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ده

پیشگفتار مترجمان
امروز ،آب مهمترين مسئلة کشدور اسدت کده بدهدلیدل مجموعدهاي از عوامدل گونداگون
مديريتی و طبیعی و اقتصادي و اجتماعی به بحرانی جدي تبديل شده است .ريشدة ايدن
امر را بايد در درک نادرست ما از قرارداشتن کشورمان در منطقهاي خشک و نیمهخشک
و بنابراين ضرورت «سازگاري» و نه «رويارويی» با خشکی و خشدکسدالی و کمبدود آب
دانست .از گذشتههاي دور تا چند دهة پیش ،سبک زندگی و رفتار نیاکان مدا مبندی بدر
همین شناخت درست از کمآبی ذاتی زيستبوم ايدران و ضدرورت بهدرهبدرداري بهینده و
غیرمسرفانة آب بوده است و با بیتوجهی به اين سدبک و الگوهداي مدديريتی آنش شداهد
تشديد مشکل نیز بودهايم .مسئلة تأمین آب و بهدنبال آن «امنیت آبی» منحصر به ايران
نبوده و نیست و در همه جاي کرة زمین و در درازناي تاريخ شاهد تعارضها و ندزاعهدا و
درگیريهاي طوالنی و فرساينده بودهايم.
از عواملی که در سالیان اخیر نقشی مهم در تشديد مسدئلة آب در منداطق خشدک و
نیمهخشک جهان داشته ،پديدة تغییر اقلیم است .اين پديده بدا افدزايش دمدا و افدزايش
تبخیر از سطح از يک سدو و افدزايش مصدرف آب در کشداورزي ،بدهعندوان بدزرگتدرين
مصرفکنندة آب در جهان ،يکی از تهديدات خطیر امنیت آبی در بسیاري از نقاط جهان
بوده است .در سالهاي اخیر ،درخصوص تأثیر تغییر اقلیم در حوزة امنیت و مؤلفدههداي
آن ،ازجمله امنیت غذايی و امنیت آبی ،بسیار بحث شده است و تعدديل تدأثیر و سدپس
سازگاري با تغییر اقلیم مهمترين راهکارهاي مديريت پايدار اين پديده بدهشدمار مدیرود.
امروز گفتمان مهمی شکل گرفته است که بر اساس آن رويکرد «توسعة پايددار» بدیش و
پیش از هرچیز تحتالشعاع تغییر اقلیم و پیامدهاي محلی و منطقهاي و بدینالمللدی آن
قرار دارد و براي دستیابی به توسعة پايدار ضروري است تا پديدة تغییر اقلیم بدهدرسدتی
شناسايی و سپس بهطور مؤثر مديريت شود تا پايداري توسعه را تضمین کند.
کتاب حاضر به بررسی سه موضوع «امنیت آبی» و «تغییر اقلیم» و «توسدعة پايددار»
در کنار هم و در يک بستر بههمپیچیده و درهمتنیده مدیپدردازد و بدهدرسدتی آنهدا را
يازده

اجزاي يک سامانه میداند؛ اجزايی که طبق تعريف سامانه بر همديگر تأثیر میگذارندد و
از همديگر تأثیر میگیرند .و اين هر سه پديده امروز از موضوعات پراهمیت و اثرگدذار در
ايران بهشمار میروند و شیوة مديريت مناس آنهدا ،بررسدی ايدن سده پديدده در کندار
همديگر و در قال مجموعه اي يکپارچه اسدت .کتداب حاضدر بدا محدور قدراردادن بحدث
امنیت آب و توجه به آن در کنار دو مقولة تغییر اقلیم و توسعة پايددار در منطقدة غدرب
آسیا ،با ظرافت و ورود به اليه هداي عمقدی موضدوع و بدا درنظرگدرفتن ابعداد سیاسدی و
اقتصادي و اجتماعی بحث توانسته اسدت ،بده خدوبی موضدوع را بدراي خوانندده طدرح و
جنبههاي گوناگون آن را واکاوي کند .ارائة مثالهداي تداريخی ،نموندههداي موفدق ورود
بخشهاي دولتی و غیردولتی و سازمانهاي مردمنهاد و تأکید بر ظرفیتهداي اجتمداعی
در مديريت چالشها و بحرانهاي مرتبط با موضوعات پدیشگفتده از نقداط قدوت کتداب
بهشمار میرود.
باتوجه به فضاي عمومی کشدور در حدوزة آب ،کتداب حاضدر مدیتواندد ديددگاههداي
جديدي را به مخاط ارائه کند و چگونگی توجه همزمان به پديدههاي گوناگون مؤثر بر
امنیت آبی را پررنگ سازد .بر خود الزم میداندیم از آقايدان دکتدر بهندام کامکدار ،دکتدر
مجید جامیاالحمددي و دکتدر رضدا ديهدیمفدرد ،کده مدتن ترجمده را بررسدی و نکدات
ارزشمندي را يادآوري کردند ،سپاسگزاري کنیم .از ويراستار کتداب ،سدرکار خدانم سدارا
قديمی ،براي ويرايش دقیق و پیراستة متن ترجمه قددردانی مدیشدود .از مرکدز چداپ و
انتشارات دانشگاه شهید بهشتی نیز براي انتشار ،و از سرکار خانم سنجري بدراي نظدارت
دقیق و دلسوزانه در مراحل ويراستاري و آمادهسدازي نهدايی کتداب حاضدر سپاسدگزاري
میشود.
بیترديد کتاب حاضر خدالی از اشدکال نیسدت کده مسدئولیت آن بدهتمدامی متوجده
مترجمان است .انتقادها و پیشنهادهاي خوانندگان ارجمند موجد سدپاس مترجمدان و
رفع خطاها در چاپهاي بعدي اين اثر است.
سیده فاطمه آقامیر -عبدالمجید مهدوی دامغانی
تابستان 7931

دوازده

پیشگفتار نویسندگان
هريک از سه موضوع کلیدي اين کتاب ،يعنی امنیت آب و تغییر اقلدیم و توسدعة پايددار،
بهتنهايی موضوعاتی دشوار ،پیچیده و تاحدودي چالشبرانگیزندد .در ايدن سده حدوزه ،از
تعريف هريک از اين موضوعات گرفته تا کارکردها و رويکردهداي مدرتبط ،متخصصدان و
سیاستگذاران اختالفات زيادي با يکديگر دارند .بنابراين جاي شگفتی نیست که تلفیدق
اين سه موضوع موج چند برابرشدن اين پیچیدگیها و ابهامات و عدم قطعیتها شود.
حقیقت آن است که در دنیاي واقعی ،صرفنظر از تعريدف مدا از ايدن سده موضدوع و
چگونگی ارتباطات و برهمکُنشهاي آنها با همديگر ،که دربردارندة حلقههاي بازخوردي
شناخته و ناشناختة متعددي است ،از منظر سیاستگذاري توسعه اين سه موضدوع بايدد
با همديگر و در تلفیق با هم مالحظه و بررسی و واکاوي شدوند .خطدري کده وجدود دارد
اينکه اگر در زمان سیاستگذاري و تصمیمسازي ،اين موضوعات به شکل جدا و مستقل
بررسی شوند ،ممکن است داراي پیامدهاي منفی بر دو موضوع ديگر شدناخته شدوند .در
اکثر موارد چنین خطايی به قیمت تصمیمسازيهايی نادرست و در مواردي زيانبار براي
جامعه و محیطزيست در میانمدت و بلندمدت تمام میشود.
امنیت آب و تغییر اقلیم و توسعة پايدار بهشدت به هم مرتبطاند و ما مجبوريم آنهدا
را با يکديگر بررسی و تجزيهوتحلیدل کندیم؛ هرچندد ايدن امدر دشدوار و چدالشبرانگیدز
می نمايد ،چراکده گزيندة ديگدري ندداريم .بندابراين بايدد ايدن سده موضدوع از منظدري
میانبخشی و میانرشتهاي و چندحوزهاي بررسی ،مطالعه و تصمیمسازي شود.
اين کتاب بر پاية مقاالتی استوار است کده مدا در يدک همدايش بدینالمللدی بدا ايدن
موضوع ،طدی نشسدت سدرمايهگدذاران موسسدة ويبراندت گجدرات 7در ژانويدة  0175در
گاندينگر 0ارائه کرديم .همة نويسندگان بهطور ويژه براي سخنرانی و ارائدة ديددگاههدا و
انديشههاي خود در اين حوزهها به همايش دعوت شده بودند .پس از جلسدات فشدرده و
ن
سنگین داوري علمی ،بهتدرين مقداالت پذيرفتده و گدزينش شددند .سدپس نويسدندگا ش
______________________________
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اصالحات و نکات موردتأکید داوران را اعمال کردند .دولت گجدرات بدا محوريدت کمیتدة
تأمین آب و زهکشی و شرکت کود و نهادههداي شدیمیايی گجدرات و نارمدادا ،میزباندان
اصلی اين همايش ،و مرکز مديريت آب جهان سوم ،7بهعنوان همکدار اصدلی ،در برپدايی
اين همايش فعالیت کردند.
گجددرات 6درصددد مسدداحت و 5درصددد جمعیددت هنددد را دارد .ايددن ايالددت اکنددون
1/6درصد  GDPهند و حدود 71درصد اشتغال کشور را در اختیار دارد و البته 00درصد
کل صادرات هند از اين ايالت است که رقمی باال و رشکبرانگیدز اسدت .بدین سدالهداي
 0117تا  ،0170میانگین نرخ رشد ساالنة گجرات 71درصد بوده که بیش از ندرخ رشدد
 GDPهند است .بهعالوه ،در سال  7337ايالت گجرات با کمبود جدي برق مواجده بدود.
بااينحال ،اکنون اين ايالت مازاد تولید برق دارد و همدة  78111روسدتاي ايدن ايالدت از
برق برخوردارند.
از منظر امنیت آب ،ايالت گجرات چندان بختيار نبوده است .ايدن ايالدت در اقلیمدی
بسیار خشک و کمربندياي از آبوهواي موسمی آسدیايی واقدع اسدت .در طدول تداريخ،
مردم اين ايالت در ماههاي غیر از فصول بارشهاي موسمی با کمبدود شدديد آب مواجده
بودهاند .طی دورههاي خشکسالی ،که بهوفور در ايدن منطقده رخ داده اسدت ،مدردم بدا
کمبود شديد آب براي مصارف آشامیدنی و کشاورزي و نیازهاي دامها روبهرو بودهاند .در
اين منطقه ،مهاجرت و کوچ در جستوجوي آب طی تابستانهاي خشک ،که تنشهداي
اجتماعی شايع و حتی موج بروز کشمکش و نزاع برسر آب میشده ،پديدهاي معمدول
بوده است.
خوشبختانه ،با عملیات مناسبی که در حکمرانی آب صورت گرفدت و نیدز بدا شدتاب
مناس در احداث شبکة آب ايالتی ،بخدش قابدلتدوجهی از کمبدود آبهدا و تدنشهداي
اجتماعی گذشته اکنون بهشکلی بنیادين مرتفع شده است.
هرچند توسعههاي اجتماعیاقتصادي و آبی سالهاي اخیر جداي تمجیدد و سدتايش
دارد ،اما بههیچوجه تضمین تداوم موفقیتها در آينده نیست .اين امدر تاحددي ناشدی از
اين امر است که بهنظر میرسد روندهاي پیشین در حال تغییرند؛ روند تغییرات شدتابان
شهريشدن و الگوهاي توسعهاي اين ايالت و نیز فرگشت سريع شرايط جهانی هندد هدم
موج تشديد عدم قطعیت در مورد آينده میشود.
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اقلیم را درنظر بگیريد .در مقیاس جهانی ،اکنون انتشار انسانزاد گازهداي گلخاندهاي
بیش از همیشه است .نرخ رشد ساالنة انتشار گازهاي گلخاندهاي تدا سدال  0111معدادل
7/9درصد بود .از آن پس ،اين رقم به 0/0درصد افزايش يافت .چندین تغییراتدی موجد
تغییر الگوهاي اقلیمی در سراسر جهان ،ازجمله تغییر الگوهاي درون و بدین سدالهدا در
بخشهاي گوناگون جهان شده است .اين امر بهنوبدةخدود بدر تدوان بدالقوة جريدانهداي
رودخانه اي و تجديد منابع آب زيرزمینی و درنتیجه ،الگوهاي دسترسی و مصرف آب اثدر
میگذارد که بیترديد بر آيندة امنیت آب جهان تأثیر خواهد داشت.
گجرات از اين تغییرات در امان نبوده است .دادههداي اخیدر حداکی از آن اسدت کده
فراوانی روزهاي داغ بهتدريج افزايش يافته است .عالوهبدراين ،بدهنظدر مدیرسدد فراواندی
روزهاي سرد کاهش يافته اسدت .احمددآباد ،بدزرگتدرين شدهر ايدن ايالدت ،بدا بدیش از
6میلیون نفر جمعیت در سالهاي اخیر با موجهاي گرماي شديدي روبهرو بوده است .در
ارديبهشت  ،7983دماي هوا در اين شهر به 46/8درجة سانتیگراد رسید که ايدن تدنش
گرمايی مشکالتی جدي براي سالمت ،ازجمله مرگ شهروندان به همراه داشت .بسدیاري
پیشبینی میکنند دماي اين منطقه 0درجدة سدانتیگدراد ديگدر افدزايش مدیيابدد کده
میتواند پیامدهاي جدي بهداشتی و اقتصادي و اجتماعی بههمراه داشته باشد .احمدآباد
نخستین شهر هند است که در سال  0179برنامة عمل مقابله با گرما تدوين کرد.
تغییر اقلیم میتواند موج افدزايش سدطح آب درياهدا نیدز شدود .بدرآورد مدیشدود
میانگین افزايش ساالنة سطح آب دريا در گجرات حدود 7/9میلیمتر باشد .ايدن موضدوع
اهمیت زيادي براي اين ايالت دارد ،زيرا 7611کیلومتر ساحل در ايدن ايالدت وجدود دارد
که بیش از سايرايالتهاي هند است .افدزايش سدطح آب دريدا احتمداالج موجد افدزايش
شوري آبهاي زيرزمینی شده که بهنوبة خود اثراتی جدي بر انسانها و بومنظدامهدا بده
همددراه خواهددد داشددت .بددرآورد مددیشددود هددر يددک متددر افددزايش سددطح آب درياهددا
74743کیلومتر مربع فضا ،معادل 6درصد از جمعیت ساحلی اين ايالدت را متدأثر سدازد.
افزايش بیش از اين سطح آب دريا در اين ايالت مشدکالت مربدوط بده امنیدت آب آن را
تشديد خواهد کرد.
بیترديد امنیت آب يکی از اجزاي اصلی برنامههاي توسعة پايددار گجدرات در آيندده
است .تغییر اقلیم و بهدنبال آن الگوهاي پیشبینیناپذير بارشها بدر رژيدمهداي جريدان
پانزده

رودخانهاي و سرعت تجديد منابع آب زيرزمینی تأثیر خواهد گذاشت .ازآنجاکه فراهمدی
مطمئن و تضمینشدة کمیوکیفی آب يکی از پیشنیازهاي اصلی توسدعة پايددار اسدت،
برهمکُنش و پیوندهاي میان آب ،تغییر اقلیم و توسدعة پايددار اسدت کده تعیدینکننددة
توسعة اجتماعی اقتصادي آتی گجرات ،همچون ديگر ايالتهداي هندد و ديگدر کشدورها
خواهد بود.
اين وضعیت بهويژه براي گجرات دشوار و پیچیده خواهد بود ،زيرا مردم ايدن منطقده
از آغاز قرن بیستويکم پیوسته با بهبدود دسترسدی بده آب و نیدز بهبدود اسدتانداردهاي
زندگی روبهرو بودهاند .آنها انتظار دارند اين وضعیت در آينده نیدز تدداوم داشدته باشدد.
دستیابی به اين مهم براي تأمین نیازها و انتظارات مردم با وجود همة عدم قطعیدتهداي
تحمیلی از سوي تغییر اقلیم و شرايط رشد سدريع هندد و جهدان بسدیار چدالشبرانگیدز
خواهد بود.
خوشبختانه ،آب منبعی تجديدپذير است و مديريت مناس و کارآمد آن میتواند بده
مصرف و بازمصرف چندبارة آب کمک کند .بهعالوه ،در سالهداي پدیشِرو ،بده احتمدال
فراوان پیشرفتهاي قابلتوجهی در دانش و فنّاوري وعملیات مديريت ذخیدره ،مصدرف و
بازمصرف آب بهوقوع خواهد پیوست .نقطة آغاز راهکارهاي تضمین امنیت جهدانی آب از
سازمانهاي قوي و اثربخش ،ارادة سیاسی ،قیمتگذاري مناس براي همة کداربريهداي
آب ،آموزش مناس براي همة مصارف آب و نوآوريهاي پیوسدته در داندش و فنداوري و
مديريت آب منشأ میگیرد.
ما بر اين باوريم که مشکالت جهانی آب ،حتی بدا درنظرداشدتن عددم قطعیدتهداي
زمانی و مکانی تغییر اقلیم ،قابلحل است.
نويسندگان اين کتاب از تخصصهاي حوزههاي دانشی گوناگون برخوردارند .آنهدا از
بخشهاي مختلف دانشگاهی ،سیاستگذاري ،دولتی ،کس وکار ،سازمانهاي بینالمللدی
و رسدانههدا آمدددهاندد .همددة ايدن نويسددندگان در حدوزة تخصصددی خدود از طاليددهداران
بهشمار میروند .ما بر اين باوريم که اين کتاب در مباحدث و گفتمدانهداي جهدانی ايدن
حوزه در مورد چگونگی دستیابی به بهترين پیوند میان امنیت آب ،تغییر اقلیم و توسدعة
پايدار براي برخورداري از آيندهاي بهتر سهمی قابلتوجه خواهد داشت.
و در نهايت ،نويسندگان بر خود الزم مدیدانندد مراتد سدپاس خدود را از آناندديبن
شانزده

پاتل ،7سر وزير محترم گجرات ،اعالم کنند که عالوهبر پشتیبانی از برگزاري اين همدايش
و با وجود مشغلة فراوان ،فرصت حضور در همايش و ديدار و گفتوگدو بدا نويسدندگان را
فراهم ساخت .پشتیبانیهاي اين بانوي خردمند و تیم کاري ايشان بده سرپرسدتی دکتدر
راجیو کی .گوپتا 0به ما امکان داد چنین همدايش ارزشدمند و معتبدري را برگدزار کندیم.
نويسندگان همچنین مرات قدردانی خود را از خانم تانیدا گدومز 9از مرکدز مدديريت آب
جهان سوم در مکزيک براي همة تالشهاي ايشان در تهیده و انتشدار ايدن کتداب اعدالم
میکنند.
آسیت کی بیسواس ،سسیلیا تورتاخادا
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چکیده
برآوردها نشان میدهد ،در سال  ،0711جمعیت کرة زمین از 1/9میلیارد نفدر فعلدی بده
77/0میلیارد نفر خواهد رسید .تأمین زندگیِ باکیفیت براي صدها میلیون نفر از افدرادي
که اکنون در فقر به سر میبرند و بقیة 9/3میلیارد نفدر ،موضدوعی چدالشبرانگیدز اسدت.
اکنون بسیاري از مناطق جهان با معضالت جددي در حدوزة آب ،از هدر دو بعدد کمّدی و
کیفی ،روبهرو هستند .با درنظرگرفتن مسئلة تغییر اقلدیم ،بدیثبداتی (حالدت ناپايددار) و
پیچیدگی هاي وضعیت جهانی در حوزة آب تشديد میشود .واقعیتهدا و سیاسدتهدا در
موضوع امنیدت آب و تغییدر اقلدیم و توسدعة پايددار احتمدا جال از موضدوعات بسدیار مهدم
بهشمار میرود .همة کشورها بايد با اين چالشها روبهرو شود و از اين رويدارويی موفدق
بیرون آيند ،زيرا گزينة ديگري براي تأمین آب وجود ندارد .وضع موجود يا پیشرفتهداي
بطئی پاسخ اين مسئله نخواهد بود.
از نگرانیهاي مهم و فراگیر براي همة کشورها و همة مردم جهدان ايدن اسدت کده از
شددتاب رشددد اقتصددادي بددهشددکلی پايدددار و عادالندده اطمینددان يابنددد؛ بددهگونددهاي کدده
صدها میلیون انسانی که اکنون در فقر زندگی مدیکنندد ،از معیشدتی بدا اسدتانداردهاي
مطلوب و از زندگیاي با کیفیت قابل قبول برخوردار باشند .منظور از عادالنده ايدن اسدت
که طبقة متوسط قادر باشد دستکم سبک زندگی فعلی خود را حفظ کندد و بده تددريج
______________________________
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