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 هاي کلیدي پیام
همواره ناچار به سازگاري، موضوع جدیدي براي مدیران محلی نیست. مدیران شهري و مدیران بخش آب  •

ا هت در منابع آب و تغییر در برنامهها و یا پذیرش مواردي همچون عدم قطعیسازگاري با تصمیمات سایر بخش

تواند کیفیت زندگی و حکمرانی آب را بهبود بخشد. مدیران محلی هستند. اما سازگاري مدیریت شده، می

 ند. گذاري کنر مزایاي بالقوه سازگاري، سرمایهبهتر است ب

ل هاي اصلی قابهاي متفاوتی از سطح خانواده گرفته تا سطح زیرساختسازگاري با تغییر اقلیم، در مقیاس •

 سازي این اقدامات باید با توجه به اهمیت این سطوح انجام شود. پیاده .طرح است

ریزي راهبردي بینی و برنامهبدون پیش .پذیر استسامانه آب شهري، در برابر تغییر اقلیم بسیار آسیب •

 ناپذیري بروز نماید.جبران مناسب، ممکن است عواقب

هاي مانهدهند. ساپذیرترین قشر جامعه را تحت تأثیر قرار میبار حاصل از تغییر اقلیم، آسیبمعموالً آثار زیان •

یراقلیم غیپذیر را در تقابل با پدیده تغییر اقلیم مورد توجه قرار دهند. تآب شهري باید نیازهاي قشر آسیب

هاي انسانی همواره باید آمادگی مقابله با تغییرات ناگهانی، غیرقابل گاههمیشه قابل پیش بینی نیست. سکونت

 بینی و غیرمنتظره اقلیمی را داشته باشند. پیش

گیران باید از تخصص و دانش محلی براي همکاري با پژوهشگران و کارشناسان محلی ضروري است. تصمیم •

 مؤثري بردارند. دم قطعیت بهره جسته و گامهايتر عدرك به

هاي چرخه آب شهري به تنهایی قادر به سازگاري با این پدیده نیست. ارتباط تنگاتنگ بین سایر سامانه •

 باشد. شهري همچون انرژي، حمل و نقل، بهداشت و درمان نیازمند مدیریت یکپارچه می

هاي آب است. این موضوع شامل فشارهاي وارده بر سامانهمدیریت کارآمد آب، مستلزم لحاظ نمودن کلیه  •

 شود.رشد جمعیت، تغییرات کاربري اراضی و آلودگی نیز می موارد نامرتبط با پدیده تغییر اقلیم همچون

ها توانند از تجارب آنشهرها میهستند و سایر  بسیاري از شهرها در سازگاري با تغییراقلیم  الگوهاي پیشرو •

 هاي کارآمد براي شهر خود را اتخاذ نمایند.راهکار بهره جسته و

آورده شددر متن کتاب، اشاره گر ه است. این اشارات معموال به بخشهاي مختلف در قالب کادر  هاي دی
ر منابع است. کتاب  یا سای



 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 5 پیش گفتار

 گفتارپیش
هاي پدید آمده نظمیاي در سطح کره زمین، باال رفتن درجه حرارت و بیموضوع افزایش گازهاي گلخانه

پدیده تغییر اقلیم، براي اولین بار در نیمه دوم قرن بیستم مطرح و مورد  در نتیجهدر نزوالت جوي و 
سیع به واسطه سطح پوشش وکه بهتر است -کره زمین شده بینیدر همین راستا پیشبررسی قرار گرفت. 

در  -خوانده شود» کره آبی«درصد سطح زمین را آب فراگرفته است) به نام  70آب در آن (بیشتر از  
هاي مخرب مواجه هاي متوالی یا سیالبهاي جدید جوي همچون خشکسالیآینده نه چندان دور با چالش

 ناپذیري به بارده، خسارات جبرانین پدیریزي مناسب براي سازگاري با اشود که در صورت عدم برنامه
 خواهد آمد. 

همچون اجالس جهانی  المللیمهم بین صدر موضــوعات مورد توجه رویدادهاي پدیده تغییر اقلیــم در
آب، کنفرانس ریو، کنفرانس جهانی تغییر اقلیم و ... قرار گرفته است که نشانگر  اهمیت این پدیده و لزوم 

باشد. ایران نیز همانند بسیاري از مدیریت جامع براي سازگاري با آن در سراسر دنیا می ریزي وبرنامه
متوسط بارش  در سالیان اخیر با کاهش شدید نزوالت جوي مواجه شده است به صورتی که نقاط جهان

 در تنزل یافته است. از دیگر سو میزان افزایش دمااخیر هاي میلیمتر در سال 210به حدود  250از  آن
هاي بعمل آمده ممکن است در بینیدرجه بوده است که براساس پیش 1/1پهنه سرزمینی ایران حدود  

دهد با افزایش درجه حرارت، میزان درجه سانتیگراد نیز برسد. آمارها نشان می 2آینده نه چندان دور به 
پذیر، مکعب از آبهاي تجدید میلیارد متر 30اي که حدوداً به  گونه یابدمیتبخیر نیز به شدت افزایش 

 شوند. ساالنه تبخیر می

 میلیارد متر 114مکعب به  میلیارد متر 130پذیر به واسطه کاهش نزوالت جوي از حجم آبهاي تجدید
ه دلیل و بر هاي پیشدر سال این روند ،هاي به عمل آمدهبینیمکعب در سال تقلیل یافته و براساس پیش

میلیارد متر  100به کمتر از ممکن است  1420دامه خواهد داشت و در افق ا پیامدهاي تغییر اقلیم،
 . یکی از اثرات سوء این پدیده، کاهش تولید محصوالت کشاورزي خواهد بود. این در حالیبرسدمکعب 

هاي افزایش خواهد یافت که پیامد اصلی آن چالش %30حدود   1420ست که جمعیت ایران در افق  ا
ه ب» مدیریت تامین«ییر رویکرد از آبی و غذایی کشور خواهد بود. از این رو تغ امنیتجدي در زمینه 

  رسد. ناپذیر به نظر میبسیار ضروري و امري اجتناب» مدیریت تقاضا و مصرف آب، غذا و انرژي«
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ز نی هاي آب شهريپدیده تغییر اقلیم نه تنها در کشاورزي، محیط زیست و صنعت بلکه در سامانه
سی پذیر شده و بدون بررر این پدیده آسیبثبر ا هاي آبیسامانه ، به نحوي کهآوردمیمشکالتی را به بار 

شود. آثار زیان  ناپذیري ایجادریزي صحیح، ممکن است عواقب جبراندقیق اثرات نامطلوب آن و برنامه
ل بار گذارد که نتیجه آن تحمیاي میتري به جپذیرترین قشر جامعه اثرات عمیقبر آسیب بار تغییر اقلیم

ه ي ئباشد. با مدیریت کارآمد و اثربخش با هدف سازگاري با این پدیده و اراها میسنگین بر دولت مالی
 پیامدهاي سوء را به میزان زیادي کاهش داد.  توانمی ،راهبردهاي کاهش اثرات مخرب

از  آب شهري هاي مختلفها و سامانهاقلیم بر بخشهدف از ترجمه این اثر بررسی تاثیرات پدیده تغییر 
هاي تامین ها یا مخازن ذخیره آب، منابع آبهاي زیرزمینی، زیرساختهاي شهري، دریاچهجمله رودخانه

آوري پساب و تامین انرژي، فضاي سبز شهري، ترابري، بهداشت، تولید و تهیه غذا در شهرها و آب، جمع
باشد. در این کتاب راهنما، براي افزایش ظرفیت سازگاري با این پدیده میدر نهایت ارائه راهکارهایی 

ح یهاي انسانی جهت سازگاري با پدیده تغییر اقلیم تشرگاهآب در سکونت یکپارچه يموضوع مدیریت 
گردیده و به مدیریت هوشمند آب براي شهرها در آینده نزدیک اشاره شده است. این مجموعه بیشترین 

 ریزان راهبردي در حوزه مدیریت آب شهري دارد.براي مدیران میانی و برنامهکاربرد را 

دانم از آقاي علیرضا سالمت و سرکار خانم ثمن رحیمیان که مسئولیت ترجمه در پایان بر خود الزم می
این مجموعه را بر عهده داشتند تشکر و قدردانی نمایم. همچنین از آقایان مصطفی خورسندي و سید 

آرایی این کتاب سهیم دانی و سرکار خانم مهرنوش اخوان صراف که در بازخوانی، ویرایش و صفحهعلی یز
 کنم. صمیمانه سپاسگزاري می اندبوده

اي مدیریت آب شهري یونسکو ترویج و اشاعه علم و دانش هاي مهم مرکز منطقهبی شک یکی از رسالت
هاي جوي و ارائه راهکارهایی براي سازگاري ریت پدیدهویژه مدیروز در تمامی ابعاد مدیریت منابع آب به

باشد. این اثر نیز در همین راستا ترجمه و منتشر شده است و هاي انسانی میگاهدر سکونتها آن با
 امیدوارم بتواند در ارائه راهکارهاي علمی و عملی مرتبط، مفید باشد. 

 سیدعلی چاوشیان

 یونسکو يمدیر مرکز منطقه اي مدیریت آب شهر

 



 
 
 

 

 7 مقدمه

 مقدمه
 1یچی، ابتکار پروژه سوتغییراقلیمهاي آب شهري با پدیده این کتاب تحت عنوان سازگاري سامانه

)SWITCH ( نتیجه همکاري بین شبکه دولت است که) 2هاي محلی براي رسیدن به پایداريICLEL ،(
این مجموعه، مطالبی را در  باشد.) می4IHE(آب هلند  آموزشی) و مؤسسه 3IWAالمللی آب (انجمن بین

 5چارچوب اتحادیه اروپا هاي برنامهیچ و پروژهیهاي حاصل از طرح سوها و یافتهخصوص پژوهش
)PREPARED (تجارب گوناگون، به  و اطالعات جدید اب مرتباً، پویا يکه به عنوان سند کندمی ارائه

اطالعات تکمیلی در وبگاه  ه همراهاین مجموعه ب. مطالب شودمیروزرسانی 
)www.adaptationhandbook.org (در دسترس می باشد. 

ل و عواقب یدالاز تصویر کامل  ارائهیا  ،سازگاري اهاي مرتبط بکلیه جنبه بیاناین مجموعه، قصد 
ل عنوان مثاباشد. بههاي مدیریت آب شهري میترین جنبههمم ارائههدف آن  بلکه ،را ندارد تغییراقلیم

ده تشریح شها و خدمات آب شهري تغییرات اقلیمی بر سامانه ناشی از بینی شدهیات اثرات پیشیجز
ین رابطه و در خصوص اشود. در نمی پرداخته ل وقوع آنیدال ومباحث علمی این پدیده  به است اما

مراجعه  ،است ه شدهئهاي اینترنتی که در صفحات مختلف این کتاب ارامشابه دیگر به لینکموضوعات 
 نمایید. 

 

 
که توسط اتحادیه اروپا  است ) مدیریت آب براي شهرهاي آینده، یک پروژه تحقیقاتیSWITCHسوییج ( 1

کشور  15هاي مختلف از نفره با تخصص 33 ی. گروهاستمورد حمایت مالی قرارگرفته و به اجرا درآمده 
ا درآمد و هدف آن به اجر 2011تا  2006اند. این طرح طی سالهاي سراسر دنیا در این پروژه درگیر بوده

موجود به سمت یک رویکرد هاي یک دیدگاه جدید، در خصوص مدیریت آب شهري به دور از راه حلارائه 
 بهم پیوسته و یکپارچه بوده است.

2International Conferences on Lifelong Education and Leadership 
3 International Water Association 
4 International Hydrologic Education 

5 PREPAREDادامه داشت. این  2014و تا سال  شروع به فعالیت کرد 2010از سال  اي است که، پروژه
هاي شهري در اروپا و سراسر دنیا براي توسعه راهبردهاي پیشرفته به منظور پروژه با تعدادي از سازمان

م بوده، ها که نتیجه تغییر اقلیاشتی پساببینی شده در تأمین آب و تخلیه بهدهاي پیشمقابله با چالش
 نماید.همکاري می

http://www.adaptationhandbook.org/
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 مخاطب هدف

مختلف آب  ابعاد باهاي مرتبط هاي محلی و سازماندولت متولیان آب شهري، راهنما، کتابمخاطب این 

 ،بیشتر مطالب این مجموعه باشند. به طور قطعدر حال توسعه می یا، در کشورهاي توسعه یافته شهري
هاي یزيربا برنامه هاآندلیل آشنایی بیشتر  از تجارب حاصل از شهرهاي کشورهاي توسعه یافته، آن هم به

ها و مفاهیم تشریح شده در این کتاب، در شده است. در هر صورت، روش استخراجتطبیقی و اجرایی 
نابع متأمین  مستلزمتنها  نه هاي توسعه اقتصادي قابل اجرا است، زیرا سازگاريکلیه سطوح و مقیاس

 ردآوريگباشد. عالوه بر آن، نتایج خوبی از طریق ریزي صحیح نیز میمالی بلکه نیازمند دانش و برنامه
ران براي مدی بیشترین کاربرد را گیرد. این مجموعهحاصل شده و مورد استفاده قرار می ،ت سازگارياقداما

هاي در سازمان گیريمسئولیت تصمیمکه  دارد ه مدیریت آب شهريزریزان راهبردي در حومیانی و برنامه
ك فرضیات گسترده به ضرورت در ،ریزان. مدیران و برنامهنددار عهدهبر را محلی  هايمختلف دولت

بر سطوح  گذاريتأثیررو قادر به  عملی سازگاري با آن واقف هستند. از این اهدافو دستیابی به  تغییراقلیم
 تغییرات واقعی خواهند بود. در راستاي ایجاد سیاسی

  درباره کتاب و سایت پشتیبان آن

واالتی سباشد. می پاسخگوي توالی منطقی سواالت است کهاي تنظیم شده به گونه کتابساختار این 
 براي حل مشکالت در سایر شهرهاآمد؟ ق ئفا هاآنتوان بر : معضالت و مشکالت چیست؟ چگونه مینظیر

 دهند؟ و معضالت مذکور چه اقداماتی انجام می

ثر ا درهاي آب شهري پذیر بودن سامانهبخش اول این مجموعه، توضیحاتی در خصوص آسیبدر 
ریزي راهبردي بر پایه مشارکت بخش دوم این کتاب، اختصاص به برنامه شده است. ارائه تغییراقلیم

به  واست در شهرهاي مختلف اي از مطالعات موردي نفعان دارد. بخش سوم شامل مجموعهذي
 یاجرایاقدامات و  تغییراقلیم در مقابلپذیري افزایش انعطافو  هاي الزم جهت سازگاريریزيبرنامه

 آمده است. 1در سراسر کتاب در پیوست به کار رفته  هاي کلیديپردازد. توضیح برخی از واژهمی مربوطه
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 تغییراقلیم اثرهاي آب شهري در ي سامانهیرپذآسیب 1
غییر شدت، تچرخه هیدرولوژیکی، که نتیجه آن  تغییراغلب به صورت افزایش سطح آب دریا و  تغییراقلیم

هاي سامانه بنابراین. شودمی، ظاهر است خشکسالی هايدورهگسترش  یاها بارندگی مدت و فراوانی وقوع
د. گیرنقرار می تأثیرتحت  ايآب شهرها به صورت ویژهتأمین پساب و آوري جمع رواناب شهري،آوري جمع

ر بر دیگ مستقیمغیرفزاینده  پیامدهايبر سامانه آب شهري داراي  تغییراقلیم اثراتبه طور معمول 
 در کنار حفظ کیفیت زندگی در اهسامانهین ادر کارکرد  ، زیرا آب نقشی اساسیاستهاي شهري سامانه

 کند.تر ایفا میوسیع سطحی

 ،رواناب شهريآوري جمعآب باران، استحصال  هايسامانه هايلفهؤمپذیرترین این بخش از کتاب، آسیب
به صورت  تغییراقلیمکند. در ابتدا تشریح می تغییراقلیمنسبت به را آب شهري تأمین پساب و  آوريجمع

هري، هاي آب شاحتمالی خطرات اصلی این پدیده بر سامانه تأثیرخالصه معرفی شده، سپس به چگونگی 
 . شودمی مطرح این پدیده سازمانیشود. در نهایت برخی از ابعاد اجتماعی و پرداخته می

 : خالصهتغییراقلیمپدیده  1-1

 
ارد. برخی د بستگی متعدديعوامل ، به است زمین که تعیین کننده عملکرد سامانه اقلیمیبیالن انرژي 

 ايگازهاي گلخانهمقدار مانند تغییر در  -برخیانرژي خورشیدي طبیعی بوده و  نوسانعوامل، همچون 
اي آزاد شده در نتیجه ترین گاز گلخانهاکسیدکربن، اصلیديگاز . است داراي منشأ انسانی -موجود در جو

. کرد اشارهمتان و اکسید نیتروژن توان به می ،ايي گلخانهسایر گازهااز جمله هاي انسانی است. فعالیت
ات عشتشعبازگشت اي بدین ترتیب است که افزایش غلظت این گازها در اتمسفر از اثر گازهاي گلخانه

 کند که نتیجه آن، افزایش دماي جو و سطح زمین است.به فضا جلوگیري می حرارتی مادون قرمز

سی براي ستر ضیح یک به د صه تو  واملع شامل که تغییراقلیم علمی مبانی از عمیق و معتبر ،خال
صلی  یک شماره کارگروه ارانزگقانون مباحث خالصه به باشد،می نیز پدیده این پیدایش در موثر ا

 .نمایید مراجعه IPCC, 2007 پانل بین الدول تغییر اقلیم،

 Policymakers of the IPCC’s Working Group I (IPCC, 2007). 
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اي )، از زمان انقالب صنعتی، گازهاي گلخانهIPCC( 1یتغییرات اقلیم المللیمجمع بینهاي بر اساس یافته

). یکی از ,IPCC 2007اند (هاي انسانی سبب گرم شدن کره زمین شدهانتشار یافته در نتیجه فعالیت
چرخه هیدرولوژیکی جهانی بوده که در حوزه مدیریت  تغییر درعواقب اصلی تغییر در بیالن انرژي زمین، 

 )، عواقب خاصی در پی دارد. 2-1 آب (شرح در بخش

روري عدم قطعیت ض گیرد، در نظر گرفتن مفهومرار میمورد بحث و بررسی ق تغییراقلیمزمانی که اثرات 
توجه اید بنیز ، دنارتباطی ندار تغییراقلیمکه به شهري  آب سامانه سایر مشکالتبه  ،است. عالوه بر این

  :خواهد شد ارائهشود. این نکات در سه زیر بخش بعدي مبذول اي ویژه

 عدم قطعیت  1-1-1

 

 شود:موارد زیر می نظیرناشی از عواملی  تغییراقلیم شناساییعدم قطعیت در 

 ها؛داده در خالء •
 ؛طبیعت عدم شناخت کامل •
مه ه لحاظ نمودنکه قادر به  است هاییبر اساس کاربرد مدل تغییراقلیمهاي مربوط به بینیپیش •

 ؛ نیستندهاي اقلیمی سامانه عوامل موثر بر
 .نیستنداي هاي گلخانهانتشار گاز آتی سطحدقیق سناریوهاي انتشار قادر به تخمین  •

هاي هاي کوچک مکانی و براي پدیدهدر مقیاس )IPCC( تغییرات اقلیم الدولپانل بینهاي بینیپیش
د کاربرهاي اقلیمی جهانی براي مدیران آب است. مدل پایینی اطمینان، داراي نزوالت جوي مانندقطعی 
 ,Bergkamp( نیست کاربردي هاي آب،اغلب در سطح حوضه هامدلاین  اطالعات و ي دارندمحدود

Oclando & Burton, 2003(. تردید در خصوص اثر  مانندنباید با مباحثی ذاتی عدم قطعیت  ،به هر حال

 

 
1 Intergovernmental Panel on Climate Change 

صل 10 از یکی قطعیت عدم با توام اقدام شوق ا ضوع در موفق هايتالش م ست سازگاري مو  که ا
 در شده ذکر مفاهیم با راستا هم اصول این است؛ شده براي نخستین بار مطرح  ETC/ACC توسط

 ).Prutsch, Grothmann, Schauser, Otto McCallum, 2010( باشندمی راهنما کتاب این
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 هاي انسانی بر گرم شدن زمین تقریباً قطعی وفعالیت تأثیراشتباه گرفته شود.  ،تغییراقلیم در انسان
 شود. این بدانو اصالح می شدههاي تکمیلی پاالیش مکرراً با داده تغییراقلیمهاي محسوس است. مدل

 ،تغییراقلیممعنی است که عدم قطعیت به مرور زمان در حال کاهش است. عدم قطعیت پیوند خورده با 
ریزي مد متعدد در هنگام برنامه فاکتورهاي، بلکه باید به عنوان یکی از نه به عنوان مانعی براي فعالیت

 ،رشد جمعیت همچون با پارامترهاي متعدد دیگر مرتبطنظر قرار گیرد. در مدیریت آب، عدم قطعیت 
 است.  بدیهی

به سطح منجر  شده و به جریان بیفتند که خودطرح م اییهپروژه، الزم است که رغم عدم قطعیتبه
وجود دارد. براي مثال، یک شهر ریسک ي به حداقل رساندن برا نیز راهکارهایی شود.می ریسکمعینی از 

 و اثرات جانبیریسک  دارد،ساکنان  ي برايکمتر تواند با اقداماتی که مزاحمتاز منظر سازگاري، می
کتاب حاضر، این رویکرد و  .دهاي سنگین به حداقل برسانگذاريسرمایهنیاز به را بدون  تغییراقلیم

 کند. میهاي مشابه را براي مدیریت عدم قطعیت تشریح روش

 اي و زمانیمنطقهتغییرات  1-1-2

 

» دگیافزایش بارن«یا » افزایش پدیده موج گرما«همچون  تعاریفی، اغلب با تغییراقلیم مرتبط بامباحث 
 مد ،خاص محلیهاي رویداد با هر پدیده جهانی مقادیر متوسط، باید اختالف بین درحالیکههمراه است. 

زیر اشاره عبارت توان به می جملهآن  ازکه در این رابطه وجود دارد  متعدديهاي نظر قرار گیرد. مثال
این افزایش بستگی به مناطق میزان  باال برود.زمین  کرهرود دماي متوسط در حالیکه انتظار می«: کرد

ند. کنرا تجربه میبیشتري دماي افزایش ، تری شمالییهاي جغرافیادارد. اراضی موجود در عرضمختلف 
نیمه  مناطق ،والت جوي به تدریج افزایش یابدمتوسط جهانی نز شودمیبینی پیشهمچنین در حالیکه 

 . »د بودنگرمسیري شاهد کاهش خواه

نزوالت جوي رود انتظار میاي را تجربه خواهند کرد. براي مثال هاي چندگانهبرخی از مناطق نیز پدیده
در  د.ابها افزایش یبارشیابد ولی شدت ی متوسط، کاهش یدر مناطق نیمه گرمسیري و با عرض جغرافیا

 ,Bates, Kundzewicz, Wu( شودبینی میپیشها تري بین بارندگیطوالنیانتظار هاي دوره نتیجه

  موضوع در IPCC فنی مقاله به  تغییراقلیم آثار از ناشی ايمنطقه اختالل از نمونه یک مشاهده براي
 .)Bates, Kundzewicz, Wu and Palutikof, 2008(نمایید  مراجعه آب و تغییراقلیم
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Pualutikof, 2008(هم در طول یک  رو یک شهر ممکن است در معرض سیل و خشکسالی، آن . از این
از شهرها ، نیییراقلیمتغتاثیرات محلی از ي دیگري هامثالاین موارد و دوره زمانی نسبتاً کوتاه قرار گیرد. 

به  براي اطالعات بیشترنماید (تر، برجسته میتر ولی دقیقبا مقیاس کوچک يهارا براي استفاده از طرح
 ).رجوع شود 1-2بخش 

خواهند  و کوتاه مدت مدتروندهاي بلندبر متقابل  تأثیرد و نشومقیاس زمانی ظاهر می اقلیمی نیز در تغییرات
 (دفتر آب سازمانشوند میتر، سبب افزایش تناوب رویدادهاي حدي اقلیمی در ابعاد وسیع تغییراتداشت. 

یز باید شهرها نولی ، هستندهاي بلندمدت اقلیمی سودمند بینیاگر چه پیش :کهاست آن  ). نتیجه2010ملل، 
  گونه تغییر ناگهانی آمادگی داشته باشند. براي هر شانریزيبه عنوان بخشی از برنامه

 

 هاي آبی بر سامانه سایر فشارها 1-1-3

در  انگیرتصمیماگر چه آگاهی عموم مردم و 
 ه بهتوج ولی افزایش یافته، تغییراقلیم زمینه

هاي انسانی بر نقش غالب اثرات دیگر فعالیت
هاي مرتبط از اهمیت هاي شیرین و سامانهآب

اي برخوردار است. در بسیاري از موارد، ویژه
ناشی  تفکیک اثرات مداخالت انسانی از اثرات

باشد. براي ، سخت و پیچیده میتغییراقلیم از
میزان بارندگی، الگوي بارندگی و  مانند یاقلیم عوامل تأثیرها نه تنها شدیداً تحت مثال جریان رودخانه

هاي هاي بشري همچون سدسازي، تغییر کاربري اراضی و بار آالیندهبلکه متأثر از فعالیت می باشد،دما 
 ر بهبیشتتاکید و با  اهمیت قرار گیرددر درجه اول  باید ینیهاي زیرزماست. کاهش سطح آب نیز ورودي

 ,Bates) نسبت داده شود یتغییرات اقلیمبه از آن و پس  توسط ساکنین محلی رویه آببرداشت بی

Kundzewicz, Wu & Palutikof, 2008).ر قاد ،پذیري سامانهآسیبواسطه افزایش بههاي انسانی فعالیت
 غییراقلیمتاین کتاب تنها بر موضوع سازگاري با اثرات  اگر چهباشند. می تغییراقلیمبه تشدید اثرات منفی 

ریزي معقول باید کلیه عوامل مؤثر را  مد برنامهاین یک فرض اساسی است که ، داردچرخه آب تمرکز  در

در مورد تغییراقلیم غیرخطی و رویکرد مورد استفاده وي براي مواجهه با تغییرپذیري  Perthتجربه 
 آورده شده است. 1-2در بخش 
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نظر قرار دهد. در برخی موارد، 
مکن م، تغییراقلیمبر  تمرکزتنها 
 از نقاط شهرها شود تاباعث  است
سودآوري بیشتري که  خود قوت

رو، . از ایندارند، غافل شوند
 محرك عوامل وپیامدها  تطبیق

 یباید به عنوان اقدامها آن
یک رحله ارزیابی کلیدي در م

ش، انسبت به وضعیت پایه شهر
 نظر قرار گیرد. مد

 هاي آب شهري حساسیت سامانه 1-2

ه طور بو  دارندثروت گرایش تولید هاي اقتصادي و ها، فعالیتزیرساختتوسعه شهرها به تمرکز جمعیت، 
حلی یا در مناطق ساکه ی یعالوه بر این، شهرها .شدخواهند  متاثر، تغییراقلیماز تبعات محلی  نامتناسبی

. نداپذیرپدیده سیالب، آسیب ، در مواجهه با باال آمدن سطح آب دریا ومستقر هستند هامجاورت رودخانه
 فوذنکه قابلیت کمتري براي باشد میناپذیر سطوح نفوذ داشتنشهرها هاي ییکی از ویژگ ،همچنین
یر ازج تشکیلمستعد  شهرها ،عالوهبه شوند.میسبب افزایش شدت رواناب  و دارندهاي شدید بارندگی

 .هستندتشدید موج گرما  و شهري یگرمای

هاي ، مدیران آب شهري با چالشتداوم یابداي در شهرها رشد جمعیت، به طور فزاینده اگر در نهایت 
ت شوند. رشد جمعیمواجه می بهداشتی فاضالبآب و تصفیه تأمین زیادي براي حفظ کیفیت و کمیت 

با سرعت بیشتري در کشورهاي در حال توسعه روي خواهد داد  ،آتیهاي در دههنشینی و حاشیهشهري 
شهرها و اعمال فشار مضاعف بر منابع  يپذیرآسیب ،مشکالتائل و سمتشدید بسیاري از  ،یجه آنکه نت

 ).Pageler, 2009باشد (رو به کاهش همچون آب می

 در برابرآب باران آوري جمعو  تصفیه فاضالبهاي پذیري منابع آب شهري، سامانهآسیبدر این بخش 
ینی باز اثرات فرآیندهاي پیش تعدادي جدولاین بخش حاوي پیوست دو . شودمیتشریح  ،تغییراقلیم

 هايول مذکور عمدتاً بر موضوعات آب شهري تمرکز داشته و به سایر بخشاجد است. تغییراقلیمشده 
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انرژي، بهداشت، تولید غذا و فضاي سبز نیز اشاره دارد.  مثلبا آب دارند  تنگاتنگشهري که ارتباط 
آب و  بینی و پیوند بین بخشتنوع و گوناگونی اثرات احتمالی قابل پیشپیوست دو به منظور توصیف 

همراه است، که  41ین بخش از کتاب با تصویر صفحه . همچنین اارایه شده است هاي شهريدیگر بخش
  پردازد.در شهرها می تغییراقلیمهاي اصلی به برخی چالش

 آب تأمین  1-2-1

صورت  ه، بیشترین آسیب را چه بتغییراقلیم بینی شدههاي پیشپیامدبسیاري از در اثر  آبتأمین  موضوع
هاي بو همچنین آ سدها ها و مخازنها، دریاچهجریان رودخانه .کیفی خواهد دیدبه صورت کمی و چه 

  :قرار خواهند گرفت تأثیرزیرزمینی نیز تحت 

ي هابه آبخوانآب شور دریا نفوذ  به دلیلتواند دسترسی به آب شرب را باال آمدن سطح آب دریا می •
 کاهش دهد. هارودخانه و مصب ساحلی

و  خیرتبکه ( و افزایش درجه حرارت تغییراقلیمناشی از  تغییرات الگوي بارش به دلیلآب تأمین  •
 یابد.کاهش می) دهدافزایش می را تعرق

 خشکسالی .گیردمی قرار هاخشکسالی تأثیر تحت غیرمستقیم و مستقیم صورت به ،پایدار آبتأمین  •
 صورت به و شده زیرزمینی هايآب و هادریاچه مخازن، به هاجریان کاهش سبب مستقیم صورت به

 شورک در مثال براي. شودمی متعددي هايچالش باعث هاسوزيآتش افزایش طریق ازنیز  غیرمستقیم
فتن از بین ر سبب شدت به گیاهان هستیم، مجدد رشد بعد از آن شاهد که هاییسوزيآتش استرالیا،

 .(Howe, Jones, Maheepala & Rhodes, 2005) شده است آبریز حوضه توازن هیدرولوژیکی
ویژه در مناطقی که ذوب برف بهاره به عنوان منبع اصلی به ات شدید در میزان آب فصلیامکان تغییر •

ها و هاي زیرزمینی، دریاچهزمستانه بر تغذیه آبهاي شبار، وجود دارد. کاهش شودمیآب محسوب 
و  ذوب برفجریان آب ناشی از متکی به که بسیاري از کشورهاي آمریکاي التین  است. مؤثرمخازن 

اند. براي مثال در پرو، قابلیت دسترسی آب قابل دسترس بوده ، شاهد کاهش در میزانهستند هایخ
، دهستنمتمرکز مناطق به آب شیرین در ساحل دریا، که بیش از نیمی از جمعیت این کشور در آن 

 & Bates, Kundzewicz, Wu(ساله بوده است  35درصدي در طی یک دوره  12شاهد کاهش 

Pulutikof, 2008(. 
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، ورد نظرم کیفیتدستیابی به یا مصارف دیگر از جمله کشاورزي و  براي شربآب میزان نیاز به تصفیه 

نه  ،جریان آب قبل از تصفیهتغییر در کیفیت هرگونه رو  از این آب است.تأمین مهمی از سامانه  مؤلفه
وقوع شود. یم تصفیه آب براي مصارف شربگذار بوده، بلکه سبب افزایش هزینه تأثیر اکوسیستمتنها بر 
، بلکه آلودگی و کدورت آب ،فرسایشیزان مافزایش نه تنها از طریق  تغییراقلیماي بیشتر در اثر هسیالب

ب به آ ایی و میکروبیباکتریهاي فاضالب باعث  افزایش آلودگی هاي خانهتصفیهبه  در مواردي با آسیب
ا تغییر با افزایش دمها خصوصیات باکتریایی و بیولوژیکی رودخانهشود. اي میهاي غیرنقطهصورت آلودگی

باال  سببنیز کاهش نزوالت جوي  گیرد. همچنینتحت تاثیر قرار میکیفیت آب کنند و در نتیجه می
ي از ابر یک منبع آبی مشخص باعث شروع زنجیره تغییراقلیماثرات  ها خواهد شد.غلظت آلودگیرفتن 
سبب  ،آب سطحی جریان و در نتیجه کاهش کاهش نزوالت جوي آبی خواهد شد. بر سایر منابعاثرات 

 ,Bates, Kundzewiczگردد (منابع آبی کم کیفیت میسایر زیرزمینی و  آبمنابع  برداشت ازافزایش 

Wu, Pulutikof, 2008(. 

 تخریب مستقیم خطوط لوله خسارت دیده و عالوه بر سیل تأثیرآب تحت تأمین هاي ساختزیرابنیه و 
 .شودمی مخزن بر ظرفیت جریان مازادو همچنین  سدها رسوب در مخازنباعث افزایش ها، و سازه

 برق، بر قابلیتجریان قطع  سیل، نظیرهاي حیاتی در اثر وقوع و شریان ها، تخریب زیرساختهمچنین
تصفیه آب شرب به هاي سیستمهمچنین زمینه کاهش عملکرد  اقلیم تغییر گذارد.می تأثیرپمپاژ آب 

هاي استفاده از غلظت باعثکه  وردآرا فراهم می پذیري فرآیندهاي تصفیه همچون کُلرزنیسبب کاهش اثر
 ).Zwolsman, 2009( شودمیزیع هاي تومحصوالت گندزدایی در سامانه بیشتر

 بزرگ؟  ینگران کی: ابدییم شیافزاآب کدورت 

 زیآبر يهاحوضه ای هااچهیدر داخل در شیفرسا جادیوقوع و شدت بارش، سبب ا یفراوان شیافزا
آب، اثرگذار باشد.  تیفیبر ک تواندیآب م یرگی. تشودیکدورت آب م زانیم شیها و افزارودخانه

باالتر  يهانهیو به واسطه هز ییگندزدا يندهایاختالط با فرآ لدلی به ه،یتصف ندیکدورت آب در فرآ
 سربار اثرگذار خواهد بود.  يندهایذرات جامد و فرآ ییانعقاد و جابجا ندیجهت فرآ ازیمورد ن

منبع آب شرب  رایشده است؛ ز يجد ینگران کیبه  لیتبد وركیویچون ن ییشهرها يامر برا نیا
 هايستمیمستلزم نصب س ،خاك شیو در صورت لحاظ نکردن فرسا دهندیعبور نم لتریخود را از ف

 ).Zwolsman et al., 2009آب هستند ( هیتصف برنهیهز
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زایش و منجر به اف سیستم شدههاي عامل گرفتگی تکثیر جلبلک فزایشا منجر به افزایش درجه حرارت،
ما دکاهش غیرمنتظره  شود.میها ها و قارچباکترينامطبوع و نیز تصفیه جهت حذف طعم و بوي  ۀهزین

اك شدن خبه دلیل خشکها لوله ممکن استشود. همچنین می هااز لوله نیز سبب ترك خوردگی و نشت
ترك بخورند. عالوه بر این، تصمیمات مدیریتی که در پاسخ به رویدادهاي  در طول شرایط خشکسالی

فزایش اآب داشته باشند. براي مثال، تأمین هاي سامانهسایر توانند عواقبی براي اتخاذ شده، می تغییراقلیم
در پایین دست براي مقاصد آب جریان تواند سبب کاهش میدر باالدست سیالب  نظرفیت ذخیره جریا

 شود. و غیرهشرب 

. افزایش دماي هوا، سبب افزایش میزان تقاضا براي دهدتغییر می نیزمیزان تقاضا براي آب را ، تغییراقلیم
یا  محدودنابع آب تر براي استفاده از مو لذا ممکن است سبب رقابت بیشتر و جدي شدهکلیه مصارف 

 یکآب شود. براي مثال میزان مصرف آب در شهر نیویورك به ازاي هر تأمین نیاز به منابع جایگزین 
و  Protopapasیابد (لیتر افزایش می 11 ،درجه 25از  باالتر يافزایش در دماي هوا درجه سلسیوس

میزان حداقل حقابه خصوص این ). یک نکته مرتبط در 2007و همکاران در سال  ,Kundzewiczهمکاران 
هاي حطر تواند مجوزمینفعان، مورد نیاز محیط زیست است که در صورت افرایش تقاضا و رقابت بین ذي

 را زیر سؤال ببرد.  توسعه منابع آب

  تصفیه فاضالبهاي سامانه 1-2-2

یز ن فاضالبهاي مربوط به تصفیه کارکرد صحیح زیرساختیکپارچگی و آب، تأمین هاي همانند سامانه
ن است ممک فاضالبآوري و تصفیه هاي جمعلوله تاسیسات وقرار خواهد گرفت.  تغییراقلیم تأثیرتحت 

هاي ساحلی که سیالبدر اثر افزایش وقوع 
افزایش  یا باال آمدن سطح آب دریا ناشی از

به صورت فیزیکی تخریب است نزوالت جوي 
ممکن تصفیه پساب نیز  ی سامانهی. کارآشوند
سیل کاهش یابد. در  دلیل وقوع به است

و دفع فاضالب شبکه شهرهایی که داراي 
، وري رواناب سطحی ترکیبی هستندآجمع

هاي شدید باعث پر شدن ظرفیت بارندگی
ایش سبب افز تواندساحلی میمناطق شوند. سیالب می رواناب سطحی مخربو در نتیجه افزایش  شبکه
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ه مجدد اي بر استفادبالقوه تأثیرو  شدهفرآیندهاي بیولوژیکی  اختالل درشوري جریان و در نتیجه سبب 
افزایش  واز پساب تصفیه شده داشته باشد. رویدادهاي جوي در مواقع سیل یا خشکسالی  به سبب کاهش 

شوند. عملکرد سامانه می فاضالبهاي خانههاي ورودي، سبب ایجاد مشکالتی براي تصفیهغلظت جریان
مراه به ه فاضالبهاي تصفیه ی براي طرحئافزایش دما برهم خورده و عواقب و پیامدهاي سو سببنیز به 
، سبب شوددماهاي باالتر که با کاهش بارش همراه . )Bates, Kundzewicz, Wu, Pulutikof, 2008دارد (

گی خورد سبببه  ،هاهمچنین تخریب شدید لوله و ن خاكخشک شدعلت به  شکستگی در خطوط لوله
این عالوه بر  .)Howe, Jones, Maheepale & Rhodes, 2005( شودتولید سولفات هیدروژن می در اثر

گیرد. براي مثال در صورتی که دماهاي باال قرار می تأثیرمستقیم تحت مدیریت پساب نیز به صورت غیر
ر باشند، آنگاه نیازهاي تصفیه پساب باید به منظور تثبیت سطوح هاي آبی اثرگذابر سطح اکسیژن بدنه

 گیرد. ها به دقت مورد بررسی قراربومبراي جلوگیري از به خطر افتادن زیست

 هاي زهکشی آب باران و سامانه 1-2-3

پذیري را از افزایش توالی و شدت بارندگی تأثیرآوري آب باران، باالترین سطح هاي جمعزهکشی یا سامانه
، مقادیر رواناب از میزان ظرفیت نقاط ورودي جریان آب باران فرا رفته یا سبب شدیدتربارش  با. دارد

ابر در مع اندازي سیالبگردد. این امر سبب راهمیهاي ترکیبی فاضالب سرریز جریان فاضالب از سامانه
دازد. این پدیده سبب افزایش انکه به واسطه آلودگی، سالمتی را نیز به مخاطره می شودمیها و خیابان

هاي ترکیبی فاضالب، به عنوان هاي مرتبط براي کنترل جریان خواهد شد. سرریز جریان از سامانههزینه
 شودیمباشند. آب باران اضافی سبب سرریز جریان مسئله و مشکلی پیوند خورده به آب باران و پساب می

د. به باشاي این مسئله مطرح میعنوان راه حل ریشه هاي ترکیبی بهولی انتقال پساب به وسیله لوله

هر  1هاي ترکیبی به رودخانه تیمزتخلیه و سرریز جریان حاصل از فاضالب ،عنوان مثال در شهر لندن

صفیه ها تن فاضالب تمیلیون انتقالو بارش سنگین سبب تولید و  افتدمیبار اتفاق  60تا  50ساله بین 
 ). 2009 ،گردد (سازمان شهر بزرگ لندنمیهاي شهر رودخانه نشده و آب باران به درون

هایی در شکاف ایجادتواند سبب ها میخشکسالی در اثرشده و منقبض هاي خشک عالوه بر این، خاك
 هاي فاضالب گردد. این امر سبب ایجاد آلودگی و همچنین افزایش هزینه نگهداريها و لولهزهکش
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-ها که ناشی از افزایش درجه حرارت و مقادیر باالتر تبخیرخاك و رستنی گردد. تغییر در خصوصیاتمی
پذیري گردد که در نهایت بر ظرفیت نگهداري تواند سبب اعمال تغییراتی چون میزان نفوذ، میاستتعرق 

 . گذاردمی رطوبت خاك اثر

ساحلی و درهم -ايرودخانه تواند سبب سیالبهاي شدید و متناوب میسنگین و طوفان هايبارش
به  تغییراقلیمها و پدافندهاي شهري گردد. اگر چه تاکنون ارتباط بین این دو رویداد و شکستن حفاظ

در  2005در کویینزلند استرالیا و طوفان حاصل از گردباد سال  2011اثبات نرسیده است، سیالب سال 
د. باشهوایی در مناطق و جوامع شهري میفاجعه بار رویدادهاي حدي آب و  تأثیرنیواورلئان آمریکا یادآور 

خانه مسکونی  160,000و بیش از شد میلیارد دالر هزینه در نیواورلئان  30گردباد کاترینا در امریکا سبب 
هزینه و عواقب سیل با رشد جمعیت و توسعه  .)Waggonner & Sternad, 2010را تخریب نمود (

هاي غیر رسمی در کشورهاي گاهچنین توسعه سکونتهاي اقتصادي در مناطق تحت خطر و همفعالیت
 ساز تشدید مشکالتزمینه نیز سطوح غیر قابل نفوذ در شهرها تمرکزیابد. افزایش می ،در حال توسعه
 باشد. هاي سنگین میناشی از بارش

 هاي آبی غیرمستقل حساسیت در سامانه 1-2-4

 ستند،هوابسته به آب ها آن هاي دیگر که بخشی ازسامانه برخیوسیله آبی، به هايزیرساختبه جز  هاشهر
 اشند.بمیانرژي، سالمت، تولید غذا و فضاي سبز تأمین حمل و نقل،  ها شاملسامانه این. شوندمیحمایت 

 هالی از سامانمث :آیندهایی که به صورت مستقیم وابسته به آب بوده، پدید میوسیله سامانه به برخی اثرات
. باشددسترس می درکه توانایی تولید انرژي آن تابعی از میزان آب  نیروگاه برقآبی استانرژي، تأمین 

ین امقدار کافی و به موقع آب است. هر دو  تولید غذاست که وابسته به فراهم نمودن مثال دیگر سامانه
غییر تدچار ش جغرافیایی بار فصلی و کمیت، توزیع درشده  پیش بینیها به وسیله تغییرات سامانه

 .ندشومی

 دپدی هاي آب/فاضالب شهريدر محل احداث زیرساخت تغییراقلیماسطه وه بنیز  يدیگر جانبی اثرات
ایجاد  با تواندمی. براي مثال سیالب شودمی-تولید، توزیع و غیره هاي زیرساختتخریب  و موجب می آید

 آسیب اعثب دسترسی به خدمات بهداشتی یا ارائهجلوگیري از اسطه ي اثرات غیرمستقیم بر سالمتی به و
 شبکه حمل اختالل در باتواند همچنین می ،شود هاهمچون بیمارستان سالمتساختی زیرهاي به مؤلفه

 ار باشد. ذو نقل، در توزیع مواد غذایی اثرگ
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. براي مثال، تصفیه کارآمد داردنیز اهمیت در جهت معکوس  ،هاارتباط بین بخش آب و سایر بخش
 رتأثیتحت ، که ممکن است داردمنظم و مقرون به صرفه انرژي تأمین وابستگی شدیدي به  ،پساب

پارچه منعطف و یکفضایی  ساززمینه ،هاي مدیریت شهريقرار گیرد. ارتباط قوي بین بخش تغییراقلیم
 ).1-2خواهد شد (رجوع به بخش  شهريبراي مدیریت بهتر آب 

  تغییراقلیمابعاد اجتماعی و نهادي  1-3

 یزیرا ارتباط ،دهند به طور مساوي مد نظر قراررا  تغییراقلیمابعاد نهادي و اجتماعی  بایدمدیران آب 
متاسفانه این موضوع اغلب فراموش  د.نریزي و مدیریت آب شهري داربرنامهبا  -اگرچه ناملموس-مستقیم 

 نماید. می ارائهابعاد  این بخش، دید مختصري در خصوص برخی از این شود.می

 مهاجرت 1-3-1

 تعداد زیادي ازبه این دلیل که  به خصوص .دهدافزایش را  هامهاجرت انسان ،تغییراقلیم دارد کهاحتمال 
متاثر از هاي بخشگرو در  شانزندگی یا کنندزندگی می هاي سیالبیدشت ومناطق ساحلی  مردم در

قطه ن. براساس گزارش سازمان ملل در زمینه توسعه آب در جهان، در هر است مانند کشاورزي تغییراقلیم
نقل مکان کنند (برنامه ارزیابی  ممکن است یزیست ل محیطیمیلیون نفر به دال 700تا  24، بین جهان

بلکه  مهاجر،هاي نه تنها براي جمعیت ممکن است مهاجرتاین نوع ). 2009آب جهان سازمان ملل، 
براي امرار معاش مردمان روستاها . در حالی که شوداثرات اجتماعی منفی منجر به  میزبان براي مناطق

به مناطق شهري سبب افزایش  ایشان ، مهاجرتاندبخش کشاورزي داشتهشدیدي به وابستگی خویش 
 خواهد شد. بر مدیریت آب شهري فشار

همبست  مربوط به کادرتوانید به از ارتباط بینابین آب و انرژي، می هاي بیشتردر صورت نیاز به مثال
 مراجعه نمایید. 1-2 انرژي در بخش-آب
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 عدالت 1-3-2

از عدالت به عنوان تساوي حقوق یاد 
شود. تساوي به معناي مد نظر می

هایی که از قرار دادن گروه
تغییراقلیم بیشترین ضربه را خورده 

ها) (با لحاظ نمودن ظرفیت آن
 ،در حال توسعهکشورهاي  باشد.می

مسئولیت کمتري در برابر انتشار 
اي هم در حال حاضر گازهاي گلخانه

و از ده بو تغییراقلیماز خطرات حاصل  ترینمهم متحمل به شکل متناقضیاند، اما و هم در گذشته داشته
برخوردارند. عدالت همچنین به موضوع تفاوت در  خطراتبراي مقابله با این  يازگاري کمترظرفیت س

ه نگرد، بدین صورت کپذیري میاقتصادي به عنوان یک عامل کلیدي در تعیین آسیب–یسطوح اجتماع
ه پذیرترین کشورها (نسبت بحال توسعه، به عنوان آسیب کشورهاي درها از ترین اقتصادتوسعه نیافته

 شوند.، در نظر گرفته میدر مواجهه با تغییراقلیم کشورهاي توسعه یافته)

، زیرا شودمیقتصادي به عنوان یکی از مالحظات تمامی کشورها محسوب ا ـاعیدر هر حال، عدالت اجتم
به صورت نامتناسب تحت  ،در حال توسعه یاهاي جامعه در کشورهاي توسعه یافته بخشترین محروم

هاي نژادي، و این بخش از جامعه شامل زنان، افراد مسن و بیمار، اقلیت د.نگیراین پدیده قرار می تأثیر
ه تمایل بها آنزیرا (ها آن ها به میزان حساسیتاین گروه فزآینده پذیريباشد. آسیبدرآمد میاقشار کم 

ین حال و در ع )دنیرگمیقرار  تأثیرزندگی در مناطقی دارند که به راحتی به وسیله بالیاي طبیعی تحت 
ریکا، هاي نژادي در آمعنوان مثال اقلیت. بهپیوند خورده استظرفیت الزم براي سازگاري با این پدیده  فقدان

-. اقشار بیداردرا  نسبت به جزائر حرارتیکه حداکثر اثرپذیري  هستندشهرها  کزامایل به زندگی در مر

ب هاي با شیخیز و تپه، همچون اراضی سیلدارند هاي کم ارزشتمایل به زندگی در زمین بیشتربضاعت، 
و  Wibonks( استمستعد جابجایی زمین که کارآکاس یا ریودوژانیرو  مانند اراضی واقع در شهرهاي -تند 

 ).2007همکاران 
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مذکور، سهم بیشتري از درآمد خود را به نیازهاي اساسی همچون غذا، انرژي  کم درآمد به طور کلی اقشار
حداکثر آسیب را  شود،منابع مختلف و آب اختصاص داده و لذا زمانی که کمبود سبب افزایش قیمت 

یا جامعه  ردفافزایش یافته و دسترسی به آن تابع ثروت ها آن، هزینه با کاهش منابع آب شیرینبینند. می
ل و مشکالت مرتبط با فقر را دو چندان نموده که نتیجه آن یک ی، مساتغییراقلیمرو  شود. از اینمی

ه ک باید اضافه نمود در نهایتسازد. را غیر ممکن می بازتوزیع درآمديتنوع یا و عمالً  استچرخه باطل 
رو با تشدید  و از این هستندآب براي خانه تأمین زنان در کشورهاي در حال توسعه به شدت مسئول 

 گیرند.قرار می تأثیرتحت بیشتر وضعیت کم آبی، 

 تخصیص آب  1-3-3

که میزان تخصیص را تحت فرمان خود دارد.  استهاي پیوند خورده با آب، حقوق آب از جنبهدیگر یکی 
و  بر عدم دسترسیبسزایی  تأثیر، لیکن آشکار نیست اگرچه حقوق آب به طور معمول در سطح شهري

ي و نهادها هازیرساخت ارائهخدمات  تحت الشعاعزیرا حقوق آب ، مدیریت آب براي مناطق شهري دارد
). اصول مدیریت آب در مقیاس حوضه آبریز، بر این Ludwing & Moench, 2009باشد (مدیریت آب می

برداري اقتصادي از آب انجام گردد. این کار نکته تأکید دارد که تخصیص آب باید با در نظر گرفتن بهره
 از این کهاغلب شهرها  مثال در مورد اهمیت داردباالخص در مواردي که با کمبود آب مواجه هستیم 

 . هستندمنظر در اولویت 

ب را آ کشاورزي تمایل داردبخش مدنظر قرار گیرند زیرا براي مثال، باید این راستا مفاهیم اجتماعی  در
لذا از نظر تئوري بخش کشاورزي  ؛ورت غیراقتصادي به مصرف برساندهم به ص آوري و آنبا حداقل فن

. این امر عواقب و تبعات مهمی را متحمل شودبایستی در زمان کمبود آب حداکثر کاهش تخصیص را 
ایی (ج اراضی تغییر کاربري توان بهاز جمله این موارد می .داردبراي جوامع وابسته به کشاورزي به همراه 

تواند در تخصیص آب می تغییر. اشاره نمود) یا مهاجرت از مناطق روستایی به شهري باشدپذیر که امکان
همچنانکه در شهر ملبورن، کشور استرالیا، خرید و فروش  پذیرد. صورت ریزي شدههاي برنامهبه روش

 پذیرد. میدارلینگ، صورت حوضه رودخانه مارلیدر آب بین مصارف شهري و کشاورزي 

آب، هاي نیاز تمامی مصرف کننده کردنلحاظ هاي نفعان چندگانه یکی از روشذي مشارکت دادن
 2-2باشد. براي اطالعات بیشتر به بخش می بدون در نظر گرفتن درآمد و موقعیت سیاسی آنها

 مراجعه نمایید.
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 بیمه  1-3-4

و اندازه  دودهح، متغییراقلیمباشد. بینی احتمال از دست رفتن و تلفات میهسته اصلی صنعت بیمه، پیش
دهد. در نتیجه هاي جوي را کاهش میبینیرویدادهاي حدي جوي را افزایش داده و همچنین امکان پیش

هاي مورد استفاده براي تخمین ریسک (خطر) و محاسبه تلفات که توسط صنعت بیمه روش پایداري
ه عنوان پایهاي تاریخی به. صنعت بیمه تمایل دارد از دادهزیر سوال می رود، گیردمیمورد استفاده قرار 

 دارندمتري کپیش بینی هاي اقلیمی که قابلیت رو بر مدل از این ؛ها استفاده نمایدگیريتصمیم مبنايو 
در  . کنندت نمیاحتماالهاي کمی خطر بر پایه ها کمکی به تولید ارزیابیمتکی نیست، زیرا این مدل

اي هشرکت مشابهنمایند، خطر در جامعه ایفا می تري در گسترشرنگنقش کم ،مجموع مؤسسات بیمه
، ممکن است درگیر مناطق شودمیمحسوب ها آنعنوان انگیزه اصلی و کلیدي خصوصی که عامل سود به

 تنها گذارند نهاییگران به عنوان بیمه -کالن را در نهایت مالیات دهندگانو -ها پرخطر نشده و دولت
)Luduing, Moench, 2009 (یا غیر قابل بیمه شدن)  بیمه نشده به خرید سهم). شهرها ممکن است

 .سیالب گرایش پیدا کنند هاي گزافجاي مواجه شدن با هزینهه کنار رودخانه بداران زمینامالك 

) .Federal Emergency Management Agency, n.d ( 1تاوسدر شهر مورهد میناین اتفاق همچنانکه 

 وقوع پیوست. به
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 نهادها  سایر 1-3-5

لی آن دلیل اص ؛گرفتخواهند قرار  تغییراقلیم تأثیر، تحت اندنهادها به ویژه آنهایی که در سطوح دولتی
 -اقدامات اضطراريهاي بهداشتی، انرژي، و از جمله مراقبت-عمدتاً افزایش تقاضا براي منابع و خدمات 

 زا هاي روزافزون حاصلنهادها همچنین باید با هزینه. این اثر خواهد گذاشتها آن بر تغییراقلیمکه  است
ها باید در قالب افزایش درآمدها یا کاهش کیفیت هماهنگ شوند. برخی از این هزینه ،تغییراقلیماثرات 

ماید وارد ن ندتواند تنش بیشتري را بر مؤسساتی که تحت فشارکه می شودخدمات دیگر، جبران  ارائه
با استفاده از  و راهبردي یکپارچههاي ریزيل نیاز به برنامهی). این مسا2007(ویلبنرکس و همکاران، 

 ).2نماید (اشاره شده در بخش هاي مدرن دو چندان میآوريتر و فنکم هزینه ،پذیرهاي انعطافگزینه

: رویکرد شرکت بیمه لویدز مناطق مستعد خطردر تراکم جمعیت تشویق به کاهش 

 انگلستان 

هاي بیمه بر این باورند که صنعت بیمه، نقش مهمی در جلب اذهان عمومی براي توجه برخی شرکت
 ند: هست ). آنها مروج موارد زیر2006نمایند (لویدز، به اقلیم ایفا می

 .و مطالعات آماري روندهاي تاریخی با استفاده از گذارياجتناب از ریسک قیمت •
اي؛ براي مثال هاي بیمهمشیي مدیریت مناسب ریسک، در قالب خطایجاد انگیزه برا •

 .بیمه سقف محدودیت
 کارهایی براي محدود کردن تراکم جمعیت در مناطق مستعد خطر.یافتن راه •

باشد. در عین حال توجه نظارتی آزاد گذاري صحیح خطر، که از هرگونه اقدامات امکان ارزش •
بیمه  یتبه این نکته ضروري است که سرعت تغییراقلیم در آینده، ممکن است سبب محدود

 آب و هوایی شود. مخاطرات

 در مناطق کم خطر و بالعکس محدود کردن آن درپذیري در خروج از پوشش بیمه انعطاف •
 باشند. مناطقی که بیش از حد در معرض خطر می
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، قطعی نیستند تغییراقلیم محتمل ناشی از هايپیامدتوان گفت که اگرچه ، می1بخش  در جمع بندي
 فتنکه امکان نادیده گر دنداراي اهمیت هاي آب شهري به اندازهبر سامانه تغییراقلیملیکن اثرات احتمالی 

ها بینیریزي براساس پیشاهمیت کاربرد فرآیند برنامه 2باشد. بخش نمیدرست توسط مدیران آب ها آن
 براي مواجهه با عدم قطعیت و شرایط در حال تغییر طراحی شده نماید کهرا برجسته می و سناریوها

 .است

 سازگاري مالی در شهرها 

ده است که با شهرها پیوند خور ییهاهاي سازگاري با تغییراقلیم شامل هزینهبخش قابل توجهی از هزینه
هاي جدید و هاي مورد نیاز براي انطباق با شرایط یا ساخت خدمات و زیرساختاست. دلیل آن هزینه

باشد. اگر چه آمار و ارقام دقیق در دسترس نیست، واضح است که براي انجام اقدامات پذیر میانعطاف
ها به ویژه د نیاز است. عالوه بر این، اغلب هزینههاي بیشتري مورگذاريالزم براي سازگاري، سرمایه

ه هایی کرو برآوردگردد. از اینها به وسیله افراد و بخش خصوصی پرداخت میبهبود وضعیت ساختمان
ها با این پدیده محاسبه شده نمایانگر هزینه کل سازگاري پذیري زیرساختهاي تطبیقبر اساس هزینه

باشد و در نتیجه اس تأمین مالی بسیار کمتر از مقدار مورد نیاز میباشد. در حال حاضر، مقینمی
 آورد. اي را براي مناطق شهري به ارمغان میهاي انجام شده رضایت نسبیهزینه

ماید، نرسد افزایش ظرفیت مالی نقشی را در ارایه راهکار جهت سازگاري ایفا میدر حالیکه به نظر می
رود: بسیاري از شهرها در سراسر دنیا اقدامات الزم که انتظار می است حدياز  لیکن اثر آن کمتر

هاي آورند. در همین راستا شبکههاي ملی موجود به عمل میبراي سازگاري را صرف نظر از چارچوب
 مناسب ريبرانگیزند و بستهاي ملی را اريزتوانند سیاستگها میاند: این شبکهشهري نیز تشکیل شده

هاي شهري، عملیات خوبی را در محدوده وسیعی نمایند. شبکه فراهمآوري نش و فنبراي انتقال دا
. *توان به اتصال و پیوند بین شهرهاي دلتا اشاره کردمی کنند: به عنوان مثالاز موضوعات مبادله می

 نیاز ردزیادي به وجود منابع موبه میزان نهایتاً اینکه، موفقیت موضوع انطباق و سازگاري در شهرها، 
ی هدفمند بستگ هايهاي فنی، منابع نهادي و ابزاردانش، قابلیت و هم منابع ملی و طبیعی یعنی هم

 ).Bakker, 2010دارد (
*http://www.roterdamclimateinitiative-cities-website/home 
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 ریزي راهبردي براي سازگاريچارچوب برنامه 2
ریزي راهبردي، تواند پیچیده باشد. برنامهمی ،شروع فرآیند سازگاري براي یک شهر یافتن نقطه

پذیر و یکپارچه مدیریت هاي مورد نیاز را براي به ثمر رساندن یک راهبرد بلند مدت، انعطافچارچوب
 سازد. ات موفق سازگاري، فراهم میریزي و اجراي اقدامآب و برنامه

 سازي از طریق یکپارچه تغییراقلیمپذیري تشریح آسیب 2-1

  پذیر و آینده محورمدیریت آب شهري انعطاف 2-1-1

وما دهاي اقلیمی و بینیعدم قطعیت در پیش یعنی اوال تغییراقلیمدر زمان برنامه ریزي براي دو چالش 
 -رویدادهاي آب و هوایی پراکنده نیز باید مدنظر قرار گیرنداین واقعیت که تغییرات بزرگتر و متناوب 

 ترپذیرآسیب تغییراقلیمهاي آبی را در برابر سامانه کهاست  اینرویکرد جاري مدیریت منابع آب  نقیصه
ر هاي بزرگ دگذارياز طریق سرمایه متداول بیشتر به این گرایش دارد کهکند. در حقیقت  رویکرد می

 کخش. این زیرساخت بپردازدل موجود یمشکالت و مسابه  ،ي نسبتا قدیمیهاآورياز فنمحدودي  تعداد
براي سازگاري با تغییرات و شرایط نامطمئن  کنند،میحمایت ها آنناپذیر که از و مؤسسات انعطاف

 شود میریزيپایههاي بلندمدت ریزيپذیر بر اساس برنامهانعطافاند. درمقابل، یک سامانه طراحی نشده
 نماید. و نیازهاي تطبیقی سازگار می تغییراقلیمهاي مختلف و به آسانی خود را با جنبه

 "ه استرد، مُ)Stationarity( ییایستا " 2-1-1-1

با  و شودنمیانداز بلندمدت، رویکرد نوینی در مدیریت آب محسوب به طور قطع در نظر گرفتن چشم
ریزي براي آینده، یک مؤلفه ضروري زیرساختی محسوب برنامهتوجه به ارزش اقتصادي باالیی که دارد، 

اي هگذارد که سامانهفرض را بر این می وی آن است ی. یکی از اصول راهنماي مدیریت آب، ایستاشودمی
طبیعی در معرض نوسان قرارگرفته ولی در عین حال، در بازه تعریف شده مورد تغییر و تحول قرار 

 شود. چنین استداللمشاهدات در نظر گرفته میهاي تاریخی و داده مبنايبر ان، این نوسبازه  ؛گیرندمی
ی یایستا ،بینی شده آنو اثرات پیش ی ناشی از فعالیت انساناقلیم اتسابقه تغییربی ابعادکه  شده است

 ).2008(میلی و همکاران، نموده است منسوخ  یعنوان یک اصل مدیریترا به



 
 
 
 

 
 

 هاي آب شهري با تغییر اقلیمسازگاري سامانه

 کتاب راهنماي تصمیم گیران در سطح محلی
26 

هاي کنترل سیالب، تصفیه پساب و ساختزیر ،نیازهاي رشد آتی جمعیت تامینبه طور کلی باید براي 
هاي محلی و تأسیسات عمومی و رو دولتطراحی شوند. از این ،با ظرفیت بیشتري آب شهريتأمین 

ار مدت سازگ با تغییرات کوتاه و میان خود را توانندآب و برق به احتمال زیاد می مانندصنایع همگانی 
مدت  لنداما در ببیشتر یا کمتر شده باشد.  شده ریزيسرعت تغییر از ظرفیت برنامهآن که  مگرنمایند، 

همواره  خدمات رفاهیبسیاري از  تهدید خواهند شد.امن ایجاد شده  هاي در اثر نیازهاي نسل آتی حاشیه
ریزي مد نظر قرار دهند برنامهرا در قالب عملیات ها آنبوده و سعی بر آن دارند تا  مواجهبا این مشکالت 

 بعدي).  کادرباشد: مراجعه به رت استرالیا یک مثال از این نوع میپِشهر (

ها دیده نشود، ریزيهاي موقت یا حتی درازمدت در برنامهآب براي دورهذخیره در صورتی که کاهش 
د. چنین آب خواهند شأمین تیا توقف  بنديسهمیه همانندمدیران آب مجبور به اعمال اقدامات اجرایی، 

سبب  ،هاي هیدرولیکی واردهها و تنشوكباشند، زیرا شبر نیز میه هزینهبلک اقداماتی نه تنها نامناسب 
که نتیجه آن افزایش  شدهآب و کاهش طول عمر تجهیزات تأمین هاي اعمال خسارت به زیرساخت

 ).2010جاکبسن،  (دنیلنکو، دیکسن و باشدهاي نگهداري و تعمیرات میهزینه

 ،سازيپذیرتر، نیازمند تصمیمی، مدیریت کارآمد، پایدار و انعطافیهاي ناشی از ایستادر مقابل محدویت
به انتخاب  جراین امر، من باشد.می ي متعدددر نظر گرفتن سناریوهاو نیز، ي درستانتخاب گزینه

کمترین اثرات منفی بر روي پایداري درازمدت  باهاي مختلف آوريفنبهره گرفتن از هاي مدیریتی و گزینه
 ههایی که با هدف کاهش میزان تقاضا و استفاده از منابع جایگزین بحل. براي مثال، راهدشومیها سامانه

 هاي نادرستبینی، همواره در برابر پیششوندطراحی می هاجاي توسعه منابع و گسترش زیرساخت
 دارند. پذیري کمتري آسیب
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 ، شهر پرت استرالیا )Stationarity( نظر کردن از حالت ایستایی صرف

 هر،این ش ها در شهر پرت کشور استرالیا باعث شد تا شرکت آبها و مسیلکاهش شدید جریان رودخانه
دت، ممیان ریزي را تغییر دهد. شهر پرت دریافت که آمار آمار تاریخی مورد استفاده در برنامه بازه زمانی

براي  باشند. در حال حاضر شهر پرت،ها نمیاحتمال زیاد معرف شرایط بلندمدت جریان مسیلبه 
هاي اقلیمی را براي هاي اقلیمی از مدلبینیترکیبی از پیش خود از هاي میان مدتریزيبرنامه
ه ستفاد. شرکت آب با ابهره می برد و  نیز میانگین جریان ده ساله ساله 50هاي بلندمدت ریزيبرنامه

از سناریوهاي اقلیمی و برآوردهاي رشد جمعیت تخمین زده است که آب اضافه مورد نیاز شهر تا سال 
 درصد میزان آب مصرفی ساالنه فعلی است.  40معادل یا بیشتر از  2030

هاي ورودي به سدها طی ده سال گذشته را در مقایسه با آمار میانگین ) افت ناگهانی جریان1شکل (
 تغییرات اقلیمی نی،زمامقاطع برخی  در نماید کهمی خاطرنشانقرن بیستم، نشان داده و  حاکم در
 شوند.می هاي اقلیمیدر داده تغییرات غیر خطیموجب 

 

 
 هاي کاهش یافته به سدهاجریان -): تاثیر بر آب قابل دسترس در استرالیاي غربی1شکل (

 )استرالیا (منبع: شرکت آب
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 پذیري انتخاب انعطاف 2-1-1-2

 

در  .دپذیري ندارنرایط تغییرپذیر، تمایل به انعطافهاي مدیریت آب نسبت به شدر حال حاضر زیرساخت
یازهاي د ننتوانکه تغییرات می است از آن حاکی، تغییراقلیمهاي مربوط به اثرات بینیپیشکه  حالی

ي اهاي پایدار مدیریت آب شهري برتغییر دهند. سامانهسال ظرفیتی را در سطح منطقه و در عرض یک
ها و ، و این امر از طریق اجراي گزینهاندبینی طراحی گردیدهقابل پیشسازگاري با شرایط متغیر و غیر

 شود. می میسر تیآ متعدد سناریوهايو لحاظ نموند پذیر و غیرمتمرکز هاي انعطافآوريفن

هایی از چگونگی مثال )1قابلیت تطبیق با نیازهاي در حال تغییر را دارد. جدول (پذیر، یک سامانه انعطاف
، جهت تطبیق با را آب شهري سنتیدر مقابل یک سامانه  پذیر آب شهريعملکرد یک سامانه انعطاف

ز اتواند ها، میآوريها و فنپذیر و انتخاب گزینهدهد. طراحی یک سامانه انعطافمی ارائهشرایط متغیر 
 گردد، تسهیل شوند. میهاي بعدي معرفی ریزي راهبردي که در بخشطریق فرآیند برنامه

بستگی دارد.  هاي غیرمتمرکزحلراهاغلب به  ،هاي غیرمتعارف آب شهريپذیري سامانهانعطاف
ته وابس يشود. در واقع شهرمی کاهش حساسیت ، موجبگسترش و توزیع خطري به واسطه ،زداییتمرکز

بیعی هاي پساب طخانهمند از تصفیهیک شهر بهرهدر مقایسه با، پساب  خانه بزرگبه یک یا چند تصفیه
 است. يبیشترخطرات و تهدیدات در معرض مستقر در مناطق مختلف،  و در مقیاس کوچک

همچنین به آورده شده است.  1پذیر در جدول هاي انعطافاطالعات بیشتري در مورد راه حل
(مدیریت سیالب) و  4(تامین آب)،  3هاي در بخش دیگري پذیرهاي انعطافراه حلفراخور بحث، 

 ICLEI Europeanآورده شده است ( SWITCH(مدیریت فاضالب) بسته آموزشی پروژه  5

Secretariet, 2011.( 
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 مقروناز آنها برداري و ساخت و بهره آیندبه اجرا در می ترهاي غیرمتمرکز اغلب سریعحلراهعالوه بر آن، 
هاي گذاريتواند سرمایهمی از آنجا که این گونه مالحظات در برابر تغییر شرایط از آنجا که .تر است به صرفه

اي ژهاز اهمیت وی، ایت کندآب هدتأمین هاي بزرگ را به سمت تأسیسات جدید تصفیه پساب یا زیرساخت
 .برخوردارند

COFAS- یار در مدیریت آب ابزار تصمیم 
هاي نهپذیري گزیانعطاف تحقق، نیازمند ابزاري ابتکاري است که به انتخاب اقدامات مناسب سازگاري

هاي جایگزین) ابزاري است که فراتر از حلپذیري راه(مقایسه انعطاف COFASمختلف کمک کند. 
اي بر -هاي جایگزین حلهاي ذاتی راههاي چند معیاري متعارف عمل نموده و قابلیتبررسی
 نماید.را مجسم می -پذیري تحت سناریوهاي متفاوتگویی به انعطافپاسخ

 )Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH, Germanyمنبع: (

 

 
حل براي زهکشی شهري به منظور انتخاب  جهت مقایسه دو راه COFASکارگیري ): به2شکل (

  هاپذیرترین آنانعطاف
 



 
 
 
 

 
 

 ).ICLEI.2011 ییاروپا یرخانه(منبع: دب متغیر شرایط به نسبت پذیرانعطاف هايسامانه با مقایسه در سنتی هايسامانه بازخورد) 1( جدول

 

 تیریجنبه مد

 يآب شهر
 تغییراقلیماز اثرات  هاییمثال

 يهااز بازخورد سامانه یمثال

 سنتی
 ریمتغ طینسبت به شرا ریپذسامانه انعطاف کیبالقوه  يبازخوردها

 تأمین آب
آب کاهش یافته، به صورت ذخیره 

 فصلی یا در کل سال

افزایش تأمین آب از طریق 
اضافی هاي زیرساخت

هاي همچون سدها، چاه
اي، تأسیسات گمانه

هاي پروژهزدایی یا شوري
 .بزرگ انتقال آب

کاهش تقاضا از طریق افزایش راندمان مدیریت فعال نشت، تغییر الگو 
 گذاريهاي مرتبط به قیمتگذاريیا سیاست

تأمین منابع آب جایگزین براي نیازهاي غیر شرب: استحصال آب باران یا 
 تصفیه شدهپساب استفاده مجدد از جریان 

 بازیافت آبخوان -افزایش ظرفیت ذخیره پایدار براي مثال از طریق ذخیره

مدیریت 

 پساب

جریان آلوده افزایش یافته، ناشی از 
 سیل

هاي آوريبهبود فن
 تصفیه

 آوریهاي تصفیه طبیعیآلودگی در محل منابع و استفاده از فنکنترل 

هاي خانهسیالبی شدن تصفیه
 ها یا سواحلپساب نزدیک رودخانه

ساخت موانع حفاظتی یا 
 افزایش ارتفاع تجهیزات

 آوري غیر متمرکز تصفیه طبیعیاستفاده و استقرار صحیح فن

مدیریت آب 

 باران

افزایش جریان آب باران و 
 ترکیب با جریان فاضالب

بهبود و گسترش 
هاي انتقال آب زیرساخت

 باران به دور از شهر

هاي زهکش شهري پایدار، براي کاهش رواناب از طریق استفاده از سامانه
هاي متخلخل، اراضی گود و مرطوب، هاي سبز، روسازيمثال سقف

 هاي نگهداري آباستحصال آب باران، استخرها و حوضچه

30
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 هاي مختلف مدیریت شهريسازي در بخشتقویت الگوي یکپارچه 2-1-1-3

هاي فهلموکلیه ي ر قالب یک الگوي ضربدري در د تغییراقلیم) اشاره شد، اثرات 1گونه که در بخش (همان
رویکردهاي هاي مدیریت شهري اثر خواهد گذاشت. مختلف چرخه آب شهري و همچنین در کل بخش

صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته و فرآیندهاي مختلف طراحی، جاري مدیریت آب شهري، اغلب به
و با حداقل  شدههاي مختلف به صورت انفرادي و مجزا از یکدیگر انجام برداري از مؤلفهساخت و بهره

 د. نشوهاي مختلف شهري و مؤسسات مربوطه انجام میهماهنگی با دیگر بخش

 

فنی،  هايانتخابزمانی که عنوان مثال ه گردد. بناپایدار می اقداماتبه  منجراغلب  ،نگربخشیرویکردهاي 
اي ابزار سازه . مثالی از این دستنمایندمیهاي شهري وارد هاي دیگر سامانهاي را به بخشناخواسته آثار

بومی ) آلمان به کار برده شد و اثرات زیستElbe Riverی (بکه براي رودخانه الاست حفاظت از سیل 
). عالوه بر این رویکردهاي مجزا و منفک از هم، براي 2005راه داشت (واسنگ و همکاران، منفی به هم

 .کارآ نیستند تغییراقلیم نایشی ازهاي مقابله با چالش

باشد که در سطح وسیعی ریزي میرویکرد برنامه (IUWM)مدیریت بهم پیوسته منابع آب شهري 
موجود  SWITCHبسته آموزشی پروژه  1شناخته شده است. اطالعات بیشتر در این باره در بخش 

 ).ICLEI European Secretariat,  2011باشد (می
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، تاس هاي مختلف چرخه آب شهريمدیریت یکپارچه مؤلفهشامل رویکرد پایدارتر مدیریت آب، نه تنها 
و همچنین  افزاییهم بهکه در خود دارد هاي مدیریت شهري بلکه هماهنگی عملیات را با دیگر بخش

هاي مختلف شهري و بخشآن بر ، که اثرات تغییراقلیم زمینهشود. در می منتهی مشخص شدن تضادها
زي ریارزشمند براي برنامه ید به عنوان روشنتوانمی ايشود، چنین رویکردهاي یکپارچهحس میخدمات 

گر تواند به نفع دیپذیر میهاي انعطافآوريها و فنگزینه د. عالوه بر این،نتطبیقی در نظر گرفته شو
فرآیند ارزیابی  یک دوینتبا ) نیز آمده، عمل نماید. 4در ضمیمه شماره (ها آن هاي شهري که مثالبخش

وان تمیهاي راهبردي ریزياز طریق برنامه متغیربا شرایط  سازگارهاي گزینه و طراحیمنظم و پیوسته 
 یکپارچه دست یافت. به رویکردي

 پیوند آب و انرژي در زمینه تغییراقلیم 

انجام اي بین آب و انرژي وجود دارند. مدیریت آب، براي ارتباط و پیوندهاي چندگانه و پیچیده
زدایی، تولید حرارت خانگی و تصفیه آب شرب و پساب هایی چون پمپاژ، حمل و نقل، شوريفعالیت

ناپذیر تولید انرژي از طریق سدهاي باشند. آب همچنین بخش جداییشدیداً وابسته به انرژي می
 باشد.هاي فسیلی میهاي بخار و حتی فرآیند سوختآبی و همچنین توربینبرق

، باالخص که منابع به سرعت در حال کاهش بوده و شده استتر ین دو منبع به تدریج واضحارتباط ب
کند. در این مقطع زمانی که بسیاري از شهرها در صدد کاهش تغییراقلیم نیز شرایط را حادتر می

هاي زیرساخت در، مصرف شدید انرژي هستندتقلیل اثرات اقلیم  به هدفاي انتشار گازهاي گلخانه
 تواند به عنوان یک مانع محسوب گردد. می قدیمی یآب

ریزي اقدامات کاهش اثرات منفی و سازگاري، شهرها باید ارتباط بین انرژي و آب را به در برنامه
منظور کاهش بروز اثرات ناخواسته احتمالی در نظر بگیرند. براي مثال، آب مصرفی اضافی توسط 

وسیله منتقدین استفاده از ر دالیل اصلی ارایه شده بهانرژي، یکی از دیگبرخی محصوالت زیست
 راهبردهاي کاهش اثرات منفی است. 

رجهت کاهش ) نیز به آنها اشاره شده، د1هاي مدیریت پایدار آب که در جدول (بسیاري از گزینه
ث تواند باعهاي غیرمتمرکز میحلدر برخی از حاالت، راه هرچند دارند. افزودهارزش مصرف انرژي 

مایند نافزایش مصرف انرژي گردیده و نیاز به گفتگوي سازنده را بین مدیران آب و انرژي دو چندان 
 ).2010(کنوي 
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  تغییراقلیمریزي راهبردي براي سازگاري با برنامه 2-1-2

 ریزي راهبردي چیست؟برنامه 2-1-2-1

و اجراي راهبرد بلندمدت مدیریت  دوینتشده براي ریزيیک چارچوب طرح ،ریزي راهبرديبرنامه
اري با ریزي راهبردي یک فرآیند ویژه طراحی شده جهت سازگباشد. برنامهیکپارچه آب شهري می

 رآینديفپیوند خورده و  آب شهري به طور کلیبلکه فرآیندي است که به مدیریت  نیست؛ تغییراقلیم
 ط،از میان بسیاري جوانب مرتب -عنوان یکی از جوانب مرتبطسازگاري با آن را بهو  –است که تغییراقلیم 

-متغیر طراحی گردیده و چشمشرایط نامشخص و  برايریزي راهبردي گیرد. فرآیند برنامهدر نظر می

 واز این ر، گیرددر نظر میها با دیگر بخش هاي مختلف شهريارتباط بخش را در کناربلندمدت  يانداز
  د. آیمیکار (در زمینه مدیریت آب شهري) به تغییراقلیمریزي سازگاري با پدیده خوبی براي برنامهبه

 

 ریزي راهبردي براي سازگاري برنامه 2-1-2-2

. این اندشده تصویر کشیده) به 3که در شکل (شود می متعددي فازهاشامل ریزي راهبردي فرآیند برنامه
یک از سازد. هر ریزي راهبردي خاطر نشان میشکل مالحظات ویژه سازگاري را در قالب فرآیند برنامه

اخته پرد پذیريفرآیند ارزیابی آسیبو در بخش بعد به . ندشده ا ارائهدر ادامه مطلب  ها به تفصیلفاز
  شده است.

ارزیابی پایه،
شامل ارزیابی ظرفیت 

سازگاري

چشم انداز، اهداف و 
شاخص ها

تکمیل ارزیابی آسیب پذیري، 
سناریوسازي و توسعه راهبرد 

و برنامه کار

اجرا

پایش و ارزیابی

 

 مالحظات سازگاري شاملریزي راهبردي، فرآیند برنامه :3شکل 

 مرجعی( SWITCH پروژه آموزشی بسته 1 بخش در راهبردي ریزيبرنامه درباره بیشتر اطالعات
 ICLEI European( باشدمی موجود) است شده استخراج آن از قسمت این محتویات بیشتر که

Secretariat, 2011( 
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ولی در واقعیت،  .استریزي راهبردي در قالب توالی منطقی فازهاي مختلف ) نمایانگر برنامه3شکل (
به صورت منظم مورد بازبینی مکررا و فازهاي مختلف الزم است که و  شودتفاوت متواند ف مییتوالی وظا
واقعی  کنترل مستلزمسناریو  شکل دادن بهپذیري و نتیجه ارزیابی آسیب که ممکن استد. نقرار گیر

که  باشندها ممکن است نشانگر این مطلب بینیاهداف یا فازهاي قبلی باشد. در حقیقت، پیش
 ند.دست نیافتنی هست، تحت شرایط تغییرات اقلیمی شدید، انداندازهایی که از قبل مشخص شدهچشم

 ریزي راهبردي فازهاي برنامه 2-1-2-3

 ارزیابی پایه، شامل ارزیابی ظرفیت تطبیق

امل . ارزیابی پایه، شمشخص شودنقطه شروع  الزم است که ،براي یک شهر از ورود به فرآیند تغییر پیش
روز در خصوص پارامترهاي به آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات به منظور دستیابی به اطالعات و دانش جمع

شکیل هاي پایه را تسازگاري باید بخش کاملی از ارزیابی باشد. ارزیابی ظرفیتها میگذار بر سامانهیرتأث
براي پیش بینی خطرات پیش روي یک شهر الزم است که شرایط موجود آن شهر در نظر زیرا  ،دهد

  ).بخش بعد( گرفته شود

  هاشاخص و مطلوب هايوضعیت ،اهداف انداز،چشم

اي است که و شامل اهداف گسترده استدر آینده  مطلوباز وضعیت  ايتوصیف خالصه انداز،چشم
ا انداز بچشماین تجلی نماید. اهداف شامل می ارائهریزي راهبردي یابی کلی را براي فرآیند برنامهجهت

 .باشدمیانداز غییرات الزم براي تحقق چشمتو بیان کننده  در واقعیت استتر یات بیشتر و دقیقیجز
 هايوضعیت ی کهحالدر  ،هستندنمایش میزان تحقق اهداف یا /گیري وها، ابزارهایی براي اندازهشاخص
 د. نشواي بیان میکه معموالً در قالب ارقام ویژهند ي هستانتظارهاي مورد ، مقادیر شاخصمطلوب

 و توسعه راهبرد سازيپذیري، سناریوتکمیل ارزیابی آسیب

ار در . این کشودمتعادل میمیزان حساسیت در برابر ظرفیت سازگاري  ،پذیريبی آسیبارزیادر فرایند 
 ارائه ذیلیات آن در یگیرد که جزمی صورت "توسعه راهبرد" یا "سازيسناریو"فازهاي قالب بخشی از 

 اهعدم قطعیت ریسک ناشی ازق آمدن بر ئبه حداقل رساندن و فا روشی براي سازيسناریوشده است. 
، راهبرداز هدف  در طول زمان است.ها آن گیريروند شکل وعوامل اثرگذار  شامل شناسایی وبوده 

 شده یک شهر تحت سناریوهاي مختلف است. شناساییدستیابی به اهداف  مسیرتعریف 
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 ریزي عملیاتی و اجرا برنامه

 دهش اقدامات است که با راهبرد انتخابها و دیگر ها، پروژهبرنامه تدوینبرنامه عملیاتی به معنی  دوینت
ی، ی. فاز اجرارساندما را به هدف مورد نظر می تعریف شده مالی و در یک زمان و چارچوب منطبق است

 سازد. مدت را میسر میانداز بلندچشم پیشرفت فیزیکی به سوي

 پایش و ارزیابی 

 .کندمشخص میاز پیش تعیین شده  مطلوبهاي وضعیتگیري را در هاي اندازهپایش، مقادیر شاخص
ریزي را ارتباط بین نتایج و فرآیند برنامه مشخص نمودن امکان تحلیل و ،نیز شدهنتایج پایشاین ارزیابی 

 آورد. فراهم می

 

 پذیري فرآیند ارزیابی آسیب 2-1-3

پذیري شامل سه . فرآیند ارزیابی آسیبخروجییک  هم واست یک فرآیند هم پذیري، ارزیابی آسیب
 . است ) خالصه شده4که در شکل ( باشدمی اصلی مرحله

  سازگاري ظرفیتبررسی   : 1 مرحله

  تغییراقلیمدر معرض خطرات  يقرارگیراحتمال میزان تعیین   ):الف( 2 مرحله

 تحت بررسی  )هاي(ارزیابی حساسیت سامانه ): ب( 2 مرحله

 که ظرفیت کندتعیین میمورد ). این به عنوان خروجیپذیري (ارزیابی آسیب انجام : )3( مرحله
 حاصل از آن پذیريو نتیجه آسیب تخمین زده شده استحساسیت  در تعادل با سازگاري تا چه حد

 .چیست

ست عمل کنیم بلکه در شود که هموارهسازد و موجب نمینمیاز آینده مطلع  را سازي ماسناریو"
 ,Batchelor and Nutterworth" (دهدمیکامال اشتباه در آینده را کاهش  يمسیراحتمال پیمودن 

2008.( 

  



 
 
 
 

 
 

 هاي آب شهري با تغییر اقلیمسازگاري سامانه

 کتاب راهنماي تصمیم گیران در سطح محلی
36 

تغییر اقلیم

حساسیت

در معرض بودن

ظرفیت سازگاري

:الف 2گام 
تعیین میزان    در معرض بودن

:ب 2گام 
ارزیابی                حساسیت

:1گام 
ارزیابی ظرفیت سازگاري

آسیب پذیري

"خروجی" ارزیابی آسیب پذیري: 3گام 
 

 پذیري) فرآیند ارزیابی آسیب4شکل (

  سازگاري) ارزیابی ظرفیت 1گام ( 2-1-3-1

وانایی ، تدلیلبه این بر باشد. پیچیده، ذهنی و زمان ؛تعیین ظرفیت سازگاري یک سامانهامکان دارد که 
 ر راستايد، بستگی شدیدي به منابع آن دارد. تغییراقلیمبا  سازگاريارزیابی ظرفیت  پیشبردشهر براي 

ریزي راهبردي، از طریق یک راهبرد تر به همراه اصول منطقی برنامهدقیق ي، رویکرداین کتاباهداف 
 یندر پی تعییا خدمات همگانی  گردد. در این شرایط، یک شهرهدفمند و سریع براي ارزیابی تشریح می

 . کندمشخصرا  تغییراقلیمکه بازخورد مناسب به خطر  است سامانه سازگاريمشخصات ظرفیت 

عوامل  يکلیه کردنلحاظ  دنبال، به سازگاريارزیابی ظرفیت  نگر بهکلدقیق و  ياز سوي دیگر رویکرد
 يتضمین کننده انجام رویکرد ،این امر. باشدمی -تغییراقلیمنظر از صرف- موجود در یک شهرسازگاري 

پیش بینی نشده، عمومی به واسطه هرگونه خطر سازگاري . در حقیقت، بررسی ظرفیت تر استکامل
هري را هاي شاي که بخشنتایج گستردهبه تولید و به احتمال قوي گیرد را نادیده نمیها تجزیه و تحلیل

 در اريسازگآگاهی از وضعیت عمومی ظرفیت  این، بر . عالوهمی شودمنجر  ،یکدیگر مرتبط ساختهنیز به
هاي نیبیدر زمینه پیش که استپذیري به انواع خطر به معناي تشخیص آسیب ،مناطق شهري مورد نظر

 ازگاريسبرخوردار است. از سوي دیگر، ارزیابی ظرفیت اي از اهمیت ویژه تغییراقلیمنامطمئن و غیردقیق 
انتخاب  شامل، سازگاريارزیابی ظرفیت  براي معمولرویکرد  تر است.بر و پیچیدهزمان ،عمومی
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 دسته) چهار 3. پیوست (کنندمیکه براي ارزیابی ظرفیت تطبیقی ایفاي نقش  است هاي نمایانگرشاخص
صري که هایی از عناو مثال کندتعریف میها) را بوم(اقتصادي، اجتماعی، حکمرانی و زیست هاشاخصاز 

فراهم آوردن  هدف از این پیوستکه  داشتباید توجه . دهدمی ارائههستند، ها دستهدر ارتباط با این 
با نگاهی به عوامل اقتصادي ظرفیت . به عنوان مثال، باشدنمی شان،انتخاب یا هاشاخص از کامل یلیست

شهر ممکن است به توسعه اقتصادي به عنوان یکی از موارد مورد عالقه و  سازگاري در یک شهر، آن
رشد تولید ناخالص  نرخ) و GDPتواند از تولید ناخالص ملی (جذاب بیاندیشد، و لذا به عنوان نمونه می

 ، استفاده نماید. استهایی براي معرفی و کمی نمودن توسعه اقتصادي ملی که شاخص

بلکه تابع موقعیت و شرایط خاص خود بوده و لذا باید  نیست؛ها امري ساده شاخص تفسیرانتخاب و 
هرحال، به کارگیري ). بهSchauser, Harvey & Schneiderbouer, 2010( صورت پذیردصورت محلی به

د از تواناین رویکرد می ؛درك است استفاده و راحتی قابلزیرا به استچنین رویکردي همچنان ارزشمند 
عنوان مثال، در رابطه با تفسیر مسئله، ارزیابی روشی که بهره زیادي ببرد. به مدخالنذيهمکاري 

ي ، پیچیده است. برادهدنشان  سازگاريهاي ظرفیت دست آمده را در برابر شاخصپذیري مقادیر بهتأثیر
ایین پجهت بررسی یک شاخص که آیا نشانگر ظرفیت تطبیقی باال یا  نهایی گیرينمونه زمان تصمیم

 باشد. جزو این دسته موارد می است

  تیحساس یابی) ارز2( مرحله 2-1-3-2

 

  در معرض بودنالف) ارزیابی  2( مرحله

ریزي راهبردي را تشکیل فرآیند برنامه دري سازسناریواز  اساسی بخش ،معرض بودن در میزانتعیین 
 هنسبت بیک شهر  در معرض بودن. وضعیت استشهر  محتمل براي خطرات کننده زیرا تعیین ،دهدمی

خص مش اش،، بسته به محل و منابع در دسترسهاي مختلف دقتتواند در مقیاسمی تغییراقلیمخطرات 
للی (پانل المدر سطح بین تغییراقلیمهاي صورت گرفته در خصوص بینیبه پیشتوانند میگردد. شهرها 

 هاي ریز مقیاسبینییا به پیش شود)عنوان مرجع استفاده میبه براي این گونه موارد تغییراقلیمالمللی بین
 & Kropp) رت وجود) تکیه کننداي انجام شده (در صواي، ملی یا حتی منطقهکه در مقیاس قاره

Scholze, 2009)یا هواشناسی  زیستیمحیطهاي ارگانوب سایت  در هایی معموالًبینی. چنین پیش

ود؛ شبیشتري منتهی هاي محلی پیش بینیه اي بتواند به طور ویژههمکاري با جامعه تحقیقاتی می
 مراجعه نمایید. 2-2انسجام یادگیري در بخش  کادربه 
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د. در صورتی که شهر زمان، نباشدسترس می دراي و مؤسسات تحقیقاتی هاي محلی یا منطقهدولت
که  هاییدادههاي اقلیمی و مدلبا استفاده از  تواندمیباشد  داشته و منابع مالی کافی نیروي متخصص

  ها را پیش بینی کند. ریزمقیاس، هستندترس عموم دس در

 یجهانهاي عنوان مدل، که بهGCM( جوعمومی  چرخشهاي مدلدرها این امر عموماً با اجراي داده
 اند ولید شدهت تغییراقلیم الدولبینکه قبالً توسط پانل  سناریوهاي انتشاردر ) شوندمیاقلیم نیز شناخته 
یگر ها یا ددانشگاه قرارداد بای داخلی یا مهاي علبا استفاده از ظرفیت تواندمی . این امربه انجام می رسد

 ).NYCDE, 2008د (وشهر نیویورك انجام ش مانند ،مؤسسات تحقیقاتی

 ب) ارزیابی حساسیت  2(مرحله

ک از ی تاثیر خطرات تغییر اقلیم بر هربایستی ارزیابی حساسیت، براي 
در ابتدا یک  .مشخص شودآن  پیامد احتمالیهاي شهري و نوع بخش

شهر باید شرایط جاري هر سامانه مرتبط را با توجه به فشارهاي خارجی 
هاي ارزیابی نماید. عالوه بر این باید از داده است، که با آن مواجه بوده

تقاضا، تغییرات  سقفنه مورد نظر، همچون قدیمی اثرگذار بر کارکرد ساما
ناگهانی، شرایط اقلیمی، آمارگیري نفوس یا وضعیت سیاسی بهره جست. 

ود شمشخص  ،تغییراقلیمعلمی اثرات  هايیافتهبر اساس بایستی سپس 
ها را به خطر اندازد (براي مثال، ممکن است عملکرد هر یک از سامانه ،تغییراقلیمکدامیک از خطرات  که

نقص  )الف( بندي شوند:هاي زیر تقسیمها). اثرات باید تحت یکی از بخشانجام یک آنالیز مجزا از سامانه
 کارکرد ادامه ي سیستم براي تاب آوري اختالل درکاهش یا  احتمالیا خسارت زیرساختی بالقوه؛ (ب) 

الت قوه منفی بر سالمتی، تعامصحیح، شامل اضافه بار یا کارکردن در زیر سطح مورد انتظار؛ (ج) تاثیر بال
ی از اثرات بالقوه های). مثالSchauser, Havey, Robrecht, Morchain, 2010(اجتماعی یا تلفات انسانی 

 . به تصویر کشیده شده است .Error! Bookmark not definedه صفح در شهرتغییر اقلیم در سطح 

از  یارزیابی جامع تجمیع شود تاهاي شهري باید در قالب یک تصویر در نهایت، تجزیه و تحلیل سامانه
ر دبراي گروه درگیر  کاربردي ي. تجزیه و تحلیل مجزاي سامانه، عمدتاً به منظور ابزارکند ارائهشهر 

ی دهد. ارزیابمی تر و تکمیلی را براي هر سامانهییرود و فرصت مالحظات جزکار می فرآیند سازگاري به
 توان آن را برايمی عوام تخصص حسط لحاظ نمودنبا  ودارد،  ارتباطی کارکردها بیشتر جامع سامانه

 .تساخاي نیز قابل درك مخاطبان غیرحرفه
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 پذیري ) ارزیابی آسیب3( مرحله 2-1-3-3

یابی فرآیند ارز این مرحله از کل براي تشخیصگذاري این نوع نام( خروجیپذیري یا سند ارزیابی آسیب
 و ارزیابی سازگاريهاي ارزیابی ظرفیت باشد)، یافتهکه شامل هر سه گام نیز می است پذیريآسیب

د باشنماید. البته تمیز دادن بین آن دو در عمل همیشه به همین راحتی نمیحساسیت را ترکیب می
)Schauser, Harvey & Schneiderbauer, 2010.( به دلیل پویا بودن و  سامانهپذیري ابی آسیبارزی

ظر ها باید با در نانجام شود. ارزیابی ايدوره، باید به صورت آنبر  تأثیرگذارهاي طبیعت پیچیده جنبه
هر  یکه هدف نهای تغییراقلیم اب سازگاريهمچنین تمهیدات و  کاهش اثرات منفی اقدامات تأثیرگرفتن 

 .، باشداستپذیري کاهش آسیب آنها، دوي

 ساسیت در ملبورن، استرالیا: تمرینی گروهی ارزیابی ح

ار حساسیت برگز "مجازي"کنندگان براي ارزیابیرکتدر شهر ملبورن، جلسات متعددي با حضور ش
هایی بود که شرکت کنندگان به طور و براي سازمان تغییراقلیمشد. این ارزیابی نسبت به خطرات 

گرد هم آوردن ترکیب متفاوتی از مردم، به شرکت آب ملبورن اجازه داد تا . ذهنی با آنها آشنا بودند
سامانه  هايبر هر یک از بخش اثرگذاراثرات دماي باالتر، بارندگی کمتر و یا دیگر پارامترهاي اقلیمی 

را  )سیالبپساب یا آب تأمین شده از  شهاي آبریز تا محل تخلیه یا بازچرخ(از نقاط خروجی حوضه
مهمترین تشخیص و تعیین گیري جمعی در رابطه باهماهنگی مناسب منجر به تصمیم بفهمد.

هایی بندي دسته، اولویتنهایتدر  و براي تطبیق و سازگاريتر مناسبهایی گزینهي موجود، ئلهمس
هاي راهبردي و امور تجاري شرکت آب ملبورن لحاظ در برنامه . این موارداز عملیات سازگاري شد

 وسیله دولت ایالتی ویکتوریا مورد تأیید و پذیرش قرار گرفت. هشد و ب

هاي سازگاري، در صورت مشارکت طیف وسیعی از مردم با سطوح بندي گامدرك خطر و اولویت
جامع  يمختلف دانش یا تجربه، کارآتر خواهد بود. متخصصان خارجی و متفکران استراتژیک، تصویر

 ندهست برداران یا کارمندان دولت محلی قادردهند. بهرهمی به دسته از سامان خالقانه ورنماییو د تر
هاي آب، پساب و تر از عملکرد سامانهرویدادهاي حدي، اطالعات جزیی ازبا استفاده از تجارب خود 

ه ئتوانند ابتکارات علمی و تجارب جهانی را اراه نمایند. اساتید دانشگاه میئزهکشی یک منطقه ارا
ات ظرننقطه ند با تمرکز بر مردم و اقتصاد، هستتخصصین بهداشت و سالمت عمومی قادرمو نمایند. 

 ود.شو یادگیري می ث. ترکیبی از دانش و تجربه، سبب به جریان افتادن بحخود را مطرح نمایند
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 وت، ریزي شده اسکه بر اساس دو ارزیابی فوق پایه استکیفی عملی  اساساًپذیري، اجراي ارزیابی آسیب
، باید ارآک پذیري. یک ارزیابی آسیبکندفراهم می ها/جوامعآسیب پذیرترین سامانهتعیین براي  راهنمایی

دو دو ساده و  ،ارزیابی این ). درهر حالUNECE, 2009( شودتدوین برنامه سازگاري  مبنايپایه و بتواند 
هاي ظرفیت سامانه همه ياز  هنجاري یتحلیل بلکه ؛نیستظرفیت سازگاري و حساسیت تا چهارتاي 

پذیري اساس ارزیابی دقیق و مناسب آسیب ،مدخالنذيمشارکت  ،رو باشد. از اینتطبیقی و حساسیت می
 لحاظ شود وها کلیه موضوعات مرتبط و دانش محلی در این تجزیه و تحلیلشود باعث میزیرا  .است

 . دهدافزایش می آمیز اقدامات تطبیقی متناظر راموفقیت به کار بستنهمچنین احتمال 

رویکرد مفید براي ارزیابی یک 
اي هبر هر یک از بخش بایدپذیري، آسیب

 پذیري آنشهري و تعیین وضعیت آسیب
گرفتن  نظر . با درتمرکز نمایدبخش 

کامل یک شهر، (از  سازگاريظرفیت 
طریق بررسی ظرفیت سازگاري و 

تر)، هر بخش ییجز هايحساسیت بخش
اثرات بالقوه منفی (حساسیت)  برآیندباید 
 ت بالقوه مثبت (ظرفیت تطبیقی) راو اثرا
 يتصویر تهیهبا سپس  و ص نمایدمشخ
در نظر و هاي گوناگون از بخش جامع

 دورنماییگرفتن ظرفیت سازگاري شهر، 
، ستاریزي سازگاري حیاتی پذیري براي برنامهدهد. ارزیابی آسیبارائهپذیري شهر جامع از میزان آسیب

م این گا .ایجاد شودن دو دادن ایپلی براي ارتباط همچنان الزم است که به واسطه ارزیابی خطر، اگر چه 
 کاهش بندي اقدامات سازگاري براياحتمال و مقدار خروجی رخدادهاست، که اولویت ارزیابی شامل

 .ممکن می سازدرا پذیري آسیب حداکثري
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 ریزيتقویت فرآیند برنامه 2-2

قوي سیاسی، هماهنگی مناسب میان  عزمریزي عبارتند از: سازي فرآیند برنامهچهار عامل اصلی در پیاده
در سطوح گوناگون.  مدخالنذي مؤثرواحدها و نهادهاي مربوطه، حمایت از سوي جوامع علمی و مشارکت 

 تا پایان آن تداوم یابند.  پیش از آغاز فرآیند فراهم شده و دبای شرایطاین 

 تعهد سیاسی 2-2-1

الب قدر  عموماً تغییراقلیمل افزایش است، بر الگوهاي اقلیمی کنونی درحا انسان رتأثیاگرچه شواهد 
وجه مت آن، شده بینیبسیاري از اثرات حادتر پیش احتماالًفرآیندي بلندمدت تعریف شده است، که 

، مانعی جدي در حصول تغییراقلیمبا  خورده پیوند . همچنین عدم قطعیتبودهاي آینده خواهد نسل
 .شودمحسوب میمناسب  هايحلراهسازي از پیاده در راستاي پشتیبانیرسمی سیاسی  هايتعهد

تعهد سیاسی براي هر فرآیند سازگاري به 
مدیران  ،اولز اهمیت است. یچند دلیل حا

-الزام بخش آب در تصویب قوانین و مقررات

 اثرکه در امر سازگاري مهم هستند،  آور،
: الزامات آمایش سرزمین یا محدودي دارند

آن دو نمونه از  وري آب مورد هدف،بهره
مورد نیاز  ، بودجهم. دوهستندها محدودیت

. در پایان، وجود حمایت شودسازي راهکارهاي سازگاري، بایستی از سوي سیاستمداران تایید براي پیاده
در تمامی  بخشدر ایجاد آگاهی و انگیزه ملموستواند به عنوان یک عامل سیاسی براي سازگاري می

ریزي فرآیند برنامه ازي سیاسی جدشود. پشتیبانی  واقع مؤثرسطوح و حتی فراتر از مدیریت آب شهري، 
 بخشد. می قانونی و وجهه اعتبار به آن ،مدخالنذي قبالدر  ویژهبهراهبردي، 

 

فراتر از بخش آب موارد  اغلبدر به فواید گوناگون مدیریت سازگار آب، که  دبای ،واحدهاي مدیریت آب
قراردهند. چنین رویکردي به سیاستمداران در  همگاندر دسترس  رااطالعات این ، توجه نموده و است

 آورده شده است. 4منافع مشترك در پیوست  ی ازلیست
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، یشاناهاي ساکنان مناطق تحت سرپرستی مطابق با نیازها و اولویت ،پیوسته آبهمسازي مدیریت بهپیاده
 کند.میک کم

 هماهنگی داخلی 2-2-2

هاي مستلزم مشارکت و همکاري واحدها و نهادهاي گوناگون است. روش ،ریزي راهبرديفرآیند برنامه
یک واحد هماهنگی است  تشکیلترین روش، مختلفی براي اجراي هماهنگی داخلی وجود دارند. ساده

سرپرستی یا مرتبط با یک نهاد یا واحد فرد به صورت مستقل، یا یک واحد تحت یک که شامل دفتر یا 
ر مقمحلی، جامع هاي گسترده خود با هدف توسعه هاي محلی، به دلیل مسئولیت. دولتباشدمی موجود
 باشند. واحد می اینبراي  یمناسب

 

 
 ،تغییراقلیمتوانند با سازماندهی واحدهاي هماهنگی ویژه مقابله با همچنین می يشهراندرکاران دست
 و است شهريترین سامانه نمایند. مدیریت آب، حیاتی اجراشهر  سراسرهاي مدیریتی جامعی در اقدام

این هم م هاينگرانی جملهقرار دارد که طبیعتاً از  تغییراقلیم تأثیرها تحت بیش از سایر سامانه احتماالً

 سازگاري در شهر نیویوركطرح  گیهماهن

ایدار پسازي راهبرد توسعه هماهنگی پیادهریزي بلندمدت و توسعه پایدار نیویورك، واحد دفتر برنامه
ت گذاري شده اساز این واحد، پایه بخشیالب ق، در تغییراقلیمدر این شهر است. ستاد سازگاري با 

نهادهاي شهري و ایالتی مرتبط و  از جمله مدخالنذيکه امکان مشارکت مستقیم طیفی از 
براي کسب اطالعات  آورده است.فراهم  ،تهاي خصوصی فعال در بخش انرژي، ترابري و مخابراشرکت

 )www.adaptationhandbook.org( .موردي شهر نیویورك مراجعه کنید عهبیشتر، به مطال

 طریق هماهنگی در شهر لندن  از مدخالنذي مشارکت

را به عنوان واحد هماهنگی خود در امور  لندن تغییراقلیمهاي شوراي شهر لندن، مرکز همکاري
 بلکه شامل ،شامل نهادهاي دولتی مرتبطنه تنها  ء مرکزایجاد نموده است. اعضا تغییراقلیم

هاي خصوصی هستند. هاي غیردولتی و شرکتهاي بیمه، سازمانشرکت ماننداصلی  مدخالنذي
 .راجعه کنیدموردي شهر لندن م عهبراي کسب اطالعات بیشتر، به مطال

)www.adaptationhandbook.org( 

 

http://www.adaptationhandbook.org/
http://www.adaptationhandbook.org/
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موقعیت مناسبی براي مشارکت ها آنهاي گروهیرواحدهاست. اغلب و در شرایط مطلوب، این واحدها یا ز
دون را ب تغییراقلیممربوط به  هايطرح برنامه امکان ،شهري مدیران آب کنند. اصوالًفراهم می مدخالنذي

 .هستند برخوردارکمتري  اثرگذارياقدامات سازگاري، از  گونه اینهماهنگی داخلی دارند، اگرچه 

 همکاري با بخش پژوهش 2-2-3

ط حاضر از شرای آگاهی باالبه  طنومهاي سازگاري و نیز پاسخ تغییراقلیم اثراتپیچیدگی و عدم قطعیت 
. درنتیجه، همکاري فعال با پژوهشگران حیاتی است. در مرحله طراحی استو تغییرات بلندمدت احتمالی 

هاي پژوهشی و نیز اعتبار برنامه راهبردي (همچنین محاسبه صحیح بازه اطمینان داده ؛برنامه راهبردي
توانند در تدوین راهکارهاي نوآورانه میپژوهشگران همچنین . است اي برخورداردر آنها) از اهمیت ویژه

 نمایند.  مشارکت

 

 مدخالنذيدادن  رکتاشم 2-2-4

در گرو یک تصمیم یا فرآیند خاص است، بدین ها آن، افراد یا نهادهایی هستند که منافع مدخالنذي
گذاري بر آن را به شکلی دارا هستند. تأثیریا امکان  هستندچنین رویدادي  تأثیریا تحت صورت که 

. اگرچه مدیریت مدخالنذياز فرآیند همکاري فعال با است عبارت  مدخالنذيدادن گروهی مشارکت
از مناطق  بسیاري در آن هاينمونه(است پذیر امکان نیز مدخالنذي مشارکتسامانه آب شهري بدون 

مشارکت  هنحو قابل توجهی ب پذیري سامانه بهپایداري و انعطاف اما )است شهري مشاهده شده
ول ک مسئء مدیریت از یهاي سوتقویت خواهد شد. در غیر این صورت، هزینهبستگی داشته و  مدخالنذي

 سازي هاي آموزشی: از میان برداشتن شکاف بین پژوهش و پیادههمکاري

شکاف بین  شتناز میان بردا در راستاي پژوهشی هستند که هايفعالیتهاي آموزشی همکاري
-هپیاد هنگام. کنندتالش می دخالنمذيبران و بین آب اتاختالف حل محققان و کارشناسان و نیز

ریزي و آزمون شدند. ها در چند شهر در سراسر دنیا، طرحهمکاري این گونه، SWITCHسازي پروژه 
طراحی  مدخالنذيبا همکاري  بایدهاي آموزشی، برنامه پژوهشی مقدماتی مطابق با اصول همکاري

و متخصصان کارشناسان به  یپژوهشي هااجراي طرح. باشدمشکالت اصلی آنها متمرکز بر شده و 
دست  کارهاي بهراه معموالًمشارکت خواهند داشت. فرصت یز ن مدخالنذي، بلکه شودمحدود نمی

 .شوندمی گزینش سازيپیاده، براي مشترك آموزشیفرآیندهاي  دست ایندهی از سازمانآمده 
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، مشارکت گروهی در نتیجهیابد. مدیریت آب کاهش می راندمانو  به مسئول بعدي منتقل شده
 ،پیوستگی در مدیریت عمومی آب شهري هم ثر راهبردي و نیز ایجاد بهؤریزي مدر برنامه مدخالنذي

 ضروري است.

 

ه در ، بلکیستجایگزین حاکمیت سامانه آب شهري ن ،مدخالنذيمشارکت شایان ذکر است که فرآیند 
 سازي خدماتپیاده درپاسخگویی،  در نتیجهگیري و کند. قدرت واقعی تصمیمالب مکمل آن عمل میق

قبول در بخش آب، کماکان با نهادهاي عمومی و خصوصی است که مطابق با حکم رسمی، مدیریت  قابل
 که تصمیمات مهم با راي اکثریت کندمیتضمین  مدخالنذيثر ؤم مشارکتاجراي برعهده دارند.  آب را

اي هو براي پشتیبانی از نهادهاي رسمی با توجه به محدودیت شوددر حضور کلیه نمایندگان اصلی اتخاذ  و
دستیابی . براي نمایدمیپذیري و تعهد ایجاد حس مسئولیتدر حاضران ها آنموجود در دایره اختیارات 

ریزي یند برنامهآو در عین حال مستمري در سراسر فرهاي متفاوت نقش مدخالنذيیکپارچگی،  به
 ،مدخالنذي در انگیزه ایجاد و در نتیجه حس تعلقو تقویت  حصول به منظور. کنندایفا میراهبردي 
  شود.از همان ابتدا توصیه میها آنمشارکت 

 رائها مدخالنذي نمودن درگیر فرآیند ارزیابی و تسریع ایجاد، چگونگی درباره اطالعاتی بخش این
 SWITCH پروژه آموزشی بسته 2 بخش در موضوعات این بیشتر جزئیات با یراهنمای. نمایدنمی

 ).ICLEI European Secretariat, 2011( باشدمی موجود
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ها نآشود تا میفرآیند انجام  آغازبخشی از ارزیابی مقدماتی هستند که در شرایط مطلوب در  مدخالنذي
 .را داشته باشندآوري اطالعات اصلی عملیات جمعدر مشارکت  فرصتنیز 

عنوان عاملی در بهرا  تغییراقلیمریزي راهبردي که اختصاصاً برنامه
شد  لی مواجه خواهدیبا مسا احتماالً ،کندلحاظ میدست بررسی 

گذاري دانش، از میان اشتراك امکانات و به کردنفراهم  باکه 
 ,Gardner, Dowd, Mason & Ashworth( شوندبرداشته می

2009.( 

ناآگاهی  توانداطالعات می فراهم کردن :دانش درهایی شکاف •

 نماید.  را مشخصو تصورات نادرست 

 هاي سازگاري از طریق فرآیند مشارکتیارزیابی گزینه

-زینهبندي گبا هدف تعریف، ارزیابی و اولویت محل انجام اقدامی مشارکتیشهر هرمسیلو در مکزیک، 

هاي غیررسمی با هاي سازگاري بر اساس مصاحبه. فهرست مقدماتی گزینهبودهاي سازگاري 
د مور مدخالنذي با حضور ها در یک کارگاه رسمیشد. سپس این گزینه تهیهگوناگون  مدخالنذي

ی پژوهشی به تحلیل تفصیل یگروه در مرحله بعد،. شدندنه انتخاب پنج گزی و بررسی قرار گرفت
 هاه. سنجش کیفی گزینگذاشته شدبحث  بهنتایج به دست آمده در کارگاه دیگري  وها پرداخت طرح

و نیز درخواست گردید که  انجام شد کنندگانپیشنهادي ارزیابی از سوي شرکت شرایط مطابق با
ا دو در مقابله ب شانگی استفادهچگون هاي بخش آب ومقابله با چالش ها براساس روش کنونیگزینه

 بندي شوند. سناریوي احتمالی اقلیم در آینده، طبقه

 انگدر بحث داغ منابع آب شهري موفق بود. نمایند تغییراقلیممعرفی اثر طرح پایلوت/آزمایشی در 
 اهنخستین گام وارانهیافتند و امیدحضور  مدخالنذيدر کارگروه  گیريتصمیمبسیاري از نهادهاي 

واسطه . اگرچه این فرآیند بهندبرداشترا ها در سیاست تغییراقلیمسازگاري با کردن موضوع براي لحاظ 
کنندگان اصلی آب به عنوان مصرف ولی مدخالن در بخش کشاورزي آسیب دیدذيمشارکت محدود 

 ). Eakin et al., 2007مناقشات حیاتی بود ( و کاهش لیانداز ک، مشارکت آنها براي طرح چشميشهر
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سازگاري با  که بایستی توجه داشت همچنین ؛حیاتی است قطعیت عدمش پذیر :قطعیت عدم •

 . نداحتمال وقوع دارحال حاضر  رویدادهایی که درمقابله با و نه  استخطر آتی پاسخی به  ،تغییراقلیم
استفاده بر منطق ذاتی  کیدأت) 2(در کارهاي علمی، سازي شفاف) 1اقداماتی مانند ( :تردید و شک •

دن بر تردید و انتقاد ق آمیند به فانتوامی ،سازگاري جانبیمزایاي ) 3(و  خطررویکرد مدیریت  از
 د.نرنگ نمایچنین مواردي را کم حداقلیا کمک کرده 

ریزي اقدامات و ریزي راهبردي، که محور اصلی آن برنامهرویکرد برنامه :احساسی هايواکنش •
 کند.  را تقویتمشارکت  حسو  را مرتفع کرده احساس بالتکلیفی می تواندسازي است، پیاده

 تغییراقلیمخصوص سازگاري با  دررسانی اطالع 2-3

 در مورد مؤثررسانی اطالعدر ها آن عدم موفقیتو  سازگاري نقشی محوري دارند اجرايدر  مدخالنذي
ازگاري، کلیه اقدامات س سازگاري موانعی ایجاد خواهد کرد. نخست اینکه تقریباًسازي ، در پیادهتغییراقلیم

 تأثیررا تحت  مدخالنذياي استفاده از درآمد مالیاتی، تا اندازه ابصورت تغییرات ملموس و چه چه به
 تماالًاحد، نموجه نباش مدخالنذي دید، یا از دننباشقرار خواهد داد. اگر دالیل چنین اقداماتی شفاف 

هایی که در این ها و گزینهآوري. برخی از فنشدهاي مصوب ایجاد خواهد هایی در اجراي طرحمقاومت
، ستاتصورات قدیمی  مخالف باشناخته بوده و مبتنی بر مفاهیمی ناآنجایی که  زاند، اکتاب مطرح شده

ز ، بسیاري ا. ثانیاً)بازچرخانی فاضالب انسانی براي مثال( پی داشته باشد در هاییمخالفتتواند می
یا  هاي سبزمانند باممتمرکز هاي غیرحلپذیر در مدیریت شهري، بستگی زیادي به راهراهکارهاي انعطاف

 اجراي ايبرفعال عموم مردم و نیاز به پشتیبانی و مشارکت گسترده  احتماالًدارند که  راناستحصال آب با
 هاي متعارف مدیریت متمرکز آب دارد. تزیرساخ جاي بهها آن
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 تغییراقلیمرسانی درخصوص اطالع 2-3-1

آب شهري، گروهی ناهمگون با  مدخالنذي
آب و زمینه سطوح آگاهی گوناگون در 

 مدخالنذي هستند. عموماً تغییراقلیم
از جوامع علمی و نهادهاي مدیریت مستقل 

در این  و به احتمال زیاد بودهآب شهري 
زیادي وجود  هاي اطالعاتیشکافمباحث، 

ریزي عنوان بخشی از فرآیند برنامه . بهدارد
در هاي ذیمدخل گروه توجیهراهبردي، 

 لی ضروري است. ئچنین مسا خصوص

رسانی درخصوص ، هشت اصل براي آگاهی(CRED)هاي زیست محیطی گیريمرکز تحقیقات تصمیم
اي هتعریف کرده است: شناخت مخاطبان، جلب توجه آنها، تبدیل اطالعات علمی به تجربه تغییراقلیم

ها، قطعیتعدم در مورد طرح و بحثهاي احساسی، ملموس، خودداري از استفاده مفرط از درخواست
طمحیگیري از عضویت گروهی مخاطبان، تشویق به مشارکت گروهی و حمایت از رفتارهاي مثبت بهره
رسانی درخصوص پرداختن به تعریف کامل چگونگی راهبري آگاهیاگرچه . (CRED, 2009)ی زیست

 .باشدمی مخاطبانلزوم شناخت کامل  ،اصل اول اما گنجددر این کتاب نمی ،براي شهرها تغییراقلیم

با ارزیابی بازار هدف یا مخاطبان محصول، خدمت یا باید رسانی، اطالعهاي موفق بازاریابی و کلیه طرح
 در مورد مدخالنذي، شامل ارزیابی سطوح آگاهی و نظرات تغییراقلیمجنبش آغاز شوند. مبحث 

ایی شناس مدخالنذي ازپرسی مستلزم برگزاري همه احتماالًو سازگاري است. چنین اقدامی،  تغییراقلیم
در زمینه ها آناستنباط سطح  تعیینمنظور به است که راهبرديریزي شده در مرحله فرآیند برنامه

 ها و موانع همکاريهاي احتمالی در دانستهشکاف تشخیصپرسی به . این همهشودانجام می تغییراقلیم
بسیار و یا اعضاي داخل هر گروه عقایدي  مدخالنذيهاي گروه منتهی می شود همچون مواردي که مؤثر

 یک اجرايرا پیش از  همگانییک برنامه آموزشی  برگزاري. چنین اقدامی لزوم رنددامتفاوت و متضاد 
تصفیه شده یا استفاده از  فاضالبدهد. براي نمونه، استفاده مجدد از میراهکار سازگاري خاص نشان 

 یش ازپ بایدخصوص بهداشت همگانی ایجاد کند که  هایی درتواند نگرانیعنوان کود، میلجن فاضالب به
 گیرد.سازي، مورد توجه قرارپیاده
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 فرد به هاي منحصررسانی درخصوص سازگاري: برخی از چالشاطالع 2-3-2

 از جدا ؛تبدیل شده استطور گسترده به موضوعی براي بحث به  تغییراقلیمزیادي نیست که زمان مدت 
 وردهاي مفراتر از دوره عموماًهاي زمانی اي پیچیده است که در بازهپدیده تغییراقلیمقطعیت،  عدممبحث 

آگاهی اء سطح ارتق دغدغه مندان متعددهاي از چالش اي این نمونهو  .نظر اشخاص و نهادها است
 . باشد میتالش  تغییراقلیمخصوص  در مدخالنذي

 قطعیت عدم 2-3-2-1

تن علمی براي پرداخ جوامعقطعیت است.  مملو از عدم ،تغییراقلیمات آتی تأثیرها در خصوص بینیپیش
خصوص و اثرات آن بر این  رسانی دراطالع، ولیکن دندر اختیار دار یهاي دقیقروشاین مبحث، به 

است  Climategate«1«ایمیل  سرقتاست. یک نمونه، حادثه  گیري، آنچنان که باید، موفق نبودهتصمیم

و  آزاد مشارکتمعطوف نمود. تغییراقلیمهاي علمی موجود در دانش ها و شکاففرضکه توجه را به پیش
 مسئله عدم ي در توجیهمؤثرنقش تواند ریزي راهبردي میپویاي جامعه علمی در خالل فرآیند برنامه

 

 
1- “Climategate” هاي پیش آمده حاصل از سرقت ها، به رسواییعنوان اختصاص یافته توسط رسانه

باشد. این رسوایی می 2009هاي الکترونیکی از واحد تحقیقات اقلیمی دانشگاه ایست انجلز در سال پیام
 هاي به واسطمکاتبات و مراودات خصوصی دانشمندان را در خصوص شک و تردید آنها به وقوع چنین پدیده

 ساخت (به سایت زیر مراجعه شود).ها آشکار کاري در دادهدست
http://www.nytimes.com/2009/11/21/science/earth/21climate.html 

 شناسایی مخاطب: آب و انرژي در سطح خانوارها

 Energyجویی در مصرف انرژي و استفاده هوشمندانه از آب (فعال در مبحث صرفه بریتانیایی نهادهاي

Saving Trust  وWaterwise( ،ابتکاري در زمینه انرژي و آب با محوریت مصرفـ  آزمایشی یطرح-

باط استن خصوص، نظرسنجی مقدماتی در ي این سازمانهااند. یکی از اولین گامکنندگان آغاز نموده
فاقد  ،کنندگانکنندگان از رابطه بین انرژي و آب بود. نتایج نظرسنجی نشان داد که مصرفمصرف

هاي خانه انرژي در داخل %90آگاهی در مورد وجود و البته ماهیت این رابطه بودند. از آنجایی که 
یدگاه دنیاز مبرم براي تغییر حاکی از ، نظرسنجی مصرفی است کردن آب براي گرم مسکونی، غالباً

 ). Energy Saving Trust ،2010( باشدمی مردمرفتار در تغییر ایجاد دستیابی به  در راستاي عموم

http://www.nytimes.com/2009/11/21/science/earth/21climate.html
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ر آن ب اثرات نیزو  ها مشخص شدهبینیها و مفروضات در پیش. تا زمانی که شکافنمایدایفا قطعیت 
سازي اقدامات نخواهد بود. ریزي یا پیادهقطعیت مانعی در برنامه ، عدمشده باشندسناریو تعریف  مراحل

ی در مباحث عموملذا ، کندمیاي ایفا ریزي نقش برجستهاز آنجایی که موضوع عدم قطعیت در امور برنامه
 هاي تجاري و نهادهاي مختلف امري بیگانه نیست.براي افراد، بنگاه

  بندي طوالنیزمان 2-3-2-2

شده که در این کتاب آمده است، فراتر از پاسخی به رویدادهاي ریزيبینی و سازگاري برنامهپیشمبحث 
دادهاي گیرد. رویمی آتی مورد انتظار را نیز دربر رویدادهاياقلیمی کنونی مانند سیل و خشکسالی است و 

 رسانیها روي دهد. اطالعممکن است پس از افق زمانی مورد انتظار مردم یا سازمان شده عموماًبینیپیش
د، باش پی داشته دراي اگر هزینه باالخصهاي آینده، ریزي با هدف خدمت به نسلدرمورد نیاز به برنامه

وف الوقوع معطتهدیدهاي قریب ها، معموال بهنتیجه سازمان نگیز باشد. توجه مردم و دربرا تواند چالشمی
 بین این پدیده وملموس  ايرابطهایجاد  نیاز به احتماالً تغییراقلیم دركبه ها آندادن و سوق است

ي از اتفاقات اتوان به رویدادهاي جوي نامتعارف اخیر به عنوان نمونه. در عمل، میدارداي شخصی تجربه
کی نسبت به فرآیندهاي پیچیده بیوفیزی نگرسطحیی گاهکه چنین رویکردي، دید آنجا آتی اشاره نمود. از

تواند احساس خطر و ناتوانی دیگر میاز سوي و  شده غیراقلیمی نادیده گرفته عوامل، گاهی ارتباط دارد
. هنگام استفاده از این رویکرد، بایستی اعتدال استآفرین مشکل احتماالًکه  ایجاد کند مدخالنذيرا در 

ی یرویدادها مطرح کردن چنینهایی که درپی گیري از فرصتبهرهو تشخیص  در عین حالرا رعایت نمود، 
 اي برخوردار است. ، از اهمیت ویژهآیددست میبه 

  مشتركکید بر مزایاي أت 2-3-3

به صورت مستقیم در مدیریت آب شهري  هایی که لزوماًگروه همکاري، مدخالنذيفرآیند مشارکت 
 ماالًاحتها در زمینه سازگاري، گیرد. برقراري ارتباط با این گروهمی بر اندرکار نیستند را نیز دردست

رکت تواند شاقدامات در بخش آب است. چنین رویکردي همچنین میاین مزایاي جنبی بر کید أمستلزم ت
 را تضمین نماید.  ،نیاز به سازگاري/تغییراقلیمها یا افراد مردد و منتقد در زمینه گروه
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ایر اي از سهاي پیشین آمده است، چرخه آب شهري رابطه تنگاتنگی با طیف گستردهچنانکه در بخش
محوري در  یو نقشهاي شهري داشته بخش

د. کنمی تضمین کیفیت زندگی شهري ایفا
بنابراین اقدامات سازگاري مرتبط با مدیریت 

 در کلیه موارد با پیشرفت توانند تقریباًآب می
هاي مدیریت شهري و/یا بهبود در سایر بخش

ملموس در زندگی مردم مانند سالمت، کیفیت 
ند. باشداشته  رابطهزندگی و مزایاي اقتصادي 

نبی امعرفی این مزایاي ج فرصتدر نتیجه، 
-از نمونه ی، فهرست4است. در پیوست  غنیمت

هاي ها و گزینهآوريهاي مزایاي جنبی فن
شده است. در برخی  ارائهمدیریت پایدار آب 

 محور اصلی خطر رادیدگاه مدیریت  مزایاي جنبی غیرممکن است. در چنین مواردي بایستی ارائهموارد، 
ریزي راهبردي قرار داد.رسانی برنامهآیند اطالعفر
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 هاشهر ی ازهایسامانه آب شهري: نمونه سازگار نمودن 3
 هايپردازد که در صدد سازگار کردن سامانه آب شهرموردي می مطالعه 10 از مهمنکات  ارائهبه  3بخش 
 www.adaptationhandbook.orgگاه هستند. گزارش کامل مطالعات موردي در وب تغییراقلیمخود با 

توسعه را شامل حالیافته و درموردي شهرهایی در کشورهاي توسعه مطالعات. استقابل دسترسی 
عبارتند از: دوربان (آفریقاي جنوبی)، هانوي (ویتنام)، اینفانتا و جنرال ناکار (فیلیپین)، لیما که شود، می

لیا)، نیویورك (ایاالت متحده)، روتردام (هلند)، سمارانگ (اندونزي) (پرو)، لندن (بریتانیا)، ملبورن (استرا
 و تورنتو (کانادا). 

از فرآیند سازگاري قرار دارند: برخی اقدامات سازگاري  مرحله متفاوتی، در منتخبشهرهاي هر کدام از 
دست کم آغاز راهبرد سازگاري را تصویب کرده یا ها آن بیشترکه  حالی اند، درخاصی را اجرا نموده

ها نآند و پاسخ امواجه تغییراقلیمهاي شده، با طیفی گسترده از چالش هاي شهري مطالعهاند. نمونهنموده
نند اند، مابه یک نوع پاسخ سازگاري اولویت داده تعدادي از شهرهااست.  شرایط متفاوتنیز به تناسب 

که  راهکارها رااز  ايمجموعهسایر شهرها،  ؛انگها در سمارتقویت حکمرانی در دوربان یا ارتقاء زیرساخت
را در پیش  هاي طبیعی استاستفاده از امتیازهاي اقتصادي و سامانهدر کنار  شامل دو مورد مذکور

ر این کتاب موجود دال از مفاهیم اصلی تصویري ایده ارائههاي شهري به نمونه ،مجموع در. اندگرفته
ودن نممراحل فرآیند و نیز لحاظ  تمامیدر  مدخالنذيبر اهمیت مشارکت کید زیادي أپردازند. اغلب تمی

اند که سازگاري است. برخی حتی راهبردهاي سازگاري تهیه نمودههاي مالحظات کیفیت زندگی در طرح
 دهند.پذیر اولویت میهاي مدیریت پایدار و انعطافدر سرتاسر بخش شهري اجرا شده و به گزینه
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 )؟PREPARED( هستندآماده مقابله با اثرات تغییراقلیم براي شهرها تا چه اندازه 
ها و ابزارهاي آوريگذاري اتحادیه اروپا بر راهبردها، فن، با سرمایه)PREPARED( سازيآماده طرح محوریت

رح، طاین . کلیه شهرهاي برآید تغییراقلیم عواقب از عهده يمؤثرتر به صورت است تاآب و فاضالب شهري 
. اندادغام کردهمصرف انرژي بهینه سازي آوري و فن اهاي خود را بفعالیت ،با هدف کاهش انتشار کربن

 :دارندزیر مشارکت  تمرکزهايبا  سازيآمادهچهارده شهر/شرکت در طرح 
 . شدید با کمبود منابع آب و رویدادهاي بارندگی انطباقهاي سازگاري به منظور راهبرد ، اسپانیا:ابارسلون

آالینده مواد  غلظتتامین آب و افزایش  ؛ امنیتبرداشتن دو چالش عمده شهر میان از برلین، آلمان:
 استخراج معادن در آب. ناشی از

 عرف ریزي وپیوسته ریسک با هدف برنامههممدیریت بهبراي برنامه چرخه آب امن  طرح آیندهوون، هلند:
 کنونی سامانه. هاينارسایی

لی هاي خشکسابراي دوره هاي پشتیبانی تصمیم و پایش به منظور ایجاد آمادگیسامانه جنوا، ایتالیا:
 شدید. یو بارندگ

ه کمین آب از منابع جایگزین (استحصال آب) و مدیریت پساب براي مناطقی از شهر أت استانبول، ترکیه:
 داراي تنش شدید آبی هستند.

در سامانه سراسري مدیریت آب از  يشهر پست اراضیدر مخازن واقع سازي  یکپارچه گلیویتسه، لهستان:
 بینی وضع هوا. هاي پایش بارندگی و پیشطریق سامانه

هاي مقابله با مسایل کیفی وکمبود آب با ارتقاء طرح برنامه چرخه آب امن، سامانه لیسبون، پرتغال:
 اخطار سریع و تصفیه.

 .لیمتغییراقمؤثر سازگاري با  راهکارهايبا هدف دستیابی به  ،گیري بارانهاي اندازهبهبود روش ن، فرانسه:لیو
یه تصفهاي ترکیبی و افت کیفیت آب آوري پسابمقابله با دو چالش بزرگ شهر: جمع اسلو، نروژ:

 .نشده
هاي کاهش ی مخاطرات براي گزینهطرح امنیت چرخه آب و ایجاد پایگاه اطالعات تهیه سیمفروپل، اوکراین:

 هدف بهبود آب آشامیدنی شهر. ریسک با
 و پساب.  فاضالبهاي خانهپیوسته تصفیههمبهبود روش پایش بارش، کنترل به آرهوس، دانمارك:
ها، هآلودگی آبراهمبارزه با امنیت آب،  ارتقاءمنظور اقدامات اصالحی به سازيپیاده ملبورن، استرالیا:

 سازي و زندگی پایدار.ارتقاء مقاوم ،هایالبکاهش س
 بر چرخه آبی و تدوین راهبردهاي سازگاري. تغییراقلیمبررسی پیامدهاي  :امریکاسیاتل، 

 هدف به سازي در شهرهاي دخیل باو چارچوب مورد نیاز براي ظرفیت امکاناتتهیه  ولز، بریتانیا:
منظور سازي روش نوین بهپیاده نهایتاهاي سازگار آب و بهداشت، و کارگیري سامانه

 .پذیرکامالً انعطافهاي ارایه سامانه
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 ارتقاء جایگاه سازگاري از طریق فرآیند مشارکتی 
 دوربان، آفریقاي جنوبی

بارش تغییراقلیم به  ماالً منجر  بان احت نامنظمدر دور تر، هاي شـــدیدتر و 
عداد افزایش یا و نیز  ت ـــطح آب در مدن س باالآ ما،  هاي گرم و موج گر روز

حداکثر می ـــط و  هاي متوس ما بهافزایش د ـــود.  به منظور دســـتش یابی 
» برنامه حفاظت از اقلیم شــهري«، تغییراقلیمپذیري بیشــتر در برابر انعطاف

)MCPP تأثیرات ـــی  هدف بررس با  مالی  تغییراقلیم)  هاي احت کار و راه
 ت.سازگاري تهیه شده اس

ستفاده از تحلیل چند MCPPهاي برنامه یکی از جنبه معیاره براي  دوربان، ا
اري هاي سازگتر) در طرحبندي راهکارهایی با اثربخشی بیشتر (محتملاولویت

ست. براي دستیابی به راه سازگاري با حلشهري ا ر د تغییراقلیمهاي احتمالی 
طاف هایی چون انع یار یل، مع تأثیراین تحل لت پذیري،  ـــهو ات آلودگی هوا، س

سازي، نسبت هزینه به درآمد و رویدادهاي جانبی احتمالی مورد بررسی پیاده
کاري  یت هم یاره، اهم ندمع یل چ ند تحل که فرای جا  فت. از آن ند گر قرار خواه

ــمیم مدخالنذي ــته میو تص ــارکتی را برجس کند، خود به تنهایی گیري مش
سیار بیشتر از راهکار خروجی ارزشمند ا شواهد، نهادهاي موجود ب ست. طبق 

جه اند. در نتینگر و فرابخشـی دولت، ناموفق بودهسـازي ابتکارهاي کلدر پیاده
در راســتاي دســتیابی به برخی راهکارها، ایجاد تغییرات ســازمانی، براي مثال 

سایل  شهرداري و نیز تأمین در بخش تغییراقلیملحاظ نمودن م هاي گوناگون 
 متخصص، امري ضروري است.بودجه و جذب پرسنل 
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 سازيرودخانه با هدف مقاوم زیحوزه آبر وستهپیهمبه تیریمد
 یمیاقل

 تنامیو ،يهانو
ــهرهاي بزرگ درگیر با  ــایر ش ی ، موقعیت مکانتغییراقلیمتفاوت هانوي با س

غیر ساحلی آن است که موجب محدود شدن اثرات مستقیم باالآمدن سطح 
 توجهیتوانند تأثیر قابلزدگی میهاي پسشـــود. اگرچه منحنیدریا میآب 

ـــرخ که ـــطح آب رود س ـــت بگذارند،  بر س ـــهر جاري اس لیکن در مرکز ش
ند، مبنی بر افزایش شــــدت و فراوانی تغییراقلیمهاي بینیپیش  هايبادت

هاي اســتوایی، افزایش میزان و شــدت بارندگی و باال آمدن و طوفان دریایی
نسبی سطح آب دریاست که احتماالً به افزایش خطر سیل در مناطق شهري 

 انجامد. می
طرحی با همکاري مدیران شهر هانوي، وزارت منابع طبیعی و محیط زیست 

ن اجرا شد. ای تغییراقلیمپذیري هانوي به جهانی باهدف کاهش آسیبو بانک
ـــه همطرح، از رویکردي به ـــته براي طراحی مجدد مدیریت آب حوض پیوس

 گیرد.آبریز رود سرخ بهره می
پذیري اقلیمی شـامل ابتکارهاي سـاده و پیچیده سـازگاري به برنامه انعطاف

ست. این ابتکارها منظور اطمینان از انعطاف سامانه در آینده نزدیک ا پذیري 
ــامل ــیل، افزایش ظرفیت با ش ــاخت کنونی محافظت در برابر س زبینی زیرس

ـــطراري  مان حوادث اض هادها در ز یت ن خازن، تقو حداث م با ا ذخیره آب 
یادهآب ندها و پ ـــازي روشب ـــیالب س با لحاظ همزمان هاي نوین تخلیه س

 .باشندمی نمودن مسایل اجتماعی ـ اقتصادي
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  ايهشدار لحظه یسامانه مردم
  اینفانتا و جنرال ناکار، فیلیپین

سال  سیل ناگهانی ویرانگر در اینفانتا و جنرال ناکار، نیاز به 2004در  ، وقوع 
ـــی از  قب بالیاي طبیعی ناش راهکارهاي ســـازگاري به منظور کاهش عوا

نان منطقه تغییراقلیم هادهاي متولی و ســــاک لت فیلیپین، ن اي را براي دو
شکار نمود.  شهرداري و نهادهاي متولی محلی آ با همکاري جوامع مسئوالن 

اي را اجرا کردند. این سـامانه با محلی، ، طرح سـامانه مردمی هشـدار لحظه
کاکارگیري فنبه یه، دانش محلی و ام ـــو باط رادیویی دوس نات آوري ارت

ــدار لحظههیدرولوژیکی، پیش ــع هوا و هش ــیل ؛ايبینی وض هاي ناگهانی س
 کند.محتمل را اعالم می

ـــبکه تلفن  یل غیرقابل اطمینان بودن ش انتخاب گزینه امواج رادیویی به دل
نات  کا قال ام گام وقوع حوادث بود. انت تاده و نیز هن ناطق دوراف همراه در م

اي به ســطح محلی، براي هشــدار لحظههاي بینی وضــع هوا و ســامانهپیش
ده شگیري مستقیم از امنیت تامینمحلی امکان یادگیري و بهره مدخالنذي

و  مدخالنذيکنش نزدیک را فراهم آورد. این طرح به مشـــارکت و برهم
جوامع محلی نیاز داشــت، که به نوبه خود نقش مؤثري در تقویت ســازمانی 

ــت. جدا از کاهش قابل ــته اس ــیالب در منطقه، این طرح توجداش ه خطر س
ـــازگاري و انعطافثابت کرد که پروژه پذیري اقلیم، لزوماً نیاز به هاي مؤثر س

سیار مفید خواهد سرمایه شته و به کارگیري دانش محلی ب گذاري عظیم ندا
 بود.
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  يدر مناطق شهر ياریآب ياستفاده مجدد از پساب برا
 پرو ما،یل

اي که شهر را کامال وابسته به گونهمیزان بارش در لیما بسیار اندك است، به
هاي بینیمنابع آب سطحی و زیرزمینی خود نموده است. از سوي دیگر، پیش

ی هاي طبیعیخچال، حاکی از افزایش ثابت دما است که به ذوب تغییراقلیم
 انجامد. و در نتیجه بحران شدیدتر آب می

هاي آب به واسطه منظوره از سینک براي مقابله با بحران آب، استفاده چند
)، در دستور کار دولت محلی قرار SWITCHمشارکت در پروژه سوییچ (

آب  عنوان جایگزینی برايگرفت. براي مثال، بازچرخانی پساب تصفیه شده به
ي مورد توجه قرار گرفت. این بدان معنی است که آب شیرین کمتري آبیار

براي آبیاري مورد نیاز بوده و در نتیجه آب شرب بیشتري براي مصارف 
 دسترس است. درارزشمندتر مانند آب آشامیدنی 

ست ملی و  سیا ستورالعمل  هدف طرح به طور کلی، افزایش آگاهی، تهیه د
ــامانهتقویت ظرفیت دولت محلی براي  ــت. همهاي بهطراحی س ــته اس پیوس

ــتورالعملتالش ــورت گرفته در قالب دس ــتهاي ص ــیاس گذاري ملی هاي س
صًا آمیز بودهموفقیت شخ صوص منابع آب، م اند و در قانون ملی جدید در خ

شده  شاره  صارف تولیدي ا شده براي م صفیه  ساب ت ستفاده از پ به امکان ا
ــاس  ــت. این پروژه تنها براس ــتر طرح قلیمتغییرااس ــده، بلکه بیش ریزي نش

ـــکالت کمبه ـــده بود. با این عنوان راهکاري براي مش آبی در نظر گرفته ش
هاي کنونی قابلیت مشارکت دهند که اقدامات و برنامهوجود، نتایج نشان می
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  يسازگار يزریبرنامه يقدرتمند برا یتوسعه چارچوب
  ایتانیلندن، بر

موفق در قالب عزم  يراهبرد يزریبرنامه يالزم برا هايمؤلفه هیدر لندن، کل
را  متغییراقلی ،یو کنون نیشپی شهردار دو هر ابتدا در. اندشده ایسیاسی مه

ـــازگار ـــتورکار خود قرار داده و مالحظات س ـــدر دس  یرا در تمام يدر ص
 ،یهماهنگ بحثدر م اثانی. اندخود، منظور کرده تیمسـئول یاصـل هايحوزه

 London Climate Changeســازمان مشــارکت تغییر اقلیم شــهر لندن (
Partnership ،LCCP خود را آغاز نمود و با نقش  تیالفع 2001) از ســال

ر را در سراس تغییراقلیممرتبط با  هاييزریدر برنامه یخود، هماهنگ يراهبر
ضم با پژوهش، لندن از  يهمکار نهی. ثالثاً در زمدینمایم نیساختار دولت ت

ستاوردها شی مانند مدل يد صو یینما اسیزمقیر هايپژوه ضوح ت  يریبا و
ًا عمدت پردازد،یم نفعانيچهارم که به مشارکت ذ. موضوع ردگییباال بهره م

 .  شودیانجام م LCCP قیاز طر
موفق بوده  يسازگار يبودجه مجزا برا فیرد نیشهر لندن، در تأم نیهمچن
ــول اطم يو برا ــفاف نانیحص ــازياز ش ــانه قیاز طر ،س  و هاوبگاه خود، رس

 در. است داشتهی ستودنی تالشدر این زمینه  ،یهمگان يهانشست برگزاري
 بیتصـــو يرا برا طیدارد که شـــرا ياریممتاز بســـ هايلندن مؤلفه جه،نتی

. شـــرکت آب رودخانه ندکنیم ایمه يســـازگار يراهبرد امهبرن سنویشیپ
را  یبیفاضالب ترک زی)، طرح تونل انتقال سررThames Waterلندن ( مزیت

ـــت ته  یطراح ییمرحله نها يبرا ايپروژه نیدارد؛ از آنجا که چن هیدر دس
ــــده، و محور و  رپـذیانعطـاف يهـاآوريو فن هـانـهیگز يآن اجرا تیـش

سنخ ست،ین رمتمرکزیغ  نیآب ندارد. اگرچه ا داریپا تیریبا مد یتیاحتماالً 
ــرا ــاس ش  یابیآن در بلندمدت مورد ارز ییو کارا یمحل طیراهکار باید براس

 .ردیقرارگ
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  میاقل راتییمقابله با تغ يآب، برا نهیحساس شدن در زم
  ایملبورن، استرال

  ياههمراه با چالش ینیشهرنش هروییو گسترش ب تیدر ملبورن، رشد جمع
شکل تغییراقلیم شهر يبرا دیجد هاییزهیانگ يرگیبه منظور  که  يساختن 

سعه پا یآت رمترقبهیدر برابر اتفاقات غ صول تو  داریمقاوم بوده و منطبق بر ا
 خورده است.  وندیباشد، پ یزندگ يباال برا تیفیک يو دارا

ــال ییدادهایرو ــکس ــ ،یچون خش ــوزيو آتش لیس  کیبه  ازیها، نجنگل س
ـــته م دایرا هو رپذیانعطاف يزیربرنامه کردیرو ـــهر  کندیو برجس که به ش

بخش آب، به اطالعات  رانی. مددهدیرا م دیجد طیبا شــرا يامکان ســازگار
ــار ــارش و جر یخیت ــب ــه انی ــه ب  يمطمئن برا راهنمــایی عنوانرودخــان

مه نا فا نم یآت هاييزریبر ندیاکت ندگ ایو  کن ها منبع  یبار به عنوان تن را 
ندگییدرنظر نم ندهیآب در آ نیتأم با بهرهر ـــهر  نه  برداري. ش خا کار از 
  بازچرخانی آب و باران اســتفاده مجدد از آب يهاطرح زیو ن کننیریشــآب

ست. اگرچه  نیسامانه تأم ،یدر سطح محل شده ساخته ا آب خود را متنوع 
ند، اهنبود هانهیگز نترینههزیراهکارها، کم نیا ،یســنت هايیابیارز براســاس

تنوع در ســامانه محســوب شــده، و ســطح  جادیا يبرا هایینهیگز کنیول
 . دهندیم شیرا افزا طیاز شرا ايگسترده فیبا ط يسازگار يمقاومت برا

 قیتلف قطری از آب بهحســـاس یبا طراح يملبورن به شـــهر لیتبد هدف،
ــهر يزریآب با برنامه تیریمد ــرف انرژ ،يش ــاختیو ز يمص  میعظ هايرس

سامانه ست. چن يترابر هايچون  ستلزم همکار یگام نیو ارتباطات ا با  يم
 يملبورن به شهر یطراح رتغیی منظوربه يو توسعه شهر يزریبخش برنامه

ساختمان کارگیريبهآب با  بهحساس  صالح  سا یم به  يبرا هارساختیز ریو 
ساندن خروج شهر هايسامانه یحداکثر ر ستفاده مجدد آب  سطح  يا در 

 .فاضالب است يپساب در مجار هیو کاهش اثرات تخل یمحل
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 يهارساختزی با يشهردر کالن يسازگار يبرا يزریبرنامه
  یمیقد
  متحده االتیا ورك،یوین

در  يریبر اســاس قرارگ ،تغییراقلیمنســبت به  وركیویشــهر ن يرپذیبیآســ
ـــطح آب در شیاز جمله افزا دیمعرض چند تهد  شیافزا ا،یدما، باال آمدن س

س زیو ن یبارندگ سا  نیآب، چن تیریشود. در مبحث مدیم نییآن تع تیح
س  یآب آن و عدم وجود منابع کاف يهارساختیقدمت ز جهیدر نت یتیحسا

 ت. شهر اس یساحل تیو موقع نیرشی شهر به منبع سالم آب یآب، وابستگ
 کاهش يبرا افتهیصــورت  يهاتالش ورك،یویکربن در ن میزان باالي ردپاي

شـــهر  نی. همچنکندیم هیتوج پیشـــگیري يراهکارها يگاز را با اجرا نیا
سته،یپهمبه يزریبرنامه کردیرو يرکارگیبا به وركیوین با  يگارساز یدر پ و

 ،يگارزبرنامه سا نیمحرکه ا يرویاست. ن تغییراقلیمقابل اجتناب ریعواقب غ
ــارکت  ندیفرآ کی ــت که تأک مدخالنذيمش ــ دیمتعدد اس بر نقش  یخاص

با پ ژهویبه ،یعلم يهاپژوهش حل مرتبط  قب  ینبیشیمرا و  تغییراقلیمعوا
 دارد.  يرپذیبیآس نییتع
 يراب يزریو برنامه صیشهر، تشخ يبرنامه سازگار کردیرو ياز محورها یکی

ند مرحله يکردیرو ورك،یوی. نباشـــدیم تیعدم قطع به طر ايچ  یقیرا 
 ســازگاري طرح بودن، صــرفه به اســت که در صــورت مقرون گرفتهشیدرپ

نقاط شــهر که در مراحل  رســای در و آمدبه مرحله اجرا در خواهد  درنگیب
ست، خدمات داریپا توسعه اقدامات، امکان  نای موازات خواهد کرد. به ارائه یا

 .است یدر دست بررس يسازگار هاينهیگز هیکل سازيادهیپ
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  شهر يباساززی منظوربه يسازگار هاياز برنامه يرگیبهره
  روتردام، هلند

 البیس ای نیسنگ هايبارش د،یشد يدر قالب رگبارها تغییراقلیم يامدهایپ
ــتند. در آ ــهود هس ــت، با افزا يدلتا نیا نده،یاکنون در روتردام مش  شیپس

. شـد خواهد مواجه هارودخانه نییپا ای باال اریو سـطوح بسـ ایسـطح آب در
 . دیخواهد انجام يشتریافراد ب یبه گرمازدگ ز،یدما ن شافزای

  يافرصـت به ج کیبه عنوان  تغییراقلیممقابله با چالش  يروتردام برا شـهر
نموده اســت.  »میروتردام مقاوم به اقل«طرح  گذاريهیاقدام به پا د،یتهد کی

، 2025تا ســال  تغییراقلیمشــهر نســبت به  ســازيطرح، مقاوم نیهدف ا
ستمر و ن یحفاظت دایم س زیو م ستر شهر م یبه نواح ید شیگوناگون  . دبا

 يروتردام به شـهر لیتبد يبرا شـتریب يهافرصـت جادیطرح، ا یمحور اصـل
 است. گذاريهیکار، استراحت و سرما ،یزندگ براي ترجذاب
 قاطع يسازادهیو پ نیخالقانه، گسترش دانش نو يهاپژوهش رودیم انتظار

ـــنهادیپ يراهکارها ـــاد يقو هايبه محرك يش  قی. از طرانجامندیب ياقتص
بر  یشهر مبتن نتریبا کارشناسان مطرح، روتردام قصد دارد به مهم يهمکار

شود.  لیدواقع در دلتا تب يشهرها ریسا يبرا ايو نمونه ایدانش آب در دن
د. باشــیم» روتردام میابتکار اقل«از  یبخشــ ،»میروتردام مقاوم به اقل«طرح 
ب آن عواق زی) و نتسکین( تغییراقلیم کاهش آثار مخربشهر  نیا جه،یدر نت

 .گرفته است شی) را در پي(سازگار
Full case study available at 

www.adaptationhandbook.org 

 معرفی شهر
 وسعت:

  .................................................................. شهرکالن
  ....................................................................... بزرگ

  .......................................................متوسط یا کوچک
 اقتصاد:

  ....................................................... یافتهکشور توسعه
  ............................................... درحال شکوفایی اقتصاد
  .....................................................توسعهدرحال کشور

 نوع اقلیم:
  ................................................................. گرمسیري

  ......................................................................خشک
  ..................................................................... معتدل

  ...................................................................... ايقاره
  .......................................................................قطبی
  ........................................................................ آلپی

 هاي احتمالی در نتیجه تغییراقلیم:چالش
  ...............................................افزایش سطح آب دریاها

  ........................................... هاي شدیدافزایش بارندگی
  .......................................................... کاهش بارندگی

  ................................................................افزایش دما
  ................................................................... هاطوفان

 سازگاري از طریق:
  ..................................................... امتیازهاي اقتصادي

  ...................................................... هاارتقاء زیرساخت
  .......................................هاي طبیعیکارگیري سامانهبه

  .........................................................تقویت حکمرانی
  ........................................................................ سایر

 آیا شهر مورد نظر، یک برنامه یا راهبرد سازگاري
 تهیه کرده است؟ 

  ...........................................................................بله
  .........................................................................خیر

 

http://www.adaptationhandbook.org/


 
 
 
 

 

 63 نتیجه گیري

 

 

  

وسیله کنترل سطح آب در اراضی پست ساحلی که به
  اندسدبندي در سمارانگ قابل کشت شده

  يسمارانگ، اندونز
س یساحل تیموقع سبت به  نیا يجد يرپذیبیسمارانگ، موجب آ شهر ن

 یدر پ لیو ســ ایبه خصــوص مخاطرات باال آمدن ســطح آب در ،تغییراقلیم
ــت  لدلیبه لیخطر ســ ن،یاســت. همچن دیشــد یو بارندگ هازابیخ نشــس

 يرشـــد باال یدر پ ینیرزمیز يهادر اثر اســـتحصـــال آب نیگســـترده زم
 شده است.  دیتشد ،يادو توسعه اقتص تیجمع

ـــهر در کوتاه نیا تیآنجا که انتقال جمع از ـــت، به  رممکنغی مدتش اس
ـــازگار يراهکارها  يبود. با همکار ازیچالش ن نیمقابله با ا يبرا يگرید يس

س شاور، طرح احداث  نیدولت هلند و مهند شی  پولدر کیم (در زبان آزمای
ها مجاورت آنهاي پســـت و همواري که با احداث ســـد در هلندي به زمین

شده، پولدر اطالق سمارانگ ته شود)می ایجاد  ست. ا هیدر  طرح،  نیشده ا
 قیسطح آب از طر میرا با تنظ نظرآب در منطقه مورد میامکان کنترل مستق

به  یطرح نی. چنکندیپمپاژ و سدها فراهم م هايسامانه دهیچیپ يکربندیپ
شهر امکان م رانیمد سئوالن  ساعت  ازیکه هنگام ن دهدیو م در مدت چند 

 . ندینما جادیا يسازگار ریمتغ یکیدرولوژیه طیبا شرا
ـــازيادهیپ مواجه  ییهابا چالش يدر اندونز پولدرهامتداول  يروش هلند س

صات خاك محل و جر شخ ست. م س میآب و اقل يهاانیشده ا ساً ب سا  اریا
اصــول  حتی و هاها، مقاومت ســازهپمپ تی. ظرفباشــدیمتفاوت از هلند م

شت که الزامات طراح يادیبن  امرسوم ر یساختمان پولدر، مهندسان را وادا
جد تا  دیمورد ت ند  لدرنظر قرار ده کار هاپو به راه تاًیحق يرا  در  داریپا ق

 .ندینما لیسمارانگ تبد یمحل طیشرا
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اقدامات  بنديتی: اولویمقدمات يهاگام نخست از بلوك
  یلیتعد

  تورنتو، کانادا
ـــازگار يزریتورنتو به برنامه کردیرو   تمدآغاز انطباق با اقدامات کوتاه ،يس

 آن یخال يآنچه جا يبرا نهیزم شیپ سازيبا آماده موازي صورت به که بود
ــاس م ــهر احس ــود،یدر ش که در واقع راهبرد بلندمدت و  ردیپذیانجام م ش

 است.  تريجامع
 ياقدامات ســازگار بنديتیاولو يبرا یازدهیامت يشــهر تورنتو، ســامانه در

ــت. امت نتدوی مدتکوتاه ــده اس ه ک ردگییتعلق م یباال به اقدامات يازهایش
شرا سودآور یمال طیعبارتند از: احراز  صاد يچون  ع مناب ن،ییپا نهیهز ،ياقت

ه شــد فیدر برابر مخاطرات تعر ییپاســخگو تیقابل ؛یخارج گذاريهیســرما
 وجهتقابل شیافزاامکان در کاهش مخاطرات؛ و  يرکارگیبه تیقابل ؛یمیاقل

صل احت کردیموارد در واقع رو نیشهر که ا يرپذیانعطاف/مقاومت  در یاطیا
 است.  يمبحث سازگار

)، Great Lakesبزرگ ( هاياچهیدر اطراف در ياریو جوامع بســـ شـــهرها
به کرده ســــازيادهیپ غاز و تجر خاطرات را آ کاهش م مات  قدا ند،ا  کنلی ا

ـــازگار يراهبردها ـــتردگ ،يس از  یکیدارند. تورنتو به عنوان  يکمتر یگس
گار هايطرح يموارد اجرا نیاول نه ،يســـاز بل اينمو  و اســـت توجه قا

 يشهرها يبرا ،يسازگار سويبه يراهبرد کردیرو يآن از اجرا دستاوردهاي
از  یجوامع، در قالب بخشـ نیخواهد بود. ا دیمختلف در سـراسـر منطقه مف

 .دکننیم يهمکار گریکدی با لورانبزرگ و سن هاياچهیبرنامه ابتکاري در
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 65 نتیجه گیري

 یريگنتیجه
تواند به صورت موازي با ایجاد شهري با سطوح باالتري از می تغییراقلیمپذیري نسبت به کاهش آسیب

اي عظیم هبه پروژه جاي اکتفابه تغییراقلیمسازگاري با در مبحث پایداري و امکانات معیشتی انجام شود. 
 یرساناطالع، مدخالنذيپذیر با راهکارهاي نرم مانند مشارکت هاي انعطافآوريها و فنزیرساختی، گزینه
 . شودمیو آموزش ادغام 

هاي که جایگزینی سیاست است شده ارائهریزي راهبردي در قالب چارچوبی در این کتاب، فرآیند برنامه
آورانه را براي دستیابی به مدیریت پایدارتر ها و راهکارهاي فن، ساختارهاي حکمرانی، گزینهتریکپارچه

ریزي منطقی بر اساس رویکرد حکمرانی و هرها، برنامهنماید. در کنار افزایش پایداري شآب تسهیل می
 است.  تغییراقلیمپیوسته نیز چارچوبی مناسب براي سازگاري با همبه

است دارقطعیت و شرایط متغیر را  ریزي راهبردي، فرآیندي است که ظرفیت پاسخگویی به عدمبرنامه
مام در ت مدخالنذيمنافع  نمودنپیوسته، با لحاظ هم به ضروري است. رویکرد تغییراقلیمکه در بحث 

ه ک این مورد است هکنند مراحل فرآیند، تضمین
و همچنین  تغییراقلیمعواقب ناهمگون 

 گرفته نیز مورد توجه قرارها آنپاسخگویی به 
پذیر و غیرمتمرکز هاي انعطافاست. گزینه

تنها  اند، نهمدیریت آب که در این کتاب آمده
 لکهبارویی با شرایط اقلیم متغیر بوده، مناسب روی

هاي شهري فواید جانبی براي سایر بخش
موجب ارتقاء کیفیت زندگی شهري  دربرداشته و

 شوند. نیز می

 با عدم می تواند به خوبی ریزي راهبرديرنامهب
 یمتغییراقلکه در بحث قطعیت و تغییر شرایط 

در  نمدخالذي مشارکتو  برنامه ریزي راهبردي. رویکرد بهم پیوسته برجسته هستند، مواجه شودبسیار 
. دگیرمیدر نظر را به صورت قطعی و عواقب آن  تغییراقلیم اثرات متقابلمراحل فرآیند،  طی تمامی

شرایط ا ببتوانند  به نحوي ارائه شده است که ،پذیر و غیرمتمرکز ذکر شده در این کتابراهکارهاي انعطاف
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، منافع مشترکی را شدهسازگار در حال تغییر  اقلیمی
 و نیز کیفیت به ارمغان آوردهشهري هاي براي دیگر بخش

-مهمند و بهرویکرد نظام .بهبود بخشندزندگی شهري را 

ی مشده در این کتاب، شهرها را تشویق پیوسته توصیف
ا در مواجهه ب توان خود نسبت بهدیدگاه مثبتی  کند که

  .کسب کنند تغییراقلیم

 :است بوده ضروري همیشه سازگاري •

 است. در ریزي شهري و آب بودهقطعیت و تغییرات حاصل، همواره بخشی از برنامه پاسخگویی به عدم
 یوشر اب، فزاینده تر و سرعت تغییراتقطعیت گسترده ، سازگاري تنها به معنی مواجهه با عدممورداین 

 بود.  متفاوت خواهد

 : است موفق رویکردي همواره سازگاري •

هاي شهري و بهبود شرایط زندگی توان به فرصتی براي ارتقاء کاربري سامانهرا می تغییراقلیمچالش 
 ساکنان تبدیل کرد.

 :است حیاتی فوري، اقدام •

توانند ظرفیت سازگاري شهرها و کیفیت زندگی را افزایش دهند، با هاي مقدماتی بسیاري که میگزینه
 باشند.سازي میقابل پیاده تبعات،آمدهایی با حداقل پی هزینه پایین و

 گاه کتاب سازگاريوب

دسترس است؛ این مطالب شامل شرح کاملی از مطالعات  درمنابع تکمیلی در وبگاه اختصاصی این کتاب 
آمده است. براي دانلود مطالعات موردي، دسترسی به پیوندها  3در بخش ها آنموردي است که خالصه 

 و سایر منابع و همچنین دانلود نسخه الکترونیکی کتاب حاضر به وبگاه
)k.orgwww.adaptationhandboo (روزرسانی مرتب کتاب و وبگاه در دستورکار است، مراجعه کنید. به

ه توانند بعالقمندان می ،در بخش آب تغییراقلیمآوردها در زمینه سازگاري با براي مطالعه آخرین دست
    منابع فوق مراجعه کنند.
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 تعاریف: 1پیوست 
هایی از جمله واژه »پذیريآسیب«و  »حساسیت«، »سازگاري ظرفیت«، »مخربآثار کاهش «، »سازگاري«

 شودمی ارائه شوند. در ادامه، تعاریف تعدادي از کلمات کلیديتکرار می تغییراقلیمهستند که در منابع 
اگون را در هاي گون، روابط میان واژه5که مورد استفاده نویسندگان این کتاب قرار گرفته است. شکل 

 دهد. ها) نشان میو پاسخ اثرات، وضعیت(نیروهاي محرك، فشارها،  DPSIRچارچوب قالب 

تغییر اقلیم

حساسیت

در معرض بودن

ظرفیت سازگاري

نیروي محرکه

آسیب پذیري

فشارها

اثرات

وضعیت پاسخ

مقابله
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سازگاري
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سازگاري

ت
طرا

خ

 

 تغییراقلیمکلمات کلیدي  -5شکل 

 کلمات کلیدي

 ربکاهش آثار مخمقابله/(گزینه دیگر  تغییراقلیمبه ممکن  یاز پاسخاست عبارت  سازگاري:
به  هاي طبیعی یا انسانی در پاسخسامانه برگیرنده تطبیق که در است) تغییراقلیم

. سازگاري در پی تغییر یا (Parry et al., 2007)است  ی قابل انتظارمخاطرات اقلیم
با ود را تا خها است سامانهتوانمند نمودن نیست، بلکه هدف آن  تغییراقلیمتضعیف 

 .گار نمایند، سازتغییراقلیمناپذیر مدهاي اجتناباپی

 مخربآثار کاهش 
  ):(مقابله

، کاهش آثار مخربسازگاري است.  به جاي، پاسخ اصلی دیگر کاهش آثار مخرب
شده اقلیمی از طریق کاستن انتشار گازهاي بینیعبارت است از تقلیل مخاطرات پیش

 .(Parry et al., 2007)هایی براي جذب این گازها است اي یا افزایش چاهکگلخانه
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 تغییراقلیماز واقعی یا احتمالی  نمود خطر:

 تغییراقلیممخاطرات  باسامانه  مواجههمیزان  :در معرض قرار گرفتن

 آنها سامانه از مخاطرات اقلیم پس از قرارگیري در معرض تأثیرمیزان  حساسیت:

 متغییراقلیواقعی یا احتمالی خطرات تطبیق سامانه در پاسخ به ذاتی توانایی  سازگاري: ظرفیت

ت؛ اس تغییراقلیمو عدم توانایی سامانه در مقابل اثرات منفی  بودن حساسمیزان  پذیري:آسیب
 هدر معرض مخاطرمیزان سازگاري و  پذیري تابعی از حساسیت، ظرفیتآسیب

 .(Parry et al., 2007)قرارگرفتن سامانه است 

 تعاریفعملی درك 

هاي اخیر بالیاي طبیعی که هیچ ارتباطی هایشان، از نمونهها در عمل و اهمیت تفاوتبراي درك این واژه
ریشتر، جزیره  7اي با مقیاس لرزه، زمین2010ها. در سال ندارند، استفاده شده است: زلزله تغییراقلیمبا 
برابر  500از نظر انرژي آزادشده، زلزله شیلی ، شیلی را لرزاند. ریشتر 8,8 اي با مقیاسیتی، و زلزلهیها

از  بیش شود:یتی بود. اگرچه این تفاوت در تلفات ناشی از دو زلزله، دیده نمییها لرزهتر از زمینقوي
 500باختگان حدود یتی جان خود را از دست دادند، درحالیکه در شیلی شمار جانینفر در ها 200000

 یتی چهیبه ها تر، نسبتري در معرض خطري با مقیاس بسیار بزرگتن گزارش شد. با وجود قرارگی
یتی یکنند؟ پاسخ ساده از این قرار است که حساسیت هاپذیري کمتر شیلی را توجیه میعواملی آسیب

 ). 6سازگاري آن کمتر بوده است (شکل  به مخاطرات بیشتر و ظرفیت

VV
+_ +_

 

)، براي H)، و خطر (S)، حساسیت (Vپذیري ()، آسیب.A.C( سازگاري ظرفیت -6شکل 
 یتی (راست)یهاي شیلی (چپ) و هالرزهزمین
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 کز زلزله و مراکز تمرکز جمعیتی،هاي مراز عواملی چون تفاوت میان مسافت احتماالًالبته این مثال ساده 
ال، حهراست. بهنظر کردهصرفدهند، قرار می تأثیرهاي بستر که شدت لرزش را تحت یا تفاوت نوع خاك

وساز (و اجراي آنها) و سطح به وجود قوانین ساخت پذیري میان دو کشور، عمدتاًناهمگونی در آسیب
ها در ثروت ملی و سرانه و است. تفاوت شده آمادگی خدمات امداد و نجات و نیز جمعیت نسبت داده

د. کنننیز زمینه وقوع این فجایع را فراهم میفساد مالی)  مانندل مربوط به حکمرانی (یهمچنین مسا
یتی شد و فقدان حکمرانی، ظرفیت سازگاري یتر شدن هاها موجب حساسوضعیت نامناسب ساختمان

 . را کاهش دادآن 

 .کندرفته کمک می کار هاي بهبه تشریح رابطه میان واژه تغییراقلیماین مثال با وجود عدم ارتباط با 
اسخگویی پذیري، تابعی از نحوه پبلکه آسیب ؛کندپذیري سامانه را تعیین نمیآسیب خطر مستقیماً بزرگی

تفاده اس است که با ابزاري ،باشد. سازگاريظرفیت سازگاري سامانه می میزانو  رحساسیت سامانه به خط
 -لیکپذیري در نتیجه آسیب و داده و ظرفیت سازگاري را تقویت نمودتوان حساسیت را کاهشآن میاز 

  .را کاهش داد -تغییراقلیمنسبت به  در این مورد
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 1هاي شهريهایی از تأثیرات تغییراقلیم بر بخش: نمونه2پیوست  5

   

 

  

 

 
1- Based on: Schauser, Harvey, Robrecht & Morchain, 2010.  
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 : ارزیابی ظرفیت سازگاري3پیوست  6
اري ها که بایستی در ارزیابی ظرفیت سازگاي از نکتهکننده ظرفیت سازگاري به همراه پارهچهار معیار اصلی تعیین

ه که وابست استها اند. مراحل ذیل شامل انتخاب و ارزیابی شاخصشده ارائهمورد توجه قرار گیرند، در جدول ذیل 
 ها اشاره نشده است.به محل بوده و بنابراین در این بخش به جزییات آن
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 ر آبهاي مدیریت پایداجنبی گزینه : مزایاي4پیوست 

 

 

 ) ICLEI ،2011بسته آموزشی سوییچ (دبیرخانه اروپایی  5و  4، 3هاي مدول
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