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مدیریتآبشهری

در حـــال حاضـــر  55درصـــد جمعیـــت جهـــان در
شـــهرها زندگـــی میکننـــد و پیشبینـــی میشـــود تـــا
ســـال  2050بـــه  70درصد برســـد کـــه حـــدود  90درصد
ایـــن افزایـــش در آســـیا و آفریقـــا اتفاق میافتـــد .افزایش
جمعیـــت ســـاکن در محیط شـــهری به رشـــد روزافزون
تقاضـــا بـــرای آب ،در کنـــار افزایـــش مصـــرف بیرویـــه
انـــرژی و غـــذا بـــه دلیـــل افزایـــش ســـطح رفاه و ســـبک
زندگـــی دامـــن میزنـــد .شـــهرها بـــا مســـائل متعـــدد و
جـــدی از جملـــه تأمیـــن آب ،کیفیـــت آب ،خطـــرات
آبـــی چون ســـیل و پیامدهای ناشـــی از نشســـت زمین
روبـــرو هســـتند .از ایـــن رو ،مســـئله مدیریـــت آب در
شـــهرها ،به ویژه در مناطق خشـــک چون ایـــران ،هر روز
پـــر اهمیتتر میشـــود .مدیریت آب شـــهری در مرحله
تحـــول اساســـی بـــرای پاســـخ به رشـــد ســـریع تقاضای
شـــهری برای آب و تـــابآور کردن نظامهـــای مدیریت
آب شـــهری در برابـــر تغییـــر اقلیم قـــرار دارد.
مدیریـــت آب شـــهری بـــه همـــه جنبههـــای مرتبـــط
آب کـــه در محیـــط شـــهری اتفـــاق میافتـــد ،ماننـــد
جنبههـــای محیطزیســـتی ،اقتصـــادی ،اجتماعـــی،
فنـــی و سیاســـی توجـــه دارد و همـــه اقـــام آب خـــام
شـــیرین و آب بـــاران ،آب ســـطحی و زیرزمینـــی،
تأمیـــن آب بـــرای اســـتفاده آشـــامیدنی ،فاضـــاب
و دیگـــر انـــواع پســـابها ،ســـیالبها ،بازچرخانـــی
آب شـــامل جمـــعآوری آب بـــاران ،تغذیـــه آبخـــوان و
غیـــره ،تکنیکهـــای بهبـــود کارآیـــی اســـتفاده از آب
و کاهـــش تقاضـــا ،طراحـــی شـــهری آبمحـــور ،محیط
آبـــی و محافظـــت از تاالبهـــای طبیعـــی ،راهآبهـــا و
مصبهـــا در منظرهـــای شـــهری را بـــرای مدیریت بهتر
کمـــی و کیفـــی آب دربـــر میگیـــرد.
هـــدف از مدیریـــت آب شـــهری ایجـــاد شـــهرها و
شـــهرکهایی اســـت که تابآور ،قابل ســـکونت ،مولد
و پایـــدار باشـــند .از ایـــن رو ،مدیریـــت آب شـــهری بـــا
چرخـــه هیدرولوژیکـــی شـــهری پیونـــد دارد تـــا:
•امنیت آبی را از طریق استفاده اثربخش از انواع
منابع موجود آب فراهم کند؛
•مسیرهای آبی و تاالبها را حفاظت و احیا کند؛
•خطر ریسک و خسارت سیالب را کاهش دهد؛
•مکانهای عمومی و خصوصی برای جمعآوری،
تــصــفــیــه و ب ــازچ ــرخ ــان ــی آب ای ــج ــاد کــنــد که
فــوایــد مثبتی ب ــرای بهبود وضعیت منابع آب،
مــحــی ـطزیــســت و اجــتــمــاع و بـ ــاالبـ ــردن مــیــزان
زیستپذیری محیط شهری دارد؛
•آب ب ــرای اجتماعات مــولــد ،پــایــدار ،تـ ــابآور و
زیستپذیر فراهم کند.

سخن سردبیـــــر

ایـــران بـــه دلیـــل دارابـــودن جمعیـــت شـــهری 70
درصـــدی کـــه در کالنشـــهرهای بـــزرگ دارای درصـــد
بـــاالی مناطـــق غیررســـمی ســـکونت پیـــدا کردهانـــد
و هیدرولـــوژی ســـخت و نامالیـــم کـــه خطـــر بـــروز
ســـیالبهای ســـهمگین و خشکســـالیهای شـــدید
در آن باال اســـت ،نیازمنـــد توجه ویژه بـــه مدیریت آب
شـــهری اســـت .تاکنون تنها با مدیریت عرضه و تأمین
آب بیشـــتر ســـعی بـــه تأمین آب شـــرب شـــهرها شـــده
اســـت .ایـــن در حالی اســـت کـــه هیچ توجه بـــه جامع
و یکپارچهدیـــدن جنبههـــای اقتصـــادی ،اجتماعـــی و
فنـــی و محیط زیســـتی مدیریت آب در شـــهرها نشـــده
اســـت و اقدامـــات در بخشهـــای مختلـــف مدیریت
آب چون بخش شـــرب ،فاضالب ،مدیریت خطرات،
کیفیـــت آب ،آب زیرزمینـــی بهصـــورت جداگانـــهای
انجـــام میشـــود .از ایـــن رو ضـــرورت اصالح اساســـی
در سیاســـتها ،رویکردهـــا و شـــیوه مدیریـــت آب در
شـــهرها در ایـــران وجـــود دارد.

«شهرها با مسائل متعدد و جدی
از جمله تأمین آب ،کیفیت آب،
خطرات آبی چون سیل و پیامدهای
ن ــاش ــی از نــشــســت زمـ ـی ــن روب ـ ــرو
هستند».

