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از موری-دارلینگ )Murray-Darling( تا حوضه بزرگ آرتزین 
)Artesian( ، تنها منبع آب در استرالیا، آب زیرزمینی است که سهم 
ساالنه آن در تولید ناخالص داخلی بیش از 6/8 میلیارد دالر برآورد شده 
است. با این حال، تغییرات آب و هوایی، افزایش دوره های خشک سالی و 
از آب های زیرزمینی می شود.  از حد  بیش  استفاده  به  جمعیت منجر 
استرالیا، حوضه موری-دارلینگ   )food bowl( فودبول  کمااینکه در 
)MDB(، کالیفرنیا و کیپ تاون )Cape Town( در آفریقای جنوبی با 

کاهش آب های زیرزمینی و بحران های آبی مواجه هستیم. 
چرا این منابع حیاتی خوب مدیریت نشدند؟

در سطح جهانی، مدیریت منابع آب شیرین روز به روز در حال 
توسعه است. سازمان ملل در سراسر جهان، هشداری جدی برای مناطق 
پرجمعیت و کشورهای خشک و نیمه خشک صادر کرد. گزارش گروه 
با  تا سال 2030  کرد، جهان  پیش بینی  در سال 2009  منابع جهانی 

کسری آب 40 درصدی مواجه خواهد شد.
کریگ سیمونز )Craig Simmons(، پرفسور ممتاز هیدروژئولوژی 
دانشگاه فلیندرز )Flinders( و یکی از تهیه کنندگان اصلی گزارش منابع 
جهانی آب سازمان ملل در سال 2022، که مصادف با روز جهانی آب 
بود، اعالم کرد »آب های زیرزمینی تقریبًا شامل کل آب شیرین موجود 
در جهان می شود، 97درصد از آب شیرین روی زمین در زیر پای ما 
قرار دارد«. آب های زیرزمینی نیمی از آب آشامیدنی جهان و 43درصد 
به طور گسترده در  از آب مورداستفاده را برای رشد تأمین می کند و 

معدن و صنعت استفاده می شود.
علمی  گروه های  مانند  تشکل هایی  کردند،  اعالم  ایشان  ادامه  در 
آبیاری که به صورت مشترک با جوامع محلی برای مدیریت و حفاظت 
از آب های زیرزمینی همکاری می کنند، برای حفظ این منبع ارزشمند، 

ضروری هستند.
همچنین پرفسور سیمونز در یکی از تازه ترین مقاالت منتشر شده 
خود در مجله هیدرولوژی عنوان کردند: »منطقه آبیاری آنگاس برمر 
از خشک ترین  یکی  که  جنوبی،  استرالیای  در    )Angas Bremer(
ایالت های استرالیاست، به یک اقدام جمعی موفق و نادر دست یافت 
و دستورالعمل هایی را برای مدیریت آب های زیرزمینی و اصالحات 

احتمالی آن به دولت ارائه داد«. منطقه آنگاس برمر که در انتهای حوضه 
اجتماعی- اکولوژیکی پیچیده و حساس MDB  قرار دارد، کنترلی بر 
تصمیم های مدیریتی آب باالدست ندارد، اما بیش از 50 سال است که 
کار را روی طرح های مدیریتی مشترک آب های زیرزمینی آغاز کرده 

است.
 Coming together از مقاالت  پرفسور سیمونز در یکی دیگر 
برای مدیریت مشترک آب های  اقدام جمعی  بیان کردند: راهکارهای 
زیرزمینی از یک منطقه در استرالیا، تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و 
زیست محیطی محلی را در نظر گرفت و به نمونه ای ارزشمند از مدیریت 

آب های زیرزمینی برای دیگران در سراسر جهان تبدیل شد.
سیاست های  دولتی،  اداره  همکاری  با  محلی  کمیته  همچنین، 
نوآورانه ای را در مدیریت آب تدوین و اجرا کرد که منجر به کاهش 
80 درصدی برداشت از آب های زیرزمینی، ترویج تغذیه مصنوعی از 
آب های سطحی اضافی، تغییر محصوالت برای افزایش سودآوری و 
کاهش مصرف آب و احداث خطوط لوله برای دسترسی به منابع آب 

سطحی شد.
با اینکه مقررات و بودجه دولت مرکزی بسیار مهم است، اما این 
مطالعه موردی به کاربران محلی خود آزادی عمل را در طراحی قوانین 

می دهد تا در بین سهامداران کلیدی اعتماد ایجاد کنند.
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چرا آب های زیرزمینی یکی از باارزش ترین منابع ما هستند؟
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