شــد .مســئوالن باید بدانند که این سیاهنمایی نیســت و دیگر
زمانذکرمصیبتهمنیستبلکهبایداقدامصورتگیرد.
فکــرمیکنیــدکهاگــرطرحهایتوســعهپایــدارو
آمایــشســرزمینازدهــه50اجرایــیمیشــد،امروز
مشکلکمآبیوخشکسالینداشتیم؟
مکنون:قطعاًدرتماماینسالهامافراترازبحرانحرکت
کردیم .به طوری که در گذشــته اعالم میشد که ساالنه حدود
 400میلیــاردمترمکعــبآببهایرانواردمیشــودکهتقریباً
270میلیاردمترمکعبآنتبخیرمیشودوفقط130میلیارد
مترمکعــب باقی میماند .مشــکل از آنجایی شــروع شــد که
نخســت ،ما فکر کردیــم تمام ایــن 130میلیــارد مترمکعب
رامیتوانیــماســتفادهکنیــمودومآنکهبــهمرورحــدود 15تا
 20درصدازاینمیزانآبورودیکاســتهشــد.بهعبارتدیگر
به جــای 400میلیارد مترمکعــب آب اکنون نزدیــک به350
میلیــاردمترمکعــبازطــرقمختلفواردکشــورمیشــودو
جالب اســت که در همیــن حال افــت آب باقیمانــده بیش از
 15تــا 20درصــدبودهاســت.بــهطوریکــهاکنونکمتــراز100
میلیــارد مترمکعــب آب در ســال وارد ســفرههای زیرزمینی
کشــورمیشــود.علت آنهــم تنهامربــوط بهکاهــش بارش
نیست؛بلکهقســمتاعظمآنمربوطبهمشکالتیاستکه
درحوضههایآبریزرخداد،تغییرالگوهایمصرف،افزایش
ســطحزیرکشتومشکالتیازایندستکهفراتراز پراکندگی
جمعیتاست.برایمثالارومیهبهعنوانیکیازپرآبترین
حوضهآبیکشورکهزمانیشاهد 380میلیمتردرسالبارش
نــزوالتجویبود،ازاولینمکانهاییاســتکهداردخشــک
میشــود.دلیلــشهــمدخالتهــایبشــریوبیتوجهیبه
حقابهمحیطزیستاست.
مــا در حــال برداشــت بیــش از  85درصــد از منابــع آب
زیرزمینی هســتیم .اما با بررســیهای وزارت نیرو برای بهبود
شــرایطبایدبیشاز 40درصدازاینمنابعرادســتنزدهبرای
محیط زیســت باقی بگذاریم و این موضوع را به دستگاههای
مربوطهنیزاعالمکردهاست.بنابراینمااکنونبایدبرایاولین
قدمیکتغییرچشمگیردربرداشتآبهایزیرزمینیایجاد
کنیــموبرداشــتهارااز 85الی 90میلیــاردمترمکعببه60
میلیارد مترمکعب برسانیم .این اتفاق یک دگرگونی عظیم
دررفتارما ازتولیدتامصرفبههمراه دارد.به اینمنظورباید
رفتارهایینظیرانتقالآببینحوضهایرااصالحکنیم.
کارهــایپرآببــر ،قاتــلآبدرایراناســت.بخصوصدر
مناطقیکهباکمآبیمواجههستیموبایدآبراازیکحوضه
بهحوضهدیگرانتقالدهیم.االنوزارتنیروقبولکردهکهبه
هیچعنــوانآبراانتقالندهد؛مگربرایشــرب.باوجوداین
باید 500هزارهکتارزمینیراکهدرخوزســتانتصویبکردیم
کهآببهآنبرســانیم،بدهیم.چراکــهآبیبرایانتقالوجود
نداردووضعیتامروزایرانفوقحادوبســیاربحرانیترازآن
استکهتصورمیکنیم.
البتهبیشاز 50ســالاســتکهطرحآمایشســرزمینبه
عنوانمبنایاستراتژیتوسعهمادربرنامههامیآیداماهرگز
بــهآنعمــلنکردهایم.بــهطوریکــهصنایع،پاالیشــگاههاو
مجتمعهایپتروشیمیرادرمناطقینصبکردهایمکهآبی
وجودندارد.یاآنکهبرایافزایشدرآمدهایغیرنفتیتوسعه
کشــاورزیراهــدفقــرارمیدهیــم.االنبرنامهایناســتکه
صنایعآببررادرحاشیهخلیجفارسودریایعمانتوسعه
دهیــم .اما عمــاً طرحها بویــژه در پتروشــیمی طــور دیگری
تعریفشدهاند.
فکرمیکنیدراهکارچیست؟
مکنون:یکتغییربزرگبایددرنگاهمانسبتبهتوسعه
ایجاد شــود .اول؛ کاهش برداشــت از منابــع آب زیرزمینی به
میــزان 25تــا 30میلیاردمترمکعبطی 5ســال.اینمیزان
برابــراســتبــا 150برابرحجــمآبســدکــرج.بنابراینرقم
قابل مالحظهای اســت که مــا باید برای کاهش برداشــت به
ایــنمیــزانصرفهجویــیومنابعآبیخــودرا اصــاحکنیم.
برایمثالمصارفآبیکناردریارابااســتفادهازدســتگاهآب
شــیرینکنتأمیــنکنیم.امافقــطبرایمصــارفنزدیکبه
دریــایاصنایعیکهتــوانپرداختهزینــهآنرادارند.درغیر
اینصورتهزینهشیرینسازیآبشوردریاصرفهاقتصادی
نــدارد.دوم؛بــهوارداتآبمجازیتوجهکنیــم.بهاینمعنا
کهبرایتوســعهکشــاورزیزمینهایــیدرخارجازکشــورودر
کشورهایهمجواررامدنظرقراردهیمومحصولراواردکشور
کنیم .کاری که انگلســتان ،اسرائیل و عربســتان در قزاقستان
انجاممیدهند.
البتــهایــرانهمایــنموضــوعراقبــولداردووزارتجهاد

فهمی:مااالنبهیکبحرانسرزمینیگرفتارشدهایمکهبحرانآبتنهایکیازجنبههایآناست.
ریزگرد،تخریبوفرسایشخاک،جنگلتراشی،بهرهوریحداقلیآبازجملهمواردیهستندکه
بایدآسیبشناسیشودوبرایرفعآنراهکارارائهدهیم.اینبحرانجدیاستوپشتدرهانخواهد
ماند.بحرانآبیوسرزمینیحتیبهفروپاشیاجتماعیوسیاسیمنجرخواهدشد.مسئوالنباید
بدانندکهاینسیاهنمایینیستودیگرزمانذکرمصیبتهمنیستبلکهبایداقدامصورتگیرد

مکنون :کارهای پرآببر قاتل آب در ایران است .بخصوص در مناطقی که با کم آبی مواجه
هستیم و باید آب را از یک حوضه به حوضه دیگر انتقال دهیم .االن وزارت نیرو قبول کرده که
به هیچ عنوان آب را انتقال ندهد؛ مگر برای شرب .با وجود این باید  500هزار هکتار زمینی را
که در خوزستان تصویب کردیم که آب به آن برسانیم ،بدهیم .چراکه آبی برای انتقال وجود
ندارد و وضعیت امروز ایران فوق حاد و بسیار بحرانیتر از آن است که تصور میکنیم
کشــاورزی 2تا 3کشــورراانتخابکردهودرحالمطالعهبرای
توسعه کشــاورزی در آن کشورهاســت .امیدواریم که در آینده
برخیازمحصوالتآببررادرکشورهایدیگرپرورشدهیم
تاضمنخودکفایی،وارداتآبمجازیانجامدهیم.
وقتیحجمآبرودخانهایمانندکاروننصفمیشوداما
ورودآالیندههاازشهرهایینظیراهوازهمانمیزانقبلیاست
بنابراین غلظــت آلودگــی آب رودخانه دو برابر میشــود .لذا
مجبوریمبرایتأمینآبشربمردماهوازازباالدستکارون
باهزینههایگزافآببیاوریم.درحالیکهاهوازشهریاست
کههمجوارشرودخانهقراردارد.
تاالبهایکشورنیزخشکوبســترریزگردشدهاند.تاالب
هورالعظیموشادگانمنبعجدیدریزگردند.هرچندکهمنشأ
بخشاعظماینریزگردهاخارجازکشوراست.بزودیترکیهبا
سدیکهدرحالساختدارد،درباالدستآبرامهارمیکند
که شرایط بدتر میشود .اکولوژی مرز نمیشناسد .برای مثال
زمانیصداممیخواستازطریقمحدودکردنهورالعظیم
به ایران فشــار وارد کند و بعد ما خودمان برای استخراج نفت
این تــاالب را نابود کردیــم .البته در دولت یازدهم تالش شــد
تــا 80درصــدازاینتــاالباحیاشــود.درموردتاالبشــادگان
همکــهزمانیدراطرافآنعدهایزندگیمیکردندوازشــیر
گاومیشهایآنمنطقهبخشقابلتوجهیازلبنیاتکشــور
تأمینمیشد،االنشرایطخوبنیست.
مــامراتعکشــوررابــاچــرایدامازبینبردهایــموبهمرگ
آبخوانهــابابرداشــتبیرویــهآبزیرزمینیدامــنزدهایم.
بهطوریکهاگربارشنزوالتجویدریکســالمناســبهم
باشــد،دیگرخللوفرجزمینبرایذخیرهاینآبازبینرفته
وامکاننفــوذآببهزیرزمینوجودنــدارد.بهعبارتدیگرما
الگــویصحیحمصرفرارهاوبهتشــدیدخشکســالیکمک
کردهایم.لذامهمترینراهکاراصالحالگویمصرفوتوسعه
پایدار کشــور بــا توجه بــه منابع آبی موجــود و داشــتن نگاهی
فرامزیبهمنابعاســت.دیگرزمانشــرحمسألهنیست.باید
اقداماتجدیصورتگیردوبهنیازهاپاسخدادهشود.
اجرایطرحآمایشســرزمینچقدردرســازگاری
کشــوربامحدودیتمنابعآبیمیتواندنقشداشته
باشد؟
صدقــی :تغییر الگــوی مصرف نــه تنها درخصــوص آب
شــرب بلکه در تماممنابعما را بامشــکلمواجهکرده اســت.
درآذرمــاهســال 1395مجلسشــورایاســامییکمصوبه
منتشــرکردهاســتکــهدرآنبرلــزومتأمین 95درصــدازنیاز
انــواعمحصوالتکشــاورزی،دامیوشــیالتبــابهرهبرداری
بیشترازمنابعآبوخاککشــورتأکیدشدهاست.درحالیکه
امکانآنوجودندارد.ازطرفدیگرماسالهاستکهطرحها
وبرنامههایآمایشســرزمینداشــتهایماماهیچگاهبهآنها
توجهینشدهاست.
بــرایمثالحــدود 40تــا 50درصــدازمنابعآبکشــوردر
بخشمرکزیزاگرسدرجریاناستوبارودخانههایکرخه،
دز،مــارونوکارونواردمنطقهمصرفیبهنامجلگهودشــت
خوزســتانمیشــود.ســال 1347فرانســویهادراینمنطقه
آمایشســرزمینانجامدادندومنهمکهدانشجویفرانسه

بــودم،درایــنطــرحبــاآنهاهمراهشــدموســپسدرســمت
هیأتعلمیدانشــگاهاهــواز،مطالعاتآمایشســرزمینرا
درخوزســتانانجامدادم.بنابراینســازمانبرنامهکشورقبل
از انقالب برنامه آمایش ســرزمین برای توزیــع و بهرهبرداری
منظــممنابعآبیداشــت،امابعدهاکنارگذاشــتهشــد.حتی
جنگکهتمامشــدبرنامهسازندگیمطرحوتوسعهنیشکرو
صنایعجانبیبهاولویتاینمنطقهتبدیلشد.
لذاداشــتنبرنامــهوطرحجامعآمایشســرزمینزمانی
میتوانددربهبودشرایطمؤثرباشدکهبهآنعملشود.
آقــایدکترفهمی!شــمادروزارتنیروهســتیدواز
برنامههایآبیکشــورباخبرید.آیادردولتدوازدهم
تغییریدرشرایطمدیریتیمنابعآبیکشورایجادشده
است؟
فهمی:بله.برایمثالاخیــراًدرهیأتوزیرانکارگروهیبا
عنوانکارگروهسازگاریباکمآبیتشکیلشدهکهدرآنوزیران
نیرو ،کشــاورزی ،صنعــت ،معدن و تجارت ،کشــور و رؤســای
ســازمان برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیســت عضویت
دارنــد.وظیفهاینکارگروهتوزیــعاصولیمنابعمیانمصرف
کنندگاناست.اینکهبخشهایکشاورزی،خانگیوصنعت
بایدچقدرآبمصرفکنندتابتوانیمبحرانآبیراردکنیم.
اینکارگروهبرایبخشکشاورزیالگویکشتمتناسببا
هرمنطقهتعریفخواهدکردوتصمیماتاینکارگروهحکم
مصوبه هیأت وزیــران را دارد .برای مثال بر اســاس مصوبات
ایــنکارگروهکشــتبرنجبهجــزدرمازندران وگیالندرســایر
استانهاممنوعاست.
همچنیناینکارگروهمصوباتوســازوکارهاییراتعریف
خواهدکردکهازنارضایتیهایاجتماعیدراستانهابویژهدر
میانکشاورزانجلوگیریشود.ضمناًنظارتوارزیابیمیزان
پیشرفتپروژههاراکارگروههایاستانیبهعهدهدارندوبهاین
منظــور 2نمایندهجدیدبهاعضایشــورایحفاظتازمنابع
آبهایزیرزمینیاضافهشــدهاســت.یکیازرئیسســازمان
برنامهوبودجهاســتانهاودیگریازرئیسسازمانصنعت،
معدنوتجارتاستانها.
بــر اســاس مصوبــات ایــن کارگــروه از ایــن پــس گونههــای
گیاهی کم آببر در کالنشــهرها کشت خواهد شد و صدا و سیما
نیــزمســئولهمراهســازیمــردمدرمدیریتمنابعآبکشــور
اســت .به هر حال مدیریــت منابع آب کشــور موضوعی دولتی
نیســت و مــردم از ذینفعان اصلی هســتند .باید بــه آب نگاهی
فرابخشــی داشته باشــیم و در این مسیر مشــارکت مردم بسیار
مهم اســت .کار باید به واســطه مردم انجام شــود و دولت فقط
تسهیلگر اســت .ما باید میزان مصرف آبهای تجدیدپذیر
کشــور را از  80درصــد فعلی به کمتــر از  60درصد برســانیم.
آن هــم با روشهایی که امنیت غذایی کشــور را تهدید نکند.
به هــر حال دیگر امــکان مقابله با بحــران وجود نــدارد .باید
با شــرایط ســازگار شــویم .اقتصاد آب را اصالح و توسعه را بر
مبنای مشــارکت و حکمرانی پایدار دنبال کنیم .دســتگاهها
باید بپذیرند که مدیریت منابع آبی کشور کاری مشترک و در
راســتای منافع ملی اســت .وزارت نیروی دولت دوازدهم به
دنبالاینبرنامههاست.
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