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١

  آب جدي و بحران تغییرات آب و هوایی

فخرالضحی روستا
1

  

  :چکیده

براي  تهدید ترین جديبه عنوان  این منبع باارزشکمبود بحران آب و  می باشد،بحران هاي زیست محیطی  اخیر قرن قرن

اهش تغییرات آب و هوایی و کاهش جنگل هاي بارانی، کـ بروز مشکالت زیست محیطی از قبیل . حیات بشر مطرح است

و  نظیرافـزایش فقـر   .دارد هـم کمبود آب اثرات جانبی و غیر مستقیم  .نموده استضخامت الیه ازن کمبود آب را تشدید 

   .و حتی صلح جهانی را مورد تهدید قرار می دهد تخریب اکوسیستم، بیابان زایی، افزایش بیماریهاي ناشی از آب گرسنگی،

از جمله، قرار گرفتن در منطقـه خشـک جهـانی بـا متوسـط       .روبروست منابع آب با با مسایل متعددي در رابطه کشور ما نیز

که با  بروز پدیده جهانی ... میلی متر در سال، عدم تقارن بارندگی در نقاط مختلف، افزایش بی رویه جمعیت و 250بارندگی 

می توانند با  کشور راناذگ سیاست ان وبرنامه ریز الزم به ذکر است البته. این بحران شدیدتر شده است تغییرات آب و هوایی

اجـراي مـدیریت   تـا بـا    بیندیشند این بحرانبراي متوقف کردن روند  جدي تمهیدي ت موجودشناخت هر چه بیشتر مشکال

  .فراهم گردد منابع آب و پایدار دسترسی عادالنه مطلوب

  تغییرات آب و هوایی، محیط زیستبحران، آب، : کلمات کلیدي

  :مقدمه

مدت هاست که دیگر از . ترین مسایل زیست محیطی جهان است آب و هواي کره زمین و تغییر اقلیم یکی از مهم گرم شدن

خشـک مـی شـود،    رودهـا و چشـمه هـا پیوسـته     . برف کم می بارد و دوامی نـدارد . برف و سرماي گذشته ها خبري نیست

                                               
zistbgp@yahoo.comعضو باشگاه پژوهشگران جوان -بادهآدانشگاه آزاد اسالمی واحد مدرس  و کارشناسی ارشد محیط زیست ١

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  همایش ملی مدیریت بحران آب

The National Conference on Water Crisis Management  
1388دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،اسفندماه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢

گرمـایش جهـانی اثـرات    . می باشـند  مواجهامیدنی کشاورزي صدمه می بیند و بسیاري از مردم جهان با مشکل کمبود آب آش

شوند، سطح آب دریاهـا   هاي قطبی آب می با گرم شدن زمین، یخ. گذارد ها و جانوران می ناخوشایند فراوانی بر زندگی انسان

کمبـود    مسئله .خواهد بودتر گرم ها ها سردتر از همیشه و تابستان یعنی زمستان. گیرند ها شدت بیشتري می فصلآید و باال می

آب نـه فقـط بـراي گسـترش     . یکی از نیازهاي رشد و توسعه هر کشور آب است شود، تر می ذخایر آب زمین هر روز جدي 

بـه  رو از آنجایی که جمعیت ایـران نیـز   . آید شهرها و صنایع الزم است بلکه یکی از عوامل توسعه کشاورزي نیز به شمار می

ایران در کمتر  انتظار می رودو  )میلیون نفر رسیده 70به بیش از  1337ون نفر در سال میلی 16از  رشد جمعیت(افزایش است 

  . سال آینده با بحران شدید آب مواجه شود 20از 

تر است،  کم که از حد متوسط خاورمیانه نیز پایین دگینبه دلیل بارو  ی از مناطق کم آب جهان قرار داردایران در یکاز طرفی 

هاي زیـر زمینـی بـراي      به دلیل استفاده بی رویه از آب چاه. شود که آب غیر قابل تجدید است، استفاده میاز آب زیر زمینی 

با توجـه  . متري زمین چاه حفر شود 250و  200براي دست یابی به آب باید تا عمق  کشور کشاورزي، اکنون در برخی نقاط

که ایـن مقـدار در برخـی     است در حالیاین . تر بر مترمربع استمیلی م 833ساالنه در جهان  ندگیمیزان متوسط باربا اینکه 

  . رسد میلی متر می  50 نقاط ایران به

با تلفیق درست انگیزه ها و سرمایه گذاري که با ویژگی هاي ملی و منطقه اي منطبق باشد، می توان خطـرات را کـاهش   البته 

نه اي قابل مالحظه مهار نمود تا تولیدات غذائی افزایش یابـد، فقـر   داده، آب کشاورزي را کنترل نموده و توان بالقوه را به گو

 در این راستا در سطح ملی الزم اسـت سیاسـت   . اکو سیستم حفظ گردد محیط زیست و کاهش داده شود و همزمان پایداري

، اجراي محلی نیز در سطح .گذاري ها و بنیادها با یکدیگر تطبیق یابند تا به مصارف زیاد از راه مناسب و عادالنه پاسخ دهند

   .مدیریت بهتر در تمام عرصه ها مورد نیاز است تا به افزایش پایدار و عادالنه دسترسی به آب منجر شود

  :گرمایش جهانی گسترده تبعات
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دگرگـونی آب و هـواي کـره زمـین در     دانشمندان و کارشناسان اقلیم شناسی و علوم محیطی اعتقاد دارند که یکی از عوامـل 

ی کـرده اسـت،   طراحـ  IPCCهاي تغییرات آب و هوایی که مدل. استلهاي اخیر در اثر افزایش گازهاي گلخانه اي بودهسا

گـراد   سـانتی درجـه  6.4تا  1.1میالدي میانگین دماي هواي سطح زمین بین  2100تا  1990هاي  سالهدهد در فاصل نشان می

کننـد، امـا    مـیالدي اکتفـا مـی    2100جهانی تا سـال   گرمایشن دادن نتایجها تنها به نشا هرچند اغلب بررسی. یابد افزایش می

از  خواهد بوداي جو زمین ثابت بماند، اثرات آن تا پایان هزاره سوم پابرجا میزان گازهاي گلخانهدانشمندان معتقدند حتی اگر

د ست، تنوع زیستی و زندگی انسان شـو زی دیدگاه اکولوژیکی، گرمایش جهانی می تواند باعث تغییرات پر دامنه اي در محیط

آن گرم شدن زمین باعث افزایش شدت تبخیر مـی شـود و بـه تبـع     .گذارد یرزنده زمین تاثیرغبر تمامی موجودات زنده وو 

مصارف کشاورزي کم مـی شـود و در   ازسوي دیگر مقدار آب براي .میزان نیاز محصوالت کشاورزي به آب افزایش می یابد

سبب مهاجرت روستاییان به شهرها، حاشیه نشـینی، روي آوردن  خشکسالی. امنیت غذایی به خطر می افتد نتیجه خشکسالی،

ــاذب و    ــاي کـــ ــغل هـــ ــمت شـــ ــه ســـ ــود    بـــ ــی شـــ ــاعی مـــ ــاي اجتمـــ ــاري هـــ ــزایش ناهنجـــ .افـــ

ح از سویی به علت باال آمدن سط. شیرین و آشامیدنی را تحت تاثیر قرار می دهدافزایش دماي زمین همچنین دسترسی به آب

مشکل دیگـر آن اسـت کـه    . ددریاها، آب شور به منابع آب شیرین ساحلی نفوذ می کند و باعث تغییر کیفیت آن می شوآب

ایـن  . خشک شدن رودخانه ها و پایین آمدن کیفیـت آب مـی شـود   تبخیر سطحی ناشی از پدیده گرم شدن کره زمین، سبب

هـاي  عالوه بـر ایـن افـزایش امـالح آب    . نیمه بیابانی مشهودتر است تر مثل مناطق بیابانی ومسئله به ویژه درمناطق کم آب

 .شیرین در اثر تبخیر سبب افت کیفیت آن می شود

نتیجه باال آمدن سطح آب افزایش دماي زمین همچنین باعث آب شدن سریع یخ هاي قطبی و کوه هاي شناور یخی و در

متر  5/1سانتی متر تا  30سال آینده، بین  100هاي جهانی در ازمانبه طوري که بر اساس پیش بینی س. دریاهاي آزاد می شود

برخی از افزایش خواهد یافت و این امر به نوبه خود باعث ناپدید شدن و یا خالی از سکنه شدنسطح آب دریاهاي آزاد

.شودمردم در بنادر می جزایر، پیشروي آب در نواحی ساحلی و تحت تاثیر قرار گرفتن تاسیسات و زندگی

در بسیاري ها وگردبادهاي دریایی است که در حال حاضر پیامد مخرب دیگر گرمایش جهانی افزایش تعداد و قدرت طوفان
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.با آن روبرو هستیماز مناطق کشور نیز 

اقیانوس ها قطی سبب ایجاد جریانی از آب خالص سرد می شود که به علت سردبودن، به زیر آب گرمذوب شدن یخ هاي

آورد که باعث ایجاد تعداد بیشتري از طوفان ها، و در مقیاس بزرگ جریان هاي اقیانوسی گسترده اي را به وجود می می لغزد

این جریان ها همچنین در اثر جابجایی امالح بین آب. قدرت تخریبی افزون تر می شودهاریکن ها و گردبادهاي دریایی با

.وس ها به وجود می آیدو آب شور اقیان) یخ هاي قطبی حاصل از(شیرین 

کاهش کیفیت آب شرب پیشروي آب دریا در تاسیسات بنادر،. اقتصادي پدیده گرمایش جهانی نیز بسیار مشهود استاثرات

در نتیجه افزایش نیروگاه ها، میزان گازهاي گلخانه اي . همه باعث خسارات اقتصادي بسیار می شود... افزایش سیالب ها و

  .ین مسئله افزایش دماي کره زمین را در پی دارداهم تشدید می شود و

وبا، بعضی تب ها و بیماري پیامد مخرب دیگر افزایش دما، گسترش بیماري هاي مناطق گرمسیري همچون ماالریا، سالک،

افزایش زاد و ولد جوندگانی مثل موش و به تبع آن شیوع همچنین گرم شدن تدریجی کره زمین سبب. هاي ویروسی است

.می شود ري هاي منتقله توسط آنهابیما

مهاجرت . تبعات افزایش دماي کره زمین استکاهش تنوع زیستی و تاثیرات سوء بر گونه هاي گیاهی و جانوري از دیگر

و کم آبی باعث تغییر در زنجیره غذایی و تاثیرات نامطلوب بر اکوسیستم جانوران و تغییر پوشش گیاهی در اثر خشکسالی

ملموس در این  مثال بارز و. همچنین این مشکل در دریاها به تغییر تنوع زیستی اکوسیستم آب می انجامد. منطقه می شود

مرجان ها تحت تاثیر افزایش متوسط دماي آب  زمینه سفید شدن مرجان ها در سواحل خلیج فارس است به گفته دانشمندان،

.زودتر می میرند و سفید می شوند

سانتی متر  150تا  30بین » گرمایش جهانی«سال آینده تحت تاثیر پدیده  100هاي جهانی، در  اساس پیش بینی سازمانبر

.سطح آب دریاهاي آزاد افزایش خواهد یافت

هاي قطبـی   با گرم شدن زمین، یخ. گذارد میها و جانوران روي آن گرمایش جهانی اثرات ناخوشایند فراوانی بر زندگی انسان

ها سردتر از همیشه خواهد بـود و   یعنی زمستان. گیرند ها شدت بیشتري می فصل و آید اها باال میوند، سطح آب دریش آب می
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تـاثیر ناخوشـایند   ترین صنایع موجـود روي زمـین اسـت    این ماجرا بر کشاورزي که یکی از کلیدي. گرم و خشکها تابستان

 500هر هکتار جنگل قادر به ذخیره سـازي  ی که در حال همچنین گرمایش جهانی باعث نابودي جنگل ها می شود .گذارد می

 46دقیقـه و در اراضـی کشـاورزي     7نفوذ یک لیتر آب در جنگل حدود ضمن این که زمان. هزار متر مکعب آب است 2تا 

انجـام  و همین طـور جنگلهـا بـا    ساعت افزایش می یابد 4در مناطق غیر جنگلی این زمان به حدود دقیقه است در حالی که

  .می آیندوسنتزیکی از منابع مهم تولید اکسیژن مورد نیاز جانوران و انسان به شمارعمل فت

ثبـات   هاي شیرین وضعیت خطرناك و بی ها و تخریب مناطق آبریز آب افزون، برداشت بیش از حد آب از چشمه آلودگی روز

رداشـت بـیش از انـدازه بـراي صـنعت و      رقابت شدید براي منابع آبی رو به کـاهش، منجـر بـه ب   . سازد تر می کنونی را وخیم

  .شود کشاورزي می

  آب  کمبود جهانی هاي بحران

کشاورزي و کمبود غذا:  

درصد مـواد   45امروزه . محدودیت منابع آب اولین مانع گسترش و توسعه تولیدات کشاورزي در چند دهه آینده خواهد بود

درصد  70با افزایش جمعیت انتظار می رود تولید این میزان به  .غذایی جهان از زمین هاي کشاورزي با آبیاري تامین می گردد

در حال حاضر در جهان . افزایش تولید محصوالت کشاورزي فشار مضاعفی را بر منابع آب جهان وارد می نماید. افزایش یابد

 قتصادي، اجتمـاعی و مهم ترین دالیل گرسنگی، معضالت ااما در آینده نزدیک . افی براي همه انسان ها موجود استغذاي ک

امـا الگوهـاي نادرسـت مصـرف در     . گر چه تراکم جمعیت باعث تنزل کیفیت زیست محیطـی مـی گـردد    .سیاسی می باشند

کشورهاي صنعتی و پیشرفته باعث تشدید بحران آب و کاهش مواد غذایی در نقاط تشدید بحران آب و کاهش مـواد غـذایی   

یت روبرو هسـتند کـامالً محسـوس    غذایی در کشورهایی که با نرخ رشد باال جمعکمبود مواد . در نقاط دیگر جهان می گردد

، تورم و کساد اقتصادي نیز وضعیت این کشورها را آسیب پـذیر مـی   روز خشکسالی ها ، معضالت اجتماعیاز طرفی ب. است
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٦

روبرو هستند که بـه  ) محیطی در واقع آواره هاي زیست(وضعیت این کشورها به گونه اي است که با میلیون ها آواره . نماید

  .ناچار سرزمین هاي خود را ترك می کنند و بالقوه موازنه زیست محیطی را در کشور میزبان به مخاطره می اندازند

بحران هاي اجتماعی و اقتصادي:  

ـ  4/1در حال حاضر . بحران هاي اجتماعی و اقتصادي کمبود آب را تشدید می نمایند ه آب سـالم  میلیارد انسان از دسترسی ب

در عین حال توسعه . در رنج هستند) فاضالب ( محرومند و در عین حال نیمی از جمعیت جهان از فقدان تاسیسات بهداشتی 

تامین آب شـرب سـالم و ایجـاد تاسیسـات بهداشـتی      . تاسیسات جدید با توجه به روند رو به رشد جمعیت پاسخگو نیست

 25میلیارد انسان که ظرف  5وظیفه اساسی و یکی از ارکان توسعه پایدار براي به عنوان یک  2025تصفیه فاضالب براي سال 

در حالی که توسعه صنعتی و ارتقاء اسـتانداردهاي زنـدگی    .سال آینده به جمعیت جهان افزوده خواهند شد، مطرح می باشد

  .را به دو برابر افزایش داده است  20الگوي مصرف آب در قرن 

 توزیع عادالنه آب عدم:  

رده و بیش از نیاز، منابع را مورد استفاده قرار داده اسـت و در  ببراي دهه هاي زیادي بشر غیر مسئوالنه از محیط زیست بهره 

توسعه شـهر نشـینی بـه ویـژه در کشـورهاي در حـال توسـعه        . راستاي تخریب و کاهش کیفیت منابع آب گام برداشته است

بـر اسـاس مطالعـات ،    . کشـاورزي، شـرب و صـنعت افـزایش داده اسـت     تقاضاي آب را در همه بخش هاي مصرف اعم از

به عالوه . کشورهاي در حال توسعه به علت افزایش الگوي مصرف خانگی باعث کاهش آب مورد نیاز کشاورزي گردیده اند

اضر بیش از در حال ح.کمبود آب در نقاط شهري و حاشیه آنها از نظر اقتصادي تامین آب را با مشکالتی روبرو ساخته است

میلیـارد انسـان دیگـر تنهـا      2دالر در روز دارنـد و   1میلیارد انسان در فقر کامل زندگی می کنند و سرانه درآمد کمتر از  3/1

حل این بحران بدون مداخله انسان و اجراي برنامه هاي بلند مدت .میلیارد انسان فقیر را دارا هستند 3/1اندکی وضع بهتري از 

و تاخیر در انجام وظایف هزینه هاي اقتصادي طرح هاي عمرانی را افـزایش مـی دهـد و باعـث افـزایش      ممکن نخواهد بود 

  .مخاطرات حیات انسان ها می گردد
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٧

  :توسعه استحصال آب و اصالح توزیع آب

ستم یافته هاي سازمان ملل و بانک جهانی نشان می دهد که با توسعه استحصال آب و اصالح توزیع آب می توان کارایی سی

با وجود انجام این اقدامات جهان . درصد می باشد  45در حال حاضر راندمان سیستم ها . درصد افزایش داد 70ها را تا 

بیشتر منابع آب جهان قبالً استحصال شده اند و در واقع . درصد جمعیت روبرو خواهد بود 20همچنان با کمبود آب براي 

بر اساس مطالعات انجام شده اگر توسعه منابع آبی به اندازه . یشتر وجود داردمحدودیت هاي تکنولوژي براي استحصال آب ب

ساختار جدید آب، پروژه هاي جدید ذخیره  .نیز باشد در دهه هاي آینده جهان با بحران آب روبرو خواهد بود 1990سال 

امل مهم مقابله با بحران هاي آب آب، روش هاي بهینه مدیریت منابع آب و بهره گیري از ابداعات و ابتکارات جدید از عو

  .می باشند

  . در کنار آن توسعه توجهات و احترام به ارزش آب و محیط زیست از اهمیت نهادینه تري برخوردار می باشد

  :اثرات سوء تغییرات آب و هوا بر ایران

کنوانسیون تغییر آب و هـواي  نظر بر اساس تحقیقات و ارزیابی هاي انجام شده در طرح توانمندسازي تغییر آب و هوا تحت

دو  2100، اگر میزان غلظت دي اکسید کربن تا سال  IPCCتوسطسازمان ملل متحد و با استفاده از سناریوهاي مطرح شده

محسوسی را گراد افزایش خواهد یافت که این مسئله تغییرات درجه سانتی 5/4تا  5/1ایران به میزان برابر شود، دماي متوسط

تغییر الگوي دمایی، کاهش منابع .خواهد شددر منابع آبی، میزان تقاضاي انرژي، تولیدات کشاورزي و نواحی ساحلی موجب

یـب جنگـل، تنـاوب و    ساحلی، از بین رفتن محصوالت کشاورزي و غـذایی، تخر آبی، افزایش سطح دریاها، تخریب نواحی

اثـرات غیـر مسـتقیم    از. ز اثرات زیان آور مستقیم تغییرات آب و هوا می باشندتهدید سالمت انسان ها اوتشدید خشکسالی 

   .کشورهاي توسعه یافته اشاره کردتغیر اقلیم می توان به آسیبهاي اقتصادي ناشی از اقدامات مقابله اي

   :در ایران بحران آب
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٨

شونده با افزایش جمعیت کاهش می یابـد و از   در ایران سرانه آب تجدید. آب از منابع مهم پایه براي توسعه کشور می باشد

بهره برداري بهینه از منابع آب و جلوگیري از آلودگی منابع تجدیدشونده . نظر معیارهاي جهانی به مرز بحران نزدیک می شود

  .از چالش هاي مهم کشور براي توسعه ملی خواهد بود

  

  مکعببر حسب میلیارد متر ) تجدید پذیر(منابع آبی کشور - 1جدول 

  بر حسب میلیارد متر مکعب) تجدید پذیر(منابع آبی کشور

  400  بارش

  270  تبخیر و تعرق

  130  منابع آب تجدید شونده

  38  )بارندگی و رواناب هاي سطحی(تغذیه منابع آب هاي زیر زمینی

  92  آب هاي سطحی در دسترس

کشور ما به علت شرایط خاص جغرافیایی و آب . هاي بخش آب در کشور است محدودیت ذاتی منابع آب از مهمترین چالش

میلیـارد مترمکعـب منـابع آب     130در صـد از  71در حـالی کـه حـدوداً    . و هوایی، سهم ناچیزي از آب شـیرین را داراسـت  

  . تجدیدشونده خود را مورد استفاده قرار داده است

جد ول زیر مقایسه کنیم ، مشاهده می  در اگر وضعیت آب کشور را با سطوح تعریف شده جهانی بر اساس میزان مصرف آب

  . شود که کشور ایران با بحران آب روبرو است 

  وضعیت آب - 2جدول

وضعیت آبمصرف
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٩

آب  یففبحران خدرصد منابع آب قابل دسترس 10کمتر از 

بحران متوسطدرصد آب قابل دسترس 20-10

بحران نسبتآ شدیددرصد منابع آب قابل دسترس 40-20

بحران شدید مصرف آبدرصد منابع آب قابل دسترس 40ز بیش ا

رشد در  مصرف روبه . رویه همواره در معرض آلودگی و یا کاهش کیفیت بوده است برداري و استفاده بی منابع آب در اثر بهره

در . دارنـد هاي مصرف اعم از شرب، صنعت، خدمات و کشاورزي پیامدهاي تغییر و کاهش کیفیت را به دنبـال   تمامی عرصه

اي  میلیاردمترمکعب از پساب هاي کشاورزِِِي ، شهرِِِي و صنعتِِی کنترل نشده وجود دارد که خطر بالقوه 29حال حاضر حدود 

تبعـات  . میلیارد مترمکعب برسد 40به حدود  1400شود این روند در سال  بینی می براي کاهش کیفیت منابع آب است و پیش

آب بـا کـاهش در سـهم      کـاهش آلـودگی منـابع   . آب باعث شیوع بیماري هاي مختلف اسـت  کاهش کیفیت و آلودگی منابع

... ، سموم دفع آفات، کودهاي شـیمیایی و  )ها دترجنت(شوینده  ها، مواد ها، پساب ها، فاضالب زباله. پذیر است ها امکان آالینده

  . هاي مهم آب هستند هایِِِی از آالینده گونه

  

  

:عدم توازن بارندگی

. یزان نزوالت جوي هم از بعد زمانی و هم از نظر کمیت و میزان استفاده در جغرافیاي کشورمان به شدت متفاوت استم

الزم به ذکر . متر متغیر است میلی 1800تا  50چنانچه میزان بارندگی سالیانه بین مناطق کویري تا خطه سرسبز شمال ایران بین 

  :اینکه 
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درصد کل منابع آب در نواحی  30 و اطق شمالی و غربی کشور قرار داردمناسب در من درصد کل منابع آب باکیفیت 70 

  . یانه کشور در زمان غیرفصل کشاورزي جاري استالدرصد بارندگی س 75یکه الدر ح. شرقی قرار دارد مرکزي، شرق و جنوب

  :کاهش کیفیت منابع آب

رشد در  مصرف روبه . در معرض آلودگی و یا کاهش کیفیت بوده استرویه همواره  برداري و استفاده بی منابع آب در اثر بهره

در . هاي مصرف اعم از شرب، صنعت، خدمات و کشاورزي پیامدهاي تغییر و کاهش کیفیت را به دنبال دارند تمامی عرصه

اي  ر بالقوهی کنترل نشده وجود دارد که خطعتو صن ريي ، شهزمیلیاردمترمکعب از پساب هاي کشاور 29حال حاضر حدود 

تبعات . میلیارد مترمکعب برسد 40به حدود  1400شود این روند در سال  بینی می براي کاهش کیفیت منابع آب است و پیش

  . کاهش کیفیت و آلودگی منابع آب باعث شیوع بیماري هاي مختلف است

، )ها دترجنت(شوینده  ها، مواد ها، پساب اضالبها، ف زباله. پذیر است ها امکان آب با کاهش در سهم آالینده  کاهش آلودگی منابع

  . هاي مهم آب هستند ی از آالیندهیها گونه... سموم دفع آفات، کودهاي شیمیایی و 

: طبیعی خشکسالی

خشکسالی . ید در بخش هایی از کشور بیشتر کرده استدهاي ش محدودیت ذاتی منابع آب، زمینه را براي بروز خشکسالی

  . نیست، اما ابعاد و اثرات تخریبی آن به نسبت شدت و موقعیت جغرافیایی متفاوت است اي غیرطبیعی پدیده

افتد و جلوگیري از آن در دست ما  ساله اتقاق می 30و  10هاي  کشور ما یک دوره خشکسالی اقلیمی دارد که غالباً در دوره

بینی و  خشکسالی زمانی موفق است که با پیش مقابله با پیامدهاي. نیست، اما باید با پیامدهاي خشکسالی مقابله نمود

هاي الزم ، هم در بعد تأمین و هم در بعد مصرف با روشی پایدار به عبور از  هاي خشکسالی و ایجاد ظرفیت ریزي دوره برنامه

  . دوره خشکسالی نایل آئیم
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  :جمعیت و مصرف 

یابد و عدم تناسب بین آنها چالش هاي  یر میجمعیت و مصرف هر دو متغیرهایی هستند که همواره در جهت افزایش تغی

  . کند مربوط به آب را تشدید می

برابر افزایش یافته  6بعنوان مثال طی صد سال اخیر جمعیت حدوداً سه برابر شده است و اما تقاضاي جهانی آب به بیش از 

درصد  71زایش جمعیت باعث شده این اف. میلیون نفر رسید 60میلیون به  6سال اخیر از  45جمعیت کشور ما طی . است

  . منابع آبی کشور به خدمت گرفته شوند

میلیون نفر خواهد رسید و مقدار آب مورد نیاز برابر  5/97به  1400دهد که جمعیت کشور در افق سال  ها نشان می بینی پیش

  . پذیر نیست امکان میلیارد متر مکعب خواهد بود که تأمین این میزان آب از منابع تجدید پذیر آبی کشور 130

   :منابع آبیبر اثرات گرم شدن زمین

هواشناسـی و   از داده هـاي آبـی ـ   ختلفـی بااسـتفاده  بر منابع آبی ایران، تحقیقات ماثرات گرم شدن زمینبراي بررسی میزان

هـاي روانـاب    نتیجه داده. است اند، انجام شده تغییرات دمایی نیز ادغام شدهمدلهاي رواناب مختلف که با سناریوهاي انتشار و

  .رده استتغییر کآنها% 47دهد که شاخص سیالب در  اند، نشان می ایستگاه آب سنجی گردآوري شده 398از دوره اي که

.شـده اسـت  مشخصا تغییرات اقلـیم مشـاهده    1999-2000ایستگاه هواشناسی مورد مطالعه در طی سالهاي 600بعالوه در  

دهد که افزایش دما، حجم رواناب را در زمستان، حوضه رودخانه اي استفاده شد، نشان می30مدل درازمدت رواناب که براي 

همچنین مشخص شده است کـه  . دهد میدر بهار، به دلیل آب شدن سریع برفها افزایش به دلیل تبدیل بارش برف به باران و

   .و نوسانات رواناب ناشی از بارندگی را کاهش می دهدافزایش دما بر رواناب حوضه هاي آبگیر تاثیر گذاشته
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  :آب و تنوع زیستی 

ین اکوسیستم آبی، ضـروري اسـت در برنامـه هـاي     با توجه به اهمیت رودخانه ها و زیستگاه هاي آبی کشور به عنوان مهمتر

متاسفانه  در حـال حـاظر   . توسعه و بهره برداري منابع آب جایگاه و برنامه خاصی براي محیط زیست آبی در نظر گرفته شود

توان اکوسیستم هاي آب کشور براي حمایت از تنوع زیستی به شدت کاهش یافته و برخی گونه هاي آبی بـا کـاهش سـریع    

  .ت روبرو هستندجمعی

:ايانتشار گازهاي گلخانه میزانتاثیر سیاستهاي کاهش 

بـا اجـراي سیاسـتهاي    . سایر بخشها می باشـند سیاستهاي کاهش در بخش انرژي کشور بسیار موثرتر از سیاستهاي کاهش در

انـرژي  حال حاضر سهم منابع در. میزان انتشار گازهاي گلخانه اي را کاهش دادپیشنهاد شده براي زیربخشهاي انرژي میتوان

ایـن رو عمـده سیاسـتهاي کـاهش بایسـتی بـر       از. تجدیدپذیر در تولید برق اندك و هزینه برق تولیدي از آنها بسیار باالست

بـرق و انـرژي هسـته اي متمرکـز      آبی، سیکل ترکیبی، تولید همزمان گرما وجایگزینی سوختهاي سنگین با گاز طبیعی، برق

و فـوالد بـه عنـوان    وخت و بهینه سازي مصرف انرژي در صنعت سیمان و بخصوص صنایع تولیـد آهـن  جایگزینی س .گردد

بازگشت سرمایه در صنعت سیمان با اجراي بهره وري سیاستهاي موثر در کاهش انتشار پیشنهاد می گردند به گونه اي که نرخ

اقـدامات اساسـی نیـز    . است% 182و % 134رتیب و در صنایع آهن و فوالد به ت %50،%70انرژي و تغییر سوخت به ترتیب

مجموعـه برنامـه   ایـن اقـدامات یـک   . انتشار گازهاي گلخانه اي از بخش حمل و نقل کشور پیشنهاد شـده انـد  براي کاهش

نقلیه، افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی، تولیـد  روشهاي کاهش را در بر می گیرد که بر روي بهینه سازي تکنولوژي وسایل

با اجراي سیاستهاي کاهش در تمام زیربخشهاي انرژي و . ریلی متمرکز شده استبا کیفیت باال و توسعه حمل و نقلسوخت 

ــر ــه اي کــــــاهش     غیــــ ــزان انتشــــــار گازهــــــاي گلخانــــ ــرژي، میــــ ــت انــــ ــد یافــــ .خواهــــ

  

  :پیشنهاد می شود راهکارهاي زیر جهت رهایی از بحران آببه منظور دستیابی به توسعه پایدار 
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در یافتن یک راه حل فوري و اضطراري براي پاسخگویی به بحران آب قـدم هـاي جـدي     مردمارکت دولت با مش-

.تري بردارد

از جملـه تـدوین ضـوابط و    .(آب کشـور مـرتبط بـا منـابع     و سیاسـت هـاي   نیانوقو به روز کردن  اصالحتدوین، -

)اي آباستاندارهاي کیفیت آب، اعمال جرایم و اقدامات پیشگیرانه در خصوص آلودگی ه

هـاي توسـعه منـابع آب در سـطح      هاي زیست محیطی و بهداشتی آب در برنامـه ریـزي پـروژه    جنبهلزوم گنجاندن -

ها و برنامه ها ها، طرح سیاست

بازنگري در آمایش سرزمین و اسکان جمعیت، اهتمام در خصوص توزیع متناسب جمعیت-

  ها يریز تدوین اقتصاد آب از جمله اقتصاد محیط زیست در برنامه-

آموزش، فرهنگ سازي و جلب مشارکت مردمی-

تخریب ساخت و سازهاي غیر مجاز در حریم رودخانه توسط وزارت نیرو-

به واحد هاي متخلف...) آب برق و(عدم ارائه خدمات دولتی نظیر -

برداري بهینه از آب هاي مرزي و مشترك بهره  -

متناسب با شرایط اقلیمی اعمال الگوي مصرف آب در بخش هاي کشاورزي، شرب و صنعت -

مصرف سوخت هاي فسیلی و تولید گازهاي گلخانه اي، با کاهش مقابله با پدیده گرم شدن هواي زمین-

به منظـور جلـوگیري از ورود آب هـاي آلـوده بـه      ) حفاظت کمی و کیفی منابع آب کشور(جامع ملی   تهیه برنامه -

چرخه طبیعی

کننده آب شرب ي منابع تأمینتعیین حریم بهداشتی و زیست محیطی برا -

هاي مدیریت ریسک براي مقابله با خشکسالی و سیل  تدوین روش -

گازهـاي  هـاي  کارآیی انرژي در بخشهاي مربوط به اقتصـاد ملـی، محافظـت و افـزایش چاهکهـا و انبـاره      افزایش-

و  جدید تکنولوژي هاي استفاده ازاي، ترغیب شکلهاي پایدار کشاورزي، ترغیب تحقیق، توسعه و گسترش  گلخانه

  پاك
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  :منابع

  1383آذر-13شماره -نشریه سبا » پایداربحران آب در ایران، جهان و توسعه« زرین ،زادهاحمد  - 1

هاي اجرایی کشور، سازمان  دار در بخشراهبردهاي توسعه پایهمایش  "راهبرد توسعه پایدار در امور آب" ، رضااردکانیان - 2

  1382تابستان ، ارحفاظت محیط زیست، کمیته ملی توسعه پاید

  1381اسفند ، چالش ها، رویکردها و آینده صنعت آب در ایران، تحقیقات «حسینی، احمد،  - 3

سند چشم همایش منطقه اي » محیط زیست در سیاست هاي کالن جمهوري اسالمی ایران«روستا، فخرالضحی،  - 5

  1388، دانشگاه علوم تحقیقات فارس، فروردین )1404(انداز

پنجمین همایش گرمایش جهانی کنوانسیون تغییر آب وهوا و تعهدات بین المللی،  احدي محمدصادق ومحمد سلطانیه  - 4

  1383، جمن متخصصان محیط زیست ایرانانملی دو ساالنه

  کمیته ملی توسعه پایدار 11، بولتن شماره "مدیریت آب مدیریت توسعه"ستار  ،محمودي - 5

کمیته ملی توسعه  11بولتن شماره  "نگرش جامع به منابع آب، راهبردي براي برنامه چهارم توسعه کشور" رضا مکنون، - 6

  پایدار 

  

http://www.abfar-kermanshah.ir  

http://hse.nigc.ir/Site.aspx  
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تغييرات آب و هوايي و بحران جدي آب


فخرالضحی روستا


چکيده:


قرن اخير قرن بحران های زیست محیطی مي باشد، بحران آب و كمبود اين منبع باارزش به عنوان جدي ترين تهديد براي حيات بشر مطرح است. بروز مشکلات زيست محيطي از قبيل تغييرات آب و هوايي و كاهش جنگل هاي باراني، كاهش ضخامت لايه ازن كمبود آب را تشديد نموده است. كمبود آب اثرات جانبي و غير مستقيم هم دارد. نظيرافزايش فقر و گرسنگي، افزايش بيماريهاي ناشي از آب، تخريب اكوسيستم، بيابان زايي و حتي صلح جهاني را مورد تهديد قرار مي دهد. 

کشور ما نیز با مسایل متعددی در رابطه با منابع آب روبروست. از جمله، قرار گرفتن در منطقه خشک جهاني با متوسط بارندگي 250 ميلي متر در سال، عدم تقارن بارندگي در نقاط مختلف، افزايش بي رويه جمعيت و... که با  بروز پديده جهاني تغييرات آب و هوايي اين بحران شديدتر شده است. البته لازم به ذکر است برنامه ريزان و سياست گذاران کشور مي توانند با شناخت هر چه بیشتر مشکلات موجود تمهیدی جدي برای متوقف کردن روند اين بحران بينديشند تا با اجراي مديريت مطلوب دسترسي عادلانه و پايدار منابع آب فراهم گردد.

کلمات کليدي: آب، بحران، تغييرات آب و هوايي، محيط زيست


مقدمه:

گرم شدن آب و هوای کره زمین و تغییر اقلیم یکی از مهم ترین مسایل زیست محیطی جهان است. مدت هاست که دیگر از برف و سرمای گذشته ها خبری نیست. برف کم می بارد و دوامی ندارد. رودها و چشمه ها پیوسته خشک می شود، کشاورزی صدمه می بیند و بسیاری از مردم جهان با مشکل کمبود آب آشامیدنی مواجه مي باشند. گرمايش جهاني اثرات ناخوشايند فراواني بر زندگي انسانها و جانوران ميگذارد. با گرم شدن زمين، يخهاي قطبي آب ميشوند، سطح آب درياها بالا ميآيد و فصلها شدت بيشتري ميگيرند. يعني زمستانها سردتر از هميشه و تابستانها گرم تر خواهد بود. مسئله کمبود ذخاير آب زمين هر روز جدي تر ميشود، يكي از نيازهاي رشد و توسعه هر كشور آب است. آب نه فقط براي گسترش شهرها و صنايع لازم است بلكه يكي از عوامل توسعه كشاورزي نيز به شمار ميآيد. از آنجايي كه جمعيت ايران نيز رو به افزايش است (رشد جمعيت از 16 ميليون نفر در سال 1337 به بيش از 70 ميليون نفر رسيده) و انتظار مي رود ايران در کمتر از 20 سال آينده با بحران شديد آب مواجه شود. 

از طرفي ايران در يکي از مناطق کم آب جهان قرار دارد و به دليل بارندگي کم که از حد متوسط خاورميانه نيز پايينتر است، از آب زير زميني که آب غير قابل تجديد است، استفاده ميشود. به دليل استفاده بي رويه از آب چاه هاي زير زميني براي کشاورزي، اکنون در برخي نقاط کشور براي دست يابي به آب بايد تا عمق 200 و 250 متري زمين چاه حفر شود. با توجه با اينکه ميزان متوسط بارندگي سالانه در جهان 833 ميلي متر بر مترمربع است. اين در حالي است که اين مقدار در برخي نقاط ايران به 50 ميلي متر مي رسد. 


البته با تلفيق درست انگيزه ها و سرمايه گذاري که با ويژگي هاي ملي و منطقه اي منطبق باشد، مي توان خطرات را کاهش داده، آب کشاورزي را کنترل نموده و توان بالقوه را به گونه اي قابل ملاحظه مهار نمود تا توليدات غذائي افزايش يابد، فقر کاهش داده شود و همزمان پايداري محيط زيست و اکو سيستم حفظ گردد.  در اين راستا در سطح ملي لازم است سياست گذاري ها و بنيادها با يکديگر تطبيق يابند تا به مصارف زياد از راه مناسب و عادلانه پاسخ دهند. در سطح محلي نيز، اجراي مديريت بهتر در تمام عرصه ها مورد نياز است تا به افزايش پايدار و عادلانه دسترسي به آب منجر شود. 

تبعات گسترده گرمايش جهاني:


دانشمندان و كارشناسان اقليم شناسي و علوم محيطي اعتقاد دارند كه يكي از عوامل دگرگوني آب و هواي كره زمين در سالهاي اخير در اثر افزايش گازهاي گلخانه اي بوده است. مدلهاي تغييرات آب و هوايي كه IPCC طراحي كرده است، نشان ميدهد در فاصله سالهاي 1990 تا 2100 ميلادي ميانگين دماي هواي سطح زمين بين 1.1 تا 6.4 درجه سانتي گراد افزايش مييابد. هرچند اغلب بررسيها تنها به نشان دادن نتايج گرمايش جهاني تا سال 2100 ميلادي اكتفا ميكنند، اما دانشمندان معتقدند حتي اگر ميزان گازهاي گلخانهاي جو زمين ثابت بماند، اثرات آن تا پايان هزاره سوم پابرجا خواهد بود از ديدگاه اكولوژيكي، گرمايش جهاني مي تواند باعث تغييرات پر دامنه اي در محيط زيست، تنوع زيستي و زندگي انسان شود و بر تمامي موجودات زنده و غيرزنده زمين تاثير گذارد. گرم شدن زمين باعث افزايش شدت تبخير مي شود و به تبع آن ميزان نياز محصولات كشاورزي به آب افزايش مي يابد. ازسوي ديگر مقدار آب براي مصارف كشاورزي كم مي شود و در نتيجه خشكسالي، امنيت غذايي به خطر مي افتد. خشكسالي سبب مهاجرت روستاييان به شهرها، حاشيه نشيني، روي آوردن به سمت شغل هاي كاذب و افزايش ناهنجاري هاي اجتماعي مي شود.
افزايش دماي زمين همچنين دسترسي به آب شيرين و آشاميدني را تحت تاثير قرار مي دهد. از سويي به علت بالا آمدن سطح آب درياها، آب شور به منابع آب شيرين ساحلي نفوذ مي كند و باعث تغيير كيفيت آن مي شود. مشكل ديگر آن است كه تبخير سطحي ناشي از پديده گرم شدن كره زمين، سبب خشك شدن رودخانه ها و پايين آمدن كيفيت آب مي شود. اين مسئله به ويژه درمناطق كم آب تر مثل مناطق بياباني و نيمه بياباني مشهودتر است. علاوه بر اين افزايش املاح آب هاي شيرين در اثر تبخير سبب افت كيفيت آن مي شود. 


افزايش دماي زمين همچنين باعث آب شدن سريع يخ هاي قطبي و كوه هاي شناور يخي و در نتيجه بالا آمدن سطح آب درياهاي آزاد مي شود. به طوري كه بر اساس پيش بيني سازمان هاي جهاني در 100 سال آينده، بين 30 سانتي متر تا 5/1 متر سطح آب درياهاي آزاد افزايش خواهد يافت و اين امر به نوبه خود باعث ناپديد شدن و يا خالي از سكنه شدن برخي از جزاير، پيشروي آب در نواحي ساحلي و تحت تاثير قرار گرفتن تاسيسات و زندگي مردم در بنادر مي شود.
پيامد مخرب ديگر گرمايش جهاني افزايش تعداد و قدرت طوفان ها وگردبادهاي دريايي است كه در حال حاضر در بسياري از مناطق کشور نيز با آن روبرو هستيم.
ذوب شدن يخ هاي قطي سبب ايجاد جرياني از آب خالص سرد مي شود كه به علت سردبودن، به زير آب گرم اقيانوس ها مي لغزد و در مقياس بزرگ جريان هاي اقيانوسي گسترده اي را به وجود مي آورد كه باعث ايجاد تعداد بيشتري از طوفان ها، هاريكن ها و گردبادهاي دريايي با قدرت تخريبي افزون تر مي شود. اين جريان ها همچنين در اثر جابجايي املاح بين آب شيرين (حاصل از يخ هاي قطبي) و آب شور اقيانوس ها به وجود مي آيد.
اثرات اقتصادي پديده گرمايش جهاني نيز بسيار مشهود است. پيشروي آب دريا در تاسيسات بنادر، كاهش كيفيت آب شرب افزايش سيلاب ها و... همه باعث خسارات اقتصادي بسيار مي شود. در نتيجه افزايش نيروگاه ها، ميزان گازهاي گلخانه اي هم تشديد مي شود و اين مسئله افزايش دماي كره زمين را در پي دارد.

پيامد مخرب ديگر افزايش دما، گسترش بيماري هاي مناطق گرمسيري همچون مالاريا، سالك، وبا، بعضي تب ها و بيماري هاي ويروسي است. همچنين گرم شدن تدريجي كره زمين سبب افزايش زاد و ولد جوندگاني مثل موش و به تبع آن شيوع بيماري هاي منتقله توسط آنها مي شود.
كاهش تنوع زيستي و تاثيرات سوء بر گونه هاي گياهي و جانوري از ديگر تبعات افزايش دماي كره زمين است. مهاجرت جانوران و تغيير پوشش گياهي در اثر خشكسالي و كم آبي باعث تغيير در زنجيره غذايي و تاثيرات نامطلوب بر اكوسيستم منطقه مي شود. همچنين اين مشكل در درياها به تغيير تنوع زيستي اكوسيستم آب مي انجامد. مثال بارز و ملموس در اين زمينه سفيد شدن مرجان ها در سواحل خليج فارس است به گفته دانشمندان، مرجان ها تحت تاثير افزايش متوسط دماي آب زودتر مي ميرند و سفيد مي شوند.
بر اساس پيش بيني سازمان هاي جهاني، در 100 سال آينده تحت تاثير پديده «گرمايش جهاني» بين 30 تا 150 سانتي متر سطح آب درياهاي آزاد افزايش خواهد يافت.

گرمايش جهاني اثرات ناخوشايند فراواني بر زندگي انسانها و جانوران روي آن ميگذارد. با گرم شدن زمين، يخهاي قطبي آب ميشوند، سطح آب درياها بالا ميآيد و فصلها شدت بيشتري ميگيرند. يعني زمستانها سردتر از هميشه خواهد بود و تابستانها گرم و خشك. اين ماجرا بر كشاورزي كه يكي از كليديترين صنايع موجود روي زمين است تاثير ناخوشايند ميگذارد. همچنين گرمايش جهاني باعث نابودي جنگل ها مي شود در حالي که هر هكتار جنگل قادر به ذخيره سازي 500 تا 2 هزار متر مكعب آب است. ضمن اين كه زمان نفوذ يك ليتر آب در جنگل حدود 7 دقيقه و در اراضي كشاورزي 46 دقيقه است در حالي كه در مناطق غير جنگلي اين زمان به حدود 4 ساعت افزايش مي يابد و همين طور جنگلها با انجام عمل فتوسنتزيكي از منابع مهم توليد اكسيژن مورد نياز جانوران و انسان به شمار مي آيند.

آلودگی روزافزون، برداشت بیش از حد آب از چشمهها و تخریب مناطق آبریز آبهای شیرین وضعیت خطرناک و بیثبات کنونی را وخیمتر میسازد. رقابت شدید برای منابع آبی رو به کاهش، منجر به برداشت بیش از اندازه برای صنعت و کشاورزی میشود.

بحران هاي جهاني کمبود آب 

· کشاورزي و کمبود غذا:


محدوديت منابع آب اولين مانع گسترش و توسعه توليدات كشاورزي در چند دهه آينده خواهد بود. امروزه 45 درصد مواد غذايي جهان از زمين هاي كشاورزي با آبياري تامين مي گردد. با افزايش جمعيت انتظار مي رود توليد اين ميزان به 70 درصد افزايش يابد. افزايش توليد محصولات كشاورزي فشار مضاعفي را بر منابع آب جهان وارد مي نمايد. در حال حاضر در جهان غذاي كافي براي همه انسان ها موجود است. اما در آينده نزديک مهم ترين دلايل گرسنگي، معضلات اقتصادي، اجتماعي و سياسي مي باشند. گر چه تراكم جمعيت باعث تنزل كيفيت زيست محيطي مي گردد. اما الگوهاي نادرست مصرف در كشورهاي صنعتي و پيشرفته باعث تشديد بحران آب و كاهش مواد غذايي در نقاط تشديد بحران آب و كاهش مواد غذايي در نقاط ديگر جهان مي گردد. كمبود مواد غذايي در كشورهايي كه با نرخ رشد بالا جمعيت روبرو هستند كاملاً محسوس است. از طرفي بروز خشكسالي ها ، معضلات اجتماعي، تورم و كساد اقتصادي نيز وضعيت اين كشورها را آسيب پذير مي نمايد. وضعيت اين كشورها به گونه اي است كه با ميليون ها آواره (در واقع آواره هاي زيست محيطي) روبرو هستند كه به ناچار سرزمين هاي خود را ترك مي كنند و بالقوه موازنه زيست محيطي را در كشور ميزبان به مخاطره مي اندازند.

· بحران هاي اجتماعي و اقتصادي:

بحران هاي اجتماعي و اقتصادي كمبود آب را تشديد مي نمايند. در حال حاضر 4/1 ميليارد انسان از دسترسي به آب سالم محرومند و در عين حال نيمي از جمعيت جهان از فقدان تاسيسات بهداشتي ( فاضلاب ) در رنج هستند. در عين حال توسعه تاسيسات جديد با توجه به روند رو به رشد جمعيت پاسخگو نيست. تامين آب شرب سالم و ايجاد تاسيسات بهداشتي تصفيه فاضلاب براي سال 2025 به عنوان يك وظيفه اساسي و يكي از اركان توسعه پايدار براي 5 ميليارد انسان كه ظرف 25 سال آينده به جمعيت جهان افزوده خواهند شد، مطرح مي باشد. در حالي كه توسعه صنعتي و ارتقاء استانداردهاي زندگي الگوي مصرف آب در قرن 20 را به دو برابر افزايش داده است .

· عدم توزيع عادلانه آب :


براي دهه هاي زيادي بشر غير مسئولانه از محيط زيست بهره برده و بيش از نياز، منابع را مورد استفاده قرار داده است و در راستاي تخريب و كاهش كيفيت منابع آب گام برداشته است. توسعه شهر نشيني به ويژه در كشورهاي در حال توسعه تقاضاي آب را در همه بخش هاي مصرف اعم ازكشاورزي، شرب و صنعت افزايش داده است. بر اساس مطالعات ، كشورهاي در حال توسعه به علت افزايش الگوي مصرف خانگي باعث كاهش آب مورد نياز كشاورزي گرديده اند. به علاوه كمبود آب در نقاط شهري و حاشيه آنها از نظر اقتصادي تامين آب را با مشكلاتي روبرو ساخته است.در حال حاضر بيش از 3/1 ميليارد انسان در فقر كامل زندگي مي كنند و سرانه درآمد كمتر از 1 دلار در روز دارند و 2 ميليارد انسان ديگر تنها اندكي وضع بهتري از 3/1 ميليارد انسان فقير را دارا هستند.حل اين بحران بدون مداخله انسان و اجراي برنامه هاي بلند مدت ممكن نخواهد بود و تاخير در انجام وظايف هزينه هاي اقتصادي طرح هاي عمراني را افزايش مي دهد و باعث افزايش مخاطرات حيات انسان ها مي گردد.

توسعه استحصال آب و اصلاح توزيع آب:
يافته هاي سازمان ملل و بانك جهاني نشان مي دهد كه با توسعه استحصال آب و اصلاح توزيع آب مي توان كارايي سيستم ها را تا 70 درصد افزايش داد. در حال حاضر راندمان سيستم ها 45 درصد مي باشد . با وجود انجام اين اقدامات جهان همچنان با كمبود آب براي 20 درصد جمعيت روبرو خواهد بود. بيشتر منابع آب جهان قبلاً استحصال شده اند و در واقع محدوديت هاي تكنولوژي براي استحصال آب بيشتر وجود دارد. بر اساس مطالعات انجام شده اگر توسعه منابع آبي به اندازه سال 1990 نيز باشد در دهه هاي آينده جهان با بحران آب روبرو خواهد بود. ساختار جديد آب، پروژه هاي جديد ذخيره آب، روش هاي بهينه مديريت منابع آب و بهره گيري از ابداعات و ابتكارات جديد از عوامل مهم مقابله با بحران هاي آب مي باشند.
در كنار آن توسعه توجهات و احترام به ارزش آب و محيط زيست از اهميت نهادينه تري برخوردار مي باشد. 

اثرات سوء تغييرات آب و هوا بر ايران:


بر اساس تحقيقات و ارزيابي هاي انجام شده در طرح توانمندسازي تغيير آب و هوا تحت نظر كنوانسيون تغيير آب و هواي سازمان ملل متحد و با استفاده از سناريوهاي مطرح شده توسط IPCC ، اگر ميزان غلظت دي اكسيد كربن تا سال 2100 دو برابر شود، دماي متوسط ايران به ميزان 5/1 تا 5/4 درجه سانتي گراد افزايش خواهد يافت كه اين مسئله تغييرات محسوسي را در منابع آبي، ميزان تقاضاي انرژي، توليدات كشاورزي و نواحي ساحلي موجب خواهد شد. تغيير الگوي دمايي، كاهش منابع آبي، افزايش سطح درياها، تخريب نواحي ساحلي، از بين رفتن محصولات كشاورزي و غذايي، تخريب جنگل، تناوب و تشديد خشكسالي وتهديد سلامت انسان ها از اثرات زيان آور مستقيم تغييرات آب و هوا مي باشند. از اثرات غير مستقيم تغير اقليم مي توان به آسيبهاي اقتصادي ناشي از اقدامات مقابله اي كشورهاي توسعه يافته اشاره كرد. 

بحران آب در ايران: 

آب از منابع مهم پايه براي توسعه کشور مي باشد. در ايران سرانه آب تجديد شونده با افزايش جمعيت کاهش مي يابد و از نظر معيارهاي جهاني به مرز بحران نزديک مي شود. بهره برداري بهينه از منابع آب و جلوگيري از آلودگي منابع تجديدشونده از چالش هاي مهم کشور براي توسعه ملي خواهد بود.


جدول 1- منابع آبي کشور(تجديد پذير) بر حسب ميليارد متر مکعب


		منابع آبي کشور(تجديد پذير) بر حسب ميليارد متر مکعب



		بارش

		400



		تبخير و تعرق

		270



		منابع آب تجديد شونده

		130



		تغذيه منابع آب هاي زير زميني(بارندگي و رواناب هاي سطحي)

		38



		آب هاي سطحي در دسترس

		92





محدوديت ذاتی منابع آب از مهمترين چالشهای بخش آب در کشور است. کشور ما به علت شرايط خاص جغرافيايي و آب و هوايی، سهم ناچيزی از آب شيرين را داراست. در حالي كه حدوداً 71در صد از 130 ميليارد مترمکعب منابع آب تجديدشونده خود را مورد استفاده قرار داده است. 

اگر وضعيت آب کشور را با سطوح تعريف شده جهانی بر اساس ميزان مصرف آب در جد ول زير مقايسه کنيم ، مشاهده می شود که کشور ايران با بحران آب روبرو است. 

جدول2- وضعيت آب

		مصرف

		وضعيت آب



		کمتر از 10 درصد منابع آب قابل دسترس

		بحران خفیف  آب



		20-10 درصد آب قابل دسترس

		بحران متوسط



		40-20 درصد منابع آب قابل دسترس

		بحران نسبتآ شديد



		بيش از 40 درصد منابع آب قابل دسترس

		بحران شديد مصرف آب





منابع آب در اثر بهرهبرداری و استفاده بيرويه همواره در معرض آلودگی و يا کاهش کيفيت بوده است. مصرف روبه رشد در تمامی عرصههای مصرف اعم از شرب، صنعت، خدمات و کشاورزي پيامدهای تغيير و کاهش کيفيت را به دنبال دارند. در حال حاضر حدود 29 ميلياردمترمکعب از پساب های کشاورزِِِی ، شهرِِِی و صنعتِِِی کنترل نشده وجود دارد که خطر بالقوهاي براي کاهش کيفيت منابع آب است و پيشبينی میشود اين روند در سال 1400 به حدود 40 ميليارد مترمکعب برسد. تبعات کاهش کيفيت و آلودگی منابع آب باعث شيوع بيماري های مختلف است. کاهش آلودگی منابع آب با کاهش در سهم آلايندهها امکانپذير است. زبالهها، فاضلابها، پسابها، موادشوينده (دترجنتها)، سموم دفع آفات، کودهای شيميايی و ... گونههايِِِی از آلايندههای مهم آب هستند. 

عدم توازن بارندگي:

ميزان نزولات جوی هم از بعد زمانی و هم از نظر کميت و ميزان استفاده در جغرافيای کشورمان به شدت متفاوت است. چنانچه ميزان بارندگی ساليانه بين مناطق کويری تا خطه سرسبز شمال ايران بين 50 تا 1800 ميلیمتر متغير است. لازم به ذکر اينكه :

 70 درصد کل منابع آب باکيفيت مناسب در مناطق شمالی و غربی کشور قرار دارد و 30 درصد کل منابع آب در نواحی مرکزی، شرق و جنوبشرقی قرار دارد. در حالیکه 75 درصد بارندگی سالیانه کشور در زمان غيرفصل کشاورزی جاری است. 


کاهش کيفيت منابع آب:


منابع آب در اثر بهرهبرداری و استفاده بيرويه همواره در معرض آلودگی و يا کاهش کيفيت بوده است. مصرف روبه رشد در تمامی عرصههای مصرف اعم از شرب، صنعت، خدمات و کشاورزي پيامدهای تغيير و کاهش کيفيت را به دنبال دارند. در حال حاضر حدود 29 ميلياردمترمکعب از پساب های کشاورزی ، شهري و صنعتی کنترل نشده وجود دارد که خطر بالقوهاي براي کاهش کيفيت منابع آب است و پيشبينی میشود اين روند در سال 1400 به حدود 40 ميليارد مترمکعب برسد. تبعات کاهش کيفيت و آلودگی منابع آب باعث شيوع بيماري های مختلف است. 


کاهش آلودگی منابع آب با کاهش در سهم آلايندهها امکانپذير است. زبالهها، فاضلابها، پسابها، موادشوينده (دترجنتها)، سموم دفع آفات، کودهای شيميايی و ... گونههايی از آلايندههای مهم آب هستند. 


خشکسالی طبيعی: 

محدوديت ذاتی منابع آب، زمينه را براي بروز خشکسالیهای شدید در بخش هايی از کشور بيشتر کرده است. خشکسالي پديدهای غيرطبيعی نيست، اما ابعاد و اثرات تخريبی آن به نسبت شدت و موقعيت جغرافيايی متفاوت است. 

کشور ما يک دوره خشکسالی اقليمی دارد که غالباً در دورههاي 10 و 30 ساله اتقاق میافتد و جلوگيری از آن در دست ما نيست، اما بايد با پيامدهای خشکسالی مقابله نمود. مقابله با پيامدهای خشکسالی زمانی موفق است که با پيشبينی و برنامهريزی دورههای خشکسالی و ايجاد ظرفيتهای لازم ، هم در بعد تأمين و هم در بعد مصرف با روشی پايدار به عبور از دوره خشکسالی نايل آئيم. 

 جمعيت و مصرف:


جمعيت و مصرف هر دو متغيرهايی هستند که همواره در جهت افزايش تغيير میيابد و عدم تناسب بين آنها چالش های مربوط به آب را تشديد ميکند. 


بعنوان مثال طی صد سال اخير جمعيت حدوداً سه برابر شده است و اما تقاضای جهانی آب به بيش از 6 برابر افزايش يافته است. جمعيت کشور ما طی 45 سال اخير از 6 ميليون به 60 ميليون نفر رسيد. اين افزايش جمعيت باعث شده 71 درصد منابع آبی کشور به خدمت گرفته شوند. 


پيشبينیها نشان میدهد که جمعيت کشور در افق سال 1400 به 5/97 ميليون نفر خواهد رسيد و مقدار آب مورد نياز برابر 130 ميليارد متر مکعب خواهد بود که تأمين اين ميزان آب از منابع تجديد پذير آبی کشور امکانپذير نيست. 

اثرات گرم شدن زمين  برمنابع آبي: 


براي بررسي ميزان اثرات گرم شدن زمين بر منابع آبي ايران، تحقيقات مختلفي بااستفاده از داده هاي آبي ـ هواشناسي و مدلهاي رواناب مختلف كه با سناريوهاي انتشار و تغييرات دمايي نيز ادغام شدهاند، انجام شدهاست. نتيجه دادههاي رواناب دوره اي كه از 398 ايستگاه آب سنجي گردآوري شدهاند، نشان ميدهد كه شاخص سيلاب در 47% آنها تغيير كرده است.

 بعلاوه در 600 ايستگاه هواشناسي مورد مطالعه در طي سالهاي 2000-1999 مشخصا تغييرات اقليم مشاهده شده است. 
مدل درازمدت رواناب كه براي 30 حوضه رودخانه اي استفاده شد، نشان ميدهد كه افزايش دما، حجم رواناب را در زمستان، به دليل تبديل بارش برف به باران و در بهار، به دليل آب شدن سريع برفها افزايش ميدهد. همچنين مشخص شده است كه افزايش دما بر رواناب حوضه هاي آبگير تاثير گذاشته و نوسانات رواناب ناشي از بارندگي را كاهش مي دهد. 

آب و تنوع زيستي :


با توجه به اهميت رودخانه ها و زيستگاه هاي آبي کشور به عنوان مهمترين اکوسيستم آبي، ضروري است در برنامه هاي توسعه و بهره برداري منابع آب جايگاه و برنامه خاصي براي محيط زيست آبي در نظر گرفته شود. متاسفانه  در حال حاظر توان اکوسيستم هاي آب کشور براي حمايت از تنوع زيستي به شدت کاهش يافته و برخي گونه هاي آبي با کاهش سريع جمعيت روبرو هستند.


تاثير سياستهاي كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي :

سياستهاي كاهش در بخش انرژي كشور بسيار موثرتر از سياستهاي كاهش در ساير بخشها مي باشند. با اجراي سياستهاي پيشنهاد شده براي زيربخشهاي انرژي ميتوان ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي را كاهش داد. در حال حاضر سهم منابع انرژي تجديدپذير در توليد برق اندك و هزينه برق توليدي از آنها بسيار بالاست. از اين رو عمده سياستهاي كاهش بايستي بر جايگزيني سوختهاي سنگين با گاز طبيعي، برق آبي، سيكل تركيبي، توليد همزمان گرما و برق و انرژي هسته اي متمرکز گردد. جايگزيني سوخت و بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت سيمان و بخصوص صنايع توليد آهن و فولاد به عنوان سياستهاي موثر در كاهش انتشار پيشنهاد مي گردند به گونه اي كه نرخ بازگشت سرمايه در صنعت سيمان با اجراي بهره وري انرژي و تغيير سوخت به ترتيب70%، 50% و در صنايع آهن و فولاد به ترتيب 134% و 182% است. اقدامات اساسي نيز براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي از بخش حمل و نقل كشور پيشنهاد شده اند. اين اقدامات يك مجموعه برنامه روشهاي كاهش را در بر مي گيرد كه بر روي بهينه سازي تكنولوژي وسايل نقليه، افزايش ناوگان حمل و نقل عمومي، توليد سوخت با كيفيت بالا و توسعه حمل و نقل ريلي متمركز شده است. با اجراي سياستهاي كاهش در تمام زيربخشهاي انرژي و غير انرژي، ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي كاهش خواهد يافت.


به منظور دستيابي به توسعه پايدار راهکارهاي زير جهت رهايي از بحران آب پيشنهاد مي شود:

· دولت با مشاركت مردم در يافتن يك راه حل فوري و اضطراري براي پاسخگويي به بحران آب قدم هاي جدي تري بردارد.

· تدوين، اصلاح و به روز کردن قوانين و سياست هاي مرتبط با منابع آب کشور.(از جمله تدوين ضوابط و استاندارهاي کيفيت آب، اعمال جرايم و اقدامات پيشگيرانه در خصوص آلودگي هاي آب)

· لزوم گنجاندن جنبههاي زيست محيطي و بهداشتي آب در برنامه ريزي پروژههاي توسعه منابع آب در سطح سياستها، طرحها و برنامه ها

· بازنگري در آمايش سرزمين و اسکان جمعيت، اهتمام در خصوص توزيع متناسب جمعيت

· تدوين اقتصاد آب از جمله اقتصاد محيط زيست در برنامهريزیها

· آموزش، فرهنگ سازي و جلب مشارکت مردمي

· تخريب ساخت و سازهاي غير مجاز در حريم رودخانه توسط وزارت نيرو

· عدم ارائه خدمات دولتي نظير (آب برق و...) به واحد هاي متخلف

·  بهره برداری بهينه از آب های مرزی و مشترک

·  اعمال الگوی مصرف آب در بخش های کشاورزی، شرب و صنعت متناسب با شرايط اقليمی

· مقابله با پديده گرم شدن هواي زمين با کاهش مصرف سوخت هاي فسيلي و توليد گازهاي گلخانه اي،

·  تهيه برنامه جامع ملي (حفاظت کمی و کيفی منابع آب کشور) به منظور جلوگيری از ورود آب های آلوده به چرخه طبيعي

·  تعيين حريم بهداشتی و زيست محيطی براي منابع تأمينکننده آب شرب

·  تدوين روشهای مديريت ريسک برای مقابله با خشکسالی و سيل 

· افزايش كارآيي انرژي در بخشهاي مربوط به اقتصاد ملي، محافظت و افزايش چاهكها و انبارههاي گازهاي گلخانهاي، ترغيب شكلهاي پايدار كشاورزي، ترغيب تحقيق، توسعه و گسترش استفاده از تکنولوژي هاي جديد و پاک

منابع:

1- احمد زاده، زرین «بحران آب در ایران، جهان و توسعه پایدار» نشريه سبا - شماره 13 - آذر 1383

2- اردکانيان، رضا "راهبرد توسعه پايدار در امور آب" همايش راهبردهای توسعه پايدار در بخشهای اجرايي کشور، سازمان حفاظت محيط زيست، کميته ملی توسعه پايدار، تابستان 1382

3- حسيني، احمد، «چالش ها، رويکردها و آينده صنعت آب در ايران، تحقيقات ، اسفند 1381

5- روستا، فخرالضحي، «محيط زيست در سياست هاي کلان جمهوري اسلامي ايران» همايش منطقه اي سند چشم انداز(1404)، دانشگاه علوم تحقيقات فارس، فروردين 1388


4-  سلطانيه محمدومحمدصادق  احدي ، گرمايش جهاني كنوانسيون تغيير آب وهوا و تعهدات بين المللي پنجمين همايش ملي دو سالانه انجمن متخصصان محيط زيست ايران ، 1383

5- محمودي، ستار "مديريت آب مديريت توسعه"، بولتن شماره 11 کميته ملی توسعه پايدار


6- مکنون، رضا "نگرش جامع به منابع آب، راهبردی برای برنامه چهارم توسعه کشور" بولتن شماره 11 کميته ملي توسعه پايدار 

http://www.abfar-kermanshah.ir

http://hse.nigc.ir/Site.aspx

 water forum.orghttp://www.world

 water cauncil.orghttp://www.world

http://hse.nigc.ir/Site.aspx

http://www.hamshahrionline.ir

http://www.climate-change.ir/fa/concept/


 http://climatechange.persianblog.ir/post/12

http://www.unfccc.int/text/resource/conv/conv.html
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