چگونه 85درصد ذخایر آبی را هدر دادیم؟
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براســاسآمارشــرکتمدیریتمنابعآبوزارتتوانیر،میزانبارشاز
ابتدایمهرماهســالجاریتــاروز20بهمنماه87میلیمتــربودهکهاین
میزان،نسبتبهمدتمشابهسالگذشتهکه136میلیمتربود هاستبا
کاهش36درصدیروبهروســت.براســاسهمینآمار،میزانبارندگی
ســالآبــی95–96اختالفناچیزیبا2ســالپیــشداردامانســبتبه
ســالآبی48سالگذشــتهکه117میلیمتربوده،با26درصدکاهشروبه
روست.
باید اشــارهکنیمکهمیانگینبارندگیساالنهکشورحدود 250میلیمتر
اســتکهایــنعددکمتــرازمیانگیــنبارندگیآســیاوحدودیکســوم
میانگینبارندگیساالنهجهاناســت؛درهمینحالسرانهآبجهان
 7هزارو 400مترمکعباست.برایناساسوقتیسرانهآبدرکشوری
زیرهزارو 700مترمکعبدرســالباشــد،آنکشوردچارتنشکمآبیو
خشکسالیمحســوبمیشــود.اگراعدادوارقامراکناربگذاریموسری
بهشهرهایمختلفکشوربزنیم،خشکشدنبسیاریازمزارعوباغها
خبرازبیآبیوخشکســالیمیدهــد.ازبینرفتن 10درصــدازباغهای
پســتهاســتانکرمان،خشــکشــدن 20درصدازمزارعاستاناصفهان
وخشکســالیشــدیددراســتانهایهرمزگان،یزد،خراســانشــمالی،
سمنان،قزوینو...گویایایناستکهآبنیست!
خشکسالیومدیریت
خشکســالیوبیآبــیطبیعــییــکطــرفوبرخــیمدیریتهای
مدیریت شــلخته و نابسامان این معضل در ســالهای گذشته نیز یک
طرف.برخی ازکارشناســانحتیمدیریتیابهتربگوییم بیمدیریتی
خشکســالیرابدترازخودخشکسالیمیدانند.چراکهکشورمادرطول
تاریــخهموارهدورههایطوالنیخشکســالیراتجربهکــردهاماهرگزتا
ایناندازهآســیبندیدهاست.وزارتجهادکشــاورزیاعالممیکنددر
دولتهــاینهمودهمحدود 300هزارحلقهچاهغیرمجازحفرشــده
کهدرتاریخکشوربیسابقهاست.همچنیندرایندوره 75میلیاردمتر
مکعبآبشــیرینبدونپشــتوانهازمنابعزیرزمینیبرداشتشدهکه
برابربا 27سالبرداشتاست.دولتهاینهمودهمدرراستایراضی
کردنمردمباهرقیمتی،چشــمخــودرابهرویبرداشــتهایبیرویه
ازمنابعآبیبســتوکاررابهجاییکشــاندکهبهگفتهســازمانحفاظت
محیطزیســتومتخصصانآبخیــزداری 85،درصدمنابعزیرزمینی
ازدســترفت.ایــنوضعیتدرحالیبهبدترینشــرایطخودرســیده
کــههنوزبرخیازکشــاورزانوباغــداران،توجهیبــهوخامتوضعیت
ندارند.ســفربه اقصینقاط کشــوردرطول 11ماههگذشتهوپرسوجو
ازمردموکشاورزاندربارهوضعیتخشکسالیگویایایننکتهاستکه
بحرانبیآبیوکمآبیعمیقترازتصوراستاماهنوزهستندکسانیکه
فکر میکنند ســختگیری در این زمینه بیمعنی است .محمد باغدار
 62ســالهســیرجانیمیگوید 5هکتــارازباغهایپســتهاشدرطول15
سال گذشــته به خاطر بیآبی خشــک شد ه اســت« :یادم میآید قدیم
کلی باران میبارید .هوا خنکتر بود و مثل االن آب حکم طال نداشــت.
مشــکلبیآبیدمارمانرادرآورده.اصالًبارانینمیبارد 10.سالپیش
مجــوزمیدادندچــاهعمیقبزنمولیحاالچاهمانهــمآبندارد.من

مجبورمازروســتاییکهبااینجاچندکیلومترفاصلهداردبرایزندهنگه
داشتندرختهایمکهعمریبرایشانزحمتکشیدهامآببکشم».
وقتــی از او میپرســم پس آیندگان چه میشــوند؟ با خنــده جواب
میدهد«:آیندگانکههنوزبهدنیانیامدهاند.منوزنوبچ هونوههایم
زندههســتیم.تازمانیکهزندههســتمهرکاریازدســتمبربیایدانجام
میدهم.چهفایدهداردبنشینمونگاهکنمچطورباغمخشکمیشود
وبهفکرآیندگانباشم؟آیندهکجابود!»
وضعیتدرروستاهایبمنیزهمینطوراست.زمانیخرماوپرتقال
بمنهتنهابهتهرانوشهرهایبزرگبلکهبهکشورهایدیگرهمصادر
میشدولیحاالنبضتولیدوصادراتکندترازهمیشهمیزند.
زاهدباغداراهلنرماشــیرازتوابعبمکهبهگفتهخودشچندسالی
اســت بیخیال درختــان پرتقالــش شــده ،از بیآبــی مینالــد؛ از اینکه
 100درخــتپرتقالــیکهباجانودلبزرگکردهبودهوخشــکشــدند.
او میگویــد« :بــم و جیرفــت و نرماشــیر بــه آب و هــوا و سرســبزیاش
معــروفبود.بارانهــایخوبیتا
همینچندســالپیــشمیبارید
و هیچوقــت مشــکل بیآبــی
نداشــتیم .نمیدانــم چــرا خــدا
برکتــشراقطــع کــرد.اینجــازیــر
درختــان بلنــد نخــل ،پرتقــال
میکاشــتند .تابســتان خرمــا
میچیدیــم ،پاییــز هم پرتقــال و
نارنگی .ولی حیف که خشکسالی
خیلیازدرختانمــانراازبینبرد.
فقــطنخلهاباقــیماندهاند65.
ســال دارم و تــوی عمــرم چنیــن
چیــزیندیدهامکهســالبهســال
بگذردوباراننبارد».
حرفهــای زاهــد را تقــی
صیفــیکار جیرفتــی هــم تکــرار
میکنــد« :هلیــل رود خیلــی
وقت اســت خشک شــده .زمانی
آنقــدر بــاران میباریــد کــه آدم
میترســید هلیــل طغیــان کند و
سیل شــهر را ببرد .حیف که دیگر
نــه از آن بارانهــا خبــری اســت
نه از آبی که پشــت ســد جمع شود .من تا 10ســال پیش 5هکتار زمین
داشــتم که گوجه و خیار و بادمجــان و کدو و هندوانه میکاشــتم .حاال
آنقدر وضعیت خراب شــده کــه تنها یک هکتار از زمینــم را میتوانم
صیفیجــات بــکارم ».وضعیت خشکســالی در هرمــزگان وخیمتر از
هرجای دیگری اســت .آنقدر وخیم که برای مناطق غربی این استان
از رودخانــه کارون لولــه کشــیدهاند و بــرای مناطــق ســاحلی هم آب
شیرینکن زدهاند تا مردم دست کم آبی برای نوشیدن داشتهباشند.
عبدالقادر شــتربان اهل بندر «مقام» از توابع بخش «چارک» اســت.
او از روزهایــی میگوید که روستایشــان نزدیک بــه 900نفر جمعیت
داشــته و مردم گذشــته از ماهیگیری ،کشــاورزی هم میکردهاند« :تا
همین 10ســال پیش وضعمان خوب بود .مشــکل کم آبی نداشــتیم.
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از خشکسالی مدیریت تا مدیریت خشکسالی

نخلهــا بار مــیداد ،باغ پرتقــال و نارنگی و انبه داشــتیم .ولی بیآبی
همه را خشــک کرد .خیلی از اهالی روســتا وقتی دیدند حتی آب برای
نوشــیدن هم ندارند بــه بندرلنگه و بندرعباس مهاجــرت کردند .اگر
دولت آب شــیرینکن نمــیزد همیــن  200- 300نفــر آدم هم اینجا
ن طرفهــا آب انبار وجــود دارد.
نبودنــد .نــگاه کنید ببینیــد چقدر ایــ 
روســتای مــا حداقــل 20آب انبــار دارد .زمانی آنقدر بــاران میبارید
که از همین آب انبارها استفاده میکردیم ولی االن خیلی وقت است
کهحتیبارانهایموسمینمیبارد.فعالًباماهیگیریزندگیمانرا
میچرخانیم .خدا به داد آنهایی برسد که دریا و ماهی ندارند».
ازغربهرمزگانتابشــاگرددرشرقیترینمنطقهایناستاننزدیک
به 8ســاعتراهاســت.راهپــرپیچوخمیکهجــزدریاخبردیگــریازآب
نیســت.وضعیتدربشــاگردبدترازهرجایدیگریاســت.درزمستانی
کهانتظاربارندگیوپرشدنچشمههامیروداینجاآبجیرهبندیاست.
خبــریهمازآبلولهکشــینیســت.مردمبســندهمیکنندبــهآبهایی
کــه در برکههــا و چشــمهها
جمع میشــود .همه  45هزار
وزارت جهاد
جمعیتاینمنطقهبامشکل
اعالم
کشاورزی
شــدید آب روبــهرو هســتند و
حتی برخــی از آنها آبــی برای
میکند در دولتهای
نوشــیدن ندارنــد .روشــن 52
نهم و دهم حدود
ساله اهل روستای «سندرک»
 300هزار حلقه چاه
کــه میخواهــد از روســتای آبا
غیرمجاز حفر شده که
و اجدادیشــان دل بکنــد و به
در تاریخ کشور
«هشتبندی»برود،میگوید:
«تابســتانهابارانهایخوبی
بیسابقه است.
دراینمنطقــهمیآمد.پاییزو
همچنین در این دوره
زمستان هم همین طور .باغ و
 75میلیارد متر
زمینکشــاورزیداشتیم.حاال
شیرین
مکعب آب
ببینید چی داریــم؟ هیچ چیز
منابع
از
پشتوانه
بدون
جز چند خانــه کاهگلی .حتی
آب بــرای خــوردن نداریم .هر
زیرزمینی برداشت
 15روز یکبار حمــام میکنیم.
شده که برابر با
آنهــمبــا 2بطرییــکونیم
 27سال برداشت است
لیتــری .خب اینکه نمیشــود
زندگی!»
ازجنوبتاشمال
جالباینکهبدانیداستانهایقزوینوسمنانهمهمینمشکالت
رادارنــد.خشکســالیوکمآبی،گذشــتهازخشــککردنباغهــاومزارع
باعــثمهاجــرتازروســتاهابهشــهرهاشــدهوایــندرحالیاســتکه
میتوانســتیمبامدیریتمنابعومکانیزهکردنسیســتمآبیاریازبروز
رخدادهایــیبــهمراتــبتلخترپیشــگیری کنیــم .دراینراســتادولت
یازدهمبهشکلیویژهمکانیزهکردنسیستمهایآبیاریوصرفهجویی
وحفاظتازمنابعآبیرادردستورکارخودقراردادوشاهدعینیآنهم
صــادرات 3میلیــونتنگندممازادنیازدرشــرایطیکــهبهگفتهرئیس
جمهورینهسالآبیونهزمینبیشترازگذشتهبودهاست.ایندرحالی
استکهباهمهریختوپاشهاودستبردهابهمنابعزیرزمینی،درسال
92مجبورشدیم4میلیونو800هزارتنگندمواردکنیم.

