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Abstract 

Water is the source of life and the right to life is the first human right that is closely related 

to access to safe and affordable drinking water. The future of water resources is one of the 

main concerns of governments, which has forced managers to consider the main causes of 

the crisis in climate change, population, laws, regulations and lifestyle. Because the 

management of these uncertainties. In the future, it is important to study the factors affecting 

water resources and define alternative futures in this area. The correct and appropriate 

decisions are very effective. In this study, by interviewing experts, first the main factors and 

then the key uncertainties in the field of water resources have been determined. Increasing 

environmental insight and governing its values is the most important factor for sustainable 

development and conservation and protection of water resources. 
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 ۲۰۵۰بحران آب در افق  ندهیآ یوهایسنار

 2غالمرضا گودرزی، 1یریقد یحاج نیریش

 پژوهی، مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایرانآینده_کارشناسی ارشد مهندسی صنایع. 1

 صنعتی، دانشگاه امام صاق)ع(، تهران، ایراندانشیار، گروه مدیریت . 2

 (05/12/1400؛ تاریخ پذیرش: 01/10/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 .مقرون به صرفه دارد سالم و یدنیبه آب آشام یبا دسترس یحق بشر است که رابطه تنگاتنگ نیاول اتیحق برح است و اتیح هیما آب
بروز  یبا توجه به عوامل اصل داریپا ثر وؤهای ممیرا به اتخاذ تصم رانیهاست که مددولت یاصلهای یاز نگران یکی منابع آب، نیتأم ندهیآ

 ندهیها در آتیعدم قطع نیا تیریاز آنجا که مد است. کردهوادار  یزندگ وهیش مقررات و و نیقوان ت،یجمع ،یمیاقل راتییهمچون تغ ،بحران
از  ویسنار نیتدو حوزه است. نیدر ا لیهای بدندهیآ فیعوامل اثرگذار بر منابع آب و تعر یبررس مطالعه، نیهدف ا است، یجد و یضرور

های میکرده ودر اتخاذ تصم فیتعر ندهیآن را در آ یآت یامدهایپ ،یدیهای کلتیعدم قطع عوامل مهم و یاست که با بررس ییجمله ابزارها
آشنا به موضوع پژوهش و متخصص در  خبرگاننفر از  10مصاحبه با  لهیوسه پژوهش ب نیدر ا است. رگذاریثأت اریو مناسب بس حیصح

 تیوضع یویچهار سنار ،سپس .شده است نییدر حوزه منابع آب تع یدیهای کلتیعدم قطع ،سپسو  یابتدا عوامل اصل ،حوزه سناریوپردازی
 یهاارزش یو حکمران یطیمحستیز نشیب شیشد که افزا یریگ جهینت و شده نیتدو ینارنج تیوضع زرد و تیوضع قرمز، تیوضع سبز،
 .از منابع آب است تیحما حفظ و و داریعامل در جهت توسعه پا نیمهمتر آن،

 ی.آبکم ،داریبحران آب، پروژه هزاره، توسعه پا واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

 معروف« هزاره هیاعالم»رسانند که به  بتصوی را به متنی ،کشور 189 سران ۲۰۰۰دسامبر سال  در

حفظ  ،صلح یبهداشت و ارتقا تیبهبود وضع ،بردن فقرنیازب یتالش برا هیاعالم نای هدف. شد

 محتوای به توجه با هزاره توسعه اهداف ،اساس نیهم بر .بود ستیز طیحقوق بشر و حفاظت از مح

. اهداف توسعه دشبه آن مشخص  یابیدست برای یراههزاره سازمان ملل استخراج و نقشه هیانیب

های یگسترده، نابرابر یگرسنگ ،یناکاف یکند تا در مقابل درآمدهامی کشورها را موظف هزاره،

شدت هبه آب سالم ب یوعدم دسترسنبود بهداشت  زش،کمبود آمو ست،یز طیمح بیتخر ،یتیجنس

 .(1۳89 ،ی)محمد مبارزه کنند

آب و فاضالب  داریپا تیریدر دسترس بودن و مد نیتضم پروژه، نیا یاصل یهااز هدف یکی

و  باشدیموجودات زنده م یو رکن بقا و زندگ یو منشأ آبادان هیبه عنوان ما آباست.  همه یبرا

به  یجوامع در گرو دسترس یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد و رشد و توسعه اتیحفظ ح

آب در قرن حاضر رو به  یرضه و تقاضاع نیکه شکاف موجود ب یمنابع آب سالم است. در حال

مصرف رو به باال  یو تقاضا تیجمع شیتوسعه و در کنار آن افزا ندیابوده است. تمرکز بر فر یفزون

 یحت ،ارزشمند را به خطر انداخته نهاده نیا ندهیو آ تیعرضه آب، موجود و در مقابل روند کاهنده

از وجود  نانیکه بدون اطم یشده است. در حالمنجر از مناطق به بروز بحران منابع آب  یاریدر بس

مطلوب  یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیثبات س کینخواهد توانست به  یاجامعه چیمنابع آب قابل اتکا ه

 یراهکارها یشده بر مبنا جادیخأل و عدم تعادل ا نیکه ا ی. بالطبع در صورتابدیشده دست  نیو تضم

و بروز اختالفات  بگرفتن بحران آشدن و شدتدرست مهار نشود، گسترده یزیرو برنامه یتیریمد

 (.Wada et al., 2016, p.176) رفتانتظار خواهد  یفرامل یحت ،یلم ،یو تعارضات در سطح محل

 ندفرای بر مؤثر گرانیدر رفتار باز تیو عدم قطع ندهیآ یریناپذینیبشیبه پ شتریآب ب یهاچالش

 بارهدر قاتیمورد نظر منجر شده است تا تحق یهادر فرض ینانینااطم نی. اشوندیمورد نظر مربوط م

که کرد توجه  دیبا داشته باشد. شیگرا یونگاریو سنار یپژوهندهیآ یکردهایبحران آب بر رو

دشوار  اریرا بس یآت طیشرا ینیبشیامر پ نیا است و یمتأثر از عوامل متعدد زیمنابع آب ن تیوضع
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دهد و موجب شده است تا می پژوهشگران قرار یرو شیرا پ ندهیاز آ یاحتماالت مختلفده و کر

آب  منابع. (1۳99 و همکاران، ی)بهشت حوزه بزنند نیدر ا لیبدهای ندهیآ محققان دست به مطالعه

باشد. آب یکی از رو میهبه عنوان قسمتی از محیط زیست بیش از سایر منابع حیاتی با بحران روب

که بر اثر عوامل طبیعی و انسانی دچار تغییراتی شده  است زمین ترکیبات پایدارترین و ترینفراوان

 .(1۳88 ،ینصر آزادان و ی)ابطح است

ای است که از دیرباز بسیاری از نقاط جهان را از لحاظ چند بحران آب و خشکسالی پدیده هر

شرایط موجود عوامل متعددی از جمله رشد  اقتصادی و امنیتی مورد تهدید قرار داده است، ولی در

که به  الیح در. کنندمی تشدید را بحران این آب برای تقاضا افزایش نتیجه در و جمعیت روزافزون

های آب زیرزمینی عرضه علت تغییرات شرایط آب و هوایی، کاهش بارندگی و محدودیت سفره

توجهی به راندمان آبیاری کشاورزی، بینبودن آب در حال نقصان است. در کنار این عوامل علمی

 رراتهای دیگر، عدم اجرای قوانین و مقسازی در مصرف آب در بخشدر این بخش، عدم فرهنگ

ریزی و انجام تحقیقات کاربردی در برگرداندن آب به چرخه مصرف و مربوط به آب، عدم برنامه

 .(1۳8۷ ،ی)قربان های جدی استنگاه مقطعی متولیان به مسأله آب چالش

 یکه برخ دهیرا به رخ کش نقاط جهان چنان خود یبحران کمبود آب در اقص گذشته، یهاسال در

 بلکه ن،یزم ایبر سر نفت  نه کم،یو ستیقرن ب یهاپژوهشگران از احتمال بروز جنگ و شمندانیاند

 ببلکه موج جانداران، یتمام اتیح هیتنها فقط ماکه نه یمنابع اند.سخن گفته نیریبر سر منابع آب ش

را  یآبمبتال به معضل کم یهاتمدن اند ویدر جوامع امروز یصنعت و یعامل رونق اقتصاد توسعه و

در  نیریبر سر منابع آب ش رقابت. (1۴۰۰ ،مقدم یو عسگر فخرآباد ینتی)زکنند می گرفتار ناتوان و

 یمحصوالت کشاورز یتقاضا برا شیافزا ،یرشد اقتصاد ت،یجمع شیافزا لیطول دهه ها به دل

بر  یمحصوالت مبتن شتریمصرف به سمت ب یدر الگوها رییو تغ ییغذا ریو غ ییمصارف غذا یبرا

 & De Fraiture & Wichelns, 2010; Falkenmark, Rockström) است افتهی شیگوشت و شکر افزا

Karlberg, 2009; Shen et al., 2008; Strzepek & Boehlerk, 2010)  

 شیافزا لیبه دل ندهیدر آ نیریآب ش یرسد مشکالت امروز مربوط به کمبود و آلودگمی نظر به
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از  یاربسی خواهد شد. دیتشد تیفیآب و کاهش در دسترس بودن و ک یقابل توجه تقاضا برا

خواهد  شیافزا یتوجه شایانبه طور  ندهیما به منابع آب در آ یاند که وابستگزده نیتخم سندگانینو

محیطی به همراه خواهد زیست یداریو پا ندهیآ ییغذا تیامن یرا برا یامر مشکالت نیو ا افتی

 ,Alcamo et al., 2003; Bruinsma, 2009; Rosegrant, Ringler & Zhu, 2009; Rosegrant)داشت 

Cai & Cline, 2002; Bruinsma, 2003). 

متر مکعب در سال  اردیلیم ۴5۰۰آب از  یزند که برداشت جهانمی نیتخم ریگزارش اخ کی

 ,ErcinArjen & Hoekstra) دیخواهد رس ۲۰۳۰متر مکعب در سال تا سال  اردیلیم 69۰۰امروز به 

2014; McKinsey, 2009).  

هستند، بحران و  قایو آفر انهیدرصد مردم جهان، که اغلبشان در خاورم 15از  شیب ۲۰5۰سال  تا

نزاع  یمهم بالقوه براهای لیاز پتانس یکی ندهیآ یآب را تجربه خواهند کرد. بحران آب دیکمبود شد

دارد. با  ار یالمللنیشدن به بحران بزرگ بلیتبد تیاست که قابل یالمللنیب یتیامنهای و چالش

 لیمردم جهان تبد یبرا یتیامن یمهم و چالش ینگران کیبه  ییغذا تیامن همقول ت،یجمع شیافزا

 .(1۳95 ان،یو رضا باشیقیه انی)رضا خواهد شد

دارند،  یدسترس افتهیبهبود  یدنیجهان به آب آشام تیدرصد از جمع 9۰از  شیحال حاضر ب در

سال است.  ۲۰از  شینفر در ب اردیلیم ۴/۲ یبرا یبهبود نی. ا199۰درصد در سال  ۷6با  سهیدر مقا

از سال  یونیلیم 1۲۲ یشیکه افزا مانندمی یباق سیدستر بدون نفر ونیلیم ۷85هنوز  ،نیاوجود با 

 یدسترس منیا یبهداشت سی( به سرواردیلمی ۴/۳) جهان از ددرص ۴5 . حدوددهدینشان م ۲۰15

توان می به طور طبیعی،است که  یزینفر دوبرابر آن چ ونیلیم 5۰۰حدود  یمصرف آب برا ندارند.

درصد از کل  8۰و حدود  ابدیمی شینشده هر سال افزا هیکرد، حجم فاضالب تصف دیآن را تجد

 ۲ و (۲۰۲1 آب سازمان ملل متحد یشود )گزارش توسعه جهانمی هیتخل هیفاضالب بدون تصف

سرویس بهداشتی یا سرویس به  تیسوم بشر کی هستند. افتهیبهبود  یبهداشت ستمینفر فاقد س اردیلمی

)پروژه  کنندمی اجابت مزاجباز  ینفر هنوز در فضا ونیلیم 89۲ندارند و  یدسترس بهداشتی مناسب

 .(۲۰۲1 هزاره،
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 یعنیسالم است؛  یدنیبه آب آشام یحق بر دسترس یبهداشت -یدرمان یحداقل قوقاز ح یکی

داشته باشند  یو خانگ یمصارف شخص یبه آب سالم برا یکاف یافراد به طور مستمر دسترس نکهیا

نباشد و اطالعات مربوط به  زیآمضیوجود داشته و تبع یدسترس نیا یو اقتصاد یکیزیو به لحاظ ف

با توجه به آنچه بیان شد، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به  .ردیهمگان قرار گ اریدر اخت لمآب سا

 کدامند؟ ۲۰5۰بحران آب در افق  ندهیآ یوهایسناراین پرسش است که 

 مبانی نظری 

 سالم یدنیبه آب آشام یدهنده حق بر دسترسلیتشک عناصر

 11ماده  1۲و  1 یبندها با و سالمت مطابق یزندگ ،یکرامت انسان یبرا دیسالم با یدنیآشام آب

 .(1966 ،سازمان ملل متحد ی)مجمع عموم باشد یکاف یو فرهنگ یاجتماع ،یحقوق اقتصاد ثاقیم

د. شو ریتفس قیو فناورانه به طور مض یحجمهای تیفیبا توجه به ک صرفاً دیبودن آب نبایکاف

شود. راه  ستهینگر یاقتصاد یکاال کی نکهینه ا یو اجتماع یفرهنگ یکاال کیبه عنوان  دیآب با

 یحاضر و آتهای نسل یکه حق مزبور برا دکن نیباشد و تضم داریپا یراه دیتحقق حق بر آب با

 رییمتفاوت تغ طیبر اساس شرا ،ممکن استحق بر آب  یبرا ازیبودن آب مورد نی. کافابدیمی تحقق

 .دکن

 یاو کاف یو خانگ یمصارف شخص یبرا دیبا یهر فرد یآب برا نیمأت :یدسترس تی( قابلالف

شستن  ،یدفع فاضالب شخص ستمیس دن،یشامل نوش به طور عمده،مصارف  نیو مستمر باشد. ا

 دیبا زیآب قابل دسترس ن تیشود. کممی یو بهداشت خانگ یها، طبخ غذا، بهداشت شخصلباس

ها ممکن از افراد و گروه یباشد. بعض یسازمان بهداشت جهانهای یمشخط با مطابق یهر فرد یبرا

 .باشند یو کار ییآب و هوا ،یبهداشت طیبه علت شرا یآب اضاف ازمندین ،نیاست همچن

از  یعار یعنیسالم باشد،  دیافراد با یخانگ ای یمصارف شخص یبرا ازیآب مورد ن :تیفی( کب

کنند. می دیباشد که سالمت فرد را تهد یکیولوژیو مخاطرات راد ییایمیمواد ش ز،یهرگونه مواد ر

 .باشد یخانگ مصارف ایهر فرد  یقابل قبول برا دیعالوه بر آن، آب با
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در قلمرو  ضیبدون تبع یهر فرد یبرا دیبا یو خدمات آب التیآب و تسه :ی( دسترسج

 .چهار بعد اشتراک دارد یدسترس نیباشد که ا یدولت عضو قابل دسترس یتیصالح

 تیجمعهای همه بخش یبرا دیبا یو خدمات آب التیآب، تسه :یکیزیف یدسترس تیقابل .1

 نیتر کیدر نزد دیسالم و قابل قبول با ،یسالم داشته باشد. آب کاف یکیزیف یدسترس تیقابل

و خدمات  التیو محل کار در دسترس باشد. همه تسه یسسات آموزشؤم ،یمکان خانگ

 یشخص اتیو مقتض یسبک زندگ ت،ی، متناسب با فرهنگ و جنسیکاف تیفیک یدارا دیبا یآب

قرار  دیمورد تهد یو خدمات آب التیبه تسه یابیدر خالل دست دینبا یکیزیف تیباشند. امن

 .ردیبگ

 یدسترس تیهمه قابل یبرا دیبا یو خدمات آب التیآب و تسه: یاقتصاد یدسترس تیقابل .2

قابل  دیآب با نیمرتبط با حفظ و تام میرمستقیو غ میها و مخارج مستق نهیداشته باشد. هز

 .ردیمورد مصالحه قرار گ ای دیتهد ثاقیحقوق مورد نظر م گرید دیدسترس باشد و نبا

 تیاز جمع ییهاهمه از جمله بخش یبرا دیبا یو خدمات آب التیو تسه آب :ضینبود تبع .3

منع شده های نهیو بر اساس زم ضیبخش هستند، بدون تبع نیترمحروم ای ریپذبیکه آس

 .داشته باشد یدسترس تیقابل

کردن و فاش افتیوجو، درشامل حق جست یدسترس تیقابلبه اطالعات:  یدسترس تیقابل. 4

 (.1۳9۳ نژاد،ی)فاطم شودمی اطالعات مرتبط با موضوعات آب

 پژوهش نهیشیپ 

ها هایی انجام گرفته است که در ادامه، به برخی از آندر حوزه موضوعی پژوهش حاضر، پژوهش

 شود.اشاره می

 کردیرو یمنابع آب بر مبنا تیریمد یوهایسنار»عنوان  با یادر مقاله (1۳99و همکاران ) یبهشت

آب شهرستان  نابعبه مطالعه م یپژوهندهیآ لهیوس به ،«زیتبر انستشهر یمطالعه مورد :یپژوهندهیآ

عوامل  ،گیریبرای نمونه یبرفگلوله کیبا تکن و یپرسشنامه دلفابزار مصاحبه و با  اند وپرداخته زیتبر

افزار با استفاده از نرم ،سپسکردند.  ییشناسا زیمنابع آب شهرستان تبر تیریثر بر مدؤم هیاول
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 زیتبر آبمنابع  تیریمد ندهیآ یوهایسنار ،تیدر نها و مشخص کردندثر ؤم یدیعوامل کل ،کمکیم

 .کردند نیتدو

به  رانیبحران آب در ا یپژوهندهیآ» عنوانبا  یادر مقاله (1۳95) انیرضا و باشیقیه انیرضا

 یهاکه بر بحران آثاری و رانیدر ا یآبهای تنش یامدهایپ یبررس برای «یپردازویروش سنار

 یاسیس یدر داخل وخارج از مرزها یتیامن یمو نظا ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس ،یطیمحستیز

 نیرا بهتر وهایسنار نیا اند وپرداخته رانیبحران آب در ا ندهیآ یبرا ویچهار سنار نیبه تدو گذارد،می

 انیب ها راآن تیریمد یچگونگ و ،آن و پیامدهای ندهیآ یشناخت رخدادها برایروش  نیترقیدق و

 .اندکرده

 شینگرانه به منظور افزاندهیآ یکردیبا رو یادر مقاله (1۴۰۰) مقدم یفخرآباد و عسگر ینتیز

 ییاجرا یهااستیس نیتدو زین و ندهیدر آ یاحتمال طیشرامواجهه با  یبرا یآمادگ جادیا و دیافق د

 یو زندگ هامیآن بر تصم ندهیآ یاحتمال تیوضع ریثأت و رانیآب در ا ندهیبه درک بهتر آ مناسب،

های حوزه رانیگمیتصم یبهتر برا یطیشرا جادیبه منظور ا یفکر یهاتوسعه روش ،ییاز سو ومردم 

 شرانیبر اساس عوامل پ ییوهایسنار پردازند ومی قابل وقوع یزانداارائه چشم با یبا منابع آب ریدرگ

 یادر مقاله (1۳88) یآزادان نصر  و یابطحهمچنین،  .شده است نیتدو رانیآب در ا ندهیآ

 ،یکاهش اثرات خشکسال یهاچالش راهکارها و و ،منابع آب حیصح تیریمد یدر ارتقا پیشنهادهایی

منابع  تیریدر مد کردیرو نیبهتر نییتع برای هیپا یهایزیربرنامه بلندمدت و یهااستیس عنوانه ب

را  یبرداربهره نیشتریب موجود، یهارساختیز امکانات و هیکه بتوان از کل یبه نحو دادندآب ارائه 

 .کرد

 ۲۰5۰سال  یآب را برا یردپا یوهایسنار یادر مقاله (۲۰1۴) و آرجن هاکسترا نیارتوگ ارس

 ت،ی: رشد جمعبودند از دادند. سناریوهای آنان عبارتتوسعه  رییتغ یهااز محرک یبر اساس تعداد

( یستیز یاستفاده از انرژ ،ییغذا میرژ رییمصرف )تغ یتجارت، الگو/دیتول یالگو ،یرشد اقتصاد

 یهاندهیآ یو مصرف برا دیآب تول یدر ردپا راتییمطالعه درک تغ نای هدف .یو توسعه فناور

 یهاانیها جرآن ن،ای بر عالوه است. رییتغ نیا یاصل یهامحرک حیبر اساس منطقه و تشر یاحتمال
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را  گریمناطق به منابع آب در مناطق د یتا وابستگ کنندیم یابین را ارزمناطق جها نیب یآب مجاز

که  کردند وررا در امتداد دو مح ویها چهار سنارآن مختلف ممکن نشان دهند. یهاندهیتحت آ

و توسعه  ،یامنطقه ییدر مقابل خودکفا یسازیاست: جهان تیعدم قطع یدیدهنده دو بعد کلنشان

چگونه  دادمطالعه نشان  نای .یطیمحستیو ز یبر اهداف اجتماع یاقتصادمحور در مقابل توسعه مبتن

خواهند داد.  رییتغ ۲۰5۰را در سطح جهان در سال  یمختلف سطح مصرف آب و آلودگ یهامحرک

کمبود  تواندیچگونه بشر م نکهیا بارهدر شتریب یابیارز یبرا ییمبنا توانندیشده مارائه یوهایسنار

 یاند که کاهش ردپامطالعه نشان داده نیها با ادهد. آن لیرا کاهش دهد، تشک ندهیدر آ نیریآب ش

 یالگوها نکهیاست، مشروط بر ا ریپذامکان تیجمع شیبا افزا یحت ،داریآب بشر به سطوح پا

و  یالمللنیو ب یدر سطح مل یحاصالهای استیس تیتواند به هدامی مطالعه نای کند. رییمصرف تغ

 نیریو عادالنه از منابع آب ش داریبه استفاده پا یابیبه منظور دست ندهیآهای سالهای تیاولو نییتع

 .جهان کمک کند

 قیتحق یشناس روش

بر  تیو از نظر ماه یاکتابخانه قیاز نظر نوع تحق ،یحاضر به لحاظ هدف از نوع کاربرد مطالعه

صورت ه بحران آب ب ندهیمقاله آ نیدر ا است. یو اکتشاف یلیتحل ،یپژوهندهیروش علم آ یمبنا

به  تواندیماست که  یشنهادیپ یاز جمله ابزارها ویسنار نیتدو .شده است یبررس یسینوویسنار

در  یمختلف راهبرد یهااستیس یو اجرا هایریگمیدر اتخاذ تصم ،یآت یامدهایپ یمنظور بررس

 .منابع آب، مؤثر واقع شود تیریمد نهیزم

تحت  یکیاکولوژ-یاجتماع دهیچیپ یهاستمیبلندمدت س ندهیکشف آ یبرا یابزار ویسنار لیتحل

آب  یدر عرضه و تقاضا یتحوالت احتمال یابیارز برای ،واقع در روش نای نامشخص است. طیشرا

 بر مبتنی که ،هشوپژ یندر ا تحقیق صلیروش ا سساابر .ردیگمی مورد استفاده قرار یجهان

اول تا هشتم  یهامگا قالبدر  دمیشو شتال هشددآوریگر یهااتکا بر داده با ،ستا رییونگارسنا

مصرف آب  زمینهبا توجه به عملکرد انسان در  ندهیآب در آ تیوضع ،GBN به روش شوارتز و

 .شود یبررس



1۰                                                         14۰1، بهار و تابستان 1، شماره ۵دوره ، پژوهیمدیریت راهبردی و آینده 

 

 ی پژوهشهاافتهی

 شود.های پژوهش به تفکیک بیان میدر ادامه، یافته

 یآبگذار بر بحران کمریثأت یروندهاکالن

 روندها به شرح زیرند:این کالن

است.  شیدر حال افزا یجهان شیگرما لیدله ب یطول مدت خشکسال و یفراوان :یجهان شیگرما

از  و شودیبه آب شرب م یکاهش دسترس باعث ،ینزوالت جو زانیبا کاهش م یجهان شیگرما

 شتریآن ب یاما اثر کاهش ،شودیقطب م یهاآب شافزای باعث خیبزرگ  یهابا ذوب کوه ،یطرف

 .است

باعث  تیجمع شیافزا است. نیزم ریآب شرب شامل آب انبارشده در ز :تیجمع شیافزا

 .شودمی ینیرزمیرفتن سطح آب زنییپا ها وحفر چاه شیافزا

 فاضالب، هیتصف برایمد آکار و دیجد یهایفناور ،ی: با رشد تکنولوژیتوسعه تکنولوژ

که در  ردیگیصنعت مورد استفاده قرار م و یآب در کشاورز نهیو مصرف به ایکردن آب درنیریش

 .ثر استؤجهت کاهش مصرف آب م

دارند که باعث  یادیبه مصرف آب ز ازین کنند ومی با بخار کار یآالت صنعتنیماش شدن:یصنعت

 .شودمی کاهش منابع آب

مصرف  شیافزا زیون ییگرامصرف شیافزا باعث ،یعادات زندگ رییبا تغ ینیشهرنش :ینیشهرنش

 .شودمی یآب در مصارف بهداشت

که  ابدیمی شیافزا یمیاقل راتییها تغندهیآال شیبا افزا :یاگلخانه یگازها ها وندهیآال شیافزا

 .شودمی کمتر به منابع آب یدسترس و یخشکسال شیباعث افزا

 ندهیآ ریتصاو

 به شرح زیر در نظر گرفته شد.تصویرهای آینده 

 دانند.می را نه بر سر نفت که بر سر منابع آب ندهیآ جنگ شمندان،یاز اند یاریبس جنگ آب:
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رفتن ازدست ایبه معن نیاست که ا یمحصوالت کشاورز نهیکمبود آب سبب عدم برداشت به

 موضوع سبب نزاع و نیا و گذرانندیروزگار م یاست که با کشاورز یاهزاران خانواده شتیمع

 .شودمی یالمللنیچه در سطوح ب و یمحل سطحچه در  ییهایریدرگ

 توانیم وضوحهب ،یخشکسال آب و نبود لیبه دل :تیاز جمع نیاز زم ییهاشدن بخشیالخ

 قابل سکونت خواهد بود و ریغ ،چندان دورنه ندهیدر آ نیاز کره زم یعیوس یهاگفت که قسمت

 د.ها خواهد افزوجوار رودخانه تر ومرطوب یهادر بخش تیامر بر تراکم جمع نیا

کمبود  نده،یآ در ،وجود دارد یکاهش بارندگ و یمیاقل راتییکه در تغ یبا روند آب: یبندرهیج

 .خواهد شد یاتیماده ح نیا یبندرهیج بها شدن وسبب گران ب شرب،آمنابع 
 

 آبیبحران کمثر بر ؤهای م. پیشران1جدول 

 های سیاسیپیشران محیطیهای زیستپیشران های اقتصادیپیشران های اجتماعیپیشران

 * رشد جمعیت 

 * شهرنشینی

 * مهاجرت معکوس

 * مهاجرت معکوس

 *NGOها 

 * الگوی تولید و تجارت

 * الگوی مصرف

 * توسعه فناوری

 سازی در مصرف آب* فرهنگ

 * رشد اقتصادی

 * درآمد سرانه

 قیمت آب *

 * تجارت جهانی

 * تغییرات اقلیمی

 میانگین دمای ماهانه *

 * میانگین بارندگی ساالنه

 * فرسایش خاک

 ای* انتشار گازهای گلخانه

 محیطیهای زیست* ارزش

 روز* تنظیم مقررات به

های * تقویت همکاری

 المللیملی و بین

* هماهنگی در مدیریت 

 منابع آب

های تشویقی و * سیاست

 تنبیهی در مصرف آب

 و تیکه درجه اهم یسیماتر لهیبه وس به کمک خبرگان، هاشرانیپ و یعوامل اصل نییاز تع پس 

 .شد مشخص یدیکلهای تیقطع عدم کند،یعوامل را مشخص م تیعدم قطع

 ازیامت نیباالتر ،یطیمحستیز یهاارزش یحکمران و یرشد اقتصاد ،از خبرگان ینظرسنج در

 یوهایسنار یاساس طراح دو عامل، نیا ن،یبنابراکردند. کسب  تیعدم قطع و تیرا از لحاظ اهم

 که به شرح زیرند. شودیم نیتدو آماده ویبر اساس آن چهار سنار دادند و لیرا تشک ما
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 های سناریوساز عدم قطعیت. 1شکل  

 یطیمحستیز یهاارزش یحکمران باال و یرشد اقتصاد سبز؛ تیوضع :کی یویسنار

 تیرشد جمع کنترل شده است. تیرشد جمع یطیمحستیز و یاجتماع یهایگذارارزش لیدل به

عالوه بر  است. یمصارف بهداشت زین سرانه و یدنیکمبود آب آشامبرای کمتر  ینگران یاکمتر به معن

کشورها  است. شتریتعداد افراد ب یبرا یخدمات بهداشت نیتأم فاضالب کمتر و دیتول یابه معن ،نیا

 دیرا در تول داریپا ستیز طیمح یالگو دانند ویصرف را مالک عمل نم یاقتصادفقط توسعه 

دارند  یکمتر ییایمیش یکه آلودگ ییکودها یدر کشاورز ،اساس نیبر ا .رندیگمی وصنعت در نظر

 یشتریب دیتول ترکیارگان تر ومحصوالت سالم و رندیگمی مورد استفاده قرار یستیز یکودها زین و

 .دهدمی را کاهش ینیرزمیز و یسطح یهاآب یدارند که آلودگ

چون رشد  است و افتهیتوسعه  یستیز یهایمحصوالت با استفاده از انرژ دیتول زیصنعت ن در

 و یوربا بهره دیجد یهایاز فناور ندارند، یها مشکلنهیهز نیها در تأمدولت باالست و یاقتصاد

 و ینیرزمیز یهاآب یکه سبب کاهش آلودگ رندیگمی فاضالب بهره هیتصف نهیدر زم شتریب ییکارا

 و ترنهیصورت بهه آب ب هیتصف ،یبا توسعه تکنولوژ ،نیبر ا عالوه .شودمی یطیمحستیزصدمات 

 میدر اعتقادات جامعه نفوذ کرده که بر رژ یقدره ب یطیمحستیز فرهنگ .است شده مقدور ترارزان

 .مشهود دارد ریثأت ییغذا

 رشد اقتصادی باال

 محیطیهای زیستعدم حکمرانی ارزش محیطیهای زیستحکمرانی ارزش

 اقتصادی کمرشد 
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 زین و ینیمنابع پروتئ گرید و ردیگیصورت نم یوانیتنها از گوشت ح نیپروتئ نیتأم لیدل نیا به

در  زین یتوسعه تکنولوژ کند.می فایافراد ا ییدر منابع غذا یانقش عمده یشگاهیآزما یهاگوشت

 یامعنه ب یوانیگوشت ح کاهش ثر است.ؤنوع گوشت م نیا شتریب و ارزان ت،یفیبا ک نیجهت تأم

درصد از  با دو یشگاهیگوشت آزما ،در واقع .ستا یکشاورز و یدامپرور یهاتیفعال نشدکمتر

مقدار  کند ومی دتولی یکسانیگوشت  مقدار ،یدامپرور عیمورد مصرف در صنا یمنابع کشاورز

 یمصرف انرژ زانیم و یپنجم صنعت دامپرور و ستیب کیحاصل از آن  یاگلخانه یانتشار گازها

کاهش استفاده  مصرف آب، کاهش ،یکشاورز و یدامپرور یهاتیکاهش فعال پساست. نصف  زین

 .شودمی را سبب ینیرزمیز یهاآب یکاهش آلودگ ،جهینت در از انواع کودها و

 نوبه خود،ه که ب شودیرا سبب م یاگلخانه یگازها ریسا متان و و Co2 دیکاهش تول ،نیهمچن

طول مدت  و یفراوان ،یجهان شیگرما شیافزا و یمیاقل راتییتغ شود.می شتریب یمیاقل راتییمانع تغ

ب شرب را کاهش آبه  یدسترس ،ینزوالت جو زانیدهد که با کاهش ممی شیرا افزا هایخشکسال

 .دهدیم

  یطیمحستیز یهاارزش یحکمران و نییپا یرشد اقتصاد زرد؛ تیوضع دو: یویسنار

 .قرار داده است ریثأرا تحت ت هاتیاز فعال یاریبس نیا است و نییپا یاقتصاد رشد

 دیجد یهایتکنولوژ لهیوسه فاضالب بهای خانه هیتصف سیتأس نهیهز نیقادر به تأم هادولت

ارزان  یهااز سوخت استفاده ،یاز ورشکستگ یریجلوگ و شتریبه سود ب یابیدست یبرا عیصنا .ستندین

بار  لیل، به درا دارد یبهتر ییکه کارا را روزترهفاضالب ب یهاستمیس دهند ومی حیرا ترج یلیفس

فرهنگ  ،یطرف از .منابع آب شتریب یآلودگ مصرف و یعنی نیا امدیپ کنند وینم نیتأم شتریب یمال

 یهابه دستورالعمل یآبکاهش مشکالت کم برایمردم  شده و نهیجامعه نهاد در مردم و یطیمحستیز

کاهش مشکالت آب سرانه  و تیامر باعث کنترل رشد جمع نیکه ا کنندمی عمل تیکاهش جمع

 .شده است یمصرف شرب و

 یریدر جلوگ یطیمحستیز یهاارزش تیدر رعا یسع ،یشخص یافراد در زندگ ،نیبر ا عالوه

 یهاآب یکه سبب آلودگ را یبهداشت ریغ یهافاضالب ای ییایمیش یکودها لهیوسه آب ب یاز آلودگ
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 یتقاضا و درخواست ،یاجتماع و یطیمحستیز حیصح نشیب لیبه دل دارند. ،شودمی ینیرزمیز

 یستیز یهایفاضالب و امکانات استفاده از انرژ نهیبه هیتصف ساتیتأس جادیا برایها جوامع از دولت

جامعه را سبب شده  یتینارضا است و افتهی شیافزا دنبال دارد،ه را ب یمنابع آب کمتر یکه آلودگ

همچنان در صدر  یدامپرور و یکشاورز یهاتیفعال فیبا اقتصاد ضع ییاست. در کشورها

شود که با کاهش می یجهان شیگرما شیافزا و یاگلخانه یهاگاز شیکه باعث افزا هاستتیفعال

 باعث کاهش منابع آب ،نیهمچن دهد.می آب در دسترس را کاهش زانیم ،ینزوالت جو زانیم

دارد و فرهنگ  شیگرا یطیمحستیز یهااستیس یچون جامعه به اجرا طیشرا نیدر ا شود.می

ها دولت تواندیم یالمللنیب یهاسازمان جوامع و یمال یهاکمک الزم در سطح جامعه موجود است،

 تیریدر مد یهماهنگ نهیدر زم یامنطقه یقراردادها و هامانیوجود پ ،نیعالوه بر ا .کنند یاریرا 

 .کنندمی هابه دولت یاریکمک بس یمشترک مرز یهاآب

 یطیمحستیز یهاارزش یعدم حکمران و نییپا یرشد اقتصاد قرمز؛ تیوضع سه: یویسنار 

 زانیم ییتنهامهار نشده است که خود به تیرشد جمع .ستیمورد توجه ن یطیمحستیز یالگوها

 هیتصف یهاتیاز ظرف یاریبس است و نییپا یاقتصاد رشد .دهدمی سرانه آب در دسترس را کاهش

 یهاتیفعال یمحور اصل .ردیگیصورت نم دیجد یهایفاضالب با استفاده از فناور آب و حیصح

 ییایمیش یهمچنان کودها یدر کشاورز است. شتریکسب سود ب دولت، جامعه و یاسیس و یاقتصاد

 ینیزمریز یهاآب شتریب یآلودگ باعث و ردیگمی بازده محصوالت مورد استفاده قرار شیافزا برای

فاضالب  منیا هیبه تصف یتوجه زیصنعت ن در .را در بر دارد یانرژ آب و شتریمصرف ب زین شود ومی

 یهاآب شتریب یزند که خود باعث آلودگمی اول را حرف شتر،یوسود ب دیتول وجود ندارد و یصنعت

 یلیفس یهاسوخت همچنان ز،ین یانرژ دیتول یمنبع اصل ،نیعالوه بر ا شود.می ینیزمریو ز یسطح

 آب سرانه را کاهش زانیو م شیرا افزا یجهان شیگرما و دیافزامی اتمسفر co2 بر شتریاست که ب

 لهیوسه ب ینیرزمیزهای از حد از آب شیخود باعث برداشت ب تیرشد جمع، نیعالوه بر ا دهد.می

 .دهدیبه آب را کاهش م یدسترس شود ومی رفتن سطح آبنییپا حفر چاه و شیافزا

به  توجهیو بیاست  شتریب یبه سمت کسب سود اقتصاد هاتیفعال یتمام ط،یشرا نیا در
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در  ت،یکنار رشد جمع در ،یمصرف یهاسوخت و هیاز جمله نحوه تغذ یطیمحستیز یالگوها

مهاجرت  مانند یتیامن یتر مسائل جدآبدر مناطق کم کند ومی دیرا تشد یآببحران کم حقیقت،

 و،یسنار نیتریبحران و نیطور که مشخص است بدترهمان کند.می جادیوجنگ بر سر منابع آب را ا

 ها وبرنامه لهیوسه ب دیها بادولت احتمال، نیمقابله با ا یبرا شتریب یادگآم برایکه  وستیسنار نیا

 یقیتشو یهااستیس ،نیهمچن سواد آب مردم را باال برند. و یطیمحستیز یآگاه ژه،یو یهاطرح

 ویسنار نیاز وقوع ا یریجلوگ در یاریکمک بس بر،آب یهاتیعالو ف عیصنا یدولت برا یهیو تنب

در جامعه نسبت به  تیحساس جادیا مردم و یدر آگاه یثرؤتوانند نقش ممی زین ها NGO.کندیم

 کنند. فایمردم در قبال آن ا فهیوظ و یآببحران کم

 یطیمحستیز یهاارزش یعدم حکمران باال و یاقتصاد رشد ؛ینارنج تیوضع چهار: یویسنار 

در حال  عیصنا است. شیدر حال افزا محیطیزیست عوامل ها وتوجه به ارزشبی یاقتصاد رشد

مد  محیطیزیست عواملتوجه به  ،نیعالوه بر ا است. شتریمصرف آب ب یامعنه رشدند که خود ب

 ،نی. همچنستیمورد توجه ن یفاضالب صنعت حیصح هیتصف آب و یهایآلودگ .ستینظر ن

 ،جهینت در و یاگلخانه یگازها شتریب دیکه باعث تول ردیگیمورد استفاده قرار م یلیفس یهاسوخت

مصرف گوشت  شیباعث افزا یاقتصاد رشد .شودمی کاهش منابع آب و یجهان شیگرما شیافزا

 دیتول و یمصرف انرژ شیچون افزا ییامدهایکه پ شودیم یدامپرور یهاتیفعال شیافزا و یوانیح

 از .شودیبه آب کمتر را سبب م یدسترس و یمیاقل راتییاست که تغ  co2متان و یگازها شتریب

 برایمصرف آب  زانیشود و ممی یسطح بهداشت فرد شیباال باعث افزا یرشد اقتصاد ،یطرف

 .دهدمی شیرا افزا یبهداشت و یمصارف شخص

رشد همراه  نیاگر ا شود ومی ییگرامصرف شیاست که سبب افزا یعامل یرشد اقتصاددر کل، 

کاهش منابع آب  آن و یهایآلودگ و ستیز طیمح بینباشد، در تخر محیطیزیست نشیب شیبا افزا

 جادیا برای یتیمحدود یچون کشورها از لحاظ اقتصاد یول، کننده داردبیتخر و یمنف یاثر

 و یاستاندارد فاضالب خانگهای خانههیتصف آب شرب، هیبهبود تصف ساتیسأت و هارساختیز

 ندارند، یوسطح ینیزمریزهای آب یکاهش آلودگ ،به چرخه آب یبازگرداندن آب مصرف و یصنعت
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 کاهش مخاطرات استانداردها و تیرا مجبور به رعا هادولت ،یالمللنیب یهاسازمان فشار جوامع و

 نیاقدام در ا نیثرترؤپس م .کندیسه بهتر م یویرا نسبت به سنار طیشرا یامر کم نیا و کندمی

 فرهنگ مردم و حیتصح برای یالمللنیب یهافشار سازمان و محیطیزیست نشیب جادیا ،ویسنار

 .است یالمللنیها به تعهدات بدولت یبندیپا

 یریگجهینتبحث و  

 هاانسان ،یحق نیبر چن بنا است و یحقوق انسان نیتراز مسلم اتیحق بر ح است و اتیح هیما آب

 روز درهروزب یاتیعنصر ح نیچون منابع ا در تالشند و وستهیپ یحق نیاحقاق چن یجوامع برا و

 ادامه. بر سر آب وجود دارد یامنطقه و یدر سطوح محل ییهایریهمواره درگ حال کاهش است،

 هایریبروز درگ آن و باعث کاهش زیبرداشت ن شیافزا و تیجمع شیهمچون افزا ،یجهان یروندها

هرروزه  یآببحران کم ندهیآ بارهدر هایاز آنجا که نگران د.شومی نهیزم نیدر ا یشتریبهای یو ناامن

 نیدر ا هک ییهاتیدر برابر عدم قطع یبحران به آمادگ نیا ندهیآ یوهایسنار یبررس ،ابدیمی شیافزا

 تیدر وض ویسه سنار، شدهنیتدو یوهایبر اساس سنار کند.می کمک ،است نیفرآخطر نهیزم

 یهاپژوهش زین و یتیریمد یراهکارها و رانهیشگیاقدامات پ لهیوسه ب دیهستند که با نیفرآخطر

 ویهدف از سنار ،واقع ردشود.  یریدر صورت بروز جلوگ وهایسنار نیا یمنف یامدهایپ از ،یقاتیتحق

 کاهش صدمات وارده در صورت وقوع احتماالت است. ای رانهیشگیپهای برنامه یطراح ،یسینو

 تیدر حما ینقش مهم یعیاز منابع طب تیفرهنگ حما و محیطیزیست نشیب جادیذکر است ا شایان

 کند.می فایا یملهای هیسرما نیاز ا

 : شرح است نیبه ا ،هدف انجام دهند نیتحقق ا یبرا دیکه دولت ها با یاقدامات نیترمهم

همه تا سال  یصرفه برا به سالم و مقرون یدنیو منصفانه به آب آشام یجهان یتحقّق دسترس -

 ؛۲۰۳۰

عام، حاجت در مأل یانجام قضادادن بهانیهمه و پا یو منصفانه برا یبه بهداشت کاف یابیدست -

 یزندگ ریپذبیآس طیکه در شرا یزنان و دختران و افراد یازهایو بذل توجه خاص به ن

 ؛۲۰۳۰تا سال  کنند،یم
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رساندن حداقلزباله در منابع آب و به هیتخل یکنشهیر ،یکاهش آلودگ قیآب از طر تیفیبهبود ک -

 ۀآلود یهاخطرناک در آب، با هدف کاهش منابع آب ییایمیش باتیمواد و ترک یآزادساز

و مصرف امن مجدد مواد  افتیباز یهاتفعالی هقابل مالحظ شینشده به نصف و افزاهتصفی

 ؛۲۰۳۰جهان تا سال  اسردر سر

آب و  داریاستخراج پا نتضمی و هاحوزه خدر هممصرف آب  کارایی هقابل مالحظ شیافزا -

 افرادی تعداد هبا مشکل کمبود آب و کاهش قابل مالحظ ییارویرو یبرا ن،یرشی آب هعرض

 ؛۲۰۳۰که از مشکل کمبود آب در رنج هستند، تا سال 

 یهایهمکار قطری از جمله از سطوح، ة( در همیمرزنیب ایمنابع آب مشترک ) داریپا تیریدم -

 ؛۲۰۳۰تا سال  ،یمناسب فراملّ

ها، ها، تاالبها، جنگلبا آب(، از جمله کوه مرتبط ای) یآب یهاسازگانبوم یایحفاظت و اح -

 ؛۲۰۲۰تا سال  هااچهیو در ینیرزمیآب ز یهاها، سفرهرودخانه

 یسازتیظرف یدر حال توسعه برا یاز کشورها تیحما و یالمللنیب یهایگسترش همکار -

استحصال آب،  یهامرتبط با آب و بهداشت، از جمله در حوزه یهاتیها و فعالدر برنامه

تا سال  افتیباز یهایفاضالب و فناور هیآب، تصف ییو کارا یوربهره یارتقا ،ییزدایشور

 ؛۲۰۳۰

گانه )اهداف هفده آب و بهداشت تیریدر بهبود مد یمشارکت جوامع محل تیو تقو تیحما -

 .(ونسکوی ۲۰۳۰ سند
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