فراتر از کمیابی آب

چالشها و راهحلهای آب در خاورمیانه
احمد بابایی

از میان تمام چالشهایی که خاورمیانه
و شمال افریقا با آن روبرو است ،این منطقه
پائینترین آمــادگــی را بــرای بحرانهای آب
دارد .مجمع جهانی اقتصاد 1این پرسش را از
خبرگان و رهبران این منطقه مطرح کرد که:
«منطقه شما برای کدامیک از ریسکهای
جهانی پائینترین آمادگی را دارد؟» بیشتر
پاسخدهندگان ،بحرانهای آب را بزرگترین
تهدید برای این منطقه اعالم کردند -حتی
بزرگتر از بیثباتی سیاسی یا بیکاری.
خاورمیانه و شمال افریقا کمیابترین
منطقه از نظر آب در جهان اســت .بیش از
 60درصد جمعیت این منطقه در نواحی با
سطح تنش آب ز یــاد یا خیلی ز یــاد زندگی
میکنند ،درحالیکه متوسط جهانی تنش
)1. World Economic Forum (WEF

آبــی ح ــدود  35درص ــد اس ــت .بیش از 70
درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه در
نواحی با تنش آب زیاد یا خیلی زیاد تولید
میشود ،درحالیکه متوسط جهانی حدود
 22درصد است.
شهــای کـنــونــی آب در ای ــن منطقه
چــال ـ 
بسیار فراتر از محدودیتهای بسیار قدیمی
کمیابی آب اســت .درحالیکه چالشهای
کمیابی آب در این منطقه سدهها است که
آشکار شده است ،چالشهای جدیدتر ،هم
خطرات و هم پیچیدگی را به آنها میافزاید.
پیچیدگیهای رابـطــه متقابل آب -غــذا-
انرژی ،تغییر اقلیم ،خشکسالیها و سیلها،
بهـ ــای مشترک
کیفیت آب ،مــدیــر یــت آ 
بپــذیــر،
و مــدیــر یــت آب در ف ـضــای آس ـی ـ 
تعارض و خشونت ،چالش کمیابی آب را

وخیمتر میسازد .رویارویی با این چالشها
وابستگی زیادی به حکمرانی بهتر منابع آب
خواهد داشت تا منابع ،سرمایهگذار یهای
زیربنایی ،یا تکنولوژ یهای بیشتر و بهتر.
بسیاری از کشورهای این منطقه هماکنون
در ح ــال ت ـخــر یــب شــالــوه مــنــابــع آب خــود
هـسـتـنــد .ای ــن مـنـطـقــه چــنــدیــن ه ــزارس ــال
سرمایهگذار یها و نــوآور یهــا در مدیریت
آب را تجربه کرده است .با این همه اکنون
شـتــاب یافتن رشــد اقــتــصــادی و جمعیت
در تــرکـیــب بــا حـکـمــرانــی ضــعــیــف ،بــر ایــن
دست تالشها در بسیاری از کشورها غلبه
یافته اســت .حجم برداشت آب در سطوح
ناپایدار قرار دارد ،در نتیجه آسیب جدی به
اکوسیستمها و آبخوانها وارد ساخته است.
بــرداشــت ب ـی ـشازحــد آب از رودخــان ـههــا و
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آبخوانها به معنای زندگی فراتر از مقدورات
اســت -سرمایه طبیعی یــک کشور تحلیل
م ـیرود و دارای ــی و ت ــابآوری درازم ــدت آن
تضعیف میشود.
شهــای بـنـیــادی تــوسـعــه در
یــکــی از چــال ـ 
ایــن منطقه ،انجام اقــدامــات ضــروری برای
هدایت کشور در مسیرهای پایدار به سوی
امــنــیــت آب ــی اس ــت .در مـسـیــرهــای پــایــدار،
بنــاپــذیــر در کمیابی
شهــای اجـتـنــا 
افــزای ـ 
کهــای مرتبط بــا آب ،آ گاهانه
آب و ر یـسـ 
مدیریت خواهند شد -در برابر تغییر اقلیم،
تهــای مــالــی رو به
شهرنشینی ،مـحــدودیـ 
رشــد و آسـیـبپــذیــری و ت ـعــارض گسترده.
برنامهریزی و اقــدام بــرای تقویت تــابآوری
اقتصادها و جوامع بــرای حفاظت از آنها
در برابر بالیای مرتبط با آب ضروری است.
برنامهریزی و مدیریت همچنین برای تأمین
خدمات آب که هم در حد تــوان پرداخت
مصرفکنندگان و هم در توان بودجه دولت
باشد و برای کاستن هزینهها و اختال لهای
یتــوانــد بــه سبب کمیابی
اجتماعی کــه مـ 
شدید ،مختلشدن ناگهانی تأمین ،آلودگی،
سیلها یا خشکسالیها پدید آید الزم است.
یتــوانــد بیثباتیهای
شهــای آب مـ 
چــالـ 
کنونی و در حــال ظـهــور را تشدید نماید و
میتواند بر ناآرامی و تعارض تأثیر بگذارد.
نا کامی در پرداختن به چالشهای آب در
خاورمیانه و شمال افریقا میتواند اثــرات
منفی قابل مالحظهای را در درون و بیرون
این منطقه برجای گذارد.
امنیت آبــی زمــانــی وج ــود دارد کــه آب،
اث ــربــخ ــش ،پ ــای ــدار و عـ ــادالنـ ــه ،ه ــم ب ــرای
حداکثر استفاده از پتانسیل تولید آن و هم
تخفیف پتانسیل تخریبگرانه آن مدیریت
شـ ــود .ام ـن ـیــت آبـ ــی چ ـن ـیــن ت ـعــر یــف شــده
اســت« :در دسترس بــودن آب ،با کمیت و
کیفیت قابلقبول برای سالمت ،معیشت،
اکوسیستمها و تولید ،در ترکیب با سطح
کهــای مرتبط بــا آب بــرای
قابلقبول ر یـسـ 
م ــردم ،محیطزیست و اق ـت ـصــاد» .امنیت
آبی ،پا را فراتر از کمیابی آب میگذارد و نه
تنها موجودی منابع آب در یک کشور ،بلکه
اقدامات نتیجهبخش و حفاظتی را که کشور
برای تضمین آب برداشته است به حساب
مـ ـیآورد .برخی از کمیابترین کشورها از

نظر آب در دنیا نیز در زمره ایمنترین کشورها نیز بــه سرعت بهبود مییابد و چشمانداز
از نظر آب نیز قــرار دارنــد -درحالیکه برخی گزینهها را بــرای نسل بعدی مدیریت آب
از غنیترین کشورها از نظر آب در جهان تغییر میدهد.
میکوشند از جمعیت خود در برابر بالیای
دستیابی بــه امنیت آبــی در خاورمیانه
مرتبط با آب حفاظت کنند و /یا دسترسی
و ش ـمــال افــر ی ـقــا ،نـیــازمــنــد نــگــاه جــدیــد در
بهتر به آب شرب را فراهم آورند.
مدیریت آب اســت .سیاستها ،مشوقها
کشورهایی که نمیتوانند به امنیت آبی و ضعفهای نهادی در بسیاری کشورها
دســت یابند ،رشــد بالقوه را وام ـ 
یگــذارنــد ،به مصرف ناکارآمد و ارزش پائین آب و نیز
در نتیجه آسیبپذیری در برابر شوکهای خدمات نامطمئن آب و مصرف بیضابطه
ه ـیــدرولــوژ ی ـکــی اف ــزای ــش م ـ 
ییــابــد و ممکن آب و تخلیه فــاضــاب منجر شــده اســت.
است به شکل بالقوه شکنندگی اجتماعی و علیرغم کمیابی آب ،بهای خدمات آب
سیاسی را تشدید نماید .انتظار میرود این در این منطقه بسیار پائین است و یارانههای
منطقه بزرگترین زیانهای اقتصادی ناشی فعلی آب در باالترین سطح در جهان قرار
از کمیابی آب (مرتبط با اقلیم) را متحمل دارد .این سیاستها وضعیت منبع را تنزل
شود 6 ،تا  14درصد تولید ناخالص داخلی میدهد ،کسریهای مالی و آسیبپذیریها
تا ســال  .2050اثــرات کمیابی و شوکهای را تشدید میکند .شیوه تأمین ،تخصیص،
هیدرولوژیکی مانند خشکسالیها و سیلها نـ ــرخگـ ــذاری و مــدیــر یــت آب پــیــامــدهــای
در مناطقی افزایش مییابد که سامانههای عمیقی ب ــرای رشــد اقــتــصــادی ایــن منطقه
پـیـشبـیـنــی و هـ ـش ــدار ضـعـیــف هستند ،خواهد داشت .همچنین ،ساختار اقتصاد
مدیریت آب باران و سیل نامناسب است ،و پایداری زیستمحیطی را به همراه شمول
ز ی ــرس ــاخ ــت آب ـ ـیـ ــاری ان ـ ــدک اسـ ــت و آب اجتماعی و ثبات منطقهای تعیین خواهد
ذخیرهشده در مخزنها و آبخوانها ناکافی کرد.
اس ــت .نــا کــامــی دول ــت در تأمین خدمات
اکنون و در آینده ،نیاز خواهد بود طیف
آب و تخفیف اثرات خطرات و ریسکهای
گ ـس ـتــرد هتــری از ابـ ــزارهـ ــا ،تــکــنــولــوژ یهــا و
مرتبط با آب میتواند مشروعیت را کمرنگ و
سیاستها در نظر گرفته شــونــد ،بــه بحث
آسیبپذیری اجتماعی و سیاسی را تشدید
گذاشته شوند و پیاده شوند .به سرمایهگذاری
نماید.
در زیرساخت آب ،سامانههای اطالعات،
ریسکها و فرصتهای مرتبط با امنیت نهادها و تکنولوژ یها نیاز خواهد بود .جوامع
آبــی در ایــن منطقه هرگز بهتر از ایــن نبوده نـیــاز خــواهـنــد داش ــت از رویــکــرد سنتی به
است .از آنجا که کمیابی آب خصوصیت مدیریت کمیابی با افزایش تأمین فراتر روند
اص ـلــی ای ــن منطقه در ســرتــاســر تــار یــخ آن و به را هح ـلهــای بحثبرانگیز بیندیشند.
بــوده ،میتوان به پذیرفتن محدودیتهایی از جمله ایــن م ــوارد مـیتــوان سیاستهای
که کمیابی آب ایجاب میکند ،یا اتکا به تشویقکننده صــرفـ هجــویــی آب و کــارآیــی
پاسخهای تدریجی یا سنتی به چالشهای مـصــرف آب ،مانند وضــع بــهــا ،جریمهها،
آب امــی ــدوار ش ــد .بــا تــوجــه بــه رش ــد سریع صدور مجوز و نرخگذاری و نیز بازچرخانی و
اقتصاد و جمعیت در ایــن منطقه ،به نظر استفاده مجدد از پساب؛ و بازتخصیص آب
نمیرسد راهحلهای تدریجی کفایت کنند از مصرفکنندگان روستایی به شهری و از
و هزینه آنها نیز زیاد است .خوشبختانه ،در کشاورزی به صنعت را نام برد .افزون بر این،
همین زمان ،بسیاری کشورها در پیادهسازی شمول اجتماعی در تأمین خدمات آب و
طرحهای نوآورانه برای کاهش هدررفت آب حفاظت از اقشار ضعیف و جمعیتهای
(آبی که تولید میشود و پیش از رسیدن به بــه حاشیه رانــد هشــده در بــرابــر ریسکهای
مصرفکننده از دســت م ـ ـیرود) ،افــزایــش مرتبط با آب باید محوریت داشته باشد.
بـ ـه ــرهوری آب و تــول ـیــد آب نــام ـت ـعــارف با مأخذ :فراتر از کمیابی ،امنیت آبی در خاورمیانه و شمال
بــازچــرخــانــی پـســاب یــا شـیــر یـنســازی موفق افریقا .اندیشکده تدبیر آب ایران.1397 ،
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