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 چکيده
مقاله تحلیلی حاضر به انعکاس موقعیت آب، انرژی و توسعه شهرنشینی به عنوان سه عامل 

روند افزایشی جمعیت . پردازدتأثیرگذار و در هم تنیده در قالب جامعه شناختی آن می 

شهرنشین، تغییر الگوهای مصرف در قالب عمومی آن، تغییر مستمر سبک زندگی، نیاز 

روزافزون به مصرف آب در قالب مصارف فردی، خانوار، صنعتی و کشاورزی آن، از جمله مَحمِل 

اجتماعی،  از سوی دیگر، تغییر سبک زندگی، تغییرات. های مصرف آب و نیاز به آب می باشند

اقتصادی و فرهنگی خود موجبات استفاده بیشتر از آب و انرژی را بیش از هر زمانی دیگر در 

تحقیق حاضر سعی دارد تا پیوند و ارتباط سه جانبه آب، انرژی و . گذشته فراهم میآورند

 ضعف و کوتاهی در تأمین منابع آب. شهرنشینی را در قالب جامعه شناختی آن به اثبات برساند

تأمین نیازهای . و انرژی خود چالش ها و مصیبت های جبران ناپذیر و تأثیرگذاری به دنبال دارد

غذائی، بهداشتی، سالمت محیطی، فردی، عدالت محیطی، توازن اقتصادی، ثبات قیمت ها، 

، هر یک در جای خود در گروِ فراهم بودن و تأمین آب و ...شادی و نشاط فردی و اجتماعی و 

. است... کارکِردِ اَمن اکوسیستم خود نیز مبتنی بر تأمین انرژی، تولید سوخت و . باشد انرژی می

مقاله به این موضوع می پردازد که دستیابی به سالمت محیط زیست خود در گروِ همکاری های 

جهت پاسخگوئی به نیازهای رو به افزایش بویژه . بین بخشی و بین سازمان های مختلف است

 .  کشورها همواره می بایست منابع آب و انرژی خود را بازسازی و نوسازی نماینددرون شهرها، 
 

نشاط فردی و . سالمت اجتماعی. محیط زیست. انرژی. آب :يديکل واژگان

 .اجتماعی
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 مقدمه
مدیریت آب، پییش بینیی ح یم آب میورد     . شهری به عنوان یک مثلث ارتباط متقابلی با یکدیگر دارندآب، انرژی و توسعه    

نیاز و حفظ و نگهداری آن، هر یک در جای خود از اهمیت به سزایی برخوردارند، و بیه گونیه ای تخصصیی میی بایسیت بیه آن       

توجه به جمعیت شهری، مصیرف و نایایر آن، خیود    همین طور، مدیریت ضایعات جامد، و پیش بینی ح م آن با . پرداخته شود

بنابراین، جهت حفظ سیالمت نقیاط شیهری، پیرداختن بیه منیابع آب و جمیع آوری        . نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است

همین طور، پرداختن به زیرساخت های انیرژی،  . ضایعات، مدیریت مناسب ضایعات از نوع بازیافت، خود بسیار حائز اهمیت است

یرساخت های اقتصادی و تولید کاالها و خدمات مورد نیاز، ای اد مراکز بهداشتی و بیمارستانی مورد نیاز، تربیت نیروی انسیانی  ز

ایین  . در زمینه به کارگیری انواع مختلف مهندسی و ناایر آن، هر یک در جای خود در توسعۀ پایدار شهری نقش میثثری دارنید  

ه ح م بیشتر جمعیت، یا کفه سنگین ترازو مربوط به جوامع شهری است؛ به گونیه ای کیه در   نکته نیز قابل ذکر است که امروز

پاسخ گویی به نیازهای رو به افزایش این جمعیت خود . از اتباع کشور در نقاط شهری زندگی می کنند% 11ایران امروزه بیش از 

ی، مدیریت جمع آوری زباله و بازیافت آن، و همین طور بیه  در گروِ پرداختن به موارد ذکر شده می باشد؛ یعنی تأمین آب و انرژ

 .کارگیری تکنولوژی های مناسب برحسب ضرورت

 

 چارچوب نظري

ناریه یاد شده اشیاره  . است( 1991) 1ناریه عمدة مورد استفاده در تحقیق حاضر مبتنی بر ناریه یادگیریِ آلبرت بَندورا 

به چارچوب مفهومی دارد که چگونه رفتار انسان تحت تأثیر مفاهیم یادگیری بر بسیاری از زمینه ها از جمله محیط زیست تأثیر 

اسان از رفتارشن. ناریه یادگیری اشاره بر این دارد که چگونه فهم یا جهان بینی فرد شکل می گیرد، یا تغییر می کند. می گذارد

با استناد به نارییه  . یادگیری بعنوان جنبه ای از تطبیق پذیری یاد می کنند؛ یعنی جریانی که تحت تأثیر آموزش اتفاق می افتد

 .یادگیری استفاده از منابع آب و رویاروئی با محیط زیست در حّد وسیعی می تواند تحت تأثیر قرار گیرد

. که داللت بر مضایق ناشی از فراهم بودن، کیفیت و مصرف منیابع آب دارد  خود مفهومی است  زیاده روی در مصرف آب 

این دو پژوهشیگر تفیاوت   . مطرح شده است  و مینا پاالنیاپان  توسط پیترگلیک 212 مفهوم زیاده روی در مصرف آب در سال 

ده اند تیا مشیخن نماینید کیه     های بین زیاده روی در مصرف آب های ت دیدپذیر، ت دیدناپذیر و آب های طبیعی را مطرح کر

 The World's)گرچه آب های زیادی روی سیاره زمین وجود دارد، منابع آب پاییدار وقابیل استحصیال رو بیه کیاهش اسیت       

Water 2008-2009 .)رئیس مثسسه سیاست زمین، اگرچه ادبییات فراوانیی درخصیود جیدال     (  21 )  از نار لِستِر براوُن

 .ب مسلماً تهدید واقعی آینده خواهد بودهای نفتی وجود دارد، جدال آ

در قالب این ناریه، بیا  . نیز استفاده شده است "گراندد تئوری"یا همان ( بنیاد -داده )در تحقیق حاضر از تئوری بنیادی  

(. Patricia, et al: 1986)مفهوم سازی جدید به تصویر جدیدتری از جامعه در زمینه های مختلیف میی تیوان دسیت یافیت      

با استفاده از ایین روش، میی تیوان بیه مطالعیۀ      . ساس این ناریه می توان به تفکر و مفهوم سازی داده ها و اطالعات پرداختبرا

  (.Glaser:1965)جمعیت های مختلف و زمینه های مختلف اجتماعی نائل آمد 
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 روش تحقيق و فرضيه تحقيق

قیق کیفی استفاده گردیده اسیت؛ یعنیی روشیی کیه در آن     در تحقیق حاضر بیشتر، و با توجه به طبیعت کار از روش تح 

روش یاد شده بعنوان یکیی از  . استفاده کرده است... محقق از روشهای مشاهده، مصاحبه، یادداشت ها، ژرنال ها، تحلیل اسناد و 

انسان، به علل حاکم بیر  در این گونه روش تحقیق، به دنبال پی بردن به رفتار . روشهای عمده در تحقیقات اجتماعی کاربرد دارد

بیا توسیل بیه    . موضوع پی برده است "چگونگی"و  "چرائی"از طریق این روش پژوهشگر به . این گونه رفتارها نیز میتوان پی برد

همینطیور، بیا پیرداختن بیه روش     . روش تحقیق مورد استفاده، جامعه شناس به چگونگی روند موضوع مورد مطالعه پی می بیرد 

در عین حال، با استفاده از روش تحقییق کیفیی،   . محقق به تولید اطالعات در قالب هدفمند آن پرداخته استتحقیق مورد نار، 

روش تحقیق میورد اسیتفاده در پیژوهش حاضیر براسیاس      . شناخت و فهم جامعی از کشف تمامیت وضعیت حاصل گردیده است

 گراندد تئوری"ناریه 
: اهداف تحقیق فرضیه عمدة تحقیق اینگونه قابل بییان اسیت  به دنبال ابعاد و . پایه گذاری گردیده است "

با توجه به مفهیوم سیازی   . «آموزش، یادگیری و پی بردن به منابع آب، منابع انرژی را حفظ، و توسعه شهری را پایدار می نماید»

الش اسیت تیا انعکیاس    یا همان تئوری بنیادی، پژوهشگر در تی  "گراندد تئوری"صورت گرفته در تحقیق حاضر و براساس ناریه 

 .نوینی از رابطه سه جانبه آب، انرژی و توسعه شهری ارائه دهد

 

 توسعۀ شهري و نيازهاي اساسی

مناطق شهری به عنوان موتورهای رشد جامعه به حساب می آیند، و به گونیه ای جیدی بیه منیابع انیرژی و آب وابسیته        

جوامع شهری که همواره به لحاظ کمیی و کیفیی   . نیز تأثیر می گذارندهستند، و در عین حال بر جریان منابع نایر انرژی و آب 

تصیمیمات تعییین کننیده    . رو به تغییر و گسترش می باشند، وابستگی اجتنیاب ناپیذیری بیه منیابع از نیوع آب و انیرژی دارنید       

ن خود ناشیی از سیاسیت   درخصود اینکه منابع آب چگونه مصرف شوند، صرفاً توسط مدیران منابع آب اتخاذ نمی گردد، بلکه آ

(. WWAP:2009 and 2010)های مربوط به امنیت غذا، توسعه صنعتی و اقتصادی، بهداشت عمومی و امنیت انیرژی اسیت   

جهت تأمین نیازهای مختلف تولید موادغذایی گوناگون، و  همچنین فعال کردن و مولد کردن بسیاری از منابع تولید، نیاز به آب 

بنابراین و از دیدگاه جامعه شناسی محییط زیسیت، بیه دنبیال گسیترش      . ویت قابل توجهی برخوردار استو انرژی از اهمیت و ال

شهرها همواره می بایست منابع آب و انرژی جهت بهره برداری های مختلف مورد توجه قرار گیرند؛ روی آن دو سیرمایه گیذاری   

بسییاری از کشیورهای رو بیه    . گسترش نقاط شهری بعمل آیید بیشتر صورت گیرد و همواره پیش بینی های الزم نیز با توجه به 

توسعه که به گونه ای ناموزون با رشد شهرنشینی و گسترش شهرها مواجه گردیده اند، هم زمان با چالش ها و محیدودیت هیای   

داختن به آنها، خیود  این در حالی است که عدم تأمین دو منبع یاد شده، و کمتر پر. مربوط به منابع آب و انرژی رو به رو هستند

 . کیفیت زندگی را به گونه ای منفی تحت تأثیر قرار می دهد

از آن جیا کیه امیروزه نحیوة     . شهروندان، منابع و بخش های مختلف خدمات، همگی متکی به عرضۀ انرژی و آب هسیتند  

هرنشین وابسته به نقاط شیهری  زندگی بسیاری از افراد در جوامع مختلف تغییر کرده است، اقشار زیادی تحت عنوان جمعیت ش

تأمین منابع آب و انرژی همواره می بایسیت در دسیتور   . شده اند، و بدین گونه تراکم جمعیت در نقاط شهری افزایش یافته است

این نکته نیز قابل ذکر است که با توسعۀ فرهنگی و بهداشتی صورت گرفتیه بیین شیهروندان    . کار برنامه ریزان شهری قرار گیرد

پاسخ به تقاضای رو به رشد انرژی خود در گروِ هزینه . ه های اخیر، سرانه های مصرف آب و انرژی نیز افزایش یافته استطی ده

 Hussey)بطور مثال پمپ کردن آب به نقاط شهری، نیازهای مربوط به انرژی را افزایش می دهد . های پایداری منابع آب است

et al.,2013 .)یزی همواره می بایست متناسب با روش زندگی موجود، نیازهای یاد شده را تأمین نمایید بنابراین، ناام برنامه ر .

به همین خاطر، دولت ها همواره می بایست سیاست های میان مدت و دراز مدت مورد نیاز را طراحی و به اجرا گذارند، که طیی  

                                                           
6
-Grounded Theory  
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د، و در عیین حیال سیرمایه گیذاری بیشیتری در      آن به طور مثال از ه وم جمعیت فراوان به نقاط شهری پیشگیری به عمل آیی 

 .خصود تأمین انرژی و منابع آب صورت گیرد

چالش های احتمالی در این خصود به عرضۀ آب کافی و مناسب مربوط می گردد؛ یعنی آن گونه عرضه ای که تضیمین   

شی از کمبود منابع آب، دست نیافتن بیه  بسیاری از جوامع امروزه با چالش های نا. کنندة سالمت انسانی و اقتصاد قدرتمند باشد

در عین حال، عرضۀ کافی منیابع  . آب سالم، کمبود انرژی و محدودیت های مربوط به استفادة از انرژی و ناایر آن مواجه هستند

آب و بیه دو منبیع   . یاد شده خود می تواند به سالمت انسانی، پویایی اقتصادی و توسعۀ اقتصادی به معنای عام آن من یر گیردد  

یارانیه هیای قابیل تیوجهی میی بایسیت تخصیین یابید         ... انرژی به عنوان عوامل عمدة تولید غیذا، صینعت، رشید اقتصیادی و     

(Komives et al., 2005 .)      کشورهای مختلف طی شصت سالۀ اخیر با دو مسئله قابل توجه روبه رو بیوده انید کیه خیود بیر

طبیعیی  . مهاجرت جمعیت - افزایش جمعیت،  -1: آن دو عبارت اند از. گذاشته اندمنابع آب و انرژی تأثیر قابل توجهی برجای 

همیین طیور، بیه دنبیال     . است که به دنبال افزایش جمعیت عرضۀ بیشتری می بایست به لحاظ منابع آب و انرژی صورت گییرد 

ر شرایطی که جمعییت مهیاجر کیه    افزایش مهاجرت تقاضا برای منابع یاد شده به گونه ای مضاعف احساس می گردد؛ یعنی و د

قبالً در نقاط روستایی زندگی می کرد، به سهولت از منابع آبِ در دسترس استفاده می کرد، همین طور بیه انیرژی کمتیری نییز     

 ...وابسته بود و 

وضعیت یا حرکت یاد شده خود در گرِو حّد مطلوب استفاده کیردن از آب بیه صیورت اسیتفادة م یدد، بازیافیت آب، بیه         

یکی از راه های حفظ و اسیتفادة مناسیب از آن، میدیریت مناسیب بیر      . حداقل رساندن ضایعات مربوطه و مدیریت بر تقاضا است

منابع آب، بازیافت آبهای مصرف شده به گونه ای که در مراحل بعدی جهت استفاده هیای متفیاوت از آبهیای استحصیال شیده،      

صرف به ویژه در نقاط شهری، خود به کنترل منابع آب هر چه بیشتر کمیک میی   همین طور، با اصالح الگوهای م. استفاده گردد

بنابراین، کشورها همواره می بایست با توجه به منابع انسانی خود، منابع آب و انرژی خود را همواره آینیده نگیری نماینید،    . نماید

 .وبه رو می گردنددر غیر اینصورت، محیط های شهری با بسیاری از چالش ها و تضادهای گوناگون ر

. حرکت و استفاده از انرژی و آب تحت تأثیر زیرساخت های موجود الگوهای استفاده از زمین و عملیات توسعه قرار دارند 

هرگونه استفادة مطلوب از منابع انرژی و آب خود در گروِ امکانات زیربنایی، چگونگی استفاده از منابع یاد شیده در بخیش هیای    

از آن ا که منابع آب و انرژی تا حّد زیادی محدود می باشید، جامعیه   . ی توسعه در یک جامعه مورد نار استکشاروزی، و چگونگ

به عبیارت  . شناسان محیط زیست عموماً توصیه بر این دارند که زمینه های فرهنگی الزم به جمعیت مصرف کننده منتقل گردد

ناسب با منابع موجود و در دسترس، می بایست به روز گردد، در غیر این دیگر، فرهنگ استفاده از منابع آب و انرژی همواره و مت

چنید دهیه اسیتفاده از    . صورت جوامع با بسیاری از چالش ها و محدودیت های مربوط به منابع آب و انرژی روبه رو میی گردنید  

یید پمیپ کیردن آب و سیسیتم     انرژی ارزان قیمت، همراه با حفر و ساخت میلیونها چاه خصوصی، بکارگیری تکنولوژی های جد

 (.World Bank, 2010)های آبیاری نامطلوب، من ر به استفاده بی حد و حصر از آب های زیرزمینی گردیده است 

در هر حال فهم و شناخت این قبیل تعامالت پیچیده بین عناصر زیربنایی، انسانی و طبیعی در محیط زیست بسیار مهیم   

زه با سرعتی بی سابقه رو به گسترش هستند، و در آن جمعیت شهرنشین در حال حاضیر در  در حالیکه جوامع شهری امرو. است

افزایش خواهید  % 2 این نسبت به  2 2 برآورد گردیده است، براساس پیش بینی های به عمل آمده تا سال % 2 سطح جهانی 

حفظ و نگهداری شرایط طبیعی به گونه ای که در  از این رو، ای اد امکانات زیربنایی مناسب، زمینه سازی روابط انسانی، و. یافت

حتی امیروزه بسییاری از کارشناسیان محییط     . آن سالمت محیط زیست حفظ گردد، خود از اهمیت قابل توجهی برخوردار است

زیست و شهرسازان بر این عقیده اند که ساخت و کالبد شهری متناسب با افزایش جمعیت شهری و گسترش شهرها می بایسیت  

به طور مثال، با ای اد ساختمان های مرتفع، به فضای طبیعی، فضای سبز، دریاچه ها و ناایر آن در نقیاط  . ح و به روز گردداصال

شهری می توان دست یافت؛ یعنی طراحی شهر به گونه ای که هم امکانات اسکان در آن فراهم می گردد، و هیم فضیای سیبز را    

 .ر این صورت، جامعه با بسیاری از چالش ها روبه رو می گرددمی توان زمینه سازی و ای اد کرد؛ در غی

گرچه منافع و دریافت های قابل توجهی از انرژی و آب تاکنون نصیب بسیاری از کشورها گردییده اسیت، در عیین حیال      
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سیالهای   آن چه مسیلم اسیت طیی   . فرصت های بالقوة آتی و منافع حاصل از آن برای سالهای آینده هنوز به خوبی روشن نیست

از . اخیر بسیاری از کشورها از امتیازات آب سالم، آب لوله کشی، انرژی های جدید و تسهیالت ناشی از آن بهره مند گردیده انید 

آن جا که بسیاری از منابع یاد شده محدود می باشند، جوامع مختلف همواره می بایست تا جایی کیه بیه نیازهیای آب و انیرژی     

در شرایط فقدان سیاست های جدید، دسیتیابی بیه   . خود را برای سالهای آینده نیز پیش بینی نمایندمربوط می گردد، موقعیت 

میلیارد نفر  جمعیت بیشتری وجود خواهد داشت، کمبود آب و فشارهای ناشیی از آن،    / ، که طی آن 2 2 آب سالم تا سال 

یاد شده خود تا حد زیادی پیچیده نیز میی نمایید؛    موضوع(. OECD, 2012 a)بطور فزاینده ای آشکار و احساس خواهد شد 

صرفاً به این خاطر که افزایش جمعیت همواره در کشورهای در حال توسعه ادامه دارد، و همزمان سهم قابل توجهی از جمعییت  

 .خواهد شدنقاط شهری را برای کار و سکونت انتخاب می نمایند؛ یعنی فرآیندی که احتماالً با مواردی از بحران روبه رو 

آینده نگری، خالقیت و رهبری یا مدیریت مناسب نیاز است تا نیازهای آب و انرژی مورد نیاز را با عطف به نقیاط شیهری    

آب و انرژی ( منابع)در جوامع شهری روبه گسترش، مدیریت و ناارت مستمر باعث می گردد تا توزیع نیازهای . بتوان توسعه داد

امروزه با توجه به مصرف باالی آب و انرژی بیه وییژه در نقیاط شیهری از ییک سیو، و مهیاجرت         .در حد مناسب آن صورت گیرد

پیوسته به ویژه از نقاط روستایی به نقاط شهری، چالش های مربوط به تأمین آب و انرژی بیش از هیر زمیانی در گذشیته ریاهر     

رو به افزایش اسیت، و آن   212 -1 2 بین سال های براساس شواهد موجود تقاضا برای دستیابی به انواع انرژی . گردیده است

این نکته نیز قابل ذکر است که آماده سیازی، تصیفیه و سیالم    (. EC,2012a)خود اثرات محیطی فراوانی نیز بر جای می گذارد 

ترمکعیب آب  به طیور مثیال، آمیاده سیازی هیر م     . سازی آب مورد نیاز، خود برای کشورها هزینه و بار مالی سنگینی را در بردارد

بنابراین، تأمین نیازهای مربوط به آب بیش از هیر زمیانی در گذشیته    . هزینه دربردارد 1تومان 22  تصفیه شده در ایران حدود 

این بدان معناست که مدیریت مناسب، بودجه کافی و ناارت مسیتمر الزم اسیت تیا منیابع آب میورد نییاز       . پیچیده تر می نماید

 .ان تأمین کردجوامع شهری را عمدتاً بتو

از آن ا که محیط شهری به طور مشترک از طریق رهبری و مدیریت از یک سو، و ساکنین شهر از سوی دیگر پدیید میی    

از این طریق و با اسیتفاده  . ، آموزش، و طرح های مشارکتی دارد(همکاری)آید، توسعۀ پایدار ناام شهری نیاز به تشریک مساعی 

همین طور، گسترش شیهرها بیا   . نیازهای مربوط به آب و انرژی را در نقاط شهری می توان تأمین کرداز مکانیزم های یاد شده، 

توجه به امکانات مربوط به منابع آب و انرژی می بایست صورت گیرد؛ در غیر این صورت بسیاری از موارد مربوط بیه محیدودیت   

 .راهر می گردد آب و انرژی و کمبودهایی از این نوع، در جامعه شهری مورد نار

 

 :امنيت اکوسيستم

چگیونگی  . کارکردِ امن اکوسیستم خود مبتنی بر تأمین انرژی، تولید سوخت اعم از بنزین و گاز و تولیید غیذا میی باشید     

دست یابی به موارد یاد شده، بهره برداری مناسب از آنها، سرمایه گذاری مناسب روی منابع یاد شده و ناایر آن، خود به سالمت 

در مطالعه ای که طی آن منابع مختلف انرژی های ت دیدپذیر برحسیب اثیرات محیطیی و    . امنیت اکوسیستم کمک می نمایدو 

اجتماعی که بر جای می گذارند، با یکدیگر مقایسه شده اند، انرژی دریافتی از قدرتِ توربین های بادی پایدارترین شناخته شیده  

همین طور، سالمت و امنیت اکوسیستم میی  (. Evans et al., 2009)ف آب ندارد است؛ صرفاً بدان جهت که آالیندگی و مصر

دست ییابی بیه انیرژی کیافی در هیر      . تواند به بهبود سطح زندگی، امنیت محیطی و در نتی ه ارتقاء کیفیت زندگی کمک نماید

لحاظ جغرافییایی و جمعیتیی، تیأمین     با توجه به توسعۀ شهری به. جامعه ای به عنوان زمینۀ اولیه امنیت اکوسیستم مثثر است

این در حالی است که جوامع . به حساب می آید( شهرها)انرژی خود امروزه به عنوان یکی از الویت های طراز اول این گونه نقاط 

ط کمتر توسعه یافته امروزه به گونه ای کنترل نشده با ح م باالی جمعیت مهاجر به نقاط شهری، و گسترش این نقاط بیا شیرای  

 از این رو، تأمین آب و انرژی به عنوان نیازهای اساسی و تعیین کننیده در ایین نقیاط بیه حسیاب      . محدود انرژی روبه رو هستند

                                                           
 
 .7931اسفند ماه   7( چیت چیان)به نقل از وزیر نیروی وقت  - 
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 .می آیند

تقاضای رو به افزایش انرژی، آب و غذا نشانگر خطراتی بیرای بخیش هیای دولتیی و خصوصیی، و همچنیین اکوسیسیتم         

عصیر حاضیر خیود شیاهد     . جدید در زمینه تکنولوژی ها و مشارکت هیای جدیید اسیت   هاست، اما در عین حال موجد ابتکارات 

تقاضای روز افزون منابع آب و انرژی توسط شهروندان برای مصارف مختلف از جمله مصارف خانگی، صنعتی، تولیدی و ناایر آن 

همیین  . آب و انیرژی اِ عمیال دارنید    در چنین شرایطی ناام های برنامه ریزی همواره می بایست ناارت بیشتری بر منابع. است

از این طریق . طور، آینده نگری نقاط شهری با عطف به نیازهای آب و انرژی همواره می بایست در دستور کار دولت ها قرار گیرد

 امروزه بسیاری از جوامع کمتر توسعه یافته با محیدودیت هیا و ضیعف   . به سالمت و امنیت اکوسیستم ها نیز می توان کمک کرد

های ناشی از منابع آب و انرژی روبه رو هستند؛ یعنی وضعیتی که خود بر انرژی، تولیدات موادغیذایی، بهیره بیرداری صینعتی و     

میی  ( آب و انیرژی )از این رو، کشورهای در حال توسعه با توجه به افزایش جمعیت خود، به منیابع  . ناایر آن تأثیر گذاشته است

 .بایست توجه کافی داشته باشند

راه حل های مربوط به امنیت آب، انرژی و غذا، و عملکرد مناسب اکوسیستم نیاز به همکاری مشترک و متقابیل دارد؛ در   

 غیییییییییر اینصییییییییورت فضییییییییای طبیعییییییییی و محیییییییییط زیسییییییییت شییییییییهری بییییییییه خطییییییییر     

 و بیییین   دسیییت ییییابی بیییه سیییالمت محییییط زیسیییت خیییود در گیییروِ همکیییاری هیییای بیییین بخشیییی     . میییی افتییید

فرهنگی نیز همواره اقشار مختلف را تحت تأثیر قرار می دهد؛ یعنیی   -آن جا که تغییرات اجتماعیاز . سازمان های مختلف است

معیارها و استانداردهای آنها را تغییر می دهد، دست یابی به انرژی، آب، موادغذایی کافی و عملکیرد مناسیب اکوسیسیتم، خیود     

. شیده بیه طیور مسیتقیم و غیرمسیتقیم رونیدی افزایشیی دارد        این بدان معناست که مصرف اقالم ییاد . اجتناب ناپذیر می نماید

بنابراین، جامعه شناسان محیط زیست می بایست پیش بینی های الزم را در این خصود با عطف بیه افیزایش نیازهیا بیه عمیل      

 .آورند

وع آبی دارد که غذا با توجه به م م( قیمت)تقاضای نسبی برای انرژی و آب متفاوت است، و آن بستگی به زن یرة ارزش  

این نکته نیز قابل ذکر است که به طور غیرمستقیم نیازهای مربیوط بیه آب، همیواره رو بیه افیزایش      . در تولید آن به کار می رود

توصیه های پزشکی در زمینۀ استفادة بیشتر سبزی ات و موادغذایی گیاهی به طور مستمر و در طیول سیال خیود ای یاب     . است

ورد نار از امکانات مربوط به منابع آب بیشتری برخوردار باشد؛ یعنی منابع آبی که در تولید اقالم ییاد  می نماید که یک کشور م

در عین حال، گسترش زیرسیاخت  . از این رو، به طور غیرمستقیم، زن یره مصرف همواره روند افزایشی دارد. شده به کار می رود

 ...دازد؛ نایر گرم شدن زمین، از بین رفتن جنگل ها و ها خود محیط زیست را به اَشکال مختلف به خطر می ان
 (Toman et al., 2011.) 

کل انرژی مصرفی جهت تولیدات کشیاورزی بیه کیار گرفتیه میی شیود؛ در مقابیل بخیش         % 2 در عین حال، تنها حدود  

آن می رسد، که خیود در  عایمی از انرژی مصرفی در بخش صنایع و همچنین به عنوان سوخت به مصارف وسایل نقلیه و ناایر 

در عصر حاضر و در شرایطی که جمعییت جهیان بیه    . بخش صنعت و وسایل نقلیه آلوده کنندة محیط زیست به حساب می آیند

میلیارد نفر افزایش یافته است، دست یابی به انرژی و توزیع مناسب آن امروزه برای بسیاری از کشورهای رو به توسعه  1بیش از 

 .محیطی نمود پیدا کرده است-مسئله اجتماعیخود به عنوان یک 

به لحاظ تاریخی حفارت اکوسیستم ها خود به عنوان مانعی سر راه تولیدات موادغذایی شیناخته شیده اسیت، و ایین در      

حالی است که خدمات و دستاوردهای اکوسیستم جهت تولید موادغذایی اهمیت حییاتی داشیته، و بیه تناییم جرییان و بهبیود       

از این رو، رشد فضای سبز و محیط زیست خود نقش مثثری در افیزایش بهیره وری و بازگشیت بیه     . کمک می نمایدکیفیت آب 

جوامع امروزی با توجه به خصوصییات صینعتی، شیهری و تیراکم جمعییت خیود از ییک سیو، و نییاز بیه           . اکوسیستم سالم دارد

به همیین خیاطر   . حفارت از محیط زیست خود اقدام نمایندموادغذایی از سوی دیگر، همواره می بایست به شکلی محتاطانه به 

                                                           
8
- Inter-sectoral 
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 .دولت ها امروزه نهادهای خاصی را به حفارت محیط زیست و حرکت مطلوب اکوسیستم خود مأمور کرده اند

 

 مشکالت درهم تنيده

توسیعه یافتیه، و در   از آن جا که دو عامل آب و انرژی امروزه بستگی فراوانی به یکدیگر دارند، بسیاری از کشورهای کمتر  

عین حال با رشد باالی جمعیت به راحتی نمی توانند منابع آب و انرژی خود را بیه لحیاظ کمیی و کیفیی هماهنیگ و متناسیب       

سازی نمایند، به همین خاطر، این قبیل کشورها امروزه عموماً با چالش های مربوط به تولید موادغذایی، محدودیت های مربیوط  

منابع انرژی و ناایر آن مواجه هستند؛ یعنی وضعیتی که در آن بسیاری از نابسامانی ها راهر گردییده، و   به حمل و نقل، کمبود

از مصیرف  % 2 قابل ذکر است که زن یره تولید و عرضۀ غیذا خیود نییاز بیه حیدود      . بر یکدیگر تأثیر متقابل بر جای گذاشته اند

 (.FAO, 2011a)انرژی کل جهان دارد 

اقتصیادی و نایایر آن، بیا     -ژی به خاطر تغییرات طبیعی، تحوالت سیریع تکنولوژییک توسیعۀ اجتمیاعی    بخش های آب و انر

گسترش فضاهای شهری، تغییر کاربری منابع کشاورزی و طبیعی و ناایر آن، هر ییک  . محدودیت های متقابلی رو به رو هستند

از به انرژی در بخش های مختلف همواره رو به افزایش است، در حالی که نی. در جای خود بر منابع آب و انرژی تأثیر گذاشته اند

این خود بسییاری از چرخیه هیای اقتصیادی، تولییدات      . در مقابل منابع آب طی سالهای اخیر با روند کاهشی رو به رو بوده است

بیه  . أثیر قرار داده اسیت موادغذایی، وضعیت قیمت ها، امکان دست یابی به مواد مورد نیاز و ناایر آن را بین ملل مختلف تحت ت

همین خاطر، بسیاری از کشورها امروزه با مشکالت درهم تنیده ای رو به رو هستند؛ یعنی جریانی که نسل های آتی را نیز تحت 

 .تأثیر قرار خواهند داد
ونه نگرانی تکنولوژی های انرژی و آب با محدودیت های درونی رو به رو هستند که می بایست در از میان برداشتن این گ 

 9با توجه به شرایط یاد شده، جوامع روبه توسعه امروزه می بایست بخیش هیای تحقییق و توسیعه    . ها با یکدیگر همکاری نمایند

 .خود را هر چه بیشتر تقویت نمایند تا از مشکالت مربوط به منابع آب و انرژی به تدریج بتوان پیشگیری به عمل آورد

مدیریت مثثر به گونه ای که براساس یک نوع ارتباط منطقی بیر محیدودیت مربیوط     پیش گرفتن سیاست های مناسب و 

دولت ها به ویژه در کشیورهای رو بیه توسیعه آن گونیه سیاسیت هیایی را میی        . به آب و انرژی بتوان فائق آمد، توصیه می گردد

 .آن تأمین و مدیریت نمایندبایست اتخاذ نمایند، تا بهره برداری از منابع آب و انرژی خود را در قالب مطلوب 

این بیدان معناسیت کیه    . این گونه تالش ها برای دولت ها، جوامع و کشورهای شمال و جنوب بسیار ارزشمند خواهد بود 

کشورهای رو به توسیعه کیه امیروزه بیا     . تأمین موادغذایی در کشورهای مختلف نیز وابسته به تأمین منابع آب و انرژی می باشد

در حال گسترش شهرنشینی خود می باشند، الویت بیشتری می بایست برای منابع آب و انرژی قائیل گردنید؛    سرعتی بی سابقه

در . در غیر اینصورت با م موعه ای از بحران ها و محدودیت های اقتصیادی، اجتمیاعی و محییط زیسیت رو بیه رو میی گردنید       

بود غذا یا کمبود دسترسی به مواد غذایی دچار سوء تغذییه  میلیون نفر از جمعیت جهان بخاطر کم 12 حالیکه براساس برآورد 

 9/ جهان بیه رقیم جمعیتیی حیدود      2 2 ، پیش بینی های جمعیتی حکایت از این دارند که تا سال (FAO, 2013a)است 

 (.UNDESA,2012)میلیارد نفر خواهد رسید 

 

 انرژي اخذ شده از آب

ذخایر . با منشأ طبیعت قابل ت دید از اهمیت قابل توجهی برخوردار استانرژی حاصله از نیروی آب به عنوان انرژی پاک  

اینگونه منابع اغلب دارای استفاده های چندگانه ای نیز می باشند؛ یعنی باعث کنترل سیل ها، تأمین آبییاری، صینعت شییالت،    

منشأ طبیعت قابل ت دید، خود امیروزه در  بنابراین، استفاده از انرژی با . کشتیرانی داخلی، سود گردشگری و ناایر آن می گردند

ذخایر آبی از این نوع خود تضمین کنندة بهره برداری های چندگانه نیز از نوع موارد . بسیاری از کشورها به کار گرفته شده است
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را  از این رو، و از دیدگاه جامعه شناسی محییط زیسیت، کشیورها همیواره میی بایسیت منیابع آب و انیرژی خیود         . فوق می باشد

انیرژی حاصیل از آب طیی قیرن     . بازسازی و نوسازی نمایند تا بدین وسیله نیازهای رو به افزایش جوامع خود را پاسیخگو باشیند  

 در حییالی کییه طییی قییرن بیسییتم   . بیسییتم جهییت دسییت یییابی بییه بییرق، اسییتفاده هییای فییراوان صیینعتی داشییته اسییت      

یایی را بیه دنبیال داشیته اسیت؛ یعنیی آثیار سیوء اکولوژییک و         انرژی های غیرالکتریکی انواعی از آلودگی های محیطی و شییم 

از اهمیت مضاعفی برخوردار   21 حتی طی سال  12اجتماعی را بر جا گذاشته است، احیاء و تقویت نیروی حاصله از قدرت آب

، خود ای اب میی  وابستگی های اقتصادی، اجتماعی و مصرفی رو به افزایش شهروندان، اعم از نقاط شهری و روستایی. شده است

بانک جهانی نیز دست ییابی  . نماید تا سرمایه گذاری های بیشتری جهت دستیابی به منابع برق حاصل از قدرت آب صورت گیرد

کمبود ایین نییرو خیود در    . به توسعۀ اقتصادی با بهره گیری از انرژی اخذ شده از منابع آب را به طور وسیعی توصیه کرده است

بنابر آن چه که گفته شد، یکی . بات ورود مقادیر فراوان کربن را به محیط زیست و فضا فراهم آورده استبسیاری از جوامع موج

 .از ضرورت های جوامع عصر حاضر تولید انرژی هر چه بیشتر جهت پاسخگویی به نیازهای چندگانه و رو به افزایش است

 

 نتيجه

و انرژی را با تأکید بر نقاط رو به گسیترش شیهری مینعکس     تحقیق تحلیلی ان ام شده ضرورت هر چه بیشتر تأمین آب 

نقاط شهری امروزه به مثابه پناهگاه جمعیت مهاجر به حساب می آیند؛ یعنی نقاطی که شیرایط زنیدگی آنهیا، سیبک     . می نماید

ی و شهرهای کوچک و این نوع نحوة زندگ. زندگی آنها و بطور کلی الگوهای مصرف آنها سریعاً و بطور گسترده ای تغییر می کند

بزرگ هر یک در جای خود نیاز به منابع آب و انرژی بیشتری دارند تا نیازهای غیذائی، بهداشیتی، مصیرفی، اشیتغال، طبیعیی و      

سبک زندگی شهری خود همواره سرانه مصرف آب و انرژی را بطیور اجتنیاب ناپیذیری    . محیط زیست آنها را بتوانند تأمین نمود

کشورهای مختلف طیی شصیت   . ن آب و انرژی خود تضمین کننده سالمت انسانی و اقتصاد قدرتمند استتأمی. افزایش می دهد

آن دو . ساله اخیر با دو مسئله قابل توجه رو به رو بوده اند، که خود بر منابع آب و انرژی تأثیر قابل توجهی بر جای گذاشیته انید  

هرگونه استفاده مطلوب از منابع آب و انرژی خود در گروِ امکانیات   در عین حال،. عبارتند از افزایش جمعیت و مهاجرت جمعیت

هر گونه تعلل در تأمین منابع یاد شده، خود محدودیت ها و نارسائی های مربوط به تیأمین  . زیربنائی و زیرساخت های الزم است

انحرافات اجتماعی و اقتصادی را  غذا، گران شدن مواد غذائی، از دست رفتن سالمت محیط زیست و بسیاری دیگر از آسیب ها و

 .به دنبال دارد؛ و آن خود از دیدگاه جامعه شناسی بسیار قابل تحلیل و استنتاج است
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