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 مقدمه مترجمان

های افزایش سطح بهره وری و قابلیت نیاز به ارتقا دانش فنی و علمی پرسنل فعال در هر صنعتی یکی از الزام

صنعت آب همواره و در همه حال به  ست که  ست. از این رو ا صنعت ا شکل در آن  سطح دحل م انش دنبال افزایش 

در این خصوص  شده ارائهی هاینوآوربا آن  همگامفعاالن این بخش و توان افزایی آنها نسبت به مسائل و مشکالت و 

ست که مدنظر قرار دادن آب و مدیریت آن به عنوان  ست. واقعیت امر این ا ست فیزیکی ن صرفاًی ادهیپدا سته ا توان

شد. آب به عنوان یک پدیده  شته با سایل آن را دا شکالت و م  - یاجتماع - یکیزیفجامعیت الزم برای درک و فهم م

صادی و ا سی  راًیاخقت شته پذیرد. می هاحوزهقابل توجهی از دیگر  تأثرو  ریتأثسیا  تیریدر مورد مد یماتیصمتدر گذ

تخاذ شده است ااز مصرف آب،  یناش یطیمحستیآب و به حداقل رساندن اثرات ز مصرف یسازنهیبه یمنابع آب برا

 ،یزیربرنامه نهیدر زم هاتیمنابع آب، شتتامل مجموعه فعال تیریکمک نکرده استتت. مد یداریو پا تیبه امن الزاماًکه 

سعه، توز صرف به تیریو مد عیتو ست. اما ا نهیم س یتیریمد یهاروش نیمنابع آب ا  رییموجب تغ موارد از یاریدر ب

شدن آن یگاه یرودخانه و حت انیجر یهامیرژ شک  س هیها، تخلخ شدن منابع  ،ینیرزمیاز منابع آب ز یاریب آلوده 

س بیو تخر یآب صاد جهینت هانیاند که عمدتاً اشده هاستمیاکو سان تمداهکوت یاهداف اقت ست. اهداف بوده ان که  یا

 نشده است. اقتصاد، و سالمت انسان  یو حت ستیزطیبلندمدت مح یداریپا منجر به هاآن جهینت

ن شتتاغل در ی البرز به منظور توان افزایی کارکناامنطقهو کیفیت منابع آب شتترکت آب  ستتتیزطیمحدفتر 

شار گاهن سایر واحدها و همچنین کلیه فعاالن این حوزه، اقدام به انت سپس  ای علمی زده امهاین دفتر در وهله اول و 

ب و نیاز به آاست تا شاید گامی هرچند کوچک در این راستا بردارد. نظر به  توجه کمتر به مباحث کیفیت در صنعت 

شماره اول این گاهنامه که در هایآگاهافزایش  سبت به این حوزه،  شر  ن سال جاری منت در دسترس  واردیبهشت ماه 

ستتی جدیدترین ز شتتده و با ترجمه شتتش مقاله، به برراین صتتنعت قرار گرفت بر بحث کیفیت آب متمرک مندانعالقه

تفاده از ی مختلف کیفیت آب پرداخته بود. اولویت کشتتتورهای پیش رو به ستتتمت استتتهاطهیحی علمی در هاافتهی

ع آب را بر آن ی برای مدیریت منابع آب می باشد و این موضوع دفتر محیط زیست و کیفیت منابارسازهیغراهکارهای 

شت تا در دو سمت دا شماره از این گاهنامه به  سعه جهانی آب دفتر آب ی یکی از گزارشهترجممین  ساالنه تو های 

 یگزارش، به جا نیر اد( تحت عنوان راهکارهای مبتنی بر طبیعت برای آب بپردازد. UN-Waterستتازمان مل متحد )

 عتیطب" یبر رو ره،یهمه و غ یغذا، آب برا دیتول یتوستتعه، آب برا یگذشتتته همچون آب برا میمفاه یتمرکز بر رو

آب در سراسر  تیبهبود وضع یبرا ییبه دنبال ارائه راهکارها عت،یتمرکز شده است و با محور قرار دادن طب "آب یبرا

 یبرا یعیبط یندهایالهام گرفته و از فرا عتیهستتتتند که از طب یاقدامات عت،یبر طب یمبتن یراهکارها جهان استتتت.

ارائه  شتریب یایها و مزاچالش نیرفع ا یرا برا یو خدمات متعدد کندیم دیاز آنها تقل ایبع استفاده نموده منا تیریمد

 .دهندیم

قای مهندس در پایان تهیه کنندگان گاهنامه برخود الزم می دانند از پشتتتیبانی و هدایت مشتتفقانه جناب آ

حترم ی استتتتان البرز، جناب آقای مهندس رحیمی معاونت مامنطقهداوود نجفیان، مدیرعامل محترم شتتترکت آب 

 و کیفیت آب و آقای دکتر ستتتعدی ستتتتیزطیمححفاظت و بهره برداری، جناب آقای مهندس کرمی مدیر دفتر 

 دبیرکمیته تحقیقات کاربردی شرکت تشکر نمایند.
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 اول گفتارپیش

 ، دبیرکل یونسکو1نوشته شده توسط آودری آزوالی

شی  ندهیفزا یهاجبران چالش در جهت شد جمعنا  یهاحلهرابه  اقلیمی برای امنیت آبی ما راتییو تغ تیاز ر

از هزاران سال  قتید که در حقکنمی شنهادینوآورانه را پ یگزارش پاسخ نی. امیدار ازیمنابع آب ن تیریمد یبرا دیجد

 .عتیبر طب یمبتن یهاحلراهوجود داشته است:  شیپ

آب در  یا برا. تقاضتتمیبا آن کار کن ،عتیطبایستتتادن در برابر  یبه جا دیما با ،یگریاز هر زمان د شیب امروز

 راتیه تأثاستتت ک یتقاضتتا به روشتت نیا نیتأم میبا آن روبرو شتتو دیکه همه با ی. چالشتتابدی یم شیها افزاتمام بخش

 نکند. دیرا تشد ستمیبر اکوس یمنف

ستند. روند کنون مخاطرات ست که از آغاز قرن ب یحاک یباال ه سوم جنگل ستمیاز آن ا  هابتاالو  هاحدود دو 

در همه  باًیتقر به بعد 1990استتتت. از دهه  زوال و شیخاک در حال فرستتتا تیفیک. اندهشتتتد بیتخر ایرفته  نیاز ب

 آب بدتر شده است. یآلودگوضعیت  نیالت یکایو آمر ایآس ،قایآفر یهارودخانه

سترد یهاروند چالش نیا سبت بهرا  یترهگ س شیافزا ن سال لیخطر  شک  ،که به نوبه خود ،دکنمی جادیا یو خ

ند توامیآب  کمیابیکه  میدانمی نی. ما همچنگذار خواهد بودریتأث اقلیمی راتییبا تغ یستتتازگار یما برا ییبر توانا

 کشورها شود. نیبدر داخل و  یریدرگ یمهاجرت گسترده و حت ،یداخل یهایمنجر به ناآرام

 داریپا تیریو مد یدسترس نانیاطم تیاهم ،(SDG6) داریتوسعه پا یبرا 2030دستور کار  ف ازششمین هد

 .هستند یرورهدف ض نیبه ا دنیرس یبرا عتیبر طب یمبتن یهاحلراه. ناسدشمیبه رسمیت را  بهداشتآب و 

ساختارهاتوامی هاحلاین راه ریتأث شد: از  شت آب یند قابل توجه با ستانِ اسیدر مق 2بردا هند   کوچک در راج

در حوضته  "مایه" نیزم تیریمد یستنت یهاروش یایتا اح ،زده برگرداند یخشتکستال یروستتا 1000که آب را به 

 شتتده هابرداری بیش از حد از خاک منجر به آبدهی با کیفیت تر چشتتمهبا عدم بهرهاردن که چشتتمه  3رودخانه زارقا

ست ضم داریتوسعه پا گرید یهانند به جنبهتوامی نیهمچن هاحلراه نیا. ا و کاهش  ییغذا تیامن نیکمک کنند: از ت

ساخت  ایخطر بال ستگاهتا  سب. اطم تیو تقو یشهر داریپا یهازی ستفاده پا نانیکار منا  نیاز منابع کره زم داریاز ا

 است. یاتیمدت حیاز صلح و رفاه طوالن نانیاطم یبرا

دارویی  صتتتورتبه عتیبر طب یمبتن یهاحلراهکه این استتتتدالل را ندارد  ،آب یگزارش توستتتعه جهان نیا

 رییتغ یرابمهم  یاز ابزارها یاریاز بستتت یکی ها: این روشروشتتتن استتتت یریگجهی، اما نتندکنمیبخش عمل حیات

 آب هستند. تیرینگرانه در مدکل کردیرو

سکوی یآب جهان یابیاز برنامه ارز تیحما یبرا ایو منطقه آمبر ایتالیخواهم از دولت ایمن م شکر کنم. ا ون  نیت

و با ( WWAPی برنامه جهانی ارزیابی آب )با هماهنگ سازمان ملل متحد یمستمر اعضا و شرکا یگزارش ثمره همکار

                                                           
1 Audrey Azoulay 

2 Water Harvesting  

3 Zarqa River 



 زیست و کیفیت منابع آب گاهنامه علمی دفتر محیط

7 

 

ست. من م  1یکیدرولوژیه یالمللنیکمک برنامه ب ستیا شان در ارتقا ندرکاراناخواهم از همه د  ءبخاطر کمک و تعهد

 تشکر کنم. دکنمیباالنس  نیکره زم ندهیبا آ را  انسان یازهایکه ن ،آب داریپا تیامن

 دوم گفتارپیش

 یففگلمبینصتتودو  ، رئیس دفتر آب ستتمزنمم نفل نت د و ندیر 2نوشتتته شتتده توستتط  یف رو گب  ون  و

 یتوسعه کشمورز

 یسالم دسترس تعداد به بهداشتاین از دو برابر  شیبهمینطور سالم و  یدنینفر به آب آشام اردیلیم 2از  شیب

 شیافزا کنونی تقاضای سوم کی به میزان باًیتقر 2050آب تا سال  یتقاضا برا ،جهان تیجمع عیسر شیندارند. با افزا

سر مواجه با. در ابدییم صرف  ضوح به وبه  ،اقلیمی راتییتغ یچند وجه راتیو تأث ستیزطیمح بیتخر شیافزا ،عیم

 .میدار ازین نیریآب ش یبهامنابع گران بر سر یرقابت یتقاضاها تیریمد یبرا یدیجد یهاروش

سخه سازمان ملل یگزارش جهان 2018 ن سعه آب  شان )32018WWDR (تو ست  داد ن در  هاحلراهکه ممکن ا

 .میکنمید که فکر نباش یزیتر از آن چدسترس

سازمان ملل یگزارش جهان سعه آب  سال  تو شم ،2003از زمان چاپ اول خود در  سانداچ  سامانه از یعیز و

 یمبتن ییروز و محتوای بهدانش هاگزارشیک از این آب و بهداشت را ارائه داده است. هر  نیتأم نهیسازمان ملل در زم

-UN یرسم ادایجسال  پانزدهمین مبین که  ،امسالد. گزارش کنمیهماهنگ  متوازن یاستیس یهاامیبر علم را با پ

Water رو و هم به پشت سر نگاهی افکنده استهم به پیش، است. 

ساختیبه زتنها  ، جهان ابتدا یمدت طوالن یبرا سان  یهار سط ان شده تو ستر" ایساخته  بهبود  یبرا "یخاک

کنار گذاشته است.  سبزتری بودند یکردهایرا که رو یو سنت یدانش بوم ،کار دانش نیبا ا دشمیمتوصل  آب تیریمد

به  یابیکمک به دست یاست که ما برا دهیزمان آن فرا رس ،داریتوسعه پا یبرا 2030برنامه آغاز با گذشت سه سال از 

 .میکن یرا مجدداً بررس (4های مبتنی بر طبیعتکارراه) عتیبر طب یمبتن یهاحلراه ،آب تیریاهداف مد

سازمان ملل یگزارش جهان سعه آب  شان  تو  هیسرما شیباعث افزا ،آن در مقابلو نه  ،عتیکه کار با طب دادن

قابتچرخشتتتی اقتصتتتاد  کیاز  تیو حما یعیطب مد و ر ند نتوامی عتیبر طب یمبتن یهاحلراهشتتتود. یم یکارآ

صاد یاجتماع ،یطیمحستیز منافعو همزمان  بودهصرفه بهمقرون که  ،دهیتن در هم منافع نیا د.نرا فراهم کن یو اقت

 هستند.  یاساس 2030به دستور کار  یابیدست یبرا ،هستند داریتوسعه پا وهرهج

شده شاخص اثر نیا شر  شان منت شارکت نیدهنده مهمترن  عتیطب" نیآب در کمپ یسازمان ملل متحد برا م

دفتر آب  دیجد سیرئ عنوانبهخواهم ی. من مشتتودمیآب آغاز  یروز جهان ،2018مارس  22استتت که از  "آب یبرا

 یهانج نامهو بر ونستتکویاز  نیتشتتکر کنم. من همچن رشتتانینظ یب یهاکمک یاز همکارانم برا ،ستتازمان ملل متحد

 .سپاسگزارم دیآنها در تول یاتینقش ح یآب آن برا یابیارز

                                                           
1 International Hydrological Programme 

2 Gilbert F. Houngbo 

3 UN World Water Development Report 

4 Nature-Based Solutions 
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حرکت به  یستتطوح مربوطه برا هیبحث و گفتگو و اقدامات در کل جادیگزارش باعث ا نیدارم که ا نانیاطم من

 منابع آب خواهد شد. دارتریپا تیریسمت مد
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  مقدمه

 ستتمزنمم نفل نت د آب یمبیگرز یبرنمنه جهمن،  مم وگ کووده 1نوشتتته شتتده توستتط گستتتلمم گو ول ر 

(WWAP) 

 ، سردبیر2ریچمرد کرنر

 

و حفظ  تیحما یمناستتتب برا تیفیاز آب با ک یحجم کافاز در دستتتترس بودن  نانیاطم حصتتتول به ازین

س ست. اما یهاستمیاکو سترس ا ش نیهمچن عتیطب ،سالم در د س ینق سا صر به فرد و ا  یهایژگیو میدر تنظ یمنح

کننده آب عمل کند.  نیتأم ایو  کننده تمیز ،کننده میتنظ عنوانبهند توامیکه در آن  ،دکنمی فایمختلف چرخه آب ا

 .شودمیهمه  یآب برا تیمنجر به بهبود امن ماًیسالم مستق یهاستمیحفظ اکوس ،بیترت نیبه هم

 صورتبهساالنه  یهامجموعه از گزارش نیپنجم عنوانبه توسعه آب سازمان ملل یگزارش جهان 2018نسخه 

که در  ،کننده عناصر مختلف چرخه آب متمرکز است میتنظ یعیطب یندهایمهار فرآ یبرا هابر فرصت ،مضمون محور

 ندستین "خوب دهیا" کی تنها هاروش نی. اوندشمیشناخته  آب یبرا عتیبر طب یمبتن یهاحلراه عنوانبهمجموع 

ساس یبلکه گام ،است( نی)که البته چن  مزایایی است  از یاریمدت منابع آب و بسیطوالن یداریاز پا نانیاطم یبرا یا

سالمت یو انرژ ییغذا تیاز امن د که کنمیفراهم   آب صاد یگرفته تا  سان و توسعه اقت را در بر  داریپا یدو اقتصا یان

 یرد. گمی

 یکوچک / شتتخصتت اسیآب وجود دارد که از مق یبرا ی مبتنی بر طبیعتهااز روش مختلف دستتته نیچند

شک( گرفته تا برنامه کیمثال  عنوانبه) شمسطح  یهاتوالت خ شاورز همچونز انداچ یرد. گمیرا در بر  ی حفاظتیک

 یهاچهو حوض هاامبباغ  ،سبز یوارهایمثال د عنوانبه) یشهر ساختار یوجود دارد که برای مبتنی بر طبیعتی هاروش

 لیکه اغلب قستتمت عمده حوضتته رودخانه را تشتتک ییروستتتا یهاطیمح یبرا نی( و همچناهانیگ یزهکشتت اینفوذ 

 .، مناسب هستندنددهمی

به  منابع آب تیری، مدی مبتنی بر طبیعتهابه کارگیری روشدر  ریاخ یهاشتتترفتیبا وجود پ ،حال نیا با

ساختیشدت به ز سان یهار سط ان شده تو ساخت") ساخته  ستری هازیر ست. ا"یخاک سته ا لزوماً  دهیا نی(  واب

ساخت نیگزیجا ستر هایزیر ساختیبا ز یخاک سا ،ستیسبز ن یهار شنا سب ییبلکه  صرفه و بهمقرون ،نیترمنا

 یایزاماهداف و  مدنظر قرار دادنا های مبتنی بر طبیعت بروش و یخاکستتتتر یهارستتتاختیز نیتعادل ب نیدارتریپا

 .متعدد است

ستفاده حداکثری از  سا ست عتیطب لیپتان صل یابیدر کمک به د سه هدف ا میزان  شیافزا -آب  تیریمد یبه 

 ،رییتغدارای قالیت  طیمح کی جادیا مستلزم  –آب  ی مرتبط باهاریسکآب و کاهش  تیفیبهبود ک ،ب در دسترسآ

ما . استتت یاجتماع رشیمناستتب و پذ یمال یستتازوکارها ،مناستتب یو نظارت یقانون یهاچارچوب از منظر از جمله

                                                           
1 Stefan Uhlenbrook 

2 Richard Connor 
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داده و  ،تیظرف ،کمبود دانش همچونن موانع موجود توامی ،کار نیانجام ا یبرا یاستتیکه با اراده ستت میدار نانیاطم

 .برطرف کرد مؤثر طوربهآب را ی مبتنی بر هاروش اطالعات در مورد

در به  عیتستتر یند براتوامیوجود دارد که  زمیمکان یتعداد ،گزارش اشتتاره شتتده استتت نیکه در ا همانطور

ستفاده قرار گ ی مبتنی بر طبیعت برایهاکارگیری روش شده ردیآب مورد ا شان داده  ست . ن  یهانهیزکه پرداخت ها

و د کنمی جادیا یگذارهیرا در ستترما یبازده جالب ،و اوراق قرضتته ستتبز یطیمحستتتیخدمات ز یهامربوط به طرح

 یئه خدمات آبرسانمنابع آب و ارا تیریمد یتر برااغلب گران وبزرگتر  یهارساختیز ی( را براهانهی)و هز ازین همزمان

  دهد.میکاهش  یو بهداشت

صول به اهداف ب در جهتطبیعت برای آ ی مبتنی برهاروش سعه پا ح سال  داریبرنامه تو  تیهمااز  2030در 

س سا صاد ،یاجتماع ند چرا که باعث ایجاد منافعبرخوردار یا شت و  یهانهیزم از جمله در یطیمح ستیو ز یاقت بهدا

و تنوع  یارو نگهد ستمیاکوس یبخشتوان ،مشاغل مناسب ،داریپا یرشد اقتصاد ،یو انرژ ییغذا تیامن ،انسان شتیمع

ی مبتنی بر هاشرو به نفع یگذارهیسرما ماتیتصم به ندتوامیمشترک  منافع نی. ارزش قابل توجه اوندشمیی ستیز

 .کمک کند طبیعت

سدر بر گیرنده  ،ی مبتنی بر طبیعتهاروش یاجرا شارکت ب ست نفعیذ یهااز گروه یاریم جماع و ا نیبنابرا ،ا

به افزا چه  یآگاه شیکمک  عاً ی مبتنی بر طبیعت هاروشدر مورد آن ئه دهدآ تیبهبود امن یند براتوامیواق  ب ارا

 تا ،میه دهارائ یدانش فعل تیاز وضتتعطرف بیو  تیبر واقع یمبتن ،متعادل یتا گزارشتت شتتده. تالش دکنمیتشتتویق 

صت منافعآب و  یبرای مبتنی بر طبیعت هاروشتحوالت مربوط به  نیآخر  تیرید مدمختلف را از نظر بهبو یهاو فر

صم ،منابع آب داریپا شش دهد. اگرچه در درجه اول هدف ت س رانیو مد یسطح مل رندگانیگمیپو اما  ،تمنابع آب ا

باشد  یسکمتخصصان و هر  ،انیدانشگاه نیهمچن ایجامعه توسعه ترهتردگزارش مورد توجه گس نیاست که ا دیام

  ی مبتنی بر طبیعت باشد.هاپشتیبانی روشبا  داریعادالنه و پا یآب ندهیآ کی جادیمند به اکه عالقه

 نیب تالش مشتتترک جهینت ،توستتعه آب ستتازمان ملل ینستتخه گزارش جهان جدیدترین عنوانبهگزارش  نیا

-UNESCO-IHP، UNU،سازمان ملل ستیزطیمحبرنامه  ،سازمان ملل متحد نبرنامه عمرا ،فائوسرآمد  یهاآژانس

INWEH  ه توستتتط منطقه ارائه شتتتد یزهاانداچشتتتمدر مورد  یلیو مطالب تکم ،استتتت برنامه جهانی ارزیابی آبو

UNECE، UNECLAC، UNESCAP، UNESCWA نیا .استتتت در ابوجا ونستتتکوی یچند بخشتتت یاو دفتر منطقه 

شارکت هادادهاز  نیگزارش همچن شرکا نیچند یهاو م ضو و  ضا ،سازمان ملل متحد یع شاوره فن تهیکم یاع  یم

از  یادهگستر فیکه ط یمتعدد یردولتیغ یهامتخصصان و سازمان ،دانشمندان نیو همچنبرنامه جهانی ارزیابی آب 

 مند شد.بهره ،نددهمیو اطالعات مربوطه را ارائه  هاداده

ضا ،الذکرفوق یهااز آژانس برنامه جهانی ارزیابی آب رخانهیاز طرف دب میخواه یم شرکا ءاع سازمان ملل  یو 

سا سندگانینو نیمتحد و همچن ست چند دیو معتبر که ام رینظیگزارش ب نیا یجمع دیتول یهمکاران برا ریو   نیا

سخاوتمندانه  گذاریارائه و به اشتراک لیدلبه 1تزیکو دیوی. دمیرا داشته باش یکمال تشکر و قدردان ،نسخه داشته باشد

 ست.ا ویژه تشکر و قدردانی ستهیشا ،گزارش دیتول ندیخود در طول فرآ علمدانش و 

                                                           
1 David Coates 
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برنامه جهانی ارزیابی  رخانهیدب یزبانیم یبرا منطقه آمبرابودجه برنامه و از  نیتأم یبرا ایتالیاز دولت ا قاًیعم

س 1ال کلمبال الیدر و آب سگزار اریدر پروجا ب سهم آنها در تولمیسپا سازمان ملل نقش  یگزارش جهان دی.  سعه آب  تو

 داشته است. یاساس

و  برنامه جهانی ارزیابی آبخود از  یاتیح تیحما دلیلبه ،ونستتتکویکل  ری، مد2یآزوال یز آدرا ویژهتشتتتکر  با

 یللالمبینصتتندوق  سیرئ ،اف. هونگبو لبرتیگ یهاییراهنمالل متحد. توستتعه آب ستتازمان م یگزارش جهان دیتول

شاورز سعه ک شار را امکان پذ نیا ،سازمان ملل متحد دفتر آب سیرئهمچون ، ( (IFADیتو ست.  ریانت آخرین کرده ا

سأ ست که م  هارنامهیکه نام آنها در تقد برنامه جهانی ارزیابی آب رخانهیاز همه همکاران خود در دب مانهیصمله این ا

 شود. لینست تکمتوامیآنها ن فداکاریگزارش بدون تخصص و  نی. امیسپاسگزار مانهیذکر شده است صم

 

 

  

                                                           
1 Villa La Colombella 

2 Audrey Azoulay 
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د کنمی دیتقل ایاستتتتفاده طبیعی  یندهایفرآالهام گرفته و از  عتیطب از ،(NBS1) عتیبر طب یمبتن یهاکارراه

مد تا ندبهتر آب  تیریبه  مک ک ندهد نتوامی عتیبر طب یمبتن کارراهیک . ک ظت  در بر دار فا  یبازستتتاز ایح

این باشد.  یمصنوع ایاصالح شده  یهاستمیدر اکوس یعیطب یندهایفرآ جادیا ای تیتقو ایو /  یعیطب یهاستمیاکوس

( زانداچشتتمدر یک مثال  عنوانبهکالن ) ایتوالت خشتتک(  کیمثال  عنوانبهخرد ) یهااسین در مقتوامیها را کارراه

 به کار بست.

در امر  نیاستتتت. ا افتهی شیافزا یقابل توجه طوربه عتیبر طب یمبتن یهاحلراهبه  توجه ریاخ یهاستتتالدر 

صل انیجر سترده فیدر ط ریاخ یهاسالدر  یا ستیس یهاشرفتیاز پ یاگ و  ییغذا تیامن ،، از جمله در منابع آبیا

س ییاهووآب راتییو تغ یشهر یهاگاهسکونت ،ایکاهش خطر بال ،ستیزطیمح ،یستیتنوع ز ،یکشاورز ت. مشهود ا

شدهروند  نیا شان پذیرفته  سا ازیشناخت ن حولمنافع  ندهیفزا ییدهنده همگران شنا اقدامات  ییبه اهداف مشترک و 

اهداف  بینقابل مت یوابستگ ییدتأ قیاز طراهداف توسعه پایدار سازمان ملل که در برنامه ؛ امری متقابل استی تیحما

  .تشکل نشان داده شده اس نیبه بهتر ،مختلف آن خردو کالن 

ست یبرا ستور کار  یابید سعه پا یبرا 2030به د مهم خواهد مری های مبتنی بر طبیعت اکارراهاجرای  ،داریتو

شد.  معمول و جاری یکردهایآب با رو داریپا تیبود. امن صل نخواهد  ضدیت  یبه جا تهای مبتنی بر طبیعکارراهحا

سوی روشکارراه جهیو در نت ،دنکنمیکار  عتیبا طب با طبعیت جاری  و ی معمولهاهای مهمی را برای حرکت  به فرا

 د.نکنمیمنابع آب فراهم  تیریدر مد یکیدرولوژیو ه یاقتصاد ،اجتماعی یسودها در جهت افزایش

بهبود  ،ییمواد غذا داریپا دیتول ستتتویبه  شتتترفتیبه پ یابیدستتتت دبخشینو ،های مبتنی بر طبیعتکارراه

ستگاه سان یهازی س ،یان ستر شت و کاهش  نیبه خدمات تأم ید سکآب و بهدا ست.  یایبال ری ن ایمربوط به آب ا

 د.بر منابع آب کمک کنن تغییرات اقلیمی راتیبه تأث ییپاسخگو درنند توامی نیهمچن هاکارراه

 میترم راحیطاز منظر  د کهکنمی یبانیپشتتتدورانی )چرخشتتی( اقتصتتاد  کیاز  ،های مبتنی بر طبیعتکارراه

ست ایو اح شونده ضا شتریب یوربهره شیو باعث افزا شونده ا از  ،یآلودگ از یریو جلوگ عاتیمنابع با هدف کاهش 

اقتصاد  ایرشد سبز  میاز مفاه نیهمچن ،های مبتنی بر طبیعتکارراه. شودمی افتیاستفاده مجدد و باز قیجمله از طر

از اقتصتتاد  تیاحم یبرا یعیطب یندهایو مهار فرآ یعیاز منابع طب داریکه باعث استتتفاده پا ،دکنمی یبانیستتبز پشتتت

از  یطیمحستیز و یاقتصاد ،یمشترک اجتماع منافع نیآب همچن یهای مبتنی بر طبیعت براکارراه. کاربرد شودمی

سالمت و مع سان شتیجمله بهبود  صاد ،ان شد اقت سب ،داریپا یر شاغل منا ش ،م س یو نگهدار یتوانبخ و  مستیاکو

شترک  منافع نیاز ا یرا به همراه دارد. ارزش برخ یستیتنوع ز تیحفاظت و تقو صم منجر بهند توامیم قابل  ماتیت

 باشد. هاکارراهاین به نفع  یگذارهیسرما ریتوجه و چشمگ

ستفاده از  تجربه فزاینده در خصوص و یبا وجود سابقه طوالن ،وجود نیا با هنوز  ،های مبتنی بر طبیعتکارراها

های مبتنی بر طبیعت را کارراه یهانهیمنابع آب گز تیریو مد گذاریاستتتیستت که در آنها وجود دارد یاریموارد بستت

سأرندیگمی دهیناد شد یهیبد هاکارراهاین  ییکه کارآ یدر موارد یحتله ؛ این م شده با ست و اثبات  شاهده ا . قابل م

                                                           
1 Nature based Solutions 
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سر یعل ،مثال عنوانبه شد  شان  ،های مبتنی بر طبیعتکارراهدر  یگذارهیسرما عیرغم ر میزان این که  دادشواهد ن

 منابع آب است. تیریمد یهارساختیدر ز یگذارهسرمای کل از ٪1 ریهنوز هم ز گذاریسرمایه

 حدی یدادهایو رو تیفیک ،میزان در دسترس بودن ،آب جهان: تقاضا

در حدود  و ...  مصرف یالگو رییو تغ یتوسعه اقتصاد ،تیاز رشد جمع یتابع عنوانبهآب  یبرا یجهان یتقاضا

ست و ط شیل در حال افزاسا در 1٪ شد قابل توجه اب ندهیدو دهه آ یا ضایافتخواهد  افزایش یر و  ینعتص ی. تقا

 نیشتتتریب یاگرچه در کل کشتتاورز ،افتیش خواهد یافزا یکشتتاورز یاز تقاضتتا ترعیستتر اریآب بستت یبرا یخانگ

صرف ضا بیقر تیکننده خواهد بود. اکثرم شورها ،آب ندهیفزا یبه اتفاق تقا صاد در حال  ییدر ک سعه تبا اقت در  ایو

 افتد.یحال ظهور اتفاق م

مناطق  ورو از این  ،استتت و ستترعت گرفتن دیدر حال تشتتدی ماقلی رییتغ دلیلبهآب ی چرخه جهان ،همرمان

نفر  داریلیم 6/3 که شتتودمیزده  نیتخم ،وند. در حال حاضتترشتتمیتر خشتتک، تر و مناطق خشتتک، مرطوبمرطوب

دچار کمیابی بالقوه  طوربه لماه در ستتتا کیند که حداقل کنمی یزندگ ی( در مناطقیجهان تیاز جمع یمین باًی)تقر

 نفر برسد. اردیلیم 7/5-8/4به حدود  2050ند تا سال توامی تیجمع نیا آبی هستند و

ستتت. انتظار ابدتر شتتده  نیالت یکایو آمر ایآستت ،قایآفر یهادر همه رودخانه باًیآب تقر یآلودگ ،1990دهه  از

 ستیزطیمح ،سالمت انسان نسبت به داتیتهدامر  نیشود و ا شتریب یبعد یهاآب در دهه تیفیرود که کاهش کیم

که بسته به  است یمواد مغذ بار آلودگی، یآب در سطح جهان تیفیچالش ک نیترعی. شادهد شیرا افزا داریو توسعه پا

 ینیبشیرند. پدا ریآب تأث تیفیبر ک زین ییایمیهمراه استتت. صتتدها ماده شتتی نیز پاتوژن بار آلودگیاغلب با  ،منطقه

 یاصل لیدل و فتدیب اتفاقبا درآمد کم و متوسط  یدر کشورها هاندهیدر معرض آال گیریقرار شیافزا نیشتریب شودمی

 فاضالب است. تیریمد یهاستمیکمبود س ی ورشد اقتصاد ،تیجمع شیفزاامر ا نیا

راه هم یو خشکسال لیس میزان ریسکدر  ایشده ینیبشیپ راتییآب با تغ تیفیو کمیزان دسترسی  هایروند

نفر در  اردیلیم 6/1به حدود  کنونینفر  اردیلیم 2/1از  لیست ریستکتعداد افراد در معرض  شتودمی بینیپیشاستت. 

صد از جمع 20 باًی)تقر ابدی شیافزا 2050سال  ضر  ی کهتیجهان(. جمع تیدر /  نیزم بیتخر ریتأث تحتدر حال حا

بر اساس  "یعیطب یایبال" دسته از نیمهمتر نیزده شده و ا نینفر تخم اردیلیم 8/1 ی هستندو خشکسال ییزاابانیب

 ( است.GDP) یناخالص داخل دیتولسرانه به نسبت  یاقتصاد-اجتماعی ریو تأث ریمومرگ

 زیستتخریب محیط

 یجهان اراضی از ٪30منابع آب است. اگرچه حدود  تیریمد یهاچالش شیافزا یاصل لیدل ستمیاکوس بیتخر

ست یباق یجنگل سوم ا ،مانده ا ضع مناطق نیاما حداقل دو   ،د. اکثر منابع خاک جهاننشده قرار دار بیتخر تیدر و

شاورز یهانیدر زم ژهیوبه شرا ،یک سبتاً طیدر  سط، ن شمقرار دارند و  ضعیف اریسب ای فیضع متو نیز  یز فعلانداچ

شانگر شدن امیوخ ن ضع نیتر  ست تیو سطه بر چرخه آب یجد یمنف راتیبا تأث که این تخریب همراه ا  زانیم به وا

سطح شیو افزا در خاککمتر آب  رهیذخ ،ریباالتر تبخ سطهبه  یرواناب  سا شیافزا وا زده  نی. تخمخواهد بود شیفر
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 نیاز ب یانسان یهاتیفعال دلیلبهدر سراسر جهان  یعطبی بتاال مناطق از درصد 71–64 بین  1900از سال  شودمی

داشتتتته  یدرولوژیدر ه یو جهان یاتا منطقه یمحل اسیاز مق یاعمده یمنف راتیتأث راتییتغ نیرفته باشتتتد. همه ا

 .است

س رییتغ نیوجود دارد که چن یشواهد ستان نیچند یبه نابود خیدر طول تار یستمیاکو  شده منجر یتمدن با

ست.  ضر ا ست که آ نیسوال مهم ادر حال حا شت مینتوامی ایا سرنو شابه جلوگ یاز  سخ ب م؟یکن یریم سوال  نیه اپا

ست که با آن کار اسمت اقداماتی  به عتیطبانجام اقداماتی بر ضد از وضعیت  رییما در تغ ییبه توانا یحداقل تا حدود

های مبتنی بر طبیعت اشتتاره کارراهن به توامی ،که از جمله این کار کردن با طبیعت داشتتت خواهد یبستتتگند کنمی

 کرد. 

 نقش اکوسیستم در چرخه آب

 ختارسابر ، سیستمدر میان یک آب و نحوه حرکت آن  تیفیبر کمحیط طبیعی  کیدر  یکیاکولوژ یندهایفرآ

قابل  راتینند تأثتوامی این مواردهمه  وذارد گمی ریتأث گذاریرستتوبو همینطور و انتقال رستتوب  شیفرستتا ،خاک

شند. اگرچه در هنگام  یدرولوژیبر هتوجهی  شته با سی دا شش زمبرر  نیشتریب هااغلب به جنگل یدرولوژیو ه نیپو

 ،آب لیتبد و رهیذخ ،در کنترل حرکت هادارند. خاک ینقش مهم زین یزراع اهانیاما علفزارها و گ ،شتتتودمیتوجه 

و  ندهایآن فرا دارد که به موجب های مبتنی بر طبیعتکارراهدر  یعملکرد ینقش یستیهستند. تنوع ز ی و مهماتیح

 د.کنمیمهیا را  ستمیاکوسارائه خدمات  ،نیو بنابرا کرده یبانیرا پشت ستمیاکوس یعملکردها

پوشش  ن کهشاید به جای آ دارند. ایقاره تا یمحل اسیمق در یبارندگ افتیدر باز شگرفی ریتأث هاستمیاکوس

آب مورد توجه  "کننده تافیباز" یک عنوانبهبهتر باشد  ،آب در نظر گرفته شود "مصرف کننده" کی عنوانبهگیاهی 

سطح جهانگیرد قرار سا اهانیاز تعرق گ ینیزم یهابارش از ٪40تا  ،ی. در  ش نیزم ها ازریتبخ ریو  که  ،شودمی ینا

در مقابل ) زیحوزه آبخ یهاتیدودمحمدنظر قرار دادن منبع استتتت. با  نیمناطق از ا یدر برخ هایبارندگ نیشتتتتریب

ضه " صممبنایی برای مدیریت باید گفت  عنوانبه( "یبارندگحو ضی ماتیت مکان ممکن  کیدر  مرتبط با کاربری ارا

 . دوردست داشته باشد یهادر مکان ستیزطیاقتصاد و مح ،مردم ،منابع آب یبرا یاست عواقب قابل توجه

های مبتنی بر طبیعت کارراه مانند یعیطب مهین ای یعیطب یهاستتتمیآب( از ستت یستتبز )برا یهارستتاختیز

ستفاده  شابه ز ایمعادل  منافعیمنابع آب را با  تیریمد یهانهیند تا گزکنمیا ساختیم ستر یآب یهار  یمعمول یخاک

 کارراه ای یاصل حلراه تنها قادرند عتیبر طب یمبتن یکردهایرو ،طیشرا ی( فراهم کنند. در برخیکیزی)ساخته شده / ف

و این ( را ارائه دهند ییزاابانیو ب نیزم بیبا تخر مقابله یبراز طبیعی انداچشتتمیک  احیای ،مثال عنوانبه) مناستتب

ست که ستر حلراه کی تنهااهداف مختلف  یبرا درحالی ا خانوار از  کیآب  نیمثال تأم عنوانبه)کرد دارد کار یخاک

با  دینند و باتوامی یسبز و خاکستر یهارساختیز . به هر حال در برخی موارد،(رسانی و شیرهای آبشبکه آب قیطر

ند. برخ کار کن نه نیاز بهتر یهم  عت در کارراه استتتتقرار یهانمو که عملکرد  هاییجاهای مبتنی بر طبی استتتت 

در  یناکاف اینامناسب ی قدیمی و خاکستر رساختیبا ز ،یفعل تید. وضعنبخشیرا بهبود م یخاکستر یهارساختیز

د که کنمی جادینوآورانه ا یهاحلراه عنوانبهراهکاهای مبتنی بر طبیعت  یرا برا ییهافرصتتتت ،ستتتراستتتر جهان
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 شیآب افزا تیریو مد یزیررا در برنامه یشتتتیو مع یریپذطافمالحظات انع ،ستتتمیخدمات اکوستت یزهاانداچشتتم

 .دهدمی

خدمات  یهاوهگر ها قادرندکارراهاین استتتت که  نیا های مبتنی بر طبیعتکارراه یاصتتتل یهایژگیاز و یکی

س شد. از ا کیاگر فقط  یرا با هم ارائه دهند حت یستمیاکو معموالً  های مبتنی بر طبیعتکارراه ،رونیمورد مداخله با

د. نکنمیب کمک آو خطرات  تیفیک ،تیهمزمان به کم طوربهو اغلب  دهندمیمرتبط با آب را ارائه  تیمز نیچند

کمک  ستمیس یکلآوری تاب جادیاست که در آن به ا یروش ،های مبتنی بر طبیعتکارراه یدیکل یایاز مزا گرید یکی

 د.کنمی

 برای مدیریت میزان آب در دسترس بر طبیعت های مبتنیکارراه

 نیبه تأم ،نتقالنفوذ و ا ،آب رهیرطوبت و ذخ ،یبارندگ تیریمد قیعمدتاً از طر ،های مبتنی بر طبیعتکارراه

ساخت  نهی. گزشودیم جادیانسان بهبود ا یازهاین یزمان و مقدار آب موجود برا ،که در مکان یطوربه ،پردازد یآب م

 یهاتیو محدود هاینگران ،کاهش رواناب موجود ،رسوب الیتوسط  یاندهیفزا طوربه ،شتریب)سد(  ذخیره آب مخازن

صرفه برای ساخت بهی مناسب و مقرونهااز سایت شرفتهیپ یاز کشورها یاریکه در بس تیواقع نیو ا یطیمحستیز

شده  ستفاده  ستسد ا سشودمیمحدود  ،ا شکال ذخ ،از موارد یاری. در ب ستآب  رهیا سدار دو چون هم ستمیاکو

 یهارستتتاختیز د نستتتبت بهننتوامی ،ینیرزمیز یهاآبکارآمدتر  تغذیهبهبود رطوبت خاک و  ،یعیطب یهابتاال

 .باشد ترهصرفبهو مقرون دارتریمانند سدها پا یسنت یخاکستر

شاورز سخگوئی بهنیازمند  یک ضا بینیپیش شیافزا پا ستفاده از  ردعملکبا بهبود  ییمواد غذا برای شده تقا ا

 یهاحلراه یمهم استتتت. ستتتنگ بنا ازین نیارفع و آب در استتتت  خودآبی  یحال کاهش ردپا نیمنابع خود و در ع

شده  شد"شناخته  س ییمواد غذا دیتول "یکیاکولوژ داریپا دیت ست که خدمات اکو شمرا در  ستمیا شاورز زانداچ  ،یک

شش گ تیریبهبود مد قیمثال از طر عنوانبه شاورز". دهد شیافزا ،یاهیخاک و پو  ییامل کارهاشکه  ،"یحفاظت یک

ساندن  ستبا هدف به حداقل ر شش خاک و تنظ ،خاک کاری درد شت  تناوب میحفظ پو صوالک ست تمح ش ،ا  یرو

ست.  داریپا دیتول دیتشد یبرجسته برا حفظ  ای ایرا اح یستمیکه خدمات اکوس یاورزکش یهاستمیسآن دسته از ا

 دیتول ی،اثرات خارج در یاما با کاهش قابل توجه باال یورود یو دارا مؤثر یهاستتتمینند به اندازه ستتتوامیند کنمی

شند شته با ستاوردهاهای مبتنی بر طبیعت کارراه . اگرچهدا صت ،دهندمیارائه  یاریدر آب یقابل توجه ید  یهااما فر

صل س یوربهره شیافزا یبرا یا ست که عمده تول مید یهاستمیدر  را  د مزرعه(ی )در حخانوادگ یو کشاورز یفعل دیا

که در  ینظر یدهاند(. دستاورکنمی فراهمفقر کاهش و  شتیمع منافع را برای نیشتریرو بنیند )و از ادهمی لیتشک

 بیترت نیرود و بدیآب فراتر م یبرا یجهان یشتتده تقاضتتا بینیپیش شیاستتت از افزا یابیقابل دستتت یجهان اسیمق

 .دهدمیرا کاهش  یمصارف رقابت نیب مناقشات

ضر نکهیتوجه به ا با شهرها زندگ تیاکثر جمع در حال حا  های مبتنی بر طبیعت،کارراه ،ندکنمی یجهان در 

 یهارساختیبرخوردار است. ز ییباال تیاز اهم زین یشهر یهاگاهسکونتدر میزان آب در دسترس پرداختن به  یبرا

 یفن یو استتتانداردها ارهایمع جادینوظهور استتت که در حال ا یادهیپد ،ستتبز یهااز جمله ستتاختمان ،یستتبز شتتهر
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 یاندهیفزا طوربه نیزو صنعت کارها وکسب. ردیگمیرا در بر  های مبتنی بر طبیعتکارراه از یاریاست که بس یدیجد

 . عملکرد خود بهبود ببخشند یرا برا یآب تیند تا امندهمی ءرا ارتقا های مبتنی بر طبیعتکارراه

 های مبتنی بر طبیعت برای مدیریت کیفیت آب کارراه

 ید دسترسو به بهبو دهدمیرا کاهش  یکنندگان شهر نیتأم یآب برا هیتصف یهانهیهز منبع آب،حفاظت از 

شام ستا یدنیبه آب آ  اهانیها و گاکخ نیو علفزارها و همچن هابتاال ،هاد. جنگلکنمیکمک  ییسالم در جوامع رو

نقش  ،یمغذ مواد افتیو باز هاندهیآال ینگهدارجذب و  ،با کاهش بار رستتوبات ،شتتوند تیریمد یاگر به درستتت ،یزراع

 یهاستمیکوسو هم ا مصنوعی یهاستمیهم اکوس ،شودمیکه آب آلوده  یآب دارند. در موارد تیفیک میدر تنظ یمهم

 .آب کمک کنند تیفینند به بهبود کتوامی یعیطب

ساس کیهمچنان  ،یمواد مغذ ژهیوبه ،ی( از کشاورزگسترده) یانقطه ریمنبع غ یآلودگ سر در س یمشکل ا را

شورها ،جهان ست شرفتهیپ یاز جمله در ک سب برا ،های مبتنی بر طبیعتکارراه. ا ی مواجهه با این یکی از موارد منا

ستند هاآلودگی ستوامی هاکارراه نیا رای، زه سازند که خاک را  ستمینند خدمات اکو مواد  تیریبهبود مد یرابرا قادر 

 یهاآببه  مواد این نفوذ ایو  یو رواناب مواد مغذکرده کمتر را کود برای  رو تقاضتتا نیو از ا ،یدهبهبود بخشتت یمغذ

 .را کاهش دهد ینیرزمیز

 یشتتهر از رواناب یناشتت یو کاهش آلودگ تیریمد یبرا یاندهیفزا طوربه ی نیزستتبز شتتهر یهارستتاختیز از

 یبانیپشت یبرا یاهیگ یهازهکش ای هاچهو حوض هابامباغ  ،سبز یوارهاین به دتوامی ،مثال عنوانبه. شودمیاستفاده 

صف ضالب و کاهش رواناب  هیاز ت شاره کرد. هم بارانآب فا  ریکاهش تأث یبرا یشهر یهاطیدر مح هابتاالاز  نیچنا

 یهاندهیاز آال یعیوس فیط نیز سازب دستتاالهم  و یعیب طبتاال هم. شودمیو فاضالب آلوده استفاده  باران رواناب

شخص یاز جمله داروها ،نوظهور شتهکرده  هیرا تجز م سبت به  یو اغلب عملکرد بهتر و از حرکت باز دا  هایکاراهرن

 ند.کنمیممکن را فراهم  حلراهتنها  های مبتنی بر طبیعتکارراه ،ییایمیاز مواد ش یبرخ برایدارند.  یخاکستر

های مبتنی بر کارراه یهانهیگز ،مثال عنوانبهدارد.  ییهاتیمحدود های مبتنی بر طبیعتکارراهعملکرد  نحوه

صف یبرا طبیعت صنعت هیت ضالب  ستگ میزان بار آلودگیو  ندهیبه نوع آال یفا س یدارد. برا یآن ب ز منابع آب ا یاریب

ست  ،آلوده ستفاده از ممکن ا ساختیز یهاحلراها ستر ر های کارراه یعتصن یکاربردها ،حال نی. با اابدیادامه  یخاک

 در حال رشد است. ،یفاضالب صنعت هیتصف یبرا مصنوعی یهابتاال ویژهبه ،مبتنی بر طبیعت 

 های مرتبط با آبهای مبتنی بر مدیریت ریسککارراه

بع آب منا پذیری زمانیتغییر شیهمراه با افزا یو خشتتکستتال لیاز جمله ستت ،مربوط به آب یایو بال هاریستتک

سارات  ،اقلیمی راتییتغ دلیلبه صاد-اجتماعیمنجر به خ سطح جهان  یمیعظ یاقت  شودمیزده  نیتخم. شودمیدر 

 ای لیستت دادهایمتاثر از رخمعمول  طوربهند که کنمی یزندگ یو مناطق نواحیدر  یجهان تجمعی از ٪30که حدود 

حقق ت امکانمربوط به آب است و  وقایع حدیو  هاریسک شیافزا یاصل لیدل ستمیاکوس بی. تخرهستند یخشکسال

 .دهندمیرا کاهش های مبتنی بر طبیعت کارراه لیکامل پتانس
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 یاکردهیرو بیانجام دهند. ترک ریستتکدر کاهش  یقابل توجه ینند عملکردهاتوامیستتبز  یهارستتاختیز

 .هبود بخشدب اریرا بس ریسک یشود و کاهش کل نهیدر هز ییجوند منجر به صرفهتوامی یسبز و خاکستر یرساختیز

رزمین و جریان مدیریت جریان نفوذی به زید با ننتوامی لیستتت تیریمد یبرا ،های مبتنی بر طبیعتکارراه

 قیآب از طر یسازرهیذخ یفضا ،آن قیو انتقال آب از طر ستمیس یاجزا نیب یکیدرولوژیاتصال ه سطحی و از این رو

 ریو غ یستتاختار یکردهایاز رو یعیوستت فیکه شتتامل ط ،"لیبا ستت یزندگ"کند. مفهوم  جادیرا ا البیستت یهادشتتت

ست  یساختار  یمربوطه را براطبیعت  های مبتنی برکارراه ند کاربردتوامی ،دکنمیکمک  لیس یبرا "یآمادگ"به  وا

 .کند لیتسهکاهش ریسک سیل را  ،مهمتر از همهو  شتریو ب لیکاهش تلفات س

نند در توامیاما  ،ستندیمحدود به مناطق خشک ن ،وندشمی دهیکش ریبه تصو یهمانطور که گاه ،هایخشکسال

  ،های مبتنی بر طبیعتکارراهاز  یبیند. ترکک جادیفاجعه اآن  ریستتک نیز معمول کمبود آب ندارند طوربهکه  یمناطق

ساً همان موارد یکاهش خشکسال یبالقوه برا سا ست که برا یا ن بهبود دارد و هدف آ وجوددر دسترس بودن آب  یا

ستتت. ا دیاز کمبود شتتد یریجلوگ در جهت ،ینیرزمیز یهاآبها و از جمله خاک محیطآب در  یستتازرهیذخ تیظرف

 هاستمیاکوس یاد تا آب را هم برکنمیفراهم  محیطآب در  رهیذخ یرا برا ییهافرصت یدر بارندگ یفصل تغییرپذیری

 یهار سفرهدزمین و  سطح  ریز ژهیوآب )به یعیطب رهیذخ لیکند. پتانس نیتر تأمخشک یهاافراد در دوره یو هم برا

ست. یعیطب یایکاهش خطر بال ی( براینیرزمیز ست که تا کنون تحقق یافته ا سیار بیش از آن چیزی ا ی زیرنامهبر ب

 ریو ز یستتطح یستتازرهیذخ یهانهیاز گز یامجموعه دیبا یامنطقه اسیدر حوضتته رودخانه و مق یستتازرهیذخ برای

صورت افزا ردیدر نظر بگ اآنها( ر باتی)و ترک یسطح  یطیمحستیز جینتا نیبه بهتر ،منابع آب تغییرپذیری شیتا در 

 برسد. یو اقتصاد

 امنیت آبی: چندبرابر کردن منافع ءبرای ارتقا های مبتنی بر طبیعتکارراه

سترسی و کیفیت آب و کلی امنیت آبی با استفاده از بهبود میزان د ءقادر به ارتقا ،های مبتنی بر طبیعتکارراه

سک صادی و محیطمرتبط با آب و ایجاهای همزمان کاهش ری ست. د منافع اجتماعی، اقت ستی ا امکان ها کارراهاین زی

در های مبتنی بر طبیعت کارراه ،مثال عنوانبهند. کنیممختلف فراهم  یهابرد را در بخش-برد هایخروجی ییشناسا

 یشتتاورزک داریپا یو ستتودآور یوربهره شیباعث افزا رایز هستتتند یاصتتل انیشتتدن به جر لیدر حال تبد یکشتتاورز

س ستمیس یکل یایاما مزا ،دنوشمی ستر ست را نییپا یدگبه آب و کاهش آلو یمانند بهبود د . دهندمی شیافزانیز د

رعت در حال که به س ییمنابع آب به شهرها نیمتعدد در تأم یهارفع چالش نهیدر زم زیو حفاظت از حوضه آبر ءاحیا

نند از نظر توامی یستبز شتهر یهارستاختیاستت. ز افتهی یاندهیفزا تیاهم ،رشتد هستتند و کاهش خطرات در آنها

س تیفیک ،آب میزان دسترسی به شند. در زم یمثبت جینتا یو خشکسال لیآب و کاهش  شته با  ،ضالبآب و فا نهیدا

باشند که پساب  ایصرفهبهمقرون های مبتنی بر طبیعتکارراهنند توامیفاضالب  هیتصف یساخته شده برا یهابتاال

فراهم  یانرژ دیولاز جمله ت همینطور منافع دیگریو  یاریاز جمله آبشتترب ریمصتتارف غ یمناستتب را برا تیفیبا ک

 د.کنمی
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  هاو محدودیت هاچالش

 لیکه به پتانستت یاه گونهمبتنی بر طبیعت بهای کارراه)بزرگ مقیاس نمایی( مقیاس افزایی  یبرا ییهاچالش

. دعمومی هستتتتن یمحل ای یامنطقه ،یجهان یهااسیها و در مقدر بخش یتا حد ،کامل و قابل توجه خود برستتتند

سلط  دلیلبه ساختیزمبتنی بر  یهاحلراه منکوب کنندهادامه ت ستر هایر ستفادهکنون هایروشدر  یخاک  ی مورد ا

 در برابر یخیتار اینرستتی کی - یو مقررات ستتاختمان نیرفته تا قوانگمیعمو یهااستتتیاز ستت -عضتتو  یکشتتورها

ست. ا یباق کارهای مبتنی بر طبیعت هار سلط  نیمانده ا ستوامیت صاداق یابزارها ،عمران یند در مهند بر  یمبتن یت

 نیشتتد. اوجود داشتتته بانیز گذاران و عموم مردم استتتیدر ذهن ستت جهیدهندگان خدمات و در نتتخصتتص ارائه ،بازار

ستتتبت به ن های مبتنی بر طبیعتکارراهتصتتتور شتتتود  وند کهشتتتمی نیعوامل در مجموع منجر به ا ریو ستتتا لعوام

 مدی کمتر و ریسک بیشتر داشته باشند. کارآ( یساخته شده )خاکستر یهاستمیس

 برخی اوقات ودارد  ازین مختلفنفعان ذینهاد و  نیچند نیب یاغلب به همکارهای مبتنی بر طبیعت کارراه

در ذهن  بیعتهای مبتنی بر طکارراهبا  یهمکار برای یفعل ینهاد باتیدشتتوار استتت. ترت چنین امریبه  یابیدستتت

بت به آنچه ی نستتگذاران ملاستتتیو ستت یامنطقه زانیراز جوامع گرفته تا برنامه ،در تمام ستتطوح نکردند. دایتکامل پ

جود دارد. عدم درک ارتباطات و دانش و ،یکمبود آگاهنند انجام دهند توامیدر عمل  طبیعتهای مبتنی بر کارراه

های مبتنی کارراه یاجرا یبرا تیظرف یو کمبود کل ،اسیدر مق یسبز و خاکستر یهارساختیز یکپارچه کردننحوه 

 نکهیستتبز و ا ای یعیطب یهارستتاختی. در مورد عملکرد زکند ترهند وضتتعیت را پیچیدتوامی ،آب نهیدر زم بر طبیعت

 .مانده است یباقیی هاقطعیتعدم  ایو  هاافسانه ،به چه معناست یاز نظر عمل یستمیخدمات اکوس

. دهدمی لیرا تشتتکهای مبتنی بر طبیعت کارراه یزیکه چه چ ستتتیمشتتخص ن دقیقاوقات  یگاه ،نیهمچن

سب بیترک نییتع یبرا ساختیز یهانهیو گزهای مبتنی بر طبیعت کارراه ی ازمنا ستر ر ابزار و  ،یفن ییراهنما ،یخاک

س هابتاالمانند  ،یعیطب یهاستمیاکوس یکیدرولوژیه یروش وجود ندارد. عملکردها س ،هادشت البیو  کمتر از  اریب

در  یحتطبیعت  های مبتنی برکارراه ،جهیقابل درک استتت. در نت ،شتتودمیارائه  یخاکستتتر یهارستتاختیدر ز نچهآ

 یتا حد تیوضع نی. اشودمیگرفته  دهیناد شتریو توسعه ب یعیمنابع طب تیریو مد یزیرنامهدر بر ،هااستیس یابیارز

 یاز تجربه فعل یطرفانه و قویب یابیبا عدم ارز ژهیوو بههای مبتنی بر طبیعت کارراه در یو توستتتعه ناکاف قیبا تحق

 ای ستتتهیستتتود در مقا به نهیهز لیتحلوهیو تجز ،آنها یکیدرولوژیز نظر عملکرد هاویژهبه ،بر طبیعت های مبتنیکارراه

 .شودمی بیترک یخاکستر یهاحلراههمراه با 

 نند به دستتتت آورند وجود دارد و نیاز هستتتت اینتوامی هایی در خصتتتوص آنچه اکوستتتیستتتتمهامحدودیت

شوند. هامحدودیت س ی درمنف رییکه فراتر از آن تغ ،"نقاط اوج" ،مثال عنوانبه شناخته  شت  رقابلیغ مستیاکو برگ

 هاستمیکوساحمل محدود  تیظرفشناخت  نی. بنابراده استش میشده اما به ندرت ک یپردازهینظر یبه خوب ،شودمی

 بیر به آستتتمنج (یو مواد ستتتم هاندهیمثال افزودن آال عنوانبه) یکه هرگونه تنش اضتتتاف ییهاآستتتتانه نییو تع

 .است یضرور شودمی ستمیبه اکوس ریناپذبرگشت

 ،ستمیاکوسنوع  ریزیا )بسته به نوع  یدرولوژیبر ه هاستمیاکوس راتیدر تأث پذیریرییاز تغ ییباال درجهوجود 

 طبیعتهای مبتنی بر کارراه در مورد یکل اتیفرضت ی برای جلوگیری از( هشتدارتیریهوا و مدوآب ،طیمکان و شترا
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را کم  ینیرزمیآب زتغذیه  زانیم ،اندازه و سن ،تیموقع ،تراکم ،نند با توجه به نوعتوامیدرختان  ،مثال عنوانبه. است

 .دکنمی رییآنها با گذشت زمان تغ راتیهستند و نقش و تأث ایپو یعیطب یهاستمیکنند. س ادیز ای

در  ،هستتتند "صتترفهبهمقرون"استتت که  نیا مبتنی بر طبیعتهای کارراهدرباره  زیفرض غالباً مبالغه برانگ کی

شتتود. در  جادیرک امشتتت یایاز جمله در نظر گرفتن مزا ،یابیهنگام ارز دیبا صتترفه بودن(به)مقرون امر نیکه ا یحال

ند توامیهای مبتنی بر طبیعت کارراهکاربردهای از  یکه برخ یحال  نهیبدون هز ای نهیکم هز کوچک اسیدر مقن

مثال  عنوانبه. های زیادی هستتتندیگذارهیستترمامستتتلزم  ،ی بزرگهااسیدر مق ژهیوبه ،هااز برنامه یبرخ ،باشتتند

استقرار برای باشد.  در هر هکتار متفاوت کایدالر آمر ونیلیند از چند صد تا چند متوامی ستمیاکوس احیای یهانهیهز

وجه به ت هاستتتت. اکنون ک یاما اغلب ناکاف یضتتترور مبتنی بر طبیعت دانش کافی در خصتتتوص آن محل کارراهیک 

عت کارراه تهی شیافزاهای مبتنی بر طبی کاران، اف ندر ما یرابرا  خود دانش دیبا هاکارراهاین  دستتتت ا از  تیح

این ملکرد ع یی، از بزرگ نمادیدج زهیانگ نیدهند و در صتتورت به هدر رفتن ا شیافزا به میزان زیادی یریگمیتصتتم

 کنند. یریجلوگ هاکارراه

 های مبتنی بر طبیعتکارراهدر جذب  عیتسر یبرا ریپذامکان طیشرا جادیا - هاپاسخ

سخ شامل ا هاچالش نیالزم به ا یهاپا ساً  سا  های مبتنی بر طبیعتکارراهدر آن که  شودمی یطیشرا جادیا

 منابع آب در نظر گرفته شود. تیریمد یبرا گرید یهانهیعادالنه در کنار گز طوربه

 مین مالیاستفاده از اهرم فشار تأ

و استتتفاده  جهت یرتغیندارد اما معموالً شتتامل  ازین یاضتتاف یلزوماً به منابع مال های مبتنی بر طبیعتکارراه

ست. به مرور زمان سرمامؤثر  لین پتانسسبز به لطف شناخت روزافزو یهارساختیدر ز یگذارهیتر از بودجه موجود ا

سرما ستمیگسترده در س یهاحلراهارائه  یبرا ستمیخدمات اکوس  ،دکنمی ترهصرفبهنقروگذاران را با دوام و مهیکه 

مدنظر قرار بت موارد مث نیا، اغلب های مبتنی بر طبیعتکارراه یگذارهیبازده ستتترما یابیارزدر وند. شتتتمی جیبستتت

 .ردیگمینرا در نظر  یو اجتماع یطیمح یاغلب همه موارد منف یخاکستر یهارساختیهمانطور که در ز، یرندگمین

اورزان کش ،یجوامع باالدست یرا برا یپول ریو غ یپول یهازهیانگ یطیمحستیخدمات ز یهاطرح یبرا پرداخت

ستنو  یعیطب یهاستمیو حفاظت از اکوس ءاحیا ،محافظت یبرا یخصوص یهانیو صاحبان زم و  یکشاورز به کار ب

و کنترل  لینترل سک ،آب میتنظمنافعی از جمله اقدامات  نید. اکنمیفراهم  را نیاستفاده از زم ی پایدارهاروش ریسا

سا سوب  شیفر ستفاده را برایو ر ست نییدر پااز آب کنندگان ا  و پایدار تیفیکآب با  نیاز تأم نیبنابرا ،ایجاد کردهد

 .دکنمیکمک  زاتیتجه یآب و نگهدار هیتصف یهانهیو به کاهش هزشده حاصل  نانیاطم

به ستتمت  یگذارهیستترما جیبستت یرا برا یادوارکنندهیام لیپتانستت "اوراق قرضتته ستتبز"در حال ظهور  بازار

 قیدق یارهایبر اساس مع زمانی که هاکارراهاین  که دهدمینشان  ژهیوو به دهدمینشان  های مبتنی بر طبیعتکارراه

 یبراند توامی زنی ید. بخش خصوصنداشته باش ید عملکرد خوبننتوامی شود یابیارز یگذارهیعملکرد استاندارد سرما

تخصتتص  جادیشتتود. ا تیو هدا کیتحر شتتترید بکنمی تیکه فعال یدر مناطق های مبتنی بر طبیعتکارراه شتتبردیپ

 .دکنمی لیامر را تسه نیا های مبتنی بر طبیعتکارراه یاز اثربخش یو آگاه یداخل
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ستیس تحول در شاورز یهاا س یک ستفاده اعتبار  نیتأم یبرا یمهم ریم های مبتنی بر کارراهاز  شتریبجهت ا

، و احتمااًل یکشتتاورز یهاارانهیبه اتفاق  بیقر تیاستتت که اکثر تیواقع نیامر مستتتلزم غلبه بر ا نیاستتت. ا طبیعت

 یشاورزکد ی، از تشدیو توسعه کشاورز قیدر تحق یبخش خصوص یگذارهیتمام سرما باًیو تقر یبودجه عموم تیاکثر

محصتتوالت  پایدار دیتول دیمفهوم تشتتدتبدیل . شتتودمی یآب یامن نا شیامر باعث افزا نیکه ا ،دکنمی تیمتداول حما

شاورز ستقراری از نظر اکولوژیکک شامل ا ساً  سا بهبود  یهاکیمثال تکن عنوانبهمبتنی بر طبیعت )های کارراه ، که ا

ستخاک تیریمد افتهی شده برا ،( ا شناخته  ست ینه تنها راه  ست ییغذا تیبه امن یابید  شرفتیپ نی، بلکه همچنا

 های مبتنی بر طبیعت برای آب است. کارراه  یمال نیدر تأم یبزرگ

گام  کیو سود(  نهیتر هزجامع لیتحلوهیتجز قیاز طرهای مبتنی بر کشاورزی )کارراهمشترک  یایمزا یابیارز 

نه فقط  و ایزابخش است. تمام م نیدر چند یکارآمد و استفاده از منابع مال یهایگذارهیبه سرما یابیدر دست یاساس

 کردیرو کیر به ام نیلحاظ شوند. ا یذارگهیسرما یهانهیگز یابیدر ارز دیبا ،یکیدرولوژیه جیمحدود از نتا ایمجموعه

و عملکرد  یریگمیدر تصم یریچشمگ یهاشرفتیکه منجر به پ دهدمیاما شواهد نشان  ،دارد ازین قیدق کیستماتیس

 خواهد شد. ستمیس یکل

 ایجاد یک محیط تنظیمی و قانونی

 یهارساختیز عمدتاً با در نظر گرفتن ،آب تیریمد یبرا یو قانون ینظارت یفعل یهاطیبه اتفاق مح بیاکثر قر

ند توامیچارچوب  نیدر ایعت های مبتنی بر طبکارراههای وارد کردن بحثاغلب  ،جهی. در نتاندهافتیتوسعه  یخاکستر

های کارراهتر مؤثر ءن با ارتقاتوامی ،ینظارت یهامیدر رژ دیشد راتییانتظار تغ یبه جا ،حال نیباشد. با ا زیچالش برانگ

عت  فتیدستتتت  یادیبه موارد ز ،موجود یهاچارچوب قیاز طرمبتنی بر طبی کانا قانون ییها. در م  که هنوز 

سازینتوانم ساند توامیروند  نیدر ا دیقدم مف نیاول ،وجود ندارد د شد  نیا ییشنا های کارراهچگونه  وکجا  کهامر با

 . کند یبانیموجود در سطوح مختلف پشت یزیربرنامه یکردهایند از روتوامی مبتنی بر طبیعت

سه یبرا یمل نیقوان سطح محل های مبتنی بر طبیعتکارراه یاجرا لیت س یدر  ستندمهم  اریب عداد اندک . ته

اتخاذ  طبیعت های مبتنی برکارراه جیترو یبرا یرا در ستتطح مل ینظارت یهاچارچوب ،کشتتورها ی ازاما رو به رشتتد

 یهارستتتاختیدر ز یذارگستتترمایهو نظارت بر  میتنظ یبرا یمل یچارچوب قانون کی ،در پرو ،مثال عنوانبه. اندهکرد

شند.  محرکنند توامی زین یمنطقه ا یهاشد. چارچوب بیصوسبز ت  قیاروپا از طر هیحادات ،مثال عنوانبهتحوالت با

های کارراهاستقرار  یهافرصت ،زیستمحیطمنابع آب و  ،یکشاورز نهیخود در زم یهااستیو س نیدر قوان یهماهنگ

 داده است. شیافزا یقابل توجه زانیرا به ممبتنی بر طبیعت 

مختلف  یهانامهاز توافقو استتتفاده  ییپاستتخگو یرا برا یراههای مبتنی بر طبیعت کارراه ،یستتطح جهان در

 راتتغییستتتازمان ملل درباره  نامهمانیچارچوب پ ،یکیولوژیتنوع ب ونیکنوانستتت ویژهبهچند جانبه ) یطیمحستتتتیز

ه ی پذیرفتها، چهارچوبایبال کاهش ریسک در مورد Sendaiچارچوب  ،هابتاال خصوص رامسر در ونیکنوانس ،یمیاقل

صوص تغییر اقلیمشده برای امنیت غذایی و موافقت شورهانامه پاریس در خ ضو ارائه  ی( به ک ضمن ادهدمیع  نکهی.  
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های مبتنی بر کارراه ءارتقا یبرا یاساس یپرداخته است. چارچوب زین یو اجتماع یاقتصاد یهابه ضرورت هاکارراهاین 

 است.یدار آن پابا اهداف توسعه  1داریتوسعه پا یبرا 2030امه طبیعت برن

 های بین بخشیکاریبهبود هم

 یکردهاینستتبت به رو یو نهاد یبخشتتنیب یاز همکار یباالتر اریبه ستتطوح بستت های مبتنی بر طبیعتکارراه

 امر نیا ،حال نیا از استفاده شود. بانداچشم یک اسیکه در مق یهنگام ژهیوبه ،داشته باشد ازین یخاکستر رساختیز

 کند. جادیا کار مشترک دستور ای کردیرو کیتحت  هاگروه نیگردهم آوردن ا یرا برا ییهاند فرصتتوامی نیهمچن

بهتر  یاستتت. هماهنگبستتیار منقطع و از هم گستتیخته همچنان  اریگذاستتتیستت ،از کشتتورها یاریدر بستت 

ستیس صاد یهادر برنامه هاا ست.  یکل ازین کیدر نوع خود  یو اجتماع یطیمحستیز ،یاقت های مبتنی بر کارراها

این  ییوانات اریز ،نیز هستتتبه آن  یابیدستتت یبرا یالهیبلکه وستت شتتودمیمنتفع  یهماهنگ نیچناز نه تنها  ،طبیعت

ی هاحکام و ماموریتااستتت.  یکیدرولوژیه جیمشتتترک متعدد و اغلب قابل توجه فراتر از نتا یایدر ارائه مزا هاکارراه

های مبتنی بر طبیعت کارراهبه کارگیری سرعت  یقابل توجه طوربهنند توامی گذاریاستیسطح س نیاز باالتر صریح

 را بهبود بخشند. یبخشنیب یکرده و همکار عیرا تسر

 مبانی دانشی بهبود

صوص  شی در خ گیری ق به کارخی موارد از جمله از طریهای مبتنی بر طبیعت که در برکارراهبهبود مبانی دان

ست. های علمی دقیقبحث سی ا سا صمتر، یک الزام ا شده به متقاعد کردن ت د زنده در مور رندگانیگمیشواهد ثابت 

 استتت که نیا شتتودمیطرح که مرتباً م ینگران کی ،مثال عنوانبهد. کنمیکمک  های مبتنی بر طبیعتکارراه ماندن

س یبراهای مبتنی بر طبیعت کارراه ست که ز یبدان معن نی، و ازمان طوالنی نیاز دارندخود  ریبه تأث دنیر ساختیا  ر

ستر ست. با ا ترعیسر یخاک شان  ،حال نیا سأکه  دهندمیشواهد ن ارائه  یبرا یزمان یهاو بازه دهوبن نیلزوماً چنله م

 .شوند سهیمقا یخاکستر رساختیز یهاحلراهمطلوب با  طوربهنند توامی ایمزا

قابل توجه  ییدارا کیند توامیجامعه  - عتیو تعامل طب ستتتمیجامعه از عملکرد اکوستت یمحل ای یستتنت دانش

 .ردیصورت گ ییهاشرفتیپ دیبا یریگمیو تصم یابیدانش در ارز نیا سازییکپارچهباشد. در 

های مبتنی بر کارراهاستتت که براستتاس آنها هم  یمشتتترک یارهایمع یتوستتعه و اجرا ،داریک پاستتخ اولویت

 یابیارز یمشتتتترک برا یعموم یارهای. معباشتتتند یابیمنابع آب قابل ارز تیریمد یبرا گرید یهانهیو هم گزطبیعت 

ستر یهاحلراهمثال  عنوانبهمنابع آب ) تیریمد یهانهیگز سعه  یردمو صورتبهند توامی( یسبز در مقابل خاک تو

شترک و کل ط یایمزا ریسا ،یکیدرولوژیه یایمزا هی. درج کامل کلابدی سخدمات ا یایو مزا هانهیهز فیم  ستمیکو

س ازین کی( نهیهر گز ی)برا سا ست. ا یا صول به یک به  ازیبه نوبه خود ن نیا مربوطه  نفعیذ یهاگروه نیتوافق در بح

 مختلف دارد.

                                                           
1 2030 Agenda for Sustainable Development 
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 داریتوسعه پا یبرا 2030به دستور کار  یابیآب در دست تیریمد یبرا های مبتنی بر طبیعتکارراهسهم بالقوه 

س های مبتنی بر طبیعت،کارراه ست یرا برا ییباال لیپتان آب(  یرو)  16SDG اهداف  شتریبه ب یابیکمک به د

ستق طوربهسهم  نیکه ا ییهاحوزهد. ندهمیارائه  شمگ راتیتأث میم سا یو قابل توجه ریمثبت چ سعه  ریبر  اهداف تو

ستتتالم  یزندگ ،(2.4هدف  ویژهبه ،SDG 2) داریپا یاز کشتتتاورز تیحما یآب برا تیمربوط به امن ،ذاردگمی پایدار

(SDG 3)، ساختیساخت ز  SDG)یشهر داریپا یهاسکونتگاه ،(SDG 9)مقاوم در برابر آب )مربوط به آب(  یهار

 ( است. SDG13هدف مربوط به تغییرات اقلیمی،  همینطورو  SDG 11) ی طبیعیایبال ریسکو کاهش   (11

شترک  یایمزا س اهدافدر رابطه با  ویژهبه های مبتنی بر طبیعتکارراهم از  ستیزطی/ مح ستمیمربوط به اکو

و تنوع  هاستمیو حفاظت از اکوس ) 14SDG () هاانوسیو اق یدر مناطق ساحل نیاستفاده از زم یجمله کاهش فشارها

از نظر  های مبتنی بر طبیعتکارراهمشتتتترک  یایکه مزا گریاز مناطق د یقابل توجه استتتت. برخ )2SDG (یستتتتیز

رشتتد  ؛یانرژ :شتتودمیرا شتتامل  یکشتتاورز گرید یهاجنبه ،دارند ییباال خروجی خاص طوربه SDGبه  یابیستتتد

صاد سب براداریو پا ریفراگ یاقت شتغال کامل و مولد و کار منا سکونتگاه جادیا ،همه ی؛ ا سان یهاشهرها و   ،ریفراگ یان

 آن. راتیو تأث یمیاقل راتییبا تغ مقابله؛ و دیتول یاو الگوه داریاز مصرف پا نانیاطم ؛داریمقاوم و پا ،منیا

 حرکت به جلو

 ر عصر حاضردمنابع آب  تیریمد یدیکل یهاچالشدر رفع های مبتنی بر طبیعت کارراه شتریبهر چه استقرار 

سیحفظ و بهبود  یبرا ستر سککاهش و همینطور  آن به آب و کیفیت میزان د س یامر ،مربوط به آب هایری سا  یا

واهد بود و خآب همچنان رو به کاهش  تیامن ،های مبتنی بر طبیعتکارراه عتریستتر به کارگیری هرچهاستتت. بدون 

سرعت ن این امر احتماالً ست زیبه  حرکت فراتر از حد  یبرا یاتیح های مبتنی بر طبیعت ابزاریکارراه. رو به کاهش ا

های مبتنی بر کارراهبه کارگیری  شیافزا یبرا هاو فرصتتتت هاضتتترورت ،حال نی. با ادهدمیه های متداول ارائکارراه

 ناشناخته هستند.  همچنانطبیعت 

                                                           
ارایه شده و هشت زیرهدف برای  "همه یآب و بهداشت برا داریپا تیریبه آب و مد یدسترس نیتضم "مترجم: ششمین هدف از اهداف توسعه پایدار است که با عنوان  1

 ارزیابی عملکرد کشورها در نیل به این اهداف دارد: 

 همه یصرفه برابهسالم و مقرون یدنیو منصفانه به آب آشام یجهان یتحقّق دسترس -6–1

که در  یزنان و دختران و افراد یازهاین حاجت در مالءعام، و بذل توجه خاص به یانجام قضادادن به انیهمه و پا یو منصفانه برا یبه بهداشت کاف یابیدست -6–2

 کنندیم یزندگ ریپذبیآس طیشرا

خطرناک در آب، با هدف  ییایمیش باتیواد و ترکم یحداقل رساندن آزادساززباله در منابع آب و به هیتخل یکنشهیر ،یکاهش آلودگ قیآب از طر تیفیبهبود ک -6–3

 جهان  اسرو مصرف امن مجدد مواد در سر افتیباز یهاتفعالیقابل مالحظه  شینشده به نصف و افزا هتصفیآلوده  یهاکاهش منابع آب

بود آب و کاهش قابل مالحظه با مشکل کم ییارویرو یبرا ن،یرشی آبآب و عرضه  داریاستخراج پا نتضمی و هاه حوزمصرف آب در همه  ییاراکقابل مالحظه  شیافزا -6–4

 که از مشکل کمبود آب در رنج هستند، افرادی تعداد

 رزیمناسب فرام یهایهمکار قطری از جمله از سطوح،( در همه یمرز نیب ایمنابع آب مشترک ) داریپا تیریمد -6–5

  هاهاچیو در ینیرزمیآب ز یهاها، سفرهها، رودخانهها، تاالبها، جنگلبا آب(، از جمله کوهمرتبط ای) یآب هایاکوسیستم یایحفاظت و اح 6–6

 یهامرتبط با آب و بهداشت، از جمله در حوزه یهاتیها و فعالدر برنامه یسازتیظرف یدر حال توسعه برا یاز کشورها تیوحما یالمللنیب یهایگسترش همکار -الف - 6

 افتیباز یهایفاضالب و فناور هیآب، تصف ییو کارا یوربهره یارتقا ،ییزدانمکاستحصال آب، 

 آب و بهداشت تیریدر بهبود مد یّمشارکت جوامع محل تیو تقو تیحما -ب- 6
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. عدم اندهآب بحث کرد تیریتحول در نحوه مدو  رییمداوم در مورد تغ طوربهآب  یتوستتتعه جهان یهاگزارش

به کارگیری  شیو افزا کرده تیتحول را تقوو  رییبه تغ ازین ،آب تیریدر مد هاستتتتمینقش اکوستتت ی ازشتتتناخت کاف

 ندتوامیفقط ن گرید ،تحولو  رییتغ نید. اکنمیفراهم را به آن  یابیدستتتت یبرا یابزار مبتنی بر طبیعتهای کارراه

به  با انجام اقدامات بهبود یافته در محل ،شتتتود و مهمتر از همه عیبه ستتترعت تستتتر دیبا رییتغ -باشتتتد  و آرزو آمال

و به حداکثر رساندن بازده و  ،هاریسکو  هانهیبه حداقل رساندن هز دیهدف با. شودمی لیتبد یاتیعمل کامالً یاستیس

ستحکام شد ستمیس 1ا سب" نهیکه عملکرد به یدر حال ،با ستفاده یبرا یمنا سدهندمیرا ارائه  "ا ستی. نقش   گذاریا

صم نیا دیبا شد که بتوان ت سطح  یحیصح ماتیبا در خیر اما اگرچه با قدری تأاتخاذ کرد.  نهیزم نیدر ا محلرا در 

 است. شیدر پ یطوالن یریهنوز مس ایم و با این حالداشته یشروع خوب ندیفرآ نیا

 خرهمؤ

گذشته  عیاز فجا یریدر جلوگ ید و سعکنمی میترسی انسان محور قیخود را از طر ریمس تیاز آنجا که بشر

ست یآب ضرور تینبه ام یابیآب و دست تیریمد جیبهبود نتا ینه تنها برا های مبتنی بر طبیعتکارراهاتخاذ  ،دارد  ،ا

تمام  استتت. یضتترور ی توستتعه پایدار الزم استتتهاکه برای تمام جنبه زیمشتتترک ن منافعاز ارائه  نانیاطم یبلکه برا

سعه  یهاجنبه س ،ستیدارو نهای مبتنی بر طبیعت نوشکارراهاگرچه  ،داریپاتو سا سا یاما نقش ا  یاندهیختن آدر 

 همه خواهد داشت. یامن و عادالنه برا ،روشن ،بهتر

 

 

 

 

  

                                                           
1 Robustness 
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 عتیبر طب یمبتن یهاحلراه بسترمنابع آب در  تیوضعپیشگفتار: 
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و  یابیارز یتوسعه آب جهان یقبل یهاهمانگونه است که در گزارش منابع آب عمدتاً تیدر وضع یفعل یروندها

 دیتشد ندهیرود در آیروبرو است که انتظار م یآب دهیچیمتعدد و پ یهاشده است. جهان همچنان با چالش ییشناسا

را استتتت  عتیبر طب یمبتن یهاحلراهبه  بوطمنابع آب را که مر یهاچالش نیدو جنبه از ا شتتتگفتاریپ نیشتتتود. ا

در  ، میزان آبآب یو روند تقاضتتا یفعل تیاز وضتتع یجهان یابیارز بخش یک نیا ،. در مرحله اولدهدمیستتترش گ

 طوربهو آب  یغذا، انرژ داریپا تیریکه مد له استمسأ نیا فهم ،آن تیفیمربوط به آب و ک رخدادهای حدی ،دسترس

 ستمیاکوس رییتغ راتیتأث گیچگون ،. در مرحله دومهستند یابیارز نیازمند وندهایپ نیو ا دهستن وستهیبه هم پ یقیعم

 است. 1آب - یانرژ - ییرابطه غذا نیدر ا هاستمیبه گنجاندن اکوس ازیکه ن دادبر منابع آب به وضوح نشان 

 تقاضای آب

رعت و با س. (Wada et al., 2016) است افتهی شیسال گذشته شش برابر افزا 100 یاز آب ط یاستفاده جهان

که استفاده از آب در  شودمی بینیپیش . (.AQUASTAT, n.d)دهدمیخود ادامه  وستهپی رشد به سال در ٪1حدود 

 .ابدی شیاافز گریمصرف و عوامل د یالگو رییو تغ یتوسعه اقتصاد ،تیاز رشد جمع یتابع صورتبه یسطح جهان

 2050نفر تا سال  اردیلیم 2/10تا  4/9به  2017نفر در سال  اردیلیم 7/7جهان از  تیجمع شودمی بینیپیش

سوم جمع ابدی شیافزا شهرها زندگ تیو دو  شد  نیاز ا یمیاز ن شیب شودمی بینیپیشکنند.  یدر  شده  بینیپیشر

 ,UNDESA)تاستتت ندهیعامل بزرگ رشتتتد در آ نیم( دواردیل+ می75/0) ایآستتت و دهد ( رخاردیلیم+ 3/1) قایدر آفر

 5/2 بیبا ضتتر (GDP) یجهان یناخالص داخل دتولی ،(2050–2017مدت ) نیدر هم شتتودمی بینیپیش.   (2017

 دیتول یبرا یجهان یرود تقاضتتتا یو درون کشتتتورها وجود دارد. انتظار م نیب یادیاگرچه اختالفات ز ،ابدی شیافزا

 80و  60 بیبه ترت 2025تا سال  ،به مصرف آب دارند ازیکه هر دو ن ،غذا و برق( )عمدتاً یژو انر یمحصوالت کشاورز

 یچرخه آب جهان ،زمان همیندر . (Alexandratos and Bruinsma, 2012; OECD, 2012) ابدی شیدرصتتتد افزا

تر خشک ،خشکمناطق تر و مرطوب ،طوبمناطق مر یکل طوربهو است  دیدر حال تشد نیگرم شدن کره زم دلیلبه

و اقدامات متقابل  تیریمد یو اجرا عیستتر یزیربه برنامه ازین ،یجهان رییتغ یهاجنبه . این (IPCC, 2014) وندشتتمی

 . ) ,.2016Burek et al( دهندمیرا نشان  2یآب تیشدن امن میدر برابر وخ مؤثرمعقول و  ،کیاستراتژ

 بینیپیشزده شده است و  نیمکعب در سال تخم لومتریک 4،600در حدود  در حال حاضرآب  یجهان یتقاضا

 ,.Burek et al)د مکعب در ستتال برستت لومتریک  6،000تا  5،500به  شافزای ٪30- ٪20با  2050تا ستتال  شتتودمی

 یهابرهم کنشو  وجودم یامشتتاهده یهامحدود بودن داده دلیلبه یجهان اسیدر مق هانیتخم" ،حال نیا. با (2016

صاد ،یاجتماع ،یطیمحستیاز عوامل مهم ز یبیترک س یاقت سیو  شد جمع ،یجهان میاقل رییمانند تغ یا  رییتغ ،تیر

                                                           
1 Food–Energy–Water nexus 

 یو توسعه اقتصاد ی، رفاه انسانشتیمع نیتأم یقابل قبول برا تیفیآب با ک یکاف ریبه مقاد داریپا یدسترس حفاظت از یبرا تیجمعیک  تیظرف"عنوان به یآب تیامن 2

 "ها در یک اتمسفر صلح آمیز و ثبات سیاسیهای ناشی از آب و بالیای مرتبط با آب و همینطور حفظ اکوسیستمی برای اطمینان از حفاظت در برابر آلودگیاجتماع –

 . (UN-Water, 2013)تعریف شده است 
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 دهیچیپ یللالمبین یهمکار زانیو م یاسیثبات س ،یفناور یهاینوآوری، اقتصادتوسعه و  یسازیجهان ،یاراض یکاربر

 "دارد یمحل راتیتأث یجهان یهاتوستتتعهدارد و  یجهان راتیآب تأث یمحل تیری، مدهابرهم کنش نیا دلیلبهاستتتت. 

(Wada et al., 2016, p. 176). 

 

 "گدگنه خوگ د دگد یبه رشد قمبل توجه ودهیدو د ه آ یآب ط یجهمن یتقمضم "

 

 یکشتت آب یبه اتفاق آن برا بیقر تیکه اکثر دهدمی لیآب را تشتک جهانی برداشتت ٪70حدود  یکشتاورز

 امر تنها نیاست. ا همراه تیبا عدم قطعبرای کشت آبی ساالنه آب ی تقاضا یحال برآورد جهان نی. با اشودمیاستفاده 

ستفاده برا دلیلبه ست آن  یذات تیماه دلیلبه هبلک ،ستین یاریآب یعدم نظارت و گزارش در مورد آب مورد ا نیز ه

ا نوع محصتتول و ب مشتتخصدر هر زمان  یاریآب یاستتت. مقدار آب مورد استتتفاده برا داریناپا یذات طوربهای یدهپدکه 

شد آنها متفاوت خواهد بود صول مختلف ر شت و تغ یهابه روش نیو همچن ،ف شرا رییک  یحلم اقلیمی طیدر خاک و 

سطح زم رییتغ هرگونه ستگی اریمجهز به آب نیدر  بر  یمیستقم ریتأث زین یاریمختلف آب یهاکیتکن ییدارد. کارا یب

دشتتوار  را یاریآب یبرا ندهیآب در آ یتقاضتتا بینیپیشاستتت که  یزیهمان چ نیآب خواهد داشتتت. ا یمصتترف کل

 یاریآب یبرا ازیآب مورد ن زانیکه م اندهکرد بینیپیش( 2016و همکاران ) Burek کهیدر حال ،مثال عنوانبهد. کنمی

 یکشاورز سازمان غذا و ،باشد 2010درصد باالتر از سطح  42تا  23حدود  2050سال  یبرا یجهان یمحصوالت زراع

صد 5/5 شیفزاا  (FAO, 2011a)متحد  سازمان ملل س نیتخم 2050تا  2008از  یاریآببرای  آب را یدر با . تزده ا

کاهش  (OECD, 2012) و توسعه یاقتصاد یسازمان همکار ،یاریآب آب یوربهرهشده در  بینیپیش شیاستناد به افزا

 . کرده است بینیپیش 2050-2000دوره  یط یاریآب یدر استفاده از آب برا یکم

ضا شیصرف نظر از هرگونه افزا شاورز یآب برا یتقا ضا نیتأم ،یک صد 60 یتقا با  ازین ییمواد غذا برای یدر

 دیتول دیتشتتد ،جیرا یتیریمد یهاوهیشتت تحت .قابل کشتتت دارد یهانیزم گستتترشبه  های معمولاستتتفاده از روش

شفتگ شیشامل افزا ست. ا یانرژ ،ییایمیش یهانهادهخاک و  یکیمکان یآ س عوامل نیو آب ا  یهاستمیمرتبط با 

ست رفتن تا غذا سال  70یی موجب از د ستی تا  صد از تنوع زی  نیا اب .(Leadley et al., 2014)وند شمی 2050در

شد ،حال شاورز دیتول شتریب دیاگر ت صوالت ک شد یمبتن یمح شد که  یکیاکولوژ دیبر ت بود خدمات به در بر دارندهبا

و آب  نیبه زم زایاز جمله ن ،راتیتأث نین از اتوامی یادیتا حد ز ،باشتتد یخارج یهانهادهکاهش  یبرا یستتتمیاکوستت

 (FAO, 2011b).کرد  یریجلوگ ،شتریب

 ی باانرژ دیتول ،. از این آبدهدمی لیرا تشتتک یجهان یهابرداشتتت از ٪20 باًیمصتترف آب توستتط صتتنعت تقر

صرف غالب بوده  ٪75 باًیتقر صنعت ماندهباقی ٪25و م شت آب  ستفاده  دیتول یبرا یبردا . (WWAP, 2014) شودمیا

صتتتنعت در تمام مناطق جهان به  برایآب  یکل یتقاضتتتا دهدمی( نشتتتان 2016و همکاران ) Burek یهابینیپیش

مانند  یند در مناطقتوامی یصتتنعت ی. تقاضتتاافتیخواهد  شیافزا یو جنوب یغرب یو اروپا یشتتمال یکایآمر یاستتتثنا

 لیاز کل مصرف آب را تشک یکم اریدر حال حاضر نسبت بس عیکه صنا ییجا ،یو جنوب یشرق ،انهیم ،یغرب یقایآفر

به  یو شرق یمرکز ،یجنوب یایدر آس دیبا زین یصنعت ی. تقاضاابدی شی( افزاینسب بیتا هشت برابر )به ترت ،نددهمی
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 شتتودمی بینیپیش OECD (2012) . طبق(Burek et al., 2016) ابدی شیبرابر( افزا می)تا دو و ن یقابل توجه زانیم

ضا شت جهان بینیپیش. ابدی شافزای ٪400 تا 2050-2000دوره  یط دیتول یآب برا یتقا ست که بردا آب  یشده ا

 یهاروگاهیبه ستتتمت ن حرکتکه با  چرا ،ابدی درصتتتدی 20 شیافزا 2035-2010در طول دوره  یانرژ دیتول یبرا

س و کارآمدتر صرف آب  شرفتهیخنک کننده پ یهاستمیبا  صد افزا 85م شت آب را امری  ) ابدی یم شیدر که بردا

ص صرف آب افزایش می ستیز یهاسوخت دیتول شی( و افزا1دهدمیرا افزایش  رفکاهش اما م   Chaturvediیابد.ی م

et al. (2013)  ی،اریرها شده بدون آب ای یاهیحاش یزراع اهانیبه گ یستیز یانرژ دیکه محدود کردن تول دادندنشان 

 .درا کاهش ده یستیاستفاده از آب و تنوع ز ،ییمواد غذا متیو ق دیبر تول یمنف راتیممکن است تأث

 
 رگه منهین یوی( بر گسمس سومرنیی)شکل پم 2050آب تم سمل  کمیمبی رییتغ بیویپیش)شکل بمال( و  2010آب در سمل  یکیزیف کمیمبی -1 ریتصو

 

صرف آب خانگ 2050-2010در طول دوره رود یم انتظار شت جهان ماندهباقی ٪10 حدودکه  ،یم آب را  یبردا

البته به استتتثنای اروپای غربی که مقدار  داشتتته باشتتد یریچشتتمگ شیدر تمام مناطق جهان افزا ،دهدمی لیتشتتک

رخ  ایو آس قایآفرداخلی در مناطق  دیبا یداخل یتقاضا شیافزا نیشتریب ،ی. از لحاظ نسبمصرفش ثابت باقی می ماند

از دو برابر شتتود  شیب یو جنوب یمرکز یکایبرابر شتتود و در آمر 3از  شیند بتوامی و در این مناطق این افزایش ،دهد

                                                           
تواند به محیط آبی میها الزاماً به معنای مصرف آب نیست چرا که با توجه به نوع سیستم نیروگاه این آب پس از مصرف در نیروگاه مترجم: برداشت آب برای نیروگاه 1

 برگردد. 
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(Burek et al. ،2016ا .)شد  نی سان بینیپیش شین به افزاتوامی را در درجه اولمورد انتظار ر در  یشده خدمات آبر

 نسبت داد. یشهری هاگاهسکونت

صه طوربه ضا ،خال شد قابل توجه ندهیدو دهه آ یآب ط یجهان یتقا شاورزادامه خواهد داد. اگ یبه ر  یرچه ک

صرف کننده در کل خواهد بود  نیشتریب ضااما م س ادیآب به احتمال ز یبرا یو خانگ یصنعت یتقا از  ترعیسر اریب

ضا شاورز یتقا شد خواهد کرد یک جهان  خیدر تار بار نیاول ید که برادنکر بینیپیش( 2002رزگرانت و همکاران ) .ر

ضا شد مطلق تقا شاورز ریغ یر ضا یبرا یک شد تقا شاورز یآب از ر شاورز جهیتر رود و در نتفرا یک ز کل ا یسهم ک

 هابینیپیش نای. برستتد 2025 ستتال در ٪76 به 1995 ستتال در ٪86در حال توستتعه از  یمصتترف آب در کشتتورها

شاورز یآب یهاپرداختن به چالش تیاهم شان  با یرا که ک ست ن ست دهدمیآن روبرو ا ضاک؛ و این در حالی ا و  ه تقا

آب در  تیامن ندهیآ نییعامل در تع نیمهمتر یتوستتتعه کشتتتاورز یهانهی. گزابدی یم شیهر دو افزا بآ یرقابت برا

 د بود.نها خواهبخش ریو سا یکشاورز

 دسترسی به آب

سعه جمع ضا ای یناخالص داخل دیتول ،تیبرخالف تو سطح ،آب یتقا سطح قاره یمنابع آب   دیبا ایموجود در 

سطح ز سبتاً ثابت بمانند. در  ست و اندک یریی، هر تغاقلیمی راتییتغ راتیتأث دلیلبه ،یامنطقه رین تا  -5 در دامنه ا

صد خواهد بود +5 شور راتییاما تغ ،در سطح ک س یدر  ضر . در حا(Burek et al., 2016)خواهد بود  بارزتر اریب ل حا

ی در ابع آب سطحآب قرار دارند و احتماالً مجبور خواهند شد که با من ریفراگ کمیابی طیاز کشورها تحت شرا یاریبس

درجه  40ا ت 10همه کشورها در کمربند  باًیتقر ،(. در حال حاضر1)شکل  ندیایکنار ب 2050در دهه  دسترس کمتری

سترال نیتا چ گرفته کیاز مکز ،یشمال  مکرهیدر ن ینوبج یقایو آفر یغرب یجنوب یکایآمر ،ایو جنوب اروپا، به همراه ا

 .  (Veldkamp et al., 2017) دآب قرار دارن کمیابی ریحت تأثت ،یجنوب
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 سهم  ر ن صول در نصرب آب زیرزنیوی -2 ریتصو

 

 ییجا ،[(شودمی فیتعر GF = A [C / (R - E)] یرسم طوربه)که  ینیرزمیآب ز ینسبت محاسبه شده از ردپا ی،نیرزمیشاخص تنش آب ز*

ساالنه از  بیبه ترت Eو  C، Rکه  سط  شت متو سهم آب ز تغذیه زانیم ،ینیرزمیز یهاآببردا ست انیدر جر ینیرزمیو  ست؛طیمحزی  A ی ا

سمنطقه مساحت ست ) سفره مساحتشود به  فیند تعرتوامی Eو  C، Rت که در آن ای ا شان  یمناطق  <AA.) 1GF / AAا که  دهندمیرا ن

سته به  یهاستمیو اکوس یسطح یهاآبو  ینیرزمیآب ز ی بهند بر دسترستوامی ینیرزمیآب ز داریمصرف ناپا  ریتأث ینیرزمیز یهاآبواب

 بگذارد.

و   دهندمیرا نشتان  هامحصتوالت عمده بر استاس کشتور (GWD) یاریآب یبرا ینیرزمیاز کاهش آب ز یکستر ،ایدایره ینمودارها توجه:

شان  GWDآنها حجم کل  یهااندازه شه زمدهدمیرا ن شان مهم دنیا  ینیرزمیز یهاسفرهی نیرزمیشاخص تنش آب ز نهی. نق  دهدمیرا ن

ضشدبا کیکه بزرگتر از  یاز حد زمان شیب یبردار)مربوط به بهره سفره ی(. بع شورها   یاز حد مورد بهره بردار شیرا ب ینیرزمیز یهااز ک

ست ز ای برای آنهادایرهنمودار  چیاما ه اندهقرار داد شده ا شان داده ن ستفاده از  راین . شودمین یاریآب صرفاول  وهلهدر  ینیرزمیز یهاآبا

 .دهدمیرا نشان  ینیرزمیعمده محصول وابسته به آب ز دیدار مناطق بدون تولهیسا یمناطق خاکستر

 

 اریستتآب ب یابیکمبا جهان( در مناطق  تجمعی از ٪27نفر ) اردیلیم 9/1حدود  ،2010اواستتط ستتال  لیدر اوا

اگر  ،حال نی. با اابدی شینفر افزا اردیلیم 2/3-7/2ند به توامی 2050در ستتتال این میزان دند و کرمی یبالقوه زندگ

شود تغییرپذیری سر جهان )تقر اردیلیم 6/3 ،ماهانه در نظر گرفته  سرا  کی( حداقل یجهان تیاز جمع یمین باًینفر در 

سال در مناطق  ستند و  یدر حال زندگ بالقوه آب یابیکم باماه در  سال توامیمیزان  نیاه  7/5-8/4به  2050ند در 

 با ،2050در دهه  (.2050 ستتال تا ٪69ند )کنمی یزندگ اآستتی در ثیرتحت تأ افراد ٪73 حدود .ابدی شیافزا اردیلیم

سی در ٪96-91 از جمعیت جهان که( ٪47-43نفر ) اردیلیم 6/4-6/3 ،یسازگار تمدنظر قرار دادن ظرفی  عمدتاً  و اآ
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 قرار خواهند گرفت ی، تحت تنش آباین قارهعمده در شتتمال  طوربهو  قاآفری در ٪9-4و این قاره در جنوب و شتترق 

(Burek et al., 2016). 

 لومتریک 800به  2010 یهاستتالدر  ،یکشتتاورز ی، عمدتاً براینیرزمیز یهاآباستتتفاده از  یدر ستتطح جهان

س سال ر ستان )به ترت رانیا ،نیچ ،کایمتحده آمر االتیا ،که هند ،دیمکعب در  شت  از ٪67( یب نزولیو پاک کل بردا

صاص داد شت آب برا .(Burek et al., 2016) اندهآب زیرزمینی دنیا را به خود اخت صل عنوانبه یاریآب یبردا  یعامل ا

 شیافزا ،2050شده است که تا دهه  بینیپیش(. 2در سراسر جهان شناخته شده است )شکل  ینیرزمیکاهش آب ز

 شافزای ٪39 متناظر بامکعب در ستتتال رخ دهد که  لومتریک 1100 زانیبه م ینیرزمیز یهاآبدر برداشتتتت  یادیز

 (.3است )شکل  یفعل حنسبت به سط

 
)شکل  2010 سمل حگز سط به بمالتر 2050تم سمل  یویرزنیز ی مآببردگشت  شی)شکل بمال( و گفزگ 2010در سمل  یویرزنیز ی مآببردگشت  -3 ریتصو

 * نیمنه یوی( بر گسمس سومرنییپم

 انهیم یویاست. سنار "آب مشترک توسعه یافته یاجتماع - یاقتصاد یرهایمس"بر اساس  یسازمدلاین  یاستفاده شده برا یوهایسنار *

و  یاقتصاد ،یجتماعا یکه روندها یابه گونه ،است شرفتیگذشته در حال پ یهامید که توسعه جهان در امتداد روندها و پاراداکنمیفرض 

 (.استفاده ی معمول موردهاروشمثال  عنوانبهند )کنمین رییتغ یخیتار یالگوها نسبت به یقابل توجه طوربه یفناور
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 داریابرداشت آب با حداکثر سطح پ سهیتنها با مقا در دسترس آبدر خصوص میزان موجود  یهاچالش تیاهم

به  باًیقرت ،مکعب در ستتتال لومتریک 4600با حدود  یجهان یکنون یهاقابل درک استتتت. برداشتتتت کامل طوربهآنها 

و ( (Gleick and Palaniappan, 2010; Hoekstra and Mekonnen, 2012استتت  دهیرستت یداریحداکثر ستتطح پا

 در ستتطوحرا  ی شتتدیدتریهاچالش یارقام جهان ،آب اشتتاره شتتد یتوستتعه جهان یقبل یهاطور که در گزارشهمان

شش ی و محل ایمنطقه ضر در  ینیرزمیآب ز یهاستمیس نیسوم از بزرگترک. ینددهمیپو عرض مجهان در حال حا

 ینیرزمیز یهاآبروزافزون از  یهاالذکر برداشتتتفوق ینیرزمیز یهاآب(. روند Richey et al., 2015هستتتند ) خطر

 است. داریناپا ریمس کیمسلماً که  دهندمینیز در خود جای ( را یلی)فس دیقابل تجد ریغ

 یشهر گسترش ،ییمواد غذا دیتول یشده و متروکه برا بیتخر ،یاهیحاش یزراع یهانیزم یبرا یادیز رقابت

 یانرژ دیتول یمناستتب برا ینیگزیجا هانیزم نیرا که ا شتتنهادیپ نیوجود دارد و ا یعیطب یهاستتتمیاکوستت یایو اح

ست بهبود  ،نیا ر. عالوه ب(SCBD, 2014)د کنمی ینف ،نددهمیارائه  یاریآب یستیز ستفاده از آب  یوربهرهممکن ا ا

شددر عمل  یاریآب ضه از طر یکل دیمنجر به ت سطح حو صوالت و ک ریتبخ شیافزا قیکاهش آب در  اهش کل از مح

 . (Huffaker, 2008)شود  یبرگشت یهاانیجر

نواحی زیر  ای آب و صیدر مورد تخصتتت یبا اقدامات نظارت دیبا یاریآب در آب یوربهره یدستتتتاوردها نیبنابرا

( 2007) 1یآب در کشتتاورز تیریجامع مد یابیارز .)2008Velazquez, -ard and PulidoW(همراه باشتتد  کشتتت آبی

 بودهمحدود  ،یااستثنائات منطقه یبرخ یثنابه است ،در سراسر جهان یاریگسترش آب مقیاسکه  نیز اشاره کرده بود

شود.  مید یبه سمت بهبود کشاورز یسطح یهاآب صیاز تخص دیو توجه با سطه مسأمنتقل  ، رواناب له رسوببه وا

صتترفه برای بهی مناستتب و مقرونهابیشتتتر محلکه  تیواقع نیو ا یطیمحستتتیز یهاتیو محدود هاینگران ،موجود

سدها سا شرفتهیپ یدر کشورها احداث مخازن  ست ییشنا ستفاده قرار گرفته ا  شتریساخت مخازن ب، گزینه و مورد ا

صشودمیمحدود  یاندهیفزا طوربه نیز شکال ذخی. در مناطق خا شترآب رهی، ا س ی که بی ستند  ستمیبا اکو سازگار ه

سبت به زتوامی ینیرزمیز یهاآبکارآمدتر  تغذیه مجددرطوبت خاک و  ،یعیطب یهابتاال همچون ساختیند ن  یهار

 .(OECD, 2016)باشد  ترهصرفبهمقرونو  دارتریمانند سدها پا یسنت

                                                           
1 The Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture 
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ت ت  تروژمی)شمخص ن 2050بم  سهیر نقم( د2005-2000) ن ومبزرگ رودخمنه در طول دوره  ی محوضه برگی آب تیلیک ریسک ی مشمخص -4 ریتصو

CSIRO * -  نتوسط **( یویسومر 

 مشترک المنافع یو صنعت یعلم قاتیسازمان تحق *

 یطح متوسط رشد اقتصادشده است( و س بینیپیش CSIRO ییهواوآب راتیی)همانطور که توسط مدل تغ یترخشک ندهیآ ویسنار نی** ا

 .ردیگمیرا در نظر  یاجتماع -
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 کیفیت آب

 یصتتادو رشتتد اقت تیبا تراکم جمع یادیتا حد ز ،آب قرار دارند تیفیک داتیکه در معرض تهد یاصتتل نواحی

 وضتعیت ،1990(. از دهه 4)شتکل  شتودمی نییعوامل تع ینتوستط هم عمدتاً ندهیآ یوهایکه ستنار رابطه دارد چرا

رود یانتظار م. (UNEP, 2016a) بدتر شده است نیالت یکایو آمر ایآس ،قایآفر یهادر همه رودخانه باًیآب تقر یآلودگ

و  ستتیزطیمح ،ستالمت انستاننستبت به  داتیتهد امر نیو ا ابدی شیافزا یبعد یهادهه یآب ط تیفیکه کاهش ک

 . (Veolia/IFPRI, 2015) دهدمی شیرا افزا داریتوسعه پا

ضال 80 حدود صد از فا شهر یصنعت یهابدر صف پیش چگونهیبدون ه یو  ستمحیطبه ای هیت ساز زی  یرها

 تمستتیمخرب بر ستتالمت انستتان و اکوستت راتیتأث و موجبشتتده آب  یکل تیفیباعث کاهش ک جهیو در نت ،وندشتتمی

 . (WWAP, 2017) وندشمی

 باراستتت که بستتته به منطقه اغلب با  یمغذ مواد آلودگی بارآب  تیفیچالش ک نیترعیشتتا ،یدر ستتطح جهان

نده یآالدر مقابل منابع  یانقطه آالینده بعااز من مواد مغذی ینسب سهم. (UNEP, 2016a) پاتوژن همراه است آلودگی

 یکالن برا یهایذارگستتترمایهمقررات و  میدهه تنظ نیچند رغمیدر مناطق مختلف متفاوت استتتت. علای غیرنقطه

ینده آال آب ناشی از انتشار آلودگی از منابع تیفیک یهاچالش ،شرفتهیپ یبع آب در کشورهاامن یآلودگ زانیکاهش م

ستند. مد رجاپاب ایغیرنقطه شار از رواناب  تیریه ضی از  یمواد مغذسر شاورزارا  ،ینیرزمیز یهاآباز جمله به  ،یک

 ,UNEP, 2016a; OECD) شتتودمیآب در ستتطح جهان در نظر گرفته  تیفیچالش مربوط به ک نیترعیشتتا عنوانبه

شاورز(2017 صلیهمچنان منبع  ی. ک ست که به مح یو منبع قابل توجه پذیرواکنش تروژنین ا سفر ا  هیتخل طیاز ف

شکل  شودمی صاد5) سعه اقت شکل ن نیا یبرا یحلراه ییبه تنها ی(. تو  پایش یهاستگاهای از ٪15 باًی. تقرستیم

برای نیترات  (WHO) یشده توسط سازمان بهداشت جهان نییبت کردند که استاندارد تعادر اروپا ث ینیرزمیز یهاآب

 ٪30 بایتقر 2011–2008بت کردند که در اث پایشتتی یهاستتتگاهیای نقض شتتده استتت. همچنین دنیدر آب آشتتام

 . ) ,a2013EC(هستند  1گرافراتغذیه ای گراتغذیه هااچهدری ٪40 و هارودخانه

                                                           
1 eutrophic or hypertrophic 
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 2005تم  2000ی  مسملبین  OECDدرصد سهم کشمورزی گز گنتشمر نیتروژم و فسلر در کشور می  -5 ریتصو

 وند.شمی یرتبه بند یسطح یهاآبدر  تراتیسهم ن نیباالتر از باال به پایین با توجه به بیتوجه: کشورها به ترت

 یبرا 2002حده است. مت االتیو ا سیسوئ ،نروژ ،لندیوزین ،چک یجمهور ،شیاتر یبرا 2000ارائه شده مربوط به سال  ، ارقامتراتینظر ن از

 هلند و سوئد. یبرا 2009انگلستان و  یبرا 2008 ،کیبلژ یبرا 2005؛  رلندیفنالند و ا یبرا 2004دانمارک ؛ 

سال  ،فسفر یبرا ست.  االتیو ا سیسوئ ،نروژ ،چک یجمهور ،شیاتر یبرا 2000ارقام ارائه شده مربوط به  دانمارک ؛  یبرا 2002متحده ا

 سیسوئد و انگل ،هلند یبرا 2009و  کیبلژ یبرا 2005فنالند  یبرا 2004

 

باعث  یکشاورز دی. در حال حاضر تشداثرگذار هستندآب  تیفیکبر  ییایمیصدها ماده ش یبر مواد مغذعالوه

ش شیافزا ستفاده از مواد  سر جهان  ییایمیا سرا ست که  ونیلیدو م تا حدوددر  شده ا سال   هاکشعلفسهم تن در 

صد 5/47 شره کش ،در صد 5/29 هاح صد  5/17 هاقارچ کش ،در صوالت  ریسا ودر صد  5/5مح ست در  ,.De et al)ا

تأث(2014 حد ز نیا راتی.  تا  ند  کاف کمی نشتتتده یادیرو ثال عنوانبهوجود دارد:  هادر داده یجد یهاو شتتت  ،م

Bünemann et al. (2006) سترال یکه برا هاکشماده فعال آفت 380از ماده  325 یبرا ستفاده در ا شد ایا  ،اندهثبت 

ست. گزارش اخ دایپ ،مورد اثرات موجودات زنده در خاک در یاطالعات چیه شگر و رینکرده ا  در مورد حق غذا ژهیگزار

(UNGA, 2017) س را هاتوجه صالح  ضرورت ا ستیبه  سموم دفع آفات جلب  یهاا ستفاده از   یهاندهیآال .دکنمیا

 ییباالتر از حد انتظار شناسا یهاو اغلب در غلظت ،هستند شیمداوم در حال تکامل و افزا طوربهظهور نونگران کننده 

 ،یصتتنعت ییایمیمواد شتت ،هاهورمون ،ن به داروهاتوامیمثال  عنوانبه. (Sauvé and Desrosiers, 2014)د ونشتتمی

بت شتتتخصتتت ندهباز ،یمحصتتتوالت مراق له یهادار  ،مواد معطر ،نیکافئ ،نیپرفلور باتیترک ،ندهیمواد شتتتو ،شتتتع
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شاره کرد. تأث لیو محصوالت تبد یکروبیکننده ضد ممواد نانو و مواد پاک ،هانیانوتوکسیس مردم و  یبر رو راتیآنها ا

  .(WWAP, 2017) ناشناخته است یادیز و تا حدمنتقل شده آب  قیاز طر عمدتاً یستیتنوع ز

  "ترین چالش کیفیت آب بار آلودگی مواد مغذی است.در مقیاس جهانی، رایج"

تأث تیفیبه طرق مختلف بر ک اقلیمی راتییتغ ثال عنوانبهذارد. گمی ریآب  حال ،م  یدر الگو رییکه تغیدر 

 ،ذاردگمی ریتأث شتتتوندگیرقیقرو اثرات نیو از ا یستتتطح یهاآب انیبر جر یبارندگ تغییرپذیریو  یو زمان یمکان

 زانیبالقوه م طوربه اهانیتعرق توستتتط گ شیو افزا شتتتودمیح باز و خاک واز ستتتط بیشتتتتر ریدما باعث تبخ شیافزا

باالتر آب  یدما واستتطهمحلول به  ژنیاکستت .(Hipsey and Arheimer, 2013) دهدیبه آب را کاهش م یدستتترستت

شت که توامیو  شودمی هیتخل ترعیسر سطه رخدابه  هاندهیاز آال یشتریبمقادیر ن انتظار دا به دهای حدی بارش وا

 . (IPCC, 2014)شوند  ریسراز ی آبیهاپیکرهدرون 

 رخدادهای حدی

سترس با تغ میزان آب روند سک  شده بینیپیش راتییدر د سال لیسدر میزان ری شک س یو خ  کیت. همراه ا

شخص ینگران ست که  نیا م سکا شتهاز مناطق  یدر برخ شیدر حال افزا لیس ری ب بوده در آنجا کمیاآب  که از گذ

 یهایاستتتراتژ جاکه در آن دهدمی( رخ قایو شتتمال آفر انهیخاورم نیو همچن ،و هند نیچ ،یلیمثال در شتت عنوانبه)

مربوط به آب ت مخاطرااز  یناش یاقتصادد. خسارات کنمی دایپ یاحتماالً توسعه کم لیس خدادهایر بامقابله  یحلم

س یهادهه یط شته ب سال  افتهی شیافزا اریگذ ست. از  سال ،لیس ،1992ا شک ا تحت نفر ر اردیلیم 2/4و طوفان  یخ

سی افراد کل از ٪95قرار داده ) ریتأث ست کایدالر آمر ونیلیتر 3/1 و( دهید بآ سارت وارد کرده ا  از ٪63 ه معادلک خ

  . (UNESCAP/UNISDR, 2012)جهان بوده است  سراسر در بالیا از کلناشی  خسارات کل

از  لیتعداد افراد در معرض خطر س شودمی بینیپیش" ،1یو توسعه اقتصاد یسازمان همکار مطالعات براساس

و انتظار  ابدی شیجهان( افزا تجمعی از ٪20 بای)تقر 2050نفر در ستتتال  اردیلیم 6/1نفر امروز به حدود  اردیلیم 2/1

صادیم سال در معرض خطر  یهاییدارا یرود ارزش اقت سبتدالر  ونیلیتر 45حدود به  2050تا  سد که ن سال  به بر

شد ب 2010 شاهد خواهد بود  ٪340از  شیر سال .  (OECD, 2012)را  مرتبط با  یابالی کل از ٪47 لیس 1995از 

در طول  هابالیقرار داده استتت. تعداد ستت رینفر را تحت تأث اردیلیم 2.3داده استتت که در مجموع  لیرا تشتتک هواوآب

سط  طوربه 2014-2005 یهاسال ست افتهی شافزای سال در مورد 171 بهمتو سبت به  ،ا ساالنه در  127که ن مورد 

به  لیشدن س یجار یهانهیاز هز ییهامونه. ن(CRED/UNISDR, 2015)دهه گذشته رشد قابل توجهی داشته است 

 /CRED) استتت منیخلق کره و  کیدموکرات یدر جمهور یناخالص داخل دیدرصتتد از تول 11و  39شتتامل  بیترت

UNISDR, 2015). 

 که زده شده است  نینفر تخم اردیلیم 8/1 یو خشکسال ییزاابانی/ ب نیزم بیتخر متاثر ازحال حاضر  تیجمع

سته  نیا ساس  "یعیطب یایبال"گروه  نیمهمترد صاد راتیو تأث میرومرگبر ا سرانه تول یاجتماع-یاقت سبت به   دین

ست  یناخالص داخل سال نیهمچن.  (Low, 2013)ا شک شکل البیس مدتکوتاه راتیبا تأث سهیدر مقا یخ مزمن و  یم

                                                           
1 OECD 
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ست و مسلماً خشکسال یطوالن شی از دیتهد نیبزرگتر یمدت ا ست. تغاقلیمی  راتییتغ نا  یهایبارندگ یدر الگو رییا

سال رییباعث تغ آتی شک سترس رطوبت  میزان ،جهیو در نت یخ شش گ برایخاک در د س یاهیپو از مناطق  یاریدر ب

آب کاهش  شتریب رهین با ذختوامیشده را  بینیپیش تر و شدیدتریطوالناثر خشکسالی (. 6جهان خواهد شد )شکل 

جامعه و  یبرا یقابل توجه منافعند توامیداشتتتته و  یرستتتاختیز یهایذارگستتترمایه ءبه ارتقا ازین ی کهامرداد. 

 مختص یهاحلراهاز  یبخش دی( با"سبز یهارساختیز") طیآب در مح نگهداشت ،نیداشته باشد. بنابرا زیستمحیط

 خواهد شد.نیز بدتر  یاثرات خشکسالبرای آن،  یتقاضا شیدر پاسخ به افزا آب برداشت شیمکان باشد. با افزا

 بر منابع آب اثرگذار استتغییر اکوسیستم که در روندها 

صل ستم یهمه انواع ا سی ستاکو سترس،یساحلاکثر و  ی خاکیهاتودهها یا زی و  تیفیک ها بر میزان آب در د

ستند خطرات آن  صل  دی)نگاه کناثرگذار ه ضع زانیروند م رو،از این(. 1به ف س نیا تیو و خاص به  طوربه هاستمیاکو

شان  رای، زشودمیاین گزارش مربوط  س احیای ایکه تا چه حد حفاظت و /  دهندمیآنها ن ند به رفع توامی ستمیاکو

 .منابع آب کمک کند تیریمد یهاچالش

ششجهان یهانزمی سطح از ٪30 حدود ست یجنگل ی پو ضر د نای از ٪65اما حداقل  ،ا ر مناطق در حال حا

ال س 25در  از دست رفته خالص سطح جنگل زانیم ،حال نیا ا. ب(FAO, 2010) شده قرار دارند بیتخر تیوضع کی

شته ب صد کاهش  50از  شیگذ ست و در برخ افتهیدر شت باعث  یا ست رفتن طبیعی مناطق کا  هالجنگجبران از د

ست  خت که در دارای یو مناطقمزارع  یجهان هستند و وقت یهاومیب نیترعلفزارها از گسترده. (FAO, 2016)شده ا

سطح آن شتر  ستچمن  بی شود ا ضافه  ساحت ،به آنها ا در  یعیطب طوربه. علفزارها شودمی هااز جنگل شتریآنها ب م

شرایاتفاق م یمناطق  یلیخ ایخشک  یلیخ هامانند جنگل یاهیگ یهاشانواع پوش ریسا یبرا ییهواوآب طیافتد که 

ست س با این حال ،سرد ا به  یصوالت زراعمح دیتول ایدام  یچرا یبرا ژهیوبه زین هابتاالو  هااز جنگل یعیمناطق و

دام  یچرا یراب یعنی) "افتهیبهبود " یعیطب یاز چمنزارها یعیمناطق وستتت ،بیترت نی. به هماندهشتتتد لیمزارع تبد

 .دشوارتر استوضعیت آنها و  مساحت روند یکم نییتع نیاست(. بنابرا افتهی رییتغ
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-2080 تمال( )شکل بم 1999-1980* گز  رییدرصد تغ صوروبه ییبمال ینتر یسمنت 10 هیرطوبت خم  در ال نیمن یدر ن آتی رگوییتغ بیویپیش-6 ریتصو

 (نیی)شکل پم 2099

 

در واحد سطح به نسبت اثر ند اما دهمی لتشکیرا  اراضی از ٪6/2( فقط هااچهیو در ها)شامل رودخانه هابتاال

ی عیب طبتاالدستتت دادن ستتطح  میزان از از گزارش شتتده برآورد نیدارند. بهتر یدرولوژیهدر  یادیز ارینقش بستت

سان تیفعال دلیلبه یجهان سط  طوربه یان ست؛ 57 و ٪54 نبیمتو ست رفته از ا سطح از د ممکن  1700 سال میزان 

در قرن بیستم و بیست  ی موجود بوده باشد که در این بین این میزان از دست دادنهابتاالدرصد از کل  87 است تا

سبت به قبل بوده کهتر عسری برابر 7/3 ویکم تا ست دادن  ن سال  موجود یهابتاال از ٪71–64برابر با از د  1900در 

 یهابتاال و بیشتر از از عتریسر ی طبیعی درون خشکیهابتاالمیزان از دست دادن . (Davidson, 2014)بوده است 

ست. اگرچه م یساحل یعیطب ست رفتن  زانیبوده ا ست  در اروپا کند هابتاالاز د سال شده ا  یکایدر آمر 1980و از 

ست یباق نییپا یشمال س ،مانده ا سر لیکه تبد ایاما در آ  ،ادامه دارد یو داخل یساحل یعیطب یهابتاال عیگسترده و 

ست دادن این  زانیم ست. برخ هابتاالاز د سترش  نیاز ا یهمچنان باال ا صنوع یهابتاالتلفات با گ  تیریمد ای یم

شالشده  ستبرنج جبران  یزارهایعمدتاً مخازن و  س بیقر تی. اکثرشده ا  هابتاالگرفتند که  جهینت هایبه اتفاق برر

از دستتت  زانیم نیبنابرا( (Bullock and Acreman, 2003ند دهمیکاهش  ای شیاز چرخه آب را افزا یلفه خاصتتمؤ
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ه مدهایپ ادادن آن بل توجه یا با ا یدرولوژیدر ه یقا  یکیدرولوژیه یهایژگیمختلف از و یهابتاال ،حال نیدارد. 

 است. زیبر منابع آب چالش برانگ یجهان اترییتغ نیا ریتأث یسازیبرخوردار هستند و کم یمختلف

ستق ستفاده م سان و تغ نیاز زم میا سط ان به  یحلم اسیاز مق یدرولوژیدر ه یاعمده ریآن تأث یکاربر رییتو

 دهدمیوجود دارد که نشتتتان  یا(. شتتتواهد قانع کننده1-3-3بخش  ،1به بخش  دیدارد )نگاه کن یو جهان یامنطقه

باالدستتت  ن بهتوامیمثال  عنوانبه که ستتتقرار داده ا ریحوضتته را تحت تأث اسیموازنه آب در مقاین استتتفاده  روند

ضه  ی هابازه در ای  (Schilling and Libra, 2003; Zhang and Schilling, 2006)ی پیسیسیرودخانه مآبریز حو

ضه آبریز شاره کرد. (Sun et al., 2006; Zhang et al., 2015)زرد  رودخانه میانی حو تعادل  ییایوبر پ ریبر تأثعالوه ا

ضه آبر ستق ،زیآب در حو ستفاده م سان نیاز زم میا سط ان سطهبه  ندتوامی تو شش گ وا  ثابه یکمبه  یاهینقش پو

 . بگذارد اثر نیز گرید بریزآ یهارواناب در حوضه یبارش و الگوها یبر رو ،و اثرات گردش هوا "آبکننده  افتیباز"

 استتت دهفراگیر شتت هم اکنون شتتودمیدر علفزارها  یکیدرولوژیه راتییکه منجر به تغ یانستتان یهاتیفعال

(Gibson, 2009)شدنخاک و  بیتخر ،از حد شیب ی. چرا  رهیذخ ،ریتبخ زانیم شیمنجر به افزا خاک سطح متراکم 

ده توستتط شتته مرتبط با آب ارائخدمات  یبرا ه این امورکه هم شتتودمی یرواناب ستتطح شیخاک و افزادر کمتر آب 

  یو خشتتکستتال لیاز ستت یو کاهش خطرات ناشتت (McIntyre and Marshall, 2010)آب  تیفیاز جمله ک علفزارها

(Jackson et al., 2008)  سوب ضر مح شدهمراه با چمنزارها  تیریکه مدزمانی. وندشمیم  راتیتأث سوزاندن منظم با

ستفاده از آب شیبه افزا منجرکه  ،ابدییم شیافزاعمده  سطه  ا عملکرد آب  نیو بنابرا شده اهانیمجدد گ شیروبه وا

 ا آنبی همراه از چرا ینفوذ ناش تیخاک و کاهش ظرف . متراکم شدن (Sakalauskas et al., 2001) دهدمیرا کاهش 

مرتع در ستتراستتر  یهانزمی از ٪5/7حدود .  (Bilotta et al., 2010)ت ثبت شتتده استت مطالعاتدر  یاندهیفزا طوربه

 (.Conant, 2012) شده است بیاز حد تخر شیب یچرا دلیلبهجهان فقط 

 ای ،آن بر منابع آب در حوزه خاک ریو تأث ستتتمیاکوستت رییو روند تغ ،یفعل تیدانش در مورد وضتتع فراگیرترین

است )به  یانسان یازهایو ن ستمیاکوس ،آب نیواسط ب نیمهمتر یاهیخاک و پوشش گ هیوجود دارد. ال نیزم بیتخر

 نیب یتوستتط پانل فنکه خاک جهان  نابعم تیوضتتعاز  2015ستتال  یابی(. ارزدیمراجعه کن 2-3-1بخش  ،1 فصتتل

 ،متوستتط طیکه اکثر منابع خاک جهان در شتترابه این نتیجه رستتید  ،جام شتتدان ) ,a2015FAO/ITPS( 1خاک یدولت

 است. تیوضع نیبدتر شدن ا ی نیزز فعلانداچشمهستند و  فیضع اریبس ای فیضع

 نی. مهمتردهدمیخاک را نشتتان  نستتبت بهاصتتلی  دیتهد 10و روند  تیاز وضتتع یجهان یاخالصتته 1جدول 

سای عبارت از جهان اسیخاک در مق یعیطبسرمایه  یبرا دهایتهد ست دادن کربن آل ،خاک شیفر عدم  ،خاک یاز د

سته هستند )همان بوده که این موارد یستیو از دست دادن تنوع ز یتعادل مواد مغذ سابه شدت به هم واب  ریطور که 

 ذارند. گمیی اثر منابع آب برقرار دارند( و  گرید داتیتهد شتریب متاثر ازعملکردها 

خدمات اکوستتت نیزم بیتخر له در  ((Bossio et al., 2008کم آب  یوربهرهو  ستتتتمیبا اختالل در  از جم

ست  یاریآب یهاستمیس سا .((Uphoff et al., 2011همراه ا ساله  یخاک از مزارع زراع شیفر تن  اردیلیم 40-25هر 

 ،آب میخاک در تنظ ییعملکرد محصتتول و توانا یقابل توجه طوربه و این امرد کنمیرا با خود حمل  یخاک ستتطح

                                                           
1 The Status of the World’s Soil Resources 
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منتقل از ستتطح زمین تن فستتفر را  ونیلیم 26-15تن ازت و  ونیلیم 42-23و  دهدمیرا کاهش  یکربن و مواد مغذ

 یتلفات جهان. (FAO/ITPS, 2015a)کرده و اثرات منفی قابل توجهی بر کیفیت منابع آب بر جای گذاشتتتته استتتت 

غلظت  شیدر افزا یستتهم قابل توجه کهتن برآورد شتتده  اردیلمی 66  ± 12در حدود  1850خاک از ستتال  یکربن آل

ت استت تمحصتتوال برایدستتترس میزان آب در  فیتضتتع یعامل اصتتل نیاما همچن داشتتتهدر جو  یاگلخانه یگازها

(FAO/ITPS, 2015b) .سد یشور شکل مهم در  کیشدن به  بدلخاک در جهان در حال  میو  شت م نواحی زیر ک

خارج شود و  دیتولرده از  یکشاورز نیهکتار زم ونیلیم 5/1-3/0که هر ساله  شودمیزده  نیتخم دیم و آبی است و

 ونیلیم 60که  شودمیزده  نیتخم. (FAO/ITPS, 2015a) ابدیکاهش  زین گریهکتار د ونیلیم 46-20 تولید لیپتانس

 ,Squires and Glenn)خاک قرار داشتتته باشتتد  یشتتور ری( تحت تأثاراضتتی کل از ٪20 ای) یاریآب یهکتار از اراضتت

2011). 

سیاریشواهد  شان  ب س رییتغ دهدمیوجود دارد که ن س ستمیاکو ر دداده و  شیرا افزا یریپذبیخطرات و آ

س صل یاریب و  بیرتخ ،نیزم یکاربر ریی. تغ(Renaud et al., 2013)است  ریسککننده سطح نییتع یاز موارد عامل ا

سا سک بالیای طبیعی شیدر افزا یهمگ هابتاالرفتن  نیخاک و از ب شیفر (. (Wisner et al., 2012)دارند  قشن ری

با اقلیم یایبال ریستتتک شیو افزا ستتتتمیاکوستتت بی، تخراقلیماثرات تغییر  نیب یوبیمع چیمارپ د دارد وجو مرتبط 

(Munang et al., 2013)س بی. معکوس کردن روند تخر سخ ستمیاکو ستیسی پا م مقاو ییغذا تیامن یبراکلیدی  یا

 ،ه حرااز جمل ،دستتت نخورده یستتاحل یهابتاالکامالً ثابت شتتده استتت که .  (FAO, 2013a) در برابر اقلیم استتت

د و از دستتت دادن آنها ( محافظت کننایستتطح در شی)و افزا ییهواوآب حدیرا از حوادث  ینند جوامع ستتاحلتوامی

س سوب یبارها شی. اگرچه افزادهدمی شیرا افزا یریپذبیخطر و آ سر جهان مس تیفیک یبرا یر سرتا ساز آب در  ئله 

ست سدها گرفتار  یاما وقت ،ا سوبات در پشت  و  شودمیدست قطع  نییانتقال رسوب در پا یعیسطح طب ،وندشمیر

 یادر دلت ،مثال عنوانبهد. کنمی فیرا تضتتتع یستتتاحل یهابتاال یکپارچگیحفظ  یبرا ازیرستتتوب مورد ن انیجر

 یکاهش ورود دلیلبه ،لیو خدمات مربوط به آن در برابر طوفان و حفاظت از س هابتاالاز دست دادن  ،یپیسیسیم

 بود 2005ال در س نایدر شدت اثرات طوفان کاتر مهم یعامل ،از آن در باالدست یرسوبات از ساخت سد و بهره بردار

(Batker et al., 2010)شابه در م یکردهایروبه واسطه  گبزر یو اکثر شهرها یشهر یاصل یهاگاهاز سکونت یاری. بس

سو سطح  یدر دلتاها ،و آب نیزم تیریمد (ء) سکبا  شابه  ری شد (شتریاگر نه ب)م سوال ااندهواقع   ایکه آ ستین نی. 

 خواهند گرفت. ثیر قراری تحت تأچه زمان بلکه این است که رندیگمیقرار  ریمشابه تحت تأث طوربه نهایاکثر ا
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 ودد نییی گز خدنمو گکوسیستمی و برخی گز عمفکرد میی که گرگیه  منمونه - 1جدول 

تهدید برای عملکرد  وضعیت و روند

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب خیلی خوب خاک

 

 فرسایش خاک

 تغییر کربن ارگانیک

 عدم تعادل مواد مغذی

  شدن میشور و سدی

Soil sealing and land 

take 
از دست رفتن تنوع 

 زیستی خاک

 آلودگی

 اسیدی شدن

 تراکم

 غرقابی شدن

 زوال↙بهبود                 ↗متغیر         ↑↓= پایدار          

NA آمریکای شمالی :E اروپا :NENA خاورنزدیک و شمال آفریقا :LACآمریکای التین و کارائیب :  SSA :

 : آسیاA ی آرام جنوب غرب انوسیاق: SPآفریقای سیاه 
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 مقدمه -1-1

 تقلید یا بوده و از استتتتفاده طبیعت الهام گیرنده و حمایت شتتتونده از ستتتوی 1های مبتنی بر طبیعتکارراه

نابراین. بردآب بهره می بهتر مدیریت به کمک برای طبیعی یندهایفرآ مبتنی بر  کارراه کی کننده تعیین ویژگی ،ب

ست اینطبیعت  ستم که آیا نی سی ستفاده مورد اکو ست "طبیعی" ا ست این بلکه ا  طوربه طبیعی فرآیندهای آیا که ا

 خدمات ازمبتنی بر طبیعت  کارراه وند یا نه. یکشتتتمی مدیریت آب با مرتبط هدف یک به دستتتتیابی برای فعاالنه

 دارندهدر بر ندتوامیهای مبتنی بر طبیعت کارراه. دکنمی استتتفاده آب مدیریت خروجی به کمک برای اکوستتیستتتم

ستم احیای یا حفاظت سی ستم در طبیعی فرآیندهای ایجاد یا تقویت یا/  و طبیعی یهااکو سی صالح یهااکو  یا شده ا

صنوعی شد م شک توالت یک مثال عنوانبه) خرد یهامقیاس در نتوامی را هاکارراهابن . با مثال  عنوانبه) کالن یا( خ

 .کرد استفاده( زانداچشم در یک

 بالقوه آنها و فعلی ستتهم مشتتخص کردن برای "حلراه" عنوانبه طبیعت بر مبتنی رویکردهای ،گزارش این در

شکالت ینترهعمد بر غلبه یا حل در صر آب مدیریت یهاچالش یا م صلی محور - معا سعه یهارشگزا مجموعه ا  تو

 یا چالش مهم شتتکلم هیچ که حتی مواردی در نندتوامی این رویکردها ،حال این با. استتت شتتده بیان - آب جهانی

شته وجود آب برای محلی شد ندا شترک ارائه با مثال عنوانبه ،با  سادگی به یا آب نابعم مدیریت یافته بهبود منافع م

 وند.ی نیز به کار بسته شوربهره بودن ناچیز صورت در حتی ،شناختی زیبایی انتخاب یک عنوانبه

شناختن سمیت  ستم نقش به ر سی  قطعاً  بآ مدیریت درهای مبتنی بر طبیعت کارراه کاربرد و مفهوم و هااکو

 اصتتطالح. استتت گرفته جای مدرن هیدرولوژیکی علوم در هادهه برای هااکوستتیستتتم نقش. نیستتت جدیدی چیز

 استفاده اما ،(Cohen-Shacham et al., 2016)یافت  ظهور 2002 سال حدود در احتماالًهای مبتنی بر طبیعت کارراه

 توسعه یهازارشگ مجموعه قبلی یهانسخه. یردگمی بر در را هاهزاره احتماالً آب مدیریت برای طبیعی فرآیندهای از

 جایگزین اصطالحات یز ازن معموالً که)دند کرمیاشاره های مبتنی بر طبیعت کارراه خالصه به طوربه فقط آب جهانی

فنی به  ادبیات و گذاریستتیاستتت بخش دو هر درهای مبتنی بر طبیعت کارراه به توجه حال این با(. دشتتمی استتتفاده

ست سرعت در حال افزایش سخ در حدی و این امر تا ا ست این به پا سیل که دیدگاه ا ست آنها پتان  شده فتهگر کم د

 .است

 6.6 هدف اتخاذ در را موضتتوع این خود، (SDGs) پایدار توستتعه اهداف با ،2030 پایدار توستتعه کار دستتتور

 آب هایسفره ها،رودخانه ،هابتاال ها،جنگل ها،کوه جمله از ،(آب بامرتبط یا) آبی هایاکوسیستم احیای و حفاظت")

شم ) از حمایت( "( 2020 سال تا هادریاچه و زیرزمینی ش ستاوردهای هدف  ضمین"( SDG6د سی ت ستر  و بآ به د

 کیفیت ،داشتبه ،آشامیدنی آب مورد در آن دیگر اهداف مورد در جمله از ،("همه برای بهداشت و آب پایدار مدیریت

ستفاده یوربهره ،آب ست. کرده منعکس (IWRM) آب منابع یکپارچه مدیریت و آب از ا سخ به این در ا سخه امر، پا  ن

 در آنها نقش به یاویژه توجه و یافته اختصتتتاص های مبتنی بر طبیعتکارراه به آب توستتتعه جهانی گزارش 2018

 .دارد کار دستور این در مشارکت

                                                           
1 NATURE-BASED SOLUTIONS 
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 پر مخاطره ماهیت. دکنمی کمک گزارش این متن چارچوب به که دارد وجود باستان تاریخ از مهمی یهادرس

سان رفاه و هیدرولوژی ،هااکوسیستم بین رابطه شی با ،مثال عنوانبه ،ان  "یهابزرگ و اولیه رودخانه یهاتمدن" فروپا

 در ٪30 تا بارندگی کاهش و هیدرولوژیکی تغییرات با که (Ito, 1997) زرد رودخانه و گنگ-ستتند ،نیل ،فرات و دجله

ستره سترش سند رودخانه گرفته تا اروپا از زمین کره ای ازگ شهودمی گ ست یابد م  Cullen et al., 2000; Weiss) ا

and Bradley, 2001) .سط شده آغاز زاییبیابان ،موارد برخی در سیوآب تغییرات تو شنا ست ممکن هوا  در تغییر با ا

مطلوب  شرایط دنبال به مهاجر بیشتر یهاجمعیت زیرا ،باشد گرفته سرعت ،دام رویه بی چرای جمله از ،زمین کاربری

شاورزی برای ستند ک شابهی تاریخچه. (Weiss et al., 1993) ه در ( میالدی 950-250) مایا تمدن را در نتوامی را م

 بشتتر که هرجایی ،گذشتتته ستتال هزار ستته تا دو طی مستتلماً. ردیابی کرد( 2005 ،گهاو پترستتون) مرکزی آمریکای

 ایمالحظه قابل طوربه و آمده وجود به طبیعی ستترمایه تخریب استتت داده کشتتاورزی تغییر برای عمدتاً ،طبیعت را

 مناطق شتتده استتت ترک این و زاییبیابان به منجر اغلب شتتده و این امر زمین تولید ظرفیت رفتن دستتت از به منجر

(Montgomery, 2007) .شابهیتوامی امروزه سید ن به موارد م شد حال در شواهد از ایمجموعه. ر  در که همانطور) ر

 قدرت چیرگی طریق از خود مسیر ترسیم به شروع بشر که همانطور ،دهدمی نشان( گرفت قرار بحث مورد پیش گفتار

 دامنه از زمینی یهاسیستم عملکرد و وضعیت در اساسی تغییرات ،(1)عصر آنتروپوسن کرد زیستمحیط بر عملکرد و

 .) ,.2015Steffen et al( رفت فراتر 2 شناسی هولوسنعصر زمین در شده تجربه تنوع

 سازگار اصطالحات و رویکردها ،ابزارها ،مفاهیم -2-1

صطالحات یا رویکردها ابزارها، مفاهیم، از تعدادی ستفاده مختلف مجامع یا ذینفع هایگروه بین در نیز دیگر ا  ا

ایجاد تعادل در  این مفاهیم هدف همه. استتت ستتازگار آن با یا بوده های مبتنی بر طبیعتکارراه مشتتابه که شتتودمی

شناختتر و زیرساختی روشی تکنوکراتیک ست که قصد دارد  ساخته  با تعادل نندتوامی هااکوسیستم کهرا  سهمی ا

 اکوهیدرولوژی. کنند ، ایجاددارد آب منابع مدیریت بر تستتلط به تمایل که زیربنایی و ترتکنوکراتیک رویکرد درشتتده 

 یک اکوستتیستتتمی رویکرد(. 1-1 کادر) استتت متمرکز 3بیوتا و هیدرولوژی بین تعامل بر که استتت تلفیقی علم یک

 به (CBD, 1992)بیولوژیکی  تنوع کنوانسیون توسط که است اکوسیستم مسائل فصل و حل برای مفهومی چارچوب

. است سازگار( 1971) هابتاال در خصوص رامسر در کنوانسیون هابتاال مفهوم از منطقی استفاده با و رسیده تصویب

 و پایدار مدیریت ،حفاظت گیرندهاکوسیستم در بر بر مبتنی 4کاهش اثرات یا سازگاری و اکوسیستم بر مبتنی مدیریت

 حفظ برای نیاز مورد آب جریان الگوهای و کیفیت ،کمیت ،5زیستتت محیطی یهاجریان. استتت هااکوستتیستتتم احیای

. ندکنمی توصیف توسط آنها را شده ارائه اکوسیستمی همینطور خدمات و رودخانه مصب و شیرین آب یهااکوسیستم

 ستتیستتتم بازگرداندن برای اکوستتیستتتم احیای از که هستتتند پاالیی، گیاه درمانی و طبیعت درمانی مفاهیمیزیستتت

                                                           
1 Anthropocene 
2 Holocene 
3 Biota )همچنین این واژه به به صورت زیستوران و نیز کلیه جانوران و گیاهان یک ناحیه نیز ترجمه شده است( 
4 adaptation or mitigation 
5 Environmental flows 
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. یابد افزایش آن درمانی یا بافری ظرفیت تا ندکنمی استتتتفاده خاص اکوستتتیستتتتم یک در گیاهی جوامع از متنوعی

 احیای: از عبارتند وندشتتتمی مربوط های مبتنی بر طبیعتکارراه به حدودی تا که دیگر رویکردهای و ابزارها ،مفاهیم

 بالیای خطر کاهش ،طبیعی یا ستتبز یهازیرستتاخت ،جنگل زانداچشتتم احیای ،محیطیزیستتت مهندستتی ،اکولوژیکی

 .(Cohen-Shacham et al., 2016)اقلیم   با اکوسیستمی سازگاری خدمات و اکوسیستم بر مبتنی

 مدل یک که خطی اقتصتتتاد خالف بر که دکنمی حمایت 1دورانی اقتصتتتاد یک از ،های مبتنی بر طبیعتکارراه

شت" ست،  "دفع ،ساخت ،بردا شتر یوربهرها  از جمله از ،آلودگی از جلوگیری و ضایعات کاهش هدف با را منابع بی

ستفاده طریق ست. می ارتقا ،بازیافت و مجدد ا شونده ا شی که احیاگرانه و بازطراحی  شد؛ رو های مبتنی بر کارراهبخ

شد مفاهیم از همچنین ،طبیعت صاد یا سبز ر شتیبانی سبز اقت ستفاده باعث که ،ندکنمی پ  و طبیعی منابع از پایدار ا

 .شودمی اقتصاد از حمایت برای طبیعی فرآیندهای برداری ازبهره

ستم ،بر طبیعتهای مبتنی کارراه سی  تجدیدپذیر طبیعی منابع از موجودی یا طبیعی سرمایه مثابه به را هااکو

 و وندشمی ترکیب هم با که ناسدشمی( معدنی مواد و خاک ،آب ،هوا ،حیوانات ،گیاهان مثال عنوانبه) تجدیدناپذیر و

(. Jansson et al., 1994; Atkinson and Pearce, 1995 از شتتده اقتباس) کنند منتقل مردم به را منافعی نندتوامی

به رستتمیت  ،کستتب و کارها جمله از ،مدخالنذی از وستتیعی طیف توستتط ایفزاینده طوربه2طبیعی ستترمایه پروتکل

 های مبتنی بر طبیعتکارراه از ،طبیعت از استتتفاده از حاصتتل منافع جریان کردن برجستتته با و شتتودمی شتتناخته

شتیبانی سایی ،سازماندهی به ،یافته ساختار و قوی فرایند یک طریق از این چهارچوب .ندکنمی پ  و گیریاندازه ،شنا

های مبتنی بر کارراه در گذاریستترمایه ندتوامی و کرده کمک طبیعی ستترمایه به هاوابستتتگی و تأثیرات گذاریارزش

 .کند تسهیل طبیعت را

جای تصمیمات  به که توتمیک یا فرهنگی ،دینی زیادی از عقایدبا شمار  های مبتنی بر طبیعت همچنینکارراه

های مبتنی بر کارراه استتت. ند ستتازگارکنمیتکنوکراتیک بر مفاهیم مرتبط با طبیعت تاکید  مدیریتی منتج از رویکرد

 کلی طوربه که دکنمی منعکس شده را مورد پذیرش واقع دینی و سکوالر رهبران توسط که را جهانی الگویی ،طبیعت

ست ست (آن معادل یا) گناه یک طبیعت مرزهای از عبور که بیانگر این نکته ا  شده یافت هایارزش ،مثال عنوانبه. ا

 استفاده و یعتطب و انسان بین عدالت از ،مسیحیت و یهودیت ،زرتشتی دین ،بودیسم ،اسالم جمله از ،ادیان بیشتر در

 مادر ،رتیبت همین به. (Taylor, 2005) ندکنمی حمایت استفاده از پس تصفیه و حد از بیش استفاده جای به مناسب

. هستند حیات ارندهنگهد و دهنده عنوانبه ،آن کرهزیست و زمین برای متداول استعاری عبارات طبیعت مادر یا زمین

 فناوری و علم بر تنیمب رویکردهای نندتوامی و باشتتند مهم ایمنطقه یا ملی ،محلی نظر از نندتوامی مفاهیمی چنین

ستدالل گزارش این که آنجا از. بزنند هم بر را  و دقیق علم بر مبتنی ایدب نیز های مبتنی بر طبیعتکارراه که دکنمی ا

صادی شد اقت  ،مذهبی رهبران ندتوامی ،جمله از. نددهمی ارائه مدرن و سنتی الگوهای این بین را پلی این گزارش ،با

 .کند های مبتنی بر طبیعتکارراه استقرار در قدرتمندی متحد را توتمی و فرهنگی

                                                           
1 Circular Economy 

2Natural Capital Protocol  توان در وبسایت زیر پیدا کنید: اطالعات بیشتر در خصوص سرمایه طبیعی و پروتوکل سرمایه طبیعی را می
https:\\naturalcapitalcoalition.org/protocol 
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 از منظر محلی ندتوامی که محلی/  سنتی دانش و عرفی قوانین با که دارند تمایل های مبتنی بر طبیعتکارراه

شد هم مهم شد هماهنگ ،با شر حقوق بر مبتنی رویکرد. با های کارراه با ندتوامی نیز آب منابع اداره و مدیریت برای ب

 مورد باید که قحقو به مربوط مسائل دیگر .باشد متمرکز عرفی قوانین روی گراویژه به ،باشد مبتنی بر طبیعت سازگار

 طبیعی عمناب و همینطور هاسرزمین و اراضی در بومی مردم جمعی حقوق شناختن رسمیت به شامل گیرند قرار توجه

 کاهش و ریستتازگا و توستتعه حق و همینطور دندکرمی استتتفاده و ستتکنی گزیدهدر آن  ستتنتی طوربه آنها که استتت

 ی( است. حقوق مردم بوم یسازمان ملل متحد برا هی)اعالماقلیمی  تغییرات

 کنند کارهای مبتنی بر طبیعت چگونه کار میراه -3-1

 نقش اکوسیستم در چرخه آب -1-3-1

صوص شیکیزیف اتیخ س هیبر کل هاستمیاکوس یکیولوژیو ب ییایمی،   ریأثتدر چرخه آب  یکیدرولوژیه یرهایم

که از  یآب هنگام تیفیک تواند برمیدر خاک  ژهیوو به محیط کیدر  یکیولوژیب یندهای(. فرآ1-1گذارد )شتتتکل می

شک همینطور بر کند،حرکت می ستمیس درون این سا لیت سوبو  شیخاک، فر سوب و ر  گذاری اثر بگذارد وحمل ر

شد. همچن یدرولوژیبر ه یاعمده راتیتواند تأثمیموارد  نیهمه ا شته با  نیدر ارتباط با ا یادیز یانرژ یشارها نیدا

اثر خنک کننده داشته باشد  کیتواند می ریبا تبخ رینهان درگ یعنوان مثال، گرمامحور وجود دارد: به عتیچرخه طب

 اقلیم شهری باشد. نوان مثال ع، بهمیتنظ کارهای مبتنی بر طبیعت در جهتراه یبرامبنایی و 

 

 گکو یدرولوژی

 دنبال هب علم این. استتتت متمرکزبیوتا  و هیدرولوژی بین تعامل بر که استتتت تلفیقی علمی ،اکوهیدرولوژی

 که نگرانهکل رویکردهای. استتت انستتانی تأثیرات کاهش برای شتتده اصتتالح مناظر در اکوستتیستتتم خدمات تقویت

ستیابیکنمی مدیریت بیوتا را و هیدرولوژی شان د ستم پایداری به ند هدف سی صوص اکو  معیتج و هم هم در خ

 رهایابزا و اولیه دانش اکوهیدرولوژی. استتتت (IWRMمدیریت یکپارچه منابع آب ) طور بهبودنهمی و انستتتانی

 .دکنمی فراهم را آب در خصوص SDG 6 به دستیابی برای کاربردی

ضه ادغام اکوهیدرولوژی ستفاده و هاآب ترویج واحد موجود یک در را آنبیوتا  و آبریز حو صیات از ا صو  خ

ستم سی سی یهاجنبه ندتوامی اکوهیدرولوژی آن در که شودمی تبدیل مدیریتی ابزاری به اکو سا  منابع مدیریت ا

 ریزیبرنامه واحد عنوانبه حوزه یک مدنظر قرار دادن برای منطقی علمی مبنای یک این دانش. کند برطرف را آب

 ابزار یک عنوانبه هیافت بهبود اکوسیستم پذیریانعطاف مفهوم بردن کار به با اکوهیدرولوژی. دکنمی فراهم اصلی را

 بخشی ،واکنشی ویکردر برخالف - دکنمی تقویت را حوزه به نگرکل و پیشگیرانه رویکرد یک اتخاذ منطق ،مدیریت

 بر اکوهیدرولوژی ،حال عین در. آب معمول استتتت منابع مدیریت در فعلی هایروش در یک محل مشتتتخص که و

 مهندسی دارداستان رویکردهای مکمل ،آب مدیریت در ناپذیرجدایی جزیی عنوانبه محیطیزیست اقدامات اهمیت

سی محیط ،براینعالوه. (Zalewski, 2002) دکنمی تأکید ست یعنی مدیریتکاربرد مهند صفیه برای هابتاال زی  ت

 .Mitsch and Jørgensen (2004) ریاضی مدلسازی زیست ومحیط تئوری اساس بر حد از بیش مغذی مواد از آب
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سکو هیدرولوژیکی للیالمبین برنامه ،2011 سال از  را نمونه مختلف یهامکان ایجاد (UNESCOIHP) یون

 یهاحلراه از استتتتفاده برای جهان ستتتراستتتر در

ستمیک اکوهیدرولوژیک  در آبخیز یهاحوزه در سی

 نمونه سایت یک. است داده گسترش هامقیاس همه

 غلظت مانند مواردی با مقابله برای خود اهداف در

 کاهش ،آب کیفیت بهبود ،مغذی مواد و هاآالینده

 پوشتتتش نگهداری ظرفیت دادن دستتتت از ،ستتتیل

. کندمی استتتتفاده اکوهیدرولوژی از غیره و ،گیاهی

 پتانستتیل افزایش مفهوم شتتامل نمونه یهاستتایت

 یهااستتتراتژی از استتتفاده طریق از ،اکوستتیستتتم

یدرولوژیکی یابی برای ،اکوه یداری به دستتتت  پا

 IWRM بهبود برای آب به مربوط یهااکوستتیستتتم

 پتانستتیل افزایش مفهوم شتتامل هاستتایت .هستتتند

 یهااستتتراتژی از استتتفاده طریق از ،اکوستتیستتتم

یدرولوژیکی یابی برای ،اکوه یداری به دستتتت  پا

 . هستند IWRM بهبود برای آب با مرتبط یهااکوسیستم

 اکوهیدرولوژی، گذشته، حال و آینده |تصویر 

 

 اجزای اصلی درگیر اکوسیستم -1-3-2

 یذارند. عمده کاربردهاگمی ریبر آب تأث هاومیب ای یساحلهای اکوسیستم شتریو ب ینیزم یهاستمیعمده اکوس

شهر ،طبیعتهای مبتنی بر کارراه شامل مد ،یاز جمله در مناظر  ساً  سا )از  هابتاال ای خاک و / ،یاهیپوشش گ تیریا

 .(FAO/ITPS, 2015a) ( استهااچهیو در هاجمله رودخانه

 یاهیگ پوشش

 راه اهیگ یهاو برگ هاستتاقه. (FAO/ITPS, 2015a)می پوشتتانند را  نیدرصتتد از ستتطح زم 72حدود  اهانیگ

 اقلیمو دستتتترس  در آب زانیعملکرد تعرق بر م قیاز طر اهانیند. گکنمی ستتتدرطوبت ابر را  ایبرف(  ایبارش )باران 

به ستتتاختار و  اهیگ یهاشتتتهیند. رکنمی ذفح ینیرزمیز یهاآب یرو آب را از خاک و گاهنیذارند و از اگمی ریتأث

سترس بودن آبدر و میزان  یسازرهیرو بر ذخنیند و از اکنمیسالمت خاک کمک   یهاآبه آب ب تراوشنفوذ و  ،د

 یرا م یمواد آل از یمهم هیالپیر شتتده  یعیطب اهیگ ،خشتتک و منجمد هایمحیطذارند. در تمام گمی ریتأث ینیرزمیز

 د.کنمی میرا تنظ نیاز زم ریو تبخ شیفرساپوشاند که خاک را پوشانده و 

درجات با ی گیاهی است که هر کدام از آنها می توانند هاطبیعی شامل انواع مختلفی از پوشش محیط و مناظر

در مورد  ،مثال عنوانبهرژیم مدیریتی اعمال شتتده استتت.  متاثر ازنیز  امر مختلفی بر چرخه آب تاثیر بگذارند که این
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شش زم در  زین یو مزارع زراع لفزارهااما ع ،ندکنمیبه خود جلب توجه را  نیشتریب هااغلب جنگل یدرولوژیو ه نیپو

صوص  ساین خ ستفاده  آمیزموفقت احیای یهاحلراه عنوانبه یاگسترده طوربه هامهم هستند. اگرچه از جنگل اریب ا

خاک و حفاظت از رطوبت  یسازرهیدر ذخ یشتریبهبود ب نیدر چ 1سوئدر فالت ل هامراتع و بوته احیایاما  ،شودمی

 ی(. چمنزارها(Chen et al., 2010; Zhang et al., 2015کرده استتت  جادیدر آن مکان ا یکارخاک به نستتبت جنگل

مثال در  عنوانبهکود شتتده ) یدر مورد چمنزارها ،حال نی. با اهستتتندباال  تیفیآب با ک دیبه تول متمایل زین یعیطب

 ای مهم استتتمستتاله یستتطح یهاباو فستتفر در روان تروژنین یبارها شیافزا ،(کایمتحده آمر االتیو ا یغرب یاروپا

(Hahn et al., 2012)ست که در آن پوشش و مد یدرولوژیه یبرا محیطی کردیرو کیاتخاذ  مستلزمامر  نی. ا  تیریا

ضی ست و هر دو با توجه به عملکرد مطلوب ارا ضی از  ،وند. مهمتر از همهشمیدر نظر گرفته محیط  کانون توجه ا ارا

در  یعامل قابل توجه امر نیا رایز ،اجتناب شتتتود دی( باخبندانی ای هاابانیب همچون ،یعیطببه جز موارد ) یزرعلم

 .(FAO/ITPS, 2015a)است  آب یوربهرهو کاهش  شیفرسا شیاز جمله افزا اراضی،خاک /  بیتخر

 هاخاک

صل ست یخاک نقش ا شدهو غالباً د  در برگیرنده هاآب دارد. خاکدگرگونی و  رهیذخ ،در حرکت ایکم گرفته 

آنها دارد.  یکیژبا سالمت اکولو یآنها ارتباط تنگاتنگ یکیولوژیدروبیه یندهایو فرآهستند  دهیچیپ ی حیاتیهاستمیس

خاک و در  منافذ یبلکه به هندستته فضتتا اقلیمو  یاهینه تنها به پوشتتش گ نیآب در زم حرکت ای ریتبخ ،نفوذ زانیم

 می( تقسهریساختار خاک و غ ،یاهیسطح خاک )پوشش گ طیشرا ،نیابردارد. عالوه یبستگ نیز به ساختار خاک جهینت

سطح یبارندگ سپس در ناحکنمیو نفوذ را کنترل  یبه رواناب  و تعرق از  ریختب به بخش افتهیآب نفوذ  ،شهیر هید. 

پوشش  و تیریدر مد راتییشده است که تغ مشخص ی. به خوبشودمی میتقس گریاز طرف د قیتراوش عم وسو  کی

ضی ساختار خاک تأث ارا صامر  نیرو انیذارد و از اگمی ریبر  صو  کیدر  ،مثال عنوانبه. دهدمیتغییر خاک را  اتیخ

سط جاده یبندآب ،حدیمورد  سا هاخاک تو ساختیز ریو  شهرها  هار  فیضعتخاک را  یدرولوژیکامل ه طوربهدر 

که اغلب منجر  ،شودمی تیهدا سطحی انیبه جر رو بارشنیو از ا موجب از دست رفتن نفوذ شده جهیدر نت ،دکنمی

س یبه جار  ری، تأثیه مواد مغذچرخاز  تیآنها در حما ییتوانا ویژهبهسالمت خاک و  ،نیابر. عالوهشودمی لیشدن 

 . (FAO, 2011b)دارد  یکشاورز یهاستمیدر س ویژهبه ،آب تیفیبر ک یادیز

شش گ ستمیس ست که یبارش و انرژ دریافت کننده نیخاک اولو  یاهیپو سد ا شکی می ر  نیب هی. ناحبه خ

 تیفیو ک تیخاک در کنترل کم یشیرو هیال یباال دقیق ( تانیرزمیسنگ ز ای) ینیرزمیآب ز سطح ییباال یهارگه

 ریاز آن تبخ ای شودمی رهیذخ اهانیدر خاک و گ یشده در خشک ختهری آب از ٪65 باًیتقر. است یاتیح ینیزمزیرآب 

ستثنا(Oki and Kanae, 2006) شودمی  رهیاز آب ذخ ،شودمی ینگهدار یعیطب یهاخچالیهنوز در  ی کهآب ی. به ا

 شتتودمی رهی( خاک ذخینیرزمیز یهاآب) شتتده اشتتباع و( عمق کم) ناحیه هواده در ٪95از  شیب ،یشتتده در خشتتک

(Bockheim and Gennadiyev, 2010)از ٪0.05خاک فقط  یکیولوژیتر بفعال هیال ،یفوقان هی. اگرچه آب خاک در ال 

 اریخاک بس نییرو به باال و پا یشار آب و انرژ ،(FAO / ITPS، 2015a) شودمیدر جهان را شامل  نیریآب ش رهذخی

 انرژی-آب-خاکتعادل  یآب خاک را برا تیهمارقام به وضتتوح ا نیخورده استتت. ا وندیو به شتتدت به هم پزیاد بوده 

                                                           
1 Loess 
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شدن  ،تعرق قیآب خاک و بارش از طر نیب تبادلاز جمله  ،نیزم شان  ندهیدر آ اقلیمو بازخورد مثبت بالقوه با گرم  ن

 . (Huntington, 2006) دهدمی

 هابتاال

از جمله  ،هابتاال توستتتط  (FAO/ITPS, 2015b) ی آبی داخلیهاپیکره اراضتتتی از ٪6/2اگرچه تنها حدود 

شده  1هااچهیو در هارودخانه شیده  سطح دارد.  یدرولوژیدر ه انکاریقابل  رینقش غ اماپو سالهدر واحد  حفاظت از  م

 تیتثب ،لیس انیجر رییتغ ،ینیرزمیز یهاآبه یو تخل تغذیهاز جمله  ،یکیدرولوژیه یندهایفرآ صورتبهب اغلب تاال

خطر بالیای کاهش در  ینقش مهم زین یستتتاحل یهابتاال(. (Maltby, 1991 شتتتودمی ایجادآب  تیفیرستتتوب و ک

امواج و  ینند انرژتوامیشتتوره زار ستتاحلی  یکمتر زانیحرا و به م اهانیمثال گ عنوانبهمربوط به آب دارند:  طبیعی

 از موج طوفان را کاهش دهند. یناش لیکرده و خطر س تیخود تثب یهاشهیررسوب را با  ،دادهرا کاهش  اناتیجر

                                                           
 یمیاعم از دا یمصنوع ای یعیطب یهاآب ایزارها ها و لجنها و باتالقمرداب»عنوان ها را بهاز تاالب یاگسترده اریبس فی( تعر1971ها )رامسر در مورد تاالب ونیکنوانس 1

نقطه جزر از شش متر  نیترنییها در پاکه عمق آن ایدر یهااز آن جمله است آب -شود افتی یجار ایصورت راکد شور در آن به ایتلخ - نیریش یهاموقت است که آب ای

گزارش استفاده  نیاست که در ا یفیتعر نیاست و بنابرا دهیرس بی( به تصوCBD ،1992) یکیولوژیتنوع ب ونیتوسط کنوانس نیهمچن فیتعر نی(. ا1)ماده  «دیماتجاوز نن

 نیحال، اصطالحات ب نی( است. با اایپودهراضی ا ویژه)به یاشباع شده دائم یهاها، مخازن، حرا و خاکاچهیدررودها،  گریشامل انواع د "هاتاالب"، نیشده است. بنابرا

، "هاباتالق"مانند  ادیز یاهیپوشش گ یدارا اهانیو گ یعیعنوان مناطق کم عمق طبها را فقط بهاز آنها تاالب یاریبس رایمتفاوت است، ز ی مختلفکاربر یهاکشورها و گروه

 مناسب تیبا صالح -ها از تاالب یارمجموعهیز ای یطور کلمراقبت شود. به دیبا "هاتاالب"صورت مراجعه به ، در نی. بنابرارندیگدر نظر می رهیو غ "هاپوده"و  "هالیما"

 روبه رو هستیم. 
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 (نییپم) یشهر طین  کی و( بمال) یعیط  زگندگچشم کی در یعمون یکیدرولوژی  یر مینس -1-1 تصویر
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 کاربری اراضی و تغییر کاربری اراضی -1-3-3

ستقمفهوم  ستفاده م ضیاز  میا سان آنها یکاربر رییو تغ ارا سط ان )از  زمینیی هامولفه ریتأث(، 1LULUC) تو

موارد  یو در برخ ،هاستتتمی( از اکوستتیزراع یهانیدر مقابل زم یعیمثال جنگل طب عنوانبه - اراضتتیجمله پوشتتش 

 است. یاو قاره یامنطقه ،یآب محل یهااز چرخه یمهم این مفهوم مولفه. ردیگمیدر نظر  یدرولوژیرا در ه هابتاال

ند. در ستتطح کنمیقاره  گرفته تا مقیاس یمحل اسیبارش از مق افتیبه باز یمهم یهاکمک هاستتتمیاکوستت

از  یمین از شیو ب ،ردیگمیاز طریق وزش باد صتتورت  ریتبخ واستتطهبه در مناطق خشتتکی  هابارش از ٪40تا  ،جهان

 Keys).  ردیگمیسرچشمه  هاانوسیاز اقاین میزان  ماندهیشده است. باق لیمنبع تشک نیمناطق از ا یبارش در برخ

et al., 2016)شش گ ستوامی یدر بارش محل یاهیسهم پو شد. حت شتریب اریند ب شش وجود دارد ک یمناطق یبا ه پو

صل یاهیگ سطح ای یمنبع ا ست ی موجود در محلتنها آب  صل ابیکه در غ یمانند مورد ،ا شش پو ،یبارش محل یف

مصتتترف " کی عنوانبه اهانیگ نکهیا یبه جا. (Hildebrandt and Eltahir, 2006)یرد گمیگیاهی آب را از ابرها 

 .(Aragão, 2012) رندیآب مورد توجه قرار گ "کننده افتیباز" عنوانبه استبهتر  ،دنآب در نظر گرفته شو "کننده

 یلمزارع مح یدرولوژیه بر یاعمده ریو خاک در مزارع تأث ت کشتتاورزیمحصتتوال تیریمد ،یمحل اسیمق در

ست. (FAO, 2011b)د دار عموالً مفعال و  تیریتحت مد یو مرتع یزراع یهانیهمه زم ،جدا از وسعت آن ،قابل ذکر ا

فاصله  ،ییایمیواد شعبارتند از: نوع محصول و استفاده از م یزراع اهانیگ یدرولوژیه بر مؤثرقرار دارند. عوامل  شدید

میزان  تیرینند مدتوامیهمه  نهای. ای استورزخاک قیخاک از طر خوردگیدست ویژهبهچرخش محصول و  ،گیاهان

رس بودن دست میزان درو  شیفرسا ،یرواناب سطح ،ریتبخ زانیم ،ینیرزمیآب ز تغذیه، دسترسی به آب برای محصول

بل توجه راتیتأث اهیگ ی برایمغذ ادمو  اسیه در مقاز جمل ،آب در مزارع و خارج از آن تیفیآب و ک زانیبر م یقا

 . (FAO, 2011b)ی دارد زانداچشم

در حوضه  ریعبارتند از تبخ گرید یهانشان داده شده است. نمونه 2-1قاره در شکل  اسیبارش در مق افتیباز

در اروگوئه و  2د ال پالتا ویحوضتته رهمینطور  و  ،منطقه ستتاحل استتت یبرا یبارندگ یکه منبع اصتتل ،رودخانه کنگو

. به ((Van der Ent et al., 2010 دکنمیرا ایجاد  از جنگل آمازون رتبخی صتتورتبه بارش از ٪70که در آن  ،نیآرژانت

آنها توسط انسان که بر چرخه آب  یکاربر رییو تغ یاز اراض میاستفاده مستقموارد  ریو سا ییزداجنگل ،بیترت نیهم

 ،بیترت نی. به هم(Nobre, 2014)د کنمی دیخارج از آمازون را تهد یمحصوالت کشاورز دیتول ،ذاردگمی ریآمازون تأث

سر آفر نهیگ جیخل سرا دارند  یوپیارتفاعات ات قیاز طر لیرود ن انیجر دیدر تول ینقش مهم یمرکز یقایو رطوبت از 

در مناطق خشک  یبارندگ زانیرا در م راتیتأث نیدتریاحتماالً شد یاهی(. حذف پوشش گ2013 ،و سورتبرگ ستی)و

 (.Keys et al.، 2016د )کنمیدر آن مناطق کمک  ییزاابانیو ب نیزم بیتخر ،کمبود آب شیدارد و به افزا

                                                           
1 Direct human-induced land use and land use change 
2 Rio de la Plata 
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 2008-1999گی بمرش، چرخه قمره -2-1 تصویر

صم ضی  ماتیت صوص کاربری ارا صاد و ا ،مردم ،منابع آب بر یعواقب قابل توجه ندتوامیمحل  کیدر در خ قت

در د که لزوماً کنمی جادیمتقابل ا یوابستگ ییکشورها نیبارش ب افتیدور داشته باشد. باز یهادر مکان زیستمحیط

 یکاربر رییو تغ اراضیاز  میاستفاده مستق ری(. تأث3-1ندارند )شکل  یمشابه آبریز حوضه ایو  نبوده گریکدی یگیهمسا

سان آنها سط ان شترک مد عنوانبهرا  "آبریز هضحو" ،یبعد یهادر حرکت رطوبت و بارش تو به چالش  تیریواحد م

اما  ،اردکاربرد را د نیبهتر ینیرزمیو ز یستتتطح یهاآب تیریمد یواحد برا کیعنوان هب زیکشتتتد. حوضتتته آبریم

شته که به عرا  "ییهواوآب یهاحوضه" یدرولوژیه نهیدر زم ریاخ یهاشرفتیپ با عنوان  ر جاهاییدرصه نمایش گذا

 . (Keys et al., 2017) شودمیشناخته  "حوضه بارش"

 آنها نیو ب ستمیانواع اکوس وندر یدرولوژیه راتییتغ -1-3-4

باال ها و ستتتتمیانواع اکوستتت ون و هم بینهم در ،یدرولوژیه یبر رو هاستتتتمیدر اثرات اکوستتت ییتنوع 

ستم سی ضعهازیراکو ی و احتیاط در ریجلوگ منجر بهامر  نیوجود دارد. ا تیریمد در نهایت و، اقلیم آنها تی، محل و و



 زیست و کیفیت منابع آب گاهنامه علمی دفتر محیط

54 

 

صوص ضمدنظر قرار دادن  خ در مبتنی بر محل دانش  رایز شودمیهای مبتنی بر طبیعت کارراهدر مورد  یکل اتیفر

 تیتراکم و موقع ،نند با توجه به نوع درختتوامیدرختان  ،مثال عنوانبهاست.  ازین ردموها کارراهتفاده از این اسمورد 

یه غذ ها ت ند  ادیز ایرا کم  ینیرزمیآب ز آن خت(Borg et al., 1988; Ilstedt et al., 2016)کن خاک و -. روابط در

 زانیمدر جاهایی که . (Dawson, 1996)دارد  یبه اندازه و ستتن درختان مورد نظر بستتتگ زین ینیرزمیآب ز-رطوبت

س ریتبخ زانیها معموالً نسبت به علفزارها ممتر در سال است جنگلیلیم 2000از  شیب یبارندگ  ،دارند یشتریب اریب

ست یلیم 500کمتر از  یبارندگ زانیمدر جاهایی که اما  سال ا ضیمتر در  قابل  میزان تبخیر از هر دو نوع کاربری ارا

ست  سهیمقا شده که فراگیری  طوربه. (Zhang et al., 2001)ا سفنج عمل  همچون" هابتاالگزارش  از  ،"ندکنمیا

که در باالدستت جریان  یهابتاالاز  یاما برخ ،ندکنمی یریجلوگ ید و از خشتکستالندهمیرا کاهش  البیست رواین

 Bullock and)دهند می شیدست را افزانییپا البیس ندکنمیبرای آن جریان عمل  سرچشمه صورتبهقرار داشته و 

Acreman, 2003)سترده ا طوربه زین هاخاک یکیدرولوژی. عملکرد ه  تیریمدنحوه آنها و  طیشرا ،انواع خاک نیب یگ

لزوماً بهتر  "یعیطب" یهاستمیاکوس یدرولوژیتصور کرد که از نظر ه دینبا . (FAO/ITPS, 2015a)آنها متفاوت است 

ستند.  شم ایمنطقه  کیبه آنچه از  شتریببلکه این امر ه ست ازیز مورد نانداچ و  یکیدرولوژیه ریغ یایاز جمله مزا ،ا

 .دارد یبستگ ،شود یریگ هانداز تیریمد یهانهیچگونه ممکن است در کل هز نکهیا

 نقش تنوع زیستی -1-3-5

ست. اوالًهای مبتنی بر طبیعت کارراه با قیاز دو طر یستیتنوع ز ش یستیتنوع ز ،مرتبط ا  در یعملکرد ینق

 Hooper et)است ستمیسارائه خدمات اکوو  ستمیاکوس یو عملکردها ندهایآفر رو زیربنایو از این ها داشتهکارراهاین 

al., 2005) .سی مهم حیاتی جامعه ،خاک یوتایمثال ب عنوانبه شک خاک ستمیدر  س فیو ط ،دهدمی لیرا ت از  یعیو

ضرور شکل دادن به ظرف یخدمات   Van der Putten et)د کنمیخاک فراهم  یو عملکردها کیمتابول تیخاک را با 

al., 2004) .با اثرات خاک یستتتتیکاهش تنوع ز  جهیترطوبت و نفوذ خاک و در ن ،خاک یبر کربن آل یمنف همراه 

سا ،رواناب ست ینیرزمیآب ز تغذیهو  شیفر  بارز منظر ا ویژهبهآب را  تیفیکموارد  نیا ،در مجموع. (FAO, 2011b) ا

تأث یگذارو رستتتوب یمواد مغذ آلودگی  ،هاجنگل ،بیترت نیبه هم (FAO/ITPS, 2015a).د ندهمیقرار  ریتحت 

صاتاز  ،دارند یشتریب یستیبه تنوع ز لیخود تما یعیدر حالت طب هابتاالعلفزارها و  شخ  یمختلف یکیژدرولویه م

 یستتتیند. تنوع زدهمیآشتتفته ارائه  ایکنترل شتتده  تیوضتتع کیبهتر از  یکل ستتتمیبرخوردار بوده و خدمات اکوستت

ش ای یمانند خشکسال یخارج یاز فشارها پذیریبازگشت یرا برا ستمیس تیظرف ای یریپذانعطاف نیهمچن تباهات ا

 .(Fischer et al., 2006) دهندمی شیافزا یتیریمد

آن در  یصرف نظر از نقش عملکرد ،یستیاز تنوع ز "حفاظت"به اهداف  یابیبه لحاظ دست یستیتنوع ز ،اًیثان

 شیبر استتاس افزا های مبتنی بر طبیعت کارراه. از آنجا که های مبتنی بر طبیعت در ارتباط استتتکارراهبا مورد آب 

س ست یسالمت ای طیشرا ،ستمیسطح اکو ستوار ا  یستیاز حفاظت از تنوع ز هاکارراهاین  ،یقاعده کل کی عنوانبه ،ا

ساله  شهیهم لزوماً ،حال نیند. با اکنمی تیحما مشترک تیمز کی عنوانبه ستفاده  ،مثال عنوانبه. ستین نگونهیام ا

 نیو بنابرا هاآب رییآن را تغ یکیاکولوژ یژگیقطعاً و یمواد مغذآلودگی  مقابله با بار یموجود برا یعیطبب تاال کیاز 

نقاط  ،بتاال حمل بالقوه تیبه ظرف آیا کار باید انجام شود یا نه نکهی. ادهدمی رییآن را تغ یبانیمورد پشت یستیتنوع ز
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شینه  س یاحتمالبی ستگتاالمطلوب  یو کاربردها هایژگیو و ستمیاکو  احیای ،. در اروپا(WWAP, 2017)دارد  یب ب

 هارودخانه ازکه  یمناطق ستتاحلمثابه مثال به  عنوانبه ،تریعیه مناطق طبتر مورد استتتفاده بکم یکشتتاورزاراضتتی 

 یستیرفتن تنوع ز نیند منجر به از بتوامی یدر موارد ،بریز را بهبود می بخشندحوضه آخدمات  ایند کنمیمحافظت 

 .(CBD, 2015)حفظ آن الزم بود  یبرا یشود که کشاورز یمنحصر به فرد

 
 مشم بمرش برگی نوطقه سمحل در آفریقنو -3-1 تصویر

 

 در که است ی[قلمرو/ ] کشوری به مربوط جریان رنگ. است[ قلمرو/ ] کشور در شده دریافت بارش از کسری به مربوط جریان عرض: توجه

شور دو وقتی. دهدمیرخ  بارندگی عنوانبه رطوبت جریان آن  مربوط جریان رنگ ،ندکنیم بدل و رد یکدیگر با را رطوبت[ هاسرزمین/ ] ک

 جهت در قیانوس،ا از شتتروع با[ هاستترزمین/ ] کشتتورها. دکنمی دریافت بارندگی عنوانبه( خالص) بزرگتر کستتری که استتت کشتتوری به

 .اندهشد لیست غرب به شرق از ساعت یهاعقربه

 است سومالی فدرال دولت تابع و است سومالی در خودمختار ایمنطقه ،لند سومالی* 

 

 (ستمیمردم )خدمات اکوس یآن برا یایو مزا ندیفرآ ،ستمیاکوس یعملکردها -1-3-6

ی مدیریت کرد که بتوانند منافعی را صتتورتبهن توامیرا  هاستتتمیآب اکوستت و عملکردهای مرتبط با ندهایفرآ

س" صورتبه سننبه مردم منتقل ک "ستمیخدمات اکو ستند ستمید. همه خدمات اکو سته ه اما خدمات  ،به آب واب

از آنها مختلف طرق به  و ،ذاردگمی ریآب تأث تیفیو کمیزان دسترسی بر  ماًیوجود دارد که مستق یخاص یستمیاکوس

 ,Perrot-Maître and Davies)، خدمات آب (Stanton et al., 2010) آبریز  هضتتتخدمات حو عنوانبه ثالم عنوانبه
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س ای (2001 در  یدیخدمات کل نیاز ا ی. برخشودمیارجاع  (Coates et al., 2013)مرتبط با آب  یستمیخدمات اکو

 ذکر شده است. 1-1جدول 

ات بندی کرد: خدمهای زیر دستتتتهگروهدر ن توامیمربوط به آب را  ستتتتمیخدمات اکوستتت ،یستتتادگ یبرا

ستمی  سی س ،(نیو نفوذ به داخل زم سطحی انیجر ،ریمثال تبخ عنوانبهحرکت آب )اکو سی  رهیذختمی خدمات اکو

آن  تیفیله کاز جم ،شتتکل آب رییتغخدمات اکوستتیستتتمی  ای( هابتاالو  ینیرزمیز یهاآب ،هادر خاک آب )عمدتاً

(Acreman and Mountford, 2009)سه بٌعد سه نی. ا صلیهاچالش گروه با هم  ها خشهمه ب تقریباًمنابع آب در  ی ا

)از  حدی و موارد ریستک لیآب و تعد تیفیک ،(تیکم ای نیآب )تأم دستترستی به: ندکنمیریزی را پی و موضتوعات

سکجمله  صل ،رو نیآب(. از ا مربتط با ی طبیعیایبال ری های کارراه شایفای نقنحوه  ،گزارش نیا 4و  3 ،2 یهادر ف

وجه تو کمک قابل  حیطهسه  نیاز ا کیآب در هر  تیریکمک به مد یبرا یستمیخدمات اکوس مبتنی بر طبیعت در

هداشت فردی ی، بدنیآب آشام تیفی: کشودمی یبررسموارد پی آمده  منابع آب از جمله تیریمد یاصل یهابه چالش

شاورز ییغذا تیامن یبرا یآب تی؛ امنو عمومی ساخت داریپا یو ک ضالبف تیری؛ مدیشهر داریپا یهاگاهسکونت؛  ؛ ا

 قلیمی. با تغییرات ا)و کاهش(  ی؛ و سازگارییزاابانیو ب یخشکسال اراضی، بیخربالیای طبیعی؛ ت کاهش ریسک

س سته به آب  ستمیخدمات اکو صوالت در بردارندهواب ست که مستق یمح س ماًیا  ندیآیدست مهها بستمیاز اکو

عنوان مثال )به یستتتمیاکوستت یاندهیحاصتتل از فرآ یایمزا؛ این خدمات همچنین (یو انرژ بریعنوان مثال غذا، ف)به

 یاک( و خدمات فرهنگخ لیو تشک یمواد مغذ چرخهعنوان مثال )به یبانی(، خدمات پشتاقلیمی میهوا و تنظ تیفیک

 گیرد. را در بر می( حیعنوان مثال تفر)به

 
  می گکوسیستمی و توگبعی گز عمفکردشمم میی گز سرویسنثمل - 1-1جدول 

 ای از خدمات و مزایای اکوسیستمینمونه دسته خدمات اکوسیستمی

 *خدمات اکوسیستمی مرتبط با آب

 هامحصوالت بدست آمده از اکوسیستم –خدمات تامینی 

 یانسان یازهایمصرف انسان و ن یبرا نیریآب ش نیتأم تامین آب شیرین

 یندهای اکوسیستمیمنافع بدست آمده از تنظیم فرآ –گری خدمات تنظیم

 ی تغذیه/برداشت آب سطحی و زیرزمین –گری حضور آب در طول زمان و مکان تنظیم تنظیم آب

 ب(پایدارسازی خاک )ارتباط با تنظیم گری بالیای طبیعی و پشتیابی از خدمات آ تنظیم فرسایش

 یااز جمله رسوب بر ،ستمیس قیرسوبات از طر انیآب محور و جر ساختار گریمیتنظ تنظیم رسوب

 ساخته شده نیو زم یساحل یهابتاالحفظ 

 رسوبگذاری ذرات ،یو آلودگ یمواد مغذ یپردازش و نگهدار ،جذب پاالیش آب و تصفیه فاضالب

 کاهش ریسک باالیای مرتبط با آب تنظیم مخاطرات طبیعی

 دکنیمد، در برابر بادها یک ناحیه حمایتی ایجاد کنمیامواج را ضعیف/پراکنده  ساحلیحفاظت 

 ی سیالبهاذخیره آب یا کاهش جریان آب برای کاهش پیک حفاظت در برابر سیل
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 ایهسازی محلی/منطقو اثرات خنک ایو رطوبت محلی و منطقه هااثرگذاری بر بارش حفاظت در برابر خشکسالی

 از طریق تبخیر 

  تنظیم گری اقلیمی/چرخه رطوبت

 **خدمات اکوسیستمی وابسته به آب )دیگر خدمات و مزایای مشترک(

 هامحصوالت به دست آمده از اکوسیستم –خدمات تامینی 

 چوبی ریغ یمنابع جنگل ،یمحصوالت کشاورز ،التیش غذا و فیبر

 یستیز یو انرژ ابیبرق یانرژ انرژی

 منبع مواد ژنتیک برای مثال کشاورزی و داروها ژنتیکمنابع 

محصتتتوالت بیوشتتتمیایی، داروهای 

 طبیعی، داروها

 مواد شیمیایی و داروهای بدست امده از بایوتاهای زنده

 هامنافع بدست آمده از تنظیم فرایندهای اکوسیستم –گری خدمات تنظیم

 کنترل آلودگی هواچرخه اکسیژن و دی اکسید کربن،  تنظیم کیفیت هوا

 ای و بار آلودگی اتمسفریکت گازهای گل خانهارتنظیم انتشا –ترسیب کربن  تنظیم اقلیم

  ها و آقات حیوانی، گیاهی و انسانیاثرگذاری بر وجود، محدوده و شدت بیماری هاتنظیم آفات و بیماری

ند استفاده توامیند توامیمدیریت یکپارچه آفات که تنظیم طبیعی آفات را بهبود داده 

 بهبود کیفیت آب و شرایط خاک و نقش آن در چرخه –را کاهش دهد  هااز آفت کش

 اب

 یستیو تنوع ز یمحصوالت کشاورز دیاز تول تیحما یبرا اهانیگ یتداوم گرده افشان یگرده افشان

 خدماتی که برای حفاظت از دیگر خدمات ضروری است  –خدمات حمایتی 

 حفظ عملکرد کلی سیستم  مغذیچرخه مواد 

 حمایت از انواع حیات بر روی کره زمین محصوالت اولیه

  ینیزم ستمیخدمات اکوس ریاز سا یبانیپشت یمنظم خاک برا دیتولحفظ  ایجاد خاک

 بدست آورند هانند از اکوسیستمتوامیمنافع غیرمادی که مردم  –خدمات فرهنگی 

 وابسته است( عتی)طب ستمیکه به وجود اکوس یاعتقادات ی روحی، مذهبی و توتمیکهاارزش

از  ایجذاب  ،بایز صورتبه یهاستمیاکوسدر نظر گرفتن  بدست آمده به واسطه یایمزا ی زیبایی شناختیهاارزش

 تحسین شده ینظر بصر

صاد یایمزا تفریح و توریسم شگربر گر ی( مبتنشتیمثال مع عنوانبه) یِاجتماع-یاقت از  ،حیو تفر ید

 (یحیتفر یریگیمثال ماه عنوانبهجمله ورزش )

س * ستق یخدمات ،مربوط به آب ستمیخدمات اکو ستند که م های مبتنی کاراهر از این روذارند و گمی ریآب تأث تیفیو ک تیبر کم ماًیه

  ندکنمی یبانیرا پشتبر طبیعت 

نقش  ای تهنداش ینقش چیآب ه تیفیک ای تیهستند اما در کم یهستند که به آب متک یوابسته به آب خدمات ستمی* خدمات اکوس** 

 هستند. های مبتنی بر طبیعت کارراه یایاز جمله مزامحدودی دارند و 

 Millennium Ecosystem Assessment (2005) and Russi et al. (2012)منبع: بر اساس 
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های مبتنی کارراه ینظر طراحماز  شودمی میدر آن تنظ ستمیکه خدمات اکوس یو اقتصاد یاجتماع بسترهای

در  ،مثال عنوانبهرا شتتود. اج نیز مؤثر طوربهند توامید مهم استتت اما کنمیجامعه را برآورده  یازهایکه نبر طبیعت 

س احیایکه  یموارد شکل یبرا ستمیاکو ش یرفع م ست دادن قبل ینا سخدمات  یاز د س شنهادیپ ستمیاکو  ،تشده ا

توان به که ن ی. تا زماناندهشد یخسارات نیباعث چن میرمستقیو چه غ میچه مستقیم چه عواملی، حال الزم است بدان

 .شوندموفق های مبتنی بر طبیعت کارراهاست  دیبع ،پرداختچنین عواملی 

 های سبززیرساخت -1-3-7

ساختیز س یسبز )برا ر منابع  تیریمد یهانهیکه گز شودمیگفته  یعیطب مهین ای یعیطب یهاستمیآب( به 

ند. کنمی( فراهم یکیزی)ستتاخته شتتده / ف یمعمول یخاکستتتر یآب یهارستتاختیمشتتابه ز ایمعادل  ییایآب را با مزا

ساختیز ستفاده از ر ست.  های مبتنی بر طبیعتکارراه سبز ا ساختیزاز ا  یبرا غلبا 1یعیو طب یطیمحستیز یهار

تالش آگاهانه و  کیسبز شامل  یهارساختیز یهاحلراه ،معمول طوربه. شودمیمشابه استفاده  یهاییدارا فیتوص

از  یاگستتترده فیط نیآب و همچن تیریمد هیاول یایارائه مزا یبرا ستتتمیاستتتفاده از خدمات اکوستت یبرا نگرانهژرف

شترک هیثانو یایمزا ستفاده از  ،م ست  جامع تر کردیرو کیبا ا ساختیز .(UNEP-DHI/IUCN/TNC , 2014)ا  یهار

شدناندهیفزا طوربهسبز  شناخته  صت مهم برا کی عنوانبه ی در حال  س یفر  تیریمد دهیچیپ یهابه چالش یدگیر

(. اگر 2-1استتتفاده شتتوند )جدول  گذاریاستتتیستتچندین حوضتته از اهداف  تیحما ینند براتوامیو  هستتتندآب 

ساختیز س یهار شود  یترعیسبز در مناطق و ستقر  شم اسیدر مق ییایمزا خواهند بودقادر م شند انداچ شته با ز دا

 (4-1)شکل 

                                                           
1 Ecological and Natural Infrastructure 
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 نوظره کی در آب تیریند یبرگ س ز می یعیط  یرسمختیز ی محلرگه - 4-1 تصویر
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 Palmer et)است قابل بحث یخاکستر ای شوندداده  حیسبز ترج یرساختیز یهاحلراه باید ایکه آ السؤ نیا

al., 2015)ستر" دگاهی. د ستدالل  "یخاک سترده بکنمیا ساختیز نید که ارتباطات گ ستر یهار سعه تو  یآب خاک و

صاد ست  یخوببه یاقت شده ا صاد وثابت  سعه اقت شورها یاعاجتم-یتو ساختیکه ز ییدر ک ستر ر  یبرا یکاف یخاک

 "ودخ یدرولوژیه گروگان"در حال توستتعه  یاز کشتتورها یاریبستت نیبنابرا ،محدود شتتده استتت ،آب ندارند تیریمد

های کارراه کردی. رو(Muller et al., 2015)استتت  ازیمورد ن یشتتتریب یخاکستتتر یهارستتاختیز رواز اینو  ،هستتتند

ساختیمرتبط با ز یو اجتماع یطیمحستیزسوء  راتیتأث دلیلبه یتا حدودمبتنی بر طبیعت  ستر یهار در  یخاک

س اسیمق ست. در ا تیمورد حما یعیو شده ا ،مورد نیقرار گرفته ا ستدالل ارائه  ست که  نیا  یکردهایور یطراحبازا

ست ازیمتعارف مورد ن ستا باهمکه ؛ رویکردی ا ضد آنها.نه و کار کند  یعیطب یهاستمیس را های کارراهو راز این  بر 

ها از کارراه یناچرا که  ،دهندمیارائه  یخاکستتتر یهارستتاختیز یبرا یی راهامکمل ای هانیگزیجا ،مبتنی بر طبیعت

مشتتترکی را فراهم  و مزایایباشتتند  ترهصتترفبهمقرونحتی  ای همان میزان هزینه ایجاد کردهنند توامی هانظر هزینه

 ,.Palmer et al)وند شمیفراموش  شودمیهای مدیریت آب محدود کارراهوقتی که تعریف و اجرایی کردن  ود کنمی

2015). 

 

 تیریمنل ندشگسمسمً  ،یگز جمفه در نومظر شهر ، می ن توی بر ط یعتکمررگه م گز گستلمده شتریب"

 "( گست. ممچهیو در  م)گز جمفه رودخمنه  مبتمال میخم  و /  ،یم یپوشش  

 

 نی. ا(McCartney and Dalton, 2015)کاذب است  یدوگانگ کیاما  یخاکستر یاسبز  رساختیز بر سر بحث

 معموالً تیکه در واقعیدر حال ،دیرا انتخاب کناز این دو  یکیکه الزم استتتت  شتتتودمیای نمایش داده بحث به گونه

سب سی از این دو رو یانتخاب ترین گزینهمنا ست که بدانیم چه ترکیبی و در چه مقیا ستفاده کرداین ا . ش با هم باید ا

صل حلراه عتیطب رب یمبتن یکردهایوجود دارد که رو ییهانمونه سب را ارحل راهتنها  ای یا  عنوانبهند )دهمیائه منا

کار خواهد  یخاکستتتر حلراه کیکه فقط  ییها( و مثالییزاابانیو ب نیزم بیبا تخر مقابله یبرااحیای محیط  ،مثال

ستتتبز و  یهااخترستتتیموارد ز شتتتتریاما در ب ،(رهایو شتتت هالوله قیخانوار از طر کیآب  نیمثال تأم عنوانبهکرد )

سبز و  یکردهایرو از یبیآب بر اساس ترک تیریمد ،نند با هم کار کنند. در هر صورت در حال حاضرتوامی یخاکستر

ستر ست یخاک س چرا که ا شا شهیهم هاستمیاکو ستند که متعاقباً از طر یآب ءمن ساختیز قیه ستر یهار  یخاک

ند توامیکه  هستتتند ییهاروش ،های مبتنی بر طبیعتکارراهاستتتقرار  یهانمونه نیاز بهتر یوند. برخشتتمی تیریمد

 تیریبهبود مد مثال استتتفاده از عنوانبه. ردیمورد استتتفاده قرار گ یخاکستتتر یهارستتاختیبهبود عملکرد ز یبرا

شم ش یزانداچ شاورز یهاوهیو  ضهدر  یک سوب  یبرا آبریز حو همزمان  طوربهکه یدر حال، مخزن وارده بهکاهش ر

شاورزان  یوربهرهباعث بهبود  صادی شده،مزرعه و درآمد ک که  / پاراگوئه لیدر برز Itaipu یبابرقسد  عمر مفید اقت

 .(Kassam et al., 2012) داد شیشش برابر افزا را استدر جهان  یکی از بزرگترین سدهای این تیپی
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 نومبع آب تیریند یس ز برگ یرسمختیز ی محلرگه - 1-2جدول 

ساله مدیریت آب )خدمات  م

 اولیه ای که باید محیا شود(

زیرستتتاخت  کارراه

 سبز

خت  کارراه مکان زیرستتتا

خاکستتتتری مرتبط 

)در ستتتطح خدمات 

 اولیه(

ضه  حو

 آبریز

سیالب 

 دشت

ناظق  م

 شهری

منتتاطق 

 ساحلی

ین آب  م گری تتتا یم  ظ ن ت

 )شامل کاهش خشکسالی(

جنگل کاری مجدد 

و حتتفتتاظتتت از 

 هاجنگل

 سدها     

 پمپاژ آب زیرزمینی

ی توزیع هاسیستم

اتصتتتتال متتجتتدد  آب

بتته  هتتارودختتانتته

 هاسیالب دشت

    

یای  ظت / اح فا ح

 هابتاال

    

     هابتاالساخت 

     جمع آوری آب* 

های ستتتبز  فضتتتتا

ستی  شت زی )نگهدا

 و نفوذ(

    

پتتیتتاده روهتتای 

 نفوذپذیر

    

تنظیم گری  

 کیفیت آب

نگتتل کتتاری و  تصفیه آب ج

 هاحفاظت از جنگل

 ی آبهاخانهتصفیه    

     بافرهای ریپارینی

اتصتتتتال متتجتتدد 

بتته  هتتارودختتانتته

 هاسیالب دشت

    

یای  ظت / اح فا ح

 هابتاال

    

     هابتاالساخت 
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های ستتتبز  فضتتتتا

ستی  شت زی )نگهدا

 و نفوذ(

    

روهتتای پتتیتتاده 

 نفوذپذیر

    

کتتنتتتتترل 

 فرسایش

نگتتل کتتاری و  ج

 هاحفاظت از جنگل

 هاسازی شیبپایدار    

     بافرهای ریپارینی

اتصتتتتال متتجتتدد 

بتته  هتتارودختتانتته

 هاسیالب دشت

    

کتتنتتتتترل 

 بیولوژیکی

نگتتل کتتاری و  ج

 هاحفاظت از جنگل

 ی آبهاخانهتصفیه    

     بافرهای ریپارینی

اتصتتتتال متتجتتدد 

بتته  هتتارودختتانتته

 هاسیالب دشت

    

یای  ظت / اح فا ح

 هابتاال

    

     هابتاالساخت 

کنترل دمای 

 آب

نگتتل کتتاری و  ج

 هاحفاظت از جنگل

 سدها    

     بافرهای ریپارینی

اتصتتتتال متتجتتدد 

بتته  هتتارودختتانتته

 هاسیالب دشت

    

یای  ظت / اح فا ح

 هابتاال

    

     هابتاالساخت 
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ای سبز )سایه فضاه

دار کتتتتتتردن 

 ی(مسیرهای آب

    

تتتعتتدیتتل  

رختتدادهتتای 

حتتتتتتتتدی 

 )سیالب(

کتتنتتتتترل 

ستتتیالب در 

 هارودخانه

نگتتل کتتاری و  ج

 هاحفاظت از جنگل

 هاسدها و گوره    

     بافرهای ریپارینی

اتصتتتتال متتجتتدد 

بتته  هتتارودختتانتته

 هاسیالب دشت

    

یای  ظت / اح فا ح

 هابتاال

    

     هابتاالایجاد 

ایجاد کنارگذرهای 

 سیالبی

    

روانتتتتتتتاب 

شهری ناشی 

 از آب باران 

ی هتتازیرستتتتاختتت     ی سبز هاسقف

ی هاآبشهری برای 

ستتتطحی ناشتتتی از 

 بارش

های ستتتبز  فضتتتتا

ستی  شت زی )نگهدا

 و نفوذ(

    

     جمع آوری آب* 

پتتیتتاده روهتتای 

 نفوذپذیر* 

    

کتتنتتتتترل 

ستتتیالب در 

متتنتتاطتتق 

 ساحلی

حفظ/احیای حراها، 

په هابتاال ی هاو ت

 شنی سااحلی

 دیوارهای دریایی    

حتتفتتظ/احتتیتتای 

ی مرجتانی هتاتپته

 )مرجان/صدف(

    

 دهند. بهبودمربوط به آب را  ستمیند تا خدمات اکوسکنمیارتباط برقرار  یعیطب یهایژگیکه با وهای ساخته شده *المان
Source: UNEP-DHI/IUCN/TNC (2014, table 1, p. 6). 
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 های مبتنی بر طبیعت کارراهمزایای مشترک  -1-3-8

ما نیا های مبتنی بر طبیعتکارراه یاصتتتل یهایژگیاز و یکی ند گروه لیاستتتت که ت از خدمات  ییهادار

شد دهند( را با هم ارائه 1-1)جدول  یستمیاکوس ست که حتی اگر قرار با از آنها هدف  یکیفقط  و این امر در حالی ا

 طوربهو غالباً  دهندمیدر ارتباط با آب ارائه  یمتعدد یایمعموالً مزاهای مبتنی بر طبیعت کارراهباشتتتد.  تیریمد

 یایاغلب مزات های مبتنی بر طبیعکارراه ،نید. عالوه بر اکنمیآب کمک  یهاریستتتکو  تیفیک ،تیهمزمان به کم

 یکه برا یاساخته شده یهابتاال ،مثال عنوانبهد. ندهمیآب را ارائه  مرتبط با ستمیفراتر از خدمات اکوس یمشترک

صف ستفاده  هیت ضالب ا . (Avellán et al., 2017)فراهم کنند  یانرژ دیتول یتوده را برا ستینند زتوامیوند شمیفا

س احیای ای جادیا شتوامی ستمیاکو شم یهاارزش ،یستی، تنوع زچوبی جنگلیریو غچوبی  منابع ،التیند  و  یزانداچ

-یاقتصتتتاد یایند به مزاتوامیبه نوبه خود  این امر نیز که یدهبهبود بخشتتت ای جادیرا ا یحیو تفر یخدمات فرهنگ

مشاغل  دجایو ا دیاشتغال جد یهافرصت نیو همچن فقرو کاهش  شتیبهبود مع گیرندهدر براضافه شود که  یاجتماع

در  یریگقابل توجه و چشتتم ماتیتصتتم منجر به ندتوامی ایمزا نیاز ا ی. ارزش برخ(WWAP, 2016)استتت مناستتب 

های کارراه یدیکل یایاز مزا گرید یکیباشتتد. های مبتنی بر طبیعت کارراهدر جهت استتتفاده از  یذارگستترمایه نهیزم

 .دکنمیکمک  ستمیس یکل یریپذانعطاف جادیاست که در آن به ا ی، روشمبتنی بر طبیعت

 های مبتنی بر طبیعت کارراهجلب توجه به سمت  -1-4

 زیست، توسعه و آبمحیط -1-4-1

سعه مدرن هیدر مراحل اول ستور کار تو سعه و  نیرابطه ب ،د ستمحیطتو صیف زی از  یکی عنوانبه تمایل به تو

ستان صوصاً در مورد آب  ،هابده ب شتخ شده بود یبه خوب یطیمحستی. اثرات زدا قابل  نهیهز عنوانبهاما  ندشناخته 

سعه در نظر گرفته  ستمحیطگفتگو در مورد آب و  ،راًید. اخشمیقبول تو سمت روش یقابل توجه طوربه زی  ییهابه 

ستمحیطن توامیکه در آن  سان تغ ازیاز آب مورد ن تیحما یرا برا زی شکل جهت د رییداد تغ رییان ست ) (. 5-1اده ا

شابه را  رییتغ سبن در جتوامیتوجه م سکاری ووامع ک ستیو مجامع مختلف  خالص در  جهیکرد. نت یابیرد یگذارا

 بوده است. بیعتهای مبتنی بر طکارراهبه سمت  یقابل توجهجهت  رییده سال گذشته تغ رد ژهیوو به ریاخ یهادوره

 های مبتنی بر طبیعت کارراهانگیزه تجاری برای  -1-4-2

های مبتنی بر طبیعت کارراهو  یعیطب یهاهیستتترماحیطه در  یذارگستتترمایهبه  یاندهیفزا طوربهمشتتتاغل 

 های مبتنی بر طبیعتکارراه یتجار یهاحرکم. شودمیتوسط یک انگیزه تجاری هدایت  و این امر اندهشدمند عالقه

 یمنافع مال نفعان؛یذ ی؛ نگرانیی شتتدیدهواوآبرخدادهای و اقلیم  رییتغ ؛ی؛ ملزومات قانونمنابع تیعبارتند از: محدود

ستق شترک ز یایاز مزا یو اعتبار یمال ،یاتیعمل عواید م؛یم  یایتبار از مزاو اع یمال ،یاتیعمل عواید؛ و یطیمحستیم

 .یمشترک اجتماع
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و  ی طبیعیایبال ریسک کاهش ،ییغذا تیدر مورد امن یجهان یهاو چارچوب یزیستمحیطچند جانبه  یهاتوافق نامه -1-4-3

 اقلیم رییتغ

سال کارراهبا توجه به  شده در حوالی  شابه پدیدار  همزمان با ) 1990های مبتنی بر طبیعت و ترمینونولوژی م

 ،(CBD, 1992) یکیولوژیتنوع ب ونیکه از آن کنوانستت ،1992ستتازمان ملل متحد در ستتال  داریکنفرانس توستتعه پا

س  میاقل رییسازمان ملل در تغ نامهمانیو چارچوب پ  (UNCCD, 1994)ییزاابانیبا ب مقابله یملل متحد برا ونیکنوان

(UNFCCC, 1992) سال آمد دیپد سیر کن یتوامیبه بعد  2005-2000( و افزایش یافته از   به کمکرا  یزمان خط 

 سال از حدود ستمیبه مفهوم خدمات اکوس شتریتوجه ب یدیعامل کل کی(. 6-1کرد )شکل  ردیابی و پژوهش قیتحق

س وموارد  نیا یگذارشارز یبرا هابه بعد و بهبود تالش 2000 ستیامکان تعامل بهتر با   نقطه عطف کیگذاران بود. ا

 ( بود.2005) 1هزاره ستمیاکوس یابیارز لهمسأ

آب  تیریدم راتیکاهش تأثنقطه نظر  از را عمدتاً نیریآب ش ی،کیولوژیتنوع ب ونیکنوانس ،2010از سال  شیپ

 ،با توسعه یستیتر تنوع زحیصر وندیپ یبرا ترهگسترد یهاداد. اما به موازات تالشیمورد توجه قرار م یستیبر تنوع ز

در آن  ؛ هدفی کهبود عطف قابل توجهیی نقطه ستیتنوع ز 14هدف  ذیلآب  مرتبط با یستمیخدمات اکوس اشاره به

و به  ندهیماز جمله خدمات مربوط به آب را ارائه  یکه خدمات ضرور ییهاستمیاکوس ،2020تا سال "بیان شده بود 

درآمد  شیپر ام نی(. ا(CBD, 2010, para. 13"وند...شمیو محافظت  یابیباز ،ندکنمیو رفاه کمک  شتیمع ،یسالمت

س نیرابطه مثبت ب حیصر انیب نیاول سعه پا هاستمیاکو ستور کار تو سند  یجهان داریو آب در د کنفرانس  خروجیدر 

را  یاساس ما نقش".که در آن قید شده بود  (CBD, 2010, para. 13)بود ( 20+ وی)ر 2012سازمان ملل  داریپا سعهتو

در  یمل یو از اقدامات در مرزها شتتناختهبه رستتمیت  ،ندکنمی یآب باز تیفیو ک تیدر حفظ کم هاستتتمیکه اکوستت

 ".میکنمی یبانیپشت هاستمیاکوس نیا داریپا تیریمحافظت و مد جهت

این د. نشتتومجامع شتتناخته می ریدر ستتا یترحیو صتتر ندهیطور فزابهکارهای مبتنی بر طبیعت راه نیهمچن

سال  UNCCDتحت  نیزم بیبا تخر مقابله یبرا احیاییو  رانهیشگیدر قلب اقدامات پ کارهاراه ، 2015قرار دارند: در 

مرتبط کرد:  3/15هدف  ژهیوو به (SDGاهداف توستتتعه پایدار )را به کارها ی این راه، اجرا2همایش احزاب نیدوازدهم

 خشکسالی ،ییزاابانیب ریکه تحت تأث اراضی یایفرسوده، از جمله اح هایو خاک اراضی یایاح ،ییزاابانیمبارزه با ب"

 یکردهایهاست که رومدت . "2030تا سال  نیزم شیاز فرسا یعار یبه جهان یابیدست یاند و تالش برابوده لیو س

ستفاده عتیبر طب یمبتن ست  برای ا شده ا شناخته   Renaud et)در جهت کاهش خطرات بالیای طبیعی به رسمیت 

al., 2013). 

س شتریحال، همانطور که با توجه ب نیبا ا 2015- 3ایکاهش خطر بال یبراسندایی ها در چارچوب ستمیبه اکو

نقش  ینشان داده شده به تازگ Hyogo Framework for Action 2005-2015 یعنی خود، ینسبت به مدل قبل 2030

 قرار گرفته استتت یجهان یهادر چارچوب یمورد توجه قابل توجه کاهش ریستتک بالیای طبیعیها در ستتتمیاکوستت

(UNEP, 2015)های مبتنی بر کارراه مهمنقش  یشتتتتریب نیز به میزان ییغذا تیامن یجهان یالعمل کنون. دستتتتور

                                                           
1 Millennium Ecosystem Assessment 
2 Conference of the Parties 
3 Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 
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 2019–2010شتتده  یبررستت کیچارچوب استتتراتژ توان به پذیرش آن درکه از جمله می استتت رفتهیرا پذ طبیعت

. ) ,a2014FAO (اشتتاره کرد.  2013در ژوئن  FAOشتتده توستتط کنفرانس  دیی، تا)فائو( 1کشتتاوزی و غذا ستتازمان

شابه راه یکردهایرو سرمایه راًیاخ زینکارهای مبتنی بر طبیعت م صول داوطلبانه  شاورز یگذاردر ا سئوالنه در ک و  یم

ست. به بیتصو یجهان ییغذا تیامن تهیتوسط کم 2014که در اکتبر  2ییغذا یهاستمیس عنوان شده گنجانده شده ا

از  یناشتت ریستتکو کاهش  یریپذانعطاف شیا، افزیعیمنابع طب داریپا تیریحفظ و مد": گویدمی آن 6مثال، اصتتل 

 . (CFS, 2014) "ی طبیعیایبال

 
به  یمبیدست یبرگ  مستمیگکوس تیریبه ند  مستمیگکوس رگویگز ن مه به تأث دی. تمکبیآ  میستمیگکوس م ست در حمل تکمنل  یکرد میرو - 5-1 ریتصو

 گست مفتهی رییآب تغ تیریگ دگب ند

 

                                                           
1 Reviewed Strategic Framework 2010–2019 of the Food and Agriculture Organization 
2 Voluntary Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems 
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 2014-1980 ،نربوطه یکرد میرو و می ن توی بر ط یعت کمررگه شده ذکر یپژو ش نقمالو تعدگد روند - 6-1 تصویر

 

کید دفتر آب ستتازمان ملل تا دارد. ینقش استتاستت اقلیمی راتییبه تغهای مبتنی بر طبیعت در پرداختن کارراه

 حال تغییر . چرخه در(UN-Water, 2010)و منابع آب استتتت هیدرولوژی کرد که تاثیرات تغییرات اقلیمی عمدتاً بر 

 رییتغ برآمده از اثرات تغییر اقلیمو  اقلیم رییتغ ی ناشی ازرفاه انسان و تغییرات اکوسیستمی شتریبنقش مهمی در آب 

 یاصل ابزار دیبا ستمیبر اکوس یمبتن تیریاست که مد یدان معناین ب. (SEG, 2007; IPCC, 2014) است ستمیاکوس

شد اقلیمی  راتییبا تغ یسازگار ستفاده از  عمدتاً امر نیو ا -با ست.  یبراهای مبتنی بر طبیعت کارراهشامل ا آب ا

ی در اقدام مل یها. برنامهاندهبه رستتمیت شتتناخته شتتد میاقل رییقبالً در دستتتور کار تغهای مبتنی بر طبیعت کارراه

 یستتازگار یکردهایاغلب رو ،میاقل رییستتازمان ملل در تغ نامهمانیچارچوب پ ذیل، با تغییر اقلیم یستتازگار راستتتای

س یمبتن سته  ستمیبر اکو ستگکنمیرا برج قابل  ییافزاهم نیکربن و آب همچن یهاچرخه نیب یمتقابل قو یند. واب

از ناشتتتی کاهش انتشتتتار  ،المث عنوانبهد. کنمی جادیآنها ا ی باو ستتتازگاراقلیمی  راتییتغاثرات کاهش  نیب یتوجه

، در جهانی اقلیم تیریمد یبرا عتیبر طب یمبتن کردیرو کیاستتتتفاده از ( +REDD)جنگل  بیو تخر ییزداجنگل

 جادیا یسازگار یبرا یاساس یوندهایپ یدرولوژیاما نقش درختان در ه ،استاقلیمی  راتییکاهش تغ یدرجه اول برا

و   (FAO, 2014b)استتت یاراضتت یکاربر رییاز تغ یناشتت یاگلخانه یگازها نتشتتارا از ٪25حدود  ،نید. همچنکنمی

در  ینقش قابل توجه ،1ایاراضتتتی پودهمثال  عنوانبهنقش دارد.  نیزم بیتخر هایاز روند یاریآب در بستتت هدررفت

                                                           
1 peatlands 
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اما کنند یم رهیرا ذخ کربن جهان یهاجنگلکل از  شتتتتریدو برابر ب بتاالنوعی  عنوانبهو  ،نددار یمحل یدرولوژیه

 .(Parish et al., 2008) خواهند بود یاگلخانه یانتشار گازها میعظ منبع ،زهکشیهنگام 

 Sus برای 2030 کار دستور با راهکارهای مبتنی بر طبیعت ارتباط -1-4-4

صل سه راهکارهای مبتنی بر طبیعت سی ا سا سیم: یردگمی بر در را SDG اجرای ا  را هدف یک) ناپذیریتق

ست به دیگری هزینه با نتوامین شت را کس هیچ) شمول ،(آورد د سریع و( نگذارید سر پ  که اقداماتی رب تمرکز با) ت

 (.دارند چندگانه توسعه سودهای

 هب خود 6.6 هدف طریق از( شتتتد ذکر باال در که همانطور) Rio + 20 نتایج و Aichi زیستتتتی تنوع 14 هدف

ستم ترکیب سی ستم نقش شناخت در SDG 6 در هااکو سی ستیابی درها اکو صلی هدف به د  سایر و( SDG 6) آب ا

 ،هابتاال ،هاجنگل ،هاکوه جمله از ،آب به مربوط یهااکوستتتیستتتتم از ،2020 ستتتال تا") کردند کمکآن  اهداف

 و( هایانوساق) SDG 14 ،6.6 هدف بر عالوه((. هادریاچه و زیرزمینی یهاستتتفره( کنید بازیابی و محافظت هارودخانه

 و 2.4 فهد در غذایی امنیت به توجه با هاSDG در نیز هااکوستتیستتتم ،(زمینی یهااکوستتیستتتم) SDG 15 ویژهبه

شاره با همچنین ضمین را غذایی مواد پایدار تولید ،2030 سال تا") اندهشد ذکر آب به ا ستمس کنید ت  اجرای و های

 ،دکنمی کمک هااکوسیستم حفظ به که ،شودمی تولید و یوربهره افزایش باعث که کشاورزی پذیرانعطاف یهاشیوه

سالی، ،حدی یهواوآب ،هواوآب تغییرات با سازگاری ظرفیت که شک  طوربه و دکنمی تقویت را یابال سایر و سیل خ

 که است مشخص 15.3 هدف فقط ،15 و 14 یهاSDG در حتی(. "بخشد می بهبود را خاک و زمین کیفیت تدریجی

ستم از باید چرا سی سالی ،زمین تخریب) آب به امر این و ،شوند بازیابی یا محافظت هااکو شک ( سیل دنش جاری و خ

شاره ستیابی در ندتوامی راهکارهای مبتنی بر طبیعت. دارد ا سیاری به د  ،کند کمک آنها فاهدا و دیگر یهاSDG از ب

 7 فصل در و شده بررسی بیشتر بعدی یهافصل در پیوندها این. باشد نشده ذکر صراحت به حاضر حال در اگر حتی

 .شودمی خالصه

 گزارش این متن در راهکارهای مبتنی بر طبیعت ارزیابی -1-5

 4 و 3 ،2 فصل در. دارد وجود آب کار دستور در راهکارهای مبتنی بر طبیعت رسمیت افزایش که است روشن

یب به راهکارهای مبتنی بر طبیعت ،گزارش این  ظرن در خطرات و کیفیت ،آب بودن دستتتترس در کنترل برای ترت

ست شده گرفته صل در. ا ست شده ارائه منطقه سطح در چنین راهکارهایی با تجربیات از ییهانمونه 5 ف  کدام هر .ا

 .نددهمی ارائه راهکارهای مبتنی بر طبیعت از بخش بر مبتنی یهانمونه جمله را از بیشتری جزئیات

 موارد هنوز ،راهکارهای مبتنی بر طبیعت از استتتفاده روزافزون تجربه و ،طوالنی ستتابقه رغمعلی ،وجود این با

 - یرندگمی نادیده را راهکارهای مبتنی بر طبیعت یهاگزینه آب منابع مدیریت و ستتیاستتت که دارد وجود بستتیاری

راهکارهای  که دارد وجود زیادی بستتیار موارد همچنین. باشتتد شتتده اثبات و بدیهی آنها کارآیی که مواردی در حتی

 ،6 فصل در ،بنابراین. نددهمین ارائه را خود شده اعالم اثرات و شده مستقر نامشخص علم اساس بر مبتنی بر طبیعت

ستفاده برای شده شناخته یهامحدودیت ساس راهکارهای مبتنی بر طبیعت از ا صل در ارزیابی تجربه برا  ،5 تا 2 ف

 ایجاد بر اساساً اینها همه. است شده گرفته نظر در موارد این بر غلبه یهاروش و هاراه و ،اطالعاتی منابع سایر عالوهبه
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سب شرایط ستور در باالتر سطح با بازی زمینه یک در راهکارهای مبتنی بر طبیعت گرفتن نظر در برای منا  آب کار د

ست صل. کرد ارزیابی دیگر یهاگزینه برابر در را آنها نتوامی که جایی ،ا سخ و گیرینتیجه 7 ف شان را بالقوه یهاپا  ن

 ستتتایر و) عضتتتو کشتتتورهای به کمک برای راهکارهای مبتنی بر طبیعت که ییهافرصتتتت به یاویژه توجه ،دهدمی

 2030 برنامه به توجه با جمله از آنها با مرتبط پایدار توسعه اهداف و آب منابع مدیریت به دستیابی برای( سهامداران

 .دکنمی فراهم پایدار، توسعه برای

 همان از نتوامی آیا: دکنمی ایجاد را ستتواالت مرتبطی ،استتت شتتده اشتتاره آنها به تاریخ از قبالً که ییهادرس

 یهاهزاره زا بهتر یکم و بیست قرن در جوامع آیا کرد؟ جلوگیری ،است کرده درگیر را قبلی یهاتمدن که ییهافاجعه

ضعیت دارند؟ قرار قبل ستم فعلی و سی ش قطعاً( کنید مراجعه Prologue به مثال عنوانبه) هااکو . ندارد خوبی گوییپی

 یهامحرک بر خواهدمی که هنگامی ویژهبه ،اکوستتتیستتتتم و انرژی ،غذا ،آب رابطه مدیریت چگونگی مورد در دانش

 احیای و حفاظت ،تخریب بین ندتوامی که تعادلی به امر این. استتت ناقص ،بگذارد تأثیر تغییر اجتماعی - ستتیاستتی

ستم سی صل آب با مرتبط یهااکو ستم هیدرولوژیکی فرآیندهای نتوامی چگونه اینکه و شود حا سی  مدیریت را اکو

 ظهور آستانه در فاجعه اینکه از نظر صرف. دارد بستگی ،کرد منظوره چند آب مدیریت اهداف به دستیابی برای بهتری

 در که اردد وجود آب منابع مدیریت در هیدرولوژیکی و اقتصادی ،اجتماعی کارآیی دستاوردهای تشدید ضرورت ،است

 کار ینا انجام چگونگی ارزیابی برای گزارش این. داشتتتت خواهد مهمی نقش قطعاً راهکارهای مبتنی بر طبیعت آن

 .است شده تعیین
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 مقدمه -2-1

 دلیلبهسئله ممحلی با چالش کمبود آب روبرو هستند که این  صورتبهاکثر کشورهای عضو در سطح ملی یا حداقل 

هم عرضه است. اگرچه  شود. کمبود آب هم تحت تأثیر تقاضا ومدارانه تشدید میهای سیاستحلعدم پیشبرد راه

مثال کاهش آب مورد نیاز  عنوانبهد )بر تقاضا وجود دار راهکارهای مبتنی بر طبیعتهایی از چگونگی تأثیر نمونه

مین انتقال به تأ وره آب، نفوذ )جذب( از طریق مدیریت ذخی عمدتاً راهکارهای مبتنی بر طبیعتگیاهان در آبیاری( اما 

د حاصل شود. رویکرد ی که در مکان، زمان و مقدار آب موجود برای رفع نیازهای بشر بهبوطوربهپردازد آب می

نها به این کلی آب از طریق مدیریت تأمین است، نه ت یک روش کلیدی برای رفع کمبود راهکارهای مبتنی بر طبیعت

را  2-2شده است )بخش  دستیابی به آب پایدار برای کشاورزی شناخته حل اصلراه عنوانبهکه این رویکرد  دلیل

ر تقاضای آب در زمان دتسلط آن  دلیلبهببینید(، بلکه تاکنون مهمترین نیاز برای دستیابی به پایداری کلی منابع آب 

 حال و آینده است )پیشگفتار را ببینید(. 

طور عمده مراجعه کنید(. به 1ای بر مقدار آب موجود در زمان و مکان دارند )به فصل ثیر عمدهها تأاکوسیستم

کننده سرنوشت بارش با تأثیرگذاری بر نفوذ در سطح زمین است که رابطه خاک و پوشش گیاهی عامل اصلی تعیین

ای ت ویژهدر منطقه ریشه گیاه )که دارای اهمیمنجر به تجدید آب زیرزمینی، رواناب سطحی، احتباس رطوبت خاک 

 شود.برای کشاورزی است( و در نهایت بازیافت آب از طریق شارهای تبخیری به جو می

های م، روششامل مدیریت این مسیرها از طریق حفاظت یا بازسازی اکوسیست اساساً راهکارهای مبتنی بر طبیعت

براین، های شهری یا روستایی است. عالوههای کوچک و چه در محیطمختلف کاربری زمین و مدیریت، چه در مقیاس

های کوچک برای برداشت آب یا استفاده رویکردهای ساختاری شامل تغییرات فیزیکی در محیط مانند ایجاد فرورفتگی

از  ، اگرچه برخیاندارائه شده راهکارهای مبتنی بر طبیعتعنوان به (1-2 کادربرداری در محیط )های فاقد بهرهاز آب

ویژه کنند. رویکردهای ساختاری بههای خاکستری در مقیاس کوچک عمل میعنوان زیرساختها نیز به سادگی بهاین

اند. بسته به تفسیر، شوند، در اینجا گنجانده شدهدر مواردی که همراه با مدیریت اجزای زنده محیط به کار گرفته می

های سبز/خاکستری هایی از رویکردهای ترکیبی زیرساختیا نمونه رهای مبتنی بر طبیعتراهکاعنوان توان آنها را بهمی

 )اما در مقیاس کوچک( مشاهده کرد.
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عنوان مثال، بهبود کیفیت آب امکان ویژه کمبود آن( تحت تأثیر کیفیت آب است. بهدر دسترس بودن آب )و به

دهنده افراط و تفریط در میزان آب در های فاجعه بار و خشکسالی نشانکند. سیلاستفاده مجدد از آن را فراهم می

های الشبه کشورهای عضو در رویارویی با چ بیعتراهکارهای مبتنی بر طدسترس است. فصل حاضر به چگونگی کمک 

 4و  3های ها که به ترتیب در فصلموجود در دسترسی به آب، جدا از موارد مربوط به کیفیت آب و افراط و تفریط

 ها همچنان وجود دارد.پردازد، اگرچه ارتباط بین فصلاند، میپوشش داده شده

ای عالی از روشی است که در آن رویکردهای ، هند، نمونهRajasthanدر  Tarun Bharat Sanghمطالعه موردی 

تواند از طریق ترکیب مدیریت خاک، پوشش گیاهی و اصالحات ساختاری )فیزیکی( هزینه و تحت هدایت جامعه میکم

 تراهکارهای مبتنی بر طبیعهای های سطحی را بهبود بخشد. روشم دسترسی به آبههای زیرزمینی و هم تجدید آب

دهند که دهند و همچنین نشان میهای مختلف ارائه میاجتماعی قابل توجهی را در بخش - دستاوردهای اقتصادی

 (.2-2 کادرهوای محلی، از جمله الگوهای بارش را بهبود بخشد )وتواند آبچگونه مدیریت محیط می

( تنها گزینه برای ستری )ساخته شدههای خاکیا زیرساخت راهکارهای مبتنی بر طبیعتچند مثال وجود دارد که 

برداری قرار بگیرند. هر بهبود دسترسی به آب است، اما معموالً هر دو باید بطور هماهنگ بررسی، طراحی و مورد بهره

افزایی منجر به بهبود در عملکرد کلی سیستم شود های دیگر استفاده کند تا با استفاده از همروش باید از مزایای روش

 (.1-2)شکل 
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 ی خشک آفریقم مذخیره آب به روش ن توی بر ط یعت در رودخمنه -1-2 کمدر

های ا که در وسط زمینهشوند( و جریانهای فصلی )با عنوان زودگذر نیز شناخته میبستر بسیاری از رودخانه

دهند که هر بار با جریان یافتن خشک قرار دارند مخازن آب زیرزمینی کم عمقی را تشکیل میخشک و نیمه

های زیرزمینی آبرفتی با استفاده توانند در طول فصول خشک از این سفرهشوند. جوامع میها بارگیری میرودخانه

ی در سازذخیره کارراهاضر این ححال  سازی باال، دراز انواع وسایل ساده، آب تهیه کنند. با وجود پتانسیل ذخیره

  Lasageگیرد )رار میویژه برای اهداف تولیدی مانند کشاورزی، به ندرت مورد استفاده قبسیاری از مناطق آفریقا، به

نوبی در منطقه خشک ج Sashaneو  Shashe، Tuliهای(. رودخانه2011و همکاران،  Love؛ 2008و همکاران، 

العاده خشک ل بارندگی فوقاست. حتی پس از فصوسازی آب پتانسیل باالی این نوع ذخیره دهندهزیمبابوه نشان

گیری های فصلی حاوی آب کافی برای آبیاری بود. با این وجود بهرهبستر این رودخانه 2016و  2015ی هاسالدر 

ی سدها"(. Di Prima ،2012و  Critchleyاز این منبع برای اهداف تولیدی همچنان یک چالش اساسی است )

در جنوب زیمبابوه به  Sashaneهای های اطرف رودخانه در ماسه( در آبیاری باغمثال دیواره عنوانبه) "ایماسه

 "ایسدهای ماسه"های کم مصرف، با ارتفاع مکش کم و با مصرف انرژی خورشیدی استفاده شده است. همراه پمپ

دهد )از طریق ارتفاع سد در مراحل مختلف( بنابراین هم حجم افزایش میتدریج ضخامت الیه رسوب رودخانه را به

دهد تا برای یابد. این فناوری به کشاورزان اجازه میآب ذخیره شده و هم قابلیت دسترسی به آن افزایش می

مچنین آبیاری تکمیلی به آب دسترسی پیدا کنند و ریسک مربوط به دسترسی آب را کاهش دهند. این سدها ه

سازد تا فصل برداشت را به دوره خشک تعمیم دهند و محصول دوم )پول نقد یا مواد خام( کشاورزان را قادر می

 معیشت فراهم کنند. وهایی برای افزایش درآمد را برداشت کنند و فرصت

 ایشماتیک یک سد ماسه |شکل 

 
دستگاه نظارت بر جامعه که ضامن آن  تواند توسط یکگاه مبتنی بر طبیعت میاستفاده پایدار از این ذخیره

ستند، ی زیرزمینی ههاآباست که همه کاربران آب دارای اطالعات صحیح و متوازن در مورد سطح واقعی 

خشک تشکیل شده های خشک و نیمهم آفریقا از زمینپنجبا توجه به اینکه یک(. Ostrom، 2008پشتیبانی شود )

ها برای کشاورزی مناسب بوده و به خوبی در کنار رودخانه ماسه واقع شده از این زمین ٪1است و با فرض اینکه 

کیلومتر مربع آبیاری فراهم کنند. این  60،000سازی آب را برای توانند ذخیرهای میهای ماسهباشند، رودخانه

میت است است، حائز اه وجود داشته 2010کیلومتر مربع زمین آبیاری که در سال 130،000موضوع با توجه به 

(You  ،و بیشتر به این دلیل که این زمین2010و همکاران )اند که کمبود رطوبت یک ها در مناطقی واقع شده

 چالش عمده تکراری است.
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 Stephen Hussey ،(Mekelle)دانشگاه  Annelieke Duker (IHE Delft)، Eyasu Yazew Hagoارائه شده توسط

حیطی م)موسسه مطالعات زیست  Dabane ،Mieke Hulshof (Acacia Water)، Ralph Lasage)های آب )کارگاه

(IVM دانشگاه )Vrije Amsterdam)، Moses Mwangi  دانشگاه جنوب شرقی کنیا( و(Pieter van der Zaag 

(IHE .)دلفت 
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 یط برگی به ود گنویت آب در ندر نقیمس ترنیم  رگ کمر می ن توی بر ط یعت: نزگیمی 2-2 کمدر

 رگجستمم،  ود

 ه قطع زیاد چوب، منجر به وقوع بدترین خشکسالیبه همرا 1985-86های میزان بارندگی بسیار کم در سال

ها، به شدت تحت تأثیر این خشکسالی قرار گرفت. سفره آب تاریخ شد. منطقه الوار، یکی از فقیرترین ایالت

اعالم کرد که به معنای  "سیاه مناطق"هایی از منطقه را به زیر سطح بحرانی کاهش یافت و دولت بخش زیرزمینی

ردولتی ، یک سازمان غیTarun Bharat Sangوضع محدودیت برای هرگونه استخراج بیشتر از آب زیرزمینی است. 

(NGOاست که از جوامع محلی برای انجام ترمیم چرخه ) های آب محلی و منابع آب در مقیاس مناظر پشتیبانی

های طور معمول مسئولیت تأمین آب شیرین سالم برای خانوادهکند. با رهبری صورت گرفته توسط زنانی که بهمی

ردن مردم در مورد مسائل مربوط به مدیریت ی احیای آب، با گردهم آوگیرند، اقدامات محلی براخود را بر عهده می

های برداشت آب در مقیاس کوچک همراه های متمرکز بر ساخت سازهها و منابع آب، صورت گرفت. فعالیتجنگل

رژ مجدد منابع آب های آبریز باالدست، برای کمک به بهبود شاویژه در حوضهها بهها و خاکبا بازسازی جنگل

 زیرزمینی انجام شد. 

ای که روستای سراسر ایالت برگردانده شد؛ پنج رودخانه 1000عنوان مثال، آب به أثیرات قابل توجه بود. بهت

شدند، دوباره جریان یافتند و ماهیگیری در آنها دوباره برقرار شد؛ های موسمی ساالنه خشک میپس از فصل باران

حوضه آبریز  ٪80به  ٪20ی کشاورزی مولد از هایافت؛ زمین های زیرزمینی حدودًا شش متر افزایشسطح آب

های کشاورزی، که به حفظ یکپارچگی و ظرفیت نگهداری افزایش یافت؛ پوشش حیاتی جنگل، از جمله در زمین

اهده شد. افزایش یافت؛ و بازگشت حیات وحش مانند بز کوهی و پلنگ مش ٪33کند، آب در خاک کمک می

Everard (2015) کند.شده را تأیید می اجتماعی ادعا-ر علم انجام داد که مزایای اقتصادییک ارزیابی مبتنی ب 

 (.SIWI، 2015ث بهبود امنیت آب در مناطق روستایی هند شد )های ابتکاری آب باعحلاین راه

 .Singh (2016)منبع: 

 مطالعات موردی بخشی و موضوعی -2-2

 کشاورزی -2-2-1

در حال  ( چالش تغذیه جمعیتHLPE، 2015کشاورزی و تغذیه پایدار ) با توجه به اهمیت آب در امنیت غذایی،

که هم اکنون سعه ملی تبدیل خواهد شد. در حالیهای توای به یک موضوع اصلی در اکثر سیاستفزاینده طوربهرشد 

میلیارد نفر برای زندگی  9تولید جهانی برای تأمین غذای بیش از  2050میلیون نفر گرسنه هستند، تا سال  800 تقریباً

(. اکنون پذیرفته شده است که FAO / IFAD / UNICEF / WFP / WHO، 2017افزایش یابد ) ٪50باید  در سیاره ما

تغییر و تحول در نحوه تولید مواد غذایی مورد نیاز شود و های تجارتی متداول حاصل نمیاین افزایش از طریق روش

همزمان کاهش  طوربه(. کشاورزی باید از طریق بهبود کارایی در استفاده از منابع و 2014a؛ FAO ،b2011است )

بینی شده را تأمین کند و آب در این فرآیند نقش اساسی دارد. این موضوع در ردپای خارجی خود، افزایش تولید پیش

در تولید مواد غذایی است که  "تشدید اکولوژی پایدار"ها حلقابل توجهی تحلیل شده است. سنگ بنای راهعمق 
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مثال از طریق بهبود مدیریت خاک و پوشش گیاهی، افزایش  عنوانبههای کشاورزی، خدمات اکوسیستم را در زمین

مثال،  عنوانبه، همانند جریان اصلی است، (. اکنون این رویکرد همانطور که منعکس شده استFAO ،2014aدهد )می

هدف . ( FAO،2013bسازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد ) 2019–2010در چارچوب استراتژیک بررسی شده 

استراتژیک این چهارچوب بر نقش حیاتی تنوع زیستی و اکوسیستم در دستیابی به اهداف این چارچوب، از جمله 

عه اقتصادی تأکید دارد، داری و شیالت در توساقتصاد زیستی برای افزایش سهم کشاورزی، جنگلاستفاده از پتانسیل 

های معیشتی برای مزارع خانوادگی و عموم جامعه در مناطق روستایی نیز که درآمد و اشتغال و ایجاد فرصتدر حالی

وری کشاورزی در که باعث افزایش بهرههایی طریق نوآوریهای تولیدی باید این چالش را از مد نظر قرار گیرد. سیستم

تر و افزایش تسکین و سازگاری با های پاکاستفاده از انرژی زمینه استفاده پایدار از منابع طبیعی، کاهش آلودگی،

 (.53، بند FAO، 2013bشود، برآورده کنند )محیطی میتغییرات اقلیمی و همچنین ارائه خدمات زیست

 
  می سمخته شده و خدنمو گکوسیستمین زیرسمخترگبطه ب -1-2شکل 

کند طور مستقل در نظر گرفته نشده است بلکه بهبود عملکرد کلی اکوسیستم را بررسی میآب در این روش به

ها، گرده افشانی و عنوان مثال چرخه مواد مغذی )و بنابراین راندمان استفاده از کود و کیفیت آب(، آفات و بیماریبه

ز فرسایش خاک مدنظر قرار گرفته است. بهبود در چرخه آب )تنظیم آب( یک نیاز و نتیجه اصلی و مقطعی جلوگیری ا

 است.

دلیل سطح باالی برداشت آب، به تمرکز بر روی آبیاری متمایل شد. با این توجه به استفاده از آب در کشاورزی به

وری در های اصلی برای افزایش بهرهکه فرصت( اشاره کرد 2007)1حال، ارزیابی جامع مدیریت آب در کشاورزی

رو مزایای معیشتی و کاهش دهد )و از اینهای دیم است که عمده تولید فعلی کشاورزی خانوار را تشکیل میسیستم

 فقر را در پی دارد(.

                                                           
1 Water Management in Agriculture 
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مقیاس  خانوادگی در ها، از کشاورزیتواند برای کشاورزی در همه مقیاسمی راهکارهای مبتنی بر طبیعتمزایای 

کوسیستم ادر مقیاس بزرگ اعمال شود. دوام اقتصادی و پایداری  "صنعتی"( گرفته تا کشاورزی FAO، 2011bکوچک )

های تک تممثال، یک مطالعه اخیر در مورد سیس عنوانبه(. Biggs ،2004و  Scholesدو روی یک سکه هستند )

تی و مدیریت ها باعث بهبود آب، مواد مغذی، تنوع زیسمحصوله بسیار ساده و فشرده نشان داد که تنوع محیط نه تن

های کشاورزی (. سیستمSchulte ،2015و  Liebmanدهد )فزایش میاشود، بلکه همزمان تولید محصوالت را خاک می

هایی مانند حفاظت از کشت، تنوع زراعی، افزایش کشت بنشن و کنترل که خدمات اکوسیستم را با استفاده از روش

؛ 2007و همکاران،  Badgleyکنند )، عمل میهای فشرده و با بازده باالدهند، همانند سیستمبیولوژیکی آفات انجام می

Power ،2010فات و (. توانایی مقاومت و بازیابی از اشکال مختلف تنش از جمله خشکسالی و سیل، و همچنین آ

های کشاورزی است که در یک بررسی اخیر ذکر شده سیستم ها، از جمله تأثیرات افزایش تنوع بیولوژیکی دربیماری

پذیری (. این رویکردها همچنین یک استراتژی اساسی برای بهبود انعطاف2012و همکاران،  Cardinaleاست )

 (.FAO، 2014aیی هستند )هواوآبکشاورزی در برابر تغییرات 

مطالعه موردی در  42لیل دقیقی با جزیه و تح(، تWOCAT ،2007های حفاظت )آوریمروری بر رویکردها و فن

شد. اقدامات  مربوط به کشاورزی نیست، در سراسر جهان انجام ارتباط با ابتکارات حفاظت از خاک و آب که منحصراً

 توان در موارد زیر قرار داد:حفاظت از خاک و آب را می

 ای حداقل اغتشاش خاک، درجه شود:سی مشخص میهای دارای سه اصل اساکشاورزی حفاظتی: با سیستم

 از پوشش دائمی خاک و تناوب زراعی. 

 ها به منظور بهبود حاصلخیزی خاک و همزمان بهبود کود/کمپوست: جایی که کودهای آلی و کمپوست

  ساختار خاک )در برابر تراکم و پوسته شدن( و بهبود نفوذ و تراوش آب در نظر گرفته شده است.

 های مختلف. نوارها اغلب ها یا درختان به روشمثال استفاده از علف عنوانبههای رویشی: نوارها/ پوشش

شوند. منجر می و حرکت شیب خاک در هنگام کشت، به تشکیل خاکریز و تراس"ورزیفرسایش خاک"ایجاد  دلیلبه

فوذ آب، و زمین، بهبود ساختار خاک و ناثرات پوشش گیاهی پراکنده نیز متعدد است از جمله افزایش پوشش 

 همچنین کاهش فرسایش توسط آب و باد.

 های استفاده از زمین که در آن درختان همراه با محصوالت کشاورزی، مراتع یا دام های زراعی: سیستمجنگل

وجود دارد. این  محیطی و اقتصادی بین اجزای این سیستمانفعاالت زیستو هر دو فعلشوند. معموالً پرورش داده می

و محصوالت چندگانه را دارا ه، از کمربندهای حفاظتی تا درختان قهوه ای از کاربردهای بالقوها طیف گستردهسیستم

 هستند.

 شوند:سه رویکرد ساختاری که اغلب توسط اجزای زنده منظر پشتیبانی می 

 راعی یا بهبود عملکرد چمن و رای تولید محصوالت زآوری رواناب بارندگی ببرداشت آب: که شامل جمع

 کننده است.درختان در مناطق خشک که کمبود رطوبت عامل اصلی محدود
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  شود که به نوع خاص و شدید فرسایش، جایی که نیاز به ای از اقدامات را شامل میآب: مجموعهکنترل مسیر

ختاری موانع سا شود اما معموالًمی اقدامات مختلف و مکمل را شامل پردازد. طیف وسیعی ازبازسازی زمین است، می

 شوند.هایی در زیر آب استفاده میچنین فناوری شوند. معموالًغالب هستند و اغلب با پوشش گیاهی دائمی تثبیت می

 نشین هم های نیمکتاسدار رو به جلو تا ترهای شیبای از انواع مختلف تراس، از تراستراس: طیف گسترده

 های زهکشی.عقب، با یا بدون سیستم دار رو بهسطح یا شیب

زین کشاورزی برای افزایش تولید ( به گل سرسبد الگوی جایگ3-2 کادرها، کشاورزی حفاظتی )با این فناوری

محیطی ت مهم زیستشود بلکه خدماوری میمحصوالت زراعی تبدیل شده است که نه تنها باعث بهبود و پایداری بهره

 (. FAO ،2011c؛ 2011a؛ 2009و همکاران،  Kassamدهد )را نیز ارائه می

تواند به میزان دهد می)محصوالت دیم( را هدف قرار می 1های مدیریت مزرعه که آب سبزروشهای بهبود فرصت

( برای کاهش تبخیر خاک و ٪25قابل توجهی آب موجود برای تولید محصوالت را بهبود بخشد. با برآورد متوسط )

پاشی در یک مدل گیاهی جهانی پویا و مدل تعادل های کشت و زرع یا مالچاز طریق اصالح رژیم بهبود برداشت آب

های مدیریت فقط با روش ٪20 تواند تقریباًاند که تولید محصوالت جهانی می( تخمین زده2009و همکاران ) Rostآب، 

 آب سبز در مزرعه افزایش یابد.

ر خالص کیلومتر مکعب در سال است )بر اساس افزایش د 1650این به معنی بهبود استفاده از آب در حدود 

وری آب سبز های مشابه، بهبود بهره( از طریق ترکیبی از تکنیک2004) Rockströmو  Falkenmarkوری اولیه(. بهره

کارانه ارائه دادند، های خود را محافظهندگان تخمینیسکیلومتر مکعب در سال را ارائه کردند. اگر چه این نو 1530تا 

ز آن است که مثال، ارقام اخیر حاکی ا عنوانبهاند. ن مزایای بالقوه ارائه کردهها شاخص مفیدی از میزابا این وجود، آن

فزایش ز اکل برداشت آب است که بیشتر ا ٪35آبیاری فعلی یا  ٪50معادل تولید محصول با  سود بالقوه تقریباً

های بهبود پایداری، است. این مزایا در صورت همراهی با سایر روش 2050بینی شده تقاضای جهانی آب تا سال پیش

کشور کم درآمد نشان داد  57های توسعه کشاورزی در مثال، مروری بر پروژه عنوانبهگیرتر هم هستند. حتی چشم

یش متوسط دفع آفات و بهبود در سالمت خاک منجر به افزا که استفاده کارآمدتر از آب، کاهش استفاده از سموم

 (. 2006و همکاران،  Prettyشده است ) ٪79عملکرد تولید محصول تا 

وری استفاده از آب در وجود دارد تا بهره راهکارهای مبتنی بر طبیعتهای قابل توجهی برای همچنین فرصت

درصد برداشت فعلی از منابع آب  70تواند بسیار تأثیرگذار باشد زیرا آبیاری، آبیاری را بهبود بخشد و این موضوع می

وری استفاده از آب در آبیاری برای افزایش بهره راهکارهای مبتنی بر طبیعت(. HLPE ،2015دهد )را تشکیل می

( شامل کاهش لجن 1-2 کادربهبود مدیریت حوضه آبریز برای افزایش آب زیرزمینی و ذخیره مجدد سدها ) مبتنی بر

های دیم( از طریق افزایش رطوبت خاک، که باعث کاهش ظرفیت ذخیره مخزن، و بهبود سالمت خاک )برای سیستم

                                                           
ویژه برای محصوالت شود. این آب بهشود و توسط گیاهان تبخیر، ترشح یا مصرف میآب سبز آبی است که از بارش حاصل شده و در ناحیه ریشه خاک ذخیره می 1

 مراجعه کنید.  /waterfootprint.org/en/water-footprint/what-is-water-footprintبیشتر به داری بسیار مهم است. برای جزئیات کشاورزی، باغی و جنگل
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-2 کادربل توجهی در آب ایجاد کند )جویی قاتواند صرفهدر مزارع آبی نیز می است. مدیریت بهتر اکوسیستم خاک

4.) 

برای افزایش تولید پایدار  راهکارهای مبتنی بر طبیعتها و سایر رویکردهای محیطی این روشمزایای زیست

ه است. کشاورزی به واسطه کاهش فشار بر حفاظت از زمین و کاهش آلودگی، فرسایش و آب مورد نیاز، قابل توج

از  ٪70های تولید غذا( منجر به از دست دادن ذایی )به معنای الگوی مصرف غذا و روشهای غعنوان مثال، سیستمبه

 (.2014و همکاران،  Leadleyتداول است )تحت تجارت م 2050بینی شده تا سال تنوع زیستی پیش

کننده آب از طریق های مصرفهایی برای کاهش درگیری بین بخشهمچنین فرصت راهکارهای مبتنی بر طبیعت

زان در استان لیمپوپو داران و کشاورهای مرتبط با منافع معدنعنوان مثال، تنشکند. بهبهبود عملکرد سیستم فراهم می

دلیل شد، بهیماورزی استفاده ، که عمدتا برای مصارف کشNjeleleدر آفریقای جنوبی افزایش یافته است، جایی که سد 

 20طور کامل از بین رفت. با این حال، یک معدن روباز به طول در طی یک دهه به Colhaery Makhadoمجاورت با 

های ضایعاتی برای ساخت یک آبخوان مهندسی شده کیلومتر و عرض یک کیلومتر، فرصتی را برای استفاده از سنگ

سازی، و در نتیجه کاهش اختالفات احتمالی، را فراهم عنوان یک وسیله ذخیرهبه Njeleleبا هدف جایگزینی سد 

هوایی قرار گرفته است، و برخی از و(. این منطقه همچنین تحت تأثیر تغییرات آبBotha ،2013و  Turtonکند )می

(، که باعث تبخیر 2015و همکاران،  Scholesدهند )دمای محیط را نشان می درجه سانتیگراد در 5ها افزایش مدل

ع کمک (. این موضو1-2 کادرکند )ر سطح زمین را نمایان میسازی آب در زیگسترده از سدها شده و نیاز به ذخیره

 .کند تا نیازهای جامعه تراز شده و یک مجوز اجتماعی جدید برای استخراج در یک منطقه محدود آب فراهم شودمی
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 ویکردی برگی گفزگیش تولید پمیدگرر -کشمورزی حلمظتی  -3-2 کمدر

های فرموله شده محلی است کشاورزی حفاظتی شامل استفاده همزمان از سه اصل عملی مبتنی بر روش

(Friedrich  ،؛ 2008و همکارانKassam  ،2011و همکارانaبدون  (: به حداقل رساندن اختالالت خاک )بذرپاشی

بوبات(؛ گیاهان آلی )محصوالت اصلی و محصوالت پوششی شامل ح زراعت(؛ حفظ مداوم پوشش خاک با مالچ و/یا

تواند شامل محصوالت یک ساله یا چند های مختلف زراعی میهای متنوع گیاهی که در سیستمو پرورش گونه

قاومت سیستم کمک ها باشد که همگی به افزایش مها یا چرخشها و مراتع در ارتباطات، توالیساله، درختان، بوته

ار سطح کنند. حذف یا به حداقل رساندن اختالل مکانیکی خاک منجر به جلوگیری یا کاهش خرد شدن ساختمی

 Stagnariشود. افتد، میخاک و منافذ و همچنین از بین رفتن مواد آلی خاک و تراکم خاک که با کشاورزی اتفاق می

بود ساختار به"کشاورزی حفاظتی منجر به  ( نتیجه گرفتند که در مقایسه با کشاورزی معمولی،2009و همکاران )

بینید( و بخاک و پایداری آن؛ افزایش ظرفیت زهکشی و نگهداری آب؛ کاهش خطر رواناب بارندگی )شکل زیر را 

ش حدود یک چهارم تا یک دوم و کاه ٪70و کودها تا  ٪100ها تا کشی سطحی با آفتهاآبکاهش آلودگی 

 شود.می "ترپایین CO2مصرف انرژی و انتشار 

ی )چپ( بالفاصله ورزی و کشاورزی حفاظتی )راست( / بدون خاکورزهای تحت خاکزمین مشخص با بخش |شکل 

 پس از بارش شدید باران

 
ی از زهکشی ورزی منظم خاک منجر به جلوگیرتوجه: تراکم خاک و از بین رفتن توانایی نفوذ آب ناشی از خاک

ورزی )چپ( شخم خورده )راست( و عدم جاری شدن سیل در مزرعه بدون خاک و جاری شدن سیل در مزرعه

نزدیک  Zollikofenدر  "Oberacker"طرح آزمایشی میدانی طوالنی مدت  در یک 2004شود. عکس در ژوئن می

 لفگانگ استورنیعکس: و آغاز شد. SWISS NO-TILLتوسط  1994برن، سوئیس گرفته شد که در سال 

های کشاورزی خرد در های مختلف در سراسر جهان، از سیستمکشاورزی حفاظتی در سیستم مزایای اقتصادی

های تولید تجاری بزرگ در برزیل و کانادا، ارائه شده است گرفته تا سیستم ریکای التین و صحرای جنوب آفریقاآم

میلیون کیلومتر مربع از مزارع زیر کشت  8/1(. در حال حاضر، حدود 2009و همکاران،  Govaerts)بررسی شده در 

درصد از سال  2/69شود که های زراعی جهان را شامل میدرصد از سطح زمین 5/12تحت حفاظت است که حدود 

جذب بین مناطق مختلف بسیار متغیر (. با این حال 2017و همکاران،  Kassamافزایش یافته است ) 09/2008

از مزارع زیر کشت تحت کشاورزی حفاظتی  ٪70کشورهای آمریکای جنوبی  مثال، در بعضی از عنوانبهاست. 

ها بیشتر به ادراکات، رسد که این تفاوتهستند، و در بعضی دیگر این مناطق قابل اغماض هستند. به نظر می

ی، اقلیم -زمین شناسی-شود تا عوامل زیستیها مربوط میداران و مشوقهای کشاورزی، حمایت از مزرعهسیاست
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، Friedrichو  Derpschگذاری عامل مهمی در درک بیشتر است )این موضوع حاکی از آن است که فضای سیاست

2009) 

 

 

 وری بیشتر بم نصرب آب کمتر(سیستم گفزگیش برنج )بهره -4-2 کمدر

از  ٪56ترین ماده خام تقریبًا نیمی از جمعیت جهان است. کشت برنج غرقابی و دشتی، که حدود برنج اصلی

کند از کل محصول برنج جهان را تولید می ٪76دهد، حدود کل مساحت زیر کشت محصوالت برنج را پوشش می

(Uphoff  وDazzo ،2016( سیستم افزایش برنج .)1SRI روشی است که شامل ایجاد مجدد عملکرد اکولوژیکی )

ی مدیریت آب به جای تکیه بر معرفی هاو هیدرولوژیکی خاک بر اساس اصالحات استاندارد در گیاهان و روش

المللی ریشه دوانده انواع جدید یا استفاده بیش از پیش از محصوالت شیمیایی است. این سیستم در مقیاس بین

(. جالب توجه 2011bو همکاران،  Kassamهای خود حرکت کرده است )و در ماداگاسکار بسیار فراتر از ریشه

طور مداوم در معرض سیل نیست، بنابراین وضعیت شود اما بهداشتن خاک میمنجر به مرطوب نگه  SRIاست که 

طور قابل توجهی بین مناطق مختلف متفاوت است، هوازی. نتایج بهخاک بیشتر هوازی است تا همیشه اشباع و بی

( و ٪50-25جویی در مصرف آب )جویی در میزان کار ضمن صرفهتواند باعث صرفهبا گذشت زمان می SRIاما 

-50و غالباً  ٪50-25( و افزایش عملکرد شالیزارها حداقل به میزان ٪20-10ها )(، کاهش هزینه٪90-80بذر )

بر عملکرد برنج  SRI( تأثیر مثبت 2009و همکاران ) Zhao(. Uphoff ،2008و حتی گاهی بیشتر شود ) 100٪

( نشان دادند که 2013و همکاران ) Gathorne-Hardyکنند. و نیتروژن و کارایی استفاده از آب را تأیید می

 SRIشوند. همزمان درصدی عملکرد شالیزارها منجر به کاهش استفاده از آب می 58با افزایش  SRIهای روش

هوازی به شرایط هوازی در خاک ای ناشی از تغییر شرایط بیمنجر به کاهش قابل توجه در انتشار گازهای گلخانه

شود( و کاهش انتشارهای بالقوه جبران نمی O2Nشود )که با افزایش انتشار ش انتشار گاز متان میو در نتیجه کاه

و  Dill؛  2013و همکاران،  Gathorne-Hardyشود )ناشی از کاهش مصرف برق برای پمپاژ آب برای آبیاری می

شود مورد نیاز محصوالت، باعث میوری تولید برنج و کاهش آب از جمله بهبود بهره SRI(. مزایای 2013همکاران، 

پذیری را افزایش ها همچنین انعطاف(. این روشDazzo ،2016و  Uphoffزیست باشد )تولید برنج سازگار با محیط

(. درک 2016و همکاران،  Thakurهوایی هستند )وداده و بنابراین یک رویکرد اصلی برای سازگاری با تغییرات آب

ویژه در مناطق خشک است ، بهSRIهای محافظت از رطوبت عامل اصلی اتخاذ یاز به فناوریهوایی و نوتغییرات آب

(Bezabih  ،2016و همکاران.) 

 

  

                                                           
1 System of Rice Intensification 
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 های شهری گاهسکونت -2-2-2

رای رسیدگی به ب راهکارهای مبتنی بر طبیعتاند، با توجه به اینکه اکثر جمعیت جهان اکنون شهرنشین شده

های شهری از اهمیت باالیی برخوردار است. مدیریت جریان آب از طریق محیط گاهمیزان آب در دسترس به سکونت

ای از (. طیف گستردهTurton ،2001و  Lundqvistخشد )بتواند در دسترس بودن منابع آب را بهبود شهری می

ها چند منظوره هستند، که به دسترسی مبتنی بر طبیعت اهکارهایرها برای بررسی در دسترس است. بسیاری از گزینه

 بندی کرد:یر دستهزتوان در موارد کنند. آنها را میبه آب )کمبود / تأمین(، کیفیت آب و خطرات رسیدگی می

 شود )از جمله مدیریت حوضه آبریز در خارج از مناطق شهری که باعث بهبود تأمین آب مناطق شهری می

 همیشه در ارتباط با بهبود کیفیت آب است. سطحی و زیرزمینی( و تقریباً منابع آب 

 راهکارهای جدد از فاضالب از طریق ممثال استفاده  عنوانبههای آب شهری، بازیافت بهبود یافته آب در چرخه

 مراجعه کنید(. WWAP، 2017و  3که منجر به بهبود کیفیت فاضالب شده است )به بخش  مبتنی بر طبیعت

 های سبز در محدوده شهری.ستقرار زیرساختا 

شده است، که  آورده 5و  3اقدامات مرتبط با آبگیرها برای بهبود تأمین آب شهرها با جزئیات بیشتر در فصول 

توانند با استفاده از توانایی تأکید آنها بر تأثیر آنها در بهبود کیفیت آب است. با این حال، این اقدامات همچنین می

دست )و های پایینویژه تنظیم جریانو بهسازی طبیعی آب های آبریز برای ذخیره و آزادهای طبیعی حوضهزیرساخت

کنندگان شهری را بهبود بخشند. این مستقیم میزان آب موجود برای مصرف طوربهی زیرزمینی(، هاآبشارژ مجدد 

های مناظر های خشک مفید است. این ویژگیبرای تنظیم تغییرات در تأمین و کاهش کمبود آب در دوره امر خصوصاً

 کادربخشد )های خاکستری تأمین آب شهری هماهنگ بوده و آنها را بهبود میبا رویکردهای زیرساخت طبیعی معموالً

2-5.) 

ها در این گذاریمثال، شاهد افزایش سرمایه عنوانبهاند، ای محبوب شدهفزاینده طوربههای سبز شهری زیرساخت

 دلیلبهمراجعه کنید(  7-3-1بخش  1های سبز )به فصل . زیرساخت(Ruef ،2016و  Bennettبخش هستیم )

هری یا در طراحی مناطق شمی ها، برای بهبود عملکرد هیدرولوژیکی مناظر قدیصرفه بودن و مزایای متعدد آنبهمقرون

هایی از اقدامات برای تنظیم تأمین آب برای نمونه (.UNEP-DHI / IUCN / TNC)، 2014 اندگرفته شدهجدید بکار 

های ها و دشت، اتصاالت جدید بین رودخانههابتاالیا احداث  ءکاری، احیاهای شهری عبارتند از جنگلگاهسکونت

 های سبز شهری اساساًو نفوذ(. زیرساخت زیستی روهای نفوذپذیر و فضای سبز )حفظهسیالبی، برداشت آب، پیاد

و  ءا احیامسیرهای هیدرولوژیکی رابط سطح زمین/آب و سرنوشت بارندگی، از جمله رواناب و شارژ آب زیرزمینی ر

 کنند.مدیریت می
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 ویم بم بمزیمبی نومظر کبه ود گست صمل آب در رودخمنه تمنم،  -5-2 کمدر

کند ر را تولید مینیروی برق آبی این کشو ٪70آب آشامیدنی نایروبی را تأمین کرده،  ٪80رودخانه تانا در کنیا 

های شیبدار و مناطق کند. دامنهکیلومتر مربع زمین کشاورزی را فراهم می 645و آب مورد نیاز برای آبیاری حدود 

گذاری باعث کاهش رسوبشود. های کشاورزی تبدیل شده که منجر به فرسایش میها به زمینمجاور رودخانه

گذاری در زمینه مدیریت میلیون دالر سرمایه 10های تصفیه آب نایروبی شده است. ظرفیت مخازن و افزایش هزینه

 30میلیون دالر سود اقتصادی در بازه زمانی 5/21شود که منجر به بازگشت سال پرداخت می 10پایدار زمین طی 

کاری اراضی تخریب شده، ای، جنگلهای تپههای کوهیریت سواحل، تراسشود. مداخالت شامل: بهبود مدساله می

ها است. از نظر تأمین آب، در نتیجه کاهش رسوب، تشویق ایجاد نواری از چمنزارها در مزارع و کاهش فرسایش جاده

اقدام های استحصال انرژی برق آبی در نتیجه مستقیم این ظرفیت ذخیره مخازن حفظ خواهد شد. درآمد شرکت

فاضالب شهر نایروبی همچنین از عدم بکارگیری فیلتراسیون، کاهش مصرف انرژی وبهبود خواهد یافت. شرکت آب

مند شده است. مزایای کاهش رسوب در طیف وسیعی از سناریوهای تغییر اقلیم های دفع لجن بهرهو کاهش هزینه

 شود.نیز حفظ می

 (2017و همکاران ) Simmons؛ و TNC (2015)(؛ 2015و همکاران ) Bakerمنابع: 

 

پذیری در برابر های آب شهری منجر به افزایش ذخیره آب شهری و در نتیجه افزایش انعطافتنظیم جریان

های عنوان یک حائل در برابر کمبود آب، است. باغتغییرات میزان آب در دسترس، چه برای مدیریت سیل و چه به

های شهری و کاهش تقاضای آب در بخش کشاورزی در مناطق روستایی از بارندگی شهری همچنین به افزایش استفاده

جویی بیشتر در مصرف های تأمین مواد غذایی را نیز کوتاه کرده و این باعث صرفهکه زنجیرهکنند در حالیکمک می

ند از طریق ایجاد سایه توانهای سبز شهری همچنین میشود. زیرساختآب از طریق جلوگیری از اتالف مواد غذایی می

عنوان نابراین کیفیت زندگی شهروندان را بهب -طور قابل توجهی بهبود بخشند هوای شهری را بهوو کاهش تبخیر، آب

 دهند.یک مزیت مشترک افزایش می

ای نوظهور است که در حال توسعه معیارها و استانداردهای فنی جدیدی است که بسیاری از سبز پدیده ساختمان

گیرد. در این زمینه تعیین اهمیت الزامات نظارتی برای ایجاد را در بر می راهکارهای مبتنی بر طبیعتهای حلراه

بحث  6تر در فصل ن هنجار جدید بسیار مهم است )که بیشعنوابه راهکارهای مبتنی بر طبیعتانگیزه یا حتی تعیین 

بع آب است که منا راهکارهای مبتنی بر طبیعتچین نمونه خوبی از  "شهر اسفنجی"شده است(. مفهوم و برنامه 

آب در دسترس  شهری را در مقیاس وسیع، عمدتاً مبتنی بر استقرار رویکرد زیرساخت سبز در مناظر شهری برای بهبود

 (.6-2 کادردهد )ینشان م
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 چین "شهر گسلوجی"نلهوم  -6-2 کمدر

های شهری گاهرا با هدف بهبود آب در دسترس در سکونت "شهر اسفنجی"دولت مرکزی چین اخیرا پروژه 

های خاکستری و زیرساخت راهکارهای مبتنی بر طبیعتاز ترکیبی از  "شهر اسفنجی"آغاز کرده است. مفهوم 

کند. هدف این پروژه جذب و استفاده مجدد از برای حفظ رواناب شهری برای مصرف مجدد احتمالی استفاده می

جویی سازی، تصفیه و زهکشی و همچنین صرفهآب باران است که از طریق بهبود نفوذ آب، احتباس و ذخیره 70٪

 ٪80و  2020مناطق شهری تا سال  ٪20این هدف باید توسط  شود.در مصرف آب و استفاده مجدد، ایجاد می

 "جیشهر اسفن"(. از طریق پروژه 1، ص 2016محقق شود )سفارت هلند در چین،  2030مناطق شهری تا سال 

 های طبیعی کاهش یابد.سازهای شهری در اکوسیستمورود که تأثیرات منفی ساختانتظار می

روها و تصفیه پیاده های سبز، سنگفرشبام یعت در سطح شهر مانندهای مبتنی بر طبحلاستقرار راه"

 "ب ابتکار عمل ملی قرار داردهای شهری و نیمه شهری در قلها و رودخانهمحیطی همراه با ترمیم تاالبزیست

(Xu  وHorn ،2017 1، ص.) 

اختمانی پروژه س 3000کیلومتر مربع با بیش از  450شهر اسفنجی آزمایشی در بیش از  16، 2020تا سال 

شود )سفارت میلیارد دالر آمریکا( ساخته می 1.25)حدود  RMBمیلیارد  8.65 ریزی شده و کل سرمایهبرنامه

های مرتبط با آب، ارتقا های شهری، بهبود اکوسیستم(. نتایج اولیه شامل تخلیه آبگرفتگی2016هلند در چین، 

طور فعال با اجرا در سطح ریزی سیاست مرکزی که بهست. برنامهتوسعه صنعتی و بهبود رضایت عمومی مردم ا

ریزی شهری و ترمیم اکولوژیکی در سطح شهر و منطقه را در برنامه "شهر اسفنجی"محلی همسو است، مفهوم 

 های شنژن و گوانگدونگ ادغام کرده است.در استان

های نفوذپذیر و همچنین احیای مجدد فرشها و سنگ بام سبز، دیواره هایی از اقدامات شامل اجراینمونه

های بارانی و کنند، است. سپس ازباغهای تخریب شده که آب باران را بیش از حد جذب میها و تاالبدریاچه

های شود. مقداری از این آب به سیستمها استفاده میآوری رواناب و حذف برخی آالیندههای گود برای جمعزمین

های خشکسالی شود تا از در دسترس بودن آب برای آبیاری و شستشو در دورهو ذخیره می طبیعی برگردانده شده

 (.Horn ،2017و  Xuاطمینان حاصل شود )

 .UNESCAPارائه شده توسط 
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یک دوره  UNESCAP (2017)عنوان مثال در شهرها، به راهکارهای مبتنی بر طبیعتاز نظر حمایت از گسترش 

های مقاوم در برابر آب و شهرهای پایدار را ارائه داده است. ارتباطات آموزش الکترونیکی در مورد انتقال به زیرساخت

های جامع و رویکردهای ها، استراتژیها، خالصه سیاستبا مروری بر بهترین روش 13و  11، 8، 6های SDGبین 

گذاران و استفاده از مزایای کامل برای حساس کردن سیاستحاکمیت خوب شهری ارائه شده است. این دوره 

 طراحی شده SDGهای مقاوم در برابر آب به منظور دستیابی به شهرهای فراگیر، ایمن و پایدار با آمادگی زیرساخت

 است.

 انرژی و صنعت -2-2-3

آب، در زمینه تولید انرژی برای تأمین  راهکارهای مبتنی بر طبیعت های آبی مشابههای زیستی و نیروگاهسوخت

طور بالقوه از مقدار زیادی آب بسیار مهم هستند. تولید محصوالت زراعی مناسب برای استحصال سوخت زیستی به

راهکارهای مبتنی (. با این حال 2010و همکاران،  Mielkeتوانند کمبود آب را افزایش دهند )کنند و میاستفاده می

بالً در قزیستی مشابه استفاده از آن برای محصوالت کشاورزی است، همانطور که برای محصوالت سوخت  بر طبیعت

های آبی اساسًا برای بهبود تأمین آب نیروگاه راهکارهای مبتنی بر طبیعتهای د. برنامهشرح داده ش 1-2-2بخش 

ازن( و کاهش ز طریق مخشامل رویکردهای مدیریت بهتر حوضه آبریز با تنظیم منابع آب تأسیسات برق آبی )معمواًل ا

یک  5-2 کادر های عملیاتی نیروگاه( است.سازی سدها )و هزینهرسوبات مخازن به منظور افزایش راندمان ذخیره

 راهکارهای مبتنی بر طبیعتدهد که در آن مزایای رویکردهای مطالعه موردی از حوضه رودخانه تانا )کنیا( را ارائه می

بتنی بر مراهکارهای های برق آبی در نتیجه بهبود تأمین آب مخازن است. مزایای شامل افزایش درآمد برای شرکت

های خوبی از چگونگی مکمل بودن تواند قابل توجه باشد و نمونهوری عملکرد سدهای آبی میبرای بهبود بهره طبیعت

 (.7-2 کادردهد )های سبز و خاکستری را نشان میزیرساخت

/ اکوسیستم، با استفاده  IWRMها از طریق روش های احتمالی به چالشآب و انرژی و پاسخرابطه اکوسیستم با 

گذاری استراتژیک در حوضه آب است (، مدیریت پایدار سدها و سرمایه1PESاز ابزاری مانند پرداخت خدمات محیطی )

 دهد.ا ارائه میتر بررسی شده و جزئیات و منابع اضافی رکامل طوربه WWAP (2014) 9که در فصل 

های کند تا امنیت آب را برای فعالیتگذاری میسرمایه راهکارهای مبتنی بر طبیعتای در فزاینده طوربهصنعت 

هایی که در ( مطالعات موردی را از شرکت2WBCSDخود بهبود بخشد. شورای تجارت جهانی برای توسعه پایدار )

مثال، گروه فولکس  عنوانبه(. WBCSD ،2015aآوری کرده است )عکنند، جمذاری میگسرمایههایی حلچنین راه

کند که در آن منابع تأمین آب برای شهر در حال را اداره می Puebla Tlaxcalaواگن در مکزیک یک کارخانه در دره 

 Naturalesکافی نیست. این شرکت برای تأمین آب قابل اطمینان با کمسیون ملی ناحیه طبیعی  Pueblaرشد 

Protegidas ها نشان داد که دوباره کند. تجزیه و تحلیل)کمیسیون ملی مناطق طبیعی محافظت شده( همکاری می

های آتشفشانی، زدایی در دامنهها بوده و جنگلپر کردن منابع آب زیرزمینی دره بسیار وابسته به عملکرد اکوسیستم

 شود. خوان میرواناب را افزایش داده که در نتیجه باعث کاهش شارژ آب

                                                           
1 Payment for Environmental Services 

2 The World Business Council for Sustainable Development 
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رگبری گنتظمرگو عمفیمتی گز ستتد بر  آبی گیتمی و در حوضتته رودخمنه بگفزگیش پوج  -7-2 کمدر

PARANÁ بم گستلمده گز خدنمو آبی 

، Paraná، واقع در قسمت غربی ایالت Paraná IIIتولید انرژی برق آبی کارآمد از مخزن سد ایتایپو در حوضه 

برزیل، در مرز پاراگوئه، تحت تأثیر مدیریت خاک در حوزه آبخیز قرار دارد. رسوبات وارد شده به مخزن باعث کاهش 

های تولید برق را های نگهداری و در نتیجه هزینهشود، هزینهسازی و کوتاه شدن عمر مخزن میظرفیت ذخیره

)پرورش  Cultivando Água Boaکند. برنامه ی فراهم میافزایش داده و انگیزه مالی برای بهبود مدیریت آبخیزدار

؛  Van Raij ،2006و  Melloآب خوب( برای دستیابی به اهداف پایدار با کشاورزان مشارکت ایجاد کرده است )

Itaipu Binacional، ndبنای برنامه (. سنگCultivando Água Boa  مشارکتی است که از طریق فدراسیون بدون

گیری تأثیرات مدیریت مزرعه از طریق یک سیستم ( ایجاد شده است و شامل اندازهFEBRAPDP) 1زرع برزیل

و همکاران،  Laurentکند )دهد هر مزرعه چه مقدار به بهبود شرایط آب کمک میامتیازدهی است که نشان می

در نظر گرفته شوند، که توسط آژانس ملی آب  "تولیدکننده آب"عنوان شود کشاورزان به(. این امر باعث می2011

کننده در برنامه به خدمات اکوسیستم اختصاص داده و کشاورزان برای رویکرد فعاالنه ارزشی را توسط مزارع شرکت

 60طور کلی، چرخه حیات مجموعه سد از رقم اولیه آن یعنی حدود (. بهANA ،2011شوند )خود پاداش داده می

شود محیطی دیگری نیز ارائه مییش یافته است. همچنین مزایای زیستسال افزا 350سال از ساخت سد به حدود 

وری و پایداری مزرعه افزایش یافته است که منجر به ارائه )مانند کاهش رواناب مواد مغذی( و مهمتر از همه، بهره

 های برق آبی شده است.برنده برای کشاورزان و شرکت-یک سناریو برنده

 

میلیون متر مکعب در سال آب  3/1گیرهای خاکی بیش از ها و سیلدرختان، گودالدر طول شش سال، کاشت 

، WBCSDبی بیشتر از مصرف ساالنه گروه فولکس واگن در مکزیک )آ -ها فراهم کرده است اضافی برای شارژ آبخوان

2015b .) 

رد توسعه صنعتی فراگیر ( اعالمیه لیما در مو2UNIDOسازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد ) 2013در سال 

استفاده پایدار، مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی و "که خواستار ارتقاء در ( را منتشر کرد، در حالی3ISIDو پایدار )

 2030گیری برنامه (. این موضوع نیرویی ایجاد کرد که منجر به شکل7، بند UNIDO ،2013شد ) "خدمات اکوسیستم

(. این WWAP ،2015ها را ترتیب داد )در مورد کمبود آب و اکوسیستم 6.6و  4.6اهداف ویژهبهتوسعه پایدار شد و 

 دهد. های مربوط به اصالح سیاست را ارائه میبه صحنه راهکارهای مبتنی بر طبیعتای از چگونگی ورود مورد نمونه

 زاییمبارزه با بیابان -2-2-4

اما این فرآیند نتیجه مستقیم )در صورت عدم تعریف توسط( شود زایی توسط عوامل متعددی ایجاد میبیابان

عنوان بالیای زایی و تخریب زمین و خشکسالی مرتبط با آن بهتخریب توانایی زمین برای نگهداری آب است. بیابان

                                                           
1 Brazilian No-Till Federation 

2 United Nations Industrial Development Organization 

3 Inclusive and Sustainable Industrial Development 
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که  آورده شده راهکارهای مبتنی بر طبیعتهایی از طبیعی بیشتر در فصل چهارم آورده شده است اما در اینجا نمونه

هایی برای مبارزه عنوان روشکند و بههای کشاورزی بازیابی میهای زیرزمینی و خاکهایی از جمله آبآب را در محیط

پذیر مربوطه اعمال شوند. از آنجا که شوند که در مناطق آسیبزایی )و تخریب زمین و خشکسالی( شناخته میبا بیابان

تنها راه عملی برای مبارزه با آن در  راهکارهای مبتنی بر طبیعتاست، زایی تخریب اکوسیستم دلیل اصلی بیابان

وری زمین در مناطق ها برای احیاء بهرهدر صف اول تالش راهکارهای مبتنی بر طبیعتمقیاس وسیع است. بنابراین 

اصلی برای مبارزه با ای عنوان وسیلهرا به راهکارهای مبتنی بر طبیعت، UNCCDعنوان مثال، دیده قرار دارد. بهآسیب

(. از مهمترین این رویکردها، بازیابی UNCCD Science-Policy Interface ،2016دهد )تخریب زمین ترویج می

 رطوبت، احتباس آب خاک و افزایش مزایای نفوذ در ترمیم محیط است.

 سازی و بهداشتآب، به -2-2-5

شود )به فصل به کیفیت آب مربوط می عمدتاً WaSHدر بهبود نتایج  راهکارهای مبتنی بر طبیعتاگرچه مشارکت 

یریت مناسب و همچنین مد -و کشاورزی خانگی، صنعتی-مراجعه کنید(، اما اگر منبع آب کافی برای همه مصارف  3

اثرات  شوند. کاهشتر محقق مینیز بسیار راحت WaSHتأمین آب برای جلوگیری از آلودگی وجود داشته باشد، اهداف 

رسی از طریق بهبود دست راهکارهای مبتنی بر طبیعتای است که ها تنها نمونهزایی، تخریب زمین و خشکسالیبیابان

پذیر و ب به نفع افراد آسیباغل راهکارهای مبتنی بر طبیعتکند. مزایای پشتیبانی می WaSHبه منابع آب، از نتایج 

تواند با اطمینان از آب می مبتنی بر طبیعتزنان است. یک رویکرد  حساس مانند جوامع اقلیت، جوامع روستایی و

 (.2011 ،همکاران و  Brixدر کشورهای در حال توسعه را بهبود بخشد ) ویژهبهسالم و بهداشت کافی، سالمت عمومی، 

 تأثیر بازیافت رطوبت بر میزان دسترسی به آب -2-3

های ای و جهانی و بارشبت منطقهرا ببینید( تأثیر مهم شارهای تبخیری بر بازیافت رطو 3-3-1)بخش  1فصل 

از باران در حوضه  %70 مثال عنوانبهتواند قابل توجه باشد: ر دسترسی به آب میکند. این تأثیر دبعدی را برجسته می

(. 2010و همکاران،  Van der Entگیرد )ه میهای آمازون سرچشمریودالپالتا در آرژانتین/ اروگوئه با تبخیر از جنگل

های کانمتصمیمات استفاده از زمین در یک مکان خاص ممکن است به میزان قابل توجهی بر میزان دسترسی آب در 

یر را در بارندگی شدیدترین تأث ویژه با توجه به اینکه حذف پوشش گیاهی احتماالً ورتر تأثیرگذار باشد. این امر بهد

 (. 2016و همکاران،  Keysزایی دارد، بسیار حائز اهمیت است )خشک، افزایش کمبود آب، تخریب زمین و بیابانمناطق 

یک واحد متداول مدیریت به چالش  عنوانبهرا  "حوزه"های بعدی، بر روی حرکت رطوبت و بارش LULUCتأثیر 

( همچنین 2016و همکاران،  Keys) -"بارانبارش "معروف به – "های آبخیز جویحوضه"دهد که کشد و نشان میمی

های قابل توجهی را در ارتباط با در دسترس بودن منابع آب در نظر گرفته شوند. با این حال، این موضوع چالش باید

های کمی برای پرداختن به این جنبه از (. در حال حاضر تالش2017و همکاران،  Keysکند )برای حاکمیت ایجاد می

زیست ها وجود دارد. تسهیالت جهانی محیطع آب در دسترس انجام شده است اما همچنان برخی از نمونهمدیریت مناب

در منطقه و در سطح جهان  هواوآبمقیاس که نقش مهم حوزه آمازون در تنظیم  -های چند منظوره و منظراز برنامه

(. این برنامه برای GEF ،2017کند )حمایت میمیلیون دالر آمریکا،  683 گذاریکند، با هزینه سرمایهرا مشخص می
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گذاری در مناطق حفاظت شده و مدیریت یکپارچه منظر طراحی شده تا از ریسک باالی ها، سرمایهبهبود سیاست

خشکسالی جلوگیری کند. متوقف کردن  دلیلبههای طبیعی یک نقطه اوج تخریب جنگل عنوانبهاکوسیستم آمازون 

در خارج از حوضه واقع شده  دشوار است و با کاهش آب در دسترس، برای کشاورزی )که عمدتاً چنین رویدادی بسیار 

مثال سدها(، پیامدهای عظیم اقتصادی و اجتماعی به  عنوانبهای )های انرژی منطقهاست( و سن متوسط زیرساخت

 .همراه خواهد داشت

 برای آب در دسترس  راهکارهای مبتنی بر طبیعتهایی برای فعال کردن چالش -2-4

ازیگران، از جمله مراجع نظارتی، برای اکثر ب راهکارهای مبتنی بر طبیعتهای برنامه ءهای اصلی ارتقاچالش

 امعه مدنی شامل موارد زیر است:کشاورزی و ج های محلی، صنعت، تجارت،دولت

کننده برای اجرای گذاری اغلب عاملی دلسردهای سیاستگذاری: محیطهای سیاستفعال کردن محیط

راهکارهای مبتنی اجرای  ءشوند. برای ارتقابوده و در بعضی موارد مانع از اجرای آن می راهکارهای مبتنی بر طبیعت

ها و مثال، در کشاورزی، یارانه عنوانبهگذاری فعال مورد نیاز است. در صورت لزوم، یک فضای سیاست بر طبیعت

، باید دوباره تنظیم شوند. راهکارهای مبتنی بر طبیعتایت از تداوم اتخاذ های ارائه شده به کشاورزان برای حممشوق

های مختلف ادغام شده و از فرصت هاهمچنین باید در طیف وسیعی با بهترین شیوه راهکارهای مبتنی بر طبیعت

، WBCSDهای خوب استفاده کند )ه بازارهای جدید یا تغییر برداشت عمومی از شرکتپیشنهادی جهت ورود ب

2015a.) 

باید کارهای  راهکارهای مبتنی بر طبیعتآگاهی/ ادراک: برای ساخت پایگاه اطالعاتی بهتر و آگاهی بیشتر از 

های ده و فرصت بررسی گزینهها شلی( باعث افزایش آگاهیها )سیل و خشکسازیادی انجام شود. کمبود آب و افراط

گذاری و های سیاستدهد. جامعه مدنی بازیگر اصلی تأثیرگذار در محیطرا افزایش می راهکارهای مبتنی بر طبیعت

های کوچک و متوسط تأثیر تجمعی زیادی دارند و ند آگاهی بهتری داشته باشد. سازمانتوامیگذاری است و سرمایه

 ند.باید بیشتر آگاه و درگیر شو

های آزمایش شده را ترجیح حلراه ها معموالً فنی: بسیاری از ذینفعان اغلب با پذیرفتن ریسک مخالفند، آن

کنند. از آنجایی که اثربخشی های مهندسی جایگزین )غیر متعارف( ایجاد میحلدهند و مانعی برای پذیرش راهمی

(، ضروری است که 2016و همکاران،  Burekست )در سطوح محلی بسیار متفاوت ا راهکارهای مبتنی بر طبیعت

ریزان/ مهندسان مکان مناسب را ریزی، طراحی و ساخته شوند تا برنامهبا دقت برنامه راهکارهای مبتنی بر طبیعت

برای به حداکثر رساندن سود اصالح شود. این به نوبه خود نیازمند  راهکارهای مبتنی بر طبیعتانتخاب کرده و گزینه 

تر سود و هزینه است. ی تجزیه و تحلیل دقیقارزیابی موثق عملکرد مورد انتظار در مرحله طراحی است که در نتیجه

 کارراه عنوانبهاین موضوع، یک مورد تجاری قوی برای همکاری با طبیعت است اما نیاز به اثبات دارد، زیرا اغلب 

های بزرگ ارزیابی دقیق انجام داده با این حال جایی که شرکت شود و نه جریان اصلی.در نظر گرفته می "جایگزین"

تواند قابل توجه باشد همانطور که با ابتکار ردیابی کنند، نتایج میاقدام می راهکارهای مبتنی بر طبیعتو برای اجرای 
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راهکارهای اکنون که  .آغاز شد )WWF (1و همراه با صندوق جهانی طبیعت  llerMi-SAB توسط 2009آب در سال 

شود، کاربردهای نادرست آن منجر به تنزل ها دیده میبه وضوح در دستور کار برخی سیاستگذاری مبتنی بر طبیعت

تر پایگاه اطالعاتی قویاین روش شده و عملکرد آن انتظارات را برآورده نخواهد کرد. برای مقابله با این موضوع، یک 

طرفانه مبتنی بر علوم از عملکرد آنها مورد نیاز های گسترده و بیشامل ارزیابی راهکارهای مبتنی بر طبیعتدر مورد 

بر بوده و بسیاری از ذینفعان نتایج سریع تضمین شده ها ممکن است زمانراهکارهای مبتنی بر طبیعتاست. برخی از 

هایی مانند مهندسی عمران ضعیف در حمایت از رشته راهکارهای مبتنی بر طبیعته بر این، دهند. عالورا ترجیح می

 شود. ها میاست و منجر به کمبود مهارت

نوع ذاتی است. بسته به موقعیت مکانی و سایر فاکتورهای مورد نیاز دارای ت راهکارهای مبتنی بر طبیعتمالی: 

را ببینید( به  6-2و  5-2-2)بخش  راهکارهای مبتنی بر طبیعتاتخاذ  های مالی و ابزارهای مبتنی بر بازار برایمشوق

 کنند.گیری را تسهیل میهای تجاری کمک کرده و تصمیمتقویت پرونده

های بین بخشی و نهادی نیاز دارد. با اغلب به سطوح باالیی از همکاری ای مبتنی بر طبیعتراهکارهسازمانی: 

ها را برای تسریع اقدامات تشویق کرد. یک فضای مکانیزمی برای تعامل، باید این همکاری عنوانبهنظارت بر منابع 

 راهکارهای مبتنی بر طبیعتتوجه به  الزام ها کند. برای مثالمکاریتواند کمک زیادی به ارتقا هسیاستگذاری فعال می

و افرادی که  راهکارهای مبتنی بر طبیعتتواند همکاری بین افراد دارای دانش گذاری، میی سرمایههابادر انتخ

های حاکم بر ها و مشوق. استانداردها، مقررات، دستورالعملدهند، تحریک کندها را انجام میگذاریتصمیمات سرمایه

مینان را در اقتصاد ملی، معمول و یکسان نیست. این موضوع همچنین صنعت را که اط ای مبتنی بر طبیعتراهکاره

 کند.دهد، محدود میترجیح می

ها آرزو برای دهه IWRMخواستار بهبود رویکردها برای مدیریت منابع آب است.  راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 ،Jønch-Clausenهای مختلف، موانع سیاسی و حاکمیتی )منافع بخش دلیلبه( اما اغلب Allan ،2003بوده است )

راهکارهای ه، اگرچه (. بعالو2008 و همکاران،  Goldinپذیری جمعی شکست خورده است )( و عدم مسئولیت2004

 IWRMگنجانده شده است اما در عمل به خوبی با رویکردهای  IWRMاز نظر تئوری در اصول  مبتنی بر طبیعت

کنند اما مدیریت الیت میجداگانه فع صورتبهمثال، مدیران آب معموال  عنوانبهوجود ندارد.  نشده و غالباً  ادغام

ا تأکید ب(. مفهوم مدیریت یکپارچه منابع آب و زمین 2010و همکاران،  Bossioیکپارچه زمین و آب ضروری است )

یابد. با توجه به اینکه ، در سراسر جهان رواج میمزایای کمّی عنوانبهروزافزون بر گنجاندن خدمات اکوسیستم 

م است، وابسته به مقیاس است و عالوه بر تنظیم آب، شامل خدمات متعدد اکوسیست راهکارهای مبتنی بر طبیعت

ز به توجه بیشتر (. این امر همچنین نیا2012و همکاران،  Hansonالزم است که مقیاس نیز در نظر گرفته شود ) معموالً

 یریت اثرات استفاده از زمین و آب در مناطق ساحلی و منابع دریایی دارد. به مد

ای را در مقیاس ( روشی است که چنین تنظیمات حکومتی یکپارچه8-2 کادر( )2S2S) "منبع به دریا"مدل 

را در های مختلف متعادل کند، جریان خدمات اکوسیستم تواند اهداف توسعه را در بخشکند که میمحیط ترویج می

                                                           
1 World Wide Fund for Nature 

2 Source to Sea 
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(. چنین 2017 ،پذیر کند )گرانیت و همکاراننظر بگیرد و هماهنگی و ادغام را در اهداف مختلف مدیریتی امکان

(. این امر همچنین نیاز به FAO، 2014cزباله و انرژی را به هم پیوند دهد ) ،ی آبهارویکردهایی همچنین باید چرخه

 "منبع به دریا"و آب در مناطق ساحلی و منابع دریایی دارد. مدل توجه بهتر به مدیریت تأثیرات استفاده از زمین 

(S2S( )روشی است که چنین تنظیمات حکومتی یکپارچه8-2 کادر )ند توامیکند که ای را در مقیاس محیط ترویج می

دغام را های مختلف متعادل کند، جریان خدمات اکوسیستم را در نظر بگیرد و هماهنگی و ااهداف توسعه را در بخش

های (. چنین رویکردهایی همچنین باید چرخه2017و همکاران،  Granitپذیر کند )در اهداف مختلف مدیریتی امکان

 (. FAO ،2014cآب، پسماند و انرژی را به هم پیوند دهند )

 (1SDGs)  اهداف توسعه پایدار، آب در دسترس و راهکارهای مبتنی بر طبیعت -5-2

های دهد. بدون آب کافی، پیشرفتها و همچنین آب در دسترس را کاهش میSDGاستفاده از منابع پایدار، 

 2ها و اهداف آنها توسط سازمان جهانی آبSDGشود. ارتباط بین آب و بهداشت با اقتصادی و اجتماعی محدود می

(2016a)  .تمام اهداف برای آب در دسترس با  راهکارهای مبتنی بر طبیعتبررسی شدSDG 6  در آب( همکاری کرده(

کند. با این وجود، رویکردهای زیادی برای مدیریت آب در و به نوبه خود به بهبود منافع آب در دسترس، کمک می

های خاکستری. ارتباط دسترس وجود دارد از جمله مدیریت تقاضا، بهبود کیفیت آب، استفاده مجدد و بهبود زیرساخت

آمده است، در  4و  3برای کیفیت آب و کاهش ریسک به ترتیب در فصول  SDGو  بتنی بر طبیعتراهکارهای مبین 

ها در مسائل مربوط به آب SDGدهد. این واقعیت که بسیاری از ها را ارائه میارزیابی کلی از فرصت 7حالی که فصل 

مرتبط با کمبود آب را از مدیریت گسترده زمین و آب دشوار  راهکارهای مبتنی بر طبیعتاند، جداسازی به هم پیوسته

های امیدبخشی برای تعیین فرصت راهکارهای مبتنی بر طبیعتهایی که کند. بنابراین، در این بخش برخی از زمینهمی

شود. می های موضوع، برجستهکند، با در نظر گرفتن پیچیدگیها فراهم میمیزان آب در دسترس در مقابل سایر گزینه

ها، کشاورزی و برای بهبود آب در دسترس، در مقایسه با سایر گزینه راهکارهای مبتنی بر طبیعتبیشترین پتانسیل 

پایان "است ) SDG 2های دیم و آبیاری است. بنابراین، این یک عنصر اصلی دستیابی به وری در سیستماز طریق بهره

ویژه یک نیاز اساسی برای رسیدن ( و به"ه و ترویج کشاورزی پایدارغذیگرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود ت

پذیر کشاورزی که باعث های انعطافهای پایدار تولید مواد غذایی و اجرای شیوهاطمینان از سیستم …") 4.2به هدف 

یی، هواوآبت کند، ظرفیت سازگاری با تغییراها کمک میشود، به حفظ اکوسیستموری و تولید میافزایش بهره

تدریجی کیفیت زمین و خاک را بهبود  طوربهکند و ی شدید، خشکسالی، سیل و سایر بالیا را تقویت میهواوآب

شمار دیگر در بهزیستی انسان است که به نوبه خود، فواید بی SDG 2(، زیربنای دستیابی به اهداف دیگر در "بخشدمی

برای آب در  راهکارهای مبتنی بر طبیعتکند. ( را تقویت میزیستمحیط)از جمله بهداشت، کاهش فقر و پایداری 

های گاهشهرها و سکونت"کند )کمک می SDG 11های جایگزین به دسترس در مناطق شهری، در مقایسه با گزینه

دسترس و  برای آب در راهکارهای مبتنی بر طبیعت(. مزایای مشترک "انسانی را فراگیر، ایمن، مقاوم و پایدار کنید

                                                           
1 Sustainable Development Goals 
2 UN-Water 
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های اساسی های قابل توجهی را برای همکاریها، فرصتتوانایی آنها در بهبود تأثیرات خارجی کشاورزی بر اکوسیستم

محافظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از ") 15( و "اطمینان از مصرف پایدار و الگوهای تولید") SDG 12با 

زایی و متوقف کردن و معکوس کردن تخریب زمین و ا، مبارزه با بیابانههای زمینی، مدیریت پایدار جنگلاکوسیستم

ترین ابزار برای عنوان عملیهب راهکارهای مبتنی بر طبیعتکند. توجه ویژه به ( فراهم می"توقف اتالف تنوع زیستی

مین و خاک تخریب شده از زایی، بازیابی زمبارزه با بیابان") 3/15 زایی، در نتیجه دستیابی به هدفمبارزه با بیابان

( "زایی، خشکسالی و سیل، و تالش برای دستیابی به یک جهان فاقد تخریب زمینهای تحت تأثیر بیابانجمله زمین

دست در مناطق ساحلی/ دریایی را کاهش داده و پتانسیل تأثیرات پایین راهکارهای مبتنی بر طبیعتاست. تا آنجا که 

ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه حفظ و استفاده پایدار از اقیانوس") SDG 14قابل توجهی برای دستیابی به 

پذیری سیستم و افزایش شامل بهبود انعطاف راهکارهای مبتنی بر طبیعت دهد. از آنجا که عمدتاً( ارائه می"پایدار

اقدام "کنند )نیز کمک می SDG 13قابل توجهی به  طوربهز طریق مدیریت خاک و گیاهان( است، اویژهبهذخیره کربن )

 (."یی و تأثیرات آنهواوآبفوری برای مبارزه با تغییرات 

راهکارهای  توان به پیوندهای متقابل بیشتری اشاره کرد که برخی از آنها دارای پتانسیل باالیی برای استفاده ازمی

فته است. بیشتر مورد بررسی قرار گر 7ین موضوع در فصل در ارتباط با آب در دسترس هستند. ا مبتنی بر طبیعت

سترس دارای پتانسیل بسیار دبرای آب در  راهکارهای مبتنی بر طبیعتگیری شده است که برای اهداف فعلی نتیجه

 ها است. SDGای برای کمک به دستاوردهای امیدوارکننده
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 S2Sرویکرد -8-2 کمدر

ا و مناطق وابستگی متقابل بین مدیریت باالدست زمین و آب و کیفیت دلتاه( S2S) "منبع به دریا"رویکرد 

های کانال کشی شده و مسیرهای ها، شبکههای زیرسطحی، رودخانهساحلی پایین دست که از طریق سطح، جریان

 شوند، را ادغام کرده است.زیرساختی به هم متصل می

 S2S محیطی اصلی در زمان ما که یک چالش زیست-گیرد ظر میدر نها را رابط پویای بین زمین و اقیانوس

کند. گذارد؛ مقابله میویژه بر فقیران تأثیر میزمین و آب که به ه و تخریب منابعو با فشارهای فزایند -است

های مستقیم و غیرمستقیم منابع آب و زمین در باالدست به افزایش فشارها در پایین دست، از جمله از محرک

شود. جوامع پایین دستی اغلب قادر به تأثیرگذاری یا مدیریت ها منجر میها و مناطق ساحلی و اقیانوسطریق مصب

های آبخیز مشترک هستند، برای ادغام ای باالدستی نیستند. عالوه بر این، کشورهایی که دارای حوضههاین محرک

ی هاآبنی مدت للی نزدیک احتیاج دارند که جریان طوالالمبینهای مدیریت هماهنگ زمین و آب به همکاری

دهد زیرا استفاده از را ارائه مییک روش برای مدیریت این تهدیدها  S2Sکند. مرزی و کیفیت الزم را تضمین می

ها و همچنین نیازهای بشری وابسته به منابع ساحلی و دریایی را مد نظر قرار زمین و آب در مناطق مرتفع و دشت

 دهد.می

 کنند.را متصل می S2Sهای جغرافیایی سوب، آلودگی و مواد، بخشهای کلیدی آب، رجریان |شکل 
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 آب برای مدیریت کیفیت آب بر یمبتن یکارهاراه: 3فصل 

 

 

 

 

 
UN Environment | Elisabeth Mullin Bernhardt 

UNESCO-IHP | Sarantuyaa Zandaryaa, Giuseppe Arduino and Blanca Jiménez-Cisneros 

With contributions from: UNIDO Industrial Resource Efficiency Division and John Payne (John G. 

Payne & Associates Ltd); Sara Marjani Zadeh (FAO); Michael McClain and Ken Irvine (IHE Delft); 

Mike Acreman and Christophe Cudennec (IAHS); Priyanie Amerasinghe and Chris Dickens (IWMI); 

Emmanuelle Cohen-Shacham (IUCN); Tatiana Fedotova (WBCSD); Christopher Cox (UN 

Environment GPA); Maija Bertule (UNEP-DHI); David Coates and Richard Connor (WWAP); Emily 

Simmons and Jorge Gastelumendi (TNC); and Maria Teresa Gutierrez (ILO) 

 

 

 



 زیست و کیفیت منابع آب گاهنامه علمی دفتر محیط

95 

 

 داریپا توسعه و مستیاکوس ،آب تیفیک یهاچالش -3-1

 کاهش ضمن، ستمیاکوس و انسان یسالمت افتادن خطر به باعث آب تیفیکهش کا و آب یآلودگ مهم یهاچالش

 کاالها ارائه رد آب با مرتبط یهاستمیاکوس ییتوانا نیهمچن و یانسان یازهاین یبرا نیریش آب منابع بودن دسترس در

 شود.، میآب یعیطب هیتصف جمله از خدمات و

 تیفیک تنزل شواهد ،ییهواوآب راتییتغ ریثأت و یکشاورز رشد توسعه، شدن، یصنعت ،ینیشهرنش ،تیجمع رشد

و  یساحل یهاستمیاکوسو در نهایت  ،هامستیاکوس شیرین در آب یآلودگبه مقدمه رجوع شود(.  ( است یجهان آب

 یدما و یورش سطح شیافزا. هستند هایآلودگ یاصل نوع دو ،یمغذمواد  و ییایمیش یآلودگ. است دریایی حائز اهمیت

 که ،هاشیرین در تاالب آب کمبود. (UNEP ،2016a) باشد داشته هایی در این آلودگیبسزا ریثأت تواندیم هواوآب

 سال از که است شده زده نیتخم. است مهم موضوع کی دارند؛ آب تیفیک ارتقاء و نفوذ یبرا یتوجه قابل شیگنجا

 (.Davidson ،2014) اندرفته نیب از هاتاالب درصد 71 یال 64، 1900

 نامناسب تیریمد. است هاکشآفت مثلیی هایآلودگ گرید و مغذی مواد یاصل منبع ،های کشاورزیابروان

ویژه در به (UNESCO ،2015) ندیآیم شمار به آبی آلودگدیگری در  یاصل منبع ،یصنعت و های شهریفاضالب

 (.2013و همکاران،  statoشوند )تصفیه می هابفاضال نوع نیا از درصد 8 باً یتقرکه  ریفق یکشورها

های یماریببروز  و زایماریبعوامل  توسط آشامیدنی آب منابع یآلودگ به منجر ،یبهداشت اصول نادرست تیریمد

های شتن مانند یاستخراج عیصنا و دنامع ازناشی  یشهر رواناب یآلودگ. (UNEP ،2016a) شودیم مرتبط با آب

 ی وسطح یهاآبکیفیت  بر میمستق ریثأت شوند،یم منتقل آب بهکه  جامد، یهازباله و اترسوببارگذاری  ،صنعتی

 :مانند) یآلودگ شیدایپ. شوندیم نیسنگ اتفلز و ییایمیش دیشد هاییآلودگ باعث اوقات، یگاه داشته که ینیرزمیز

 در( یصنعت و یخانگ ییایمیش مواد ،یشخص یمراقبت محصوالت ،ییداروهای یآلودگسایر  و هاهورمون ،هایکوتیبیآنت

ز یردرون غدد کنندهمختل باتیترک و آب موجود در مقاوم یهاپاتوژن، مثال یبرا .کنندیم جادیا چالش آب تیفیک

 ارهدرب اطالعات. (UNEP ،2016) دنکن جادیا هاستمیاکوس و انسان سالمت یبرا یتوجه قابل خطرات است ممکن

 بآ تیفیک تیریمد به مربوط یهاچالش تیتقو باعث و هستند ناقص اغلب آب تیفیک کاهش و یآلودگ گسترش

 .(UN-Water ،2016a) شوندیم

و  آب یدما و د آن()و بنابراین کمبو دسترس در آب یفصل تیکمبر  ریتأث با است ممکن ییهواوآب راتییتغ 

همکاران، و  Delpla). باشند داشته نقش آب تیفیک کاهش در ی،ستیزیی و ایمیش -یکیزیف یپارامترهاتغییر  نیبنابرا

. شودیم باال یشور به منجر ایدر سطح شیافزا و شده رواناب قیطر از یآلودگ یپراکندگ به منجر ل،یس دیتشد. (2009

 فراهم یبرا آنها تیقابل جمله؛ از شیرین آب کاربرد ای وتقسیمات منطقه یرو بر دروژنیه چرخه راتییتغ و آب کمبود

و همکاران،  Perryگذار است )ثیرتأ دارد؛ یساحل دست یا مناطقپایین مناطق بر که یراتیثأت و ستمیاکوس خدمات کردن

 کاهش به منجر طور مستقیمبه زین دهدیم کاهش را دسترس در آب زانیم که نهرها انیجر و شبارات رییتغ (.2007

ست ا آب کمبود ینوع خود آب تیفیک نییپا سطح جه،ینت در(. 2006و همکاران،  Finlayson) شودیم آب تیفیک

 (2005و همکاران،  Aylward)نیست  استفاده قابل یدیتول مصارف از یاریبس یبرازیرا این آب 
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 سالمت بر ثیرتأ و ی،اقتصاد ی واجتماع ی،طیمح هایایجاد ریسک منجر به طور مستقیمبهکاهش کیفیت آب 

 موضوع آب تیفیک. (UNESCO ،2015aشود )می یاقتصاد رشد و عملکرد کاهش و ییغذا محصوالتکاهش ، هانانسا

در اولویت اقدامات قرار گرفته است که  هاSDG و داریپا توسعه یبرا 2030 جلسه و در دستور است داریپا توسعه یاصل

 ی بهابیدست، آب یآلودگ شیافزا و آب تیفیک کاهش. است گرفته قرار یبررس مورد بیشتر اتیجزئ با 5-3 قسمتدر 

SDG1 یستیز اهداف تنوع ی مانندللالمبین توافقات نیهمچن و هاAichi کندیم مختل را. 

 آب تیفیک بهبود ای حفظ یبرا راهکارهای مبتنی بر طبیعت -3-2

 آب بعامن تیفیک از حفاظت -3-2-1

، آب از حفاظت .دهندیمجوامع با ابعاد گوناگون  لیتحو و لتریف ره،یذخ ،یآورجمع را آب سالم زیآبر یهاحوضه

 جوامع رد سالم یدنیآشام آب به یدسترس بهبود به ،داده کاهش را یشهر کنندگاننیتأم یبرا آب هیتصف یهانهیهز

در  یاریآب ندمان گرید مصارف یبرا مناسب تیفیک با آب بالقوه طوربه تواندیم نیهمچن و کندیم کمک ییروستا

 .کند فراهمرا  یکشاورز

 اریبس شهرها ژهیوبه و یانسان یهاگاهتسکون در دسترس آب تیفیک شیافزا یبرا حوزه از حفاظت بالقوه یایمزا

 فاظتح که تخمین زده ( انجام شده است2017) همکارانش و لآب توسط برای مثال، مدلسازی اخیر که .است ادیز

 ی(کشاورز در یپوششصوالت مح از استفادهو  هاجنگل یایاح، هالجنگاز  حفاظت مثل) های بازسازیو/یا فعالیت نیزم

های ینزم سطح %37 راًیاخ که زیآبر هایهحوز در( فسفر) مغذی  مواد و اترسوب ی )یا بیشتر(درصد 10 کاهش به منجر

 تیجمع از یمین از شیبنفر ) ونیلیم 107 از شیب. ، شده استدندهیم پوشش را مربع( لومتریک ونیلیم 8/4بدون یخ )

 تیفیک بهبود از بالقوه طوربه دنتوانیم، مطالعه نیا توسط افتهی پوشش منطقه در شهر 4000 درساکن  ی(نیشهرنش

 780"ملهج از د،نشو مندبهره خود منبع زیآبخ یهاحوزه در شده اعمال راهکارهای مبتنی بر طبیعت جهینت در آب

 کنندیم یزندگ یانسان توسعه شاخص ه ازد زیر صدک در یی کهکشورها در واقع زیآبخ یهاحوضه در که نفر ونیلیم

 .(71، صفحه 2017و همکاران،  Abell) "(2014)از سال 

، شوند تیریمد زمانی که به درستی کشاورزی، محصوالت و هاکخا نیهمچن ،زارهانچم و هابتاال ،هاجنگل

 و آب انیجر لیتعد در یمهم نقش آنها. دنکنیم فراهم بع،امناز  حفاظت شیافزا یبرابا ارزش باال  سبز هایترساخیز

 یرنگهدا و جذبو  خاک شیفرسا ی ازریجلوگ از طریق اترسوب بارگذاری کاهش لهیوس به آب تیفیکاز  حفاظت

 ییگرما یآلودگ کاهش بهیه سا های ساحلی با ایجادجنگل. (UNEP-DHI/IUCN/TNC ،2014) ، دارندهاندهیآال

ای گسترده طوربه چمنزارها. (Parkyn ،2004) کنندیم کمک های رودخانهآلودگ کاهش به کرده و در نتیجه کمک

)فصل  کنندیم فراهم را هاجنگل به نسبت آب بهتر تیفیک اوقات یگاه وشوند استفاده می آب تیفیکی مدیریت برا

 جذب و ثرمؤ شیاالپ یبرا یعیطب تیقابل رایز کنند؛ فراهم را آب بهتر تیفیک توانندیم هم ی باالدستیهابتاال (.1

 . (TEEB ،2011) کنندیم ایجاد را هایآلودگ

                                                           
1 Aichi Biodiversity Targets 
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 تنها نه شرو نیا .است جیرا روش کی ،یکشاورز هایمستیس یکاربرد یبازساز الخصوص، یعل ،محیط یتوانبخش

 (2-3 کادر) . کندیم ایجاد ای راهچندگان مزایای بلکه است، مؤثر آب تیفیک بهبود در

قابل  ودر دسترس  ،یمحل طیشرا به بسته رها،یآبگ یبازساز و حفاظت یبرا هانیزم مداخالت مختلف مدیریت 

 مثال عنوانبه، شوندیم یبانیپشت گرید هایمشوق و یمال مختلف یهامشوق با معموالً آنها(. 1-3)جدول  هستنداجرا 

 و یدولت نوآورانه یهارکتمشا از اغلبکه  (دینیبب را 2-2-5 بخش) یطیمحستیز خدمات یهاطرح یبرا پرداخت

 .کنندیم تیفعال کشور نیچند در که( 6-3 کادر) آب مختلف یهاصندوق مثل کنندی استفاده میخصوص

 آب تیلیک گز حلمظت یبرگ نت ده مالویگ برنمنه -1-3 کمدر

  حساس یخصوص یهانیزم حذف هدف با( 1USDA) متحده االتیا یکشاورز وزارت توسط حفاظت برنامه

 کاهش آب، تیفیک از محافظت یبرا درختان و چمن مجدد استقرار و یکشاورز محصوالت دیتول از یستیزطیمح

 این در مربع لومتریک 100000 به کینزد 2016 آگوست از .است وحش اتیح هایهستگایز شیافزا و شیفرسا

 .کردند نام ثبت قرارداد

 صاحب یقانون طوربه آنها که است ینیزم در اقدامات شامل رایز است داوطلبانه برنامه نیا در کشاورزان مشارکت

 استفاده با را شنهاداتیپ کشاورزی خدمات آژانس و ثبت نام کرده برنامه نیا در را خود نیزم کشاورزان .هستند آن

  .کندیم یبند رتبه و یابیارز یطیمحستیز یایمزا شاخص از

 آب تیفیک یایمزا وحش، اتیح یهابومتسیز پوشش یایمزا شامل شاخص نیا در شده گرفته نظر در عوامل

 و هوا تیفیک یایمزا ،پایدار یایمزا رع،امز در شیفرسا کاهش یایمزا شستشو، و رواناب ش،یفرسا کاهش ازناشی 

 .است نهیهز

 افتیرد نهیهز کمک و اجاره ساله، 15 تا 10 یقراردادها در کننده شرکت کشاورزان ها،نیزم یایاح عوض در

 .است یکشاورز هاینیزم یبرا خشک نیزم یمحل اجاره نرخ براساس و شودیم پرداخت ساالنه اجاره نرخ .کنندیم

 دسترس در ،حفاظت اهداف به یابیدست یبرا مصوب هایشرو یهانهیهز ٪50 حداکثر پرداخت یبرا نهیهز کمک

 .کندیم پرداخت کشاورزان به نهیهز کمک و اجاره بابت دالر اردیلیم 2 بایتقر ساله هر برنامه نیا .است

 مزارعجی از خرو فسفر و تروژنیناز  درصد 80 و درصد 90 از شیب بیترت به برنامه نیا که است شده داده نشان

 تن ونیلیم 180 خاک شیفرسا ساالنه و شده ایاح هابتاال از مربع لومتریک 110000 از شیب .دهدیم کاهشرا 

 .شودیم سبهمحا سال در 2CO معادل تن ونیلیم 49 متوسط طوربه کربن بیترس ن،یا بر عالوه .است افتهی کاهش

 .بخشدیم بهبود را رعامز یوربهره و یداریپا ،یریپذانعطاف نیهمچن کردیرو نیا

 Michael McClain (IHE Delft)ارائه شده توسط  (.2016 الی 2008 ؛USDA) یکشاورز خدمات آژانس: منابع

 عنوانبه) است ترهنیهزدست کمنییپا اثرات تیریمد به نسبت آب منابع حفاظت یبرا عتیطب بر یمبتن اقدامات

های جویی در هرینهصرفه به منجر به یآب منابع یباال تیفیک. را ببینید( 6مثال تصفیه آب در محل مصرف؛ فصل 

 دیجد مکاناتا ساخت ای گسترش یاهیسرما یهانهیهز از بالقوه طوربه و( 2013و همکاران،  Gatner) شده آب هیتصف

 (.TEEB، 2009) کندمی یریجلوگ تصفیه

                                                           
1 United States Department of Agriculture 
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 آب تیفیک در یکشاورز ریثأت کاهش -3-2-2 

 ایو غیرنقطهای نقطه یآلودگ به، گذارندیم ریتاث آب تیفیک برکه  یکشاورز هایناشی از فعالیتآلودگی دو 

 ای و دام رورشپ از یناش( نامناسب هیتصفیا با ) نشده هیتصف فاضالب ریثأت مثل اینقطه یآلودگ. شوندیم میتقس

 .شودیم داده پوشش 4-2-3 بخش در، دندار قرار صنعت حوزه در شتریبکه  ،ییموادغذا یفرآور ساتیتأس

را  1ل )فص است و از جمله در کشورهای پیشرفتهدر سطح جهان  مشکل کی یکشاورز درای غیرنقطه یآلودگ

این . دارد دکاربر راهکارهای مبتنی بر طبیعت در شتریب با این حال این موضوع، یکی از مواردی است که ببینید.(

 به متعاقباً که یاییمحصوالت شیم حد از شیب کاربرد ابتدا. هستند مرتبط عامل دو از یناش عمده طوربه ،هایآلودگ

 پوشش حذف خاص طوربه و "یکشاورز مدرن یهاکیتکن" دوم. دنکنیم نفوذ یسطح رواناب ای ینیرزمیز یهاآب

 در که ستمیاکوس خدمات ییتوانا و ستمیاکوس یاهیگ پوشش و خاک یهاهیال که ،زنیمشخ دیتشد و خاص یاهیگ

 شستگی شیفزاا به منجر خاک در یمغذ مواد چرخه کاهشمثال:  عنوانبه. دهدیم کاهش را هستند مؤثر آب تیفیک

برای  کود کاربرد شیافزا باعث خود، نوبه به که شود،یم ییایمیش کود از استفاده راندمان کاهش و باروانایجاد  و کود

 .شودیمجبران آن 

 بر ریثأت قیطر از را ستمیاکوس خود نوبه به که شودیم هاکشآفت کاربرد شیافزا باعث ،یکشاورز در آفات کاهش

 یهاستمیس اصرعنبا  خاکقرار گرفتن  در معرض .بردیم نیب از ،هاکشآفت از استفاده جیترو و هدف ریغ یهاسمیارگان

گذارد )فصل اثر می آب تیفیک بر اً متعاقب و خاک را به شدت افزایش داده شیفرسا ها،بیش در خصوص به یکشاورز

 برندینم سود آن از نکشاورزا ،لیم خالفبر  که ماندگار کرده را اییهنیپرهز و مخرب چرخه اثرات، نیا. را ببینید( 1

 تیاهم کشاورزان .کنندمی پرداخت خود مزارع در آفات دفع سموم ای /و کودها ضرر ناشی از ی جبرانبرا واقع در و

 یدیکل کردیرو که است شده رفتهیپذ یخوب به. دهندیم صیتشخرا  خود شتیمع یداریپا یبرا مزارع در خاک حفظ

ی اکولوژ دیتشد مفهوم یابد،تداوم آنها نیز افزایش می کهیحال درات خود را داده دیتول افزایش امکان یکشاورز به که

 از یبانیپشت یبرا هامحیط در ستمیاکوس خدمات بازگرداندن شامل اساس نیا(. 2014b؛ FAO ،2011bپایدار است )

 یایمزااین  از یکی آب تیفیک بهبود .است قبول قابل محدوده در یخارج اثراتایجاد  همزمان و داریپا یوربهره شیافزا

 . است مهم

ایجاد  منظور هب خاک اغتشاش رساندن حداقل به هدف با یاقدامات شامل که "یحفاظت یکشاورز" مثال عنوانبه

 دیتشد یبرا برجسته روش کی است، تمحصوال منظم چرخش و خاک یدائم پوشش از یادرجهوجود  از نانیاطم

 .(دینک نگاه 3-2 کادر ،2 فصل به) است گسترش حال در سرعت به آن استفاده از که است داریپا دیتول

است  یمغذ دموا چرخه بهبود قیطر ازبهبود کیفیت آب  آن مهم یایمزا از یکی اما است؛ همنظور چند کردیرو نیا

 عت،یطب بر یمبتن تیریمد مداخالت از یعیوس فیطیابد. می کاهش خاک شیفرسا و کود از استفاده ،که در نتیجه آن

 :مانند، رود یم کار به آب تیفیک بر یکشاورز اثرات کاهش یبرا گسترده طوربه

 کاهش در صرفه به مقرون و جیرا روش کی ،هااچهیدر آب و هارودخانه امتداد در ،ان بافریدرخت و های ساحلیچمن

 هایشهیر یدارا یاهیگ مناطق نیا. است یآب یهاستمیاکوس به یکشاورز هایینزم از رسوبرواناب  و یمغذ مواد
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 یکیولوژیب و یکیزیف یلترهایف عنوانبه که هستند های زیریندر الیه یاهیگ پوشش و یآل یسطح یهاهیال ،توسعه یافته

 . کنندیم عمل یزراع ییایمیش مواد ریسا و یمغذ مواد از مملو رسوبات و در برابر رواناب

 نگهداشتن ثابت با ندنتوایمهستند که  یکشاورز یهانیزم طول در یاهیگ ینوارها ،های بافرینوار و ینیزم یمرزها

 یآلودگ کاهش هب، رواناب حجم رساندن حداقل به یبرا یرینفوذپذ شیافزا وب روانا به یمغذ مواد انتقال و رسوب

 .(2-3 کادر) دنکن کمکی کشاورز یهانیزم از آب

 پوشش ریز در که هستند یزهکش یهاکانال( مرطوب مناطق گرید انواع و مرطوب یبافر ینوارها) یشیرو یهاآبراهه

 ونیلتراسیف ثرا و یاهیگ پوشش با یکیزیف تماس قیطر از مزارع از شده منتقل رواناب که ییجا مانند،یم یباق یاهیگ

 .کندیم لتریف ی رازراع ییایمیش مواد ریسا و یمغذ مواد رسوبات،، نیریز هاییهال

 از حفاظت و ذنفو نرخ و رواناب سرعت انندم واملعسایر  و یاهیگ پوشش نوع بهت مداخال نیا ریتاث موارد شتریب در

 .دارد یبستگ یزهکش یهاکانال در رسوب توسط شیفرسا

و تخلیه  قتمونگهداشت  و رواناب کردن منحرف یبرا( تند بیشبا  یهانیزم یرو بر عموما)  رسوب و آب کنترل حوزه

 ممکن که ن،یزم شیفرسا یهاانیجر کاهش به آنها. اندشده یطراح نفوذ، قیطر از ای خروجی لوله کی قیطر از آب،

نگهداشت  یهاحوزه ،هاهحوز نیا از متداول نوع کی .دنکنیم کمک، شوند مغذی مواد و رسوب کاهش باعث است

و توسط  شودیم هالکانا وارد آن رواناب که است یحفار از حاصل یهازهحو ای یعلف هایگودشدگی که است، خشک

 یکیولوژیب حفظ یساختارها ،گرید نوع .شودیم لیتسه اهانیگ توسط ییغذا عناصر جذب و رسوب کند ونیلتراسیف آنها

 رواناب حفظ یبرا و دنشویم پر یاهیگ هایشپوش و مالچ خاک، با که است ییهاچالهشامل  معمول طوربه که است

 اطراف و خاک سیرمات درون ییایمیوشیب و یکیولوژیب هایشواکن به اتکا با لتر،یف بستر یاجزا قیطر از نفوذ یبرا

  .شودیم استفاده، از آنها اهانیگ شهیر مناطق

 نییپاهای دریافتی در آب به یکشاورز مناطق از معلق اترسوب و یمغذ مواد بار کاهش در ،یکشاورز در هاتاالب 

 .هستند مؤثر ی، بسیارستمیاکوس مختلف خدمات ارائه و ستگاهیز فراهم کردن دست،

 انواع ههم که داد نشان (2015همکاران،  و Newman) رلندیا و انگلستان در یکشاورز یهانیزم سطحدر  یبررسیک 

 فسفر، ت،یترین و تراتین اک،یآمون وم،یآمون تروژن،ین جمله از هاندهیآال حذف از ییباال سطوح ی،تاالب هایمستیس

 و یزیربرنامه به یکشاورز یهاتاالببا این حال، . دهندمی ارائه را معلق، جامدات و یستیز و ییایمیش خواهینژیاکس

 .حفظ کنند یطوالن زمان مدت در را خود نهیبه عملکرد بتوانند تا دارند ازین قیدق ینگهدار

 از مقیاس موجودات قابلمت فعل و انفعاالت به الزم توجه که است یروش ،را ببینید( 1-1 کادر، 1ی )فصل درولوژیاکوه 

حیط در نظر مدر  آب مدیریت یهاروش بهبود یبرا و شده ذکر هایشرو از استفاده بارا  زیآبر تا حوضه یمولکول

 .(UNESCO ،2016) است یکشاورز یآلودگ کاهش به صورت خاص مربوطروش به نیا. گیردمی
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  آب بعمنو گز حلمظت نتدگول  مییتفعمل یبوددسته -1-3جدول 

 حلمظتی  میتفعمل

 نومبع آب گز
 توضی مو

 هدفمند از حفاظت

  نیزم

 یحفاظت یهاتیفعال هیکلشامل  یکل طوربه که است یاصطالح نیزم از هدفمند حفاظت

 نیهمچن .شودیم هابتاال ای علفزارها ها،جنگل مانند هاستمیاکوس از حفاظت یبرا شده انجام

 ای یزراع محصوالت انیم در هادرختچه ای درختان که ییجا- یزراع یهاجنگل است ممکن

 .باشد حفاظت کانون - ابندییم پرورش ،مراتع

 اثرات خطر که شودیم انجام رانهیشگیپ یاقدام عنوانبه معموال یاراض از هدفمند حفاظت

 بارگذاری مواد ای رسوبات شیافزا مانند دهد،یم کاهشرا  ندهیآ در یطیمح ستیز نامطلوب

 هایتیفعال نوع نیا اساس، نیا بر .شود حاصل هایکاربر رییتغ اثر در است ممکن که یمغذ

 .است متفاوت اند،شده متمرکز هاندهیآال یفعل یبارگذار کاهش بر که هاییتیفعال با یحفاظت

 احیای مجدد

 کاشت قیطر از هاستگاهیز ریسا ای چمنزارها ،یعیطب هایلجنگ یایاح شامل مجدد یایاح

 میترم) تعامر مجدد یکارجنگل شاملی، عیطب یبازساز امکان ای( میمستق پاشیبذر)

  .است( چرا یهانیزم در منفعل ای فعال هایلجنگ

 و محل در خاک داشتن نگه (1: از جمله کندیم یابیباز را عتیطب ییتوانا مجدد یایاح

 نفوذ به کمک( 3 و ینیزم هاینایجر از هاندهیآال یعیطب کردن لتریف( 2 ش،یفرسا کاهش

 .خاک به هاباروان

 سواحل احیا

 امتداد در آب و نیزم نیب رابط که است یعیطب هایهستگایز یبازساز شامل سواحل میترم

 شناخته یساحل یبافرها با عنوان اوقات یگاه نوارها نیا .است اچهیدر ای نهر رودخانه،

 .شوندیم

 با هم ارتباط اچهیدر ای نهر رودخانه، و نیزم که دهندیم لیتشک را یطقامن ساحلی مناطق

 ،یکیزیف یوندهایپ و یساحل یعملکردها مجدد یبرقرار دنبال به احیا سواحل .دارند

 و Beschta) است یآبز و یخشک یهاستمیاکوس نیب مرتبط یکیولوژیب و ییایمیش

Kauffman، 2000.) یهاشهیر با یبوم درختان سالم یساحل مناطق یدیکل یهایژگیو از 

 .هستند یستیز یلترهایف و نیزم مهم یهاپوشش از زین هادرختچه و هاچمن .است قیعم

 برابر در محافظ نیآخر رایز هستند برخوردار یاژهیو تیاهم از ایهرودخان یبافرها

 در یاتیح هایهستگایز توانندیم آنها .شوندیم ریسراز هارودخانه به که هستند ییهایآلودگ

 میتنظ .کنندکمک آب حرارت درجه کاهش به زدن هیسا قیطر از و کنند فراهم را آب لبه

 یبقا یبرا تواندیم که دارددر آب  محلول ژنیاکس یکاف سطح حفظ در یمهم یامدهایپ دما
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 و Halliday) دارد ارتباط یجلبک هایهشکوف بروز کاهش با و باشد یاتیح یآبز یهاگونه

 (.2016 همکاران،

 یهاوهیش نیبهتر

 ی درتیریمد

 (1BMPs) یکشاورز

BMPیابیدست به تواندیم که است یکشاورز هاینیزم تیریمد در یراتییتغ یکشاورز یها 

  .شود منجر یطیمحستیز متعدد مثبت جینتا

 ،یپوشش اهانیگ مانند یموارد جمله از دارد، وجود یکشاورز یهاBMP از یاگسترده فیط

 .یزراع لجنگ و کانتور دیتول ،یاریآب بازده ،مناسب یکودها از استفاده ،یحفاظت یخاکورز

 تیریمد هایشرو اصالح به اول درجه در یکشاورز هایBMP موجود، آبمنابع  نهیزم در

 نیاه دارد. ی، اشارمغذ مواد رواناب و شیفرسا کاهش ویژهبه ،کشاورزی یهانیزم در نیزم

 صارفم از محافظت به نیهمچن کند، کمک یدنیآشام منابع از محافظت به تواندیم هاروش

 یاریآب نندما یکشاورز مصارف و التیش ،یوانیح هایهستگایز ،یحیتفرمصارف  مانند یگرید

  .کندیم کمک

 یهاشرو نیبهتر

در ی تیریمد

 (BMPs) دامداری

BMPسمت به تواندیم که است مراتع در نیزم تیریمد یهاوهیش در یراتییتغ یدامدار یها 

 که است یروش 2مراتع سیلوو .شود تیهدا یطیمح ستیز مثبت جهینت نیچند به یابیدست

  .کندیم بیترک دام و علوفه چراگاه با را درختان

BMPیهاشرو بهبود قیطر از خاک و آب تیفیک بهبود ای حفظ یبرا معموال مرتع یها 

 ،(هاشیب تیتثب ،کشیفنس ،یدسترس یهاراه مثال عنوانبه) تعامر یهاسازه چرا، تیریمد

 اصالح ،هاپاشیبذر مرتب کردن ،های هرزعلف تیریمد مثال عنوانبه) ینیزم اصالحات ای

 هاگذاریبورس کاهش دنبال به معموال بهبودها نوع نیا .شودانجام می (ییصحرا یهادرمان

 یزایماریب القوهب عوامل نیهمچن و( تروژنین و فسفر مثال عنوانبه) یمغذ مواد یبارگذار و

 .است یدام عاتیضا از حاصل مضر

 اتخطر تیریمد

 هایسوزآتش

 هشکا باعث که است یتیریمد یهاتیفعال یریکارگ به شامل هایسوزآتش ریسک تیریمد

  .شودیم بار فاجعه هاییسوز آتش خطر کاهش جهینت در و هاجنگل سوزیآتش

 مستعد هاجنگل که رودیم کار به یمناطق در معموال هایسوزآتش ریسک تیریمد

 و نیزم سطح به بیآس و هالجنگ شپوش یناگهان حذف .هستند بارفاجعه یهایسوزآتش

 طوفان با هایسوزآتش که یهنگام ویژهبه تواندیم بارفاجعه یهایسوزآتش از یناش خاک

 شیفرساایجاد  باعث ندنتوایم حوادث نیا رایز دنشو سازمشکل شوند،می همراه بارانو  دیشد

 .دنشو های غیر ایمنتپه از یعیوس اسیمق در

 حفظ دنبال به هایسوزآتش ریسک تیریمد ن،یزم از هدفمند حفاظت مشابه اساس، نیا بر

 ندهیآ در یمغذ مواد و هااریگذبرسو شیافزا خطر کاهش و سالم یهاجنگل یکپارچگی

                                                           
1 Best Management Practices  

2 Silvopasture  
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 شود،انجام می هاندهیآال ساالنه گذاریبار کاهش هدف با یی کههاتیفعال گرید با که است

 .است متفاوت

 جادیا و مرمت

 هابتاال

 بیتخر ای قدیمی یهابتاال کخا و اهانیگ ،یدرولوژیه یایاح شامل هابتاال جادیا و میترم

 یعیطب دعملکر از دیتقل ای هابتاال تلفات جبران یبرا دیجد یهابتاال ایجاد ای و شده

 .است هابتاال

 تیفیک از هابتاال .است پوشانده را آن خاک از یبخش ای کل ،آب که هستند یمناطق هابتاال

 کنند،یم فراهم را وحش اتیح و یماه ستگاهیز بخشند،یم بهبودآن را  و کرده محافظت آب

 بر .کنندیم حفظ خشک یهادوره در را یسطح یهاآب انیجر و کرده رهیذخ را لیس آب

 قیطر از بتاال کی معمول، طوربه .است حائز اهمیت هابتاال میترم جامع تیماه اساس نیا

 استقرار قیطر از که شودیم جادیا ارتفاعات سمت به مرتفع یهازمین خاک یحفار

 قیطر از است ممکن هابتاال .کندیم یبانیپشت بتاال یهاگونه رشد از مناسب یدرولوژیه

 هاکیدا نصب ،ینیرزمیز یزهکش مسیرهای بردن نیب از مانند یگرید یهاروش ای روش نیا

 .شوند ایاح ای نصب ،باز یهاخندق کردن وصل ای

 هاجاده تیریمد

 که است یکاهش و یریجلوگ یهاکیتکن از یعیوس فیط یریبکارگ شامل هاهجاد تیریمد

 هاگونه آب، خاک، بر نامطلوب اثرات جمله از هاجاده یطیمح ستیز اثرات کاهش هانآ هدف

  .است هاستگاهیز و

 رییتغ طیشرا .است شده متراکم و شده جابجا هایکخا شامل هاجاده یطیمح ستیز اثرات

مجدد  یکربندیپ .دهدیم رییتغ را پوشش گیاهی ساختار و اناهیگ رشد خاک، pH افتهی

 نیزم هایشران زانیم و تعداد ای/و شود یکیدرولوژیه یهامیرژ رییتغ به منجر تواندیمزمین 

 .دهد قرار ریتأث تحت را یآبز و یخشک یهاستمیس تواندیم که را افزایش دهد
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 گروپم ی درکشمورز ی منیزن در یبمفر ینوگر م گز گستلمده بم آب تیلیک به ود -2-3 کمدر

 هیکل که کندیم جابیا 2005 سال از اروپا هیاتحاد یکشاورز مشترک استیس در متقابل یسازگار الزامات

 به مربوط یاستانداردها آب، منابع امتداد در یبافر ینوارها جادیا قیطر ازو  میمستق با دریافت وجه کشاورزان

 ونیلیم 56/1) اروپادر  یکشاورز یهانیزم از ٪90 باً یتقر 2015 سال در .کنند تیرعا را یکشاورز خوب طیشرا

 یکیستماتیس وتحلیلتجزیه چیه حال، نیا با. (EC، 2017a) است داشته مطابقت استانداردهااین  با( مربع لومتریک

 یهارودخانهورودی به  یمغذ مواد یبارها .است نداشته وجود آب تیفیک بر اروپا مزارع در یبافر ینوارها ریتأث از

 یاسیس اقدامات ریسا و اروپا هیاتحاد تراتین دستورالعمل تحت یمغذ مواد کاهش اقدامات مجموعه دلیلبه اروپا

 .است دشوار یساحل یبافرها سهم کردن جدا و است افتهی کاهش

 . Michael McClain (IHE Delft)ارائه شده توسط 

 

 توانیم شود،یم برداشت یکشاورز محصوالتدر آن  که نیزم ازقسمتی  در مداخالت نیا از یبعضبا استفاده از 

هایی ایجاد بهبود ستمیس در رایز دندهمین کاهش را یکل دیتولمداخالت  نیا ،حال نیا با. ادد کاهش را زراعت منطقه

 بهبود را آب تیفیک تنها نه ساده فشرده اریبس کشت تک هایمستیس در زانداچشم تنوع مثال عنوانبه .کنندمی

 جبراننیز  را محصوالت فاقد طقامن تا داده شیافزارا  ماندهیباق مناطق در تمحصوال دیتول همزمان بلکه بخشد،یم

حفاظت  زراعت مانند ی مختلفهاوهشی از استفاده باکه  یکشاورز یهاستمیس .(Schulte ،2015و  Liebman) کند

 که اندداده نشان ،کنندیم حفظ را ستمیاکوس خدمات ،یکیولوژیب آفات کنترل و بنشن شیافزا ،تمحصوال تنوع ،شده

 (. Power ،2010؛ 2007و همکاران،  Badgley) کنندیم ی باال، عملورود ی فشرده باهاستمیسهمانند 

  انسان ستگاهیز در آب تیفیک بهبود -3-2-3

 رواناب یآلودگ کاهش و تیریمد یبرا یشهر یطراح و یزیربرنامه در سبز یهارساختیز از استفاده به عالقه

 از استفاده اب توانیم مثال عنوانبه(. UNEP-DHI/IUCN/TNC ،2014) است ی، به سرعت در حال افزایششهر

 هابفاضال رواناب کاهش و فاضالب هیتصف به ی،زهکش ای یاهیگ نفوذ یهاهحوض و درختان ،های سبزمبا سبز، یوارهاید

 استفاده یشهر یهابفاضال و ی آلودههاباروان ریثأت کاهش یبرا ی پایدارزهکش ابزار گرید و هابتاال .کردکمک 

 کردیرو کی از استفاده با مختلف عناصر اگر حال نیا با(. 2007و همکاران،  Woods Ballard؛ Scholz ،2006) شوندیم

 ابدی بهبود یتوجه قابل طوربه تواندینم آب تیفیک نشوند، متصل هم به یشهر یهاطیمح در آب تیریمد جامع

(Lloyd  ،؛ 2002و همکارانGurnell  ،2007و همکاران.) 

و همکاران،  Cohen-Shacham) دنکنیم فراهم ساکنان یزندگ تیفیک بهبود یبرا را یشتریب یایمزا هاروش نیا

 مناطق در هاآبراهه و سبز مناطق کپارچهی تیریمد و یزیربرنامه مانند یدرولوژیاکوه بر یمبتن یکردهایرو(. 2016

 مناطق در آب تیفیک بهبود به دنتوانیم( Łódź ،2011شهر /Łódź)دانشگاه  "آبی سبز" یهاشبکه به معروف ،یشهر

 یشهر یهاباروان هیتصف یبرا یمتوال ونیلتراسیوفیب /رسوب ستمیس کی توسعه مثال عنوانبه .دنکن کمک یشهر

 یزندگ تیفیک و سالمت کهیحال در ،ییهواوآب راتییتغ با یسازگار و یشهر مناطق در آب احتباس شیافزا یبرا

 (.Zalewski ،2014) شودیم استفاده بخشد،یم بهبود را یشهر ساکنان
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 معمول یهابر طبیعت راهکارهای مبتنی جمله از کنندیم دیتقل را یعیطب یهابتاال عملکرد که مصنوعی یهابتاال

 از یبرا آنها با مرتبط یکروبیم یعملکردها و خاک ،هابتاال یاهیگ پوشش از آنها .هستند یخانگ فاضالب هیتصف یبرا

 فیط مصنوعی و یعیطب یهابتاال دو هر .کنندیم استفاده یآل یهاندهیآال و میپتاس فسفر، ،یاضاف تروژنین بردن نیب

 و فاضالب ولمتدا هیتصف در که ییدارو 118 انیم در .کنندیم تحرکیب ای هیتجز را ظهورنو یهاندهیآال از یعیوس

. (UNESCO/HELCOM ،2017) شدند حذف ٪50 از کمتر یبازده با آنها از یمین باً یتقر شوند،یم کنترل پساب

 فاضالب از ظهورنو یهاندهیآال حذف یبرا نیگزیجا حلراه کی توانندیممصنوعی  یهابتاال کهاند داده نشان مطالعات

 یهابتاال یاثربخش .کنندمی لیتکم را یمعمول فاضالب هیتصف یهاستمیس مؤثر طوربه جهینت در و دهند ارائهرا  یخانگ

، در حال UNESCO؛ 2017و همکاران،  Vystavna) نیاوکرا در مختلف یداروها بردن نیب از یبرا گیساخت

و  Zhang؛ 2009، و همکاران Matamorosی )شیآزما اسیمق در گرید مطالعات نیهمچن و (3-3 کادر( )سازیآماده

. است شده داده نشان (2017و همکاران،  Vystavna؛ 2017و همکاران،  Vymazal) کامل اسیمق و (2011همکاران، 

 هایحلراه زا بهتر راهکارهای مبتنی بر طبیعت ظهور،نو یهاندهیآال نیا از یبرخ یبرا که دهدیم نشان جینتا نیا

 .دنباش حلراه تنها است ممکن خاص یموارد در و دنکنیم عمل یخاکستر

 شده تیریمد هاینآبخوا مجدد شارژ قیطر از شده افتیباز آب تیفیک تواندیم نیهمچن راهکارهای مبتنی بر طبیعت

(1MAR ) و خاک قیطر از نفوذ با شده هیتصف مهین فاضالب تیفیک کهییجا ،(دینیبب را 4-2-3 بخش) دهد شیافزارا 

 .(4-3 کادر) ابدییم بهبود یکیزیوفیب یندهایفرآ توسط رسوبات

 آب تیفیک بر صنعت راتیتأث کاهش -3-2-4

 یاریبس یبرا .رددا یبستگ یآلودگ نوع به یصنعت یهابفاضال هیتصف یبرا راهکارهای مبتنی بر طبیعت یهافرصت

 یصنعت یاربردهاک حال، نیا با. باشد ازین یخاکستر یرساختیز هایلحراه به همچنان است ممکن آلوده آب منابع از

 .است رشد الح در ،یصنعت یهابفاضال هیتصف یبرا ی نیمه مصنوعیهابتاال خصوص به راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 شده استفاده یصنعت یهاباپس انواع یبرا مصنوعی یهابتاال از که شد مشخص کشور 33 در کاربرد 138 یبررس با

 یهاباپس فاضالب هیتصف یبرا مصنوعی یهابتاال یکاربرد یهابرنامه گذشته، دهه دو یط(. Vymazal ،2014) است

قرار گرفته  مورد استفاده سازیکاغذ جاتکارخان پساب و کشتارگاه گوشت، یفرآور ات،یلبن ،یمیپتروش مانند یصنعت

  .است

؛ Vymazal ،2014) است شده اضافهنیز  تونیز ی آسیابهاکارخانه و هاانهخغدبا فاضالب برای کاربردهااین  راًیاخ

De la Varga  ،که اندهکرد دایپ یلبن یهابفاضآل هیتصف در مناسبی گاهیجا ساختگی یهابتاال(. 2017و همکاران 

و همکاران،  De la Varga) است مناسب ییغذا عیصنا ریسا و ریپن دیتول ات،یلبن یهاکارخانه فاضالب هیتصف یبرا ژهیوبه

-یقتصادا مشترک یایمزا جادیا با اغلب یصنعت یهابفاضال تیریمد یبرا راهکارهای مبتنی بر طبیعت .(2017

 نید.(.را ببی 4-3)بخش  کندیم فراهم را نفعانیذ و صنعت یبرا "برنده-برنده" تیوضع یاجتماع

 

 

                                                           
1 Managed Aquifer Recharge 
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 نیگوکرگ در نصووعی بتمال بم دگرو حذب -3-3 کمدر

 نظارت سازمان تحت ن،یاوکرا در یشیآزما اسیمق در گیساخت بتاال کی در داروها حذف مورد در مطالعه کی

 فاضالب و آب در نوظهور یهاندهیآال مورد در یمورد مطالعه انجام شد. این آب تیفیک مورد در ونسکوی یللالمبین

 حذف یبرا شده ساخته یهابتاال یباال لیپتانس دهندهنشان ،قوانین و سرنوشت وقوع،در ارتباط با  نیاوکرا شرق

 (.دینیبب را شکل) درصد است 90 تا 5 از مختلف یداروها حذف نرخ با ،فاضالب از داروها

 یهایریگاندازه سهیمقا با را بتاال یاتیعمل طیشرا و هاندهیآال حذف زانیم نیب هرابط همچنین مطالعه نای

 یاتیعمل ماتیتنظدر  رییتغ از پس ،2015 سال در بعد سال سه تا 2012 سال در بتاال برداریبهره آغازمختلف از 

 .مورد بررسی قرار داده است (یهواده هایمستیس نصب و تیماکروف پوشش رشد آب، ماند زمان شیافزا) آن

 (.دینیبب را شکل) یافته است شیافزا داروها اکثر حذف راندمان ،یاتیعمل ماتیتنظ رییتغ از پس

 

 سال در مختلف یاتیعمل طیشرا در یشیآزما اسیمق در شده ساخته بتاال در مختلف یداروها حذف نرخ | شکل

 2015 و 2012

 
 

 در که هاییدارو - کلوفناکید و نپیکارباماز مانند یدشوار باتیترک بردن نیب از در یحت شده ساخته بتاال

 زین حذف از ییباال یبازده نیچن که آنجا از .است کارآمد -وجود دارند شده هیتصف فاضالب در غلظت نیباالتر

 زانیم و شده ساخته بتاال بلوغ نیب روابط جادیا یبرا باشد، مربوط بتاال تیریمد مختلف یپارامترها به تواندیم

 .است الزم یشتریب مطالعات ،هاندهیآال حذف

 سازی()در حال آماده UNESCO(، 2017و همکاران ) Vystavnaمنبع: 

)دانشگاه ملی اقتصاد شهری، اوکراین(  Yuriy Vergeles)آکادمی علوم چک(،  Yuliya Vystavnaارائه شده توسط 

 Sarantuyaa Zandaryaa (UNESCO-IHP .)و 
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رژیم غاصب  در فاضالب متداول هیتصف یبرا خاک از استفاده با آب تیفیک و ینیرزمیز آب منابع تیتقو-4-3 کادر

 صهیونیستی

 کندیم نفوذ رژیم غاصب صهیونیستی یاماسه یساحل دشت به شفدان فاضالب خانههیتصف شده هیتصف هیثانو پساب

 پنج به پساب مکعب متر ونیلیم 130-110 حدود ساالنه .ابدییم بهبود آن تیفیک آبخوان، به نفوذ با آنجا در و

 خشک ورهد کی با روزه پنج تا سه یهاچرخه در که شودیم منتقل( حوضه ریز ده حدود با کدام هر) نفوذ حوضه

 از .شودیم یابیباز نفوذ یهاحوضه اطرافدر  یدیتول چاه حلقه دوطریق  از پساب .شوندیم غرقاب ه،روز کی شدن

برای  یتیمحدودهیچ  بدونتواند می و ابدییم بهبود یتوجه قابل طوربه آب تیفیک ،یخاک آبخوان هیتصف قیطر

 .ابدییم شیافزا رژیم غاصب صهیونیستی خشک مناطق در دسترس در آب نیبنابرا شود، استفاده یاریآب

 Goren (2009.)منبع: 

 (./GRIPP: gripp.iwmi.org)دانشگاه صنعتی درسدن، بواسطه  Catalin Stefanارائه شده توسط 

 

 های مبتنی بر طبیعتپایش کیفی و بیولوژیکی آب با روش -3-3

 اما (دینک نگاه 1 فصل به) است شدهن فیتعر گزارش نیا در خاص راهکارهای مبتنی بر طبیعت کی قاً یدق گرچها

 آنها، رفتار رییتغ و( هایماه و هاجلبک مهرگان،یب) یآبز موجودات از که است یدیمف و مهم ابزار یکیولوژیب پایش

 یابیدست در نیبنابرا و کندیم استفاده آب تیفیک کنترل یبرا آب، تیفیک در رییتغ مانند یخارج یفشارها از یناش

 .کندیم کمک آب تیفیک تیریمد اهداف به

 یهاداده تکمیل به دنتوانیم که نددهمی ارائه آب تیفیک شیپا یبرا ایهنیهز کم نسبتاً  یهاحلراه ،یستیز شیپا

 بهحساس  شاخص یهاگونه از استفاده با ی یا بیومانیتورینگستیز شیپا. ندنک کمکاطالعات  ءو رفع خال آب تیفیک

 بر نظارت یبرا اتنه نه یکیولوژیب شیپا یابزارها .باشد مؤثر آب محلی تیریمد در تواندیم هاندهیآال از یعیوس فیط

 (.5-3 کادر) اندشده گنجانده یآب هایتمسیاکوس سالمت ی برای سنجششاخص عنوانبه بلکه آب، تیفیک

 است قابل درک اریبس مردم عموم یبرا ستم،یاکوس سالمت میمستق نظارتیک ابزار برای  عنوانبهبیومانیتورینگ 

 یقایآفر در مثال یبرا .(2015و همکاران،  Aceves-Bueno) کند کمک زین جوامع نیب در یآگاه شیافزا به تواندیم و

 تیحما و جامعه بر یمبتن آب تیفیک بر نظارت یبرا (1SASS-mini)مینی  ارزیابی جریان یازدهیامت ستمیس یجنوب

 همراهه ب نیهمچن ابزار نیا. (2004و همکاران،  Graham) ردیگیم قرار استفاده مورد آب منابع یمشارکت تیریمد از

 مورد یاندهیفزا طوربه آب تیریمد در، هاداده تجسم و پردازش ارسال، یفناور شرفتیپ با خصوصبهو  یسنت دانش

و همکاران،  Buytaer، 2017و همکاران؛  Minkman؛ Huntington ،2000؛ Lansing ،1987) ردیگیم قرار توجه

2014 .) 

 SASS (Dickens شاخص. است شده استفاده اریبس یستیز نظارت از آن در که دهدیم ارائه را یمثال یجنوب یقایآفر

، توسعه هاهاتومید و یساحل یاهیگ پوشش ،یماه اساس براست که  یلیتکم یکیولوژیب شاخص ،(Graham، 2002 و

                                                           
1 mini-Stream Assessment Scoring System 
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 بخش دو شاملکه  است شده گنجانده یجنوب یقایآفر هایهرودخان یطیمحستیز تیوضع بر نظارت برنامه در و یافته

 یمشارکت تیریمد از یانمونه لهیوسنیبد است و یمدن جامعه هاینسازمااز  یتعداد و یقاتیتحق آژانس کی ،یدولت

 رودخانه سالمت پایش یبراهمچنین  یکیولوژیب یهاشاخص یجنوب یقایآفر در (.DWA، nd) شودیم ارائه آب منابع

 ی به منظورآب یازهاین ای یطیمحزیست اناتیجر نییتع یبرا یورود عنوانبه ؛یطیمحستیز تیوضع از یگزارشو ارائه 

 ادارات همه یبرا یقانون نظر از که منابع تیفیک اهداف نییتع یبرا و ؛یتیریمد هایدسته به آب منابع یبندطبقه

 یآب یهاستمیاکوس SDG 6.6 هدف در زین هامستیاکوس یکیولوژیب اقدامات .شودیم استفاده ؛است االجرا الزم یدولت

 .است شده گنجانده

 

ستلمده -5-3 کمدر شخ و آب تیسم بر نظمرو یبرگ جف ک و میفوگد گز گ  جریمنمو زود و مم صیت

 آلممم ،ورنز در نیرگ آب تیلیک ست مهیگ - یآلود 

 چه و رودخانه آب در چه ن،یرا رودخانه آب تیفیک و سالمت یکل تیوضع بر نظارت یبرا یآبز یهاسمیارگاناز 

 پوستانسخت از .شودیم استفاده آلمان ن،یرارودخانه  آب تیفیک ستگاهیا دری، شگاهیآزما هاییلتحلوهیتجز در

 استفاده آب یهاندهیآال برابر در هاآن یشناسسم یهاواکنش با استفاده از آب تیسم بر نظارت یبرادافنیا  نیریش آب

 است، عیسر نسبتاً ادیز یآلودگ بار ای خاص ندهیآال کی به نسبت یادافن یشناسسم یهاواکنش که آنجا از .شودیم

 برای یآب هایآلودگی هنگام زود تشخیص .کندیم فراهم را یآلودگ رمعمولیغ حوادث هنگام زود صیتشخ امکان

 مهم زیاد آلودگی یا سمی بارهای از هااکوسیستم و آشامیدنی آب منابع از محافظت برای نیاز مورد فوری اقدامات

 30 فاصله با) نیآنال نظارت یبرا تست-یوب عنوانبه هاجلبک از نیهمچن نیرا آب تیفیک کنترل ستگاهیا .است

 .کندیم استفاده هاکشعلف مانند یسم مواد( قهیدق

 Sarantuyaa Zandaryaa (UNESCO-IHP)ارائه شده توسط 

 

 آب تیفیک یبرا راهکارهای مبتنی بر طبیعت یهاتیمحدود و ایمزا -3-4

  یاقتصاد-یاجتماعو  یطیمحستیزمشترک  مزایای -3-4-1

 و صرفهبهمقرون یهاحلراه تنها نه آب تیفیک تیریمد در راهکارهای مبتنی بر طبیعت یاصل انیجر

 همان از حاصل یاجتماع - یاقتصاد و یطیمحستیز یاضاف یایمزا بلکه ،دهدای را ارائه میهدوارکنندیام

 .کندیم فراهمنیز  را هایگذارهیسرما

 ،یستیز تنوع تیتقو و محافظت: شامل آب تیفیک یبرا راهکارهای مبتنی بر طبیعتی طیمحستیز مشترک یایمزا

 به یدسترس شیافزا) آنها خدمات و یآب و ینیزم یهاستمیاکوس بیتخر و دادن دست از روند کردن معکوس ای کاهش

 یساحل مناطق به تواندیم که دهدارائه می را یطیمحستیز یایمزا آب تیفیک بهبود .ستا( ستمیاکوس خدمات و آب

 از تیحما بااین مزایا  اغلب وشده  یمنته ،دنبرمی رنج باالدست زیآبخ یهاحوضه در اوتریفیکاسیون از کهدست، نییپا

 خدمات و هاتیقابل یدارا نیهمچن آب تیفیک یبرا راهکارهای مبتنی بر طبیعت .یابدها فزونی میسانویاق سالمت
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 است لیس کاهش و ینیرزمیز یهاآب مجدد شارژ خاک، تیتثب کربن، بیترس ،هاهستگایز بهبود جمله از ایهاضاف

(Haddaway  2016همکاران، و( . 

 یاقتصاد توسعه شیافزا و یعموم بهداشت خطرات کاهش به مربوط آب تیفیک بهبود یاجتماع - یاقتصاد یایمزا

 زنان، یاجتماع یهاینابرابر کاهش در نیبنابرا است - جوامع و ییروستا مناطق یبرا ژهیوبه – داریپا شتیمع ای /و

 .کند، کمک میکنندیم یزندگ یرسم ریغ یهاگاهسکونت /نیرنشیفق یهامحله در که یافراد و فقرا محروم، یهاگروه

 آب تیفیک بهبود را در جهت راهکارهای مبتنی بر طبیعت از سود نیشتریب است ممکن افراد نیرتریفق ،یکل طوربه

 ییغذا تیامن عدم خطر معرض در و نداشته افتهی بهبود آب منابع به یدسترس که یموارد در ژهیوبه ،باشند داشته

 با فقط لزوماً که یشتریب یایمزا آب تیفیک تیریمد یبرا راهکارهای مبتنی بر طبیعت یاجرا حال، نیا با .هستند

 با که یمشاغل جمله از است، شغل جادیا ای از این مزایا. نمونهکندیم جادیا را شودینم ارائه یخاکستر یهاحلراه

 .دارند میمستق ارتباط راهکارهای مبتنی بر طبیعت خود یاجرا

  آب تیفیک یبرا راهکارهای مبتنی بر طبیعت یهاتیمحدود -3-4-2

 هنوز حال، نیا با. دهدیم ارائه آب تیفیک تیریمد یبرا را یدبخشیام یهابرنامهراهکارهای مبتنی بر طبیعت  

از  .کند مختل هابرنامه از یبرخ در را آنها از گسترده استفاده دنتوانیم که دندار وجود ییهاتیمحدود و هاچالش

 یصنعت یهاباپس در ویژهبه هاندهیآال از یبرخ حذف در آنها محدود تیظرف ،این راهکارها یفن یهاتیمحدودجمله 

 . دارند باالیی غلظت که یمعدن و

 دام به را آب در موجود فلزات از ٪60-20 توانندیم هابتاال مثال عنوانبه که دارد وجود یشواهد کهیحال در

 هابتاال اهانیگ از یاریبس تیظرف مورد در یکمتر اطالعات اما کنند حفظ را هاباروان اترسوباز  ٪90-80 و انداخته

 اهانیگ یبرخ .دارد وجود دنامع تیفعال و یصنعت یهاهیتخل آفات، دفع سموم با مرتبط یسم مواد از یبرخ حذف یبرا

، Skov) کنندیم جمع خود یهابافت در ،اطراف یهاآب در موجود غلظت برابر 100000 در را نیسنگ فلزات هابتاال

 یسم مواد و هاندهیآال افزودن که ییهاآستانه نییتع و هاستمیاکوس حمل محدود تیظرف شناخت (. با این حال2015

 .است یضرور شود، منجر ریناپذبرگشت یهابیآس به

 که دهدیم نشان قاتیتحق .باشد هاندهیآال از یبرخ حذف یبرا ماند زمان بودن یطوالن تواندیم گرید تیمحدود

 یهاسمیارگان توسط آنها مصرف ای و هاپاتوژن رفتن نیب از یبرا یکاف زمان تواندیم هابتاال از آب کند نسبتاً  عبور

 به هابتاال واقع در .دارد وجود هابتاال در یسم مواد تجمع امکان حال، نیا با .کند فراهمرا  ستمیاکوس در گرید

 های انسانسالمت و بتاال ستمیاکوس عملکرد یبرا تواندیم یآلودگ یباال سطح آن در که شوندیم لیتبد "کانونی"

 مکمل راهکارهای مبتنی بر طبیعت کهییجایعنی  ،یبیترک یکردهایرو جه،ینت در(. Skov ،2015) باشد مضر

 نیسنگ یمغذ مواد یبارگذار کاهش یبرا ژهیوبه ،یمناسب یهاحلراه تواندیم است، متداول آب هیتصف یهایورافن

 متداول تصفیه با دیباها این روش باشد، داشته ازین یشتریب ماند زمان به است ممکن این راهکارها که آنجا از .دهد ارائه

 را ببینید.( 6)فصل  دنشو متعادل ی هستند،نظارت و یقانون الزامات و بزرگتر ستمیاکوس مناطق شاملکه 

 معمول هایترساخیز به کپارچهی و مکمل هایشرو به آب خدمات ارائه از تواندیم راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 تیفیک نظر از هم ،چنین راهکارهایی که است مهم نیبنابرا(. UNEP-DHI/IUCN/TNC ،2014) کند یبانیپشت آب
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 و هانهیهز یبرا شده استاندارد یکردهایرو اساس بر و گرید یهانهیگز با همراه آب، تیریمد اهداف ریسا هم و آب

 و یطیمحستیز یایمزا از یاگسترده هیآرا به یکاف توجه شامل دیباموضوع  نیا .شود گرفته نظر در بالقوه منافع

 راهکارهای مبتنی بر طبیعت که باشد( ییهواوآبتغییرات  با یسازگار تیظرف شیافزا جمله از) یاجتماع - یاقتصاد

 تیریمد یهابرنامه در یخاکستر هایترساخیز و این راهکارها بیترک .دهدیم ارائه ،آب تیفیک هیاول یایمزا بر عالوه

 .شودیم آب یخاکستر یهارساختیز یداریپا شیافزا باعث نیهمچن آب

 که یافراد مشارکت ژهیوبه است، مهم راهکارهای مبتنی بر طبیعت یاجرا در جامعه و نفعانیذ گسترده مشارکت

 یبرا راهکارهای مبتنی بر طبیعت که آنجا از .دارد یبستگ محیط توسط شده ارائه خدمات و کاالها به آنها شتیمع

 یخیتار اطالعات فقدان آن، به مربوط چالش کی دارد، یبستگ یادیز عوامل به آنها خاص یکاربردها و آب تیفیک

، است. کندیم فراهم را هاحلراه ریسا با آن سهیمقا امکان که راهکارهای مبتنی بر طبیعت مثبت اثرات از شده ثبت

 قطعیت عدم سطح ای ریسک آب، هیتصف متداول یهایورافن ثابت کامالً  عملکرد با سهیمقا در است ممکن موضوع نیا

 که است یدیکل یاطالعات شکاف نیا کردن پر(. UNEP-DHI/IUCN/TNC ،2014) دهد شیافزا را ییهاپروژه نیچن

 .دهد ارائه معمول یهانهیگز با برابر گاهیجا در تواندیم آب تیفیک یبرا راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 :داد کاهش ریز موارد با توانیم را آب تیفیک تیریمد یهابرنامه در چنین راهکارهایی یهاتیمحدود

 تیفیک تیریمد یبرا راهکارهای مبتنی بر طبیعت مورد در هاینوآور و قاتیتحق ءارتقا و اطالعات گاهیپا بهبود 

 و اجتماعی - یاقتصاد ،یطیمح ستیز ،یکیدرولوژیه مختلف طیشرا در این راهکارها شیآزما جمله از آب،

 ؛یتیریمد

 راهکارهای  بر تمرکز با یآموزش یهابرنامه توسعه و دانش انتشار و یگذاراشتراک قیطر از تیظرف شیافزا

 ؛آب تیفیک تیریمد ریناپذییجدا بخش عنوانبه مبتنی بر طبیعت

 تیفیک تیریمد مورد در ینظارت و یقانون یهاچارچوب و هااستیس با راهکارهای مبتنی بر طبیعت بیترک 

 هستند؛ این راهکارها یاجرا و یگذارهیسرما مشوق که آب

 2-2-5 بخش به نیهمچن ؛6-3 کادر) راهکارهای مبتنی بر طبیعت در یخصوص بخش یگذارهیسرما جیترو 

 ؛(دیکن مراجعه زین

 و

 تیریمد یبرا راهکارهای مبتنی بر طبیعت لیپتانس مورد در یآگاه شیافزا یبرا یمدن جامعه با یهمکار 

ی اسیس رهبران به آنها آنها در بینترویج  و این راهکارها از تیحما که یاسیس راتییتغ از تیحما آب، تیفیک

 .را در پی دارد

 

 آب تیفیک به مربوط یهاSDG به کمک یبرا راهکارهای مبتنی بر طبیعت لیپتانس -3-5

 لیپتانس یدارا آب تیفیک تیریمد یبرا راهکارهای مبتنی بر طبیعت توسط شده ارائه یایمزا از یعیوس فیط

 بهبود که آنجا از .برسند یداریپا به تا ساخته قادر را جوامع که است SDG به یابیدست به کمک یبرا یتوجه قابل
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 دهد،یم کاهشنیز  را آب به مربوط خطرات موارد یبعض در و بخشیده بهبود زین را آب به یدسترس تیقابل ،آب تیفیک

 .دارد وجود آنها اهداف و هاSDG از یاریبس در زیادی بالقوهارتباطات 

راهکارهای  که است هاSDG و آب تیفیک بهبود نیب ارتباطات نیترمیمستق و نیترواضح بر یمرور 2-3 جدول

 .است آنها دبخشینو مبتنی بر طبیعت

SDG 6 راهکارهای مبتنی بر طبیعت: است همه یبرا فاضالب و آب داریپا تیریمد و بودن دسترس در از نانیاطم 

 مانند این راهکارها از یاگسترده فیط .کندیم یبانیپشت SDG 6 اهداف همه به یابیدست از آب تیفیک تیریمد یبرا

 کاهش منظوربه مصنوعی یهابتاال و منبع زیآبخ یهاهضحو در آب تیفیک بهبود یبرا زیآبخ یهاحوضه از حفاظت

 طبیعتراهکارهای مبتنی بر  .است یضرور 3.6 هدف به یابیدست یبرا مختلف منابع از هایآلودگ ریسا و یمغذ مواد

 منبع از حفاظت قیطر از بهداشترعایت  و یربهداشتیغ آب مصرف در انسان سالمتی خطرات کاهش با است ممکن

 هایراهکارهای مبتنی بر طبیعت همه .کند کمک 2.6 و 1.6 اهداف به ط،یمح بهداشت مانند نیگزیجا یهاحلراه و آب

 .است SDG 6 ارتباط با در 6.6 هدف یاجرا یبرا یالهیوس آب تیفیک تیریمد

 نیبنابرا و است برجسته اریبس آب تیفیک بر یکشاورز یهاستمیس اثرات بهبود در راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 یاصل عامل آب تیفیک بر راتیتأث کاهش رایز ،است یدیکل( داریپا یکشاورز ءارتقا یبرا) SDG 2 به یابیدست یبرا

راهکارهای  یهاکمک( SDG 3) یسالمت دیفوااست.  4.2 هدف مورد در ژهیوبه ،یکشاورز در یداریپا کنندهنییتع

راهکارهای  یکردهایرو ریسا و روش نیا ب،یترت نیهمبه .است مشهود کامالً  آب تیفیک بهبود یبرا مبتنی بر طبیعت

 منابع و اهایدر ها،انوسیاق از داریپا استفاده و حفظ در یاعمده سهم ینیزم یهایآلودگ کاهش یبرا مبتنی بر طبیعت

راهکارهای مبتنی بر ) سبز یهارساختیز .دارند (1.14 هدف) یمغذ مواد یورود کاهش با ژهیوبه ،(SDG 14) ییایدر

 سبز یهارساختیز ب،یترت نیهمبه .هستند( SDG 9) یساختمان مقاوم یهارساختیز ریناپذییجدا یبخش( طبیعت

  (.SDG 11) است داریپا و مقاوم من،یا یشهرها جادیا در یاساس ءجز کی

 از تیحما به رایز مناسب است نسبتاً آب تیفیک بهبود یبرا راهکارهای مبتنی بر طبیعت یطیمح ستیز یایمزا

 (.باال در شده ذکر SDG 14 بر عالوه ،SDG 15) کندیم کمک ستمیاکوس یهاستمیس یکل طوربه و یستیز تنوع

 عملکردها از استفاده با راهکارهای مبتنی بر طبیعت .اندشده متصل هم به یادهیچیپ طوربه یآب و ینیزم یهاستمیاکوس

 بافر یهانیزم و یکارجنگل ،یمصنوع ای یعیطب یهابتاال ز،یآبخ یهاحوزه از حفاظت قیطر از ستمیاکوس خدمات و

 .کندیم یبانیپشت 4-15و  2-15، 1-15 اهداف از میمستق طوربه
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 گز حلمظت در رگ کمر می ن توی بر ط یعت یگجرگ گی برگیوستتیفه آب  میصتتودو  -6-3 کمدر

 آب نومبع

 اندشده ساخته زیستمحیط از حفاظت متخصصان و شهرها توسط که هستند ینهاد ییسکوها آب هایصندوق

 قاتیتحق .کنند برطرف را حکومت به مربوط مسائل ،ییاجرا و یمال ،ییقضا ،یعلم یهاشکاف ر کردنپ با توانندیم و

 از حفاظت در یگذارهیسرما یبرا دستنییپا کاربران از استفاده در را هااین صندوق ییتوانا گذشته سال 15

 در مثال عنوانبهی زیآمتیموفق موارد با آب، تیکم و تیفیک بهبود یبرا نیزم تیریمد و باالدست یهاستگاهیز

 قصد یروبینا آب صندوق(. 2017و همکاران،  Abell)اند داده نشان ی،روبینا در راًیاخ و( تگزاس) ویآنتون سان تو،یکو

 باًیتقر که تانا، زیآبردست باال حوضه در راهکارهای مبتنی بر طبیعت در یگذارهیسرما چگونه که دهد نشان دارد

 دو یبازده تواندیم کند،یم نیتأم را یروبینا یدنیآشام آب درصد 95 و داده پوشش رازمین  هکتار ونیلیم 7/1

 در کایآمر یدالر ونیلیم 10 یگذارهیسرما رودیم انتظار که داد نشان یتجار پرونده کی .کند جادیا هیسرما برابر

 5/21 حدود ،یکشاورز افتهی بهبود اقدامات یاجرا و یکارجنگل ،یساحل یبافرها مانند آب صندوق یهاتیفعال

 (. TNC ،2015) بازگرداند ساله 30 یزمان بازه در یاقتصاد سود دالر ونیلیم

 سازمان ملل(.  زیستمحیط) Elisabeth Mullin Bernhardtارائه شده توسط 

 

 و 3.15 اهداف به ،یساحل یشیرو مناطق و یبافر ینوارها مانند ،آب تیفیک یبرا راهکارهای مبتنی بر طبیعت

راهکارهای  یاجرا .کندیم کمک یستیز تنوع دادن دست از و هاهستگایز و نیزم بیتخر و ییزاابانیب با مبارزه در 5.15

 تنوع یهاارزش و ستمیاکوس ادغام: یعنی کندیم کمک 9.15 هدف به نیهمچن آب تیفیک یبرا مبتنی بر طبیعت

 .توسعه یهایاستراتژ در یستیز

راهکارهای مبتنی بر  اکثر کهییآنجا از .کرد برقرار( پاک یانرژ) SDG 7 با یاضاف ارتباطات توانیمهمچنین 

 یهایورافن یانرژ میزان مصرف توانندیمبنابراین  دارند، ازین یکم اریبس( وجود صورت در) یخارج یانرژ بهها طبیعت

 یکشاورز در را ییایمیش و یمغذ مواد ییکارا که ایراهکارهای مبتنی بر طبیعت .دهند کاهش را فاضالب هیتصف معمول

 راهکارهای مبتنی بر طبیعت بیترت نیهمبه و است( "مسئوالنه مصرف و دیتول") SDG 12 به مربوط، بخشدیم بهبود

 خطرناک ییایمیش مواد انتشار کاهش) 4.12 هدف در( ییایمیش مواد و نیسنگ فلزات) یشهر رواناب تیریمد یبرا

 راهکارهای مبتنی بر طبیعت از یناش یاقتصاد - اجتماعی و یطیمحستیز یایمزاارائه شده است.  (خاک و آب یبرا

 قیطر از مثال عنوانبه ،SDG 2 یهاجنبه ریسا و( فقرپایان دادن به ) SDG 1 از نیهمچن آب تیفیک تیریمد یبرا

 .کندیم یبانیپشتیی، روستا مناطق در ژهیوبه شتیمع بهبود
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 گ دگب توسعه پمیدگرکیلیت آب در  -2-3جدول 

SDG دب  

SDG 6 
 فاضالب و آب

 همه یبرا صرفهبهمقرون و سالم یدنیآشام آب به عادالنه و یجهان یابیدست 1.6

2.6 

 مزاج اجابت به دادن انیپا و همه یبرا عادالنه و مناسب بهداشت به یابیدست

 یهاتیموقع در که یکسان و دختران و زنان یازهاین به ژهیو توجه باز،در فضای 

 . هستند ریپذبیآس

3.6 

 رساندن حداقل به و هادفع مناسب زباله ،یآلودگ کاهش با آب تیفیک بهبود

 هیتصف فاضالب زانیم رساندن نصف به خطرناک، مواد و ییایمیش مواد انتشار

 یجهان سطح در منیا مجدد استفاده و افتیباز توجه قابل شیافزا و نشده

6.6 
 ها،جنگل ها،کوه جمله از آب به مربوط یهاستمیاکوس یابیباز و حفاظت

 هااچهیدر و ینیرزمیز یهاسفره ها،رودخانه ،هابتاال

SDG 1 
 4.1 فقر

 از ریپذبیآس و ریفق فرادا ویژهبه زنان و مردان همه از برخورداری نانیاطم

 ... و یاساس خدمات به یدسترس نیهمچن و یاقتصاد منابع در برابر حقوق

SDG 2 
 4.2 ترویج کشاورزی پایدار

 منعطف یهاروش یاجرا و ییغذا مواد دیتول داریپا یهاستمیس از نانیاطم

 کمک ستمیاکوس حفظ بهشده و  دیتول و یوربهره شیافزا باعث که یکشاورز

 .بخشدیم بهبود را خاک و نیزم تیفیک یجیتدر طوربه و...  کندیم

SDG 3 
 سالمت

3.3 
 اهمال شده در مناطق استوایی یهایماریب و ایماالر سل، دز،یا یهایدمیاپ انیپا

 دارریواگ یهایماریب ریسا و آب از منتقله یهایماریب ت،یهپات با مبارزه و

9.3 
 ییایمیش مواد از یناش یهایماریب و هامیرومرگ تعداد در مالحظه قابل کاهش

  خاک و آب هوا، یآلودگ و خطرناک

SDG 7 
 یانرژ یوربهره یجهان نرخ یبرابر دو بهبود 3.7 های پاکانرژی

SDG 9 
 4.9 های مقاومساخت زیرساخت

 از استفاده در یوربهره شیافزا با عیصنا سازیممقاو و هارساختیز ءارتقا... 

 ... زیستمحیط با سازگار و پاک یهایورافن شتریب رشیپذ و منابع

SDG 11 
 شهرهای پایدار

 ... داریپا و ریفراگ ینیشهرنش شیافزا...  3.11

 ... شهرها زیستمحیط نامطلوب اثرات سرانه کاهش...  6.11

SDG 12 
 4.12  دارید پایتول و مصرف

 یزندگ چرخه طول در زائد مواد و ییایمیش مواد یطیمحستیز حیصح تیریمد

 قابل توجه انتشارکاهش  و توافق مورد یللالمبین یهابچارچو با مطابق آنها

 سالمت بر آنها سو راتیتأث به حداقل رساندنبرای  خاک و آب هوا، در آنها

  زیستمحیط و انسان
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SDG 14 
 از داریپا استفاده و حفظ

 منابع و اهایدر ها،انوسیاق

  ییایدر

1.14 
 ناشی از ژهیوبه ،ییایدر یهایآلودگ انواعجلوگیری و کاهش قابل توجه ... 

 یمغذ از مواد ناشی یآلودگ و ییایدر آوارهای جمله از ،ینیزم یهاتیفعال

SDG 15 
 1.15 هااکوسیستم

 خدمات و نیریش آب یهاستمیاکوس از داریپا استفاده و میترم حفظ، از نانیاطم

 مندرج تعهدات با مطابق خشک، مناطق و هاکوه ،هابتاال ها،جنگل ژهیوبه آنها

 یللالمبین یهانامه توافق در
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مخاطرات مرتبط با  تیریمد یبراآب برای  بر یمبتن یکارهاراه: 4فصل 

 و دگرگونی یریرپذییآب، تغ
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 ای توسعه پایدار جهانیهامهنقدر زمینه تنوع و تغییر آب و تواف راهکارهای مبتنی بر طبیعت -4-1

 ٪30حدود ود که شی(. تخمین زده م2014و همکاران،   Hallتغییرپذیری منابع آب تأثیر بسزایی در توسعه دارد )

طور معمول تحت تأثیر حوادثی همچون سیل یا خشکسالی قرار نند که بهکیاز جمعیت جهانی در مناطقی زندگی م

هند. طبق نتایج پایگاه داده دیبالیای طبیعی اصلی مربوط به آب از طریق تغییرپذیری آب خود را نشان م - دارند

-2006ای مربوط به دوره ده ساله هه( که داد.CRED, n.dطبیعی ) یری بالیایگهلمللی مرکز تحقیقات همانبالیای بی

میلیون نفر  140تحلیل قرار داده، حدود و( مورد تجزیهIFRC ،2016طور خالصه در گزارش جهانی بالیا )را به 2015

یرند میوط به آب مهزار نفر ساالنه در اثر بالیای مرب 10ثیر این مسئله قرار گرفته و در سراسر جهان نزدیک به أتحت ت

ود. میانگین شیسه برابر م (. اگر دمای شدید با خشکسالی، یا طوفان با سیل همراه شود، تعداد تلفات تقریبا1ً-4)شکل 

که تعداد افراد کسان است، در حالییساالنه مرگ ناشی از سیل و خشکسالی با تعداد مرگ ساالنه ناشی از تروریسم، 

پنج برابر تعداد افراد مبتال به  انمان و غیره( تقریباً خیی )آواره، درآمد از دست داده یا بب دیده از سیل و خشکسالیآس

HIV  میلیارد دالر در سال، برای تمام  40است. میانگین ضرر اقتصادی جهانی در اثر سیل و خشکسالی بیش از

اقتصادی دیگر بر این میزان  میلیارد دالر خسارت 46طور متوسط ا ساالنه بههنای اقتصادی است. طوفاهشبخ

طور قابل توجهی بر حسب سال و قاره متفاوت میر، افراد آسیب دیده و خسارات اقتصادی بهوافزایند. تعداد مرگیم

 است و آفریقا و آسیا از نظر هر سه شاخص بیشترین تأثیرپذیری را دارند.

میلیارد دالر برسد. چنین  400تا  200به  2030ود این اعداد تا سال شیینی مبشطبق برآوردهای مختلف پی

لی جهت ای فعهتین سهم از کل جریان مساعدذارد و بیشترگیر امنیت آب، غذا و انرژی تأثیر متلفاتی به شدت ب

 (.OECD ،2015aهد )دیتوسعه را به خود اختصاص م

 
 2015-2006ل در سطح جهمم، یو س یرگو نتوسط سمالنه خشکسملیتأث -1-4شکل 
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با (، 2005و همکاران،  Millyنیز اصالح کرده است( ) ند )و قبالًکیالگوی رواناب جهانی را اصالح م هواوآبییر تغ

ک درجه سانتیگراد یچهار درصد به ازای هر  ود که افزایش رواناب جهانی تقریباً شیینی مبشوجود برخی مطالعات، پی

، فراوانی و شدت ییهواوآب( اما مهمتر از همه، تغییرات 2004و همکاران،  Labatافزایش درجه حرارت جهانی باشد )

ش فراوانی و چند برابر ( که ممکن است منجر به افزایO’Gorman ،2015هد )دییی را افزایش مهواوآبحوادث شدید 

عدم قطعیت (. اگرچه AghaKouchak، 2015و  Mazdiyasni؛ IPCC ،2012ای مربوط به آب شود )ههشدن بیشین

یی هواوآبقوی در مورد تأثیرات تغییرات  ییی هنوز در بسیاری از موارد اظهارات کمّهواوآبای هیینبشمربوط به پی

تاریخی نشان  هایینیبشپیاند، اما برخی از شواهد و دیر مورد تغییرپذیری آب را مجاز نمویژه دبر روی آب، و به

در مناطقی از جنوب، جنوب شرقی و شمال شرق آسیا و همچنین مناطق گرمسیری ویژه هد که ممکن است سیل بهدیم

ا باشد. زهذارد، مخاطرگیکه بر چرخه هیدرولوژیکی تأثیر م تغییر در الگوی بارش دلیلبه -آفریقا و آمریکای جنوبی 

شمالی و مرکزی تا اوراسیا  یا( نشان دادند که فراوانی سیل در بیشتر مناطق به جز آمریک2008هیرابایاشی و همکاران )

ای هضط عرود که فراوانی خشکسالی در سطح جهان افزایش یابد، فقشیینی مبشپی غربی افزایش خواهد یافت.

ود شیینی مبشپیهند. دییا تغییر قابل توجهی را نشان نم جغرافیایی شمالی، شرق استرالیا و شرق اوراسیا کاهش

 خشکسالی افزایش فراوانی داشته باشند. چندین منطقه هم در سیل و هم در

ود. همانطور که شیی ناشی نمیی انسانهواوآبهمه تغییرپذیری منابع آب از تغییرپذیری طبیعی اقلیم یا تغییرات 

و تخریب زمین،  هابتاالدر مقدمه ذکر شد، تخریب زیست بوم، برای مثال از طریق تغییر کاربری اراضی، از بین رفتن 

در افزایش مخاطرات مرتبط با آب و در بسیاری موارد علت اصلی ریسک و بالیا است. این بدان معناست  عامل مهمی

باید پاسخی اساسی برای کاهش این خطرات  راهکارهای مبتنی بر طبیعتکه ترمیم زیست بوم از طریق استفاده از 

 باشد.

از  تغییرات منابع آبی جهان قرار دارد و مسلماًک بخش اقتصادی است که بیشتر تحت تأثیر یکشاورزی  احتماالً

ذیرترین منطقه است. پبیی در کشورهای در حال توسعه، آسیاجتماعی به دلیل وابستگی جوامع روستا - نظر اقتصادی

از کل خسارات ناشی از بالیای مربوط  25٪ ا وهیتأثیرات نامطلوب اقتصادی خشکسال از 84٪ط متوس طوربهاین مورد 

(. دانشمندان، کشاورزان و حتی جامعه بازرگانی تغییرپذیری را FAO ،2015هد )دیرا به خود اختصاص م هواوآببه 

تولید طی ده سال آینده در نظر  رین خطراتتلاز محتم ییک عنوانبه "ییهواوآبرویدادهای شدید "تحت عنوان 

آب  کاهش تغییرپذیری هیدرولوژیکی، با ایمن سازی(. سود رفاهی به دست آمده تنها از طریق WEF ،2015یرند )گیم

 (. 2015و همکاران،   Sadoffارزیابی شد ) 2010میلیارد دالر برای سال  94ای موجود در سطح جهانی، هیبرای آبیار

در اثر سیل فاجعه بار، به همان میزان قابل توجه  ای شهری، خصوصاًهتارد شده به صنایع مختلف و زیرساخخسارات و

در تایلند،  2011سیل  دلیلبهمیلیارد دالر خسارت موارد بیمه شده  16میلیارد دالر خسارت اقتصادی و  43ت. اس

(. هرچند عدم Munich Re ،2013ذاری مستقیم خارجی داشته است )گهقابل توجهی بر صنعت بیمه و سرمایتأثیر 

در همان زمان، تغییرپذیری  (.2016و همکاران،  Wagenaarواند شگرف باشد )تیبرآورد خسارت سیل ماطمینان در 

مزایای قابل توجه اقتصادی و مثال سیستم جریان فصلی طبیعی و جریان سیل مرتبط به آن(  عنوانبهآب )
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ای بزرگ همند. این مزایا در سیستکییل، فراهم میری و زراعت، با رکود سگیمثال برای ماه عنوانبهمحیطی زیست

ای ساالنه خسارات ناشی از سیل شدید ههست یک یا دو برابر بیشتر از هزینلتای مکونگ، ممکن ادلتایی، مانند د

(MRC ،2009 .باشد )ای هترا با استفاده از زیرساخ یایهتتنوع فصلی در بارندگی است که فرصمشابهی، این  طوربه

خشکسالی برای ذخیره آب ایجاد  یاههافراد در دور یا و هم براهمستیاکوس ین آب هم برایتأم یا خاکستری، برایسبز 

ا و به حداکثر هبنیست، بلکه به حداقل رساندن آسی ند. از این رو، مدیریت تغییرپذیری به معنای از بین بردن آنکیم

 رفع راهکارهای مبتنی بر طبیعتیند. این دوگانگی به بهترین وجه از طریق آیایی است که فراهم مهترساندن فرص

ا و هیدرولوژی اعمال همرا در درجه اول از طریق اکوسیست یی تأثیرات خودهواوآبود. عالوه بر این، تغییرات شیم

ا، سازش مبتنی بر اکوسیستم هنجی و تغییرپذیری منابع آب و جریانند. بنابراین، پاسخ اصلی به هر دو تغییر تدریکیم

 ود.شیتفسیر م مبتنی بر طبیعت راهکارهایمفهومی که در طیف وسیعی از  -است 

های آب از سازی آب از یک طرف و فرسوده شدن زیرساختبرخی از گرایشات اخیر مانند افزایش سطح ذخیره

طور آوری و معیشتی را بهمالحظات تاب بوم،ای دارد که دورنمای خدمات زیستهای خالقانهحلسوی دیگر، نیاز به راه

گنجاند. این نیازها پردازند، میصریح به تغییرپذیری آب می طوربهریزی که مدیریت و برنامهتری در فرآیندهای برجسته

شود. بسیاری از کشورها زیرساختبا رشد سریع جمعیت، شهرنشینی و سایر فشارهای فزاینده بر منابع آب تشدید می

ویژه زمانی که افزایش هکنند، بب قلمداد میحل مقابله با تغییرپذیری منابع آراه عنوانبههای بزرگ آب خاکستری را 

های خاکستری بزرگتری )مانند سدها و رو، زیرساختشود. از اینبینی میتغییرپذیری ناشی از تغییرات اقلیمی پیش

های خاکستری موجود ریزی است. فرسوده شدن زیرساختخاکریزهای محافظت از سیل( در حال ساخت و برنامه

ا باعث شود یخوانی نداشته ریزی شده همله ممکن است با دورنمای برنامهأاین مس –آورد د میچالش دیگری به وجو

اند، تغییر خواهندکرد. واکنش واقع نشوند زیرا پارامترهای هیدرولوژیکی که مطابق آن طراحی شده مؤثرها این زیرساخت

دهند و طراحی زیرساختهای سبز ارائه میزیرساختها و مناسب، از مزایای قابل توجه کاهش خطر است که اکوسیستم

های سبز و خاکستری پشت سر هم برای به حداکثر رساندن عملکرد سیستم و دستیابی به منافع بیشتر برای مردم، 

 گونه است.این راهکارهای مبتنی بر طبیعتشود. ماهیت رویکرد طبیعت و اقتصاد پیشنهاد می

ریت بحران و تغییرپذیری مربوط به آب را یمختلف مد یهاجنبه یا ضمنیح یصر طوربه SDG اری از اهدافیبس

زا بیآس یهاتیکه در موقع یبضاعت و کسانآوری( در افراد بیپذیری )تابایجاد انعطاف"5.1کنند. هدف عنوان می

است. اهداف  "ایو بال هاشان در برابرشوکرییپذبیهستند و کاهش قرار گرفتن آنها در معرض خطر و نیز میزان آس

 5.11متمرکز هستند. هدف  "مقاوم یهارساختیز"و  "مقاوم یکشاورز یهاوهیش" یب بر رویبه ترت 1.9و  4.2

ای یا، از جمله بالیاز بال یناش یکاهش خسارات مستقیم اقتصاد …،دهیب دیو تعداد افراد آس میرومرگکاهش تعداد "

ت یری و ظرفیپذت انعطافیتقو" 1.13است. هدف "رها یب پذیآس وبضاعت افراد بیت از یمربوط به آب، با تمرکز بر حما

نیبازیابی )ترمیم( زم" 3.15که هدف ی، در حال"عی استیای طبیو بال هواوآبدر برابر مخاطرات مرتبط با  یسازگار

ن ین ایب یآشکار ییافزااست. هم "و سیل ی، خشکسالییزاابانیده از بیدبیآس یهانی، از جمله زمهفرسایش یافت یها

 عنوانبهرا   راهکارهای مبتنی بر طبیعتها فقط در صورتی کهییافزان همیو ا (UN-Water ،2016) اهداف وجود دارد

 شوند. تر میمفهوم پشتیبان برای تمام این موارد در نظر بگیرند، قوی
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ل و نزدیک یس در برابر یکرد واکنشیضرورت دور شدن از رولل به المبیناست یبسیاری از مجامع و پیشگامان س

 است که لیکاهش خطر س هکاهش ریسک اشاره کردند. در منطق مثال عنوانبهشگیرانه، یشدن به رویکردهای پ

)و  یاختارکردهای سیعی از رویف وسی، که شامل ط"لیبا س یزندگ"برتری دارد. مفهوم  راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 تنی بر طبیعتراهکارهای مب تواند استفاده ازیل است، میمواجهه با س یبرا "یآمادگ"کننده به ( کمکیغیر ساختار

بر دستور د(. عالوهیمراجعه کن 4.5ل کند )به بخش یتر ریسک تسهل و از همه مهمیکاهش تلفات س یمربوطه را برا

مربوطه سازمان  یها( از آژانس2030-2015ا )یکاهش خطر بال یبرا Sendai دار، چارچوبیتوسعه پا یبرا 2030کار 

ای آب، یالباز  یو بهبود درک خطرات ناش یش آگاهیافزا یرا برا ید جهانیجد یهازمیخواهد تا مکانیملل متحد م

 از بهین نین چارچوب همچنیا (.UNISDR، 2015ت کنند )یتقو DRR یهایشبرد استراتژیها بر جامعه و پر آنیتأث

شناسد. ه رسمیت میا را بیری از وقوع بالیجلوگ یزی بعد از فاجعه و بازیابی کاهش فعاالنه خطرات برایرر برنامهییتغ

ا در نظر ربوم بر زیست یمبتن یهاحلعی از راهیف وسید طین بایها همچنیکند که استراتژن چارچوب بیان مییا

نه یژه در زمیوریت منابع آب را بهیتواند نحوه مدیم مبتنی بر طبیعتراهکارهای گسترده،  یرند. در صورت اجرایبگ

منظور آوری بهابتش ینجا، افزایدر ا راهکارهای مبتنی بر طبیعتر دهد. نقش اصلی ییر باال، تغیبا تأث یل و خشکسالیس

اشند. الزم است بتوانند در بازیابی پس از فاجعه نیز نقش داشته یک فاجعه است، آنها همچنین میکاهش احتمال وقوع 

و قرار گرفتن  رییپذبیکاهش خطر، آس یبرا یزی و اقدامات مقدماتیراز برنامه یبخش راهکارهای مبتنی بر طبیعتکه 

 ب و افزایش مقاومت جامعه در هنگام و پس از وقوع حوادث باشد.یدر معرض آس

کند که چارچوب پایداری ( منعکس می1NUAهمچنین در دستور جلسه جدید شهر ) عتراهکارهای مبتنی بر طبی

، جمعیت شهری دو برابر شده و 2050موضوع است که تا سال این تصویب شده با علم به  2016سال شهر که در 

گذاری، توسعه، حکومت ریزی، طراحی، بودجهقصد دارد بر نحوه برنامه NUAابد. یافزایش می ٪70جمعیت جهانی تا 

اشاره  راهکارهای مبتنی بر طبیعتبه آب و  NUA، هاSDGخاص با استناد پیوندها به طوربهو اداره شهرها تأثیر بگذارد. 

به نوآوری  157که در بند اشاره دارد، در حالی راهکارهای مبتنی بر طبیعتبه آب و  101مثال پاراگراف  عنوانبهدارد: 

این دستورالعمل پیچیده  (. با این حال باید مشخص شود، چگونه دقیقاUNGA، 2016ًاره شده است )بر پایه طبیعت اش

، UNFCCCیی است )هواوآبپاریس که در مورد تغییرات  2015، ارائه و اجرا خواهد شد. سرانجام، توافقنامه یمدیریت

که  راهکارهای مبتنی بر طبیعت( و تأکید بسیار زیادی روی سازگاری دارد، بدون در نظر گرفتن طیف وسیعی از 2015

 سروکار دارند، به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود. ییهواوآببا افزایش تغییرپذیری آب و افراط ناشی از تغییرات 

                                                           
1 New Urban Agenda 
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 ستمیرگو بم گصالح گکوسییسود نمشی گز تغ -2-4شکل 

 برای تعدیل خطرات، تغییرپذیری و دگرگونی راهکارهای مبتنی بر طبیعتیی از هانمونه -4-2

در خود هستند  راهکارهای مبتنی بر طبیعتبیشتر مداخالت مدیریت منابع آب دارای شاخصی از معیارهای 

(UNEP-DHI / IUCN TNC، 2014و همین امر در مورد مداخالت مربوط به مدیریت تغییرپذیری )  و دگرگونی آب

 "مزایای طبیعی"شود، برخی از مثال آبزی( اصالح می عنوانبهبوم طبیعی )که یک زیستکند. هنگامینیز صدق می

)که  "نقطه اوج"تواند با مزایای ناشی از اصالح جایگزین شود. با این وجود، یک رود اما میحاصل از آن از بین می

سد و ریام مزایا در آن نقطه به حداکثر مفرآیند وجود دارد که مجموع تم شناسایی آن بسیار دشوار است( در این

راهکارهای مبتنی بر (. بر این اساس، 2-4؛ شکل  Acreman ،2001کاهد )از روند کل مزایا میاصالحات بیشتر، فقط 

ست دارای یک ب اصالح نشده که ممکن اتاال)یک  "طبیعی کامالً"ممکن است در هر قسمت از این طیف از  طبیعت

ها باشد( تا یک سد بتنی ساخته شده در آن سوی رودخانه طبیعی، ظرفیت طبیعی و حتی محدود برای تنظیم جریان

های اختصاصی برای زیست و قوانین عملیاتی مانند نسخهمستقر شود، البته این استقرار همراه با اجزای سازگار با محیط

های مختلف در مراحل مختلف توسعه و اجرا، از رویکرد نی بر طبیعتراهکارهای مبتمحیطی، است. اهداف زیست

های معمول مورد قبول، وجود دارد. تمامی آنها در نوع خود مهم و های عمومی گرفته تا روشمفهومی و دستورالعمل

 خواهند داد.اند یا هنگام اتخاذ آن را نشان ثابت کرده مفید هستند زیرا یا توانایی بالقوه خود را قبالً

 جهت مدیریت سیل راهکارهای مبتنی بر طبیعت -4-2-1

، مدیریت سیل طبیعی و مبتنی بر طبیعت راهکارهای مبتنی بر طبیعتک مثال از یک چارچوب جامع ی

(WWF (است: یک راهنمای سبز )یا راهنمای سیالب سبز- FGG  ؛WWF، 2017 .)FGG های محلی برای از انجمن

کند که پیشنهاد میFGG کند. جهت مدیریت خطر سیالب پشتیبانی می های مبتنی بر طبیعتراهکاراستفاده از 

اقدامات مدیریت خطر سیل باید در هر بخش مربوطه، در مکان خاص، یکپارچه و متعادل باشد و بر اساس مفهوم 
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مه مشترک از سازمان (، یک برناWMO ،2009مدیریت تلفیقی سیل تعریف شده توسط برنامه مرتبط با مدیریت سیل )

 عبارتند از: FGG( باشد. اصول اصلی GWP( و مشارکت جهانی آب )WMOهواشناسی جهانی )

 که خطر سیل را به ر رساندن سود خالص سیالب در حالیهای مدیریت سیالب برای به حداکثطراحی روش

 تواند یک فرآیند طبیعی و سودمند باشد؛رساند، زیرا سیالب میحداقل می

  اعمال مدیریت ریسک سیل در دیدگاه حوضه آبخیز برای درک چگونگی ارتباط خطر سیالب یک جامعه

 های رودخانه؛خاص با بقیه حوضه

 ای، ای در مدیریت سیل و سپس در صورت لزوم استفاده از مهندسی سازههای غیرسازهدر نظر گرفتن روش

 ی از یک رویکرد تلفیقی؛بخش عنوانبهطبیعی، مبتنی بر طبیعت یا مهندسی سخت، 

 ثر از مدیریت سیل در یک حوضه أمحیطی و سیاسی متهای متعدد اجتماعی، اقتصادی، زیستشناخت جنبه

 آبخیز؛

  ،ی که بازیابی سیل میزان طوربهتلفیق کاهش خطر سیل و سازگاری با تغییر اقلیم در بازیابی و بازسازی سیل

های جدید اجتماعی یا زیستپذیریآینده بهبود بخشد، از آسیبآوری جامعه را در مقابل حوادث شدید تاب

 یی را افزایش دهد؛هواوآبهای محیطی جلوگیری کند و ظرفیت سازگاری جامعه مقابل عدم قطعیت

 اجتماعی  حمایت از عدالت اجتماعی و مطابقت با قوانین و نهادهای محلی/ملی، از جمله هنجارها و رسوم

 گیری؛ وغیررسمی طی مراحل تصمیم

 های اجتماعی محروم.ا گروهیسازی زنان و/و تقویت معیشت و توانمند یآورتقویت فرآیندهای تاب 

 
 WMO SPRگز نلهوم  یریتصو -3-4شکل 
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گرفتن در گیرد: قرار نوعی از مدیریت فاجعه، چندین مولفه به هم پیوسته را در نظر می عنوانبهمدیریت سیل 

شود. یک روش نشان دادن این موضوع مفهوم پذیری، همراه با خطر، منجر به خطر کلی سیل میمعرض سیل و آسیب

WMO ( 1منبع به مسیر به گیرندهSPR( است )WMO ،2017 .)SPR  ،امکان تمایز بین خطرات ناشی از سیل

، و عواقب سیل برای مردم و اموالشان را فراهم شودمی "هاگیرنده"که منجر به در معرض قرار گرفتن  "مسیرهایی"

های کاربری زمین( ب یا شیوهتاالمثال از طریق ترمیم  عنوانبهتواند در منبع )می راهکارهای مبتنی بر طبیعتکند. می

سازی( نقش داشته باشد های مختلف افزایش حمل و نقل و ظرفیت ذخیرهمثال از طریق روش عنوانبهو در مسیر )

 (.3.4ل )شک

ای در مقیاس بزرگ از پتانسیلی است که ممکن است تحلیل منطقهوای از تجزیه( نمونه2012بورک و همکاران )

ثیر )از أسازی، این مطالعه تدر کاهش خطر سیل داشته باشد. با استفاده از یک روش مدل راهکارهای مبتنی بر طبیعت

( در اروپا را ارزیابی کرده و 2NWRMاقدامات احتباس آب طبیعی )( از 25نظر کاهش اوج سیل( در طیف وسیعی )

راهکارهای دهد که کند. هزینه اجرا نیز ارزیابی شد. این مطالعه نشان میپرتفوی جمع می آنها را در چندین سناریو/

هد، اگرچه در در منطقه کاهش د ٪15سال، تا  20:1های )نقاط اوج( سیل را به نسبت تواند قلهمی مبتنی بر طبیعت

هایی به نظر کم میمشاهده شد. اگرچه در نگاه اول چنین کاهش ٪4ای، کاهش جریان اوج فقط ک سطح منطقهی

راهکارهای مبتنی بر تواند تفاوت بین سیل و فاجعه را ایجاد کند. آنها دریافتند که با رسد، اما تنها چند درصد می

هایی که بیشتر های بازگشت کمتر )سیلهای آبریز کوچکتر و برای دورههای سیل را برای حوضهتوان قلهمی طبیعت

راهکارهای مبتنی بر تری کاهش داد. در همین زمان، این مطالعه مواردی را یادآور شد که مؤثر طوربهافتد( اتفاق می

راهکارهای بی و طراحی دقیق ایای افزایش دهد. این امر به نیاز به مکانمنطقه صورتبههای سیل را تواند قلهمی طبیعت

 اشاره دارد. مبتنی بر طبیعت

های سبز، اخت)ترکیبی از اقدامات در مناطق شهری مانند زیرس "شهر سبز"ترین اقدامات سناریوی مؤثردر انگلستان 

بهبود  "زراعیهای روش"های تصفیه(، و به دنبال آن ها و دستگاههای بارانی، فرورفتگی )گودی( پارکهای سبز، باغبام

هایی ناریوها، آنترین سمؤثرورزی( است. برای مناطق راین و رون، هایی مانند مالچ پاشی و خاکیافته )ترکیبی از روش

لی. برای منطقه الب های پست ساحمثال زمین عنوانبهدهند، های سیل در امتداد رودخانه را کاهش میبودند که قله

ه شده است، زیرا ترین اقدامات شناختمؤثرگیاهان زراعی و علفزارها ادامه یابد، از کاری که با کاشت تا امس، جنگل

، علف هرز بیشترین هستند. برای مناطق پو و بالتیک یبسیاری از مناطق دارای پتانسیل باالیی برای تبدیل کاربری اراض

 واقع شد. مؤثر کامالً برای سایر مناطق  های سیل دارد و همچنین تقریباً پتانسیل را برای کاهش قله

                                                           
1 Source to Pathway to Receptor 

2 Natural Water Retention Measures 
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 سمله 20ل یک سی یل برگیس ی مکم ش قفه یبرگ رگ کمر می ن توی بر ط یعت یگن گقدگنمو نوطقهیترنؤثر -4-4شکل 

 

ترین اقدام برای ایبریا، اقیانوس اطلس فرانسه، حوزه رود دانوب، بالکان، ایتالیای جنوبی و مؤثرهای زراعی روش

(. واضح است که این 4.4موفق بود )شکل  برای دانمارک و آلمان شمالی نیز اقدامی کامالًهای زراعی یونان بود. روش

ری زمین و ای به نوع غالب کاربغافلگیرکننده طوربه راهکارهای مبتنی بر طبیعتدهد که انتخاب ها نشان مینمونه

 محیطی و هیدرولوژیکی بستگی دارد.تنظیمات اجتماعی، زیست

ندهای یپردازند که شامل کار با فرآهایی میحلسیل در برخی کشورها با دقت بیشتر به راه های مدیریتسیاست

در انگلیس به دنبال بازگرداندن یا تقویت آن اقدامات حوضه آبریز  "مدیریت طبیعی سیل"مثال،  عنوانبهطبیعی است. 

ع اقدامات مدیریت سیل نو 20( بیش از 2017)اند. دادسون و همکاران است که تحت تأثیر مداخالت انسانی قرار گرفته

( احتباس آب از طریق مدیریت نفوذ و جریان1بندی شده است: تحلیل کردند که در سه دسته اصلی دستهورا تجزیه

( ایجاد فضایی برای 3( مدیریت اتصال هیدرولوژیکی بین اجزای سیستم و انتقال آب از طریق آن و 2های زمینی، 

(. نویسندگان، شواهد در دسترس حال حاضر را برای هر یک از 1.4)جدول  های سیالبییق دشتذخیره آب از طر
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ای در کاهش خطر سیل تأثیرات مدیریت سیل چند مداخله یتحلیل نیمه کمّودامات خالصه کرده و سعی در تجزیهاق

 (.5.4اند )شکل کرده

ج جریان محلی تواند اوو مداخالت پوشش اراضی می( کاربری صحیح زمین 1شود که: از خالصه، نتیجه گرفته می

ای بر خطر ای دال بر اینکه این مداخالت تأثیر عمده( شواهد نشانه2ارشی متوسط کاهش دهد. ب آب را، پس از حوادث

اهد در دسترس ( شو3دهد. دست جهت ایجاد شدیدترین حوادث خواهند داشت، ارائه نمیسیل اراضی مجاور پایین

های بزرگ حوضه آبریز محدودتر دستی بر روی تغییر کاربری اراضی باالدست رودخانه، در مقیاسرات پایینبرای تأثی

دست ای در خطر سیل برای پاییندهد که تغییرات واقعی کاربری اراضی تفاوت عمدهاست، اما در حال حاضر نشان نمی

اثرات تغییرات اقلیم، پایش طوالنی مدت الزم است، ( برای جدا کردن اثرات مدیریت زمین از 4رودخانه ایجاد کند. 

 یا با انواع مختلف ادهای بزرگتر تعمیم دبدون این مورد، منطقی نیست که نتایج حاصل از مطالعات فردی را به مقیاس

 (.2017 ،و همکاران  Dadson. )ردخاک و پوشش گیاهی، کارگذاری ک

های پایش گران هستند و به بازهکند. از آنجا که طرحق میدیگری صد یهمین مسئله احتماال برای هر منطقه

ها در مورد تأثیرات احتمالی تغییر کاربری اراضی بر میزان اثر سیل و های زمانی طوالنی نیاز دارند، برخی از دیدگاه

مرتبط با  عنوان مثالحاصل شود، به "تغییر کاربری اراضی تکان دهنده"های خطرات ممکن است از تجزیه و تحلیل

دهد که تأثیرات تغییر کاربری زمین در مقیاس بزرگ (. چنین مطالعاتی نشان میPierret ،2013و  Lacombeجنگ )

دارای اثرات هیدرولوژیکی عمیق و پایدار است. این دانش همچنین با معکوس کردن تغییر منفی کاربری زمین از طریق 

 کند.بینی میدر کاهش خطر را پیش تنی بر طبیعتراهکارهای مببازسازی زمین، تأثیرات احتمالی 
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 کوود.گقدگنمو ن توی بر حوضه آبریز که به ندیریت سیل کمک نی -1-4جدول 

نوضوع ندیریت خطر 

 سیل

  منمونه نعیمر خمص

ز احتباس آب: انداچشم

حفظ آب از طریق 

مدیریت نفوذ و جریان 

 زیرزمینی

 تغییرات کاربری اراضی
نیو کاشت زم یکارمرتع، جنگل یهانیبه زمل یقابلیت تبد

مثال ذرت  عنوانبهها )دامنه ت در کشتی، محدودیجنگل یها

های قابلیت تبدیل به زمین هاهای مرغزارها و باتالق(، محدودیت در کشت زمینیاعلوفه

 زراعی

، یکشت بهاره در مقابل کشت زمستانه، گیاهان  پوشش

 یگسترش، تناوب زراع

 

 

 ت فصل چرایتر، محدودسرعت جابجایی پایین امات مراتع پرورش داماقد

 ، شخم کانتور/ شیب عرضیعملیات خاکورزی حفاظتی های خاکورزیروش 

 زمین یزهکش 

 (یسازرهیش ذخیافزا ی)برا

 

 های عمیق و زهکشی برای کاهش نفوذناپذیریکشت

 نوار بافر و نواحی بافر
ها، ها، کمربندهای حفاظتی، دستهپرچیننوارهای علفی کانتور، 

 نوارهای بافر ساحلی، کنترل فرسایش مناطق خشک
 فشار کم زمین، جلوگیری از شرایط مرطوب ن آالتیت ماشیریمد

 افزایش مناطق نفوذپذیر و منابع سطحی های شهریکاربری زمین 

ز احتباس آب: انداچشم

 مدیریت اتصال و انتقال

 های بایرهای مزارع و نهرهای کوچک زمینانسداد خندق دامنهمدیریت اتصال 

نوارهای بافری و نواحی 

 بافرشده جهت کاهش اتصال

ها، ، دستهیحفاظت یها، کمربندهانیکانتور، پرچ یعلف ینوارها

 یبافر ساحل یه مزارع، نوارهایحاش

 
 مزرعه یهاخندق حفظ جهت اصالحات نگهداری کانال

 پمپاژ و یزهکش یهاسیستم در اصالحات و پمپاژعملیات زهکشی 

 زهایرها و آبریها، مساطیها، حدر دروازهاصالحات  ساختار مزرعه و زمین

-Onنگهداری در مزرعه )

Farm) 

 ینگهدار یهاها و خندقحوضچه

 نقشه یر در الگوییکانال و تغ ترمیم رودخانه

 

 

 هابتاالها، مزارع، خندق یهاحوضچه احتباس آب باالدست

فضاسازی برای آب: 

جابجایی و ذخیره 

 های سیالبیدشت

 ره آبیمناطق ذخ
پست  یانبار کردن پیوسته و ناپیوسته، شسته بوم، اراض

 یی، مخازن کوچک روستایساحل
شده، سطح آب  یمهندس یسازرهیب، شیارهای ذختاالجاد یا هابتاال

 کنترل شده

 

 

ساماندهی بازگردانی / 

 رودخانه

مجدد رودخانه، ساخت  یرودخانه، بارگذار ینیمرمت و بازآفر

 کانال، ساخت ساحل

 

ت رودخانه و نهرچهیریمد

له یه شونده به وسیهای تغذ

 عیر توزیک آبگی

 یساحل یکانال و کارها ی، نگهداریاهیپوشش گ یپاکساز

 یهاها و دشتمجدد رودخانهزها، اتصال یاز خاکر ینینشعقب البییبازگردانی دشت س

 ( 4، صفحه 1، جدول 2017و همکاران،   Dadsonمنبع: ) یالبیس

 در مدیریت خشکسالی راهکارهای مبتنی بر طبیعت -4-2-2

مزمن هستند )در طوالنی مدت ایجاد  ها معموالًخشکسالی در انتهای دیگر طیف تغییرپذیری آبی است. خشکسالی

و ناگهانی( هستند. خشکسالی نه تنها در مناطق خشک  مدتکوتاهحاد ) هابمقابل سیال ابند(، دریشده و ادامه می
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معمول کمبود آب  طوربهتواند در مناطقی که شود، بلکه میطور که اغلب اوقات نمایش داده میافتد، هماناتفاق می

پیچیده است و الگوی جهانی آن را (. خشکسالی بسیار Schippe ،2008و Smakhtinندارند، خطر فاجعه ایجاد کند )

 (. 2009و همکاران،  Eriyagamaتوان با طیف وسیعی از معیارها توصیف کرد )می

 
ل یده بم شدو س ستر یگندگخالو حوضه ی یل )چپ( و گثر ترکیدر کم ش گوج س رگ کمر می ن توی بر ط یعتر ندگخالو نختفف یتأث -5-4شکل 

 )رگست(

 

اشد که بترین تحلیل خطر خشکسالی در مقیاس جهانی ( شاید جدیدترین و جامع2016) تحقیق کاراو و همکاران

بود بارش. خطر خشکسالی از کمییرپذب: خطر، در معرض قرار گرفتن و آسیکندسه عامل مستقل را شناسایی می

تنش  وزراعی  ای جمعیت و تراکم دام، پوششهای شبکههای تاریخی، در معرض قرار گرفتن بر اساس تجمع شاخص

ی، اقتصادی و های سطح باالی اجتماعترکیبی از شاخص عنوانبهپذیری خشکسالی نیز آبی حاصل شده است. آسیب

( 6.4 های خطر و ریسک )شکلاند. نقشهزیرساختی تعیین شده است که در هر دو سطح ملی و محلی گردهم آمده

سیار خطرناک پذیری، حتی در مناطق بض قرار گرفتن و آسیبدهند که با اقدامات مناسب برای کاهش در معرنشان می

ل توجهی کاهش توان خطر خشکسالی را بطور قابمی ا،رالیا و جنوب ایاالت متحده آمریکاز جنبه خشکسالی مانند است

 تواند قابل توجه باشد.می راهکارهای مبتنی بر طبیعتها است که نقش داد. در این زمینه

 دلیلبهپیوسته در حال افزایش است که بخشی از آن  طوربهراوانی، شدت و مدت خشکسالی های اخیر، فدر دهه

ها بارترین خشکسالیباعث بدترین و خسارت 1یی ال نینوهواوآب، پدیده 2015-16ی هاسالتغییرات اقلیمی است. در 

متحده آمریکا )ناسا( و اداره ملی اقیانوسی در سراسر جهان شد. براساس گزارشات اداره ملی هوانوردی و فضایی ایاالت 

 دلیلبهرا شکست. این مورد  1880ترین سال از زمان شروع گزارش در سال رکورد گرم 2016(، سال NOAAو جوی )

 (.2017داده بود )ناسا، ترین رویدادهای ال نینو، رخیکی از قوی

                                                           
1 El Niño Weather Phenomenon 
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معطوف شده است که هدف آن واکنش نشان دادن  "و حرکت توقف"للی به خشکسالی به اقدامات المبینواکنش 

راهکارهای (. 2007و همکاران،  Wilhiteیابد ) ءاست. حرکت به سمت اقدامات پیشگیرانه و مبتنی بر ریسک باید ارتقا

چند منظوره است و ممکن است در  کند، معموالًکه به کاهش تأثیرات نامطلوب خشکسالی کمک می مبتنی بر طبیعت

راهکارهای مبتنی (. در حقیقت، ترکیب 2.4راتر از مدیریت تنوع و تغییر مورد استفاده قرار گیرد )جدول هایی فزمینه

 2شود )به فصل همان مواردی است که برای دسترسی به آب بیان می بالقوه برای کاهش خشکسالی اساساً بر طبیعت

 مراجعه کنید(.

 ات متعددبرای مدیریت خطر راهکارهای مبتنی بر طبیعت -4-2-3

مثال برای هر یک  عنوانبهتوان برای کنترل بیش از یک خطر استفاده کرد و می راهکارهای مبتنی بر طبیعتاز 

هم  - هابتاال(، 1.4مثال جدول  عنوانبهاز دو خطر سیل و خشکسالی قابل استفاده است. همانطور که قبال ذکر شد )

ب طبیعی و مصنوعی تاالتوانند در کاهش خطر بالیای طبیعی نقش داشته باشند. هر دو می –طبیعی و هم مصنوعی 

یک اسفنج طبیعی باعث به دام افتادن باران و رواناب سطحی، کاهش فرسایش  عنوانبهبا عملکردی شبیه موانع طبیعی، 

زیرزمینی( و یا با حفاظت از ای ههی سطحی به سفرهاآبشوند، )اغلب با هدایت های طوفان میزمین و تأثیر موج

هند. با افزایش دفعات دیکاهش خطر سیل و طوفان را نشان م خطوط ساحلی در برابر طوفان، توانایی مدیریت سیل و

 صورتبهآوری، هم تواند به تقویت تابمی راهکارهای مبتنی بر طبیعتهمچون  هابتاالبالیای طبیعی، درک عملکرد 

 بزرگتر کمک کند.های محلی و هم در مقیاس
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 ن(یی)بمال( و ریسک )پم یخطر خشکسمل یجهمن ی منقشه -6-4شکل 

 

ی عظیم، مورد حوضه رودخانه یانگ تسه در هابتاالدر  راهکارهای مبتنی بر طبیعتهای پتانسیل کی از نمونهی

رساند و منجر به به ثبت  1998آسای بزرگی را در سال میلیون نفر است که طوفان سیل 400چین، محل زندگی 

دولت چین،  "مشخصه راهبردی 32"ترین پاسخ سیاسی میلیارد دالر خسارت شد. برجسته 25مورد تلفات و  4000

 13میلیارد متر مکعب )یعنی  13های سیالبی با ظرفیت نگهداری کیلومتر مربع دشت 2900جهت بازیابی و ترمیم 

ک شبکه حفاظت یاستراتژی مدیریت خطر بالیای طبیعی بود. ( نوعی 2007و همکاران،  Wangکیلومتر مکعب( آب )

ب، در آن سوی تاالبرای مدیریت کیفیت آب، حفظ تنوع زیستی محلی و گسترش ذخایر طبیعی مبتنی بر  هابتاالاز 

شیلی  2010(. مثال دیگر مورد زلزله و سونامی است که در سال Xu، 2010و Pittockسیس شد )أرودخانه یانگ تسه ت

ب ساحلی تأثیر گذاشت تاالشدت بر دارایی و معیشت عموم جوامع در میلیارد دالر ضرر شد و به 30به لرزاند، منجر را 

(. پس از این رویداد، دولت با تأیید مزایای وسیع اکوسیستم OECD / UNECLAC، 2016)ذخیره ملی یالی، والپاراسو( )
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اعالم کرد. مثال دیگر طوفان کاترینا  1را مانند موقعیت رامسر ی ساحلیهابتاال، حفاظت از اکثر این DRRب در تاال

گرفتگی شد؛ از شهر دچار آب ٪80ساز شد )خیبار در ایاالت متحده آمریکا تارترین واقعه فاجعهکشنده عنوانبهاست که 

ای به فزاینده طوربهفعلی را که  DRRای هینفر آواره شدند( و شکست استراتژ 900000مصدوم و نزدیک به  1500

 خاکستری متمرکز شده بود، برجسته کرد. های کامالً زیرساخت - بندهاهای سیالبی شهر و سیلدیواره

دام انداختن رسوبات هبق ی، از طریپیسیسیم یها در دلتاطور که در مقدمه ذکر شد، از دست رفتن تاالبهمان

وئیزیانا، مجوز حفاظت لگذار ایالت طوفان بود. بعد از کاترینا، قانونرات یش تأثیدر افزا یباال دست، عامل مهم یدر سدها

های ساختمانینامهها، آیینگیری از خدمات کاهش خطر تاالبو ترمیم ساحل را صادر کرد و شهر نیواورلئان با بهره

 (.2015و همکاران،   Rogers؛ 2008و همکاران،  Jacobرا اصالح کرد )اش 

 برگی ندیریت خطرگو خشکسملی در شمخ آفریقم می ن توی بر ط یعترگ کمر  -2-4جدول 

  مخروجی رگ کمر می ن توی بر ط یعتندگخالو  نطملعمو نوردی

ت غذا و آب در یبهبود امن

( Atsebehaتسبها)آ-آبرهه ما

 وپی(ی)ات

 ها وگیر، دراز گودالو سیل خاک •

 های فرونشت یافتهگودال

تیشی به سایهای فرساتبدیل خندق •

 آوری آب جمع یها

که با عنوان منبع  ییهاتوسعه چشمه •

 دنییآب آشام

عی یطب یهاوه و گونهیدرختان م •

 کاشته شده

نیل زمیجامعه با تبد ییغذا ییخودکفا •

 یکشاورز یهانیاز کارافتاده به زم یها

 مثمرثمر

ق یافته از طریاری بهبود یآب یهاستمیس •

 ره آبیبرداشت و ذخ

جه یه و در نتشرفتیاهی پیپوشش گ •

دار در یشت پایمنابع آب و مع فیت بهتر خاکیک

ا یراماهااچهیحوزه در

(Haramayaی( )ات)وپی 

 اقدامات حفاظت از خاک و آب •

 یگذارمتیص و قیمقررات، تخص •

 کنندگان آبمصرف

 شتیمتنوع مع یهانهیگز •

ق یاز طر یکشاورز یورش بهرهیافزا •

 اری کارآمدیبذر بهتر، کود و آب

آب از  یهارییاختالفات و درگکاهش  •

زان یم میتنظ ین آب برایق وضع قوانیطر

 استفاده از آب

ق یدام از طر یوربهبود محصوالت و بهره •

 شتر در استفاده ازیب یوراستخرها و بهره

 یااری قطرهیق آبیآب از طر

ری در یپذبیش مقاومت جامعه و آسیافزا •

 یبرابر خشکسال

توانمند یبرداشت آب برا

در شهرستان  یاقتصاد یساز

 ا(ی)کن (Kituiکیتوی )

 اس کوچکیاری در مقیآب •

 سدهای شنی زیرآب •

 ع آبیره و توزیذخ یهاسازه •

و  یش تامین آب به نفع سالمتیافزا •

 شت یمع

 یسازیستی و غنیحفاظت از تنوع ز •

ق ساخت یرزمینی از طریز یهاآب

 شنی زیرآب یسدها

ری در برابر یپذجاد انعطافیا

ز یدر حوضه آبر یخشکسال

 گاگو( )اوگاندا(آ-آسوا

(Agago Aswa-) 

 افته گودال آب یبهبود  یهارساختیز •

 برداشت آب یساختارها •

 زیستمحیطحفاظت از  •

)صندوق  یصندوق گردان اضطرار •

سرمایه در گردش( و انجمن مصرف

 کنندگان آب

 ری بر سر آبیکاهش احتمال درگ •

ق یانتقال یافته از طر یهامارییکاهش ب •

 فیت آبیآب در نتیجه بهبود ک

ش دانش در مورد اقدامات حفاظت از یافزا •

ست مانند کاشت درختان چند یزطیمح

 منظوره

 اچهیفیت آب در دریابی کیباز

Kako 
(Uganda) 

 زیریت حوضه آبریمد •

 یهار پوششیکاشت درختان و سا •

 اهییگ

استفاده از مواد  یشرفته برایت پیظرف •

 یجاد فناوریا یبرا یمی محلبو

ریت یبه دست آمده در مد یهامهارت •

  نیز و حفاظت از زمیحوضه آبر

                                                           
1Ramsar Convention   ها(رامسر جهت حفظ تاالب 1971)کنوانسیون 
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، بسیار کمتر از یهای سیالبو دشت هابتاالهای طبیعی، مانند بومبا این حال، عملکردهای هیدرولوژیکی زیست

ها مشیآنها حتی بیشتر در ارزیابی خطشود، قابل درک هستند. در نتیجه، های خاکستری ارائه میآنچه در زیرساخت

های طبیعی در برخی شرایط میگیرند. سیستمریزی و مدیریت توسعه منابع طبیعی مورد اغماض قرار میو برنامه

کمک کنند و کاهش خطرات برای  یریگتوانند به جلوگیری از تأثیر منفی رویدادهای شدید هیدرولوژیکی به ضربه

دهند. اول، با کاهش فوری تأثیرات فیزیکی و باشند. آنها این کار را به دو روش انجام میته عموم مردم را درپی داش

های طبیعی بازی میدوم، با کمک به نجات مردم و بهبودی آنها پس از رخدادهای مهم. با این حال، نقشی که سیستم

های زمین ل زیادی از جمله سایر مشخصهکنند پیچیده است. تأثیرات آنها بر جریانات آبی و امواج طوفان به عوام

های طبیعی پویا هستند، به این معنی که این، سیستمبربسیار متفاوت است. عالوهبستگی دارد که در مناطق مختلف 

که تحت است خطرات را کاهش دهند، در حالیممکن است نقش آنها با گذشت زمان تغییر کند. بعضی اوقات، ممکن 

مثال، نشان داده شده است  عنوانبهزا هستند، کمک کنند. است به فرآیندهای طبیعی که مخاطرهشرایط دیگر ممکن 

خشک هستند، کاهش  رودخانه در آفریقای جنوبی جریانات سیل را در ابتدای فصل بارانی که نسبتاً  یی باالهابتاالکه 

 McCartneyشوند )شدن، باعث جاری شدن سیل می در فصل بارانی با اشباع کنند و بعداً دهند، اما رواناب تولید میمی

 یهاعی و روشیهای طبستمیکننده سمینگرانه توابع و عملکردهای تنظجزئی ی(. فقدان درک کمّ 1998و همکاران، 

شود. اغلب مشخص نیست که کدام عملکردها بزرگی شمرده می ی، همچنان شکاف علمDRRنه یر آنها در زمیتفس

 هاسالعبارتی بین فصول و بین کنند )بهشوند و چگونه این عملکردها در طول زمان تغییر میبه درستی انجام می عیناً 

شناخته شده جهت ادغام عملکردهای  یو روش ی(. فقدان اطالعات کمAcreman ،2003ّو   Bullockرجوع کنید به -

پیرامون آن را دشوار  راهکارهای مبتنی بر طبیعته ، توسعDRRگیری مربوط به ندهای تصمیمیتثبیت کننده در فرآ

ای دشوار است. فزاینده طوربه "طبیعی"های بومکند. پیچیدگی افزوده این است که تعریف یا حتی شناسایی زیستمی

که ممکن  -آیندای میاز دورنمای کنترل شده ،DRRبیشتر خدمات اکوسیستم در حال ایفای نقش در قالب فرآیندهای 

باشند یا نباشند. خدمات اکولوژیکی شامل تصفیه فاضالب شهری، صنعتی و کشاورزی یا  "طبیعی"است شامل عناصر 

(. بنابراین، آنها ارتباط 1.4 کادرو  TEEB ،2011باشد )تأمین فضای تفریحی و مدیریت رواناب شهری و روستایی می

و شرایط شدید  یست برای تعدیل تأثیرات تغییرات اقلیمقابل توجهی با دستورالعمل جدید شهری دارند، زیرا ممکن ا

ای از این استدالل شهری اعمال شوند. سنگاپور نمونه 1های شهری و حفاظت از مناطق کم ارتفاعیی در محیطهواوآب

داده ( ارائه Newman ،2010وکریدورهای سبز مصنوعی ) هابتاالرا برای طراحی برنامه سازگاری و تعدیل اقلیم با 

 است.

  

                                                           
  ایک به سطح درینزد 1
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 LafargeHolcim –ل در فرگنسه یگز س یریش یت آب و پیریند -1-4 کمدر

LafargeHolcim -ره یتوان از معادن سنگ برای ذخینشان داد که چگونه م -یک شرکت بزرگ مصالح ساختمانی

شده با استفاده از  یم شده و طراحیدر هر دو منطقه ترم یسازرهیت ذخیان استفاده کرد و ظرفیط طغیآب در شرا

 یهارساختیگسترش ز ین شرکت برایشود. ایل میشدن س یاز جار یریا جلوگیمعادن فعال باعث کاهش 

 یسال با شهردار 15ش از یشد، ب یاتیکامل عمل طوربه 2015که در سال  ییهابتاالجاد یل و ایاز س یریشگیپ

ون متر یلیم 2.5 یت کلیبلگراد در جنوب فرانسه کار کرد. مناطق استخراج شده در معادن به مخازن سیالب با ظرف

 د(.ینیرا کاهش دادند )شکل را بب یان در جوامع محلیل شدند و خطر طغیمکعب تبد

و جوامع  یمعادن با همکاری مقامات محل یبخشتوان یهادهد که توسعه طرحینشان م LafargeHolcimتجربه 

که از نظر تنوع  یبتاالشود، مناطق یم یریل جلوگیشود: از خسارت سیبرنده م-ک موقعیت برندهیمنجر به ایجاد 

 (.WBCSD ،c2015ابد )ییجامعه توسعه م یحیشود و مناطق تفریجاد میهستند ا یغن یستیز

 

 ل شده است.یبلگارد، جنوب فرانسه، به مخازن سیالب تبد یدر شهردار LafargeHolcimمعادن  |شکل 
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 ره آبیذخ یوست یپ -7-4شکل 

 های سبز و خاکستری وزیرساخت یهای فوق الذکر به لزوم مرور مجدد مفهوم کلی ذخیره آب در زمینهبحث

DRR  ( پیشنهاد می7.4( که مفهوم تداوم ذخیره آب را ارائه دادند )شکل 2010مک کارتنی و اسمختین ) .اشاره دارد

های ذخیرهای از گزینهای باید مجموعههای منطقهسازی در حوضه رودخانه و مقیاسریزی برای ذخیرهکنند که برنامه

محیطی و اقتصادی در برابر به بهترین نتایج زیستسطح )و ترکیبات آنها( را در نظر بگیرد تا بتوان سازی سطح و زیر

ناپذیر این روش بود زیرا طیف جدایی جز راهکارهای مبتنی بر طبیعت مفهوم .افزایش تغییرپذیری منابع آب دست یافت

و سفره هابتاالسازی طبیعی مانند سازی در نظر گرفته شده شامل اشکال مختلف ذخیرههای ذخیرهوسیعی از گزینه

سازی و نفوذ های شنی، ذخیره، تپههابتاالتصدیق کردند که  (2014)همچنین سایرز و همکاران  .ی زیرزمینی بودها

های مشروع مدیریت سیالب هستند و باید از آنها برای مدیریت سیل در کنار زیرساختدر ارتفاعات همگی از زیرساخت

به تنهایی از  اقدامات طبیعی مدیریت سیل لزوماً  .تفاده شودها اسمانند خاکریزها و دروازه "معمولی"های خاکستری 

توانند موارد مکرر )و کوچکتر( را تعدیل کرده و اگر همراه با زیرساختکنند اما میاکثر حوادث شدید محافظت نمی

ک یدر همان زمان، نتایج اولیه حاصل از بررسی  .دهدهای معمولی )خاکستری( استفاده شوند، هزینه آنها را کاهش می

نظیری حوضه آبریز در انگلیس نشان داد که محافظت معمولی از سیل و مدیریت طبیعی سیل ممکن است مزایای بی

 Sayersابد )ییی افزایش میهواوآبهای شدیدتر داشته باشد و مزایای ناشی از مداخالت طبیعی مدیریت سیل در آینده

های طبیعت محور یا تعبیه شده در طبیعت )مانند مدیریت کاربری حلکلی، ترکیبی از راه طوربه(. 2014ان، و همکار

های )مانند کانال "مسیر سخت"های سیالبی( و اقدامات انتخابی و اتصال مجدد دشت هابتاالسازی در اراضی، ذخیره

خدمات اکوسیستم بصورت  ءبرای مدیریت ریسک و ارتقاهایی را سازی کنترل شده و غیره( فرصترهیبای پس، ذخ

های زیرزمینی پتانسیل عمده مربوط به سفره راهکارهای مبتنی بر طبیعتی زیرزمینی وهاآب .کندهمزمان فراهم می

کلی تأثیرات تغییرات اقلیمی  طوربهای برای کاهش اثرات سو سیل و خشکسالی در هر منطقه/حوزه و تحقق نیافته
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ها و خدمات اکوسیستم در حفظ جریان رودخانه یمحیطی مهمی زیرزمینی نقش زیستهاآب .ونده را دارا هستندرپیش

 .ای برای توسعه و اقتصاد بشری هستندی زیرزمینی همچنین در حال تبدیل شدن به منبع مهم و فزایندههاآب .دارند

جریان رودخانه در دسترس است و در برابر تأثیرات تغییرات ی زیرزمینی بیشتر از هاآبمثال برای جوامع فقیر  عنوانبه

راهکارهای مبتنی بر خاک )یک ک جنبه مرتبط، نقش مدیریت بهتریپذیر نیستند. یی مانند افزایش دما آسیبهواوآب

ی زیرزمینی و همچنین حفظ رطوبت خاک، هاآب( برای مدیریت نفوذ است، بنابراین رواناب و شارژ مجدد  طبیعت

   .برای امنیت آب در تولید محصوالت است ویژهبهمهم  یعامل

وجود این ظرفیت فقط شامل آب م.های زیرزمینی ممکن است ظرفیت زیادی برای ذخیره آب داشته باشندسفره

منحصر به فرد  ی زیرزمینی یک بافرهاآبسفره  .شودهای زیرزمینی نیست بلکه آب اضافی را نیز شامل میدر سفره

یاد روبرو هستند، آب زمثال، در مناطقی که با تغییرات فصلی  عنوانبه .غلبه بر نوسانات تأمین طبیعی آب استبرای 

های خشک ورهآب شیرین در دسترس در د توان در زیرزمین ذخیره کرد تا متعاقباًهای مرطوب را میاضافی در دوره

 .ابدیبهبود 

 
  )1UTFI(گی شممتیک گز نلهوم نهمر زیرزنیوی سیل برگی آبیمری خالصه -8-4شکل 

 

افته است، ذخیره اضافی آب یا پیشرفته، شارژ یا تزریق، ارتقا یهای پخش ساده ذخیره زیرزمینی که از طریق روش

ا یها و/با ایجاد زیرساخت هایی که عمداًچنین تکنیک .تواند امنیت آب را افزایش دهدشیرین را فراهم کرده که می

 )2MAR (شارژ آبخوان مدیریت شده عنوانبهدهند، در مجموع اصالح محیط، شارژ طبیعی آب زیرزمینی را افزایش می

                                                           
1 Underground Taming of Floods for Irrigation 

2 Managed Aquifer Recharge 
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و همکاران،   Dillonرا دارد ) یتوانایی استفاده در اهداف مختلف راهکارهای مبتنی بر طبیعت نیا .شوندشناخته می

های تهی، بهبود ( از جمله به حداکثر رساندن ذخیره آب، پر کردن مجدد آبخوان2006 و همکاران،  Gale؛  2009

کیفیت آب، بهبود کیفیت خاک و ارائه مزایای اکولوژیکی شامل جوامع گیاهی وابسته به آب زیرزمینی یا افزایش جریان 

در مقیاس بزرگ، ممکن  MAR تآبخوان محور مانند مداخال راهکارهای مبتنی بر طبیعت .ها در پایین دسترودخانه

های مشابه است در شرایط فیزیوگرافیک خاص برای کاهش خطرات ناشی از سیل و خشکسالی در حوضه رودخانه

های در حال توسعه ویژه در کشورممکن است به یپذیرصرفه و مقیاسبههای پایدار، مقرونحلچنین راه .اعمال شود

حل ابتکاری به یک راه .پذیرند، مهم باشدیی بسیار آسیبهواوآبکه در برابر بالیای مربوط به آب و تأثیرات تغییرات 

و  Pavelic) خاص برای چنین مواردی ایجاد شده است طوربه) "1UTFI (تعدیل زیرزمینی سیالب برای آبیاری"نام 

 (. 2015؛ 2012همکاران، 

UTFI ی محلی هابهای باال در حوضه آبریز است، بنابراین سیالامل تسهیل شارژ مجدد آبخوان برای ذخیره جریانش

ه افزایش تولید دست را کاهش داده و همزمان با ایجاد آب زیرزمینی اضافی برای همه نیازهای انسانی از جملو پایین

ست که ک برنامه خاص ای  UTFI(.2015؛ 2012و همکاران،  Pavelicند )کیبا خشکسالی مقابله م محصوالت آبی،

نابع آب کند که مفراهم کرده و این امکان را فراهم می یتررا در منظر بسیار گسترده MAR عملکرد تثبیت شده

های ههای طبیعی )سفراز زیرساخت  UTFIتری مدیریت شوند.جامع صورتبهرزمینی در یک حوضه یسطحی و ز

ر مقیاس بزرگ د  "راهکارهای مبتنی بر طبیعت"یک سابقه استفاده کرده و از این رو اساساًمقیاسی بی زیرزمینی( در

وضعیت موجود  را با نشان دادن تحول مورد نظر از راهکارهای مبتنی بر طبیعت این مفهوم 8.4شکل  .دهدرا نشان می

کل باال ش –شود فاجعه سیل در پایین دست میهای مرطوب که اغلب منجر به )رواناب اضافی کنترل نشده در دوره

مای در حوضه رودخانه )شکل باال سمت راست، ن MAR سمت چپ( از طریق طیف وسیعی از انحرافات و ساختارهای

دست را کاهش داده و از یینهای زیرزمینی به دام انداخته، سیالب پاکه آب اضافی را در سفره دهدپالن( را نشان می

کل کند )شرا ایجاد می "بدون سیل و خشکسالی"ای کند )شکل پایین سمت چپ( و حوضهیری میها جلوگفاجعه

و برای  شودهای زیرزمینی ذخیره میکه آب اضافی در فصل مرطوب گرفته شده و در سفرهپایین سمت راست(، جایی

 .شودی خشک بعدی استفاده میهاسالآبیاری در 

UTFI  محیطی تبدیل کندر به مزایای اجتماعی و زیستیبا موارد زها را قصد دارد این ریسک: 

 آوری در برابر خشکسالی؛افزایش امنیت آب/ تاب 

 های عمومی/خصوصی برای جبران خسارات سیل؛کاهش هزینه 

 افزایش امنیت غذایی، تولید محصوالت کشاورزی، افزایش اشتغال و درآمد کشاورزان؛ و 

 هابتاالها و در رودخانههای خشک افزایش جریان پایه فصل. 

  

                                                           
1 Underground Taming of Floods for Irrigation 
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 فودی، تم میدر حوضه رودخمنه چمئو فرگ UTFIنلهوم  یمبیگرز -2-4 کمدر

های باال و های بزرگ در قسمتمرتب دارای طغیان طوربهکیلومترمربع(  160400حوضه رودخانه چائو فرایا )

که به شدت در بخش یمنابع آب .کندهای مربوط به ال نینو را تجربه میپایین حوضه بوده و همچنین خشکسالی

سازی زیرساخت ذخیره - ند، امکان احداث هرگونه مخزن جدید در مقیاس بزرگاهای اقتصادی تخصیص یافته

خاص نشان داد  طوربههای شارژ مجدد ساختگی ای صحرایی در حوضههآزمایش .برندخاکستری آب را از بین می

در باالدست مناطق  های مرکزی که عمدتاًهای زیرزمینی آبرفتی کم عمق در جلگهراحتی در سفرهتواند بهکه آب می

ای کشاورزی، هتی زیرزمینی در دشهاآبتواند کاهش سطح این امر همچنین می .یز قرار دارند، وارد شودخلسی

بر کاهش ن امر عالوهای .افتد، را جبران کندر اتفاق میببپمپاژ برای آبیاری محصوالت آ دلیلبهکه در طول سال 

میلیون دالر در سال درآمد کشاورزی برای تقویت معیشت هزاران  200بزرگی و خسارات ناشی از سیل، در حدود 

 .شودر ایجاد میتکهای خشخانوار کشاورز فراهم کرده که در نتیجه تامین آب اضافی موجود در دوره

برای ساخت زیربنای  .ی زمانی یک دهه یا کمتر جبران شونداههوانند در بازتیای حائز اهمیت مهیذارگهسرمای

مثال، کشاورزان باید تشویق شوند تا از زمین خود برای شارژ  عنوانبه .موفقیت سیستم، به مدیریت دقیق نیاز است

مدیریت به نفع جوامع پایین دست ا را هتشده که زیرساخ "مهماندارانی"به  مجدد استفاده کرده و بنابراین تبدیل

ازی و انگیزه کافی برای سازگاری ستت از سیل باید هماهنگی کلی، ظرفیمدیران منابع آب و مقامات حفاظ .نندکیم

به تحقیقات دقیق برای تعیین مناطقی  Chao Phraya تحقق این مطالعه در .مؤثر توسط کشاورزان را فراهم کنند

ه و همچنین تجزیه و تحلیل برای شناسایی ترتیبات که شرایط محیطی مناسب برای شارژ مجدد آبخوان داشت

 (2012و همکاران،  Pavelic) سازمانی قابل اجرا، نیاز دارد

 UTFI  نگهداری برکه ایجاد شده تحت |شکل 
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های هزینهای برپایی و های سرمایهمین هزینهأنتخاب دقیق سایت، طراحی سیستم، تن هدف نیاز به ایدستیابی به ا

محیطی دارد تا اطمینان حاصل شود که اجرا به تقاضای و آگاهی از تأثیرات بالقوه زیست عملیاتی، حاکمیت محلی

ائو فرایا تایلند در حوضه رودخانه چ UTFI زانداچشماین موضوع با بررسی  .دهدها پاسخ میمحلی، شرایط و محدودیت

 .دنی استزل( مثا2.4 کادر)

واند خطرات مربوط به سیل و تیم UTFI مانند راهکارهای مبتنی بر طبیعت هد کهدیموردی نشان ماین مطالعه 

همچنین از مطالب باال مشخص است که مزایای  .خشکسالی را کاهش داده و مزایای متعددی را به همراه داشته باشد

های آبریز با مساحت مثال در حوضه وانعنبههای بزرگ اجرا شود، هنگامی که در مقیاس UTFI اکولوژیکی - اجتماعی

 شود.هزاران کیلومتر مربع، بیشتر مشخص می

آزمایشی در گنگ  طوربهدر حال حاضر   UTFIدر هند است، UTFIدهنده پشتیبانیبرای تهیه شواهدی که نشان

هند اجرا شده است، اما ها در های تجدید آب زیرزمینی در مقیاس وسیع برای دههبا وجود اینکه برنامه .ودشیاجرا م

خیز مانند های سیلحوضه .تمرکز تنها بر مناطق کم آب بوده و هیچ تأکید واقعی بر مدیریت ریسک سیل نشده است

 (. برای حمایت از معرفیShah ،2009دهند )ی زیرزمینی را نشان میهاآبهای واضحی از کاهش سطح گنگ نشانه

UTFI ی در حال انجام استادر هند، یک رویکرد چهار مرحله (Pavelic  ،این مراحل عبارتند از: 2015و همکاران .)

 UTFI یبرا ییار باالیدشت گانجتیک سازگاری باال تا بس ٪70با یموقعیتی که قبال ثابت کرده است که تقر یابیالف( ارز

 یهاحوضچه یکه شامل نوساز الت اوتار پرادش،ی، آغاز شده در منطقه رامپور در ایشیک پایلوت آزمایدارد. ب( اجرای 

شینفعان از ابتدا و در طول آزمایرات است. ج( مشارکت ذیهایی برای شارژ و نظارت مستمر بر تأثروستا، نصب سازه

، بخش یو کشاورز یاریآب یهاو مقامات مرتبط با بخش یمحل یهای پایلوتی، از جمله مشارکت جوامع کشاورز

با طرح  یشیاست، انطباق پایلوت آزمایبا س ییت عموم جامعه. و د( همگرایاز مالکنان یاطم یها، براو رسانه یخصوص

 ی( و طرح ملUTFIکنندگان در برنامه شرکت یافت حق الزحمه برایماهاتما گاندی )امکان در ییاشتغال روستا

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana ن گنجاندن یهر مزرعه است(، و همچن ین آب برای)که هدف آن تأم

UTFI منطقه رامپور. یاریدر طرح آب 

تر جاد تجربه متنوعیدر حوضه گنگ، به منظور ا یشینما یهاتیاز سا یترجاد مجموعه گستردهیدر حال حاضر، ا

است. اگر  یزیرتر، در حال برنامهگسترده یت از اجرایحما یبرا یاتیعمل یهاتر در مورد روشیهای قوییو راهنما

راهکارهای ن یگزیک جای عنوانبهتواند ابد، مییا گنگ گسترش یا یمانند حوضه چائو فرا یاس بزرگیدر مق UTFIکرد یرو

 شود.ل یبا سطح بزرگ تبد یمعمول یسدها یبرا مبتنی بر طبیعت

 رپذیری و کاهش خطریینه تغیدر زم راهکارهای مبتنی بر طبیعتفعال کردن  یبرا ییهاچالش -4-3

 یها هم جهانوجود دارد. این چالش راهکارهای مبتنی بر طبیعتگسترده  یرش و اجرایپذ یبرا یادیز یهاچالش

 یروند نه صرفا برایبزرگ به کار م راهکارهای یبرا بر مکان هستند و غالباً  یا مبتنیک منطقه ی، خاص یو هم عموم

 ر است:یموارد زها شامل . چالشیریرپذییت تغیرینه کاهش خطر و مدیدر زم راهکارهایی
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 آب  یریرپذییخطرات مربوط به تغ یبرا یهای خاکستررساختیمرتبط با ز یهاحلتسلط قریب به اتفاق راه

(. به WMO ،2007های ساخت و ساز )تا دستورالعمل یعموم یهااستیاز س -ها دولت یدر ادوات کنون

جه در یدهندگان خدمات و در نتارائه، تخصص یاقتصاد یبازارها یریگن تسلط در جهتیب، این ترتیهم

در برابر توسعه  ین عوامل در مجموع منجر به سکون عمومیذاران و عموم مردم وجود دارد. اگتاسیذهن س

 ییکارآ عنوانبهوند که اغلب شیم این راهکارهادر برابر  یریو سوگ راهکارهای مبتنی بر طبیعتاستفاده از 

ا خاکریز که یوار بتنی یک دیاز  یریمثال، تصو عنوانبهگر، یعبارت دبه شوند.یها درک مستمیکمتر این س

 یها، منابع مالن امر منجر به فقدان مشوقیحاکم است. ا یفعل یهاوهیها و ششود، بر ذهنیمانع از ورود آب م

 ی،ریرپذییتغ تیرینه مدیتواند در زمیشود که میم راهکارهای مبتنی بر طبیعت یر الزامات توانمندسازیو سا

جاد و اعمال شود. این اینرسی ناشی از کمبود مستندات، یاز فجایع مرتبط با آب، ا یای ناشهکتغییرات و ریس

که منجر  راهکارهای مبتنی بر طبیعتشده در هنگام استفاده از  ییوجهرفص یهانهیهز ییارتباطات و شناسا

ن، یشود، است. همچن، مردم و اقتصاد مییکسترخا یهارساختیدادها به زید رویشد یهابیبه کاهش آس

 ید مرتبط با آب فقط وقتیها در حوادث شدنهیو افزایش هز راهکارهای مبتنی بر طبیعتاغلب اوقات ارزش 

تخریب شده و معلوم  یقابل توجه طوربههند( دیکه ارائه م یا )و خدماتهمستیشود که اکوسیتر مواضح

 بوده است. یناکافود که اقدامات معمول شیم

  کاهش خطرات  یواند براتیم راهکارهای مبتنی بر طبیعتعدم آگاهی، ارتباطات و دانش از آنچه که

زان یردر همه سطوح، از جوامع گرفته تا برنامه یخاکستر"متعارف" یاهحلهسه با رایآب در مقا یریرپذییتغ

ق و یتحق یاز سطح ناکاف یناش ین امر تا حدی(. اWMO ،2006ارائه دهد ) یذاران ملگتاسیو س یانطقهم

نه و سود یه هزیل و تجزیز نظر تحلاویژهبهاست،  DRRمرتبط با  راهکارهای مبتنی بر طبیعتتوسعه در 

 .یای خاکسترهحلاهسه با ریدر مقا این راهکارهاعملکرد 

 یل، خشکسالیاز س یکاهش خطرات ناش یو ساخته شده برا یعیطب یاهترساخیعدم درک چگونگی ادغام ز 

نه کاهش یدر زم راهکارهای مبتنی بر طبیعت یت در اجرایظرف ی، کمبود کلیکل طوربهو تغییرپذیری آب و 

راهکارهای مثال،  عنوانبهوجود دارد.  این راهکارها یل به اجرایکه تما یدر موارد یریسک در حوزه آب، حت

ح داده شد، هنوز به ی، که در باال توضUTFIی مانند اهگسترد یاههدر مقیاس بزرگ و حوض مبتنی بر طبیعت

 عنوانبه راهکارهای مبتنی بر طبیعتش هستند. اگر یده و فقط در حال آزماینرس یراهنما یاههمرحله کتابچ

ن ید/نوظهور معمول است. همچنیجد یهایهمه فناور یبرا ن مسئله احتماالً یده شود، اید "یفناور"ک ی

در تحت ف از کار افتاده و یضع یبا طراح راهکار مبتنی بر طبیعتیک یدهند که یرخ م یهنگامها بازدارنده

 کنند.یثیر قرار دادن موارد ذکر شده در باال کمک مأت

 یهاو سفره هابتاالها، مثال جنگل عنوانبه) یعیطب یهارساختیعملکرد ز یها در مورد چگونگعدم قطعیت 

س ین سرویتران، مرتبطیم جرینحوه تنظ ویژهبه) یستم از نظر عملیخدمات اکوس ی( و معناینیرزمیز

در مورد  یکمبود دانش کمّ یتواند به معنی(. موارد فوق میریرپذییت تغیرینه ریسک و مدیستم در زمیاکوس

 .یا خشکسالیل یمثال کاهش شدت س عنوانبه -اثرات مثبت باشد 
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 نه یدر زم راهکارهای مبتنی بر طبیعتمربوط به  یهاواضح از عملکرد پروژه یهایمشکالت در ارائه ارزیاب

است.  یبیحل ترکست و کدام راهیچ این راهکارست که یمشخص ن اوقات کامالً  ین، گاهیکاهش خطر. همچن

 یها، فقدان دستورالعملیهای خاکستررساختیو ز یک راهکار مبتنی بر طبیعتیب مناسب ین ترکییتع یبرا

 کردها وجود دارد.ی، ابزارها و رویفن

 یهایبا کاربر یهای احتمالیریتواند تنش و درگیم راهکارهای مبتنی بر طبیعت یاستفاده از زمین برا 

نیزم ماًیز اغلب مستقین یخاکستر یهارساختید توجه داشت که زین حال، بایجاد کند. با این این زمیگزیجا

راهکارهای مبتنی بر از  ین دارند. در حالی که برخیزم یرو یمیرمستقیرات نامطلوب غیا تأثیبر هستند 

ل و یاز داشته تا به کاهش اثرات سیاز حوضه رودخانه ن ی( فقط به بخش کوچکUTFIمثال  عنوانبه) طبیعت

 ابند.یدر کل حوضه رودخانه دست  یخشکسال

 ت فجایع مربوط به یریفعاالنه در مدکردهای انفعالی و نه ی، تسلط بر رویتر اما واقعک چالش ضمنیی

راهکارهای مبتنی بر استفاده از  یانهین زمیا سروکار دارد و در چنیکرد انفعالی با عواقب بالیک رویآب است. 

در برنامه یشتریار بیل بسیپتانس "فعال بودن"در صورت  راهکارهای مبتنی بر طبیعتمحدود است.  طبیعت

 ا را دارا است. یقبل از وقوع بال -ریسک  اقدامات کاهش یها و اجرایزیر
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 مقدمه -5-1

 - آب ریتمدی حیاتی هدف سه زمینه در را راهکارهای مبتنی بر طبیعت اجرای هایفرصت قبلی هایفصل حالیکه در

 از تریوسیع ددی فصل این است، کرده بررسی - فاجعه خطر کاهش و آب کیفیت افزایش آب، بودن دسترس در بهبود

 کشورها در بآ با مرتبط مزایای و مزیت چندین برای راهکارهای مبتنی بر طبیعت اجرای به مربوط هایجنبه ارزیابی

 .دهدمی نشان را شده آموخته هایدرس و خوب هاینمونه مختلف، مناطق و

 روبرو لفمخت هایشدت در آب به مربوط متفاوت یا مشابه هایچالش با توانندمی( فرعی مناطق و) مختلف مناطق

 ملهج از آب، منابع کلی مدیریت وضعیت همچنین و هیدرولوژیکی فیزیکی شرایط از ترکیبی از ناشی که شوند،

 - اجرای طحس و - متفاوت ترکیبی به منجر است ممکن این اگرچه. است مالی امور و اقتصاد ظرفیت، حاکمیت،

 در شده وختهآم دروس بنابراین و آورد وجود به را خاصی هایشباهت توانمی اما شود، راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 .کنند کمک یگرد کشور در راهکارهای مبتنی بر طبیعت اجرای زمینه در رسانی اطالع به توانندمی منطقه یا کشور یک

 در مقیاس حوضه راهکارهای مبتنی بر طبیعتاجرای  -5-2

 مدیریت حوضه -5-2-1

 رودخانه، ضهحو یک ژئوفیزیکی و بیولوژیکی هایویژگی است، شده داده توضیح 3-1 بخش در که همانطور

 تغییر ههرگون. گذاردمی تأثیر مکان و زمان طول در دستپایین در جاری آب کیفیت و کمیت بر مستقیم طوربه

 .دهد تغییر را هیدرولوژیکی هایویژگی این تواندمی( LULUC مثال عنوانبه) خصوصیات این در چشمگیر

 تواندمی هک باشد مبتنی بر طبیعتراهکارهای  از ایمجموعه شامل تواندمی زمین مدیریت بهبود بنابراین

 .دارد وجود مناطق همه در هاشیوه این از هایینمونه. دهد افزایش را آب امنیت کلی طوربه

 

 در توگندنی که گست رگ کمر می ن توی بر ط یعت گز گینجموعه شمنل زنین ندیریت به ود"

 "د د گفزگیش رگ آب گنویت نجموع

 

 آب منابع از حفاظت برای یافته سازمان رویکرد یک عنوانبه پیش سال 1500 به 1اهیم عمل سعودی، عربستان در

 حفظ مسئولیت و کنندمی کنترل را مراتع از استفاده جمعی طوربه ذینفعان طرح، این براساس. گرددمی بر زمین و

 منطقه در اراضی کاربری تغییر با همراه ایقبیله ساختارهای تضعیف. دارند عهده بر را آب منابع و بذر ذخایر زمین،

 یک عنوانبه هیما احیای برای ابتکاراتی حال، این با. شد زمان گذشت با هیما مدیریت برنامه تدریجی حذف به منجر

 ابتکارات(. AEDSAW ،2002) است شده گرفته نظر در طبیعی منابع و زمین از حفاظت از حمایت برای مدیریتی طرح

 کشورهای سایر در آنها با همراه فرهنگی/  سنتی دانش و زمین مدیریت باستانی یهاشیوه این احیای برای مشابهی

  (.1-5 کادر) است انجام حال در نیز اردن جمله از عربی منطقه

                                                           
1 Hima 
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 گردم در HIMA  میسیستم بمزیمبی -5-1

 از نیمی زندگی محل که زرقا، رودخانه حوضه در هیما زمین مدیریت سنتی هایشیوه احیای برای ایپروژه

 برداریبهره و زمین تخریب به منجر ناپایدار توسعه و منابع و زمین نامناسب مدیریت .شد اجرا است، اردن جمعیت

 اساساً  که بود شکل این به هیما زمین مدیریت هایشیوه سنتی، طوربه. است شده زیرزمینی آب منابع از حد از بیش

 آب کیفیت نظر از امر این همزمان، طوربه. کند بازسازی را خود طبیعی طوربه بتواند تا شودمی گذاشته کنار زمین

 و جمعیت افزایش از نتیجه یک عنوانبه حال، این با. شودمی زیرزمینی آب منابع در تنش کاهش باعث کمیت و

 .شد جایگزین شدید و مداوم کشاورزی با کشاورزی این کند،می محدود را تحرک که ایالتی بین مرزهای تعیین

 تصرف در تغییر با زمین پایدار مدیریت هایشیوه این به هیما از تغییر که است داده نشان همچنین تحقیقات

 تشدید بیشتر خشک فصل در محصول برای دولتی هاییارانه صدور و خصوصی زمین مالکیت به ایقبیله از زمین

 مدیریت حقوق انتقال با محلی جوامع تا شد تالش هیما، زمین مدیریت هایشیوه احیای پروژه چارچوب تحت. شد

 ارزش با بومی گیاهان کشت طریق از مثال عنوانبه) اقتصادی رشد افزایش همچنین نتایج. شود توانمند آنها به

 .داد نشان را زرقا رودخانه حوزه در طبیعی منابع از حفاظت و( اقتصادی

 تبادل برای سازیظرفیت آموزشی یهاکارگاه. شد ایجاد نیز جامعه و دولت مشارکت، پروژه اجرای چارچوب در

 مورد موضوعات ارتقا برای بخشیآگاهی یهاکمپین همچنین وها چالش و شده آموخته یهادرس مورد در اطالعات

 مؤثر ابزاری عنوانبه را hima روش( 2014) اردن مرتع ملی استراتژی، طرح این موفقیت اساس بر. شد انجام بحث

 .کرد لحاظ ملی مراتع حاکمیت به رسیدگی برای

Sources: Cohen-Shacham et al. (2016) and Ministry of Agriculture of Jordan (2014). 

Contributed by Carol Chouchani Cherfane (UNESCWA). 

 ایفزاینده اهمیت هستند رشد حال در سرعت به که شهرهایی به آب منابع حفظ زمینه در حوزه از حفاظت و ترمیم

 کشاورزی اراضی، کاربری تغییر زدایی،جنگل تأثیر تحت ایفزاینده طوربه آبخیز هایحوزه از بسیاری. کندمی پیدا

 جمعیت برای ویژهبه آب، تأمین بر آب حوضه تخریب. گیرندمی قرار وهواییآب تغییرات و جمعیت رشد معدن، فشرده،

 تشدید باعث مناطق سایر در دهد،می کاهش را آب خاص فصول از برخی در حداقل گذارد،می منفی تأثیر شهری

 دهد.می افزایش را شهری آب تصفیه و تأمین هایهزینه رواین از و کندمی مختل را آب کیفیت شود،می گرفتگیآب

 4-5 و 5-2 کادرهای به) است زدنی مثال کنیا علیا تانای حوضه وضعیت با آبخیز هایحوضه تخریب تأثیرات

 سال 45 طول در. کندمی تأمین را کنیا آبی برق نیروگاه از ٪50 و نایروبی آشامیدنی آب از ٪95 که ،(کنید مراجعه

 باغبانی تولید از حمایت برای آب تقاضای و است شده جایگزین کشاورزی مزارع با حوضه هایجنگل از برخی گذشته،

 جریانات کردمی شارژ را زیرزمینی هایسفره و رواناب آب زمانی که طبیعی یهابتاال به تجاوز .است یافته افزایش

 در رسوبات افزایش باعث زمین رانش و خاک فرسایش با همراه کشاورزی گسترش. دهدمی کاهش را خشک فصل

 هاجریان در رسوب افزایش و خشک هایدوره در آب عملکرد کاهش باعث عوامل این. است شده محلی هایرودخانه

 رسوبی یهاآبروان دلیلبه تجهیزات اختالالت و یافته کاهش خشکسالی با مقابله برای سیستم پذیریانعطاف. اندشده

 Hunink and) شودمی ٪33 از بیش موارد برخی در آب، تصفیه هایهزینه افزایش باعث مرطوب فصل در مملو

Droogers، 2011؛ TNC، 2015.) 
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راهکارهای  از استفاده در برق و آب و محلی هایدولت بهداشت، و آب تامین بخش مقامات زیاد عالقه وضعیت این

 آب کیفیت مورد در همچنین شهری، آب تأمین منابع از حفاظت برای آبخیزداری، مدیریت ویژهبه ،مبتنی بر طبیعت

 مواد و هاباکتری فشرده، کشاورزی از هاکشحشره و هاکشعلف، کودها توسط اینقطه غیر منبع آلودگی عمده طوربه)

 مدیریت به توجه افزایش رودمی انتظار .دهدرا شرح می (زداییجنگل از حاصل رسوبات و دامی تولیدات از حاصل مغذی

 نگهداری و برداریبهره یهاهزینه کاهش به - ساحل احیای وها جنگل احیای اراضی، از حفاظت ویژهبه – آبخیزداری

 کمک ظرفیت گسترش در قیمتگران گذاریسرمایه به نیاز در تأخیر و خدمات کیفیت بهبود شهری، آب خدمات از

 ساخته یهازیرساخت برای کارآمد مکمل یک عنوانبه تنها نه آبخیزداری مدیریت( Echavarria et al., 2015) کند

 محلی، اقتصادی توسعه یعنی دیگر، مهم مزایای ایجاد برای راهی عنوانبه بلکه شود،می تلقی "خاکستری" یا شده

 .شودمی دیده( LACC / TNC ،2015) هواوآب آوریتاب و زیستی تنوع از حفاظت شغل، ایجاد

 محیطیزیست خدمات برای پرداخت -5-2-2

 مستندترین و مشهورترین از یکی شد، آغاز 1997 سال در که نیویورک، شهر به آبرسانی سیستم نگهداری پرونده

 هایبرنامه اولین از یکی همچنین این. است حوزه از حفاظت برای راهکارهای مبتنی بر طبیعت اجرای هاینمونه

 بیشترین آب، از شده حفاظت حوزه سه امروز،. بود( PES) محیطیزیست خدمات برای شده پرداخت آمیزموفقیت

 برای سال در دالر میلیون 300 از بیش و دهندمی قرار نیویورک اختیار در متحده ایاالت در را فیلتر بدون آب تأمین

 برای جایگزین یک عنوانبه همچنین برنامه این. کندمی جوییصرفه شهر از نگهداری و آب تصفیه عملیات هایهزینه

 (.Abell et al., 2017) دارد هزینه دالر میلیارد 10 تا 8 بین آن تقریبی هزینه که آب خانهتصفیه یک ساخت

 غیر یا پولی) هاییمشوق( غیره و جنگلداری کشاورزی،) زمین از پایدار استفاده هایشیوه ازای در PES هایطرح

 مثال عنوانبه) محیطی خدمات از که کسانی که است این هدف. دهندمی ارائه کشاورزان یا زمین صاحبان به را( این از

 مثال عنوانبه)را  آن تأمین هزینه باید( رودخانه در آب بهتر کیفیت مثال عنوانبه) شوندمی مندبهره( آب سرویس یک

 کنند که معموالً به کسانی که آن را فراهم می( جنگل پوشش حفظ برای یا کود و آفات دفع سموم از بهتر استفاده برای

 صاحبان یا کشاورزان مثال عنوانبه) کند پرداخت (1-5 شکل) آنها تولید ادامه از اطمینان برای باالدستی هستند،

 .(زمین

 همچنین - دارد آبخیز حوزه PES هایطرح اجرای در زیادی تجربه( LAC) کارائیب و التین آمریکای منطقه

 ،2013 سال در. (Bennett et al., 2013) شودمی شناخته "آبخیز حوزه خدمات هایطرح در گذاریسرمایه" عنوانبه

-زیرساخت به خاص طوربه که کرد ایجاد کارگروه یک( ADERASA) آمریکا قاره فاضالب و آب نظارتی نهادهای انجمن

 تجربیات وتحلیلتجزیه و سازیسیستم آن مأموریت (.Herrera Amighetti, 2015) بود شده داده اختصاص سبز های

 و آب بودن دسترس در بهبود برای ابزاری عنوانبه سبز هایزیرساخت در گذاریسرمایه در التین آمریکای کشورهای

 معموالً اما باشند، داشته مختلفی نهادی اشکال توانندمی هاگذاریسرمایه این. است آب کیفیت زوال از جلوگیری

 منطقه سراسر هایدولت که شودمی تبیین واقعیت این با زیادی حد تا PES به عالقه این .شوندمی اجرا PES صورتبه

LAC، هستند ضعیف و محدود اجرای و نظارت کنترل، ظرفیت دارای اغلب مناطق، سایر مانند (Stanton et al. 2010؛ 

Embid and Martín, 2015 )خارج در ویژهبه – جامد زائد مواد دفع و آلودگی کنترل زمین، کاربری آب، منابع مدیریت 
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 شده غیرمتمرکز شهرداری سطح به بهداشتی و آبرسانی خدمات ارائه که کشورهایی در همچنین، .بزرگ شهرهای از

 مسئله این و، است شده واقع دیگر شهرداری قضایی حوزه در شهرداری یک آب منابع که نیست معمول غیر است،

 .(Jouravlev، 2003) کندمی ترپیچیده را آب منبع از حفاظت

( 3-5کادر ) آفریقا و( 2-5 کادر) اقیانوسیه-آسیا جمله از جهان، مناطق سایر در PES هایطرح موفق هاینمونه

 کامبوج، در آبخیز هایحوزه از محافظت اجزای با PES هایطرح مکونگ، رودخانه حوضه در فقط .است شده ثبت نیز

 طرح یک دارای که است آسیا شرقی جنوب در کشوری تنها ویتنام اگرچه است، شده ثبت ویتنام و تایلند الئوس،

 آمریکا دالر میلیارد 59 حداقل که زندمی تخمین( ADB) آسیا توسعه بانک (.Tacconi, 2015) است ملی PES رسمی

 نیاز مورد منطقه در اساسی نیازهای تأمین برای بهداشتی هایسرویس بهبود برای دالر میلیارد 71 و آب تأمین برای

 آزاد قبلی تصفیه هیچگونه بدون صنعتی و خانگی فاضالب ٪90-70 حدود تا که شودمی زده تخمین همچنین .است

 نیاز مورد گذاریسرمایه این از بخشی صرف. شودمی اکوسیستم بیشتر تخریب به منجر که ،(ADB ،2013) شودمی

 راهی عنوانبه ایفزاینده طوربه مربوطه راهکارهای مبتنی بر طبیعت سایر و آبخیزداری هایحوضه از حفاظت برای

 .است شده پذیرفته هاچالش این با مقابله جهت در مناسب

 

 
 آبخیز حوزه PESمرسوم از  طرح یک -1-5شکل 
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 پمسلیک -آسیم نوطقه در PES تجربه -5-2

 چارچوب یک طریق از ویتنام در آبخیز هایحوزه از حفاظت به مربوط یهاچالش سایر و مالی کمبودهای

 در که ،(380 تصمیم، PFES جنگل) جنگل محیطیزیست خدمات برای پرداخت مورد در 2008 آزمایشی سیاست

 برطرف است، شده متمرکز محلی قراردادهای طریق از گردشگری اهداف برای اندازچشم از حفاظت و آب تأمین

 تأمین یهاشرکت و آبی برق یهاشرکت عمدتا خدمات، خریداران از حاصل محلی درآمد ،2009 سال در. شوندمی

 اپراتورها آب، از کنندگاناستفاده 2013 سال در ابزاری، فعال سیاست این به توجه با. بود دالر میلیون 4 حدود آب،

 ارائه که آبخیزداری خدمات برای مستقر جنگلی جوامع به دالر میلیون 54 کلی طوربه برق و آب هایشرکت و

 .(To et al., 2012) اندکرده پرداخت دادندمی

Contributed by Aida Karazhanova and Stefanos Fotiou (UNESCAP). 

 

 کویم ،NAIVASHA دریمچه در PES طرح -5-3

 "المللیبین اهمیت با بیتاال" عنوانبه هابتاال مورد در رامسر کنوانسیون تحت کنیا در Naivasha دریاچه

 کاربردهای، گل کشاورزی جمله از، تجاری فشرده باغداری و کوچک مقیاس در کشاورزی دو هر. است شده شناخته

 تنوع و بدتر فقر، اقتصادی خسارات، اکوسیستم خدمات تخریب به منجر که، دارند آبخیز حوضه در را زمین نامناسب

 .شودمی زیستی

 در هم سمینارها، و هاکارگاه مثال عنوانبه) محلی بسیار سطح در بخشی آگاهی و رسانیاطالع فشرده هایفعالیت

 .شد انجام ذینفعان همه و جامعه توسط خرید و فهم و درک افزایش برای( مزرعه از خارج در هم و داخل

 :است زیر موارد شامل دست پایین آب کمیت و کیفیت بهبود هدف با زمین مدیریت هایشیوه در تغییرات

 .ساحلی مناطق نگهداری و بخشیتوان •

 .دارشیب یهادامنه در فرسایش و رواناب کاهش برای چمن هایتراس/  نوارها ایجاد •

 و. آفات دفع سموم و کودها از استفاده کاهش •

 وری،بهتر بهره مزرعه برای محصوالت پوشش و پرمحصول میوه درختان و بومی درختان کاشت و زاییجنگل •

 .زیستی تنوع افزایش و فرسایش/  رواناب کاهش

 محصوالت توسعه سازمان و کشاورزی توسعه وزارت توسط کشاورزان به آموزش شامل همچنین پروژه این

 هایروش بهبود مزارع، وریبهره افزایش برای وخاکآب از حفاظت فنون قبیل از مسائلی درمورد باغبانی زراعی

 .بود ترارزش با و پربارتر زراعی ارقام از استفاده و علوفه ذخیره

 به دستیابی به اکوسیستم خدمات فروشندگان برای هم و خریداران برای هم اقتصادی هایمشوق از استفاده

 .بود برخوردار ملموس معیشتی مزایای از کهحالی در کرد، کمک آب و زمین مدیریت چشمگیر هایپیشرفت

Source: Chiramba et al. (2011). 

More information is available at: 

www.gwp.org/en/learn/KNOWLEDGE_RESOURCES/Case_Studies/Africa/Kenya-Shared-risks-

and-opportunities-in-water-resources-Seeking-a-sustainable-future-for-Lake-Naivasha/ 
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 توسط مالی هایکمک و دولتی هاییارانه طریق از آب، هایبودجه و جوییصرفه طریق از اغلب PES هایطرح

 حمایت برای ،(نوشابه یا بطری آب هایشرکت و آبی برق تولید هاینیروگاه شهری، برق و آب مانند) آب بزرگ کاربران

 در( Jouravlev, 2003 ؛Calvache et al., 2012) حوضه متوسط و زیاد ارتفاع با مناطق در آبخیزداری هایفعالیت از

 .هستند عمومی - خصوصی مشارکت دارای موارد از بسیاری در اساساً  آنها. شوندمی تأمین رودخانه حوضه پایین مناطق

 کادر) باالدست در خصوصی مالکان و کشاورزان جوامع، به پولی غیر و پولی هایانگیزه تأمین برای آب هایبودجه

 مزایایی که شودمی استفاده( غیره و هابتاال ها،جنگل) طبیعی هایاکوسیستم از حفاظت و بازیابی محافظت، برای( 5-4

 کاهش به کمک و ثابت و باال کیفیت با آب تأمین رسوب، بنابراین کنترل و فرسایش و سیل، کنترل آب، تنظیم جمله از

 .کندمی فراهم فرم طریق از آب پایین کنندگاناستفاده برای ، را(5-5 کادر) تجهیزات نگهداری و آب تصفیه هایهزینه

 مالی منابع مدیریت برای را مستقل نهاد یک که شودمی اداره موسس اعضای بین در قراردادی عقد با معموالً  وجوه این

 کندمی تعیین صندوق اهداف با مطابق آبخیز یهاحوزه از حفاظت یهافعالیت برای آنها هزینه صرف از اطمینان و

(Stanton et al. 2010 .)منطقه در فقط آبی منابع قبیل این از مورد 20 از بیش حاضر حال در LAC فعالیت حال در 

 (.Echavarria et al.، 2015) است

 غیر یا پولی) ییهامشوق( غیره و جنگلداری، کشاورزی) زمین از پایدار استفاده یهاشیوه ازای در PES یهاطرح

 .دهندمی ارائه کشاورزان یا زمین صاحبان به( این از

 میلیارد 25 حدود جوامع، و هاشرکت آب، تاسیسات ها،دولت ،Forest Trends توسط مارکیتال اکوسیستم طبق

 مثبت تأثیر تحت را زمین هکتار میلیون 487 و کردند هزینه 2015 سال در آب سبز هایزیرساخت پرداخت برای دالر

 کرده رشد سال در درصد 12 حدود 2015 و 2013 هایسال بین معامالت(. Bennett and Ruef, 2016) دادند قرار

 میلیارد PES ) 7/23های طرح این اتفاق به قریب اکثریت بودجه. است جذب سطح سریع افزایش دهندهنشان که است،

 یهاگذاریسرمایه بیشتر .شودمی تأمین اروپا کمیسیون از اروپا در و( 2-5 شکل) ملی هایدولت از( آمریکا دالر

 بزرگی یهابرنامه رهبری به "کاربر آبخیز حوضه یهاگذاریسرمایه" عنوانبه( آمریکا دالر میلیون 650 حدود) باقیمانده

 مشتریان از نمایندگی به که آب یهاشرکت یاها شرکت، شهرها آن موجب به، شودمی بندیطبقه ویتنام و چین در

 (.Bennett and Ruef, 2016) کنندمی پرداخت آب، مهم مناظر سرپرستی برای زمین صاحبان به، کنندمی اقدام خود
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 بمال )عفیم( TANA-NAIROBI آب صودو  -5-4

 مرتبط تهدیدات تا دهد فرصت حوضه ساکنان به تا شد اندازیراه 2015 مارس در علیا نایروبی تانا آب صندوق

 معیشت بهبود ضمن نایروبی آبی منابع تأمین هدف با صندوق این این، بر عالوه. دهند کاهش را حوزه تخریب با

 خشکسالی برابر در مقاومت به کمک نتیجه در و شده انتخاب آبخیز یهاحوضه در فصلی جریان حفظ کشاورزی،

 داوطلبانه هایکمک طریق از توسعه، اول سال چهار در و است خصوصی و دولتی مشارکت یک صندوق این است.

 جهانی تسهیالت جمله از دارد، وجود مهمی جانبه چند دهندگانبودجه. کند جمع آمریکا دالر میلیون 4 توانست

 جمله از ذینفع، چندین این. است صندوق اعتبار طول در دالر میلیون 7 کمک آن هدف که( GEF) زیستمحیط

 بخش اعضای و نایروبی آب خدمات منطقه، فرمانداران شورای جنگل، خدمات آب، منابع سازمان شهرستانی، دولت

  .است آورده هم گرد را خصوصی

 هایروش بهترین اتخاذ به را کشاورزان تا کندمی استفاده نوع در خسارت جبران هایمکانیسم از آب صندوق

 جبران هایبسته این. کند ترغیب کاریجنگل و کارآمد آبیاری نصب ساحلی، بافرهای ترمیم کشاورزی، مدیریت

 و تجهیزات بذر، کشاورزی، محصوالت تولید مورد در آموزش و سازیظرفیت آب، هایقابلمه انواع شامل خسارت

 تمرکز نشده آسفالت روستایی هایجاده رسوبات کاهش بر همچنین آب صندوق. است شیری بزهای مانند هاییدام

 کشاورزان ملی فدراسیون و سبز کمربند جنبش جمله از محلی شرکای با همکاری با آب صندوق امروز، به تا. دارد

 (.2017، همکاران و Abell) است کرده کار کشاورز 15000 از بیش با کنیا

 مداخالت در متحده ایاالت دالری میلیون 10 گذاریسرمایه یک که داد نشان آب صندوق تجاری پرونده

 افزایش از ساله 30 زمانی بازه در اقتصادی سود دالر میلیون 21.5 زیاد احتمال به آب صندوق رهبری به حفاظت

-آب تصفیه در اندازپس از و بزرگتر، کنندگان تولید و کوچک مالکان برای کشاورزی محصوالت بازده برق، تولید

 .دارد (TNC ،2015) وفاضالب

 
 نایروبی باال-تانا آب مالی صندوق شکل: مکان
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 هایزیرساخت با مقایسه در راهکارهای مبتنی بر طبیعت بهداشت، و آشامیدنی آب تامین بخش در کلی طوربه

 بودجه از ٪5 از کمتر برق و آب هایشرکت ،LAC منطقه کشورهای در. شودمی بودجه کمبود شدت به خاکستری

 این رسدمی نظر به اگرچه کنند،می گذاریسرمایه( پرو شهرهای از برخی استثنای به) سبز هایزیرساخت در را خود

 هایفعالیت انگلستان در (.Bennett and Ruef, 2016؛ Echavarria et al., 2015) است افزایش حال در هاتخصیص

 100 که است زده تخمین اخیر گزارش. دهدمی اختصاص خود به را آب شرکت هزینه ٪1 از کمتر معموالً  آبخیزداری

 از مواردی به رسیدگی برای" شد خواهد هزینه 2030 و 2015 یهاسال بین انگلیس آبریز هایحوضه در پوند میلیارد

 در پوند میلیارد 30 از بیش که"سیل از نگهداری و حفاظت و کشاورزی آب، کیفیت وفاضالب،آب خدمات ادامه جمله

 و آب تصفیه فعلی استانداردهای حفظ و( WFD) اروپا اتحادیه آب چارچوب بخشنامه الزامات تأمین برای انگلیس

 رویکردهای اتخاذ با" که زندمی تخمین گزارش این ،WFD برای پوند میلیارد 30 این از ". شودمی هزینه فاضالب

. (Indepen، 2014، p.1) "شد خواهد جلوگیری هزینه پوند میلیارد 1 تا 300 از آب، بخش توسط آبریز حوضه تروسیع

 گزارش این در که کربن، مدیریت و سیل خطر کاهش زیستی، تنوع برای ترگسترده مشترک مزایای گرفتن نظر در

 .کند بیشتر آبخیز حوزه مدیریت برای را مالی بحث تواندمی است، نشده ذکر

-سرمایه توانندمی آب هایشرکت و هاشرکت شهرها، که دهدمی نشان LAC کشورهای و انگلستان مورد دو هر

 چنین دهدمی نشان که دارد وجود زیادی شواهد. باشند داشته راهکارهای مبتنی بر طبیعت در بیشتری گذاری

 حفاظت مانند مشترکی منافع حال عین در هستند، مناسب تجاری نظر از و بوده صرفه به مقرون هاییگذاریسرمایه

 که است بدیهی. کنندمی ایجاد را آموزش و مشاغل و وهواآب تغییرات با سازگاری جامعه، مزایای زیستی، تنوع از

 و آبخیزداری هایحوزه مدیریت زمینه در بیشتر هایهزینه آن از فراتر که داشت خواهد وجود ایآستانه معموالً

 از مشترک سودهای اگر حتی شود،می متوقف گذاریسرمایه از کافی بازده ارائه از راهکارهای مبتنی بر طبیعت

. گفت را همین توانمی نیز خاکستری هایزیرساخت برای ،حال این با. شود لحاظ آن در نیز سبز هایزیرساخت

 مشترک تحلیلی چارچوب یک به نیاز خاکستری،-سبز رویکردهای بهینه ترکیب و هاآستانه این شناسایی بنابراین،

 مدیریت نظر از سبز و خاکستری هایزیرساخت منافع-هزینه ارزیابی برای( مشترک عملکرد هایشاخص مثال عنوانبه)

 آبخیز حوزه مقیاس در اراضی مدیریت هایطرح برای PES اجرای و سوال دارد. طراحی در اهداف سایر و مربوطه آب

 آبخیز یهاحوزه خدمات ارائه و آب از استفاده و زمین باالدست سطح از استفاده بین معلولیوعلت روابط ایجاد مستلزم

 به دستیابی و دارند هاشیوه این بر کنترل مؤثر که ذینفعانی سازماندهی و شناسایی دستی،پایین کاربران برای .است

 که دارد سوال وجود این همیشه. تغییر است حال در دائماً بازار اجتماعی در و سیاسی شرایط همچنین و پایدار توافق

 است؟ خوب مناسب اقدامات و قانون با انطباق پاداش اینها برای حد، چه تا و آیا،
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 گز یک  ر کل سهم و دگرند عمونی یمرگنه  میبرنمنه که کشور میی: 2015 سمل در آبخیز  میحوزه گز حلمظت برگی عمونی  مییمرگنه -2-5شکل 

 نومطق گسمس بر کوود ممنشمرکت

 

 هایزیرساخت در گذاریسرمایه مزایای و ارزش ارزیابی برای مشترک مفهومی چارچوب یک به خود نوبه به این

 ویژهبه – خدمات دهندگان ارائه و آب هایشرکت برای ویژهبه باشد، دشوار است ممکن که دارد، نیاز خاکستری و سبز

 بودجه به بنابراین و خدمات ارائه هایهزینه یابندنمی بهبود کامل طوربه هنوز که - متوسط و کوچک شهرهای در

 دانش و محدود تجربه. دارد بستگی نگهداری و برداریبهره برای حتی موارد، برخی در حتی و گذاریسرمایه برای دولت

 "خاکستری" یا شده ساخته یهازیرساخت ترجیح با همراه ،(آنها مدت طوالنی پایداری و) راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 محدود بسیار نظارت و کنترل ظرفیت، با. باشد اضافی چالش یک تواندمی سیاستمداران، و مهندسان از بسیاری سوی از

 طوربه آب حوزه هایفعالیت برای برق و آب هزینه که نیست آورتعجب زمین، کاربری کنترل و آب منابع مدیریت برای

 و راهکارهای مبتنی بر طبیعت هایطرح در مشارکت و پشتیبانی پذیرش،. آن وجود صورت در حتی - است کم کلی

PES هایبیمه به زمین صاحبان مثال عنوانبه. نیست کافی هنوز اما است، ضروری ذینفعان از وسیعی طیف میان در 

 راهکارهای مبتنی بر طبیعت اجرای و تلفیق ارزیابی، برای قوی قانونی پشتوانه. دارند نیاز مدت طوالنی مالی پشتیبانی

 باشد حیاتی اندازه همان به تواندمی( غیره و سبز انرژی هوایی،وآب تغییرات کشاورزی،) سیاست مختلف اهداف در

 (.6-5 کادر مثال عنوانبه)
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ودو  5-5  - FONDO PARA LA CONSERVACIÓN DEL AGUA) کویتو آب ذخیره صتت

FONAG) 

 LAC منطقه در آب یهاصندوق ترینموفق از یکی شاید و اولین اکوادور در( FONAG) آب حفاظت صندوق

 و دامداری کشاورزی، نامناسب اقدامات دلیلبه کنند،می تأمین را کیتو پایتخت شهر آب که آبریز یهاحوضه. است

 و( EPMAPS) آب طریق از کویتو، شهرداری ،2000 سال در، وضعیت این به پاسخ در. شوندمی تهدید جنگلداری

 امانتی صندوق FONAG .(Lloret ،2009) کرد ایجاد را The Nature Conservancy (TNC) ،FONAG همکاری با

 است. شده طراحی ساله 80 دوره یک در فعالیت برای که است

 منطقه در آب بزرگ کنندگانمصرف بیشترین شامل که شودمی تأمین آن اعضای کمک طریق از آن بودجه

 حفظ و بازیابی حفاظت، از حمایت FONAG اهداف. است( غیره و بطری آب شرکت آبجوسازی، برق، و آب)

 هایبرنامه صورتبه آن مداخله.(. FONAG ،n.d) است آن اطراف مناطق و کویتو آب کننده تأمین آبخیز هایحوضه

 و( اولویت دارای مناطق بر نظارت و زیستمحیط آموزش آب، مدیریت گیاهی، پوشش بازیابی ارتباطات،) مدت بلند

 تحقیقات محیطی تاتمرکز زیست با تولیدی هایفعالیت از حمایت رنجی از که است مدتکوتاه هایپروژه همچنین

 و غیردولتی و دولتی هایسازمان محلی، مقامات جامعه، مختلف ذینفعان فعال مشارکت با FONAG. کاربردی دارد

 .کندمی کار آموزشی مؤسسات

 ترینقدیمی عنوانبه. است دالر میلیون 1.5 از بیش ساالنه بودجه و دالر میلیون 10 از بیش FONAG بودجه"

 Andean و páramo یهاجنگل از هکتار 40،000 از بیش بازیابی و حفاظت زمینه در FONAG آب، رسمی صندوق

 جای به fund. است کرده عمل موفق محلی خانواده 400 از بیش با همکاری جمله از مختلف هایکارراه طریق از

 خانگی یهاباغ مانند خود نوع در خسارت از آب صندوق پایدار، کشاورزی و ترمیم حفاظت، برای مستقیم پرداخت

 بر FONAG مستقیم، منبع با آب از حفاظت یهافعالیت بر عالوه. کندمی استفاده جامعه یهاپروژه از پشتیبانی و

 در اضافی آبخیز هایحوزه عوامل بسیج برای ارتباطات و زیستمحیط آموزش آبخیزداری، هایحوزه اتحاد تقویت

 ارتباط برقراری برای هیدرولوژیکی دقیق نظارت برنامه یک همچنین FONAG. است متمرکز آب حوزه از حفاظت

، 2017، همکاران و Abell) "است کرده ایجاد دانشگاهی موسسه چندین با همکاری در گذاریسرمایه نتایج بهبود و

 (.115 ص

Contributed by Andrei Jouravlev (UNECLAC). 
 

 هایزیرساخت با مقایسه در راهکارهای مبتنی بر طبیعت بهداشت، و آشامیدنی آب تامین بخش در کلی طوربه

 توانندمی هاشرکت و مالی مؤسسات، کشور از خارج در گذاریسرمایه نظر از. شودمی مالی دچار کمبود بسیار خاکستری

 اشخاصی .باشند داشته PES و راهکارهای مبتنی بر طبیعت طرحهای مالی تأمین و حمایت در تأثیرگذاری و مهم نقش

 استانداردهای و مقررات، قوانین به بندیپای مسئولیت تنها نه کنندمی فعالیت کشور از خارج در گذاریسرمایه در که

 نظر در شامل که ملل سازمان مسئوالنه گذاریسرمایه اصول به باید بلکه، دارند را میزبان کشورهای محیطیزیست
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-زیست ریسک مدیریت ابتکار (.PRI ،2006 باشند بندپای نیز، است حاکمیت و اجتماعی، محیطی عوامل کامل گرفتن

 تشویق با، زنجیره سراسر در "سبز" تجارت بودجه از همچنین که، چین کشور از خارج مدیریت طرح برای محیطی

 از خارج گذاریسرمایه یهاپروژه مزایای و محیطیزیست یهاهزینه کمیت تعیین برای"ها شرکت و مالی مؤسسات

گیری، تأمین تصمیم برای ایپایه عنوانبه، آب از استفاده و انرژی مصرفها، آالینده تخلیه مختلف انواع جمله از، کشور

 عواملی باید محیطیزیست مزایای وها هزینه محاسبه، کمی وتحلیلتجزیه کاربرد از اطمینان برای...  .کندمی حمایت

 استانداردهای از لزوم صورت در که حالی در، بگیرد نظر در را محیطیزیست وضعیت و میزبان فناوری توسعه سطح مانند

 ص، GFC / IAC / CBA / AMAC / IAMAC / CTA / FECO ،2017)" شود استفاده معیار عنوانبه باید المللیبین

3.) 

 شهری مناطق در راهکارهای مبتنی بر طبیعت اجرای -5-3

 .شودمی مناطق بیشتر در شهرها از زیادی تعداد برای آب مدیریت یهاچالش تشدید باعث شهرنشینی در تسریع

 زندگی شهری مناطق در جمعیت از( 2014) ٪80 تقریباً ، توسعه حال در جهان در منطقه ترینشهری، LAC منطقه در

، اندمانده باقی روستایی عمدتاً آفریقا و آسیا اگرچه .برسد ٪86 به 2050 سال تا شودمی بینیپیش نسبت این، کنندمی

 شوندمی ارزیابی سال در درصد 1/1 و 5/1 با ترتیب به که کنندمی تجربه را شهرنشینی نرخ ترینسریع مناطق این

(UNDESA ،2015.) 

 در هایگاهسکونت این برای را بالقوه مزایای از ایگسترده طیف شد، داده توضیح باال در که همانطور آبخیزداری،

 دیگری یهافرصت خود شهرها داخل در موضعی راهکارهای مبتنی بر طبیعت اجرای .کندمی فراهم شهری رشد حال

 انجام اقدامات، نیویورک شهر مورد در مثال، عنوانبه .کندمی فراهم چندگانه آب مدیریت اهداف به دستیابی برای را

 در و بوده صرفهبهمقرون که است شده داده نشان سبز هایزیرساخت با خاکستری هایزیرساخت افزایش برای شده

 (.6-5 کادر) است برخوردار توجهی قابل مزایای از حال عین

 نظر از توانندمی شده، ساخته یهابتاال و سبز یهابام تا نفوذ غیرقابل سطوح احیای از شهری، سبز یهازیرساخت

 چین "اسفنجی شهر" پروژه را آن نمونه که، باشند داشته مثبتی نتایج سیل کاهش و آب کیفیت، آب بودن دسترس در

 .(ببینید را 6-2 کادر) داندمی

 راهکارهای مبتنی بر طبیعت یک تواندمی فاضالب تصفیه برای شده ساخته یهابتاال فاضالب، و آب زمینه در

 همچنین و آبیاری جمله از آشامیدن قابل غیر مصارف چندین برای مناسب کیفیت با پساب که باشد صرفه به مقرون

 هیچگونه بدون فاضالب کل درصد 80 از بیش با .کندمی فراهم را( 7-5 کادر) انرژی تولید جمله از اضافی مزایای

 یهابتاال ،(WWAP ،2017) توسعه حال در کشورهای از برخی در درصد 95 از بیش و جهان سطح در قبلی تصفیه

 حاضر حال در ییهاسیستم چنین. کنند فراهم اندازه هر در جوامع برای را خوبی یهافرصت توانندمی شده ساخته

 نسبتاً  شرقی آفریقای در آنها - آفریقا و( 8-5 کادر) عرب منطقه در جمله از دارد، وجود جهان از منطقه هر در تقریباً 

 .هستند رایج
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 راهکارهای مبتنی بر طبیعتهای محلی و ملی چارچوب -5-4

 مدیریت خاص نتایج به دستیابی برای ،هاشهرداری و آب بزرگ کاربران مانند محلی، ذینفعان توسط اغلب اگرچه

 اجرای تقویت در مهمی نقش ایمنطقه و ملی سطح در ترگسترده یهامشارکت وها چارچوب اما شوند،می هدایت آب

 مهم بسیار راهکارهای مبتنی بر طبیعت اجرای بر نظارت و تسهیل برای ملی قوانین. دارند راهکارهای مبتنی بر طبیعت

کنند،  رهبری بتوانند برای اینکه( EC/  2000/60 بخشنامه( )WFD) اروپا کمیسیون آب چارچوب دستورالعمل .است

 فراهم دولتی غیر هایسازمان حتی و حاکمیت قانونگذاری، هایفعالیت از دیگر بسیاری برای را اساسی چارچوبی

 اهمیت درک با. است حرکت حال در حوضه کل و ریسک بر مبتنی پایدار، جامع، رویکرد یک سمت به اروپا. کندمی

 و ارزش گرفتن نظر در با همچنین امر این محلی، و ایمنطقه ملی، سطح در ذینفعان با تعامل و متعدد مزایای ارائه

 پراکنده، لودگیاویژهبه و آب، کیفیت (.9-5 کادر) است شده مشخص اکوسیستم خدمات از ایگسترده طیف بر تأثیر

 سیل اصلی تمرکز منطقه دومین .است مرتبط آشامیدنی آب هایحوضه بهبود به نیاز با اغلب که است اصلی هدف یک

 کمک برای را راهکارهای مبتنی بر طبیعت پتانسیل( EC/  2007/60 بخشنامه) اروپا اتحادیه سیل دستورالعمل. است

 و شده مدیریت نشینیعقب ساحل، مجدد تغذیه زنی، شوره) ساحلی دفاع یهاسیستم طریق از سیل خطر کاهش به

 ارتقا (SUDS) شهری پایدار زهکشی یهاسیستم و "طبیعی سیل مدیریت" روستایی، آبریز حوضه همچنین و( غیره

 اتحادیه زیستی تنوع استراتژی. است زیستی تنوع دادن دست از با مقابله به توجه اصلی محورهای از دیگر یکی .دهدمی

 است "گیریتصمیم درها اکوسیستم خدمات ادغام "خواستار و شناسدمی رسمیت به را موضوع این 2020 سال تا اروپا

(EC, 2017b, p. 6.) 

 نظر از توانندمی شده، ساخته یهابتاال و سبز یهابام تا نفوذ غیرقابل سطوح احیای از شهری، سبز هایزیرساخت

 .باشند داشته مثبتی نتایج سیل کاهش و آب کیفیت آب، بودن دسترس در

 نیویور  شهر: شهری توظیممو در رگ کمر می ن توی بر ط یعت -5-6

 پایداری به عمومی عالقه، آب کیفیت به مربوط مقررات به پاسخ در، 1990 سال از(، NYC) نیویورک شهر در

 سبز یهازیرساخت از که طبیعت بر مبتنی مختلف یهاروش، شهری زمین مدیریت در یافته تکامل یهاپارادایم و

 مورد در را مقرراتی، رسید تصویب به 1972 سال در که( CWA) تمیز آب قانون. است شده اجرا یابد، می استقرار

 از مجوز اخذ بدونها آالینده تخلیه ،CWA طبق. کندمی وضع متحده ایاالت سطحی یهاآب بهها آالینده تخلیه

 نیویورک مانند شهرهایی به اصلی CWA در اصالحات .شد غیرقانونی یهاآالینده تخلیه ملی سیستم برنامه طریق

 به شهری رواناب ورود با که کنند، تهیه( CSO) فاضالب سرریز کنترل در مدتی طوالنی یهابرنامه که دارد نیاز

 . .(n.d، متحده ایاالت EPA) شودمی آغاز شهر فاضالب سیستم

 در شده ساخته یهازیرساخت و زمین طبیعی، منابع مدیریت زمینه در جدید یهااستراتژی به توجه با

PlaNYC، زیستمحیط از حفاظت وزارت شهر، جامع پایداری برنامه اولین (DEP) در را خود سبز زیرساخت برنامه 

 رواناب تصفیه و تصرف در  طبیعت بر مبتنی "خاکستری" و سنتی رویکردهای طرح این .کرد منتشر 2010 سال

 جریان در 2008 سال در که بود صرفهبهمقرون محاسبات اساس بر طرح این (.DEP ،2010) کندمی ادغام را شهری

 یهاآب مدیریت خاکستری و سبز هایروش محاسبات این .شد انجام شهر در هواوآب پایدار مدیریت برنامه تدوین
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 .کرد مقایسه را تاسیسات در شده نگهداری یا نگهداری یهاطوفان از حجمی واحد هر ساخت هزینه نظر از طوفانی

 که شودمی باعث نهایت در متعارف CSO نگهداری تسهیالت با مقایسه در سبز یهازیرساخت پایین یهاهزینه

 یهابفاضآل توسط که را نفوذ قابل غیر مناطق از ٪10 از بیش در شده ایجاد رواناب متر میلی 25 اولین تصرف شهر،

 بر مبتنی رویکردهای سایر و شودمی ارائه شده ساخته یهابتاال سبز، یهابام بیوسوال،، باران یهاباغ با ترکیبی

 .کند پیشنهاد ،(2008، نیویورک شهر) طبیعت

 اما شود،می اجرا، آب نرخ کنندگان پرداخت از حاصل بودجه با، DEP توسط عمدتا سبز یهازیرساخت طرح

 صاحبان به و کندمی استفاده شهری یهاآژانس دیگر ایسرمایه یهازیرساخت یهاگذاریسرمایه دیگر از همچنین

. برسد حداکثر به شهری مختلف یهاکاربری در سبز یهازیرساخت از استفاده تا کندمی مالی کمک خصوصی امالک

 و زیرزمینی یهازیرساخت کم، نفوذپذیری با خاک از دور به نشستن مناسب تسهیالت با اجرای اصلی یهاچالش

 .است بوده همراه زمان طول در سیستم عملکرد حفظ و خیابانی مبلمان

 Stormwater Capture Greenstreets و Bioswales مانند عمومی بودجه با طوفانی سبز زیربنایی هایسیستم

 از ٪90 تقریباً  طول در را آنها سرشاخه مناطق در شده تولید یهاآبروان تمام توانندمی که دارند ایاندازه معموالً

 خود در( روزانه بارندگی متر میلی 30-25 مثال عنوانبه) افتدمی اتفاق ساالنه که مرطوب یهواوآب حوادث تمام

 قابل مشترک مزایای است ممکنها سیستم این که دهدمی نشان میدانی مداوم نظارت، حال این با .دهند جای

 از هوا دمای کاهش زیستی، تنوع افزایش باعث سبز یهازیرساخت که است این بر اعتقاد .باشند داشته توجهی

 تحت .شوندمی محیطی زیست سرپرستی برای ییهافرصت ایجاد و جوامع به بخشیدن زیبایی زدن، سایه طریق

 یهاداده از استفاده با مثال، عنوانبه .دهند کاهش نیز را سیل خطرات است ممکنها سیستم همین، خاص شرایط

 یک در واقع متر 125 بیولوژیک نگهداری تاسیسات که دریافتند، De Sousa et al. (2016) ساله، چهار میدانی

 چهار را منشعب منطقه یک در شده ایجاد یهاآبروان از درصد 60 و 77 ،70 نیویورک، کوئینز، سیل مستعد بخش

 شدید رویدادهای فقط و( n = 78) شدید غیر حوادث ترتیب به(، n = 92)  حوادث همه طول در خود اندازه برابر

(n = 14) است گرفته. 

، آب تبخیر نهان گرمای دلیلبه است ممکن، اندهشد طراحی طوفان آب جذب برای که سبز زیرساختی یهاسیستم

 منهتن، در( عکس) Jacob K. Javits کنوانسیون مرکز هکتاری 7/2 سبز سقف. باشند داشته نیز حرارتی مزایای

 و کندمی حفظ رشد فصل طول در را بارش از نیمی از بیش آمریکا، متحده ایاالت در بزرگترین دومین نیویورک،

 کاهش را شهری گرمایی جزیره شدت ،(مشابه مدت در) روز در آب شودمی تبخیر آن از مترمیلی 2/3 متوسط طوربه

 دهدمی کاهش معمولی سیاه غشای سقف یک با مقایسه در را آن خارجی سطح دمای توجهی قابل طوربه و دهدمی

(Alvizuri et al. 2017؛ Smalls-Mantey, 2017.) 

Contributed by Franco A. Montalto (Drexel University). 
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عت -5-7 کمر می ن توی بر ط ی یه ورگی به حرکت رگ   بودم نوظوره چود - فمضتتالب تصتتل

 شده سمخته ی مبتمال

 اهداف برای اجزای مفیدی اینها. مغذی مواد و کربن، آب: است شده تشکیل اساسی جز سه از خانگی فاضالب

 (.WWAP, 2017) هستند زیستی انرژی تولید یا غذا پرورش مانند مختلف

 بشر ساخته یا شده ساخته یهابتاال از استفاده خانگی، فاضالب تصفیه برای راهکار مبتنی بر طبیعت یک

 گرفته نظر در زابیماری عوامل و آلی مواد کاهش برایها سیستم این، تصفیه یهاسیستم بیشتر که آنجا از. است

 کیلوگرم 5/4 حدود ساالنه انسان که آنجا از. دارند متفاوتی کارایی فسفر، و نیتروژن کاهش مورد در اما، اندشده

 یهابتاال از خروجی پساب ،(Mateo-Sagasta et al. 2015) کندمی تولید فرد هر در فسفر کیلوگرم 6/0 و نیتروژن

 برای آب از مناسبی بسیار منبع به را آن و باشد مغذی مواد این از باالیی نسبتاً مقادیر دارای تواندمی شده ساخته

 کند. آبیاری تبدیل

 استفاده مورد گیاه نوع به بسته که هستند جهان هایاکوسیستم ترینسازنده جمله از نیز شده ساخته یهابتاال

 توده زیست زیادی نسبتاً مقادیر تولید به قادر محل، یهواوآب و.( Typha spp یا Phragmites australis معموالً )

 فواصل در توانمی را توده زیست این (.Vymazal, 2013; Zhang et al., 2014; Mekonnen et al., 2015) هستند

 یهاسوخت مشابه نیز گیاهان این اکثر کالری مقدار .شود استفاده زیستی سوخت عنوانبه تا کرد برداشت منظم

 مورد کمتر حتی بیوگاز تولید برای آنها پتانسیل. (Morrison et al., 2014) است Acacia spp مانند سنتی احتراق

 .A از استفاده هنگام خاص، طوربه .دهدمی نشان را تحقیقات اولیه کننده امیدوار نتایج که است، گرفته قرار بررسی

donax، پیشی سورگوم یا ذرت از متان بازده موارد برخی در شود،می شناخته پیکر غول نی عنوانبه همچنین 

 60 روستای یک پز و پخت سوخت نیازهای از ٪12 حدود که شودمی زده تخمین .(Corno et al., 2016) گیردمی

 .(Avellán et al., 2017) شود تأمین شده ساخته بتاال یک توده زیست از تواندمی آفریقا صحرای جنوب در نفره

 مستقیم غیر طوربه و باشد داشته مختلفی اهداف تواندمی راهکارهای مبتنی بر طبیعت این از استفاده بنابراین

 را انرژی امنیت افزایش و چوب یهاسوخت به اعتماد کاهش طریق از جنگل از حفاظت افزایش مانند ،هاجنبه سایر

 .دهد قرار تأثیر تحت

Contributed by Tamara Avellلn (UNU-FLORES). 

 

 منفی مرزی تأثیرات ندرت به آنها. باشد سودمند فرامرزی منظر زاویژهبه تواندمی اکوسیستم بر مبتنی مداخالت

 رفاه و معیشت برای اکوسیستم خدمات ارتقا و حفظ طریق از مثال عنوانبه زیادی مزایای توانندمی عوض در اما دارند،

 در UNECE باشند. کنوانسیون داشته حوزه کل غذا برای و تفریحی زیستگاه، و آب تنظیم تمیز، آب جمله از انسان،

 جهانی چارچوب یک( "آب کنوانسیون") المللیبین یهادریاچه و فرامرزی آبی هایگذرگاه از استفاده و حفاظت مورد

 کشورهای همه .دهدمی ارائه راهکارهای مبتنی بر طبیعت ارتقا در فرامرزی همکاری از حمایت برای دولتی بین و حقوقی

 اکوسیستم رویکرد یک خود آب کنوانسیون .بپیوندند کنوانسیون به توانندمی 2016 مارس از متحد ملل سازمان عضو
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 صورت در و حفاظت از اطمینان مرزی، تأثیرات کاهش و کنترل جلوگیری، به موظف را طرفین زیرا دهدمی ترویج را

 .است شده اجرا کنوانسیون تحت اکوسیستم بر مبتنی فعالیت چندین .کندمیها اکوسیستم ترمیم لزوم،

 ل ومم و نصر در شده سمخته ی مبتمال -5-8

 ساخت امکان آزمایشی پروژه یک. دارد را فاضالب تصفیه برای شده ساخته یهابتاال از استفاده سابقه مصر

 به منجر شده ساخته یهابتاال. کرد آزمایش را قاهره شمال کیلومتری 55 بیلبیس، در شده ساخته یهابتاال

 بندی بسته یهاکادر ساخت جهت اکالیپتوس درختان آبیاری برای که شد دوم سطح در شده تصفیه فاضالب پساب

 کرده کمک زیرزمینی آب منابع حفظ و آب مصرف در جوییصرفه به پروژه این رو، این از. گرفت قرار استفاده مورد

 .است

 زیرا است صرفه به مقرون طوالنی زمان مدت در که است کرده ثابت همچنین طبیعت بر مبتنی سیستم این

 که شد این بر تصمیم نتیجه، در. بود معمولی فاضالب تصفیه یهاسیستم از کمتر برداریبهره و ساخت یهاهزینه

 .یابد گسترش نیز شهرداری در دیگر مناطق به طرح این

. است آلوده بسیار خانگی و صنعتی کشاورزی، نشده تصفیه یهابفاضآل تخلیه دلیلبه لبنان در لیتانی رودخانه

 غلظت افزایش به منجر این. کنندمی کار حدی تا فقط یا هستند غیرفعال یا منطقه این در فاضالب هایخانهتصفیه

 در آب جریان تصفیه برای شده ساخته بتاال سیستم یک. است شده رودخانه در زابیماری عوامل و مغذی مواد

 در را بتاال پساب کیفیت نتیجه در و بردمی بین از را آالینده جرم ٪90 تا ٪30 بین و شده طراحی لیتانی رودخانه

 تخلیه کانال طریق از آب شده تصفیه یهاآبپس. دهدمی قرار محیطیزیست المللیبین استانداردهای مجاز محدوده

 .شوندمی هدایت لیتانی رودخانه به

Contributed by Carol Chouchani Cherfane (UNESCWA). 
 

 در راهکارهای مبتنی بر طبیعت جذب ءارتقا برای عملی هایفرصت توانندمی همچنین مرزی حوزه هایسازمان

 به آن قدمت که ،(ICPR) راین از حفاظت المللیبین کمیسیون، مثال عنوانبه .کنند فراهم ساحلی کشورهای میان

 توسط که بود ییهابرنامه وها فعالیت اصلی هسته در راهکارهای مبتنی بر طبیعت این از پیش گردد،می بر WFD دوره

  (.10-5 کادر) است شده اجرا آن عضو کشورهای

 نقشی راهکارهای مبتنی بر طبیعت که را جدیدتری فرامرزی حوزه هایسازمان استقرار WFD تأسیس، ابتدای از

 استها نمونه این از یکی اروپا شرقی جنوب در ساوا رودخانه حوضه .است کرده تحریک کند،می بازی آنها در اساسی

 و سیل کاهش از اکوسیستم خدمات طریق از مشترک مزیت چندین راهکارهای مبتنی بر طبیعت اجرای آن در که

 .(11-5 کادر) کندمی ایجاد بهتر ناوبری و اکوتوریسم به مربوط اقتصادی رشد تا گرفته زیستی تنوع از محافظت

 که، دارد وجود ملی سطح در راهکارهای مبتنی بر طبیعت ترویج نظارتی یهاچارچوب از ییهانمونه همچنین

 در گذاریسرمایه بر نظارت و تنظیم برای ملی قانونی چارچوب یک که جایی است،( 12-5 کادر) پرو تجربه آن نمونه

 .شد تصویب سبز یهازیرساخت

 سیستم کلی پذیریانعطاف ساخت به آن در که است روشی همچنین راهکارهای مبتنی بر طبیعت کلیدی مزیت یک

 نیست، تأثیرگذار مثبت موارد این در اغلب راهکارهای مبتنی بر طبیعت در گذاریسرمایه بازده ارزیابی .کندمی کمک
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 در .شوندمی گرفته نظر در اجتماعی و محیطی زیست منفی موارد ندرت به خاکستری یهازیرساخت در که همانطور

 تأمین دادن دست از به منجر تواندمی حتی مکان یک در آب تأمین برای شده ساخته منظوره یک یهازیرساخت واقع،

 است شده مشاهده چین گودال سه سد با که همانطور شود، هیدرولوژیک با مرتبط دیگر یهامکان در آن کیفیت یا

(Zhang et al., 2014). 

 ترهگسترد سیاست چارچوب از بخشی عنوانبه ملی سطح در راهکارهای مبتنی بر طبیعت بزرگ مقیاس اجرای

 فضایی ریزی برنامه مانند مکمل اهداف با - سیل مدیریت مورد این در - آب مدیریت خاص هدف یک به دستیابی برای

 میلیارد 5/2 بودجه با برنامه مثالی برای آن است. اینهلند  Room for the River‘ که برنامه زیستمحیط از حفاظت و

 طبیعی یهارودخانه ،هارودخانه ساحلی مناطق ینترهپیشرفت از محافظت منظور به و شد آغاز 2009 سال در یورو

 ایجاد و منحرف یهارودخانه پذیر، آسیب غیر نواحی از برخی امتداد در را( راهکارهای مبتنی بر طبیعتها )رودخانه

 فراهم را شده محافظت زیستی هم تنوع و اضافی سازی هم ذخیره شده احیا یهابتاال .کرد طراحی آب ذخیره مناطق

 از ای نمونه عنوانبه همچنین برنامه این .دهندمی افزایش را تفریحی و زیبایی یهافرصت اینکه ضمن کنند،می

 و ریزی برنامه مرحله دو هر طول در محلی و ملی مقامات بین نزدیک همکاری بر مبتنی که "سطحی چند حاکمیت"

 .(.Room for the River، n.d.a.، n.d.b) استها پروژه اجرای

های مشارکتی در مدیریت آب و کاربری اراضی فراهم مکانیزمی را برای فهم روش راهکارهای مبتنی بر طبیعت

های مدیریت منابع طبیعی تست شده مجهز های سنتی و روشاز دانستنیها را کرده و معاوضه اطالعات در برخی نمونه

های گزاری و فعال نمودن مشارکت در بین گروهتوانند از طریق فرمول(. آنها می5-5و  1-5های کادرنموده است )مثال: 

های خیریه ها، بخش خصوصی، و آزانسمجزا در سطح جامعه، شامل دولت ملی و محلی، ذینفعان محلی و سازمان

ی یاد گرفته هادرسها و ها، موفقیتکمک کننده بوده لذا اعضای جامعه را برای اجرا، پایش و گزارش در مورد سرمایه

 شده قدرتمند نمایند.

 فراهم را بررسی امکان یا کنندمی اجباری را راهکارهای مبتنی بر طبیعت مربوطه یهاچارچوب از بسیاری اگرچه

 از یکی .دارد بستگی مختلف یهاگزینه مزایای وها هزینه از تری دقیق بررسی به اغلب نهایی تصمیمات، کنندمی

 است( قانونی نظر از چه و قانونی نظر از چه) آنها تأکید چارچوب/  نظارتی/  قانونی توسعه اخیر توجه قابل یهاویژگی

 لحاظ گذاریسرمایه یهاگزینه ارزیابی در، هیدرولوژیکی نتایج از محدودی مجموعه فقط نه و، مزایا تمام است الزم که

 گیریتصمیم بهبود به منجر که است مزایا وها هزینه ارزیابی برای دقیق سیستماتیک رویکرد یک مستلزم امر این .شود

 (.13-5 کادر) شودمی سیستم کلی عملکرد و

 سیستم کلی پذیریانعطاف ایجاد به آن در که است روشی همچنین راهکارهای مبتنی بر طبیعت کلیدی مزیت یک

 کندمی کمک
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شی ی مپروژه گز یی متجربه: گروپم گت مدیه WFD و رگ کمر می ن توی بر ط یعت -5-9  در آزنمی

 شممل دریمی نوطقه

 سال از. است آبی یهااکوسیستم تقویت و محافظت طریق از آب پایدار مصرف ترویج اروپا اتحادیه WFD هدف

 تخریب یهااکوسیستم بازگرداندن برای اروپا کمیسیون توسط فعال طوربه راهکارهای مبتنی بر طبیعت، 2013

 مدت برای را آبزی یهااکوسیستم مزایای از حفاظت و آب منابع به مدت طوالنی دسترسی تا است شده ترویج شده

ها روش، شواهد کمبود اما، دکنمی پشتیبانی راهکارهای مبتنی بر طبیعت کاربرد از WFD اگرچه. کند فراهم طوالنی

 یهاحلراه اثربخشی سازی بهینه وها ذاریگسرمایه توجیه برای. شودمی آن عملی کاربرد مانعها دستورالعمل و

 ،2017 و 2016 سال در(. EC ،2015) است الزم مشترک فراملی شواهد پایگاه یک، راهکارهای مبتنی بر طبیعت

راهکارهای  بزرگ یهاپروژه برای پیشنهادی فراخوانهای و داد قرار هدف را نوآوری و تحقیقاتی برنامه یک کمیسیون

 .کرد منتشر پایگاه این توسعه برای را مبتنی بر طبیعت

 در این راهکارها به کارگیری بر تأکید. است گرفته شتاب عضو کشور چندین در راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 در بالیا خطر کاهش و اروپا اتحادیه شهروندان زندگی کیفیت بهبود برای شهری بازآفرینی برای ویژهبه و شهرها

راهکارهای مبتنی بر  گسترده پذیرش ارتقا در ویژهبه Horizon 2020 چارچوب برنامه. است اروپا اتحادیه شهرهای

 مشترک اساسی قانون چارچوب یک WFD(. Faivre et al., 2017) است بوده مهم بسیار شهری حوزه در طبیعت

 اندرکاران دست و گذاران سیاست تالش رغم علی. هاآب قرار عضو کشورهای اختیار در را آب از پایدار استفاده برای

 است ناشناخته مردم عموم برای هنوز راهکارهای مبتنی بر طبیعت، آنها کاربرد و هدف مورد در ارتباط برقراری برای

 کشور به کشوری از مسئله این بعالوه،(. Voulvoulis et al., 2017) است مانده باقی آزمایشی مراحل در اغلب و

 چه و است، شده گنجانده قانون در روشی چه به و اندازه چه تا راهکارهای مبتنی بر طبیعت که است متفاوت دیگر

 .است شده داده مختلف یهاسازمان به آنها تحویل و and ارتقا برای هاییمسئولیت وها نقش

 است، "شمال دریای پایدار منطقه" برای Interreg Vb 2014-2020 برنامه از بخشی که طبیعت، با ساخت پروژه

 اتحادیه ساحلی مناطق و طبیعی آبریز یهاحوضه در راهکارهای مبتنی بر طبیعت عملی اجرای از حمایت هدف با

 انجام یهاگیرینتیجه اولین از برخی .ابزارها یاها دستورالعمل تدوین و آزمایشی آزمایش نتایج تبادل طریق از اروپا

 ریزی، برنامه مراحل در ذینفعان و محلی جوامع مداوم مشارکت( ii) محلی، شرایط از: از عبارتند خلبانان این از شده

 بر نظارت( III) و است، مشروط خلبانان اجرای و آمیز موفقیت شروع برای که است شده ثابت نگهداری و طراحی

 جذب از حمایت برای شواهد پایگاه ایجاد برای انجام حال در خلبانان ارزیابی و راهکارهای مبتنی بر طبیعت عملکرد

 است آن فاقد هنوز عملکرد یهاشاخص از دار معنی و عملی مجموعه یک حال، این با. هستند مهم بسیار ترهگسترد

(Di Giovanni and Zevenbergen, 2017). 

Contributed by Chris Zevenbergen (IHE Delft). 
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عت -5-10 کمر می ن توی بر ط ی یت در رگ  نمو و آب ندیر وه در آب خد  WFD گجرگی زنی

 رگین رودخمنه حوزه: گروپم گت مدیه

 چشمگیر ترمیم و العاده فوق آلودگی سابقه 1999-1950 دوره در، اروپا یهارودخانه بزرگترین از یکی راین، رود

 کمیسیون تحت 60 و 1950 دهه در نظارت مشترک استراتژی توسعه با آنچه. است داشته را گذشته دهه چهار در

 توسعه به دستیابی برای یکپارچه مدیریت جامع استراتژی یک به شد، آغاز( ICPR) راین از حفاظت للیالمبین

 .سیل توسعه یافت کاهش و پیشگیری و اکولوژیکی ترمیم انتشار، کاهش آب، کیفیت یهاجنبه شامل پایدار،

 یکپارچه مدیریت .است کرده ایجاد را اروپا اتحادیه در آب یکپارچه سیاست ICPR کار ،1990 دهه آغاز از

 با ،1987 سال از اکوسیستم بهبود با 1950 سال از ICPR: است یافته توسعه ICPR در گام به گام رودخانه حوضه

 . امروزه1999 سال از زیرزمینی آب مسائل با و( سیل مورد در اقدام برنامه) 1995 سال از آب کمیت مقادیر

 تعهد یک آبریز حوضه یک در کشورها همه بین الزم همکاری و آب مدیریت در فرامرزی و گسترده رویکردهای

 .است اروپایی

WFD کرده تعیین اروپا اتحادیه عضو کشورهای برای آب یهاسیاست در را جدیدی استانداردهای اروپا اتحادیه 

( رودخانه حوضه منطقه) رودخانه آبریز حوضه یک درون انتقالی و ساحلی یهاآب وها دریاچه، روان یهاآب .است

 .شوند هماهنگ ممکن حد تا باید استفاده و حفاظت یهاجنبه و شودمی گرفته نظر در اکوسیستم یک عنوانبه

 بینیپیش را شده اصالح مدیریتی برنامه یک سال شش هر( EC/  2007/60 بخشنامه) سیل و WFD دستورالعمل

 سال در که مختلفی اقدامات اجرای با راهکارهای مبتنی بر طبیعت برای سیالب دستورالعمل اصلی عناصر .دکنمی

 بدون و برنده اقدامات عنوانبه که است شده داده نشان شد تشکیل راین یهاسیل مورد در اقدام برنامه در 1998

 و آب کیفیت مورد در بلکه، دارند سیل از جلوگیری در مثبتی تأثیر تنها نه که وندشمی گرفته نظر در پشیمانی

 گسترش یا و نگهداری آبریز، حوضه کل در آب احتباس مانند مواردی جمله از .دارد وجود نیز محیطی زیست

 نگهداری مناطق ایجاد کمتر، شدت با کشاورزی خاک از استفاده احیا، اقدامات دایک، جابجایی سیالب، یهادشت

 .غیره و

 هدایت سیاسی تعهدات توسط که فرایندی که کرد ادعا نتوامی ،ICPR دستاوردهای و تجربیات به توجه با"

 دو هر حال، این با. ... است آور الزام قانونی اقدامات از استفاده با رویکرد یک از پذیرتر انعطاف و ترمؤثر شودمی

 ".است تکراری و مستمر روند یک قانونی اجرای و سیاسی تعهد بین مناسب تعادل یافتن و است نیاز مورد عنصر

(Schulte-Wülwer-Leidig, n.d., p. 9). 

Contributed by Anne Schulte-Wülwer-Leidig (ICPR). 
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 سموگ رودخمنه حوزه در فرگنرزی  مکمری گ میت و ط یعی ی مدگرگیی گرزش -5-11

 و صربستان، کرواسی، هرزگوین و بوسنی توسط شده تصویب، ساوا رودخانه حوضه در چارچوب نامهتوافق

 آب همکاری طریق از منطقه پایدار توسعه نامه توافق این اصلی هدف. درآمد اجرا به 2004 سال در اسلوونی

 توسعه بنابراین، خطرات و آب پایدار مدیریت و ناوبری للیالمبین رژیم یک ایجاد مورد در خاص اهداف با، فرامرزی

 .هاآب پیوند هم به را زیستمحیط از حفاظت و ناوبری

 بزرگترین میزبان این. است برخوردار اهمیت از برجسته زانداچشم و بیولوژیکی تنوع دلیلبه ساوا رودخانه حوضه

 دست هنوز سیالب دشتهای این از ای عمده بخش. است اروپا در آبرفتی ساحلی جنگلی چوب یهاجنگل مجتمع

 بزرگ مناطق. ندکنمی پشتیبانی زیستی تنوع و سیل تخلیه از اکوسیستم خدمات انواع انجام با و هستند نخورده

 .هستند اروپا در سیل کنترل یهاسیستم ترینمؤثر از ساوا نگهدارنده

 مدیریت با. اندهشد شناخته گردی بوم توسعه برای کانونی نقاط عنوانبه ساوا رودخانه حوضه در رامسر سایت هفت

 زیستمحیط به حساس مناطق از که حالی در کنند تقویت را ای منطقه و محلی اقتصاد نندتوامی آنها، مناسب

 حوضه مدیریت برنامه اولین در ساوا رودخانه حوضه اکوسیستم خدمات و شده حفاظت مناطق. ندکنمی محافظت

 جمله از، دارد WFD الزامات با مطابق مطابقت که است این اصلی قوت نقطه، است شده ادغام( 2014) ساوا رودخانه

 .آب مدیریت به مربوط مسائل اصلی موارد همه به پرداختن در راهکارهای مبتنی بر طبیعت کامل شناخت

 مرزهای از خارج در چه و داخل در چه است آب به وابسته ارزشمند یهااکوسیستم از غنی ساوا رودخانه حوضه

 اقتصادی اهمیت از و دارند مختلفی عملکردهای آبرفتی و ای جلگه دشتی یهاجنگل .شده حفاظت مناطق

 ذخیره را هواوآب به مربوط کربن توجهی قابل مقدار، ندکنمی فراهم را ارزشمندی یهاچوب آنها: برخوردارند

 وها جنگل این یابد، کاهش زیرزمینی آب سطح اگر حال، این با .ندکنمی جلوگیری خاک فرسایش از و ندکنمی

 زمانی تا سیالب دشت یهابتاال نگهداری برجسته ظرفیت، ترتیب همین به .شودمی خراب آنها اکوسیستم خدمات

 یهابتاال احتباس حجم .دکنمی فراهم مردم برای را زیادی مزایای، باشند برخوردار مناسب آب رژیم یک از که

 زیادی مثبت مرزی تأثیرات و، هاآب کاهش، است زیاد آب سطح که هنگامی را سیل یهاقله و است برجسته ساوا

 ییهواوآب تغییرات نتیجه در که هستند آب منبع خشکسالی زمان در همچنین هابتاال این .دارد سیالب رژیم بر

 کم دست نباید که مزیتی، ندکنمی تصفیه را آب همچنین ساوا یهابتاال .هستند برخوردار ای فزاینده اهمیت از

 پرهزینه بسیار "خاکستری" زیرساخت با عملکردها این جایگزینی. دارند کمبود مؤثر خانه تصفیه گیاهان زیرا گرفت

، آب مدیریت هدف چندین همچنین و WFD محیطی زیست اهداف به دستیابی با مناطق این مؤثر مدیریت .است

 .هاآب ارائه را برنده حلراه یک

 

Contributed by Dragana Milovanović (ISRBC). 
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 (پرو) ECOSYSTEM گقتصمدی خدنمو حقو  ج رگم نکمنیسم -5-12

 ملی سطح در نظارتی چارچوب اولین 2014 سال اکوسیستم خدمات برای پرو خسارت جبران یهامکانیسم قانون

 هدف .است التین آمریکای در بهداشت و آشامیدنی آب تامین بخش در سبز یهازیرساخت در ذاریگسرمایه ویژه

 برای یا، آنها خدمات هزینه برای پرداخت ندکنمی توافق آنها باها اکوسیستم متولیان که قانون، زمانی این اصلی

 خدمات دریافتی یهامکانیزم بر نظارت و تنظیم ترویج، خدمات، این منابع از پایدار استفاده و بخشی توان، حفاظت

 تعریف اقتصادی منابع ذاریگسرمایه و انتقال، هدایت، تولید برای مشوق و ابزار سیستم، عنوانبه که است اکوسیستم

 از حاصل منافع ماندگاری از اطمینان پاداش دریافت سازوکارهای از هدف (.UNECLAC ،2015، )شودمی

 به منوط که کنند دریافت پاداش نندتوامی اکوسیستم خدمات ناظران، قانون این طبق .است آینده درها اکوسیستم

 از حفاظت است ممکن این .است اکوسیستم خدمات منابع از پایدار استفاده و بخشی توان، حفاظت اقدامات اجرای

 تغییر برای اقدامات یا، است شده تخریب یا شده متحمل محیطی زیست آسیب که ای منطقه احیای، طبیعی مناطق

 اندهکرد تصویب را ییهاتعرفه قبل از شهر 12، حاضر حال در .پایدار باشد استفاده یک به اکوسیستم خدمات منابع

 .(Bennett and Ruef, 2016) است آبخیز حوزه در ذاریگسرمایه شامل که

 

 ندتوگنی سمخت زیر در نقمیسه قمبل ذگری سرنمیه ی م زیوه که کمی و کفی ی مگرزیمبی -5-13

 کود پشتی منی رگ کمر می ن توی بر ط یعت گز

 عنوانبه را شده ساخته و محیطیزیست یهازیرساخت صراحت به 2013 جنوبی آفریقای آب منابع ملی استراتژی

 در گذاریسرمایه حال، این با .است گرفته نظر در آب مدیریت برای یکپارچه رویکرد متقابل کننده حمایت عناصر

 چرخه از سود بیشترین جامعه کسب مکان و زمان چگونگی، از کاملی درک به نیاز محیطی زیست یهازیرساخت

 عملکرد درباره بهتر کمی اطالعات به دستیابی منظور به .دارد آبریز مناطق توسط شده ارائه خدمات و هیدرولوژیکی

 کاشت، مهاجم بیگانه گیاهان بزرگ یهاغرفه حذف) محیطی زیست یهازیرساخت گزینه دو، مختلف یهاگزینه

آفریقا  جنوب در آبریز حوضه دو در خاکستری زیرساخت عملکرد با( جنگلی یهازمین و بومی مراتع احیای و درخت

 شد.  مقایسه

 .بودند برده از بین دام چرا با که بود ییهاتپه در بومی گرمسیری نیمه کوهستانی توده احیای، قبلی ذاریگسرمایه

 .دهد کاهش را ساالنه آب تأمین متوسط، تبخیر افزایش دلیلبه ندتوامی آبریز حوضه یک در گیاهی پوشش افزایش

 نفوذ، پوشش تاج رهگیری افزایش باعث متراکم گیاهان احیای که داد نشان طرح مقیاس در مشاهدات، حال این با

 کاهش مانند، دست پایین در توجهی قابل تأثیرات ندتوامی همچنین و شودمی خاک رطوبت حفظ و خاک رسانایی و

 خشک فصل در. باشد داشته تر ارزش با، اعتماد قابل، پایدارتر نتیجه در و پایه جریان افزایش بالقوه، سیل شدت

 رسوب افت و نصف به را سطحی رواناب ندتوامی شده تخریب یهاتپه در کوهستانی توده احیای. یابد می جریان

 از که دارد وجود توجهی قابل هیدرولوژیکی دستاوردهای که هاآب این نشان، دهد کاهش برابر شش را تپه شیب

 .شودمی انجام اولویت با محیطی زیست یهازیرساخت از محافظت و حفظ، بازسازی برای خاص مداخالت طریق
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 اقتصادی یهاهزینه برای واحد مرجع مقادیر ازها، گزینه مقایسه برای کمی اطالعات آوردن بدست برای تالش روش

 بسته، محیطی زیست یهازیرساخت برای ZAR2.50 تا ZAR1.17 از این .دکنمی استفاده آب تأمین مقدار افزایش

 اما موجود سدهای برای هزینه ZAR0.46-ZAR3.79 با مقایسه در، آنها محل و شده انتخاب توانبخشی اقدامات به

ZAR4.56-ZAR9.01 قابل دستاوردهای .عرضه است افزایش برای جدید جایگزین خاکستری یهازیرساخت برای 

 به پایه جریان افزایش، همه از مهمتر و آمد دست به محیطی زیست یهازیرساخت طریق از آب تأمین در توجهی

 .دکنمی کمک خشک فصل ارزشمندتر تأمین

 بار کاهش و( کمیت) آب تأمین نظر از محیطی زیست یهازیرساخت در گذاریسرمایه مزایای فقط فوق موارد

 اضافی مزایای، عملکردی یهااکوسیستم از محافظت و بازسازی در توجه قابل مزیت یک .کردند ارزیابی را رسوب

 یهازیرساخت بهبود .کنندمی ایجاد منظوره یک زیرساختی تاسیسات با مقایسه درها اکوسیستم که است متعددی

 دسترسی و چرا ارزش، مجاور زراعی گیاهان به افشانی گرده خدمات، آب کیفیت تواندمی همچنین محیطی زیست

، حیوانات از وریبهره افزایش، جو از اکسیدکربندی حذف، خسارات و سیل شدت کاهش ضمن را دارویی گیاهان به

 بخشد. فرهنگی بهبود و تفریحی فضاهای بهبود و گردی بوم یهافرصت ایجاد و

 گذاریسرمایه یهاگزینه بین مداوم اقتصادی و هیدرولوژیکی یهامقایسه از استفاده با، شده انجام دقیق یهاارزیابی

 امنیت بهبود به منجر تواندمی محیطی زیست یهازیرساخت بازسازی که دهدمی نشان، آب منابع یهازیرساخت

 هنوز که شغل ایجاد پتانسیل جمله از دیگری مزایای همزمان طوربه و شده ساخته یهازیرساخت از پشتیبانی آب،

 .است صرفه به مقرون اقتصادی نظر از و است نشده محقق

Source: Mander et al. (2017). 
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 مقدمه -6-1

 به کمک رایب خود کامل توانایی به تا کندمی ارزیابی را راهکارهای مبتنی بر طبیعت اجرای یهاچالش فصل این

 در نسبتاً و دگرفتن قرار توجه مورد گزارش این 5 تا 2 فصل تهیه هنگامها چالش این. دست یابند آب پایدار مدیریت

 از، موضوع یهابررسی اطالعات دیگر با همراه فصل این در 5 تا 2 فصل اطالعات، نتیجه در .بودند سازگار آنها بین

 جمع لفص این است، در شده ذکر زیر در که دیگر منابع و( 2016) روف و بنت، (2015همکاران ) و دیویس جمله

ای مبتنی بر راهکاره برای اغلب و هستند مکان بر مبتنی و خاص ایمنطقه، عمومی/  جهانیها چالش این. است شده

 :از عبارتند آنها .هستند استفاده قابل کلی طوربه طبیعت

 این. تحاکمی کنونی ابزارهای در آب مدیریت برای خاکستری زیرساخت یهاحلراه اتفاق به قریب تسلط 

 ذهن در یجهنت در و خدمات دهندگانارائه تخصص، اقتصادی بازارهای گیریجهت در همچنین سلطه

 و توسعه برابر در عمومی سکون یک به منجر مجموع در عوامل این .دارد وجود مردم عموم و گذارانسیاست

 ساخته یهایستمس به نسبت کمتری کارایی از معموالً  که شوند،میراهکارهای مبتنی بر طبیعت  از استفاده

 دسترس در دقیق مارقا اگرچه مثال، عنوانبه. است توجه قابل تعادل عدم .هستند برخوردار( خاکستری) شده

رهای مبتنی بر راهکا به تخصیص افزایش وجود با که، دهدمی نشان 5 فصل در شده ارائه یهاداده اما نیست،

 ٪1 از کمتر ارهااین راهک در مستقیم یهاگذاریسرمایه رسدمی نظر به خاص، مناطق و کشورها درطبیعت 

 .آب باشد ابعمن مدیریت وها زیرساخت در گذاریسرمایه کل از ،٪0.1 تنها احتماالً و( جهانی سطح در)

 بهبود و آب پذیریتغییر خطرات کاهش برای تواندمی واقعاً  راهکارهای مبتنی بر طبیعت آنچه از آگاهی عدم 

 از سطوح همه رد - "معمولی" خاکستری یهاحلبا راه مقایسه در، دهد ارائه آب بودن دسترس در و کیفیت

 .ملی گذارانسیاست و ایمنطقه ریزانبرنامه تا گرفته جوامع

 ایاجر برای ظرفیت کلی کمبود و، مقیاس در خاکستری و سبز یهازیرساخت ادغام یهاروش از درک عدم 

 .آب زمینه در راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 نظر از تماکوسیس خدمات معنای و طبیعی یهازیرساخت عملکرد نحوه مورد در اطمینان عدم یا/  وها افسانه 

 .عملی

 همچنین. راهکارهای مبتنی بر طبیعت به مربوط یهاپروژه عملکرد از واضح یهاارزیابی ارائه در مشکالت ،

 برای. است ترکیبی حلراه چه و چیست راهکارهای مبتنی بر طبیعت که نیست مشخص کامالً اوقات گاهی

 و ابزارها، فنی یهادستورالعمل فقدان، خاکستری زیرساخت یهاگزینه و این راهکارها مناسب ترکیب تعیین

 .دارد وجود رویکردها

 درگیری و تنش بروز احتمال و راهکارهای مبتنی بر طبیعت از برخی استفاده مورد زمین مسئله همچنین 

 مستقیماً  اغلب نیز خاکستری یهازیرساخت اگر حتی، دارد وجود زمین جایگزین یهاکاربری با احتمالی

راهکارهای  از برخی و باشند داشته زمین روی بر غیرمستقیمی نامطلوب تأثیرات توانندمی یا باشند 1گیرزمین

                                                           
1 Land Consuming 
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 اثرات به دستیابی برای رودخانه حوضه منطقه یک ناچیز نسبت به ( شودمی زده تخمین) مبتنی بر طبیعت

 زمین مستقل مالکان مانند، ذینفعان از بسیاری مشارکت مستلزم همچنین امر این. دارند نیاز در سطح حوضه،

 .بیفزاید اجرا پیچیدگی بر تواندمی که است

 است راهکارهای مبتنی بر طبیعت برای مناسب شرایط ایجاد شامل اساساً شده مشخص یهاچالش به الزم یهاپاسخ

 که یکدیگر با مرتبط یهازمینه .شود گرفته نظر در عادالنه طوربه آب منابع مدیریت برای دیگر یهاگزینه کنار در که

 جمله از بخشی بین همکاری، قانونی و نظارتی مقررات، مالی تأمین شامل بخشند بهبود را شرایط باید آنها در

 این راهکارها اجرای .است راهکارهای مبتنی بر طبیعت بنیان دانش پایگاه و توسعه مناطق در هماهنگ یهاسیاست

 پشتیبانی با .باشد متناسب شوند،می اجرا آن در که هاییمکان( سازگار جدیداً یا) موجود حاکمیتی ساختارهای در باید

 یا حمایتی باید نظارتی و قانونی یهاچارچوب. است نیاز قوی قدرتمند یهامحیط به، بودجه وها برنامهها، سیاست از

 حال در ملی یهاچارچوب .کرد تصویب را کننده امیدوار راهکارهای مبتنی بر طبیعت بتوان تا باشند خنثی حداقل

 و کنندمی تشویق را پایدار اقدامات یا اکوسیستم بر مبتنی رویکردهای که کنند تشویق را مقرراتی توانندمی حاضر

 بین مثال عنوانبه) بخشی بین همکاری .کنند پشتیبانی راهکارهای مبتنی بر طبیعت اجرای افزایش از توانندمی

 .است ضروری مقیاس هر در این راهکارها بیشتر اجرای برایها( وزارتخانه

الزم است  .است مهم نیاز یکها زمینه بیشتر در، ترقوی علمی پایگاه یک موارد برخی در و یافته بهبود دانش پایگاه یک

راهکارهای مبتنی بر  خاص تفسیرهای که ییهادستورالعمل، مثال عنوانبه: در آید برای کاربر مناسب شکل به دانش

 و مقرراتها، سیاست اصالح یا، جدید یهاسیاست تدوین. کنندمی پذیرامکان موجود مقررات اعمال در را طبیعت

  .کند کمک روند این پیشبرد به تواندمی موجود یهابرنامه

 

 و نجدد  دگیت شمنل نعموالً گنم ندگرد نیمز گضمفی نملی نومبع به لزونمً رگ کمر می ن توی بر ط یعت"

 "گست نوجود بودجه گز ترنؤثر گستلمده

 

 اعتبار اهرم -6-2

 ترمؤثر استفاده و مجدد راهبرد شامل معموالً اما ندارد نیاز اضافی مالی منابع به لزوماً راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 یهاسال بین آب منابع یهازیرساخت در آمریکا دالر تریلیون 10 تقریباً که شودمی زده تخمین .است موجود بودجه از

راهکارهای  چگونه که است این اساسی مسئله یک، بنابراین .(Dobbs et al., 2013) باشد نیاز مورد 2030 و 2013

 کاهش به، گذاریسرمایه نتایج در اجتماعی و محیطی زیست، اقتصادی کارایی بهبود طریق از تواندمی مبتنی بر طبیعت

 وجود راهکارهای مبتنی بر طبیعت در گذاریسرمایه افزایش از ییهانشانه، حال این با .کند کمک گذاریسرمایه بار این

 از بیش ساالنه افزایش آمریکا، با دالر میلیارد 25 شودمی زده تخمین، مثال عنوانبه (.ببینید را 2-2-5 بخش) دارد

 2015 سال در جهان سراسر در آب برای سبز یهازیرساخت در گذشته، سال به نسبت گذاریسرمایه افزایش درصد 11

 از استفاده با که است این روزافزون شناخت پیشرفت این محرک .(Bennett and Ruef, 2016) شود گذاریسرمایه
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 ایجاد سیستم در ایگسترده یهاحلراه اکوسیستم خدمات تولید سازیبهینه با توانمی طبیعت بر مبتنی رویکردهای

 مشهود قبلی فصول در که همانطور، رو این از .باشد صرفهبهمقرون و پایدارترها گذاریسرمایه زمان گذشت با تا کرد

 سرمایه افزایش و راهکارهای مبتنی بر طبیعت طراحی نحوه دانش پاالیش منظور به مالی و سیاسی، علمی جوامع، است

 ترجامع نتیجه این است که رویکردهای این به دستیابی در اساسی عنصر یک. است یافته افزایش، آنها کارگیری به برای

 .یابدمی بهبود مالی تأمین برای نوآورانه و

Davis را راهکارهای مبتنی بر طبیعت در گذاریسرمایه برای خاص مالی یهامکانیسم فقدان( 2015) همکاران و 

 راهکارهای مبتنی بر طبیعت در گذاریسرمایه برای مالی تأمین رویکردهای و ابزارها از تنوعی، وجود این با. داد نشان

 خدمات برای پرداخت اساس بر مالی تأمین یهاروش از مثال چندین .کندمی فراهم را جامعه ارزش که است شده ایجاد

 آبخیزداری یهاحوزه در گذاریسرمایه که دریافتندBennett and Ruef (2016 ). است شده ارائه 5 فصل در آبخیزداری

 تا شودمی انجام دولتی یهابرنامه طریق ازها گذاریسرمایه این از ٪90 تقریباً ، شودمی انجام محلی صورتبه عمدتا

 "سبز قرضه اوراق" ظهور حال در حوزه حمایت کنند. بازار از حفاظت برای پرداخت با را زمین صاحبان مستقیم طوربه

که  دهدمی نشان ویژهبه و دهدمی نشان راهکارهای مبتنی بر طبیعت گذاریسرمایه برای را ایامیدوارکننده پتانسیل

 تواندمی راهکارهای مبتنی بر طبیعت شود، ارزیابی گذاریسرمایه استاندارد عملکرد دقیق معیارهای اساس بر حالیکه در

 که است کرده خاطرنشان( CBI) اقلیمی قرضه اوراق طرح، زمینه این در (.1-6 کادر) باشد داشته خوبی عملکرد

 اهرم به کمک و ظرفیت ایجاد، تأثیرگذاری در ایگسترده نقش توانندمی هواییوآب و سبز قرضه اوراق جهانی بازارهای

 .باشند داشته سبز یهازیرساخت و راهکارهای مبتنی بر طبیعت در گذاریسرمایه برای خصوصی سرمایه

 شواهدی اما، است اساسی چالش یک همچنان مسئله این اجرای یهاروش از مالی یهابخش مورد در درک بهبود

  .است وقوع حال در زمینه این در تغییر که دارد وجود

 بیشتر کندمی فعالیت که مناطقی در راهکارهای مبتنی بر طبیعت پیشبرد برای تواندمی همچنین خصوصی بخش

راهکارهای مبتنی بر  و طبیعی سرمایه در گذاریسرمایه به مندعالقه ایفزاینده طوربه مشاغل،. شود هدایت و تحریک

راهکارهای مبتنی بر  تجاری یهامحرک. شودمی هدایت کننده قانع تجاری پرونده یک توسط که هستند طبیعت

 و مالی مستقیم مزایای، ذینفعان نگرانی، هواییوآب شرایط تغییر، نظارتی الزامات، منابع یهامحدودیت شامل طبیعت

 راها اکوسیستم  (WBCSD, 2015a). است اجتماعی و محیطیزیست مشترک مزایای از شهرت و مالی، عملیاتی سود

 تجدیدپذیر طبیعی منابع موجودی عنوانبه طبیعی سرمایه پروتکل که، ناسدشمی رسمیت به طبیعی سرمایه عنوانبه

 و شده ترکیب هم با که شودمی تعریف( معدنی مواد و خاک، آب، هوا، حیوانات، گیاهان مثال عنوانبه) تجدیدناپذیر و

، دهدمی ارائه را هدف برای مناسب اما استاندارد روش یک طبیعی سرمایه پروتکل .برسد مردم به فوایدی شوندمی باعث

 فرایندهای در طبیعی یهاسرمایه ادغام و گذاریارزش، گیریاندازه برای جهان سراسر در متعددی یهاشرکت توسط که

 این با. شودمی استفاده اقدام و گذاریسرمایه یهابرنامه وها استراتژی توسعه برای آنها از حمایت منظور به تجاری

 راهکارهای مبتنی بر طبیعت از حتی گاهی است ممکن حتی و نیستند برخوردار داخلی تخصص از اغلبها شرکت، حال

، دهند آموزش را کارکنان توانندمیها شرکت، موانعی چنین بر غلبه برای .باشند نداشته آگاهیها حلراه این اثربخشی و

 یهازیرساخت آموزش دوره، مثال عنوانبه. کنند استفادهها شرکت برای راهنماهایی از یا مستقل سازمان یک با همراه یا
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 سازمان زیستمحیط همکاری با( WBCSD) پایدار توسعه برای تجارت جهانی شورای توسط که، تجارت برای طبیعی

 دسترس در آزاد و مفید منبع یک، است شده تهیه Shell و Wetlands International ،Arcadis حمایت با و متحد ملل

 یک توانندمی همچنینها شرکت .شودمی حاصل راهکارهای مبتنی بر طبیعت با کار بتنی در تجربه مشاغل از که است

 عنوانبه) تجاری مختلف عملکردهای در تواندمی که کنند ایجاد راهکارهای مبتنی بر طبیعت برای سازمانی چارچوب

 قابل راهکارهای مبتنی بر طبیعت به کمک چگونگی شناسایی برای( غیره و گذارانسرمایه روابط، مالی امور، اجرا مثال

 مستقیم منافع جمله از آن بالقوه افزوده ارزش و عملکردها در این راهکارها درک تسهیل به تواندمی این. باشد دهاستفا

 جوامع با همکاری. دهد توسعه را راهکارهای مبتنی بر طبیعت وها مشارکت تواندمی همچنین تجارت. کند کمک مالی

 اختیار در فعالیت برای را خود اجتماعی مجوز تا کند کمکها شرکت به تواندمی غیردولتی یهاسازمان و همسایگان

  .دهند افزایش را راهکارهای مبتنی بر طبیعت از حاصل محیطی زیست و اجتماعی مشترک مزایای و بگیرند

 کمیسیون بودجه و اروپا گذاریسرمایه بانک بودجه که است مالی ابزاری طبیعی، سرمایه مالی تأمین تسهیالت

 این. کندمی ترکیب هم با را اقلیمی اقدامات و زیستمحیط برای اروپا اتحادیه بودجه ابزار، LIFE برنامه تحت اروپا

، دارندها هزینه در جوییصرفه یا درآمدزایی که اکوسیستم خدمات و زیستی تنوع بر متمرکز یهاپروژه از تسهیالت

 عملیات جذابیت مورد در را بالقوه گذارانسرمایه و بازار دارد قصد تسهیالت، کار این انجام با. کندمی مالی پشتیبانی

 .کند متقاعد خصوصی را بخش از سوی پایدار یهاگذاریسرمایه ءارتقا منظور به اقلیمی سازگاری و زیستی تنوع

 بر طبیعت راهکارهای مبتنی اصلی جریان برای را الزم ابزارهای طبیعی منابع و اکوسیستم ارزیابی یهاروش بهبود

( WAVES) اکوسیستم خدمات ثروت ارزیابی و حسابداری رویکرد، مثال عنوانبه. کندمی فراهم گیریتصمیم در

 فراهم ملی حسابداری یهاسیستم در آب کمیت و کیفیت تنظیم وها زیرساخت مورد در بهتر آگاهی با تصمیماتی

 .(.د شماره، جهانی بانک) کندمی

  



 زیست و کیفیت منابع آب گاهنامه علمی دفتر محیط

165 

 

 آب برگی  وگیی و آب و س ز قرضه گورگ  فوریت: آب برگبر در نقمونت نملی تأنین -6-1

 قرضه اوراق" آنها به که) "سبز قرضه اوراق" انتشار جهانی بانک و اروپا گذاریسرمایه بانک، 2007 سال در

 یهادارایی وها گذاریسرمایه اقتصادی مزایای دادن نشان برای وام مکانیزم عنوانبه را( شودمی گفته نیز "اقلیمی

 دهندهنشان که است نظر متفاوت این از عادی اوراق یک با "سبز قرضه اوراق" یک. کردند آغاز زیستمحیط مثبت

 زیست مفید یهاپروژه مالی تأمین یا مالی تأمین برای انحصاری طوربه شده آوریجمع بودجه از استفاده به تعهد

 دارایی خاص طوربه اقلیمی پیوند یک که حالی در(، ICMA ،2015) است تجاری یهافعالیت یاها دارایی، محیطی

 ملی سطح در آب یهازیرساخت یهاپروژه از بسیاری. است اقلیم سازگاری یا کاهش بر تمرکز دارای که ایپروژه یا

 و آب مانند نهادهایی برای منفرد قرضه اوراق، یافته توسعه جهان در. شوندمی تأمین قرضه اوراق طریق از فرعی و

 .برسد آمریکا دالر میلیون صدها به راحتی به تواندمی شهری برق

 نسبتاً  بازارهای محدود تأثیر با 2013 حدود تا اقلیمی و سبز قرضه اوراق، گذاریسرمایه گروه یک عنوانبه

 و شد برابر سه انتشارات، شرکتی مؤسسات و مالی بازار ترویج شروع از پس، سال آن در. بودند مانده باقی متفاوتی

 از 2016 سال در و( آمریکا دالر میلیارد 35) گرفتند شتاب 2014 سال در روندها این. رسید دالر میلیارد 10 به

 میلیارد 100 به دستیابی برای UNFCCC پاریس نامهتوافق درخواست به توجه با که، کردند عبور دالر میلیارد 80

 سرعت به بازار که حالی در(. CBI ،2017) رسدمی نظر به مطلوب 2020 سال تا هوا و آب مالی تأمین برای دالر

 سرعت به بازار که حالی در .شدندمی ارائه ضمانت از محدودی شواهد با ابتدا در قرضه اوراق بیشتر، است کرده رشد

 حساسیت، این بر عالوه. شدندمی ارائه ضمانت از محدودی شواهد با ابتدا در قرضه اوراق بیشتر، است کرده رشد

 اثر و مقاومت دادن نشان برایها گذاریسرمایه این نیاز، هوایی و آب تأثیرات به آب به مربوط یهاگذاریسرمایه

 شامل غیردولتی یهاسازمان از کنسرسیوم یک، 2014 سال در. کندمی برجسته را هوا و آب با سازگاری بخشی

Ceres ،CBI ،جهانی منابع انستیتوی ،CDP ،استکهلم آب المللیبین انستیتوی (SIWI )جهانی سازگاری اتحادیه و 

 و ناشران امتیازدهی معیارهای که دادند ترتیب را صنعتی و فنی یهاگروه از ایمجموعه( AGWA) آب با

 بیش برای آن ازسبز را تعریف کردند که  قرضه اوراق و اقلیم بازار در گذارانسرمایه از اطمینان برای تأییدکنندگان

و هیدرولوژی استفاده کردند.  زیستمحیط اقتصاد، حکمرانی، مهندسی، آبی یهااکوسیستم در متخصص صدیک از

 و قوی کارهایراه ارزیابی دانش و شواهد جدیدترین اساس بر، آنها محیطی زیست تأثیرات بر عالوه معیارها این

 (.Walton, 2016)دهند می پیوند را هوا و آب با سازگار پتانسیل، آب مدیریت پذیر انعطاف

 در، داد قرار هدف آبی برق نیروگاه استثنای به "خاکستری" آبی زیرساختی یهاگذاریسرمایه کار یک فاز

 بسیاری از .بود متمرکز آبی برق معیارهای همچنین و راهکارهای مبتنی بر طبیعت از استفاده بر دو فاز حالیکه

 و مالی مخاطبان و آب مدیریت فنی جامعه بین آگاهی و دانش شکاف کردن پر برای معیارها این، جهات

 موضوعات مورد در ارتباط برقراری برای قدرتمند ابزاری عنوانبه معیارها این، ترتیب همین به. است گذارانسرمایه

 2016 سال در قرضه اوراق اولین آمیزموفقیت انتشار(. Michell, 2016) کنندمی عمل آب یهادارایی و آوریتاب

، توسعه مالی منابع طرف از چشمگیر یهاواکنش با، ** گذارانسرمایه از آگاهی در واضح تغییر یک دهندهنشان

 ارتقا مثال عنوانبه) بزرگ عمومی مؤسسات همچنین و(، Lubber ،2016) آب مدیریت مطبوعات و گذارانسرمایه
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 معیارهای شدن نهایی از سال یک مدت در(. *** 2016 آب جهانی روز برای متحده ایاالت توسط CBI استاندارد

 با، تاون کیپ از آفریقا صدور اولین جمله از، است شده صادر استاندارد خالف بر دالر میلیارد 1 از بیش، 1 مرحله

 دارایی و آب، اقلیم تغییر جوامع بین شکاف کردن پر با استاندارد این. KPMG توسط شده پشتیبانی امتیازدهی

 .دارد فاصله

 *     Formerly known as the Carbon Disclosure Project 

** www.waterworld.com/articles/2016/05/san-francisco-public-utilities-commission-issues-world-

s-first-certified-ggeen-bond-for-water-infrastructure.html 

*** www.ooskanews.com/story/2016/03/agwa-presents-two-new-initiatives-white-house-water-

summit_170615 

Contributed by John H. Matthews (AGWA). 

 

 

، حال این با. است راهکارهای مبتنی بر طبیعت بیشتر جذب اعتبار تأمین برای توجه قابل منطقه یک کشاورزی،

 بهبود در ترگسترده یهاگذاریسرمایه از بخشی معموالً آنها زیرا، است دشوار بالقوه و فعلی یهاگذاریسرمایه ارزیابی

 به آمریکا دالر میلیارد 601 ساالنه متوسط طوربه تنهایی به OECD کشورهای، مجموع در. هستند کشاورزی پایداری

 خدمات برای اضافی دالر میلیارد 135 و اندکرده منتقل 2012-14 یهاسال در کشاورزی محصوالت تولیدکنندگان

 متوسط به دستیابی به شروع ظهور حال در بزرگ اقتصادهای از برخی .اندکرده هزینه بخش، کلی عملکرد عمومی

، کشاورزی یهایارانه اتفاق به قریب اکثریت، حال این با(. OECD ،2015b) اندکرده OECD کشورهای پشتیبانی سطح

 از، کشاورزی توسعه و تحقیق برای خصوصی بخش یهاگذاریسرمایه تمام تقریباً  و عمومی بودجه اکثریت احتماالً  و

 مفهوم اصلی جریان(. FAO، 2011b) شودمی آب ناامنی افزایش باعث که کندمی حمایت متداول کشاورزی تشدید

 یهاتکنیک) راهکارهای مبتنی بر طبیعت استقرار شامل اساساً که، کشاورزی محصوالت تولید پایدار اکولوژیکی تشدید

 بلکه(، 2014a، فائو) است غذایی امنیت به دستیابی برای شده شناخته راه تنها نه، است( خاک مدیریت یافته بهبود

 .بود خواهد نیز اصل یک راهکارهای مبتنی بر طبیعت مالی تأمین در برای پیشرفت

 سمت به را پروژه تواند توسعههمچنین می. باشد کانال در گذاریسرمایه از بیش چیزی تواندمی مالی امور

 یهاصندوق برای را ییهاراهنمایی منظم طوربهها دولت. کند هدایت مناسب و حمل قابل راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 دهندمی ارائه گذاریسرمایه فیلترهای ایجاد برای مشابه ابزارهای و ثروتمند سرمایه یهاصندوق، دولتی گذاریسرمایه

. کند صدق نیز سبز یهاگذاریسرمایه مورد در تواندمی امر همین. کندمی پشتیبانی پایدار اقتصاد یک از که

 اوراق انتشار برای باال تقاضای که دهندمی عالمت قرضه اوراق صادرکنندگان به سبز دستورات درج با گذارانسیاست

 برای تواندمی سبز قرضه اوراق با ترکیبی ابزارهای و بازار از حاصل تجربیات .(.CBI ،n.d) دارد وجود آنها سبز قرضه

، شوندمی خلبان به تبدیل خود آنها بنابراین، کند تکثیر را آنها یا شود ملحق جهان سراسر در مالی بخش فعاالن سایر

راهکارهای مبتنی بر  از مؤثر طوربه توانندمی که کنندمی آزمایش گذاریسرمایه ابزارهای برای را مختلفی یهاگزینه

 در مشابه استانداردهای مشترک توسعه و دانش اشتراک، بیشتر هماهنگی. کنند پشتیبانی مختلف شرایط در طبیعت

http://www.waterworld.com/articles/2016/05/san-francisco-public-utilities-commission-issues-world-s-first-certified-ggeen-bond-for-water-infrastructure.html
http://www.waterworld.com/articles/2016/05/san-francisco-public-utilities-commission-issues-world-s-first-certified-ggeen-bond-for-water-infrastructure.html
http://www.ooskanews.com/story/2016/03/agwa-presents-two-new-initiatives-white-house-water-summit_170615
http://www.ooskanews.com/story/2016/03/agwa-presents-two-new-initiatives-white-house-water-summit_170615
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راهکارهای مبتنی بر  به موجود مالی سرمایه جریان تسریع در عمیقی مثبت تأثیر، سبز ابزارهای یا قرضه اوراق میان

 داشته جامعه برای بیشتری ارزش و بهتر بازدهها گذاریسرمایه این که شودمی باعث احتماالً  و داشت خواهد طبیعت

 گام یک( سود و هزینه ترجامع وتحلیلتجزیه طریق از) راهکارهای مبتنی بر طبیعت مشترک مزایای ارزیابی .باشند

، مثال عنوانبه. است بخش چندین در مالی منابع از استفاده و کارآمد یهاگذاریسرمایه به دستیابی در اساسی

 حفاظت مالی تأمین برای شده بینیپیش نیاز مورد کمبودهای رفع برای کلیدی حلراه یک راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 است کشاورزی توسعه و آب مدیریت یهازیرساخت در ویژهبه، موجود یهاسرمایه هدایت طریق از زیستی تنوع از

(UNDP / BIOFIN ،2016 .)یهاگزینه ارزیابی در باید، هیدرولوژیکی نتایج از محدود مجموعه یک فقط نه، مزایا تمام 

 در چشمگیری هایپیشرفت به اما، دارد نیاز سیستماتیک منظم رویکرد یک به امر این. شوند لحاظ گذاریسرمایه

 مفید روش یا ابزار یک( 2017) همکاران و مندر، مثال عنوانبه .شد خواهد منجر سیستم کلی عملکرد و گیریتصمیم

 یهاگزینه نفع به تواندمی که کندمی فراهم گذاریسرمایه یهاگزینه نتایج سایر و هیدرولوژیکی ترجامع ارزیابی برای

 تصمیمات تواندمی اغلب بر طبیعت راهکارهای مبتنی مشترک مزایای که دهدمی نشان، باشد گذاریسرمایه

 (.کنید مراجعه 13-5 کادر به) دهد تغییر خود نفع به را گذاریسرمایه

 گذاریسرمایه از حمایت اهمیت از مالی و تجاری جوامع ارزیابی چگونگی بین توجهی قابل فاصله هنوز، وجود این با

 ریزیبرنامه و مشخص یهاپروژه در گذاریسرمایه بسیج در آنها فعلی توانایی و راهکارهای مبتنی بر طبیعت در عاقالنه

، شودمی دیده( جهانی و ایمنطقه، ملیها )مقیاس همه در که، بزرگ چالش یک(. CBI ،2017) دارد وجود توسعه

 برای توانمند مجری نهادهای توسط که است بانکی یهاپروژه و گذاریسرمایه برای موجود بالقوه سرمایه بین فاصله

 کسانی - است ذینفع هایگروه بین ظرفیت و دانش تطابق عدم نتیجه حدی تا اغلب این. شودمی پشتیبانی آنها انجام

 دسترسی برای الزم شرایط و موجود مالی منابع مورد در خود اغلب دارند راهکارهای مبتنی بر طبیعت فنی دانش که

ارزش  یا دهندنمی را تشخیص راهکارهای مبتنی بر طبیعت اغلب مالی امور متخصصان، یا برعکس و ندارند دانش آن به

 .بود خواهد سریع پیشرفت کلید گروه دو این بین ارتباط بهبود که است واضح. دانندآن را نمی

 قانونی و نظارتی فضای ایجاد امکان -6-3

 ایمنطقه و ملی یهاچارچوب و مقررات -6-3-1

Davis et al. (2015 )زیرساخت رویکردهای به توجه با آب برای فعلی قانونی و نظارتی یهامحیط که کردند اشاره 

 تواندمی اغلب چارچوب این در راهکارهای مبتنی بر طبیعت مجدد اصالح نتیجه، در .است یافته توسعه عمدتاً  خاکستری

 که است این مستلزم طبیعتراهکارهای مبتنی بر  کامل استقرار در پیشرفت به دستیابی بنابراین،. باشد برانگیز چالش

 لزوم صورت در و ارزیابی را خود نظارتی و قانونی یهارژیم ،راهکارهای مبتنی بر طبیعت جذب موانع رفع برایها دولت

 نصب برای یارانه تأمین برای تشویقی یهابرنامه در گذاریسرمایه با سوئیس در بازل شهر، مثال عنوانبه .کنند اصالح

 سبز یهاسقف ساخت و سازوساخت قانون تصویب با را امر این و داده توسعه را جهان در سبز بام سطح بزرگترین، آنها

 را طراحی به مربوط یهادستورالعمل که ایاصالحیه جمله از، مسطح یهاسقف با جدید تحوالت. است داده گسترش

 (.EEA ،2016 ؛Carter ،2010 و Kazmierczak) کندمی بیان زیستی تنوع در آنها سهم رساندن حداکثر به برای
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 راهکارهای مبتنی بر طبیعت ترمؤثر ءارتقا با و نباشد نیازی نظارتی یهارژیم در شدید تغییرات به لزوماً است ممکن

 سال در اروپا کمیسیون، مثال عنوانبه. یافت دست بسیاری یهاموفقیت به توانمی، موجود یهاچارچوب طریق از

 و روستایی مناطق در سبز یهازیرساخت توسعه ءارتقا برای را( EC ،2013b) سبز یهازیرساخت استراتژی 2013

 چگونه و کجا اینکه شناسایی، ندارد وجود سازی فعال قانون هنوز که ییهامکان در .کرد تصویب اروپا اتحادیه در شهری

 اولین تواندمی، کند پشتیبانی مختلف سطوح در موجود ریزیبرنامه رویکردهای از تواندمی راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 "آب نگهداری طبیعی اقدامات" مورد در سیاست سند یک اروپا کمیسیون مثال، عنوانبه .باشد روند این در مفید قدم

(EC ،2014 )در هم و( غیره و زیستگاه سیل، آب،) دستورالعمل چندین اجرای در را آنها بالقوه سهم هم که کرد، تهیه 

 پشتیبانی یهاشبکه ایجاد اما نیست، اجباری آنها از استفاده اگرچه مدیریتی یهابرنامه. کندمی برجسته رودخانه حوزه

 .است شده انجام آن دنبال به رودخانه بزرگ یهاحوضه در عملی جدید جوامع و ایمنطقه

 یا ببرند بین از را راهکارهای مبتنی بر طبیعت ترراحت جذب توانندمی مستقیم سیاست یهااهرم، موارد برخی در

 سال در جدیدی قانون، کالیفرنیا در: دهندمی ارائه مثال چندین( 2016) روف و بنت .کنند برطرف را مستقیم موانع

 خود نوبه به که، شوند شرایط واجد آب یهازیرساخت عنوانبه مراتع وها جنگل دهدمی اجازه که شد معرفی 2016

 استفاده برای مورد مناظر بازسازی یا محافظت برای تا کندمی فراهم را آبی یهازیرساخت مالی منابع از استفاده امکان

 برای را آب یهاتعرفه از حاصل درآمد که گویدمی بزرگ یهاشرکت به مستقیم طوربه پرو شود، استفاده آب، تامین

 در و دهند، اختصاص هواوآب با سازگاری برای راهکارهای مبتنی بر طبیعت و سبز یهازیرساخت در گذاریسرمایه

 مزرعه یهایارانه طریق از مستقیم پرداخت از ٪30 صرف برای هدفی شامل کشاورزی مشترک سیاست، اروپا اتحادیه

راهکارهای  چندین شامل که، "سبز" اقدامات مثال عنوانبه) است طبیعی منابع از بهتر استفاده برای اروپا اتحادیه

 اختیار در موجود یا جدید فرایندهای به دستیابی برای ایوسیلهها سیاست این( است مزرعه سطح در مبتنی بر طبیعت

 .دهدمی را راهکارهای مبتنی بر طبیعت اجرای و اعتبار تأمین، انتخاب امکان آنها به که دهدمی قرار عمومی مقامات

 یک تحت باید معموالً، بگیرند پیش در را راهکارهای مبتنی بر طبیعت از ایگسترده طیف بتوانند شهرها اینکه برای

 و کرمر) شود ادغام کالن توسعه برنامه در باید راهکارهای مبتنی بر طبیعت یا، بگیرند قرار خاص استراتژی یا برنامه

 آنها مالی سازوکارهای و موجود یهابرنامه در که دارد مختلفی یهاگزینه کشور یا منطقه شهر، هر (.2016، همکاران

 برای را ییهابرنامه که رسید تصویب به "زیستی تنوع طرح و سبز زیرساخت" بارسلونا، در مثال، عنوانبه. است منطقی

 است راهکارهای مبتنی بر طبیعت از وسیعی طیف شامل که دهدمی پیشنهاد را "بالقوه اقدامات فهرست" و اجرا

(Oppla ،n.d.). اسفنجی شهر" ایجاد برای نمایشی شهرهای از حمایت برای ملی کالن یهاگذاریسرمایه چین، در" 

 راهکارهای مبتنی بر طبیعت گسترش و آزمایش برای مشابه روش یک طراحی و ریزیبرنامه( 2-6 کادر به کنید نگاه)

 (.Horn and Xu ،2017) است SUDS یهابرنامه در
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 است بومی جوامع درگیر که راهکارهای مبتنی بر طبیعت پیشبرد: معادالت ابتکار -2-6

 سازمانهای از اعم مدنی جامعه سازمانهای و دانشگاهها، دولتها، ملل سازمان که است مشارکتی استوا طرح

راهکارهای  پیشبرد جهت تالشها گردآوری و ظرفیت ایجاد برای بومی و مردمی سازمانهای تا المللیبین غیردولتی

 سال دو هر استوا به مربوط جایزه .است آورده هم گرد را، کشور چندین در محلی پایدار توسعه به مبتنی بر طبیعت

 از پایدار استفاده و حفظ طریق از فقر کاهش برای جامعه برجسته یهاتالش که شودمی شناخته رسمیت به یکبار

 داده پایگاه یک دارای همچنین Equator Initiative’s Knowledge Center. شناسدمی رسمیت به را زیستی تنوع

 .است تعاملی نقشه و راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 آب برداشت سنتی یهاروش همچنین و اجدادی آب مدیریت یهاسیستم مجدد کشف شامل پروژه چندین

 جدید فشارهای دلیلبه است ممکن باران آب برداشت مجدد احیای. است آشامیدنی آب کیفیت بهبود برای باران

 نفوذ دلیلبه یا و کندمی مهار اکوادور مورد در راها رودخانه برخی از استفاده که فاضالب ریختن و روغن نشت مانند

 .باشد الزم بنگالدش در باریسال ساحلی شهر در شور آب

 هند در توسعه مرکز. باشد مهم زیستگاه و معیشت حفظ برای تواندمی نیز تر گسترده مقیاس در آب برداشت

 با نمایشی پروژه یک، منظور این برای. کندمی حمایت اجداد ancest بقا یهاسیستم مورد در جامعه آموزش از

، معیشت امنیت و درآمد افزایش با همراه، روستا یهاکمیته نگهداری و بازسازی شامل جامعه حاکمیت ساختارهای

 .است یافته توسعه طبیعت و انسان بین تعادل بهبود برای، تکرار قابلیت با

 جایی، نیجریه در اتیوپ رودخانه مانند، است بومی گیاهی پوشش احیای و حفاظت شامل همچنین آبخیزداری

 قطعه یهابخش مجدد اتصال وها سرچشمه یهاجریان در کانال لجن و فرسایش اثرات کاهش به اقداماتی چنین که

 .است کرده کمک بومی گیاهی پوشش ذخایر و شده قطعه

 آینده یهاچالش حل برای عملی یهاروش، کنندمی کار بومی مردم با ویژهبه که جامعه بر مبتنی یهاپروژه

 محور آب یهاپروژه. هاآب نشان آب یهارژیم در تغییرات سایر یا آلودگی دلیلبه آب منابع به اطمینان عدم افزایش

 و دهند پرورش طبیعی منابع و آب منابع مدیریت برای را محلی با سازگار و تر متنوع ای مجموعه توانندمی جامعه

 طریق از خود منابع از پایدار استفاده چگونگی و محلی زیستمحیط مورد در ای فزاینده طوربه و موجود دانش از

 .ببرند بهره هستند طبیعت بر مبتنی ذاتا که ییهاحلراه

Source: Equator Initiative (n.d.). 

Contributed by Marianne Kjellén (UNDP). 
 

 جهانی و المللیبین یهاچارچوب از استفاده -6-3-2

 مختلف یهانامهتوافق از استفاده و پاسخگویی برای راهی راهکارهای مبتنی بر طبیعت جهانی، سطح در

 همچنین و ،هابتاال درباره رامسر کنوانسیون و UNFCCC بیولوژیکی، تنوع کنوانسیون مانند جانبه، چند محیطیزیست

 جزئیات برای) غذایی امنیت شامل که دهدمی ارائه عضو کشورهای به بالیا، خطر کاهش زمینه در Sendai چارچوب

 یهاضرورت به همچنین حالیکه در هوایی،وآب تغییرات مورد در پاریس نامهتوافق و ،(کنید مراجعه 1 فصل به بیشتر

 بر که شود گنجانده مربوط ملی یهاسیاست و مقررات در باید هااین از یک هر .است پرداخته اجتماعی و اقتصادی



 زیست و کیفیت منابع آب گاهنامه علمی دفتر محیط

170 

 

 شامل را راهکارهای مبتنی بر طبیعت اصلی جریان و گذاردمی تأثیر محلی و استانی یهامقیاس در گیریتصمیم

 توانندمی عضو کشورهای شود،می اجرا محلی سطح در راهکارهای مبتنی بر طبیعت از بسیاری که آنجا از. شودمی

 محیط و صحیح یهاانگیزه مناسب گیریتصمیم سطح در اینکه از کنند، اطمینان بررسی را خود کلی سیاست چارچوب

 .سازدمی پذیرامکان توجیه صورت در را راهکارهای مبتنی بر طبیعت پذیرش امکان و دارد وجود حمایتی سیاستگذاری

 بیشتر که) است SDG و پایدار توسعه برای 2030 برنامه ،راهکارهای مبتنی بر طبیعت ارتقا برای اساسی چارچوب یک

 (.شودمی بحث 7 فصل در

 هاسیاست هماهنگی و بخشی بین همکاری تقویت -6-4

 بخشی بین همکاری -6-4-1

 همکاری از بیشتری بسیار سطوح به تواندمی راهکارهای مبتنی بر طبیعت که است این مستند کامالً چالش یک

  .شود استفاده اندازچشم مقیاس در وقتی خصوصاً، باشد داشته نیاز خاکستری زیرساخت رویکردهای از بخشی بین

، کشاورزی، آب مدیریت با که کسانی بین مثالً ) عالقه مورد هایبخش از بسیاری از اغلب راهکارهای مبتنی بر طبیعت

راهکارهای  هر برای ذینفعان و کندمی عبور( کنندمی کار غیره و زیستمحیط از حفاظت، شهری ریزیبرنامه، جنگلداری

 این، حال این با(. Nesshöver et al., 2017 ) دارند مختلفی هایاولویت و هادیدگاه پیشنهادی مبتنی بر طبیعت

 .کند فراهم مشترک کار دستور یا پروژه یک درها گروه این آوردن گردهم برای را ییهافرصت تواندمی همچنین

 یا جایگزین عنوانبه و شود معلوم مشخص، کامالً ایمسئله روی بحث که هنگامی راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 جذب تقویت به این .(Barton, 2016) باشد مفیدتر ریزبرنامه یک برای تواندمی، شود ارائه دیگر یهاگزینه مکمل

. کندمی کمک مختلف یهاچالش حل برای اقدامات یا اقداماتها، سیاست کلی طراحی در مبتنی بر طبیعت راهکارهای

 چقدر، دهدمی ارائه چیزی چه که باشد مشخص باید، شود ارائه موفقیت با راهکارهای مبتنی بر طبیعت یک اینکه برای

 .است آن انجام به قادر کسی چه و شود مدیریت باید چگونه، دارد هزینه

 کنندهشرکت یهاشرکت توسط است مشاغل به مربوط که "سبز یهازیرساخت موردی مطالعات" از ایمجموعه

 این (.Dow Chemical Company / Swiss Re / Shell / Unilever / TNC، 2013) است شده ارزیابی و آوریجمع

 .گیردمی بر در را فرسایش کنترل و عفونی ضد، تصفیه تا طوفانی یهاآب مدیریت و شده ساخته یهابتاال از موارد

 راهکارهای مبتنی بر طبیعت مدت طوالنی دیدگاه یک که جایی است، زمانی اندازهایچشم به مربوط اصلی یهادرس

 شامل تا باشد بزرگ کافی اندازه به که است مرزهایی تعیین به نیاز و دهد،می ترجیح خاکستری یهاحلراه به نسبت را

 .باشد پروژه پیشبرد خبره برای یک با همراه باالتر مدیریت سطح همه، از مهمتر و، اکوسیستم خدمات

 ورزیخاک تحت زراعی مزارع گسترش و سریع جذب مثال، عنوانبه: است داشته ییهاپیشرفت نیز کشاورزی بخش

 هکتار میلیون 157 حدود به 1990 دهه در زراعی زمین هکتار میلیون 45 از برابر سه از بیش حفاظتی کشاورزی یا کم

دائمی را نشان  کشت محصوالت تحت حاضر حال در یهازمین از ٪1 از بیش کمی تنها(، AQUASTAT ،nd) اکنون

 فاکتورهای از بیشترها تفاوت رسدمی نظر به و است متغیر بسیار مناطق بین جذب میزان این، بر عالوه .دهدمی

، نهادی منافع انحراف وجود ویژهبه .دارند ارتباط پذیرامکان یهامحیط با شناختی زمین - زیست اقلیمی یا اقتصادی
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 Derpsch and)رسد می نظر به کننده تعیین عامل یک، کندمی عمل پایدار یهاحلراه برخالف که تجاری و سیاسی

Friedrich, 2009)شناختن رسمیت مزرعه، به از خارج محیط مزایای برعالوه حفاظتی، کشاورزی موفقیت اصلی . عنصر 

راهکارهای  برنده - برنده نتایج که دهدمی نشان این. شودمی مزرعه پایداری و وریبهره بهبود باعث رویکرد است که این

 در. یابد ءارتقا و شناسایی بهتر باید بهتر هماهنگی ذینفعان و گسترده مشارکت به تشویق برای مبتنی بر طبیعت

 .شوند جبران لزوم صورت در و شناسایی باید، دارد وجود بازنده که مواردی

 کار دستور چندین درها سیاست هماهنگی -6-4-2

 برای اساسی نیاز یک محلی و استانی، ملی، للیالمبین، جهانی مقیاس در سیاست مختلف یهازمینه در هماهنگی

، اقتصادی مختلف ابعاد درها سیاست کردن عملیاتی برای ابزاری راهکارهای مبتنی بر طبیعت. است پایدار توسعه

 اجماع ایجاد طریق از بخشی بین همکاری ءارتقا برای اصلی وسیله یک، تعبیری به. دهدمی ارائه اجتماعی و محیطی

 .است خاص شرایط یک در سیاست اهداف مورد در

، اقتصادی یهابرنامه درها سیاست بهتر هماهنگی. است پراکنده بسیار همچنان سیاست، کشورها از بسیاری در

راهکارهای مبتنی بر  مورد در ویژهبه اما، دارد اهمیت خود خودی به که است عمومی نیاز یک اجتماعی و محیطی

 از فراتر توجه قابل اغلب و متعدد مشترک مزایای ارائه در آنها توانایی زیرا است برخوردار یاویژه اهمیت از طبیعت

 نتایج از وسیعی طیف به سبز فضای مدیریت یهااستراتژی اجتماعی تأثیرات، مثال عنوانبه .است هیدرولوژیکی نتایج

 برای را سیاسی حمایت یا و باشد داشته دنبال به نیز را عمومی منافع تواندمی که کندمی کمک رفاه و عمومی بهداشت

، استرس تسکین، روانی آرامش طریق از ساکنان روی بر سبز فضای مثبت تأثیرات شامل ها. اینکند تقویت آنها اجرای

 ،.Raymond et al) است جسمی و روحی سالمت بهبود و افسردگی کاهش، بدنی فعالیت برای بیشتر یهافرصت

2017.) NWRM اروپا کمیسیون (EC ،2014 )در مالی تأمین و ریزیبرنامه هماهنگی برای را ییهاتوصیه همچنین 

 یهاسیاست دقیق اهداف ارزیابی، یک، آلمان در .دهدمی ارائه سیل بخشنامه و WFD مانند سیاست یهاحوزه سایر

 کمک برای را راهکارهای مبتنی بر طبیعت در گذاریسرمایه توانمی آن در که کرد تعیین را دولت توسط شده تعیین

 تنوع، سازگاری برای آن ملی یهااستراتژی همچنین و، هواوآب تغییرات کاهش هدف جمله از، کرد هدایت آنها به

 اطمینان برای متفاوت موضوعی تاکید با مختلف وزارتخانه چهار (.Naumann et al. ،2014) جنگل از حفاظت و زیستی

 مراجعه 2-6 کادر به) دارند نزدیک همکاری چین "اسفنجی شهر" رویکرد آمیزموفقیت اجرای برای یکپارچه رویکرد از

 وزارت، است داده اختصاص اسفنجی شهر سازوساخت برای را ایویژه بودجه ملی اصالحات و توسعه کمیسیون (.کنید

 مسکن و شهرسازی وزارت، کندمی ترویج را مستقیم مالی حمایت و دولتی و خصوصی یهامشارکت دارایی

 و عملکردی راهنمای آب منابع وزارت و ارزیابی و آوریفن استانداردهای، اهداف مورد در سیستمی یهاراهنمایی

 Embassy of the Kingdom of the Netherlands) کندمی فراهم را آب مصرف در جوییصرفه یهاجنبه بر نظارت

in China, 2016; Xu and Horn, 2017). 

راهکارهای مبتنی بر  جذب سرعت توجهی قابل طوربه تواندمی سیاست سطح باالترین از واضح یهادستورالعمل

 یادداشت یک، آمریکا متحده ایاالت در، مثال عنوانبه. بخشد بهبود را بخشی بین هماهنگی و کرده تسریع را طبیعت

 در را سبز یهازیرساخت کرد موظف فدرال را یهاآژانس (The White House, 2015) 2015 سال جمهوری ریاست
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 انرژی وزارت، پاسخ در .کنند اندازیراه طبیعی منابع گذاریسرمایه مرکز یک و بگیرند نظر در خود یهاگیریتصمیم

 جریان کاهش برای سبز یهازیرساخت از استفاده مورد در راهنمایی و آموزش سی دی واشنگتن در زیستمحیط و

 در تخفیف و طوفان آب نگهداری اعتبارات گواهینامه صدور و تولید، عمومی انطباق آموزش جمله از، طوفان آب

 بازرسی و ساخت برای مدیریتی هایروش بهترین و سبز منطقه طوفان، نسبت آب نفوذ غیرقابل یهاهزینه

 سری یک دارای( متحده ایاالت EPA) متحده ایاالت زیستمحیط از حفاظت آژانس. دهدمی ارائه را سبز هایزیرساخت

توانند می مجری و مجاز متخصصان و زیستمحیط حفاظت سازمان چگونه" دهدمی شرح که است 1واقعی صفحات

 جمله ازها، آالینده تخلیه حذف سیستم مرطوب اقلیم ملی برنامه در را رویکردها و سبز یهازیرساخت یهاشیوه

فاضالب به کار  اجرایی اقدامات و فاضالب مدت طوالنی کنترل یهابرنامه، روزانه بارهای کل حداکثر، طوفان مجوزهای

 (.2 ص، 2015، متحده ایاالت EPA) ". برند

 گروه ندینچ به پرداختن جمله از، آب منابع مدیریت یکپارچه رویکردهای به کمک برای متداول کلیدی ابزار دو

 اکوسیستم ابعاد املش اغلب دو هر، عمل در، حال این با .هستند IWRM و زمین از استفاده یکپارچه ریزیبرنامه، ذینفع

 نظر در کامل طوربه آب نابعم برای را زمین از استفاده مفاهیم تواندنمی اغلب کاربری اراضی ریزیبرنامه: نیستند آب

 راتتأثی از و دارد تمرکز زیرزمینی و سطحی آب تخصیص مدیریت بر حد از بیش اغلب( عمل در) IWRM و بگیرد

 اکوسیستم خدمات توانندنمی معموال همچنین ابزار دو هر .شودمی زمین غافل کاربری تغییر تأثیرات جمله از اکوسیستم

. شودمی مدیریت یهاآبانتخ مهم تأثیرات چشمگیر حذف به منجر که، بگیرند نظر در ارزیابی برای چارچوبی عنوانبه را

 .است آب و زمین زا استفاده ریزیبرنامه در اکوسیستم خدمات وها اکوسیستم کامل ادغام، کلیدی پاسخ یک، بنابراین

 دانش پایگاه بهبود -6-5

 هاافسانه بردن بین از و دانش بهبود -6-5-1

 Bullock and) است عجوالنه خیلی یهاتعمیم و تعبیرهاسوءها، افسانه گرفتار آب و طبیعی محیط بین تعامل موضوع

Acreman, 2003; Andréssian, 2004; Chappell, 2005; Tognetti et al., 2005). یهابرنامه به اعتماد به این 

 هیدرولوژیکی عملکردهای مورد در، اشتباه به غالباً ، فرضیاتی یا استنباط. کندنمی کمک راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 را مزایایی و دهند تغییر را هیدرولوژیکی چرخه توانندمی چقدر نتیجه در و گیردمی صورتها اکوسیستم در موجود

 خدمات سایر و هیدرولوژیکی خدمات در ایگسترده تنوع، شد اشاره 1 فصل در که همانطور .کنند فراهم مردم برای

 باید راهکارهای مبتنی بر طبیعت یهابرنامه که معناست بدان این. دارد وجود اکوسیستم مختلف انواع توسط شده ارائه

 Raymond .شوند طراحی محلی یهابرنامه برای خاص طوربه و شوند ارزیابی بهتر و باشند کلی فرضیات اساس بر کمتر

et al. (2017) ( شهری مناطق بر متمرکز) راهکارهای مبتنی بر طبیعت تأثیرات ارزیابی در را کلیدی دانش یهاخالصه

 مقرون اما، است شده درک خوبی به زیستمحیط در راهکارهای مبتنی بر طبیعت تأثیرات اینکه به اشاره با، کرد خالصه

 برخی در جمله از، یافته بهبود دانش پایگاه یک .نیست مشخص اغلب مختلف مزایای پایدار ارائه و آنها بودن صرفه به

 ماندن زنده مورد در گیرندگانتصمیم کردن متقاعد به شده ثابت شواهد. است اساسی نیاز یک، تردقیق علمی موارد

                                                           
1 Factsheets 
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 محدود دسترسی، آنها بودن صرفهبهمقرون و عملکرد از اطمینان عدم درک .کندمی کمک راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 همه، اجرای باالی یهاهزینه از ترس همچنین و، آنها ارزیابی و نظارت، اجرا، طراحی مورد در راهنمایی و اطالعات به

 نیاز ترین. اساسی(Davis et al., 2015) است راهکارهای مبتنی بر طبیعت اجرای برای شده شناخته یهامحدودیت

 است آن تحقق برای که را آب خدمات اصلی هدف تواندمی راهکارهای مبتنی بر طبیعت که است اعتماد ایجاد ظرفیت

 Mander) دهد کاهش آنها نفع به را تصمیمات است ممکن هیدرولوژیکی غیر مزایای گرفتن نظر در اگرچه. کند فراهم

 (. 2017، همکاران و

 و سبز هایروش متفاوت برخورد نحوه از دیگری نمونه راهکارهای مبتنی بر طبیعت شواهد از انتقاد، حال این با

 را خاکستری یهازیرساخت از برخی زیربنای اقتصادی که و هیدرولوژیکی شواهد، مثال عنوانبه .است خاکستری

 عنوانبه. کند قضاوت را راهکارهای مبتنی بر طبیعت است ممکن که کندمی ایجاد را کمی بسیار نوار، دهدمی تشکیل

 اقتصادی، علمی یهاپایه بر همیشه زیربنایی بزرگ یهاپروژه که را تصور این( 2000) 1سدها جهانی کمیسیون مثال

شامل  غالباً، شده دارند بینیپیش منافع در باالیی تنوع که سد بزرگ یهاپروژه با، شوندمی ساخته مستحکم فنی و

چشمگیری  یهاهزینه است، ناپایدار همچنان آنها واقعی سودآوری که حالی هستند که در اقتصادی  و فیزیکی اهداف

 این کمیسیون .است شده در نظر گرفته کم اغلب اقتصادی نظر از آنها اجتماعی و محیطیزیست یهاهزینه زیرا، دارند

 وها مقوله میان در محدود و دامنه، کمی تعداد نظر از شده انجام یهاپروژه اساسی ارزیابی که شد متوجه" همچنین

 The World) "ندارند عملیات به مربوط تصمیمات با کافی ارتباط و بوده ضعیف یکپارچه تأثیرگذاری یهامقیاس

Commission on Dams, 2000, p. xxxi). که رسید نتیجه این به هند کشور مورد در سدسازی جهانی کمیسیون 

 جمله از، محیطیزیست و اجتماعی عمده تأثیرات به منجر بیشتر، یا قرن یک در طول وسیع مقیاس آب در توسعه

 تنها، شده اعالم اهداف خالف بر، حالیکه شده در گسترده یهاآبغرق و خاک فرسایش، انسان توجه قابل جابجایی

 برای بر طبیعت راهکارهای مبتنی، وجود این با .(Rangachary et al., 2000) است غذایی امنیت به مزایای محدود

 واقع در راهکارهای مبتنی بر طبیعت .باشد داشته شده تقویت دانش و دانش پایگاه یک باید آنها سریع جذب از حمایت

 و هزینه یهاداده از انبوهی که حالی در. نیست بینیپیش قابل خاکستری زیرساخت معمولی هایحلراه اندازه به غالباً

 یهاگزینه مورد در کلی طوربه اما، دارد وجود آب منابع مدیریت برای شده ساخته یهازیرساخت مورد در تاریخی سود

 نوآوری پذیرش، روپیش راه بهترین(. UNEP-DHI / IUCN / TNC ،2014) نیست اینگونه راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 تأیید شده و علمی کامالً  روشی به راهکارهای مبتنی بر طبیعت پذیرانطباق مدیریت و اجرا حین در مستمر تحقیقات و

 .(Mills et al., 2015) هستند پیچیده و پویا یهااکوسیستم که است

 مدت طوالنی تأثیرگذاری برای راهکارهای مبتنی بر طبیعت که است این شودمی مطرح مرتباً که دیگری نگرانی

 نصب، مثال عنوانبه .نیست اینگونه لزوماً . است سریعتر خاکستری زیرساخت که است معنی بدان این و، بردمی زمان

 بر فوری تأثیرات و، شود انجام روز چند طی تواندمی سبز سقف یک یا پایدار شهری تخلیه برای محلی تاسیسات یک

 تغییر. بکشد طول خاکستری یهاگزینه از بیشتر است ممکن واقع درها مقیاس این از استفاده .شد خواهد وارد آن

 منافع سال سه تا دو طی تواندمی( "حفاظتی کشاورزی") پایدارتر و دوام با ورزیخاک به زراعی یهازمین مدیریت

                                                           
1 The World Commission on Dams 
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 طریق از، راهکارهای مبتنی بر طبیعت زانداچشم مقیاس در استقرار (.Derpsch and Friedrich، 2009) کند حاصل

 دست به سال ده حدود در توانمی را توجهی قابل تأثیرات اما، شود ترطوالنی تواندمی، مثال عنوانبه اکوسیستم ترمیم

 تا کشد می طول سال 6/8 متوسط طوربه بزرگ سدهای ساخت، مقایسه برای(. کنید مراجعه 2-2 کادر به) آورد

 بزرگ سد ده هر از و( اعتبار تأمین و ریزیبرنامه، طراحی برای الزم زمان احتساب بدون) شود ساخته فیزیکی صورتبه

 .(Ansar et al., 2014) شوندمی روبرو زیاد زمانی برنامه یک با سد هشت

 حالی در هستند، "صرفهبهمقرون" که است این راهکارهای مبتنی بر طبیعت درباره دیگر آمیزمبالغه غالباً فرضیه

 از برخی که حالی در، همچنین .شود مشخص آن مزایای گرفتن نظر در جمله از ارزیابی، حین در باید امر این که

ها، برنامه از برخی، باشند هزینه بدون یا هزینه کم توانندمی کوچک مقیاس در راهکارهای مبتنی بر طبیعت یهابرنامه

 طوربه اکوسیستم ترمیم یهاهزینه، مثال عنوانبه: باشند داشته زیادی گذاریسرمایه توانندمی، مقیاس در ویژهبه

 کمی بحث گرچه .(Russi et al., 2012) است متفاوت هکتار در آمریکا دالر میلیون چند تا صد چند از ایگسترده

 هایروش اما، است وابسته بسیار آنها به و کندمی دریافت اکوسیستم از را ایارزنده بسیار خدمات بشر که دارد وجود

 چالش یک هم هنوز گیریتصمیم و ریزیبرنامه یهافرآیند در ارزیابی ادغام و خدمات این گذاریارزش و شناسایی

راهکارهای مبتنی  یهاپروژه مورد در گیریتصمیم از بهتر آگاهی . برای(Kremer et al., 2016) است بزرگ حاکمیتی

 بسیار زمانی موارد این(. Liquete et al., 2016) کرد استفاده معیاره چند تحلیل مختلف اشکال از توانمی بر طبیعت

 شامل است ممکن که، جایگزین یهاگزینه برابر در را احتمالی راهکارهای مبتنی بر طبیعت بتوانند که هستند مفید

 .کنند ارزیابی، باشد فعلی وضعیت حفظ یا ترکیبی یا خاکستری یا سبز خاکستری یهازیرساخت

 دانش جمله از، محلی و سنتی دانش با، آب تغییر و تنوع زمینه در، طبیعی طوربه، راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 از ٪80 تقریباً  و کنندمی مراقبت را زمین سطح از ٪22 حدود ایقبیله و بومی مردم .دارد مطابقت، ایقبیله و بومی

 تشکیل را جهان جمعیت از ٪5 به نزدیک فقط که حالی در، کنندمی محافظت زمین کره در را باقیمانده زیستی تنوع

 و ایقبیله و بومی مردم یهاکمک از کافی اندازه به راهکارهای مبتنی بر طبیعت اینکه برای (.ILO ،2017) دهندمی

 توجه مورد آنها محیطیزیست و اجتماعی-اقتصادی یهاپذیریآسیب که است ضروری، شود مندبهره دانش منابع سایر

 یک( ILO ،1989) کار المللیبین سازمان ایقبیله و بومی مردم 169 کنوانسیون .شود رعایت آنها حقوق و گیرد قرار

 فرهنگ، دانش و کندمی فراهم بومی مردم توانمندسازی از اطمینان برای را ییهاراهنمایی که است المللیبین معاهده

 برای Sendai چارچوب مانند، المللیبین جهانی فرایندهای، ایفزاینده طوربه. دهدمی ارتقا را آنها سنتی زندگی شیوه و

 در آنها سنتی دانش و بومی مردم که را ایارزنده نقش، اقلیمی تغییرات مورد در پاریس نامه توافق و، بالیا خطر کاهش

 .ناسندشمی رسمیت به، دارند مقاوم جوامع ایجاد

 ارزشمند بسیار تواندمی جامعه - طبیعت تعامل و اکوسیستم عملکرد از محلی جامعه یا شناختی بوم سنتی دانش

 تضاد با نیز سنتی دانش .دارد وجود مکرری یهامحدودیتها گیریتصمیم وها ارزیابی در آن از استفاده در اما، باشد

 یک (.Tinoco et al.، 2014) شودمی تهدید جوامع برخی ظریف اجتماعی ساختار و طبیعی منابع از تجاری استفاده

 درگیر مدیریت و اجرا، گیریتصمیم، ارزیابی در مؤثر و کامل طوربه دانش دارندگان که است این اطمینان این به پاسخ



 زیست و کیفیت منابع آب گاهنامه علمی دفتر محیط

175 

 

 چنین انطباق چگونگی کردن برجسته برای راهی محور جامعه راهکارهای مبتنی بر طبیعت اعطای، کلی طوربه. هستند

 (.2-6 کادر) است پایدار محلی توسعه با ییهاحلراه

 به تواندمی، مثال عنوانبه، آب خدمات ارائه برای طبیعتراهکارهای مبتنی بر  ظرفیت آزمایش یهاروش

 راهنمایی ارائه آنها هدف اما است درک قابل شناسان بوم هم و مهندسان توسط هم که، شود ترجمه راهنما یهاکتابچه

 برندرا به کار می راهکارهای مبتنی بر طبیعت که در عمل است پیمانکارانی و محلی مدیران و گذارانسیاست به

(Hulsman, 2011). اجرای برای فنی ظرفیت که توسعه حال در کشورهای از بسیاری در حتی تواندمی دانش چالش 

 این با .(Narayan, 2015; Jupiter, 2015)  باشد مهمتر، است پیشرفته کشورهای از کمتر معموالً جایگزین رویکردهای

 مرکز و ADB مکونگ منطقه در، مثال عنوانبه. دارد وجود تقلید برای رویکردهایی و یادگیری برای منابع، حال

، زیرساخت مهندسان، شهری مقامات از حمایت برای جلدی هفت ابزار مجموعه یک زیستمحیط مدیریت للیالمبین

 نمایندگان و خشکسالی و سیل متخصصان، شهری ریزان برنامه، گیرندگانتصمیم، زیستمحیط ارزیابی متخصصین

 در را راهکارهای مبتنی بر طبیعت توانندمی آنها چگونه و کجا که کنیممی درک بهتر. کردند ایجاد محلی جامعه

 (.ADB ،2015) دهند قرار شهری پذیرانعطاف و پایدار یهاریزیبرنامه

 بیشتر اقناع برای ترقوی شواهد پایگاه یک تواندمی عملکرد یهاشاخص برابر در تحویل تر متنوع یهانمونه

 مجبور است ممکن و است نیاز مورد ذینفعان نیاز با متناسب اطالعات .کند پشتیبانی را راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 از ایگسترده طیف همچنین و، غیره و شده تولید منافع، خطر احتمال کاهش، شده ارائه اقتصادی ارزش شامل باشد

 Brown and) باشد مکانی مختلف یهامقیاس در آنها مدیریت وها اکوسیستم به مربوط فرهنگی و اجتماعی ارزشهای

Fagerholm, 2015; Plieninger et al., 2015; Raymond and Kenter, 2016.) ارزش پیشنهاد تشخیص بر عالوه 

، ارزیابی در جامعه مشارکت به توجه، خاص راهکارهای مبتنی بر طبیعت اجرای و در گذاریسرمایه موانع و بالقوه

 .است فرآیند این اساسی بخشهای از نیز راهکارهای مبتنی بر طبیعت تحویل و طراحی

 پژوهشی و اطالعاتی خالهای -6-5-2

 شامل موارد این. است شده مشخص گزارش این تهیه در تحقیقاتی نیازهای و روشن اطالعاتی خألهای از برخی

  :است زیر موارد بهبود

 مدیریت مختلف یهارژیم تحت جمله از، مختلف انواع و اکوسیستم مختلف انواع هیدرولوژیکی عملکرد درک ،

 .خاص محلی یهاسایت در راهکارهای مبتنی بر طبیعت عملکرد بینیپیش امکان برای

 هیدرولوژی دانش LULUC ،مقیاس در آن تأثیرات ویژهبه 

 ؛هیدرولوژی در اکوسیستم تخریب و دادن دست از تأثیرات درک 

 اکوسیستم تغییر تأثیرات بهتر بینیپیش برای اکوسیستم و آب خدماتها، اکوسیستم بین ارتباطات درک 

 ؛انسان رفاه بر( منفی یا مثبت)

 به و راهکارهای مبتنی بر طبیعت یهابرنامه اقتصادی - اقتصادی و هیدرولوژیکی عملکرد ارزیابی 

 یک( 2017) همکاران و ریموند. طبیعت راهکارهای مبتنی بر یهاشکست جمله از، دانش این گذاریاشتراک

 .کندمی پیشنهاد راهکارهای مبتنی بر طبیعت عملکرد ارزیابی برای بالقوه راه نقشه
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 اتصال امکان که ییهاشاخص ویژهبه و راهکارهای مبتنی بر طبیعت کارایی و اثربخشی برای ییهاشاخص 

 .کنندمی فراهم را اجتماعی و اقتصادی نتایج و هیدرولوژیها، اکوسیستم

 است آب با مرتبط غیر مشترک فواید شامل که سود و هزینه جامع وتحلیلتجزیه انجام برای رهنمودهایی. 

 ؛راهکارهای مبتنی بر طبیعت برای ارتباطی ابزار 

 و اراضی کاربری ریزی برنامه درها اکوسیستم ادغام IWRM .و 

 برای مؤثر عوامل شناسایی و بهتر درک برای آب منابع مدیریت و سیاست اجتماعی سیاسی هایمحرک درک 

 .آفرین تحول تحول تحریک

 کیفیت، آب به دسترسی مورد در، است شده اشاره آب جهانی توسعه گزارش قبلی یهانسخه تمام در که طورهمان

 به مربوط موارد این که است این از کمتر و است للیالمبین سطح در یافته بهبود یهاداده به نیاز آن خطرات و

 بهتر یهاداده، آب با مرتبط یهااکوسیستم همه روند و وضعیت برای .است آنها مزایای و راهکارهای مبتنی بر طبیعت

، هیدرولوژی در آنها تأثیر به توجه باها خاک برای ضعیف بسیار یهاداده به یاویژه توجه، حال این با. است نیاز مورد

 آنها، کردن پر دوباره برای نتیجه در و آنها گیری شکل برای طوالنی زمان مدت ویژهبه و غذایی امنیت برای آنها اهمیت

 این با (.FAO / ITPS ،2015a) بکشد طولها قرن تواندمی که.، است شده ساخته اکوسیستم انواع سایر با مقایسه در

 و اطالعات آوردن بدست طریق از صرفاً  آب سیاستگذاری و تنظیم مدیریت، برای یافته بهبود علمی مبنای یک حال،

 بزرگتر یهامقیاس به ادراکی تغییر اینکه تأیید با بلکه شودنمی حاصل بیشتر یهاشاخص مورد در بیشتر اطالعات

 .(Bedford and Preston, 1988) است ضروری اندازه همان به نیز سازمانی و مکانی زمانی،

 هاگزینه ارزیابی برای مشترک معیار و چارچوب یک -6-6

 زیربخش یا آب مختلف بخشهای که است این راهکارهای مبتنی بر طبیعت جذب برای شده شناخته چالش یک

 گذاریسرمایه بازده ارزیابی برای جمله از، کنند استفاده ارزیابی و نظارت، ارزیابی برای خود خاص روشهای از دارند تمایل

 برای دیگر یهاگزینه هم و راهکارهای مبتنی بر طبیعت هم که مشترکی معیارهای اجرای و تدوین .زمان طول در

ها گزینه مزایای وها هزینه عادالنه گرفتن نظر در امکان برای ضروری الویت یک، است ارزیابی قابل آب منابع مدیریت

 ارزیابی معیارهای برای را پیشنهادهایی، Raymond et al. (2017) که حالی در Cohen-Shacham et al. (2016). است

راهکارهای  بر نظارت و ارزیابی یهاشاخص از دقیق بررسی یک. دهندمی ارائه راهکارهای مبتنی بر طبیعت ماندن زنده

 حال در کار .هستند مرتبط نیز آب مدیریت یهاگزینه سایر برای آنها از بسیاری که، دهدمی ارائه مبتنی بر طبیعت

 در، راهکارهای مبتنی بر طبیعت بالقوه یهاگذاریسرمایه ارزیابی برای مشترک استانداردهای و معیارها توسعه انجام

-6 بخش به همچنین) گرفت قرار بحث مورد 2-6 بخش در خالصه طوربه، خاکستری زیرساخت یهاگزینه با مقایسه

 (.کنید مراجعه نیز 1

 مقابل در سبز یهاحلراه مثال عنوانبه) آب منابع مدیریت یهاگزینه ارزیابی برای مشترک عمومی معیارهای

 طیف و مشترک مزایای سایر و هیدرولوژیکی مزایای کلیه کامل درج .یابد توسعه موردی صورتبه تواندمی( خاکستری

 معیارهای احتماالً، حال این با .است اساسی نیاز یک( گزینه هر برای) اکوسیستم خدمات مزایای وها هزینه از ایگسترده
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. است نیاز مورد نیز( DRR و کشاورزی، شهری یهازیرساخت مثال عنوانبه) اصلی مناطق در کاربردها برای تری دقیق

 ارائه اینجا در بیشتر جزئیات، بنابراین و است مختلف ذیربط ذینفع گروههای بین در توافق ایجاد مستلزم امر این

 در برابری و پایداری به دستیابی در اساسی مشارکت، گزینه هر ارزیابی برای مشترک معیار و چارچوب یک .شودنمی

 .دهدمی تشکیل را آب منابع مدیریت نتایج
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 به کمک برای زیادی پتانسیل راهکارهای مبتنی بر طبیعت که دهدمی آب جهانی توسعه نتیجه گزارش

 دارد که آب مدیریت مختلف اهداف و آب منابع پایداری به دستیابی در اساسی و فرد به ی منحصرهازمینه از بسیاری

 .است قرار گرفته مورد بررسی کم بسیار حاضر حال در

 :دهدمی پاسخ راهکارهای مبتنی بر طبیعت مورد در اصلی سوال سه به فصل این

 است؟ چگونهراهکارهای مبتنی بر طبیعت  یهابرنامه فعلی وضعیت •

 چیست؟ آنها بیشتر کاربرد پتانسیل •

 کند؟ تغییر باید چیزهایی چه پتانسیل این تحقق برای •

راهکارهای مبتنی  تأثیر چگونگی فعلی وضعیت بر مروری، گذشته یهافصل ازها آموخته و نتایج از استفاده با

 یهاچالش به پاستتخگویی در آنها بالقوه ستتهم ارزیابی دنبال به و، استتت شتتده ارائه آب منابع مدیریت در  بر طبیعت

ست و حال آب منابع مدیریت صلی تغییرات شرح، این دنبال به .آینده ا ستیابی برای نیاز مورد ا سیل به د  کامل پتان

 در آب، برای راهکارهای مبتنی بر طبیعت دهد کهمی نشتتان فصتتل این. شتتودمی دنبال راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 .دارد نقش SDG و پایدار توسعه برای 2030 برنامه به دستیابی

 در خطرات و کیفیت آب، بودن دستتتترس در بهبود برای راراهکارهای مبتنی بر طبیعت  گزارش، این اگرچه

 نکته یک دهد،می تشخیص را آنها بین ارتباط کهحالی در، است کرده ارزیابی( 4 و 3، 2 ترتیب به) جداگانه یهافصل

 .دهدمی ارائه همزمان طوربه زمینه سه هر در را خود مزایای بیشترراهکارهای مبتنی بر طبیعت  که است این اساسی

 سیستم کلی عملکرد چون معموالً و باشد واحد هدف یک برایراهکارهای مبتنی بر طبیعت  که آیدمی پیش ندرتبه

ستقبال می می بهبود را پذیریانعطاف افزایش جمله از شد، از آن ا صل همه، براینعالوه .شودبخ  مزایای قبلی یهاف

 مانند، آب به مربوط مستتتتقیم نتایج از فراتر معموالًبیعت راهکارهای مبتنی بر ط که دهندرا نشتتتان می توجهی قابل

ستی تنوع نتایج بهبود صادی و اجتماعی مزایای، زی ستم ارائه پایداری و اقت شترک مزایای این .دهدمی سی  معموالً م

 بحث آنها کامل بررستتتی درمورد قطعاً و کندمی اعالمراهکارهای مبتنی بر طبیعت  نفع به راها گزینه فردی ارزیابی

    .کنندمی

 هستیم؟ کجا االن -7-1

 دو اما، است نشده انجام جهان سراسر در راهکارهای مبتنی بر طبیعت فعلی کاربرد از جامعی کمی ارزیابی اگرچه

  .است شده ثابت کامالً نکته

 توجهی قابل استفاده - آب به مربوط خطرات و آب کیفیت، آب از استفاده - آن بعد سه هر در، تاریخ طول در، اوالً

 گرانالبی توسط اساساً این راهکارها، موارد بیشتر در .است داشته وجود آب مدیریت در راهکارهای مبتنی بر طبیعت از

 چنین راهکارهایی سطح ارتقاء وها نوآوری آن در که دارد وجود توجهی قابل یهانمونه. شودنمی هدایت زیستمحیط

. است آنها قبول قابل کاربرد دلیلبهگسترده از آنها   استقبال نویدبخش امر این. است گرفته صورت بخشی منافع توسط
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 شوندمی هدایت آنها سسات حمایتیمؤ یا/  و کشاورزان توسط و گسترده طوربهها برنامه، کشاورزی در: مثال عنوانبه

 کشاورزی یهاسازمان توسط آشکار طوربه کشاورزی یهاسیاست چارچوب در راهکارهای مبتنی بر طبیعت ادغام و

 از برخی در حاضر حال در، پایدار تجاری مدل یک به کمک دلیلبه راهکارهای مبتنی بر طبیعت. شودمی انجام

 مهندسین رهبری به استقرار در طوالنی سابقه دارای سبز یهازیرساخت و است شده گنجانده تجارت بخش رویکردهای

 به منحصر طوربه، ملی سطح در ویژهبه، محیطی زیست مؤسسات. است جامعه بر مبتنی سنتی ابتکارات و روشنفکر

 یهاچالش به همچنین که شوند روبرو راهکارهای مبتنی بر طبیعت با فعاالنه طوربه که هستند شرایط واجد فرد

 تمرکز گسترش مستلزم امر این. کندمی شناسایی را برنده نتایج مشترک طوربه و پردازد میها بخش سایر رویپیش

 پیشرفت از پشتیبانی افزایش و همچنین مقررات و قوانین طریق از "طبیعی" محیط از حفاظت روی بر آنها تاریخی

 .شده است اصالح یا شده مدیریت یهاسیستم در زیستمحیط پایدار

. است افزایش حال در بر طبیعتراهکارهای مبتنی  به توجه دهدمی نشان که دارد وجود زیادی شواهد، ثانیاً

 افزایش حال در، شودمی انجام آب و جوییصرفه یهابودجه طریق از که، PES یهاطرح در گذاریسرمایه: مثال عنوانبه

 نشان را جذب افزایش شهری سبز یهازیرساخت در گذاریسرمایه سریع افزایش(. کنید مراجعه 5 و 3 فصل به) است

راهکارهای مبتنی بر  بودجه تخصیص برای ایبالقوه نویدبخش "سبز قرضه اوراق" ظهور حال در بازارهای و دهدمی

 برابر در که باشد داشته خوبی عملکرد تواندمی راهکارهای مبتنی بر طبیعت که دهدمی نشان ویژهبه و است طبیعت

راهکارهای مبتنی  رفت،می انتظار که همانطور(. 6 و 5 فصل) شود ارزیابی گذاریسرمایه عملکرد استاندارد معیارهای

 گذشته سال ده در زیرا است شده تبدیل جانبه چند محیطیزیست یهانامهتوافق در اصلی جریان عنوانبه بر طبیعت

 راهکارهای مبتنی بر طبیعت مهم، نکته(. 6 و 1 فصل) کندمی حرکت پایدار توسعه و محیطی ترصریح ارتباط سمت به

 ابتال خطر کاهش(، 2 فصل) پایدار کشاورزی و غذایی امنیت برای جمله ازها، سیاست به مربوط مجامع سایر در اکنون

 .است جریان در ،(6 فصل) مالی تأمین و( 4 فصل) فاجعه به

 تواندمی راهکارهای مبتنی بر طبیعت مزایای وها هزینه دهدمی نشان که دارد وجود هابخش تمام در روشنی شواهد

 مدت میان برای را متعددی مشترک مزایای که هنگامی ویژهبه، شود مقایسه مطلوب خاکستری زیرساخت یهاگزینه با

 به همیشه، نشود تضعیف زمینه این در پیشرفت اگر که است شده اشاره 6 فصل در اگرچه، دهندمی ارائه مدت بلند و

 .است یافته بهبود راهکارهای مبتنی بر طبیعت نظارت، ارزیابی و شده تثبیت خوبی

 اما، است محل خاص کامالً و نیست مشخص کامالً خاکستری و سبز گذاریسرمایه بین مطلوب تعادل اگرچه

( ٪1 از کمتر احتماالً) بخشی تنها سبز یهازیرساخت در گذاریسرمایه که است آن از حاکی موجود محدود اطالعات

 مدیریتی و مالی مداخالتها، سیاست از بسیاری یهانمونه، این بر عالوه .است آب منابع مدیریت در گذاریسرمایه کل از

 وجود، باشد داشته وجود واضحی گزینه که مواردی در حتی، ندارد وجود راهکارهای مبتنی بر طبیعت که مواردی در

 "متداول" یهاحلراه گسترده سلطه از که، راهکارهای مبتنی بر طبیعت سطح ءارتقا مهم یهاچالش بر غلبه. دارد

 ایجاد شامل اساساً، است متفاوت، دهد ارائه تواندمی این راهکار آنچه از آگاهی درک و کلی کمبود تا گرفته زیرساختی

 پزشکان(. 6 فصل)د باشمی اجرا و تأمین لزوم صورت در و راهکارهای مبتنی بر طبیعت ارزیابی برای مناسب محیط یک
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این  از ترقوی یهاارزیابی دادن نشان جمله از، دانش بهبود طریق از را خود نقش باید طبیعتراهکارهای مبتنی بر 

 .کنند بازی آنها اجرای و ارزیابی ظرفیت و چنین راهکارهایی در نفساعتمادبه افزایش منظور به، راهکارها

 برویم؟ جلوتر توانیممی چقدر -7-2

 مدیریت کلیدی یهاچالش رفع در راهکارهای مبتنی بر طبیعت استقرار افزایش که گیردمی نتیجه گزارش این

 امری، آب به مربوط خطرات کاهش ضمن، آن کیفیت و آب بودن دسترس در بهبود و حفظ برای معاصر آب منابع

 سریعتر جذب بدون، که است شده ثابت کامالً سیاست توافقنامه طریق از هم و علمی ادبیات در هم .است اساسی

 پتانسیل ارزیابی .است کاهش به رو نیز سرعت به احتماالً  و است زوال به رو آب امنیت، راهکارهای مبتنی بر طبیعت

. شودمی نیز پرتی حواس باعث بلکه باشد برانگیز چالش تواندمی تنها نه خاکستری مقابل در سبز رویکردهای نسبی

راهکارهای ، وجود این با .کنندمی پشتیبانی یکدیگر از، حاضر حال در دو هر، است کرده استدالل گزارش این که همانطور

 مناسب گزینه تنها و است ضروری آب منابع چالش یهازمینه از تعدادی در پیشرفت به دستیابی برای مبتنی بر طبیعت

 استدالل مدام ،آب جهانی توسعه قبلی یهاگزارش در .است مدت دراز در مهم یهاچالش از برخی به پاسخگویی برای

 یک راهکارهای مبتنی بر طبیعت. شد نخواهد حاصل تجارت مانند معمول رویکردهای با آب پایدار امنیت که شودمی

راهکارهای  استقرار افزایش ضرورت، حال این با .دهدمی ارائه را تجارت معمول حد از فراتر حرکت برای کلیدی روش

 از، شودمی ناشی بسیاری عوامل از ادعاهایی چنین توجیه. شودمی گرفته کم دست حاضر حال در مبتنی بر طبیعت

 :جمله

 آب بر آن تأثیرات و اکوسیستم تخریب فعلی روند کردن معکوس به اصلی پاسخ اکوسیستم ترمیم و حفاظت 

 از -( Prologue) است شده تبدیل آب منابع فعلی منفی وضعیت کننده تعیین اصلی عامل یک به که، است

 جهانی، تغییرات سایر و هواییوآب تغییرات توسط که، آب به مربوط فاجعه از ناشی خطرات کاهش جمله

 (.4 فصل) شوندمی تشدید

 از نمونه ترینجذاب شاید کشاورزی در آب کمبود رفع برای راهکارهای مبتنی بر طبیعت پتانسیل ارزیابی 

 زیاد بسیار گیاهی پوشش و خاک رابط بهتر مدیریت طریق از بالقوه دستاوردهای. دهد ارائه را آنها اهمیت

 برای آب امنیت بهبود برای ابزاری عنوانبه دامی و زراعی محصوالت اکولوژیکی مبنای بازگرداندن. است

 و پایدار محدوده در کشاورزی آوردن برای داراولویت رویکرد عنوانبه آب خارجی اثرات تعدیل و کشاورزی

 2 فصل در شده ذکر یها. ارزیابی(2014a ؛FAO، 2011b) شودمی گرفته نظر در غذایی امنیت به دستیابی

 پوشش، خاک بهبود شامل اول درجه در) راهکارهای مبتنی بر طبیعت گسترده کاربرد که دهدمی نشان

 ٪50 حدود معادل شده بینیپیش سودهای، موجود دیم محصول یهاسیستم در( اندازچشم مدیریت و گیاهی

 از درصد 35 معادل بهبود معنای به این، آب ردپای منظر از .دهدمی ارائه را آبیاری از فعلی محصول تولید از

 از آب مصرف در جوییصرفه، ترهساد بیان به و، بنابراین. است جهان سراسر در آب فعلی یهابرداشت کل

 2050 سال تا آب برای شده بینیپیش تقاضای میزان از بیش تواندمی تنهایی به راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 حل را غذایی امنیت چالش برای آب امنیت تنها نه( جهانی سطح در) همزمان طوربه(، Prologue)  باشد
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 .دهدمی کاهش را آب جهانی تقاضای بالقوه طوربه و کندمی آزاد دیگر مصارف برای را آب منابع بلکه، کندمی

 حال در کشورهای در کشاورز یهاخانواده بیشتر زیرا، است توجه قابل نیز مرتبط اجتماعی - اقتصادی مزایای

 برای را ییهافرصت راهکارهای مبتنی بر طبیعت مشابه رویکردهای. کنندمی اعتماد دیم محصوالت به توسعه

 رویکردهای چنین، اینبرعالوه. کندمی فراهم آبیاری یهاسیستم در آب از استفاده وریبهره بیشتر بهبود

 را سیستم پذیریانعطاف کهحالی در، بخشدمی بهبود را آب کیفیت معموالً راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 در) کمی خاکستری یهازیرساخت به دیم محصوالت .دهدمی کاهش را خطرات رو این از و کندمی تقویت

راهکارهای مبتنی بر  اینکه تصور تا شودمی باعث تنهایی به مثال این، بنابراین. هستند متکی( وجود صورت

 بهتر مدیریت با پیشرفت این. باشد، است خاکستری زیرساخت یهاحلراه برای جزئی مکمل نوعی به طبیعت

 - نیاز مورد محل در باران آب تا آیدمی دست به بهتر( زمین پوشش و خاک حالت این در) اکوسیستم اجزای

 .بماند باقی و آمده بدست گیاه ریشه منطقه در

 و زمین تخریب با مقابله برای، نباشد پذیرروش امکان تنها اگر، روش تریناصلی راهکارهای مبتنی بر طبیعت 

 برای روش این از راهکارهای مبتنی بر طبیعت از بسیاری عمل در اگرچه - 4 و 2 فصل) است خشکسالی

 عنوانبه راهکارهای مبتنی بر طبیعت شودمی باعث امر این(. کنندمی استفاده باال مانند دیم کشاورزی بهبود

 یک - زمین وریبهره بازسازی طریق از زاییبیابان با مبارزه و خشک مناطق در معیشت تأمین برای، مثال

 .باشد فقر کاهش و پایدار توسعه برای چالش

 گیردمی صورت آب طریق از انسان روی بر هواوآب تغییر کلیدی تأثیرات (UN-Water، 2010 )از عمدتاً و 

 معنی بدان این(. IPCC ،2014) دهدمی رخها اکوسیستم در هواوآب به مربوطو  آب به مربوط تغییرات طریق

 پذیریانعطاف که است اکوسیستم بر مبتنی سازگاری طریق از اقلیمی تغییرات با سازگاری اصلی ابزار که است

راهکارهای مبتنی بر  استقرار یعنی - هواوآب از ناشی آب به مربوط تغییرات این به نسبت راها اکوسیستم

 با سازگاری اقدامات در راهکارهای مبتنی بر طبیعت به روزافزون توجه رو این از. بخشدمی بهبود - طبیعت

 را بر طبیعتراهکارهای مبتنی  از ییهانمونه ترتیب به همه 4 و 3 ،2 فصل. یابدمی افزایش اقلیمی تغییرات

 سازگاری پاسخ یک نیز آنها بیشتر که دهند،می ارائه خطرات و کیفیت، آب بودن دسترس در به پرداختن برای

 سازگاری برایها  راهکارهای مبتنی بر طبیعت از بسیاری که آنجا از، اینبرعالوه .هستند هواوآب تغییرات با

 کاهش به همچنین است،ها( جنگل یا خاک کربن مثال عنوانبه) کربن بازگرداندن شامل هواییوآب تغییرات با

 زمین کاربری تغییر امروز به تا اینکه به توجه با، نیست فایده بی که - کنندمی کمک هواییوآب تغییرات

 (.FAO ،2014b) است داشته عهده به را جهانی انسانی یاگلخانه گازهای انتشار از ٪25 تقریباً

 برای توجهی قابل زمینه. است شده شناخته باالیی پتانسیل عنوانبه شهری سبز هایزیرساخت استقرار اکنون 

 مدیریت بهبود با همراه اولیه، ریزیبرنامه مرحله در آن ترکیب یا سبز هایزیرساخت سازیمقاوم گسترش

 مدیریت در توجه قابل یهاکمک از شهری پایدار هایشهرک به دستیابی برای شهری، نیمه و شهری منظر

 (.6 و 4، 3 فصل) دارد خطر وجود کاهش جمله از، پذیریانعطاف و شهری آب
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WaSH اگرچه دهدمی ارائه در آن را توجهی قابل پتانسیل راهکارهای مبتنی بر طبیعت که است دیگری منطقه 

 آب به مربوط خطرات کاهش و( 3 فصل) آب کیفیت بهبود ،(2 فصل) آب به دسترسی بهبود طریق از اول درجه در

 به جهانی دستیابی برای عمده محدودیت یک عنوانبه اکوسیستم تخریب مثال، عنوانبه. است شده حاصل( 4 فصل)

 شناخته روپیش اصلی راه یک عنوانبه اکوسیستم بازسازی زمینه رواین از و است شده شناخته سالم آشامیدنی آب

 مانند است، محیط بهداشت رویکردهای شامل که مبتنی بر طبیعتراهکارهای ( 2009 جهانی، بانک) است شده

 .است شرایط از بسیاری در آب مصرف نیازهای عملی حذف نویدبخش همچنین خشک، یهاتوالت

 مشاغل ایجاد به آب، منابع یافته بهبود مدیریت کلی مستقیم مزایای ایجاد طریق از راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 طریق از و کندمی ایجادها بخش از وسیعی طیف در را شغلی یهافرصت بنابراین کند،می کمک پایدارتر و یافته بهبود

 همچنین آنها حال، این با(. WWAP ،2016) کندمی باز را غیرمستقیم اشتغال ایجاد پتانسیل خود، برابر چند ثیرتأ

 برای مالی منابع تأمین امکان PES یهاطرح مثال، عنوانبه. کنند ایجاد معیشت و شغل مستقیم طوربه توانندمی

 - روستایی مناطق در فقیر جوامع ویژهبه - ذینفعان از وسیعی طیف میان در و کندمی فراهم را آب منابع مدیریت

 کمک کشاورزی پایداری و پذیریانعطاف سودآوری، بهبود به که راهکارهای مبتنی بر طبیعت(. 5 فصل) شودمی تقسیم

 طوربه که - کندمی فراهم کوچک مقیاس در خانوادگی کشاورزی ویژهبه بهبود برای توجهی قابل پتانسیل کند،می

 .شودمی شناخته توسعه حال در کشورهای اکثر در فقر از مردم نجات برای ابزار مهمترین از یکی عنوانبه ایگسترده

 برسیم؟ این شرایط به توانیممی چگونه -7-3

 برنامه واقع در یا آب جهانی توسعه هایگزارش سری به نیازی ما بود، ممکن گزینه یک معمول روال به تجارت اگر

 در تحولو  تغییر مورد در مداوم طوربه جهانی آب توسعه قبلی هایگزارش. داشت نخواهیم پایدار توسعه برای 2030

 گزارش از نسخه این .دارند نظر اتفاق مورد این در سیاست، به مربوط مجامع بیشتر. اندکرده بحث آب مدیریت نحوه

 دستیابی برای اصلی وسیله یک راهکارهای مبتنی بر طبیعت که کندمی نشان خاطر اما کند،می تکرار را نتیجه همان

 در هااکوسیستم نقش کافی شناخت عدم که وجود دارد ادعا در اینجا این .دهدمی ارائه نیاز مورد آفرینتحول تغییر به

 تواندنمی فقط آفرینتحول تغییر این. کندمی تقویت را آفرینتحول تغییر به نیاز که است کلیدی عامل یک آب مدیریت

 گزارش این. شود تبدیل عملیاتی کامالً عمل و سیاست به همه، از مهمتر و شود تسریع سریعاً  باید تغییر - باشد آمال

 ایم و هنوزداده انجام را خوبی شروع فرآیند این اما در باشد وجود داشته تأخیر حدودی تا که کندمی گیرینتیجه

 .است پیش در طوالنی مسیری

 طبق. باشد آب مدیریت هایروش به سیستم، بر مبتنی تر،جامع کامالً رویکرد یک بر مبتنی باید تحول تغییر این

 یهاآب تقاضای و تأمین مدیریت به عمدتاً که است( دستپایین – باالدست) خطی مسئله یک آب معمول، هایدیدگاه

در  تجاری مبادالت. انسان مستقیم استفاده برای عمدتا و جداگانه طوربه معموالً  شود،می مربوط زیرزمینی و سطحی

 آب. شودمی گرفته نظر در آب به نسبت مردم در ارتباط با بعدی درجه در اما است شده شناخته اکوسیستم ارتباط با

 به متعارف پاسخ. باشد سیستم کل در آن مزایای حداکثر اینکه نه شود،می مدیریت خود مقادیر از ایزیرمجموعه برای

 خاکستری یهازیرساخت ایجاد بالیا برای خطر کاهش هوایی ووآب تغییرات به پرداختن آب، کیفیت و آبرسانی بهبود
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 تجارت یک نه و شودمی محسوب ایحاشیه حسن یک راهکارهای مبتنی بر طبیعت تشخیص، صورت در و بوده بیشتر

 هم به چرخه سری یک در مناظر بین مسیر و در آب که دهدمی تشخیص اکوسیستم رویکرد یک حال، این با .اصلی

 را دست پایین و باالدست اندازچشم اینها از بسیاری و کندمی حرکت جهانی/  ایمنطقه به کوچک مقیاس از پیوسته

 رطوبت بازیافت در زمین کاربری تغییر تأثیرات مدیریت به توجه در فعلی شکاف این مثال، عنوانبه. کشندمی چالش به

 کشدمی چالش به را مدیریت واحد ترینمناسب تنها آبخیز حوزه یک مفهوم بنابراین کند،می برجسته را حوضه خارج از

 در معموالً هم هنوز که اندمانده باقی سیاسی واحدهای از ترمناسب کامالً حوزه مرزهای اگرچه -( 6 و 2، 1 فصل)

 رویکردهای جمله از ها،سیستم مدیریت بر راهکارهای مبتنی بر طبیعت تمرکز. شوندمی استفاده آب منابع مدیریت

 :مثالً. است سیستم مزایای رساندن حداکثر به و خاکستری، و سبز زیرساخت یکپارچه

 مسائل کاهش. است آن ترینایمن جاییکه در نیاز، مورد مکان به آب بازگرداندن برایها اکوسیستم از استفاده 

 کل پذیری درانعطاف و پایداری جمله از اجتماعی و اقتصادی یافته بهبود مزایای ارائه و منبع؛ در آب کیفیت

 .سیستم

 تعیین قبل از ما تأثیر از فراتر هواییوآب عوامل توسط ،انسانی نیازهای برای محیطی آب بودن دسترس در 

 رطوبت بازیافت برای زمین پوشش مدیریت طریق از مثال عنوانبه کرد، مدیریت را آن توانمی اما است، نشده

 .خاک مدیریت در بهبود طریق از یا

 از برخی ریسک و میزان کیفیت آب، بودن دسترس در. نیست رقابتی مصارف بین در تخصیص فقط مسئله 

 .بخشدمی بهبود دیگران برای را آن مزایای همزمان طوربه کهحالی در یابد بهبود تواندمی کاربران

 جمله از نیز آن یهامحدودیت همچنین است، شده شناختهها آن به نیاز و خاکستری یهازیرساخت نقش 

 یهانقش از یکی. است شده شناخته، دهد افزایش توجهی قابل میزان به را خطرات تواندمی چگونه اینکه

 یهاگزینه اقتصادی و هیدرولوژیکی عملکرد افزایش وها محدودیت این رفع راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 .است اجتماعی مزایای افزایش برای ییهافرصت ارائه عین در خاکستری

 ذخیره بهتر مدیریت نحوه منظر از بلکه نیست مصنوعی هایسازه عملکرد رساندن حداکثر به صرفاً آب ذخیره 

 و هابتاال مخازن، مثال عنوانبه) پیوسته بهم هایسیستم بر تمرکز با شهری، و روستایی مناظر در آب

 است جایی در آب ذخیره اولویت - کندمی ادغام را مصنوعی و طبیعی سازیذخیره که( زیرزمینی هایسفره

 حد از بیش تمرکز عدم و هاسیستم پذیریانعطاف بر با تأکید مختلف مصارف برای قابل استفاده و ایمن که

 مصنوعی باشد؛ سازیذخیره ظرفیت بر

 و فاجعه از ناشی خطرات جمله از خطرات، مدیریت رویکردهای است؛ مهمترین ساختمان پذیریانعطاف 

 :باشد متمرکز خطرات این سیستمیک ایریشه علل بررسی در باید هوایی،وآب تغییرات

 همه مشترک مزایای شامل سیستم کلی مزایای بلکه شود، گرفته نظر در باید آب به مربوط نتایج تنها نه 

 .است هاگزینه
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 راهکارهای مبتنی بر طبیعت از و شوندمی مدیریت ذینفع چند مشارکت طریق از وجه بهترین به هاسیستم 

. کنندمی استفاده دهندمی انجام را معامالت مدیریت حالیکه در برنده نتایج مورد در نظر اتفاق به دستیابی برای

 و

 محرک عوامل درک - است عالئم برخالف که است اساسی علل با مقابله برای روشی عوامل، به پرداختن 

 خدمات بر تمرکز که هاییفرصت شناسایی برای اکوسیستم دادن دست از و تخریب غیرمستقیم و مستقیم

 .است مهم بسیار کند کمک آب منابع مدیریت بهبود به تواندمی اکوسیستم

 که آب پایدار نتایج برای نابودی نوعی - بخشدمی تداوم را پراکنده ناکارآمد یهاسیاست ،معمول روال به تجارت

 ادغام به نیاز گذاریسیاست مجامع از بسیاری. است شده مشخص آب جهانی توسعه گزارش قبلی یهانسخه اکثر در

 چگونگی با رابطه در بلکه آب به مربوط کارهای دستور در تنها نه سیاست، مقیاس و زمینه چندین در راها سیاست

 دستور در روند این .اندداده تشخیص محیطی زیست و اقتصادی اجتماعی، نیازهای سایر تعارض یا پشتیبانی ارتباط،

 محقق جمعی طوربه باید پیوسته بهم اهداف و اهداف اینکه درک با که است رسیده خود اوج به 2030 پایدار توسعه کار

راهکارهای مبتنی . دارد هزاره، توسعه اهداف خود، پیشین رویکرد با مقایسه در بهتر بسیار یکپارچه رویکرد یک شوند،

 محیطی، زیست هایستون دادن پیوند طریق از اییکپارچه رویکردهای چنین به دستیابی برای را سازمانی بر طبیعت

 از متقابل وابستگی چنین بیان و ارزیابی فنی روش. دهدمی ارائه عضو کشورهای به پایدار توسعه اجتماعی و اقتصادی

 و هاسیاست هماهنگی با تنها نه دولتها که است مهم بسیار این. است اکوسیستم خدمات چارچوب از استفاده طریق

 راهنمایی که شود حاصل اطمینان تا کنند مرور را سیاستها همچنین بلکه، دهند پاسخ سیاست یهاحوزه در مقررات

 .کندمی پشتیبانی و روشن محلی، سطوح تا یافته بهبود تصمیمات اجرای از، کردن محدود جای به، مقررات یا سیاست

 گرفتهها دولت از، باشد مختلف ذینفع یهاگروه از بسیاری مشارکت شامل تواندمی راهکارهای مبتنی بر طبیعت اجرای

 بخش منافع زمین، صاحبان یهاگروه، کشاورزان محلی یهاانجمن مثال عنوانبه) شهروندان یهاگروه وها NGO تا

 در و( 6 فصل) است شده شناخته کامالً  بخشی بین گفتگوی ءارتقا برای نهادی یهامحدودیت (.غیره و خصوصی

 نیاز مورد نهادی تغییر به دستیابی. است شده شناخته خوبی به آب جهانی توسعه گزارش قبلی یهانسخه از بسیاری

راهکارهای  اینکه، مهمتر حال، این با. نیست کمتر نیز راهکارهای مبتنی بر طبیعت برای و است برانگیز چالش همچنان

 شناسایی و سیستم کلی اهداف روی بر اجماع ایجاد طریق از تغییری چنین تشویق برای را ابزاری مبتنی بر طبیعت

 ارائه آنها منافع وها بخش بین را پلی راهکارهای مبتنی بر طبیعت. دهدمی ارائه متعدد منافع میان در برنده نتایج

 .دهدمی

 حفظ و گذاریسرمایه وریبهره بهبود به دستیابی منظور به سبز رویکردهای سمت به هاگذاریسرمایه انتقال

 که است این فرصت یک بنابراین،. بود خواهد ضروری خاکستری یهازیرساخت گذاریسرمایه بازده و عملکرد

 به جمله از وری،بهره افزایش در کامل طوربه بتواند راهکارهای مبتنی بر طبیعت تا دهید تغییر راها گذاریسرمایه

 امیدوار هایپیشرفت از برخی 6 فصل. کند کمک سیستم، کل در بالقوه بهبودهای و مشترک منافع رساندن حداکثر

 هایگذاریسرمایه ایمقایسه مالی عملکرد از دقیق یهاارزیابی ظهور جمله از کند،می برجسته را زمینه این در کننده
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 شناسایی مناسب گذاریسرمایه یک عنوانبه را سبز رویکردهای اغلب هاروش این که است نویدبخش. خاکستری و سبز

 .شودمی راهکارهای مبتنی بر طبیعت رویکردهای کارآیی بیشتر تقویت باعث امر این و کنندمی

 زود یا یرد، است نیاز مورد مالی تأمین و گذاریسیاست مختلف سطوح در آفرینتحول تغییرات کهحالی در

ها هزینه اندنرس حداقل به باید هدف. شودمی گرفتهآن محل  سطح در بیشتر آب مدیریت مداخالت درباره تصمیماتی

 ارائه را "فادهاست برای مناسب" بهینه عملکرد کهحالی در، باشد سیستم مقاومت و بازده رساندن حداکثر به، خطرات و

 تعصب. دکر اتخاذ زمینه این در سایت سطح در صحیحی تصمیمات بتوان که باشد این باید سیاست نقش. دهدمی

 به نیاز و یخاکستر و سبز یهازیرساخت بین افزاییهم شناخت ضرورت به خاکستری یهازیرساخت به نسبت مداوم

 مشترک چارچوب یک تحت فقط(. 6 و 1 فصل) دارد اشاره موجود یهاگزینه ارزیابی برای مشترک چارچوب یک

 معیارها، از استفاده لزممست امر این. استها گزینه از ترکیبی چه معموالً یا گزینه، ترینمناسب که کرد تعیین توانمی

 و ابزارها و مشترک، چارچوبی چنین ایجاد. است گیریتصمیم و مقایسه ارزیابی، برای رایج یهاروش وها شاخص

 سطح در بهینه یهاحلراه ارائه به گرا تحول سیاست تغییر تبدیل برای اولویت نیاز یک آن، از حمایت برای ظرفیت

 .است محلی

 استقرار یهاتفرص و فقر کاهش پتانسیل غذا، و آب امنیت بین ارتباط آب، مصرف بودن باال دلیلبه کشاورزی

 برجسته هستند، آفرینتحول تغییرات یهافرصت که کلیدی بخش یک عنوانبه ،راهکارهای مبتنی بر طبیعت بیشتر

. یابد سترشگ آبیاری در معمول حد از بیش تمرکز از فراتر کامال باید غذایی امنیت گفتگوی برای آب امنیت. است

-قطره آبیاری مثال عنوانبه) خاکستری زیرساخت یهاروش طریق از آبیاری آب از استفاده وریبهره بهبود یهافرصت

 به دسترسی یهافرصت کردن باز مناسب، گیاهان برای مناسب مناطق بیشتر رشد مانند) تقاضا جانبی اقدامات و( ای

 شده شناخته بیخو به( غیره و، ژنتیکی بهبود طریق از محصول آب یوربهره بهبود غذایی، مواد تجارت در مجازی آب

 در بیشتر یهافرصت شد، گفته باال در که همانطور، اما .است مناطق برخی در آبیاری گسترش زمینه همچنین و است،

 با، دیم یهاسیستم در ویژهبه ،راهکارهای مبتنی بر طبیعت ترگسترده جذب طریق از آب تأمین/  دسترسی بهبود

 گذاریسیاست مجامع از برخی حالیکه در. دارد وجود خطر کاهش نتایج و آب کیفیت بهبود در مکمل دستاوردهای

 میتاه کم را هااکوسیستم اهمیت همچنان دیگر برخی(، 2014aa؛ FAO ،2011b) دهندمی تشخیص راها فرصت این

 با باید هااکوسیستم آن در که است بارز مثالی( FAO ،2014c) "غذا - انرژی و آب رابطه" گفتگوی. دهندمی جلوه

 از بسیاری هااکوسیستم یراز ،("غذا - انرژی - آب اکوسیستم" رابطه یک عنوانبه) شوند تلفیق بیشتری صراحت

 سازش برای سیاسا راهی راهکارهای مبتنی بر طبیعت و غذا و انرژی آب، بین کنندمی تعیین را کلیدی پیوندهای

 (.2 فصل و Prologue) دهندمی ارائه درگیر رقابتی بالقوه منافع

 بلکه پایداری بهبود تنها نه مسیر مناطق، از بسیاری در ،که است داده نشان مداوم طوربه سناریو وتحلیلتجزیه

 وتحلیلتجزیه از مثبت بسیار نتیجه یک. است زیستمحیط پایداری کامل تلفیق طریق از مدت بلند اقتصادی رونق

 بهبود باعث تنها نه 1پایداری مسیر که است این. است شده انجام et al Burek.( 2016)توسط  که آب منابع مقدماتی

                                                           
 به خوب نسبتاً  فسیلی، هایسوخت به وابستگی و منابع شدت کاهش ضمن توسعه، اهداف به دستیابی برای مداوم تالش با که دهدمی نشان را جهانی پایداری سناریوی 1

 .کندمی پیشرفت پایداری سمت
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 از مدتمیان مزایای ترینسریع و باالترین عقاید، برخی برخالف بلکه شود،می غذایی امنیت و آب محیطی،زیست نتایج

 در جهانی داخلی ناخالص تولید جایگزین، 1ایمنطقه رقابت سناریوی تحت مثال، عنوانبه. است اقتصادی توسعه نظر

 پتانسیل درک با. است آمریکا دالر تریلیون 570 2راه میانه در اما رسدمی آمریکا دالر تریلیون 220 به 2100 سال

 با پایداری، سناریوی تحت آمریکا دالر تریلیون 650 و پایدار و آب توسعه سناریو برای راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 زیستمحیط پایداری که است سازگار معاصر هایگیرینتیجه با این. سرانه داخلی ناخالص تولید برای مشابه الگویی

 راهکارهای مبتنی بر طبیعت. است آن به دستیابی الزمه بلکه نیست، اقتصادی و اجتماعی توسعه برای محدودیتی

 .دهدمی ارائه هدف این به دستیابی برای آب منابع مدیریت و سیاست کردن عملیاتی برای عملی و فهم قابل ابزاری

 آب منابع مدیریت برای راهکارهای مبتنی بر طبیعت طریق از پایدار توسعه برای 2030 کار دستور به دستیابی -7-4

 مدیریت هایچالش به پاسخگویی برای باالیی پتانسیل راهکارهای مبتنی بر طبیعت که گیردمی نتیجه گزارش این

 .است شده کسمنع آنها اهداف وها SDG پایدار، توسعه 2030 برنامه در که همانطور دارد، آینده و معاصر آب منابع

 اهداف وها SDG هب کمک برای راهکارهای مبتنی بر طبیعت توانایی به توجه با 5 تا 1 فصل یهایافته از ایخالصه

 اهداف از یک هر در را نی بر طبیعتراهکارهای مبت بالقوه سهم 1-7 جدول. است شده ارائه 2-7 و 1-7 جداول در آنها

 همان به یابیدست برای راهکارهای مبتنی بر طبیعت غیر یهاگزینه مقابل در وفاضالبآب برای SDG 6 تحت آبی

 ایگسترده طوربه، است SDG اقتصادی و اجتماعی یهاجنبه بیشتر زیربنای آب که آنجا از. کندمی خالصه هدف

 به نی بر طبیعتراهکارهای مبت یهاکمک، بنابراین. است شده شناخته آنها اهداف وها SDG اکثر مقیاس عنوانبه

SDG 6 یرسا برای آب به مربوط بیشتر منافع به راهکارهای مبتنی بر طبیعت غیر مداخالت یهاکمک کنار در SDG ها

-UN توسط اما، شود هگنجاند 1-7 جدول در که است پیچیده حد از بیش ارتباطات این. شودمی تبدیل آنها اهداف و

Water 2016a) )سنتز آینده گزارش در و UN-Water مورد در SDG 6 (شودمی نتشرم 2018 سال اواسط در که )

 که روشهایی و دهدمی ارائه نیز راهکارهای مبتنی بر طبیعت که آب با مرتبط غیر مشارکتی مزایای. شودمی بررسی

 .تاس شده خالصه 2-7 جدول در، کندمی کمک آنها اهداف وها SDG سایر به دستیابی برای اینها

 دهدمی ارائه SDG 6 اهداف بیشتر به دستیابی به کمک برای را باالیی پتانسیل راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 امنیت به مربوط، شودمی تبدیلها SDG سایر چشمگیر مثبت تأثیرات به ویژهبه سهم، این که مناطقی(. 1-7 جدول)

 مقاوم یهاتزیرساخ ساخت(، SDG 3) سالم زندگی(، 2.4 هدف ویژهبه، SDG 2) پایدار کشاورزی از حمایت برای آب

 تغییرات به مربوط، و SDG 11) بالیا خطر کاهش و( SDGs 11) شهری پایدار یهاسکونتگاه(، 9 (SDG( )آب به مربوط)

 .است( 13، هواییوآب

                                                           
 زندگی استاندارد حفظ برای که هستند کشورها از زیادی تعداد و متوسط ثروت شدید، فقر دارای که است شده تقسیم مناطقی به جهان ای،منطقه رقابت سناریوی در 1

 جمله از المللی،بین تجارت و هستند متمرکز خود منطقه در غذایی و انرژی امنیت اهداف به دستیابی بر کشورها. کنندمی تالش رشد حال در شدت به جمعیت یک برای

 .است شده محدود شدتبه کشاورزی، بازارهای و انرژی منابع
 فناوری و اقتصادی اجتماعی، روندهای که ایگونه به است، پیشرفت حال در گذشته هایپارادایم و روندها امتداد در جهان توسعه که کندمی فرض راه میانه سناریوی 2

 (.معمول طبق تجارت مثال عنوانبه) کنندنمی تغییر تاریخی الگوهای از توجهی قابل طوربه
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 ارائه آب مدیریت فوری نتایج از فراتر که است مشترکی مزایای راهکارهای مبتنی بر طبیعت توجه قابل مزیت یک

 یهاارزش بهبود با مرتبط اقتصادی و اجتماعی مزایای و سیستم کلی پذیریانعطاف بهبود شامل موارد این. دهندمی

 تواندمی مزایا این. است طبیعت از حفاظت همچنین و یافته بهبود اندازهایچشم زیبایی و تفریحی، فرهنگی، اقتصادی

. شود لحاظ گیریتصمیم و گذاریسیاست، نتیجه در و سود - هزینه وتحلیلتجزیهها، ارزیابی در باید و باشد توجه قابل

 جدول) دهندمی باالیی ویژه پاداش SDG توسعه اهداف به دستیابی نظر از مشترک مزایای این که مناطقی از برخی

 رشد و ءارتقا(؛ SDG 7) پایدار انرژی(. SDG 2) پایدار کشاورزی توسعه یهاجنبه سایر: است زیر موارد به مربوط( 7-2

 و شهرها ایجاد دیگر یهاجنبه(؛ SDG 8) همه برای مناسب کار مولد و کامل اشتغال پایدار، و فراگیر اقتصادی

(؛ SDG 12) پایدار مصرف و تولید الگوهای از اطمینان(؛ 11 هدف) پایدار و مقاوم، ایمن، فراگیر انسانی یهاسکونتگاه

 یافته بهبود نتایج ارتقا طریق زاویژهبه و(؛ SDG 13) آن تأثیرات و هواوآب تغییرات با مقابله برای فوری اقدام

راهکارهای  .(15 و SDGs 14) زیستی تنوع رفتن بین از و زمین تخریب کردن معکوس و کردن متوقف و محیطیزیست

 برای جهانی مشارکت مجدد احیای و اجرا ابزارهای تقویت برای را توجهی قابل یهافرصت همچنین مبتنی بر طبیعت

 (.SDG 17) دهدمی ارائه پایدار توسعه

 خرهمؤ -7-5

 مشهود اًاخیر و در گذشته خاصی موارد در که ایاندازه به بشری رفاه و هیدرولوژیها، اکوسیستم بین رابطه ماهیت

راهکارهای مبتنی بر  اتخاذ، کندمی ترسیم آنتروپوسن طریق از را خود مسیر بشر که طورهمان. نیست خطرناک است،

 مزایای ارائه از اطمینان برای بلکه، است ضروری آب امنیت به دستیابی و آب مدیریت نتایج بهبود برای تنها نه طبیعت

 راهکارهای مبتنی بر طبیعت اگرچه. است حیاتی نیز است ضروری پایدار توسعه یهاجنبه همه برای که مشترک

 .داشت خواهد همه برای عادالنه و امن، روشن، بهتر ایآینده ساختن در اساسی نقش اما، نیست نوشدارو
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 *دی ر گ دگب به کمک برگی آنهم پتمنسیل و وفمضالبآب نورد در  6SDG گ دگب ت قق در رگ کمر می ن توی بر ط یعت بملقوه سهم -1-7جدول 

SDG 6 :دسترس در گز گطمیومم 

 و آب پمیدگر ندیریت و بودم

  مه برگی فمضالب

  دب

 بملقوه سهم

رگ کمر می 

ن توی بر 

 در ط یعت

  دب

 رگ کمر می ن توی بر ط یعت گز یی منمونه

 بملقوه سهم

رگ کمر می 

بر  ن توی

 در ط یعت

 گ دگب سمیر

SDG 6 
 عادالنه و جهانی دستیابی به 1.6

 به مقرون و سالم آشامیدنی آب به

 یابید دست همه برای صرفه

 باال

 از حفاظت اقدامات جمله از، آبخیزداری

 سبز یهازیرساخت آب؛ برداشت؛ کشاورزی

 شهری

 باال

6.3 ،6.4 ،6.6 

 و بهداشت به دستیابی 2.6

 همه برای عادالنه و کافی بهداشت

، باز مزاج اجابت به دادن پایان و

 و زنان نیازهای به ویژه توجه

 در که کسانی و دختران

 هستند پذیر آسیب یهاموقعیت

 متوسط

 متوسط شده ساخته یهابتاال، خشک توالت

 

6.1 ،6.3 ،6.6 

 کاهش با را آب کیفیت 3.6

 به و تخلیه بردن بین از، آلودگی

 و شیمیایی مواد رساندن حداقل

 میزان کردن نصف، خطرناک مواد

 افزایش و نشده تصفیه فاضالب

 استفاده و بازیافت توجه قابل

، جهانی سطح در ایمن مجدد

 .بخشید بهبود

 باال

 سبز یهازیرساخت، شده ساخته یهابتاال

 مدیریت جمله از) آبخیزداری، شهری

، ساحلی بافرهای(، کشاورزی یهازمین

 هابتاال وها آبراههگیاهی  پوشش

 متوسط

 در) 6.4، 6.1

 استفاده صورت

 از مجدد

 6.6(، فاضالب

 ای مالحظه قابل طوربه 4.6

 همه در را آب از استفاده یوربهره

 اطمینان و دهید افزایشها بخش

 و پایدار برداشت که کنید حاصل

 کمبود رفع برای شیرین آب تأمین

 تعداد توجه قابل کاهش و آب

 آب کمبود به مبتالیان

 خیلی باال

 دسترس در که تیای مبتنی بر طبیعراهکاره

 بهبود را دیم محصوالت برای خاک آب بودن

 حفاظتی کشاورزی مثال عنوانبه) بخشند می

 (غیره و

6.1 ،6.3 ،6.6 

 

 باال خیلی

 باال

 یهاآب از همزمان استفاده، آب برداشت

 مجدد افزایش، سطحی یهاآب و زیرزمینی

 بهبود طریق از زیرزمینی یهاآب شارژ

 شهری سبز یهازیرساخت، زمین مدیریت

 باال

6.1 ،6.3 ،6.6 
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، پذیر نفوذ یهاروسازی مثال عنوانبه)

 (پایدار شهری زهکشی یهاسیستم

 یکپارچه مدیریت سازی پیاده 5.6

 جمله از، سطوح همه در آب منابع

 لزوم صورت در فرامرزی همکاری با
 باال

 در راهکارهای مبتنی بر طبیعت اجرای

 را ذینفعان بین همکاری که بزرگتر مقیاس

 حوضه ترمیم مثال عنوانبه، کندمی تقویت

 رودخانه

 باال

6.1 ،6.3 ،6.6 

 بازیابی و حفاظت 6.6

 از، آب به مربوط یهااکوسیستم

، هابتاالها، جنگلها، کوه جمله

 و زیرزمینی یهاسفرهها، رودخانه

 هادریاچه

- 

 اهداف کاربرد عمدتا 6.6 هدف. همه

 که است SDG راهکارهای مبتنی بر طبیعت

. کنندمی اشاره خود مربوطه اهداف به

 محافظت اصلی هدف، زمینه این در، بنابراین

، آب به مربوط یهااکوسیستم بازیابی و

 و آب پایدار مدیریت و دسترسی از حمایت

 به 6.6 هدف، یعنی. است همه برای فاضالب

 گفته راهکارهای مبتنی بر طبیعت استقرار

. است شده تعریف گزارش این در که شودمی

 اهداف برایها اکوسیستم بازیابی و حفاظت

 مزایای تحت، آب منابع نتایج از فراتر، دیگر

 در راهکارهای مبتنی بر طبیعت مشترک

 .است گرفته قرار 7.2 جدول

- 

 یهاهمکاری، 2030 سال تا الف. 6

 ظرفیت پشتیبانی و للیالمبین

 حال در کشورهای برای سازی

 یهابرنامه وها فعالیت در توسعه

 جمله از، فاضالب و آب به مربوط

 یوربهره، زدایی نمک، آب برداشت

 و بازیافت، فاضالب تصفیه، آب

 یابد گسترش آن از مجدد استفاده

 باال

 کانون عنوانبه راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 گسترش و سازی ظرفیت پشتیبانی اصلی

 است للیالمبین یهاهمکاری

- 

 مشارکت تقویت و پشتیبانی ب.6

 آب مدیریت بهبود در محلی جوامع

 فاضالب و

 باال

 - 

 کند کمک هدف همان به دستیابی هایروش سایر مقابل در تواندمی چگونه راهکارهای مبتنی بر طبیعت کهاین به توجه با پتانسیل* 

 .شودمی ارزیابی
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 آب غیر نشتر  نزگیمی گرگئه طریق گز آنهم گ دگب و م SDG گز دی ر برخی به( آب برگی) رگ کمر می ن توی بر ط یعت بملقوه سهم -2-7جدول 

  می آگ دگب کفی توسعه پمیدگر و زیر  دب

 نشتر  سود

 حمصل بملقوه

 طریق گز

رگ کمر می 

ن توی بر 

 ط یعت

 نثمل

SDG 1 .جا همه در آن اشکال همه در فقر به دادن پایان 

 در که کسانی و فقیر پذیریانعطاف ایجاد...  1.5

 و معرض در گرفتن قرار و هستند پذیرآسیب یهاموقعیت

 و هواوآب به مربوط شدید حوادث برابر در آنها پذیریآسیب

 محیطیزیست و اجتماعی، اقتصادی بالیای وها شوک سایر
 باال

 خدمات مبتنی بر طبیعتراهکارهای 

 ارائه را آب با مرتبط غیر اکوسیستم

 پذیریانعطاف ایجاد به که دهدمی

آنهایی که در شرایط فقیر و 

 پذیریانعطاف و پذیر هستندآسیب

 عنوانبه. کندمی کمک سیستم کلی

 باعث مجدد کاریجنگل، مثال

، شودمی زمین رانش کاهش

 زمان در را غذایی منابعها اکوسیستم

 کنندمی تأمین بحران

SDG 2 .بهبود و غذایی امنیت به دستیابی، گرسنگی پایان 

 پایدار کشاورزی ترویج و تغذیه

 و پایدار غذایی مواد تولید یهاسیستم از اطمینان...  2.4

 افزایش باعث که کشاورزی پذیرانعطاف یهاروش اجرای

 کمکها اکوسیستم حفظ به که، شودمی تولید و وریبهره

 هوایوآب، هواوآب تغییرات با سازگاری ظرفیت که، کندمی

 به و کندمی تقویت را بالیا سایر و سیل، خشکسالی، شدید

 کیفیت شودمی خاک و زمین بهبود باعث تدریج

 خیلی باال

 به مربوط آب غیر مشترک مزایای

 برای راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 عنوانبه) کشاورزی در آب تأمین

 از حفاظت کشاورزی طریق از مثال

( اندازچشم ترمیم و زیستمحیط

 آفات تنظیم شامل و است توجه قابل

 مواد سواریدوچرخهها، بیماری و

 و افشانی گرده، خاک تنظیم، مغذی

 بهبود باعث همه. است غیره

 پایداری، سیستم کلی پذیریانعطاف

 وریبهره و شوندمی

SDG 3 .در همه برای رفاه ارتقا و سالم زندگی از اطمینان 

 سنی هر
 متوسط

 طریق از که، سالم یهااکوسیستم

 تبلیغ راهکارهای مبتنی بر طبیعت
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 یهابیماری با مبارزه...  و ماالریا...  یهااپیدمی پایان...  3.3

 ... آب طریق از منتقله

 انگلی وها بیماری تنظیم به، شوندمی

 شوندمی منتقل

SDG 7 .قابل، صرفهبهمقرون انرژی به دسترسی از اطمینان 

 همه برای مدرن و پایدار، اعتماد

 انرژی وریبهره بهبود جهانی نرخ برابر دو...  7.3
 متوسط

 برای راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 نیاز مورد انرژی، آب کیفیت بهبود

 کاهش را بعدی آب تصفیه برای

 دهدمی

SDG 8 .کامل اشتغال، اقتصادی پایدار و فراگیر، پایدار رشد 

 بخشد ارتقا را همه برای مناسب کار و مولد و

 جهانی منابع وریبهره، 2030 سال از، تدریجی طوربه 8.4

 رشد کنید سعی و بخشید بهبود را تولید و مصرف در

 ... کنید جدا زیستمحیط تخریب از را اقتصادی

 باال

 اعمال راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 بین مثبت بازخورد مقیاس در شده

 را زیستمحیط و اقتصادی رشد

 بازگرداند

SDG 9 .صنعتی ترویج، پذیرانعطاف یهازیرساخت ایجاد 

 نوآوری پرورش و پایدار و فراگیر

 را آنها تا دهید ارتقا را سازی مقاوم و زیربنایی صنایع...  9.4

 پذیرش و منابع از استفاده کارایی افزایش با، سازد پایدار

 و زیستمحیط با سازگار و پاک یهاآوری فن بیشتر

 یهاتوانایی با مطابق کشورها همه با، صنعتی فرآیندهای

 کنند اقدام خود مربوطه

 باال

 راهکارهای مبتنی بر طبیعت

، دهدمی ارتقا را سبز یهازیرساخت

 از استفاده وریبهره افزایش باعث که

 با سازگار و پاک یهاآوریفن و منابع

 که روشی. شودمی زیستمحیط

 کم ظرفیت با کشورهایی برای ویژهبه

 است مناسب محدود مالی منابع و

SDG 11 .ایمن، فراگیر را انسانی یهاسکونتگاه و شهرها ،

 دهید قرار پایدار و مقاوم

، امن عمومی و سبز فضاهای به جهانی دسترسی...  11.7

 ... کنید فراهم را دسترسی قابل و فراگیر

11.a  ...از ایمنطقه و ملی توسعه ریزیبرنامه تقویت با 

 بین محیطیزیست و اجتماعی، اقتصادی مثبت پیوندهای

 کندمی پشتیبانی روستایی و شهری نیمه، شهری مناطق

11.b  ...قابل طوربه را انسانی یهاسکونتگاه و شهرها تعداد 

 یهابرنامه وها سیاست که دهدمی افزایش ایمالحظه

 و کاهش، منابع وریبهره، شمول جهت در را اییکپارچه

 و، بالیا برابر در مقاومت، هواییوآب تغییرات با سازگاری

 خطر کاهش برای Sendai چارچوب با مطابق، اجرا و توسعه

 باال

 مناطق در سبز یهازیرساخت

راهکارهای مبتنی بر  استقرار. شهری

 شهری آبریز یهاحوضه در طبیعت

 شهری ریزیبرنامه دادن پیوند برای

 حوضه مقیاس در و) شهری نیمه و

، ایمن هایسکونتگاه برای( آبریز

 برای مخصوصاً - پایدار و مقاوم

 توسعه حال در کشورهای
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 همه در بالیا خطر جامع مدیریت، 2030-2015 فاجعه

 سطوح

11.c مالی کمک با جمله از، یافته توسعه کمتر کشورهای از 

 از استفاده با مقاوم و پایدار هایساختمان ساخت در، فنی و

 کنید حمایت، محلی مواد

SDG 12 .تولید الگوهای و پایدار مصرف از اطمینان 

 به مربوط یهابرنامه ساله 10 چارچوب اجرای 12.1

 ... تولید و پایدار مصرف الگوهای

 منابع از بهینه استفاده و پایدار مدیریت به دستیابی...  12.2

 طبیعی

 طریق از را زباله تولید ایمالحظه قابل طوربه...  12.5

 دهدمی کاهش مجدد استفاده و بازیافت، کاهش، پیشگیری

... 

 وها سیاست با مطابق که عمومی تهیه اقدامات...  12.7

 است پایدار ملی یهااولویت

 باال

 وسیله راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 10 چارچوب اجرای برای کلیدی

 ترویج در ویژهبه آنها. است ساله

 مثال عنوانبه) منابع پایدار مصرف

 در( زمین و کود، شیمیایی مواد

 .هستند مؤثر کشاورزی

SDG 13 .اقدام آن تأثیرات و هواوآب تغییرات با مقابله برای 

 دهید انجام فوری

 برابر در سازگاری ظرفیت و پذیریانعطاف تقویت...  13.1

 کشورها همه در طبیعی بالیای و هواوآب با مرتبط خطرات

 وها استراتژیها، سیاست در را اقلیم تغییر اقدامات...  13.2

 کنید ادغام ملی یهاریزیبرنامه

 باال

 تقویت در توجه قابل سهم بر عالوه

 خطرات برابر در پذیریانعطاف

 در 6 هدف تحت) آب به مربوط

راهکارهای مبتنی بر (، 7.1 جدول

 کلی پذیریانعطاف بهبود به طبیعت

 کمک سازگاری ظرفیت و سیستم

 راهکارهای مبتنی بر طبیعت. کندمی

 ترسیب بهبود طریق از همچنین

، مثال عنوانبه، طریق از کربن

 آلی کربن احیای و کاریجنگل

 هواییوآب تغییرات کاهش به، خاک

 ادغام به همچنین آنها. کندمی کمک

 وها استراتژیها، سیاست

 در اقلیم تغییر یهاریزیبرنامه

 .کنندمی کمک هابخش
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SDG 14 .توسعه برای را دریایی منابع و دریاهاها، اقیانوس 

 کنید پایدار استفاده و حفظ پایدار

 یهافعالیت زاویژهبه، دریایی یهاآلودگی انواع از...  14.1

 مغذی مواد آلودگی و دریایی بقایای جمله از، زمینی

 ... یابدمی کاهش توجهی قابل طوربه و جلوگیری

 را ساحلی و دریایی یهااکوسیستم پایدار طوربه...  14.2

 تقویت را آنها پذیریانعطاف...  کنید محافظت و مدیریت

 ... کنید اقدام آنها ترمیم برای و کنید

متوسط به 

 باال

 برای راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 از ناشی آلودگی تأثیرات کاهش

 از و است زیاد زمینی یهافعالیت

 انجام آب طریق از واسطه با که آنجا

 قرار باال 6 هدف تحت، شوندمی

 توجه قابل مثال یک - گیرندمی

 از مغذی مواد ورودی کاهش

راهکارهای مبتنی بر . کشاورزی

 مناطق در شده اعمال طبیعت

 یهاجنگل مثال عنوانبه، ساحلی

 دارای، هابتاال مرمت یا/  و ساحلی

 بهبود برای توجهی قابل پتانسیل

 یهااکوسیستم پذیریانعطاف

 .است ساحلی

SDG 15 .از پایدار استفاده ترویج و بازیابی، محافظت 

 با مبارزهها، جنگل پایدار مدیریت، زمینی یهااکوسیستم

 دست از توقف و زمین تخریب معکوس و توقف و زایی بیابان

 اهداف همه زیستی تنوع دادن

 خیلی باال

 مشترک مزایای مهمترین از یکی

 راهی راهکارهای مبتنی بر طبیعت

، حفاظت از حمایت با آنها که است

 از پایدار استفاده و بازیابی

 جمله از(، 15.1 هدف) هااکوسیستم

 هاکوه و( 15.2 هدف) هاجنگل

 حمایت 15 هدف از(، 15.4 هدف)

 اصلی ابزار آنها که حالی در، کنندمی

 هدف) زاییبیابان با مبارزه برای

 یهازیستگاه از حفاظت(، 15.3

 از پشتیبانی(، 15.5 هدف) طبیعی

 هدف) زیستی تنوع مقادیر ادغام

 برای ابزار ترینعمده و است( 15.9

 از حفاظت برای بودجه آوریجمع

 و 15a اهداف) است زیستی تنوع

15b.) 
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 ذینفع طرف چند مشارکت

 همراه، پایدار توسعه برای جهانی مشارکت افزایش...  17.16

 ... ذینفع چند مشارکت با

، عمومی مؤثر یهامشارکت ارتقا و تشویق...  17.17

 و تجارب از استفاده با، مدنی جامعه و خصوصی

 مشارکت منابع یهااستراتژی

 متوسط

 را ادغام راهکارهای مبتنی بر طبیعت

 ارتقا ذینفعان منافع طریق از

 تقویت را مشارکت نتیجه در، دهدمی

 پیوندهای شناسایی به و کندمی

 یهاستون بین متقابل کننده تقویت

 توسعه محیطی و اقتصادی، اجتماعی

 .کندمی کمک پایدار
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سازی تنها بخشی از منابع ارائه شده ، به منظور خالصهکثرت منابع استفاده شده در این گزارشتذکر: با توجه به 

ای سایت آب منطقهمی توانید از طریق راه های تماس با ما و یا لینک ارائه شده در ، در صورت نیاز به سایر منابعاست. 
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