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فصلنامه گفتوگوی آب
سال هفتم ،شماره بیست و سوم ،زمستان 1397
صاحب امتیاز :اندیشکده تدبیر آب ایران
سردبیر :سید احمد علوی
امور اجرایی نشریه :دبیرخانه اندیشکده تدبیر آب ایران
طراحی و صفحهآرایی :نوید جهدی
نشانی :خیابان نجاتاللهی شمالی ،روبروی بیمارستان یاس ،پالک  ،212طبقه 4
تلفن88947400-88947300 :
www.iwpri.ir
کلیه حقوق این نشریه محفوظ و متعلق به اندیشکده آب ایران میباشد.
مسئولیت محتوای مقاالت بر عهده نویسندگان است.

اندیشکده تدبیر آب ایران از آبانماه سال  1391به عنوان یکی از زیرمجموعههای کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
و کشاورزی کرمان به منظور توسعه ظرفیتها و ایجاد فضای تعامل و گفتوگو میان ارکان مختلف جامعه ،محیط کسب و کار و تشکیالت
بخشی و فرابخشی مدیریت آب در کشور در مسیر بهبود حکمرانی آب تأسیس گردیده است.
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سخن سردبیـــــر

توزی ــع زمان ــی و مکانـــی
موج ــودی و تقاض ــای آب
توزیع زمانـــی و مکانی موجودی و تقاضای آب ،ناهماهنگ
اســـت .بـــا اینکـــه موجـــودی آب شـــیرین ،علیرغم نوســـانات
طبیعـــی و افزایـــش احتمالـــی در نوســـان اقلیمـــی (ناشـــی از
ً
فعالیتهـــای انســـان) ،نســـبتا ثابت باقـــی مانده اســـت ،ولی
تقاضـــای آب همچنـــان افزایـــش مییابـــد .در برخـــی مناطق،
تقاضـــا به آســـتانه توان تأمین سیســـتم طبیعی رســـیده اســـت
و شـــمار مناطقـــی کـــه تقاضـــا از موجـــودی پیشـــی میگیـــرد،
ً
بـــه ســـرعت در حـــال افزایش اســـت .تقریبـــا ویژگی همـــه این
مناطـــق ،فعالیـــت وســـیع اقتصـــادی و تراکـــم زیـــاد جمعیت
اســـت ،از این رو ازنظر سیاســـی و اســـتراتژیک نیز پراهمیت به
شـــمار میآیند.

«در برخـــی مناطـــق ،تقاضـــا بـــه
آس ــتانه تـــوان تأمیـــن سیســـتم
طبیعـــی رســـیده اســـت و شـــمار
مناطقـــی کـــه تقاضـــا از موجودی
پیشـــی میگیـــرد ،به ســـرعت در
ح ــال افزایـــش اســـت».

انتقـــال میانحوضـــهای آب ،پرســـشهایی را از دیـــد
گروههـــای ذینفـــع و جوامـــع متأثـــر از طـــرح برمیانگیـــزد .ایـــن
پرســـشها مســـائل گوناگونـــی را کـــه بـــا رشـــتههای مختلـــف
ارتبـــاط مییابـــد شـــامل میشـــود :توجیـــه فنـــی ،چالشهـــای
تکنولوژیکـــی و طراحـــی و بهرهبـــرداری آنهـــا (مهندســـی)،
اثرات زیســـتمحیطی (اکولوژی) ،حفاظـــت از حقوق جوامع
محلـــی و در حالـــت عمومیتـــر ،پیامدهـــا از دیـــدگاه حقوقی،
اثـــرات روی فرهنگهای محلـــی و امرارمعاش (مردمشناســـی
و جامعهشناســـی) ،نحوه توزیع منافـــع و هزینهها (اقتصادی)
و مســـائل مرتبـــط بـــا مشـــارکت همگانـــی ،حکمرانـــی خوب و
فراینـــد سیاســـی (اداره امـــور عمومـــی و علوم سیاســـی).
طرحهای بزرگ مهندسی مانند انتقال میانحوضهای آب
فقط بعد از آنکه سایر جایگزینها (مقیاس کوچکتر) به کار
گرفته شده باشند توجیه مییابند و فقط اگر در هدفگذاری و
نیز در عمل برای تأمین نیازهای حیاتی انسان باشند .در این
طرحها باید پنج معیار زیر برآورده شود:
1.1مـــازاد و کســـری واقعـــی :مـــازاد واقعـــی در حوضـــه مبـــدأ و
کســـری واقعـــی در حوضـــه مقصـــد وجـــود دارد.
2.2پایداری :طرح انتقال از جنبههای اقتصادی ،اجتماعی
و زیستمحیطی پایدار است.
3.3حکمرانـــی خوب :طـــرح انتقال از طریـــق فرایند حکمرانی
خـــوب (شـــامل تصمیمگیـــری مشـــارکتی ،شـــفافیت،
پاســـخگویی ،حاکمیـــت قانـــون و نظایـــر آن) پیریـــزی
میشـــود.
4.4تـــوازن حقـــوق موجـــود بـــا نیازهـــا :طرح بـــه حقـــوق موجود
احتـــرام میگـــذارد؛ در صـــورت لـــزوم ،تدابیـــر مناســـب
بـــرای جبران خســـارت مـــورد توافـــق قـــرار میگیـــرد .در اثر
طـــرح ،وضـــع هیچکـــس بدتـــر نخواهـــد شـــد و هیـــچ تأثیر
فراســـرزمینی منفـــی وجـــود نـــدارد.
5.5دانـــش مطمئـــن :طـــرح انتقـــال مبتنی بـــر دانـــش مطمئن
اســـت و به انـــدازه کافی عدم قطعیت و ریســـک و خألها
در شـــناخت شناســـایی میشـــود .تمـــام گزینههـــای
ممکـــن در نظـــر گرفتـــه میشـــود.
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پمپـــاژ آب زیرزمینی میتواند غلظت
ارسنیک را در آب آبیاری و آب شرب
افزایشدهد
تهیهکننده :بهرام حسینی

نشست زمین و خسارت به زیرساختها ازجمله پیامدهای پمپاژ آب زیرزمینی در
دورهای طوالنی به شمار میآید که در بسیاری از مناطق جهان رخ داده است .نتایج
پژوهشی جدید که در مجله  Nature Communicationsانتشار یافته است نشان
میدهد که با نشست زمین در اثر پمپاژ ،سالمت انسان و تولید غذا نیز تهدید میشود،
تهدیدی که نادیدنی است :امکان ورود ارسنیک به درون آبخوانها فراهم میآید،
آبخوانهایی که آب شرب و آب آبیاری مزارع را تأمین میکنند .این مطالعه در دره
سن ژوآکوئین در کالیفرنیا انجام شده است.

«ارسنیکبهطور طبیعیدر پوستهزمین
وجود دارد و همواره در مدیریت آب
زیرزمینی ،مایه نگرانی است ،به دلیل
حضور همیشگی آن و پیوندهایی که با
بیماریهای قلبی ،دیابت ،سرطان و
بیماریهای دیگر دارد».
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در ای ــن پژوه ــش ،داد هه ــای ارس ــنیک

محب ــوس بردارد -آب ســـالم نهرهـــا ،باران
و روان ــاب طبیع ــی ب ــه تدریـــج میتوانـــد
سیس ــتمآبزیرزمین ــیراپاکســـازینمایـــد.
ب ــا ای ــن هم ــه ،Rosemary Knight ،از
پژوهشگران همکار و اســـتاد ژئوفیزیک در
مؤسس ــه وودز ،نس ــبت بـــه اتـــکای بیش از
ان ــدازه به بازیابی وضعیت ســـالم هشـــدار
میده ــد .ب ــه گفت ــه وی« ،مـــدت زمانـــی
ک ــه ام ــکان بازیابی ب ــه طـــول میانجامد،
بس ــیار متغی ــر اس ــت و بـــه عوامـــل فراوانی
بس ــتگی دارد».
پژوهش ــگران میگوینـــد اگر ســـه ویژگی
وجود داش ــته باش ــد ،پمپاژ بیـــش از اندازه
نه ــای دیگ ــر نیـــز میتواند همین
در آبخوا 
مش ــکل را پدی ــد آورد :الیههـــای متنـــاوب
رس و ماس ــه؛ منبع ارســـنیک؛ و اکســـیژن
ً
نس ــبتا کم که در آبخوانهـــای واقع در زیر
الی هه ــای ضخی ــم رس متداول اســـت.
ای ــن تهدی ــد ممک ــن اســـت بیشـــتر از
یش ــود گســـترده باشـــد.
آنچ ــه تص ــور م 
تنه ــا در س ــالهای اخیـــر بـــوده اســـت که
دانش ــمندان پ ــی بردن ــد غیـــر از حالتـــی
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آزاد شدن ارسنیک از رس

«پــژوه ـشــگــران در ای ــن مطالعه
دریافتند که سنجش ماهوارهای
نشست زمــیــن م ـیتــوانــد غلظت
ارس ــن ــی ــک را در آب زیــرزم ـی ـنــی
پــیـشبــیــنــی کــنــد؛ ب ـنــابــرایــن ،ایــن
تکنیک میتواند سامانه هشدار
سریع بــرای پیشگیری از افزایش
خــطــرنــا ک آل ــودگ ــی ارس ـن ـیــک در
آبخوانها به شمار آید».

صفحه 7

پژوهش ــگران در ای ــن مطالع ــه دریافتند
کـــه س ــنجش ماه ــوارهای نشس ــت زمی ــن
میتوان ــد غلظ ــت ارس ــنیک را در آب
زیرزمین ــی پیشبینی کن ــد؛ بنابراین ،این
تکنیـــک میتواند س ــامانه هش ــدار س ــریع
بـــرای پیش ــگیری از افزای ــش خطرن ــاک
نه ــا به ش ــمار
آلودگـــی ارس ــنیک در آبخوا 
آ ید .
به گفته  ،Ryan Smithنویسنده اصلی
مقاله و دانشجوی دکترای ژئوفیزیک در
مرکز علوم زمین ،انــرژی و محیطزیستی
دانــشـگــاه استنفورد ،مــدت زمــان درازی
اس ـ ــت کـ ــه م ـش ـکــل ارسـ ـنـ ـی ــک در آب
زیرزمینی شناخته شده است .ارسنیک
بهطور طبیعی در پوسته زمین وجود دارد
و همواره در مدیریت آب زیرزمینی ،مایه
نگرانی است ،به دلیل حضور همیشگی
آن و پیوندهایی که با بیمار یهای قلبی،
دیابت ،سرطان و بیمار یهای دیگر دارد.
وی در ادامه میافزاید« ،ولی این یافته که
پمپاژ بیشازحد آب در آبیاری میتواند
غلظت ارسنیک را افــزایــش دهــد جدید
است».
موض ــوع مه مت ــر آن اس ــت ک ــه ای ــن
گـــروه نش ــانههایی را یافتهان ــد ک ــه نش ــان
میده ــد ا گ ــر برداشـ ـتها متوق ــف ش ــود،
آبخوانه ــای آلود هش ــده درنتیج ــه پمپ ــاژ
بیشازح ــد میتوان ــد بازیاب ــی ش ــوند .در
محدودههای ــی ک ــه ن ــرخ نشس ــت زمی ــن
در مقایس ــه ب ــا  15س ــال قب ــل کمت ــر بوده،
میـــزان ارس ــنیک کمتری نیز وجود داش ــته
ا ست .

در صده ــا چ ــاه در دو دوره مختل ــف
خه ــای نشس ــت
خشکس ــالی ،آنالی ــز و نر 
زمی ــن با اس ــتفاده از داد هه ــای ماهوارهای
برآورد ش ــده اس ــت .این تحلیلها نش ــان
داد که ب ــرای نمونه وقتی زمی ــن در حوضه
 Tulareدر دره سـ ـنژوآ کوئین ،س ــریعتر
از  7/5س ــانتیمتر در س ــال نشس ــت
میکن ــد ،ریس ــک مقادی ــر خطرن ــاک
ارس ــنیک در آب زیرزمین ــی ت ــا سـ ـهبرابر
افزای ــش مییاب ــد.
آبخوانه ــای حوضه  Tulareاز ماس ــه و
ش ــن تش ــکیل مییابند و با الیههای نازک
رس از ه ــم ج ــدا ش ــدهاند .این الیه رس ــی
به مانند اس ــفنج عمل میکن ــد ،آب را در
خود نگاه داش ــته و نیز ارس ــنیک رسوبات
قدیم ــی رودخانهای را در خ ــود جای داده
اس ــت .برخ ــاف الی هه ــای ماسـ ـهای و
ً
ش ــنی ،این رسها حاوی اکس ــیژن نسبتا
اندک ــی هس ــتند ،بنابراین ش ــرایطی فراهم
میآیدکه ارس ــنیک به آس ــانی در آب حل
میشود.
زمان ــی ک ــه در اث ــر پمپ ــاژ ،آب بس ــیار
ز ی ــادی از محدودههای ماسـ ـهای و ش ــنی
یش ــود ،آبخوان فش ــرده میشود و
خارج م 
زمین نشس ــت میکن ــد Fendorft .چنین
توضی ــح میدهد« :ماسـ ـهها و شـ ـنهایی
ک ــه در اث ــر فش ــار آب ،س ــراپا نگاه داش ــته
ش ــده بودن ــد ،اکن ــون ش ــروع میکنن ــد ب ــه
متراک مش ــدن» .س ــپس ،آب ــی ک ــه غنی از
ارسنیک اس ــت ،ش ــروع میکند به تراوش
و با آب موج ــود در آبخ ــوان اصلی ترکیب
میش ــود.
چنانچ ــه از آهن ــگ پمپاژ آب ب ــه اندازه
کاه ــش یاب ــد ک ــه وقفـ ـهای در نشس ــت
ایج ــاد کند -و فش ــار تراکم را از ارس ــنیک
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نه ــا ،هواده ــی خوب ــی داش ــته
کـــه آبخوا 
باشـــند و بنابرای ــن تا اندازه ز ی ــادی مصون
از مش ــکالت ارس ــنیک خواهن ــد ب ــود،
نه ــا میتوانن ــد رسهای ــی داش ــته
آبخوا 
نه ــا پائین
شـــود ک ــه می ــزان اکس ــیژن در آ 
باشـــد و بدی ــن ترتی ــب ،ش ــرایط الزم برای
ورود ارس ــنیک ب ــه درون آب زیرزمین ــی
فراهـــم باش ــد.

شناخت ماهوارهای

اینک ــه دورس ــنجی میتوان ــد پی ــش از
آنکـــه آلودگ ــی س ــامت انس ــان را تهدی ــد
کنـــد ،زنگ خط ــر را به ص ــدا درآورد ،جای
امیـــدواری دارد Knight .میگو ی ــد« :ب ــه
جـــای آنک ــه مجب ــور باش ــیم چاههای ــی
را حف ــر کنی ــم و ب ــرای آزمایش ــگاه،
نمونهبـــرداری کنی ــم ،ماهوارهه ــا را در
اختیـــار داریم ک ــه دادهه ــای مورد نی ــاز را
فراهـــم میکنن ــد».
در ح ــال ــی ک ــه داد هه ـ ـ ــای چـ ــاه ب ــرای
اعتبارسنجی و کالیبراسیون دادهه ــای
مـ ــاهـ ــوارهای الزم هـسـتـنــد ،وی توضیح
میدهد که پایش زمینی هرگز نمیتواند
به گستردگی و سرعت دورسنجی باشد.
وی میافزاید« :شما هرگز از یک چــاه به
بسامد کــافــی نمونهگیری نمیکنید که
بتوانید ارسنیک را آن زمــان کــه در چاه
ظاهر میشود شناسایی کنید ».و ادامــه

مــیده ــد« :ب ـنــابــرایــن ،دورس ـن ـجــی بــرای
آ گ ــاهش ــدن از ایـنـکــه آی ــا کیفیت آب به
نقطه بحرانی نزدیک میشود یا نه ،بسیار
سودمند است».
ای ــن مـطــالـعــه در دلــت ــای م ـکــونــگ در
ویتنام نیز انجام شده است .همانند دره
سـنژوآ کــوئـیــن ،در بــرخــی نــواحــی دلتای
م ـکــونــگ ک ــه ن ـش ـســت ب ـی ـش ـتــری وج ــود
داشـ ــت ،غلظت ارسـنـیــک نـیــز بیشتر از
نواحی دیگر بود Fendorf .میگوید« :اکنون
ً
دو منطقه جغرافیایی کامال متفاوت داریم
که به نظر میرسد سازوکارهای مشابهی در
آنها عمل میکند .پیام این پژوهش این
است که ما باید به مدیریت آب زیرزمینی
جدیتر بیندیشیم و اطمینان یابیم که از
آبخوانها اضافهبرداشت نمیشود».
مقاله اصلی:

Ryan Smith, Rosemary Knight, Scott

Fendorf. Overpumping leads to California
groundwater arsenic threat. Nature Communications, 2018; 9 (1) DOI: 10.1038/s41467018-04475-3

«پیـــام ایـــن پژوهش این اس ــت
کـــه مـــا بایـــد بـــه مدیری ــت آب
زیرزمینـــی جدیتر بیندیش ــیم و
اطمینـــان یابیم کـــه از آبخوانها
اضافهبرداشت نمیشود»

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.

چه باید کرد؟

منبع:

J. S. Famiglietti (2014), the global ground-

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.

November 2014.
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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.
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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.
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اقتصاد آب رانتی است
گفتوگو با انوش نوری اسفندیاری

«ما نمیتوانیم مسائل را
بهصورت جزیرهای حل کنیم».

کســو
ب ــا تــوجــه ب ــه ای ـن ـکــه ک ـشــور از یـ 
درگ ـیــر خشکسالی و ب ـحــران بــرداشــت
به ـ ــای ز یــرزم ـی ـنــی و
یضــاب ـطــه از آ 
بـ 
بــه ــرهب ــرداری نــاپــایــدار اسـ ـ ـ ــت ،بحث
انـتـقــال آب از خــزر و عـمــان بــه مناطق
م ــرک ــزی ب ــا چ ــه انــگــی ــزهه ــای ــی م ـطــرح
میشود؟

وجود داشته باشد؛ اما اینکه آب پرهزینه،
مثل آبــی را که از طریق انتقال حوضه به
حوضه تأمین شده ،به تولیدات کمارزش
اخـتـصــاص دهـیــم فقط مـیتــوانــد در یک
اقتصاد رانـتــی اتـفــاق بیفتد .چــون رانــت
ً
وجـ ــود دارد طـبـیـعـتــا مــخــاطــرات بیشتر
میشود.

بعضی از تصمیمات ،با توجه به نبود
توسعه متوازن منطقهای ،به شــکلی پیش
رفـتـهانــد کــه بــا امـکــانــات طبیعی ازجمله
منابع آب ســازگار نیست و ا گــر بخواهیم
وضع موجود را ادامه دهیم ،ناچار باید آب
جدید وارد منطقه کنیم و اگر هم بخواهیم
روندها را تغییر دهیم باید دست به یکسری
تغییرات وسیعتر بزنیم که در برنامه توسعه
مناطق ،یا تحت عنوان «آمایش سرزمین»
ببــر»
یــا انتخاب شـیــوههــای توسعه «ک ـمآ 
از آن اســم مـیبــرنــد .ایــن تصمیمات هم
بــه نــوعــی جــراحــی ب ــزرگ اس ــت و هــم ا گــر
بخواهیم وضع موجود را ادامه دهیم ،ناگزیر
ً
به انتخاب آنها هستیم .طبیعتا این کار
ریسکهای بسیار زیادی دارد.

شما از وجود اقتصاد رانتی در حوزه آب
گفتید .از طرف دیگر معتقد هستید نیاز
باید بــرطــرف شــود .مــا از نظر مدیریت
منابع آب در چه وضعیتی هستیم ،آیا
میتوانیم به بهبود شرایط امید داشته
باشیم؟
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ای ـن ـجــا هـ ـم ــان ج ــای ــی اسـ ـ ـ ــت ک ــه ما
نمیتوانیم مسائل را بـ هصــورت جزیرهای
حــل کـنـیــم .مــا حـتــی بــا ای ــن گــزیـنــه رو ب ــرو
هستیم که باید آب را بازتخصیص دهیم؛
یـعـنــی بـعـضــی از جــاهــا از مــص ــارف آب
کـشـــ ــاورزی کــم کنیم یــا از آب بازیافتی
و پســابها بــرای تأمین نیازها استفاده
ً
کنیم و طبیعتا بین بخشها باید ارتباط
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ً
مـعـمــوال بــه بـهــانــه تــأمـیــن آب شــرب،
مــا توسعه کـشـــ ــاورزی را هــم خواهیم
داشت .اگر آبی از خزر به سمنان منتقل
ً
شود ،قطعا فراتر از نیاز شرب مــردم ،در
کویر توسعه کشاورزی خواهیم داشت
و ایــن توسعه بــا هیچ منطقی ســازگــار
نـیـســت .آی ــا چنین رف ـتــاری بــا سرزمین
عقالنی است؟

آن ـچــه مسلم اس ــت ای ــن اســــــــت کــه در
بـحـثهــای مرتبط بــا پ ــروژهه ــای انتقال
آب ،خـیـلــی پــرا ک ـنــده و مــتــفــاوت بحث
و کــارش ـنــاســی صـ ــورت گــرفــتــه اسـ ــت .ما
باید ببینیم ارزشهــای بنیادین در زمینه
ن ـگ ـهــداری و حـفــاظــت از آب در کشــور
کافی اســت ،یا نیاز داریم که در ساختارها
و قوانین و موازین تغییراتی ایجاد کنیم.
چـهـــ ــار ارزش ب ـن ـیــادیــن در جــهــان بــرای
طــرحهــای آب از  20ســــــــال پــیــش مطرح
شده اســت :یکی کارآیی است و دیگری
عدالت و انصاف اجتماعی ،تصمیمگیری
مشارکتی و پایداری و پاسخگویی .ما در
تــوجــه و رعــایــت ایــن ارزشهـ ــای بنیادین
دچار کاستیهای بسیاری هستیم .ما هم
باید در نظام فنی و اجرایی ،هم در نظام
دستوری و اجرایی خــود بازبینی اساسی
داش ـتــه بــاشـیــم .بــا تــوجــه بــه اینکه درب ــاره
کارآیی ،کارنامه قابل قبولی نداریم ،باید
دستورالعملهای الزم تهیه شــود و نظام
تصمیمگیری و اجــرا نیز اعتال پیدا کند تا
بتواند مطالعات را به درستی تهیه کرده
و بعد هــم اینکه بـتــوانــد بــه خــوبــی از این
اطــاعــات اسـتـفــاده کــنــد .یکی از دالیــل
اینکه نسبت به اعــداد ارقــام و ادل ـهای که
در این حوزه مطرح میشود سوءظن وجود
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دارد ،سابقه بدی است که در نظام فنی و
اجرایی و تصمیمگیری ما بروز کرده و این
سابقه موجب بدگمانی شده است.

شه ــای بنیادین
شما در چهارگانه ارز 
آب ،ب ــه مـسـئـلــه ع ــدال ــت و ان ـصــاف
اجـتـمــاعــی اشـ ــاره ک ــردی ــد .ســؤالــی که
ایــن روزه ــا بــرای بسیاری مطرح است
این است که اگر ضرورتی بــرای انتقال
آب در ایــران وجــود دارد ،چــرا سیستان
ً
و بلوچستان در اولــویــت نیست و مثال
س ـم ـنــان ،اص ـف ـهــان ،ی ــزد و ک ــرم ــان در
اولویت دولت یا دولتها است؟

ً
اول ـیــن نکته ای ــن اس ــت کــه آی ــا حتما
فایدههای انتقال آب بیشتر از هزینههای
آن است یا خیر؟ چون نظام ما از این نظر
در تشخیص فــایــده و هزینه بهطورکلی
ُ
دچار مشکل است .نظام تشخیص ،کند
و نارسا و غیرشفاف عمل میکند .برای
مــثــال آیــا صنایعی کــه در م ـحــدوده این
طرحهای آبی فعالیت میکنند ،با رانت
انرژی توجیهپذیر است یا اگر یارانه انرژی
برداشــته شود و قیمتهای انرژی واقعی
شود و سایر هزینهها نیز لحاظ شود ،این
ً
طرحها اساسا توجیه اقتصادی ندارند؟
طرحهای آب طرحهای تولیدی نیستند
نه ــا مـنــوط بــه نــوع اسـتـفــادهای
و ارزش آ 
است که از آنها میشود .اگر در اقتصاد
رانتی تمام هزینه را مصرفکننده نپردازد،
ً
طبیعتا اس ـت ـفــاده اق ـت ـصــادی از آب هم
یتــوانــد ان ـجــام دهـ ــد .ای ــن مهمترین
نــم ـ 
ابهامی اســت کــه در اذه ــان وجــود دارد.
مسـئله بعدی توزیع فایدهها و هزینهها
اســت .ایــن مسئله تاکنون شفاف نبوده
و معلوم نیست عدالت بین منطقهای و
بین اقشار مختلف ازنظر هزینههایی که
از منابع عمومی تعلق میگیرد ،چگونه
است.

با توجه به مالحظاتی که تأکید کردید،
آیا انتقال آب از خزر به سمنان میتواند
صورت بگیرد یا خیر؟
انــت ـقــال آب بـ ــدون م ـطــال ـعــه شــدنی
نــیــســت .ع ـلــت آن ه ــم ایـ ــن اسـ ــت که
مــطــال ـعــات چ ــه ب ـ ـهصـ ــورت م ـن ـفــرد چه
بهصورت طرح جامع انجام شود ،هرچند

سال یک بار باید بازبینی شود .به خاطر
ایــن اســت که ما بــرای هر کــاری (پارچه)
باید چند بار اندازهگیری کنیم بعد ببریم!
نباید اول ببریم بعد انــداز هگ ـیــری کنیم!
مشکل ما این است که توجه نداریم که
حه ــای آب ،اس ـتــراتــژ یــک و مـحــوری
ط ــر 
هستند و طرحهای کوتاهمدت نیستند.
باید به انــدازه کافی برای تولید اطالعات
و مطالعات و کسب دانــش کافی ،وقت
و هزینه صــرف شــده باشد .در همه دنیا
چنین طرحهایی موقعی موفق بوده که در
مرحله ترســیم طرح ،همه به قضاوتها و
داور یها و مدیریت ریسک و مشارکت و
پاسخگویی توجه کردهاند .سعی نکردهاند
ص ــورت مسئله را پــاک کنند و بعد کار
خودشان را بکنند .االن اقداماتی که در
مــورد طرحهای انتقال آب مطرح است،
برای مثال کنسرسیوم درست میکنند یا
ً
اینکه ائتالف درســت میکنند عمدتا با
هدف فشار آوردن است نه با هدف رفع

«ما هم بایـــد در نظام فنی و اجرایی،
هم در نظام دســـتوری و اجرایی خود
بازبینی اساسی داشته باشیم».

کاستیهایی که در نظام فنی و اجرایی ما
وجــود دارد .گاهی صحبت از مشــارکت
یکـنـنــد،
ب ـخــش خ ـصــوصــی و دولــت ــی مـ 
ً
ُ
درصورتیکه این موضوع حتما باید از بعد
حکمرانی مــورد توجه قــرار بگیرد .از دید
تأمین مالی ،این قضیه ناکافی است که
ما کنسرسیوم درست کنیم و مسائل مالی
پروژه یا ابرپروژه را حلوفصل کنیم .بلکه
بــایــد مــوضــع حکمرانی را کــه راب ـطــه بین
دولت و بخش خصوصی و جامعه مدنی
است حلوفصل کنیم.

من از صحبتهای شما این برداشت را
دارم که در پروژههای استراتژیک آبی،
مـطــالـعـهای ص ــورت نمیگیرد و بیشتر
جنبههای ظاهری و بهخصوص مسائل
مالی آنها مدنظر است.

مطالعات ناقصی انجام میگیرد ولی
نه در مراحل تکوین مطالعه! که مرحله
شناســایی و امـکــانســنــجــی و طــراحــی
تـفـصـیـلــی اسـ ـ ـ ــت .ایـ ــن م ــراح ــل خــوب
رعایت نمیشود و تخصصهایی که باید
درگیر شوند خــوب درگیر کــار نمیشوند.
هــمــگ ــرای ــی بــی ــن ت ـخــص ـصهــا بـ ــه نــحــو
مناسبی وجود ندارد.

نـهــادی کــه باید جلوی چنین مطالعه
ً
نــاقــص یــا بـعـضــا غلطی را بـگـیــرد که
پــروژههــای بــزرگــی مثل پــروژههــای آب،
حـیــات ســرزمینی را بــه خطر نـیـنــدازد،
چیســت و کجاست؟
این موضوع بسیار مهمی است .عالوه
بر خــود مطالعات باید نهادهایی باشند
کــه از نتایج مطالعات درســت استفاده
کنند و پیش از آن مطالعات را به درستی
هدایت کنند .بخشــی از این نهادها در
وزارتـخــانـههــای ذیربط مثل وزارت نیرو،
صنایع و وزارت کشاورزی است و بخشی
از آن در سازمان برنامهوبودجه است که
متأسفانه بــه دلیل فــروپــاشــی کــه در این
نهاد اتـفــاق افـتــاد خیلی از مسائل رو به
عقب رفــت .ا کـنــون باید ایــن ظرفیتها
را احیا کنیم .از نو شــروع کــردن ،مغایر با
نهادســازی اســت .باید با توجه به آنچه
تاکنون داشتیم و رفــع خطاهایی کــه در
گذشته بــوده ،سعی کنیم با اطالعرسانی
نه تنها کاستیهای گذشته در این زمینه
جبران کنیم ،بلکه باید توانایی جدیدی
ایجاد کنیم.

مطالعه آسیبشناسانه مدیریت آب در
ایران نشان میدهد به نوعی کسانی که
متولی امور آب هستند و باید این مسائل
را مدیریت کنند ،در پــروژ ههــای آب به
نوعی نگاه محلی و منطقهای دارند.
بـ ـ ـل ـ ــه ،ی ـ ـکـ ــی از مـ ــشـ ــکـ ــات ن ــظ ــام
تـصـمـیـمگـیــری و بــرنــام ـهریــزی مــا کــه در
آب خــود را ب ـهصــورت ب ــارز نــشــان داده،
م ـس ـئ ـلــه ت ـمــرکــز و تــصــمــی ـمگــیــری پشت
درهــای بسته اســت .این روش نمیتواند
پاسخگوی مسائل باشد .چون تمام این
تصمیمگیریها باید در الیههای مختلف
و مــرت ـبــط بــا هــم در گـ ــردش بــاشــد .ایــن
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فواید انتقال آب و مضرات آن از منظر
اقتصادی و اجتماعی و زیستمحیطی
چه میتواند باشد؟
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و هرچقدر هم با تأخیر این مسائل را شروع
ً
کنیم ،طبیعتا از فواید آنها کمتر میتوانیم
استفاده کنیم .بیش از  30ســال است
که تحوالت ساختاری در مدیریت آب
مطرح بوده ولی زمینههای آن فراهم نشــده
و هیچ اقــدام جدی برای اجرای آن اتفاق
نیفتاده است.

را حل کنیم یا شــاخصی را تغییر دهیم؛
بنابراین این امید که مشکل بنیادین آب
در استانی مانند سمنان ممکن است
حل شــود در معرض تردید است .تجربه
مــا در اصـفـهــان و اروم ـیــه نـشــان میدهد
وقتی بــه پیشــرانهای توسعه بهصورت
افسارگسیخته مجال دهید و جمعیت و
رشــد مهارناپذیر توسعه را در یک منطقه
دامــن بزنید ،چــرخ ـهای شــروع بــه حرکت
میکند که مثل یک دام عمل میکند که
نمیتوان جلوی آن را گرفت؛ بنابراین ،این

و دول ــت را جــدیتــر بگیریم؛ یعنی باید
رابطه و مشارکت بین بخش خصوصی،
جامعه مدنی و مــردم فــراهــم شــود .شاید
این مشکالت و معضالتی که بحران آب
فراهم آورده است ،فرصتی باشد برای ما
که به تغییرات بنیانیتری در مدیریت آب
فکر کنیم ،به جــای اینکه سعی کنیم با
تکنولوژی به جنگ مشکالت آب برویم.
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طــور نیست کــه بــدون شفافیت و بــدون
مصالحه و گفت و گو بتوان مسائل کالن
را پیش برد .تمام مسائل از ریز و درشت
در سطح ملی مطرح میشوند .در سطح
میانی نیز برای اینکه ارتباط میان سطح
ً
خرد و میانی برقرار باشد معموال نهادها
تــقــویــت م ـیشــونــد و ن ـهــادهــای جــدیــدی
شــکــل م ـیگ ـیــرنــد ک ــه م ـه ـ متــریــن آنه ــا
مدیریت حوضههای آبریز است که این
مــوضــوع در بــرنــامـههــای چـشـمانــداز مــورد
توجه بوده ولی اقدامی جدی در این زمینه
صورت نگرفته اســت .این نوع تحوالت و
دگرگونیها یکشبه نمیتواند شکل بگیرد

در شرایطی که بسیاری از مسائل اولیه
اقتصادی و اجتماعی و پایداری طرحها
ح ـلوف ـصــل ن ـشــدهانــد ،اجـ ــرای ای ــن نــوع
حهــا خیلی ر ی ـســک دارد و خـطــرات
طــر 
بسیاری دارد .البته ممکن اســت برخی
جنبههای موازنــه کمی آب را حلوفصل
کند ،اما با مســائل عمدهای که مــا در آب
زیرزمینی ازنظر کمی و کیفی دار یــم ،این
موضوع زیر سؤال مـیرود .هیچ مشخص
نیست که در سمنان که در حال حاضر
نــزدیــک بــه دو مـیـلـیــارد مترمکعب آب
بهرهبرداری میکنیم ،بتوانیم با  200میلیون
مترمکعب انتقال آب از خــزر مشــکلی

توسعه ،آب بیشتری میخواهد و تقاضا
از سوی مــردم بیشتر میشود .باید از این
مسئله بــه مـعـنــای واقــعــی کلمه عبرت
بگیریم .ناتوانی مــا نیز مشخص اســت،
عـلــت ایـنـکــه در ز یــربــنــاهــا نــاتــوان بــودیــم
همین مسئله اســت .ما نظام تصمیمگیر
درس ـتــی نــداش ـت ـهایــم و ممکن اس ــت در
جــاهــایــی ســرمــای ـهگــذاری کــمــتــری کــرده
بــاشـیــم و جــاهــایــی ســرمــای ـهگــذار یهــای
بیشتر از ظرفیت انـجــام داده باشیم .ما
سگــرف ـتــن از ای ــن تــجــربــیــات،
بــایــد بــا در 
مکانیسمهای ب ــازار و اقــتــصــاد را قویتر
کنیم و چــارچــوبهــای مــشــارکــت مــردم

اندیشکده تدبیر آب ایران
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