
  : كرد عنوان آمريكا متحده اياالت صلح انديشكده
  داخلي سياسي منازعات و خارجي دشمنان از خطرناكتر ايران در آب بحران

  
 محيطي زيست امنيت برنامه سرپرست ميشل، ديويد قلم به ايمقاله در
 و محيطي زيست معضالت بررسي به استيمسون مركز انديشكده در

 اشاره با ميشل ديويد. است پرداخته  ايران هوايي و آب و جوي تغييرات
 اقتصادي نظام بر معضالت اين سوي از شدهتحميل هايهزينه به

 بحران جانب از كه خطري حاضر حال در كه كندمي تأكيد كشور،
 ازخطر بيش مراتب به شود،مي احساس ايران آب منابع الوقوعقريب

  .است داخلي سياسي منازعات و خارجي دشمنان
 آب پر را رودها بتواند آنكه از پيش كشور بارندگي حجم سوم دو تقريباً
 خود نياز مورد آب از نيمي از بيش ايران نتيجه، در. شود مي تبخير كند،
 سرعت به عمومي مصرف و كند،مي تأمين هاآبخوان از برداشت با را
 مصرف كنوني نرخ با. است زيرزميني آب منابع بردن تحليل حال در
 اين استان 31 از استان 12 آينده، سال 50 ظرف ايران، در آب رويهبي

  .رساند خواهند پايان به را خود آبي ذخاير كشور
 علت به و است آزاد هاچاه مالكان براي زيرزميني هايآب از برداريبهره. اندافزوده مشكل اين وخامت بر ايران اقتصادي هايسياست
. پردازندمي را سطح به آب پمپاژ براي الزم انرژي مصرف واقعي هايهزينه از بخشي تنها كنندگانمصرف دولتي، هاييارانه وجود
  .شوندمي پمپاژ زمين سطح به ايران، بازگشت غيرقابل زيرزميني هايآب از زيادي حجم ساالنه

 بخش فعاليت حاصل ايران داخلي ناخالص توليد درصد 10. است كشور اين ملي اقتصاد به زدن آسيب حال در ايران آبي مشكالت
 ملي غذايي امنيت از بخش، اين فعاليت عالوه به. دارد خود استخدام در نيز را ايران كار نيروي چهارم يك به نزديك كه است كشاورزي

  كند؛مي پشتيباني نيز
 جمعيت نفر ميليون 79 غذايي نياز درصد 66 حدود در تنها خود، به كشور آب مصرف كل از درصد 92 اختصاص با كشاورزي بخش
 توليد توان بيشتر كاهش خطر »آب تنش« تشديد و است؛ باقيمانده درصد 37 كردن وارد به ناچار ايران كشور. كندمي توليد را ايران
 در. شد خواهد مالي فشارهاي كردن تروخيم و واردات هزينه افزايش به منجر خود نوبه به كه دهد،مي هشدار را كشاورزي بخش

  . است كشور غذايي امنيت به زدن صدمه حال در حتي اكنون كشاورزي، بخش توسط آب رويه بي برداشت حقيقت،
 دست از آب هايلوله نشتي طريق از را خود آب منابع سوم يك ايران شهرهاي. دارد ايران آب بحران در بسزايي سهم نيز مديريت سوء
 بخش در كه آبي حجم از نيمي از بيش. است برخوردار پاييني بسيار بازدهي از و بوده ناكارآمد نيز كشور اين آبياري سيستم. دهندمي

 به. دارد نياز خود منابع و هاسياست مجدد تنظيم به آب، بحران هايچالش از عبور براي ايران. رودمي هدر به شود،مي مصرف كشاورزي
 در ايران نياز مورد آب تأمين تواندمي كه اقداماتي ديگر و جويي،صرفه هايشيوه بكارگيري جديد، هايفناوري هزينه كارشناسان، گفته
  .بود خواهد سال در دالر ميليارد 3 بر بالغ سازد، پذيرامكان را 2050 سال
هزينه پرداخت به وادار را كنندگان مصرف بتدريج كه بود شده طراحي هدف اين با شد، آغاز 2010 سال از كه هايارانه هدفمندي طرح
 اما. دهد خواهد سوق خود مصرف هايشيوه بازده افزايش و مصرف، در جوييصرفه براي را آنان انگيزه و كرده، رسانيآب واقعي هاي

گذاريسياست در فراگير انقالبي به ايران زميني زير آب منابع الوقوعقريب بحران. شد متوقف اول مرحله از پس ها،يارانه توزيع اصالح
 .دارد نياز ملي هاي


