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خالصه
برنامه ریزی شهری با شکلگیری هستههای اولیه زندگی شهری با محوریت منابع آب به وجود آمد .در عصر حاضر به دلیل رشد تصاعدی و صنعتی
شدن جوامع انسانی ،شهرها تبدیل به سطوحی غیرقابل نفوذ(مسکن ،خیابانها و )...شده اند .درست است که شاید توسعه شهری به همراه داشتهاند،
اما بر سیستمهای هیدرولوژی و منابع آبی تأثیرگذار بوده و از احیای مجدد آن ها جلوگیری به عمل آورده و آلودگیهایی نیز به همراه داشتهاند.
بنابراین امروزه شهرها نیازمند مدیریت یکپارچه منابع آبی هستند تا بتوانند با مدیریت صحیح منابع آبی مشکالت و مسائل بحران آب را به تعویق
بیاندازند و با معرفی مباحث جدیدی چون آب مجازی و منابع آبی غیرمتعارف(استفاده مجدد از پساب و روانابهای شهری) مسائل و مشکالت
شهرها را در رابطه با آب کاهش داده و مدیریت نمایند.از آنجایی که آب دارای نقش اجتماعی ،اقتصادی و بهخصوص زیربنایی و استراتژیک در
جوامع بشری دارد ،در این مقاله مدیریت یکپارچه منابع آبی به کمک شاخصه آب مجازی در جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری به عنوان هدف
اصلی پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی :برنامه ریزی شهری ،مدیریت یکپارچه منابع آبی ،آب مجازی ،توسعه پایدار شهری.

.1

مقدمه

ال در دسترس انسان قرار میگیرد محدود است و تنها جزء
گرچه ممکن است اقیانوسهای جهان نامحدود به نظر رسند لیکن مقدار آب شیرینی که فع ً
کوچکی از کل آبی را که از فضا در سطح این سیاره دیده میشود را تشکیل میدهد .در دراز مدت ،تنها آبهای تجدیدشونده این سیاره است که برای
مصرف طی سال های متوالی و متمادی میتوان روی آن حساب کرد ،همان نزوالت جوی و آبهایی که در زمین نفوذ میکنند یا در رودخانهها و
دریاچهها جمع میشود و آبهایی که به سمت دریا جریان مییابد خواهد بود تا دوباره به اثر گرمای خورشید تبخیر شوند .لذا برای اینکه استفاده از آب
تداوم یابد نمیتوان از مخازن و سایر منابع آبی با سرعتی بیش از آنچه چرخه طبیعی آب قادر به احیا و بازتولید آن است برداشت کرد .قدرت و توانایی
بشر برای استحصال آبهای شیرین و ذخیره آن با گذشت زمان افزایش یافته است و با وجود این ،هنوز تکنولوژی که به کمک آن بتوان منابع اصلی را
به طور محسوس گسترش داد یافت نشده است] .[1ممکن است تصور شود که شیرین کردن آبهای شور منبع بیپایان آب اقیانوسها را در اختیار بشر
قرار میدهد  ،ولی این فرآیند عالوه بر آن که حجم عظیمی از سرمایه را طلب میکند ،آلودگی محیط زیست را نیز افزایش میدهد و نیاز به سوخت
فسیلی دارد که خود منبعی تجدید نشدنی است .واقعیت آن است که حجم آبهای شیرین این سیاره نسبت به  0222سال پیش که جمعیت زمین کمتر از
3درصد جمعیت هفت میلیاردی کنونی بود ،هیچ تغییری نکرده است ].[2
در سراسر تاریخ بشر ،دسترسی مطمئن به آب یک شرط اساسی برای توسعه اجتماعی ،اقتصادی و پایداری فرهنگ و تمدن بوده است .از
روزگاران قدیم تاکنون کشاورزی متکی به تلفیق تصادفی خاک خوب و تأمین آب مطمئن بوده است .وفور منابع آب قابل اتکاء و مطمئن نقش عمده و
اساسی در صنعتی شدن اروپا و آمریکای شمالی داشته است .حتی اگر ملتهای کمتر توسعه یافته روشهای جدیدی برای توسعه خود در پیش گیرند و
از اشتباهات گذشته اجتناب شود ،باز هم تصور استمرار توسعه پایدار در شرایطی که کمیابی و کمبود منابع و ذخایر آب شیرین تجدیدشونده وجود
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دارد ،بسیار دشوار است .به جرأت میتوان گ فت مدیریت منابع حیاتی و بسیار محدود آب که همواره در زمره باالترین و اساسی ترین راهبردهای حیات
بشر محسوب گردیده ،امروزه اهمیت دو چندانی یافته و به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در کشورهای مختلف جهان در کانون توجه
سیاستمداران ،مدیران ،برنامه ریزان ،اندیشمندان و عموم مردم قرار گرفته است .توجه دولتها و تالشهای بین المللی در مورد مدیریت منابع آب از
اوایل دههی  0792میالدی با مطرح شدن و پیدایش مفهوم «توسعه پایدار» در ادبیات توسعه جهانی ،وارد مرحله جدیدی شده است .این توجه گرچه تنها
محدود به منابع آب نمیشود و شامل حال کلیه منابع طبیعی است اما به نظر میرسد که پیچیدگی ،ابعاد و چالشهای مختلف مدیریت منابع آب و ثابت
بودن این منبع تجدیدپذیر از یکسو و کاهش سریع سرانهی آن از دیگر سو توجهات گسترده و فراگیری را به این ماده حیاتی،کلیدی و بیبدیل توسعه
پایدار جلب نموده است].[3
اهمیت موضوع آب و مدیریت مطلوب آن در جهان بهگونهای است که بسیاری از سازمانهای بین المللی و تخصصی از سال ها پیش در این
زمینه اقدامات و مطالعات گستردهای را سامان داده و خود و جهانیان را آماده شرایط ویژه آن کردهاند .از جمله این که با هدف جلبتوجه جهانی و
تمرکز بیشتر بررسی مسائل مربوط به آب ،در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 0770میالدی پیشنهاد نامگذاری 00مارس (دوم فرودین)
هر سال به نام « روز جهانی آب » به تصویب رسید و مدت هشت سال است که به لحاظ مسائل حیاتی و حساس مطرح در سطح جهانی ،هر سال یک
شعار جدید برگزیده میشود تا فعالیتهای جامعهی جهانی بر پایهی آن شکلگرفته و سازماندهی شود .عالوه بر این در ابتدای سال  0222میالدی اعالم
شد که سال های  0222تا  0202میالدی به نام دههی بین المللی برای فعالیت در ارتباط با شعار «آب برای زندگی» نامیده شده است تا موضوع آب به
عنوان یک مسئله بحرانی که نقش غیرقابل انکاری در توسعه ی پایدار ،محیط زیست سالم ،کاهش فقر و گرسنگی و نیز سالمت و بهداشت انسان دارد،
بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد] .[4همچنین نتایج یکی از این مطالعات درباره طبقهبندی مسائل و چالشهای مهم جهانی در قرن بیست و یکم
میالدی که در مقیاس جهانی انجام گردیده است ،نشان میدهد که مسئله آب و مدیریت آن بعد از بحران جمعیت در ردهی دوم اهمیت قرار گرفته
است .بنابر گزارش رسمی سازمان ملل متحد نزدیک به نیمی از مردم جهان تا سال  0202تقریباً 3/2میلیارد نفر ،کمبود آب را تجربه خواهند کرد .رشد
جمعیت بهاضافه نیاز به تولید مواد غذایی و صنعتی ،منجر به کاهش سرانهی آب تجدیدشوندهی کشورها ،در طول چهل سال گذشته شده است .به
طوری که عالوه بر این که آب مانند نفت تدریجاً ارزش اقتصادی پیدا مینماید ،زنگهای خطر کمبود آب ،تنش آبی و بحران آب و احیاناً بروز
مخاصمات و جنگهای آتی بر سر آب و مالکیت آن را نیز کم و بیش به صدا درآمده است به عبارت دیگر «حساسیت آب در جهان» مطرح شده
است].[5
آب عامل محدودکنندهای برای توسعه همه جانبه کشورها به شمار میرود .تأمین منابع آب و ساماندهی آبرسانی شهرها و آبادیها یک
ضرورت راهبردی است .تأمین پایدار آب مورد نیاز مردم جهان یکی از چالشهای اساسی دولتها در آینده است .چرا که در پنجاه سال اخیر ،جمعیت
جهان بیش از دوبرابر گردیده است و در همان حال میانگین مصرف سرانه آب با گذشت حدود نیمقرن به چهار برابر افزایش یافته است .با جریان
مذکور ،بسیاری از کشورهای دنیا در زمره کشورهای کم آب و کم ذخیره محسوب می شوند .این مسئله در کشور ما،ایران نیز به دلیل داشتن شرایط
اقلیمی گرم و خشک و قرار گرفتن در منطقه کم بارش کره زمین حادتر و ملموستر است و پیشبینیهای جهانی مبین این نکته می باشد که ایران تا سال
 0121شمسی به گروه کشورهایی میپیوندد که به شدت از کم آبی رنج خواهند برد].[6
در دنیای امروز که بحران آب یک مسئله اجتنابناپذیر می باشد ،توجه به منابع آب و استفاده بهینه از آن ها ضروری بوده و این موضوع
چالشهای جدیدی را در فراروی متخصصین و کارشناسان رشتههای مختلف همچون محیط زیست ،اقتصاد ،سیاسی و بهخصوص برنامه ریزی شهری و
شهرسازی قرار داده است .بحران آب و چالشهای پیش روی آن یک مسئله تک بعدی نیست و نیازمند همکاری و هماهنگی همه صاحب نظران در
زمینههای گوناگون است .در سال های اخیر در بیانیههای کنفرانس های جهانی آب ،بحث های صرف ًا فیزیکی و سازه ای سال های گذشته ،جایگاه ویژه
خود را به نظریه مدیریت یکپارچه منابع آبی داده است .با توجه به تعریف مدیریت یکپارچه منابع آبی که بیان میدارد « :مدیریت یکپارچه منابع آب
شامل برنام ه ریزی و مدیریت هماهنگ زمین ،آب و دیگر منابع محیط زیست در راستای عدالت ،کارآیی و مصرف پایدار می باشد» ] .[7میتوان اذعان
داشت که برای رسیدن به مدیریت یکپارچه منابع آب باید دو مؤلفه اصلی آب و زمین به طور صحیح و با نگاهی جامع و هماهنگ مدیریت شود .زمین
از عنا صر مهم در برنامه ریزی شهری می باشد که مدیریت عقالیی و صحیح آن به دست مدیران و برنامه ریزان شهری می باشد .کاربری زمین ،توسعه
آتی شهر ،انواع تراکمها و ،...همه در مفهوم زمین مستتر میباشند و میتوان بیان داشت که شهرسازی رابطه تنگاتنگی با مدیریت یکپارچه منابع آبی
دارد .پس شهر سازان و برنامه ریزان شهری باید در تعیین نوع کاربری زمین ،سرانهها ،تراکمها و ...دقت الزم را مبذول داریم چرا که در همه این موارد
مفهوم منابع آبی مستتر می باشد و جزو منابع آب مجازی به شمار میروند .همچنین در طرحها و برنامهها نیز باید دقت نظر بیشتری داشته باشیم ،چرا که
هر تغییر به ظاهر ناچیز و بسیار جزئی میتواند ردپای عمیق و اثرات جبران ناپذیری بر منابع آبی داشته باشد .پس وظیفه خطیر صیانت و حفاظت از منابع
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آب و مدیریت صحیح و یکپارچه آن عالوه بر مدیران و دست اندرکاران منابع آب کشور ،بر دوش برنامه ریزان ،طراحان شهری ،شهر سازان و مدیران
شهری نیز می باشد.
امروزه شهرها نیازمند مدیریت یکپارچه منابع آبی هستند تا بتوانند با مدیریت صحیح منابع آبی مشکالت و مسائل بحران آب را به تعویق
بیاندازند و با معرفی مباحث جدیدی چون مدیریت ارزش ،آب مجازی و منابع آبی غیرمتعارف همچون استفاده مجدد از پساب و روانابهای شهری و...
مسائل و مشکالت شهرها را در رابطه با آب کاهش داده و مدیریت نمایند .برنامه ریزی شهری نیز میتواند با سیاستگذاریهای مختلف در مورد تغییر
کاربری زمین ،تعیین محدوده توسعه شهرها ،سرانه کاربریها با توجه به شرایط اقلیمی هر شهر ،مکانیابی صنایع و تجهیزات شهر و میزان و چگونگی
تأمین منابع آبی آن ها و  ...با تأکید بر رویکردهای توسعه پایدار همچون بام سبز ،جمع آوری روانابهای شهری و استفاده مجددشان برای آبیاری فضای
سبز موجود شهرها ،استفاده از تکنولوژی آسفالت متخلخل برای جذب بارندگیها و  ، ...و ایجاد بسترهای مناسب مشارکت شهروندان کمک شایان
توجهی به مدیریت یکپارچه منابع آبی در شهرها نماید .همه مواد فوق الذکر نشان دهنده رابطه آب مجازی با شهر و برنامه ریزان شهری است و بیانگر
این مفهوم می باشد که آب مجازی در سرتاسر زندگی بشر جریان دارد .اهمیت موضوع بهقدری می باشد که در کنفرانس های جهانی و محافل علمی و
همچنین در بیانیه کنفرانس های مختلف جهانی آب بر آن تأکید شده است.
در این پژوهش تمام سعی نگارنده بر این بوده است که با تعریف مدیریت یکپارچه منابع آبی و معرفی منابع جدیدآبی همچون آب مجازی در
مدیریت شهرها ،در نهایت توسعه پایدار شهری محقق گردد که این مفاهیم از مفاهیم نوین و به روز دنیا میباشند .پس از مطالعه و بررسی های انجام
شده ،تاکنون پژوهش مشابه در این زمینه ،بسیار اندک می باشد و هنوز به این موضوع به صورت جامع و مبسوط پرداخته نشده است و خال مطالعاتی آن
برای مشکالت آبی موجود در شهرها حس میشود .نگارنده امیدوار است که با انجام پژوهشهایی از این دست ،شهر سازان ،برنامه ریزان و مدیران
شهری به اهمیت منابع آبی و مدیریت آن و نقش حساس و حیاتی خویش در حفاظت از این منابع عظیم خدادادی پی ببرند ،چرا که حیات هر شهری با
آب عجین شده و عالوه بر این ،آنان باید به آگاهی مردم در این زمینه کمک نمایند تا همه با هم (مردم و مدیران) به یک درک مشترکی از موضوع
رسیده -برخالف تصور آنان ،آب به سهولت در دسترس نمی باشد -و با مشارکت عمومی همه ذی نفعان عمومی و ذی نفوذان ،که یکی از فاکتورهای
کلیدی در موفقیت مدیریت یکپارچه منابع آبی میباشند  ،در راستای تحقق آن گام های مؤثری برداشته شود .باتوجه به مسئله پژوهش و اهمیت آن از
یکسو و تالش نگارنده بر کاربردی بودن پژوهش از سوی دیگر ،تصمیم بر آن شد که پژوهش مورد نظر تمامی بررسی ها را در قالب مطالعه نمونه
موردی به انجام برساند .از این رو شهر تهران به عنوان نمونه موردی پژوهش انتخاب شده است .تهران با متوسط بارندگی حدود  022میلی متر درسال و
افزایش روز افزون جمعیت و مهاجرت و همچنین تراکم باالی جمعیتی و ساختمانی با افزایش تقاضا آب مورد نیاز مصارف گوناگون و محدودیت منابع
آب مواجه است .زیرا منابع آبی شهر تهران از سدهای کرج ،الر ،لتیان ،ماملو و طالقان و چندین رودخانه و مابقی از طریق چاههای عمیق تهیه میشود که
دیگر پاسخگوی این رشد فزاینده نیست و با برداشتهای بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی موجب کاهش منابع ،فرونشست زمین و سستی خاک
شده که این موارد مسائل دیگری را نیز عالوه بر مسئله بحران آب به همراه دارد .پس شهر تهران نیاز مبرمی به مدیریت توأمان و صحیح آب و زمین و
مدیریت یکپارچه منابع آبی و معرفی منابع جدید آبی دارد که آب مجازی ،استفاده از روانابهای شهری ،استفاده مجدد از فاضالب شهری و مواردی از
این دست میتواند به عنوان منابع آبی جدید در نظر گرفته شود .در نهایت سیاستهای موثر مدیریت یکپارچه منابع آبی با تمرکز بر شاخصه آب مجازی
برای توسعه پایدار شهری با بهرهگیری از تکنیکها ،نرم افزارهای گوناگون و به کمک روش  QSPMنگاشته شده است .امیداست که راهگشا باشد.

.2

ادبیات پژوهش

آب مادهای است که حیات بدون آن میسر نیست.آب برای آبیاری مزارع ،مصارف خانگی ،صنعتی ،تجاری و سرانجام در تولید مواد غذایی بسیار
ضروری است .از این رو ،دانشمندان و برنامه ریزان مطالب بسیاری در خصوص اهمیت و ارزش آن بیان داشتهاند .بر اساس« نظریهی هیدرولیک در
پیدایش شهرها ،آبیاری زمینهای قابل کشت ،افزایش جمعیت و تراکم آن در نواحی مساعد طبیعی باعث پیدایش شهرها میشود» .به نحوی که
میدانیم تمدنهای بزرگ در کنار رودهای بزرگ ظاهر شده اند] .[8تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین ،سراسر حکایت از جایگاه مقدس و بیبدیل آب
در نزد ساکنان این سرزمین دارد .ایرانیان چه در دوره باستان و چه در دوره پس از ورود اسالم ،آب را پاس داشته و ارج می نهادند .بسیاری از مراسم و
مناسبتهای آیین ی مردم ایران در دوره پیش از اسالم با محوریت و حضور آب برپا میشده و همواره رد پایی از قداست و حرمت آب در آن به چشم
میخورده است .این نگاه با تلفیق با آموزههای دین مبین اسالم ،تقدس و اهمیت بیشتری به آب میبخشد ،بهگونهای که در آیات کتاب آسمانی قرآن و



www.SID.ir

Archive of SID
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران
دانشگاه تهران ،تهران
 62و  62بهمنماه 5931
روای ات منسوب به بزرگان دین موارد متعددی در ستایش و اهمیت آب میتوان یافت].[9شهرهای ما در گذشته بهترین نمونههای پایداری را در خود
متجلی ساختهاند .توجه به محدودیتهای اکولوژیکی محل نظیر آب ،توسعه ی متناسب و سازگار با طبیعت ،صرفه جویی در منابع ،استفاده از مواد و
مصالح بومی ،ابداع روشهای مؤثر و مناسب جهت ادامهی حیات ،نظیر قنات و بادگیر و استفادهی هنرمندانه از آب و گیاه جهت تلطیف هوا و ایجاد
مناظر مطبوع ،ایجاد باغ و باغچهها در حیاطها ،فضاهای عمومی و اطراف شهرها همه نمونههایی از عوامل مؤثر در این پایداری بوده اند .لیکن امروزه با
تبعیت از الگوی کالسیک توسعه و پیروی کورکورانه از مدلهای کلیشهای توسعه ی شهری که نسبت به شرایط و خصوصیات بومی بیاعتناست ،نه تنها
شرایط ناپایداری را در شهرها پدید آورده ،بلکه ناپایداری مناطق اطراف را نیز به دنبال داشته است].[10

 -1-2مدیریت یکپارچه منابع آب
تا اوایل 0772میالدی،جنبههای مختلف مدیریت منابع آب (از جمله کیفیت آب،آب زیرزمینی ،استحصال آب ،آبیاری ،برق آبی و )...اغلب به طور
مجزا و مستقل و در نهادهای متفاوت مدیریت میشد  .دانشمندان مدیریت پیشرفته منابع آب بنا به ضرورت و به منظور حل این مشکل شیوهای را برای
مدیریت منابع آب پیشنهاد نمودند که تأمین حداکثری منافع متضاد همه ذینفعان را امکان پذیر سازد .این روش چند بخشی ،هماهنگ ،چند رشتهای،
مشارکتی ،انعطافپذیر و شفاف را اصطالحاً «مدیریت یکپارچه منابع آب» مینامند].[11مدیریت یکپارچه منابع آب یک چارچوب برای برنامه ریزی،
سازماندهی و اداره سیستمهای آب در راستای اتحاد و تعادل میان دیدگاههای مرتبط و اهداف ذینفعان است.کارشناسان معتقدند که مدیریت یکپارچه
منابع آب ،باید توسعه و مدیریت آب ،زمین و دیگر منابع را به منظور بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی ،عدالت اجتماعی و پایداری زیست محیطی
هماهنگ نماید] .[14همزمان با تکامل و رشد علمی نظریه مدیریت بههمپیوسته منابع آب و در طول زمان ،تعاریف متعددی از آن ارائه شده است .یکی
از مهمترین تعاریف به این شرح است « :مدیریت یکپارچه منابع آب شامل برنامه ریزی و مدیریت هماهنگ زمین ،آب و دیگر منابع محیط زیست در
راستای عدالت ،کارآیی و مصرف پایدارمی باشد»] .[7براساس یک تعریف جامعتر و جدیدتر مدیریت یکپارچه منابع آب عبارتند از« :فرآیندی است
برای ارتقاء و توسعه هماهنگ و جامعنگر مدیریت آب ،زمین و سایر منابع مرتبط با آن ها جهت بیشینه کردن رفاه اجتماعی و اقتصادی به صورت
عادالنه و با در نظر گرفتن حقوق و منافع ذینفعان با برنامه ریزی و اجرای مشارکتی ،بهرهوری حداکثر از منابع آب با در نظر گرفتن پایداری اکوسیستمها
و محیطهای آبی»] [13و مدیریت یکپارچه منابع آب پنج هدف اصلی؛ کارآیی و بهرهوری ،عدالت اجتماعی ،توسعه پایدار ،تصمیمگیری جمعی یا
مشارکتی و پاسخگویی را دنبال مینماید] .[14تعاریف زیادی برای مدیریت یکپارچه منابع آب در متون مختلف ارائه گردیده است اما همه آن ها توافق
دارند که مدیریت یکپارچه منابع آب الزم است و شامل مؤلفههای زیر باشد:
 مدیریت آب را در محدوده وسیعتری از سیاستهای توسعه اقتصادی  ،اجتماعی و مدیریت زیست محیطی قرار میدهد؛
 منافع همه بخشها را در یک روش مشارکتی با ذینفعان در نظر میگیرد؛
 تنوع زمانی و مکانی منابع و تقاضا را بررسی میکند؛
 طیف کاملی از اهداف و محدودیتهای سیاسی مرتبط را بررسی مینماید؛
 سطوح نهادی مختلف درگیر در مدیریت منابع آب را درنظر میگیرد.
اگرچه «مدیریت یکپارچه» و «مدیریت پایدار» منابع آب معانی نزدیک به هم دارند و اغلب در یک مفهوم در نظر گرفته می شوند اما مفهوم آن
ها با یکدیگر متفاوت است .مدیریت پایدار نیازمند یک روش بههمپیوسته است اما دنبال کردن یک روش بههمپیوسته پایداری را تضمین نمیکند .در
حقیقت مدیریت بههمپیوسته به نوع روش که جامعنگر و مشارکتی است ،مربوط میشود].[11

 -2-2مدیریت یکپارچه آب شهری
مدیریت یکپارچه آب شهری( ،)IUWMهماهنگی میان توسعه ی شهری و مدیریت زیربنایی برای رسیدن به اهداف ضروری اقتصادی ،اجتماعی و
زیست محیطی است .این مدیریت ،باعث تلفیق تأمین آب ،بهداشت و مدیریت ضایعات آب (فاضالب) میشود و آنها را با برنامه ریزی کاربری زمین و
توسعه ی اقتصادی بررسی مینماید] .[12رویکرد مدیریت یکپارچه آب شهری  ،برنامهریزیهای بخش آب را با سایر بخشهای شهری همچون ،زمین،
مسکن ،انرژی و حمل و نقل تلفیق مینماید تا از افتراق و تقلید در سیاستها و تصمیمگیریها اجتناب کند .روابط میان بخشها از طریق فرهنگ کاری
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مشترک ،اهداف و منافع جمعی  ،بهتر و قدرتمندتر شده و تفاوتها در میزان قدرت و منابع میتواند بررسی شود .این مفهوم شامل حال بخش غیررسمی
شهری و جوامع به حاشیه رانده شده نیز می باشد] .[16دستیابی به مدیریت منابع آب شهری یکپارچه از طریق کاربرد روشهای طراحی شهری حساس به
آب به کار رفته در طول برنامه ریزی ،طراحی و ساختوسازهای توسعههای شهری تسهیل میگردد .این طراحی در استرالیای غربی در دهه 0792م برای
طراحی و برنامه ریزی شهری ایجاد شده و چهارچوبی را برای کاهش تأثیر شهرنشینی روی چرخهی آب طبیعی فراهم مینماید .این طراحی کیفیت،
کمیت و مصرف آب را با توجه به اهداف اجتماعی و زیست محیطی مشخص مینماید].[17

 -3-2آب مجازی
برای اولین بار در دهه 72میالدی اصطالح آب مجازی توسط جان آنتونی آلن(  )Professor John Anthony Allanبرای نشان دادن کل مقدار آب
مصرف شده برای تولید یک محصول (اعم از کاالی صنعتی و یا محصول کشاورزی ویا )...مطرح شد .در واقع کل مقدار آب مصرفی در زنجیره
تولید برای پدید آوری یک محصول نهایی «آب مجازی» مینامند .آب مجازی یک معیار و ابزار ضروری و اساسی در محاسبه مصرف واقعی آب
یک کشور می باشد ].[18
صفت مجازی در این تعریف به این معناست که بخش عمده آب مصرف شده طی فرایند تولید در محصول نهایی وجود فیزیکی ندارد و
در حقیقت بخش بسیار ناچیزی از آب مصرفی در پایان به عنوان آب واقعی در بافت محصول باقی خواهد ماند .نکته مهم اینکه صفت مجازی به
معنای غیر واقعی نیست بلکه صریحاً باید گفت که آب مجازی آب کامالً واقعی است .شرایط اقلیمی و فرهنگی مکان تولید و مدیریت و برنامه
ال مردم آسیا
ریزی در میزان و حجم آب مجازی کاال موثر است و قطع ًا مقدار آن در مورد یک کاال در مناطق مختلف جهان متفاوت می باشد .مث ً
به طور میانگین0122لیتر آب مجازی در طول روز استفاده مینمایند و این در حالیست که اروپاییان و مردم شمال آمریکا روزانه حدود1222لیتر آب
مجازی مصرف مینمایند].[19

.3

روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر با اتکا و استفاده از بستر شناختی و نیز معلوماتی که از طریق تحقیق ات بنیادی فراهم شده ،در جست و جوی دستیابی به توسعه دانش
کاربردی و حصول یک هدف علمی است ،لذا از نوع پژوهشهای کاربردی است .روش گردآوری دادهها از نوع پژوهشهای توصیفی -پیمایشی می
باشد .پس از مطالعات کتابخانهای ،بررسی اسناد و تجارب کشورهای جهان و برنامه توسعه و چشماندازهای کشور ،مدل مفهومی پژوهش را بر این اساس
و برای رسیدن به هدف پژوهش که مدیریت یکپارچه منابع آبی به کمک شاخصه آب مجازی در جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری و رسیدن به
شهر پایدار است  ،نگارش شد.سپس در جهت شناسایی و ارزیابی از وضع موجود شهر تهران ،پرسشنامه را براساس مدل مفهومی پژوهش تهیه شد و در
اختیار متخصصین و مدیران بخشهای مرتبط با مدیریت منابع آب و شهر و مدیریت شهری همچون شهرداری ،مسکن و شهرسازی ،شورای شهر،
محیط زیست و توسعه پایدار ،شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ،شرکت آب و فاضالب ،شرکت آب منطقه ای  ،متخصصین شرکتهای
مهندسین مشاور در زمینههای آب و شهرسازی ،قطب علمی و اساتید دانشگاهها و سایر بخشهای مرتبط و درگیر با موضوع پژوهش قرار گرفت و از
آنان خواسته شد تا پاسخهای خویش را از کمترین ارزش (بسیارکم و عدد یک) تا بیشترین ارزش (بسیار زیاد ،عدد پنج) ارزش گذاری نمایند؛ در
نهایت به جمع بندی و تجزیه و تحلیل نظرات متخصصین با تکنیکها و نرم افزارهای گوناگون پرداخته شد و با تحلیل وضعیت موجود شهر تهران به
محیط داخلی و خارجی ،به نقاط قوت،ضعف ،فرصت ها و تهدیدها رسیده و با بررسی دقیق آن ها و براساس شدت و ضعف هر کدام از عوامل،
راهبردها و سیاستهای شایان توجهی را ارائه نمودیم .سپس سیاستها و راهبردهای تحصیل شده از ماتریس  SWOTرا به وسیله QSPM
اولویتبندی نمودیم .به طوری که سیاستها و راهبردها به ترتیب اولویت و اهمیت براساس هدف پژوهش نگاشته شد.
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.4

مدل مفهومی پژوهش

با بهرهگیری از مبانی نظری ،تعاریف مفاهیم و بررسی تجارب موفق کشورها ،مدل مفهومی مدیریت یکپارچه منابع آبی در راستای توسعه پایدار شهری با
توجه به شاخصه آب مجازی ارائه شده است .سعی نگارنده بر آن بوده که مفاهیم شهرسازی و برنامه ریزی شهری را با مدیریت یکپارچه منابع آبی،
خصوصاً ویژگیهای آب مجازی تلفیق نماید و آب مجازی به عنوان شاخصه اصلی برای تدوین مدل در نظر گرفته شده است و زیر معیارهای آن شامل
نوع کاربری زمین ،مکانیابی مناسب کاربریهای شهری ،پتانسیل احیای قناتها به جای حفر چاههای عمیق ،توزیع مناسب کاربریهای شهری ،تعیین
سرانه کاربریهای شهری و استفاده از فناوریهای نوظهور می باشد .در شکل  0مدل مفهومی پژوهشی نشان داده شده است.

شکل  – 1مدل مفهومی پژوهش

.5

شناخت و بررسی نمونه موردی

شهر تهران ،مرکز استان تهران با جمعیت  9073هزار نفر(براساس سرشماری سال ) 0372بزرگترین شهر ،کشور و ویترین سیاسی ،اقتصادی ایران در دنیا
محسوب میشود .تراکم جمعیت در تهران بین ده هزار و هفتصد تا بیش از یازده هزار نفر در هر کیلومتر مربع برآورد میشود که بنابر آمار ،بیستمین شهر
پرتراکم جهان است .ارتفاع شهر در بلندترین نقاط شمال به حدود  0222متر و در جنوبیترین نقاط به  0222متر از سطح دریا میرسد .تهران از شمال به
نواحی کوهستانی(سلسله جبال البرز)،از جنوب به نواحی کویری و شهرستان ورامین ،از شرق به لواسانات و از غرب به شهرستان کرج منتهی شده است،
در نتیجه در جنوب و شم ال دارای آب و هوایی متفاوت است .نواحی شمالی آب و هوای سرد و خشک و نواحی جنوبی آب و هوای گرم و خشک
دارند .این شهر با متوسط بارندگی حدود  022میلی متر در سال و افزایش روز افزون جمعیت و مهاجرت و همچنین تراکم باالی جمعیتی و ساختمانی با
افزایش تقاضا آب مورد نیاز مصارف گوناگون و محدودیت منابع آب مواجه است .زیرا منابع آبی شهر تهران از سدهای کرج ،الر ،لتیان ،ماملو و طالقان
و چندین رودخانه مانند حبله رود ،رود شور یا ابهر رود ،رود الر ،جاجرود ،رود طالقان ،رودخانه کرج و ...و مابقی از طریق چاههای عمیق تهیه میشود
که دیگر پاسخگوی این رشد فزاینده نیست و با برداشتهای بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی موجب کاهش منابع ،فرونشست زمین و سستی
خاک شده که این موارد مسائل دیگری را نیز عالوه بر مسئله بحران آب به همراه دارد.
آلودگی آبهای زیرزمینی تهران یکی از بزرگترین معضالت زیست محیطی این شهر است .تهران از نظر سیستم فاضالب در بین شهرهای
جهان در بین  02شهر آخر قرار دارد .نبود سامانه دفع فاضالب در شهر تهران جزء اصلی ترین مشکالت زیست محیطی این شهر قلمداد میشود .درحالی
که مهمترین الزمه طراحی و جانمایی یک شهر تأمین فاضالب آن است .از سال  0390اجرای سیستم فاضالب شهر تهران آغاز شده است ولی هنوز با
گذشت سالیان متمادی هنوز این شهر کامالً به سیستم تصفیه فاضالب مجهز نشده است و آب فاضالب به صورت سنتی و مبتنی بر چاههای جذبی دفع
میشود که میتواند به سفرههای آب زیرزمینی و قناتها راه یابند .با کمبود بارش در این شهر سبب روی آوردن مسئوالن به استفاده از آبهای
زیرزمینی برای تأمین آب مصرفی ساکنان شده است که آبهای زیرزمینی تهران میتواند به دلیل مواد فوق الذکر دچار آلودگی شیمیایی و میکروبی
باشند .تصفیه سالم و بهداشتی فاضالبهای شهری میتواند یکی از منابع آبی مناسب برای کشاورزی،آبیاری فضاهای سبز شهری و ..باشد.
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تجزیه و تحلیل دادهها

شهرهای امروزی ما نیازمند مدیریت یکپارچه منابع آبی هستند ،که این مهم به عواملی همچون برنامه ریزی کاربری زمین ،مدیریت توأمان و هماهنگ
منابع آب و کاربری زمین ،مفاهیم آب مجازی و ...بستگی دارد که متأسفانه سالیان متمادی می باشد که این مفاهیم مورد غفلت قرار گرفته اند و باید
هرچه سریعتر  ،اهمیت موضوع درک شود تا بتوانیم مسائل و مشکالت شهر تهران را در رابطه با منابع آبی کاهش داده و با معرفی منابع آب غیرمتعارف
جدید همچون استف اده مجدد از آب باران(آب سبز) ،تصفیه فاضالب شهری و استفاده از آن برای مصارف کشاورزی و فضای سبز و ...تا حدودی برای
حل مسائل ،راهگشا باشد .پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامهها برای دستیابی به راهبردها و سیاستهای اجرایی نیاز بود که ابتدا با شناسایی مسائل و
مشکالت شهر تهران و با تحلیل وضعیت موجود ،ماتریس  SWOTرا براساس شاخصه اصلی پژوهش (آب مجازی) نگاشته شد(.جدول)0

جدول -1ماتریس سوات ( )SWOTشاخصه آب مجازی در شهر تهران
محیط داخلی

آب مجازی

نقاط قوت

استفاده از فناوریهای نوظهور

تعیین مناسب سرانه کاربریهای شهری

توزیع مناسب کاربریهای شهری

عمیق

مکانیابی مناسب کاربریهای شهری

کاربریهای شهری در شهر تهران

ـ

 :W2عدم توجه به رابطه آب مجازی و نوع کاربری زمین در

نوع کاربری زمین

پتانسیل احیای قناتها به جای حفر چاههای

 :W1عدم توجه به مقوله آب مجازی در تعیین مناسب سرانه

 :O1اهمیت قنوات موجود در شهر تهران و مزایای

فرصت ها

نقاط ضعف

شهر تهران
 :W3استفاده از تأسیسات و تجهیزات شهری سنتی و هدر رفت
آب و رابطه آن با آب مجازی
 :W4عدم توجه به مکانیابی و توزیع مناسب کاربریهای
شهری در تهران در راستای مدیریت آب مجازی
راهبرد تهاجمی () SO

راهبرد انطباقی ()WO

_

 :WO1تعیین مناسب و صحیح سرانه کاربریهای شهری با تأکید بر مدیریت

بسیار آن با توجه به پیشینه تاریخی

آب مجازی ()W1,W4,O2

 :O2پتانسیل موجود آب مجازی در برنامه ریزی

 :WO2استفاده از فناوریهای نوین و سیستمهای هوشمند و رایانه ای در

کاربری زمین

زمینه سیستمهای آبرسانی شهری به جای سیستمهای سنتی به منظور کنترل و

 :O3پتانسیل موجود آب مجازی در جهت مدیریت

کاهش هدر رفت آب ()W3,O3,O4,O5

یکپارچه منابع آبی

 :WO3استفاده از فناوریهای نوین برای کشاورزی و آبیاری فضای سبز

 :O4پیشرفت تکنولوژی در زمینه سیستمهای آبی و

همچون آبیاری قطره ای و)W3, O3,O4,O5( ...

آب رسانی

 :WO4ایجاد زیرساخت های الزم برای احیای قنوات و توجه به نقش ویژه

 :O5اهمیت روز افزون آب مجازی در محافل و مجامع

آن در توسعه پایدار به جای حفر چاههای عمیق ()W3,O1,O3

بین المللی

 :WO5استفاده از راهبردهای مدیریت ارزش در زمینه آب مجازی ،رد پای

محیط خارجی

آب ،تجارت آب و )W1,W2,W3,W4,O2,O3,O5( ...
 :WO6حمایت از برنامههای ظرفیت سازی برای ارتقای فناوریهای استفاده
از آبهای غیرمتعارف همچون آب مجازی ،آب سبز (باران)  ،آب
خاکستری (فاضالب) و)W1,W2,W3,W4,O2,O3,O4,O5(...
 :T1افزایش بحران های آبی به دلیل عدم توجه به
مباحث آب مجازی و درک صحیح از اهمیت آن

راهبرد اقتضایی ()ST

راهبرد تدافعی ()WT

_

 : WT1تالش برای ایجاد درک صحیحی از مفهوم آب مجازی و توجه ویژه
به آن در تعیین نوع کاربری زمین و مکانیابی مناسب کاربریها در راستای

تهدیدات

مدیریت یکپارچه منابع آب ()W1,W2,W4,T1
 :WT2ایجاد موسسات دانش بنیان متشکل از دولت ،مراکز تحقیقاتی
خصوصی و مؤسسات آموزشی و دانشگاهها و  ...در راستای انجام پرووژه
های پایه و کاربردی و ساخت فناوریهای جدید در حوزه مدیریت یکپارچه
منابع

آبی

با

استفاده

()W1,W2,W3,W4,T1
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اکنون برای اولویتبندی استراتژیهای انتخاب شده در مرحله قبل ،از ماتریس برنامه ریزی کمی  QSPMاستفاده میشود .در این مرحله در ارتباط با
استراتژی قابلقبول ،تصمیمگیری میشود .جذابیت هر استراتژی با استفاده از ماتریس برنامه ریزی کمی مشخص شده و استراتژیهای دارای جذابیت باال
به عنوان استراتژیهای مورد تأکید و اولویتدار در برنامهریزیها تعیین میگردد .امتیاز جذابیت بیشتر ،نشان دهنده مطلوبیت استراتژی نسبت به سایر
استراتژیها است؛ در نتیجه بهترین استراتژیها را اولویتبندی میکند .در جدول  0اولویتهای راهبردی بر اساس شاخصه آب مجازی در شهر تهران
ارائه شده است.
جدول -2اولویتهای راهبردی بر اساس شاخصه آب مجازی در شهر تهران

اولویت
1
2
4
4
3
.

امتیاز

راهبرد
 :WO5استفاده از راهبردهای مدیریت ارزش در زمینه آب مجازی ،رد پای آب ،تجارت آب و ...
 :WO6حمایت از برنامههای ظرفیت سازی برای ارتقای فناوریهای استفاده از آبهای غیرمتعارف همچون آب مجازی ،آب
سبز (باران)  ،آب خاکستری (فاضالب) و...
 :WT1تالش برای ایجاد درک صحیحی از مفهوم آب مجازی و توجه ویژه به آن در تعیین نوع کاربری زمین و مکانیابی
مناسب کاربریها در راستای مدیریت یکپارچه منابع آب
 :WO1تعیین مناسب و صحیح سرانه کاربریهای شهری با تأکید بر مدیریت آب مجازی
 :WO2استفاده از فناوریهای نوین و سیستمهای هوشمند و رایانه ای در زمینه سیستمهای آبرسانی شهری به جای سیستمهای
سنتی به منظور کنترل و کاهش هدر رفت آب
 :WO3استفاده از فناوریهای نوین برای کشاورزی و آبیاری فضای سبز همچون آبیاری قطره ای و ...

40..4
40824
40.33
20242
204.2
201..

 :WT2ایجاد موسسات دانش بنیان متشکل از دولت ،مراکز تحقیقاتی خصوصی و مؤسسات آموزشی و دانشگاهها و  ...در راستای
2

انجام پرووژه های پایه و کاربردی و ساخت فناوریهای جدید در حوزه مدیریت یکپارچه منابع آبی با استفاده از مفاهیمی

10222

همچون آب مجازی
8

 :WO4ایجاد زیرساخت های الزم برای احیای قنوات و توجه به نقش ویژه آن در توسعه پایدار به جای حفر چاههای عمیق

10..1

 .4نتیجهگیری
این پژوهش با هدف کلی مدیریت یکپارچه منابع آبی به کمک شاخصه آب مجازی در جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری صورت پذیرفت .با
مطالعات انجام گرفته در این رابطه میتوان اینگونه بیان نمود که برنامه ریزی شهری نقش مؤثری بر مدیریت یکپارچه منابع آبی دارد و زمین از عناصر
مهم در برنامه ریزی شهری می باشد که مدیریت عقالیی و صحیح آن به دست مدیران و برنامه ریزان شهری می باشد .کاربری زمین ،توسعه آتی شهر،
انواع تراکمها و ،...همه در مفهوم زمین مستتر میباشند و میتوان بیان داشت که شهرسازی رابطه تنگاتنگی با مدیریت یکپارچه منابع آبی دارد .پس شهر
سازان و برنامه ریزان شهری باید در تعیین نوع کاربری زمین  ،سرانهها  ،تراکمها و ...دقت الزم را مبذول داریم چرا که در همه این موارد مفهوم منابع
آبی و مقوله آب مجازی مستتر می باشد .همچنین در طرحها و برنامهها نیز باید دقت نظر بیشتری داشته باشیم ،چرا که هر تغییر به ظاهر ناچیز و بسیار
جزئی میتوان د ردپای عمیق و اثرات جبران ناپذیری بر منابع آبی داشته باشد .پس وظیفه خطیر صیانت و حفاظت از منابع آب و مدیریت صحیح و
یکپارچه آن عالوه ب ر مدیران و دست اندرکاران منابع آب کشور  ،بر دوش برنامه ریزان  ،طراحان شهری ،شهر سازان و مدیران شهری نیز می باشد.
امروزه شهرها نیازمند مدیریت یکپارچه منابع آبی هستند تا بتوانند با مدیریت صحیح منابع آبی مشکالت و مسائل بحران آب را به تعویق بیاندازند و با
معرف ی مباحث جدیدی چون مدیریت ارزش ،آب مجازی و منابع آبی غیرمتعارف همچون استفاده مجدد از پساب و ...مسائل و مشکالت شهرها را در
رابطه با آب کاهش داده و مدیریت نمایند در نهایت جمع بندی مبانی مطرح شده میتوانیم مهمترین سیاستهای مؤثر در جهت توسعه پایدار شهری بر
اساس شاخصه آب مجازی را چنین ارائه نماییم:


استفاده از راهبردهای مدیریت ارزش در زمینه آب مجازی ،رد پای آب ،تجارت آب و...
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حمایت از برنامههای ظرفیت سازی برای ارتقای فناوریهای استفاده از آبهای غیرمتعارف همچون آب مجازی ،آب سبز (باران) ،آب
خاکستری (فاضالب) و...



تالش برای ایجاد درک صحیحی از مفهوم آب مجازی و توجه ویژه به آن در تعیین نوع کاربری زمین و مکانیابی مناسب کاربریها در
راستای مدیریت یکپارچه منابع آب

 تعیین صحیح توسعه آتی شهر(افقی-عمودی) با تأکید بر مدیریت یکپارچه منابع آبی و پیش بینی میزان آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن


توجه ویژه به اهمیت مدیریت یکپارچه منابع آبی در تهیه و تدوین قوانین و استراتژیها و سیاستهای مورد نیاز برای مدیریت هماهنگ برنامه
ریزی کاربری زمین و مدیریت منابع آب و نظارت دقیق بر اجرای صحیح آن ها

 تعیین مناسب و صحیح سرانه کاربریهای شهری با تأکید بر مدیریت آب مجازی
 استفاده از فناوریهای نوین و سیستمهای هوشمند و رایانه ای در زمینه سیستمهای آبرسانی شهری به جای سیستمهای سنتی به منظور کنترل و
کاهش هدر رفت آب
 استفاده از فناوریهای نوین برای کشاورزی و آبیاری فضای سبز همچون آبیاری قطره ای و ...


ایجاد موسسات دانش بنیان متشکل از دولت ،مراکز تحقیقاتی خصوصی و مؤسسات آموزشی و دانشگاهها و  ...در راستای انجام پرووژه های
پایه و کاربردی و ساخت فناوریهای جدید در حوزه مدیریت یکپارچه منابع آبی با استفاده از مفاهیمی همچون آب مجازی

 ایجاد زیرساخت های الزم برای احیای قنوات و توجه به نقش ویژه آن در توسعه پایدار به جای حفر چاههای عمیق
 اتخاذ سیاستهای درست مدیریت یکپارچه منابع آبی برای کاهش برداشت از آبهای سطحی و زیرزمینی


آموزش هرچه بیشتر و بهتر ( کمی و کیفی ) شهروندان در راستای تغییر نگرشها و فرهنگها و در نتیجه تغییر در رفتار روزمره آنان در
برخورد با مسائل مرتبط با آب

.5

قدردانی

این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد سیده فخرالسادات قادری آلهاشم با عنوان «سیاستهای برنامه ریزی شهری در راستای مدیریت یکپارچه
منابع آبی در شهرها با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی تهران)» است که با راهنمایی سرکار خانم دکتر پروین پرتوی در دانشکده شهرسازی،
دانشگاه هنر تهران در بهمن  0371دفاع شد .بدین وسیله از زحمات بی دریغ همه اساتید خصوص ًا استاد راهنمای محترم که بنده را در انجام این پژوهش
مساعدت و یاری نمودند ،تشکر و قدردانی میشود.
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