راهحــــــــلهای طبیعتپایه برای آب
تهیهکننده :حمید پشتوان

مضمون اصلی گزارش جهانی سال  2018توسعه منابع آب این است که راهحلهای
طبیعتپایه 1میتوانند نقش مهمی در بهبود موجودی و کیفیت آب و کاهش تأثیر
بالیای طبیعی ایفا نمایند .این گزارش که در هشتمین اجالس جهانی آب (همزمان
با روز جهانی آب) در برزیل رونمایی شد ،معتقد است که مخزنها ،کانالهای
آبیاری و تصفیهخانههای آب ،تنها ابزارهایی نیستند که مدیریت آب در اختیار دارد.
دست روی دست بگذاریم ،حدود  5میلیارد
انسان تا ســال  2050به آب سالم دسترسی
نخواهند داشت .این گزارش راهحلهایی را
برای مدیریت بهتر آب پیشنهاد میکند که
مبتنی بــر طبیعت هستند .وظیفه همه ما
اســت که مسئوالنه دســت به کــار شویم تا از
تعارضات مرتبط با آب اجتناب نمائیم».
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به گفته مدیر یونسکو« ،ما به راهحلهای
جدید در مدیریت منابع آب نیاز دار ی ــم تا
بتوانیم بــا چالشهای امنیت آبــی ناشی از
رشد جمعیت و تغییر اقلیم مقابله کنیم .اگر

م ـنــابــع آب ،ب ــر ح ـفــاظــت از ک ــارک ــرده ــای
اکوسیستمها ،هم طبیعی و هم مصنوعی و
مهندسی محیطزیست به جــای مهندسی
یشـ ــود .ای ـ ــن رو یـ ـک ــرد
ع ـ ـمـ ــران م ـت ـمــرکــز م ـ ـ 

فصلنامه اندیشـــکده تدبیر آب ایران

در سال  ،1986ایالت راجستان در هند،
یکی از شدیدترین خشکسالیهای تاریخ
خــود را تجربه کــرد .در آن سالها به کمک
یــک ســازمــان مــرد من ـهــاد و هـمــراهــی جــوامــع
محلی ،سازههای گردآوری آب باران برپا شد
و اقداماتی برای احیای خا کها و جنگلها
در ایــن منطقه انـجــام گــرفــت .ایــن تالشها
به افزایش  30درصــدی در پوشش جنگلی،
 ،Gilbert Houngboر یــاســت بخش آب
افــزایــش تــراز آب زیرزمینی تــا چندین متر و
ســازمــان ملل و صندوق بینالمللی توسعه
بهبود قابلیت تولید اراضی کشاورزی منجر
کـشــاورزی در پیشگفتار گــزارش مینویسد:
گردید.
«زمـ ــان درازی اس ــت کــه در مــدیــر یــت آب،
ایــن قبیل راهـکــارهــا نمونههای خوبی از به زیرساخت انسانساز توجه شــده است.
ً
راهحلهای طبیعتپایه به شمار میآیند که در ایــن دوره ،غالبا به دانــش سنتی و بومی
شهــای سبزتری دارن ــد بیاعتنایی
در جدیدترین گــزارش سازمان ملل با عنوان کــه نـگــر 
2
راهح ـلهــای طبیعتپایه بــرای آب از آنها شده است .سه سال از تصویب دستور کار
جانبداری شده است .آب یک جز بیارتباط توسعه پــایــدار (ب ــرای ســال  )2030مـیگــذرد.
با دیگر مؤلفهها نیست ،بلکه بخشی از یک ا ک ـنــون زمـ ــان آن اس ــت کــه بـ ــرای کـمــک به
فرایند طبیعی پیچیده است که تبخیر ،بارش تحقق هــدفهــای مدیریت آب ،دو ب ــاره به
و جذب آب در خاک را شامل میشود .وجود راهحلهای طبیعتپایه بیندیشیم».
و گستره پوشش طبیعی در مراتع ،تاالبها
و جنگلها ،بر چرخه آب تأثیر میگذارند و تمرکز بر «مهندسی محیطزیست»
میتوانند تمرکز اقدامات برای بهبود کمیت و ز یــرســاخــت س ـبــز ،3بــه عکس زیرساخت
کیفیت آب قرار گیرند.
ساخت متعارف ،برای بهبود مدیریت
انسان
ِ

صفحه 12

کاربردهای مختلفی در کشاورزی (بزرگترین
فک ـن ـنــده آب) دارد .ب ـ ــرای ن ـمــونــه،
مــصــر 
زیرساخت سبز میتواند به کاهش فشار بر
اراض ــی و همزمان ،مـحــدودســازی آلــودگــی،
فــرســایــش خ ــاک و ن ـیــازهــای آب ــی (از طریق
سامانههای آبیاری اثربخشتر و اقتصادیتر)
کمک نماید.
در نـ ـم ــونـ ـهای از ایـ ــن دس ـ ــت ،سیستم
متراکمسازی برنج که در ابتدا در ماداگاسکار
م ــع ــرف ــی ش ـ ــد ،بـ ــه اح ـ ـیـ ــای کـ ــارکـ ــردهـ ــای
هیدرولوژیکی و اکولوژیکی خا کها ،به جای
استفاده از واریتههای جدید یا مواد شیمیایی
کمک میکند .همچنین ،صرفهجویی در
نیازهای آب به میزان  25تا  50درصد و بذر تا
 80تا  90درصد و همزمان ،افزایش محصول تا
 25تا  50درصد (بر اساس منطقهای که در آن
پیاده میشود) امکانپذیر میسازد.

نمونه چین در ســالهــای اخـیــر پـ ــروژهای با
نام «شهر اسفنجی» 4را برای بهبود موجودی
آب در سکونتگاههای شهری آغاز کرد .قرار
اســت تا ســال  ،2020شــانــزده شهر اسفنجی
در سرتاسر کشور ساخته شود .هدف نهایی
این طرح ،بازچرخانی  70درصد آب باران از
طریق نفوذپذیری ،نگهداشت و ذخیره بیشتر
خاک ،تصفیه آب و احیای تاالبها است.

اهمیت تاالبها

تــاالبهــا تنها ح ــدود  2/6درص ــد سیاره
زمـ ـی ــن را پ ــوش ــش مـ ـیدهـ ـن ــد ،ول ـ ــی نـقــش
بسیار مهمی در هـیــدرولــوژی ایفا میکنند.
تاالبها با پالودن مواد سمی از آفتکشها،
ً
پسابهای صنعتی و معدنی ،مستقیما بر
کیفیت آب تأثیر میگذارند.
شواهدی وجود دارد که تاالبها به تنهایی
میتوانند  20تا  60درصد فلزات موجود در آب
را از میان بــردارنــد و  80تا  90درصــد رسوب
رواناب را به دام اندازند .برخی کشورها حتی
تاالبهایی برای تصفیه (تا اندازهای) پساب
صنعتی برپا کردهاند .برای نمونه اوکراین در
سالهای اخیر ،تاالبهای مصنوعی را برای
پاالیش برخی از فرآوردههای دارویی از پساب
آزمایش کرده است.

بـ ــرآوردهـ ــا نــش ــان مـ ـیده ــد ک ــه ا گـ ــر راه و
رسمهای سبزتر در مدیریت آب به کار گرفته
شود ،تولید کشاورزی تا حدود  20درصد در
سطح جهان افزایش خواهد یافت .در یکی
از مطالعاتی کــه در ایــن گ ــزارش نقل شــده،
پــروژههــای توسعه ک ـشــاورزی در  57کشور
ک ـمدرآمــد م ــرور شــده اســت و بــه ایــن نتیجه
رســیــده اســت کــه استفاده از آب بــا کارایی
بــیــشــتــر ،در تــرک ـیــب بــا کــاهــش اس ـت ـفــاده از بــا ای ــن ه ـمــه ،ا کــوسـیـسـتـ مهــا بــه تنهایی
آفتکشها و بهبود پوشش خــاک ،متوسط ن ـم ـیتــوان ـنــد تـصـفـیــه ک ــام ــل آب را ان ـجــام
یتــوانـنــد ت ـمــام مــواد
محصول را تا  79درصد افزایش داده است .ده ـنــد .همچنین ،نـمـ 
سمی تخلیهشده در آب را پــاالیــش کنند
له ـ ــای سـ ـب ــز ،در ن ــواح ــی ش ـهــری
راهحـ ـ ـ 
و ظــرف ـیــت آنهـ ــا م ـحــدودی ـتهــایــی دارد.
نــیــز پــتــان ـس ـیــل ز یـ ـ ــادی دارن ـ ـ ــد .دیـ ــوارهـ ــای
آستانههایی وجود دارد که فراتر از آن ،اثرات
گیاهپوششده و باغهای واقع در پشت بامها
مـنـفــی بـ ــارگـ ــذاری آالیـ ـن ــده ب ــر ا کــوسـیـسـتــم،
شاید بارزترین نمونهها باشند ،ولی اقدامات
بازگشتناپذیر میشود ،بنابراین نیاز است
دیــگــری مانند بازچرخانی و گ ــردآوری آب،
آس ـتــان ـ ههــا شـنــاخـتــه ش ــده و ب ــر اسـ ــاس آن
گــودالهــای نگهداشت آب بــرای تغذیه آب
اکوسیستمها مدیریت شود.
زیرزمینی و حفاظت از آبخیزهایی که نیاز
آب نواحی شهری را تأمین میکنند نیز درخور کــاهــش ریــس ـکهــای نــاشــی از بــایــای
یادآوری هستند .شهرداری نیویورک از اواخر طبیعی
دهه  ،1990سه آبخیز بــزرگ خود را حفاظت تاالبها بهعنوان موانع طبیعی نیز عمل
کرده است .اکنون در این شهر ،بیش از  300میکنند و میتوانند آب باران را جذب کنند
میلیون دالر در سال در هزینههای تصفیه آب و فــرســایــش خــاک و اث ــرات بــایــای طبیعی
و هزینههای نگهداری صرفهجویی میشود .مانند سیل را محدود ســازنــد .متخصصان
در مــواجـهــه بــا تـقــاضــای در حــال افــزایــش پیشبینی میکنند کــه در اثــر تغییر اقلیم،
آب ،بــرخــی کـشــورهــا عــاقــه رو بــه رش ــدی را ف ــراوان ــی و ش ــدت بــایــای طبیعی افــزایــش
له ــای سبز نـشــان مـیدهـنــد .بــرای خواهد یافت.
بــه را هحــ 

برخی کشورها تدابیری را به کار بستهاند.
برای نمونه شیلی پس از سونامی سال ،2010
اقــدامــاتــی را ب ــرای حـفــاظــت از تــاالبهــای
ساحلی خود آغاز کرده است .ایالت لوئیزیانا
در امــر ی ـکــا ،ســازمــان حــفــاظــت و بــازســازی
مـنــاطــق ســاح ـلــی 5را در پــی تــوفــان کاترینا
( )2005تأسیس ک ــرد .تأثیر ویــرانگــر توفان
ُ
کاترینا ،به سبب افت وضعیت تاالبها در
دلتای میسیسیپی دوچندان شد.
بــا وجـ ــود ایـ ــن ،اس ـتــفــاده از راهحــله ــای
ً
طبیعتپایه هنوز در حاشیه است و تقریبا
تمام سرمایهگذار یها به سمت پــروژههــای
ز یــرســاخ ـتــی سـ ــوق داده مـ ـیش ــود .ب ــا ایــن
هـمــه ،ب ــرای تــأمـیــن تـقــاضــای در ح ــال رشــد
آب ،بــه نظر م ـیرســد زیــرســاخــت سبز باید
بهعنوان را هحــل امیدبخش و تکمیلکننده
رو ی ـکــردهــای مـتـعــارف مدنظر ق ــرار گــیــرد .از
این رو ،این گزارش خواهان توازن بهتر میان
ای ــن دو رو یــک ــرد اسـ ــت ،بــا تــوجــه بــه اینکه
راهحلهای طبیعتپایه بهترین همگرایی را
با هدفهای توسعه پایدار دارند.

مدیر یونسکو:
«ما بـــه راهحلهای جدید در مدیریت
منابـــع آب نیـــاز داریـــم ت ــا بتوانی ــم ب ــا
چالشهای امنیت آبی ناش ــی از رش ــد
جمعیت و تغییر اقلیم مقابله کنیم .ا گر
دست روی دس ــت بگذاریم ،حدود 5
میلیـــارد انســـان تـــا س ــال  2050به آب
ســـالم دسترســـی نخواهند داشت».

1- Nature-based solutions
2- Nature-based Solutions for Water
3- Green infrastructure
4- Sponge City
5- Coastal Protection and Restoration Authority

