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سخن سردبیـــــر

رش ــد اقتص ــادی ی ــا پایـــداری
مناب ــع آب؟
رشـــد روزافـــزون تقاضـــا بـــرای آب به دنبـــال تغییـــرات جمعیتـــی ،افزایش
درآمدهـــا و تغییـــر در ســـبک زندگـــی ،توســـعه فعالیتهـــای اقتصـــادی و
تغییـــرات تکنولوژیکـــی از یـــک طـــرف و محدودیـــت منابـــع آب در کشـــور از
طـــرف دیگر ،شـــکاف فزاینـــده بین عرضه و تقاضـــای آب را در کشـــور ایجاد
کـــرده اســـت .نگرانیهای مربوط بـــه تخریـــب منابع آبی و کاهـــش خدمات
اکوسیســـتمهای آبی در کنار شـــرایط رکود اقتصادی ،بحران اشتغال ،روابط
بینالمللـــی حســـاس و پرتنـــش ،ایـــن ســـئوال را پیـــش روی سیاســـتمداران
گذاشـــته اســـت که آیا باید به توســـعه و رشـــد اقتصادی کشـــور اولویت داد یا
بـــه حفـــظ و پایداری منابع آب و بقای تمدن ســـرزمینی کشـــور؟ آیـــا به غیر از
انتخـــاب بین این دو گزینـــه ،راه دیگری وجود دارد که هم رشـــد اقتصادی و
توســـعه محقق شـــود و هم منابع آبی کشـــور به صورت پایدار برای نســـلهای
آینده حفظ شـــود؟
در ســـالهای اخیـــر مفهـــوم «اقتصـــاد ســـبز» به عنـــوان دیدمانی که رشـــد
اقتصـــادی و افزایـــش رفـــاه را همـــراه بـــا حفـــظ محیطزیســـت و کاهـــش فقر
مـــد نظر میدهد ،توســـط صاحـــب نظـــران و نهادهـــای بینالمللـــی مطرح و
دنبال میشـــود .مطالعات متعدد توســـط کارشناســـان برجســـته در سراســـر
دنیـــا تأئید میکند که در دیدمان اقتصاد ســـبز ،رشـــد اقتصـــادی با پایداری
محیطزیســـت و منابع آب ســـازگار و همراســـتا بوده و فرصتهای اشـــتغال
جدیـــدی ایجـــاد میکنـــد .ســـازمان همکار یهـــای اقتصـــادی و توســـعه
( )OECDاقتصـــاد ســـبز را «تشـــویق رشـــد اقتصـــادی و توســـعه از طریق بروز
فرصتهـــای جدیـــد اقتصادی توأم با ایجـــاد اطمینان از حفـــظ داراییهای
طبیعـــی کـــه در تأمین خدمات ذخایـــر طبیعی و محیطزیســـتی نقش دارد و
رفاه و بهزیســـتی جامعه متکی به آنها اســـت» تعریف میکنـــد .کلید ورود به
دیدمان اقتصاد ســـبز مفهوم «جداشـــدگی رشـــد اقتصادی از منابع» اســـت.

کلیـــد ورود بـــه دیدمـــان اقتصـــاد ســـبز مفه ــوم
«جداشـــدگی رشـــد اقتصـــادی از منابـــع» اس ــت.
این جداشـــدگی در دو حوزه جداشـــدگی از منابع و جداشـــدگی پیامدها
بررســـی میشـــود .تحقق جداشـــدگی از منابع بـــه معنی نرخ رشـــد اقتصادی
بیشـــتر از نرخ رشـــد مصـــرف منابع میباشـــد .به دنبـــال کاهـــش پیامدهای
محیطزیســـتی فعالیتهـــای اقتصـــادی ،جداشـــدگی پیامدهـــا اتفـــاق
میافتـــد .ایـــن جداشـــدگی بـــه صـــورت نســـبی یـــا مطلـــق اتفـــاق میافتـــد.
تحقق جداشـــدگی به تغییر در شـــرایط مقتضیات اســـتراتژیک چون دانش،
ظرفیـــت ،سیاســـت ،فنـــاوری و تأمین مالـــی نیـــاز دارد و از طریـــق تغییرات
ســـاختاری در الگوهـــای کســـب و کار ،ســـبک زندگـــی ،شـــیوه حکمرانـــی
و سیاســـتهای امنیـــت غـــذا ،انـــرژی و فرایندهـــای اقتصـــاد کالن دنبـــال
میشـــود .مواجهـــه صحیح بـــا چالشهای کاهش مصـــرف آب به نحوی که
بتوانـــد بـــه پایـــداری بیانجامد و جداشـــدگی را محقـــق کند ،نیاز بـــه آ گاهی
کافـــی از عوامـــل مؤثـــر بر تقاضـــا و اســـتفاده آب و اتخـــاذ رویکـــردی کلنگر و
فرابخشـــی بـــه مدیریـــت آب دارد .عوامـــل کلیـــدی در ایـــن زمینـــه شـــامل
نوآور یهـــای به موقع و مناســـب برای ایجاد تحول ســـاختاری در مســـیرهای
رشـــد اقتصـــادی ،سیاســـت هـــا و اقدامـــات مدیریت بـــه همپیوســـته منابع
آب در ســـطوح محلـــی ،حوضـــه آبریـــز و ملـــی و مقیاسهـــای فراملـــی ،و
ســـرمایهگذاری اساســـی بـــرای ارتقـــای تکنولـــوژی و نوآور یهـــای مربـــوط به
بهبـــود کارایـــی آب و بهـــرهوری در ســـطح مناســـب از نظـــر مقیـــاس زمانی و
فضا یی .

