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اقلیم ایران و معماِی جدید آب های ژرف
فرشید فرهادی؛ پژوهشگر مرکز آینده پژوهی جهان اسالم

مقدمه
ایران به لحاظ جغرافیایی، موقعیت ویژه ای دارد و همین موقعیت جغرافیایی، در شکل دهی به اقلیم گرم و خشک، نقش اساسی 

ایفا می کند. ایران کشوری در باختر آسیاست که در مختصات جغرافیایی ۳۲ درجۀ شمالی و ۵۳ درجۀ شرقی جای دارد: به تعبیر 

روشن تر، در نزدیک ترین حد ممکن به مدار رأس سرطان. مدار رأس سرطان عرض جغرافیایی ۲۳ درجه و حدود ۲۷ دقیقۀ 

شمالی کرۀ زمین است. خشک ترین و گرم ترین مناطق کرۀ زمین در امتداد و در جوار همین مدار رأس سرطان قرار دارد. شمال 

آفریقا و شبه جزیره عربستان از جمله این مناطق است. گرچه ایران در امتداد این مدار قرار ندارد، به طور اساسی، متأثر از شرایط 

اقلیمی ناشی از آن است. آنچه مربوط به کاهش بارندگی در امتداد این مدار و مناطق مجاور است، تشکیل »سلول پرفشار 

جنب حاره« است. این سلول پرفشار، دینامیکی است که با جلوگیری از صعود هوای مرطوب، پایداری جو و در نتیجه، ایجاد 

اقلیم خشک و گرم در مدار رأس سرطان و مناطق مجاور مانند ایران را سبب می شود. کمربند گسترده و خشکی شمال آفریقا، 

عربستان، لوت، آریزونا و... ناشی از عملکرد همین سلول پرفشار جنب حاره است.

 با این اوصاف و به گواهی تاریخ، خشکی اقلیم ایران خصیصه ای پایدار است که همواره گریبان گیر مردمان آن بوده است. 

با  ایرانیان در دستیابی به منابع آب حکایت می کند.  احداث قنات، ساخت آب انبار، حفر چاه و... از کمیابی و مشقت زیاد 

وجود این، اقلیم ایران تا سه دهۀ گذشته در تعادل نسبی قرار داشت. از یک سو، ریزش های جوی به مقدار مناسب بود و از سوی 

دیگر، جمعیت ایران و میزان برداشت به حدی بود که فشاری بر منابع آبی کشور وارد نمی کرد. اما از دو دهۀ گذشته، افزایش 

جمعیت، صنعتی شدن و گسترش بی رویۀ سطح زمین های زیر کشت کشاورزی و همچنین، کاهش ریزش های جوی سبب عدم 

تعادل و در نتیجه، کاهش نگران کنندۀ منابع آب های زیرزمینی و روَزمینی ایران شده است. بسیاری از تاالب های ایران که قدمتی 
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چندمیلیون ساله داشتند، خشک و نابود شده اند: اثری از هامون، پریشان، طشک و... نمانده است. رودخانه ها و چشمه های 

بزرگی که در فالت ایران منبع تأمین آب بودند نیز خشک شده اند؛ به نحوی که در دهۀ نود و پایان آن، ایران وارد بحران جدی در 

تأمین منابع آب، حتی برای شرب، شد. چالش های ناشی از بحران آب، مانند بحران ریزگردها، فرونشست زمین و آشوب های 

اجتماعی را نیز باید به تبعات ناشی از بحران آب در ایران اضافه کرد. 

موازی با بحران، راهکارها و راهبردهایی برای غلبه بر این شرایط در دستورکار قرار گرفته است. طرح های راهبردی مانند انتقال 

آب از زاگرس و البرز به مناطق مرکزی و نیز انتقال آب از خزر و خلیج فارس از جمله این موارد است. اما یکی از طرح ها، ایدۀ 

برداشت آب از منابع ژرف زیرزمینی است. متناسب با طرح این ایده، این پرسش مطرح می شود که آیا منابع آب ژرف می تواند 

عالجی برای بحران آبی شکل گرفته باشد؟

آب های ژرف
قبل از هرچیزی باید به رفع ابهام پیرامون تعریف و تعیین حد و حدود آب های ژرف پرداخت. این منابع، آب هایی هستند که 

در طی هزاران و حتی میلیون سال در اعماق زمین محبوس شده اند. این منابع آبی دارای منشأ های مختلفی هستند؛ برای مثال، 

برخی از این آب ها حاصل خشک شدن دریاها و دریاچه ها در هزاران و گاه میلیون ها سال پیش، و ایجاد خشکی بوده اند. طی 

چندین هزار سال بعد، سطح باقی ماندۀ این آب ها به وسیلۀ ماسه سنگ  پوشانده شده اند. از جمله این منابع فسیلی، سفرۀ آب 

به ویژه آب های  منابع آب ژرف،  ندارند.  این گونه آب ها در چرخۀ هیدرولوژیکی آب شرکت  لیبی است.  زیرزمینی در کشور 

فسیلی، بسیار ارزشمندند و از آن ها به عنوان منابع آبی استراتژیک یاد می شود؛ چراکه در برخی از نقاط جهان، این منابع، یگانه 

راه چاره رای گذر از بحران آبی است. برای مثال، کشور لیبی در صورت عدم استفاده از این منابع ژرف، غیرقابل سکونت خواهد 

شد. این منبع آب در تعریفی ساده به هر نوع منبع آبی گفته می شود که در عمق ۳00 تا 1۲00 متری زمین قرار دارد. این منابع 

آب به چند دسته تقسیم می شوند که عبارت اند از:

1. منابع آب ژرف ژئوترمال 

این نوع از آب های ژرف در اعماق زمین و در نتیجۀ فعل وانفعاالت شیمیایی مربوط به مواد آتشفشانی شکل گرفته اند. این 

نوع از آب های ژرف بسیار گسترده تر از سایر منابع آب های ژرف هستند. مقدار آب موجود در الیه های زیرین زمین )در 

فاصلۀ 400 مایلی از سطح زمین( سه برابر کل آب های موجود در سطح زمین است. البته نکتۀ مهمی که قابل ذکر است 

این موضوع است که بخش زیادی از این منابع، به دلیل عمق زیاد، دسترس ناپذیرند. همچنین، میزان زیاد امالح موجود در 

این منابع، تا حد زیادی، آن را غیرقابل شرب می کند؛ بنابراین، بیشتر برای مصارف کشاورزی کارگشا هستند. 

2. منابع آب ژرف با ساختار نفتی

 در بیشتر سفره های نفتِی زیر زمین، به میزان قابل توجهی، آب نیز وجود دارد؛ به شکلی که نفت در قسمت باالتر و 
ً
اصوال

آب در زیر آن قرار می گیرد. این منابع آبی نیز از کیفیت مناسبی جهت بهره برداری برخوردار نیستند و در صورت برداشت، 
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نیازمند تأسیسات بسیار پیشرفته برای بهبود کیفیت آن خواهند بود.

3. منابع آب ژرف آبرفتی

این منابع از جمله منابع ژرف آبی هستند که در زیِر زمین حرکت می کنند و در الیه های رسوبات آهکی زمین با ضخامت 

بیش از ۷00 متر ذخیره شده اند. این منابع تجدیدپذیر محسوب می شوند و به عبارتی می توانند در چرخۀ هیدرولوژیکی 

آب شرکت داشته باشند؛ اما مدت زمان کامل شدن یک چرخه از آن ها ممکن است بسیار طوالنی باشد. میزان کیفیت آن ها 

نیز بسته به نوع رسوبات آبخوان میتواند متفاوت باشد.

4. منابع آب ژرف گسلی

شکاف های موجود در ساختار زمین یا به عبارتی، ساختارهای گسلی زمین بستر مناسبی برای ذخیره و حتی حبس آب 

هستند؛ البته بسته به نوع ساختار زمین شناختی گسل ها و با توجه به شیب هیدرولیکی آب ها می توانند حرکت کرده و حتی 

از دسترس خارج شوند. این منابع نیز جزو منابع آب ژرف تجدیدپذیر محسوب می شوند و نسبت به سایر آب های ژرف، 

کیفیت مناسب تری دارند. 

آب های ژرف؛ مقایسه ای تطبیقی میان طرح های انتقال و شیرین کردن آب 
عمق قرارگیری آب های ژرف در مناطق مختلف جهان متفاوت و نسبی است. در برخی کشورها مانند بنگالدش، به دلیل باال بودن 

سطح آب زیرزمینی، منابع آب ذخیره شده در عمق بیش از 1۵0 متر جز آب های ژرف به شمار می روند. این در حالی است که 

در کشورهای خشکی مانند اردن، لیبی و الجزایر به آب های ذخیره شده در عمق های 800 تا 1600 متری منابع آب ژرف گفته 

می شود. در کالیفرنیا و استرالیا آبخوان ۳00 تا ۵00 متری را آبخوان ژرف می نامند. بر اساس برآوردهای صورت گرفته، منابع 

آب سفره های آب سطحی بین 400 تا ۵00 میلیارد مترمکعب و آب موجود در سفره های ژرف ایران بین ۵0 تا 60 هزار میلیارد 

مترمکعب برآورد شده است که بخشی از این منابع آب، تجدیدپذیر و بخشی، آب های فسیلی، شور و هیدروترمال هستند. اما 

پرسشی که دربارۀ این مسئله مطرح است این است که آیا مقدار منابع آبی می تواند معمای شکل گرفته دربارۀ بحران در ایران را 

حل کند؟ 

زیانبار بودن  یا  سودمند بودن  زمانی  اینکه  جمله  از  است؛  متعددی  مالحظات  درنظر گرفتن  نیازمند  پرسش  این  به  پاسخ 

طرح های مربوط به برداشت از آب های ژرف مشخص می شود که با رویکردی تطبیقی، آن را با سایر طرح ها مانند انتقال آب و 

شیرین کردن آب مقایسه کنیم. این رویکرد تطبیقی به بهترین نحو کمک خواهد کرد به پرسش مطرح شده دربارۀ ایدۀ برداشت از 

آب های ژرف و نقش آن در مدیریت بحران آبی حادث شده برای کشور پاسخ بگوییم.

1. مقایسه از نظر هزینه 
هزینۀ بهره برداری از آب های ژرف  

 ارزان است. هزینۀ 
ً
 باید گفت به دلیل عمق مناسب منابع آب های ژرف ایران، هزینۀ انتقال و بهره برداری از این منابع آبی نسبتا
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اکتشاف و بهره برداری از چاهی عمیق در حدود 1000 تا 1۲00 متر حدود ۳0میلیارد تومان است و هزینۀ نگهداری ساالنه آن 

نیز کمتر از 10میلیارد تومان است. برای مثال، پس از حفاری به عمق 1۷90 متر در آبان ماه 1400 در منطقۀ زابل، آب پایدار و 

شیرینی حاصل شده است که با تصفیه ای مختصر، برای شرب قابل استفاده است. این چاه عمیق بیش از 1000 مترمکعب در 

روز توان استخراج آب دارد و حتی این قابلیت را دارد که با نصب پمپ درون چاهی به 8میلیون لیتر در روز برسد؛ البته ارزان بودن 

این هزینه در قیاس با طرح هایی مانند انتقال آب و نمک زدایی و شیرین کردن آب است.

هزینۀ شیرین کردن آب از دریاهای مجاور  

حدود  شیرین شده  آب  مترمکعب  هر  هزینۀ  برآوردها،  برخی  طبق  بر  است.  زیاد  هزینۀ  مستلزم  آب  شیرین کردن  طرح های   

100هزار تومان است. با این اوصاف، از آنجا که بر طبق آمار، فقط مصرف ساالنۀ آب شرب بخش شهری ایران 4/۳ میلیارد 

مترمکعب است، در سال برای تأمین آب شرب بخش شهری کشور باید رقمی معادل ۳0،000،000،000،0004هزار میلیارد 

تومان هزینه کرد. در بزرگی این رقم همین بس که در بودجۀ سال آیندۀ کشور، سهم بخش نفت 400،000،000،000،000هزار 

میلیارد تومان است. در بهمن ماه سال 1۳9۷ طرحی مبنی بر انتقال آب از چابهار به مشهد با مسافت 1۵14 کیلومتر در دستورکار 

قرار گرفت. کل هزینۀ تخمین زده شده برای این پروژه، معادل 4میلیارد دالر است که با احتساب قیمِت حال حاضر دالر، معادل 

 رقمی معادل فروش سالیانۀ نفت خود 
ً
1۲0،000،000،000،000 هزار میلیارد تومان است. به تعبیر روشن، ایران باید تقریبا

را صرف شیرین کردن آب از دریاهای مجاور خود کند. البته این موضوع وابسته به این است که ایران تنش های خود با غرب و 

تحریم ها را حل وفصل کرده و بتواند این مقدار پول حاصل از فروش نفت را در اختیار داشته باشد. همچنین، ایران برخالف 

در  است.  آب  انتقال  هزینۀ  آن،  و  کند  تقبل  نیز  را  آب  بر شیرین کردن  هزینه ای مضاف  باید  عربستان سعودی  مانند  کشوری 

که  است  در حالی  این  دارند.  قرار  نزدیکی سواحل(  در  )یا  در حاشیۀ سواحل  پرجمعیت  عربستان سعودی، عمدۀ شهرهای 

شهرهای پرجمعیت ایران که با مشکل آب روبه رو هستند، هرکدام چند صد کیلومتر با ساحل فاصله دارند و این مستلزم صرف 

هزینۀ زیاد برای لوله کشی و انتقال آب از ساحل به مناطق مرکزی و داخلی است.

هزینۀ انتقال آب از حوضه های آبریز به مناطق مرکزی  

و  استان چهارمحال  از حوضۀ زاگرس مرکزی در محدودۀ  انتقال آب  ایران، طرح   در دستورکار 
ِ

این زمینه، مهم ترین طرح در 

بختیاری تحت عنوان طرح »بهشت آباد« است که از سال 1۳90 عملیات اجرایی آن شروع شده است. با وجود گذشت یک 

دهه از عملیات اجرایی شدن، هنوز طرح به سرانجام نهایی خود نرسیده است. این مهم، بیش از هر چیزی، به دلیل هزینه بر بودن 

زیاد طرح است. این طرح نیازمند حفر تونلی به طول 6۵ کیلیومتر و سدی به ارتفاع 184 متر است. در بزرگی طرح همین بس که 

ایران در طول چهل سال گذشته، در حدود 1۷۵ کیلومتر تونل حفر کرده است؛ یعنی در هر دهه، ایران 18 کیلومتر حفاری تونل 

داشته است. حاال باید 6۵ کیلومتر تونل را به دلیل وخیم بودن شرایط آبی مناطق مرکزی کشور در کمترین زمان ممکن حفر کند. 

 معادل10،000،000،000،000میلیارد تومان 
ً
این عملیات نیازمند صرف هزینه ای بسیار گسترده است. هزینه ای که تقریبا
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است. این رقم در چند سال گذشته، با توجه به شرایط ناشی از تحریم ها، هزینۀ زیادی است. به همین دلیل نیز تاکنون طرح به 

سرانجام نرسیده است. 

2. مقایسه از نظر فناوری 
طرح های مربوط به انتقال آب، شیرین کردن و بهره برداری از آب های ژرف را می توان از منظر نیاز آن ها به دانش و فناوری نیز 

مقایسه کرد. ایران به دلیل قدمت طوالنی در صنعت نفت از دانش الزم در زمینۀ حفاری و اکتشاف برخوردار است. باید گفت 

دانش الزم برای حفاری، ساده تر از دانش الزم برای شیرین کردن آب دریاست. شیرین کردن آب دریا نیازمند فناوری های پیچیده 

دکل حفاری هستیم.  نیازمند  تنها  آب های ژرف  استحصال  برای  که  است  در حالی  این  است.  بزرگ  احداث مجتمع های  و 

عربستان سعودی در سال ۲011 با تمام قوا و تکیه بر منابع مالی بیکران خود، پروژۀ احداث مجتمع آب شیرین کن رأس الخیر 

با وجود پشتیبانی مالی گسترده و برخورداری از کمک های تکنولوژیک شرکت دوسان کرۀ جنوبی،  را در دستورکار قرار داد. 

این  هزینۀ ساخت  رسید.  بهره برداری  به  در سال ۲014  بعد  سال  پروژه سه  این  سایر شرکت های خارجی،  و  آلمان  زیمنس 

مجتمع آب شیرین کن برای عربستان ۷/۲ میلیارد دالر بود. با وجود پیشرفت های خوبی که ایران در زمینۀ فناوری های مربوط 

به شیرین کردن آب در چند سال اخیر داشته است، با نگاهی واقع بینانه باید گفت برای احداث و عملیاتی کردن چنین طرح های 

عظیمی، هنوز در ابتدای راه قرار داریم. بنابراین، نیازمند کمک های فنی و مشاوره ای از سوی شرکت های خارجی هستیم و این، 

با وجود تحریم های گسترده، اگر نه غیرممکن، اما سخت و پیچیده است. این در حالی است که ایران در دهۀ 80 در ساخت 

به خودکفایی رسیده است. همچنین، برای حفاری چاه های عمیق، بر طبق محاسبات کمیسیون آموزش و  دکل های حفاری 

تحقیقات مجلس، تنها ۲ هفته تا ۲0 روز زمان الزم است تا چاه به مرحلۀ بهره برداری کامل برسد.

3. مقایسه از نظر اثرات زیست محیطی
از  بسیاری  حیات  و  کند  وارد  محیط  زیست  به  جدی  آسیب های  می تواند  آب شیرین کن  دستگاه های  از  تولیدی  پساب های 

جانداران دریایی و حتی انسان را به مخاطره اندازد. رها کردن پساب ها در بخش هایی از محیط زیست همچون زمین ها یا دریاها، 

صدمات جبران ناپذیری را به گونه های جانوری و گیاهی و به طور کلی، اکوسیستم وارد خواهد کرد. ریختن این پساب ها در 

دریاها، بسیاری از جانوارن میکروسکوپی را که با چشم قابل مشاهده نیستند، به سرعت از بین می برد. موضوع وقتی دردناک تر 

می شود که بدانیم این موجودات، سرآغاز زنجیرۀ  حیات در دریاها به شمار می روند و نقش مهمی در حفظ اکوسیستم و بقای 

انواع دیگر موجودات دارند. 

 
ً
طرح های انتقال آب نیز اثرات زیست محیطی مخربی در پی دارند که مهم ترین تأثیرش برهم زدن اکوسیستم است. معموال

پایین دست خواهد شد و همین، به خشک شدن بسیاری از  انتقال آب از منابع باالدست سبب کاهش ورودی آب در مناطق 

تاالب ها، قنات ها، چشمه ها و مرداب ها خواهد انجامید. در مرحلۀ بعد، خشک شدن این تاالب ها سبب تولید ریزگردها خواهد 

شد. تجربۀ کاهش ورودی آب به مناطق پایین دست در ایران، تلخ و زیانبار بوده است. دشت های بزرگ و حاصل خیز خوزستان 
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 خشک و لم یزرع شده اند. حتی اگر چنین تبعاتی را نیز در نظر نگیریم، تضمینی برای بقای منابع آب و 
ً
در شرایط حاضر اکثرا

استمرار سوددهی برای چنین طرح هایی وجود ندارد. خشک سالی مهم ترین موضوعی است که باید در نظر گرفت؛ همان طور 

که در شرایط حاضر، خشک سالی ایران باعث کاهش قابل توجه منابع آب در حوضۀ چهارمحال و بختیاری شده است. این در 

حالی است که طرح عظیم بهشت آباد هنور به بهره برداری کامل نرسیده است. 

در مقابل باید گفت بهره برداری از منابع آب های ژرف فاقد چنین اثرات زیست محیطی مخربی است؛ چراکه از یک سو، 

عمق زیاد این منابع آبی ارتباط آن با منابع آب های سطحی را بسیار اندک کرده است و این حتی با کاهش برداشت از منابع 

آب های سطحی تر، فرصت الزم برای احیای آن ها را نیز فراهم می کند. همچنین، خطر مربوط به فرونشست زمین در ارتباط با 

آب های ژرف بسیار اندک است؛ چراکه آبخوان های ژرف در عمق بسیار زیاد هستند و الیه های نقوذناپذیری بین سطح زمین و 

آن آبخوان ها وجود دارد. 

جمع بندی
خشک سالی و کم آبی همزاد پایدار اقلیم ایران بوده است؛ اما تا قبل از دو دهۀ اخیر، توازن میان برداشت از منابع آب و میزان 

بارندگی به گونه ای بود که مشکلی از نظر تأمین آب در ایران وجود نداشت. مشکل زمانی شروع شد که جمعیت ایران با افزایش 

قابل مالحظه روبه رو شد. این افزایش سبب افزایش تقاضا برای مواد غذایی و گسترش برداشت بی رویه از منابع آب برای بخش 

کشاورزی شد. این در حالی است که ایران در دو دهۀ گذشته، وارد چرخۀ طوالنی خشک سالی شده است که تا امروز نیز ادامه 

دارد. برایند این وضعیت، شکل گیری بحران آب در شدیدترین حالت ممکن برای ایران بوده است. وضعیت این چنینی ایران 

این پرسش راهبردی را مطرح می سازد که برای خروج از این بحران باید چه کرد. طرح های مربوط به انتقال آب، شیرین کردن 

آب دریاهای مجاور و برداشت از منابع آب های ژرف سه طرحی هستند که در پاسخ به این پرسش مطرح شده اند؛ اما به راستی 

نتیجه رسید که در  این  به  این سه طرح  اثرات  تبعات و  از میان  فایده   – با رویکردی هزینه  این گزارش  کدام کارآمدتر است؟ 

شرایط حاضر، برداشت از منابع آب های ژرف کارآمدترین راهبرد برای غلبه بر بحران آب در ایران است؛ اما این مهم نیازمند 

درنظر گرفتن مالحظاتی به قرار زیر است:

باید تجربۀ تلخ برداشت از آب های سطحی مدنظر قرار گیرد و در ارتباط با آب های ژرف، چنین روندی تکرار نشود؛  

بهره وری و استفادۀ بهینه از منابع آب های ژرف باید مورد توجه جدی قرار گیرد؛  

تجارب برخی کشورها مانند عربستان و تونس باید مورد توجه قرار گیرد؛  

منابع آب های ژرف به سختی و در طی سال های زیادی دوباره تجدید می شوند؛ بنابراین باید شرایطی را که در صورت   

تخلیۀ این منابع پیش می آید، از پیش در نظر گرفت؛

اگر قرار است از این منابع برای بخش کشاورزی استفاده شود، باید شیوه های کشت، نوع کشت و آبیاری کشور مورد   

تجدیدنظر اساسی قرار گیرند؛



اقلیم ایران و معماِی جدید آب های ژرف

7

باید واردات برخی محصوالت کشاورزی که هزینۀ وارد کردنشان کمتر از تولید آن ها در داخل است، در دستورکار قرار   

گیرد؛

موازی با برداشت از آب های ژرف باید تأمین منابع آب از منابع دیگر را نیز مدنظر قرار داد؛ چراکه برداشت بی رویه از   

این منابع نیز سبب تکرار تجربۀ تلخ برداشت از آب های سطحی خواهد شد. البته این موضوع نیازمند درنظر گرفتن توازنی 

ظریف میان برداشت از منابع مختلف تأمین آب در کشور است؛

می توان این موضوع را مدنظر قرار داد که از آب های با کیفیت مناسب در بستر آب های ژرف برای شرب استفاده کرد و   

برای بخش کشاورزی و صنعت از آب دریا و سایر منابع استفاده کرد؛

سرانۀ مصرف آب در ایران )۲۲4لیتر در روز( حتی از بسیاری از کشورهای اروپایی )دانمارک )1۵9(، سوئد )164(،   

پرتغال )194(، اسپانیا )۲00(، انگلستان )1۵۳(، اتریش )1۵۳(، ایرلند )14۲(، فرانسه )1۳9(، آلمان )1۲9(، هلند 

)1۲9(، بلژیک )11۲(، لهستان )98(، فنالند )۲1۳( و ایتالیا )۲1۳( بیشتر است. باید در این ارتباط چاره ای اساسی 

اندیشید.
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