آموخته های ما را که جهانی شده بخود بازگردانید
خسرو اميرحسيني

در روس��تای محل تولد کاتب این سطور مهندس
آبیاری قدمت  400س��اله م��ی دارد عملکرد این
سنت روستای ویدر هماره از خوشک سالها سربلند
بیرون آم��ده و قنوات .چش��مه س��اران آن پرآب
ش��یرین و مزارعه سرس��بز .چند س��الی است که
سیل مهاجران س��الهای چهل و پنجاه بعنوان ایام
تعطیالت لطف کرده و سری به محل تولد می زنند
با خود قوانینی آورده و اعمال می کنند که حاصل
آن ش��ده که امروز باید توسط تانکر آب خریداری
شده اندک مانده درخت از آن باغهای سرسبز آب
دوانی ش��ود و آب آشامیدنی هم بحمداهلل به وفور
در داخل بطری پالستیکی در طبقات یخچالها چه
خنک ها؟!!
در نس��ل پدران آب زمس��تان که در کشت دخیل
نیست به گودال های ساخته شده در جوار چشمه
س��ارها و قنوات هدایت می ش��د و بقول قدما آب
زمستان را به کنکه چال می برم پر می کنم در بهار
تابستان از چشمه ساران و قنوات برون می کشم تا
یک دانه گندم کشتم  70دانه شود کندوله پر تنور
گرم احشام سیر زین نعمت خداوند و همت راست
قامتان چاله مله ،سره ،جیرین مله ،باالن مله ،قاال
خانلوق ،زمستان بیدار ،زمین پرآب ،می شود ویدر
آباد این مختص��ر گفتیم تا هم خوانندگان محترم
لطف کنند که درد کش��یده ای با ش��ما سخن می
گوید و حاصل خش��کیده ای آه دل سوز می کشد
و اکنون می رویم آنجا که باید دس��ت از آس��تین
بیرون کش��د و درد را درم��ان کند و آموخته های
ما که جهانی ش��ده بخ��ود بازگرداند و امروز به آن
توجه داشته باشیم .حفر قنوات ،از معجزات ایرانی
اس��ت به جهانیان این را در گ��وش فرزندان خود
هم بخوانیم
ح��ل بحران مناب��ع آب زيرزمين��ي و بازنگري در
سياست ها
بحران فاجعه باري ،دشت ها و آبخوان هاي کشور
را فراگرفت��ه اس��ت .پيامدهاي اين بح��ران عالوه
ب��ر نابودي کم��ي وکيفي آبخوان ها ،فرونشس��ت
سراسري دشت ها را در پي دارد که از آن به زلزله
خاموش تعبير مي ش��ود .در اثر فرونشست زمين
مراکز مسکوني ،تاسيسات شهري ،راه هاي ارتباطي
ج��اده اي و ريلي و ميراث تاريخ��ي -فرهنگي در
معرض آسيب جدي هستند و خسارت وارده قابل
تخمين و جبران نخواهد بود.
متاسفانه اين بحران پنهان از ديدگان است و اهميت
و بزرگي آن آنچنان که شايس��ته اس��ت ،احساس
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نمي شود .در اين نوشتار نشان داده خواهد شد که
دو سياست کلي و جاري در کشور در ارتباط با آب
که عبارتند از :الف سياست پرداخت يارانه به حامل
هاي انرژي در بخش کشاورزي؛
ب سياست توس��عه روش هاي نوين آبياري تحت
فش��ار؛ خود عامل تش��ديد و تداوم بحران آب
زيرزميني در کشور هستند .همچنين با تکيه
بر مباني کارشناسي نشان داده خواهد
ش��د تا زماني که سياست هاي جاري
کشور موردتجديدنظر جدي قرار نگيرند،
تالش ها و برنامه ريزي هاي در دست انجام
مسئوالن کش��ور براي مقابله با بحران آب
زيرزميني بي نتيجه خواهد بود.
در اي��ن نوش��تار همچنين با نق��د نگرش عمومي
و رايج مبني بر اينکه برداش��ت ه��اي غيرمجاز از
منابع آب زيرزميني علت بروز بحران است ،ضمن
بازتعريف برداشت مجاز و غيرمجاز با درنظرگرفتن
توان اکولوژيک دش��ت ها ،نش��ان داده خواهد شد
حت��ي با حذف کامل برداش��ت هايي که با تعريف
قراردادي موجود ،غيرمجاز ناميده مي ش��وند روند
تخريب و نابودي آبخوان ها متوقف نمي ش��ود و با
شتاب کمتر ،تداوم خواهد يافت.
 -١ابع�اد بح�ران آب زيرزمين�ي کش�ور از زب�ان
مسئوالن:

 معاون دفتر آب و خاک س��ازمان محيط زيستکشور ٧٠« :درصد سفره هاي آب زيرزميني کشور
در  ١٠تا  ١٥س��ال گذش��ته تاکنون روبه کاهش
هس��تند .اين کاهش يعني اينکه سطح آب سفره
هاي زيرزميني و آبخوان هاي کش��ور روبه کاهش
اس��ت .آن چيزي ک��ه به عنوان بح��ران درياچه
ارومي��ه از آن ياد مي ش��ود ،چن��د برابر آن در
زيرزمين درحال وقوع است و علت آن استفاده
بي رويه از منابع آب شيرين در کشور است».
 مدي��ر ام��ور زمي��ن شناس��ي ،مخاط��راتزيست محيطي س��ازمان زمين شناسي کشور
(محمدج��واد بلورچي) ٣٠٠« :دش��ت از ٦٠٠
دشت کشور در معرض خطر افت شديد منابع آب
و فرونشس��ت زمين قرار دارند .فرونشست پديده
اي بدون بازگش��ت اس��ت که در نيمي از دشت
هاي کش��ور اتفاق افتاده اس��ت .فرونشست زمين
مانند سرطان خاموشي است که کسي متوجه آن
نمي شود و در آن امکان ازدست دادن زمين براي
هميشه اتفاق مي افتد».
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 مق��ام مس��ئول در وزارتني��رو (محمدعلي مصطف��وي چهارم
اس��فند « )٩٣از  ٦٠٩دش��ت و مح��دوده
مطالعاتي کش��ور هم اکنون  ٣١٧دش��ت جزء
مناطق ممنوعه و بحراني اس��ت که اين تعداد در
سال  ١٣٩٢حدود  ٢٩٧دشت بوده است .طي ١٥
س��ال گذش��ته حدود  ٨٠ميليارد مترمکعب و در
هفت سال گذشته حدود  ٣٨ميليارد مترمکعب از
ذخاير آب زيرزميني نابود شده که اين اقدام يعني
خسران به سرمايه ملي.
اگرچ��ه تعداد برداش��ت ها
از ٧٣٧ه��زارو  ٨٣٧فق��ره
در س��ال  ١٣٨٤-٨٥ب��ه
٩٨٥هزارو  ٣٠٨فقره در سال -٩٢
 ١٣٩١افزاي��ش يافته ولي حجم آب
برداشتي کاهش يافته و از  ٧٩ميليارد
مترمکعب به  ٦٤ميلي��ارد مترمکعب
کاه��ش يافته اس��ت .اي��ن کاهش
از آغ��از مرگ و ناب��ودي تدريجي
آبخوان ه��ا خبر مي دهد.

اظه��ارات مديرکل دفتر نظام هاي حفاظت و بهره
برداري آب و آبفاي وزارت نيرو (آقاي ميبدي) در
اين خصوص گوياست:
«در سال هاي گذشته آبدهي منابع آب زيرزميني
ش��امل چاه ها ،چش��مه ها و قنات ه��ا بين  ٢٠تا
 ٤٠درصد کاهش يافته و به همين تناس��ب سطح
زيرکش��ت نيز کاهش يافت��ه و در برخي
اس��تان ها مانند کرمان ساالنه هفت هزار
هکتار از باغ ها خش��ک مي ش��وند .با بحراني
ش��دن وضعيت دش��ت ها در سطح کشور که
 ٦٠٩دشت ممنوعه شده ميزان آبدهي از چاه

هاي مجاز  ٤٠درصد کاهش يافته است»
اين روند همچنان ادامه دارد و در سال هاي آينده
ني��ز همزمان ب��ا تخريب و ناب��ودي کمي و کيفي
آبخوان ها ،کاهش هر چه بيش��تر آبدهي چاه ها،
چشمه ها و قنوات گريزناپذير خواهد بود.
 -٢اقدامات و برنامه ريزي ها براي مقابله با بحران
آب زيرزميني کشور:

محمدعلي مصطفوي ،مقام مسئول در وزارت نيرو
در اس��فند « :٩٣هم��ه تالش ما اين اس��ت که از
 ٥/٧ميلي��ارد مترمکعب آب اضافه اي که س��االنه
از س��فره هاي آب زيرزميني کش��ور برداشت مي
شود ،جلوگيري کنيم تا در بلندمدت کسري ١١٠
ميليارد مترمکعبي مخ��زن آب زيرزميني جبران
شود».
اين پرس��ش مهم مطرح است که اقدامات و برنامه
ه��اي دولت در مقابله با بح��ران آب زيرزميني
کش��ور کدام اند و ميزان اثربخشي آنها چقدر
است؟ بر مبناي اظهارنظرها و برنامه ريزي
ها و اقدامات در دس��ت انجام ،برنامه هاي
دول��ت براي مقابله با بحران آب زيرزميني کش��ور
عبارتند از:
 جلوگيري از حفر چاه هاي غيرمجاز؛ تالش براي جلوگيري از برداشت هاي غيرمجاز؛ کنترل برداشت آب از طريق نصب کنتورهايهوشمند؛
به داليلي که در ادام��ه خواهد آمد اين رويکرد
دول��ت حتي در صورت موفقي��ت در اجراي
کام��ل آن ،راهکار موثري ب��راي بحران آب
زيرزميني کشور نخواهد بود.
 -٣دالي�ل ناکافي ب�ودن اقدام�ات و برنامه هاي
دولت در مقابله با بحران آب زيرزميني:

چنين برداشت مي شود که علت بحران پديدآمده،
برداش��ت از طريق چاه هاي غيرمجاز از منابع آب
زيرزميني اس��ت .علت اين برداش��ت نادرست آن
است که به اين واقعيت مسلم توجه نمي شود که
مجوزهاي صادرش��ده بيش از توان اکولوژيک
دش��ت هاي کشور است و عامل بحران
تنها ناش��ي از برداشت هاي غيرمجاز
نيس��ت .در اي��ن خصوص س��خنان
مدي��رکل دفتر نظام ه��اي حفاظت و
بهره برداري آب و آبفاي وزارت نيرو گوياست:
«هم اکنون  ٤٥٠هزار حلقه چاه کش��اورزي مجاز
در کش��ور وجود دارد .پيش بيني مي کنيم حدود
شش ميليارد مترمکعب اضافه برداشت از چاه هاي
مجاز داشته باشيم».
در اينجا به صراحت بايد تاکيد کرد که جلوگيري
از برداش��ت هاي غيرمجاز ،بح��ران آب زيرزميني
کش��ور را به تنهايي چاره نمي کند .فراموش نشده
است که در سال  ١٣٨٥با تصويب مجلس شوراي
اسالمي با يک مصوبه کليه چاه هاي غيرمجاز تا آن
تاريخ يعن��ي  ١٠٣هزار حلقه چاه غيرمجاز -مجاز
شمرده شدند بدون آنکه توان اکولوژيک دشت ها
مورد بررس��ي قرار گيرد .بنابراي��ن به صرف اينکه
تش��ريفات اداري الزم ب��راي ص��دور پروانه حفر و
بهره برداري از چاه طي شده باشد ،نمي توان ادامه

برداش��ت چاه هاي مج��از را بي خطر و بدون زيان
براي آبخوان ها تلقي کرد.
سياس��ت نصب کنت��ور هوش��مند و جلوگيري از
برداش��ت مازاد بر پروانه نيز اگرچه ش��تاب نابودي
آبخوان ها را کاهش مي دهد ولي از آنجا که ميزان
من��درج در پروانه بيش از توان اکولوژيک دش��ت
هاست عمالروند تشديد بحران را متوقف نمي کند.
 -١-٣سياست عمده جاري در کشور عامل تشديد
و تداوم بحران:
دو سياست عمده اي که روند نابودي آبخوان ها را
موجب شده يا تشديد کرده است عبارتند از:
الف -سياست پرداخت يارانه به حامل هاي انرژي
براي پمپاژ آب در بخش کشاورزي؛
ب -سياست توسعه روش هاي نوين آبياري تحت
فشار.
ب��ه داليلي که ذکر خواهد ش��د اين دو سياس��ت
عمده جاري در کشور از عوامل پديدآورنده ،تشديد
کنن��ده و ت��داوم دهنده بح��ران آب زيرزميني در
کشور هستند.
الف -سياست پرداخت يارانه به حامل هاي انرژي
براي پمپاژ آب در بخش کشاورزي
درح��ال حاضر بهاي برق براي پمپاژ آب در بخش
کش��اورزي با يارانه زياد محاس��به مي شود .ميزان
يارانه پرداختي دولت به حدي است که عمال قيمت
برق محاسبه شده در بخش کشاورزي کمتر از سه
درصد بهاي تمام ش��ده برق است .اين سياست به
منزله به کارگرفتن سازوکارها و مشوق هاي مالي
براي تشويق کش��اورزان به برداشت هرچه بيشتر
آب است .نتيجه چنين سياستي آن شده است که
پمپ��اژ آب آبخوان ها از اعماق  ٣٠٠متري و پمپاژ
آب از منابع س��طحي تا ارتفاع  ٦٠٠متري صورت
بگيرد و براي کش��اورز از نظ��ر اقتصادي مقرون به
صرفه باشد.
ب��راي نجات آبخوان هاي کش��ور بايد به دوگانگي
در سياس��ت گذاري هاي کالن پايان داده ش��ود.
سياس��ت دوگانه اي که از يک سو دولت ،نگران از
نابودي آبخوان ها درصدد جلوگيري از برداشت بي
رويه آب از آبخوان ها است و در همان حال مشوق
هاي مالي براي تش��ويق کشاورزان به پمپاژ هرچه
بيشتر آب به کار گرفته مي شود.
ترديدي نيس��ت بحران اضافه برداشت از منابع آب
زيرزميني ،راه حل پليس��ي و انتظامي ندارد .براي
خاتمه دادن به تاراج ذخاير آب زيرزميني کش��ور،
تحويل حامل هاي انرژي در بخش کش��اورزي به
قيمت تمام شده راهکار موثري است که بسياري از
پمپاژها را غيراقتصادي مي کند و به اين برداش��ت
لجام گس��يخته پايان مي دهد .بديهي است براي
کش��اورزاني که ب��ا اجراي اين سياس��ت اصولي با
کاهش سطح کشت و ازدست دادن درآمد روبه رو
خواهند شد ،اتخاذ سياست هاي حمايتي ازجمله
پرداخت يارانه خريد براي محصول نهايي کشاورز
و نيز سياست هاي اش��تغال زايي ضرورت خواهد
داشت.
ب -سياست توسعه روش هاي نوين آبياري تحت
فشار عامل تشديد بحران آب زيرزميني در کشور
سياس��ت جاري در کشور درخصوص توسعه روش
هاي نوين آبياري تحت فشار با هدف گذاري صرفه
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جوي��ي در مص��ارف آب برخالف پي��ش بيني ها
عمالموجب تشديد بحران آب زيرزميني در کشور
مي ش��ود .اين سياست که با پرداخت  ٦٥درصد تا
 ٨٥درصد هزينه هاي اجراي س��امانه هاي آبياري
تحت فش��ار به صورت پرداخ��ت بالعوض دولتي
و مابقي به صورت تس��هيالت بانک��ي کم بهره در
دست اجرا اس��ت ،عمالهزينه هاي سنگيني را به
بودج��ه عمومي تحميل مي کند ول��ي به داليلي
که ذکر خواهد ش��د نه تنها وضعيت آبخوان ها را
بهبود نخواهد داد بلکه موجب تش��ديد بحران آب
زيرزميني کشور شده است و خواهد شد.
 -٢-٣داليل تشديد بحران آب زيرزميني در کشور
در اثر توسعه روش هاي نوين آبياري کشور
 -١-٢-٣توس��عه کش��ت از مح��ل کاهش حجم
فرونشت عمقي:
در روش ه��اي آبي��اري س��طحي ،بخش��ي از آب
مصرفي کش��اورزان ب��ه صورت فرونش��ت عمقي
موج��ب تغذيه آبخوان مي ش��ود .ب��ا تغيير روش
آبياري سطحي و جايگزين کردن روش هاي نوين
آبياري تحت فشار به جاي آن ،عمالحجم فرونشت
عمقي آبياري کاهش مي يابد و يکي از منابع تغذيه
آبخوان ها قطع مي ش��ود .ازآنجاکه در کش��ور ما،
آب عامل محدود کننده اصلي اس��ت و کشاورزان
با آبياري س��طحي قادر به آبياري کل اراضي خود
نيس��تند ،پس از استقرار سامانه هاي نوين آبياري
تحت فشار از محل کاهش تلفات فرونشت عمقي
اقدام به توسعه کش��ت مي کنند .نتيجه اين روند
ادامه برداش��ت آب از آبخوان ه��ا و کاهش تغذيه
آبخوان و توس��عه کشت شده است .درواقع نتيجه
عملي سياست جاري دولت در زمينه توسعه روش
هاي نوين آبياري تحت فش��ار ،تداوم برداشت آب
از آبخوان ها به ميزان گذش��ته و توسعه کشت از
محل جلوگيري از تلفات فرونشت عمقي و تغذيه
آبخوان ها بوده است.
 -٢-٢-٣افزايش تلفات تبخير آب در روش آبياري
باراني
حدود  ٨٥درصد اراضي کشاورزي کشور به کاشت
محصوالت زراعي اختصاص دارد .بخش عمده اي
از اراضي زراعي کشور پس از اجراي سامانه هاي
نوين آبياري تحت فشار با سامانه آبياري باراني
موردبهره برداري قرار مي گيرند .در سامانه آبياري
باران��ي تلفات تبخي��ر آب مصرفي در مقايس��ه با
آبياري سطحي و سنتي افزايش مي
يابد .زيرا در سامانه آبياري باراني ،سه
سطح تبخير وجود دارد:

در تن��اوب هاي زماني کوتاه ت��ر صورت مي گيرد
عمالحج��م تلف��ات تبخير و درنتيج��ه حجم آب
مصرفي در آن در مقايس��ه ب��ا روش هاي آبياري
سطحي بيشتر است.
 -٣-٢-٣تحقيقات دانشگاه آيداهو مبني بر افزايش
مصارف آب در اثر باالبردن راندمان آبياري
اساتيد دانشگاه آيداهو نتايج پژوهش هاي تجربي
خ��ود در  ٩٠٠هزار نمونه که هر نمونه معرف ٠/٩
هکتار بوده اس��ت را ارائه کرده ان��د .مطابق نتايج
تحقيق��ات مزبور افزايش راندم��ان آبياري نه تنها
منجر به کاهش مصارف آب نمي ش��ود بلکه باعث
افزاي��ش مصارف آب مي ش��ود .آنها با اس��تناد به
نتاي��ج ديگر پژوهش هاي ص��ورت گرفته گزارش
کرده اند« :تبخير و تعرق گياه با اس��تقرار آبياري
قطره اي ش��ش تا  ١٠درصد بيش از روش آبياري
سطحي است» ( )Buret et al 2002همچنين به
پژوهش هاي ديگر استناد کرده اند که تاييد کرده
است «مصارف آب در اثر باالبردن راندمان آبياري
کاهش نمي يابد و حتي ممکن است افزايش يابد».
( ))Scheierling et al 2004آنها نتايج پژوهش��ي
ديگر را ارائه کرده اند که در آن هش��دار داده شده
اس��ت« :صرفه جويي تضمين ش��ده نيست و بايد
بحراني ترشدن وضعيت پيش بيني شودPerry( .
)et 2009

اين در حالي است که به روشني به پژوهشي ديگر
استناد کرده اند که در آن اعالم شده است« :در اثر
باالبردن راندمان آبياري ،حجم آب مصرفي افزايش
خواهد يافت».
()Huffaker and Winittlesey 2003

در مقاله استادان دانشگاه آيداهو ،سه مکانيسم که
موجب مي شود اصالح تکنولوژي آبياري و يا بهبود
مديريت ،موجب افزايش حجم آب مصرفي شود به
شرح زير نام برده شده است:
« -1آبياري قطره اي قسمت محدودتري از خاک
را آبي��اري مي کند ول��ي اين مح��دوده در مدت
طوالني تري خيس است»)Burt et al2002( ..
« -2حجم آب صرفه جويي ش��ده صرف توس��عه
کشت مي شود».
« -3اصالح تکنولوژي و بهبود مديريت موجب
افزاي��ش تولي��د محصول مي ش��ود که اين
افزايش موجب افزاي��ش حجم آب مصرفي
مي ش��ود حتي اگر توس��عه اي
صورت نگرفته باشد».

سطح اول :تبخير در هوا در اثر پخش
ذرات آب در هوا؛
سطح دوم :تبخير از سطح برگ؛
سطح سوم :تبخير از سطح زمين؛
مقايس��ه آبياري باراني با س��ه س��طح تبخير با
آبياري س��طحي که يک سطح تبخير دارد،
نش��ان مي دهد توسعه سامانه نوين آبياري
تحت فشار باراني نه تنها منجر به صرفه جويي
در مص��رف آب نمي ش��ود بلکه تلفات تبخير
را افزايش مي دهد .ازآنجاکه در آبياري باراني
م��دت آبياري بيش��تر و آبياري با تکرار بيش��تر و
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 -٤نتيجه گيري

 - ١بح��ران آب زيرزميني در کش��ور گس��ترده و
عميق اس��ت و با توجه به پيامد آن در بروز پديده
فرونشس��ت سراسري دش��ت ها ،نيازمند درپيش
گرفتن سياست هايي هماهنگ و موثر براي احياي
آبخوان ها است.
 -٢تعريف قانوني رايج که طي ش��دن تش��ريفات
قانوني و اداري منجر به صدور مجوز برداش��ت آب
از آبخوان ها را مبناي مجازشمردن برداشت آب از
آبخوان ها مي داند ،نيازمند بازنگري اساسي است.
در صدور مجوز برداشت ها توان اکولوژيک کنوني
دشت ها درنظر گرفته نشده است و درنتيجه بيش
از توان اکولوژيک دش��ت ها ،تحت عنوان برداشت
مجاز ،پروانه هاي برداش��ت آب از آبخوان ها صادر
شده است.
 -٣سياس��ت هاي ناهماهنگ ج��اري که با اعطاي
يارانه زياد به حامل هاي انرژي پمپاژ آب از آبخوان ها،
مردم به برداشت هرچه بيشتر آب ترغيب مي شوند.
 - ٤سياس��ت توسعه سامانه هاي نوين تحت فشار
ب��ه اهداف تعيين ش��ده ب��راي آن يعن��ي کاهش
مص��ارف آب و کاهش بحران آب در کش��ور نمي
انجامد .توسعه روش هاي نوين آبياري تحت فشار
ب��ه دليل قطع کردن آب برگش��تي در روش هاي
آبياري س��طحي به آبخوان که يکي از منابع تغذيه
آبخوان است.
اجراي آبياري تحت فشار در مناطقي توجيه پذير
است که به عنوان آبياري تکميلي در مواقع خشکي
به کار گرفته ش��ود .بديهي است اين مناطق جزء
مناط��ق نيمه مرطوب ب��وده و آب به طور عمده از
بارندگي تامين مي ش��ود .ازاين رو رطوبت نسبي
هوا نيز باالست .بنابراين ميزان تبخير بسيارکمتر از
تبخير در مناطق خشک که رطوبت نسبي پاييني
دارد ،است.
 -٥بحران فراگير آب زيرزميني در کشور نيازمند
نگرش��ي ن��و و بازنگري در رويکردهاي گذش��ته و
سياس��ت هاي جاري چه در حوزه مديريت منابع
آب و چه در حوزه قيمت گذاري حامل هاي انرژي
مصرفي در بخش کشاورزي است.

