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وضعیت قرم ِزآبی

دانشجوی کارشناسی مهندسی طبیعت دانشگاه تهران

خطر در کمین است
دربعضــی مناطــق دنیــا ،آب تمیز و تصفیهشــده به

مترمکعــب قــرار داشتهباشــد ،منطقــه دچــار

راحتــی و با بازکردن شــیر آب در دســترس اســت.

«کمآبــی» اســت و وقتــی منابــعآب کمتــر

درمناطــق دیگــر ،مردم بایــد چندین کیلومتــر راه

از  ۱۰۰۰مترمکعــب شــود ،آن منطقــه بــا

برونــد تــا بــه منابــع آب قابــل آشــامیدن دســت

«کمبــودآب» مواجــه اســت .شــاخص تنــشآب

پیداکننــد .امــا چطــور میتــوان دسترســیپذیری

بیشــتر اوقــات درطــول زمــان تغییــر میکنــد.

ایــن مــادهی حیاتــی را اندازهگیــری کــرد؟

از یکســو بــا رشــد جمعیــت یــا مهاجــرت

بــرای اینمنظــور ،معمــوال میــزان آبمصرفــی

ســاکنان یــک ناحیــه ،میــزان تقاضــا دســتخوش

یــک ناحیــه را نســبت بــه انــدازهی منابع آبــی آن

تغییــر میشــود .از ســویدیگر ،تغییــرات

میســنجند .ایــن نســبت عرضــه بــه تقاضــا کــه

اقلیمــی و گرمایــش جهانــی بــا افزایــش دمــا و

تحتعنــوان شــاخص «تن ـشآب» یــا (شــاخص

بــه هــم ریختــن الگوهــای بــارش باعــث نوســان

فالکنمــارک) شــناخته میشــود ،میــزان منابع آب

شــدید منابــع میشوند.ســازمان بینالمللــی

موجــود درســال ب ـهازای هرفــرد را در کشــورها و

غیرانتفاعــی «موسســه منابــع جهانــی» ()WRI

مناطــق مختلــف نشــان میدهــد .درحالحاضــر و

نقشــهای را تهیــه کردهاســت کــه نشــاندهندهی

طبــق شــاخص تنــشآب ،اگــر ســرانهی منابع آب

نوســانات تنـشآب سراســر دنیــا تــا ســال ۲۰۴۰

ســاالنه منطقهای کمتر از  ۱۷۰۰مترمکعب باشــد،

اســت .تخمیــن ایــن موسســه عواملــی مثــل

آن کشــور یــا منطقــه دچــار «تنشآبــی» اســت.

خشکســالی ،خطــر وقــوع ســیل ،ســطح آبهــای

اگــر شــاخص در ســطحی بیــن  1000و 1700

زیرزمینــی و دسترســی بــه منابعآبــی ایمــن

نشریه علمی ،فرهنگی ،اجتماعی تاغ

محمد صادق رهبانی
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پیشبینیهــای  WRIنشــان میدهــد اگرچــه

ناحیــهی اســتوا شــکل میگیــرد .در ایــن ســلول

طــی  ۲۰ســال آینــده ،وضعیــت بعضــی مناطــق

تــودهی هــوای محتــوی بخــار آب زیــاد ،پــس از

کمــاکان پایــدار باقیمیمانــد (و حتــی تعــداد

شــکلگیری در منطقهی اســتوا و صعــود به بخش

اندکــی از شــرایط تنشآبــی خــارج خواهندشــد)،

استراتوســفر ،بــه ســمت عرضهــای جغرافیایــی

امــا بســیاری از مناطــق بــا افزایــش تقاضــا و

باالتــر حرکــت میکنــد و در مســیر ،رطوبــت

کاهــش منابــع مواجــه خواهندشــد.

خــود را بــه صــورت بارندگــی از دســتمیدهد.

ایــران در زمینــهی منابــع و ذخایــر آب چه

بارســیدن بــه عرضهــای حــدود  ۳۰درجــه و

نشریه علمی ،فرهنگی ،اجتماعی تاغ

بــرای نوشــیدن را بــا هــم ترکیــب کردهاســت.

 )ley Cellنــام دارد کــه بهدلیــل تبخیــر زیــاد در
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چالشهایــی پیــش روی خــود دارد؟

بهدلیــل سردشــدن ،ایــن تــودهی خشــک وارد

و نــواری بیابانــی در اینمناطــق شــکل بگیــرد.

نوســان چرخههــای اقلیمــی ،تغییــر میکنــد.

توزیــع رطوبــت و بــه تبــع آن بارندگــی درجهــان،

بخــش تروپوســفر میشــود و بــه ســمت اســتوا

اینمناطــق بــه دلیــل میــزان بارندگــی کــم

همیــن امــر ســبب میشــود تــا فــات ایــران

تابــع ســازوکار چرخههــای بــزرگ مقیــاس

بــاز میگــردد .ایــن حرکــت چرخــه ماننــد

(صفــر تــا  ۲۵۰میلیمتــر در ســال) و خشــکی

بههمــراه دیگــر مناطــق در نیمکرهیشــمالی

اتمســفری اســت .یکــی از ایــن چرخههــا کــه

ســبب میشــود تــا مناطــق بــا عرضهــای

زیــاد و کمبــود پوشـشگیاهی ،گردوغبــار زیــادی

بهطــور متنــاوب دورههــای خشــک و مرطــوب را

بــه صــورت متقــارن در دوســوی خــط اســتوا

جغرافیایــی میانــه در نیمکرههــای شــمالی و

را تولیــد و وارد اتمســفر میکننــد .کشــور ایــران،

تجربــه کنند .بررســی میانگین بارندگی ســاالنهی

عملمیکنـ�د« ،سـ�لول پرفشـ�ار هدلـ�ی » (�Had

بوهــوای گر موخشــک داشتهباشــند
جنوبــی ،آ 

در نــوار بیابانــی نیمکــرهی شــمالی و همچنیــن

ایــران در  ۱۱۵ســال گذشــته (از  ۱۹۰۱تــا ۲۰۱۵

در مرکــز کمربنــد غبــار واقــع شدهاســت و بــه

میــادی) نشــان میدهــد کــه فــات ایــران در

طورطبیعــی میزان بســیار کمی بــارش ســاالنه دارد.

دهــهی  ۸۰و ابتــدای دههی  ۹۰میــادی ( 1360و

قطرههایپراکنده

 )۱۳۷0یــک دورهی پربــارش را تجربــه کردهاســت

میــزان متوســط بــارش ســاالنهی ایــران بیــن

و از اواســط دهــهی  ۹۰و آغــاز قــرن بیسـتویکم،

 ۲۳۰تــا  250میلیمتــر در ســال اســت کــه

بــا افــت شــدید میــزان بــارش روبـهرو بودهاســت.

ایــن مقــدار از یکســوم میانگیــن بــارش

پراکنــش بارندگــی در ایــران یکســان نیســت

جهانــی هــم کمتــر اســت .ایــن میــزان بــارش

و نقــاط مختلــف ســرزمین مــا ،باتوجــه بــه

در طــی زمــان ثابــت نبودهاســت و باتوجــه بــه

شــرایط توپوگرافــی و موقعیــت رشــته کوههــا

عملکــرد ســازوکارهایی چــون تغییــر میــزان

میــزان متفاوتــی بارندگــی را دریافــت میکننــد.

انــرژی دریافتــی زمیــن از ســوی خورشــید و

نقشــهی پراکنــش و میانگیــن ســاالنهی
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رشــتهکوههای زاگــرس و البــرز ،بیشــترین

آبرســانی بــه فــات ایــران ایفــا میکننــد.

تامیــن میشــود 5/4 .کیلومترمکعــب از حجــم

درمقابــل حوضــهی آبریــز فالتمرکــزی کــه

میــزان بــارش ســاالنه را دریافــت میکننــد.

حجــم میانگیــن بــارش دریافتــی کشــور

آبهــای ســطحی درســال بــه وســیلهی

بیــشاز نیمــی از مســاحت کشــور را شــامل

ســواحلجنوبی خــزر و منطقــهی مرکــز و جنــوب

حــدود  376کیلومترمکعــب در ســال اســت

چشــمهها و  12/7کیلومترمکعــب درســال از

میشــود کمتــر از یکســوم منابــع آبــی را

شــرق هــم بــه ترتیــب بیشــینه و کمینــهی

کــه  %66از ایــن حجــم پیــش از رســیدن بــه

حجــم آبهــای زیرزمینــی از راه نفــوذ آب از

داراســت.

بارندگــی را طــی یکســال دارنــد.

رودخانههــا بخــار میشــود .حجــم کل آب

بســتر رودخانههــا تأمیــن میشــود کــه ایــن

آب کم است

دیوارهایبلند

تجدیدپذیــر دریافتــی در ایــران حــدود 137/5

مســئله موجــب بــروز  18/1میلیونمترمکعــب

بررســی آمارهــای برداشــت آب در کشــور از ســال

توپوگرافــی خشــن ســرزمین ایــران و وجــود

کیلومترمکعــب در ســال اســت کــه از ایــن

همپوشــانی در منابــع شدهاســت و اختــاف

 ۱۹۶۱تــا ســال  1340( ۲۰۱8تــا  )1397میالدی

رشــتهکوههای البــرز ،زاگــرس و شــرق

مقــدار  ۹کیلومترمکعــب در ســال از منابــع آبــی

عــددیای در آمــار و ارقــام ایجــاد میکنــد.

نشــان میدهــد کــه همــواره بیــشاز  ۹۰درصــد

ایــران باعــث شدهاســت رودخانههــای

خــارج از مرزهــای ایــران تامیــن میشــود.

ســاالنه  55/9کیلومترمکعــب از آبهــای

آب قابلدســترس در کشــور صــرف مصــارف

دائمــی و فصلــی مســئولیت توزیــع آبهــای

منابــع آب تجدیدپذیــر داخــل کشــور بالــغ بــر

ســطحی ایــران بــه دریــا میریــزد یــا وارد

کشــاورزی میشــود و ایــن میــزان در  ۵۵ســال

ســطحی را در قالــب شــش حوضــهی آبریــز

 128/5کیلومترمکعــب در ســال هســتند کــه

کشــورهای همســایه میشــود .باوجــود اینکــه

گذشــته تغییــر چندانــی نکردهاســت .درمقابــل بــا

اصلــی در ســرزمین ایــران بــه عهــده بگیرنــد.

از ایــن مقــدار  97/3کیلومترمکعــب در ســال

حوضــهی آبریــز خلیــج فــارس و دریــای

افزایــش جمعیــت و همچنیــن توســعهی صنایــع

از میــان حــدود  ۲۵۰۰رودخانــهی فصلــی و

بــا آبهــای ســطحی و  49/3کیلومترمکعــب

عمــان ،یکچهــارم مســاحت کشــور را

در کشــور ،مصــرف آب در ایــن دو بخــش بــه

پوشــش میدهنــد ،ولــی نیمــی از منابــع آبــی

ترتیــب بــا هفــت و دو برابــر افزایــش روبــرو

نشریه علمی ،فرهنگی ،اجتماعی تاغ

بارندگــی در ایــران نشــان میدهــد کــه

دائمــی ،تعــداد  ۳۰رودخانــه ،نقشاصلــی را در

در ســال بهوســیلهی آبهــای زیرزمینــی

تجدیدپذیــر ایــران را در خــود جــای دادهاســت.
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کــه در مقایســه بــا ســال  ۱۹۶۱میــادی

ســانتیگراد نســبت بــه امــروز روبــرو خواهدشــد.

در ایــن حوضههــای مشــترک هســتند و ۲۱

کشــورهایی بــا منابــع آبــی کافــی خواهدشــد.

( ،)۱۳۴۰در ســال  )۱۴۰1( ۲۰۲2برداشــت

ایــن افزایــش دمــا البتــه بــا کاهــش میانگیــن

کشــور هــم بهطــور کامــل در حوضههــای آبریــز

ایــن کمبــود غــذا کــه حاصــل محدودیــت

آب بــرای مصــارف خانگــی تــا  ۹برابــر و بــرای

بارندگــی همــراه خواهدبــود کــه میــزان

بینالمللــی واقــع شــدهاند.

منابعآبــی اســت ،ســبب کنتــرل و تســلط

مصــارف صنعتــی تــا  ۵برابــر افزایــش پیداکنــد.

بهرهمنــدی ایــران از نــزوالت جــوی را کمتــر

زندگــی نزدیــک بــه  %40مــردم دنیــا بــه ایــن

کشــورهای دارای منابعآبــی برکشــورهای محــروم

تخلیــهی منابــع آبــی در ایــران بــا نــرخ 3/8

ســطح زمیــن

خواهدکــرد ،افزایــش دمــای

رودخانههــای بینالمللــی و منابــعآب مشــترک

از منابــعآب خواهدشــد کــه میتوانــد آب را بــه

کیلومترمکعــب در ســال در حــال وقــوع اســت که

موجــب افزایــش تبخیــر شــده ،زمــان کمتــری

وابســته اســت .کمبــود منابــعآب ،صنعتیشــدن

یکــی از ابزارهــای قدرتمنــد بــرای اســتعمار در

بیشــترین مقــدار آن در ناحیــهی فالتمرکــزی

را بــرای نفــوذ آبهــای ســطحی بــه ســفرههای

جوامــع ،افزایــش مصــرف ســرانه و چالــش تغییــر

آینــده تبدیــل کنــد.

بــا کمتریــن موجــودی آبهــای ســطحی

آبزیرزمینــی فراهــم مــیآورد کــه نتیجــهی

اقلیــم سببشــده کــه رقابــت برســر بهرهبــرداری

در  ۵۰ســال گذشــته بیــشاز  ۳۷مــورد تنش آبی

ر خمیدهــد.

آن افــت ذخایــر آبهــای ســطحی و زیرزمینــی

بیشــتر از ایــن منابــع مشــترک بهطــور

بیــن کشــورهای مختلــف صــورت گرفتهاســت

بارشــد جمعیت ،گســترش کشــاورزی و راهاندازی

خواهدبــود .ایــن مســئله چالــش آب را در ایــران

چشــمگیری افزایــش پیداکنــد.

کــه منجــر بــه درگیریهــای نظامــی شدهاســت.

صنایــع جدیــد ،نیــاز آبــی کشــور بیشــتر

پیچیدهتــر خواهدکــرد.

اگــر وضــع بههمیــن منــوال پیــشرود،

از آنجــا کــه آب برخــاف نفــت هیــچ جایگزینــی

خواهدشــد و نــرخ برداشــت از منابعآبــی افزایــش

جنگ آب

محدودیــت منابعآبــی از یکســو ســبب

نــدارد ،برخــی پیشبینــی کردهانــد جنگهــای

پیــدا خواهدکــرد .نوســانهای طبیعــی اقلیمــی

خشکســالی را از قدیــم به عنوان بی ســروصداترین

کمبــود محصوالتغذایــی کافــی بــرای بخــش

قــرن  ۲۱بهویــژه در خاورمیانــه ،نــه برســر ذخایــر

بههمــراه گرمایــش کلــی حاصــل از فعالیتهــای

بــای طبیعــی میشناســند؛ در حالــی کــه

عمــدهای از جمعیــت جهــان کــه درمناطــق

نفــت بلکــه برســر منابــع آب خواهدبــود.

توســعهای بشــر شــرایط مناســبی را برای آیندهی

خســارتهای ناشــی از خشکســالی بهمراتــب

کونیمهخشــک زندگــی میکننــد ،میشــود
خش 

بــارش در نوارهــای بیابانــی کرهزمیــن رقــم

بیشــتراز دیگــر بالیایطبیعــی اســت .وقــوع یــک

نخواهــد زد و کشــور مــا هــم ماننــد بســیاری از

دورهی خشکســالی شــدید میتوانــد عالوهبــر

کشــورهای منطقــه بــا کاهــش بارندگــی مواجــه

خســارتهای آشــکاری کــه بــه طورمعمــول بــه

خواهدبــود.

محصــوالت کشــاورزی و دامپــروری وارد میکنــد،

مقایســهی دمــای ســطح زمیــن در ســالهای

باعــث قحطــی هــم بشــود.

 2018و  2100میــادی ( ۱۳۹۷و  )۱۴۷۹نشــان

بیــش از  %45از خشــکیهای زمیــن و  %60کل

میدهــد کــه بــا رونــد فعلــی ،دمــای ســطح

آبهــای شــیرین ایــن کرهیخاکــی ،بــا ۲۶۳

زمیــن در منطقــهی ایــران در ســال 2100

حوضــهی آبریــز مشــترک بینالمللــی پوشــیده

نشریه علمی ،فرهنگی ،اجتماعی تاغ

بودهاســت .پیشبینیهــا نشــان میدهنــد

میــادی ( )۱۴79بــا افزایشــی حــدود  ۴درجــه

شدهاســت ۱۴۵ .کشــور دنیــا دارای قلمروهایــی

و ازســوی دیگــر ،باعــث افزایــش قیمــت غــذا در
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