عالوه بر کاهش دبی ساالنه آن
در عراق ،باعث کاهش نوسانات فصلی این رودخانه نیز شده است.
آب رودخانه فرات در سه کشور ترکیه ،سوریه و عراق صرف آبیاری اراضی کشاورزی (بیش از  12درصد) ،تولید برق
و شرب می شود .برداشت های بی رویه از فرات باعث کاهش کیفیت آب فرات ناشی از ورود زهابهای کشاورزی،
پساب شهری و صنعتی و  ...شده است.
در خصوص بهره برداری از فرات دو موافقتنامه دوجانبه وجود دارد :اولین موافقتنامه بین ترکیه و سوریه در خصوص
تعیین حداقل دبی ساالنه در مرز ترکیه-سوریه منعقد شده است و دومین موافقتنامه نیز بین عراق و سوریه در خصوص
تخصیص سهم هریک از این دو کشور امضاء شده است .تضاد منافع بین این سه کشور در خصوص بهره برداری از
آبهای مشترك مانع ایجاد توافقی جامع بین آنها شده است .تنها یک پروتکل همکاری های فنی و اقتصادی در سال
 1382بین سه کشور به امضا رسیده است که باعث ایجاد یک کمیته مشترك فنی گردید و در نهایت پس از برگزاری
 11جلسه مشترك بدون نتیجه مشخصی پایان یافت.
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شکل  38بیانگر میانگین ساالنه بارندگی در حوضه فرات می باشد .بیشترین میزان بارش در ارتفاعات ترکیه و بیش
از  1222میلیمتر در سال می باشد و کمترین آن در کشور عراق و کمتر از  122میلیمتر می باشد.

شکل  -98میانگین درازمدت بارندگی ساالنه در حوضه فرات (مأخذ)UN-ESCWA and BGR, 0279 :

اگرچه تنها  08درصد مساحت حوضه فرات در کشور ترکیه واقع شده است ،اما حدود  83درصد حجم کل آب فرات
از این کشور و  11درصد دیگر نیز از کشور سوریه سرچشمه می گیرد .در کشور عراق ،بجز رودخانه های فصلی و در
زمان سیالب ،آب قابل توجهی به فرات سرازیر نمی شود.
جدول  11میزان متوسط دبی ساالنه رودخانه فرات در  0ایستگاه هیدرومتری مختلف در کشورهای سوریه و عراق
را نشان می دهد .ایستگاه جرابلس در مرز ترکیه و سوریه واقع شده است و سه ایستگاه دیگر به ترتیب در امتداد رود
فرات در خاك عراق قرار دارند .موقعیت این چهار ایستگاه در شکل  33نشان داده شده است.
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جدول  -71خالصه ای از آمار حجم دبی ساالنه رودخانه فرات در بازه زمانی  7392تا  0277در  4ایستگاه هیدرومتری (مأخذUN- :
)ESCWA and BGR, 0279
ایستگاه (مساحت حوضه در باالدست ایستگاه به کیلومتر
مربع)

حداکثر (میلیارد متر
مکعب)

حداقل (میلیارد متر
مکعب)

میانگین (میلیارد متر
مکعب)

دوره زمانی

2168

1061

0161

1338-0212

2168

12

32

1338-1313

3061

1061

0063

1310-1381

جرابلس سوریه ()10222

2261

1060

0262

1388-1338

Jarablus

2261

1061

0261

1310-1338

3061

1060

0068

1332-0212

0161

863

02

1381-0211

0161

863

0068

1388-1338

حصیبه عراق ()001222

0261

363

1262

1333-0212

Hussaybeh

3261

863

1168

1332-0212

13

3

0161

1330-1338

13

1261

3261

1338-1313

3160

363

0361

1310-1381

0161

3

0060

1388-1338

0161

3

0068

1310-1338

02

361

1161

1332-1333

02

161

1368

1338-1313

0061

361

1263

1310-1381

0163

161

1368

1388-1338

0163

361

1061

1310-1338

هیت عراق ()010222
Hit

هیندیه عراق ()010122
Hindiyah

به منظور مقایسه تغییرات دبی ساالنه در ایستگاه های مختلف ،بازه های زمانی مشترك مورد مقایسه قرار گرفته
است .در بازه زمانی  1338تا  1310و قبل از احداث سد کبان در ترکیه و سد الطبقه (دریاچه اسد) در سوریه ،میزان
متوسط دبی ساالنه  32میلیارد متر مکعب در مرز ترکیه و سوریه (ایستگاه جرابلس) و  13/8میلیارد متر مکعب در
جنوبی ترین ایستگاه اندازه گیری (ایستگاه هیندیه) بوده است .در بازه زمانی  1310تا  1338میزان دبی متوسط ساالنه
در هر دو ایستگاه حدود  2میلیارد متر مکعب کاهش یافته است .این بازه زمانی مطابق با زمان توسعه طرح های کنترل
آب در حوضه رودخانه فرات می باشد که در هر سه کشور در حال اجرا بوده است .در اوایل دهه  1332ساخت سد
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آتاتورك به عنوان بزرگترین سد در این حوضه با ظرفیت  08میلیارد متر مکعب شروع گردیده و لذا بازه زمانی  1332تا
 0212برای مقایسه تاثیر ساخت این سد در دو ایستگاه جرابلس و حصیبه مورد مقایسه قرار گرفته است.

شکل  -93موقعیت  4ایستگاه هیدرومتری ذکر شده در جدول 72

تاریخچه مدیریت منابع آب فرات به بیش از  1222سال پیش بازمیگردد ،زمانی که احداث شبکه های آبیاری و
ایجاد مزارع کشاورزی ،چهره منطقه میان رودان را دگرگون کرد .در قرن بیستم ،حوضه فرات شاهد طرح های متعدد
بهره برداری از منابع آب نظیر سدها ،مخازن ،انتقال آب و تولید برق بود .در حال حاضر بیش از  12درصد از منابع آب
فرات صرف کشاورزی می شود و بخشی هم به منظور تامین آب شرب جمعیت ساکن در حوضه می شود .پروژه گاپ
در ترکیه تاثیر بسیار زیادی بر کاهش منابع آب ورودی به فرات داشته است .مجموع ظرفیت مخازن سدهای ساخته
شده و در حال ساخت در این حوضه بالغ بر  100میلیارد متر مکعب می باشد ،در حالی متوسط دبی ساالنه رودخانه
فرات حدود  32میلیارد متر مکعب است.
اولین پروژه بزرگ سدسازی در سال  1310بر روی فرات و در شهر کبان ترکیه ساخته شد .سدهای کاراکایا و
آتاتورك نیز در قالب پروژه گاپ ،در سالهای  1381و  1330ساخته و به بهره برداری رسید .مجموع ظرفیت طراحی این
سه سد بیش از  88میلیارد متر مکعب است .در مجموع مقرر است  10سد و  11نیروگاه تولید برق در باالدست فرات و
سرشاخه های آن در کشور ترکیه ساخته شود .در مجموع حوضه دجله و فرات ،ترکیه قصد دارد  1/8میلیون هکتار از
80

بخش دوم -تاثیرات برنامههای تنظیم آب کشورهای همسایه بر ایران
مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

اراضی را زیر کشت ببرد که تاکنون حدود  012هزار هکتار آن به بهره برداری رسیده است که  032هزار هکتار از این
مقدار در حوضه فرات قرار گرفته است.
در دهه  1312کشور سوریه نیز پروژه های جاه طلبانه برداشت آب از فرات و توسعه اراضی کشاورزی را آغاز نمود.
در مجموع کشور سوریه سه سد بر روی فرات احداث نموده است و یک سد نیز در دست ساخت دارد .سد الطبقه که با
نامهای سد الثوره و سد فرات نیز شناخته می شود ،بزرگترین سد کشور سوریه بر روی رودخانه فرات می باشد که باعث
ایجاد دریاچه اسد شده است .این سد در سال  1312و با ظرفیت طراحی  10میلیارد متر مکعب به بهره برداری رسید.
هدف از این سد ،آبیاری  102هزار هکتار از اراضی سوریه بود .اگرچه به دلیل سطح باالی گچ و شوری خاك ،میزان
اراضی تحت کشت به  312هزار هکتار کاهش یافت .در سال  1381سد بعث سوریه در باالدست سد الطبقه به منظور
تنظیم جریان آب فرات ساخته شد .سد تشرین نیز با ظرفیت  1/3میلیارد متر مکعب نیز در سال  1333به منظور تولید
برق در باالدست سد طبقه ساخته شد .کشور سوریه در چند دهه گذشته اراضی کشاورزی آبی خود را به طور وسیعی
گسترش داده است به گونه ای که مجموع اراضی آبی این کشور از  120هزار هکتار در سال  ،1382به  1/0میلیون
هکتار در سال  0222رسیده است .سدها و طرح های متعدد دیگری بر روی سرشاخه های فرات در کشور سوریه نیز به
بهره برداری رسیده است که در مجموع باعث کاهش آورد فرات شده است.
مقایسه اراضی تحت کشت حوضه فرات در دو کشور سوریه و ترکیه نشان می دهد برنامه های هر دو کشور برای
توسعه اراضی کشور از نظر مساحت حدودا برابری می کند اما نکته قابل توجه این است که به دلیل بارندگی های بیشتر
در کشور ترکیه ،وابستگی اراضی ترکیه به آب فرات به مراتب کمتر از وابستگی اراضی سوریه به فرات می باشد .حدود
 22درصد از آب آبی مورد استفاده در کشور سوریه از فرات تامین می شود.
قبل از توسعه طرح های سدسازی و انتقال آب توسط کشورهای ترکیه و سوریه ،کشور عراق بهره بردار اصلی از
فرات در طول تاریخ بوده است .از دهه  1312به بعد ،میزان بهره برداری کشورهای ترکیه و سوریه از فرات در مقایسه
با عراق پیشی گرفته است .در اوایل قرن بیستم دو سد هیندیه و سد رمادی به منظور تنظیم جریانات فرات و پیشگیری
از سیالب ب ر روی فرات در کشور عراق ساخته شد .بزرگترین سد عراق در امتداد رودخانه فرات ،سد حدیثه با ظرفیت
طراحی  8/3میلیارد متر مکعب می باشد که در  102کیلومتری جنوب مرز سوریه و عراق واقع شده است .این کشور
همچنین شبکه ها و کانال های متعددی را به منظور کنترل جریان فرات احداث نموده است که باعث ایجاد دریاچه
های حبانیه و ثرثار شده است .اراضی زیر کشت آبی با استفاده از آب فرات در کشور عراق بیشتر از سطح اراضی زیر
کشت در کشورهای ترکیه و سوریه است .در دهه  1312حدود  11میلیارد متر مکعب آب فرات در فاصله بین دو شهر
هیت و هیندیه به منظور آبیاری  1/0میلیون هکتار از اراضی کشاورزی برداشت می شد .برخی از منابع اطالعاتی نشان
می دهد که میزان اراضی زیرکشت با استفاده از آب فرات به  1/2میلیون هکتار افزایش یافته است .این اعداد نشان
دهنده این است که جنگ ایران و عراق ،تحریم های اقتصادی و جنگ خلیج فارس باعث کاهش برداشت از آب فرات
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و توسعه اراضی کشاورزی نشده است .مجموع اراضی قابل کشت در حوضه فرات در کشور عراق حدود  1/8میلیون
هکتار تا  0میلیون هکتار تخمین زده می شود.
 )1-3-2سدهای احداثی روی رودخانه فرات

در مجموع  13سد تاکنون بر روی رودخانه فرات توسط سه کشور ترکیه ،سوریه و عراق احداث شده و یا در حال
ساخت است .جدول  18مشخصات این سدها را بیان می کند.

ردیف

نام سد

موقعیت جغرافیایی

سال بهره برداری

ظرفیت مخزن سد (میلیارد متر

مکعب)

ظرفیت تولید برق (مگاوات)

1

آتاتورك
()Ataturk

ترکیه-
آدیامان

1330

08/1

002
2

0

البعث ()Baath

سوریه -رقه

1381

2/23

81

81

موقعیت جغرافیایی

جدول  -78سدهای احداث شده بر روی رودخانه فرات و سرشاخه های آن (مأخذ :نگارندگان)
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3

بیرکیک
()Birecik

ترکیه-
سانلیوفرا

0222

0

سد تنظیمی فلوجه
( Fallujah
)barrage

1/00

110

عراق-
االنبار

1382

-

-

2

حدیثه
()Haditha

عراق-
االنبار

1381

8/3

112

1

حلبیه
()Halabiye

سوریه-
دیرالزور

در
دست
مطالع
ه

-

-
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سد تنظیمی
هیندیا
()Hindiya

عراق -بابل

1310

-

-

8

کاراکایا
()Karakaya

ترکیه

1381

3/2

182
2

3

کبان ()Keban

ترکیه-
االزیگ

1310

31

133
2

12

سد تنظیمی
رمادی
()Ramadi

عراق-
رمادی

1308

3/3
(دریاچه
حبانیه)

-

1
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الطبقه
(– )Tabaqa
نامهای دیگر :سد
الثوره -سد فرات

سوریه

1312

10

800

10

تشرین
()Tishrin

سوریه -آلپو

1333

1/3

132

13

کارکامس
()Karkamis

ترکیه -مرز
سوریه

1333

2/11

183

11

یکی دیگر از تهدیدات رودخانه فرات ،کاهش کیفیت آب می باشد .افزایش شوری آب ،ورود پساب های صنعتی و
شهری و همچنین زهاب های کشاورزی باعث کاهش کیفیت آب این رودخانه شده است .شکل  02تغییرات شوری
آب رودخانه فرات از مبدا سد آتاتورك تا انتهای رودخانه را نشان می دهد که بیانگر افزایش شوری آب با افزایش فاصله
از مبدا می باشد.
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شکل  -42تغییرات شوری آب در امتداد رودخانه فرات (مأخذ)UN-ESCWA and BGR, 0279 :

 )2-3-2توافق نامه ها و مشارکت های مربوط به رودخانه فرات

اگرچه تاکنون توافق جامعی در خصوص حوضه فرات بین کشورهای ذینفع وجود ندارد ،اما تاکنون چندین توافق و
تفاهم و زمینه مشترك دو یا چندجانبه بین کشورهای مختلف در حوضه پدید آمده است (جدول  .)13در سال 1302
اولین معاهده بین فرانسه (استعمارگر سوریه) و بریتانیا (استعمارگر عراق) در خصوص بهره برداری از حوضه دجله و
فرات برقرار شد .ساخت سدهای متعدد بر روی رودخانه فرات و سرشاخه های آن توسط سه کشور ترکیه ،سوریه و
عراق باعث ایجاد تنشهایی بین سه کشور شد .ساخت نسبتا همزمان سدهای کبان در ترکیه و الطبقه در سوریه در دهه
 1312باعث تشدید تنش ها شد به گونه ای که عراق ارتش خود را به سمت مرزهای سوریه حرکت داد .در سال 1382
کمیته فنی مشترك بین ترکیه و عراق تشکیل شد و سه سال بعد سوریه نیز به این کمیته اضافه شد .در مجموع تا سال
 1333تعداد  11جلسه کمیته تشکیل گردید .دستور کار اصلی این کمیته بر به اشتراك گذاری داده های هیدرولوژیکی،
اطالعات سدسازی ها و طرح و برنامه های توسعه اراضی کشاورزی متمرکز بود .در سال  1333مذاکرات این کمیته
مشترك به بن بست رسید و متوقف شد.
دو توافق دو جانبه در دهه  1382را می توان به عنوان مهمترین توافقات صورت گرفته در این خصوص نام برد .در
سال  1381سوریه و ترکیه پروتکل مشارکت اقتصادی را به امضاء رساندند که بر مبنای آن ترکیه تعهد نمود تا حداقل
دبی  222متر مکعب بر ثانیه در مرز ترکیه و سوریه را تضمین کند .در سال  1332نیز عراق و سوریه بر تخصیص 00
درصد از آب ورودی به مرز ترکیه-سوریه را به سوریه و  28درصد دیگر به عراق در مرز سوریه-عراق تخصیص یابد.
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در سال  0223ترکیه و سوریه  20موافقتنامه مشارکت راهبردی در زمینه انرژی ،حمل و نقل ،تجارت و امنیت به
امضاء رساندند .مقرر شد برنامه های مرتبط با منابع آب مشترك در سایه این موافقتنامه ها پیگیری شود .تغییر رژیم در
عراق نیز فرصت مذاکرات دوجانبه بین عراق و ترکیه را فراهم نمود به گونه ای که در سال  0223یک پروتکل جدید
آبی بین عراق و ترکیه به امضاء رسید.
در مجموع با توجه به بحران پیش آمده در کشور سوریه از سال  0211تاکنون ،روابط دوجانبه بین ترکیه و سوریه
به شدت تخریب شده است به گونه ای که ترکیه تحریم های متعددی را بر سوریه تحمیل کرده است .اگرچه ترکیه
اعالم کرده است بر توافق تامین آب  222متر مکعب بر ثانیه در مرز سوریه پایبند است .با این وجود بحران سوریه مانع
از تشکیل جلسات مشترك برای حل بحران های مربوط به کاهش منابع آبی فرات شده است .با در نظر گرفتن تغییر
اقلیم ،خشکسالی های ممتد در منطقه ،افزایش تقاضای آبی و  ،...مشارکت بر سر حل بحران های پیش رو در خصوص
کمیت و کیفیت آب فرات چشم انداز مثبتی ندارد.
جدول  -73توافق نامه ها و مشارکت های مربوط به رودخانه فرات (مأخذ)UN-ESCWA and BGR, 0279 :
امضاء کنندگان

نام توافق یا

توضیحات

معاهده

سال

فرانسه (استعمارگر
سوریه)

قدرت های استعمارگر موافقت کردند که یک کمیته برای بررسی و هماهنگ کردن

قرارداد فرانسه و

بریتانیا (استعمارگر

استفاده از رودخانه های فرات و دجله تشکیل دهند.

انگلیس

1222

عراق)
فرانسه (استعمارگر

اشاره به تعهد دولت ها برای به اشتراک گذاشتن آب های رودخانه مرزی و برای

سوریه)

برآوردن نیاز آبی دو طرف است .ماده  12اعالم می کند که شهر حلب باید از آب فرات

ترکیه

برای تامین نیاز آب در شهر استفاده کند.

معاهده آنکارا

1221

ماده  122تأیید می کند که مسائل مربوط به آب فرامرزی باید به طور جداگانه و با
متحدین و ترکیه

احترام متقابل مورد رسیدگی قرار گیرد .این همچنین شامل مقرراتی است که ترکیه

معاهده لوزان

1220

قبل از اجرای هر کار هیدرولیکی باید با عراق مشورت کند.
فرانسه (استعمارگر

تعهدات هر دو طرف برای هماهنگ کردن برنامه های خود برای استفاده از رودخانه

سوریه) و ترکیه

فرات.

عراق و ترکیه

کنوانسیون روابط
دوستانه و

1221

همسایگی خوب

این نخستین ابزار قانونی همکاری بود .هر دو طرف توافق کردند که ترکیه باید

پیمان دوستی و

تجهیزات اندازه گیری جریان دائمی را نصب و اجرا کند و عراق را به طور دوره ای در

روابط خوب

مورد داده های ثبت شده (ماده  )0و پروژه های زیربنایی آب اطالع دهد.

همسایگی
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عراق و ترکیه-
سوریه در سال

ین پروتکل ،ایجاد یک کمیته فنی مشترک برای مطالعه موضوع آب های منطقه ای -

پروتکل همکاری

 1290پروتکل را

به خصوص رودخانه های فرات و دجله را صادر می کند.

فنی و اقتصادی

1292

امضاء نمود.
اولین توافق دوجانبه در مورد به اشتراک گذاری آب از زمان جنگ جهانی دوم .این
سوریه و ترکیه

تضمین می کند که ساالنه به طور متوسط  11میلیارد متر مکعب ساالنه (حداقل
میانگین سالیانه  022متر مکعب در ثانیه) از فرات در مرز سوریه و ترکیه است.

عراق و سوریه

توافق در مورد تخصیص آب بین عراق و سوریه ،که تقسیم جریان فرات در مرز سوریه
و ترکیه را با نسبت  92و  09درصد تقسیم می کند.

پروتکل همکاری
اقتصادی

1291

توافقنامه به
اشتراک گذاری

1222

آب

بر اساس این توافقنامه ،اداره توسعه منطقه ای پروژه جنوب شرقی آناتولی ( GAP
سوریه و ترکیه

 )RDAدر ترکیه و سازمان عمومی برای توسعه زمین در وزارت آبیاری سوریه برای

بیانیه مشترک

2221

اجرای پروژه ها و برنامه های مشترک مسئول هستند.
اعالمیه در مورد
عراق و ترکیه

مکانیسم جلسات مشترک میان کابینه عراق و ترکیه و همچنین شامل ارتباطات در

ایجاد شورای

مورد موضوع آب مشترک است.

همکاری راهبردی

2229

سطح باال
این توافقنامه بیان می کند که آب نقطه تمرکز همکاری بین دو کشور با تاکید خاص بر
سوریه و ترکیه

بهبود کیفیت آب ،ساخت ایستگاه های پمپاژ آب و سدهای مشترک و نیز توسعه
سیاست های مشترک آب است.
یک یادداشت تفاهم در خصوص آب به عنوان یکی از  99یادداشت تفاهم بین دو کشور

عراق و سوریه

است .احزاب موافقت کردند اطالعات هیدرولوژیکی و هواشناسی را به اشتراک بگذارند
و تخصص در این مناطق را تبادل کنند.

توافقنامه شورای
همکاری
استراتژیک

2222

سوریه-ترکیه
یادداشت تفاهم
آب

2222

 )4-2حوضه آبریز دجله
رودخانه دجله دومین رودخانه بزرگ در جنوبغرب آسیا محسوب می شود که حوضه آبریز آن با چهار کشور ایران،
عراق ،سوریه و ترکیه مشترك است .بخش اعظم آب ورودی این رودخانه از کوههای جنوب شرق ترکیه و رشته
کوههای زاگرس در ایران سرچشمه می گیرد .در گذشته مجموع جریان آب رودخانه دجله در نقطه مرزی ترکیه-
سوریه-عراق حدود  01میلیارد متر مکعب بوده است.
حوضه آبریز دجله با مساحتی بالغ بر  001/222کیلومترمربع بین  0کشور ترکیه ( 02درصد) ،سوریه ( 2/220درصد)،
عراق ( 21درصد) و ایران ( 13درصد) مشترك است (شکل .)01
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شکل  -47مساحت حوضه آبریز فرات واقع در کشورهای مختلف بر حسب کیلومتر مربع و درصد

در سال های اخیر ،دبی رودخانه دجله به علت پروژه های توسعه ای و سدسازی های صورت گرفته توسط ترکیه و
عراق تحت تاثیر قرار گرفته و بشدت کاهش یافته است .از طرفی دیگر ،کیفیت آب رودخانه دجله نیز به دلیل نرخ
باالی تبخیر و توسعه بیش از ظرفیت اکولوژیکی در منطقه در حال شور شدن است .صرفنظر از توافق نامه های کلی
تاریخی در خصوص دو رود دجله و فرات ،تاکنون موضوع کاهش کیفیت و کمیت منابع آب رودخانه دجله مورد توجه
کشورهای منطقه نبوده است .شکل  00موقعیت حوضه آبریز دجله و جدول  02خصوصیات کلی این حوضه را نشان
می دهد.
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شکل  -40حوضه آبریز رودخانه دجله در محدوده مرزی  4کشور ایران ،عراق ،ترکیه و سوریه (مأخذUN-ESCWA and BGR, :
)0279
جدول - 02خصوصیات کلی حوضه آبریز رودخانه دجله (مأخذ)UN-ESCWA and BGR, 0279 :

کشورهای نافع در حوضه

ایران ،عراق ،ترکیه و سوریه

سهم هر کشور از حوضه

ایران  17درصد ،عراق  52/1درصد ،سوریه  3/4و ترکیه
 24/5درصد

مساحت کل حوضه (کیلومتر مربع)

221333

طول رودخانه (کیلومتر)

1233

حجم آورد ساالنه آب به میلیارد متر مکعب (در محل سد کوت)

22

تعداد سدهای ساخته شده

 14سد با ظرفیت حدود  112میلیارد متر مکعب

مساحت اراضی تحت کشت در داخل حوضه (میلیون هکتار)

4/2

مساحت اراضی تحت کشت در خارج حوضه (هکتار)

153333

مجموع جمعیت ساکن در حوضه (میلیون نفر)

23/4
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شکل  03بیانگر میانگین بارندگی ساالنه در حوضه آبریز رودخانه دجله می باشد .بیشترین میزان بارندگی در
ارتفاعات ترکیه و عراق و کمترین میزان آن در محدوده جنوب غربی حوضه در اطراف بغداد مشاهده می شود.

شکل  -49میانگین درازمدت بارندگی سالیانه در حوضه دجله (مأخذ)UN-ESCWA and BGR, 0279 :

بخش اعظم آب ورودی رودخانه دجله از کشورهای ترکیه ایران و عراق سرچشمه می گیرد .شکل  00بیانگر میزان
سهم هر کشور از دبی رودخانه می باشد .سهم کشور ایران بر مبنای دو مرجع مختلف بین  12تا  00درصد برآورد شده
است.

شکل  -44میزان مشارکت کشورهای منطقه در تامین آب حوضه دجله بر مبنای دو مرجع متفاوت (مأخذUN-ESCWA and BGR, :
)0279
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دبی رودخانه دجله با استفاده از داده های دو ایستگاه هیدرومتری موصل و کوت در کشور عراق در جدول 01
نمایش داده شده است .با توجه به این داده ها ،آورد آب ساالنه متوسط درازمدت  82ساله این رودخانه در بازه زمانی
 1331تا  0211معادل  02میلیارد متر مکعب در ایستگاه موصل (با مساحت باالدست  21222کیلومتر مربع) و در بازه
زمانی  12ساله از  1331تا  0222معادل  02/1میلیارد متر مکعب در ایستگاه کوت (با مساحت باالدست 113222
کیلومتر مربع) می باشد .موقعیت این دو ایستگاه در شکل  02نشان داده شده است .نکته قابل توجه این است که در
بازه زمانی  02ساله  1382تا  ،0222میزان آورد آب ساالنه در ایستگاه کوت علی رغم اینکه سطح بیشتری از حوضه را
پوشش می دهد ،حدود  2میلیارد متر مکعب کمتر از مقدار اندازه گیری شده در ایستگاه موصل است .این کاهش آورد
آب در ایستگاه کوت ناشی از برداشت آب و کاهش آورد آب سرشاخه های تغذیه کننده در فاصله بین دو ایستگاه
موصل و کوت می باشد به گونه ای که حداقل دبی ساالنه آب در ایستگاه کوت تا سال  1380معادل  00/2میلیارد متر
مکعب بوده است ،در حالیکه این میزان در سال  0222به میانگین  02ساله  13/3میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.

شکل  -45موقعیت دو ایستگاه هیدرومتری در حوضه دجله

نکته قابل توجه دیگر این است که آورد ساالنه رودخانه دجله در ایستگاه موصل ،در بازه های زمانی مختلف
تغییرات قابل توجهی ندارد و به طور متوسط حدود  02میلیارد متر مکعب می باشد .در حالیکه در بازه زمانی  1382تا
 ،0222میزان آورد ساالنه آب رودخانه دجله در ایستگاه کوت کمتر از ایستگاه موصل گزارش شده است که نشان از
افزایش بهره برداری از منابع آبی در فاصله بین دو ایستگاه موصل و کوت است .سد موصل که با ظرفیتی معادل 11
31

بخش دوم -تاثیرات برنامههای تنظیم آب کشورهای همسایه بر ایران
مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

میلیارد متر مکعب در سال  1382به بهره برداری رسید ،یکی از عوامل اصلی کاهش ورودی آب به رودخانه دجله در
پایین دست موصل می باشد .مهمترین سدی که در باالدست موصل و در کشور ترکیه در حال ساخت است سد ایلیسو
با ظرفیت مخزن حدود  11میلیارد متر مکعب می باشد که در صورت بهره برداری باعث کاهش حجم قابل توجهی از
آورد رودخانه دجله به کشور عراق خواهد شد .در سال  1313طرح های توسعه سازه ای متعددی در محدوده باالدست
کوت برای کنترل منابع آبی رودخانه دجله اجرا شد که نتیجه آن کاهش قابل توجه دبی ساالنه رودخانه دجله از
میانگین  30میلیارد متر مکعب به  11/1میلیارد متر مکعب بوده است.
جدول  -07خالصه آماری تغییرات میزان دبی ساالنه رودخانه دجله در دو ایستگاه هیدرومتری (مأخذUN-ESCWA and BGR, :
)0279
دوره زمانی

حداکثر (میلیارد متر

حداقل دبی (میلیارد متر

میانگین (میلیارد متر

مکعب)

مکعب)

مکعب)

9031

130

22

1201-2211

9031

1131

2130

1201-1210

2131

1232

1239

1201-1202

9031

1131

22

1200-1299

9131

130

1230

1219-2220

9131

130

1231

1290-2220

0232

932

2031

1201-2220

0232

1032

02

1201-1210

0232

1032

01

1201-1202

0230

1032

2930

1200-1299

9130

932

1131

1219-2220

9130

932

1032

1290-2220

ایستگاه (مساحت
حوضه در باالدست به
کیلومتر مربع)

موصل ()01222

کوت ()110222

بر مبنای گزارشات طرح جامع عدن جدید (طرحی مشترك بین سه وزارتخانه عراق به منظور توسعه پایدار مرداب
های عراق) ،اجرای طرح های توسعه ای بخش آب و ساخت سدهای متعدد در عراق باعث کاهش قابل توجهی دبی
رودخانه دجله در دهه  1332شده است .این کاهش دبی باعث تاثیرات منفی بر مرداب های منطقه بین النهرین شده
است .قبل از سال  ،1332متوسط آب قابل دسترس در محدوده بین النهرین حدود  01/2میلیارد متر مکعب بوده است
که این مقدار به متوسط  00میلیارد متر مکعب پس از سال  1332با حداقل دبی  0/0میلیارد متر مکعب ثبت شده در
سال  0221کاهش یافته است .مقایسه داده های ثبت شده در ایستگاه کوت نیز موید این موضوع است .در بازه زمانی
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 1323تا  1380متوسط دبی ساالنه ثبت شده در ایستگاه کوت معادل  00/2میلیارد متر مکعب بوده است که به 13/3
میلیارد متر مکعب در بازه زمانی  1382تا  0222کاهش یافته است.
شکل  01نیز بیانگر روند منفی کاهش آورد رودخانه دجله در ایستگاه کوت بر مبنای داده های اندازه گیری شده در
بازه زمانی  1331تا  0211می باشد .در ایستگاه موصل روند خاصی مشاهده نمی شود که بدلیل عدم احداث سد در
باالدست می باشد.

شکل  )a -42میانگین دبی ساالنه رودخانه دجله در بازه زمانی  7397تا 0277؛  )bدبی میانگین ویژه در واحد سطح حوضه؛  )cسری
زمانی آنومالی دبی در حوضه دجله (مأخذ)UN-ESCWA and BGR, 0279 :

شکل  01بیانگر تغییرات میانگین دبی ماهانه رودخانه دجله در دو ایستگاه موصل و کوت می باشد .با توجه به اینکه
در سال  1313طرح های توسعه سازه ای متعددی در محدوده باالدست کوت برای کنترل منابع آبی رودخانه دجله اجرا
شد که نتیجه آن کاهش قابل توجه دبی ساالنه رودخانه دجله از میانگین  30میلیارد متر مکعب به  11/1میلیارد متر
مکعب بوده است ،بنابراین در شکل زیر میانگین دبی به دو بخش قبل و بعد از سال  1313تقسیم بندی شده است .قبل
از سال  ، 1313رژیم دبی ماهانه رودخانه دجله اینگونه بوده است از فوریه تا ژوئن حداکثر میزان دبی ماهانه و از جوالی
38
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تا ژانویه حداقل میزان دبی ماهانه اتفاق می افتاده است .افزایش دبی ناشی از بارندگی ها در ارتفاعات ترکیه و مرز
ایران و عراق و همچنین ذوب برف های این مناطق می باشد .میزان دبی در ایستگاه کوت به دلیل اینکه سطح
بیشتری از حوضه را پوشش می دهد ،بیشتر از ایستگاه موصل بوده است .اما بعد از سال  ،1313با اجرای طرح های
توسعه ای در باالدست کوت ،میزان دبی در این ایستگاه به شدت نسبت به قبل از سال  1313و همچنین نسبت به
ایستگاه موصل کاهش یافته است (شکل .)03

شکل  -41میانگین دبی ماهانه رودخانه دجله در دو ایستگاه هیدرومتری کوت و موصل در بازه زمانی  7397تا ( 0277مأخذUN- :
)ESCWA and BGR, 0279

 )1-4-2سدهای احداثی روی رودخانه دجله

از دهه  1332تاکنون ،سدهای متعددی در حوضه رودخانه دجله و بر روی سرشاخه های آن احداث شده و یا در
حال احداث است .مجموع ظرفیت این سدها بالغ بر  111میلیارد متر مکعب می باشد .بزرگترین سد احداث شده در
حوضه ،سد تنظیمی ثرثار یا سامرا می باشد که با هدف منحرف کردن بخشی از جریانات رودخانه دجله به سمت دریاچه
ثرثار در غرب سامرا و در نتیجه محافظت از شهر بغداد در برابر سیالبهای مخرب در سال  1320ایجاد شده است .این
سد آب دجله را از طریق کانالی به طول  10کیلومتر به سمت دریاچه ثرثار با حجم  82میلیارد متر مکعب منحرف می
کند و سپس از طریق کانالی به طول  31کیلومتر و با دبی  222متر مکعب بر ثانیه به رودخانه فرات وصل می کند.
مساحت دریاچه ثرثار  0002کیلومتر مربع و میزان تبخیر از آن به طور متوسط حدود  0/81میلیارد متر مکعب می باشد.
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این دریاچه نقش قابل توجهی را در تنظیم آب رودخانه دجله و همچنین جبران کمبود آب رودخانه فرات در زمان کم
آبی بازی می کند.
به دلیل توپوگرافی شدید حوضه رودخانه دجله در کشور ترکیه ،تاکنون طرح های توسعه ای قابل توجهی در این
منطقه انجام نشده است .اما در سالهای اخیر ،ترکیه در قالب پروژه گاپ قصد ساختن  8سد را در این منطقه دارد که
مهمترین آنها سد ایلیسو با ظرفیت بیش از  12میلیارد متر مکعب می باشد و قرار است در سال  0218به بهره برداری
برسد .با پایان یافتن پروژه گاپ ،ترکیه می تواند یک سوم آب ورودی به دجله را تحت کنترل خود در آورد.
تاکنون بیش از  11سد بر روی رودخانه دجله در دو کشور ترکیه و عراق ساخته شده و یا در حال ساخت است که در
جدول  00لیست شده است.

ردیف

نام سد

موقعیت جغرافیایی

سال بهره برداری

ظرفیت مخزن سد (میلیارد متر

مکعب)

ظرفیت تولید برق (مگاوات)

بادوش
()Badush
در دست ساخت
1

(پایین دست سد
موصل به منظور
رفع نگرانی های
مربوط به شکست
سد موصل)

0

سیزر ()Cizre

عراق -نینوا

-

12

112

ترکیه-
سیرناك

در حال
ساخت

2/31

002

122

موقعیت جغرافیایی

جدول  -00سدهای احداث شده و یا در حال ساخت بر روی رودخانه دجله (مأخذ :نگارندگان)
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3

دیکل ()Dicle

ترکیه-
دیاربکر

1331

1

112

0

ایلیسو ()Illisu

ترکیه-
ماردین

در حال
ساخت

12/0

1022

2

سد تنظیمی کوت
()Kut

عراق-
ویست

1333

-

-

1

موصل ()Mosul

عراق -نینوا

1382

11/1

1220

121
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1

سامرا
( Samarra
 )barrageیا سد عراق -سامرا
ثرثار
()Tharthar

1320

2/12

80

8

کرالکیزی
()Kralkizi

ترکیه-
دیاربکر

1331

1/3

32

3

بتمن
()Batman

ترکیه -بتمن

1333

1/0

138

12

گوکسو
()Goksu

ترکیه-
دیاربکر

1331

2/1

-

11

بخمه
()Bekhme

عراق -اربیل

در
دست
ساخت

11

122

120
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بخش کوچکی از رودخانه دجله از مرز ترکیه و سوریه عبور می کند و لذا نقش این کشور در برداشت آب از دجله
قابل توجه نیست .با این وجود ،در سال  0212فاز اول یک طرح آبیاری بر مبنای توافق سال  0220عراق و سوریه به
منظور برداشت  1022میلیون متر مکعب آب از دجله توسط سوریه اجرا شد .آب برداشتی قرار است به منظور آبیاری
 122هزار هکتار از اراضی سوریه مورد استفاده قرار بگیرد.
کشور عراق همواره در طول تاریخ به عنوان بهره بردار اصلی از رودخانه دجله به شمار می رود و تاکنون طرح های
متعدد سدسازی ،آبیاری اراضی کشاورزی و  ...در حوضه آبریز دجله به بهره برداری رسانده است .در سال  1333سد
تنظیمی کوت و در سال  1321سد تنظیمی ثرثار (سامرا) ساخته شد .در سرشاخه های شرقی دجله نیز در کشور عراق
سدهای متعددی در دهه  1312و  1382نظیر سد دوکان ( )Dukanو سد دیبیس ( )Dibisساخته شده است .سد
موصل نیز با هدف کنترل سیالب ،آبیاری اراضی کشاورزی و تولید برق در باال دست شهر موصل با ظرفیت 11/1
میلیارد مترمکعب در سال  1382ساخته شده است.
جدول  03مشخصات سدهای احداث شده بر سرشاخه های رودخانه دجله در عراق را بیان می کند.
جدول  -09سدهای احداث شده بر روی سرشاخه های رودخانه دجله (مأخذ)UN-ESCWA and BGR, 0279 :

ردیف

نام سد

سال بهره ظرفیت (میلیون متر ظرفیت تولید برق
(مگاوات)
مکعب)
برداری

1

دوکان ()Dukan

1311

1822

0

دیبیس ()Dibis

1312

3222

3

دربندی خان ()Derbendikhan

1310

3222

002

0

همرین ()Hemrin

1381

0022

22

2

دیاله ()Diyala

1313

-

-

1

ادهیم ()Adhaim

1333

1222

08

022

در اواسط دهه  ،1312عراق  2/1میلیون هکتار از اراضی خود را به منظور کشاورزی مورد بهره برداری قرار داده بود
که حدود  12درصد آن معادل  3/8میلیون هکتار در حوضه رودخانه دجله واقع شده بود .در سال  1383پروژه آبیاری
اراضی کشاورزی به مساحت اولیه  81222هکتار و هدف  322هزار هکتار اجرا شد .در اوایل دهه  ،1332پروژه جزیره
شمالی به منظور آبیاری  12هزار هکتار اراضی با استفاده از آب سد موصل به بهره برداری رسید .پروژه جزیره شرقی نیز
در اطراف سد موصل به منظور آبیاری  12هزار هکتار اراضی مورد بهره برداری قرار گرفت .در دهه های اخیر سیاست
های آبی و کشاورزی عراق بر احیای اراضی و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی متمرکز شده است که منجر به
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احیای حدود یک میلیون هکتار اراضی و  1/2میلیون هکتار از اراضی تحت احیا شده است .عالوه بر این موارد ،احیای
 302هزار هکتار از اراضی و توانبخشی  822هزار هکتار از اراضی در سالهای اخیر در دستور کار قرار گرفته است.
یکی دیگر از مشکالتی که رودخانه دجله را تهدید می کند ،کاهش کیفیت آب ،شور شدن آب و آلودگی بوسیله
فلزات سنگین است .پساب ناشی از فعالیت های صنعتی بخصوص کارخانه مس ،زهابهای کشاورزی و سکونتگاههای
ترکیه یکی از منابع آلوده کننده آب رودخانه دجله محسوب می شود .عالوه بر منابع آلودگی مذکور ،شوری ناشی از
کشت زیاد و تبخیر باال در عراق ،یکی دیگر از منابع کاهش کیفیت رودخانه دجله به شمار می رود .شکل زیر بیانگر
تغییرات شوری در نقاط مختلف از شمال تا جنوب رودخانه دجله می باشد .در خالل جنگ خلیج فارس در سال ،1331
تاسیسات تص فیه فاضالب در عراق به شدت آسیب دید و لذا پساب های شهری و صنعتی به صورت مستقیم وارد
رودخانه دجله می شود .به عنوان مثال ،روزانه حدود  022هزار متر مکعب پساب وارد دجله می شود .عالوه بر این،
سطوح باالیی از وجود فلزات سنگین در آب دجله در فاصله بین موصل و کوت گزارش شده است (شکل .)08

شکل  -48تغییرات میزان شوری آب در امتداد رودخانه دجله قبل از سال  7389و بعد از سال ( 7335مأخذUN-ESCWA and :
)BGR, 0279

 )2-4-2توافقنامه های مرتبط با رودخانه دجله

تاکنون رودخانه دجله موضوع مستقیم مذاکرات چندجانبه بین ایران ،سوریه ،ترکیه و عراق نبوده است و توافقات
صورت گرفته تاکنون عمدتا بر روی هر دو رودخانه دجله و فرات و با تاکید بیشتر بر روی فرات بوده است (جدول .)00
تنها یک توافقنامه دو جانبه اختصاصی رودخانه دجله بین عراق و سوریه به منظور دادن اجازه به سوریه جهت پمپاژ
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ساالنه  1022میلیون متر مکعب آب از رودخانه دجله و آبیاری  122هزار از اراضی سوریه در سال  0220به امضا رسیده
است که صرفا به کمیت برداشت آب در این توافقنامه اشاره شده است .اگرچه ترکیه به دو حوضه رودخانه فرات و دجله
به چشم یک حوضه واحد نگاه می کند ،اما در توافقنامه های مختلف تنها پایداری جریان در رود فرات را تضمین کرده
است و هیچ اشاره ای به تامین جریان پایدار دجله نکرده است.
منابع آب مشترك همواره یکی از موضوعات مذاکرات دو جانبه بین ایران و عراق بوده است .در سال  0211عراق
ایران را به منحرف کردن آب از سرشاخه های دجله متهم کرد .اخیرا نیز عراق توافق دوجانبه بهره برداری از منابع آب
 1رودخانه مشترك بین ایران و عراق را نادیده می گیرد.
جدول  -04توافقات بین المللی در خصوص بهره برداری از منابع آب رودخانه دجله (مأخذ)UN-ESCWA and BGR, 0279 :

امضاء کنندگان

توضیحات

نام توافق یا معاهده

سال

فرانسه (استعمارگر سوریه)

قردت های استعماری فرانسه و انگلیس در خصوص تشکیل یک کمیته برای هماهنگی
در خصوص برداشت آب از دجله و فرات توافق کردند.

قرارداد بریتانیا-فرانسه

1302

ماده  123تأیید می کند که مسائل مربوط به آبهای فرامرزی باید به طور جداگانه و با
احترام متقابل مورد رسیدگی قرار گیرد .این معاهده همچنین شامل مقرراتی است که
ترکیه قبل از اجرای هر کار هیدرولیکی باید با عراق مشورت کند.

معاهده لوزان

1303

پروتکل الحاقی نهایی تعریف می کند که مرز بین دو کشور به پیروی از اصل تالوگ
است و مرز را در وسط دجله ایجاد می کند ،بدون در نظر گرفتن تغییرات در مسیر
رودخانه.

پروتکل فرانسه-ترکیه

1332

عراق و ترکیه

این نخستین ابزار قانونی همکاری بود .هر دو طرف توافق کردند که ترکیه باید تاسیسات
و تجهیزات اندازه گیری جریان دائمی را تأسیس کند و عراق را به طور دوره ای در مورد
داده های ثبت شده (ماده  )3و پروژه های زیربنایی آب عراق بطور مداوم اطالع دهد.

معاهده روابط خوب
همسایگی و دوستی

1301

عراق ،ترکیه (سوریه در سال
 1383پروتکل را امضاء نموده
است)

این پروتکل ،ایجاد یک کمیته فنی مشترك برای مطالعه موضوع آب های منطقه ای به
خصوص رودخانه های فرات و دجله را حکم می کند.

پروتکل همکاری فنی و
اقتصادی

1382

سوریه و ترکیه

ماده  1این پروتکل بیان می دارد که سوریه و ترکیه با عراق همکاری می کنند تا آب
های فرات و تیریس را در کوتاه ترین زمان ممکن اختصاص دهند .ماده  3قصد دولت دو
کشور را برای ساخت و همکاری در پروژه های آبیاری و آبی در دو رودخانه تأکید می
کند.

پروتکل همکاری اقتصادی

1381

عراق و سوریه

این توافقنامه ،ایجاد یک ایستگاه پمپاژ سوریه در رودخانه دجله را اجازه می دهد.
همچنین منطقه پروژه و حجم آب استخراجی توسط سوریه را مشخص می کند.

توافق ایجاد ایستگاه پمپاژ
در سوریه بر روی دجله

0220

ترکیه و سوریه

این توافقنامه بیان می دارد که آب نقطه تمرکز همکاری بین دو کشور می باشد با تأکید
ویژه بر بهبود کیفیت آب ،احداث ایستگاه های پمپاژ آب (در سوریه روی دجله) و سدهای
مشترك و همچنین توسعه مشترك سیاست های آب.

توافقنامه شورای همکاری
راهبردی ترکیه و سوریه

0223

بریتانیا (استعمارگر عراق)
متحدین و ترکیه

فرانسه (استعمارگر سوریه)
ترکیه
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 )5-2حوضه آبریز اروندرود
اروند رود از به هم پیوستن رودخانه دجله و فرات در شهر قرنه عراق در  312کیلومتری جنوب عراق آغاز می شود و
پس از عبور از شهرهای بصره و خرمشهر در نهایت به خلیج فارس می ریزد .طول این رود حدود  132کیلومتر است.
سرشاخه های اصلی اروند رود از ارتفاعات زاگرس سرچشمه می گیرد و شامل رودهای مهم کرخه ،دز و کارون می
باشد .حوضه آبریز اروند یکی از منابع اصلی تامین آب شیرین ورودی به خلیج فارس محسوب می شود و منابع آب آن
یکی از فاکتورهای ضروری و الزم برای اکوسیستم خلیج فارس محسوب می شود .ساخت سدهای متعدد در باالدست،
ورود پساب های صنعتی و شرب و کشاورزی به رودخانه و در نتیجه کاهش کیفیت آب و شور شدن آن عالوه بر تهدید
زیست محیطی اکوسیستم خلیج فارس ،فعالیت های کشاورزی در حوضه اروندرود را نیز به مخاطره انداخته است.
حوضه آبریز اروند شامل سه زیر حوضه کرخه ،کارون و بصره می باشد که بیشترین میزان آب اروندرود از رشته
کوههای زاگرس سرچشمه می گیرد .شکل  03بیانگر متوسط بارندگی ساالنه در این حوضه می باشد .متوسط دبی
ساالنه رودخانه کرخه  2/8میلیارد متر مکعب و رودخانه کارون  00/2میلیارد متر مکعب می باشد .جمعیت ساکن در این
حوضه در مجموع حدود  11میلیون نفر می باشد.

شکل  -43میانگین بارندگی درازمدت حوضه آبریز اروندرود (مأخذ)UN-ESCWA and BGR, 0279 :
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 )6-2تاالب های منطقه میان رودان
مردابهای میانرودان ،مردابهای بینالنهرین یا مردابهای عراقی ،مجموعه تاالبهایی واقع در جنوب عراق و تا
حدی در جنوب غربی ایران هستند (شکل  .)22این ماندابها ،از باتالق مرکزی (قرنه) ،هورالهویزه (هورالعظیم) و
باتالق حمار تشکیل میشود و بزرگترین تاالب اکوسیستم غربی اوراسیا است .این چشمانداز آبی نادر در بیابان ،ارائه
دهنده زیستگاه برای عربهای هور و جمعیت مهم حیات وحش است .تخلیه بخشهایی از باتالق در  1322میالدی
آغاز شد و تا  ،1312برای گرفتن زمین برای کشاورزی و اکتشاف نفت ادامه داشت .با این حال ،در اواخر  1382و 1332
میالدی و در دوران ریاست جمهوری صدام حسین ،این کار گسترش یافت و به اخراج شیعیان از باتالق انجامید .تا
پیش از سال  ،0223باتالق تا  ٪12از اندازه اصلی خود خشک شده بود .پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال
 ،0223باتالق تا حدّی احیا شد اما خشکسالی همراه با ساختوساز سد در باالدست مانع این روند است .از سال 0211
مردابهای میانرودان در فهرست میراث یونسکو ثبت شدهاست.

شکل  -52موقعیت تاالب های بین المللی منطقه بین النهرین (مأخذ)UN-ESCWA and BGR, 0279 :

تاالب های منطقه میان رودان قبل از خشک شدن به عنوان یک سیستم تصفیه آب طبیعی رودخانه های فرات و
دجله عمل می کردند و آب را قبل از تخلیه به خلیج فارس فیلتر می کردند .در گذشته سیالب های منظم ساالنه دجله
و فرات باعث زیر آب رفتن اراضی تاالب ها تا سطحی بیش از  12هزار کیلومتر مربع می شده است و در فصل خشک
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م ساحت آنها به کمتر از چند هزار کیلومتر مربع می رسیده است .سدسازی مفرط و کنترل آب در باالدست دجله و فرات
در نیمه دوم قرن بیستم باعث کاهش آب ورودی به تاالب ها و در نتیجه خشک شدن آنها شده است .در اوایل دهه
 1332دولت عراق طرحهای گسترده ای را برای احیای تاالب ها شروع نمود زیرا آنها معتقد بودند که خشک شدن
تاالب ها منشا بیماری های زیادی نظیر ماالریا در منطقه و در نتیجه مانع توسعه منطقه ای هستند .در گذشته حدود
 022هزار عراقی در محدوده تاالب ها زندگی می کردند .با خشک شدن تاالب ها ،دولت عراق ساکنین منطقه
بخصوص شیعیان مخالف صدام را مجبور به مهاجرت از محدوده تاالب نمود به گونه ای که امروز تنها حدود  02هزار
نفر از افراد بومی در این محدوده ساکن هستند.
خشک شدن تاالبها باعث از بین رفتن یک منبع عظیم آبی شیرین که زمانی زیستگاهی برای حیات وحش و
پرندگان مهاجر و همچنین حمایت از اکوسیستم خلیج فارس محسوب می شد ،گردید .در حال حاضر این تاالب ها به
زمین های شور لم یزرعی تبدیل شده است که منشا ریزگردها برای ساکنین منطقه و حتی ساکنین مناطق مرکزی
ایران شده است.
در سال  0220تاالب های قرنه و حمار به طور کامل و  12درصد تاالب هورالعظیم خشک شد .پس از سقوط رژیم
صدام حسین ،افراد بومی شروع به تخریب سازه های کنترل آب با حمایت دولت جدید عراق و همچنین سازمان ملل
نمودند و با افزایش میزان بارندگی ها در ترکیه ،سرانجام در سال  0221بیش از نیمی از مساحت تاالب ها دوباره به زیر
آب رفت.
با وجود تمامی ابعاد توسعه منفی در باالدست تاالبها ،متخصصین معتقدند که تاالب های این منطقه تاب آوری
زیادی از خود نشان داده اند و هنوز امکان احیای تاالب های این منطقه وجود دارد.
 )1-6-2روند تغییرات هورالعظیم با استفاده از تصاویر ماهواره ای

شکل  21روند تغییرات سطح تاالب هورالعظیم در بازه زمانی  1312تا  0218را نشان می دهد .کاهش سطح تاالب
در طول بازه زمانی و بخصوص پس از سال  1332ناشی از توسعه طرح های مهار و بهره برداری از آب در باالدست
توسط سه کشور سوریه ،عراق و ترکیه مشهود است .در حال حاضر نه تنها تاالب های دیگر واقع در این منطقه به طور
کامل خشک شده اند بلکه تنها کمتر از یک سوم از مساحت تاالب هورالعظیم مشترك در مرز ایران و عراق باقی مانده
است.
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شکل  -57روند تغییرات سطح تاالب های منطقه بین النهرین (مأخذ :نگارندگان -تصاویر ماهواره ای لندست)

 )7-2پروژه گاپ
ایده اولیه و تصمیم به استفاده از آب رودخانه دجله و فرات از آتاتورك ،بنیانگذار جمهوری ترکیه می باشد .از طرفی
در دهه های  1302و  1332نیاز به انرژی الکتریکی یک مسئله ی اولویت دار برای ترکیه محسوب می شد .پروژه
آناتولی جنوب شرقی 1که مخفف آن در زبان ترکی گاپ ( )GAPنامیده می شود در دهه  1312با هدف تولید انرژی
الکتریکی ،تامین آب و آبیاری زمین های کشاورزی برنامه ریزی شد .اما در دهه  1382اهداف دیگری نظیر بهبود سطح
درآمد و کیفیت زندگی مردم منطقه ،کاهش تفاوت های منطقه ای و کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ترکیه
از طریق بسیج و بهره برداری از منابع منطقه مطرح شد .در پروژه گاپ که شامل  13پروژه منحصر به فرد است ،ساخت
 00سد 13 ،نیروگاه هیدرولیکی و شبکه های آبیاری برای مساحتی حدود  1/8میلیون هکتار پیش بینی شده است .با
توسعه طرح جامع در سال  ،1383گاپ تبدیل به یک پروژه یکپارچه توسعه منطقه ای شد و در حال حاضر نیز شامل
توسعه زیرساخت در کشاورزی ،صنعت ،حمل و نقل ،آموزش و پرورش ،بهداشت و امکانات شهری و روستایی است .در
دو دهه گذشته  03میلیارد دالر مجموعه هزینه پروژه گاپ شده که هدف گذاری آن تامین  02درصد از منابع آب و 02

). Southeastern Anatolia Project (Güneydoğu Anadolu Projesi, GAP
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درصد از مجموعه برق مورد نیاز ترکیه است .تاکنون ساخت  12سد و  3نیروگاه در مجموع  82درصد پروژه گاپ به
اتمام رسیده است و با ساخت سد الیسو به  32درصد خواهد رسید.
مجموع آب قابل ذخیره توسط  00سد گاپ از مجموع آب کلیه سدهای کشور ایران بیشتر است .تنها یکی از
سدهای این پروژه با نام سد آتاتورك ،ظرفیتی معادل  03میلیارد متر مکعب آب دارد .این پروژه تاکنون باعث ایجاد
تنشهای متعددی بین ترکیه ،عراق و سوریه شده است.
منطقه گاپ شامل  3استان است که در شکل  20و  23نمایش داده شده است .سهم این منطقه از سطح کل کشور
ترکیه  3/1درصد است.

شکل  -50موقعیت منطقه گاپ و سرشاخه های رودخانه دجله و فرات (مأخذ :وبسایت پروژه گاپ)
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شکل  -59استان های ترکیه در محدوده اجرای پروژه گاپ (مأخذ :وبسایت پروژه گاپ)

براساس مواد پنج ،شش و هفت "کنوانسیون حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از آبراه های بین المللی سال 1331
سازمان ملل" کشورهای باالدست رودهای بین المللی حق احداث و اجرای پروژه های زیربنایی آبی را در باالدست
رودخانه ،به طوری که سبب بروز مشکالت و آسیب های جدی به کشورهای پایین دست شوند را ندارند .اما ترکیه،
مدعی است همانطور که منابع نفتی هر کشور متعلق به آن کشور است ،منابع آبی هم که از ترکیه سرچشمه میگیرند،
به این کشور تعلق دارند و در دهه های اخیر با احداث سدهایی بر روی این دو رودخانه و به ویژه فرات سبب بروز
اعتراضاتی در دو کشور سوریه و عراق شده است.
عالوه بر واکنش کشورهای منطقه بخصوص سوریه و عراق به برنامه های توسعه ای و کنترل منابع آب دجله و
فرات توسط ترکیه ،سازمان های مردم نهاد ،متخصصین و فعالین زیست محیطی نیز در سراسر جهان به این پروژه
اعتراض دارند .این پروژه باعث تغییر بافت اجتماعی منطقه ،آسیب به اکوسیستم حوضه آبریز دجله و فرات ،کاهش
کیفیت آب ،به زیر آب رفتن مناطق باستانی نظر شهر حصنکیف و مهاجرت اجباری ساکنین بومی خواهد شد.
پروژه گاپ در سال  1311با هدف کنترل منابع آبی دجله و فرات به منظور تولید برق ،آبیاری اراضی کشاورزی و
توسعه منطقه ای جنوبشرق ترکیه آغاز شد .این پروژه مساحتی بالغ بر  12222کیلومتر مربع در محدوده سرشاخه های
دجله و فرات ( 3/1درصد از سرزمین ترکیه) را شامل می شود .جمعیت این منطقه  8/11میلیون نفر معادل  12/1درصد
از کل جمعیت ترکیه می باشد .مجموع منابع آب تجدیدپذیر ترکیه معادل  181میلیارد متر مکعب در سال می باشد که
حدود  08درصد از مجموع کل معادل  23میلیارد متر مکعب در حوضه دجله ( 01میلیارد متر مکعب) و فرات ( 30میلیارد
متر مکعب) قرار دارد .هدف کلی این مگا پروژه این است که  01311گیگاوات ساعت انرژی به صورت ساالنه تولید
نماید و همچنین مساحت اراضی کشاورزی ترکیه را به دو برابر مقدار فعلی معادل  1/8میلیون هکتار افزایش دهد.
استراتژی توسعه ملی ترکیه بر این است که  0میلیون شغل جدید در منطقه تحت پوشش گاپ ایجاد نماید .طبق برنامه
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ریزی های صورت گرفته مقرر بود که پروژه گاپ در سال  0212به پایان برسد اما به دلیل مشکالت تامین مالی و
همچنین فشارهای کشورهای همسایه و متخصصین زیست محیطی تاکنون به تعویق افتاده است .تاکنون حدود 02
میلیارد دالر صرف این پروژه شده است و  12میلیارد دالر دیگر جهت تکمیل پروژه مورد نیاز است.
 )1-7-2طرح جامع گاپ

در طرح جامع گاپ ،سال  1382به عنوان سال شروع دوره طرح جامع در نظر گرفته شده است .دوره چشم انداز این
طرح بیست ساله در نظر گرفته شده است .در آن سال تولید ناخالص منطقه گاپ حدود  01درصد از کل تولید ناخالص
داخلی ترکیه و رشد ساالنه  1/1درصدی هدف گذاری شده است .طرح جامع گاپ ،چارچوبی کلی برای توسعه منطقه
ای شامل موارد زیر را ارائه می کند:
 برنامه ریزی هایی برای توسعه منابع زمین و آب با توجه به ظرفیت های مالی و فنی؛
 تبیین توسعه ناشی از تحوالت در بخش های اقتصادی و اجتماعی ،ایجاد اشتغال و توزیع مربوط به
جمعیت در شهرك های روستایی و شهری؛
 ارزیابی سطح کالن در رابطه با خدمات آموزشی و بهداشتی و نیاز به مسکن و زیرساخت های شهری؛
 بودجه مورد نیاز در طول سال
به همین ترتیب ،طرح جامع گاپ یک راهنمایی است که ادغام و هماهنگی تالش های توسعه ای توسط سازمان
های دولتی مختلف را تسهیل می کند و جهت برنامه ها ،طرح ها و پروژه ها را در زیر مقیاس نشان می دهد .شکل 20
سازمان فضایی افق طرح گاپ را نشان می دهد .اراضی که با رنگ قهوه ای ،زرد و سبز نشان داده شده است به ترتیب
بیانگر محدوده های اولویت دار آبیاری ،سایر محدوده های آبیاری و محدوده های زیرکشت موجود است .خطوط ترسیم
شده روی نقشه نیز بیانگر اولویت های ارتقا محورهای ارتباطی به بزرگراه و ریل در منطقه گاپ می باشد.
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شکل  -54سازمان فضایی افق طرح گاپ (اراضی زراعی ،بزرگراهها ،خطوط ریلی ،فرودگاه ها )... ،بر مبنای طرح جامع پروژه (مأخذ:
)GAP Masterplan, 7383

 )2-7-2اهداف و راهبردهای گاپ

اهداف کلی طرح جامع گاپ به شرح زیر است (:)GAP Masterplan, 1383
 بهبود کیفیت زندگی و درآمد جوامع محلی منطقه گاپ
 کاهش عدم تعادل های منطقه ای بین منطقه گاپ و سایر مناطق ترکیه
 افزایش تولید و ایجاد فرصت های شغلی در مناطق روستایی
 مشارکت در اهداف توسعه اقتصادی ملی و ثبات اجتماعی
اهداف کمی این طرح نیز به شرح زیر می باشد (:)GAP Masterplan, 1383
 به زیر کشت بردن  1/8میلیون هکتار زمین
 تولید ساالنه  01میلیارد کیلووات ساعت انرژی هیدرولیک
 023 درصد افزایش درآمد سرانه
 002 درصد افزایش تولید ناخالص منطقه
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در این طرح ،چهار استراتژی مشخص و اساسی برای رسیدن به اهداف طرح در افق  0222در راستای رسیدن به اهداف
مذکور اشاره شده است که عبارتند از (:)GAP Masterplan, 1383
 توسعه و مدیریت منابع آب و منابع زمین برای اهداف آبیاری و استفاده شهری صنعتی،
 بهبود استفاده از زمین با معرفی سیستم های بهتر مدیریت مزرعه ،شیوه های کشاورزی و طراحی محصول،
 تشویق صنایع تولیدی با تأکید ویژه بر منابع محلی و کشاورزی،
 بهبود خدمات اجتماعی و زیرساخت های شهری برای پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم و جذب پرسنل واجد
شرایط در منطقه.

شکل  -55مراحل تکاملی پروژه گاپ (مأخذ :وبسایت پروژه گاپ)

جدول  -05سوابق برنامه های جامع ،توسعه منطقه ای و برنامه های اقدام پروژه گاپ (مأخذ :وبسایت پروژه گاپ)
سال

برنامه

1383

طرح جامع گاپ ()1383-0222

1330

برنامه طراحی مجتمع کشت و صنعت و بازاریابی محصوالت کشاورزی

1333

برنامه زیرساختها و حمل و نقل منطقه ای

1332

برنامه اقدام اجتماعی

0220

برنامه توسعه منطقه ای گاپ

0228

برنامه اقدام گاپ ()0228-0210

0212

طرح جامع گردشگری گاپ ()0212-0210

0210

برنامه اقدام گاپ ()0210-0218
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 )3-7-2برنامه های اقدام 1پروژه گاپ

به منظور عملیاتی کردن طرح جامع پروژه گاپ ،تاکنون دو برنامه اقدام تعریف شده است:
 -1برنامه اقدام  :0228-0210در این برنامه اقدام چهار محور توسعه 13 ،اقدام اصلی حول این  0محور و بیش از
 322پروژه و فعالیت تحت اقدامات اصلی وجود دارد .چهار محور استراتژیک عبارتند از :توسعه اقتصادی ،توسعه
اجتماعی ،توسعه زیرساخت ها و ایجاد ظرفیت های نهادی.
 -0برنامه اقدام  :0210-0218در این برنامه اقدام عالوه بر چهار محور استراتژیک در برنامه قبلی ،یک برنامه
توسعه زندگی شهری افزوده شده است .این برنامه شامل  112اقدام اصلی و بیش از  030پروژه و فعالیت است.
 )4-7-2وضعیت پیشرفت پروژه گاپ

شکل  21بیانگر میزان سرمایه گذاری عمومی تخصیص یافته به پروژه گاپ در بازه زمانی  1332تا  0211بر مبنای
قیمت های  0218می باشد .تاکنون در مجموع بیش از  113میلیارد لیر معادل حدود  03میلیارد دالر بودجه به این
پروژه تخصیص یافته است که از این مقدار بیش از  122میلیارد لیر معادل حدود  02میلیارد دالر سرمایه گذاری جذب
شده است.

شکل  -52بودجه های تخصیص یافته به پروژه گاپ از سال  7332تا  .0271در مجموع حدود  0/5میلیارد دالر تاکنون بودجه تخصیص
یافته است (مأخذ :وبسایت پروژه گاپ).

. Action Plan
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در مجموع پروژه های گاپ مقرر است  1032مگاوات برق تولید شود که تاکنون  10درصد آن به بهره برداری
رسیده است .شکل  21بیانگر آخرین وضعیت پروژه های تولید برق ترکیه از پروژه گاپ می باشد .تا پایان سال ،0211
 003میلیارد کیلووات ساعت برق در منطقه گاپ تولید شده است که ارزشی حدود  01/13میلیارد دالر (هر کیلو وات
ساعت معادل  1سنت) دارد.

شکل  -51پروژه های تولید برق (مگاوات) به بهره برداری رسیده و در دست ساخت در منطقه گاپ (مأخذ :وبسایت پروژه گاپ) -تا پایا
سال  444 ،0271میلیارد کیلووات-ساعت انرژی الکتریسیته در منطقه تولید شده است.

در حوزه زیرساختی ،تاکنون یک بزرگراه اتصال دهنده منطقه گاپ به بندر مرسین ( )Mersinدر ساحل شمالشرقی
دریای مدیترانه ،یک بزرگراه اتصال دهنده منطقه به عراق و یک فرودگاه باری که سومین فرودگاه باری ترکیه
محسوب می شود در این منطقه به بهره برداری رسیده است .از مجموع  00ناحیه صنعتی بزرگ برنامه ریزی شده،
ساخت  11ناحیه و از مجموع  01ناحیه صنعتی کوچک ،ساخت  31ناحیه به اتمام رسیده است .یک منطقه آزاد با نام
گازیانتپ ( )Gaziantepنیز در منطقه گاپ در سال  1333ایجاد شده است.
تا پایان سال  0211بیش از  3822واحد صنعتی و با اشتغال  013هزار نفر در این منطقه ایجاد شده است .شکل 28
روند افزایشی ایجاد واحدهای صنعتی از سال  0220به بعد را نشان می دهد.
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شکل  -58روند تغییرات تعداد واحدهای صنعتی و اشتغال در منطقه گاپ از سال  0220تا سال ( 0272مأخذ :وبسایت پروژه گاپ)

از جمله سایر زیرساخت های ایجاد شده در حوزه های مختلف می توان به موارد زیر اشاره نمود (مأخذ :وبسایت
پروژه گاپ):
 201/333 هکتار اراضی تحت آبیاری معادل  21/1درصد از کل برنامه اقدام
 1012 کیلومتر کانال آبیاری
 38 کیلومتر تونل
 1218 کیلومتر جاده دسترسی
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 0300 کیلومتر بزرگراه
 0/03 میلیون هکتار تثبیت اراضی
 11 ناحیه صنعتی بزرگ
 31 ناحیه صنعتی کوچک
 08/318 کالس درس
 103 بیمارستان با  11/832تختخواب
 11 مرکز ارائه خدمات اجتماعی
 تکمیل ساختمان چهار فرودگاه دیاربکر ،ماردین ،آدیامان و بتمن
 افتتاح فرودگاه شیرناك ( )Şırnak Airportدر سال 0213
 اجاره  12/111خوابگاه دانشجویی
 اختصاص  0/1میلیارد دالر به  3دانشگاه و ایجاد  12موسسه تحقیقاتی جهت آموزش در سطح تحصیالت
تکمیلی
 آغاز به کار سه پارك علم و فناوری
 حمایت از  3133پروژه تحت برنامه حمایت اجتماعی
 ساخت  0کشتی و تحویل آنها به شهرداری ها ( 0کشتی در سد آتاتورك و  0کشتی در سد بیرکیک)
 ساخت  11/131آپارتمان و  11/321آپارتمان در دست ساخت
جدول  01مهمترین شاخص های اقتصادی منطقه گاپ را نشان می دهد .روند افزایشی صادرات و آمار اشتغال در
بازه زمانی  0220تا  0211قابل توجه است.
جدول  -02روند تغییرات مهمترین شاخص های اقتصادی در منطقه گاپ (مأخذ :وبسایت پروژه گاپ)
0211

0211

0212

0210

0210

0221

0220

-

1331

1812

1113

1233

1028

-

اشتغال (هزار نفر)

8110

8111

8830

3008

8211

3081

183

صادرات (میلیون دالر)

2/2

1/1

1/1

2/3

2/3

3/1

1/3

صادرات (درصد از کل
صادرات ترکیه)

2321

2331

2308

1021

2113

0111

113

واردات (میلیون دالر)

0/1

0/1

0/1

0/1

0/0

1/1

1/2

واردات (درصد از کل
صادرات ترکیه)

جدول  01نیز بیانگر روند تغییر شاخص های زیرساختی در منطقه گاپ می باشد.
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جدول  -01روند تغییرات مهمترین شاخص های زیرساختی در منطقه گاپ (مأخذ :وبسایت پروژه گاپ)
0271

0272

0275

0274

0270

0221

0220

201/333

220/120

010/112

000/208

311/110

010/310

/820
138

1031

1012

1230

311

803

033

اراضی زیرکشت
(هکتار)
کانال های آبیاری
(کیلومتر)

1/218

1/000

1/322

1/112

1/230

2/312

2/111

بزرگراه (کیلومتر)

0300

0021

0183

0113

0211

221

320

آزادراه (کیلومتر)

8

8

8

1

1

1

1

فرودگاه

11

11

11

11

11

8

1

ناحیه صنعتی بزرگ

31

31

31

31

32

02

00

ناحیه صنعتی کوچک

شکل  23بیانگر وضعیت گذشته ،فعلی و چشم انداز منطقه گاپ می باشد.

شکل  -53وضعیت گذشته ،حال و آینده منطقه پروژه گاپ (مأخذ :وبسایت پروژه گاپ)
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 )5-7-2سد آتاتورک

سد و نیروگاه برقابی آتاترك با ظرفیت حدود  03میلیارد متر مکعب ،بزرگترین سد از مجموعه سدهای پروژه گاپ و
کشور ترکیه محسوب می شود که در استان آدیامان قرار دارد .این سد که با هدف آبیاری و تولید برق بر روی رود فرات
در چارچوب پروژه توسعه آناتولی جنوب شرقی (منطقه کردنشین ترکیه) احداث شده است .ارتفاع این سد که دارای 8
توربین است  113متر است و حجم تاج آن  80/2میلیون متر مکعب می باشد .احداث این سد از  0نوامبر  1383آغاز و
در سال  1330به بهرهبرداری رسیده است .نیروگاه این سد سالیانه  8/3گیگاوات انرژی الکتریکی با قدرت 0022
مگاوات تولید میکند .سد آتاتورك از لحاظ حجم کار ساختمانی پنجمین سد بزرگ جهان و از لحاظ تولید برق آبی نیز
در دنیا سوم می باشد .سد آتاتورك بزرگترین سد اروپا و ترکیه محسوب می شود.

شکل  -22موقعیت سد آتاتورک و وضعیت محدوده سد در سالهای  7332 ،7385و  – 0272توسعه اراضی کشاورزی در جنوبشرقی محدوده سد
قابل توجه است( .مأخذ :نگارندگان)

احداث سد آتاتورك باعث بیابانی شدن اراضی زیادی در سوریه و عراق شده است و حتی یکی از دالیلی که برای
شروع جنگهای داخلی در سوریه نام می برند ،کاهش آورده آب فرات و در نتیجه از دست رفتن بسیاری از شغلهای
کشاورزی وابسته به آب فرات می باشد .مهاجرت کشاورزان و روستائیان حاشیه فرات به حاشیه شهر دمشق باعث ایجاد
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مشکالت اجتماعی متعددی برای این کشور و در نهایت مشکالت امنیتی و جنگ در سوریه گردید .بنابراین ،توجه به
موضوع پروژه گاپ برای کشورهای ذینفع از رودهای دجله و فرات بسیار حائز اهمیت است.
 )6-7-2سد ایلیسو

سد ایلیسو یکی دیگر از سدهای پروژه گاپ می باشد که با ظرفیت حدود  12/0میلیارد متر مکعب و ظرفیت تولید
 1022مگاوات برق قرار است در سال  0218به بهره برداری برسد .این سد بر روی سرشاخه های رود دجله احداث شده
است و در صورت بهره برداری از ورود  21درصد منابع آب دجله به خاك عراق جلوگیری میکند و باعث تبعات
زیستمحیطی و تنش آفرینی بین کشورهای ترکیه ،عراق و ایران ایجاد خواهد شد .احداث این سد منجر به خشکی
بخش اعظمی از هورالعظیم و افزایش کانون های ریزگرد در منطقه خواهد شد.
هرچند که سدهای اصلی پروژه گاپ بر روی رودخانه فرات و سرشاخه های آن به بهره برداری رسیده است ،اما
سدهای رودخانه دجله و سرشاخه های آن به دلیل توپوگرافی شدید در این منطقه و مخالفت های جدی بین المللی
هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده است .در مجموع  10ریز پروژه در دجله و سرشاخه های آن تعریف شده است که
 10عدد از آنها در باالدست سد ایلیسو واقع شده است .این  10ریزپروژه ،آب مورد نیاز حدود  322هزار هکتار از اراضی
باالدست سد ایلیسو را تامین خواهد کرد .در مجموع حدود  001222هزار هکتار در باالدست و پایین دست سد ایلیسو
زیر کشت خواهد رفت.
اگرچه ترکیه مدعی است که ساخت سد ایلیسو صرفا برای تولید برق است و تاثیری بر جریان رودخانه دجله نخواهد
داشت ،اما ساخت سد سیزر در پایین دست سد ایلیسو با هدف کشت اراضی زراعی در حال انجام است.
پروژه بحث برانگیز و بسیار چالشی ساخت سد ایلیسو در قالب مگا پروژه گاپ ،نگرانی های متعددی را در بین
ذینفعان شامل کشورهای سوریه و عراق و ایران ،ساکنین محلی ،سازمان های مردم نهاد و متخصصین زیست محیطی
بین المللی برانگیخته است .در حالیکه طراحی سد در سال  1380نهایی شد ،اما به دلیل مشکالت تامین مالی و نگرانی
ها و فشارهای فعالین زیست محیطی ،باستان شناسی و اجتماعی تاکنون به تعویق افتاده است .این سد به عنوان یکی
از  00سد پروژه گاپ در نزدیکی روستای کردنشین ایلیسو و در  12کیلومتری مرز سوریه و ترکیه واقع شده است .این
سد بیشترین ظرفیت تولید برق معادل  1022مگاوات ( 3822گیگاوات در سال) در بین مجموعه سدهای پروژه گاپ را
داراست و با ارتفاع  132متر قادر به ذخیره  12/0میلیارد متر مکعب آب می باشد .پروژه ایلیسو همچنین شامل ساخت
یک سد دیگر بنام سیزر ( )Cizreبه منظور تولید برق اضافه و آبیاری اراضی کشاورزی نیز می شود .هزینه ساخت کل
این پروژه  1/1میلیارد دالر برآورد شده بود که در ابتدا توسط یک کنسرسیوم بین المللی از کشورهای اتریش ،آلمان،
ایتالیا ،ژاپن ،پرتغال ،سوئد ،سوئیس ،بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا تامین مالی شده بود .ساخت سد در سال  0221آغاز
شد اما نگرانی گروه های حقوق بشری ،زیست محیطی و فعالین اجتماعی در سال  0228باعث ایجاد یک کمپین توسط
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گروه های زیست محیطی و سازمان های بین المللی بر علیه پروژه ایلیسو شد به گونه ای این فشارها باعث شد تا
دولت های اروپایی به طور موقت از پروژه کناره گیری کرده و به ترکیه  182روز فرصت به منظور رعایت استانداردهای
بانک جهانی برای انجام پروژه ها را بدهد .پس از مهلت  182روزه ،به دلیل عدم رعایت این استانداردها توسط ترکیه،
سرانجام دولت های اروپایی ،سه بانک و چندین شرکت خصوصی از تامین مالی پروژه کناره گیری نمودند .پس از این
اتفاق ،ترکیه سعی نمود تا تامین مالی پروژه را از طریق سایر نهادهای ملی و بین المللی انجام دهد و سرانجام در سال
 0212ساخت مجدد سد آغاز شد .ساخت این سد به یک مظهر افتخار برای دولت ترکیه تبدیل شده است به گونه ای
که وزیر محیط زیست و جنگلداری ترکیه در اظهارات خود در سال  0223اظهار کرد" :ما به پول آنها نیازی نداریم .ما
این سد را با وجود تمامی موانع و با هر هزینه ای خواهیم ساخت".
 )7-7-2نگرانی های بین المللی در خصوص گاپ

ترکیه همواره بر این موضع تاکید داشته است که پروژه گاپ یکی از پروژه های کلیدی به منظور توسعه اقتصادی
اش در آینده است .اگر چه سوریه و عراق مخالفتی با توسعه اقتصادی ترکیه ندارند اما نگرانی جدی در خصوص تاثیرات
منفی اجرای این پروژه بر روی سرزمین خود دارند و همواره در خصوص کنترل منابع آبی دجله و فرات در راستای
سیاست سلطه بر منطقه توسط ترکیه هشدار داده اند.
 )1-1-1-2کاهش جریان آب ورودی به سوریه و عراق
بخش اعظمی از آبی که در مجموعه سدهای گاپ ذخیره می شود به منظور آبیاری  1/8میلیون هکتار از اراضی
زراعی ترکیه در نظر گرفته شده است .بر مبنای محاسبات به عمل آمده توسط کشور عراق ،اتمام پروژه گاپ باعث
کاهش تا  01درصد آب ورودی دجله به عراق خواهد شد .چنین کاهشی در منابع آب رودخانه دجله پیامدهای جدی
برای عراق خواهد داشت .آب شرب و همچنین آب مورد نیاز کشاورزی بخش اعظمی از جمعیت عراق وابسته به آب
دجله می باشد .کاهش هر میلیارد متر مکعب آب دجله منجر به کاهش حدود  10222هکتار از اراضی کشاورزی خواهد
شد .خروج این میزان اراضی کشاورزی از چرخه تولید باعث کاهش قابل توجه تولید محصوالت کشاورزی ،تهدید امنیت
غذایی عراق ،بیابانزایی ،ایجاد کانون های ریزگرد ،مهاجرت های گسترده و در نتیجه ایجاد مانع در روند توسعه
اقتصادی و اجتماعی عراق خواهد شد.
خشک شدن تاالب های منطقه بین النهرین در جنوب عراق نیز حیات حدود  2میلیون نفر عراقی که وظیفه تامین
حدود  02درصد از غذای عراق را دارند ،مورد تهدید جدی قرار خواهد گرفت .کاهش جریان آب دجله و فرات همچنین
باعث کاهش تولید انرژی برقابی بخصوص در محل سدهای موصل و سامرا می شود .در خصوص کشور سوریه نیز
چنین نگرانی های مشابهی در خصوص کاهش آب ورودی به فرات وجود دارد.
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قبل از ساخته شدن سد کبان در ترکیه در سال  1311بر روی رودخانه فرات ،ترکیه تنها  3درصد آب حوضه فرات را
برای آبیاری اراضی کشاورزی استفاده می نمود .پس از اجرای پروژه گاپ ،به منظور آبیاری اراضی کشاورزی واقع در
حوضه فرات بین  3تا  11میلیارد متر مکعب آب در سال الزم است و در نتیجه بین  32تا  12درصد آب فرات مورد
استفاده ترکیه قرار خواهد گرفت و تنها حدود  22درصد از مرز ترکیه وارد خاك سوریه خواهد شد .الزم به ذکر است که
بر مبنای اظهار مقامات سوریه ،حدود  11درصد از این  22درصد ،آب حاصل از زهاب های کشاورزی ترکیه می باشد و
عمال تنها  02درصد آب با کیفیت وارد خاك سوریه خواهد شد.
در سال  0221یک هیدرولوژیست آمریکایی تاثیرات هیدرولوژیکی و ژئومرفیک ساخت سد ایلیسو را بررسی کرده
است ( .)Williams and Associates, 0221با توجه به یافته های این تحقیق ،ساخت سد ایلیسو و سد سیزر در
پایین دست آن ،باعث کاهش دبی ساالنه رودخانه دجله به کمتر از میانگین تاریخی آن خواهد شد .حتی ممکن است در
سالهای خشک ،حداقل جریان تاریخی ثبت شده در این رودخانه که معادل  12متر مکعب بر ثانیه است ،در خارج از مرز
ترکیه به صفر برسد .ساخت این دو سد باعث تاثیرات مخربی نظیر کاهش کیفیت آب ،افزایش خطر سیل ،فرسایش،
تاثیرات منفی زیست محیطی و  ...بر روی سوریه و عراق خواهد داشت .این تاثیرات منفی در طراحی پروژه در نظر
گرفته نشده است.
 )2-1-1-2کاهش کیفیت آب
کیفیت آب از ترکیه به سوریه و عراق به طور قابل توجهی کمتر از قبل از وارد شدن به مخازن سد در ترکیه خواهد
بود .ورود فاضالب های شهری و زهاب های کشاورزی به آب دجله و فرات در ترکیه بیشتر از گذشته شده است .در
مطالعه ای که در سال  1331در دانشگاه ایلینو انجام شده است نشان داده شده است که سطح آفت کش ها در آب
فرات تا  32درصد بیشتر از زمانی است که هنوز سدی به بهره برداری نرسیده بود ( Kolars and Mitchell,
 .)1331این مطالعه قبل از بهره برداری از سدهای متعدد پروژه گاپ انجام شده است و قطعا در حال حاضر این مقدار از
آلودگی افزایش داشته است.
بر مبنای مواضع دولت عراق ،کاهش کیفیت آب دجله و فرات ،تولید محصوالت کشاورزی در  1/3میلیون هکتار از
اراضی عراق را که حدود  02درصد از کل اراضی این کشور می باشد را مورد تهدید جدید قرار می دهد
(.)Government of Iraq, 0220
 )0-1-1-2جنگ آبی
در سال  ،1338انجمن دفاعی انگلیس در گزارشی تحت عنوان "منازعات بالقوه و جنگ های آبی پایین دست
رودخانه ها به مثابه بمب های آبی ساعتی" منتشر شد نوشت ..." :منطقه دجله و فرات یکی از خطرناکترین بمب های
آبی ساعتی خواهد بود .در حال حاضر به دلیل تکمیل نشدن پروژه گاپ ،منازعات بین کشورها باال نگرفته است اما در
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زمان بهره برداری این پروژه ،این منطقه به یکی از مناطق بسیار خطرناك در جهان تبدیل خواهد شدMarsh, ( ".
.)1333
 )9-1-1-2به زیر آب رفتن شهر باستانی حصن کیف ترکیه
یکی از نگرانی های اصلی در خصوص بهره برداری از سد ایلیسو این است که شهر باستانی  10222ساله حصن
کیف ترکیه پس از آبگیری سد به زیر آب خواهد رفت .دولت ترکیه بجای بهره برداری از منافع عظیم اقتصادی این
میراث فرهنگی ،به دنبال پیروی از سیاست های جاه طلبانه آبی خود است .حصن کیف به عنوان یکی از غنی ترین
فرهنگهای تاریخ بشریت در باالدست منطقه بین النهرین به شمار می رود و بهره برداری از سد ایلیسو منجر به
مهاجرت بیش از  02222نفر از ساکنین این شهر خواهد شد .در سال  ،0228صندوق جهانی آثار تاریخی این شهر را
جزو لیست  122شهر تاریخی در خطر نابودی قرار داد.
 )8-7-2واکنش های اجتماعی به پروژه گاپ

نگرانی گروه های حقوق بشری ،زیست محیطی و فعالین اجتماعی در سال  0228باعث ایجاد یک کمپین توسط
گروه های زیست محیطی و سازمان های بین المللی بر علیه پروژه ساخت سد ایلیسو شد به گونه ای این فشارها باعث
شد تا دولت های اروپایی به طور موقت از پروژه کناره گیری نمایند.
در ابتدای سال  1331نیز کمپینی تحت عنوان کمپین میان رودان 1با محوریت فعاالن زیست محیطی ایران بوجود
آمد .در این کمپین از فعاالن و دوستداران محیط زیست درخواست شده بود تا متن نامه ای که در خصوص پروژه گاپ
برای دبیر کل سازمان ملل تهیه شده بود را به صورت الکترونیکی امضاء نمایند .متن این نامه به شرح زیر است:

1

https://www.change.org/p/mr-ant%C3%B3nio-guterres-secretary-general-of-the-united-nationssafeguarding-hoor-al-azim-lagoon
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شکل  -27نمایی از خشک شدن بخشی از تاالب هورالعظیم (مأخذ :کمپین میان رودان)
"موضوع نامه :نجات تاالب هورالعظیم و متوقف کردن روند ویرانگر تخریب سرزمین در غرب ایران
جناب آقای آنتونیو گوتیرس ،دبیر کل محترم سازمان ملل متحد
با سالم احتراما به استحضار میرساند جمهوری ترکیه در دو دهه گذشته سدهای زیادی در حوضه آناتولی جنوبی و سرچشمه های دجله و فرات ساخته است که
گنجایش تنها یکی از این سازه های غول آسا یعنی سد آتاترك روی فرات که در  1330آبگیری شد به  08میلیارد مترمکعب می رسد .همچنین ساخت سد 12/0
میلیارد مترمکعبی ایلیسو روی سرشاخه های دجله از دسامبر  0210در دست نجام است .ساخت این سدها ،نظام آبشناختی دو رودخانه بزرگ دجله و فرات را به شدت
متاثر و مختل کرده و می کند و به متروکه شدن چندین میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق انجامیده و بحرانی جدی در پایاب آنها یعنی
هورالعظیم بوجود آورده است؛ بحرانی که سبب شده تا تاالب راهبردی هورالعظیم به بزرگترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه بدل شود .جوامع بومی و مردم سوریه،
عراق و ایران؛ یعنی :خاستگاه کهن ترین تمدنهای جهان چون ایرانی ،سوری و بین النهرین ،به شدت از اثرات ویرانگر این سدها آسیب دیده و می بینند .ادامه روند
ویرانگر سدسازی دولت ترکیه و مهار آب این دو رودخانه ،گذشته از نابودی کشاورزی و تشنگی روستاها و شهرها در میان رودان ،طغیان پدیده گرد و غبار در باختر
ایران را هم پدید آورده و پیوسته تشدید می کند؛ فرآیند ویرانگری که نه تنها سالمت که فعالیتهای تولیدی و روزمره مردم را تهدید کرده و آبادبوم های انسانی را به
سمت متروکه شدن سوق می دهد .پیامدهای ویرانگر سدسازی در ترکیه نه تنها به فجایع انسانی ناشی از جنگ تحمیلی در سوریه و عراق دامن زده و حقوق بشر را
تهدید میکند ،که همچنین با مفاد کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ،و بیانیه حقوق جوامع بومی سازمان ملل آشکارا مغایرت تام دارد .چنین است که ما امضاکنندگان زیر از
سازمان ملل متحد و یونسکو درخواست رسیدگی به وضعیت نگران کننده حقابه جوامع بومی مولد در حوضه آبریز دجله و فرات را داریم و خواهان احیای دوباره میان
رودان از طریق گشودن دریچه های سدهای آناتولی جنوبی (بویژه سد آتاترك) و جلوگیری از ساخت و آبگیری سدهای در دست ساخت (بویژه سد ایلیسو) هستیم.
کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان"

نامه مذکور تاکنون توسط بیش از  138هزار نفر به امضاء رسیده است.
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 )8-2موضع کشورهای مختلف در خصوص رودخانه دجله و فرات

1

در سال  1382یک کمیته مشترك فنی بین عراق و ترکیه در خصوص بهره برداری از حوضه دجله و فرات تشکیل
شد .در سال  1383سوریه نیز به این کمیته مشترك پیوست .عراق و سوریه معتقدند همه کشورها در حوضه می بایستی
به آبهای دجله و فرات به عنوان منابع آب مشترك نگاه داشته باشند و استفاده از منابع آب دجله و فرات ،حق طبیعی و
تاریخی این دو کشور می باشد .همچنین این دو کشور دو حوضه رودخانه دجله و فرات را به عنوان دو حوضه مجزا در
نظر میگیرند .کشور سوریه ،مخالف در نظر گرفتن منابع آب رودخانه اورونت ( )Orontesبه عنوان منابع آب مشترك
در حوضه آبی مشترك هستند ،در حالیکه عراق نیز تمایلی به در نظر گرفتن آب جاری از کشور ایران به حوضه دجله به
عنوان منابع آب مشترك بین  0کشور ندارد.
ترکیه معتقد است که چون سرچشمه دجله و فرات از کوههای تحت حاکمیت ترکیه سرچشمه می گیرد ،لذا از واژه
آبهای مرزی استفا ده می کند .همچنین این کشور معتقد است که کل حوضه دجله و فرات به عنوان یک حوضه می
بایستی در نظر گرفته شود و حقابه های هر کشور می بایستی به طور کلی برای هر دو حوضه مورد محاسبه قرار گیرد.
با این موضع ،افزایش جریان در رودخانه فرات به معنای تامین حقابه کشورهای پایین دست محسوب شده و ترکیه می
تواند آب ورودی به دجله را کاهش دهد و یا بالعکس.
سلیمان دمیرل رئیس جمهور سابق ترکیه ( )1333-0222معتقد بود که "ترکیه حق بهره برداری از آب فرات را دارد
چرا که  32درصد آب فرات از ترکیه سرچشمه می گیرد .نه سوریه و نه عراق نمی توانند ادعایی بر استفاده از منابع آبی
رودخانه های ترکیه داشته باشند ،همانطور که ترکیه ادعایی بر نفت آنها ندارد .این مسئله حاکمیت است .ما حق داریم
کاری را که دوست داریم انجام دهیم .منابع آب ترکیه برای ترکیه است ،منابع نفتی آنها برای خودشان هستند .ما نمی
گوییم منابع نفتی خود را به اشتراك می گذاریم و نمی توانیم بگوییم منابع آب ما را به اشتراك می گذارند"
( .)Mitchell, 0222در طی  12سال گذشته لحن ترکیه در خصوص منازعات بر سر آب دجله و فرات مالیم تر شده
است .سوال اصلی این است که چرا ترکیه در حال ساخت و توسعه سازه های عظیم آبی با چنین ظرفیتی بیش از
مجموع کل آب دجله و فرات است .نکته قابل توجه دیگر این است که از سال  1331تاکنون ،ترکیه هیچ معاهده بین
المللی در خصوص استفاده از منابع آب بین المللی را امضاء نکرده است و تمایلی به توافق دو جانبه با هیچ یک از دو
کشور عراق و سوریه ندارد.
اگ رچه روابط عراق و ترکیه در سالهای اخیر رو به بهبودی رفته است اما همیشه سایه اجرای پروژه گاپ بر شکل
گیری روابط دوستانه بین دو کشور تاثیر منفی داشته و پتانسیل شکنندگی این رابطه دوجانبه را بوجود آورده است.

 1مواضع کشورهای مختلف ،از مقاالت و مطالب منتشر شده برگرفته شده است و بیانگر نظرات نگارندگان این گزارش نمی باشد.
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اگر همه سدهای پروژه گاپ به بهره برداری برسد ،ترکیه حدود  102میلیارد متر مکعب در اختیار خواهد داشت .در
دهه  ،1332پس از افتتاح سد آتاتورك ،اوزال رئیس جمهور وقت ترکیه به برخی از کشورهای خاورمیانه نظیر اردن،
فلسطین اشغالی و فلسطین ،پیشنهاد انتقال آب از طریق لوله را داده است اما با توجه به اینکه در آن زمان مشکل تامین
آب هنوز به یک بحران جدی تبدیل نشده بود ،این پیشنهادات عملیاتی نشد .پیش بینی می شود که در آینده ای
نزدیک ،افزایش تقاضای آب ناشی از عوامل مختلف مانند رشد جمعیت ،افزایش استاندارد زندگی ،توسعه صنعت و
کشاورزی و عدم مدیریت منابع آب باعث شود تا کشورهایی مانند ایران ،اردن ،فلسطین اشغالی ،فلسطین و عربستان
سعودی نیاز به آب افزایش یابد و به ترکیه این امکان را می دهد تا آب را از طریق خط لوله به این کشورها به فروش
برساند.
ترکیه ادعا می کند که ارزیابی اثرات زیست محیطی را برای پروژه گاپ به انجام رسانده است .نکته قابل توجه این
است که این ارزیابی تنها محدود به مرزهای داخلی ترکیه می شود و ارزیابی تاثیرات زیست محیطی اجرای این پروژه
بر روی کشورهای عراق و سوریه انجام نشده است.
 )7-2تاثیرات مهار آبهای حوضه دجله و فرات و اروندرود بر ایران
همانگونه به تفصیل در بخش های قبلی تشریح شد ،مهار آبهای رودخانه های دجله و فرات توسط سه کشور ترکیه،
عراق و سوریه منجر به کاهش کیفیت آب این رودخانه ها ،از بین رفتن تاالبهای تاریخی بین النهرین ،برهم خوردن
اکوسیستم خلیج فارس ،افزایش مساحت کانون های ریزگرد ،مهاجرت ساکنین بومی ،به زیر آب رفتن مناطق باستانی
نظیر شهر حصنکیف ترکیه و غیره خواهد شد .کشور ایران اگرچه سهم قابل توجهی در منابع آب دجله و فرات ندارد اما
به دلیل مجاورت با این منطقه رو به بحران ،قطعا با چالش های غیرقابل جبرانی روبرو خواهد شد که در حداقل حالت
ممکن افزایش و گسترش ریزگردها تا عمق کشور و سخت زیست شدن بسیاری از مناطق جنوب غربی کشور را می
توان نام برد .در ادامه برخی از این تاثیرات به طور خالصه بیان شده است.
 )1-7-2تشدید کانون های ریزگرد

صحرای عربستان و شمال آفریقا همواره یکی از کانون های اصلی ریزگرد در منطقه غرب آسیا بوده است و گاها در
توفان های شدید این ریزگردها به کشور ایران نیز وارد می شده است .جنس ذرات موجود در این کانون ها به گونه
ایست که به دلیل درشتی ذرات و نشست سریع ،قابلیت ماندگاری و قدرت انتقال کمتری داشته اند .در دو دهه گذشته و
همزمان با توسعه طرح های کنترل آبهای رودخانه دجله و فرات در کشورهای ترکیه ،سوریه و عراق و در نهایت خشک
شدن تاالب های منطقه میان رودان ،کانون های جدید ریزگرد در غرب آسیا پدید آمده است .جنس رسوبات این کانون
جدید از نوع نهشته های رسوبی ریزدانه است که به سرعت تا ارتفاع زیاد در جو باال رفته و عالوه بر غلظت زیاد و
انتقال سریع به مناطق تا مسافت های بیشتر ،مدت زمان ماندگاری باالیی در جو نیز دارند.
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شکل  -20گسترش کانون های ریزگرد در عراق و سوریه در خالل سال های ( 7921راست) تا سال ( 7981چپ) (مأخذ :سازمان زمین
شناسی کشور)7934 ،

بر مبنای اطالعات سازمان هواشناسی استان خوزستان در دوره زمانی  0222تا  ،0210منشا بیش از  80درصد
توفان های روی داده خارجی می باشد (شکل  -13ماخذ :سازمان زمین شناسی کشور.)1330 ،

شکل  -29سهم کانون های مختلف در توفان های ریزگرد در ایستگاه اهواز در دوره  0225تا  0274بر مبنای اطالعات اداره کل
هواشناسی استان خوزستان (مأخذ :سازمان زمین شناسی کشور)7934 ،

مطالعات متعددی در سالهای اخیر به منظور شناسایی موقعیت کانون های خارجی ریزگردها بر مبنای تصاویر
ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور انجام شده است .عمده کانون های تولید ریزگردهای ایران در کشورهای
عراق ،سوریه و عربستان واقع شده است .بر مبنای مطالعه ای که در سال  1330انجام شده است 2 ،منطقه به ترتیب
اولویت به عنوان کانون های ریزگرد معرفی شده است که به ترتیب عبارتند از )1 :شمالغرب عراق و شرق سوریه در
محدوده رود فرات؛  )0تاالب های خشک شده منطقه بین النهرین در جنوب عراق؛  )3اراضی اطراف دریاچه ثرثار
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عراق؛  )0اراضی غرب عراق و شرق سوریه و  )2شمال عربستان و شرق اردن (شکل  -10ماخذ :سازمان زمین شناسی
کشور.)1330 ،

شکل  -24نقشه پراکنش مکانی ریزگرد با منشا خارجی طی سالهای  7932و ( 7937مأخذ :سازمان زمین شناسی کشور)7934 ،

با توجه به کانون های ذکر شده ،مشاهده می شود شمال عربستان که در گذشته کانون اصلی ریزگردهای موردی
ورودی به کشور بوده است ،در حال حاضر در مقایسه با کانون های جدید ریزگردی در رتبه پنجم قرار گرفته است0 .
کانون جدید ریزگرد ناشی از برداشت های بی رویه آب رودخانه های دجله و فرات و سدسازی های مفرط در این
حوضه آبریز در کشورهای عراق و سوریه ایجاد شده است .بدیهی است با توجه به روند تغییرات اقلیمی ،کاهش بارندگی
ها ،خشکسالی های ممتد ،تقاضای روزافزون آب و پروژه های جاه طلبانه کنترل منابع آبی توسط کشورهای همسایه
بخصوص ترکیه در قالب پروژه گاپ ،قطعا باعث ایجاد کانون های جدید ریزگرد و افزایش فراوانی و غلظت توفان گرد
و غبار ورودی به کشور ایران خواهد شد.
 )2-7-2تهدید اکوسیستم خلیج فارس

تاالب های منطقه میان رودان قبل از خشک شدن به عنوان یک سیستم تصفیه آب طبیعی برای آب رودخانه های
فرات و دجله عمل می کردند و در واقع نقش فیلتر کردن آب قبل از تخلیه به خلیج فارس را بر عهده داشتند .اما در
حال حاضر به دلیل خشک شدن بخش اعظمی از سه تاالب واقع در این منطقه ،آلودگی های ناشی از پساب های
صنعتی و شهری و همچنین زهاب های کشاورزی در باالدست دجله و فرات به صورت مستقیم وارد اروند رود شده و از
آنجا به خلیج فارس می ریزد .کاهش کیفیت آب ورودی به خلیج فارس باعث برهم خوردن تعادل اکوسیستم خلیج
فارس شده و در نتیجه تهدیدی برای سالمت ،شغل و امرار معاش ساکنین مناطق ساحلی اروندرود و خلیج فارس
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خواهد بود .شعاع تهدیدات آلودگی های زیست محیطی خلیج فارس تنها به کشور ما ختم نمی شود و با توجه به گردش
آب در خلیج فارس ،این تهدید متوجه کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز خواهد شد.
 )3-7-2تغییر اقلیم منطقه

هورالعظیم یکی از عوامل تعدیل کننده آب و هوای منطقه در کشور ایران و عراق محسوب می شود و در صورت
خشک شدن باعث افزایش دما و تغییرات آب و هوایی در منطقه نیز خواهد شد .از نظر عرض جغرافیایی ،هورالعظیم هم
عرض با دشت لوت می باشد .این بدین معنی است که همان میزان انرژی ای که از خورشید به دشت لوت می رسد ،را
دریافت می کند .در حال حاضر ،علی رغم اینکه محدوده هورالعظیم در ارتفاع پایین تری نسبت به دشت لوت از سطح
دریا قرار دارد و قاعدتا می بایستی دماهای بیشتری را تجربه کند ،اما به دلیل وجود منابع عظیم آبی در این منطقه،
دمای هوا در اطراف هورالعظیم قابل تحمل تر از دمای هوا در دشت لوت می باشد .اجرای پروژه گاپ و افزایش
تقاضای آب در مسیر رودهای دجله و فرات از سرچشمه تا محل ورود به هورالعظیم ،آب ورودی به این هور در آینده به
شدت کاهش خواهد یافت و عالوه بر ایجاد کانون های جدید ریزگرد که در مسیر بادهای جنوبغربی-شمالشرقی به
کشور ایران وارد می شود ،باعث از بین رفتن امکان زیست در این منطقه جغرافیایی با تمدن چندین هزار ساله خواهد
شد .عالوه بر این ،این افزایش دما به صورت مستقیم باعث کاهش میزان بارندگی ابرهای بارور عبوری از این منطقه
به سمت کشور ایران خواهد شد و لذا می تواند با کاهش بارندگی ها در منطقه زاگرس ،بحران آبی موجود در کشور را
تشدید نماید.
 )4-7-2تهدید سالمت مردم منطقه توسط ریزگردهای آلوده

همانگونه که قبال ذکر شد ،تاالب های منطقه میان رودان در طول تاریخ نقش تصفیه خانه ای طبیعی عمل می
کرده است .ذرات موجود در آب رودخانه های فرات و دجله پس از ورود به این تاالب ها به صورت رسوب ته نشین و
سپس آب با کیفیتی باالتر وارد اروند رود و در نهایت خلیج فارس می شده است .در چندین دهه گذشته و با توسعه
طرح های متعدد صنعتی و کشاورزی و ایجاد سکونت گاه های جدید و همچنین افزایش جمعیت در سکونت گاههای
حاشیه دجله و فرات ،پساب و فاضالب شهری و صنعتی و همچنین زهاب های کشاورزی به صورت مستقیم وارد
رودخانه های دجله و فرات شده است و در نهایت مسیر ،بخشی از این آلودگی ها در تاالب های جنوب عراق ته نشین
شده است .از طرف دیگر آلودگی های شیمیایی و رادیواکتیوی ناشی از جنگ های عراق در چند دهه گذشته نیز
ریزگردها اثرات مهمی روی سالمتی انسان ها دارد و باعث افزایش بیماری هایی چون امراض قلبی ،تنفسی و
سرطان ها می شود که عالوه بر کاهش کیفیت زندگی انسان ها ،باعث می شود جامعه نیز هزینه هایی متحمل شود.
این هزینه ها به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم است.به صورت مستقیم به دلیل خدمات بیمارستانی و دارویی است و
به دلیل غیر مستقیم به دلیل تعطیلی ادارات و مدارس در روزهای آلوده یا کسالت نیروی فعال جامعه و کاهش کیفیت
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خدمات انجام شده توسط آن ها می باشد .اگر گردوغبار ناشی از خاك آلوده باشد ،میکروب های موجود در گردوغبار
وارد بینی و حلق و در نهایت عفونت های ریوی ایجاد می کنند.
 )5-7-2سیل مهاجرت

نتایج مطالعهای تحت عنوان «میزان تمایل به مهاجرت ساکنین شهر اهواز در اثر پدیده ریزگرد» که توسط دانشگاه
جندی شاپور اهواز انجام شده است نشان می دهد ،علیرغم فراهم بودن بستر اقتصادی مناسب در استان خوزستان و
شهر اهواز ،میزان تمایل به مهاجرت در بین ساکنین شهر اهواز به خصوص اشخاص تحصیل کرده بسیار باال می باشد
و طی سال های اخیر میزان مهاجرت فرستی شهر اهواز در اثر وقوع پدیده ریزگرد افزایش یافته است .از طرفی دیگر،
معیشت بخش عمده از ساکنین منطقه بخصوص در سکونتگاههای روستایی ،وابسته به منابع آبی موجود در این منطقه
می باشد .کاهش منابع آبی در دسترس باعث از بین رفتن شغل و معیشت ساکنین منطقه خواهد شد و مهاجرت دسته
ای و سکونتگاهی به سمت شهرهای بزرگ بخصوص در مناطق مرکزی افزایش خواهد یافت.
تهدید دیگر ناشی از کاهش منابع آبی دجله و فرات در خاك عراق این است که با توجه به وضعیت فعلی کشور
عراق ،تمایل به مهاجرت بومیان منطقه (حدود  2میلیون نفر) به کشورهای همسایه بخصوص ایران وجود دارد و در
آینده کشور با سیل مهاجرین غیربومی مواجه خواهد شد.
 )6-7-2پیشروی آب شور خلیج فارس به اروندرود

کاهش دبی ورودی به اروندرود و رودخانه بهمنشیر باعث نفوذ آب شور خلیج فارس به این رودخانه ها و در نتیجه
شور شدن آب خواهد شد .آب شرب شهرهای خرمشهر و آبادان و کشاورزی در این منطقه از محل این دو رودخانه
تامین می شود و لذا شورشدن آب می تواند تبعات جبران ناپذیری برای این منطقه به همراه داشته باشد.
 )7-7-2آتش سوزی تاالب های میان رودان

یکی از پدیده های نوظهوری که اخیرا ساکنین منطقه جنوبغرب کشور را درگیر کرده است ،پدیده آتش سوزی
تاالب هورالعظیم و کاهش کیفیت هوا ناشی از دود می باشد .یکی از عوامل اصلی این آتش سوزی ها ،خشک شدن
بستر تاالب و وجود بقایای چندین ساله گیاهی است که به محض خشکیدگی مستعد آتش سوزی است .این نوع آتش
سوزی در تاالب ها به دلیل تجمیع چندین الیه از بقایای گیاهی در بستر تاالب ،به راحتی قابل اطفاء نمی باشد و
عوارض آن تا مدتها گریبانگیر ساکنین منطقه خواهد بود.
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 )8-7-2تهدیدات امنیتی

در طول ت اریخ منابع آبی مشترك در مناطق مختلف جهان همانگونه که باعث شکل گیری تمدن ها و عامل توسعه
و مشارکت جوامع مختلف بوده است ،یکی از عوامل اختالف ،تضاد ،تنش ،درگیری و حتی جنگ نیز بوده است .این
اختالفات و درگیری ها در مناطق خشک و نیمه خشک بخصوص جنوب غرب آسیا از شدت بیشتری برخوردار بوده
است .رقابت بر سر منابع آبی محدود در مناطق خشک موضوع جدیدی نیست و این رقابت در سالهای اخیر به دلیل
افزایش تقاضا برای آب و کاهش منابع آبی در دسترس شدت یافته است.
سابقه اولین درگیری بر سر منابع آب به پیدایش اولین تمدنها در بیش از  2222سال پیش در منطقه بین النهرین باز
میگردد .اختالف بین سکونتگاههای میانرودان بر سر زمینهای حاصلخیز ،سیستم های آبیاری و انحراف عمدی از
 0222سال قبل از میالد وجود داشته است به گونه ای که حمورابی پادشاه بابل (حدود  1132سال قبل از میالد) قوانین
متعددی به نام قوانین حمورابی در زمینه دزدی و تخلف در سیستم های آبیاری تدوین کرد .سایر داستانهای تاریخی
بیانگر نقش آب در جنگ و سیاست است .به طوری که سارگون دوم پادشاه آشوری ( 102سال قبل از میالد) پس از
غلبه بر ارمنستان ،شبکه آبیاری دقیق آنجا را نابود کرد (اووین.)1381 ،
در تاریخ معاصر نیز ،یکی از عوامل مهم جنگ هشت ساله ایران و عراق بر سر بهره برداری از حوضه آبی دجله و
فرات در ناحیه اروند رود بود.
جیانلوکا سرا ،1فعال محیط زیست و محقق ،که بین سالهای  0222تا  0211از طریق سازمانهای بینالمللی
مختلف در سوریه شاغل بوده و دولت سوریه را در پیشبرد برنامههای حفاظت از محیط زیست یاری می داده است،
معتقد است که جنگ داخلی در سوریه نتیجه گسترش بیابان و تخریب اکولوژی شکننده دشتهای به موازات
خشکسالی طوالنی مدت در این کشور روی داده است .البته این به معنای انکارِ عوامل دیگر نظیرِ دخالتهای
ژئوپولیتیک کشورهای دیگر بویژه ایاالت متحده ،رژیم اشغالگر فلسطین و عربستان نیست ،بلکه به معنایِ تأکید بر
نقشِ کلیدی خشکسالی و تخریبِ زیست بوم در فراهم کردنِ بستری مستعد برای بحران است .فرایندی که از 1328
آغاز شد؛ یعنی زمانی که دروازهی «سرزمینهای مشتركِ متعلق به قبایل بادیهنشین» به روی چرای نامحدود دامها
گشوده شد .این امر نه تنها به فروپاشی زیست بوم منطقه انجامید ،بلکه نهایتاً منجر به تخلیهی منابع آب و از میان
رفتن کشاورزی مناطق وسیعی از سوریه نیز شد .شکستِ دولت سوریه در یافتن راهکاری برای جلوگیری از این روند
تخریبی ،در نهایت به آشوب اجتماعی و جنگ داخلی انجامید.

. Gianluca Serra
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سرا در سال  0223در گزارشی اعالم کرد ،چنانچه روندِ بیابانزایی گستردهای که بیشتر دشتهای سوریه را
فراگرفته است ،به سرعت متوقف نشود ،بیابانزایی و فروپاشی زیست بوم منطقه میتواند به عاملی مهم برای بروز
بحران های اجتماعی ،یا حتی جنگ داخلی در این کشور تبدیل شود .او اعالم کرد در صورتی که اقدامات عاجل برای
ترمیم و بهسازی این دشت ها و جلوگیری از بیابانی شدن آنها گرفته نشود ،این بیابان ها بیش از نیمی از مساحت
کشور را فرا خواهد گرفت .او در گزارش خود عنوان کرد که چرای بیش از حد دامها که بیش از ظرفیت بازتولید مراتع
در دشتها و مراتع سوریه بود ،عاملِ اصلی تحلیل رفتن زیست بوم های منطقه است .همچنین او در یک پروژه چهار
ساله که توسط سازمان خواروبار کشاورزی ( ) FAOحمایت می شد ،به عنوان کارشناس ارشد در کشور سوریه
مشارکت داشت .یکی از مهمترین دستاوردها و نتایج اجرای این پروژه این بود که چرای بیش از حد در دشتهای
سوریه مهمترین عامل تخریب بوم شناختی و گسترش بیابان بوده است .اما این هشدارهای بیدارباش چندان مورد توجه
مقامات دولتی قرار نگرفت .زیرا برای بسیاری از کارشناسان دولت سوریه سادهتر بود که این مشکالت را به عوامل
خارجی مانند خشکسالی طوالنی یا تغییر جهانی اقلیم نسبت دهند .گرچه خشکسالی ها در مناطق نیمه خشک کشور
سوریه ،پدیده ای طبیعی تلقی می شده است که در بازه های زمانی مختلف روی میداده است .افزون بر این ،تغییر
اقلیم جهانی نیز اصطالحی است که سالهای زیاد بر سر زبانها افتاده بود .نسبت دادن این مشکالت به عوامل خارجی
به مانند بهانهای برای فرار از مسئولیت و موجه جلوه دادن سیاستهای ناپایدار دامپروری در این مناطق به کار گرفته
میشد.
الزم به توضیح است که مناطق دشتی حدود  22درصد از سطح کشور سوریه را شامل می شود .این دشت ها برای
قرنهای متمادی توسط دامهای بادیهنشینان بومی ( )Bedouinsدر این سرزمین بزرگ (همراه با قسمتهایی از
عراق ،عربستان و اردن) به صورتی پایدار مورد بهره برداری قرار می گرفتند .لذا هر ایل و قبیله دامهایی معین را در
فصلی معین به چرا میبردند و همواره تعادل بین دام و ظرفیت این مراتع را رعایت می کردند .این سازوکار فرایندی
پایدار بود که باعث می شد بهره برداری از مراتع هرگز بیش از توان بازتولید آنها صورت نگیرد ،به گونه ای که دامدارانِ
عرب این مناطق به پیشگامان ایجاد مناطق حفاظت شده شهرت داشتند .این دامداران چرای دام را در بخشهایی از
مراتع به صورت موقتی یا دائم ممنوع میکردند .این مناطق حفاظت شده به «حِما» موسوم است .این سازوکارها باعث
شده بود تا زیست بوم های مرتعی این منطقه طی قرنها پایدار بماند.
اما شکلگیری دولت های مدرن در سوریه و اعالم این مناطق به عنوان اراضی ملی ،سرآغازی برای فرایند تخریب
و تحلیل رفتن زیست بوم های منطقه بود .تفکر اولیه ملی کردن اراضی طبیعی و افزایش بهرهوری از منابع ملی توسط
دولت از شوروی اقتباس شد و بدون هیچ نگاهِ انتقادی در دستور کار دولت قرار گرفت .در سال  ،1328دولتِ سوریه
دشتهای وسیع این کشور را ملی اعالم کرد و به این ترتیب این مناطق را عمالً به منطقهای آزاد (تبدیل کاالی
خصوصی به کاالی عمومی) برای بهرهبرداری تبدیل کرد .در نتیجه اتخاذ این سیاست ،ارتباط و تعادل پایداری که بین
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منابع طبیعی و کاربران بومی آن مناطق طی قرون متمادی شکل گرفته بود ،به ناگاه از هم گسست و دچار اختالل و
فروپاشی شد.
سیاست های مخرب دیگری نیز به موازات سیاست های ملی کردن اراضی ،در دشتهای شرقی سوریه ،و در
منطقهای در شرق رود فُرات رخ داد که این مناطق ظرفیت پذیرش این دسته از فعالیت ها را نداشتند .این سیاست
توسعه کشاورزی متمرکز مبتنی بر آبیاری و بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی بود که به شدت تحت حمایت دولت قرار
داشت .این فرایندها باعث شد تا برای چندین دهه ،بدون کنترل و مدیریت اصولی این منابع ،آب از سفرههای محدود
زیرزمینی به باال پمپاژ شوند .به این ترتیب همزمان با تخلیهی سفرههای زیرزمینی ،هر سال چاههای عمیقتری حفر
میشد و سوخت بیشتری برای پمپاژ آب مورد نیاز بود .بتدریج سفره های آب زیر زمینی کاهش پیدا کرد و بازدهی
اراضی به طور مرتب کم شد که پیامدهای این پدیده به کمیابی منابع و فقر گسترده در این مناطق منتهی شد.
الزم به توضیح است یکی از مهمترین ویژگی های کلیدی و ساختاری اقلیمهای مناطقی مانند سوریه و همچنین
ایران زیست بوم های شکننده و آسیب پذیر این مناطق است زیرا میزانِ رطوبت و نزوالت جوی در آنها به صورت
دورهای تغییر میکند .این دورهها معموال پنج تا هفت سال طول میکشند ،اما این پدیده در بسیاری از مناطق جهان به
دلیل تغییرات اقلیمی طوالنی تر شده است .لذا تخریب مستمر این زیست بوم های نیمهخشک منطقه ،بتدریج تابآوری
آنها را به صورت مستمر کاهش می دهد .از سوی دیگر گرمایش جهانی و تاثیر آن در ایجاد الگوهای بلندمدت
خشکسالی در منطقه ،شدت و فراوانی چرخههای خشکسالی دشتهای سوریه را تشدید کرد .در گذشته به دلیل بهره
برداری پایدار از این مناطق برقراری تعادل بین فعالیت های انسانی و ظرفیت تحمل منطق ،زیست بوم های این
دشتها تابآوری بیشتری داشتند ،در نتیجه می توانستند خشکسالیهای شدید و طوالنی را تحمل کنند .اما کاهشِ
تابآوری زیست بوم های منطقه باعث شد که در دههی اخیر ،دامداران و کشاورزان منطقه از افتِ ناگهانی و شدید
حاصخیزی خاك و افزایشِ فراوانی طوفانهای خاك  ،که خود نتیجه افزایش فرسایش خاك است ،و همچنین گسترش
بیابان ها به صورت مستمر نگران شوند.
خشکسالی شدید بین سالهای  0221تا  ،0212قطعِ ناگهانی یارانههای دولتی و افزایش شدید قیمت سوخت که
برای پمپاژ آب از چاههای عمیق حیاتی بود؛ نهایتاً به فروپاشی کامل کشاورزی در منطقههای شرقی سوریه انجامید.
همزمان ،زوالِ و نابودی زیست بوم های منطقه به حدی بیسابقه رسید .یک روزنامهنگار محلی در شرق سوریه در سال
 0223خطاب به «گروه بینالمللی بحران» اعالم کرد که خشکسالی و کاهش و نابودی منابع آب ،در واقع می تواند
زمینه ساز فاجعه در این منطقه شود .هشدارها و اعالن بیدارباش هایی که قبال توجه ای به آنها نمی شده است ،اما به
موضعی فراگیر و ملموس تبدیل شد .به این ترتیب مجموعه ای از بحران های زیست محیطی و فروپاشی کشاورزی و
دامداری در این منطقه ،بحران اجتماعی و سیاسی بیسابقهای را در نواحی روستایی و غیرشهری سوریه ایجاد ،و به
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جابجایی و مهاجرت داخلی گسترده ای منتهی شود ،به گونه ای که به دلیل تاخیر در اتخاذ تدابیر مناسب و به موقع،
دولت نتوانست این بحران را به خوبی مدیریت کند.
در یادداشت کوتاهی که در این گزارش آمده بود ،در نتیجه خشکسالی و به دنبال آن کمبود آب باعث مهاجرت و
جابجایی گسترده کشاورزان و دامداران منطقه شد .بر اساس این یادداشت برخی از محققان و تحلیلگران ،کمبود آب به
عنوان کاتالیزور در بحران سوریه عمل کرده است .یافته های برخی از منابع علمی نشان می دهد که خشکسالی طوالنی
مدت در سوریه که بیش از پنج سال طول کشید ،منجر به کاهش قابل مالحظه تولیدات کشاورزی و افزایش بیکاری و
مهاجرت در این کشور شد ،به طوری که حدود  1/2نفر از جمعیت روستانشین برای یافتن کار به شهرها از جمله
شهرهایی که شورش ها در مارس  0211از آنجا آغاز شده بود ،مهاجرت کرده بودند .این مهاجرت ها باعث ایجاد
مشکالتی در شهرها و کشورهای مبداء و مقصد شده و تبعات امنیتی و اجتماعی و رکود ارزش های انسانی را به دنبال
دارد .تخریب تاسیسات ،نگهداری نکردن از آن ها و محدودیت منابع تامین انرژی باعث شده است که دسترسی مطمئن
به آب  22درصد کاهش یابد که این مسئله باعث شده است حدود  13درصد مردم سوریه برای تامین آب مورد نیاز خود
متحمل هزینه های زیادی شوند .به این ترتیب زنجیره ای از این رخداد که از کمبود و نابودی منابع آب در این کشور
آغاز شد ،به مجموعه ای از ناآرامی ها و جنگ در این کشور منتهی و فجایع انسانی را در این کشور به همراه آورده
است که می تواند در سایر مناطق جهان با شدت و ضعف هایی بروز نماید.
باید یاد آور شد تسلسل حوادث ناشی از مجموعه از عوامل طبیعی (مانند خشکسالی) و عوامل انسانی (بهره برداری
بی رویه از منابع پایه) که منجر به به تخریب و فروپاشی می شوند ،برای بسیاری از بوم شناسان ملموس و آشکار است،
اما با توجه به اینکه در بسیاری از موارد این فرایندهای مخرب به کندی روی (مانند کاهش سطح آب های زیرزمینی)
می دهند و برای بسیاری از مردم و همچنین سیاست گذاران چندان قابل درك نیست ،در نتیجه به اعالن های
بیدارباشی که از سوی این طیف از صاحب نظران عنوان می شود ،گوش فرا نمی دهند یا بسیار دیر به این مسائل توجه
می کنند (سرا.)0212 ،
 )11-2حوضه آبریز هیرمند
حوضه سیستان یک حوضه آبریز بسته است که بخشهای بزرگی از جنوب غرب افغانستان و بخشهای کوچکی از
جنوب شرق ایران را در بر میگیرد (شکل  .)11این حوضه یکی از خشکترین مناطق جهان بوده و با خشکسالیهای
طوالنی مواجه است .این حوضه شامل تعدادی رود است که از ارتفاعات افغانستان سرچشمه می گیرند و به سمت
دریاچهها و تاالب های آب شیرین هامون و در نهایت به سمت چاله آب شور چاله گودزره افغانستان که در انتهای
حوضه سیستان واقع است ،روان هستند.
مهمترین رودهای این حوضه عبارتند از هیرمند (هلمند) ،ارغندآب ،خاش ،فراه ،هاروت و ارغستان (شکل .)12
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رود هیرمند بزرگترین بخش از این حوضه را زهکشی کرده و عمدتاً از ذوب برفهای کوههای هندوکش تغذیه
میشود .این رود از به هم پیوستن شاخه های متعددی در کوههای هندوکش پدید می آید و پس از طی بیش از 1222
کیلومتر به نقطه مرزی ایران و افغانستان می رسد .در این نقطه رود هیرمند به دو شاخه اصلی به نامهای سیستان و
پریان مشترك تقسیم می شود .شاخه سیستان عالوه بر تامین آب چاه نیمهها ،آب مورد نیاز کشاورزی در دشت
سیستان و همچنین حقابه زیست محیطی تاالب هامون را فراهم می آورد .شاخه پریان مشترك نیز در امتداد مرز ایران
و افغانستان حرکت کرده و در نهایت وارد هامون پوزك در خاك افغانستان می شود.
رودخانه فراه نیز از شمال وارد هامون صابری شده و در صورتی که هامون صابری و هامون پوزك از آب پر شوند،
از طریق هامون برینکاگ به یکدیگر متصل خواهند شد .رودخانه سیستان نیز پس از طی مسافتی حدود  22کیلومتر
وارد هامون هیرمند می شود .در شرایط پر آبی که تمامی هامون ها با ظرفیتی بیش از  13میلیارد متر مکعب از آب پر
شوند ،سر ریز آب از هامونها مجددا وارد گودزره در خاك افغانستان خواهد شد (شکل .)11

شکل  -25حوضه آبریز هیرمند و رودخانه های اصلی این حوضه

 )1-11-2هامون های سیستان

پستترین بخش حوضه هیرمند در انتهای جنوب غربی حوضه را دریاچههای کمعمقی تشکیل داده که به نام
هامونها شناخته میشود .به نظر میرسد که در زمانهای گذشته یک دریاچه هامون وجود داشته ولی امروزه این
دریاچه به چند تاالب تقسیم شدهاست که از شمال به جنوب عبارتند :هامون پوزك ،چونگ سرخ ،برینگاك ،هامون
صابری ،هامون هیرمند و دریاچه شور گودزره .در ادامه به طور مختصر توضیحاتی در خصوص ویژگی های این تاالب
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ها و دریاچه ارائه شده است ( .)UNEP, 0221همانگونه که در شکل  10مشخص است ،هامون پوزك و بخشی از
هامون صابری در خاك افغانستان واقع شده است.

شکل  -22هامون های حوضه هیرمند در دشت سیستان -پیکان ها در شکل سمت چپ ،جهت جریان طبیعی آب را نشان می دهند.
(ماخذ)UNEP, 0222 :

 )1-1-13-2هامون پوزک
هامون پوزك عمدتاً در افغانستان قرار دارد .این دریاچه از طریق کانال پریان مشترك آب رود هیرمند و نیز آب رود
خاش و دیگر رودهای کوچک را دریافت میکند .مساحت این دریاچه حدودا  1023کیلومتر مربع که تنها  0درصد آن
معادل  11کیلومتر مربع ،در ایران واقع شده است .متوسط عمق این دریاچه  3متر در خاك افغانستان ،و  0متر در خاك
ایران است .بخشی از این تاالب در خاك ایران ،در کنوانسیون  1312رامسر به عنوان تاالب حفاظت شده به ثبت
رسیده است .بخش واقع در خاك ایران در مقابل خشکسالی بسیار آسیبپذیرتر است.
 )2-1-12-2تاالب چونگ سرخ

1

چونگ سرخ یک تاالب کوچک به مساحت  12کیلومتر مربع با عمق آب حداکثر  1متر می باشد که در مجموعه
تاالب های هامون واقع شده است .سرریز آب از تاالبهای مجاور منشا آبگیری این تاالب کوچک می باشد و به طور
مستقیم از هیچ رودخانه ای آبگیری ندارد.

. Chonge Sorkh
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 )0-1-12-2تاالب برینگاگ

1

برینگاك با مساحت  000کیلومتر مربع و عمق حداکثر یک متر ،هامون پوزك را به هامون صابری متصل می کند.
این تاالب که به سرعت آبگیری می شود و به سرعت نیز خشک می شود و لذا تغییرات سطح آب آن زیاد است .
 )9-1-12-2هامون صابری
هامون صابری بین ایران و افغانستان قرار دارد .این دریاچه آب شاخه پریان از رود هیرمند ،فراه رود (به صورت
غیرمستقیم) و هاروت رود را دریافت میکند .مساحت این هامون  1110کیلومتر مربع با عمق حداکثر  3متر است.
سرریز آب از هامون پوزك از طریق تاالب برینکاگ وارد هامون صابری می شود.
 )0-1-12-2هامون هیرمند
بیشتر آب رود هیرمند از راه کانالی به نام رود سیستان وارد دریاچه هامون هیرمند میشود که بهطور کامل در خاك
ایران قرار دارد .مساحت این هامون  0383کیلومتر مربع با حداکثر عمق  0متر است .سرریز آب از هامون صابری و
همچنین چند جریان رودخانه ای از دشت سیستان منبع تامین آب این هامون است.
 )1-1-12-2دریاچه گودزره
این دریاچه که بر اثر سرریز آبهای اضافی هامون هیرمند بوجود آمده دارای طول  122کیلومتر و عرض بین 02-12
کیلومتر است .آب آن شور و از سطح دریا  021متر ارتفاع داشته و در موقع کم آبی به باتالق تبدیل می شود .مساحت
این دریاچه  0018کیلومتر مربع با عمق حداکثر  12متر و ظرفیتی معادل  00میلیارد متر مکعب دارد .در دهه 1332
بیش از  82درصد از ظرفیت این دریاچه از آب پر بوده است.
تاالبهای «انتهای جنوبی هامون پوزك» و «هامون صابری و هامون هیرمند» در سال  1332به دلیل کاهش آب
ورودی ،خشکسالی ،ایجاد سازههای آبی در افغانستان ،تخصیص آب برای مقاصد آشامیدنی و کشاورزی از سوی ایران و
افغانستان و ورود ماهی غیربومی «آمور» که نوعی ماهی گیاهخوار و نسل نیهای منطقه را از بین برده و لذا در
فهرست قرمز کنوانسیون رامسر قرار گرفتهاند.

. Baringak
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جدول - 08خصوصیات مجموعه تاالبهای دشت سیستان

تاالب

متوسط عمق

مساحت (کیلومتر

(متر)

مربع)

برینگاک

1

222

222

چونگ سرخ

1

23

23

هامون هیرمند

2

2327

4444

هامون پوزک (افغانستان)

3

1453

4323

هامون پوزک (ایران)

2

21

122

هامون صابری

3

1121

3424

5342

13322

2414

24145

جمع کل تاالبهای فوق
گودزره

13

حجم (میلیون متر مکعب)

(ماخذ)UNEP, 0222 :

شکل  11نقشه کاربری اراضی تهیه شده از تصاویر ماهواره ای در سال  1338را نشان می دهد .در این سال
مجموعه تاالب های هامون و همچنین دریاچه گودزره تقریبا پر از آب است .شکل  ،18روند تغییرات کاربری اراضی
دشت سیستان در سه سال  1338 ،1311و  0220را نشان می دهد .وابستگی وسعت اراضی کشاورزی منطقه به میزان
آب موجود در مجموعه تاالب ها قابل توجه است .دلیل اینکه در تصویر سال  ،0220دریاچه گودزره علی رغم
خشکسالی دارای مقداری آب می باشد این است که این دریاچه ظرفیت مخزنی بیش از  00میلیارد متر مکعب دارد،
بنابراین پس از آبگیری کامل ،حدود  12سال طول می کشد تا به طور کامل تخلیه شود.
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شکل  -21نقشه کاربری اراضی دشت سیستان مستخرج از تصاویر ماهواره ای سال ( 7338ماخذ)UNEP, 0222 :

شکل  -28روند تغییرات کاربری اراضی محدوده دشت سیستان در سالهای  7338 ،7312و ( 0220ماخذ)UNEP, 0222 :
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 )1-1-12-2چاه نیمه ها
چاه نیمهها ،چالهها و گودالهای طبیعی بزرگی هستند که در فاصله  22کیلومتری شهر زابل و  2کیلومتری
شهرستان زهک و در کنار روستای قلعه نوی قرار دارد .در سیستان چهار چاه نیمه وجود دارد که آب مازاد رودخانه
هیرمند توسط کانالی به آن هدایت میشود (شکل  .)13پس از خشکسالی سال  1303که به دلیل نبود آب در منطقه
باعث مهاجرت تعداد زیادی از مردم سیستان گردید ،دولت وقت اکیپی را برای مطالعه بر روی ایجاد منابع ذخیره آب
مامور کرد که متعاقب آن گروهی ژاپنی پس از مطالعه چاله های چاه نیمه را برای این منظور در نظر گرفتند و با ایجاد
کانالهایی ورود آب به این مخازن را تسهیل کردند .بنابراین مخازن طبیعی چاه نیمه به منظور ذخیره بخشی از آب مازاد
رودخانه هیرمند و استفاده از این ذخیره در فصول کم آبی و خشک مورد استفاده قرار گرفت .این مخازن در بهمن ماه
 1312آبگیری شد .در زمان پر آبی دریاچه (تراز ارتفاعی  030متر) مساحت مخازن 1و0و 3به ترتیب برابر با 02و11و3
کیلومتر مربع مجموعاٌ  01کیلومتر مربع است .کانال ورودی دارای  0کیلومتر طول بوده و در  0کیلومتری باال دست سد
کهک احداث گردیده است که در موقع پرآبی که دبی رودخانه هیرمند به  322الی  222متر مکعب در ثانیه می رسد
 132تا  112متر مکعب آب در ثانیه به چاه نیمه وارد می سازد .این مخازن در حال حاضر آب شرب کل منطقه
سیستان و شهر زاهدان را نیز تامین می کند.

1

گنجایش  3چاه نیمه  1تا  3حدود  122میلیون متر مکعب و چاه نیمه  0نیز تا  822میلون متر مکعب است که به
صورت دریاچه مصنوعی در آمدهاند .ظرفیت کل این چاه نیمهها در بهترین حالت یک هفتم مجموعه تاالبهای هامون
است .در مواقع کم آبی ،آب شرب و قسمتی از آب کشاورزی سیستان از این دریاچه مصنوعی تأمین میشود .قابل ذکر
است که حجم آب این چاه نیمهها با توجه به خشکسالیهای مکرر سالهای اخیر و پرداخت نشدن حقابه دریاچه هامون
از طرف کشور افغانستان کاهش یافته و خطرات زیستمحیطی آن منطقه را تهدید کرده و در صورتی که آب ورودی از
کشور افغانستان کماکان به صورت سیل وارد منطقه سیستان شود مشکالت آب شرب نیز بر تهدیدات ناشی از
خشکسالی  12ساله افزوده خواهد شد.

 . 1برگرفته از وبسایت صدا و سیمای استان سیستان و بلوچستان
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شکل  -23موقعیت چاه نیمه ها بر روی تصویر ماهواره ای تاریخ  79مرداد ( .7988ماخذ :نگارندگان)

 )2-11-2اقدامات سازه ای و توسعه ای افغانستان در حوضه آبریز هیرمند

افغانستان یکی از کشورهای دارای منابع آبی سرشار به شمار می رود .این کشور سرچشمه آب رودخانه های
متعددی است که از طریق  0حوضه آبی مشترك به کشورهای همسایه اش نظیر ایران ،ترکمنستان ،پاکستان،
تاجیکستان و ازبکستان جاری می شوند .افغانستان به عنوان یک کشور باالدست در حوضه های آبی مشترك تاکنون
به دلیل جنگ و مشکالت داخلی نتوانسته از منابع آب خود بهره کافی برده و به کنترل آبهای فرامرزی خود بپردازد .اما
در چند سال گذشته و با شدت گرفتن خشکسالی ها و مطرح شدن بحث تغییر اقلیم ،توجه این کشور به کنترل منابع
آبی بخصوص منابع آبهای فرامرزی در راستای تولید برق ،توسعه اراضی کشاورزی و توسعه اقتصادی معطوف شده
است .افغانستان دارای  0حوضه آبی مشترك با کشورهای همسایه خود میباشد که عبارتند از:
 .1حوضه آمودریا (افغانستان ،تاجیکستان ،ازبکستان ،ترکمنستان)؛
 .0حوضه مرغاب– هریرود (افغانستان ،ایران ،ترکمنستان)؛
 .3حوضه هیرمند (افغانستان ،ایران)؛
 .0حوضه کابل (افغانستان ،پاکستان).
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از بین  0حوضه مشترك افغانستان ،صرفا در حوضه آبریز هیرمند میان افغانستان و ایران معاهده وجود دارد .دولت
افغانستان تاکنون  13سد و  30بند انحرافی در حوضه آبریز هیرمند و در باال دست تاالب های هامون احداث و مورد
بهره برداری قرار داده ،برنامه ساخت  32سد دیگر را در این حوضه به صورت سدهای پیشنهادی در دست مطالعه و
بررسی دارد.
در حوضه آبریز هیرمند ،افغانستان اقداماتی را انجام داده و یا در حال انجام دارد که افزایش ارتفاع سد کجکی
(افزایش ظرفیت از  1/8به  3میلیارد متر مکعب) ،افزایش ظرفیت سد ارغندآب و ساخت بند کمالخان از آن جمله است
(شکل  .)12آب رودخانه هیرمند پس از ورود به خاك ایران ،از طریق یک کانال فرعی به چاه نیمه ها ،و از طریق رود
سیستان به هامون صابری و هامون هیرمند وارد شده و در نهایت به سمت گودزره جریان مییابد.

شکل  -12موقعیت  9سد اصلی بر روی رودخانه هیرمند و سرشاخه های آن (تصویر زمینه :سامانه ساترا)

 )1-2-12-2سد کجکی
سد کَجَکی با ظرفیت مخزن  1/8میلیارد متر مکعب یکی از دو سد اصلی برقآبی در استان هلمند افغانستان است
فاصله  111کیلومتری شمال غربی شهر
ٔ
که در سال  1323به بهره برداری رسید .این سد بر روی رود هیرمند و در
قندهار احداث شده است .در سال  1311ظرفیت این سد به  0/8میلیارد متر مکعب افزایش یافت 0 .توربین با ظرفیت
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مجموعا  33مگاوات تولید برق بر روی این سد نصب شده است .کارکرد این سد برای آبیاری  182222هکتار از اراضی
پایین دست و همچنین تولید برق است .در حال حاضر یکی از عوامل اصلی خشکیدن تاالب بین الملی هامون و ایجاد
مشکالت فراوان برای مردم منطقه سیستان انتقال آب رودخانه هیرمند برای کشت اراضی کشاورزی در افغانستان است.
 )2-2-12-2بند کمالخان
بند کمال خان یکی از پروژههای مهم کنترل آب در افغانستان بوده که در والیت نیمروز و در  32کیلومتری شهر
زرنج ،در ولسوالی چهاربرجک قرار دارد .کار ساخت بند کمال خان در سال  1302خورشیدی آغاز شده بود ،اما به پایان
نرسید .کار اصلی آن در سال  1332خورشیدی دو باره آغاز شد و قرار است در سه مرحله به پایان برسد .سومین و
آخرین مرحله آن در ماه آوریل سال  0211توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد و قرار است کار
این پروژه در چهار سال تکمیل شود .این بند با بودجه  18میلیون دالر از بودجه دولت افغانستان ساخته میشود .به گفته
وزیر انرژی و آب افغانستان ،این بند میتواند بیش از  122هزار هکتار زمین آبیاری و بیش از  3مگاوات انرژی برق
تولید کند و هم افزون بر این زمینه ایجاد کار برای شمار زیادی خواهد شد .بند کمال خان بیشتر در دشت قرار دارد ،به
این لحاظ شیب کمی دارد .ارتفاع این بند  11متر و ظرفیت ذخیره آب آن  20میلیون مترمکعب خوانده شده است .این
بند توان کنترل بسیار باالی آب را داراست.
ساخت بند کمالخان یکی از چالش برانگیزترین مسائل فی مابین ایران و افغانستان در سالهای اخیر بوده است .گفته
میشود که افغانستان با ساختن بند کمالخان قصد دارد بخشی از آب هیرمند را قبل از ورود به ایران و به صورت
مستقیم به سمت گودزره هدایت کند .اما افغان ها معتقدند که احداث این بند مانع سرازیر شدن حقابه ایران نخواهد بود
و بر مبنای معاهده  1321حقابه ایران را تخصیص خواهند داد .نکته قابل توجه این است که حیات تاالبهای هامون با
استفاده از حقابه  802میلیون متر مکعبی تامین نمیشود و در صورت تامین این حقابه ،در بهترین حالت تنها بخشی از
ظرفیت چاه نیمهها پر خواهد شد .تاالبهای هامون وابسته به جریانهای سیالبی بوده که بیش از حقابه به سمت
ایران سرازیر می شود .در واقع ایران عالوه بر حقابه قانونی خود ،بر دریافت حقابه زیست محیطی تاالب های هامون
اصرار دارد .ولی ساخت بند کمالخان مانع از ورود این جریان های سیالبی و حقابه زیست محیطی به ایران خواهد شد.
 )9-0-72-0سد ار ندآب (دهله)7
سد دهله که بر روی رودخانه ارغنداب از سرشاخه های هیرمند احداث شده است ،بزرگترین سد در استان قندهار و
دومین سد بزرگ در افغانستان است .این سد که در سال  1320ساخته شد ،طی سالهای جنگ ،از مزیت استفاده آن
برای آبیاری اراضی کشاورزی به دلیل رسوبگیری مخزن و همچنین کانالهای آبیاری ،کاسته شد .بنابراین احیای سد
مستلزم انجام پروژه بازسازی بود که در دو مرحله تعریف شد .در فاز اول عملیات رسوب برداری با کمک کامل ارائه
. Dahla dam
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شده توسط دولت کانادا در سال  0210تکمیل شد .فاز دوم این پروژه شامل باال بردن ارتفاع سد و دایک های مربوطه
برای افزایش ذخیره سازی با حمایت های مالی ( 328میلیون دالر) و فنی آمریکا در حال انجام است .ارتفاع این سد 22
متر و طول آن  232متر است .ظرفیت اولیه این سد  303میلیون متر مکعب بوده است که برای آبیاری  32222هکتار
از اراضی قندهار طراحی شده است .قرار است حجم مخزن این سد به  080میلیون متر مکعب افزایش یابد و برای تولید
 12مگاوات برق مورد استفاده قرار گیرد.
 )9-2-12-2توسعه اراضی کشاورزی در حوضه هیرمند
از دیگر اقدامات افغانستان در حوضه هیرمند ،توسعه اراضی کشاورزی با استفاده از آب رود هیرمند می باشد .نتایج
بررسی تغییرات کاربری اراضی پایین دست سد کجکی نشان می دهند که مجموع کل کشت محصوالت آبی در این
منطقه ،حدود  10درصد افزایش یافته ،به طوری که مقدار آن از میزان  123هزار هکتار در سال  ،1332به حدود 100
هزار هکتار در سال  0221و به حدود  111هزار هکتار در سال  0211رسیده است (شکل  )11که مؤید تأثیر قطعی آن
بر کاهش رواناب ورودی از رودخانه هیرمند به کشور است (حاجی حسینی و همکاران.)1330 ،

شکل  -17روند تغییرات کاربری اراضی محدوده رودخانه هیرمند در پایین دست سد کجکی (توسعه اراضی کشاورزی قابل توجه است).
(ماخذ :حاجی حسینی و همکاران)7930 ،
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 )0-2-12-2احداث کانالهای انسداد مرزی و نهر لشکری
عالوه بر ساخت سدهای متعدد در حوضه هیرمند و توسعه اراضی کشاورزی ،افغانستان کانالهایی به عمق سه متر
و عرض چهار متر بر روی خط مرزی ایران و افغانستان که از داخل هامون پوزك و هامون صابری می گذرد در قالب
طرح انسداد مرزی ،حفر نموده است که مانع از ورود آب به خاك ایران از منشا رودهای فراه و هاروت که در شمال
مجموعه تاالهاب واقع شده اند ،می شود .همچنین ،افغانستان با ایجاد نهر لشکری ،آب را به موازات رودخانه "پریان
مشترك" در ایران به سمت "چخانسور" ،ولسوالی (شهرستان) "چنگ" و شمال "نیمروز" هدایت کرده که این کار
برخالف جریان واقعی و طبیعی آب است.
 )3-11-2حقابه ایران از هیرمند

رودخانه هیرمند در گذشته در هر دو کشور افغانستان و ایران جاری بودهاست .جدایی هرات از خاك ایران در سال
 1821میالدی به موجب معاهده پاریس و امتناع گسترده حاکمیت افغانستان از جاری ساختن رود هیرمند در خاك
ایران ،مسئله حقآبه رودخانه هیرمند را به یکی از مسائل مهم سیاسی ،اجتماعی و زیستمحیطی دو کشور تبدیل ساخته
است.
در ابتدا بررسی اختالفات مرزی بین ایران و افغانستان با حکمیتهایی که افسران انگلیسی در رأس آن قرار داشتند
به انجام رسید .حکمیت گلداسمیت و مکماهون برای تعیین سرنوشت دریاچه هامون و رود هیرمند سرنوشتساز بود.
سرهنگ مکماهون یکسوم حقابه هیرمند را به ایران داد و دوسوم آن را حق افغانستان دانست .در سال ،1312
پروتکل موقتی بین طرفین منعقد شد که بهموجب آن مقرر شد آب در سد کمال خان بهصورت مساوی ( 22درصد سهم
افغانستان و  22درصد سهم ایران) تقسیم شود .در این قرارداد دولتها توافق کردند که از بند کمالخان آب بهصورت
مساوی تقسیم شود و برای اینکه از روستای چهار برجک تا بند کمال خان اضافه بر مقدار آبی که فعالً برده میشود
مصرف نشود ،دولت افغانستان تعهد کرد در فاصله مزبور عالوه بر انهاری که جاری بوده و هست نهر دیگری احداث و
حتی تعمیر نکند .عدم پایبندی دولت افغانستان به این قرارداد موجب شد که مشکل کمآبی در سیستان همچنان ادامه
یابد .این مشکل بهخصوص با حفر نهر به قرا و سراج در خاك افغانستان که برخالف نص صریح حکمیت گلداسمیت و
قرارداد  1312بود ،افزایش یافت .در طول این سالها ایران مجدداً تالش کرد تا مذاکراتی را با دولت افغانستان آغاز کند
ولی این مذاکرات هیچگاه به نتیجه مثبتی نرسید .پس از شکست مذاکرات متعدد میان سران حکومتی ایران و افغانستان
در فاصله زمانی  1031تا  ،1321نهایتا قراردادی در سال  1321میان امیرعباس هویدا ،نخست وزیر وقت ایران و موسی
شفیق ،نخست وزیر وقت افغانستان در کابل به امضاء رسید و مقرر شد در هر ثانیه  01مترمکعب آب (معادل 802
میلیون مترمکعب در سال) سهم سیستان و دریاچه هامون باشد.
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خالصه ای از روابط سیاسی دو کشور پیرامون مسئله هیرمند در جدول  03نشان داده شده است (بدیعی و همکاران،
.)1332
جدول  -03سیر تکوینی روابط سیاسی دو کشور ایران و افغانستان پیرامون مسئله هیرمند
دوره زمانی

توافق های دو
کشور

سال

پیامدهای ناشی از توافق

دوره اول

عهدنامه پاریس

1031

تعهد دو کشور برای داوری مکان مرز از سوی انگلستان

1821-1302
میالدی

حکمیت گلداسمیت

1022

تعیین مرز در شاخه اصلی هیرمند (پریان مرزی) و بی توجهی به نظام حقوقی رودخانه

حکمیت مک-
ماهون

1080

تأیید مرز قبلی با وجود تغییر مسیر رودخانه و کاهش یافتن سهم آبی ایران از  10درصد به  33درصد ،با آگاهی
داشتن از نیاز آبی ایران که عملکردی خالف واقعیت طبیعی و تنها برای حفظ منافع بریتانیا بوده است.

دوره دوم

عهدنامه مودت

1322

ایجاد روابط دوستانه و فصل جدید در روابط سیاسی دو کشور بعد از استقالل سیاسی افغانستان.

1302-1318
میالدی

عهدنامه ودادیه و
تامینیه

1321

1320-1321
هجری شمسی

-

1312

نخستین مذاکره مستقیم و پذیرش تنصیف آب و توافق نداشتن بر سر مکان تقسیم آب.

عقد قرارداد موقت

1312

بر اثر کمآبی تیر ماه سال  1312در اثر ساخت بند لخشک از سوی افغا ن ها و تخریب آن از سوی کشاورزان
سیستانی ،تکوین قراردادی برای تقسیم نصف به نصف آب هیرمند از بند کمال خان تا بند لخشک به مدت
یک سال و تمدید آن در سال  1311در پیمان سعدآباد.

تشکیل کمیسیون
بی طرف

1301

در نتیجه خشسکالی  1301-1301به پیشنهاد آمریکا و تعیین حقآبه ی ایران به طور متوسط  00مترمکعب در
ثانیه ،تضعیف موضع ایران در برابر حقوق آب هیرمند

معاهده تقسیم آب

1321

افزایش  0مترمکعب بر  00مترمکعب مقرر کمیسیون بی طرف و تصویب آن از مجلس دو کشور ،اما کودتای
افغانستان مانع از مبادله اسناد شد.

دوره سوم

-

1321

1318-0212
میالدی

انقالب اسالمی و حمله شوروی به افغانستان و فراموشی طرحهای مشترك و کنترل نکردن آب هیرمند از
سوی افغان ها.

-

1312

1321-1383
هجری شمسی

به قدرت رسیدن طالبان ،خشکسالی هولناك و دیدگاه های متضاد دو کشور و فراهم قطع کامل آب هیرمند از
سوی افغان ها.

-

1382

حکومت انتقالی افغانستان ،و تأکید دو کشور بر اجرای معاهده ی 1321

-

1380

1031-1320
هجری شمسی

تحکیم روابط دو کشور و توجه رضاخان به حل مسائل مرزی

مذاکرات مقامات دو کشور و در عین حال انجام همکاری های بدون ضمانت اجرایی.
(ماخذ :بدیعی و همکاران)7932 ،

 )4-11-2تاثیرات کاهش حقابه ایران از هیرمند

 )1-9-12-2خشک شدن تاالب های بین المللی هامون
تاالب ها از مهمترین زیستگاه ها و اکوسیستم های کره زمین محسوب می شوند و بستر حیات و تنوع زیستی را
فراهم می آورند .ارزش اکولوژیکی تاالبها  12برابر جنگل ها و  022برابر زمین های زراعی است .مجموعه تاالبهای
هامون به عنوان هفتمین تاالب بین المللی جهان و بزرگترین دریاچه آب شیرین کشور به دالیل خشکسالی های اخیر،
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سدسازی های متعدد کشور افغانستان بر روی هیرمند و سرشاخه های آن و همچنین پمپ آب در مسیر رودخانه
هیرمند و توسعه کشاورزی در باالدست در حال خشک شدن است (مرکز پژوهش های مجلس .)1332 ،ساخت بند
کمالخان توسط افغانستان ،به مثابه تیر خالصی بر پیکر کم جان تاالب هامون خواهد بود.

شکل  -10برخی از آثار خشک شدن تاالب های هامون بر منطقه سیستان (ماخذ عکس :خبرگزاری ایرنا)

 )2-9-12-2تغییر اقلیم محلی منطقه
دشت سیستان با بارندگی ساالنه کمتر از  12میلیمتر یکی از نواحی خشک کشورمان به حساب می آید .وجود
دریاچه هامون در این منطقه تا حدودی از خشکی هوا کاسته و محیطی مطلوب رابرای ساکنین ایجاد کرده است.
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خشکی دریاچه در سالهای اخیر تاثیر عمیقی بر عناصر اقلیمی نظیر دما 6رطوبت و تبخیر داشته است .در سالهای پرآبی
دریاچه که آب سطح بیشتری از منطقه را فرا گرفته و پوشش گیاهی نیز افزایش داشته است .افزایش سطح آب و
پوشش گیاهی سبب شده که رطوبت نسبی در منطقه در اثر تبخیر و تعرق افزایش یابد و اقلیم خشک و شکننده را تا
حدودی تعدیل کند .در فصل تابستان مقداری از انرژی گرمائی خورشید صرف تبخیر و تعرق می شود و رطوبت نسبی
در منطقه افزایش می یابد که با وزش بادهای  102روزه دما کاهش محسوسی دارد.
دوره گرم سال با زمان وزش بادهای  102روزه مصادف است .شکل  13میانگین دما را در دورههای ترسالی و
خشکسالی با یکدیگر مقایسه کرده است .طبق شکل مذکور میانگین دما در ماههای خرداد ،تیر ،مرداد و شهریور در
دوره پرآبی دریاچه  38/1درجه سانتیگراد است .این میزان در دوره خشکی سطح دریاچه به  02/8درجه سانتی گراد
افزایش یافته که بیانگر افزایش حدود  0درجه ای دما است .در دوره ترسالی بر وسعت سطح دریاچه افزوده شده و
بادهای  102روزه با وزیدن بر روی سطح دریاچه ها ،دمای هوا را کاهش میدهند که در تعدیل اقلیم مؤثر است.
میانگین تبخیر نیز در دورههای ترسالی و خشکسالی درشکل  13نشان داده شده است .در سالهای پرآبی دریاچه و در
دورة وزش بادهای  102روزه ،میانگین تبخیر  0110میلیمتر میباشد ولی در سالهای خشک این میزان به 3310
میلیمتر افزایش یافته است .افزایش میزان تبخیر در این مقطع ناشی از خشکی هوا است .خشکی و گرمی هوا در طول
این دوره گنجایش رطوبتی هوا را باال برده ودر نتیجه بر میزان تبخیر افزوده است (سلیقه.)1383 ،
افزایش تبخیر در دورة استیالی بادهای  102روزه سبب خروج رطوبت از منطقه میشود .در نتیجه آن ،اثرات منفی
بر روی پوشش گیاهی و حیات جانوری و انسانی بوجود آمده و فرسایش خاك تشدید می شود .سرعت بادهای 102
روزه در دور ههای ترسالی منطقه کاهش داشته ولی در دورههای خشک بر سرعت بادهای  102روزه افزوده میشود.
خشکی و گرمی هوا سبب افزایش شیب تغییرات فشار شده که به دنبال آن سرعت بادهای  102روزه نیز افزایش یافته
است.
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شکل  -19نمودار میانیگین دما (سمت راست) و تبخیر (سمت چپ) در دو دوره خشکسالی و ترسالی بین سالهای ( 7920-7989ماخذ:
سلیقه)7983 ،

 )0-9-12-2افزایش مدت زمان و سرعت بادهای  122روزه سیستان
در سالهایی که سطح دریاچه ها خشک است ،تابش خورشیدی تبدیل به گرمای محسوس شده و بدلیل کمبود
رطوبت ،دما افزایش پیدا کرده در نتیجه شیب تغییرات فشار نیز افزایش یافته و بر سرعت بادهای  102روزه افزوده می
شود .یکی دیگر از پیامدهای خشک شدن دریاچه هامون ،افزایش مدت زمان بادهای موسمی سیستان از  102روز به
 182روز است که در سالهای اخیر مشاهده شده است (سلیقه.)1383 ،
 )9-9-12-2بیابانزایی و حرکت ماسه های روان
ماسه های روان یکی از مخاطرات طبیعی است که باعث تخریب و دفن زمین های زراعی ،سکونتگاه ها ،آلودگی
هوا ،تخریب محیط زیست و  ...می شود .خشک شدن تاالب هامون ،باعث ایجاد کانون هایی جدید در تولید ماسه های
روان در منطقه سیستان شده است .خاك آبرفتی کف تاالب ،وزش بادهای  102روزه سیستان و رطوبت ناکافی ،فقر
پوشش گیاهی در منطقه و چرای بیش از حد دام در محدوده تاالب باعث شده است تا اراضی کشاورزی و نقاط
روستایی در منطقه به شدت مورد تهدید جدی قرار گیرد .ماسه های روان ضمن از بین بردن زیرساخت های منطقه،
باروری خاك را به شدت کاهش می دهد و زمینه از دست رفتن شغل کشاورزی اهالی منطقه سیستان را فراهم می
آورد.
نتایج تحقیقی که توسط اصغری و نادریان فر در سال  1330انجام شده است ،نشان می دهد که حرکت و پیشروی
ماسه های روان در شهرستان هیرمند از مسائل مهم ناشی از خشک شدن تاالب هامون است که سکونتگاههای
روستایی این شهرستان را تهدید می کند و خطر عمده ای برای زندگی مردم محسوب می شود .حدود  31درصد
122

بخش دوم -تاثیرات برنامههای تنظیم آب کشورهای همسایه بر ایران
مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

روستاهای شهرستان هیرمند دارای درجه آسیب پذیری شدید یا بسیار شدید نسبت به حرکت ماسه های روان ناشی از
خشکی تاالب می باشند .حرکت ماسه های روان یکی از عوامل اصلی مهاجرت و تخلیه روستاها در محدوده تاالب
هامون به شمار می رود (اصغری و نادریان فر.)1330 ،
 )0-9-12-2تشدید وقوع ریزگردها
یکی دیگر از اثرات خشکیدگی تاالبهای هامون ،ایجاد کانون های محلی ریزگرد است .در اثر خشک شدن دریاچه
ها رسوبات کف آنها با افزایش سرعت بادهای  102روزه به هوا برخاسته و خطرات زیست محیطی فراوانی را برای
ساکنین منطقه ایجاد کرده که از آن جمله می توان به بیماریهای ریوی ،چشمی ،آسم ،بیماریهای عفونی و به زیر خاك
رفتن زمینهای زراعی ،خانه های مسکونی و تخریب نهرهای آبیاری اشاره کرد .ریزگردها در بعضی از ساعات روز باعث
کاهش میدان دید تا یک متر نیز شده است .این کاهش میدان دید در افزایش تصادفات جاده ای و اختالل در ترافیک
درون شهری و برون شهری نقش زیادی دارد (سلیقه.)1383 ،
خشکیدگی تاالبها باعث افزایش تعداد وقوع توفانهای گرد و غبار از متوسط  12عدد در بازه زمانی  1332تا 1338
به  13عدد در بازه زمانی  1333تا  0220گردیده است .همچنین تعداد ساعات همراه با گرد و غبار از  20ساعت به 88
ساعت در دو بازه زمانی مذکور افزیش یافته است .این اعداد و ارقام به وضوح تاثیر خشکیدگی تاالبهای هامون بر
تشدید ریزگردها در منطقه سیستان را بیان می کند (.)UNEP, 0218

شکل  -14تصویر ماهواره ای مودیس از وقوع ریزگرد در شهریور ( 7980ماخذ)UNEP,0278 :

 )1-9-12-2خالی شدن مرز و تهدید امنیت و همبستگی ملی کشور
تاالب های بین المللی هامون در محدوده  2شهرستان استان سیستان و بلوچستان شامل زهک ،زابل ،هیرمند،
هامون و نیمروز واقع شده است .بر مبنای اطالعات سرشماری  ،1332جمعیت این پنج شهرستان  330203نفر است که
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 003101نفر معادل  21درصد در روستاهای این  2شهرستان سکونت دارند .این پنج شهرستان در مجموع دارای 1
نقطه شهری است که در یک شعاع  02کیلومتری اطراف شهر زابل واقع شده اند .نزدیکترین نقطه شهری در شمال
مجموعه این  1شهر ،شهر نهبندان با فاصله بیش از  102کیلومتری و از طرف جنوب شهر زاهدان با فاصله بیش از
 182کیلومتر واقع شده است (شکل  .)12مجموعه سکونت گاههای شهری و روستایی دشت سیستان همواره به عنوان
مرزبان های مردمی نقش خود را ایفا کرده اند و نقش بسیار برجسته ای در تامین امنیت کشور دارند .بخش غالبی از
جمعیت حدود  022هزار نفری این دشت به منابع آبی هیرمند وابسته است به گونه ای که در سالهای اخیر و با تشدید
خشکسالی ها و کاهش آب ورودی به تاالبها ،نرخ مهاجرت در این منطقه به سمت زاهدان ،کرمان ،مشهد و شهرهای
مرکزی کشور افزایش یافته است .اگر روند مهاجرت از این منطقه ادامه یابد ،در آینده کشور با چالش های امنیتی ناشی
از نفوذ گروهگ های تروریستی از شرق کشور مواجه خواهد شد.

شکل  -15شهرستان های محدوده تاالب های هامون و نقاط شهری واقع در منطقه

خالی شدن هر روستای مرزی ،هزینههای انتظامی و امنیتی تأمین امنیت مرز افزایش مییابد و استانهای مجاور
نیز با بروز پدیده حاشیهنشینی و مشاغل کاذب روبرو میشوند.
 )1-9-12-2تشدید مهاجرت و حاشیه نشینی
خشک شدن هامون منجر به مهاجرت  22هزار نفر طبق آمار غیر رسمی شده است .1بر مبنای اطالعات سرشماری
عمومی نفوس و مسکن در سال  ،1332در فاصله زمانی  1332تا  01/211 ،1332نفر از مجموع  2شهرستان زابل،
 1برگرفته از مصاحبه رئیس فراکسیون نجات دریاچه هامون در گفتگو با خبرگزاری میزان -مهر ماه 1333
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زهک ،هیرمند ،نیمروز و هامون مهاجرت کرده اند ،در حالیکه  10/083نفر به این  2شهرستان وارد شده اند .به عبارت
دیگر ،خالص مهاجرت این  2شهرستان معادل  10/200نفر خروجی می باشد .استان های خراسان رضوی ،گلستان ،یزد
و تهران مقصد عمده مهاجران سیستان بوده است .به طور کلی ،مهاجرت مردمی که بنا به دالیل اقتصادی و از دست
رفتن معیشت خود مجبور به مهاجرت می شوند ،هم برای شهرهای میزبان و هم برای مهاجران مشکالت زیادی را
ایجاد می کند .بنابراین کل کشور به ویژه مناطق شرقی دچار مشکل می شود زیرا مهاجرت همواره پیامدهای منفی و
آسیب های اجتماعی را برای مهاجران و جامعه میزبان داشته است .اکثر مهاجرین به دلیل نداشتن سرمایه کافی در
حاشیه شهرهای بزرگ ساکن می شوند و ضمن عدم برخورداری از سطح رفاه شایسته که به ناچار مجبور به انتخاب آن
شده اند ،باعث ایجاد مشکالت اجتماعی و حتی امنیتی در شهرهای میزبان خواهند شد.
 )9-9-12-2تشدید فقر مردم سیستان
در محدوده  2شهرستان دشت سیستان  120/332خانوار (بر مبنای اطالعات آماری سرشماری سال  )1332ساکن
هستند که از این تعداد 01/332 ،خانوار معیشت بگیر و  11/182خانوار غیر معیشت بگیر (اقشار آسیب پذیر) تحت
پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشند .این اعداد و ارقام به وضوح بیانگر وضعیت فقر در محدوده تاالبهای
هامون می باشد که در سالهای اخیر به دلیل خشک شدن تاالبها ،شغل خود را از دست داده اند .در صورت ادامه دار
بودن خشکی تاالب و همچنین عدم امکان تامین آب مورد نیاز کشاورزی از چاه نیمه ها ،شغل های وابسته بیشتری از
دست خواهد رفت و باعث تشدید فقر در منطقه خواهد شد.
 )2-9-12-2تشدید قاچاق
خشک شدن ت االبهای بین المللی هامون باعث از دست رفتن شغل بسیاری از کشاورزان و دامداران و ماهیگیران
وابسته به تاالب شده است .عدم وجود زیرساخت های صنعتی و همچنین آماده نبودن نیروهای کار که قبال به
کشاورزی اشتغال داشته اند باعث افزایش نرخ بیکاری در منطقه شده است .فشارهای اقتصادی باعث ایجاد شغل های
غیررسمی و در نتیجه تشدید قاچاق سوخت و مواد مخدر از گذرگارهای مرزی سیستان خواهد شد که می تواند تبعات
جبران ناپذیری را برای کشور بوجود آورد.
 )12-9-12-2هدر رفت سرمایه گذاریهای صورت گرفته
در سال  1333پروژه آبرسانی با لوله به  01222هکتار از اراضی سیستان به تصویب هیئت دولت رسید .هدف این
طرح تخصیص  022میلیون متر مکعب آب از چاه نیمه ها برای تولید کشاورزی و به منظور کاهش تلفات انتقال و
توزیع آب و افزایش بهره وری می باشد .اختصاص  222میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی برای این طرح در
صو رتی می تواند مفید واقع شود که حقابه ایران از هیرمند توسط کشور افغانستان تامین شود .در غیر اینصورت ،منابع
ملی در این منطقه به هدر خواهد رفت.
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 )5-11-2مواضع افغانستان در خصوص حقابه هیرمند

بهطورکلی نگاه دولت افغانستان به آب ،بهعنوان یک ثروت ملی است و دولت باید بخشی از هزینههای خود را از
طریق فروش آن به همسایگان تأمین کند .در همین راستا افغانستان تاکنون امتیازهای زیادی از ایران بابت اجازه ورود
آبهای رودخانه گرفته است .تنها در یک مورد در دهه  ،1322دولت ایران  0میلیارد دالر کمک مالی به افغانستان
انجام داد .در خصوص اهمیت این میزان باید آن را با کل کمکهای مالی ایاالتمتحده در طول جنگ سرد به
افغانستان مقایسه کرد که نزدیک به  222میلیون دالر بود (خبرگزاری مهر.)1331 ،
اظهارات اشرف غنی احمدزی در تهران گویای بخشی از سیاست جدید ژئوپولیتیکی افغانستان در قبال ایران از
طریق اهرمهای متعدد آبی است .بهطوریکه میتوان نام سیاست «آب در برابر مهاجرین» به آن اطالق کرد .وی در
 1330در سفارت افغانستان گفت« :کابل در مواجهه با کشورهای همسایه در موضع ضعف نیست .کشورهای همسایه
هم به افغانستان احتیاج دارند .ما برای حل مشکل مهاجران به تهران التماس نکردهایم .نیازی به التماس نیست» .غنی
با اشاره به «حوضه آبی هریرود» ،گفت :اگر دولت ایران برای حل معضل مهاجران اقدام نکند ،کابل هم نیازی نمیبیند
تا به خواستهای ایران در رابطه با «حقابه» ایران ترتیب اثر دهد .کابل در مواجهه با کشورهای همسایه در موضع
ضعف نیست و کشورهای همسایه هم به افغانستان احتیاج دارند« .اگر ایران به اخراج مهاجرین افغان ادامه بدهد،
افغانستان تمام روابط بازرگانی خود با این کشور را قطع خواهد کرد» (خبرگزاری مهر.)1331 ،
بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران  1/38درصد جمعیت ایران از مهاجران افغانی تشکل میشود که این میزان از
سال  1382به امروز سیر صعودی داشته است؛ اما این مقدار صرفاً نمایانگر اتباع بیگانهای است که اجازه اقامت در ایران
دارند .بر اساس اظهارات وزیر کشور در  ،1330تعداد افغانستانیهای مقیم ایران دو میلیون و  222هزار است که از این
مقدار صرفاً یکمیلیون اجازه اقامت موقت دارند .مضاف بر آن ایران در ده سال گذشته  2میلیون مهاجر غیرقانونی به
افغانستان برگردانده است.
سیاست آبی افغانستان (باوجود سلطه بیثبات بر سپهر سیاسی آن) تحت تأثیر ژئوپولیتیک این کشور است .تمام
حاکمان افغانستان از هر گرایش ،میدانند که از طریق کنترل آب قادر به کنترل همسایگان خود خواهند بود .افغانستان
از ایران میخواهد که برای گرفتن حقابه خود ،عالوه بر پذیرش مهاجران غیرقانونی ،شرایط مطلوب زندگی برای آنها
را نیز فراهم کند که در این صورت «شاید» افغانستان اجازه خروج آبهای مرزی خود را بهسوی ایران صادر کند.
افغانستان به رودهای هیرمند و هریرود بهعنوان یک ابزار سیاسی نگاه میکند و دکترین سیاست خارجی خود در قبال
ایران و پاکستان را بر این مبنا قرار داده است .این وضعیت تحمیلشده به ایران بهتدریج آسیبهای جدیتری به
اکوسیستم و محیطزیست وارد خواهد کرد و آشکارا به یک چالشی بدل خواهد شد (خبرگزاری مهر.)1331 ،
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اما جانب افغانستان از مشکل هامون حکایت دیگری دارد .انجنیر شجاع الدین ضیایی ،معاون "آب" انرژی و آب
افغانستان می گوید دلیل کم آبی تاالب هامون ،کمبود آب در هیرمند است و بند کجکی در آن نقشی ندارد« :جمهوری
اسالمی ایران از آب دریای 1هیرمند بیش از حق خود ،حتی سه تا چهار برابر استفاده کرده است که این استفاده زیاد و
بیش از حد آب و ایجاد ذخیره گاه ها باعث کم شدن آب هامون شده است .مدیریت آب و روابط دوستانه میان کشورها
می تواند این معضله را حل کند» .به گفته وی ایران همچنان در امتداد هیرمند و در والیت های همجوار هامون کانال
ها و چاه های عمیق زیادی را برای رشد زراعت اش حفر کرده که دلیل اصلی کم آبی هامون است .وی می گوید
هامون هیچ وقت خشک نمی شود ،بلکه آب به شکل نوسانی به آن می رسد (خبرگزاری مهر.)1331 ،
یکی دیگر از چالشهای فی مابین ایران و افغانستان این است که افغانها سیالبها را جزو حقآبه لحاظ می کنند .از
طرفی دیگر ،افغانستان با ایجاد نهر لشکری ،آب را به موازات رودخانه "پریان مشترك" در ایران به سمت "چخانسور"،
ولسوالی(شهرستان) "چنگ" و شمال "نیمروز" هدایت کرده که این کار برخالف قانون و جریان واقعی آب است.

0

 )6-11-2مواضع ایران در خصوص حقابه هیرمند

مطالبه اصلی ایران حقابه بر مبنای معاهده  1321و همچنین حقابه زیست محیطی تاالب هامون است .تبعات منفی
خشک شدن تاالبها تنها متوجه کشور ایران نیست بلکه بستر خشک تاالبها ،کشورهای افغانستان و پاکستان را نیز
تحت تاثیر پدیده ریزگردها قرار می دهد .بنابراین همواره یکی از محورهای مذاکرات آب ایران با افغانستان ،گرفتن
حقآبه زیست محیطی است و با توجه به تاثیرات فراملی این پدیده ،می بایستی به دنبال توجیه افغانستان در خصوص
آثار سوء این پدیده باشد.
ساخت بند کمالخان یکی از چالش برانگیزترین مسائل فی مابین ایران و افغانستان در سالهای اخیر بوده است .گفته
میشود که افغانستان با ساختن بند کمالخان قصد دارد بخشی از آب هیرمند را قبل از ورود به ایران و به صورت
مستقیم به سمت گودزره هدایت کند .اما افغان ها معتقدند که احداث این بند مانع سرازیر شدن حقابه ایران نخواهد بود
و بر مبنای معاهده  1321حقابه ایران را تخصیص خواهند داد .نکته قابل توجه این است که حیات تاالبهای هامون با
استفاده از حقابه  802میلیون متر مکعبی تامین نمیشود .اساساً با حقآبه  802میلیون مترمکعبی رودخانه هیرمند ،تاالبی
که  13میلیارد متر مکعب گنجایش دارد ،احیا نمی شود .در صورت تامین این حقابه ،در بهترین حالت تنها بخشی از
ظرفیت چاه نیمهها پر خواهد شد .تاالبهای هامون وابسته به جریانهای سیالبی می باشند که بیش از حقابه به سمت
ایران سرازیر می شود .در واقع ایران عالوه بر حقابه قانونی خود ،بر دریافت حقابه زیست محیطی تاالب های هامون
اصرار دارد .ولی ساخت بند کمالخان مانع از ورود این جریان های سیالبی و حقابه زیست محیطی به ایران خواهد شد.
 . 1در زبان افغانستان ،به حوضه آبریز ،دریا گفته می شود.
. http://sb.isna.ir/Default.aspx?NSID=2&SSLID=01&NID=01318
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 )7-11-2نگاهی به وضعیت انرژی در افغانستان

افغانستان کشوری است عمدتا کوهستانی و محصور در خشکی که نقش پل ارتباطی بین آسیای جنوبی و آسیای
میانه را برعهده داشته است .علی رغم اینکه این کشور از منابع آب کافی جهت تولید انرژی های برقابی برخوردار است،
اما به دلیل جنگ های داخلی و بی ثباتی سیاسی و همچنین عدم برخورداری از فناوری های روز ،امکان تولید برق از
منابع آبی خود را به اندازه کافی نداشته است .در حال حاضر تنها حدود  32درصد از جمعیت این کشور به برق پایدار
دسترسی دارند .از سال  1380با حمایت بانک جهانی ،این کشور در زمینه ایجاد تاسیسات برقابی و همچنین تامین آب
آشامیدنی و سیستم های آبیاری در مقیاس های کوچک ،گامهایی را برداشته است .در حال حاضر  112نیروگاه برقابی
کوچک با ظرفیت  12مگاوات در این کشور نصب و فعال است .نیاز برقی این کشور حدود  0308مگاوات گزارش شده
است .شبکه ملی برق افغانستان متشکل از سه شبکه عمده است :شبکه شمالشرقی که عمدتا به کابل برق می دهد،
شبکه جنوبشرق که عمدتا به قندهار و شبکه غرب که عمدتا برای هرات برق فراهم می کند .بیش از  82درصد برق
مصرفی افغانستان وارداتی است و انرژی برقابی تنها سهم  8درصدی را به خود اختصاص داده است (شکل ( )11دانش
و صبوری.)1331 ،

شکل  -12ظرفیت واردات برق از کشورهای همسایه به افغانستان (ماخذ :دانش و صبوری)7932 ،

برنامه های توسعه کشور افغانستان نشان می دهد که این کشور قصد دارد دسترسی به شبکه برق را از  32درصد به
 12درصد طی  2سال آینده افزایش دهد .به همین منظور و برای تامین برق مورد نیاز شبکه خود ،این کشور در حوضه
های متعدد آبی خود قصد بازسازی یا نوسازی نیروگاه های قبلی خود و همچنین احداث نیروگاه های برقابی جدید را
دارد (دانش و صبوری.)1331 ،
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در حوضه هیرمند ،افغانستان برنامه افزایش ظرفیت سد کجکی برای تولید ساالنه  010گیگاوات ساعت و سد
گرشک برای تولید  10گیگاوات ساعت را دارد .همچنین ساخت نیروگاه جدید کجکی با ظرفیت  033گیگاوات ساعت و
االمباغ با ظرفیت  000گیگاوات ساعت را در برنامه دارد.
نیاز روزافزون افغانستان به برق و عدم امکان تامین برق داخلی باعث شده است که این کشور بخشی از برق
موردنیاز خود را از کشورهای همسایه وارد کند به گونه ای که در سال  0211بیش از  011میلیون دالر برای همین
منظور سرمایه گذاری در افغانستان صورت گرفته است (شکل .)11

شکل  -11سرمایه گذاری افغانستان برای واردات برق از کشورهای همسایه بین سالهای  0223تا ( 0272ماخذ :دانش و صبوری،
)7932

 )8-11-2نگاهی به وضعیت منابع آب افغانستان

افعانستان اقلیمی خشک و نیمه خشک دارد .بارندگی متوسط ساالنه در این کشور  082میلیمتر می باشد (شکل
 88 .)18درصد آب مصرفی در افغانستان از آبهای سطحی و  10درصد از آبهای زیرزمینی مورد استفاده قرار می گیرد.
بیش از  33درصد آب مصرفی در افغانستان در حوزه کشاورزی مصرف می شود (دانش و صبوری .)1331 ،در مجموع
حوضه های مشترك ،افغانستان حدود  12میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر دارد.
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شکل  -18متوسط بارندگی ساالنه افغانستان به تفکیک حوضه های آبی (ماخذ :دانش و صبوری)7932 ،

 )11-2حوضه آبریز هریرود
هریرود رودخانه مشترك بین سه کشور افغانستان ،ایران و ترکمنستان است .هریرود از ارتفاعات هندوکش در
افغانستان سرچشمه و پس از طی  122کیلومتر در نزدیکی شهرستان تایباد به مرزهای افغانستان و ایران می رسد .در
ایران پس از پیوستن چند رودخانه فصلی به آن تا تنگه ذوالفقار که محل تالقی مرزهای ایران ،افغانستان و ترکمنستان
است خط مرزی ایران و افغانستان به طول  121کیلومتر را تشکیل می دهد .هریرود در پل خاتون با کشف رود تالقی و
از آن به بعد تجن نامیده می شود .تجن که  11 1کیلومتر مرز مشترك ایران و ترکمنستان را تشکیل می دهد پس از
خروج از مرز در دشت قره قوم پخش و در حوالی شهر تجن محو می شود (سینائی.)1383 ،
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شکل  -13موقعیت حوضه آبریز هریرود در محدوده سه کشور ایران ،ترکمنستان و افغانستان

اگرچه بین ایران و افغانستان توافق نامهای در خصوص تقسیم آب هریرود وجود ندارد ،بین دو کشور ایران و
ترکمنستان معاهداتی وجود داشته و بر اساس آنها سد دوستی نیز احداث شده است .بر اساس توافق دو کشور سهم هر
یک از طرفین در احداث ،بهره برداری و استفاده از آب و انرژی سد به صورت برابر است .بدین ترتیب ایران و
ترکمنستان بر روی رودخانه ای سرمایه گذاری کرده و از آن بهره برداری می کنند که سرچشمه و بخش قابل توجهی
از آن در افغانستان است .این در حالی است که بر اساس اطالعات غیر رسمی افغانستان احداث دست کم دو سد را بر
روی این رودخانه در دست اقدام دارد .احداث این سدها بر روی روان آب سد دوستی و کیفیت آب آن تاثیر منفی خواهد
داشت .این امر می تواند بر روابط دوستانه سه کشور همسایه اثر نامطلوبی را به جای گذارد (سینائی.)1383 ،
مساحت حوضه آبریز هریرود معادل  111031کیلومتر مربع است که  03010کیلومتر مربع معادل  00درصد آن در
افغانستان 00213 ،کیلومتر مربع آن معادل  38درصد در ایران و  03102کیلومتر مربع آن معادل  02درصد در
ترکمنستان واقع شده است (شکل .)82
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شکل  -82مساحت و درصد حوضه هریرود در کشورهای مختلف

عمده جریان آب ساالنه آن در ماه های اول فصل بهار است ،که تقریبا هفتاد درصد کل جریان ساالنه را تشکیل
میدهد .دبی این رودخانه در این ماه ها به صد تا صدو بیست متر مکعب در ثانیه و در برخی سالها در طغیان های
شدید بهاره به سیصد تا سیصدو پنجاه متر مکعب در ثانیه نیز رسیده است .دبی متوسط ساالنه رودخانه هریرود حدود
یک میلیارد متر مکعب می باشد.
 )1-11-2سدهای احداث شده بر روی هریرود

به دنبال افتتاح سد دوستی بر روی رودخانه هریرود در مرز مشترك دو کشور ایران وترکمنستان ،افغانستان اعالم
کرد که ساخت چند سد را بر روی هریرود در باالدست سد دوستی در دستور کار دارد که عبارتند از سد باالبلوك ،سد
پاشدان ،سد گفگان ،سد تیرپل و سد سلما .چهار سد اول در مراحل ابتدایی طراحی و ساخت قرار داشته و تا یک دهه
آینده برروی هریرود احداث خواهند شد .سد سلما در سال  1332به بهره برداری رسیده است .سد پاشدان ،در والیت
هرات و روی هریرود با هزینه نزدیک به  111میلیون دالر با هدف کنترل سیالب ،ایجاد فضای سبز ،آبیاری  12هزار
هکتار اراضی و تولید چهار مگاوات برق ساخته خواهد شد .ساخت این سد در مراحل پایانی خود قرار دارد .ظرفیت هر
کدام از سدهای در حال ساخت و مطالعه بیش از  022میلیون متر مکعب است (روزنامه  8صبح افغانستان .)1332 ،در
ادامه در خصوص دو سد مهم دوستی و سلما که در این حوضه به بهره برداری رسیده اند توضیحاتی ارائه شده است.
 )1-1-11-2سد دوستی
سد دوستی در مرز ایران و ترکمنستان و روی رودخانه مرزی هریرود در  12کیلومتری شهرستان سرخس در شمال
شرق خراسان رضوی احداث شدهاست .این سد از نوع خاکی با هسته رسی به ارتفاع  18متر و طول تاج  122متر و
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گنجایش مخزن  1/022میلیون مترمکعب است .این سد با همکاری مشترك ایران و ترکمنستان ساخته شده و عملیات
اجرایی ساخت آن در سال  1313آغاز و درفروردین سال  1380توسط رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور ترکمنستان
افتتاح شد.
از مزایای احداث این سد می توان به تامین آب شرب مشهد ،تامین آب کشاورزی دشت سرخس به میزان 02222
هکتار ،تثبیت مرز مشترك ایران و ترکمنستان ،ذخیره سازی سیالبهای هریرود ،اثبات روابط حسنه ایران و ترکمنستان
و ایجاد رابطه همجواری و همکاری متقابل اشاره نمود (عزتی و همکاران.)1332 ،
با توجه به اینکه سرچشمه های هریرود در خاك افغانستان قرار دارد ،بنابراین احداث این سد باعث وابسته شدن
شمالشرق کشور به افغانستان شده است .بیش از  12درصد آب کالنشهر مشهد از محل سد دوستی تامین می شود.
سد دوستی بر اساس اسناد حقوقی بین دو کشور ایران و شوروی سابق ( 1301م) و بدون توافق با کشور افغانستان
ساخته شده است  .عالوه بر آن با توجه به رفتارهای مشاهده شده از کشور افغانستان در موارد مشابه مانند رودخانه
هیرمند ،آن کشور پایبندی به هیچ یک از کنوانسیون ها یا قوانین موجود در نظام حقوق بین الملل مربوط به رودخانه
های فرامرزی مانند قانون هلسینکی ،کنوانسیون بین المللی حقوق بهره برداری از آبراه های بین المللی برای مقاصد
غیرکشتیرانی ،کنوانسیون برلین و حتی اصول حقوقی بهره برداری از آبهای مرزی نشان داده و لذا دو کشور ایران و
ترکمنستان نیز از پشتوانه حقوقی الزم برای جلوگیری از خسارات احتمالی برخوردار نیستند .اگرچه در سالهای اخیر سه
کشور تفاهم نامه ای برای استفاده از منابع آب مشترك داشته اند که به امضای رئیس جمهور وقت سه کشور رسیده
است اما این تفاهم نامه ضمانت اجرایی ندارد (شهبازبگیان و همکاران.)1332 ،
بر مبنای اطالعات آماری وزارت نیرو ،میزان آب ورودی به سد دوستی در سال آبی جاری تا تاریخ  01اردیبهشت
 ،1331معادل  01/3میلیون متر مکعب بوده که نسبت به زمان مشابه سال آبی گذشته 80 ،درصد کاهش را نشان می
دهد .حجم آب موجود در سد دوستی در سال جاری 008 ،میلیون متر مکعب معادل  02درصد ظرفیت مخزن سد می
باشد که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 08 ،درصد کاهش را نشان می دهد.
شکل زیر تغییرات میزان ذخیره مخزن سد دوستی را در دو زمان پرآبی و کم آبی نشان می دهد .در سال ،1331
قبل از احداث سد سلما ،مخزن سد دوستی بیش از  82درصد پر بوده است و میزان آب موجود در آن به مرز 1122
میلیون متر مکعب رسید .در سال جاری تنها  02درصد مخزن سد دارای آب است.
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شکل  -87تصویر ماهواره ای از سد دوستی در سال  7937قبل از احداث سد سلما در زمان پرآبی و در سال  7931بعد از احداث سد
سلما (ماخذ :نگارندگان)

)2-1-11-2سد سلما (سد دوستی افغان-هند)
بند سلما ظرفیت ذخیره بیش از  102میلیون متر مکعب آب را دارد .این سد برق آبی که هدف اصلی اش ذخیره
آبهای روان حوضه هریرود است ،ظرفیت تولید  00مگاوات برق و آبیاری  022هزار هکتار زمین زراعتی را دارد .این سد
در سال  1321در زمان سردار محمد داوود اولین رئیس جمهور افغانستان طرح ریزی شد و قرار بود به هزینه مالی هند
ساخته شود .جنگ و ناآرامی در افغانستان کار ساخت و ساز این بند را متوقف کرد تا اینکه پس از سقوط حکومت
طالبان ،هند دوباره کار ساخت آن را در سال  0221آغاز کرد .اما ناامنی ها کار را کند ساخته و باعث شد این سد که
افتتاحش در پاییز سال  1383پیش بینی شده بود ،پس از چند سال تاخیر افتتاح شود .در  12خرداد  1332این سد رسما
توسط اشرف غنی رییس جمهور افغانستان و نارندا مودی صدراعظم هند با نام سد دوستی افغان-هند (سلما) افتتاح شد.

شکل  -80افتتاح سد سلما در تاریخ  75خرداد 7935
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 )1-11-2موضع افغانستان نسبت به حوضه هریرود
علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان در مصاحبه ای که پس از افتتاح سد سلما گفته است که این کشور به
قراردادها و کنوانسیون های بین الللی پایبند است و حقآبه کشورهای همسایه اش را بیش از حقشان تاکنون تامین کرده
است .وی گفت پس از ساخته شدن بند سلما ،فقط  32درصد از حوضه هریرود تحت کنترل درآمده است" :همان طور
که رئیس جمهور افغانستان گفته است ،عزم ما در کنترل آب های روان افغانستان بسیار جدی است .این را کشورهای
باال دست و پایین دست همسایه مان باید بدانند که ما به هر حال آب های افغانستان را کنترل می کنیم .حق ماست،
ملکیت ماست و ما روی حق و ملکیت مان کار می کنیم ،نه بیشتر از آن".1
 )3-11-2تاثیرات کاهش آب ورودی به هریرود بر ایران
 )1-0-11-2چالش تامین آب کالنشهر مشهد
مهمترین تاثیر کاهش آب ورودی هریرود به مرز ایران ،تاثیر بر روی منابع آب شرب شمالشرق کشور بخصوص
کالنشهر مشهد است .جمعیت کالنشهر مشهد همواره رو به افزایش بوده است به گونه ای که از  0/012/822در سال
 1382به  3/221/180نفر در سال  1332افزایش یافته است .بنابراین ،تقاضای آب در مشهد به همین میزان رو به
افزایش است و از طرفی دیگر منابع آب در دسترس با توجه به خشکسالی های دهه گذشته و افت میزان منابع آبهای
زیرزمینی ،رو به کاهش است 122 .میلیون متر مکعب آب شرب کالنشهر مشهد معادل بیش از  12درصد آب مصرفی
این شهر از سد دوستی تامین می شود .همچنین  13میلیون متر مکعب آب مورد نیاز شرب و صنعت شهرستان سرخس
نیز از محل این سد تامین می شود .سیاست های بهره برداری از منابع آب افغانستان و ساخت سدهای متعدد بر روی
هریرود و سرشاخه های آن باعث کاهش ورودی آب به سد دوستی به عنوان اصلی ترین تامین کننده آب شهر مشهد
خواهد بود که به صورت مستقیم تهدید کننده امنیت انسانی و زیست محیطی کالنشهر مشهد و در نتیجه امنیت ملی
خواهد بود .با توجه به نقش فراملی شهر مشهد ،بروز بحران تامین آب در این شهر تاثیراتی فراملی خواهد داشت.
احداث سد سلما که به طور مستقیم بر روی میزان آب ورودی به سد دوستی تاثیرگذار است ،در بعد هیدروپلیتیک،
منطقه شمال شرق کشور و به طور ویژه کالنشهر مشهد را آسیب پذیر خواهد کرد ،به گونه ای که می توان با افزایش
روند کم آبی و افزایش میزان سرانه مصرف ،شهر مشهد را گروگان هیدروپلیتیکی افغان ها تلقی کرد .بنابراین امنیت
شهر مشهد از حیث برخورداری از منابع آب مورد تهدید جدی قرار خواهد گرفت .از حیث امنیت انسانی ،کم شدن آب
کالنشهر مشهد و حومه آن منجر به افزایش تنش های آبی در بین مناطق مختلف چندگانه شهری و بین گروه های

 . 1برگرفته از پرتال منابع آب افغانستان به آدرس http://afghanwaters.net
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مختلف فرهنگی قومی خواهد شد .این مساله به طور حتم در آینده ای نه چندان دور باعث افزایش روند مهاجرفرستی
کالنشهر مشهد به نواحی دیگر خواهد شد (کاویانی راد و متولی عنبران.)1331 ،
 )2-0-11-2مهاجرت و خالی شدن سکونتگاههای مرزی
یکی دیگر از مسائلی که کاهش ورودی آب به سد دوستی می تواند برای کشور به همراه داشته باشد ،کاهش حقابه
کشاورزان پایین دست جهت تامین آب اراضی کشاورزی دشت سرخس خواهد بود که می تواند معیشت ساکنین آن
منطقه مرزی را با مشکل مواجه کند و زمینه مهاجرت از این منطقه را فراهم آورد .خالی شدن مرز از سکنه و مهاجرت
به سایر نقاط شهری ،عالوه بر ایجاد مشکالت اجتماعی برای مهاجرین و تشدید حاشیه نشینی در شهرهای میزبان،
هزینههای تامین امنیت مرز را نیز افزایش خواهد داد.
 )0-0-11-2ایجاد تنش هیدروپلیتیکی در روابط تهران-کابل
نگاه کابل این است که سد سلما باعث تحول در کشاورزی و تولید فرآورده های کشاورزی و ایجاد شغل در غرب
کشورش خواهد شد .از طرفی دیگر معتقد است که سد سلما در تأمین آب سد دوستی مشکل ایجاد نمیکند و فاصله
زیادی در حدود  022کیلومتر با سد دوستی دارد و تنها نزدیک به  32درصد از حقآبه جغرافیایی از این رودخانه ،توسط
افغانستان مدیریت شده و افغانستان هنوز از  12درصد دیگر سهم خود بهره نمیبرد .اما بدون شک ساخت و تکمیل
سدهایی دیگر بر روی هریرود منجر به کاهش سهم ایران و ترکمنستان خواهد شد .این کاهش تبعات جبران ناپذیری
را بخصوص برای ایران به دنبال خواهد داشت و می تواند منشا ایجاد تنش در روابط تهران-کابل شود .اگرچه
خوشبختانه در سالهای اخیر مذاکرات متعدد و فشرده ای جهت تدوین سند جامع همکاری انجام شده است و امید است
که این مذاکرات به سندی برد-برد برای طرفین منتهی شود.
 )12-2حوضه آبریز اترک
حوضه آبریز اترك یکی دیگر از حوضه های مشترك مرزی ایران و ترکمنستان ،در شمال شرق کشور واقع شده
است .مساحت این حوضه  33222کیلومتر مربع می باشد که  01222کیلومتر مربع معادل  13/1درصد آن در خاك
ایران واقع شده است .مجموع منابع آب این حوضه حدود  1/013میلیارد متر مکعب تخمین زده می شود که از این
مقدار  328میلیون متر مکعب آن مربوط به آبهای سطحی است .جمعیت این حوضه حدود یک میلیون نفر است که
بیش از  322هزار نفر از این عدد در ایران زندگی می کنند .تنها  11درصد مساحت این حوضه زیر کشت اراضی
کشاورزی است و  13درصد از مساحت حوضه دارای پوشش گیاهی بسیار اندك می باشد .سایر کاربری ها شامل بوته
زارها ،چمنزارها ،اراضی جنگلی ،مناطق شهری ،تاالب ها و دریاچه ها 01 ،درصد مساحت حوضه را شامل می شوند.
رودخانه اصلی این حوضه ،رود اترك می باشد .اترك با طول  112کیلومتر رودی خروشان و سیلگیر است که از
کوههای هزار مسجد روستای یدك در خراسان رضوی شهرستان قوچان سرچشمه گرفته و در طول مسیر پس از گذر از
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ناحیه چات ،مرز ایران و ترکمنستان جاری میشود ،پس از آن وارد خاك
ٔ
دشتهای قوچان ،شیروان و بجنورد در
جمهوری ترکمنستان شده و به دریای خزر میریزد .رودخانه اترك را میتوان از لحاظ طبیعی و جغرافیای سیاسی به سه
بخش زیر تقسیمبندی نمود (پاپلی یزدی و وثوقی.)1332 ،

شکل  -89موقعیت حوضه آبریز اترک (ماخذ :نگارندگان)

 )7اترک داخلی :رودخانه اترك داخلی به عنوان یکی از طوالنیترین رودهای ایران ،از ارتفاعات نزدیک قوچان
از کوههای سلسله جبال البرز سرچشمه گرفته که پس از مشروب نمودن دشتهای قوچان ،شیروان و بجنورد و ملحق
منطقه رضاآباد میگذرد .اترك باالیی که مساحتی حدود  1013کیلومتر مربع را شامل
ٔ
شاخه مهم به آن از
ٔ
شدن چند
منطقه رضاآباد تا قازانقایه را اترك میانی مینامند که مساحت حوضه در این قسمت حدود  11011کیلومتر
ٔ
میشود و از
مربع میباشد .این رودخانه پس از گذشتن از قازانقایه تا دشتهای ساحلی دریای خزر به نام اترك سفلی معروف است
که مساحت حوضه این قسمت حدود  8231کیلومتر مربع میباشد ،که درچات نیز رودخانه سومبار ترکمنستان به آن
میپیوندد .این رودخانه پس از عبور از بخش اینچه برون بعلت شیب کم زمین ،در دشت پخش میشود که نتیجه آن
تشکیل دریاچههایی نظیر آالگل ،آلماگل و تنگلی بوده که نهایتاً در خلیج حسنقلی (درصورت طغیان) به دریای خزر
ملحق میشود.
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 )0اترک خارجی (رودخانه سومبار ترکمنستان) :رود شوری است که از ارتفاعات کوپه داغ در ترکمنستان
سرچشمه گرفته و از سه شاخه ترکان و چندر و سمبار تشکیل شدهاست .در نزدیکی چات به اترك میپیوندد.
 )9اترک مشترک :رودخانه اترك مشترك از ایستگاه هیدرومتری چات در مرز ایران و ترکمنستان شروع شده و
به دریای خزر ختم میشود؛ آب این رودخانه بعد از عبور از بخش اینچه برون و تنگلی ،در حوالی پاسگاه پل توسط
سیستم تقسیم آب در دزبل ،سهم آب دو کشور مجزا میشود که سهم آب ایران توسط کانال به دریاچه آالگل و سپس
به دریا میریزد.
بخشی از رود اترك در ناحیه چات ،پس از اینچه برون به موجب قرارداد آخال در سال  1881مرز رسمی ایران
قاجاری و امپراتوری روسیه شد .در سال  1301به موجب قراردادی میان ایران و شوروی قرار شد که حداقل  22درصد
از آب این رودخانه وارد خاك ترکمنستان شود (پاپلی یزدی و وثوقی.)1332 ،
 )1-12-2چالشهای حوضه اترک

مهمترین چالشهای حوضه اترك عبارتند از:
 کاهش کیفیت و کمیت منابع آب ناشی از خشکسالی ،فرسایش خاك ،آلودگیهای ناشی از زهابهای
کشاورزی ،برداشت از منابع آب زیرزمینی و آلودگیهای صنعتی مهمترین چالش مربوط به حوضه اترك
محسوب می شود.
 متوسط آبدهی رودخانه اترك خارجی (سومبار ترکمنستان) در  12سال گذشته نسبت به میانگین درازمدت
 22ساله ،تا  82درصد کاهش یافته است .این کاهش ناشی از خشکسالی ،برداشتهای باالدست و اقدامات
توسعهای کشور ترکمنستان میباشد که به طور مستقیم بر آبدهی رودخانه اترك مشترك تاثیر گذاشته
است.
 تغییر مسیر رودخانه و در نتیجه تغییر مرز رسمی دو کشور ،یکی دیگر از چالشهای مربوط به این حوضه
مشترك مرزی است .به منظور تعیین دقیق خط مرزی نیاز به نقشه برداری از مسیر رودخانه است که این
مهم میبایستی با مشارکت کشور ترکمنستان انجام شود.
 در سالهای گذشته بهره برداری های متعددی بر روی سرشاخه های اترك داخلی صورت گرفته و موجب
بوجود آمدن اختالف نظر بین استانهای خراسان رضوی ،خراسان شمالی و استان گلستان (به عنوان پایین
دست اترك) شده است .خروج آبهای سطحی ایران به سمت کشور ترکمنستان یکی دیگر از چالشهای
این حوضه است .الزم به ذکر است با توجه به مشترك بودن حوضه آبریز اترك ،ایجاد هرگونه مانع در
برابر خروج منابع آبهای سطحی می بایستی با در نظر گرفتن معاهدات فی مابین ایران و ترکمنستان
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صورت پذیرد .از آنجا که موارد سدسازی و بهره برداری از منابع آب در خاك ایران در حیطه موضوع این
گزارش نمیباشد ،بنابراین از ذکر جزئیات و مسائل و چالشهای مرتبط با آن صرفنظر میگردد.
 خشکسالی های اخیر و کاهش منابع آب در کشور ترکمنستان باعث ایجاد کانون های ریزگرد متعددی در
این کشور بخصوص در صحرای قره قوم شده است که به طور مستقیم بر استان های خراسان شمالی،
خراسان رضوی و گلستان تاثیرات زیست محیطی منفی گذاشته است.
 از طول کل مسیر رودخانه اترك مرزی به طول  130کیلومتر تا کنون فقط  02کیلومتر در پایین دست
داشلی برون بصورت مشترك با کشور همسایه نقشه برداری انجام گرفته و مابقی مسیر به طول 120
کیلومتر نیازمند انجام عملیات نقشه برداری مشترك و سپس هم پوشانی و تطابق نقشه های تهیه شده
توسط دو کشور و در نهایت اصالح مسیر رودخانه مرزی می باشد.
 )13-2حوضه آبریز کورا-ارس
حوضه آبریز کورا-ارس با مساحت  188/210کیلومتر مربع بین کشورهای ایران ،ارمنستان ،آذربایجان ،گرجستان و
ترکیه واقع شده است (شکل  31 .)80درصد مساحت این حوضه در کشور آذربایجان 03 ،درصد در ایران 11 ،درصد در
گرجستان 11 ،درصد در ارمنستان و  10درصد در ترکیه قرار دارد (شکل .)82

شکل  -84موقعیت حوضه آبریز ارس
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شکل  -85مساحت حوضه آبریز در کشورهای مشترک (بر حسب کیلومترمربع و درصد)

در این حوضه دو رودخانه اصلی کورا 1و ارس جریان دارد که پس از پیوستن به یکدیگر در کشور آذربایجان،
سرانجام به دریای خزر می ریزند.
رود کورا از شرق ترکیه سرچشمه میگیرد و از کشورهای گرجستان و جمهوری آذربایجان از میان رشته کوههای
قفقاز عبور کرده و پس از آنکه رود ارس به آن میپیوندد ،سرانجام به دریای خزر میریزد .مساحت حوضه این رود،
حدود  138هزار کیلومتر مربع است .در گذشته ،این رود تا شهر تفلیس قابل کشتیرانی بود ،ولی اکنون به سبب احداث
سدها و نیروگاههای گوناگون در مسیر آن ،دیگر قابل کشتیرانی نیست .رود کورا بزرگترین رود سرزمینهای قفقاز است.
درازای این رود حدود  1212کیلومتر است .حدود  110کیلومتر از آن در ترکیه 032 ،کیلومتر از آن در خاك گرجستان و
حدود  321کیلومتر از آن در جمهوری آذربایجان جریان دارد .رود کورا که در جمهوری آذربایجان به رود «کور»
شهرت دارد پس از پیوستن ارس به آن ،باز هم «کور» نام دارد چون نسبت به ارس آب بیشتری دارد .رود کورا در
زندگی اقتصادی و در شکلگیری الگوهای زندگی مردم جمهوری آذربایجان نقش بسیار اساسی را ایفا کردهاست.
رود ارس رودخانهای نسبتاً پرآب و خروشان است که از کوههای بینگول منطقه آناتولی ترکیه سرچشمه میگیرد.
رود آرپا در نزدیکی مرز ترکیه و ارمنستان به رود ارس میریزد و سپس مرز مشترك نخجوان را بطول  11کیلومتر
ترسیم کرده و پس از گذر از مرز ایران و نخجوان ،از مرز میان ایران و ارمنستان عبور کرده و دوباره مرز مشترك میان
ایران و جمهوری آذربایجان را شکل داده و در منتهیالیه شمالی استان اردبیل (شهرستان پارسآباد) وارد جمهوری

. Kura
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آذربایجان شده و به رودخانه کورا میریزد .این رود  1210کیلومتر طول دارد و از طوالنیترین رود داخلی ایران ،یعنی
کارون طوالنیتر است.
رودخانه ارس در سال  1808میالدی در پی عهدنامه ترکمنچای به عنوان مرز ایران و امپراطوری روسیه برگزیده
شد و تمامی مناطق شمال این رود از ایران جدا و به خاك روسیه افزوده شد .بعدها ایران و اتحاد شوروی با همکاری
همدیگر سدی در ناحیه پلدشت به نام سد ارس بنا کردند .سپس سد خدا آفرین به صورت مشترك با جمهوری
آذربایجان بر روی رود ارس احداث شد .هماکنون سد قیزقعلهسی به صورت مشترك با جمهوری آذربایجان بر روی رود
ارس در حال احداث است .بر روی ارس تا کنون پنج پل نیز ساخته شدهاست که عبارتنداز :پل آهن جلفا ،پل شوسه
جلفا ،پل پلدشت ،پل خداآفرین و پل نوردوز در مرز ارمنستان.
در بستر رودخانه ارس  822جزیره کوچک و بزرگ خالی از سکنه وجود دارد که به زبان محلی به آن «شام»
میگویند .بر پایه قرارداد مرزی 001 ،جزیره به ایران و  318جزیره به شوروی سابق (و اکنون به جمهوری آذربایجان)
تعلق دارند .این جزایر در مواقع طغیان ارس به زیر آب رفته و پس از فروکش کردن آب رودخانه دوباره ظاهر می شود
(نامی .)1332 ،تنها معدودی از این جزایر دارای نام میباشند و بیشتر این جزیرهها با شمارهگذاری نامیده میشوند.

شکل  -82رودخانه های کورا و ارس و سرشاخه های آنها

 )1-13-2سدهای ساخته شده در حوضه کورا-ارس

تاکنون سدهای متعددی بر روی دو رودخانه کورا و ارس و سرشاخه های آنها در کشورهای مختلف با هدف تولید
برق ،آبیاری اراضی کشاورزی ،تامین آب شرب ،کنترل سیالب و حمل و نقل با ظرفیتی بالغ بر  02میلیارد متر مکعب
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احداث شده است (جدول  32و شکل  .)81مداخالت انسان در رودخانه های کورا و ارس باعث شده است تا میزان آب
ورودی این رودخانه به دریای خزر به ترتیب  02درصد و  01درصد کاهش یابد.
جدول  -92سدهای احداث شده در حوضه آبریز کورا-ارس
کشور

نام سد

نام رودخانه

سال ساخت

ظرفیت (میلیون مترمکعب)

ارمنستان

Spandaryan

Vorotan

1383

021

Akhuryan

Akhuryan

1381

202

Sarsang

Terter

1311

212

Mingechevir

Kura

1323

12132

Shamkir

Kura

1383

0111

Agstafachay

Agstafachay

1313

102

Araz

Araz

1311

1322

Jinvali

Pshavis Aragvi

1382

202

Sioni

Iori

1313

302

Dalis Mta

Iori

-

182

Tblisi-Samgori

Iori

1321

328

Sabalan

Ghare Sou

0221

122

Makou

Zangmar

-

122

Satarkhan

Ahar Chay

1338

132

Aras

Aras

-

1322

Arpacay

Arpacay

1383

202

آذربایجان

گرجستان

ایران

ترکیه

ماخذ(FAO, 0223) :
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شکل  -81موقعیت سدهای ساخته شده در حوضه کورا-ارس (ماخذ :نگارندگان)

 )2-13-2تغییر مسیر رودخانه ارس

اساس تعیین مرز در رودخانه ارس عهدنامه  1808میالدی ترکمنچای و پروتکل  1803میالدی آن می باشد .بدین
ترتیب رودخانه ارس بموجب فصل چهارم عهدنامه ترکمنچای خط سرحدی ایران و روسیه از محل ملتقای رود فراسوی
سفلی تا دشت مغان تعیین می گردد .در پروتکل متمم سال  1803میالدی ،بدون ذکر از مهمترین شعبه های رودخانه،
وضعیت جزایر و تعلق آن به طرفین رودخانه معین گردیده است .در هیچ جای پروتکل به وسط المیاه (خط منصف وسط
رودخانه) اشاره ای نشده و این موضوع در هاله از ابهام باقی مانده است .از اینرو در تمام دوره امپراتوری روسیه حدود
ایران همواره مورد تخطی و تجاوز مامورین آن دولت واقع شده است .سرانجام در سال  1333هجری شمسی،
موافقتنامه ای بین ایران و شوروی بسته شد که بعدا مالك عمل کمیسیون مختلط  1330-1332برای تعیین و
عالمتگذاری خط مرز قرار گرفت (نامی.)1332 ،
کمیسیون مختلط ایران و شوروی در موقع تحدید حدود و عالمت گذاری در ارس با یک مشکل اساسی مواجه
گشت و آن تغییر مسیر این رود بخصوص در فصول پرآبی و طغیان رودخانه است که باعث تغییر مسیر طبیعی رودخانه،
از بین رفتن برخی جزایر موجود و ایجاد جزایر جدید می شود .طبق قرارداد راجع به انتظامات مرزی ایران و شوروی و
ترتیب اختالفات و حوادث در مرز که در پایان کار کمیسیون مختلط تحدید حدود مرزهای ایران و شوروی سال 1331
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بین طرفین به امضاء رسید به موضوع تغییر مسیر رودخانه های مرزی توجه و پرداخته شده است و ماده نهم قرارداد یاد
شده در این خصوص مقرر می دارد :الف) برای حفظ کرانه ها از خرابی و جلوگیری از تغییر مسیر رودخانه های سرحدی
در صورتیکه لزوم آن را مصادر امور طرفین متعاهدتین متفقا ضروری بدانند کناره بندی خواهد شد؛ ب) هیچیک از
طرفین متعاهدتین نمی توانند مصنوعا مسیر رودخانه را تغییر دهند (نامی.)1332 ،
با وجود معاهدات و قراردادهای مذکور ،همچنان در برخی از طول مسیر مشکل تغییر مسیر و در نتیجه تغییر مرز
رسمی دو کشور وجود دارد.
 )3-13-2آلودگی ارس

یکی دیگر از چالشهای مربوط به رودخانه ارس ،کاهش کیفیت آب رودخانه ناشی از ورود پسابهای صنعتی و
کشاورزی به این رودخانه در باالدست است .در مرز مشترك ایران و ارمنستان ،چندین کارخانه مس وجود دارد که
بخشی از پساب های آن به سمت رودخانه ارس سرازیر می شود .الزم به ذکر است که در سالهای اخیر ،تالش های
متعددی توسط وزارت نیرو ،وزارت امور خارجه و سازمان حفاظت محیط زیست برای مذاکره با طرف ارمنی جهت
کاهش منابع آالینده آب ارس صورت پذیرفته است.
 )4-13-2چشم انداز حوضه ارس

بر مبنای پیش بینی های صورت گرفته توسط کشور ترکیه ،میزان رواناب و بارش در حوضه ارس بین  12تا 02
درصد به ترتیب تا سال  0232و سال  0212کاهش خواهد یافت .همچنین تقاضا برای آب ،تغییرات فصلی بارش و
خطرات مربوط به خشکسالی و سیل نیز افزایش خواهد یافت .به همین ترتیب ،کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی نیز
تحت تاثیر قرار گرفته و رو به کاهش خواهد بود.
 )14-2قوانین بین المللی آب
از بین قوانین و معاهدات و قطعنامه های تصویب شده در دنیا ،سه قانون هلسینکی ،کنوانسیون بین المللی حقوق
بهره برداری از آبراههای بینالمللی برای مقاصد غیر کشتیرانی ( )1331و قوانین برلین اهمیت و شهرت بیشتری دارند
که در ادامه به طور مختصر شرح داده خواهند شد.
 )1-14-2قوانین هلسینکی

قوانین هلسینکی در استفاده از منابع آبی رودخانههای بین المللی به وسیلة انجمن حقوق بین الملل در نشست
هلسینکی در سال  1331تصویب شد .به موجب این قوانین ،همه کشورهای واقع در مسیر رودخانه به بهره برداری از
آب حق مساوی دارند و هیچ کشوری حق استفاده از آب رودخانه را درصورتیکه موجب ایجاد خسارت به دیگر
کشورهای ساحلی رودخانه میشود ندارد .افزون بر این ،اگر دولتی مسیر رودخانههای بین المللی را به زیان دولتی دیگر
110

بخش دوم -تاثیرات برنامههای تنظیم آب کشورهای همسایه بر ایران
مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

تغییر دهد ،مسئول تمام اقدامات خود خواهد بود و درصورت نبود جلب موافقت دولتهای دیگر ،اقدامات یکجانبه انجام-
شده بهوسیلة دولت یادشده ،هیچگونه حقی برای آن دولت ایجاد نمیکند .اگرچه عنوان این قوانین ،تنها به رودخانههای
بینالمللی اشاره میکند؛ اما در مادة یک آن اشاره شده است که این قوانین برای استفاده از منابع آبی حوضة آبریز
کاربرد داشته و از اینرو در بهرهبرداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی بینالمللی مشترك بین چند کشور استناد
میشود .مدیریت آبخوانهای بینالمللی مرزی بهوسیلة ابزاری حقوقی بینالمللی اولین بار در این قوانین اشاره شده
است (میان آبادی.)1330 ،
قوانین هلسینکی بر اصل استفاده منصفانه و معقوالنه از منابع آبی حوضه های آبریز بین المللی مشترك،به عنوان
اصلی اساسی از قانون بین المللی آب با در نظر گرفتن معیاریهای زیر تاکید می کند (پاپلی یزدی و وثوقی:)1332 ،
 .1جغرافیای حوضه
 .0مشخصات هیدرولوژیکی حوضه
 .3شرایط اقلیمی و آب و هوایی حوضه
 .0میزان بهره برداری هر کشور در از منابع آبی مشترك در گذشته و زمان حال
 .2نیازهای اقتصادی و اجتماعی هر کشور
 .1جمعیت هر کشور
 .1میزان هزینه که نیاز اقتصادی و اجتماعی هر کشور را برطرف نماید.
 .8میزان دسترسی به دیگر منابع آب
 .3اجتناب از اسراف و اتالف آب در بهره برداری از منابع آب مشترك
 .12توان جبران خسارت توسط هر کشور به کشور یا کشورهای دیگری که به آنها زیان و خسارتی وارد می
شود جهت رفع منازعه
 .11میزان نیاز آبی هر کشور بدون وارد آوردن خسارت به کشورهای دیگر
 )2-14-2کنوانسیون بین المللی حقوق بهره برداری از آبراه های بین المللی برای مقاصد غیر کشتیرانی
()1777

کنوانسیون بین المللی حقوق بهره برداری از آبراه های بین المللی برای مقاصد غیر کشتیرانی حاصل  03سال کار و
تالش کمسیون حقوق بین الملل می باشد که در تاریخ  01ماه می  1331توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد با
 123رای موافق 3 ،رای مخالف (برونئی ،ترکیه و چین) و  01رای ممتنع تصویب شد .پس از تصویب کنوانسیون،
تعریف رودخانه های بین المللی به مدت  1سال مورد بحث کشورها قرار گرفت و در نهایت در سال  1380توافق در
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این خصوص به عمل آمد .این کنوانسیون که شامل  1بخش و  31ماده است ،در تاریخ  11ماه آگوست  0210الزم
االجرا گردید .برخی اصول مهم مندرج در کنوانسیون عبارت اند از:
 اصل استفاده منصفانه و عادالنه (ماده )2؛
 اصل عدم آسیب رساندن (ماده )1
 اصل همکاری (ماده )8
 اصل اطالع دادن کشورهای ذیمدخل از تمهیدات برنامه ریزی شده (ماده )10؛
 اصل به اشتراك گذاری منظم داده و اطالعات (ماده .)3
شرایط و عناصر استفاده معقول و منصفانه در ماده  1این کنوانسیون شرح داده شده است که عبارتند از:
 .1عوامل جغرافیایی ،هیدروگرافیکی ،هیدرولوژیکی ،اقلیمی ،اکولوژی و سایر عوامل طبیعی
 .0نیازهای اجتماعی و اقتصادی کشورهای ذینفع
 .3جمعیت وابسته به منابع آب در هر یک از کشورهای ذینفع
 .0تاثیرات استفاده یا استفاده های یک کشور ذینفع بر کشورهای ذینفع دیگر
 .2استفاده های موجود و بالقوه از منابع آب موجود در حوضه آبریز مشترك
 .1حفاظت ،حمایت ،توسعه و اقتصادی بودن استفاده از منابع آب حوضه آبریز مشترك و هزینه های تدابیری که در
این زمینهها گرفته می شوند.
 .1میزان آب قابل دسترس از منابع دیگر
ایران تاکنون به کنوانسیون  1331سازمان ملل در خصوص حقوق بهره برداری از آبراهه های بین المللی نپیوسته
است .تا به امروز  11کشور از جمله سوریه ،یمن و اردن این کنوانسیون را به امضاء و کشورهایی نظیر عراق ،سوریه و
ازبکستان نیز آن را به تصویب رساندهاند .پیشنهاد میشود که ایران ضمن بررسی دقیق این کنوانسیون ،پذیرش این
کنوانسیون را بنا به دالیل زیر در دستور کار قرار دهد.
 کنوانسیون  1331نتیجه بیش از  03سال کار و تالش معتبرترین نهاد حقوقی در عرصه بین المللی
یعنی کمیسون حقوق بین الملل سازمان ملل است .این کنوانسیون برگرفته از اصول مندرج در قوانین
ملی دولتها ،موافقتنامههای بینالمللی ،فیصلههای محاکم بینالمللی و آثار محققان مطرح جهان
است .این کنوانسیون در واقع تدوین قواعد قانونی و عرفی بینالمللی هستند که برای دولتها،
صرفنظر از اینکه آنرا امضاء کرده باشند یا خیر ،الزامآور میباشد .تاکنون موارد متعددی از نزاعهای
بینالمللی بر سر آب ،با استناد به مواد این کنوانسیون حل و فصل شده است.
110

بخش دوم -تاثیرات برنامههای تنظیم آب کشورهای همسایه بر ایران
مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

 علی رغم اینکه مواد این کنوانسیون به نحوی تنظیم شده است که روح بی طرفی از کشورهای
باالدست یا پایین دست بر آن حاکم است ،اما برخی از صاحبنظران معتقدند که این قوانین بیشتر به
نفع کشورهای پایین دست حوضه های آبی مشترك است .رای مخالف کشور ترکیه و چین به عنوان
دو کشور باالدست در حوضههای مشترك مرزی نیز این نظر را تقویت می کند .بنابراین اگرچه اعتقاد
این است که در حوضه دجله ایران به عنوان یک کشور باالدست محسوب می شود و ممکن است
پذیرش این کنوانسیون موانعی برای کنترل بخشی از آبهای خروجی از مرزهای غربی ایران بوجود
بیاورد ،اما حقیقت این است که با در نظر گرفتن ورود نهایی آب دجله به اروندرود ،آثار منفی کاهش
ورودی آب به دجله و تاالبهای میانرودان در نهایت متوجه ایران نیز خواهد شد و به نوعی در کالن
حوضه دجله-فرات-اروندرود ،ایران یک کشور پایین دست نیز محسوب می شود .حتی اگر ایران را
کشور باالدست فرض کنیم ،تبعات منفی زیست محیطی و اجتماعی ناشی از کاهش سطح آب دجله و
تاالب های میانرودان بخصوص ایجاد و تقویت کانون های ریزگرد ،ما را ملزم به رعایت حقابه دجله
می نماید.
 ماده  3کنوانسیون  1331به صراحت بیان می کند که "در صورت وجود یک توافق در جهت مخالف،
هیچ حکمی در کنوانسیون حاضر بر حقوق یا وظایف دولت های آبراه تاثیرگذار نخواهد بود" .در واقع
در صورتی که توافقی بین کشورها از قبل وجود داشته باشد ،این کنوانسیون پیشنهاد می دهد که به
صورت داوطلبانه ،توافقات موجود با اصول مندرج در کنوانسیون همسوسازی شود .بنابراین ایران نباید
نباید نگران سایه اندازی مفاد این کنوانسیون بر توافقات موجود با کشورهای همسایه باشد.
 به دلیل عدم وجود رژیم حقوقی در خصوص بهرهبرداری از آبهای کالن حوضه دجله-فرات-
اروندرود ،هر نوع تحول و تصمیمگیری در جامعه بینالملل در مورد مدیریت آب های فرامرزی ،حتی
بدون حضور ایران در این فرآیند ،می تواند به شدت بر ایران تاثیر بگذارد.
 عمده مواد این کنوانسیون نظیر استفاده معقول و منصفانه (ماده  ،)2تکلیف به عدم ایراد آسیب عمده
(ماده  ،)1تکلیف به همکاری (ماده  ،)8اصل به اشتراك گذاری منظم داده و اطالعات بیشتر (ماده )3
و اطالع دهی در مورد تمهیدات برنامه ریزی شدهای که تاثیرات سوء احتمالی دارند (ماده  )10به نفع
کشورهای پایین دست حوضههای آبخیز مشترك است و لذا پیوستن به این کنوانسیون ،حداقل در
حوضههای هریرود ،هیرمند و ارس می تواند به نفع ایران باشد.
 این کنوانسیون ،یک کنوانسیون مبنایی است که اصول و دستورالعمل های اساسی را تعیین می کند و
کار بر سر جزئیات را به دولت های ذینفع واگذار میکند تا آنها با در نظر گرفتن خصوصیات آبراههای
مربوط به حوضه مشترك خود وارد مذاکره شده و به توافق مورد قبول یکدیگر برسند.
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 در ماده  1کنوانسیون ،کشورها موظفند مساعی مقتضی به منظور عدم ایراد آسیب عمده به سایر
کشورهای ذینفع در حوضه را بوجود آورند .منظور از مساعی مقتضی این است که هر کشور می-
بایستی نهایت سعی و کوشش خود را در جلوگیری از ایجاد ضرر به کشورهای دیگر را انجام دهد .با
این وجود اگر آسیب رغم انجام تالش مقتضی کماکان اتفاق بیفتد ،کشوری که آسیب را ایراد کرده
است دیگر تکلیف قانونی در قبال دولت آسیب دیده نخواهد داشت.
 امضاء و تصویب کنوانسیون به بقیه کشورهای جهان بخصوص کشورهای منطقه ،حسن نیت کشور را
نشان می دهد و بیان می دارد که ایران به عنوان یک کشور متمدن و مسئول ،حتی اگر آسیبی ببیند،
اصول حقوق بین الملل را محترم می شمارد.
 در صورتی که بررسی های بیشتر در طی فرآیند تصویب کنوانسیون  1331در ایران نشان دهد که
این کنوانسیون در برخی از حوضهها بر خالف منافع ملی است ،می توان با "حق شرط" این
کنوانسیون را به تصویب رساند .کشورهایی مثل سوریه ،مجارستان ،ویتنام ،هلند با حق شرط
کنوانسیون را به تصویب رسانده اند .بنابراین ایران می تواند از مزایای این کنوانسیون بدون اینکه در
حوضه خاصی لطمه ببیند بهره مند شود.
اگر همه دولت های همسایه ایران این کنوانسیون را به تصویب برسانند ،کمک شایانی به مدیریت تنش ها و
منازعات ،سوق دادن کشورهای همسایه به توسعه پایدار مشارکتی و ایجاد امنیت و ثبات منطقهای خواهد نمود.
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 )1-3جمع بندی
آب از منابع تجدید شونده محسوب میشود .با این حال میزان آن محدود است و توزیع منابع آب نیز در سطح زمین
متعادل نیست .با افزایش جمعیت و روند شهری شدن در جهان ،مصرف آب نیز سیر تصاعدی داشته است و هر ساله به
موازات استفاده بیرویه از آن ،آلودگیهای شیمیایی ،دفع پساب و فاضالبها و دیگر منابع آلودهکننده ،بخش زیادی از
این منابع محدود و ارزشمند را غیرقابل استفاده میسازد .بدین ترتیب ،تأمین آب سالم به میزان کافی به یکی از
معضالت جوامع بشری مبدل شده است .به موازات رشد جمعیت و توسعه فعالیتهای مختلف اقتصادی ،کمبود این ماده
حیاتی در بسیاری از نقاط جهان بیشتر مشهود شده است و به همین دلیل نیز بسیاری از دولتها را بر آن داشته است تا
نسبت به بازنگری در سیاستهای مربوط به بهرهبرداری از منابع آب بازنگری نمایند و حفاظت از کمیت و کیفیت منابع
آب را در کانون توجه قرار دهند .هر ساله با افزوده شدن حدود  82میلیون نفر ( 32درصد آنها در کشورهای در حال
توسعه به دنیا میآیند) بر جمعیت جهان ،تقاضا برای آب تشدید نیز میشود .این در حالی است که در حال حاضر
بسیاری از کشورهای جهان خصوصاً در کشورهای در حال توسعه از تأمین حداقل نیاز آبی خود ناتوان میباشند.
جهان در حال پیشی گرفتن از ظرفیت برد 1منابع آبی است که این پدیده کمبود آب گستردهای را رقم میزند .از
آنجایی که بیشتر این کمبود آب از پمپاژ بیش از حد منابع آب زیرزمینی ناشی میشود ،معموالً در بازههای زمانی کوتاه
مدت ملموس نیستند .فروافت منابع آب برخالف سوزاندن جنگلها یا حرکت تپهای ماسهای ،اغلب زمانی آشکار
میشوند که سفرههای آب زیرزمینی کامالً تخلیه شده باشند .این تخلیه و کاهش شتابان جهانی آب مربوط به
زمانهای اخیر است که در نتیجه سه برابر شدن تقاضای جهانی در نیم قرن اخیر حاصل شده است .حفاری میلیونها
چاه عمیق و نیمه عمیق در سراسر دنیا برای دسترسی به منابع آب در سطحی فراتر از ظرفیت برد و تخلیه ،افت و
کاهش بسیاری از منابع آب را در بسیاری از کشورها رقم زده است .عدم توفیق بسیاری از دولتها در بسیاری از
کشورهای در حال توسعه و فقیر ،در اعمال سیاستهای محدود کردن بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی ،چشمانداز
نگرانکنندهای را فراروی این دولتها و حتی جامعه جهانی قرار داده است .در میان پیامدهای سوء ناشی از کمیابی آب
در نتیجه بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی میتوان به خشک شدن رودخانهها و ناپدید شدن دریاچهها اشاره کرد که
باشدت و ضعفهایی بسیاری از زیستبومهای داخلی بسیاری از کشورها را در معرض تهدید جدی قرار داده است.
از سوی دیگر الگوهای مصرف نادرست اتالف این ماده حیاتی و افزایش حجم انواع فاضالبها را در بردارد که خود
سبب ازدیاد آلودگیهای زیستمحیطی و منابع آب میشود .این امر همچنین توسعه تأسیسات آبرسانی را ایجاب
میکند و چنانچه آب تصفیهشده جوابگوی نیازها نباشد ،کیفیت آب در شبکه تنزل مییابد و به تبع آن سالمت
شهروندان و بهداشت جامعه مورد تهدید قرار میگیرد .ترویج الگوهای مصرف صحیح و توجه به بازیافت انواع پسابها
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و فاضالبهای شهری ،دو سیاست اساسی است که باید در برنامهریزیها مورد توجه جدی واقع شود .بر این اساس باید
در سیاستها و الگوهای استحصال و مصرف آب ،تجدید نظر شده و سیاستهای نوینی را بنا نهاد تا بتوان پایداری
منابع آب را تضمین کرد.
در بخش اول گزارش حاضر سعی گردید با استفاده از شاخص های معتبر جهانی به بررسی وضعیت فعلی منابع آب
جهان پرداخته و چشم انداز آینده آن تببین شود .همچنین ،در ادامه این بخش وضعیت منابع آب ایران به طور کلی
تشریح شده است.
خالصه ای از مهمترین نکات ذکر شده در بخش اول گزارش به شرح زیر است:
 از مجموع آبهای کره زمین ،تنها  2/210درصد قابل استفاده بشر بوده و منابع آب تجدید شونده جهان را
تشکیل می دهند و در چرخه آب شناختی مشارکت دارد و در حقیقت این بخش منابع آب شیرین و تجدید
شونده دنیا را تأمین میکند
 صنایع حدود یک چهارم مصرف آب جهان را به خود اختصاص میدهند .اما در بیشتر کشورهای صنعتی
این سهم بیشتر است و به  22تا  82درصد کل مصرف میرسد ،اما در کشورهای در حال توسعه این سهم
کمتر است و به  12تا  32درصد میرسد که با مصرف بخش کشاورزی فاصله بسیار زیادی دارد .با صنعتی
شدن کشورهای در حال توسعه ،نیاز آب آنها برای تولید برق ،صنعت ،معدن و تولید مواد به سرعت
افزایش پیدا میکند .بر عکس آب مصرفی در کشاورزی ،تنها بخش اندکی از آب در صنعت واقعاً مصرف
میشود .بیشتر این آب برای خنک کردن ،فرآوری و فعالیتهای دیگری که آب را گرم یا آلوده میکند ،اما
مصرف نمیکند ،استفاده میشود .این پدیده امکان بازگردش و استفاده چند باره از آب را در بخشهای
صنعتی در مقایسه با بخش کشاورزی فراهم میکند .به همین دلیل بازده بیشتری از هر متر مکعب آب به
دست میآید .به عنوان مثال ،در حالی که برای تولید یک تن فوالد حدود  10تن آب مصرف میشود که
قیمت آن حدود  222دالر است ،برای تولید یک تن گندم حدود  1222تن آب مصرف میشود ،این در
حالی است که قیمت یک تن گندم در بازار جهانی حدود  122دالر است.
 کشورهای متعددی در جهان وجود دارند که توانستهاند با بهرهبرداریهای بیرویه و ناپایدار از منابع آب
زیرزمینی خود ،امنیت غذایی خود را تضمین نمایند .اما این روند دیگر پایدار نخواهد بود و این کشورها
مجبورند برای تأمین امنیت غذایی خود به بازارهای جهانی برای تأمین غالت روی آورند که این پدیده
میتواند به افزایش قیمت جهانی غالت و به خطر افتادن امنیت غذایی جهان شود.
 گذار از ظرفیت برد میتواند به فروپاشی اقتصاد غذایی و امنیت کشورها منجر شود که بدنبال خود
زنجیرهای از پیشرانها را به دنبال خواهد داشت که تنها امنیت غذایی خود کشورها را در معرض تهدید
قرار میدهد ،بلکه میتواند امنیت غذایی جهان را نیز متأثر سازد ،زیرا بسیاری از این کشورها مجبورند
برای تأمین نیازهای غذایی خود به بازارهای بینالمللی غالت روی آورند که پیامد نهایی این فرایند باال
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رفتن قیمت غالت است که میتواند تمامی جوامع از جمله کشورهای در حال توسعه و فقیر را متأثر سازد
و این کشورها را در گردابی از مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی فرو برد.
 انتظار میرود تقاضا برای آب در بسیاری از مناطق جهان از جمله منطقه آسیا و اقیانوس آرام که بیشترین
جمعیت جهان را در خود جای داده است ،در دهههای پیشرو افزایش یابد .این فرآیند فشارهای شدیدی را
بر سیستمهای آب رودخانهها و آبهای زیرزمینی تحمیل کرده و به افزایش تنش بین مصرف کنندگان و
کشورهایی که با محدودیت آب مواجه هستند ،منتهی خواهد شد.
 پیشبینی میشود که فشار بر منابع آب در منطقه همچنان در آینده افزایش پیدا کند .حوزه آبخیز بسیاری
از رودخانهها و منابع آب زیرزمینی به شدت با تنش روبرو هستند که این پدیده به دلیل افزایش رقابت بین
آب شرب ،صنعت و کشاورزی در حال تشدید شدن است .با توجه به روندهای موجود انتظار میرود نیاز
آبی بخش کشاورزی در منطقه تا سال  ،0202در بخش کشاورزی  ،1/3صنعت  1/2و شرب  1/8برابر
شود .به همین دلیل بسیاری از رودخانههای واقع در حوزههای فراملی (مشترك بین چند کشور) به شدت
تحت فشار قرار گرفته و احتمال بروز منازعات بین کشورها و همچنین بین مصرف کنندگان وجود دارد.
 تعداد چاههای عمیق و نیمه عمیق کشور از حدود  01هزار حلقه در سال آبی  1321-1320به حدود 130
هزار حلقه چاه در سال آبی  1330-1332افزایش یافته و میزان برداشت نیز از  3میلیارد متر مکعب به
بیش از  22میلیارد متر مکعب رسیده است .به این ترتیب طی این دوره تعداد چاهها  11/8برابر و میزان
برداشتها بیش از  2برابر شده است .شایان ذکر است ،علیرغم افزایش شمار چاههای عمیق طی چند دهه
گذشته ،انتظار میرفت که میزان تخلیه از این منابع آب افزایش پیدا کند ،اما از سال  ،1381علیرغم
افزایش قابل توجه چاهها ،آبدهی آنها افزایش چندانی نداشته است به این دلیل که توان تخلیه سفره های
آب زیرزمینی به شدت کاهش یافته است و مبین بهره برداری بیش از ظرفیت پایدار این منابع ارزشمند
است.
 در نتیجه برداشتهای بی رویه از منابع آبی ،شمار زیادی از دشتهای کشور (از مجموع  123دشت) در
شرایط بحرانی قرار گرفته و برای بهرهبرداری از آنها ممنوع اعالم شدهاند .در سال  ،1301از  123دشت
کشور ،تعداد دشت های ممنوعه کشور  12دشت بوده است که این عدد در سال  1332به  322دشت
افزایش یافته است.
 عالوه بر کاهش کمیت منابع آب ،انتشار پسابهای صنعتی ،کشاورزی و شهری نیز از دیگر عوامل تهدید
کننده منابع محدود آب کشور محسوب میشوند .و این منابع محدود آب نیز به شدت در معرض آلودگی
قرار دارند .بهویژه آلودگی آبهای زیرزمینی بیشتر حائز اهمیت است ،زیرا تصفیه این آبهای به مراتب
مشکلتر و پرهزینهتر از آبهای سطحی است.
 در حالی که متوسط بهرهوری آب در فرانسه معادل  1161دالر به ازای هر متر مکعب استحصال آب در
سال  0210بوده است ،این شاخص برای ایران معادل  068دالر اعالم شده است که بسیار کمتر از متوسط
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جهان ( 10دالر) در سال یاد شده بوده است .همچنین میزان این شاخص در مقایسه با کشور ترکیه (1261
دالر) در سطح نازلی قرار داشته و مبین بهرهوری پایین آب در ایران است.
 براساس شاخص موسسه بینالمللی مدیریت آب ،ایران در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد .ایران تا
سال  0202باید بتواند  110درصد به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید که این مقدار با توجه به منابع
و امکانات موجود غیرممکن به نظر میرسد.
 بر اساس گزارش بانک جهانی در سال  0210متوسط مصرف آب کشاورزی در جهان حدود  12درصد،
شرب  11درصد و صنعت نیز  1/3درصد بوده است .این ارقام برای ایران به ترتیب معادل  30درصد1 ،
درصد و  1درصد می باشد.
 بر اساس برآوردها سرانه جای پای آب کشورهای در حال توسعه بین  222الی  3822متر مکعب در سال
در نوسان میباشد .سرانه جای پای آب ایران با رقم حدود  1100نشان داده شده است که این مقدار بیشتر
از متوسط جهانی ( 1328مترمکعب در سال) است.
 یکی از مهمترین شاخصهای مصرف آب در بخش کشاورزی ،بازده آبیاری است .بازده آبیاری در ایران
نسبت به کشورهای منطقه (پس از عراق) در سطح پایینی قرار دارد ،که این مسئله حاکی از اتالف منابع
ارزشمند آب در بخش کشاورزی است.
 در چند دهه اخیر و با افزایش گازهای گلخانه ای و تشدید روند گرمایش کره زمین و تغییر اقلیم ،بخش-
هایی از کره زمین بخصوص در منطقه خاورمیانه تحت تاثیر خشکسالیهای پی در پی و برداشت های بی
رویه ،با بحران آب مواجه شده اند .کشور ایران نیز از این بحران مستثنی نبوده است .در پنج دهه اخیر
میانگین دمای کشور با شیبی حدود  2/0درجه سلسیوس بر دهه افزایش و میزان بارندگی با شیب 11
میلیمتر بر دهه کاهش یافته است .از سال  1380تاکنون شاخص خشکسالی دههای کشور منفی بوده و از
آن زمان تاکنون کشور با خشکسالی تجمعی مواجه بوده است .منابع آب تجدیدپذیر کشور نیز از 102
میلیارد مترمکعب طی  12سال اخیر به  83میلیارد مترمکعب کاهش یافته است .همچنین متوسط کسری
مخازن آب زیرزمینی ،سالیانه طی  12سال آبی اخیر حدود  2میلیارد مترمکعب بوده است به گونه¬ای که
در حال حاضر از مجموع حدود  222میلیارد متر مکعب ،حدود  102میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک
منابع آب زیرزمینی از دست رفته است .برداشتهای بی رویه و کاهش نزوالت جوی باعث شده است تا
تعداد دشتهای ممنوعه کشور از  12عدد در سال  1301به  322دشت در سال  1332افزایش یابد.
 ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا  08خرداد سال آبی  31-31بالغ بر  111/1میلیمتر میباشد .این
مقدار بارندگی نسبت به میانگین دورههای مشابه درازمدت (  031/1میلیمتر)  03/1درصد کاهش و نسبت
به دوره مشابه سال آبی گذشته ( 001/1میلیمتر)  01/3درصد کاهش نشان میدهد .ضمناً حجم بارش اول
مهر تا  02خرداد معادل  011/232میلیارد مترمکعب میباشد .در این بازه زمانی ،بارندگی در استان های
سیستان و بلوچستان ،فارس ،کرمان ،بوشهر و هرمزگان در مقایسه با میانگین درازمدت  03ساله بیش از
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 12درصد کاهش را نشان می دهد .از بین  1حوضه اصلی آبریز کشور نیز ،حوضه مرزی شرق ،کاهش
بیش از  12درصدی بارندگی را نسبت به میانگین درازمدت را تجربه کرده است )0-3.جمع بندی تاثیرات
برنامه های تنظیم آب کشورهای همسایه بر ایران
منابع آب مشترك یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر زندگی جوامع مختلف بخصوص در منطقه جنوبغرب آسیا طی
قرن های گذشته بوده است .اکثر رودخانه های اصلی در این منطقه از مرزهای سیاسی عبور می کنند و لذا ضرورت
همکاری کشورهای مختلف جهت بهره برداری بهینه از این منابع آب مشترك بوجود آمد .افزایش تقاضای آب ناشی از
توسعه کشاورزی ،افزایش جمعیت ،تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب مشترك کشورهای مختلف را بر آن داشته است
تا از آبهای موجود در سرزمین خود حداکثر بهره برداری را داشته باشند و بعضا بدون توجه به اثرات منفی بر کشورهای
پایین دست اقدام به برداشت بی رویه از منابع آبی مشترك نموده اند .اینگونه اقدامات باعث شکل گیری تنش هایی
بین کشورهای مختلف در طول سالیان گذشته شده است .این تنش ها با تغییرات اقلیمی صورت گرفته در قرن حاضر با
شدت بیشتری همراه بوده است و بیم آن می رود که باعث شکل گیری منازعات و یا حتی جنگ هایی بین کشورهای
مشترك المنافع آبی شود .با توجه به قرار گیری کشور ایران در این موقعیت جغرافیایی خشک و نیمه خشک و
برخورداری از چندین حوضه آبریز مشترك مرزی و همچنین تحت تاثیر قرار گرفتن سرزمین ایران از بهره برداری های
بی رویه از آبهای فرامرزی در کشورهایی نظیر افغانستان ،ترکیه و سوریه که تاثیراتی منطقه ای دارند ،در بخش دوم
این گزارش سعی شد تا با نگاهی اجمالی بر حوضه های آبریز مشترك مرزی ایران ،مهمترین چالش ها و تاثیرات ناشی
از مهار آبهای فرامرزی توسط کشورهای همسایه بر کشور ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .مهمترین نکات
مربوط به این بخش در ادامه لیست شده است:
 081حوضه آبریز مشترك در کل کره زمین وجود دارد که بین  121کشور مشترك بوده و بیش از  02درصد
جمعیت زمین را شامل می شود .حوضه های آبریز مشترك مرزی کشور ایران عبارتند از :حوضه دجله-فرات-اروندرود،
حوضه ارس ،حوضه اترك ،حوضه هیرمند و حوضه هریرود .مقایسه  2حوضه آبریز مشترك مرزی ایران با سایر 081
حوضه مشترك جهان نشان می دهد که در گروه کمیت منابع آب (شاخص های تنش آب کشاورزی و تنش آب
انسانی) و شاخص تنش آب محیط زیست و شاخص آلودگی ناشی از فاضالب و پساب هر  2حوضه در شرایط خطر
بسیار زیاد واقع شده اند .دو حوضه دجله-فرات و ارس تحت تاثیر شدید سدسازی های بی رویه در باالدست خود قرار
دارند و بنابراین میزان خطر این دو حوضه در شاخص تاثیرپذیری از اکوسیستم از ساخت سدها ،در شرایط خطر بسیار
زیاد قرار دارد .برآیند شاخص های  10گانه نشان می دهد که به طور کلی  2حوضه مشترك مرزی ایران در شرایط
خطر با درجه حداقل متوسط رو به خیلی زیاد است.
با لحاظ شاخصهای جمعیت ،میزان برداشت از منابع آب و دسترسی به منابع آب 0 ،منطقه به عنوان مناطق بحرانی
با خطر باال در خصوص بهره برداری از حوضه های مشترك مرزی توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل شناسایی
شده است که عبارتند از )1 :خاورمیانه )0 ،آسیای مرکزی )3 ،جنوب آفریقای جنوبی و  )0جنوب شرق آسیا .حوضه های
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اصلی غربی (دجله و فرات و اروند رود) و شرقی (هیرمند و هریرود) جزو این مناطق بحرانی طبقه بندی شده اند و نشان
می دهد که بحران های ناشی از کمبود آب در منطقه اطراف کشور ایران در مقایسه با سایر نقاط جهان بیشتر است.
مطالعات انجام شده توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل نشان می دهد که تنش های آبی زیست محیطی و
انسانی بخصوص در منطقه جنوبغرب آسیا تشدید خواهد شد .برمبنای شاخص تنش آب محیط زیست ،تعداد حوضه
هایی که در طبقه میزان خطر بسیار زیاد قرار گرفته اند از رقم  11در وضعیت فعلی به ارقام  21و  81در چشم انداز
 0232و  0222خواهد رسید .همچنین بر مبنای شاخص تنش آب انسانی ،تعداد حوضه های در معرض خطر بسیار زیاد
از  08عدد در وضعیت فعلی ،به  31و  08عدد در چشم انداز  0232و  0222خواهد رسید.
در ادامه ،ضمن معرفی مختصری از هر حوضه آبریز مشترك مرزی ایران ،مهمترین چالشهای مربوط به هر حوضه
ناشی از برنامههای تنظیم آب کشورهای همسایه ذکر شده است.
 )7حوضه آبریز دجله-فرات شامل دو زیرحوضه فرات و دجله است .زیرحوضه فرات بین  2کشور ترکیه (08
درصد) ،عراق ( 01درصد) ،سوریه ( 00درصد) ،اردن ( 2/2223درصد) و عربستان سعودی ( 3درصد) مشترك است.
ترکیه در قالب پروژه گاپ 10 ،سد و  11نیروگاه تولید برق در باالدست فرات و سرشاخههای آن احداث نموده و یا در
دست ساخت دارد .کشور سوریه نیز سه سد بر روی فرات احداث نموده است و یک سد نیز در دست ساخت دارد .کشور
عراق نیز شبکهها و کانالهای متعددی را به منظور کنترل جریان فرات احداث نموده است که باعث ایجاد دریاچه های
حبانیه و ثرثار شده است .در مجموع  13سد بزرگ تاکنون بر روی رودخانه فرات توسط سه کشور ترکیه ،سوریه و عراق
احداث شده و یا در حال ساخت است.
زیرحوضه آبریز دجله با چهار کشور ایران ،عراق ،سوریه و ترکیه مشترك است .از دهه  1332تاکنون ،سدهای
متعددی در حوضه رودخانه دجله و بر روی سرشاخه های آن احداث شده و یا در حال احداث است .مجموع ظرفیت این
سدها بالغ بر  111میلیارد متر مکعب می باشد .به دلیل توپوگرافی شدید حوضه رودخانه دجله در کشور ترکیه ،تاکنون
طرح های توسعهای قابل توجهی در این منطقه انجام نشده است .اما در سالهای اخیر ،ترکیه در قالب پروژه گاپ قصد
ساختن  8سد را در این منطقه دارد که مهمترین آنها سد ایلیسو با ظرفیت بیش از  12میلیارد متر مکعب می باشد که
قرار است در سال  0218به بهره برداری برسد .با پایان یافتن پروژه گاپ ،ترکیه می تواند یک سوم آب ورودی به دجله
را تحت کنترل خود در آورد .تاکنون رودخانه دجله موضوع مستقیم مذاکرات چندجانبه بین ایران ،سوریه ،ترکیه و عراق
نبوده است و توافقات صورت گرفته تاکنون عمدتا بر روی هر دو رودخانه دجله و فرات و با تاکید بیشتر بر روی فرات
بوده است.
پروژه گاپ در سال  1311با هدف کنترل منابع آبی دجله و فرات به منظور تولید برق ،آبیاری اراضی کشاورزی و
توسعه منطقه ای جنوبشرق ترکیه آغاز شد .استراتژی توسعه ملی ترکیه بر این است که  0میلیون شغل جدید در منطقه
تحت پوشش گاپ ایجاد نماید .تاکنون حدود  02میلیارد دالر صرف این پروژه شده است و  12میلیارد دالر دیگر جهت
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تکمیل پروژه مورد نیاز است .در پروژه گاپ که شامل  13پروژه منحصر به فرد است ،ساخت  00سد 13 ،نیروگاه
هیدرولیکی و شبکه های آبیاری برای مساحتی حدود  1/8میلیون هکتار پیش بینی شده است .تاکنون ساخت  12سد و
 3نیروگاه در مجموع  82درصد پروژه گاپ به اتمام رسیده است و با ساخت سد الیسو به  32درصد خواهد رسید .مجموع
آب قابل ذخیره توسط  00سد گاپ از مجموع آب کلیه سدهای کشور ایران بیشتر است .تنها یکی از سدهای این پروژه
با نام سد آتاتورك ،ظرفیتی معادل  03میلیارد متر مکعب آب دارد .این پروژه تاکنون باعث ایجاد تنشهای متعددی بین
ترکیه ،عراق و سوریه شده است .عالوه بر واکنش کشورهای منطقه بخصوص سوریه و عراق به برنامه های توسعه ای
و کنترل منابع آب دجله و فرات توسط ترکیه ،سازمان های مردم نهاد ،متخصصین و فعالین زیست محیطی نیز در
سراسر جهان به این پروژه اعتراض دارند .این پروژه باعث تغییر بافت اجتماعی منطقه ،آسیب به اکوسیستم حوضه آبریز
دجله و فرات ،کاهش کیفیت آب ،به زیر آب رفتن مناطق باستانی نظر شهر حصنکیف و مهاجرت اجباری ساکنین
بومی خواهد شد.
مهار آبهای رودخانه های دجله و فرات توسط سه کشور ترکیه ،عراق و سوریه منجر به کاهش کمیت و کیفیت آب
این رودخانه ها ،از بین رفتن تاالبهای تاریخی بین النهرین ،برهم خوردن اکوسیستم خلیج فارس ،افزایش مساحت
کانون های ریزگرد ،مهاجرت ساکنین بومی و به زیر آب رفتن مناطق باستانی نظیر شهر حصنکیف ترکیه خواهد شد.
کشور ایران اگرچه سهم قابل توجهی در منابع آب دجله و فرات ندارد اما به دلیل مجاورت با این منطقه رو به بحران،
قطعا با چالش های غیرقابل جبرانی روبرو خواهد شد که در حداقل حالت ممکن میتوان افزایش وقوع و گسترش
ریزگردها تا عمق کشور و سخت زیست شدن بسیاری از مناطق جنوب غربی کشور را نام برد .مهمترین تاثیرات منفی
مهار آبهای حوضه دجله و فرات بر کشور ایران عبارتند از :تشدید کانون های ریزگرد ،تهدید اکوسیستم خلیج فارس،
تغییر اقلیم منطقه ،تهدید سالمت مردم منطقه توسط ریزگردهای آلوده ،سیل مهاجرت و تبعات اجتماعی و امنیتی برای
کشور.
ترکیه معتقد است چون سرچشمه دجله و فرات از کوههای تحت حاکمیت ترکیه سرچشمه می گیرد ،لذا از واژه
آبهای مرزی بجای آبهای مشترك استفاده می کند و استفاده از این آبها را حق حاکمیتی خود تلقی می کند .همچنین
این کشور معتقد است که کل حوضه دجله و فرات به عنوان یک حوضه می بایستی در نظر گرفته شود و حقابه های
هر کشور می بایستی به طور کلی برای هر دو حوضه مورد محاسبه قرار گیرد .سلیمان دمیرل رئیس جمهور سابق
ترکیه ( )1333-0222معتقد بود که "ترکیه حق بهره برداری از آب فرات را دارد چرا که  32درصد آب فرات از ترکیه
سرچشمه می گیرد .نه سوریه و نه عراق نمی توانند ادعایی بر استفاده از منابع آبی رودخانه های ترکیه داشته باشند،
همانطور که ترکیه ادعایی بر نفت آنها ندارد .این مسئله حاکمیت است .ما حق داریم کاری را که دوست داریم انجام
دهیم .منابع آب ترکیه برای ترکیه است ،منابع نفتی آنها برای خودشان هستند .ما نمی گوییم منابع نفتی خود را به
اشتراك می گذاریم و نمی توانیم بگوییم منابع آب ما را به اشتراك می گذارند" .سوال اصلی این است که چرا ترکیه در
حال ساخت و توسعه سازه های عظیم آبی با چنین ظرفیتی بیش از مجموع کل آب دجله و فرات است .نکته قابل توجه
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این است که از سال  1331تاکنون ،ترکیه هیچ معاهده بین المللی در خصوص استفاده از منابع آب بین المللی را امضاء
نکرده است.
 )0حوضه آبریز هیرمند یک حوضه آبریز بسته است که بخشهای بزرگی از جنوب غرب افغانستان و
بخشهای کوچکی از جنوب شرق ایران را در بر میگیرد .این حوضه شامل تعدادی رود است که از ارتفاعات افغانستان
سرچشمه می گیرند و به سمت دریاچهها و تاالب های آب شیرین هامون و در نهایت به سمت چاله آب شور چاله
گودزره افغانستان که در انتهای حوضه سیستان واقع است ،روان هستند .دولت افغانستان تاکنون  13سد و  30بند
انحرافی در حوضه آبریز هیرمند و در باال دست تاالب های هامون احداث و مورد بهره برداری قرار داده ،برنامه ساخت
 32سد دیگر را در این حوضه به صورت سدهای پیشنهادی در دست مطالعه و بررسی دارد .ساخت بند کمالخان یکی از
چالش برانگیزترین مسائل فی مابین ایران و افغانستان در سالهای اخیر بوده است .گفته میشود که به دلیل فشار بر
ایران ،افغانستان با ساختن بند کمالخان قصد دارد بخشی از آب هیرمند را قبل از ورود به ایران و به صورت مستقیم به
سمت گودزره در خاك افغانستان هدایت کند .اما افغان ها معتقدند که احداث این بند مانع سرازیر شدن حقابه ایران
نخواهد بود و بر مبنای معاهده  1321حقابه ایران را تخصیص خواهند داد .نکته قابل توجه این است که حیات تاالبهای
هامون با استفاده از حقابه  802میلیون متر مکعبی تامین نمیشود و در صورت تامین این حقابه ،در بهترین حالت تنها
بخشی از ظرفیت چاه نیمهها پر خواهد شد .تاالبهای هامون وابسته به جریانهای سیالبی بوده که بیش از حقابه به
سمت ایران سرازیر می شود .در واقع ایران عالوه بر حقابه قانونی خود ،بر دریافت حقابه زیست محیطی تاالب های
هامون اصرار دارد .ولی ساخت بند کمالخان مانع از ورود این جریان های سیالبی و حقابه زیست محیطی به ایران
خواهد شد .از دیگر اقدامات افغانستان در حوضه هیرمند ،توسعه اراضی کشاورزی با استفاده از آب رود هیرمند می باشد.
مجموع کل کشت محصوالت آبی در این منطقه ،از میزان  123هزار هکتار در سال  1332به حدود  111هزار هکتار در
سال  0211با حدود  10درصد افزایش رسیده است .عالوه بر ساخت سدهای متعدد در حوضه هیرمند و توسعه اراضی
کشاورزی ،افغانستان کانالهایی به عمق سه متر و عرض چهار متر بر روی خط مرزی ایران و افغانستان که از داخل
هامون پوزك و هامون صابری می گذرد در قالب طرح انسداد مرزی ،حفر نموده است که مانع از ورود آب به خاك
ایران از منشا رودهای فراه و هاروت که در شمال مجموعه تاالب ها واقع شده اند ،می شود.
مهمترین تاثیرات منفی مهار آبهای حوضه هیرمند توسط افغانستان عبارتند از )1 :خشک شدن تاالب های بین
المللی هامون؛  )0تغییر اقلیم محلی منطقه به صورت افزایش دما و کاهش بارندگی ها؛  )3افزایش مدت زمان و سرعت
بادهای  102روزه سیستان؛  )0بیابانزایی و حرکت ماسه های روان؛  )2تشدید وقوع ریزگردها؛  )1خالی شدن مرز و
تهدید امنیت و همبستگی ملی کشور؛  )1تشدید مهاجرت و حاشیه نشینی؛  )8تشدید فقر مردم سیستان؛  )3تشدید
قاچاق و  )3هدر رفت سرمایه گذاریهای صورت گرفته بخصوص در طرح  01222هکتاری.
 )9حوضه آبریز هریرود بین سه کشور افغانستان ،ایران و ترکمنستان مشترك است .به دنبال افتتاح سد دوستی
بر روی رودخانه هریرود در مرز مشترك دو کشور ایران وترکمنستان ،افغانستان اعالم کرد که ساخت چند سد را بر
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روی هریرود در باالدست سد دوستی در دستور کار دارد که عبارتند از سد باالبلوك ،سد پاشدان ،سد گفگان ،سد تیرپل
و سد سلما .چهار سد اول در مراحل ابتدایی طراحی و ساخت قرار داشته و تا یک دهه آینده برروی هریرود احداث
خواهند شد .سد سلما در سال  1332به بهره برداری رسیده است .سد پاشدان ،در والیت هرات و روی هریرود با هزینه
نزدیک به  111میلیون دالر با هدف کنترل سیالب ،ایجاد فضای سبز ،آبیاری  12هزار هکتار اراضی و تولید چهار
مگاوات برق ساخته خواهد شد .ساخت این سد در مراحل پایانی خود قرار دارد .ظرفیت هر کدام از سدهای در حال
ساخت و مطالعه بیش از  022میلیون متر مکعب است .مهمترین تاثیر کاهش آب ورودی هریرود به مرز ایران ،تاثیر بر
روی منابع آب شرب شمالشرق کشور بخصوص کالنشهر مشهد است .یکی دیگر از مسائلی که کاهش ورودی آب به
سد دوستی می تواند برای کشور به همراه داشته باشد ،کاهش حقابه کشاورزان پایین دست جهت تامین آب اراضی
کشاورزی دشت سرخس خواهد بود که می تواند معیشت ساکنین آن منطقه مرزی را با مشکل مواجه کند و زمینه
مهاجرت از این منطقه را فراهم آورد .خالی شدن مرز از سکنه و مهاجرت به سایر نقاط شهری ،عالوه بر ایجاد
مشکالت اجتماعی برای مهاجرین و تشدید حاشیه نشینی در شهرهای میزبان ،هزینههای تامین امنیت مرز را نیز
افزایش خواهد داد.
 )4حوضه آبریز اترک یکی دیگر از حوضه های مشترك مرزی ایران و ترکمنستان ،در شمال شرق کشور واقع
شده است 13/1 .درصد مساحت این حوضه  33222کیلومتر مربعی در خاك ایران واقع شده است .مهمترین چالشهای
حوضه اترك عبارتند از )1 :کاهش کیفیت و کمیت منابع آب ناشی از خشکسالی ،فرسایش خاك ،آلودگیهای ناشی از
زهابهای کشاورزی ،برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی ،آلودگیهای صنعتی؛  )0تغییر مسیر رودخانه و در نتیجه
تغییر مرز رسمی دو کشور و  )3ایجاد کانون های ریزگرد متعدد در کشور ترکمنستان بخصوص در صحرای قره قوم که
به طور مستقیم بر استان های خراسان شمالی ،خراسان رضوی و گلستان تاثیرات زیست محیطی منفی گذاشته است.
 )5حوضه آبریز کورا-ارس با مساحت  188هزار کیلومتر مربع بین کشورهای ایران ،ارمنستان ،آذربایجان،
گرجستان و ترکیه واقع شده است 31 .درصد مساحت این حوضه در کشور آذربایجان 03 ،درصد در ایران 11 ،درصد در
گرجستان 11 ،درصد در ارمنستان و  10درصد در ترکیه قرار دارد .در این حوضه دو رودخانه اصلی کورا و ارس جریان
دارد که پس از پیوستن به یکدیگر در کشور آذربایجان ،سرانجام به دریای خزر می ریزند .تاکنون سدهای متعددی بر
روی دو رودخانه کورا و ارس و سرشاخه های آنها در کشورهای مختلف با هدف تولید برق ،آبیاری اراضی کشاورزی،
تامین آب شرب ،کنترل سیالب و حمل و نقل با ظرفیتی بالغ بر  02میلیارد متر مکعب احداث شده است .مداخالت
انسان در رودخانه های کورا و ارس باعث شده است تا میزان آب ورودی این رودخانه به دریای خزر به ترتیب 02
درصد و  01درصد کاهش یابد .آلودگی رودخانه ارس بخصوص ناشی از فعالیت های صنعتی کشور ارمنستان و
همچنین تغییر مسیر رودخانه و در نتیجه تغییر مرز رسمی کشور از جمله مهمترین چالش های مربوط به این حوضه
میباشد.
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 )2-3نتیجه گیری و پیشنهادات
رقابت برای دسترسی به منابع آب مشترك بویژه در سطوح محلی می تواند به بروز درگیری و منازعاتی منتهی شود.
این موضوع خصوصا در مواقعی که نیازهای آبی به عنوان یک ضرورت فوری مطرح شده باشد و منابع آب برای تامین
آب همه ذی نفعان و بهره برداران کافی نباشد ،بیشتر حائز اهمیت است .معموال منازعات و درگیری ها در داخل
کشورها بین مناطق شهری و روستایی و همچنین در بین بخش های مختلف از جمله کشاورزی ،صنعت و آب شرب
روی می دهد .رشد جمعیت ،توسعه اقتصادی و تغییر اقلیم می تواند مدیریت این دسته از تعارضات را تشدید نماید.
عالوه بر این حدود  02درصد جمعیت جهان در حوضه آبریز رودخانه های مشترك فرامرزی زندگی می کنند که حدود
نیمی از سطح خشکی های زمین را شامل می شود و حدود  12درصد منابع آب جهان نیز در آنها جریان دارد که این
مسئله مدیریت این منابع را بسیار مشکل می کند .حدود  13درصد منازعات مرتبط با این آبهای مشترك برای دوره
زمانی  0222-0212در فهرست گاهشمار منازعات آب توسط موسسه اقیانوسیه ،مستندسازی شده است .این در حالی
است که طی دوره زمانی  1312-1333این مقدار حدود  20درصد بوده است .در مطالعه ای دیگر ،از  1831مورد
رخدادهای ثبت شده در مورد آب برای دوره زمانی  08 ،1308-1333درصد آنها ناشی از عوامل طبیعی بوده است .طی
دوره زمانی  0222-0228این نسبت افزایش یافته و به حدود  33درصد رسیده است .ایجاد زیرساخت ها و برداشت از
منابع آب از عمده ترین دالیل بروز این منازعات است.
تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی در جهان و بخصوص در منطقه خاورمیانه واقعیتی انکارناپذیر است و پیشبینی های
صورت گرفته نشان از تشدید بحران آب در آینده دارد .رقابت بر سر بهره برداری از منابع آب مشترك اگرچه ممکن
است در کوتاه مدت منافعی را برای کشورهای باالدست به همراه داشته باشد ،ولی قطعا در درازمدت تاثیرات منفی این
برداشت های بی رویه متوجه تمامی کشورهای واقع در حوضههای مشترك خواهد شد .بنابراین رویارویی با مسئله و
پذیرش این موضوع توسط کشورهای واقع در حوضههای آبخیز مشترك باعث ایجاد انگیزه در راستای تعامل ،مشارکت
و کاهش تنش خواهد شد .البته باید بپذیریم که کاهش عرضه منابع آب ناشی از تغییر اقلیم از یک طرف و افزایش
تقاضا ناشی از افزایش جمعیت از طرفی دیگر اتفاق افتاده است و بنابراین سرانه منابع آب تجدیدپذیر رو به کاهش است
و این موضوع بر پیشرفت مذاکرات بین کشورهای ذینفع تاثیرگذار خواهد بود.
با توجه به روند خشکسالی های اخیر و چشم انداز تغییر اقلیم در جهان از یک طرف و افزایش تقاضا برای آب ،پیش
بینی می شود که روند کاهش منابع آبی تشدید شود .طبق مطالعات انجام شده توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل،
 0منطقه در جهان به عنوان مناطق بحرانی با خطر باال در خصوص بهرهبرداری از حوضههای مشترك مرزی شناسایی
شده است که عبارتند از )1 :خاورمیانه )0 ،آسیای مرکزی )3 ،جنوب آفریقای جنوبی و  )0جنوب شرق آسیا .حوضههای
اصلی غربی (دجله و فرات و اروند رود) و شرقی کشور (هیرمند و هریرود) جزو این مناطق بحرانی طبقه بندی شدهاند و
نشان میدهد که بحرانهای ناشی از کمبود آب در منطقه اطراف کشور ایران در مقایسه با سایر نقاط جهان بیشتر
است .بررسیهای انجام شده در گزارش حاضر نشان میدهد کنترل آبهای فرامرزی توسط کشورهای همسایه به
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ترتیب در حوضههای هیرمند ،دجله-فرات-اروندرود ،هریرود ،ارس و اترك ،بیشترین مشکالت و چالشها را متوجه
کشور ایران خواهد نمود.
با توجه به مطالب مذکور ،دو دسته پیشنهاد میتوان برای برون رفت و یا حداقل کاهش تبعات ناشی از بحران آب
در حوضه های مشترك مرزی کشور پیشنهاد نمود .به دلیل اشتراك منابع آبی در حوضه های مشترك مرزی ،لزوم
تقویت دیپلماسی آب در راستای تعامل با کشورهای همسایه و کاهش منازعات و تنش های مربوط به بهره برداری از
منابع آب مشترك ،انکارناپذیر است .دسته اول پیشنهادات بیانگر اقداماتی است که می تواند دیپلماسی آب کشور را
تقویت نماید .با توجه به زمانبر بودن حصول دستاورد ملموس از مذاکرات چندجانبه با کشورهای ذینفع در حوضه های
مشترك مختلف از یک طرف و پیش بینی تشدید بحران آب در آینده از طرف دیگر ،نمی بایستی سیاست های کاهنده
بح ران آب ،صرفا منوط به دیپلماسی آب و گرفتن حقابه از کشورهای دیگر باشد ،بلکه می بایستی سیاست های
سازگاری با کم آبی و مالحظات آمایش سرزمین در حوضه های مشترك مرزی با اولویت و جدیت بیشتری پیگیری
شود .بنابراین دسته دوم پیشنهادات مطرح شده در این گزارش ،راهکارها و اقدامات اساسی است که می تواند در بازه
زمانی کوتاهتری منجر به پایداری بخش هایی از حوضه های مشترك مرزی واقع در کشور شود.
 )1-2-3تقویت دیپلماسی آب

در حال حاضر تعارضاتی برای دسترسی به منابع آب مشترك در بسیاری از مناطق جهان روی داده است .این
تعارضات در آینده ممکن است بیشتر شود 128 .حوضه آبریز مشترك بین المللی از  081حوضه ،هنوز فاقد چارچوب
های الزم برای همکاری است .اگرچه شواهد متعدد نشان می دهد منازعات آبی حوضه های مشترك با ایجاد سازمان
های حوضه مشترك می توانند به بهبود همکاری ها بسیار کمک کنند (از جمله می توان به حوضه آبریز دریاچه
ویکتوریا و حوضه های آبریز رودخانه های مک گنگ و سنگال اشاره کرد که باعث تسهیل دیپلماسی آب و مدیریت
منازعات شده اند) ،اما شواهد موجود از موفقیت نه چندان این نهاد حکایت دارد .برای مثال کمیابی آب در حوضه آبریز
سنگال باعث گسترش همکاری ها شده است اما به دلیل احداث سد توسط کشورهای باالدست ،منازعات همچنان بین
کشورهای حوضه مشترك وجود دارد .در حوضه آبریز دجله و فرات نیز تفاهم نامه ها و توافقات بین المللی متعددی بر
سر بهره برداری از منابع آب حوضه بین کشورهای عراق ،ترکیه و سوریه به امضاء رسیده است اما برخی فعالیت های
توسعهای ترکیه در باالدست برخالف این تعهدات بین المللی به نظر می رسد .افزون بر این در نتیجه رشد جمعیت و
تغییرات آب و هوایی و در نتیجه کمیابی آب ،ممکن است به منازعات جدیدی منتهی شود که پیامد آن فروافت منابع
آب ،کاهش تولید غذا و افزایش مخاطرات و بالیای ناشی از سیل است که در مجموع این پیشرانها می توانند به
امنیت غذایی کشورها لطمات جدی وارد کنند.
با این وجود ،ضرورت تقویت دیپلماسی آب و حرکت به سمت همکاری متقابل با کشورهای مجاور و با اولویت
کشور افغانستان (حوضه های هیرمند و هریرود) انکارناپذیر است .دیپلماسی فعال آبی برد-برد میتواند به کاهش تنش
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و نزدیکتر کردن کشورهای همسایه در راستای افزایش مشارکت در توسعه پایدار و بهبود سطح زندگی ساکنین حوضه
مشترك منتهی شود .نکته قابل توجه این است که دستاوردهای دیپلماسی آب به دلیل پیچیدگیهای ناشی از تنوع
فیزیوگرافی حوضه های مشترك ،تنوع کشورهای ذینفع ،اشتراك منافع ،وضعیت دیپلماسی کشور در برابر کشورهای
ذینفع و مواردی از این دست ،در بلندمدت حاصل میشود و بنابراین باید همچنین راهکارها و اقدامات اساسی که می
تواند در بازه زمانی کوتاهتری به پایداری حوضه های مشترك مرزی کمک نماید ،به طور جدی توجه نمود.
)1-1-2-0تشکیل کمیته دیپلماسی آب
تاریخ دیپلماسی کشور نشان از موفقیت های چشمگیر در راستای احقاق حقوق و منافع ملی از طریق مذاکره با سایر
کشورها در زمینههای مختلف دارد .نمونه اخیر دیپلماسی فعال کشور در زمینه برجام نشان داد که هم افزایی بین
دستگاه تخصصی داخل کشور و دستگاه دیپلماسی منجر به موفقیت چشمگیری در مذاکره با قدرتهای جهانی شد .در
زمینه دیپلماسی آب نیز ابتدا میبایستی کمیتهای تحت عنوان "کمیته دیپلماسی آب" با ترکیب و شرح وظایف ذیل به
منظور همافزایی بین توان تخصصی دستگاه های اجرایی داخل کشور و توان دیپلماسی وزارت امور خارجه در راستای
نیل به کاهش پیامدهای منفی کاهش منابع آب حوضه های مشترك و بهره برداری و مدیریت پایدار تشکیل گردد.
ترکیب اعضا:
 وزارت نیرو
ریاست کمیته بر عهده وزیر نیرو و دبیرخانه کمیته نیز می بایستی در وزارت نیرو باشد .این وزارتخانه میبایستی ضمن پایش اقدامات
انجام شده توسط اعضای کمیته ،گزارش اقدامات انجام شده توسط کمیته و اعضای کمیته را به رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه
ارائه دهد.

 سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان برنامه و بودجه می بایستی نسبت به ارزیابی اثربخشی و نظارت بر اقدامات انجام شده کمیته به صورت ساالنه اقدام نماید.

 وزارت امور خارجه
 وزارت جهادکشاورزی
 سازمان حفاظت محیط زیست
 سازمان هواشناسی کشور
 کمیسیون آب و کشاورزی مجلس

وظایف کمیته:
الف) راهبری برنامه ریزی ،سیاستگذاری و پایش مسائل و چالش های حوضه های مشترك
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ب) تعیین وظایف اعضای کمیته در راستای تسریع حصول به اهداف کمیته
ج) تعیین موضوعات کلیدی جهت تهیه گزارش های کارشناسی به منظور توجیه کشورهای همسایه در
خصوص فراملی بودن معضالت زیست محیطی ناشی از کاهش منابع آب حوضه های مشترك (از جمله
موضوعاتی نظیر گرمایش جهانی و تغییر اقلیم ،بررسی تغییرات کمی و کیفی منابع آبهای ورودی به کشور،
وضع موجود بحران های زیست محیطی و منابع آب در ایران و منطقه ،پایش اقدامات توسعهای کشورهای
همسایه در راستای مهار آبهای مشترك مرزی ،شناسایی مناطق آسیب دیده در حوضه های مشترك مرزی که
امکان احیای آنها با توجه به کاهش منابع آب ناشی از تغییرات اقلیمی وجود ندارد و )...
د) بررسی سیاست های هیدروپلیتیکی و ژئوپلیتیکی و ارائه پیشنهادات مشخص به مراجع ذیربط
ر) تدوین و اجرای برنامه های پایداری حوضههای مشترك مرزی مبتنی بر سیاست ایجاد وابستگی متقابل
موضوعی و موضعی
ز) تدوین ساز و کارهای الزم برای تسهیل حضور محققان و اندیشمندان حوزه آب و محیط زیست ایران در
مجامع بین المللی مرتبط و زمینه سازی برای تامین مالی و اجرای پروژههای تحقیقاتی بین المللی در ایران
ه) بررسی تمامی جوانب کنوانسیون  1331سازمان ملل در خصوص حقوق بهره برداری از آبراه های بین المللی
غیرکشتیرانی به منظور بهره برداری از نقاط قوت این کنوانسیون جهت کاهش منازعات و تنش ها در حوضه
های مشترك مرزی
الزم به ذکر است با توجه اهمیت و حساسیت موضوع آبهای مرزی ،این کمیته می بایستی به صورت مستقل و با
ساختاری مجزا از شورای عالی آب در نظر گرفته شود .اعضای کمیته نیز می توانند جهت تسهیل در انجام برخی از
وظایف خود که مرتبط با شرح وظایف کمیته میباشد ،بستههای پیشنهادی خود را به کمیته ارائه دهند.
 )2-1-2-0انعقاد توافق نامه فی مابین ایران ،عراق ،ترکیه و سوریه
اگرچه تاکنون تفاهم نامه های متعدد دو یا سه جانبه بین کشورهای عراق ،ترکیه و سوریه به امضاء رسیده است اما
تاکنون توافقنامهای جامع با مشارکت کلیه کشورهای ذینفع در حوضه دجله و فرات حاصل نشده است .تنها پروتکل
همکاری فنی و اقتصادی سه جانبه که بین سه کشور عراق و ترکیه و سوریه در سال  1382انجام شد ،سرانجام پس از
برگزاری  11جلسه مشترك در سال  1333به بن بست رسید .این تجربه ناموفق در  02سال پیش که هنوز بحران آب
به شدت امروز وجود نداشت از یک طرف و تشدید رقابت بین کشورهای ذینفع در حوضه های آبریز مشترك در بهره
برداری از منابع آب مشترك با توجه به تشدید خشکسالی ها در سالهای اخیر از طرفی دیگر ،بیانگر دشواری راه پیش رو
در تشکیل کمیته و یا توافقی چندجانبه بین کشورهای ذینفع با حضور عراق ،ترکیه ،سوریه ،ایران ،عربستان سعودی،
اردن و یا حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس که تحت تاثیر مستقیم اثرات سوء ناشی از کاهش ورودی آب حوضه دجله
و فرات به خلیج فارس قرار می گیرند .با این وجود با توجه به تاثیرات منفی ناشی از بهره برداری بی رویه بر کلیه
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کشورهای منطقه ،تمایل به تعامل و همکاری بجای ایجاد تنش و منازعه وجود دارد .بنابراین میتوان با بهرهگیری از
دیپلماسی فعال آبی ،زمینه ایجاد یک تفاهم جامع بین المللی را فراهم نمود .الزم به ذکر است در این زمینه می بایستی
تحوالت ژئوپلیتیکی منطقه در سالهای اخیر و مسائل و چالش های مربوط به کشور سوریه نیز در نظر گرفته شود.
 )0-1-2-0بهرهگیری از توان تخصصی و مالی نهادهای بین المللی
بهرهگیری از توان فنی و مالی نهادهای تخصصی بین المللی نظیر برنامه محیط زیست سازمان ملل ،1برنامه عمران
سازمان ملل ،0کمیسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) ،3کمیسیون اقتصادی اجتماعی غرب
آسیا (اسکوا) ،0شبکه تاب آوری بالیای آسیا و اقیانوسیه 2و بخصوص اپدیم( 1مرکز منطقهای مدیریت اطالعات بالیا
برای آسیا و اقیانوسیه) که با پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران به عنوان واحد وابسته به اسکاپ ایجاد و مقر آن در تهران
است نیز میتواند در راستای کاهش آثار سوء ناشی از بهره برداریهای بیرویه از منابع آب مشترك راهگشا باشد .این
مرکز با هدف خدمترسانی در زمینه مدیریت اطالعات بالیا برای کشورهای عضو اسکاپ راهاندازی شده و تالش دارد
مدیریت دانش ،ظرفیت سازی ،انتقال دانش فنی و تجارب موفق سایر کشورها در راستای افزایش تابآوری در زمینه
بالیا و کاهش خطرات آن انجام وظیفه کند .شایان ذکر است که بررسی مشکالت مربوط به ریزگردها در منطقه آسیا و
اقیانوسیه در دستور کار نشست هماهنگ شده توسط مرکز مزبور در بهمن ماه  1331با حضور نمایندگان کشورهای
عضو اسکاپ در تهران بود .ریزگرد از جمله بالیای طبیعی است که عمدتا ناشی از بهرهبرداری از منابع آب در حوضه
های مشترك بخصوص در حوضه دجله و فرات در سالهای اخیر با فراوانی باال به وقوع پیوسته است.
پیشنهاد می شود با هدف جلوگیری عواقب ناشی از کاهش آب حوضه های آبریز مشترك بویژه در شرایط
خشکسالی ،موضوع مدیریت یکپارچه حوضه های آبریز مشترك مرزی (بویژه هیرمند ،هریرود و دجله-فرات-اروندرود)
در دستور کار اپدیم به عنوان بازوی تخصصی اسکاپ قرار گیرد .همچنین اقدامات الزم برای بهره برداری از ظرفیت
سایر نهادها و کنوانسیون های بین المللی به عمل آید .در این خصوص ایجاد کنوانسیونی با عنوان کنوانسیون منطقه
ای بهره برداری پایدار از منابع آب های سطحی و زیرزمینی فرامرزی نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد .این نهاد می-
بایستی موضوعاتی نظیر پایش شفاف و بیطرف آمار و اطالعات حوزه آب ،پایش ریزگردها و احیای کانون های تولید
ریزگرد ،تعیین سهم منصفانه آب برای هر کشور ،تعیین حقابه زیست محیطی ،کاهش آالینده های منابع آب مشترك،

. United Nations Environment Programme

1

. United Nations Development Programme

0

. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

3

. United NationsEconomic and Social Commission for Western Asia

0

). APDRN (Asian Pacific Disaster Resiliance Network
). APDIM (Asian and Pacific Centre for the Development of Disaster Information Management
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آبخیزداری و حفاظت از خاك در حوضه ،افزایش بهره وری از آب ،رفع چالشهای مربوط به سدهای ساخته شده و
مواردی از این دست را مورد توجه جدی قرار دهد.
 )2-2-3راهکارها و اقدامات اساسی اولویت دار

همانگونه که ذکر شد لزوم تقویت دیپلماسی آب در راستای تعامل با کشورهای همسایه و کاهش منازعات و تنش
های مربوط به بهره برداری از منابع آب مشترك ،انکارناپذیر است .اما با توجه به زمانبر بودن حصول دستاورد ملموس
از مذاکرات چندج انبه با کشورهای ذینفع در حوضه های مشترك مختلف از یک طرف و پیش بینی تشدید بحران آب
در آینده از طرف دیگر ،نمی بایستی سیاست های کاهنده بحران آب ،صرفا منوط به دیپلماسی آب و گرفتن حقابه از
کشورهای دیگر باشد ،بلکه می بایستی سیاست های سازگاری با کم آبی و مالحظات آمایش سرزمین در حوضه های
مشترك مرزی با اولویت و جدیت بیشتری پیگیری شود .بنابراین پیشنهادات مطرح شده در این بخش ،راهکارها و
اقدامات اساسی است که می تواند در بازه زمانی کوتاهتری منجر به پایداری حوضه های مشترك مرزی واقع در کشور
شود .تاکنون در اسناد توسعهای ملی و بخشی کشور و همچنین پژوهشهای متعددی که در این حوزه در کشور انجام
شده است ،راهبردها و سیاست های مناسب و متعددی برای مدیریت بحران آب در کشور ارائه شده است .در این بخش
سعی شده است تا از تکرار مکررات خودداری شود و بنابراین راهکارها ،سیاستها و اقدامات اساسی که می بایستی در
حوضه های مشترك مرزی مورد توجه ،اولویت و تاکید بیشتری قرار بگیرند بیان گردد.
 )1-2-2-0راهکارهای مرتبط با تمامی حوضه های مشترک
 طراحی و اعمال ساز و کار قیمتی تبعیضی برای حوضههای مختلف با توجه به نوع محصول اعم از صنعتی
و کشاورزی و نوع فناوری تولید
 اصالح ساختار تعرفه و اعمال جریمههای بازدارنده مصرف بیش از حد استاندارد در مصارف مختلف شرب،
کشاورزی و صنعت و همچنین اعمال جریمه سنگین برای استقرار واحدهای صنعتی با نیاز آبی باال در
مناطق مواجه با بحران آب
 تشویق و حمایت از سرمایه گذاران برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی جهت توسعه کشت گلخانه
ای و توسعه سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضالب
 الزام فعالیت های صنعتی موجود در حوضه های مشترك به بروز رسانی فناوری در راستای افزایش بهره-
وری آب مصرفی و ارائه مشوق های الزم
 تدوین الگوی کشت متناسب با اقلیم حوضه های مشترك مرزی کشور حداکثر تا پایان سال جاری و قطع
هر گونه تسهیالت اعم از یارانه ،مشوق های مالیاتی و  ...برای کشت های نامتناسب با الگوی کشت

130

بخش سوم -جمع بندی ،نتیجهگیری و پیشنهادات
مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

 الزام به نصب کنتورهای هوشمند و تحویل حجمی آب به کشاورزی و صنعت در حوضه های مشترك
مرزی
 توسعه شبکه های اصلی و فرعی نوین آبیاری در راستای به حداقل رساندن هدررفت آب و ارتقاء بهرهوری
 بازسازی شبکه آب و فاضالب در راستای کاهش هدر رفت آب با مشارکت و همکاری کلیه ذینفعان و
ذیمدخالن
 توسعه سامانههای جمعآوری و تصفیه فاضالب کلیه بخشهای مصرف و بازچرخانی و استفاده مجدد از
این منابع با تاکید بر بازنگری تخصیص پساب خروجی تاسیسات به بخش خصوصی
 ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در تکمیل و توسعه سامانههای فاضالب و بازنگری در
تخصیص پساب خروجی تاسیسات فاضالب جهت فروش یا پیش فروش به بخش خصوصی
 توانمندسازی تشکلها و واگذاری امور تصدی گری امور آب به تشکلها
 ارتقای آگاهی و فرهنگ عمومی ،مشارکتهای فراگیر مردمی و توانمندسازی ذینفعان و ذیمدخالن جهت
حفاظت و بهرهبرداری بهینه از منابع آب با استفاده از رسانه های جمعی
 توجه ویژه به افزایش تراز مثبت تجارت آب مجازی از طریق واردات محصوالت با نیاز آبی باال و صادرات
محصوالت با نیاز آبی پایین و ارزش افزوده باال
 آموزش و توانمندسازی جوامع محلی برای توسعه کشت های نوین
 )2-2-2-0راهکارها مختص به هر حوضه
الف) حوضه آبریز هیرمند (دشت سیستان) و هریرود
 .1در حوضه هیرمند و هریرود می توان سیاست ایجاد وابستگی متقابل ،تعامالت و همکاریهای متقابل در
راستای نیل به توسعه پایدار در حوضه مشترك با افغانستان را با توجه به موارد زیر پیگیری نمود:


تنها حدود  32درصد از جمعیت کشور افغانستان به برق پایدار دسترسی دارند .نیاز روزافزون افغانستان به برق و عدم امکان
تامین برق داخلی باعث شده است که این کشور بیش از  82درصد از برق موردنیاز خود را از کشورهای همسایه وارد کند به
گونه ای که در سال  0211بیش از  011میلیون دالر برای همین منظور سرمایه گذاری در افغانستان صورت گرفته است.
ایران  110مگاوات برق به افغانستان صادر میکند .این اعداد و ارقام 1نشان از نیاز مبرم و وابستگی زیاد این کشور به
واردات برق از کشورهای همسایه است .در مقابل اما ایران توان فنی و تخصصی تولید برق بخصوص برق خورشیدی و برق
بادی در نزدیکی مرزهای مشترك و صادرات آن به افغانستان را دارد.

 . 1ماخذ اعداد و ارقام :دانش و صبوری1331 ،
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از نظر تاریخی ،دشت سیستان همواره به عنوان یکی از قطب های کشاورزی در سرزمین ایران نقش ایفا کرده است .نیروی
انسانی و دانش فنی فعلی کشاورزی در کشور نیز به شرط در دسترس بودن منابع آب کافی ،امکان افزایش تولید محصوالت
کشاورزی در دشت های حاصلخیز سیستان را می تواند فراهم نماید .از طرفی دیگر ،کشور افغانستان همواره یکی متقاضیان
محصوالت تولیدی در کشور ایران بوده است به گونه ای که بیش از  32درصد واردات افغانستان به ارزش بالغ بر 0/2
میلیارد دالر از مب دا ایران صورت می پذیرد .افغانستان می تواند طبق پروتکل های مشخصی ،با در اختیار قرار دادن آب
حوضه هیرمند (فراتر از حقابه ایران) ،بخش زیادی از محصوالت مورد نیاز خود را از کشور ایران وارد نماید.



براساس اطالعات سرشماری مرکز آمار ایران در سال  1/38 ،1332درصد جمعیت ایران از مهاجران افغانی تشکیل میشود
که این میزان از سال  1382تاکنون سیر صعودی داشته است .اما این مقدار صرفاً نمایانگر اتباع بیگانهای است که اجازه
اقامت در ایران دارند .برآوردهای دیگر بیان می کند که تعداد افغانستانیهای مقیم ایران دو میلیون و  222هزار نفر است که
از این مقدار صرفاً یکمیلیون نفر اجازه اقامت موقت دارند .بنابراین ایران میتواند براساس حق حاکمیت ملی خود ،با
استفاده از اهرم مهاجران افغان خواستار گامهای مثبت افغانستان در زمینه تامین حقابه ایران در حوضههای هیرمند و
هریرود شود.

 بهره گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در زمینه انزوای جغرافیایی افغانستان می تواند به عنوان اهرمی در مذاکرات
هیدروپلیتیکی محسوب شود .چنانچه هر دو کشور ایران و افغانستان به فهم این واقعیت دست یابند که بحران آب عامل
تهدید کننده امنیت و ثبات منطقه است در این صورت هر دو کشور با توجه به برتریهای اقتصادی و جغرافیایی یکدیگر
زمینه تبادالت تجاری و اقتصادی خود را با هم افزایش داده که در این صورت عالوه بر ارتقای جایگاه سیاسی افغانستان،
امنیت ملی هر دو کشور ارتقا خواهد یافت.

 .0فراهم نمودن مشوق ها و تسهیالت الزم به منظور جایگزینی تدریجی فعالیت های غیروابسته به آب به
جای فعالیت های کشاورزی کم بازده در دشت سیستان
 .3الزام به ممنوعیت کاشت محصوالت تولیدی درفضای باز با قابلیت انتقال به فضای گلخانهای و توسعه
کشت در محیطهای کنترلشده
 .0ارزش گذاری منابع آب موجود در دشت سیستان و تخصیص آب صرفا به فعالیت های اشتغال زا با بهره
وری باال
 .2تدوین الگوی کشت متناسب با اقلیم منطقه و با ارزش افزوده باال و منوط کردن تخصیص آب چاه نیمهها
صرفا به کشت های دارای توجیه فنی-اقتصادی نظیر کشت های گلخانه ای و محصوالت صادراتی با
ارزش افزوده باال
 .6حمایت از ایجاد و توسعه مجتمعهای کشت و صنعت در دشت سیستان با هدف افزایش بهرهوری از
نهادههای تولید (آب ،زمین و نیروی کار) و ارتقاء بازدهی بخش کشاورزی
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 .1انجام عملیات بیابانزدایی و تثبیت شن های روان و کانون های ریزگرد در مناطقی از تاالب هامون که با
توجه به روندهای آتی خشکسالی امکان احیاء آن مناطق وجود ندارد.
 .8انجام عملیات آبخیزداری به منظور مهار آبهای سطحی فصلی خروجی از مرز و تقویت آبخوان های منطقه
 .3اصالح و بهبود شبکهها و سامانههای آبرسانی و به حداقل رساندن اتالف آب در فرایند انتقال و مصرف به
منظور برداشت حداقلی از منابع آب
 .12توسعه دامداری و دامپروری های صنعتی با تاکید بر تامین علوفه از افغانستان و صادرات محصوالت به
افغانستان به منظور افزایش تراز مثبت تجارت آب مجازی
 .11سرمایه گذاری مشترك به منظور توسعه کشاورزی افغانستان در راستای تعامل متقابل با افغانستان و در
مقابل واردات محصوالت کشاورزی آب بر به ایران
 .10مدیریت مصرف منابع آب بخش کشاورزی در دشت مشهد و جایگزینی تدریجی منابع آب حاصله به جای
منابع آب سد دوستی
ب) حوضه آبریز اترک
.1

ممانعت از توسعه بیشتر طرح های کنترل و بهره برداری منابع آب در سرشاخه های اترك در استان-
های خراسان رضوی و خراسان شمالی

.0

تامین اعتبار توامان دو کشور برای تکمیل عملیات نقشه برداری از مسیر رودخانه اترك ،اصالح مسیر
و اجرای پروژههای مهندسی رودخانه در طول رودخانه مرزی اترك مشترك به منظور جلوگیری از
تغییر مسیر رودخانه و در نتیجه تغییر مرز رسمی دو کشور

 )0-0-2-0حوضه آبریز ارس
 -1تسریع در بازسازی سد میل مغان در مرز ایران و آذربایجان (تشکیل جزایر رسوبی در باالدست باعث انحراف
جریان آب رودخانه به پشت دیوار هدایت جریان در طرف کشور ایران شده که میتواند باعث تخریب و
واژگونی سد شود).
 -0تسریع در بازسازی تاسیسات شبکه آبیاری و زهکشی مغان (سپری شدن عمر مفید تاسیسات بخصوص خاکی
بودن کانال اصلی که منجر به فرار آب از کانال شده که عالوه بر زهدار نمودن اراضی حاصلخیز باعث هدر
رفت  102میلیون متر مکعب آب صد درصد مرزی میشود).
 -3پایش میزان و منشا آلودگی های رودخانه ارس بخصوص آلودگی های ناشی از فعالیت های صنعتی و کارخانه
های مس کشور ارمنستان و مذاکره با این کشور به منظور جلوگیری از ورود پساب های صنعتی به ارس
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 -0تسریع در عملیات تثبیت بدنه رودخانه ارس به منظور جلوگیری از تغییر مسیر رودخانه ارس و مرز رسمی
کشور
 )5-9-0-9حوضه آبریز اروندرود
.1

تامین حقابه زیست محیطی کارون و اروندرود به منظور جلوگیری از ورود آب شور خلیج فارس به
رودخانه های اروند و بهمنشیر و کاهش کیفیت آب کارون

.0

جلوگیری از ورود پساب ها بخصوص پساب نیشکر به کارون

.3

تسریع در انجام عملیات الیروبی کارون و اروندرود
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11-32
امینی پارس .وحید ،شهرزاد فریادی ،اسماعیل صالحی ،سعیده فاطمی نقده -1330 -کاربرد روششناسی جای پای
آب برای تبیین مسائل و امکانات مصارف آب در ایران -سومین کنفرانس بینالمللی برنامهریزی و مدیریت ،تهران
اووین ،لویس و آن وین تیم -1381 -مدیریت محیط زیست (ترجمه خاتمی ،سیدهادی و همکاران) -انتشارات
سازمان محیط زیست
بانک جهانی -0210 -شاخصهای بانک جهانی
بدیعی ازنداهی ،مرجان؛ رحیمی هرآبادی ،سعید؛ گودرزی مهر ،سعید -1332 -نقش تغییرات مورفولوژی رودخانه ی
مرزی هیرمند در روابط سیاسی ایران و افغانستان -پژوهش های جغرافیای انسانی ،شماره  ،18زمستان 1332
براون ،لستر -1381 -برنامه ب .0-رهانیدن سیارهای گرفتار تنش و تمدنی دچار آشفتگی -ترجمه فریدون
مجلسی-انتشارات اطالعات.
پاپلی یزدی ،محمد حسین؛ وثوقی ،فاطمه -1332 -نگاهی به دیپلماسی آب ایران (هیدروژئوپولیتیک) -انتشارات
پاپلی
پوستل ،ساندرا -1380 -آخرین آبادی :رویارویی با کم آبی -ترجمه امیر عباس صدیقی و مسعود سلطانی-
انتشارات نشر نی.
حاجی حسینی ،محمدرضا؛ حاجی حسینی ،حمیدرضا؛ شایگان ،مهران؛ مرید ،سعید؛ وطن فدا ،جبار و علیرضا نجفی-
 -1330بررسی تغییرات کاربری اراضی پایین دست سد کجکی حوضه هیرمند افغانستان با استفاده از طبقه بندی کنندة
بیشترین شباهت ،درخت تصمیم گیری و ماشین های بردار پشتیبان -مجله سنجش از دور و  GISایران -سال پنجم،
شماره چهارم ،زمستان 1330
دانش ،میرسید شاه و صبوری ،نجیب رحمان -1331 -آرزوی افغانستان به خودکفایی انرژی :نقش آب و برق آبی
در خودکفایی درازمدت -ژورنال مطالعات آبهای افغانستان -جلد اول ،شماره یک
دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران -1331 -آمار و اطالعات بارندگی های کشور
رستم آبادی -الهام -1388 -حرکت به سوی مدیریت یکپارچه آب -هفته نامه خبری تحلیلی برنامه -سال هشتم،
شماره  ،330معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
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روزنامه  8صبح افغانستان 13-جوزا (خرداد)  -1332بخش عمده آب هریرود هنوز هم به ایران و ترکمنستان می
رود.
عرب .الهام -1330 -بررسی جریان آب مجازی در تهیه محصوالت عمده کشاورزی ایران و ارائه ارهکار جهت
بهینه سازی جریان خالص آب -پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ،دانشکده محیطزیست
عربی .اعظم ،ناصر نیک نیا -1383 -چشمانداز جهانی بر مصرف منابع آبی ،آب مصرفی پایه ( Water
 )Footprintشاخصی از تأثیر الگوی مصرف ملل روی منابع آبی -پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران 10،تا 11
اردیبهشت  ،1383دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
عزتی ،عزت اهلل؛ خضری ،محمدحسن؛ نیک فرجام ،محبوبه -1332 -تحلیلی بر هیدروپلیتیک شرق ایران -فصلنامه
علمی-پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی -سال چهارم ،شماره اول ،زمستان 1332
صدرانیا ،حسن؛ کاویانی راد ،مراد؛ متقی ،افشین -1331 -شناسایی و تبیین عوامل مؤثر در اهمیت راهبردی هریرود
برای ایران و افغانستان با بهره گیری از روش دلفی -همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا-
انجمن ژئوپلیتیک ایران 8 -و  3اسفند 1331
کاویانی راد ،مراد؛ متولی عنبران ،سیده زهرا -1331 -تبیین نسبت امنیت و هیدروپلیتیک (نمونه موردی تاثیر سد
سلما در افغانستان بر امنیت آبی شهرمشهد) -همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا -انجمن
ژئوپلیتیک ایران 8 -و  3اسفند 1331
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور -1330 -شناسایی کانون های منشا ریزگرد در استان خوزستان
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور -1330 -مستندات برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران بخش "محیطزیست"
سالنامه آماری کشور  -1330 -مرکز آمار ایران
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و دفتر برنامهریزی کالن آب و آبفا وزارت نیرو  -1330-سند برنامه ششم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (.)1332-33
سهرابی .حمید ،عطیه نجفی ،علی حاجی مرادی -1333 -آب مجازی (تاریخچه ،مفاهیم) -گاهنامه الکترونیک دفتر
توسعه پایدار دانشگاه امیرکبیر
سلیقه .محمد -1383 -اثر تغییرات سطح دریاچه هامون بر اقلیم محلی سیستان -مجموعه مقاالت چهارمین کنگره
بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم -زاهدان
سینائی ،وحید -1383 -هیدروپلیتیک حوضه هریرود و اثرات آن بر روابط ایران ،ترکمنستان و افغانستان -دومین
همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی 0 -و  2آبان  -1383دانشگاه فردوسی مشهد
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شهبازبگیان ،محمدرضا؛ موسوی شفایی ،مسعود -1332 -تحلیلی بر احداث سد سلما بر روی رودخانه فرامرزی
هریرود در کشور افغانستان -معاونت پژوهش های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک
مدیریت منابع آب و توسعه پایدار ( ،)1380گزارش شماره  ،1310مرکز پژوهشهای مجلس ،معاونت پژوهشی ،دفتر
مطالعات زیربنایی
مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور -1331 -بحران آب و امکانسنجی اتصال
پهنه های آبی شمال و جنوب کشور
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی -1332 -بررسی اجمالی اهمیت تاالبها با تاکید بر تاالب هامون
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی -1331 -بررسی بحران آب و پیامدهای آن در کشور
مکنون .رضا -1333 -بحران آب ،چالشها و راهکارها ،آب مجازی و تجارت آن -دفتر توسعه پایدار دانشگاه
صنعتی امیرکبیر ،گروه آب و توسعه پایدار ،مجموعه سخنرانی ،معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
خبرگزاری مهر -1331 -ژئوپولیتیک آب در شرق کشور/جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان 18 -تیر 1331
میان آبادی ،حجت -1330 -مالحظات سیاسی و امنیتی و حقوقی در مدیریت رودخانه های مرزی -فصلنامه
پژوهشهای روابط بینالملل ،دوره نخست ،شماره نهم ،پاییز  -1330صص .023-032
میدوس و همکاران -1381 -محدودیتهای رشد -ترجمه علی حبیبی و فرزام پوراصغر سنگاچین -انتشارات
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
نامی ،محمد حسن -1332 -جغرافیای سیاسی آبهای مرزی ایران (رودخانه ها) -نشر سهره
ویژه نامه بحران آب روزنامه شرق -1330 -بحران آب ،توهم یا واقعیت
وبسایت پروژه گاپ به آدرس http://www.gap.gov.tr
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