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 :خالصه

های فسیلی در چند دهه اخیر ، دمای کره زمین را افزایش داده و ادامه این روند باعث افزایش متوسط دمای ای در نتیجه مصرف سوختافزایش غلظت گازهای گلخانه  

ر الگوی بارش، دما و سایر متغیرهای اقلیمی بر رژیم تغییر اقلیم از طریق تغییر دوقوع . گراد تا چند دهه آینده خواهد شددرجه سانتی 4.6تا  2.2سطحی کره زمین به میزان 

باال رفتن  تأثیرات انسانی، موجبتوأم با  و گذاشته تأثیر شدت سیالب و خشکی های زیرزمینی، ها، آبرواناب، آبدهی رودخانه نظیرهیدرولوژیکی نواحی مختلف 

این  با پیامدهای نامشخص ،تغییرات الزم و ارتقای میزان انعطاف پذیری و بازیابی خود باید با ایجادجامعه بشری از این رو . گرددمی ها در یک سامانه آبی قطعیت عدم

کی از ابزارهای کاهش روند به عنوان ی ساخت سدها، ... در مقاله حاضر با استفاده از ارقام و اطالعات مربوط به تغییرات دما، بارش، منابع آب و . سازگاری یابد پدیده

همچنین و  استبررسی شده ها و کاهش خساراتجهت کاهش پیامدهای خشکسالی،  مهار سیالب با اهداف تولید انرژی پاک، ذخیره سازی آبو اثرات آن،  یمتغییر اقل

در مدیریت صحیح منابع آب باید به این نکته . گرددتأکید می با رویکرد بهبود مدیریت منابع آب پایداری محیط زیست   های آبی وزیرساخت بر سرمایه گذاری در

میسر  و ژئوپلتیکی بیوفیزیکی، اجتماعی-مسائل اقتصادی شامل های یک سیستم آبی تمام جنبهبا در نظر گرفتن بررسی دقیق تغییراقلیم و اثرات آن، توجه داشت که 

اخذ در تصمیمات باید را مسائل آبی  اکثرحل  راهبوده و ها  ومی در توسعه سیاستمقوله، مدیریت آب نیازمند مشارکت گسترده جامعه و بخش عماین در  .خواهد شد

-هایی را برای طرح اقتصاد سبز فراهم میو فرصت مانده سدها به مفهوم توسعه پایدار باقی ینگرش جامع چنینبا . کردهای دیگر جامعه و اقتصاد جستجو  در بخش شده

 .کنند

 ای، تغییر اقلیم، عدم قطعیت، سدسازی، مدیریت منابع آبگازهای گلخانه : کلمات کلیدی

 مقدمه-1

.  اکثریت محققین معتقدند که مبانی علمی کافی برای پذیرفتن این ارتباط وجود دارد  . ای در اتمسفر است پدیده تغییر اقلیم حاصل تجمع گازهای گلخانه

 ppm 182های فسیلی، در چند دهه اخیر موجب شده که غلظت این گاز از در نتیجه مصرف سوخت CO2ای مخصوصا گاز افزایش گازهای گلخانه

IPCC) ها های هیئت تغییر اقلیم بین دولتگزارش. افزایش یابد 1227در سال  ppm 153به  2572در سال
حاکی از آن است که در صورت ادامه (  1

برسد که باعث افزایش متوسط دمای  ppm422تواند به بیش از ست و یکم میها، غلظت این گاز تا قبل از پایان قرن بیروند کنونی مصرف این سوخت

 .]2[خواهد شد 1222گراد تا سال درجه سانتی 4.6تا  2.2سطحی کره زمین به میزان 

ها، رواناب، آبدهی رودخانه. گذاردمی تغییر اقلیم از طریق تغییر در الگوی بارش، دما و سایر متغیرهای اقلیمی بر رژیم هیدرولوژیکی نواحی مختلف تاثیر

با توجه به وقوع گرمایش جهانی . باشند که از مهمترین عناصر اقلیمی هستندشدت سیالب و خشکی، همگی متاثر از بارش و دما می های زیرزمینی، آب

های ناشی از تغییر اقلیم هت کنترل پدیدهریزی منابع آب ج و تاثیر آن بر منابع آب و میزان مصرف آب و انرژی، لحاظ کردن تاثیرات فوق بر برنامه

 . ضروری به نظر می رسد

با اهداف تولید انرژی پاک، ذخیره به عنوان یکی از ابزارهای کاهش روند تغییرات اقلیمی در مقاله حاضر، ساخت سدها به ویژه سدهای چندمنظوره    

 توسعه جامعه بشری بسیار مهم بوده نقش سدها در. ات بررسی خواهد شدها و کاهش خسارجهت کاهش پیامدهای خشکسالی،  مهار سیالب سازی آب

 آبیاری و، برقابیانرژی  برای تامین کیفیت زندگی باعث می گردد که تمایل به بهبودنیز  جهان وجمعیت  افزایش .قابل توجه است آنها سود حاصل از و

 سیل و ریسک شدت، نظام آب و هوایی موجود در عدم قطعیت .روی آوردو بسیاری از منافع دیگر به ساخت سدها  گردشگری، آب شرب، منابعتامین 

  . ]1[شد خواهند یافت، از این رو ساخت سدها در بسیاری از مناطق تجدید خواهد بهبود  سدها توسط اثراتاین و  دادهافزایش  را و خشکسالی

مورد با استفاده از خروجی مدل های گردش عمومی جو و اثر آن بر منابع آب  ایتغییر اقلیم ناشی از گازهای گلخانهدر این تحقیق پیامدهای بالقوه 

و منجر به تغییراتی در دما، بارش و جریان آب غیر از آنچه که در های انسان اثر قابل تشخیصی در تغییر اقلیم دارد فعالیت. بررسی قرار خواهد گرفت

                                                           
 مدیر عامل، شرکت بین المللی ارسا ساختمان1

 کارشناس، شرکت بین المللی ارسا ساختمان2
3
 Intergovernmental Panel of Climate Change 
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ای های درجه حرارت جهانی و منطقهاز طرفی ضمن اینکه سیگنال تغییر اقلیم در داده. شودول عمر طرح در نظر گرفته شده است میطراحی سد و درط

های شدید که اخیرا در سراسر دنیا رخ داده در سیالب. های جریان آب و سیل دشوار استقابل مشاهده است، امکان تشخیص یک روند برای داده

های توان این موارد را به تغییر اقلیم نسبت داد زیرا اگرچه در دورهاما به طور قطعی نمی م شدن جهانی سازگاری محسوسی دارد،رد با گربسیاری از موا

 .]6[ره زمین هم امکان پذیر خواهد بودوجود داشته لکن سیل و خشکسالی بدون گرم شدن جهانی ک  "غیر معمول  "وخشکسالی هایاخیر، سیل 

پذیرتر در انعطاف اضر را به سمت مدیریت سازگارتر واین مسئله روند حو  توان آینده را مانند گذشته فرض کرد،دیگر نمیتغییر اقلیم  وجودبا از این رو 

های ترکیب تکنیک و تحقیق در مورداستفاده از تجزیه و تحلیل سناریوها در برآورد ایمنی سد و اطمینان پذیزی مخزن در آینده  شامل ،حوضه آبریز

مدیریت جامعی که ضمن ارتباط  .کندتشویق میها از آنبرداری عدم قطعیت برای آینده محتمل متفاوت در ارزیابی سد و مخزن، به ویژه در زمینه بهره

گردیده و در نهایت با مشارکت مند  توسعه اجتماعی و اقتصادی، از انعکاس و بازخورد آنها بهره دادن متقابل مدیریت منابع آب با محیط زیست و

 . های تخصیص و توسعه منابع آب را انجام دهد گیری تصمیم ،های مختلف بخش

 تغییر اقلیم-2

های سه بعدی که معتبرترین آنها استفاده از مدل. شودهای آتی استفاده میای ایجاد سناریوی اقلیمی در دورهدر حال حاضر از روش های مختلفی بر

AOGCMوس مربوط به گردش عمومی جو اقیان -اتمسفر
حاکم بر جو بر اساس فیزیکی های گردش عمومی در واقع حل معادالت مدل. باشدمی 6

دالت اندازه حرکت از شوند که نهایتا به عنوان معانوشته می Z و  X ،Yبه عبارت دیگر قوانین نیوتن در سه محور . قوانین نیوتن و ترمودینامیک هستند

های لذا هدف مدل. دهندهای گردش عمومی جو را تشکیل میی گازها و ترمودینامیک، اساس مدلشود این سه معادله در کنار قوانین عمومآنها یاد می

 .گردش عمومی پیش بینی تحول زمانی جو می باشد

 : ها دو دیدگاه عمده وجود دارددر ارتباط با این مدل 

 .باشدمی( ماه آینده تا کمتر از یکسال از یک)ها برای پیش بینی فصلی مدلدیدگاهی که هدف آن استفاده از اینگونه  -2

تحقیقاتی، های آن هم اکنون در مراکز مختلف نی اقلیم در مقیاس دهه تا سده بوده و نمونهها برای پیش بیهی که هدف آن استفاده از این مدلدیدگا -1

شرایط اولیه در واقع همان . های شرایط اولیه نیاز داردمدل گردش عمومی برای اجرا به داده  .اندمیالدی شبیه سازی نموده  1122اقلیم کره زمین را تا 

های اولیه واقعی وضع هوا با میدان (Initialization) در واقع آغاز مدل. هواشناسی در لحظه اجرای مدل هستند (هایمتغیر)های اولیه فراسنج میدان

شوند، داده های واقعی های گردش عمومی که برای پیش بینی فصلی استفاده میه باال اینست که شرایط اولیه مدلدگامهمترین فرق دو دی .شودشروع می

  .شوداستفاده می  IPCCاز شرایط مرزی وابسته به سناریوهای انتشار( سال آینده 222مثال )های بلند مدت برای پیش بینی ولی . هستند

 :باشدبه شرح زیر می IPCCدر تحقیقات  سه سناریو محتمل تغیییر اقلیم 

A1  :و سپس کاهش آن و افزایش سرعت توسعه با استفاده از  12ن تا اواسط قرن افزایش جمعیت جهاع، این سناریو با فرض توسعه اقتصادی بسیار سری

 :دارای سه زیر سناریو است این سناریو. ابزار تکنولوژی فرموله شده است

A1F1:: ؛ تمرکز بر استفاده از سوخت های فسیلیA1T: ؛ تمرکز بر استفاده از سوخت های غیرفسیلیA1B :های فسیلی و استفاده از سوخت توازن

 غیرفسیلی

A2 :بروز های محلی، کند بودن الگوهای توسعه جمعیت و فرضیات بر خودکفایی و حفظ ماهیت .این سناریو با فرض جهانی نامتجانس فرموله شده است

-شد اقتصادی بوده و توسعه فنهمچنین این فرضیات مبتنی بر تفاوت روند توسعه اقتصادی و میزان سرانه ر. روند پیوسته رشد جمعیت بنا گردیده است

 .شودآوری ها در مناطق مختلف را شامل می

B1  :مشابه ) و سپس کاهش آن 12عیت جهان تا اواسط قرن فرضیات این سناریو افزایش جم. این سناریو با فرض جهانی متنجانس فرموله شده است

به مواد خام  در این سناریو تغییر ساختارهای اقتصادی به سرعت و در جهت ارائه خدمات و اطالعات بیشتر بوده و همچنین نیاز. باشدمی( A1سناریو 

 .های پاک و توسعه پایدار از مشخصات این فرضیه استکمتر، توسعه فناوری

B2:   تر ازجمعیت کم مداوم افزایش سناریو نرخین ادر A2   تر تکنولوژیسرعت کمتر و متنوعآن با  و تغییرات توسعه اقتصادی متوسط سطحبوده، و 

  .تمرکز دارد ایمحلی و منطقه سطح، و بر عدالت اجتماعی رفته و حفاظت از محیط زیست به سمت سناریواین . باشدمی A1و   B1 نسبت به سناریوی

 14تا  12گراد و سطح آب دریای آزاد بین درجه سانتی 2.48تا  2.66بین  1272دهد که مقدار دما تا سال نتایج سناریوهای مختلف نشان می 2در جدول 

                                                           
4
 Atmosphere- Ocean General Circulation Model 
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   .سانتی متر افزایش خواهد یافت
 ]IS92a ]2و  SRESمقایسه نتایج سناریوهای  -2 جدول

 
 

همچنین  .گرددمی( برف یا باران)همچنین میزان و نوع آن  موجب تغییر در توزیع زمانی و مکانی بارش و( گرم شدن کره زمین)تغییرات آب و هوایی 

میزان تبخیر ، تاثیر بر اعتمادپذیری مخزن کیفیت آبها، میزان آورد سالیانه، ماههای محتمل وقوع سیالبهای حداکثر، تغییر در میزان بزرگی سیالبها،  باعث

 . تغذیه سفره آبهای زیرزمینی خواهد شدسدها و همچنین میزان 

حوزه مطالعه  12از  .تغییر خواهد داشت %60±و بارش   6ċ±به ترتیب به میزان  1222بر اساس مطالعات کمیته تغییر اقلیم ایران، دما و بارش تا سال 

 ،افزایش دما عالوه بر افزایش تبخیر و کاهش رواناب . (1جدول) حوزه افزایش رواناب پیش بینی شده است 7حوزه کاهش رواناب و در 17، در شده

درصد از مناطق ایران شوری خاک و در برخی مناطق  15در  .گرددموجب تسریع ذوب برف و افزایش رواناب در زمستان و کاهش رواناب در بهار می

   .]7[قابل کشت نیز تغییر خواهد یافتمحصوالت و نوع کشت  الگوی داده، روی  فرسایش خاک
 

 1222زیر حوضه های کشور تا سال  تعدادی از رواناب ناشی از تغییرات دما و بارش در )%(تغییرات پیش بینی  - -1 جدول

 
 

 .قابل مشاهده است( 1)و ( 2)های تغییر اقلیم، برای دما و بارش ایران در شکل های نتایج یکی از مدل

 

 

 ]7[1213 -1222پیش بینی تغییرات بارش ایران برای سال های  -1شکل 
 ]7[1213تا 1222تغییرات دمای ایران برای سال های پیش بینی  -2شکل 



 کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

 12های سدسازی در قرن  کارگاه تخصصی چالش

 2131 نمهب 1
 

6 

 

 سازگاری مدیریت منابع آب با تغییر اقلیم و استفاده از سدها به عنوان ابزاری کارآمد-3

ج خود به او 12های عمومی بزرگ، ساخت و ساز سد در نیمه دوم قرن ی برق، و حمایت دولت ها از پروژهبرابا توسعه سریع اقتصادی، افزایش تقاضا 

متر ارتفاع  27سد بزرگ، با توجه به تعریف کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ ، سدهایی با بیشتر از  72222 بیش از دهد کهارقام کنونی نشان می. رسید

. دهدگی عمده سدها و مخازن را نشان میتوزیع و پراکند( 1)شکل . دارد میلیون متر مکعب ، در جهان وجود 1ازی بیشتر از و یا داشتن ظرفیت ذخیره س

 ،در حالی که در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته. مناطق با تراکم باال شامل آمریکا و اروپا از اکثر پتانسیل سد سازی خود استفاده کرده اند

 .باالی سدسازی با توجیه اقتصادی همچنان وجود دارد پتانسیل
 

 
 ]1[  توزیع و پراکندگی عمده سدها و مخازن -1 شکل

 

به صورت مستقیم بر چرخه از طرفی وقوع پدیده تغییر اقلیم  باشد،میسرمایه گذاری در بخش آب به ویژه سدسازی نیازمند مدیریت جامع منابع آب 

(. 4شکل )گردد به واسطه آن کمیت و کیفیت منابع آب موجود نیز با هدف تامین تقاضاهای بشر و محیط زیست، متاثر میبوده و تاثیر گذار  تامین آب

بسیار حائز ها  لفهغیرمستقیم بین مو ها و اثرات مستقیم و های آنها، مشخص و روشن نمودن ارتباطات بین مولفه ها و عدم قطعیت شناخت مولفهدر این راستا 

 .باشد میاهمیت 

 
 پارامترهای مرتبط با تغییر اقلیم -6 شکل

 

قلیم، فواید سازگاری با تغییر ا. تغییرات الزم و ارتقای میزان انعطاف پذیری و بازیابی خود با پیامدهای نامشخص سازگاری یابد ید با ایجادجامعه بشری با

گذاری در لذا سرمایه. های آبی خواهد داشتچه از نظر کمبودها و یا فراوانی ای آماده برای مقابله با شرایط حدی شدیدتر،جامعهمستقیمی مانند 

، و بهبود سامانه های پیش هشدار مانیتورینگ و پایشی، کنترل آلودگ،  توزیع بهینه منابع آبتوجه به  بوده وهای سازه ای از اقدامات اساسی زیرساخت

آب  تغذیه مصنوعی آبخوان با رواناب بامانند  طرح های جامع حوزه آبریز، مدیریت آمار و اطالعات، کنترل خشکسالی و سیالب، مدیریت منابع مالی

 .از ضروریات مدیریت صحیح منابع آب می باشد مشارکت ذینفعان و تصفیه شده

 ریسک و عدم قطعیت در مدیریت منابع آب -3-1
با این حال، تأثیرات انسانی منابع جدیدی از عدم قطعیت  . باشد امین آب، نتیجه تغییرات طبیعی سیستم اقلیم و چرخه هیدرولوژیکی میعدم اطمینان از ت

عدم قطعیت ناشی از تقاضای آب تا حد زیادی مربوط به هر دو مشکل پیش بینی تغییرات جمعیت و درک محدود ما از چگونگی . کنند را معرفی می

 .]6[به تغییر اقلیم و سیاست استپاسخ آب 

ها، به با این حال بیشتر عدم قطعیت. یابدمی با افزایش تحقیقات کاهشباشد که ها نشان دهنده نقص در دانش یا مدل علمی میبرخی از عدم قطعیت
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باشد؛ این عدم قطعیت همیشه وجود خواهد داشت، اگرچه در جهت عدم قطعیت ذاتی در چگونگی توسعه اقتصاد و جامعه جهانی درچند دهه آینده می

ا عرضه، تقاضا و اصلی عدم قطعیت مربوط به منابع آب در ارتباط ب عوامللذا . افق زمانی کوتاه نسبت به عدم قطعیت علمی اهمیت کمتری دارد

های تغییرات آب و هوایی و جمعیتی ن به جهت عدم قطعیتاز طرفی بررسی رابطه بین جمعیت و میزان دسترسی به آب شیری. باشدچارچوب سیاست می

 . بسیار پیچیده است

  دهد کهنشان می( 7)محاسبات پیش بینی سرانه آب با استفاده از سناریوهای تولید گازهای گلخانه ای و با درنظر گرفتن روند جمعیت مربوطه در شکل 

P-E)، سرانه آب  12احتماال در قرن 
به عنوان مثال، غرب کانادا و . در بسیاری از مناطق به طور قابل توجهی تغییر خواهد کرد( یر، بارش منهای تبخ 7

تر شده، در حالی که در شمال آفریقا، بسیاری از نواحی آسیا، استرالیا ، شمال امریکا، ای مرطوبغربی پایین، به طور قابل مالحظه مناطق استوایی نیمکره

های موجود در پیش بینی تغییر اقلیم اکثر سناریوهای انتشار نتایج تقریبا با وجود عدم قطعیت .شودی پیش بینی میو جنوب امریکای جنوبی، خشکسال

سال  نسبت به 1222و ، 1272، 1217 سال برای، را کشورها سطح در  IPCCتغییرات پیش بینی جمعیت بر اساس سناریوهاینیز ( 4)شکل  .مشابهی دارند

 .خواهدبود بیشترپیش بینی تغییر جمعیت عدم قطعیت  ،نتایج سناریوهای تغییر جمعیت با توجه به اختالفات قابل توجه  .دهدنشان می  1222
 

 
 ]A1FI ]5و  B1برای سناریوهای انتشار ( P-E) پیش بینی سرانه آب -7 شکل

 

 

 
 

 ]IPCC   ]5 جمعیت سناریوهای مقایسه -4 شکل

 

SRESسناریوهای تعدادی از های جهانی، تحت  در کلیه حوزه 1222تغییرات تنش آب در سال  5شکل در 
نشان  رنگ قرمز. نشان داده شده است 4

معموال بحران آبی را با توجه به رابطه آب و  ها هیدرولوژیست. ها است کاهش تنشدهنده مناطق با ها و رنگ آبی نشاندهنده مناطق با افزایش تنش

  1,000زمانی که تامین آب به زیر. مترمکعب بر نفر باشد 1,700 مناطقی تحت تنش آبی قرار دارند که تامین آب ساالنه زیر . کنند جمعیت تعیین می

مترمکعب بر نفر کاهش  1300به  2021نه آب ایران تا سال ها سرابر اساس پیش بینی .]4[باشدمترمکعب بر نفر برسد جمعیت با بحران آبی مواجه می

 .]7[ خواهد یافت

ها بر اساس سناریوهای مختلف اختالفات قابل در شمال آفریقا تنش. کنندبینی میها اکثر سناریوها در شرق آسیا، بهبود شرایط را پیشبا توجه به شکل

  .باشدمی، قابل توجیه  P-Eن منطقه به تغییرات جزئی در پیش بینی توجهی دارند که با توجه به کمی سرانه آب و حساسیت ای

                                                           
5
 precipitation minus evaporation 

6
 Special Report on Emissions Scenarios 
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، نشان دهنده (5شکل) ، با نتایج تقریبا مشابه پیش بینی سرانه آب با استفاده از سناریوهای انتشار(4شکل) مقایسه نتایج متفاوت سناریوهای تغییر جمعیت

نی تنش در شمال غرب کشور پیش بی با توجه بهاز این رو  . ]5[تاثیرپذیری بیشتر سرانه آب قابل دسترس از تغییر جمعیت نسبت به تغییر اقلیم می باشد

گردد، اما تاثیر عمده ر اقلیم بررسی میهای موجود در پدیده تغیی در دریاچه ارومیه رخ داده است با اثر عدم قطعیتتغییراتی که وقوع اگرچه ، (5شکل)

 .خواهدداشتنظیر افزایش مصرف آب کشاورزی  رشد جمعیت و اثرات مرتبط با آن را

 مدیریت سیالب و خشکسالی  -3-2
اند و  رفتهها قرار گ سیالبشمار افرادی که تحت تأثیر بر اساس این آمار . برابر آمارهای جهانی، بیشترین تعداد وقوع بالیای طبیعی به سیل اختصاص دارد

میلیون نفر در جهان متحمل  258 حدود ،1222در سال طبق گزارشات بانک جهانی . (5شکل ) و جانی افزایش یافته است مالی های میزان خسارت

 22نفر کشته و حدود  272از  متوسط ساالنه دو بار در سال با بیش به طور در ایران در دو دهه گذشته، شمار وقوع سیل. ]8[اندههای سیل شد خسارت

درصد از مساحت ایران در مناطق خشک و نیمه خشک، سیالب و  52ا توجه به قرار گرفتن بیش از ب .]7[ میلیون نفر جمعیت در معرض خطر بوده است

 . ]7[ی خواهند داشتگیرو به تبع آن فرسایش خاک افزایش چشم ،های شدیدخشکسالی

های کشور به صورت درصد حجم آورد سالیانه رودخانه 72تا  62دهد که ایستگاههای هیدرولوژی در کشور ایران نشان میهای بلندمدت بررسی داده

این بررسیها همچنین حاکی از این است . ]5[ باشدبرابر دبی متوسط ساالنه رودخانه می 72تا  12سیالب جاری می شوند و دبی سیل هر رودخانه حدود 

ساخت سد به منظور مهار سیالبها و . ساالنه کاهش یافته است جی افزایش یافته، ولی مجموع آوردای، در اغلب ایستگاههای آبسنهکه دبی حداکثر لحظ

کار عمده و راهگذشته ریزی شده از آب ذخیره شده در مواقع خشکسالی با توجه به تجارب سالیان برداری بهینه و برنامهکاهش خسارات و همچنین بهره

 اولین با همزمان که است گرگانرود در ثانیه بر مکعب متر1222 پیک دبی با 2182مردادماه در سیالب وقوع آن، بارز نمونه .باشدابل جایگزین میغیر ق

 مدیریت موجود سدهای کمک نیز با اخیر دهه شدید و پیوسته طوالنی، هایهمچنین خشکسالی. گرفت قرار کنترل مورد گلستان سد از برداری بهره سال

درازمدت بینی  خشک و نیمه خشک قرار گرفته است، پیش با توجه به اینکه کشور ایران در اقلیمی .سپری شده است ممکن صدمات کمترین با و شده

  .آید ریزی و مدیریت منابع آب ضروری بشمار می توزیع زمانی و مکانی بارندگی، برای برنامه
 

 

 لزوم تامین آب شرب -3-3

از . (3شکل)افزایش یابد ٪72 به میزان 1217تا سال  در کشورهای در حال توسعهمن جمله آب شرب بخش های مختلف برداشت آب  رود انتظار می

افزایش روزافزون جمعیت باعث فشار بر . شودبه رشد شهرنشینی است که با بروز خشکسالی تشدید میدالیل عمده افزایش تقاضای آب شرب روند رو 

 .سب با شرایط بومی طراحی شده اندگردد که متناها و خدمات آبی میزیرساخت

 ]8[ (برحسب درصد)  افزایشی وقوع سیل در نقاط مختلف جهان در سال های روند -8 شکل

 ]5[ تغییرات تنش آب  ''نقاط ''پیش بینی -5شکل 

http://www.iswm.ir/wp-content/uploads/2013/08/4.jpg
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 ]4[تغییرات در مصرف آب جهانی در بخش های مختلف  -3 شکل
 

به   1225تا  2334بین سالهای شهرنشینی در ایران  .در شهرها ساکن شوند 1217درصد از جمعیت جهان تا سال  42ها حاکی از آن است که پیش بینی 

نتایج بررسی تاثیر دما و  . است افزایش یافته  48.7به   42.1 به طوری که ضریب شهرنشینی از سبب خشکسالی و افزایش مهاجرت روند صعودی داشته، 

درجه و رشد جمعیت تا سال  1 چنین رشد ساالنه جمعیت بر میزان مصرف آب در شهر تهران حاکی از اینست که با فرض افزایش دما در حدودهم

یگر د عالوه بر تامین آب شرب .]7[ میلیارد مترمکعب، یعنی حدود دو برابر میزان فعلی خواهد رسید 58/2، میزان نیاز آبی ساالنه این کالن شهر به 1212

چون کشاورزی و صنعت، تالش خواهند کرد تا سهم شان از منابع محدود آب را حفظ کنند که این امر سبب بروز و  ،های مصرف کننده آببخش

ارف آب تواند عدم توازن مکانی و زمانی بین منابع و مصرسد راهکار و یا مکانیزم جایگزینی که میبا این اوصاف به نظر می. خواهد شد هاافزایش تنش

های برنامه ریزیلذا طبق  .را تعدیل نماید، احداث سدهای مخزنی جهت ذخیره آب در فصول پرآب و توزیع تدریجی آن در فصول خشک می باشد

  .]7[رسدضروری به نظر می سال آینده12در % 77به فعلی  % 64منابع آب سطحی از   ذخیره سازیافزایش  کالن کشور
 

 کشاورزیبهینه سازی مصرف آب تامین و  -3-4
اقلیم در حال تبدیل شدن به  و تبخیر آب به واسطه تغییر  افزایش پیوسته تقاضا برای محصوالت کشاورزی به منظور تامین نیازهای جمعیت روبه رشد،

سعه اقتصادی، به ویژه در وت .دهد برداشت آب را تشکیل می از ٪52آبیاری کشاورزی در سطح جهانی، . باشدترین عامل مصرف آب میاصلی

شود که منحر به اعمال فشار اضافی به منابع ون تولیدات گوشتی و لبنی تلقی میهمچ ،اقتصادهای نوظهور به معنای افزایش تقاضا برای محصوالت متنوع

بیشتر اصالحات  بوده و ایگلخانهباشد منبعی برای تولید گازهای می ترین مصرف کننده آبعالوه بر اینکه بزرگبخش کشاورزی . آب خواهد شد

 . متوجه مناطق پر جمعیت و فقیر در کشورهای در حال توسعه است ، سازی مصرف این بخشدر راستای بهینهموردنیاز 

 ،درصد به مصرف کشاورزی اختصاص داشته 36درصد به مصرف صنعتی و  2درصد به مصرف شرب ،  7 ،طی دهه گذشته از کل آب مصرفی در ایران

  .باشندمی آب کشاورزیو منابع آب زیرزمینی تامین کنندگان عمده سد و شبکه های آبیاری سطحی   ،نشان داده شده است (22)همانطور که در شکل و

و همینطور و سبب کاهش رواناب ورودی به مخازن سدها ای بر کارایی سدها داشته عدم مدیریت صحیح مصرف آب کشاورزی تاثیرات منفی عمده

، تامین آب کشاورزی داردفراوانی زمین کشاورزی  در کشوری که ایجاد امنیت غذایی جهتاز طرفی  .استزمینی شدهپایین رفتن سطح آب زیر

جهت توسعه کشاورزی چاه ها را حفر می کنند که با برنامه ریزی، تامین و بهینه سازی  ،در واقع کشاورزان با احساس نیاز به تامین آب. ضروری است

  .صرف آب کشاورزی بهبود شرایط دور از دسترس نیستم
 

 
 ب کشاورزیهای مختلف تامین مصرف آبخش-22 شکل

 

به عنوان نمونه، . است این بخشکارهای عمده کنترل و مدیریت از راه ،کشاورزی حوزه آب مصرفیسازی آنها در  ها و مدل توجه به عدم قطعیت

عوامل اقلیمی نظیر بارندگی، رطوبت، درجه حرارت، سرعت باد، ساعات آفتابی و میزان تشعشع خالص در میزان که د نده انجام شده نشان میهای  بررسی

 آب زیرزمینی

77% 
سد و شبکه  -آبهای سطحی

 های آبیاری

17% 

روش های  -آبهای سطحی

 سنتی

12% 
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با  .(21شکل )گردد های مختلف می ای دارند که منجر به تغییرات نیازهای آبی گیاهان در سالها و ماه نیاز آبی خالص گیاهان مختلف تاثیر قابل مالحظه

 از سدها برداری ای در کارایی سیاستهای بهره تاثیر قابل مالحظهواند تنظر گرفتن تغییرات نیاز آبی می درتوجه به حجم قابل مالحظه نیازهای کشاورزی 

 . داشته باشد

 
 ]3[ (2157-2163)رود  تغییرات نیاز آبی اراضی کشاورزی حاشیه رودخانه زاینده -22شکل 

 

 تامین انرژی برقابی -3-5
ورت سرمایه گذاری در انرژی پاک باتوجه به ضر  در طول سه دهه آینده، جهان تقاضای انرژی درصدی 42برای مواجه شدن با  افزایش در حال حاضر 

آینده ارزان ترین انرژی پاک، انرژی برقابی سال  12تا  .دهند بخش مهمی از معادله توسعه را تشکیل میهای برقابی  ساخت نیروگاه کاهش تغییر اقلیم،و 

های تجدیدپذیر درصد از انرژی 42درصد از کل انرژی برق مورد نیاز جهان توسط انرژی برق آبی تامین شده و بیش از  27در حال حاظر بیش از   .است

را درصد ازمجموع الکتریسیته تولیدی  21.8تجدید پذیر و درصد از تولید ملی برق 38.8، انرژی برق آبیدر ایران (. 21شکل) دنیا به آن اختصاص دارد

   .(21شکل) دهدتشکیل می
 

 
 ]1[1217- 1225پیش بینی تولید الکتریسته طی سالهای  -21شکل       

 

 بیش از که انرژی برقابی  MW 17222توان تولید بیش از ایران با . نیاز به اکتشاف دارد حدود دو سوم پتانسیل انرژی برقابی جهان ،برآوردطبق 

6700MW   6000 و  در حال استفاده آنMW  از این رو . ]7[می باشد، پتانسیل مناسبی برای تولید انرژی برقابی خواهد داشت در دست ساخت آن

نقش حیاتی نیروگاه های برق  و وجود تعداد زیادی حوضه های بزرگ ، شرایط توپوگرافی مناسب،  تقاضای انرژی در ایران درصدی 8افزایش ساالنه با 

ط مربو ای در کشور،ه ای از کل انتشار گازهای گلخانهقسمت عمداز طرفی  .گذاری در این حوزه توجیه پذیر استسرمایه  آبی در زمان پیک مصرف

در نتیجه یکی از مهمترین اقدامات اجرایی و برنامه . باشدمی از این میزان ناشی از عملکرد نیروگاههای حرارتی میکه نی (27شکل )به بخش انرژی است 

به عنوان نمونه  . باشدیایش سهم انرژیهای برقابی مهای عملی جهت تطبیق و مقابله با پدیده گرمایش، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، ازجمله افز

له صمیلیون ا 31.8خودرو و کاشت  822 هزار و 21پوند گازکربنیک ، توقف  122هزار و  475معادل خرید سه میلیون و  1تولید برقابی سد کارون 

  .درخت است

 ]سایت وزارت نیرو [ظرقیت اسمی نیروگاه های برق کشور -21شکل 
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 ]7[در ایران  CO2سهم بخش های مختلف در انتشار گاز  -26شکل 

 آب زیرزمینیمنابع  -3-6
 ٪11برای آبیاری،  ٪45حدود  که ،در سال برآورد شده استکیلومتر مکعب   1000مجموع برداشت آبهای زیرزمینی در جهان در حدود 1222در سال 

. دهدمیرا نشان  1222زیرزمینی تا سال توزیع جهانی استحصال آب های ( 27)شکل . شوداستفاده می برای اهداف صنعتی ٪22برای مصارف خانگی و 

آب های  برداشت نرخ. شود می برداشتدو سوم از کل مصرف در آسیا توسط هند، چین، پاکستان، ایران و بنگالدش به عنوان مصرف کنندگان عمده 

های برداشت بی رویه از آب. خواهد داشت افزایش درصد 1تا  2 همچنان با نرخ ساالنه گذشته سه برابر شده و سال 72طول در  حداقل جهان زیرزمینی

به طور کلی نگهداری و  .کنترل خواهدشدکنندگان مصرف های زیرزمینی بوده و تنها با تامین مناسب نیازهای آبیزیرزمینی علت عمده افت تراز آب

پذیرد که بی صورت می... حداث سدها و بندها و یا ا های آبخوانداربرداری از آبهای سطحی در مناطق خشک با روشهای مختلف از قبیل طرحبهره

 .]4[ باشدشک برکمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی تاثیر گذار بوده و در توسعه پایدار منابع آب زیرزمینی منطقه طرح مفید می
 

 
 (UN Water, 2012)توزیع جهانی استحصال آب های زیرزمینی  -27 شکل

 

 حاصل از سرمایه گذاری در بخش آبسود  -4
های چند منظوره مورد بررسی بدون در نظر گرفتن مزایای پروژه ،نرخ بازده طرح های تک منظوره با توجه بهیاری از سرمایه گذاری های بخش آب بس 

به عنوان مثال، بر اساس شواهد، اقدامات . ها در بخش آب است اریگسترده و مستقیم از سرمایه گذ یشواهد گویای مزایای اقتصاد. گیرندمیقرار 

5های قابل توجهی در پیشرفتمحلی در مدیریت آب در چین 
GDP  هرستان چین با  تامین برق اصلی از آب، ش  335در . منطقه به وجود آورده است

گذاری در پایداری محیط سرمایه .]6[بیش از میانگین ملی است درصد 1، که حدود  هدر سال افزایش یافت ٪8.1درآمد ساالنه هر کشاورز متوسط 

گذاری منتظر زمانی باشند که درآمد و کشورها نباید برای سرمایه داشتهزیست و مدیریت آب برای جلوگیری از حوادث مربوط به آب، مزایای زیادی 

زند، که  خشکسالی به اقتصادهای ضعیف تر بیشتر از اقتصادهای قوی آسیب میحوادثی مانند سیل و 24مطابق شکل . یا رو به باال به دست آورندمتوسط 

 . بهتر است برای مقابله با چنین حوادثی آماده شد

کنترل خسارت  گذاری،سرمایه دالر 2دالر به ازای هر  4، بازده 2333و  2312بین سالهای  US Armyتوسط  یهای آبگذاری در زیرساختسرمایه

 (.25شکل )به همراه داشت در طول دوره را اموال در معرض خطر ارزش حفظ سیل و 

                                                           

7 Gross domestic product 
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 هزینه حوادث طبیعی به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی -25شکل 

 ]1[در کشورهای فقیر نسبت به کشورهای غنی                         

-عمومی تخمین می آشامیدنی سالم و بهداشت آب دالر سرمایه گذاری در 2هر  برای، فناوری منطقه و بسته به ، 1.6تا  1 بازده سازمان بهداشت جهانی

 توجیه این اطالعات را برای توانندمی گذارانسیاست .]1[ شایانی خواهد کرد ککم رشد اقتصادی به آب شرب و بهداشت پوشش بهبود بنابراین زند، 

های روان  بخش زیادی از آبمتاسفانه  .استفاده کنند ،اقدامات و اولویت بندی بهتر کمبود دچار شناسایی مناطق ، های خودگذاری و فعالیتسرمایه

 .شود بخشی از آب شمال کشور هم وارد دریاچه خزر میریزی از جنوب کشور خارج و  کشور به دلیل عدم برنامه

 سدها اجتماعی -اقتصادی و جغرافیای سیاسیبیوفیزیکی،  درک ارتباطات -5
های جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و  های دیگر بخش آب چون محرک بوده و با تاثیرگذاری بر محرک یهای اساسی تغییرات آب تغییراقلیم از محرک

های مصرف از جمله کشاورزی و  منظور تأمین بخش تضاد بین رهاسازی آب از مخازن به. کند تکنولوژیکی اثرات مستقیم خود را تشدید می

ها در  قطعیت در اثر این پدیده و باالرفتن عدم .دهد برداری از مخازن را افزایش می در بهره ها قطعیت روی مدیران و عدم های پیش هیدروانرژی، چالش

وجود آمدن  اقشار مختلف جامعه در معرض تغییر و خطر قرار خواهد گرفت که باعث به( کشاورزی، شیالت و صنایع)تأمین منابع آبی، منابع درآمدی 

های اجتماعی را سبب  هم خوردن ارزش تأمین نیازهای شرب مشکالت اقتصادی، فرهنگی و به ، عدمعالوه بر این. های اقتصادی خواهد شد چالش

بایست در  اجتماعی گرفته تا بیوفیزیکی می-های یک سیستم آبی از مسائل اقتصادی به منظور بررسی دقیق تغییراقلیم و اثرات آن، تمام جنبهلذا  .شود می

مسائل  اکثرحل  راه بوده و بایدها  ، مدیریت آب نیازمند مشارکت گسترده جامعه و بخش عمومی در توسعه سیاستهمقولاین در  .ارتباط باهم دیده شود

 . کردهای دیگر جامعه و اقتصاد جستجو  شده در بخش در تصمیمات اتخاذرا آبی 

  اثرات بیوفیزیکی -5-1
به نوبه  اولیه این اثرات. سازندسیستم یکپارچه رودخانه متاثر می جدا کردن و رودخانه هیدروگراف با تغییر بیوفیزیکی سیستم رودخانه را به طور  سدها

 سالمت، های مهاجمگونه گسترشاز جمله  ساحلی در مناطق هاگونه ترکیب ک،شوری و کیفیت خارودخانه،  بستر و مورفولوژی بار رسوب خود

و چگونگی به  بیوفیزیکی این اثرات برای درک بهتر . دهندرا تحت تاثیر قرار مینی جمعیت های انسا در و بار بیماری کیفیت آب ،موجودات آبزی

 تغییرات کار این .کندبعدی کمک می هایاز پیشرفت بهره مندی به حد زیادیتا  (EIA)8ارزیابی اثرات زیست محیطی  فرآیند، حداقل رساندن آنها

در طرح جامع کاهش آلودگی آب رودخانه به عنوان نمونه  .خواهدکردروشن سدهای بزرگ را  پایداری زیست محیطی در جهت بهبود عمده موردنیاز

سازی، آموزش و مشارکت مردمی و پایش و  های کنترل آلودگی از مبدا، رفتارسنجی، ظرفیت کارهای اجرایی و مطالعاتی چون پروژه کارون راه

 .گرفته استبرداری مورد توجه قرار  نمونه

 اجتماعی و اقتصادی اثرات -5-2
شود، اثرات اجتماعی و اقتصادی آنها در جوامع انسانی ، به صورت مستقیم و غیر ان ابزاری برای توسعه استفاده میاز آنجا که پروژه های سد اغلب به عنو

، به سیاست گذاران در حال افزایش است وعالقه بین المللی به بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی سدها در میان محققان . اشدبمی مستقیم، قابل توجه

اثرات اقتصادی اجتماعی سدها شامل  .ها را نام بردالمللی سدها و شبکه بین المللی رودخانه هایی نظیر کمیته بینان ایجاد سازمانتو عنوان نمونه می

 ،آب و زمین و استفاده از منابع دسترسی، تغییر درآمد تولید های فرصت اشتغال و در ها، تغییر و ساختار خانه اندازه تغییر درمهاجرت و اسکان مجدد، 

 . جامعه خواهد بود و یکپارچگی در شبکه های اجتماعی تغییر
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 ]1[سود سرمایه گذاری در سازه های آبی در ایالت متحده  -24شکل 
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 Lesothoپروژه آبی  تجزیه و تحلیل .کندبیان می راها سد ساخت و ساز دخیل در انسانی مسائل پیچیده ،رابطه با این موضوعات موجود در مطالعات

Highlands  در لسوتو، آفریقای جنوبی، و سد Manwaنشان می دهد که ارزیابی تأثیرات اجتماعی باید به عنوان یک ابزار، چین  مکونگ حوزه در

و ساخت نه تنها برای ارزیابی و پیش بینی اثرات سد، بلکه برای تسهیل مشارکت ذینفعان کلیدی در فرآیندهای تصمیم گیری مربوط به طراحی، مکان، 

محل  رابطه پیچیده بین ،ارزش اموال و تجزیه و تحلیل  (GIS) های اطالعات جغرافیاییسیستم با استفاده ازدر مطالعه دیگری . ]22[استفاده شود نیز سد

دهد نشان میمطالعات . بررسی قرارگرفته است در نزدیکی آن مورد مسکونی ارزش امالک و آمریکا در ایالت مین Penobscot رودخانهبرق آبی  سد

 . ]1[بسیار متاثر خواهدشد سد حذف با ارزش امالک که

 اثرات ژئوپلتیکی -5-3
را  های آب های فرامرزی و مشارکت مردم و حکومتنگرانی ها و منافع،و ناعادالنه هزینهای از توزیع نابرابر پلیتیکی در ارتباط با سدها دامنهمسائل ژئو

 توسعه مرتبط با سایر عوامل های آبی با از عدم توجه برابر به سیاستناشی  مشکالتی که و  ها یت سیاستبررسی ژئوپلتیکی سدها بر اهم. گیرد در بر می

 ساخت سدهای بزرگیند تصمیم گیری فرا د، از جمله سازمان های غیر دولتی، دربررسی نقش گروه های مردم نهانتایج .  کندمیتاکید  است، سازیسد

دستیابی به این هدف پیچیدگی های فراوانی دارد، ، مبتنی بر مشارکت مردمی توسعه بر بین المللی هایسازمان بسیاری از با وجود تمرکزدهد که نشان می

مردمی که در نزدیکی  ربیاتتجاز  هستند که غیر بومی هایگروه شامل  -چه حامیان سدسازی و چه مخالفان آن – ها گروهبسیاری از این چراکه 

  .]1[گیرند فاصله دارند می تحت تاثیر قرار آنها توسط کنند و بیشتر می ها زندگی ه ژوپر

 نتیجه گیری -6

 .گذاریهای آبیها و سیاستنیاز فوری به ادغام تغییر اقلیم با استراتژی •

 . موردنیازهای نیاز به توسعه ذخیره سازی سطحی و شبکه بندی کافی زیرساخت •

 .ها و پتانسیل انرژی برقابیهای بیشتر در زمینه آب، اکوسیستمنیاز به پژوهش •

 .کنندهایی را برای طرح اقتصاد سبز فراهم میمانند و فرصتسدها به مفهوم توسعه پایدار باقی می   •
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