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شـرایط اقلیمـي و توسـعه نامتـوازن و خـارج از تحمـل منابـع 
طبیعـی و محیط زیسـت، بسـیاري از نقـاط کشـور را بـا تهدیدهاي 
زیسـتی و اجتماعـي- اقتصـادي رو بـه رو کـرده اسـت.  از این نظر 
مي تـوان گفـت کـه  امـروزه محیط زیسـت و منابـع طبیعـی کشـور 
بلـوط در  دارد. خشـکیدگی جنگل هـای  نگران کننـده ای  شـرایط 
غـرب کشـور و  جنگل هـاي شمشـاد در شـمال، پدیـده فرسـایش 
بـادی و ریزگردهـا از نواحـی جنـوب شـرق کشـور تـا  مناطـق 
جنـوب و جنـوب غـرب و مناطـق داخلـی، شـور شـدن خـاک 
منابـع آب )سـطحی، زیرزمینـی و  آلودگـی  و همچنیـن بحـران 
رودخانه هـا( مشـکالت متعـددی را بـرای سـاکنین این سـرزمین 
به وجـود آورده اسـت. همـه ایـن مـوارد نشـانه هایی از  تشـدید 
پدیـده خطرنـاک بیابان زایـي در کشـور اسـت. اگرچـه شـرایط 
اقلیمـي حاکـم بـر کشـور در سـال های اخیر تـا حـدودی بر این 
بحران هـا مؤثـر بـوده اما بخـش بزرگی از این آسـیب ها، ناشـی 
از فقـدان نگاهـی جامـع و همه جانبـه مدیریتـی دسـت اندرکاران 
منابـع  هـوا،  آب،  )خـاک،  زیسـتي  منابـع  بـه  کشـور  نسـبت 
طبیعـي و محیط زیسـت( بـوده اسـت. در نتیجـه در فرآیند هـاي 
سیاسـت گذاري، تصمیم  گیـري، ایجـاد سـاختار ها و اجـرا نیـز 
کمتـر بدان پرداخته شـده اسـت. وضعیت ناگواری کـه اکنون در 
حـوزه منابع زیسـتی بـا آن روبه رو شـده ایم نه در یک سـال و 
چنـد سـال به وجود آمـده بلکه نتیجـه مدیریت ناصوابی اسـت 
کـه در چند دهه گذشـته صـورت گرفته اسـت. ازایـن رو برای 
برون رفـت از ایـن وضعیـت الزم اسـت هم افزایی و انسـجامي 
درخـور در بخش هـای مختلـف و مرتبـط بـا منابـع طبیعـی و 
محیط زیسـت کشـور  شـکل بگیـرد. در ایـن مقالـه اختصاصًا 
بـه بحـث بیابان زایـي از نـگاه مدیریـت منابـع آب پرداختـه 

است. شـده 

بیابان زايي چیست؟
امــروز  بحران هــاي  مهمتریــن  از  یکــي  بیابان زایــی 
ــود  ــم و کمب ــر اقلی ــش تغیی ــد از دو چال ــان اســت و بع جه

محمد خسروشاهی* 

ــی در  ــه جهان ــم جامع ــش مه ــومین چال ــوان س ــیرین به عن آب   ش
ــالی  ــي و خشکس ــر بیابان زای ــر اث ــود.  ب ــوب  مي ش ــرن 21 محس ق
هــر ســال 12 میلیــون هکتــار )23 هکتــار در دقیقــه(، از اراضــی 
ــورد  ــای م ــي رود و 52 درصــد از زمین ه ــن از دســت م ــره زمی ک
اســتفاده کشــاورزی تحــت تأثیــر تخریــب خــاک قــرار مي گیــرد. 
ایــن در حالــی اســت کــه 2/6میلیــارد نفــر از ســاکنان زیســت کره 

ــتند.  ــاورزی هس ــش کش ــه بخ ــته ب ــتقیم وابس ــور مس به ط
ــت.  ــن اس ــر زمی ــد ب ــش از ح ــار بی ــت فش ــي عقوب بیابان زای
ــه  ــدارد و ب ــان ن ــد و یکس ــیمایي واح ــده س ــن پدی ــرات ای تظاه
ــرانجام  ــد و س ــي رخ مي ده ــاي مختلف ــاد و کیفیت ه ــکال، ابع اش
ــع  ــب مناب ــوري، تخری ــي و جان ــع گیاه ــودی جوام ــز ناب آن نی
ــودی  ــازگان ها، ناب ــادل بوم س ــورن تع ــم  خ ــر ه ــاک، ب آب و خ
ــوارد  ــن م ــه ای ــت. به هم ــتی اس ــوع زیس ــم اندازها و زوال تن چش
ــه  ــاد، جامع ــرو اقتص ــز در قلم ــر و فاجعه آمی ــات ناگزی ــد تبع بای
ــرور  ــه م ــي ب ــون بیابان زای ــرد. چ ــه ک ــز اضاف ــگ را نی و فرهن
ــن رو  ــود، ازای ــکار مي ش ــتی آش ــی محیط زیس ــرات منف ــا تغیی ب
ــی،  ــکالت اجتماع ــتی و مش ــرات محیط زیس ــن تغیی ــدی بی پیون
اقتصــادی و همچنیــن جمعیتــی وجــود دارد. از ایــن نظــر مي تــوان 
ــه برخــی از مفاهیــم امنیتــی از جملــه امنیــت  گفــت بیابان زایــی ب
ســالمت، امنیــت معیشــت، امنیــت ملــی، امنیــت اجتماعــی و حتــی 
امنیــت بین المللــی گــره خــورده اســت. به همیــن دلیــل در اواخــر 
دهــه 1960 و اوایــل 1970 در آفریقــا موضــوع بیابان زایــي 
به عنــوان یــک معضــل جهانــی تأییــد و در کنفرانــس ســران ریــو 
در ســال 1992 مطــرح شــد. ســرانجام بعــد از تالش هــاي مســتمر 
در ســال 1994 معاهــده مقابلــه بــا بیابان زایــی ملــل متحــد 
ــه امضــا رســید  ــن معاهــده ب ــر 1994 ای ــن شــد. در 15 اکتب تدوی
کــه ایــران ســومین کشــور امضاکننــده آن بــود. از نظــر کنوانســیون، 
بیابان زایــی به معنــی تخریــب ســرزمین در مناطــق خشــک و 
نیمــه خشــک تــا خشــک نیمــه مرطــوب ناشــی از عوامــل مختلــف 
ــت. ــانی اس ــاي انس ــی و فعالیت ه ــرات آب و هوای ــه تغیی از جمل

 موضـوع بیابان زایـي و پرداختـن بـه راه هـای مقابلـه بـا آن تـا 
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آنجـا اهمیـت یافـت کـه در بیـن 37 چالـش مهـم جهانـی به عنوان 
سـومین چالـش بعـد از تغییـر اقلیـم و آب شـناخته شـد. باید گفت 
متأسـفانه هـر سـه چالش صـدر ایـن فهرسـت، اکنون به وضـوح در 
ایـران خودنمایـی مي کننـد که بایـد به طور جـدی به آثـار و عواقب 
و مهمتـر از آن بـه راهکارهـای مقابله یا سـازگاری با ایـن پدیده ها 

پرداخته شـود.

وضعیت محیط طبیعی ايران از جنبه بیابان زايي
در شـرایط موجـود 88/7 درصـد از گسـتره کشـور تحـت تأثیـر 
پدیـده بیابان زایـي قـرار دارد کـه سـطح آن بالـغ بـر 143 میلیـون 
هکتار محاسـبه شـده اسـت )بی نام، 1391(. این در حالی اسـت که 
در سـطح جهانـی مناطـق تحت تأثیـر پدیـده بیابان زایـي معادل 40 
درصـد منابـع اراضـی کـره زمین اسـت. بـه عبـارت دیگـر در مقام 
مقایسـه سـطح تحـت تأثیر پدیـده بیابان زایي در کشـور مـا بیش از 
دو برابـر رقـم جهانی آن اسـت. گذشـته از این کشـور ایـران اقلیمي 
خشـک و بیابانـی دارد و همـواره بـا مسـایل و مشـکالت متعـدد 
بیابان زایـي مواجـه اسـت. بیـش از 90 میلیـون هکتـار از گسـتره 
کشـور را مناطـق بیابانـی دربرگرفته کـه از این مقدار سـطحی معادل 
8 میلیـون هکتـار را کویرها و شـوره زارها و حـدود 5 میلیون هکتار 
را تپه هـاي شـنی و شـنزارها تشـکیل می دهنـد. به رغـم نیـم قـرن 
فعالیت هـاي اجرایـی مقابلـه با فرسـایش بـادی و تثبیت ماسـه هاي 
روان، هنـوز بیـش 77 درصد تپه هاي ماسـه اي و شـنزارهای کشـور 
فعالنـد )عباسـی، 1392(از ایـن نظـر سـهمي در بروز پدیـده گرد و 
خـاک و تپه زایـی و همچنیـن آثـار تخریبـی دیگـری بـرای خطوط 
مواصالتـی، تأسیسـات و مراکـز جمعیتـی و سـایر مـوارد مشـابه 
دارنـد. همچنیـن به دلیل خشکسـالی هاي مداوم و مدیریـت ناصواب 

آب در کشـور کانون هـای جدیـد تولیـد گـرد و غبـار در پـاره اي از 
نقـاط ایران شـکل گرفتـه که بخش هـاي اجرایـی مرتبط تـا به حال 
کمتـر بـا چنیـن پدیده هایـی مواجـه بوده انـد. ازایـن رو بـا توجه به 
خشـکی و شـکنندگی این گونـه مناطـق اجـراي برنامه هاي توسـعه 
در چنیـن عرصه هایـی باید با حساسـیت بیشـتری صـورت گیرد و 
چـه بسـا الزم اسـت بیشـتر از جنبه هـاي حفاظتـی به ایـن مناطق 
نـگاه شـود؛ کاری کـه در دهه هاي گذشـته به آن توجه کافی نشـده 
اسـت. بهره برداری هـاي نادرسـت از منابـع طبیعـی کشـور و گاهی 
کارهـای نسـنجیده در قالـب برنامه هاي توسـعه منابـع آب و خاک 
مشـکالت بزرگـی را در عرصه هـاي منابع طبیعـی و مناطق بیابانی 
به وجـود آورده اسـت. در طرح هـاي توسـعه به ویـژه طرح هـای 
منابـع آب همـواره بایـد بـه جنبه هـاي محیط زیسـتی آب توجـه 
کـرد تـا از بـروز حـوادث تلـخ و ناگوار بعـدی جلوگیری شـود. 
در  آب  نادرسـت  بهره بـرداری  و  مدیریـت  نتیجـه  ایـران  در 
بسـیاری از مـوارد، منجر به تشـدید پدیـده بیابان زایـي و تخریب 
محیط زیسـت شـده اسـت. از آنجا کـه پدیده بیابان زایـي در ایران 
ارتبـاط تنگاتنگـی بـا مدیریت منابـع آب دارد الزم اسـت توجه 

بیشـتری بـه این موضوع شـود.
ــه   ــد اگرچ ــان مي ده ــته نش ــاي گذش ــي پژوهش ه بررس
 در مــورد کم آبــی و خطــرات احتمالــی بــروز بحــران آب 
ســال ها  پیــش  از  ایــران  در  آن  از  متأثــر  پدیده هــاي  و 
هشــدارهای الزم داده شــده، امــا هیچــگاه ریشــه ایــن بحــران 
مثــل ســال های  اخیــر در افــکار عمومــي و کارشناســی، ابعــاد 
ــره  وري  ــوب از آب و به ــتفاده نامطل ــت. اس ــه  اس ــی نیافت مل
ــورد  ــز م ــته نی ــاي گذش ــي دهه ه ــاری ط ــن آن در آبی پایی

شکل 1- آثار فرسایش شدید بادی در کفه خشکیده هامون صابری 
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ــه  ــال در برنام ــور مث ــت. به ط ــوده اس ــر ب نظ
ــه موضــوع افزایــش  پنــج ســاله ســوم توســعه ب
بهــره  وري آبیــاری پرداختــه شــده بــود. در قانــون 
ــاده  ــف م ــد ال ــز در بن ــعه نی ــارم توس ــه چه  برنام
17 بــه صراحــت دولــت مکلــف شــده بود کــه در 
طــول اجــراي ایــن برنامــه و بــا  اصــالح  ســاختار 
مصــرف آب، اســتقرار نظــام بهره بــرداري مناســب و 
کم آبیــاري،  و  آبیــاري  نویــن  از روش هــاي  اســتفاده 
بهــره وري  آبیــاري و بــه تبــع  آن کارایــي آب بــه ازاي یــک 
متــر مکعــب در برنامــه 25 درصــد افزایــش یابــد. همچنیــن 
بــا اختصــاص آب  بــه محصوالتــي بــا ارزش  اقتصــادي بــاال 
ــن  ــه از آن، موجبــات افزایــش بهــره وري ای و اســتفاده بهین
مــاده حیاتــي فراهــم شــود. در بنــد »ب«  همیــن مــاده نیــز 
ــه و برداشــت ســفره هاي  به منظــور ایجــاد تعــادل بیــن تغذی
آب زیرزمینــي در دشــت هاي بــا تــراز منفــي، دولــت 
ــاز و  ــورد نی ــي م ــع مال ــن  مناب ــا تأمی ــود ب ــده ب ــف  ش مکل
ــرداري در  ــي، مجوزهــاي بهره ب ــدات ســازه اي و مدیریت تمهی
ایــن دشــت ها را بــر اســاس  مصــرف معقــول )موضــوع  مــاده 
ــن  ــاي نوی ــا روش ه ــه ب ــه آب( ک ــع عادالن ــون توزی 19 قان
ــوري  ــه  ط ــد ب ــالح کن ــت، اص ــترس اس ــل دس ــاري قاب آبی
ــفره هاي آب  ــي س ــراز منف ــارم ت ــه  چه ــان برنام ــا پای ــه ت ک

ــد.  ــود یاب ــي 25 درصــد بهب زیرزمین
ــیدیم  ــدف نرس ــن ه ــه ای ــه ب ــر  اینک ــفانه عالوه ب متأس
ــود، بیشــتر   بلکــه تــراز منفــی آب 25 درصــد هــم از آنچــه ب
ــور  ــاي   کش ــزن   در   آبخوان  ه ــري   مخ ــز   کس ــون نی ــد. هم اکن ش
بــه   حــدود 110میلیــارد   متــر   مکعــب رســیده و   ایــن   موضــوع  
 باعــث   شــده   تــا   وزارت   نیــرو بــر   اســاس   مفــاد   مــاده 4    قانــون  
ــعه   و   ــت   توس ــالم   ممنوعی ــه   اع ــبت   ب ــه   آب   نس ــع   عادالن  توزی
   609 دشــت   از   310  بهره  بــرداري   از   آبخوان  هــاي   حــدود 

.  )B 1394،ــام ــد )بی ن ــدام  کن ــور   اق ــت   کش  دش
   عالوه بــر مشــکالت دهــه 60 و 70 در ســال 1384 دوبــاره 
ــع آب کشــور وارد شــد. در ایــن دوره نظــارت  ــه مناب شــوکی ب
کاهــش و برداشــت ها افزایــش یافــت. متأســفانه  از همیــن 
تاریــخ خشکســالی دهــه اخیــر نیــز شــروع شــد. در ســال های 
اخیــر هــم اســتفاده از منابــع آبــی ایــران بیشــتر از اســتانداردهای 
 جهانــی بــوده اســت. در خشکســالی ســال 1387 کــه ســه ســال 
ــتر از  ــب بیش ــارد مترمکع ــاالنه 30 میلی ــد، س ــول انجامی ــه ط ب
منابــع آبــی  اســتفاده شــد. یعنــی در ایــن ســه ســال 100 میلیــارد 
ــتفاده  ــی اس ــوان اکولوژیک ــش از ت ــی بی ــع آب ــب از مناب مترمکع

ــام، 1393(.  ــت   )بی ن ــده اس ش
سدسازی و بیابان زايي

بــدون افتــادن در دام افــراط و تفریــط اعتقــادم بــر ایــن اســت کــه 
به طــور مســلم در پــاره اي از نقــاط کشــور احــداث ســد الزم بــوده 
اســت. اگــر اهــواز و مناطــق مجــاور، زمانــی در خطــر ســیالب های 

ــم ســیالب ســدی  ــرای تنظی ــه ب ــوده ک ــن الزم ب ــرار داشــته بنابرای کارون ق
ســاخته شــود؛ یــا اگــر بــرای اســتفاده از نیــروی آب و تولیــد بــرق ســدی 
ســاخته شــده یقینــًا مدیــران و کارشناســان ضــرورت آن را تشــخیص داده اند 
 امــا  متأســفانه تــب سدســازی به قــدری داغ شــد کــه نفس هــاي کارون یــا 
ــئله  ــاد. مس ــماره افت ــر به ش ــم دیگ ــای مه ــیاری از رودخانه ه ــه و بس کرخ
 دیگــر ایــن اســت کــه در بســیاری از ســدها توجهــی بــه پایــاب آنهــا نشــده 
و به عبارتــی نگاهمــان   بیشــتر هیدرولوژیکــی   بــوده  اســت تــا   اکولوژیکــی. 
ــی از  ــی و خارج ــان داخل ــه کارشناس ــر ک ــال های اخی ــرا در س ــا چ  ام
ــب  ــار و عواق ــد و آث ــاد مي کنن ــه1 انتق ــد های بی روی ــاخت س ــرات س مض
ــد  ــغولیم. بای ــازی مش ــه کار سدس ــاکان ب ــده کم ــکار ش ــوح آش آن به وض
بپذیریــم کــه سدســازی هاي بی رویــه ، بــر اکوسیســتم هاي آبــی و 
ــرات  ــا اث ــه آنه ــته ب ــی وابس ــوری و گیاه ــع جان ــز جوام ــکی و نی خش
ــی از  ــوان یک ــی به عن ــای آب ــکاندن پیکره ه ــت. خش ــته اس ــی داش مخرب
ناســازگارترین پیامدهــای سدســازی محســوب مي شــود کــه عاقبــت آن 

ــب محیط زیســت منجــر شــده اســت.  ــه تخری ب
ــث   ــژه در   بح ــع   آب به وی ــت مناب ــه   مدیری ــه   ب ــرادی   ک ــتین   ای نخس
ــاي  ــه در کارگروه ه ــت ک ــن اس ــردد ای ــاز می گ ــور   ب ــازی   در   کش  سدس
ــک .  ــا   اکولوژی ــوده   ت ــرح   ب ــک مط ــگاه هیدرولوژی ــتر ن ــازی    بیش سدس
ازایــن رو    بــدون   در نظــر گرفتــن   اکوسیســتم،   آب مهــار یــا مصــرف   شــده 
ــن  ــای پایی ــا   و   دریاچه ه ــدن   تاالب  ه ــک   ش ــورت خش ــن ص ــه در ای ک
ــی  ــی و طبیع ــریان های حیات ــتن ش ــت . بس ــوم   اس ــری   محت ــت ام دس
توســط کشــورهای همســایه ایــران نیــز منجــر به خشــکیدن بســیاری از 
ــایند آن  ــار ناخوش ــه آث ــده ک ــی کشــور ش ــرزی و داخل ــای م تاالب ه
ــده  ــدید پدی ــدید و تش ــادی ش ــایش هاي ب ــروز فرس ــوان در ب را مي ت
گــرد و خــاک جســتجو کــرد )شــکل1(. بــه ایــن ترتیــب در ســال های 
ــن  ــر همی ــر اث ــور ب ــاي کش ــا و تاالب ه ــیاري از دریاچه ه ــر بس اخی
مدیریــت نادرســت آب در کشــور و همچنیــن حــدوث خشکســالي ها، 
ــورت  ــه  و به ص ــرار گرفت ــکي ق ــرف خش ــا در ش ــده ی ــک ش خش
کانون هــاي تولیــد گــرد و غبــار درآمده انــد. در همیــن زمینــه اثــرات 
دو ســد غدیــر ســاوه و 15 خــرداد قــم بــر رونــد بیابان زایــي دشــت 
ــری، 1392(. در  ــی زاده و جعف ــت )رحمت ــده اس ــی ش ــیله بررس مس
ایــن تحقیــق وضعیــت پوشــش گیاهــي، حجــم آب ورودي بــه منطقــه، 
ویژگي هــاي شــیمیایي خــاک و آمــار محصــوالت کشــاورزي 
منطقــه  طــي دو دوره بــا فاصلــه زمانــي پنــج ســاله، در زمــان قبــل 
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــي و مقایس ــورد بررس ــد ها م ــداث س ــد از اح و بع
ــیله  ــت مس ــه دش ــم آب ورودي ب ــاالنه حج ــن س ــت. میانگی اس
ــي  ــد 15 خــرداد )ط ــل از احــداث س ــم رود قب ــه ق توســط رودخان
ســال هاي 1343  تــا 1373 ( ســاالنه حــدود 80 میلیــون مترمکعــب 
ــي از  ــال 1374( یعن ــد )س ــداث س ــان اح ــس از زم ــي پ ــوده ول ب
ــه  ــیله ب ــت مس ــه دش ــزان آب ورودي ب ــد  می ــه بع ــال 1375 ب س
صفــر رســیده اســت. هیدروگــراف واحــد دشــت مســیله نیــز طــي 
ــي  ــطح آب زیرزمین ــه س ــان داد  ک ــا 1380 نش ــال هاي 1376 ت س
ــر افــت داشــته اســت. همچنیــن در  ســاالنه به طــور متوســط 5 مت
ــیالب و  ــری از ورود  س ــل جلوگی ــي به دلی ــاي گیاه ــتر تیپ ه بیش

88
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حالی کـه میـزان برداشـت آب از چاه هـای ممنوعـه بـا همـان تعداد 
متـر  میلیـون  اسـت )37132  آزاد  از چاه هـای  بیشـتر  برابـر   4/5

مکعـب، تقریبـًا معـادل 37 میلیـارد متـر مکعب(. 
برداشـت بي رویـه از آب هـاي زیرزمینـي عالوه بـر افـت شـدید 
از  دشـت  هاي  بسـیاري  فرونشسـت  و  سـطح سـفره هاي زیرزمینـي 
کشـور، بحـران دیگـري را به صورت شـور شـدن ذخایر آبـي به وجود 
آورده اسـت. افزایـش تدریجـي درجه شـوري  آب زیرزمینـي آغازي 
جـدي بـراي نمک زایـي و در نهایـت تخریـب منابع اراضي و تشـدید 
بیابان زایـي محسـوب مي شـود. مشـکلی کـه  هـم اکنـون در  پدیـده 
بسـیاری از دشـت هاي کشـور بـروز کـرده اسـت. شـور شـدن اراضی 
کشـاورزی به دلیـل برداشـت بیـش از حـد مجـاز آب در بسـیاری از 
مناطق کشـور و شـور شـدن آب چاه ها به وضوح قابل مشـاهده اسـت. 

در اسـتان فـارس سـفره هاي آب زیرزمینـي، طـي رونـدي افزایشـي در حـال 
شـور شـدن اسـت. بر اسـاس نتایج تحقیقاتي که روي 500 حلقه چـاه در نقاط 

چاه    تفكیك مناطق                     
تخلیه )میلیون مترمکعب ( تعداد

8195 395315 آزاد
37132 393859  ممنوعه
45327 789174 مجموع کل کشور

جدول 1 - تعداد و تخلیه ازمنابع آب زیرزمیني به تفکیک مناطق آزاد وممنوعه وکل کشور 
درسال آبي 1393-94

ــاي  ــک در افق ه ــم نم ــاک، تراک ــوي خ ــن شستش ــورت نگرفت ص
ــه  ــه اســت. در تیپ هــاي گیاهــي ک ــش یافت ســطحي خــاک افزای
گیاهــان آن نــم  شورپســند بــوده و ریشــه کم عمــق داشــتند، ماننــد 
گونه هــاي گیاهــي  Cyperus spp.  و  Aeloropus litoralis  نیــز 
ــا حــدود 100 درصــد  ــه آب ت ــود دسترســي ریشــه ب ــل  نب به دلی
ــي  ــاي گیاه ــده و گونه ه ــه ش ــش مواج ــاج پوش ــش ت ــا کاه ب
 Halocnemum و  Halostachys caspica  جدیــدی ماننــد
strobilaceum  جایگزیــن علفزارهــاي طبیعــي منطقــه شــده اند. 
از  نظــر کشــاورزي نیــز تغییــرات چشــمگیري در ترکیــب و نــوع 
ــه  ــب در منطق ــده اســت. بدین ترتی ــد آم کشــت محصــوالت پدی
مذکــور بیابان زایــي به معنــی واقعــی کلمــه اتفــاق افتــاده، 
به طــوری کــه دشــت مســیله از یــک  منطقــه کشــاورزي مولــد، 

ــان واقعــي اســت. ــه یــک بیاب در حــال تبدیــل ب

تخلیه آب های زيرزمینی و بیابان زايي
بـا موضـوع  مرتبـط  بیابان زایـي  از جملـه شـاخص هاي 
تخلیـه آب هـای زیرزمینی مي توان به شـور شـدن آبخوان 
و نشسـت زمیـن اشـاره کرد که متأسـفانه هر دو شـاخص 
از چنـد سـال گذشـته در اقصـا نقاط کشـور نمایان شـده 
اسـت. به اسـتناد آخرین آمار وزارت نیـرو )1393-94( 
مقـدار تخلیـه آب از چاه هـای آزاد حـدود 8195 میلیون 
متـر مکعـب )حـدود 8 میلیـارد متـر مکعـب( اسـت در 

9

شکل 2- حرکت و انتقال پودر نمک توسط باد از قسمت های خشکیده دریاچه ارومیه

9
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شکل 3- فرایندهای بیابان زایي در حوضه دریاچه ارومیه ناشی از مدیریت نامناسب منابع آب 

شکل4- حرکت و انتقال پودر نمک توسط باد از کویرهای خشکیده داخلی

شکل 6 - دپوی سیب هایی که بخش زیادی از آب کشور را مصرف مي کند اما به بازار نمي رسد 

شکل 5 - ضایعات نان در کشور

ساالنه حدود 30درصد نان تولیدي ضايع شده و دور ريخته مي شود. 

شكل گیری تپه های ماسه ای در حوضه درياچه ارومیه )محدوده شهرستان شبستر(

تپه های ماسه ای اطراف درياچه ارومیه منطقه جیل
کندی دی ماه 1392 

بستر درياچه ارومیه
تابستان 1392 

بنا به اعالم وزارت جهاد کشاورزي چیزي حدود 35 -30درصد از مجموع میوه و تره بار 
تولیدي ما نابود مي شود، چنانچه اين رقم به 5 درصد برسد، به 40 درصد سدها و منابع 

آب آنها نیازي نخواهد بود.
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 1378 ـ   88 سـال هاي  در  اسـتان  ایـن  مختلـف 
انجـام شـده، در بیشـتر شهرسـتان ها از جملـه خرم 
بید، ارسـنجان، اسـتهبان، مهر و الر از سـال 1386 
بـه بعـد، رونـد افزایش شـوري آب هـاي زیرزمیني 

است2.  گرفته  شـدت 
ــي  ــاي زیرزمین ــدن آب ه ــور ش ــوع ش موض
بــه اســتان فــارس محــدود نمي شــود، بلکــه 
ــر از  ــتان هاي دیگ ــیاري از اس ــده در بس ــن پدی ای
ــم  ــمنان ه ــان و س ــان، اصفه ــان، خراس ــه کرم جمل
اتفــاق افتــاده اســت. خشــکي دریاچــه ارومیــه نیــز 
ــوري  ــوره زار و ش ــروي ش ــر پیش ــادي ب ــر زی تأثی

ــه  ــن دریاچ ــه ای ــاي حوض آب ه
ــي  ــرقي و غرب ــان ش در آذربایج
ــام  ــات انج ــت. مطالع ــته اس داش
ــک  ــه نم ــراف دریاچ ــده در اط ش
و حــوض ســلطان قــم نشــان 
مي دهــد کــه در یــک دوره 30 
ــه آب  ــاله )1382-1352( جبه س
ــر به ســمت  شــور حــدود 5 کیلومت
شــیرین  آب  آب خانه هــاي 
ــل  ــن عام ــه ای ــته3 ک پیشــروي داش
در  بیابان زایــي  تشــدید  موجــب 

ــت.  ــده اس ــور ش ــه مذک منطق
چاه هــای  تهــران،  اســتان  در 
غیرمجــاز و برداشــت بی رویــه از 
رتبــه  زیرزمینــی  آب  ســفره های 
ایــن  بیابان زایــي  در  را  نخســت 
اســتان داشــته و دارد4. خشــکیدن 
بیابانــی  و چاالب هــای  تاالب هــا 
بــه طریــق دیگــری نیــز ســبب 
تشــدید پدیــده بیابان زایــي شــده  
اســت. در ایــن مناطــق دانه هــاي 
ریــز نمــک همــراه بــا ذرات دیگــری 
ــب  ــت، موج ــراه اس ــا آن هم ــه ب ک
بــه  را  ذرات  ایــن  بــاد  مي شــود 
ــم  ــیر ک ــد و مس ــا کن ــانی جابه ج آس
و بیــش طوالنــی را همــراه خــود ببــرد 
ــواد حمــل شــده  )شــکل 4(. ســپس م
ــی  ــم هاي خاص ــر مکانیس ــت تأثی تح
ــته  ــا گذاش ــه ج ــی ب ــه معین در ناحی
ــه  ــه این گون ــی ک ــوند. ذرات نمک مي ش
مي شــوند،  حمــل  بادهــا  توســط 
و  تاالب هــا  شــور  خاک هــای  از 
ــده اند  ــل  ش ــی حاص ــای بیابان چاالب ه

کــه نمونــه جدیــد آن در طوفان هــای نمکــی برخاســته از دریاچــه 
ــکل 2 و  ــت )ش ــاهده اس ــل مش ــوح قاب ــه به وض ــکیده ارومی خش
ــه در  ــی ک ــاي زراعت ــی از زمین ه ــي، بخش ــق بیابان 3(. در مناط
ــاد و  ــد در نتیجــه وزش ب ــرار گرفته ان ــه مناطــق ق مجــاور این گون
ــج  ــوند و به تدری ــور مي ش ــی، ش ــایر اراض ــا روی س ــت آنه نشس
ارزش خــود را از دســت داده و ســرانجام بــه حالــت لــم یــزرع در 
ــان  ــه نش ــورت گرفت ــیه ص ــه در روس ــی هایی ک ــد. بررس مي آین
ــا مســاحتي حــدود  ــور ب ــتپ هاي ش ــه در یکــی از اس ــد ک مي ده
ــک  ــن نم ــاعت 7200 ت ــک س ــدت ی ــرف م ــع ظ ــر مرب 6 کیلومت
محلــول کــه قســمت اعظــم آن کلــرور ســدیم بــوده به وســیله بــاد 
حمــل شــده اســت. ایــن مقــدار نمــک کافــی اســت کــه 45 هکتــار 

جدول 2- شاخص بهره وری آب در سال های 1382-1390

شاخص بهره وری آب
)کیلوگرم بر متر مكعب(

آب مصرفی کشاورزی
)میلیارد متر مكعب(

کل تولیدات زراعی و باغی
آبی

)هزار تن(

سال ها

0/78 88/3 68741 سال پایه
82-83

0/853 89/2 76131 84

0/818 90 73643 85

0/881 90/9 80126 86

0/7 91/8 64317 87

0/773 92/6 71615 88

0/895 92/6 82889 89

0/931 93 86569 90

0/830 مقدار متوسط ارقام فوق

 )A 1394 ،برگرفته از موسسه تححقیقات فنی مهندسی )بی نام
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ــت  ــه حال ــت ب ــوده اس ــور نب ــاًل ش ــه قب ــی را ک از زمین
ــد. ــل کن ــور تبدی ــري و ش کوی

سیل خیزي و بروز سیالب هاي مخرب
فزونــي و جــاري شــدن ســیالب  هاي مخــرب یکــي از پیامد هــاي 
جــدي بیابان زایــي به شــمار مــي رود. بــر اســاس آمــار و 
ــر  ــر از نظ ــال های اخی ــیالب ها در س ــوع س ــره وق ــام منتش  ارق
ــل  ــل تأمــل اســت. بررســي   مجموعــه  عوام ــرت قاب شــدت و کث
ــان  ــتند نش ــوادث  هس ــن   ح ــاز ای ــه  زمینه  س ــت محیطي  ک  زیس
ــق  ــي  آب از طری ــه  طبیع ــان  در چرخ ــت  انس ــه دخال ــد ک  مي ده
ــري غیــر   تخریــب  پوشــش  گیاهــي  در  عرصه  هــاي  آبخیــز، کارب
ــال  آن  ــل  نفــوذ و امث ــر قاب ــي  اراضــي، توســعه ســطوح  غی اصول
احتمــال ســیل خیزي  را در  مناطــق  گوناگــون  افزایــش  داده  اســت. 
در ایــن شــرایط، بــاران رحمــت الهــي بــه یــک  پدیــده  مخــرب 
ــده  ــان ها ش ــال  انس ــان و م ــن ج ــن  رفت ــث  از بی ــل و باع تبدی
ــات  ــاورزي و تأسیس ــاي  کش ــق زمین ه ــیاري از مناط و در بس
ــه  نابــودي کشــانده اســت.  ایــن وضعیــت  زیربنایــي کشــور را ب
نشــان دهنده صدماتــي اســت کــه بــر منابــع طبیعــي کشــور وارد 

شــده اســت. 
ــوذ آب از  ــه اي در نف ــل مالحظ ــش قاب ــی نق ــش گیاه پوش
ــرات  ــتقیم قط ــورد مس ــری از برخ ــه ها و جلوگی ــق ریش طری
ــرگ خــود دارد.  ــاخ و ب ــیله ش ــه ســطح خــاک به وس ــاران ب ب
ــی خــاک لخــت در  ــن پوشــش گیاه ــن رفت ــا از بی ــن ب بنابرای
ــایش  ــات فرس ــرد و موجب ــرار مي گی ــاران ق ــاد و ب ــرض ب مع
ــاب در  ــا و کمی ــاي سیل آس ــود.  باران ه ــم مي ش ــاک فراه خ
مناطــق خشــک و نیمــه خشــک کشــور کــه بــا ایجــاد ســیالب 
باعــث هــرز روي فزون تــر  آب هــاي ســطحي در ســراب 
حوضــه مي شــوند در مســیر خــود رســوبات نمکــدار و گچــي 
ــت  ــرده و انباش ــل ک ــیل حم ــاي  مس ــا انته ــات ت را از ارتفاع
ــدها  ــت س ــا پش ــه ی ــاب حوض ــش آن را در پای ــش از پی بی
ســبب مي شــوند. نتیجــه ایــن وضعیــت کاهــش  تغذیــه طبیعــي 
ــوبات  ــت رس ــت. ته نشس ــه اس ــراب حوض ــا در س آبخوان ه
ــه  ــیالب ک ــگاه س ــک در  آرام ــچ و نم ــالح گ ــه ام ــته ب آغش
ــاء  ــد منش ــرار دارن ــي ق ــته داخل ــاي بس ــًا در حوضه ه عموم
ــه  ــوند ک ــداري مي ش ــه هاي  نمک ــاک و ماس ــر خ پایان ناپذی
ــبب  ــن س ــد. همچنی ــوده مي کنن ــود را آل ــراف خ ــق اط مناط
ــاروري  ــن  اســتعداد ب ــًا از دســت رفت ــب خــاک و نهایت تخری

ــوند.  ــه مي ش ــدن منطق ــي ش ــک کالم بیابان ــن و در ی زمی

ضايعات و هدررفت محصوالت
ــع  ــادی از مناب ــش زی ــاورزی بخ ــوالت کش ــات محص ضایع
ــان  ــد ن ــدود 30درص ــد. ح ــدر مي دهن ــور را ه ــی کش آب

ــده و  ــع ش ــا مي رســد ضای ــه دســت مصرف کننده ه ــه ب ــدي ک تولی
دور ریختــه مي شــود )شــکل 5(. ایــن هدررفــت فقــط مربــوط بــه 
ــان و به طــور مســتقیم  ــه به صــورت ن محصــول خالصــي اســت ک
تحویــل مصرف کننــده مي شــود. ضایعــات مراحــل کاشــت، 
داشــت و برداشــت محصــوالت نیــز 17/8 درصــد بــرآورد شــده 
اســت. ایــن ضایعــات مربــوط بــه زیربخش هــاي زراعــي، باغــي، 
ــا  ــي ب ــش باغبان ــت. زیربخ ــان اس ــیالت و آبزی ــور، ش دام و طی
28/1 درصــد باالتریــن و زیربخــش دام و طیــور بــا 6/1 درصــد 
کمتریــن ضایعــات را به خــود اختصــاص مي دهنــد. چنانچــه 
آمــار کل تولیــدات بخــش کشــاورزي 85 میلیــون تــن و میانگیــن 
ــد  ــان 17/8 درص ــران هم ــاورزي در ای ــاالنه کش ــات س ضایع
ــول  ــن محص ــون ت ــال 15/3میلی ــر س ــود،  ه ــه ش ــر گرفت در نظ
ــي  ــي و تکمیل ــع تبدیل ــود صنای ــنتي،  نب ــاورزي س ــل کش به دلی
کافــي،  انبــار و ســردخانه و روش هــاي نویــن نگهــداري، ضایــع 
مي شــود کــه ایــن رقــم )بــدون در نظــر گرفتــن ضایعــات نــان( 
ــر  ــون نف ــا 15 میلی ــدود 10 ت ــذاي ح ــده غ ــد تامین کنن مي توان
ــر ایــن حــدود 35 درصــد از مجمــوع  در کشــور باشــد. عالوه ب
میــوه و تره بــار  تولیــدي کشــور نیــز نابــود مي شــود )شــکل 6(. 
بنــا بــه اعــالم وزارت جهــاد کشــاورزي چنانچــه ایــن رقــم بــه 
5 درصــد برســد، بــه 40 درصــد ســدها و منابــع آب آنهــا  نیــازي 
ــود. بنابرایــن مدیریــت درســت تولیــد و مصــرف در  نخواهــد ب
ــدر دادن آب و  ــري از ه ــي جلوگی ــه نوع بخــش کشــاورزي، ب
ــود و  ــوب مي ش ــا محس ــت آب در آب خانه ه ــره و انباش ذخی
ــي در  ــده بیابان زای ــدید پدی ــری از تش ــی جلوگی ــن کار یعن ای

کشــور.
در یــک جمع بنــدی کلــی بایــد گفــت، اینــک در شــرایطی 
ــا،  ــا، دریاچه ه ــب تاالب ه ــا اغل ــه نه تنه ــم ک ــرار گرفته ای ق
نابــود  کاریزهــا و چشــمه های خــود را از دســت داده و 
ســاخته ایم، بلکــه بســیاری از دشــت های کشــور از نظــر 
برداشــت آب، ممنوعــه و بحرانــی اعــالم شــده و میــزان افــت 
ســاالنه ســطح ســفره آب زیرزمینــی در اغلــب دشــت ها بیــن 
ــز  ــن نی ــت زمی ــار نشس ــیده و آث ــال رس ــر در س ــا 3 مت 1 ت
ــت.  ــه اس ــترش یافت ــور گس ــت هاي کش ــیاری از دش در بس
ــده  ــزوده ش ــادی اف ــی و ب ــایش آب ــاد فرس ــر ابع ــن ب همچنی
ــیده  ــود رس ــد خ ــترین ح ــه بیش ــز ب ــا نی ــداد ریزگرده و رخ
اســت. همــه ایــن شناســه ها، چهره هــاي متفاوتــی از تشــدید 
ــند.  ــه رخ مي کش ــود را ب ــه خ ــتند ک ــي هس ــده بیابان زای پدی
آثــار و شــاخص هاي مرتبــط بــا ایــن پدیــده نشــان مي دهــد 
ــل  ــر قاب ــی غی ــده نقش ــن پدی ــدید ای ــت آب در تش مدیری
ــایل  ــوان مس ــر نمي ت ــن رو دیگ ــت. از ای ــته اس ــکار داش ان
ــاختارهای  ــا و س ــا راه حل ه ــع آب را ب ــاي مناب و چالش ه
ــن  ــال بی ــازی، انتق ــازه ای، سدس ــت س ــد مدیری ــته مانن گذش
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ــک کاالی  ــه ی ــرد. آب عالوه برآنک ــال آن اداره ک ــه ای و امث حوض
بــا ارزش و غیــر قابــل جایگزیــن در توســعه اقتصــادی و اجتماعی 
کشــور محســوب مي شــود، نقــش محــوری در آمایــش ســرزمین 

بــر 
ــوب  ــا محس ــایر بخش ه ــعه س ــاخت توس ــته و زیرس ــده داش عه
ــظ  ــا در حف ــن مؤلفه ه ــی از مهمتری ــن آب یک ــود. همچنی می ش
ــداری اکوسیســتم و محیط زیســت به شــمار مــي رود.  تعــادل و پای
بنابرایــن نــگاه بــه ایــن منابــع بایــد از منظــر بهره بــرداری 
ــع در  ــظ مناب ــد. حف ــر یاب ــی تغیی ــگاه صیانت ــه ن ــدت ب کوتاه م
ــا  ــرار دارد و حکومت ه ــا ق ــی دولت ه ــف حاکمیت ــمار وظای ش
ــری از  ــا و جلوگی ــت از آنه ــت و حمای ــرای حفاظ ــد ب موظفن
آثــار و عواقــب ناخوشــایند بعــدی کــه اکنــون در قالــب پدیــده 
ــام  ــات الزم را انج ــیده اقدام ــور رس ــه ظه ــه منص ــي ب بیابان زای
دهنــد. مســئوالن بایــد بــا سیاســتگذاری، برنامه ریــزی، تدویــن 
قوانیــن و ســاختار مناســب به همــراه تشــکیالت مقتــدر نــه تنهــا 
بخشــی از غفلــت گذشــته در ایــن زمینــه را جبــران کننــد بلکــه 
دســت کم وضــع موجــود را حفــظ کــرده و امنیــت آینــده منابــع 
زیســت کشــور را کــه تحقــق امنیــت کل کشــور اســت، تامیــن 

کننــد.
بخــش کشــاورزي ایــران نیــز باید ضمــن مصــرف آب کمتر، 
تولیــد بیشــتري را عرضــه کنــد. از ایــن رو بــا مدیریــت صحیــح 
ــاي  ــي  و فن آوري ه ــش بوم ــتفاده از دان ــا اس ــع آب و ب مناب
نویــن بایــد در جهــت ارتقــاي بهــره وري از منابــع آب، افزایــش 
کارایــي مصــرف و ارتقــاي بهــره وري آبیــاري و افزایــش 

عملکــرد در واحــد ســطح، گام هــاي اساســي بــردارد.
از  برخــي  تاالب هــا،  بــراي  اکنــون  کــه  مشــکالتی 
شــده  ایجــاد  کشــور  آبــي  پیکره هــاي  و  رودخانه هــا 
نابخشــودنی اســت. تاالب هــا ســرمایه هاي بــا ارزشــي 
هســتند کــه در تنظیــم آب هــاي زیرزمینــي محیــط پیرامونــی 
ــوع  ــظ تن ــا، حف ــش آالینده ه ــا، پاالی ــل میکروکلیم و تعدی
ــازی  ــه و پاکس ــگر، تصفی ــذب گردش ــي، ج ــتي و ژنتیک زیس
ــون  ــه اکن ــی ک ــد؛ در حال آب هــاي ورودی و ... بســیار مؤثرن
ــری  ــک و کوی ــاي خش ــورت کفه ه ــا به ص ــیاری از آنه بس

ظاهــر شــده اند.
اگرچــه ســهم منابــع آبــی مشــترک و مــرزی از کل منابــع 
آب کشــور تنهــا حــدود 9/3 درصــد اســت، امــا ایــن منابــع 
در حیــات اقتصــادی و اجتماعــی مناطقــی از کشــور بســیار 
اهمیــت دارد. دیپلماســی آب تاکنــون حداقــل در ظاهــر 
فعــال نبــوده و از مصادیــق آن مي تــوان بــه بســتن ســد روی 
آب هــاي ورودی از افغانســتان )رودخانه هــاي هیرمنــد و 
هریــررود( یــا ســایر کشــورهای همســایه اشــاره کــرد کــه از 
ایــن بابــت طوفان هــای گــرد و غبــاری زابــل و خوزســتان 

ــتمرار  ــال اس ــر ح ــه ه ــت. ب ــده اس ــور ش ــردم کش ــب م نصی
ــاس و  ــق حس ــت مناط ــتقرار جمعی ــادی و اس ــاي اقتص فعالیت ه

ــه دیپلماســی آب اســت. ــرزی کشــور در گــرو توجــه ب م
ـــه  ـــیم ک ـــته باش ـــاد داش ـــه ی ـــد ب ـــواره بای ـــه هم ـــان کالم آنک ج
ـــه  ـــر گون ـــرار دارد و ه ـــن ق ـــره زمی ـــک ک ـــد خش ـــران در کمربن ای
ـــرزمین  ـــن س ـــاک ای ـــا آب و خ ـــه ب ـــنجیده و نابخردان ـــدام نس اق
ـــون  ـــود. اکن ـــی مي ش ـــت منته ـــل بازگش ـــر قاب ـــه اي غی ـــه فاجع ب
ـــوارد  ـــتر م ـــی در بیش ـــع طبیع ـــت و مناب ـــوزه محیط زیس ـــا در ح م
بـــا بحـــران مواجهیـــم. بحـــران معنـــای ســـاده اي دارد، امـــا 
نتیجـــه آن، بســـیار گزنـــده و تلـــخ اســـت. در طـــول تاریـــخ 
ــد از  ــا بعـ ــی تمدن هـ ــورها و حتـ ــهرها، کشـ ــیاری از شـ بسـ
ـــوچ و  ـــی، ک ـــامانی، قحط ـــا نابس ـــرایطی ب ـــن ش ـــه چنی ـــیدن ب رس
ـــای  ـــه معن ـــوارد ب ـــاره اي م ـــی در پ ـــدند و حت ـــه ش ـــرگ مواج م
حقیقـــی از میـــان رفتنـــد. بیاییـــد بـــاور کنیـــم کـــه خطـــر 
ـــه  ـــوده بلک ـــن ب ـــه در کمی ـــرزمین ن ـــب س ـــي و تخری بیابان زای

به صـــورت آشـــکارا بـــروز و ظهـــور کـــرده اســـت. 
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