
 

 

 

 

 

 

 

K:\930817\ بحران آب\مقاله - تیساوب .doc 1 

 «ران آبــبح»

 

 جمع آوری و تنظیم : علیرضا صرامی فروشانی         

 

باشد و محیطی به یک تهدید امنیتی میامروزه کمبود آب در کشور در حال تبدیل شدن از معضل زیست

رود برخی قومیتها را هم به جان یکدیگر بیاندازد. تا جائیکه در فضاهای میاگر تمهیدات الزم اتخاذ نگردد، 

ایم. مردمی استان علیه مردم دیگر استانها بوده یایک منطقه ها توسط مردم زی شاهد انواع تجمعات و بیانیهمجا

شان از عملدار کربال، حاضر نبودند خود سیراب باشند و برادرانهای دینی و پیروی از که در جنگ براساس آموزه

کینه و عداوت بین آحاد جامعه رشد یافته و  تشنگی هالک شوند! این روند ناصواب منجر خواهد شد بدبینی،

شاید به درگیریهای خونین ختم شود؟! شکی نیست که ایران کشور خشکی بوده و در کمربند خشک زمین واقع 

های اخیر آبینباید از یاد برد که کمباشد البته میشده است. به همین علت همواره در معرض خطر خشکسالی 

 باشد:کسالی باشد متأثر از موارد ذیل نیز میبیشتر از آنکه ناشی از خش

 اخیرسنوات های اجرائی در مدیریتنابخردانه سیاستهای  -2روند توسعه کشور و رشد جمعیت  -1

توان اذعان آب )فقدان الگوی توسعه، تولید و مصرف( تا جائیکه میمصرف عدم تبیین نقشه راه دقیق در  -3 

نظران )همچون دکتر های طبیعی است و برخی صاحباز آورده یشب نمود در حال حاضر مصرف آب کشور

شود و اضافه برداشت میهای زیرزمینی ؛ ساالنه بیش از ده میلیارد مترمکعب از آب اندیوسف حجت( مدعی

است  %08های سطحی رسیده در حالیکه حداکثر مجاز برداشت از آب %08باالی  بههای سطحی برداشت از آب

بینی های کشور منجر شده و پیشعوامل به خشک شدن تقریبی تمامی دریاچه و بیشتر رودخانه در نتیجه این

بینی وضعیت آینده در پیش . ویای تبدیل خواهد شدشود با این روند در آینده نزدیک کشور به کویر سوختهمی

ن باشد تا اضافه برداشتهای کافی و بیش از برداشت آبه میزان های زیرزمینی باید کشور معتقد است: ورودی آب
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محدود شود در صورتیکه رشد  %08های سطحی باید در حداکثر سالهای اخیر جبران شود چون برداشت از آب

آب قابل استحصال  زیراجمعیت باعث نیاز بیشتر به آب شده و تغییر الگوی مصرف نیز مزید بر علت شده است. 

کاهش یافته و جمعیت  188شد حاال به زیر تخمین شده می میلیارد مترمکعب 138کشور که در سه دهه قبل 

کاهش  1088مترمکعب بر نفر در سال به کمتر از  0888از برابر افزایش یافته است بنابراین سرانه آب  2نیز به 

کمتر شود  1888از شود و اگر سرانه آبی می تنشبرسد کشور وارد  2888یافته است و وقتی سرانه به کمتر از 

که چه آید سئوال پیش میکشور را از هم بپاشد حال این  شیرازهتواند شویم و این بحران میبحران آبی میوارد 

شاید   ، نظرانباشد؟ به نظر صاحبمی کدامینکارهای مطلوب برای خروج از این وضعیت بحرانی باید کرد؟ و راه

افزایش نزوالت آسمانی خارج از قدرت  مکانااز آنجائیکه  اقدامات ذیل در خروج از بحران مؤثر واقع گردد.

 دسته تقسیم نمود: 3کارها را باید بهراه، بشری است 

 اول: کاهش جدی در خودکفایی مواد کشاورزی همچون گندم )که خود جزء کاالهای استراتژیک 

 باشد( می

 واردات بیشتر مواد غذائی قمجازی از طری دوم: ورود آب

 .مصرف و تولید ،عایت ظرفیت زیستی کشور و اصالح الگوی توسعهسوم: کاهش مصرف از طریق ر

در  مندرج اول و دوم با  توجه به وضعیت جغرافیایی ایران و اسناد باالدستی و اهدافالبته شاید راه کار 

 گذاران و مدیران ارشد نظام قرار نگیرد و به تعبیری با  اصل استقاللای چندان مقبول سیاستهای توسعهبرنامه

تر پس راه حل منطقی ،و نیل به خودکفایی در زمینه کاالهای استراتژیک و مورد نیاز عامه در مغایرت باشدکشور 

باشد که اقدامات اجرائی ذیل بخشی از این موضوع میکاهش مصرف و یا به تعبیر بهتر اصالح الگوی مصرف 

 رسد:به نظر می

 یاآب شرب در بخش کشاورزی مصرف  %22بیش از امروزه به تعبیر مدیران ارشد اجرائی کشور،  -1

که اگر به ادعای معاون  گرددآن در مصارف صنعتی و خانگی مصرف می %0رود. و فقط بهتر بگوئیم هدر می
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از طریق دوری از روشهای سنتی و اعمال روشهای نوین  در بخش کشاورزی ) %18فقط جمهور اول رئیس

البته نبایستی فراموش  .بحران آب حل خواهد شد، جوئی گردد صرفه (...ای وکشاورزی همچون آبیاری قطره

ولی به حمداهلل بیسواد بوده و از این دانش محروم هستند نمائیم اکثر قریب به اتفاق کشاورزان عزیز و زحمتکش 

در کشور وجود دارد که بسیاری از آنان در  التحصیالن رشته کشاورزی و مکانیکیهزاران فارغز سوی دیگر ا

رشته مورد تحصیل شان مشغول نبوده و از این استعداد بالقوه استفاده بهینه به عمل نمی آید و در نتیجه ضرورت 

-اعزام اکیپهای مجرب به روستاها و مناطق کشاورزی برای جایگزین نمودن شیوهاز طریق توسعه آموزش  دارد 

باید بدین امر مهم اندن به این گونه اقشار محروم از اولویتهای جاری کشور تلقی گردد و های جدید و یاری رس

و  برودبیهوده از بین  که مایه حیات بشری است، اهتمام جدی ورزیده شود و نباید اجازه داد این نعمت خدادادی

ای گذرا اشارهنیز م هدر داده شود. البته بد نیست در این بخش به سخنان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظا

میلیارد تومان تهدید  2888ای بالغ بر با هزینه« توسط دولت قبل»احداث سد گتونه نمایم که عنوان داشته است: 

سطح در هر متر نمک به  10سال آینده )به دلیل رسیدن   0هکتار اراضی کشاورزی در  888/088جدی برای 

تا  10شدن دریاچه ارومیه منجر به تعطیلی اجرای ساخت کباشد و نیز اضافه نموده است معضل خشمی (سال

 0888. همچنین رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان نموده است: امروز با  سد بر روی آن گردیده است 00

 . مهم می افزایدامر که همه اینها بر ضرورت این  باشدرسانی به روستاها در جریان میتانکر کار آب

است آب افراد پرمصرف قطع  قرارسد الر و لتیان خشک شده و آب تهران طبق اعالم مسئوالن  -2

مترمکعب  22است که از سرانه مصرف معادل  ماهمتر مکعب برای هر نفر در  03معادل  شانمصرفچون  شود.

-پس نبایستی به موضوع مصارف خانگی نیز بی .بیشتر از حد طبیعی( %108خیلی بیشتر است ) ،برای هر نفر

نیز از  ،رسانی و هرز رفتن آنهای شبکه آبسیدگی لولهپوعدم تفکیک آب شرب از سایر مصارف،  ود.ب تفاوت

دیگر موارد حائز اهمیت است که بایستی ملحوظ نظر متولیان امر قرار گیرد. ذکر این نکته نیز ضروری است که 

مهمتر از آن یعنی آب )به عنوان یک اگر ما در کنار توجه به حاملهای انرژی )بنزین، گازوئیل و...( به موضوع 
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شدیم. سزاوار نیست در کردیم( شاید اآلن با این بحران ملی مواجه نمیکاالی ارزشمند و استراتژیک توجه می

و  اسراف و ،باشدمی عزیزتشیع مذهب مزین به مکتب حیاتبخش اسالم و  ،مردم رسمیکه دین و آئین مملکتی 

م که در مقطعی از یاز یاد نبر .ورزندجامعه از این امر غفلت می آحاد .ه استبشدت سرزنش و نکوهیده شد تبذیر

مردم را به این امر  ،بوسیله کمتر از یک لیوان آب وضو زمان یکی از ائمه جمعه کشور با یاد دادن عملی ساختن

آموزش اقشار  در صورتیکه ضرورت ،اقدامش ابتر و محدود به یک منطقه شدنمود ولی متأسفانه نیک هدایت می

بوده و بایستی جدی گرفته  و ضروری ساالن و...( امری الزمها تا بزرگگوناگون جامعه )از اطفال در مهد کودک

با رعایت کمترین میزان در و ... زدن مسواک  بهداشت فردی ،شود. نحوه و میزان آب مصرفی برای استحمام، 

دولتی )که  دوائرار گرفته است امروزه در کلیه ادارات و از ضروریاتی است که کمتر مورد توجه قرمصرف آب ، 

هدر دادن آب شاهد باشند( به دلیل عدم اعمال نظارت و کنترلهای گوناگون  جامعه سایر افراد الگوی بایستی

ها، فضای سبز  و حتی کارواش خودروها در دستگاههای همچون شستشوی محوطه شرب برای مصارف مختلف

 رسد.و بسیار مزموم به نظر میبوده به دور از انتظار  می باشیم کهن استخرها دولتی و یا پُر کرد

تجربه موفق بستن کمربند ایمنی توسط رانندگان و...، نشان داده که صرف ارشاد و تذکر و راهنمائی  -3

مینه مصرف جرائم سنگین و مجازاتهای بازدارنده در کنار اقدامات آموزشی و فرهنگی در زکفایت نکرده و اعمال 

 رعایت اختصار از تشریح آن در این مجال پرهیز  بدیهی بودن و رسد. که به دلیلآب ضروری به نظر می

 نمایم.می

کارهای اصالح الگوی توسعه، تولید و مصرف در زمینه آب را و ملی راهدر فراخوانهای عمومی  داردجا  -0

امید آنکه با  .ها را مورد تفقد قرار دادجویا شد و بهترین های مختلفنظران و اندیشمندان در حوزهاز منظر صاحب

 پرهیز از کفران نعمت الهی به سعادت رسیده و از این بحران اجتماعی و امنیتی به درستی خارج شویم.

 

 


