
 «برنامه سازگاری ملی در مواجهه با کمبود آب در ایران»

، وارد مرحله ای شده که تاثیراتش در زندگی روزمره میلیون ها ایرانی، روز به روز عیان تر می بحران آب در ایران

 8این میزان مصرف، (. میلیارد متر مکعب 69حدود )در حال حاضر، میزان مصرف آب در ایران بسیار باالست  .شود

درصد بیشتر از سطح آستانه کمبود آب  88یا حدود ( میلیارد متر مکعب 86)درصد باالتر از منابع آب تجدیدشونده 

به دلیل وجود نوعی عدم تعادل میان عرضه و تقاضای آب، احتماالً راه . است( میلیارد متر مکعب 35)در کشور 

اگرچه استفاده از . می تواند تغییر اساسی در وضعیت ایران به وجود آوردحلهایی با هدف افزایش بهره روی آب ن

اثربخشی نهایی نظام آبیاری مدرن می تواند به شکل قابل توجهی باعث حفظ آب بیشتر در بخش کشاورزی شود، 

ضی آبی، این با توجه به ارا. این نظام آبیاری در کاهش استفاده از آب در حوضه های آبریز چندان زیاد نخواهد بود

 44میلیارد در مقایسه با کاهش  7این . میلیارد متر مکعب منجر شود 7کار می تواند تنها به صرفه جویی در حد 

 .میلیارد متر مکعبی که ایران برای دور شدن از مرز بحران باید انجام دهد، عدد کوچکی است

مبود آب در ایران از طریق کاهش در حوزه در این گزارش، نشان داده می شود که هزینه ساالنه سازگاری با ک

درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده ایران در آینده  3/3میلیارد دالر یا حداکثر  53کشاورزی، حدود 

 :گزارش با تحلیل وضعیت موجود و آسیبهای ناشی از بحران آب در ایران، پیشنهاد می کند .خواهد بود

سیاستگذاران نخواهند بخش حتی اگر  .به طور قابل توجهی کاهش پیدا کند تولید در بخش کشاورزی باید -1

د شده کوچک کنند، به احتمال زیاد باز هم کمبود آب و فرسایش خاک باعث می به اندازه پیشنهاکشاورزی را 

اگر بخش کشاورزی کوچک شود، . شود تا در بلندمدت، این بخش به صورت ناگهانی و ناخواسته کوچک شود

دالر در سال صَرف  588ن در شرایط سختی که نیاز به غذا برای مردمش خواهد داشت، باید به ازاء هر نفر ایرا

 .واردات مواد غذایی کند

از شعار  در شرایطی که محدودیت دسترسی به منابع طبیعی و تکنولوژی های به روز دارند، دولتمردان بهتر است -5

دادن در مورد خودکفایی در این قبیل موارد اجتناب کنند چرا که این رویکرد، بار سنگینی بر دوش محیط زیست 

به جای این کار، آنها باید بر تضمین امنیت غذایی مردم بدون . کشور و هزینه سنگینی برای نسل آینده خواهد داشت



عالوه بر این، بهتر است در سیاست های . می شود، تاکید کنند اهمیت دادن به اینکه، مواد غذایی از کجا تامین

 .مشوق افزایش جمعیت تجدید نظر شود

این نظام حکمرانی . کارشناسان باید تمام هم و غمشان را بر ایجاد یک چارچوب حکمرانی کارآمد آب بگذارند -5

به لحاظ اقتصادی قابل قبول توزیع آب  آب باید شامل محاسبه دقیق میزان آب در دسترس و تدوین قواعد منصفانه و

این وظیفه کارشناسان و اساتید دانشگاه است که به روشنی و با صداقت، واقعیت . میان همه ذی نفعان این حوزه باشد

حفظ »گفتن اینکه . های حوزه آب را به مردم و دولتمردان بگویند و به هیچ وجه به دام گفتارهای پوپولیستی نیفتند

« بحران آب»پذیرش، . حرفی پوپولیستی است« کشاورزی و منابع آبی به صورت همزمان، ممکن استوضع موجود 

 .آغازی است برای حل مساله آب


