گ ــذش ــت ــه راه ـ ـن ـ ـمـ ــای قــابــل
اطمینانی برای آینده نیست!
ساندرا پوستل

ً
آب مــان ـنــد انـ ـ ــرژی ت ـقــر ی ـبــا ب ـ ــرای همه
تهــای انـ ـس ــان اه ـم ـیــت اســاســی
فــعــال ـی ـ 
دارد .کمبود آب در نقاط مختلف جهان
و احتمال بــروز اختالل اقتصادی ،بحران
غــذا ،تنشهای اجتماعی و حتی جنگ
ناشی از کمبود آب بدین معنا اســت که
در دهههای آتی ،چالشهای مرتبط با آب
از چالشهای ناشی از کاهش ذخایر نفت
پیشی خواهد گرفت.

صفحه 5

لهــا و
اقــلــی ـ مش ـنــاســان ن ـس ـبــت ب ــه س ـی ـ 
خشکسالیهای شدیدتر و تغییر الگوهای
بارش که برخی نواحی خشک را خشکتر
و نواحی پرباران را پربارانتر خواهد ساخت
هــشــدار م ـیده ـنــد .همچنین نـسـبــت به
ذوب یخچالها و ور قه ــای یخی هشدار
یتــوانــد
م ـیده ـنــد کــه ظ ــرف چ ـنــد ده ــه م ـ 
ً
جریان رودخــانـههــا را شــدیــدا تقلیل دهد .چالشهای آبی پیش روی ما در مقیاس
نــزدیــک بــه یــک س ــوم جمعیت ج ـهــان به م ـح ـلــی ،م ـن ـط ـق ـهای و ج ـهــانــی بـیســابـقــه
رودخانهها وابسته هستند.
هـسـتـنــد .در رو ی ــارو ی ــی بــا ای ــن چالشها
اث ــرات تغییر اقلیم فــرضـیــات اســاســی و بایستی در چگونگی استفاده ،مدیریت و
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ایــن مــوضــوع فقط مشکل بــرنــامـهر یــزان و
شهــای
م ــدی ــران آب نـیـســت ،بـلـکــه پــرسـ 
بـسـیــار ج ــدی را در بـ ــاره ســامــت ،امنیت
عمومی ،امنیت غذایی و مدیریت ریسک
مطرح میسازد .بــرای مثال آیا سیلبندها
بهــای
م ـیتــوان ـنــد مــانــع خـ ـس ــارت س ـیــا 
رودخــانــه شــونــد؟ آیــا ســد جدید و پرهزینه
بایستی ساخته شود وقتی عمر مفید آن به
سبب رسوب ناشی از سیالب ،کمتر و کمتر
میشود؟ آیا آب آبیاری مزارع تأمین خواهد
یکــه جــر یــان رودخــانـههــایــی که
شــد درحــالـ 
از یخچالها تغذیه میشوند به تدریج کم
میشود؟ چگونه میتوان باور کرد که روزی
سرچشمه آب بهطور کامل خشک خواهد
شد؟

«واقعیـــت ایـــن اســـت ک ــه دورنم ــای
مشـــکل آبی مـــا بســـیار نگرانکنندهتر از
وضعیـــت انـــرژی ما اس ــت».

فصلنامـــه اندیشـــکده تدبیر آب ایران

واقعیت ایــن اســت که دورنـمــای مشکل
آبــی مــا بسیار نگرانکنندهتر از وضعیت
ان ــرژی مــا اســت .نخست ،بــر خــاف نفت
و زغــالسـنــگ ،آب فقط یــک کــاال نیست
بلکه پــایــه ح ـیــات اس ــت .تصمیمات ما
درباره آب -چگونگی استفاده ،تخصیص
و مدیریت آن -تصمیمات اخالقی است
و تعیینکننده بقای بیشتر گونههای سیاره
زمــیــن ،از جمله خــود انـســان اس ــت .دوم،
لس ـنــگ ،آب هیچ
بــرخــاف نـفــت و زغــا 
جایگزینی نــدارد .اقتصاد جهانی در حال
تهــای فسیلی اســت ،ولی
گــذار از ســوخـ 
دورهای برای گذار از آب قابل تصور نیست
و سوم ،از طریق آب است که ما اثرات تغییر
اقلیم را بــه مستقیمترین شکل آن تجربه
خواهیم کرد.

دیرینه بــرنــامـهر یــزی و مدیریت آب را زیر
س ــؤال ب ــرده اس ــت .در ســال  ،2008هفت
دانشمند سرشناس آب در مجله Science
بــا اس ـتــدالل قــانـعکـنـنــده ن ـشــان دادنـ ــد که
فــرض «تغییرناپذیری» -مفهومی بنیادی
کــه معتقد اســت سیستمهای طبیعی در
یک چارچوب تغییرناپذیر تغییر میکنند
 دیگر برای شناخت سیستم جهانی آباعتبار ندارد .به بیانی دیگر ،وقتی صحبت
از آب اســت ،گذشته دیگر راهنمای قابل
اطمینانی برای آینده نیست .بر این اساس
بــایــد گفت کــه داد ههـ ــا و ابــزارهــای آمــاری
بهکاررفته بــرای برنامهریزی سرمایهگذاری
ســاالنــه جهانی بــه ارزش  500میلیارد دالر
در ساخت سدها ،سازههای کنترل سیل،
پروژههای انتقال آب و دیگر زیرساختهای
آبی دیگر قابل اعتماد نیستند.

حتی فکرمان در بــاره آب تغییرات بنیادی
ص ــورت ده ـیــم .مــیت ــوان ام ــی ــدوار ب ــود که
تــوان ـم ـنــدی اق ـت ـصــادی و تــکــنــولــوژیــکــی ما
میتواند آیندهای را رقم زند که نیازهای آب
و غذا تأمین میشود ،اکوسیستمهای سالم
به حیات خود ادامه میدهند و جوامع توان
مواجهه با شرایط متغیر را خواهند داشت.
بــا ایــن همه مسیری کــه جــهــان در آن قــرار
دارد ،بــه ایــن وضعیت مطلوبتر منتهی
نخواهد شد.

