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در سال های اخیر، نتایج مدیریت ناپایدار سرزمین، وقوع پدیده تغییر اقلیم و تخریب های ناشی از 
فعالیت های نظامی، منجر به بروز انواع بحران های محیط زیستی در منطقه خاورمیانه شده است. در 
ایران، دریاچه ها و تاالب ها خشک شده اند، رودخانه های دائمی به رودخانه های فصلی تبدیل یا 
به کلی خشک شده اند، از چشمه سارها در مناطق کوهستانی اثری نمانده است، در بیشتر نقاط ایران 
چاه ها جابه جا می شوند، یا کف شکنی آنها عملیات دائمی و روزمره محسوب می شود، آبگیرهای 
کوچک و بزرگ که پیش از این نگین زینت این سرزمین بودند، به کانون ریزگرد بدل شده اند، 
زوال اکوسیستم ها در قالب خشکیدگی بلوط در غرب، حذف شمشاد در شمال، نبود زادآوری 
گون ها و درمنه ها و ظهور انواع بیماری ها و آفات روی داده است، همه این موارد نشانه همگرایی 
و هم افزایی مدیریت ناپایدارآب با تغییر اقلیم در این منطقه به ویژه در ایران است. به دنبال این 
تحوالت محیط زیستی، با مهاجرت ها از نوع توده ای، خرید خانه در ترکیه، حرکت به سمت 
شمال ایران و سکونت در آن منطقه، افزایش خروج نخبگان و تحصیل کرده ها از کشور، به تدریج 
پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و درنهایت امنیتی ظاهر می شوند. البته این تصویر تحوالت 
محیط زیستی در داخل کشور است، در مقیاس منطقه ای، کشور ترکیه از خأل ایجاد شده ناشی از 
جنگ های مختلف در عراق، سوریه و یمن و انواع مناقشات سیاسی، نظامی و امنیتی، استفاده 
تعهدات  به  انواع سدها بدون توجه  کنترل آب و احداث  با اجرا و توسعه پروژه های  کرده و 
محیط زیستی بین المللی و همسایگی اش در دو دهه اخیر، اقدامات گسترده ای را انجام داده است، 
کشورهای سوریه، عراق و ایران قربانی اقدامات این کشور هستند، این اقدامات زمینه ویرانی و 
نابودی تدریجی دو کشور سوریه و عراق را، که زمانی مهد تمدن های بزرگی بودند، فراهم خواهد 
کرد، همچنین آثار این اقدامات با ایجاد کانون های دائمی ریزگرد در این دو کشور به خوبی نمایان 
شده است، متأسفانه حرکت ریزگردها در کانون های یادشده به دلیل جهت وزش بادهای غربی، به 
سمت ایران است. بی شک، در آینده ای نه چندان دور، ترکیه نیز از پیامدهای ناشی از اقدامات خود 
بی بهره نخواهد ماند، این منطقه آبستن حوادث بزرگی چون جنگ آب، حرکت عظیم مهاجرین 
و شروع مناقشات جدید در مرز های جنوبی خود خواهد بود، این پیامدها ناشی از سیاست های 
خودخواهانه ترکیه، دست اندازی و حرکت های استعماری قدرت های بزرگ و بی کفایتی مسئوالن 
کشورهای سوریه و عراق است، که خود را بدون توجه به خواسته های به حق ملت، درگیر 

مناقشات داخلی و منطقه ای کرده اند.
بنابراین، با دو چالش ناشی از بحران آب روبه رو هستیم: بحران آب در داخل مرزها و بحران آب 
در کشورهای همسایه در غرب و شرق کشور. میزان تأثیرگذاری بحران آب در داخل و خارج از 

مرز متفاوت و نیازمند راهبردهای مدیریتی مناسبی است:
1- بحران آب در مقیاس سرزمین و ملی دارای پیامدهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی 
گسترده ای است و باید به نحوی مدیریت شود که آثار چالش های ناشی از آن در فرایند توسعه 

کشور، رفع و با کمترین هزینه، مدیریت و کنترل شود.
2- آثار محیط زیستی ناشی از مدیریت آب در کشورهای همسایه شامل ترکیه، سوریه و عراق در 

غرب کشور و افغانستان در شرق کشور. 
هم اکنون، دو اصطالح متداول »تنش آب« و »بحران آب« در گفت وگوها و نوشته ها به چشم 
می خورد که ازنظر تعریف و شاخص های کمی با هم متفاوت هستند و برای مدیریت و کنترل 
آنها راهبردهای متفاوتی استفاده می شود، سرانه آب شیرین قابل استحصال در دنیا حدود 5400 
مترمکعب است، در ایران براساس متوسط دراز مدت آورد آبی، که حدود 126 میلیارد مترمکعب 
است و با در نظر گرفتن 84 میلیون نفرجمعیت، سرانه آب حدود 1500 مترمکعب است، حال 
با در نظر گرفتن مقدار کاهش بارندگی و افزایش  اگر متوسط آورد آبی دوره ده ساله اخیر 
اقلیم، حدود 30درصد کاهش پیدا کرده  تبخیر ناشی از افزایش درجه حرارت حاصل تغییر 
باشد، به عددی حدود 88 تا 90 میلیارد مترمکعب می رسد، با در نظرگرفتن این کاهش عمده، 
عدد سرانه به 1047 منرمکعب می رسد. براساس شاخص مورد توافق جهانی، اگر سرانه آب در 
یک کشور کمتر از 1700 مترمکعب باشد، آن کشور وارد فاز تنش آبی شده است و هنگامی که 
این عدد به 1000 مترمکعب نزدیک شود، آن کشور وارد دوره بحران آب می شود، با درنظر 
گرفتن متوسط آورد آبی کشور در ده سال گذشته، سرانه آب کشور حدود 1000 مترمکعب 
است، به عبارت دیگر، ایران وارد دوران بحران آب شده و این شرایط دائمی است، راهبرد مناسب 
در این شرایط، پذیرش و سازگاری است. بی توجهی به بحران آب پیامدهای غیرقابل بازگشتی 
را در محیط زیست و اقتصاد دارد، همچنین بحران های فرهنگی و اجتماعی گسترده و غیر قابل 
بازگشتی را ایجاد می کند. با پذیرش حضور دائمی بحران آب در کشور، مدیریت و کنترل آن باید 

عادل جلیلی، استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
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به صورتی باشد که، پیامدهای محیط زیستی آن به حداقل برسد، نیاز اولیه انسان به آب شرب 
تبدیل به دغدغه نشود و آب باقی مانده در کمال آرامش نیاز بخش های اقتصادی مثل کشاورزی 
و صنعت را تأمین کند. در مقیاس جهانی، مصرف 10درصد از آب شیرین قابل استحصال راهبرد 
منطقی و پایدار و مصرف تا 40درصد مورد قبول است. با در نظر گرفتن میانگین متوسط دوره ده 
ساله گذشته، که آورد آبی ایران حدود 90 میلیارد مترمکعب است و با پذیرش 40درصد آورد 
آبی کشور یعنی حدود 36 میلیارد مترمکعب قابل برنامه ریزی برای تأمین نیاز آبی شرب، صنعت 
و کشاورزی است و باقی مانده آن یعنی حدود 54 میلیارد مترمکعب به عنوان حقابه سیستم طبیعی 
هیدرولوژی در حوضه های مختلف آبریز کشور در دل آبخوان ها، چشمه سارها، رودخانه ها و 
دریاچه ها و تاالب ها جریان پیدا می کند، با این رویکرد، پیامدهای محیط زیستی ناشی از بحران 
آب کاماًل مدیریت و کنترل می شود، اکوسیستم های وابسته به آب با آرامش و به صورت پایدار 
به حیات خود ادامه می دهند، دغدغه های محیط زیستی کشور به حداقل می رسد و پدیده ای مثل 
ریزگردهای داخلی به خصوص ناشی از خشک شدن تاالب ها کاماًل حذف می شود. از طرفی 
با اتخاذ راهبرد مناسب در توسعه صنعتی و تمرکز عمده روی صنایع فناورانه، کم آب بر و دارای 
مزیت نسبی ملی، این صنایع به مناطقی چون سواحل جنوب در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان 
منتقل می شوند و همراه با توسعه مراکز تجاری و گردشگری، بخش عمده آب آنها و واحدهای 
مسکونی  وابسته به آنها از طریق شیرین کردن آب حاصل می شود، بدین ترتیب، به مقدار الزم به 
آورد آبی کشور افزوده می شود. یادآوری این نکته الزم است که شیرین کردن آب دریا و انتقال 
به سایر مراکز جمعیتی، صنعتی و کشاورزی که با فاصله زیاد از سواحل قرار دارند با توجه 
هزینه شیرین کردن آب، انتقال و به ویژه مصرف زیاد انرژی با توجه به شرایط فالتی این کشور، 
به هیچ وجه مقرون به صرفه و مکانیسم پایداری نیست، بنابراین پیشنهاد می شود استفاده از آب دریا 
تنها برای مراکز صنعتی، تجاری، گردشگری و جمعیتی در سواحل مورد توجه باشد و انتقال به 
جای دیگر مدنظر نباشد. همچنین با تکیه بر دانش و فناوری های نوین، سیاست باز چرخانی آب 
و مصرف مجدد آن با کیفیت باال در کالنشهرها و سایر مراکز جمعیتی و صنعتی، تقاضای آبی این 
مراکز به شدت کاهش یافته است و به دقت کنترل می شود تا آب باقی مانده در بخش کشاورزی 
و برای تأمین امنیت نسبی غذایی کشور استفاده شود. وقتی به دقت حقابه تعریف شده در اختیار 
بخش کشاورزی قرار گیرد با توجه به ظرفیت دانش و فناوری مراکز علمی و پژوهشی در این 
بخش به راحتی می توان با افزایش بهره وری آب در تولید محصوالت کشارزی بخش عمده ای از 
نیاز غذایی کشور را تأمین کرد. از راهکارهایی که امروزه برای تأمین آب مطرح می کنند، استفاده 
از روش انتقال آب بین حوزه ای یا استفاده از آب های ژرف است، استفاده از آب های ژرف نه 
اقتصادی است و نه پایدار و مخالف شاخص های محیط زیستی کشور است، انتقال بین حوزه ای نیز 
باید تنها برای آب شرب، آن هم به عنوان آخرین گزینه مطرح شود و برای سایر بخش ها ازجمله 
کشاورزی و صنعتی به هیچ وجه مناسب نیست،. الزمه عملی کردن این رویکرد، اتخاذ راهبرد 

مناسب توسعه است که کمتر به منابع طبیعی و کشاورزی وابسته باشد.
موضوع جدی دیگر که باید به آن توجه شود، نحوه مواجهه با تنش های سیاسی امنیتی احتمالی 
آینده در ارتباط با بحران آب و پیامدهای ناشی از آن در جغرافیای سیاسی منطقه است. همان 
طور که در ابتدا طرح شد، کشور ترکیه بدون توجه به این احتماالت و با استفاده از فرصت های 
ایجاد شده ناشی از خألهای سیاسی و امنیتی، همه برنامه های مدیریت آب را در قالب احداث 
انواع سدها پیگیری می کند، کشورهای سوریه و عراق در آینده نزدیک قربانی های اصلی این 
فعالیت ها خواهند بود و همه فعالیت های این دو کشور، به خصوص فعالیت های بخش کشاورزی 
تا حد توقف کامل پیش خواهد رفت. همان طور که در چند سال اخیر، پیامدهای خشک شدن 
رودخانه های مهمی چون دجله و فرات سبب ایجاد کانون های بزرگ ریزگرد در این دو کشور شده 
و با توجه به مسیر جریان بادها، ایران تحت تأثیر این پدیده قرار گرفته است. در شرق کشور نیز 
بر اساس مطالعات انجام شده، برخالف توافق بین ایران و افغانستان، آب دریافتی در دشت سیستان 
نه براساس حقابه مورد توافق، بلکه آورد سیالب ها بوده است، اگر چاه نیمه ها حفر نمی شدند، از 
چند دهه پیش این منطقه در تأمین حتی آب شرب هم دچار مشکل می شد. بنابراین، منطقه آبستن 
بحران های سیاسی و امنیتی ناشی از بحران آب و پیامدهای اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی 
آن است، ایران باید با مدیریت بحران آب در داخل مرزهای خود نخست، در فرایند توسعه، آثار 
منفی آن را به حداقل برساند و دوم با تقویت جایگاه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خود در موقعیت 
جغرافیای سیاسی منطقه، نه به عنوان یک طرف چالش ها بلکه، تأثیرگذار در توافق ها، این بحران 

عظیم را کنترل کند.

خاورمیانه، بحران آب و راهبرد مناسب برای ایران 


