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کالن شهرها و ضرورت اصالح  رویکرد مدیریت آب

فرایند صنعتی شدن، پیدایش و تمرکز کارگاه ها و احداث مراکز صنعتی، زمینه 
ظهور دو پدیده را فراهم کرد؛ بعد از تحول انقالب کشاورزی، انقالب صنعتی 
روی داد و شرایط مهاجرت مردم را از روستاها به شهرها فراهم کرد. به تدریج 
پدیده شهرنشینی، گسترش یافت و با کاهش جمعیت روستاییان و افزایش 
جمعیت شهری، پدیده دیگری به نام کالن شهر مطرح شد که عالوه بر مراکز 
صنعتی و کارخانجات، مراکز خدماتی، نهادها و سیستم های بوروکراسی اداری 
را نیز در خود جای داد. موضوع »آب«، در این کالن شهرها، ازنظر دسترسی 
به آب سالم برای شهروندان، تبعات محیط زیستی فاضالب ها و ضرورت حفظ 
تعادل سیستم طبیعی هیدرولوژی آب از دغدغه های جدی مدیریت شهری و 

محیط زیست است. 
تأمین آب مورد نیاز کالن شهرها در مناطق خشک، یکی از چالش های بزرگ 
پیش رو است. شاید بتوان ادعا کرد طرح موضوع انتقال آب بین حوضه ای، 
زیرزمینی  آب  منابع  از  گسترده  استفاده  و  دریاها  شور  آب  کردن  شیرین 
نتیجه شکل گیری و ظهور کالن شهرهایی مثل تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، 
اهواز، کرمان و سایر شهرها است. از یک سو، بررسی وضعیت منابع آب و 
نحوه مدیریت آن در این کالن شهرها نشان می دهد، همه آنها بدون استثنا، با 
پدیده هایی همچون خشک شدن تاالب ها، بحران آب زیرزمینی، نشست زمین 
و پدیده ریزگرد روبه رو هستند، از سوی دیگر نیز موضوعاتی نظیر فاضالب، 
آلودگی آب های زیرزمینی و تبعات بهداشتی استفاده از آنها در کشاورزی و ... 
مطرح خواهد شد. بنابراین مدیریت آب در کالن شهرها بسیار ضروری است، 

در این ارتباط و در مقیاس راهبردی باید موارد زیر را مد نظر قرار داد:
- تغییر الگوی توسعه برای برقراری تعادل پراکنش جمعیتی و ارتباط پایدار 
آن با منابع آب از مسائل اولیه و بسیار ضروری در سطح کالن کشور است. 
شاید بتوان ادعا کرد راه حل هایی چون انتقال پایتخت یکی از ناکارآمدترین 
رویکردها محسوب می شود و ازنظر مدیریت شهری، جامعه شناسی، فرهنگی، 
اقتصادی و امنیتی به شدت مورد نقد است. بنابراین تغییر »الگوی توسعه« 
مبتنی بر تجربیات جهانی، می تواند منطقی ترین و علمی ترین راه حل ممکن 

باشد. 
-  با افزایش بهره وری آب، از طریق کاهش ضایعات در شبکه انتقال، تقویت و 
هدایت فرهنگ عمومی در مصرف آب، توجه به دانش و فناوری باز چرخانی 
آب و احیای فاضالب کارآمدترین و بهترین رویکرد برای مدیریت بحران 
در کشورهای  موجود  فناوری  از  استفاده جدی  است.  در کالن شهرها  آب 
توسعه یافته و سرمایه گذاری مناسب و در نظر گرفتن »پدیده زمان« می تواند 

از ضرورت های اولیه حل این بحران باشد. 
- گرایش جدی شهرسازان و معماران در فعالیت های ساختمانی و توسعه 
بتون،  سخت«  سطح  »توسعه  به  بیشتر  ایران،  شهرسازی  در  زیر ساخت ها 
به ایجاد سطح سخت، در پارک ها و  آسفالت، سنگ و آجر است، گرایش 
فضای سبز نیز مشاهده می شود. این رویکرد ساخت و ساز، در عمل مانع 
جذب آب باران و آب های سطحی در خاک و زمین و درنهایت وقوع سیالب 
در محیط های شهری می شود و در درازمدت منجر به خشک شدن آبخوان ها 
و نشست زمین خواهد شد. بنابراین اصالح این رویکرد برای افزایش ظرفیت 

جذب آب در خاک های محیط شهری فردی است.

برنامه ملی جنگل و تغییر اقلیم

 تدوین  برنامه ملی جنگل و  اجرای  آن ضرورتی ناگزیر در مدیریت پایدار منابع طبیعی و 
به ویژه اکوسیستم های جنگلی است. نکته حائز اهمیت در برنامه ملی جنگل توجه به موضوع 
تغییر اقلیم و چگونگی ارائه و اجرای برنامه عملی برای سازگاری )Adaptation( و کاهش 
انتشار )Mitigation( است. سازگاری و کاهش دو پاسخ اصلی به تغییرات آب و هوایی در 
بخش جنگل هستند، سازگاری در کاهش اثرات سوء تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار در رفع 

علل این تغییرات مؤثر هستند. 
برنامه ملی جنگل باید در قالب برنامه های کالن کشور )برنامه های پنج ساله توسعه( تنظیم و 
ملزومات اجرایی آن به صورت مناسب پیش بینی و تأمین شود. جایگاه و اهمیت تغییر اقلیم در 
برنامه ملی و ارتباط آن با حفظ و احیای منابع طبیعی و به ویژه  جنگل ، ممکن است الزاماتی 
را برای سایر بخش ها پیشنهاد کند، که جامعیت برنامه کالن کشور می تواند، برای دستیابی به 

اهداف ارائه شده، این نیاز را برطرف کند.
 ،)FAO( بر اساس گزارش های منتشر شده توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد
جنگل ها در سطح جهانی به زندگی و معیشت بیش از یک میلیارد نفر، که در فقر شدید قرار 
دارند، کمک می کنند و برای بیش از 100 میلیون نفر شغل و درآمد ایجاد می کنند. جنگل ها 
از طریق  تنوع زیستی زمینی در سطح جهان هستند و  از  از 80 درصد  محل زیست بیش 
حوضه های آبریز آب مناسب را برای نیاز بشر تأمین می کنند. علی رغم همه نقش های کلیدی، 
تغییرات اقلیمی چالش های فراوانی پیش روی جنگل ها و مردم وابسته به آنها قرار داده است.

اثرات  و  اقلیمی  تغییرات  با  مقابله  در  فوری  اقدامات  به  پایدار  توسعه  اهداف  از  هدف 13 
حاصل از آن اختصاص دارد. این نکته توسط مجمع جنگل ملل متحد )UNFF( با همکاری 
 )GFG( و اهداف جهانی جنگل )SDG( سازمان های ذی ربط از قبیل اهداف توسعه پایدار

مورد بررسی جامع قرار گرفته است. 
بر اساس نظر صندوق جهانی حیات وحش، یا صندوق جهانی برای طبیعت )WWF( تغییر 
اقلیم یکی از بزرگ ترین تهدیدات بشر و جنگل بخشی از راه حل آن است. سران کشورها 
در دسامبر سال 2015 با شرکت در بیست و یکمین نشست کنفرانس متعاهدین تغییر اقلیم 
)COP21(، در قالب  موافقت نامه پاریس  بر نقش و اهمیت جنگل تأکید کردند. جنگل ها 
و اقلیم به طور ذاتی در ارتباط متقابل با هم هستند. تخریب و نابودی جنگل ها می تواند به طور 
مستقیم در تغییر اقلیم مؤثر باشد. قابل ذکر است که جنگل ها بعد از حمل و نقل منبع مهمی در 
انتشار گازهای گلخانه ای نیز هستند. متأسفانه جنگل زدایی و تخریب جنگل در سطح جهانی 
سبب انتشار 20 درصد دی اکسید کربن می شود، در حالی که دی اکسیدکربن منتشر شده از بخش 

نقل و انتقال )ترانسپورت( 13 درصد است.
تغییرات اقلیمی به ویژه در اکوسیستم های جنگلی سبب در معرض خطر قرار گرفتن گونه های 
زیستی می شوند. بنا به اعتقاد اتحادیه بین الملی حفاظت از طبیعت )IUCN( باید به گونه ها 
جایگاه  هرکدام  برای  و  کرد  نگاه   )Barometer of Life( زندگی  فشار سنج  به عنوان 

ویژه ای قائل بود. 
ارتباط محتوایی جنگل و تغییر اقلیم، ضرورت برقراری تعادل بین جذب و انتشار گازهای 
انتشار  منبع  مقابل  در  را   )Sink( انتشار  جذب  محل  نقش  ایفای  درنتیجه  و  گلخانه ای 
)Source( آن برای جنگل، ایجاب می کند. این در حالی است که کنوانسیون تغییر اقلیم ملل 

متحد )UNFCCC, UNCC( جنگل ها را کلید راه حل تغییر اقلیم می داند.

IUCN: https://www.iucnredlist.org/
WWF:https://wwf.panda.org/our_work/our_focus/forests_  

practice/climate_change_and_forest/
FAO: http://www.fao.org/3/i2906e/i2906e00.pdf
UNFF:https:/ /www.un.org/esa/forests/wp-content/

uploads/2019/03/UNFF14-BkgdStudy-SDG13-
March2019.pdf

UNFCCC:https://unfccc.int/news/forests-as-key-climate-
solution
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