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خالصه

کم آبی پدیدهای چند وجهی است .اگرچه یکی از علل کم آبی ،شرایط طبیعی در اقلیمهای خشک و نیمه
خشک است ولی در بسیاری از مناطق ،کم آبی پدیدهای زادهی دخالتهای انسانی در چرخهی آب است.
توزیع نامتناسب جمعیت با منابع آب تجدید پذیر ،کمبود ظرفیت های فنی ،انسانی ،حقوقی و سازمانی برای
مدیریت منابع آب که منجر به عدم ایجاد سطح دسترسی مناسب به آب با کیفیت مورد نیاز میشود و نبود
زیرساختهای کافی برای تنظیم آب و آبرسانی به نقاط مصرف ،از جمله دالیل بروز کم آبی هستند.
رویکردهای مختلف سازگاری با کم آبی به دو دسته کلی افزایش ظرفیت تامین و مدیریت مصرف آب قابل
دسته بندی هستند .افزایش ظرفیت تامین در قالب طرحهای انتقال آب یا نمک زدایی آب دریا ،امکان فراهم
آوردن ظرفیتهای محدود جدید را با هزینههای بسیار باال فراهم میکنند .این راه کارها ،عمدتاً نیازمند
سرمایه گذاری در توسعه زیرساختهای تامین و توزیع آب هستند .سایر راه کارها که در دسته کلی مدیریت
مصرف آب قرار میگیرند ،شامل بازچرخانی آب ،تبادل آب بین بخشهای مصرف کنندهی آب ،افزایش
راندمان و بهرهوری استفاده از آب و تجارت آب مجازی هستند .اجرای این راهکارها برخالف راهکارهای
دسته اول ،نیازمند توسعه نرم افزاری از طریق ایجاد زیرساختهای نهادی و حقوقی و استفاده موثر از
ابزارهای اقتصاد آب است که میتواند منجر به توسعه مشارکت بخش خصوصی در سازگاری با کمآبی
شود .سیاستگذاریها در بخش آب کشور و همچنین سرمایهگذاریهای انجام شده تاکنون عمدتاً با تمرکز
بر راهکارهای مرتبط با افزایش ظرفیت تامین بوده است .توسعه راهکارهای دسته دوم تا حد زیادی منوط به
مشارکت فرابخشی در دولت و قوه مقننه و ایجاد نظم آبی در تخصیص ،برداشت ،تبادل و بازچرخانی آب
است که بدون مشارکت همه مصرف کنندگان آب میسر نخواهد بود.

