بحران آب
زیرزمینی
تهیه کننده :حمید پشتوان
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برداشت آب از منابع آب زیرزمینی-
آب ذخ ـیــر هشــده در زیــر سطح زمــیــن در
سفرهها -حدود  33درصد کل برداشت
جـهــانــی آب را تشکیل مــیده ــد .بــرای
بیش از  2میلیارد نفر در سطح جهان،
آب ز یــرزمـیـنــی منبع اصــلــی تــأمــیــن آب
اســت ،در حالی که بیش از نیمی از آب
آبیاری برای تولید جهانی غذا از منابع آب
زیرزمینی تأمین میشود.

فصلنامه اندیشـــکده تدبیـــر آب ایران

کاهش ذخای ــر آب زیرزمینـــی ،تهدید
بس ــیار ج ــدی ب ــرای امنیـــت آبی کشـــور
به ش ــمار میآید ،ام ــا به نظر میرســـد
چن ــدان جدی گرفته نشـــده اســـت.
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در ایران ،منابع آب زیرزمینی در تأمین
شهــای مـخـتـلــف کـ ـش ــاورزی،
آب ب ـخ ـ 
صنعت و مــرا کــز جمعیتی ک ـشــور ،سهم
لهــای
مــؤثــر و عــم ــدهای دارنـ ــد و در ســا 
مــعــمــولــی ،سـهــم ای ــن مـنــابــع بـیــش از 55
درص ــد و در ســالهــای خـشــک بــه بیش
از  70درصــد مـیرســد .آب زیرزمینی در
یتــر یــن ذخیره
مــواقــع خشکسالی ،اصـلـ 
اســتــراتــژ یــک بــه ش ـمــار مــیآی ــد .همانند
پــسان ــداز در بــانــک کــه در روز م ـبــادا به
کــار م ـیآیــد ،آب زیرزمینی نیز در دوران
فقر بــاران و برف به کمک جوامع میآید؛
بنابراین ،بدون یک ذخیره آب زیرزمینی
پـ ــایـ ــدار ،ام ـن ـیــت آبـ ــی ب ــا ر ی ـســک بـسـیــار
بزرگتری در مقایسه با تصور کنونی از آن
روبرو خواهد بود.
جـ ــای ب ـســی شـگـفـتــی اسـ ــت ک ــه آب
زیرزمینی علیرغم اهمیت حیاتی آن ،در
مقایسه با منابع رؤیتپذیرتر آب سطحی
در رودخانهها و مخزنها ،مدیریت درخور
جایگاه خود را شاهد نبوده است .پایش
و مدیریت آب زیرزمینی در پائینترین
ســطــح کیفی اس ــت و ن ـظــارت چندانی
وجود ندارد.
ای ــن وض ـع ـیــت ،آب ز یــرزم ـی ـنــی را در
اذهــان به منبعی که بیحساب و کتاب

قابل برداشت اســت تبدیل کــرده است:
صاحبان اراضــی با حفر چــاه ،دسترسی
ً
تقریبا نــامـحــدود بــه آب زیرزمینی پیدا
میکنند .برخی کشورها مانند هند ،حتی
هزینههای برق مورد نیاز برای پمپاژ آب از
چاه را نیز یارانه میدهند تا مشوقی برای
تولید ک ـشــاورزی بیشتر بــاشــد ،غــافــل از
ُ
اینکه تولید بیشتر به ازای افت سطح آب
زیرزمینی به دست آمده است.
در نتیجه ،بیشتر آبخوانها در مناطق
خشک و نیمهخشک ،یعنی مناطقی که
اتکای ز یــادی به آب زیرزمینی دارنــد ،به
ســرعــت خــالــی مـیشــونــد .آب زیرزمینی
با آهنگی بسیار بیشتر از تغذیه طبیعی
یشــود ،بــه بـیــانــی دیگر
آب ـخــوان پـمـپــاژ م ـ 
همانند یــک م ــاده مـعــدنــی تمامشدنی
استخراج میشود و تجدیدشدنی نیست.
تغییر اقلیم و تغییرات ت ــوأم بــا آن در
چرخه آب ،چالشهای آتی تأمین آب را
بسیار پیچیدهتر میکند .تغییر الگوهای
بارش و تغذیه آب زیرزمینی و افزایش سیل
و خشکسالی ،از جمله شناختهشدهترین
اثرات تغییر اقلیم هستند و تردیدی برای
تغییر نگرش در شیوه کنونی مدیریت آب
باقی نمیگذارند .پیشبینیها حکایت
از آن دارنـ ــد کــه بــه سـبــب تغییر اقلیم،

نواحی بارانخیز جهان شاهد باران بیشتر
خواهند بــود و نواحی خشک و کمباران
ج ـهــان ،اقـلـیــم خـشـکتــر و ک ـمبــارانتــری
را تجربه خواهند کــرد (و تغذیه محدود
کنونی هم کاهش مییابد).
افزون بر این ،چون پاسخ طبیعی انسان
به خشکسالی ،پمپاژ آب زیرزمینی بیشتر
اســت ،خالیشدن مستمر آب زیرزمینی
بــه احـتـمــال بیشتری رون ــد خشکشدن
مـنــاطــق خـشــک را تــســریــع خــواهــد کــرد،
مشکلی که با رشد قابل توجه جمعیت در
همین مناطق تشدید خواهد شد.
پیامدهای خالیشدن آب زیرزمینی
ً
فــراتــر از صــرفــا کاهش حجم آب شیرین
خــواهــد ب ــود .وقـتــی سطح آب زیرزمینی
پائین م ـیرود ،چاهها خشک میشوند و
برای رسیدن به آب باید تا عمق بیشتری
حفر شوند .کیفیت آب زیرزمینی کاهش
مییابد و هزینه پمپاژ آب از عمق بیشتر
اف ــزای ــش م ـییــابــد .در ای ــن مــیــان مسئله
نابرابری نیز به وجود میآید ،چرا که همه
یتــوانـنــد هــزیــن ـههــای مــرتــبــط با
افـ ــراد نـمـ 
حفر چاههای عمیقتر را متحمل شوند:
هزینههای انــرژی بیشتر بــرای پمپاژ آب
زیرزمینی از عمق بیشتر و تصفیه آبی که
ً
غالبا در قسمتهای عمیقتر آبخوانها

کاهش آب زیرزمینی در مناطق مختلف جهان .همان طور که مالحظه میشود ،ایران در زمره کشورهایی است که خالیشدن آب زیرزمینی در باالترین سطح قرار دارد.

کیفیت پائینتری دارد .نشست سطح
زمــیــن ،ن ـفــوذ آب در یـ ــا ،کــاهــش جــر یــان
رودخ ـ ــان ـ ــه ،خـ ـشـ ـکش ــدن چ ـش ـم ـ ههــا،
بهــا و خسارتهای اکولوژیکی ،از
تــاال 
دیگر پیامدهای ناخواسته خالیشدن
سفرههای آب زیرزمینی هستند.
درک چرایی تنزل وضعیت ذخایر آب
زیرزمینی گام نخست برای حفاظت آنها
در آیــنــده اس ــت .رشــد ســر یــع و بیبرنامه
جمعیت و ارت ـقــای کیفیت زنــدگــی ،به
هــمــراه افــزایــش ت ـقــاضــای غ ــذا و ان ــرژی،
فشار بسیار زیادی را بر منابع محدود آب
زیرزمینی وارد میآورند.
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چ ــه ــارم ،س ـطــح آب ز یــرزم ـی ـنــی و نیز
نهــا بــایــد انــدازهگـیــری
بــرداشــت از آبـخــوا 
و پایش شوند؛ مهمتر از آن ،دادههــا باید
بــه اش ـتــراک گــذاشـتــه ش ــود .در غـیــر ایــن
صــورت ،مدیریت اثربخش آبخوانهای
مشترک ناممکن است.
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سوم ،آب سطحی و آب زیرزمینی باید
تلفیقی مدیریت شوند و «یک منبع» در
نظر گرفته شوند .رفتار با این دو منبع به
عنوان پیکرههای جــدا از هم به دورانــی
بــاز میگردد که دانــش ما از سیستمهای
هیدرولوژیکی محدود بود ،اما امروز از نظر
علمی توجیهناپذیر است .اکنون به خوبی
میدانیم که خالیشدن آب زیرزمینی به
یشــود و
کاهش جــر یــان رودخــانــه منجر مـ 
انحراف بیش از انــدازه جریان رودخانه،
تغذیه آب زیرزمینی را محدود میسازد.

water crisis, Nature Climate Change, Vol 4,
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دوم ،تعداد بسیار اندکی از آبخوانها،
ً
بــه مــانـنــد م ـخــازن نـفــت کــامــا مطالعه
شدهاند .در نتیجه ،حجم آب زیرزمینی
ناشناخته است .بیشتر ارقام منتشرشده

«درک چرایی تنزل وضعیت ذخایر آب
زیرزمینی گام نخست برای حفاظت
آنــهــا در آیــنــده اس ــت .رشــد ســریــع و
بیبرنامه جمعیت و ارتقای کیفیت
زنــدگــی ،به همراه افــزایــش تقاضای
غــذا و ان ــرژی ،فشار بسیار زی ــادی را
بر منابع محدود آب زیرزمینی وارد
میآورند».

مدیریت بحران آب زیرزمینی نیازمند
یبـخـشــی عـمــومــی درب ـ ــاره مسائل
آ گــاهـ 
حیاتی مذکور است .اقدامات معرفیشده
در ب ــاال گــامهــای مهمی در ای ــن جهت
ب ــه شـ ـم ــار مـ ـیآیـ ـن ــد .وق ــت ــی مــســئــوالن،
تصمیمگیران ام ــور آب و محیطزیست
و م ـ ــردم ،وض ـع ـیــت مــنــابــع آب و نــحــوه
تأثیرپذیری از تغییر اقلیم ،بــهــرهبــرداری
بیشازحد و رشد جمعیت را درک کنند،
ضرورت اقدام جدی آشکار خواهد شد.
درک همهجانبه اهمیت آب زیرزمینی
برای ذخیره و امنیت آب ،برای مدیریت
ب ـحــران آب ز یــرزمـیـنــی و بــهــبــود اســاســی
مدیریت منابع آب بــرای نسلهای آتی،
اهمیت بنیادی دارد.

فصلنامه اندیشـــکده تدبیـــر آب ایران

گ ــام نـخـســت ،پــذیــرفـتــن ای ــن واقعیت
اس ــت کــه بــه و یـ ــژه در م ـنــاطــق خشک،
آب ب ـس ـیــار ب ـی ـش ـتــری نـسـبــت ب ــه حجم
تــجــدیــدپــذیــر س ــاالن ــه م ـصــرف م ـیشــود.
بـ ــارش ،ذوب ب ــرف و جــر یــان رودخ ــان ــه،
دیــگــر ب ــرای تأمین نـیــازهــای مختلف (و
در حــال رقــابــت) جامعه کــافــی نیست.
چـ ــون شـ ـک ــاف مـ ـی ــان ع ــرض ــه و تـقــاضــا
ً
معموال با برداشت از منابع آب زیرزمینی
تجدیدناپذیر جبران میشود ،حتی بیشتر
در دوره خشکسالی ،ذخایر آب زیرزمینی
در برخی آبخوانهای مهم در عرض چند
دهــه پایان خواهد یافت .باید به افسانه
بیپایانی و بیحساب و کتاببودن که
بر مصرف آب زیرزمینی سیطره دارد پایان
داده شود.
ً
در گــام نخست ،تلویحا بــه ضــرورت
ک ــارآی ــی ب ـس ـیــار بـیـشـتــر م ـصــرف آب در
کشاورزی اشاره شده است .حتی اندکی
ارتقای کارآیی مصرف آب در کشاورزی،
م ــص ــرف آب ز ی ــرزمـ ـیـ ـن ــی را بـ ــه شـکــل
چشمگیری کاهش خواهد داد؛ از سویی
دیــگــر ،آب مــوجــود ب ــرای محیطزیست،
شــهــرهــا ،صـنـعــت و رش ــد اق ـت ـصــادی را
افزایش خواهد داد .تجربه برخی کشورها
در این زمینه بسیار امیدوارکننده است.

در ب ـ ــاره م ــوج ــودی آب ز یــرزم ـی ـنــی ،نــه بر
اســاس شناخت واقعی میدانی ،بلکه بر
فرضیات تردیدبرانگیز در ب ــاره ضخامت
و تخلخل آب ـخــوان مبتنی هستند .در
نتیجه ،بــرآوردهــای موجود در بــاره ذخیره
آب ز یــرزم ـی ـنــی در یــک آبـ ـخ ــوان خــاص
تــا چندین بــرابــر تـفــاوت دارن ــد .بــه بیانی
دیگر ،عدم قطعیت حجم ذخیره موجود
آب ز یــرزمـیـنــی ،بــه حــدی بــاال اســت که
به هیچ وجــه پذیرفتنی نیست .مطالعه
هیدروژئولوژیکی آبخوانها که بر اساس
آن ـهــا حـجــم آب ز یــرزم ـی ـنــی ذخ ـیــرهشــده
مـشـخــص خ ــواه ــد ش ــد و ن ـیــز چگونگی
ت ـغ ـی ـیــرات کـیـفـیــت ب ــا اف ــزای ــش ع ـمــق و
شناخت کامل خصوصیات آبـخــوان ،با
وضع مطلوب فاصله زیادی دارد.

ا گــر در ب ــاره ایــن گامها اقــدامــی صورت
نـگـیــرد ،گــریــزی از پـیــامــدهــای هولنا ک
آن نـخــواهــد ب ــود .نــابــودی آب زیرزمینی
بــه کــاهــش قــابــل تــوجــه تــولــیــد کــشــاورزی
خــواهــد شــد ،در ایــن صــورت باید شاهد
ترقی ناگهانی قیمت غذا و عواقب عمیق
اقـتـصــادی و سیاسی آن بــاشــیــم .تــداوم
کــاهــش مــوجــودی آب زیــرزمــیــنــی ممکن
است ناآرامیها و تعارضها را در مناطقی
که هماکنون تنش آبی را تجربه میکنند به
وجود آورد.

