
اغ
ی ت

اع
تم

اج
ی، 

نگ
ره

، ف
می

عل
یه 

شر
ن

1

دانشجوی کارشناسی مهندسی طبیعت دانشگاه تهران
محمد صادق رهبانی

وضعیت قرمِزآبی

خطر در کمین است 

دربعضــی مناطــق دنیــا، آب تمیز و تصفیه  شــده به 

راحتــی و با بازکردن شــیر آب در دســترس اســت. 

درمناطــق دیگــر، مردم بایــد چندین کیلومتــر راه 

برونــد تــا بــه منابــع آب قابــل آشــامیدن دســت 

پیداکننــد. امــا چطــور می  تــوان دسترســی  پذیری 

اندازه  گیــری کــرد؟   ایــن مــاده  ی حیاتــی را 

ــی  ــزان آب  مصرف ــوال می ــور، معم ــرای این  منظ ب

یــک ناحیــه را نســبت بــه انــدازه  ی منابع آبــی آن 

می  ســنجند. ایــن نســبت عرضــه بــه تقاضــا کــه 

ــا )شــاخص  ــوان شــاخص »تنــش  آب« ی تحت  عن

فالکنمــارک( شــناخته می شــود، میــزان منابع آب 

موجــود درســال بــه  ازای هرفــرد را در کشــورها و 

مناطــق مختلــف نشــان می دهــد. درحال  حاضــر و 

طبــق شــاخص تنــش  آب، اگــر ســرانه  ی منابع آب 

ســاالنه منطقه  ای کمتر از ۱۷۰۰ مترمکعب باشــد، 

 آن کشــور یــا منطقــه دچــار »تنش  آبــی« اســت.

ــن ۱۰۰۰ و ۱۷۰۰  ــطحی بی ــاخص در س ــر ش اگ

مترمکعــب قــرار داشته  باشــد، منطقــه دچــار 

»کم  آبــی« اســت و وقتــی منابــع  آب کمتــر 

بــا  منطقــه  آن  شــود،  مترمکعــب  از ۱۰۰۰ 

ــودآب« مواجــه اســت. شــاخص تنــش  آب  »کمب

ــد.  ــر می کن ــان تغیی ــول زم ــات درط ــتر اوق بیش

از یک  ســو بــا رشــد جمعیــت یــا مهاجــرت 

ســاکنان یــک ناحیــه، میــزان تقاضــا دســتخوش 

تغییــرات  ســوی  دیگر،  از  می  شــود.  تغییــر 

ــا و  ــش دم ــا افزای ــی ب ــش جهان اقلیمــی و گرمای

بــه هــم ریختــن الگوهــای بــارش باعــث نوســان 

بین  المللــی  می شوند.ســازمان  منابــع  شــدید 

 )WRI( »ــی ــع جهان ــه مناب ــی »موسس غیرانتفاع

نقشــه  ای را تهیــه کرده  اســت کــه نشــان  دهنده  ی 

نوســانات تنــش  آب سراســر دنیــا تــا ســال ۲۰۴۰ 

ــل  ــی مث ــه عوامل ــن موسس ــن ای ــت. تخمی اس

خشکســالی، خطــر وقــوع ســیل، ســطح آب هــای 

زیرزمینــی و دسترســی بــه منابع  آبــی ایمــن 
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ــت. ــب کرده  اس ــم ترکی ــا ه ــیدن را ب ــرای نوش  ب

پیش بینی هــای WRI نشــان می دهــد اگرچــه 

طــی ۲۰ ســال آینــده، وضعیــت بعضــی مناطــق 

ــداد  ــی تع ــد )و حت ــدار باقی  می مان ــاکان پای کم

اندکــی از شــرایط تنش  آبــی خــارج خواهندشــد(، 

ــا و  ــش تقاض ــا افزای ــق ب ــیاری از مناط ــا بس ام

کاهــش منابــع مواجــه خواهندشــد.

ایــران در زمینــه  ی منابــع و ذخایــر آب چه 

چالش هایــی پیــش روی خــود دارد؟

توزیــع رطوبــت و بــه تبــع آن بارندگــی درجهــان، 

تابــع ســازوکار چرخه  هــای بــزرگ مقیــاس 

ــه  ــا ک ــن چرخه  ه ــی از ای ــت. یک ــفری اس اتمس

ــتوا  ــط اس ــوی خ ــارن در دو  س ــورت متق ــه ص ب

Had�( ــی« ــار هدل ــلول پرفش ــد، »س  عمل  می کن

ley Cell( نــام دارد کــه به  دلیــل تبخیــر زیــاد در 

ناحیــه  ی اســتوا شــکل می گیــرد. در ایــن ســلول 

تــوده  ی هــوای محتــوی بخــار آب زیــاد، پــس از 

شــکل گیری در منطقه  ی اســتوا و صعــود به بخش 

ــه ســمت عرض هــای جغرافیایــی  استراتوســفر، ب

ــت  ــیر، رطوب ــد و در مس ــت می کن ــر حرک باالت

ــت  می دهد. ــی از دس ــورت بارندگ ــه ص ــود را ب  خ

ــه و  ــدود ۳۰ درج ــای ح ــه عرض  ه ــیدن ب بارس

ــک وارد  ــوده  ی خش ــن ت ــدن، ای ــل سرد  ش به  دلی

ــه ســمت اســتوا  بخــش تروپوســفر می شــود و ب

بــاز می گــردد. ایــن حرکــت چرخــه ماننــد 

ســبب می شــود تــا مناطــق بــا عرض  هــای 

جغرافیایــی میانــه در نیم  کره  هــای شــمالی و 

ــند  ــک داشته  باش ــوای گرم  و  خش ــی، آب  و  ه جنوب

ــرد. ــکل بگی ــق ش ــی در این  مناط ــواری بیابان  و ن

این  مناطــق بــه دلیــل میــزان بارندگــی کــم 

ــکی  ــال( و خش ــر در س ــا ۲۵۰ میلی مت ــر ت )صف

زیــاد و کمبــود پوشــش  گیاهی، گردوغبــار زیــادی 

را تولیــد و وارد اتمســفر می کننــد. کشــور ایــران، 

ــن  ــمالی و همچنی ــره  ی ش ــی نیم  ک ــوار بیابان در ن

ــه  ــت و ب ــع شده  اس ــار واق ــد غب ــز کمربن در مرک

طورطبیعــی میزان بســیار کمی بــارش ســاالنه دارد.

قطره  های پراکنده 

ــن  ــران بی ــاالنه  ی ای ــارش س ــط ب ــزان متوس می

۲۳۰ تــا ۲۵۰ میلی متــر در ســال اســت کــه 

بــارش  میانگیــن  یک  ســوم  از  مقــدار  ایــن 

ــارش  ــزان ب ــن می ــت. ای ــر اس ــم کمت ــی ه جهان

ــه  ــه ب ــت و باتوج ــت نبوده  اس ــان ثاب ــی زم در ط

عملکــرد ســازوکارهایی چــون تغییــر میــزان 

انــرژی دریافتــی زمیــن از ســوی خورشــید و 

ــد. ــر می کن ــی، تغیی ــای اقلیم ــان چرخه  ه  نوس

ــران  ــات ای ــا ف ــود ت ــبب می ش ــر س ــن ام همی

به  همــراه دیگــر مناطــق در نیم  کره  ی  شــمالی 

به  طــور متنــاوب دوره  هــای خشــک و مرطــوب را 

تجربــه کنند. بررســی میانگین بارندگی ســاالنه  ی 

ایــران در ۱۱۵ ســال گذشــته )از ۱۹۰۱ تــا ۲۰۱۵ 

ــران در  ــات ای ــه ف ــد ک ــان می ده ــادی( نش می

دهــه  ی ۸۰ و ابتــدای دهه  ی ۹۰ میــادی )۱۳6۰ و 

۱۳۷۰( یــک دوره  ی پربــارش را تجربــه کرده  اســت 

و از اواســط دهــه  ی ۹۰ و آغــاز قــرن بیســت  ویکم، 

 بــا افــت شــدید میــزان بــارش روبــه رو بوده  اســت. 

ــت  ــان نیس ــران یکس ــی در ای ــش بارندگ پراکن

و نقــاط مختلــف ســرزمین مــا، باتوجــه بــه 

ــا  ــته کوه  ه ــت رش ــی و موقعی ــرایط توپوگراف ش

میــزان متفاوتــی بارندگــی را دریافــت می کننــد. 

ســاالنه  ی  میانگیــن  و  پراکنــش  نقشــه  ی 
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کــه  می  دهــد  نشــان  ایــران  در  بارندگــی 

بیشــترین  البــرز،  و  زاگــرس  رشــته  کوه  های 

 میــزان بــارش ســاالنه را دریافــت می کننــد.

ســواحل  جنوبی خــزر و منطقــه  ی مرکــز و جنــوب 

ــه  ی  ــینه و کمین ــب بیش ــه ترتی ــم ب ــرق ه ش

ــد. ــی را طــی یکســال دارن بارندگ

دیوارهای بلند 

توپوگرافــی خشــن ســرزمین ایــران و وجــود 

شــرق  و  زاگــرس  البــرز،  رشــته  کوه  های 

رودخانه هــای  شده  اســت  باعــث  ایــران 

دائمــی و فصلــی مســئولیت توزیــع آب  هــای 

ســطحی را در قالــب شــش حوضــه  ی آبریــز 

ــد.  ــده بگیرن ــه عه ــران ب ــرزمین ای ــی در س  اصل

از میــان حــدود ۲۵۰۰ رودخانــه  ی فصلــی و 

ــی را در  ــه، نقش  اصل ــداد ۳۰ رودخان ــی، تع دائم

 آب  رســانی بــه فــات ایــران ایفــا می  کننــد. 

کشــور  دریافتــی  بــارش  میانگیــن  حجــم 

حــدود ۳۷6 کیلومتر  مکعــب در ســال اســت 

ــه  ــیدن ب ــش از رس ــم پی ــن حج ــه 66% از ای ک

آب  کل  حجــم  می شــود.  بخــار  رودخانه  هــا 

ــدود ۱۳۷/۵  ــران ح ــی در ای ــر دریافت تجدیدپذی

کیلومترمکعــب در ســال اســت کــه از ایــن 

مقــدار ۹ کیلومترمکعــب در ســال از منابــع آبــی 

تامیــن می  شــود. ایــران  مرزهــای  از   خــارج 

ــر  ــغ ب ــور بال ــل کش ــر داخ ــع آب تجدیدپذی مناب

ــه  ــتند ک ــال هس ــب در س ۱۲۸/۵ کیلومترمکع

از ایــن مقــدار ۹۷/۳ کیلومترمکعــب در ســال 

بــا آب  هــای ســطحی و ۴۹/۳ کیلومترمکعــب 

زیرزمینــی  آب  هــای  به  وســیله  ی  ســال  در 

ــم  ــب از حج ــود. ۵/۴ کیلومترمکع ــن می ش تامی

وســیله  ی  بــه  درســال  ســطحی  آب  هــای 

چشــمه ها و ۱۲/۷ کیلومترمکعــب درســال از 

حجــم آب  هــای زیرزمینــی از راه نفــوذ آب از 

ــن  ــه ای ــود ک ــن می ش ــا تأمی ــتر رودخانه ه بس

ــب  ــروز ۱۸/۱ میلیون  مترمکع ــب ب ــئله موج مس

همپوشــانی در منابــع شده  اســت و اختــاف 

 عــددی  ای در آمــار و ارقــام ایجــاد می کنــد.

آب  هــای  از  کیلومترمکعــب   ۵۵/۹ ســاالنه 

ســطحی ایــران بــه دریــا می  ریــزد یــا وارد 

ــه  ــود اینک ــود. باوج ــایه می  ش ــورهای همس کش

دریــای  و  فــارس  خلیــج  آبریــز  حوضــه  ی 

را  کشــور  مســاحت  یک  چهــارم  عمــان، 

ــی  ــع آب ــی از مناب ــی نیم ــد، ول ــش می دهن پوش

ــای داده  اســت. ــود ج ــران را در خ ــر ای  تجدیدپذی

درمقابــل حوضــه  ی آبریــز فات  مرکــزی کــه 

بیــش  از نیمــی از مســاحت کشــور را شــامل 

می شــود کمتــر از یک  ســوم منابــع آبــی را 

داراســت.

آب کم است

بررســی آمارهــای برداشــت آب در کشــور از ســال 

۱۹6۱ تــا ســال ۲۰۱۸  )۱۳۴۰ تــا ۱۳۹۷( میادی 

نشــان می دهــد کــه همــواره بیــش  از ۹۰ درصــد 

آب قابل  دســترس در کشــور صــرف مصــارف 

ــال  ــزان در ۵۵ س ــن می ــود و ای ــاورزی می ش کش

گذشــته تغییــر چندانــی نکرده  اســت. درمقابــل بــا 

افزایــش جمعیــت و همچنیــن توســعه  ی صنایــع 

ــه  ــش ب ــن دو بخ ــرف آب در ای ــور، مص در کش

ترتیــب بــا هفــت و دو برابــر افزایــش روبــرو 
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می  دهنــد  نشــان  پیش  بینی  هــا  بوده  اســت. 

میــادی  بــا ســال ۱۹6۱  مقایســه  کــه در 

برداشــت   )۱۴۰۱(  ۲۰۲۲ ســال  در   ،)۱۳۴۰(

ــرای  ــر و ب ــا ۹ براب ــی ت ــارف خانگ ــرای مص آب ب

 مصــارف صنعتــی تــا ۵ برابــر افزایــش پیدا  کنــد. 

ــرخ ۳/۸  ــا ن ــران ب ــی در ای ــع آب ــه  ی مناب تخلی

کیلومترمکعــب در ســال در حــال وقــوع اســت که 

ــزی  ــه  ی فات  مرک ــدار آن در ناحی ــترین مق بیش

ســطحی  آب  هــای  موجــودی  کمتریــن  بــا 

رخ  می دهــد. 

بارشــد جمعیت، گســترش کشــاورزی و راه  اندازی 

صنایــع جدیــد، نیــاز آبــی کشــور بیشــتر 

خواهدشــد و نــرخ برداشــت از منابع  آبــی افزایــش 

ــرد. نوســان  های طبیعــی اقلیمــی  ــدا خواهد  ک پی

به  همــراه گرمایــش کلــی حاصــل از فعالیت  هــای 

توســعه  ای بشــر شــرایط مناســبی را برای آینده  ی 

بــارش در نوارهــای بیابانــی کره  زمیــن رقــم 

نخواهــد زد و کشــور مــا هــم ماننــد بســیاری از 

کشــورهای منطقــه بــا کاهــش بارندگــی مواجــه 

ــود. خواهدب

ــال های  ــن در س ــطح زمی ــای س ــه  ی دم مقایس

۲۰۱۸ و ۲۱۰۰ میــادی )۱۳۹۷ و ۱۴۷۹( نشــان 

ــطح  ــای س ــی، دم ــد فعل ــا رون ــه ب ــد ک می ده

ایــران در ســال ۲۱۰۰  زمیــن در منطقــه  ی 

ــه  ــدود ۴ درج ــا افزایشــی ح ــادی )۱۴۷۹( ب می

ســانتی  گراد نســبت بــه امــروز روبــرو خواهدشــد.

ــن  ــش میانگی ــا کاه ــه ب ــا البت ــش دم ــن افزای ای

میــزان  کــه  خواهدبــود  همــراه  بارندگــی 

بهره  منــدی ایــران از نــزوالت جــوی را کمتــر 

زمیــن  دمــای ســطح    افزایــش  خواهدکــرد، 

ــری  ــان کمت ــر شــده، زم ــش تبخی موجــب افزای

ــه ســفره های  ــرای نفــوذ آب  هــای ســطحی ب را ب

آب  زیرزمینــی فراهــم مــی  آورد کــه نتیجــه  ی 

ــی  ــای ســطحی و زیرزمین ــر آب  ه ــت ذخای آن اف

ــران  ــود. ایــن مســئله چالــش آب را در ای خواهدب

خواهدکــرد. پیچیده  تــر 

جنگ آب 

خشکســالی را از قدیــم به عنوان بی ســروصداترین 

بــای طبیعــی می شناســند؛ در حالــی کــه 

خســارت های ناشــی از خشکســالی به  مراتــب 

بیشــتراز دیگــر بایای  طبیعــی اســت. وقــوع یــک 

دوره  ی خشکســالی شــدید می توانــد عاوه  بــر 

ــه  ــه طورمعمــول ب خســارت  های آشــکاری کــه ب

محصــوالت کشــاورزی و دامپــروری وارد می کنــد، 

باعــث قحطــی هــم بشــود. 

ــن و 6۰% کل  ــکی  های زمی ــش از ۴۵% از خش بی

آب  هــای شــیرین ایــن کره  ی  خاکــی، بــا ۲6۳ 

ــیده  ــی پوش ــترک بین  الملل ــز مش ــه  ی آبری حوض

ــی  ــا دارای قلمرو  های ــور دنی ــت. ۱۴۵ کش شده  اس

در ایــن حوضه  هــای مشــترک هســتند و ۲۱ 

کشــور هــم به  طــور کامــل در حوضه  هــای آبریــز 

بین المللــی واقــع شــده اند.

ــن  ــه ای ــا ب ــردم دنی ــه ۴۰% م ــک ب ــی نزدی زندگ

ــترک  ــع  آب مش ــی و مناب ــای بین  الملل رودخانه  ه

ــع  آب، صنعتی  شــدن  وابســته اســت. کمبــود مناب

جوامــع، افزایــش مصــرف ســرانه و چالــش تغییــر 

اقلیــم سبب  شــده کــه رقابــت برســر بهره بــرداری 

به  طــور  مشــترک  منابــع  ایــن  از  بیشــتر 

ــد.  ــش پیداکن چشــمگیری افزای

پیــش  رود،  منــوال  به  همیــن  وضــع  اگــر 

ســبب  یک  ســو  از  منابع  آبــی  محدودیــت 

ــش  ــرای بخ ــی ب ــی کاف ــود محصوالت  غذای کمب

عمــده ای از جمعیــت جهــان کــه درمناطــق 

خشک  و  نیمه  خشــک زندگــی می  کننــد، می  شــود 

و از  ســوی دیگــر، باعــث افزایــش قیمــت غــذا در 

ــد.  ــی خواهدش ــی کاف ــع آب ــا مناب ــورهایی ب کش

ایــن کمبــود غــذا کــه حاصــل محدودیــت 

و تســلط  اســت، ســبب کنتــرل  منابع  آبــی 

کشــورهای دارای منابع  آبــی برکشــورهای محــروم 

ــه  ــد آب را ب ــه می  توان ــد ک ــع  آب خواهدش از مناب

ــتعمار در  ــرای اس ــد ب ــای قدرتمن ــی از ابزاره یک

ــد.  ــل کن ــده تبدی آین

در ۵۰ ســال گذشــته بیــش  از ۳۷ مــورد تنش آبی 

ــت  ــورت گرفته  اس ــف ص ــورهای مختل ــن کش بی

کــه منجــر بــه درگیری  هــای نظامــی شده  اســت. 

از آنجــا کــه آب برخــاف نفــت هیــچ جایگزینــی 

ــای  ــد جنگ ه ــی کرده  ان ــی پیش  بین ــدارد، برخ ن

قــرن ۲۱ به  ویــژه در خاورمیانــه، نــه برســر ذخایــر 

نفــت بلکــه برســر منابــع آب خواهدبــود.


