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حضور و نقش مرد م د ر هر زمینه ای تأثیرگذار و قابل بررسی و توجه است. 
اگرچه مطالب ارائه شد ه   د ر شماره های قبل این ستون، مخاطب عام د اشته، ولی 
هد ف اصلی نگارند ه   جلب توجه و د قت مسئوالن و مد یران جامعه بود ه   است، 
کسانی که با د ر اختیار د اشتن امکانات و اعتبارات و با به کارگیری صحیح آنها 
می توانند تصمیم گیری کنند و البته مشارکت و همکاری مرد م می تواند د ر موفقیت 
به انجام رساند ن آنها مؤثر باشد. موضوع این شماره به صورت ویژه تکیه بر 
نقش مرد م د ر کنترل اثرات تغییرات اقلیمی است. کاهش گازهای گلخانه ای 
می تواند د ر جهت کاهش اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی، کنترل افزایش د ما، 
افزایش سالمت جامعه و د رنهایت د ستیابی به محیط زیست مطلوب تر مؤثر باشد. 
محد ود یت ها، عد م توجه کافی به اولویت ها، سیاست های غیر منطقی، مد یریت های 
به وقوع  منجر  اطالعات  و  د انش  د یگری همچون ضعف  ناکارآمد و عوامل 
تغییرات اقلیمی ناگزیر و افزایش د ما شد ه   و روند بارش را با نوساناتی مواجه 
کرد ه   است. د ر چنین شرایطی چه باید کرد؟ زمانی که علی رغم تمام تالش های 
کنترلی و کاهش گازهای گلخانه ای، باز هم تغییرات اقلیمی منجر به افزایش 
د ما و محد ود یت و نوسان د ر میزان د ستیابی به آب شد ه   است، بایستی بتوانیم 
خود را با شرایط جد ید سازگار و منطبق کنیم. پس د ر فرایند تغییرات اقلیمی، 
کاهش گازهای گلخانه ای به عنوان اقد امی بازد ارند ه   و سازگاری و تطبیق با 
شرایط جد ید به عنوان اقد امی تطبیقی مطرح خواهد بود. حال مرد م د ر این فرایند 
چه نقشی خواهند د اشت؟ مرد م همیشه نقش اصلی را به عهد ه   د ارند. افزایش 
د انش مرتبط با تغییرات اقلیمی، شناخت اثرات و تبعات وقوع تغییرات اقلیمی، 
حضور و مشارکت فعال د ر فرایند تصمیم گیری ها و اجرا و مطالبات منطقی 
بر مبنای افزایش د انش از اهمیت ویژه ای برخورد ار است. اما افراد به صورت 
انفراد ی  یا جمعی چگونه می توانند د ر قبال تغییرات اقلیمی و محیطی ایفای نقش 
کنند؟ با د ر نظر گرفتن محد ود یت فضای این ستون و ضرورت بیان مطلب به طور 
مختصر، پاسخ این سؤال د ر د و عنوان راهبرد ی خالصه می شود: »اصالح الگوی 
مصرف« و »اصالح الگوی تولید«. »اصالح الگوی مصرف« می تواند شامل 
موارد ی چون مصرف انرژی و سوخت های فسیلی د ر مقیاس های مختلف تا 
مصرف نوع غذا و سایر مصارف زند گی روزمره باشد. موارد ی مانند جهت د اد ن 
مصرف انرژی به سوی انرژی های پاک، با بهره وری باالتر، کاهش تولید گازهای 
گلخانه ای، جلوگیری از اتالف مواد غذایی د ر مراحل مختلف از مزرعه تا سفره 
یاد شد ه    اند ازه ضروری است؟ موارد  تا چه  نوع مصارف روزمره  و د قت د ر 
چقد ر می تواند د ر کاهش تولید گازهای گلخانه ای و اثرات محیط زیستی آن 
مؤثر باشد؟ »اصالح الگوی تولید« نیز می تواند شامل تولید ات زراعی و د امی تا 
سایر تولید ات صنعتی باشد. این موارد عبارتند از: جهت د اد ن کشاورزی د ر مسیر 
تولید محصوالت زراعی با بهره وری باالتر، نیاز آبی کمتر، مقاومت به تنش های 
محیطی از قبیل گرما، سرما، کم آبی و شوری محیط رویش؛ جهت د اد ن تولید ات 
پروتئینی به سوی تولید د ام و طیوری که نسبت به میزان پروتئین تولید ی، آب 
و انرژی کمتری، مصرف و گازهای گلخانه ای کمتری تولید می کنند؛ جهت د اد ن 
تولید ات صنعتی به سوی تولید ات با بهره وری باالتر، ضایعات کمتر و کاهش 
تولید گازهای گلخانه ای. شایان ذکر است مسئوالن و مد یران جامعه بایستی 
با احساس مسئولیت بیشتر اقد ام به تد وین راهبرد ها و سیاست هایی کنند تا 
تسهیالت الزم برای ایفای نقش مرد م فراهم شود. تفاوت د ر میزان د انش، شرایط 
اقتصاد ی و اجتماعی مرد م نیز اثر تعیین کنند ه   ای د ر چگونگی ایفای نقش آنها د ر 

مقابل تغییرات اقلیمی و محیطی خواهد د اشت.

 استرس آب و راهبرد توسعه 
)قسمت سوم(

ایران سرزمین خشکی است و د ر کمربند خشک د نیا قرار د ارد، طبیعی است 
که کمبود، استرس و بحران آب یک پد ید ه   د ائمی و پاید ار د ر این کشور باشد. 
شاخص استرس آب د ر مقیاس سرزمین، تعیین مقد ار سرانه آب قابل استحصال 
است، د ر حال حاضر این شاخص د ر سطح کره زمین، عد د ی د ر حد ود 5900 
متر مکعب برای هر فرد د ر سال است، این عد د د ر ایران حد ود 1000 مترمکعب 
است. اگر سهم سرانه آب د ر سرزمینی به کمتر از 1700 مترمکعب برسد آن کشور 
وارد د وره استرس آب می شود و اگر این عد د به زیر 1000 متر مکعب کاهش 
یابد، د وره بحران آب آغاز شد ه   است. د ر رتبه بند ی جهانی، ایران د ر کنار سایر 
کشورهای خاورمیانه، به عنوان چهارمین کشور د ارای بحران آب معرفی می شود. 
حال اگر تصمیم گیری برای مد یریت استرس آب، تنها متکی بر متغیر جمعیت بود، 

جمعیت ایران نباید از مرز 60 میلیون نفر عبور می کرد.
مقد ار سرانه آب د ر ایران، عالوه بر افزایش جمعیت، تحت تأثیر پد ید ه   تغییر 
اقلیم است. میانگین د رازمد ت آب قابل استحصال ساالنه ایران، حد ود 126 
میلیارد مترمکعب است، د ر د هه گذشته به د لیل افزایش متوسط د رجه حرارت، این 
عد د به 88 میلیارد مترمکعب رسید ه  ، یعنی با حد ود 30 د رصد کاهش روبه رو شد ه   
است. صرف نظر از د وره های متد اول ترسالی و خشک سالی، این عد د به تد ریج 
کمتر و بحران آب د ر ایران تبد یل به یک پد ید ه   د ائمی و پاید ار شد ه   است، این 

پد ید ه   سال به سال نیز تشد ید خواهد شد.
استرس آب را د ر مقیاس سرزمین، تنها می توان با تکیه بر انتخاب یک 
رویکرد مناسب توسعه ای، مد یریت کرد. تکیه بر »توسعه منابع محور« و وابسته به 
نفت، معد ن، زمین و آب، د ر 50 سال گذشته، نه تنها رشد و توسعه ای د ر بر ند اشته، 
بلکه این وابستگی منجر به ظهور ابرچالش های محیط زیستی شد ه   است، خشک 
شد ن د ریاچه ها و تاالب ها، زوال اکوسیستم های طبیعی، انقراض گونه ها، نشست 
زمین و پد ید ه   ریزگرد از جمله این ابرچالش هاست. بنابراین نخستین تصمیم د ر 
توسعه کشور، د وری از»توسعه منابع محور« و وابسته به زمین و آب و پس 
از آن پذیرش توسعه متکی بر بخش خد مات با محوریت توسعه گرد شگری 
توسعه ای  رویکرد  این  است.  مسافر  و  کاال  ترانزیت  ظرفیت  فعال سازی  و 
عالوه بر این که سازگار با ظرفیت محیط زیست کشور است، از نظر ایجاد اشتغال، 
تولید ثروت و ارزآوری نیز د ارای ظرفیت باالیی است و می تواند ایران را از 

اقتصاد تک محصولی نفت نجات د هد.
د ر کشور،  بحران آب  پاید ار  و  د ائمی  واقعیت  پذیرش  با  د یگر  از سوی 
منطقی ترین روش، کاهش حقابه بخش های مختلف اقتصاد ی کشور است. بخش 
کشاورزی با مصرف حد ود 80 میلیارد مترمکعب د ر عمل مصرف کنند ه   اصلی 
آب قابل استحصال کشور است که این سهم باید با برنامه ریزی مناسب به سرعت 

کاهش یابد. 
و  طبیعی  محیط های  حقابه  تأمین  و  آب  بحران  مد یریت  راستای  د ر 
متعاد ل سازی برد اشت از آب های زیرزمینی، سهم بخش کشاورزی، نباید بیشتر 
از 50 میلیارد مترمکعب باشد. با توجه به ظرفیت علمی د ر بخش کشاورزی، 
با افزایش بهره وری آب از 1/45 کیلوگرم به 2 کیلوگرم از یک مترمکعب آب 
مصرفی قابل د سترس و اعمال الگوی کشت مناسب و کاهش ضایعات د ر فرایند 
تولید و مصرف به طور هم زمان، می توان امنیت غذایی کشور را د ر وضعیت پاید ار 

نگه د اشت.
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