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مقدمٍ -دامىٍ چالش َای آب در ایه مىطقٍ -ي ویس راٌحلَای آب -فراتر از کمیاتی
آب است.

اظ ٔیبٖ سٕابْ چابِف ٞابیی وا ٝذبٚضٔیب٘ا ٚ ٝقإبَ ااطیماب ثاب آٖ ضٚثاط ٚاؾازط ایاٗ ٔٙغماٝ
دبئیٗسطیٗ آٔبزٌی ضا ثطای ثحطاٖٞبی آة زاضزٔ .جٕاغ جٟاب٘ی الشاابز 1ایاٗ دطؾاف ضا اظ
ذجطٌبٖ  ٚضٞجطاٖ ایٗ ٔٙغمٔ ٝغطح وطز وٙٔ« :ٝغما ٝقإب ثاطای واسأیه اظ ضیؿاهٞابی
جٟب٘ی دبئیٗسطیٗ آٔبزٌی ضا زاضز؟« ثیكاشط دبؾادزٙٞاسٌبٖط ثحاطاٖٞابی آة ضا ثعضٌشاطیٗ
سٟسیس ثطای ایٗ ٔٙغم ٝاػالْ وطز٘س -حشی ثعضٌشط اظ ثیثجبسی ؾیبؾی یب ثیىبضی.
ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ ااطیمب وٕیبةسطیٗ ٔٙغم ٝاظ ٘ظط آة زض جٟبٖ اؾاز .ثایف اظ  60زضصاس
جٕؼیز ایٗ ٔٙغم ٝزض ٘ٛاحی ثب ؾغح سٙف آة ظیبز یاب ذیّای ظیابز ظ٘اسٌی ٔایوٙٙاسط زض
حبِی ؤ ٝشٛؾظ جٟب٘ی سٙف آثی حاسٚز  35زضصاس اؾاز (قاىُ .)1ثایف اظ  70زضصاس
سِٛیس ٘بذبِص زاذّی ایٗ ٔٙغم ٝزض ٘ٛاحی ثب سٙف آة ظیبز یب ذیّی ظیبز سِٛیس ٔیقاٛزط زض
حبِی ؤ ٝشٛؾظ جٟب٘ی حسٚز  22زضصس اؾز.
چبِفٞبی و٘ٛٙی آة زض ایٗ ٔٙغم ٝثؿیبض اطاسط اظ ٔحاسٚزیزٞابی ثؿایبض لاسیٕی وٕیابثی
آة اؾز .زض حبِی و ٝچبِفٞبی وٕیبثی آة زض ایٗ ٔٙغم ٝؾسٜٞب اؾز و ٝآقاىبض قاسٜ
اؾزط چبِفٞبی جسیسسطط  ٓٞذغطار  ٓٞ ٚدیچیسٌی ضا ث ٝآٟ٘ب ٔیااعایس .دیچیسٌیٞابی
ضاثغٔ ٝشمبثُ آة -غصا -ا٘طغیط سغییط الّیٓط ذكىؿبِیٞب  ٚؾیُٞابط ویفیاز آةط ٔاسیطیز
آةٞبی ٔكاشطنط ٔ ٚاسیطیز آة زض اضابی آؾایتداصیطط سؼابض،ط  ٚذكا٘ٛزط چابِف
وٕیبثی آة ضا ٚذیٓسط ٔیؾبظز .ضٚیبضٚیی ثب ایٗ چبِفٞب ٚاثؿاشٍی ظیابزی ثا ٝحىٕطا٘ای
ثٟشط ٔٙبثغ آة ذٛاٞس زاقزط سب ٔٙبثغط ؾطٔبیٌٝصاضیٞبی ظیطثٙبییط یب سىِٛٛٙغیٞبی ثیكاشط
 ٚثٟشط.
ثؿیبضی اظ وكٛضٞبی ایٗ ٔٙغمٓٞ ٝاو ٖٛٙزض حبَ سرطیت قبِٙٔ ٜٛبثغ آة ذٛز ٞؿشٙس .ایٗ
ٔٙغم ٝچٙسیٗ ٞعاضؾبَ ؾاطٔبیٌٝاصاضیٞاب ٘ ٚاٛآٚضیٞاب زض ٔاسیطیز آة ضا سجطثا ٝواطزٜ
اؾز .ثب ایٗ ٕٝٞط او ٖٛٙقاشبة یاباشٗ ضقاس الشاابزی  ٚجٕؼیاز زض سطویات ثاب حىٕطا٘ای
ضؼیفط ثط ایٗ زؾز سالـٞب زض ثؿیبضی اظ وكٛضٞب غّج ٝیباش ٝاؾاز .حجآ ثطزاقاز آة
)World Economic Forum (WEF
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زض ؾغٛح ٘بدبیساض لطاض زاضزط زض ٘شیجا ٝآؾایت جاسی ثا ٝاوٛؾیؿاشٓٞاب  ٚآثراٛاٖٞاب ٚاضز
ؾبذش ٝاؾز (قىُ .)2ثطزاقز ثیف اظ حس آة اظ ضٚزذب٘ٞٝب  ٚآثرٛاٖٞب ثٔ ٝؼٙبی ظ٘سٌی
اطاسط اظ ٔمسٚضار اؾز -ؾطٔبی ٝعجیؼی یه وكٛض سحّیُ ٔیضٚزط  ٚزاضایای  ٚسابةآٚضی
زضاظٔسر آٖ سضؼیف ٔیقٛز.
شکل -1سُم تًلیذ واخالص داخلی ي جمعیت ساکه در شزایط تىش آتی سیاد یا خیلی سیاد در خايرمیاوٍ
ي شمال افزیما ،در ممایسٍ تا میاوگیهَای جُاوی

یىی اظ چبِفٞبی ثٙیبزی سٛؾؼ ٝزض ایٗ ٔٙغمٝط ا٘جبْ السأبر ضطٚضی ثطای ٞسایز وكٛض
زض ٔؿاایطٞبی دبیااساض ثاا ٝؾااٛی أٙیااز آثاای اؾااز .زض ٔؿاایطٞبی دبیااساضط ااااعایفٞاابی
اجشٙبة٘بدصیط زض وٕیبثی آة  ٚضیؿهٞبی ٔطسجظ ثب آةط آٌبٞب٘ٔ ٝسیطیز ذٛاٙٞاس قاس-
زض ثطاثط سغییط الّیٓط قٟط٘كیٙیط ٔحسٚزیزٞبی ٔبِی ض ٚث ٝضقسط  ٚآؾیتدصیطی  ٚسؼابض،
ٌؿشطز .ٜثط٘بٔٝضیعی  ٚالساْ ثطای سمٛیز سابةآٚضی الشاابزٞب  ٚجٛأاغ ثاطای حفبااز اظ
آٟ٘ب زض ثطاثط ثالیبی ٔطسجظ ثب آة ضاطٚضی اؾاز .ثط٘بٔاٝضیاعی ٔ ٚاسیطیز ٕٞچٙایٗ ثاطای
سأٔیٗ ذسٔبر آةط و ٓٞ ٝزض حس سٛاٖ دطزاذز ٔااط وٙٙاسٌبٖ ٞ ٚآ زض ساٛاٖ ثٛزجاٝ
زِٚز ثبقسط  ٚثطای وبؾشٗ ٞعیٞٝٙب  ٚاذشالَٞبی اجشٕبػی ؤ ٝیسٛا٘اس ثا ٝؾاجت وٕیابثی
قسیسط ٔرشُقسٖ ٘بٌٟب٘ی سأٔیٗط آِٛزٌیط ؾیُٞب یب ذكىؿبِیٞب دسیس آیس الظْ اؾز.
چبِفٞبی آة ٔیسٛا٘س ثیثجبسیٞبی و٘ٛٙی  ٚزض حبَ اٟٛض ضا سكسیس ٕ٘بیس ٔ ٚیسٛا٘س ثاط
٘بآضأی  ٚسؼبض ،سأثیط ثٍصاضز٘ .بوابٔی زض داطزاذشٗ ثا ٝچابِفٞابی آة زض ذبٚضٔیب٘اٚ ٝ
قٕبَ ااطیمب ٔیسٛا٘س اثطار ٔٙفی لبثُ ٔالحظاٝای ضا زض زض ٚ ٖٚثیاط ٖٚایاٗ ٔٙغما ٝثطجابی
ٌصاضز.
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شکل -2پایذاری تزداشتَای آب اس مىاتع مختلف ،تز اساس درصذ اس کل تزداشتَا در مىتخثی اس
کشًرَای خايرمیاوٍ ي شمال افزیما

أٙیز آثی ظٔب٘ی ٚجٛز زاضز و ٝاثطثرفط دبیساض  ٚػبزال٘اٝط ٞآ ثاطای حاساورط اؾاشفبز ٜاظ
دشب٘ؿیُ سِٛیس آٖ  ٓٞ ٚسرفیف دشب٘ؿیُ سرطیتٌطا٘ ٝآٖ ٔسیطیز قاٛز .أٙیاز آثای چٙایٗ
سؼطیف قس ٜاؾز« :زض زؾشطؼثٛزٖ آةط ثاب وٕیاز  ٚویفیاز لبثاُ لجا َٛثاطای ؾاالٔزط
ٔؼیكزط اوٛؾیؿشٓٞب  ٚسِٛیسط زض سطویت ثب ؾغح لبثُ لج َٛضیؿهٞبی ٔطسجظ ثب آة ثطای
ٔطزْط ٔحیظظیؿز  ٚالشابز» .أٙیز آثیط دب ضا اطاساط اظ وٕیابثی آة ٔایٌاصاضز ٘ ٚا ٝسٟٙاب
ٔٛجٛزی ٔٙبثغ آة زض یه وكٛضط ثّى ٝالسأبر ٘شیجٝثرف  ٚحفباشی ضا و ٝوكاٛض ثاطای
سضٕیٗ آة ثطزاقش ٝاؾز ث ٝحؿبة ٔیآٚضز .ثطذی اظ وٕیبةسطیٗ وكٛضٞب اظ ٘ظط آة زض
ز٘یب ٘یع زض ظٔط ٜایٕٗساطیٗ وكاٛضٞب اظ ٘ظاط آة ٘یاع لاطاض زاض٘اس -زض حابِی وا ٝثطذای اظ
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غٙیسطیٗ وكٛضٞب اظ ٘ظط آة زض جٟبٖ ٔیوٛقٙس اظ جٕؼیز ذٛز زض ثطاثط ثالیبی ٔطسجظ ثاب
آة حفباز وٙٙس  /ٚیب زؾشطؾی ثٟشط ث ٝآة قطة ضا اطا ٓٞآٚض٘س.
وكٛضٞبیی وٕ٘ ٝیسٛا٘ٙس ث ٝأٙیز آثی زؾز یبثٙسط ضقس ثبِم ٜٛضا ٚأایٌصاض٘اسط زض ٘شیجاٝ
آؾیتدصیطی زض ثطاثط قٛنٞبی ٞیسضِٛٚغیىی ااعایف ٔییبثسط ٕٔ ٚىاٗ اؾاز ثا ٝقاىُ
ثبِم ٜٛقىٙٙسٌی اجشٕبػی  ٚؾیبؾی ضا سكسیس ٕ٘بیس .ا٘شظابض ٔایضٚز ایاٗ ٔٙغما ٝثعضٌشاطیٗ
ظیبٖٞبی الشابزی ٘بقی اظ وٕیبثی آة (ٔطسجظ ثب الّایٓ) ضا ٔشحٕاُ قاٛزط  6ساب  14زضصاس
سِٛیس ٘بذبِص زاذّی سب ؾبَ ( 2050قىُ .)3اثطار وٕیبثی  ٚقاٛنٞابی ٞیاسضِٛٚغیىی
ٔب٘ٙس ذكىؿبِیٞب  ٚؾیُٞب زض ٔٙبعمی ااعایف ٔییبثس و ٝؾبٔب٘ٞٝابی دایفثیٙای ٞ ٚكاساض
ضؼیف ٞؿشٙسط ٔسیطیز آة ثبضاٖ  ٚؾیُ ٘بٔٙبؾت اؾزط ظیطؾبذز آثیبضی ا٘سن اؾاز ٚ
آة شذیطٜقس ٜزض ٔرعٖٞب  ٚآثرٛاٖ ٞاب ٘بوابای اؾاز٘ .بوابٔی زِٚاز زض ساأٔیٗ ذاسٔبر
آةط  ٚسرفیف اثطار ذغطار  ٚضیؿهٞبی ٔطسجظ ثب آة ٔیسٛا٘س ٔكطٚػیز ضا وٕط٘اً
 ٚآؾیتدصیطی اجشٕبػی  ٚؾیبؾی ضا سكسیس ٕ٘بیس.
ضیؿهٞب  ٚاطصزٞبی ٔطسجظ ثب أٙیز آثی زض ایٗ ٔٙغمٞ ٝطٌع ثٟشط اظ ایٗ ٘جاٛز ٜاؾاز .اظ
آ٘جب و ٝوٕیبثی آة ذاٛصیز اصّی ایٗ ٔٙغم ٝزض ؾطسبؾط سبضید آٖ ثاٛزٜط ٔایساٛاٖ ثاٝ
دصیطاشٗ ٔحسٚزیزٞبیی و ٝوٕیبثی آة ایجبة ٔیوٙسط یب اسىب ث ٝدبؾدٞابی ساسضیجی یاب
ؾٙشی ث ٝچبِفٞبی آة أیسٚاض قس .ثب سٛج ٝث ٝضقس ؾطیغ الشابز  ٚجٕؼیز زض ایٗ ٔٙغماٝط
ث٘ ٝظط ٕ٘یضؾس ضاٜحُٞبی سسضیجی وفبیز وٙٙس ٞ ٚعی ٝٙآٟ٘ب ٘یع ظیبز اؾاز .ذٛقاجرشب٘ٝط
زض ٕٞیٗ ظٔبٖط ثؿیبضی وكٛضٞب زض دیبزٜؾبظی عطحٞبی ٘ٛآٚضا٘ ٝثاطای وابٞف ٞاسضضاز
آة (آثی و ٝسِٛیس ٔیقٛز  ٚدیف اظ ضؾیسٖ ثٔ ٝاط وٙٙاس ٜاظ زؾاز ٔایضٚز)ط اااعایف
ثٟطٜٚضی آةط  ٚسِٛیس آة ٘بٔشؼبض

ثب ثبظچطذب٘ی دؿبة یب قایطیٗؾابظی ٔٛااك ثاٛزٜا٘اس.

اثطثركی ٞعیٝٙای ایٗ سىِٛٛٙغیٞب ٘یع ث ٝؾطػز ثٟجٛز ٔییبثاسط  ٚچكآا٘اساظ ٌعیٙاٞٝاب ضا
ثطای ٘ؿُ ثؼسی ٔسیطیز آة سغییط ٔیزٞس.
زؾشیبثی ث ٝأٙیز آثی زض ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقإبَ ااطیمابط ٘یبظٔٙاس ٍ٘اب ٜجسیاس زض ٔاسیطیز آة
اؾز .ؾیبؾزٞبط ٔكٛقٞبط  ٚضؼفٞبی ٟ٘بزی زض ثؿیبضی وكٛضٞب ثٔ ٝااط
اضظـ دبئیٗ آة ٘ ٚیع ذسٔبر ٘ابٔغٕئٗ آة ٔ ٚااط
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٘بوبضآٔاس ٚ

ثایضابثغ ٝآة  ٚسرّیا ٝابضاالة

ٔٙجط قس ٜاؾز .ػّی ضغٓ وٕیبثی آةط ثٟبی ذسٔبر آة زض ایٗ ٔٙغم ٝثؿیبض دبئیٗ اؾز ٚ
یبضا٘ٞٝبی اؼّی آة زض ثبالسطیٗ ؾغح زض جٟبٖ لطاض زاضز .ایٗ ؾیبؾزٞاب ٚضاؼیز ٔٙجاغ ضا
سٙعَ ٔایزٞاسط وؿاطیٞابی ٔابِیط  ٚآؾایتداصیطیٞاب ضا سكاسیس ٔایوٙاس .قای ٜٛساأٔیٗط
سرایصط ٘طخ ٌصاضی ٔ ٚسیطیز آة دیبٔسٞبی ػٕیمای ثاطای ضقاس الشاابزی ایاٗ ٔٙغماٝ
ذٛاٞس زاقازٕٞ .چٙایٗط ؾابذشبض الشاابز  ٚدبیاساضی ظیؿازٔحیغای ضا ثإٞ ٝاطا ٜقإَٛ
اجشٕبػی  ٚثجبر ٔٙغمٝای سؼییٗ ذٛاٞس وطز.
شکل -3اثزات التصادی کمیاتی آب در اثز تغییز اللیم در خايرمیاوٍ ي شمال افزیما تا سال 2252

او ٚ ٖٛٙزض آیٙسٜط ٘یبظ ذٛاٞس ثٛز عیف ٌؿشطزٜسطی اظ اثعاضٞبط سىِٛٛٙغیٞبط  ٚؾیبؾزٞاب
زض ٘ظط ٌطاش ٝق٘ٛسط ث ٝثحث ٌصاقش ٝق٘ٛسط  ٚدیبز ٜق٘ٛس .ث ٝؾطٔبیٌٝاصاضی زض ظیطؾابذز
آةط ؾبٔب٘ٞٝبی اعالػبرط ٟ٘بزٞبط  ٚسىِٛٙاٛغی ٞاب ٘یابظ ذٛاٞاس ثاٛز .جٛأاغ ٘یابظ ذٛاٙٞاس
زاقز اظ ضٚیىطز ؾٙشی ثٔ ٝسیطیز وٕیبثی ثب ااعایف سأٔیٗ اطاساط ض٘ٚاسط  ٚثا ٝضاٜحاُٞابی
ثحثثطاٍ٘یع ثیٙسیكٙس .اظ جّٕ ٝایٗ ٔٛاضز ٔیسٛاٖ ؾیبؾزٞبی سكاٛیكوٙٙاس ٜصاطاٝجاٛیی
آة  ٚوبضآیی ٔاط

آةط ٔب٘ٙس ٚضغ ثٟبط جطیٕٞٝبط صسٚض ٔجاٛظط ٘ ٚاطخٌاصاضی ٘ ٚیاع

ثبظچطذب٘ی  ٚاؾشفبزٔ ٜجسز اظ دؿبة؛  ٚثبظسرایص آة اظ ٔاط وٙٙاسٌبٖ ضٚؾاشبیی ثاٝ
قٟطی  ٚاظ وكبٚضظی ث ٝصٙؼز ضا ٘بْ ثطز .ااع ٖٚثط ایٗط قٕ َٛاجشٕبػی زض سأٔیٗ ذسٔبر
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آة  ٚحفباز اظ الكبض ضؼیف  ٚجٕؼیزٞبی ث ٝحبقای ٝضا٘اسٜقاس ٜزض ثطاثاط ضیؿاهٞابی
ٔطسجظ ثب آة ثبیس ٔحٛضیز زاقش ٝثبقس.
زض ایٗ ٌعاضـط ٚضاؼیز أٙیاز آثای زض ذبٚضٔیب٘ا ٚ ٝقإبَ ااطیماب اضظیابثی قاس ٜاؾاز.
ٕٞچٙیٗ چبِفٞبی و٘ٛٙی ٔطسجظ ثب آة سٛصیفط  ٚاطصزٞبی ٘ٛاٟٛض ٔؼطاای ٔایقاٛز.
ث ٝؾ ٝدطؾف ثٙیبزی زضثبض ٜأٙیز آثی دبؾد ٔیزٞس:
 -1آیب ٔٙبثغ آة ایٗ ٔٙغمٝط دبیساض  ٚوبضآٔس ٔسیطیز ٔیقٛز؟
 -2آیب ذسٔبر آةط لبثُ اسىب  ٚزض حس سٛاٖ دطزاذز ػطضٔ ٝیق٘ٛس؟
 -3آیب ضیؿهٞبی ٔطسجظ ثب آة ث ٝقىُ ٔٙبؾت قٙبذش ٚ ٝوبٞف زازٔ ٜیق٘ٛس؟
ایٗ اضظیبثیط ٔجٙبی قٙبؾبیی ٟٔٓسطیٗ ٔؿبئُ ٔطسجظ ثب آة  ٚضٚظ٘ٞٝبی ثبِم ٜٛثطای الاساْ ضا
زض ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ ااطیمب اطأ ٓٞیآٚضزٞ .س

آٖط سكٛیك ث ٝاضظیبثی جبٔغ أٙیاز آثای

زض ؾغح ّٔیط ٌ ٚفز  ٌٛ ٚزضثبض ٜأٙیز آثی اؾز.
پرسش ايل -آیا مىاتع آب ایه مىطقٍ ،پایدار ي کارآمد مدیریت میشًد؟

ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ ااطیمبط وب٘ ٖٛثحطاٖ ثٟطٜثطزاضی ٘بدبیساض آة زض جٟبٖ ث ٝقٕبض ٔایآیاس:
زض ثطذی وكٛضٞب ثیف اظ ٘یٕی اظ ثطزاقز و٘ٛٙی آة اظ حاسٚز دبیاساض اطاساط ضاشا ٝاؾاز.
ایٗ ٔٙغم ٝثؿیبض ثیكشط اظ ٔٛجٛزی سجسیسدصیط ذٛز اؾاشفبزٔ ٜایوٙاس (٘مكا٘ .)1ٝبوابٔی زض
دطزاذشٗ ث ٝثٟطٜثطزاضی ااطاعی آة ٔیسٛا٘س ث ٝذبِیقسٖ  ٚسٙعَ ٚضؼیز ٔٙابثغ ؾاغحی ٚ
ظیطظٔیٙی آة ٔٙجط قٛزط و ٝأطاض ٔؼبـ  ٚاطصزٞبی سٛؾؼ ٝثطای ٘ؿاُٞابی آیٙاس ٜضا ثاٝ
ذغط ٔیا٘ساظز.
وّیز ٔٙغم ٝثب وٕیبثی قسیس ضٚثط ٚاؾزط ِٚی ٞاط یاه اظ وكاٛضٞبط ٔٛجاٛزی ٔٙابثغ آة
ٔشفبٚسی زاضز و ٝچبِفٞبی آثی آٖ ضا قىُ ذٛاٞس زاز .ثطذی وكٛضٞب اسىابی ظیابزی ثاٝ
آة ظیطظٔیٙی زاض٘س (قىُ .)4وٕیبثی زض وكٛضٞبی حبقی ٝذّیج ابضؼ آ٘چٙبٖ ظیبز اؾاز
و ٝسٕطوع قسیسی ثط ٔٙبثغ آة ٘بٔشؼبض
ثطای ٔابض

ٔب٘ٙس قیطیٗؾبظی (قىُ ٚ )5ثبظچطذب٘ی دؿابة

غیط قطة ث ٝػٛٙاٖ جبیٍعیٗٞابی ثطزاقاز ٔؿاشٕط اظ آة ظیطظٔیٙای اؿایّی
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سجسیس٘بدصیط ثٚ ٝجٛز آٔس ٜاؾز .زضن  ٚسٛٙعثركای ثا ٝعیاف ٔٙابثغ ثابِم ٜٛآة زض ایاٗ
ٔٙغم ٝإٞیز اؾبؾی زاضز.
ومشٍ -1شاخص پایذاری جُاوی آب آتی تزای آب سطحی ،آب سیزسمیىی ،ي تزکیة آب سطحی ي آب
سیزسمیىی ،میاوگیه 1962-2212

آة ظیطظٔیٙی غبِجبً زض غیبة ٔٙبثغ جبیٍعیٗ یب ث ٝػٛٙاٖ ؾاذط ٔحابا زض ٔمبثاُ ذكىؿابِی
ثٟطٜثطزاضی ٔیقٛزط ٕٔ ٚىٗ اؾز إٞیز آٖ ساب ظٔاب٘ی وا ٝایاٗ ٔٙجاغ حیابسی دبیابٖ ٘یبثاس
آقىبض ٘كٛز  .ثطزاقز ثیف اظ حاس آة ظیطظٔیٙای ٕٔىاٗ اؾاز ثا٘ ٝمغا ٝثحطا٘ای ثطؾاس ٚ
آثرٛاٖ ٞبی اؿیّی (سجسیس٘بدصیط) ذبِی ق٘ٛس  ٚآثرٛاٖٞبی سجسیسدصیط سب حسی ثطزاقاز
ق٘ٛس و ٝثطزاقز اظ ٘ظط الشابزی زیٍط قس٘ی ٘جبقسٚ .لشی آثرٛاٖٞب ث ٝذبِیقسٖ ٘عزیه
ٔیق٘ٛسط ویفیز آة سب آٖ ا٘ساظ ٜسٙعَ ٔییبثاس وا ٝآة ضا ثاطای ٔااط
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ا٘ؿابٖ ٘بٔٙبؾات

ٔیؾبظز .دیفثیٙی ظٔب٘ی و ٝآثراٛاٖٞاب ٕٔىاٗ اؾاز ثا ٝذغاط ثیفشٙاسط ثاب سٛجا ٝثا ٝػاسْ
لغؼیزٞبی ظیبز زضثبض ٜشذیط ٜآة ظیطظٔیٙی زقٛاض اؾز.
ویفیااز آة زض ایااٗ ٔٙغماا ٝثاا ٝؾااجت ٔاااط

٘بدبیااساض آةط سرّیاإ٘ ٝااه حبصااُ اظ

قیطیٗؾبظیط آِٛزٌیط  ٚدؿبة سافی٘ٝكس ٜسٙعَ ٔییبثسٞ .عی ٝٙویفیاز دابئیٗ آة زض ایاٗ
ٔٙغم ٝزض عیف  0/5سب  2/5زضصس سِٛیس ٘بذبِص زاذّی ؾبال٘ ٝثطآٚضز ٔیقٛز .اثاطار ایاٗ
ؾٛء ٔسیطیزط اظ آؾیت ث ٝؾالٔز ا٘ؿبٖ ٘بقی اظ قیٛع ثیٕابضیٞابی ٔٙشماُقاس ٜاظ آة ساب
٘بثٛزی ذسٔبر اوٛؾیؿشٓ  ٚقیالر زض اثط آِاٛزٜقاسٖ دیىاطٜٞابی آة قایطیٗ  ٚزضیاب ضا
قابُٔ ٔایقاٛز .اسحبزیا ٝجٟاب٘ی حفبااز اظ ٔحایظظیؿاز ثاطآٚضز ٔایوٙاس وا ٝسٟٙاب زض
قجٝجعیط ٜػطثؿشبٖط  17زضصس ٌٞٝ٘ٛبی آة قیطیٗ ثب سٟسیس ا٘مطا ،ضٚثطٞ ٚؿشٙسٔ .بٞیز
٘یٕٝثؿش ٝذّیج ابضؼ ٘یع ثٔ ٝؼٙبی آٖ اؾز و ٝسرّی ٝابضالة ساافی٘ٝكاسٜط ؾاجت ا٘جبقاز
آٖ ٔیقٛز  ٚاوٛؾیؿشٓٞبی زضیب  ٚاؼبِیزٞب  ٚأطاض ٔؼبـ ا٘ؿابٖ ضا وا ٝثاٙٔ ٝابثغ زضیابیی
اسىب زاضز سٟسیس ٔیوٙس.
ثیف اظ ٘یٕی اظ ابضالة جٕغآٚضیقس ٜزض ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ ااطیمب ثس ٖٚسافی ٝثٔ ٝحایظ
ثبظ ٔیٌاطززط زض ٘شیجا ٝؾاالٔز ضا ثا ٝذغاط ٔایا٘اساظز ٙٔ ٚابثغ آة ضا ثاٞ ٝاسض ٔایزٞاس.
اطصزٞبی ٕٟٔی ثطای ثبظچطذب٘ی آة ثطای سأٔیٗ سمبضابٞبی اعایٙاس ٜآة زض ایاٗ ٔٙغماٝ
ٚجٛز زاضز .زض حبِی و٘ ٝیٕی اظ ابضالة حشی جٕغآٚضی ٕ٘یقاٛزط  57زضصاس ابضاالثی
و ٝجٕغآٚضی ٔیقٛزط ثس ٖٚسافی ٝثأ ٝحایظ ثابظٔیٌاطزز (قاىُ .)6وكاٛضٞبی ٔااطط
اضزٖط  ٚس٘ٛؽ ثرف لبثُ ٔالحظٝای اظ ابضالة جٕغآٚضیقس ٜضا سافیٔ ٝایوٙٙاسط ِٚای
ٛٙٞظ لبزض ٘یؿشٙس اؾشفبزٔ ٜجسز ایاٗ آة ضا زض ٔمیابؼ ثاعضي دیابز ٜوٙٙاس (قاىُ .)7ایاٗ
ٚضؼیز ٕٔىٗ اؾز یه اطصز اظ زؾزضاشا ٝثاطای دبؾاد ثا٘ ٝیبظٞابی آة اضابی ؾاجعط
صٙؼشیط یب وكبٚضظی ثب ٞعی٘ ٝٙؿاجش ًب دابئیٗ ثبقاسٔ .غبِؼابر اذیاط زض ایاٗ ٔٙغما٘ ٝیاع سٛجیاٝ
الشابزی سغصیٔ ٝاٛٙػی آثرٛاٖ ضا ثب اؾشفبز ٜاظ ابضالة ساافیٝقاس ٜثا ٝػٙاٛاٖ ثركای اظ
اؾشطاسػی ٌؿشطزٜسط سٛٙعثركی ث ٝسأٔیٗ آة سمٛیز ٔیوٙس.
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شکل -4تزداشتَای آب اس مىاتع مختلف تز اساس درصذ اس کل تزداشتَا در خايرمیاوٍ ي شمال افزیما،
تٍ تفکیک کشًر ي التصاد.2212 ،

ثٟطٜٚضی وّی آة زض ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ ااطیمب سٟٙاب حاسٚز ٘ااف ٔیابٍ٘یٗ جٟاب٘ی اؾاز.
سفبٚرٞبی لبثُ ٔالحظٝای زض ثٟطٜٚضی آة زض ایٗ ٔٙغمٚ ٝجٛز زاضزط ث ٝعٛضی و ٝثطذی
وكٛضٞب ثیكشطیٗط  ٚثطذی وكٛضٞب وٕشطیٗ ثٟاطٜٚضی آة ضا زض جٟابٖ زاض٘اس .وكابٚضظی
٘عزیه ث 80 ٝزضصس ٔاط

آة زض ایٗ ٔٙغم ٝضا زض اذشیبض زاضزط و ٝسب ا٘اساظٜای ثیكاشط اظ

ٔیبٍ٘یٗ جٟب٘ی  70زضصس اؾز .سِٛیس وكبٚضظی دبئیٗ سطیٗ ثبظز ٜالشاابزی حبصاُ اظ آة
ضا زاضز .زض ؾغح جٟبٖط ث ٝعٛض ٔشٛؾظ ثبظز ٜالشابزی آة وكبٚضظی حسٚز ٘اف قٟطی
 ٚیهؾ ْٛآة صٙؼشی اؾز.
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شکل -5ظزفیت شیزیهساسی در مىاطك مختلف جُان2216 ،

ثطذی اظ وكٛضٞبی ایٗ ٔٙغم ٝزض ظٔط ٜثبالسطیٗ سّفوٙٙاسٌبٖ ؾاطا٘ٙٔ ٝابثغ آة قایطیٗ زض
ظ٘جیط ٜسأٔیٗ غصا لطاض زاض٘س .زض ثطذی وكٛضٞبی ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ ااطیمبط  80سب ٔ 177شاط
ٔىؼت ؾطا٘ ٝزض ؾبَ اظ ٔٙبثغ آة قیطیٗط اظ «ٔعضػا ٝساب ؾافط ٜغاصا» ثاٞ ٝاسض ٔایضٚز .ایاٗ
حجٓ ٞسضضاز قبُٔ سّفابر وكابٚضظیط سّفابر ااطآٚضیط  ٚسّفابر زض ٔطاحاُ سٛظیاغ ٚ
ٔاط

اؾز .ابئ ٛثطآٚضز ٔیوٙس و ٝسٟٙب زض ٔطحّٔ ٝاط ط ٞسضضاز غصا زض ذبٚضٔیب٘ٚ ٝ

قٕبَ ااطیمب  32زضصس اؾز .زض ٔٛضز ٔیٜٞٛب  ٚؾیعیجبر آةثطط ایاٗ ٘ؿاجز ساب حاسٚز 60
زضصس ااعایف ٔییبثس.
یبضا٘ٞٝبی ظیبز آةط  ٚؾبظ  ٚوبضٞبی ضؼیف دبیف ٘ ٚظبضرط اٍ٘یعٜٞبی اؾاشفبز ٜوبضآٔاس
اظ آة ضا سضؼیف ٔیوٙس .چٙیٗ ٚضؼیشیط ٔكٛق ثٟطٜثطزاضی ثیف اظ حاس  ٚزض ثؿایبضی اظ
وكٛضٞب سساْٚثرف اٍِٛی اؾشفبزٜٞبی وٓاضظـ  ٚثٟطٜٚضی دبئیٗ آة ث ٝقإبض ٔایآیاس.
ثركاای اظ چاابِف آة زض ذبٚضٔیب٘اا ٚ ٝقاإبَ ااطیماابط زض ٔااسیطیز سمبضااب  ٚثاا ٝواابضٌیطی
ٔكااٛقٞاابی زضؾااز ثااطای واابٞف ٔاااط

آة لااطاض زاضز .ایااٗ ٔٛضااٛع اظ ٘ظااط ؾیبؾاای

حؿبؾاایز ظیاابزی زاضزط ثااب ایااٗ ٕٞاا ٝچٙاایٗ ٔااسیطیشی ثااطای ثٟجااٛز ػطضاا ٝذااسٔبر آة ٚ
ثٟطٜٚضی ٔٙبثغ آة إٞیز اؾبؾی زاض٘س .ثٟبی ذسٔبر آة ٔیسٛا٘س ثبظسبة وٕیبثی آة ٚ
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ٔكااٛق صااطاٝجااٛیی ثبقااسٕٞ .چٙاایٗ ٔاایسٛا٘ااس سااأٔیٗ ٔاابِی ضا ثااطای حفباااز ٔٙاابثغ آةط
ٍٟ٘ساضی ظیطؾبذزٞبط  ٚػطض ٝذسٔبر اطا ٓٞآٚضز.
شکل -6درصذ فاضالب جمعآيریشذٌ کٍ تصفیٍوشذٌ ،تصفیٍشذٌ ي تٍ شکل استفادٌ مجذد در آتیاری در
خايرمیاوٍ ي شمال افزیما تٍ کار میريد.

ٔؿبئُ حىٕطا٘ی آة -ثٚ ٝیػٜط ٘بوبٔی زض ایجبز ٔكٛقٞبیی و ٝثبظسبة وٕیبثی قاسیس آة
ثبقس  ٚثط وبٞف ٔاط

ساأثیط ثٍاصاضزٚ -یػٌای ٔكاشطن ٔاسیطیز آة زض ذبٚضٔیب٘اٚ ٝ

قٕبَ ااطیمب ث ٝقإبض ٔایآیاسٔ .ااط

ثایف اظ حاس  ٚذابِیقاسٖ ٔٙابثغط دیبٔاسٞبی لبثاُ

دیفثیٙی اضظقٍصاضی زؾز دبئیٗ آةط سطسیجبر ضؼیف حىٕطا٘یط  ٚاجطای ٘بوبای لاٛا٘یٗ
ٔ ٚمطضار اؾز .امساٖ چبضچٛةٞبی حمٛلیط اجطای ٘بٔٙبؾت لٛا٘یٗط ٕٞ ٚبٍٙٞی ضؼیف
ٔیبٖ ٟ٘بزٞبط وكٛضٞبی ٔٙغم ٝضا اظ ثٟطٜثطزاضی اظ دیكطازٞابی جسیاس زض سىِٛٙاٛغیٞابی
سافی ٚ ٝاؾشفبزٔ ٜجسز دؿبة ثبظ ٔیزاضز.
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شکل -7درصذ فاضالتی کٍ ديتارٌ استفادٌ میشًد ،در مماتل درصذ فاضالتی کٍ تصفیٍ میشًد.

زأ ٝٙلبثُ ٔالحظٝای ثطای سمٛیز دبیساضی  ٚوابضآیی ٔاسیطیز آة زض ایاٗ ٔٙغماٚ ٝجاٛز
زاضز .ثطای ٔسیطیز ثٟشط ٔٙبثغ آة ایٗ ٔٙغما ٚ ٝساٛاظٖ دبیاساض ػطضا ٚ ٝسمبضابط اؾبؾابً ؾاٝ
اؾشطاسػی غیط ا٘حابضی ٚجٛز زاضز ؤ ٝیسٛا٘س ثطای سمٛیاز أٙیاز آثای زض دایف ٌطاشاٝ
قٛز:
 .1اؾشفبز( ٜیب ٞسضزازٖ) آة وٕشطط ثطای وبٞف سمبضب
 اؾشطاسػی ٞابی ٔاسیطیز سمبضاب قابُٔ ثٟابی ذاسٔبر آة ٘ ٚاطخٌاصاضی وا ٝثبظسابة
وٕیبثی ٔٙبثغ ٔ ٚكٛق وبٞف ٔاط

اؾاز؛ ٔكاٛقٞاب  ٚسىِٛٙاٛغیٞاب ثاطای اضسمابی

ثٟطٜٚضی  ٚوبضآیی؛ وٙشطَ ٞسضضاز ٘ ٚكز.
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 .2ثبظسرایص آةط ثطای سغییط ٔؿیط سمبضب
ٔ مطضار  ٚاثعاضٞبی ثبظاضی قبُٔ ثط٘بٔٝضیعی  ٚاِٛٚیززازٖ ثا ٝاؾاشفبزٜٞابی داطاضظـ
آةط زض سٛاظٖ ثب سساثیط حفباز اظ ػساِز  ٚثجبر اجشٕابػیط حماٛق آةط یبضا٘اٞٝابط ٚ
ؾیبؾزٞبی ٘طخٌصاضی؛ ٔمطضار  ٚاجطای ضٛاثظ ثطای وٙشطَ ثٟطٜثطزاضی ثیف اظ حس
 ٚثس ٖٚثط٘بٔ.ٝ
 .3اطآٞآٚضزٖ (یب سِٛیس) آة ثیكشطط ثطای ثطآٚضزٜؾبذشٗ سمبضب
 دبؾدٞبی عط

ػطض ٝقبُٔ ثٟطٜثطزاضی اظ ؾجس ٔشٛٙع ٔٙبثغ ٔشؼبض

٘ ٚبٔشؼابض

آة؛

اؾااشفبزٕٞ ٜبٙٞااً اظ آة ؾااغحی  ٚظیطظٔیٙاای؛ اؾااشفبز ٜاظ آة ثاابضاٖط ثبظچطذااب٘ی ٚ
اؾشفبزٔ ٜجسز دؿبة.
پرسش ديم -آیا خدمات آب ،قاتل اتکا ي در حد تًان پرداخت عرضٍ میشًود؟

ذسٔبر سأٔیٗ آة  ٚزاغ ثٟساقشی ابضالة ؾ ٟٓثؿیبض ثعضٌی اظ ٔاط

آة ضا زض ثطذای

وكٛضٞبی ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ ااطیمب سكىیُ ٔی زٞسط ثاب ایٙىا ٝزض ؾاغح جٟابٖ ؾا٘ ٟٓؿاجشبً
وٛچىی اظ ٔاط

آة (حسٚز  10زضصس) ث ٝقٕبض ٔیآیاس .زض وكاٛضٞبی حبقای ٝذّایج

ابضؼ  ٚوطا٘ ٝغطثی  ٚغعٜط سمبضبٞبی قٟطی آة سمطیجبً ٘یٕی اظ وُ ثطزاقزٞاب ضا سكاىیُ
ٔیزٞس .ضقس دیفثیٙیقس ٜجٕؼیز ٟٔ ٚبجطر ثٔ ٝطاوع قٟطیط سمبضابٞبی آة قاٟطی ضا
زض وُ ایٗ ٔٙغم ٝااعایف ٔیزٞس.
ٔٙغم ٝذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ ااطیمب اظ ؾبَ 1990ط یىی اظ ثٟشطیٗ ػّٕىطزٞب ضا زض ؾاغح جٟابٖ
اظ ٘ظط ااعایف زؾشطؾی ث ٝسأٔیٗ ثٟشط آة  ٚزاغ ثٟساقشی ابضالة زاقش ٝاؾز؛ ثب ایٗ ٕٞاٝط
ثطٚظ سؼبضضبرط ض٘ٚس دیكطاز ضا زض ثؿایبضی اظ وكاٛضٞب ٔؼىاٛؼ واطز ٜاؾاز .زازٜٞابی
صٙسٚق وٛزوبٖ ؾبظٔبٖ ُّٔ  ٚؾبظٔبٖ جٟب٘ی ثٟساقز حبوی اظ آٖ اؾز و ٝدیكاطاز زض
حٛظ ٜآة  ٚزاغ ثٟساقشی ابضالةط ث ٝظحٕز ٕٞذبی ضقس جٕؼیاز دایف ضاشا ٝاؾازط ثاٝ
ٚیػ ٜزض ٘ٛاحی قٟطیٛٙٞ .ظ زؾشطؾی ٘ٛاحی ضٚؾشبیی زٚضزؾز ٛ٘ ٚاحی ٔشأثط اظ سؼابض،
ثبیس اطا ٓٞآیس .زؾشبٚضزٞبی زؾشطؾای ثاب سؼبضضابر ٔؿاّحب٘ ٝجابضی ٟٔ ٚابجطر زض ایاٗ
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ٔٙغمٔ ٝؼىٛؼ قس ٜاؾزط  ٚؾجت ض٘ج ثیا٘ساظ ٜا٘ؿبٖٞب ٘ ٚیع ذؿابضر ثا ٝظیطؾابذزٞاب ٚ
سحّیُ اطایز ٟ٘بزی قس ٜاؾز.
ثٟطٜٙٔسی اظ سأٔیٗ ثٟشط آة  ٚزاغ ثٟساقشی ابضالةط إٞیز اؾبؾی زاضزط ِٚای سٟٙاب یىای

اظ جٙجٞٝبی ذسٔبر آة اؾزٞ .اس ٞابی سٛؾاؼ ٝدبیاساض1ط ضا ٜضا ثاطای اضسمابی ػّٕىاطز

ذسٔبر آة ثب دطزاذشٗ ثأ ٝمِٛا ٝلبثّیاز اعٕیٙابٖ ذاسٔبر  ٚویفیاز آة ٌكاٛز ٜاؾاز.
ٚضؼیز ٔؿبئّی ٔب٘ٙس لبثّیز اعٕیٙبٖط زض سٛاٖ دطزاذز  ٚویفیز ذسٔبر سأٔیٗ آة  ٚزاغ
ثٟساقشی ابضالة زض ایٗ ٔٙغم ٝثؿیبض ٔشفبٚر اؾز .آٔبضٞب ٚالؼیز ساأٔیٗ ٘ابٔٙظٓ ضا دٟٙابٖ
ٔیزاض٘س .یبضا٘ ٝظیبزط ساٛیط ٔجٕٟی اظ سٛاٖ دطزاذز زض لجبَ ذسٔبر ضا ث ٝزؾز ٔایزٞاسط
 ٓٞاظ ٘ظط سٛا٘بیی دطزاذز ذب٘ٛاض  ٓٞ ٚسٛاٖ زِٚز ثاطای ثا ٝزٚـوكایسٖ ثابض یبضا٘اٝزازٖ
ٔؿشٕط .اضسمبی ویفیز ذسٔبر آة ثاطای اعٕیٙابٖ اظ ضضابیز ٔكاشطیبٖ  ٚسٕبیاُ دطزاذاز
آ٘بٖ زض لجبَ ذسٔبر آةط  ٚثٙبثطایٗ دبیساضی ٔبِی سأٔیٗ ذسٔبر آة إٞیز اؾبؾی زاضز.
سأٔیٗ ٘بٔٙبؾت آة  ٚزاغ ثٟساقشی ابضالة ثطای ایٗ ٔٙغم ٝحسٚز ٔ 21یّیبضز زالض زض ؾابَ
ظیبٖ الشاابزی زاضزٔ .اطي ٔ ٚیاط ٘بقای اظ آة ٘بؾابِٓ  ٚزااغ غیاط ثٟساقاشی ابضاالة زض
ٔؼسٚزی اظ وكٛضٞبی ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ ااطیمبط ثٚ ٝیػ ٜوكٛضٞبی ٔشأثط اظ سؼابض،ط ثیكاشط
اظ ٔیبٍ٘یٗٞبی جٟب٘ی اؾز .سأٔیٗ ٘بٔٙبؾت آة  ٚزاغ ٘بٔٙبؾت ابضاالة حاسٚز  1زضصاس
سِٛیس ٘بذبِص زاذّی ایٗ ٔٙغمٞ ٝعی ٝٙزاضزط  ٚوكٛضٞبی ٔشأثط اظ سؼبض،ط ؾبال٘ ٝثا ٝا٘اساظٜ
 2سب  4زضصس ظیبٖ ٔیثیٙٙس (قىُ.)8
ضاب ٜحبصُ اظ ثٟجٛز قی ٜٛشذیطٜؾبظی آة  ٚسأٔیٗ آة آثیبضی ثطای ٔاط وٙٙاسٌبٖط 10
ٔیّیاابضز زض ؾاابَ ثااطآٚضز ٔاایقااٛز .اٌااط سٕاابْ ٔٛجااٛزی آة ؾااغحی سرااایصیباشاا ٝثااٝ
وكبٚضظی زض ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ ااطیمب ثشٛا٘س ث ٝقىُ وبضآٔس شذیط ٚ ٜسحٛیاُ وكابٚضظی
آثی قٛزط سِٛیس وكبٚضظی  1سب  8زضصس ااعایف ٛ٘ ٚؾبٖ زض سِٛیاس ثطذای وبالٞاب وابٞف
ذٛاٞس یباز .وكٛضٞبیی ؤ ٝی سٛا٘ٙس ثیكشطیٗ ٔٙباغ ٘ؿاجی ضا ثا ٝزؾاز آٚض٘اس ػجبضسٙاس اظ
ٔاطط ایطاٖ  ٚؾٛضیٝ؛ ایٗ وكٛضٞب ثعضٌشطیٗ ؾ ٟٓاضاضی آثی ضا زض ایٗ ٔٙغم٘ ٝیع زاض٘س .ثط

)Sustainable Development Goals (SDGs
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1

حؿت ٔمبزیط ٔغّكط ثیكشطیٗ ٔٙباغ زض ٔاط  ٚایطاٖ دسیس ذٛاٞس آٔاسط چاطا وا ٝوكابٚضظی
آثی زض آٟ٘ب اظ ٔؤِفٞٝبی ثٙیبزی الشابز ث ٝقٕبض ٔیآیس.

شکل -8سیان التصادی واشی اس تأمیه وامىاسة آب ي دفع فاضالب ،تٍ تفکیک کشًرَا در خايرمیاوٍ ي
شمال افزیما2212 ،

ػّی ضغٓ وٕیبثی آةط ایٗ ٔٙغم ٝدبئیٗسطیٗ سؼطاٞٝبی آة ضا زض ز٘یب زاضز  ٚثبالسطیٗ ٘ؿجز
سِٛیس ٘بذبِص زاذّی ( 2زضصس) صط

یبضا٘ٞٝبی ػٕٔٛی آة ٔایقاٛز .ایاٗ ٚضاؼیز ثاٝ

اؾشفبز ٜثیف اظ حس ٔٙبثغ اٛقاِؼبز ٜوٕیبة آة ٔٙجط ٔیقٛز (قىُ .)9ثاٚ ٝیاػ ٜزض ثراف
وكبٚضظیط ثٟبی ذسٔبر آة زض ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقإبَ ااطیماب ثبظسابة اضظـ وٕیابثی آة یاب
ٞعی ٝٙسأٔیٗ ٘یؿز .زض ثطذی وكٛضٞبی ایٗ ٔٙغمٝط دبئیٗسطیٗ ثٟبی ذسٔبر آة ثاطای آة
آثیبضی زض جٟبٖ ٚجٛز زاضزط زض ٘شیج ٝظاضػبٖ ٔیسٛا٘ٙس ٔحاٛالر آةثط ضا وكز وٙٙس ٚ
اٍ٘یعٜای ثطای اؾشفبز ٜاظ سىِٛٛٙغیٞبی آثیبضی وٓٔاط
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ثبلی ٕ٘ایٔب٘اس .ثٟابی ذاسٔبر

آة قطة ٘یع ثؿیبض دبئیٗ اؾزط  ٚزض ثطذی قٟطٞبط ٞفز سب ٞكز ثطاثط وٕشط اظ ٘مبط زیٍاط
ایٗ ٔٙغم ٚ ٝجٟبٖ اؾز (قىُ.)10
شکل -9یاراوٍَای آب در شزکتَای تأمیه آب شُزی تز اساس درصذ اس تًلیذ واخالص داخلی در
ممیاس مىطمٍای ،تٍ تفکیک مىاطك مختلف جُان

٘بوبٔی زض لیٕز ٌصاضی ٔٙبؾت ذسٔبر آةط دبیساضی ٔبِی ذسٔبر ضا سضاؼیف ٔایوٙاس.
زض ثیكشط وكٛضٞبی ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ ااطیمبط ٔشٛؾظ ٞعیٞٝٙبی ذاسٔبرط اظ ٔشٛؾاظ ثٟابی
ذسٔبر ثیكشط اؾزط ث ٝثیب٘ی زیٍاط ثبظیابثی ٞعیٙاٚ ٝجاٛز ٘اساضز .ثا ٝعاٛض ٔشٛؾاظط لیٕاز
اذصقس ٜثطای آة زض وكٛضٞبی ػطثی حسٚز  35زضصس ٞعی ٝٙسِٛیاس ثاطای ٔٙابثغ ٔشؼابض
اؾز .زض ٔٛضز آة قیطیٗقسٜط سٟٙب  10زضصس ٞعیٙاٞٝاب ثاب آةثٟاب دٛقاف زازٔ ٜایقاٛز.
ثبظیبثی ٞعی ٝٙثطای اعٕیٙبٖ اظ دبیساضی ثّٙسٔسر ذسٔبر آة إٞیز اؾبؾای زاضز٘ .بوابٔی
زض ثبظیبثی ٞعیٞٝٙب ٘یاع ٔایسٛا٘اس قاسیساً اطایاز قاطوزٞابی ساأٔیٗ آة ضا ثاطای ساافیٝ
ابضالة سضؼیف وٙسط زض ٘شیج ٝث ٝسٙاعَ ویفیاز آة  ٚسٙاعَ اوٛؾیؿاشٓٞابی آة قایطیٗ
ٔٙجط ٔیقٛز.
یبضا٘ٞٝب ٔؼٕٛالً ث٘ ٝفغ ذب٘ٛاضٞبی ٔشَٕٛسط اؾز سب ذب٘ٛاضٞبی امیط .زض ثطذی ٔٛاضزط ٘ٛاحی
ٔشَٕٛسط ٘فغ ثیكشطی اظ آة یبضا٘ٝای ٔیثط٘س سب ٕٞؿبیٍبٖ امیطسط آ٘ابٖ .زض ثاسسطیٗ حبِازط
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ذب٘ٛاضٞبی امیط ٕٔىٗ اؾز زض ٘ٛاحی ابلس دٛقف قطوزٞبی سأٔیٗ آة ؾاى٘ٛز زاقاشٝ
ثبقٙسط ٔ ٚججٛض ثبقٙس آة ثب ویفیز ٘بٔغٕئٗ ضا اظ اطٚقٙسٌبٖ غیط ضؾإی ثا ٝلیٕازٞابیی
ثؿیبض ثیكشط اظ آ٘چ ٝذب٘ٛازٜٞبی ٔشٕ َٛدطزاذز ٔیوٙٙس ثرط٘س .حشی ٚلشای الكابض امیاط ثاٝ
آة ِِٝٛوكی زؾشطؾی زاقش ٝثبقٙسط ؾ ٟٓوٛچىشطی اظ ٔٙباغ یبضا٘ٞٝب ضا وؿات ٔایوٙٙاسط
چ ٖٛآة وٕشطی اؾشفبزٔ ٜیوٙٙاس .زازٜٞابی ٔٛجاٛز ثاطای وكاٛضٞبی ٔٙشرات زض ؾاغح
جٟاابٖ حاابوی اظ آٖ اؾااز واا 20 ٝزضصااس امیطسااطیٗ الكاابض جٕؼیاازط وٕشااط اظ  10زضصااس
یبضا٘ٞٝبی قطوزٞبی سأٔیٗ آة ضا زضیباز ٔیوٙٙسط زض حبِی و 20 ٝزضصاس ٔشٕاَٛساطیٗ
الكبضط ثیف اظ  30زضصس یبضا٘ٞٝب ضا زضیباز ٔیوٙٙس.
شکل -12لثض تزکیثی آب ي فاضالب تٍ اسای متز مکعة در مىتخثی اس شُزَای خايرمیاوٍ ي شمال افزیما
ي مىاطك دیگز2216 ،

ٚاثؿشٍی سأٔیٗوٙٙسٌبٖ ذاسٔبر ثا ٝیبضا٘اٞٝابی زِٚازط ٔكاشطیٌطایای آ٘ابٖ ضا سضاؼیف
ٔیوٙس .زض ٘شیجٝط قطوزٞبی سأٔیٗط سٕبیُ ثیكشطی ث ٝاِٛٚیزثٙسی اضسمبی ذسٔبر ثط دبیاٝ

15

ؾّیم ٝؾیبؾی زاض٘س  ٚثط ایٗ اؾبؼط اثطار ٔشفابٚسی زض ظٔیٙا ٝویفیاز ٘ ٚیاع ؾاغح دٛقاف
ذسٔبر ذٛاٞس زاقز.
اضظـٌصاضی ٘ ٚطخٌصاضی آةط یه ٔؿئّ ٝؾیبؾی حؿبؼ ث ٝقٕبض ٔیآیاسط ثاب ایاٗ ٕٞاٝ
إٞیز اؾبؾی زاضز ٕٝٞ .وكٛضٞب ثبیس ساالـ وٙٙاس ثٟابی ذاسٔبر آة  ٚؾیبؾاز اػغابی
یبضا٘ا ٝضا زض ساٛاٖ دطزاذازط ػبزال٘اٝط  ٚدبیااساض عطاحای وٙٙاس .اكابضٞبی ٔابِی ذیّاای ظٚز
ٔی سٛا٘س ثؿیبضی اظ وكٛضٞب ضا ث ٝچٙیٗ وبضی ٚازاض ؾبظز .ثطضؾی اذیط اجاالؼ وكاٛضٞبی
ػطثی زضثبضٔ ٜحیظظیؿز  ٚسٛؾؼ٘ ٝكابٖ ٔایزٞاس وا 77 ٝزضصاس دبؾادزٙٞاسٌبٖط سٕبیاُ
زاقشٙس ثطای ٔاط

آة زض اظای ٔٙباغ ثٟشط اجشٕابػیط دا َٛثیكاشطی ثسٙٞاس .اضظقاٍصاضی

آة ثبیس اثعاضی ثطای ثبظیبثی ٞعی ٝٙسأٔیٗ ذسٔبر آة  ٚاثعاضی ثطای وٕه ثٔ ٝحباظز اظ
آة ثطای ٘ؿُٞبی آیٙسٜط ثب اطآٞآٚضزٖ ٔكٛق ثطای ٘ؿُٞبی و٘ٛٙی ثطای ٔاط

دبیاساض

آة ثبقس.
اضسمبی ذسٔبر آة ٔیسٛا٘س ث ٝسمٛیاز سٛاااك اجشٕابػی ٔیابٖ زِٚازٞاب  ٚقاٟط٘ٚساٖ ٘یاع
وٕه وٙسٚ .لشی زِٚزٞب ٘شٛا٘ٙس ذسٔبر آة ضا اطا ٓٞوٙٙسط اػشٕبز قاٟط٘ٚساٖ ثاٟ٘ ٝبزٞاب
سضؼیف ٔیقٛزٔ .ؼىٛؼوطزٖ ایٗ ض٘ٚاس ٘یبظٔٙاس ساالـ ثاطای اضسمابی ویفیاز ذاسٔبرط
دبؾرٍٛیی ثیكشط قطوزٞبی سأٔیٗط  ٚزضن ضٚقٗسط ا٘شظبضار قٟط٘ٚساٖ زضثبض ٜذاسٔبر
آة اؾز.
ؾٛ٘ ٝآٚضی ػٕسٔ ٜی سٛا٘س ث ٝثٟجٛز ویفیز  ٚلبثّیز اعٕیٙبٖ ذسٔبر قاٟطی  ٚوكابٚضظی
آة وٕه ٕ٘بیسٔ :سیطیز یىذبضچ ٝآة قٟطیط سٛؾؼٙٔ ٝابثغ ٘بٔشؼابض

آةط  ٚاؾاشفبز ٜاظ

ابضالة سافیٝقس ٜزض وكابٚضظی یاب سغصیأ ٝااٛٙػی آثراٛاٖ .ثراف ذاٛصای دیكاشبظ
سٛؾؼ ٝثؿیبضی اظ ٘ٛآٚضیٞب ثطای ااعایف سأٔیٗ آة  ٚاضسمبی وبضآیی ثاٛز ٜاؾازط ثاب ایاٗ
 ٕٝٞزأ ٝٙثیكشطی ثطای ٌؿشطـ ٔكبضوز ثرف ذاٛصی زض ثٟجٛز ویفیاز ذاسٔبر آة
ٚجٛز زاضز.
ثٟجٛز ویفیز ذسٔبر آةط ٕٞچٙایٗ ٘یبظٔٙاس ثٟجاٛز ٌاطزآٚضی زازٜٞاب  ٚدابیف اؾاز .ثاٝ
زؾزآٚضزٖ ساٛیطی جبٔغ اظ ویفیز  ٚلبثّیاز اعٕیٙابٖ ذاسٔبر آة زض ایاٗ ٔٙغماٝط ثاٝ
ٚیػ ٜزضثبضٔ ٜاط وٙٙسٌبٖ وكبٚضظی  ٚصٙؼشی زقٛاض اؾز .دبیف ٞاس ٞابی وٕای زض
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ٞس ٞبی جسیس سٛؾؼ ٝدبیساض (ثٚ ٝیػٞ ٜس

قكٓ زضثابض ٜآة) اطصاز ثای٘ظیاطی ثاطای

سطؾیٓ ساٛیط ٔؿشٙسسط  ٚجبٔغسط ٚضؼیز ذسٔبر آة زض ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقإبَ ااطیماب ااطآٞ
ٔیآٚضز.
پرسش سًم -آیا ریسکَای مرتثط تا آب ،تٍ شکل مىاسة شىاختٍ ي کاَش دادٌ
میشًود؟

زض حبِیى ٝضقس جٕؼیاز  ٚضقاس الشاابزیط سمبضابٞبی آة ضا اااعایف ذٛاٞاس زازط سغییاط
الّیٓط دیكطاٖ اصّی ثبضظسطیٗ سغییطار زض سٙف آة ؾغحی زض ایٗ ٔٙغم ٝذٛاٞس ثٛز .سغییاط
الّیٓط سٙف آثی ضا ثب چٙسیٗ ؾبظ  ٚوبض اااعایف ٔایزٞاسط اظ جّٕا ٝوابٞف زض ثبض٘اسٌی ٚ
ااعایف زٔبط ٘طخٞبی ثبالسط سجریطسؼطق ٘ ٚیبظٞبی آثی ٌیبٜط ٛٞ ٚای ثؿیبض ٌطْ .سغییط الّایٓط
سٙف آة ؾغحی ضا زض ثؿیبضی اظ ٘ٛاحی ااعایف ذٛاٞس زاز  ٚثٛ٘ ٝؾبٖ ثیكشط زض ثبض٘اسٌی
ٔٙجط ٔیقٛز.
ااعایف سٙف آة ؾغحی ٘بقی اظ سغییط الّیٓ زض وكٛضٞبیی دسیس ذٛاٞاس آٔاس وا ٝاظ ٘ظاط
ؾیبؾی  ٚظیؿزٔحیغی ثب ٚضؼیز قىٙٙس ٜضٚثاطٞ ٚؿاشٙس .دایفثیٙایٞاب حابوی اؾاز واٝ
وكٛضٞبی ػطاقط ِجٙبٖط اضزٖط ٔطاوفط  ٚؾٛضیٝط ااعایف لبثُ ٔالحظٝای ضا زض ساٙف آثای
ٔشأثط اظ سغییط الّیٓ سجطث ٝذٛاٙٞس وطز (قىُ .)11اظ ؾٛی زیٍطط سغییط اجشٕبػی الشاابزیط
دیكطاٖ ااعایف ٞبی وٛچىشط زض سٙف آة ؾاغحی زض وكاٛضٞبیی ٔب٘ٙاس اِجعایاطط سا٘ٛؽط
یٕٗط  ٚایطاٖ ذٛاٞس ثٛز.
سغییط الّیٓ زض ثبالآٔسٖ سطاظ زضیب ساأثیط زاضزط  ٚضیؿاه آةٌطاشٍای  ٚقٛضقاسٖ زِشبٞاب ٚ
آثرٛاٖٞب ضا زض ٘ٛاحی ؾابحّی ٔٙغماٙٔ ٝاب اااعایف ٔایزٞاس .زِشبٞابی دؿاز ٔب٘ٙاس ٘یاُ ٚ
قظاِؼطةط زض ٔؼط ،ضیؿه اثطار سغییط الّایٓ لاطاض زاض٘اسط ٕٞایٗ عاٛض ٘اٛاحی ؾابحّی
دؿز ٔب٘ٙس ؾبحُ ٔسیشطا٘ ٝای ٔطاوف .زض اؾىٙسضی ٝزض زِشابی ٘یاُط ٔیابٍ٘یٗ ظیابٖ ؾابال٘ٝ
ؾیُ زض ٕٔ 2050ىٗ اؾز زض ٔمبیؿ ٝثب  2005زٚثطاثط قٛزط اٌط اؾشب٘ساضز وٙا٘ٛی حفبااز
ؾیُ سسٚاْ یبثس .ااعایف سطاظ زضیب ٕٞچٙیٗ ؾجت ٘فٛش آة قٛض ث ٝآثرٛاٖٞابی آة قایطیٗ
 ٚؾیؿشٓٞبی ضٚزذب٘ٔ ٝیقٛز .آٖ زؾاش ٝاظ ٘اٛاحی ؾابحّی وا ٝآة ظیطظٔیٙای ضا ثایف اظ
ا٘ساظ ٜثٟطٜثطزاضی ٔیوٙٙسط آؾیتداصیطی ٚیاػٜای زض ثطاثاط ٘فاٛش آة قاٛض ثا ٝآثراٛاٖٞاب
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زاض٘سط چ ٖٛثطزاقز ثیف اظ حس آة ظیطظٔیٙیط أىبٖ جطیبٖیاباشٗ آة قاٛض ضا ثا ٝزاذاُ
آثرٛاٖٞبی اطأ ٓٞیآٚضز .زض زِشبٞب  ٚؾیؿشٓٞابی ضٚزذب٘أ ٝب٘ٙاس قاظاِؼاطة زض ػاطاقط
سطویت ااعایف سطاظ زضیب  ٚحجٓ وبٞفیباش ٝذطٚجای جطیابٖ ضٚزذب٘اٝط ثا ٝجاعض ٔ ٚاسٞب
أىبٖ ٔیزٞس آة ِتقٛض ضا ث ٝثبالزؾز ایٗ ؾیؿاشٓٞاب ثىكاب٘س .ایاٗ ٚضاؼیزط آةٞابی
ضٚزذب٘ٙٔ ٚ ٝبثغ آة ظیطظٔیٙی دیٛؾش ٝثاب آٖ ضا ِاتقاٛض ٔایوٙاس  ٚاثاطار ظیابٖثابضی ثاط
اوِٛٛغی ٚاثؿش ٝث ٝضٚزذب٘ ٝزاضز.
شکل -11پیشزانَای آتی تىش آب سطحی در خايرمیاوٍ ي شمال افزیما

ضیؿهٞبی ؾیُ  ٚذكىؿبِی زض حبَ اااعایف اؾاز  ٚاحشٕابَ ٔایضٚز آؾایت ذابضا اظ
ا٘ااساظٜای ضا ثاا ٝالكاابض امیااط ٚاضز ؾاابظز .زض ذبٚضٔیب٘اا ٚ ٝقاإبَ ااطیماابط لكااطٞبی امیطسااطط
آؾیتدصیطسطیٗ ٌطٜٞٚب زض ثطاثط قٛنٞبی ٔطسجظ ثب آة ٛٞ ٚا ٞؿشٙس .ؾیُٞبط اطاٚاٖسطیٗ
ابجؼ ٝعجیؼی زض ایٗ ٔٙغم ٝث ٝقٕبض ٔیآیس :زضصاسی اظ سِٛیاس ٘بذابِص زاذّای زض ٘اٛاحی
و ٝزض ٔؼط ،ؾیُٞب لاطاض زاض٘اسط اظ  1979ساب  2009ؾاٝثطاثاط قاس ٜاؾاز .ا٘شظابض ٔایضٚز
ذكىؿبِیٞبی قسیسسط  ٚاطاٚاٖ سط زض ٘شیج ٝسغییط الّیٓ دسیس آیس .ذكىؿبِیٞابی اذیاط زض
ٔمبیؿ ٝثب ٘ٛؾبٖ عجیؼی ٔكبٞسٜقس ٜزض ٞعاض ٜاذیطط اؾشرٙبیی ثٛز ٜاؾازط ٍ٘ ٚطا٘ای اظ ایٙىاٝ
قطایظ ذكىؿبِی زض اثط سغییط الّیٓ سكسیس ذٛاٞس قس ااعایف ٔیزٞس.
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وٕیبثی آةط ثٚ ٝیػ ٜثسٜثؿاشبٖٞابی ٘ابٌعیطی ضا زض ضاثغأ ٝشمبثاُ آةط ا٘اطغیط  ٚغاصا زض
ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ ااطیمب ٘شیجٔ ٝیزٞس .اضسجابطٞابی ٔشمبثاُ ٔیابٖ ثرافٞابی آةط غاصاط ٚ
ا٘طغیط ثسٜثؿشبٖٞبی زقٛاض  ٚدیبٔسٞبی ٘بذٛاؾش ٝضا ؾجت ٔیقٛز٘ .یبظ ثا ٝآة ثاطای سِٛیاس
غصاط ٘ ٚیبظ ث ٝا٘طغی ثطای سِٛیس آة (قیطیٗؾبظی  ٚدٕذبغ آة ظیطظٔیٙی)ط إٞیز اضسجبطٞب
ٔیبٖ ایٗ ثرفٞب ضا ثطای دطزاذشٗ ث ٝأٙیز آثی ٘كابٖ ٔایزٞاس .ضٚیىطزٞابی یىذبضچا ٝزض
ضاثغٔ ٝشمبثُ آة -غصا -ا٘طغی ثطای سرفیف ضیؿهٞبی ٔطسجظ ثب آة  ٚسحمك ٞس ٞابی
سٛؾؼ ٝدبیساض الظْ ٞؿشٙس.
ٔجبزِ ٝآة دٟٙبٖ زض وبالٞب (سجبضر آة ٔجابظی) ضاٞای ثاطای ا٘شمابَ ٔٙابثغ آة اظ ٔٙابعك
زیٍط ثٙٔ ٝغم ٝسحز سٙف آة ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ ااطیمبی اطأ ٓٞیآٚضز .ایاٗ ٔٙغماٝط آة
ٔجبظی ضا اظ ؾبیط ٘مبط جٟبٖ ٚاضز ٔیوٙس (٘مكا .)2ٝایابالر ٔشحاس ٜثا ٝسٟٙابیی ثعضٌشاطیٗ
صبزضوٙٙس ٜآة ٔجبظی ث ٝذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ ااطیمب اؾزط ثؼاس اظ آٖ آضغا٘شایٗط اؾاشطاِیبط ٚ
ثطظیُ لطاض زاض٘سٙٔ .غم ٝذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ ااطیمب ثعضٌشطیٗ ٚاضزوٙٙسٌٙ ٜسْ اؾزط ٞ ٚفاز
وكٛض ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ ااطیمب زض ٔیبٖ  30وكٛض ٘رؿاز ٚاضزوٙٙاس ٜغاصا زض جٟابٖ لاطاض
زاض٘س .زض ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ ااطیمبط سجابضر آة ٔجابظی ٔایسٛا٘اس ثبظسراایص آة ضا اظ
وكبٚضظی آثی ث ٝؾبیط ثرفٞبی اضظقٕٙسسط أىبٖداصیط ؾابظزط  ٚثاسیٗ سطسیات ثٟاطٜٚضی
الشابزی آة ضا زض ایٗ ٔٙغم ٝاضسمب زٞس.
آة ٔجبظی ٔیسٛا٘س ث ٝسمٛیز ٕٞعٔبٖ أٙیز آة  ٚغصا وٕه ٕ٘بیاسط اٌاط ضیؿاهٞابی
ٔطثٛعٔ ٝسیطیز ق٘ٛس٘ .رؿزط جٟز سجبضر ذبِص آة ثبیس ٔسیطیز قاٛزٚ .اضزار آة
ٔجبظی ث ٝایٗ ٔٙغمٝط زض ابصاّ ٝؾابَٞابی  2010 ٚ 1986ساب ثایف اظ  150زضصاس اااعایف
یباز .زض ٕٞیٗ زٚضٜط صبزضار آة ٔجبظی اظ ایٗ ٔٙغما ٝساب ثایف اظ  300زضصاس اااعایف
یبازط ِٚی اظ 2010ط زض دی ؾیبؾزٞبی جسیس ٔ ٚحسٚزیزٞابی صابزضار ض ٚثا ٝوابٞف
زاقش ٝاؾز .ایٗ ٚضؼیزط إٞیز ٕٞبٍٙٞی ؾیبؾزٞبی وكبٚضظی  ٚسجبضی یه وكٛض ضا
ثب ٞس

ٟ٘بیی أٙیز آثی ٔیضؾاب٘س .ثطذای وكاٛضٞب زض ثطاثاط ٚاثؿاشٍی ظیابز ثاٚ ٝاضزارط

اوطا ٜزاض٘سط چ ٓٞ ٖٛآة  ٓٞ ٚغصا ضا ٔؿبئّی اظ جٙؽ أٙیز ّٔای ٔایزا٘ٙاس .قاٛنٞابی
لیٕز غصاط اذشالالر زض حُٕ ٘ ٚمُط  ٚزیٍط ضیؿهٞبی ؾیؿاشٕی ٔایسٛا٘اس ثاط سجابضر
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آة ٔجبظی سأثیط ثٍصاضزٕٞ .چٙیٗط ضیؿهٞابی اجشٕابػی ٚجاٛز زاضز وا ٝثبیاس ٔاسیطیز
قٛزط چ ٖٛجٕؼیز ظیبزی ثطای أطاض ٔؼبـ ذٛز ث ٝوكبٚضظی ٚاثؿشٞ ٝؿشٙس.
اسىب ث ٝآةٞبی ٔكشطنط ؾغح زیٍطی ضا ثط ػسْ لغؼیز  ٚضیؿهٞبی ثبِم ٜٛزض ٔاسیطیز
 ٚثط٘بٔ ٝضیعی ٔٙبثغ آة زض ایٗ ٔٙغمٔ ٝیااعایس .ثرف ثعضٌای اظ ٔٙابثغ آة ؾاغحی  ٚآة
ظیطظٔیٙی زض ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ ااطیمبط اطأطظی اؾز  ٚثطذی وكٛضٞب اسىبی ظیبزی ث ٝایٗ
ٔٙبثغ ٔكشطن زاض٘س (٘مك .)3ٝحسٚز  60زضصس ٔٙبثغ آة ؾغحی زض ایاٗ ٔٙغماٝط اطأاطظی
اؾزط  ٚسٕبْ وكٛضٞب حسالُ زض یه آثرٛاٖ ؾٟیٓ ٞؿشٙس .ثعضٌشطیٗ ضیؿه ظٔب٘ی اؾاز
و ٝوكٛضٞب  ٓٞزضصس ثبالیی آة ثب ٔٙكأ ثیط ٖٚاظ ٔطظٞابی ذاٛزط ٞ ٚآ اسىابی ثابالیی ثاٝ
آةٞبی ٔكشطن زاقش ٝثبقٙس .سغییط الّیٓ چبِفٞبی ااعٖٚسطی ضا ثٚ ٝجٛز ٔیآٚضزط چاٖٛ
سٛاامبر اطأطظی غبِجبً ثط دبیٔ ٝشٛؾظٞبی چٙاسیٗ ؾابِٝط ثا ٝػىاؽ زضصاسی اظ جطیابٖٞاب
ٞؿشٙس .ثٙبثطایٗط ظٔب٘ی وٛٔ ٝجٛزی آة اظ ؾغٛح سبضیری ابصاّ ٝثٍیاطزط سٛاامابر سحاز
اكبض لبثُ ٔالحظٝای لطاض ٔیٌیط٘س .ضٚاثاظ ؾابظ٘سٜط قافب ط  ٚػبزال٘ا ٝزضثابضٙٔ ٜابثغ آة
ٔكشطن إٞیز اؾبؾی زاضز.
قىٙٙسٌی  ٚثیثجبسی ؾیبؾی ٔیسٛا٘س دیكطازٞب زض ظٔی ٝٙأٙیز آثی ضا آٞؿش ٝیاب ٔؼىاٛؼ
ؾبظزط  ٚػسْ أٙیز آثی ٘یع ذٛز قىٙٙسٌی ضا سكسیس ٔیوٙس٘ .مُ ٔىبٖ اججابضی جٕؼیاز
ث ٝقاىُ لبثاُ ٔالحظاٝای زقاٛاضی زؾاشیبثی ثا ٝأٙیاز آثای ضا اااعایف ٔایزٞاسٞ .جاْٛ
دٙبٞجٛیبٖ ٔیسٛا٘س اكبضٞبی جٕؼیشی ضا ثط ٔٙبثغ آة سكسیس ٕ٘بیسط  ٚث ٝسٙفٞبی اجشٕابػی
 ٚااعایف قىٙٙسٌی زض جٛأغ دٙبٞجٔ ٚ ٛیبٖ دٙبٞجٛیابٖ  ٚجٛأاغ ٔیعثابٖ ٔٙجاط قاٛز .ثاٝ
ٚیػٜط ضیؿهٞبی ذك٘ٛز جٙؿی  ٚجٙؿیشی ٘ؿجز ث ٝظ٘بٖ  ٚزذشطاٖ ٚجٛز زاضز و٘ ٝیبظ ثاٝ
زؾشطؾی ث ٝأىب٘بر ثٟساقاشیط أىب٘ابر دراز  ٚداعط  ٚآة زض وٕاخ دٙبٞجٛیابٖ زاض٘اس.
ؾطٔبیٌٝصاضی زض أٙیز آثی ٔیسٛا٘س ث ٝعٛض ثبِم ٜٛثا ٝدبیابٖزازٖ ثا ٝچطذأ ٝؼیاٛة ػاسْ
أٙیز آثی  ٚثیثجبسی وٕه وٙسط  ٚزض ثٟجٛز دبیساضی  ٚسبةآٚضی ؾٟیٓ ثبقس.
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جمعتىدی -دگرگًنساخته اساسی آب 8فرصتَا ي راٌحلَای امىیت آتی
٘اٛآٚضیٞاابی سىِٛٙااٛغیىی  ٚحىٕطا٘اای -زض ایااٗ ٔٙغماا ٚ ٝزض ؾااغح جٟاابٖ -ثاا ٝاطاذااٛض
ضطٚضر ٔجطْ الساْ ػّٕیط زض حبَ قشبةٌاطاشٗ اؾاز .ثطذای اظ ثابضظسطیٗ ٘اٛآٚضیٞابی
ٔسیطیز آة زض جٟبٖ زض ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ ااطیمب ٔكبٞسٔ ٜیقٛز .ایٗ ٘ٛآٚضیٞب ػجبضسٙاس
اظ سالـٞبی اٛقاِؼبزٛٔ ٜاك ثاطای اااعایف وابضآیی ٔااط

آةط ثإٞ ٝاطا ٜثبظچطذاب٘ی

دیكطاش ٝآة  ٚؾیبؾزٞبیی و ٝث ٝقاىُ ٔٛامیازآٔیاعی آة ضا اظ ٔاابض

وآاضظـ ثاٝ

دطاضظـ ثبظسرایص زازٜا٘س.
عیفی اظ سىِٛٛٙغیٞبی جسیس ثطای ٔسیطیز ٔٙبثغ آة  ٚػطض ٝذسٔبر آة ثاطای اضسمابی
وبضآیی زض زؾشطؼ ٞؿشٙس .ا٘ساظٌ ٜیطی ٛٞقٕٙس ثٚ ٝیػٔ ٜایسٛا٘اس ثاطای اضسمابی زلاز زض
صسٚض لجض اؾشفبز ٜقٛزط ٔاط

ضا اضظیبثی وٙس  ٚآٌبٞی ٔاط وٙٙسٌبٖ ضا اظ ٔااط

ذٛز ااعایف زٞسٕٞ .بٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝسجطثٞٝبی ٔٙغمٝای  ٚجٟب٘ی ٘كبٖ ٔیزٞسط ا٘اساظٌٜیاطی
ٛٞقإٙس ثا ٝساأٔیٗوٙٙاسٌبٖ ذاسٔبر آة ٘یاع زض قٙبؾابیی ٘كازٞابط وابٞف ٞعیٙاٞٝاابی
ثٟطٜثطزاضیط ٘ ٚكبٖزازٖ اضظـ آة ثٔ ٝاط وٙٙسٌبٖ وٕه ٔیوٙس.
سىِٛٛٙغی ٕٞچٙیٗ ث ٝثٟجٛز ػطض ٝذسٔبر آة وٕه ٔیوٙسط ثٚ ٝیػ ٜثطای الكابض امیاط ٚ
ٔحط ْٚاظ ذسٔبر .ؾبٔب٘ٞٝبی ٔجشٙی ثط ٌٛقی ٕٞطا ٜاظ ذسٔزضؾب٘ی ثٟشط ثأ ٝكاشطوبٖط ثاب
أىبٖ دصیطؾبذشٗ دبیف ثٍٟٙبْ ظیطؾبذز آة اعٕیٙبٖ ٔیزٞس .ایٗ ٔٛضٛع ثٚ ٝیاػ ٜثاطای
قٙبؾبیی  ٚضاغ ٔؿابئُ ثٟاط ٜثاطزاضی زض ٘اٛاحی ضٚؾاشبیی ٟٔآ اؾاز وا ٝدابیف ٚضاؼیز
ظیطؾبذز آة ٕٔىٗ اؾز زقٛاض ثبقس .ااع ٖٚثط ایٗط سىِٛٛٙغی ٌٛقی ٕٞاطاٜط زؾشطؾای
ؾطیغ ث ٝاعالػبر  ٚاقشطانٌصاضی زازٜٞب ضا ثب ااطآٞآٚضزٖ ؾابٔب٘ٝای ثاطای دبؾارٍٛیی
أىبٖدصیط ٔیؾبظز .ایٗ وبض ثٛ٘ ٝث ٝذٛز ٔكبضوز ػٕأٛی ضا سمٛیاز  ٚسراایص ٔٙجاغ ضا
ػبزال٘ٝسط  ٚقفب سط ٔیوٙس .زض ٟ٘بیزط قٛاٞس ٔٛجٛز زض ثرفٞبی ٔرشّاف جٟابٖ ٘كابٖ
ٔیزٞس و ٝأىبٖ دطزاذز لاجض آة ثاب ٌٛقای ٕٞاطاٜط وابضآیی جٕاغآٚضی ضا اااعایف
ٔیزٞس  ٚزضآٔسٞبی قطوزٞبی ساأٔیٗ آةط  ٚساٛاٖ ٔابِی ضا ثاطای ٌؿاشطـ ذاسٔبر ثاٝ
ٔحطٔٚبٖ ضا ااعایف ٔیزٞس.
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سىِٛٛٙغیٞب  ٚقیٜٞٛبی ثبظچطذب٘ی آة  ٚوٙشطَ دؿٕب٘س ث ٝقىُ اعایٙسٜای زض ایٗ ٔٙغماٝ
ث ٝوبض ٌطاشٔ ٝیقٛز .چٙسیٗ وكٛض ٔٙباغ ثبظچطذب٘ی آة ضا قٙبذشٝا٘س؛ ثطذی ثبظچطذاب٘ی
سٕبْ ابضالة ذٛز ضا سب ؾبَ ٞ 2030ساٍصاضی وطزٜا٘س .سجطثٞٝبی ٔرجز زض اُضزٖ  ٚس٘ٛؽ
٘كبٖ ٔیزٞس وا ٝابضاالة ٔای سٛا٘اس ثاب اعٕیٙابٖ ثبظچطذاب٘ی قاٛز  ٚزض آثیابضی  ٚسغصیاٝ
ٔاٛٙػی آثرٛاٖ اؾشفبز ٜقٛز .وبٞفٞبی اذیاط زض ٞعیٙا ٝقایطیٗؾابظی  ٚدیكاطازٞاب زض
سىِٛٛٙغی ٕٔجطاٖ ٘یع ثسیٗ ٔؼٙب اؾز و ٝقیطیٗؾبظی ث ٝقىُ اعایٙسٜای ث ٝیه جابیٍعیٗ
لبثُ لج َٛثطای ٔٙبثغ ٔشؼبض

آة قیطیٗ سجسیُ ٔیقٛز.

٘ٛآٚضیٞب زض ٔسیطیز یىذبضچ ٝآة قٟطی ٔیسٛا٘اس زض ثٟجاٛز ویفیازط لبثّیاز اػشٕابزط ٚ
دبیساضی ذسٔبر آة قٟطی  ٚوكبٚضظی ٘مف زاقش ٝثبقسٔ .سیطیز یىذبضچ ٝآة قاٟطیط
اظ یه ؾ ٛذسٔبر آة قٟطی ضا زض دی٘ٛس ٘عزیه ثب زیٙبٔیه سٛؾاؼ ٝقاٟطیط  ٚاظ ؾاٛیی
زیٍطط ثب قطایظ ٌؿشطزٜسط حٛض ٝزض ٘ظط ٔیٌیطز .ایٗ ضٚیىطزٞابط آظٔاٛز ٜقاسٜا٘اسط  ٚزض
ثؿیبضی اظ ٔٙبعك وٓآة جٟبٖ جبٔ ٝػُٕ دٛقیسٜا٘اس .ایاٗ لجیاُ ضٚیىطزٞابط قاٟطٞب ضا ثاٝ
ٓٞااعایی جسی اطصزٞب زض زض ٖٚیب ثیط ٖٚحٛضا ٝسكاٛیك ذٛاٙٞاس واطزط ثاطای ٕ٘٘ٛا ٝاظ
عطیك اؾشفبزٔ ٜجسز ثطای وكبٚضظی یب ٕ٘هظزایی اقشطاوی ثب صٙبیغ.
أٙیز آثی ٕٞچٙیٗ ٘یبظٔٙس حطوز ث ٝؾٕز ؾجس ٔشٙاٛع ٔاسیطیز آة اؾاز .ضاٜحاُٞابی
سٛٙعیباشٝط ث ٝسبةآٚضی ثیكشط زض ثطاثاط ثاطٚظ قاٛن زض ؾیؿاشٓ الّیٕای یاب الشاابزی ٔٙجاط
ٔیقٛز .ایٗ ض٘ٚس ثب «ثؿشٗ حّمٙٔ ٝبثغ آة»ط ث ٝجابی اىطواطزٖ ثأ ٝااط

آة ثا ٝػٙاٛاٖ

«ؾیؿشٓ یىجبض ٔاط » آغبظ ٔیقٛزٕٞٝ٘ٛ٘ .بی سٛٙعثركی ػجبضسٙاس اظ ثٟیٙاٝؾابظی شذیاطٜ
ٔحّاای آة ؾااغحی ٘ ٚیااع آة ظیطظٔیٙاایط ثٟااطٜثااطزاضی اظ ٔٙاابثغ ٘بٔشؼاابض

آة ٔب٘ٙااس

ٕ٘هظزاییط ثبظچطذب٘ی  ٚسغصیٝط وبٞف ٘كزط  ٚصطاٝجٛیی آة.
ااعایف ٕٞبٍٙٞی ٟ٘بزی ٔیبٖ ثرفٞبی آةط ا٘طغی  ٚوكبٚضظیط وٛقافٞابی ٔاسیطیز
آة ضا سمٛیز ٔیوٙس .وبٞف ٔٛامیزآٔیع ٔاط

آة  ٚثبظسرایص آة ثٔ ٝاابض

ثاب

اضظـ ثبالسط ٘یبظٔٙس ٕٞبٍٙٞی ٔیبٖ ٚظاضسرب٘اٞٝابی ٔرشّافط اااعایف قافبایز ٔماطضار ٚ
اقشطانٌصاضی زازٜٞب اؾزٔ .سیطیز ٔٛااك آة ثاب ٕٞسؾاشی ؾیبؾازٞابیی وا ٝا٘اطغی ٚ
وكبٚضظی ضا زض ٘ظط ٔیٌیط٘س دسیس ٔیآیس.
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سجطثٞٝبی ایٗ ٔٙغم٘ ٝكبٖ ٔیزٞس و ٝأىبٖ دیبزٜؾبظی ٔكاٛقٞابی زضؾاز ثاطای سكاٛیك
صطاٝجٛیی آة  ٚثبظسرایص ٚجٛز زاضز .ایٗ ٔكٛقٞب ٔیسٛا٘س ثٌٝ٘ٛ ٝای عطاحی قا٘ٛس
و ٝاظ اثطار ثیف اظ حس ثط لكطٞبی امیط ٘ ٚبآضأی اجشٕبػی دطٞیع ٕ٘بیاس .عطاحای ٔٙبؾات
ٔكااٛقٞااب ٔؿااشّعْ ٞااس ٌیااطی زلیااك سغییااطار لیٕشاایط ثااطای ٕ٘٘ٛاا ٝثااب ٞااس ٌیااطی
ٔاط وٙٙسٌبٖ دطٔاط ط  ٚوٕذیٗٞبی ػٕٔٛی ثطای سٛضیح زِیُ سغییط لیٕزٞب ٚ ٚجٛز
ؾبظ  ٚوبضٞبی ججطا٘ی  ٚسؼسیّی اؾز.
ٕٞىبضی ذاٛصای -زِٚشای ٘یاع زض ایاٗ ٔٙغما ٝثاطای ضااغ ٔحاسٚزیزٞابی ثٟاطٜثاطزاضی
قطوزٞبی آة ٔحمك قس ٜاؾز .ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ ااطیمب ثٕٞ ٝطا ٜچیٗ اؼابَساطیٗ ٘مغاٝ
زض جٟبٖ زض ظٔیٕٞ ٝٙىبضیٞبی ذاٛصی -زِٚشی زض ٔسیطیز آة ثٛز ٜاؾز .ایٗ ض٘ٚس ثٝ
ػّٕىطز ثٟشط قطوزٞب زض قف ؾبَ اذیط ٔٙجط قس ٜاؾز .او ٖٛٙزض ایاٗ ٔٙغما ٝسمطیجابً 28
ٔیّی٘ ٖٛفط اظ ذسٔبر ثٟشط آة زض لبِت ٕٞىبضیٞبی ذاٛصی -زِٚشی ثٟطٜٙٔس ٞؿشٙس.
سأٔیٗ ٔبِی ثرف ذاٛصی ٘مف ض ٚثا ٝااعایكای زض ظیطؾابذزٞابی آة ٔاییبثاس .ثیكاشط
ٕٞىبضیٞبی زِٚشی -ذاٛصی زض ایٗ ٔٙغ ما ٝثاط وابضآیی ذاسٔبر سٕطواع زاقاش ٝاؾاز.
اوٌ ٖٛٙطایف ض ٚث ٝضقسی زض سجٟیع ؾطٔبی ٝذاٛصی ثطای ساأٔیٗ ٘یبظٞابی ااطاٚاٖ ٔابِی
ثطای ظیطؾبذزٞبی آة ٚجٛز زاضز .سافیٝذب٘اٞٝابی ابضاالة زض ثحاطیٗط ٔااطط اضزٖ ٚ
ایطاٖط ٘ ٚیع دطٚغٜٞبی آثیبضی زض ٔطاوف ٘كبٖ ٔیزٙٞس و ٝثرف ذاٛصیط اٍ٘یع ٜساأٔیٗ
ٔبِی زض لبِت ٕٞىبضیٞبی زِٚشی -ذاٛصی زاضز  ٚحطوز زض ٔؿایط اػشجابضآاطیٙی ثاطای
قطوزٞبی آة و ٝثشٛا٘ٙس ؾطٔبی ٝذاٛصی ثیكشطی ضا زض ظٔیٞٝٙبیی چ ٖٛسؼطاٞٝبط یبضا٘اٝ
 ٚسضٕیٗ دطزاذزٞب جصة ٕ٘بیس ٔٛضز سٛج ٝلطاض ٌطاش ٝاؾز.
زؾشیبثی ث ٝأٙیز آثی ثٔ ٝؼٙبی وٙف جٕؼیط اظ ؾغح ذب٘ٛاض ساب ؾاغح ٔٙغماٝای اؾاز .زض
ٔمیبؼ ذب٘ٛاضط ثٔ ٝؼٙبی ٔكبضنزازٖ ظ٘بٖ اؾزط و ٝغبِجبً ٔؿئِٛیز اصاّی ضا زض اؾاشفبزٚ ٜ
صطاٝجٛیی آة زاض٘س .حمٛقط ٕ٘بیٙسٌی ٙٔ ٚبثغ ظ٘بٖ ثبیس ث ٝضؾٕیز قٙبذش ٝقاس ٚ ٜثاساٖ
دطزاذش ٝقٛزط  ٓٞثطای قٕ َٛاجشٕبػی  ٓٞ ٚسٛؾؼ ٝدبیساض .جٛا٘بٖ ٘یع ثبیس زض قاىٌُیاطی
ا٘شظبضار  ٚضا ٚ ٜضؾٓٞبی آثی ٘ؿُ ثؼسی زذبِز زاز ٜق٘ٛس.
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زض ٔمیبؼ ٔٙغمٝایط ٕٞىبضی زضثابض ٜآة ٔایسٛا٘اس اػشٕابز ٕٞ ٚیابضی ثیكاشطی ضا سكاٛیك
ٕ٘بیس .ثب٘ه جٟب٘ی اظ ٕٞىبضی ٔٙغمٝای زض وكٛضٞبی ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقإبَ ااطیماب دكاشیجب٘ی
ٔیوٙس .ثب٘ه جٟب٘ی ث ٝػٛٙاٖ ثركی اظ اؾشطاسػی ذاٛزط ٕٞىابضی ٔٙغماٝای زضثابض ٜآة ٚ
زیٍط وبالٞبی ػٕٔٛی ٔٙغمٝای  ٚثرفٞب ٔب٘ٙس ا٘طغی  ٚآٔٛظـ ضا سطٚیج ٔیوٙسٞ .اس
اظ ٕٞىبضی صطابً ث ٝذبعط ٔٙباغ ٔبزی آٖ ٘یؿزط ثّى ٝث ٝػٛٙاٖ ٚؾیّٝای ثطای صّح  ٚثجابر
ثیكشط زض ایٗ ٔٙغم ٝاؾز٘ .یابظ اؾاز ساالـٞابی اسحبزیا ٝوكاٛضٞبی ػاطة ثاطای سمٛیاز
ٔسیطیز آة زض ایٗ ٔٙغم ٝازأ ٝیبثاس .ساالـ ا٘جٕاٗ قاطوزٞابی آة وكاٛضٞبی ػاطة
زضثبض ٜسطاظیبثی قطوزٞبی سأٔیٗ آة  ٚدیٍیطی ػّٕىاطز ذاسٔبر آة زض ایاٗ ٔٙغما ٝزض
لبِت ٞس ٞبی سٛؾؼ ٝدبیساض اضظقٕٙسسط ذٛاٞاس ثاٛز .ثإٞ ٝایٗ صاٛضرط ٕٞىابضی ٔیابٖ
دػٞٚكٍطاٖ  ٚزا٘كٍبٜٞب اظ عطیك قجىٞٝبی اؾشمطاضیباش ٚ ٝزض حبَ اٟٛض ٔب٘ٙس قجىٔ ٝطاوع
سؼبِی آة ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ ااطیمب إٞیز اؾبؾی زاضز .زض ٟ٘بیزط ؾبظٔبٖٞبی غیط زِٚشایط
 ٚؾبظٔبٖٞبی ثیٗإِّّی ٔی سٛا٘س ثب زا٘اف ٙٔ ٚابثغ ٔابِی ثا ٝوكاٛضٞبی ذبٚضٔیب٘ا ٚ ٝقإبَ
ااطیمب  ٚالشابزٞب زض دطزاذشٗ ث ٝثطذی اظ چبِفٞبی آة وٕه ٕ٘بیٙس.
ٔكبضوز  ٚآٔٛظـ جبٔؼٔ ٝس٘ی زضثبضٔ ٜؿبئُ آة ٘یع ثطای سضٕیٗ ٔٛامیز إٞیز ظیبزی
زاضز .سغییط ضا ٚ ٜضؾٓٞبی ٔسیطیز آة ثاطای اعٕیٙابٖ اظ ػطضا ٝثٟشاط ذاسٔبر  ٚدبیاساضی
ٔاااط

آة ٘یبظٔٙااس سغییااط ٍ٘ااطـ ااااطاز ٔ ٚمبٔاابر زِٚشاایط ثاإٞ ٝاابٖ ا٘ااساظ ٜضااطٚضر

اطآٞآٚضزٖ ٔكٛقٞب  ٚسطسیجبر ٟ٘بزی إٞیز زاضز .ساطٚیج صاطاٝجاٛیی آة زض ٔاساضؼ
سٟٙب یىی اظ ؾبظ  ٚوبضٞبی ثبِم ٜٛثطای سغییط آٌبٞی ٍ٘ ٚاطـ ٔاطزْ زضثابض ٜآةط زض وٙابض
وٕذیٗٞبی ضؾب٘ٝای ثطای اضسمبی آٌبٞی زضثبض ٜچبِفٞبی آة ث ٝقٕبض ٔیآیس.
زض حبِی و ٝاطصزٞب  ٚسجطثٞٝبی اقبضٜقس ٜزض ایٗ ٘ٛقشبض ٔیسٛا٘س ضٚظ٘ٞٝبیی ثطای الساْ
سّمی قٛزط ضاٜحُٞب ث ٝقطایظ ثؿشٍی ذٛاٞس زاقزٔ .یسٛاٖ اٟطؾشی جابٔغ اظ ٌعیٙاٞٝابی
سىِٛٛٙغیىیط ٔبِیط ٟ٘ ٚبزی اضائ ٝوطزط ِٚی وٙفٞبی زضؾز زض ٞط وكٛضط حٛض ٝآثطیاع
یب قٟط ٔشفبٚر ذٛاٞس ثٛز .ػّز آٖ اؾاز وا ٝذاٛصایبر ظیؿازٔحیغایط الشاابزیط ٚ
اجشٕبػی ؾیبؾی زض ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقإبَ ااطیماب ٔشٙاٛع اؾاز .ثطذای الاسأبر ثبیاس زض زٚضٜ
ثحطاٖ عٛال٘یٔسر زض اِٛٚیز لطاض ٌیط٘سط ث ٝػىؽ الاسأبر  ٚؾاطٔبیٌٝاصاضیٞابیی واٝ
ٔیسٛا٘س زض زٚض ٜثبظؾبظی دؽ اظ سؼبض ،ا٘جبْ قٛز .ثب سٛج ٝثٔ ٝمیبؼ اذاشالالر ٘بقای اظ
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سؼبضضبر ٔ ٚبٞیز عٛال٘یٔسر ثطذای اظ ثحاطاٖٞابی ٔٙغماٝط ضٚیىاطز ؾاٙشی واٙٔ ٝشظاط
دبیبٖیباشٗ سؼبضضبر ٔیٔب٘س سب ثبظؾبظی ضا آغبظ وٙسط زضزی ضا زٚا ٕ٘ایوٙاسٕٞ .ابٖ ٌ٘ٛاٝ
و ٝزض اؾشطاسػی ٔٙغمٝای ثب٘ه جٟب٘ی سأویس قسٜط ٔٙغم ٝذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ ااطیمب ثا ٝیاه
ضٚیىطز زیٙبٔیه ٘یبظ زاضز وٕٞ ٝىبضی وكٛضٞبی زیٍط ضا جّت ٕ٘بیسط ساأٔیٗ ٔابِی ضا زض
ٔمیبؼ ثعضي اطا ٓٞآٚضزط  ٚاطاسط اظ ٚاوٙفٞابی ا٘ؿابٖزٚؾاشب٘ٝط ثا ٝسٛؾاؼ ٝثّٙسٔاسرساط
ثذطزاظزط ٞط جب ٞ ٚط ٚلز سؼبض ،اطٚوف ٔیوٙس.
زض ایٗ ٔٙغمٝط ا٘جٞٛی اظ ضاٜحُٞبی ثبِم ٜٛثطای چبِفٞبی ٔسیطیز آة ٚجاٛز زاضز؛ ِٚای
ٔكٛقٞبی ضٚقٗ  ٚاثطٌصاض ثطای ثطاٍ٘یرشٗ الساْ ٘یبظ اؾزٔ .كٛقٞب ثطای وبٞف ٔاط
آة ٛ٘ ٚآٚضی ثطای سغییط قیٜٛای و ٝآة ٔسیطیز ٔیقٛز ٘یبظ اؾز .ایٗ ٘شبیج ٔیسٛا٘س اظ
عطیك ؾیبؾزٞبط ٘طخٌصاضیط سرایصط یب ٚضغ ٔماطضار حبصاُ قاٛز .اٌاط آة ٔٛجاٛز
٘جبقسط یب ذیّی ٌطاٖ ثبقسط ٔاط وٙٙسٌبٖ آة دبؾد ذٛاٙٞس زاز .آ٘بٖ زؾز ث٘ ٝاٛآٚضی
ذٛاٙٞس ظز .آ٘بٖ ضاٜٞبی ثٟشطی ضا ثطای ثٟطٜٚضی ثیكشط ثب ٔاط

وٕشط ذٛاٙٞس یباز .آ٘ابٖ

ضاٜحُٞبی ثبثزقس ٜضا ث ٝوبض ذٛاٙٞس ٌطاز  ٚضاٜحُٞبی جسیس ضا ثب قطایظ ذٛز سغجیاك
ٔیزٙٞس یب ضاٜحُٞبی جسیس ذّك ٔیوٙٙس.
ٟٔٓسطیٗ زضؾی و ٝاظ سجطث ٝجٟب٘ی ٙٔ ٚغمٝای ٔیساٛاٖ ٌطااز آٖ اؾاز وا ٝسىِٛٙاٛغیط
ؾیبؾااز ٔ ٚااسیطیز ٟ٘اابزی ثبیااس ثاإٞ ٝااطاٞ ٜاآ ثااطای سحمااك أٙیااز آثاای دااطٚضـ یبثٙااس.
اؾشطاسػیٞبیی و ٝزض دی «یباشٗ ضا ٜذٛز اظ ٔیبٖ ٘بأٙی آة» ٞؿشٙسط دیكاطاز ٔحاسٚزی ثاٝ
ؾٕز أٙیز آثی زاقشٝا٘س .سجطث ٝجٟب٘ی ٘كابٖ ٔایزٞاس وا ٝوكاٛضٞب  ٚقاٟطٞبیی وا ٝثاط
ٔحسٚزیزٞبی وٕیبثی آة غّج ٝوطزٜا٘سط ایٗ وبض ضا اظ عطیك ٔسیطیز یىذبضچٙٔ ٝابثغ آة
(ٔشؼبض

 ٚغیط ٔشؼبض )  ٚذسٔبر آة  ٚوبٞف ضیؿاهٞابی ٔاطسجظ ثاب آة (قاىُ)12

ا٘جبْ زازٜا٘س .ایٗ ضٚیىطزط أىبٖ دیفااشبزٖ اظ ٔحسٚزیزٞبی قاسیس ٔٙابثغ آة ضا ااطآٞ
ٔیآٚضزٔ .سیطاٖ آة دیكطٚط ث ٝقىُ ٔؤثطی ثط٘بٔٝضیعیط ٔسیطیزط ٟ٘بزٞبط ٘ظبْ اعالػابرط
ٔسیطیز ضیؿه ٔ ٚكٛقٞب ضا ثطای زؾشطؾی  ٚشذیط ٜآة ثیكاشطط سراایص وبضآٔاسسطط ٚ
ػطض ٝاثطثرفسط آٖ ثٔ ٝاط وٙٙسٌبٖ ٕٞؿٔ ٛیؾبظ٘س .آ٘بٖط ایٗ أٛض ضا زض ػیٗ سضٕیٗ
ویفیز  ٚدبیساضی ٔٙبثغ آة ٔحمك ؾبذشٝا٘س.
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٘بواابٔی زض اؾااشفبز ٜاظ ایااٗ اطصاازٞاابط دیبٔااسٞبی لبثااُ ٔالحظااٝای ثااطای ثجاابر ؾیبؾاایط
الشابزیط  ٚظیؿز ٔحیغی زض ایٗ ٔٙغم ٚ ٝاطاسط اظ آٖ ذٛاٞس زاقزٕٞ .بٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝثحطاٖ
جبضی سؼبضٟٔ ٚ ،بجطر زض ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ ااطیمب ٔكبٞسٔ ٜیقٛزط قىؿز ؾیبؾی زض
دطزاذشٗ ث ٝچبِفٞبی آة ٔی سٛا٘س دیبٔسٞبی ٚذیٕی ثطای ضابٔ ٜطزْ  ٚثجبر ؾیبؾی زاقشٝ
ثبقس.
شکل -12حکمزاوی ي مشًقَا تزای تُزٌتزداری اس فزصتَا در مذیزیت مىاتع آب ي تأمیه خذمات آب
ي کاَش ریسکَای مزتثط تا آب در خايرمیاوٍ ي شمال افزیما

پزسش استزاتژیک پیش ريی رَثزان ایه مىطمٍ ایه است کٍ آیا تاا ديراوذیشای ي ارادٌ
جذی ،دست تٍ کار خًاَىذ شذ تا امىیت آتی را تمًیت ومایىذ ،یا آوکٍ مىتظز خًاَىذ ماوذ
تا در تزاتز اختالالت اجتىابواپذیز واشی اس تحزانَای آب ياکىش دَىذ؟
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