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  مشکل ناشناختۀ جهانی:بحران آب
 دکتر حسین رحیمی

 
. است عناصر زیست       ترین     از اساسی       یکی   آب: چکیده

سانی از عوامل    برخورداری از آب سالم برای نیازهای ان         
اساسی و به منزلۀ عامل تمدن شناخته شده است، به طوری            

های مختلف   که همواره مورد احترام جوامع بوده و رودخانه        
  در سراسر جهان،  نزد جمعیتهای ساکن در آن نواحی اهمیت             

 .داشته و مورد تقدّس بوده است زیادی 
ند توا  کشوری بدون اطمینان از داشتن آب نمی            هیچ      

 بدون  و اجتماعی و سیاسی خود را حفظ کند و         ثبات اقتصادی   
کاهش میزان آلودگی جو،  امنیت نسلهای آتی از نظر آب و             

طریق، توسعۀ  پایدار فقط در حد یک شعار        غذا مبهم و، بدین   
 . دلفریب باقی خواهد ماند

      امروزه کمبود و آلودگی آب، زندگی میلیونها نفر از             
خصوصاً کشورهای فقیر را به شدت با خطر         ساکنان زمین،   

 درصد جمعیت جهان    80از نگاه آمار،    . مواجه ساخته است  
 درصد از ذخایر آب سالم و بهداشتی دسترسی            20تنهابه  
بیماریهای ناشی از آب آلوده نیز عامل بسیاری از             . دارند

 .مرگ و میرها در کشورهای فقیر جهان است
ته است که کشتار آن به         ناشناخ  مشکلی           بحران آب 

 مـراتب از بـیماریهای مـسری چند صد سال پیش و بیماران 
 
 
 

ایدزی و تمام جنگهایی که در سطح جهان جریان دارد،              

ای اندیشیده نشود و بشر به خود     اگر چاره . بیشتر خواهد بود  
بار  ای به  ای نه چندان دور فاجعه      نیاید، بحران آب درآینده    

کام مرگ    میلیونها نفر ازمردم جهان رابه     خواهدآوردکه ساالنه 
 ما برلبۀ  تیغ تیزی نشسته و شاهد          در واقع،  امروزه  . بفرستد

با  خود را در مقایسه         که   نسلی  . نابودی نسل خویشیم   
تواند راه را برنابودی     دهد،نمی گذشتگان خردمندتر جلوه می   

اختۀ  در این مقاله برآنیم تا یکی از مصیبتهای ناشن      . خود ببندد 
هدف آن  . جهانی یعنی بحران آب را مورد بررسی قرار دهیم        

حلهایی، جلوی   است که با شناخت این بحران و با ارائۀ راه          
ای که ممکن است در آینده نسل بشر را تهدید کند               فاجعه

نتیجۀ  تحقیق حاکی از آن است که قرن بیست و          . گرفته شود 
 فقر و    بحران یعنی، . یکم، قرن بحران آب خواهد بود         

 جـهان، رشـد چـشمگیر       های عـظیم مـردم    بدبختی توده 
انـحرافات اجتماعی، درگیریها و جنگ و جدالهای                
خانمانسوز و افزایش تنشهای حادّ سیاسی در عرصۀ جهان           

 . که همگی نسل بشر را با تهدیدِ جدّی مواجه خواهد کرد
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 مقدّمه
دهندۀ  آب به عنوان یکی از عناصر چهارگانۀ  تشکیل             

 جهان خلقت، در اشکال مختلف چون اقیانوس، دریا،            
ها،   همواره منبع الهام رؤیاها،  افسانه    ... دریاچه، رودخانه و  

اساطیر، شعر، داستان و حتی موسیقی و مذهب بوده              
ه به این    در کرۀ زمین وابست      در حالی که حیات    . است

توجهی به دلیل فراوانی،     عنصر با ارزش است،متأسفانه کم    
باعث نابودی تدریجی آن    ...  ارزانی،  در دسترس بودن و       

ای که عالئم بحران از مدتها پیش هویدا بوده          شده به گونه  
 دور، جهان    ای نه چندان   و با ادامۀ روند موجود، در آینده      

 . ختای عظیم مواجه خواهد سا را با فاجعه
 روزه در حال افزایش و              گرچه جمعیت جهان همه   

سطح زندگی نیز در حال ارتقاست ـ که این امر باعث              
شود؛ ولی   تقاضای بیشتر و افزایش سطح مصرف آب می        

منابع آب شیرین جهان در بهترین حالت، ثابت و حتی             
امروزه کمبود وآلودگی منابع آبی،       . رو به کاهش است    

کرۀزمین،خصوصاً کشورهای   نفر ازساکنان زندگی میلیونها   
براین اساس، نشان دادن    . کند  شدت تهدید می    فقیر را به  

آبی  آبی و بی   اهمیت آب در زندگی بشر وتهدیدی که کم        
متوجه ساکنان زمین و خصوصاً کشورهایی که در مناطق          

اند،  خشک جهان، از جمله ایران، واقع شده       خشک و نیمه  
به دلیل عدم    . دهد  را شکل می    مهمترین انگیزۀ  تحقیق   

وجود بحران جدّی در خصوص آب، در عرصۀ  جهانی           
تا اواخر قرن بیستم، تحقیقات زیادی دربارۀ مشکل               

امروزه . آبی  و پیامدهای آن، صورت نگرفته است            کم
سرنوشت بشر جهانی شده و ما انسانها همگی ساکن یک          

. مسیارۀ مشترکیم که بایستی در حفاظت از آن بکوشی            
آبی به صورت یک مشکل جهانی          آبی و بی    اینک کم 

. مطرح و در مناطق مختلف دارای شدت و ضعف است           
در این مقاله بر آنیم تا کلیاتی راجع به اهمیت آب در                
زندگی بشر، پراکندگی منابع آبی جهان،  مصارف                

آبی برای   آبی و بی    گوناگون آب و تنشهایی را که کم         
 جمله منطقۀ خاورمیانه و      بعضی از مناطق و کشورها از      

ایران ایجاد نموده، بررسی و پیشنهاداتی در خصوص            
 استفـادۀ پایدار از منابع 

 

 
 .آب و جلوگیری از بروز فاجعه ارائه کنیم

 

 بیان مسئله
جمعیت، خصوصاً در      افزایش      دلیل  حاضر به  در حال    

کشورهای فقیر و از طرفی ارتقای سطح زندگی، سرانۀ            
طح جهان افزایش و، به تبع آن، کمبود         مصرف آب در س   

  از مناطق شدیداً احساس      منابع آب سالم در بسیاری          
 میلیون در هر     90با افزایش جمعیتی در حدود       . شود می

جمعیت کرۀ  زمین و برداشت بیش از حدّ و نیز             سال به   
 این کمبود تشدید و در نتیجۀآن       آلودگی منابع آبی زمین،    

تماعی در عرصۀ  جهانی،        حادّ سیاسی و اج        تنشهای
خشک  خصوصا ً کشورهایی که در نواحی خشک و نیمه          

رو، قرن حاضر ،  قرن      از این . قرار دارند، بیشتر خواهد شد    
بحرانی که اگر از همین حاال همۀ       . بحران آب خواهد بود   

ساکنان سیارۀ  زمین با احساس مسئولیت جمعی به فکر            
چندان دور،  طومار     ای نه     در آینده  جویی نیفتند،      چاره

از کشورها را درهم نوردیده وجهان را با تراژدی           بسیاری  
  این بحران از دو جنگ      . غمناکی مواجه خواهد ساخت    

تاکنون  ای که    جهانی اول و دوم و تمامی جنگهای منطقه        
بارتر  در عرصۀ  جهانی بین کشورها به وقوع پیوسته فاجعه        

ساز  ر،  خود زمینه  حاض شاید بحران آب در قرن    . خواهد بود 
 .سوم باشد جنگ جهانی

 
 اهداف تحقیق

شناخت اهمیّت و ارزش آب به عنوان یکی از عناصر اساسی            
حیات و نقشی که این مادّۀ  ارزشمند در تحول و تکامل                 
تمدنهای انسانی داشته است،  بررسی وضعیت منابع آبی             
شیرین جهان،  مصرف آب و، مهمتر از همه، تهدیدی که               

سازد و نیز    آبی در سالهای آینده متوجه بشر می        و بی آبی   کم
حلهایی در جهت کاستن هر چقدر اندک از فجایع             ارائۀ راه 

 . اهداف این تحقیق است  مصیبت جهانی از جمله این
 

 روش تحقیق
 تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی است که درتحلیل مسائل

 منـابع  در عرصۀ  حیـات دارد از   که مربوط به آب و نقشی
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 .ای استفاده شده است موجود کتابخانه

 
 آب و تمدن

آب . آب مهمترین عامل حفظ حیات موجودات است          
و،   خانگی،  صنعتی،  تجاری        مزارع،  مصارف    آبیاری  برای

این . سرانجام، در تولید مواد غذایی بسیار ضروری است        
رو،  از این . کاالی گرانبها،  ارزشی به اندازۀ حیات دارد         

 ، مطالب بسیاری در خصوص         ریزان دانشمندان و برنامه  
 نظریۀ   بر اساس «. اند داشته اهمیت و ارزش آن، بیان          

 هیدرولیک در پیدایش شهرها،  آبیاری زمینهای قابل             
کشت،افزایش جمعیت و تراکم آن در نواحی مساعد             

در شهرهای سومری   . شود طبیعی باعث پیدایش شهرها می    
 نظامی، از ثروت و درآمد شهرها         برای نگهداری نیروی  

شد و ثروتها و درآمدهای شهری نیز از                استفاده می  
منظم آبیاری به    حاصلخیزی خاک و وجود یک سیستم         

سیالبهای منظم بهاری، با سدّها وکانالهای       . آمد دست می 
این سیستم  . رسید ، به بخشهای مورد نیاز می        مهار شده 

. ل،  بسیار مؤثر بود   آبیاری در به دست آوردن مازاد محصو      
سومریها با آگاهی از روشها وتکنیکهای آبیاری،  به مازاد           

یافته وعالیترین تمدن شهری را با امتیازاتی        دست محصول  
 1.»شدبنا نهادند که از آن حاصل می

جغرافیدان آلمانی،  نظر خویش را چنین بیان          ،2راتزل      
 هوانگهو،    گنگ،بزرگی مانند نیل،      های رودخانه«:کند می

 سن، تایمز،  یانگ تسه، دجله وفرات، تیبر، پو، دانوب، الب،       
پی تقریباً پایۀ  همۀ تمدنهای      هودسن، اوهایو ومیسی سی    
 3».اند سواحل حاصلخیزشان بوده

، جغرافیدان آمریکایی،با مطالعۀ     4      السورث هانتینگتن 
میزان بارندگی   گیرد که کاهش    شهرهای قارّۀ آسیا نتیجه می    

غربی آسیا وآسیای مرکزی موجب از بین رفتن          ر جنوب د
و ویرانی   گردیده آب سارهاوچاههای  جویبارها،چشمهرودها،

 تدریجی مراکز کشاورزی ونقاط آباد وپرجمعیّت را فراهم 
های آب شور  با نقصان        ساخته است تا آنجا که دریاچه      

 واردات و بخارشدن تدریجی آبها و محدودکردن وسـعت 
 5.ای در اختیار کاروانها قرار داده است اههای تازهخود،  ر

 25   …مشکل : بحران آب     

 
، دیگر جغرافیدان آمریکایی    6فیرچایلد. ای  .       جانسون

، رودها را محل    اصول جغرافیا درکتاب خود تحت عنوان     
رودها در طول    «:  دانسته است       سیاسی  تبادل جریانات 

اسی ـ اجتماعی بوده و     سی تاریخ تمدن،محورتحوالت مهم  
 جنگهای متعددی  بر سر کسب امتیازات آن در طول تاریخ،       

 7».به وقوع پیوسته است

 ریشه در آثار او دارد،      9که نظریۀ هیدرولیک   8مارکس      «
معتقد بود تطوّر تمدن در شرق،  مسیری متفاوت با تطوّر            

براین اساس،  . تمدّن در غرب و مستقل از آن داشته است         
 10 دانشمندان اخیر مارکسیست به نام کارل ویتفوگل       از یکی

 در   از این دیدگاه به مسئلۀ پیدایش حکومتهای باستان           
 که گسترش و     و معتقد است    و آسیا پرداخته      خاور نزدیک 

شامل آبیاری در    (تداوم نظام آبرسانی در سطح وسیع           
،  مستلزم یک قدرت مرکزی       )کشاورزی وکنترل سیالبها   

اد قدرت پایه و اساس حکومتهای           است که این نه      
 11.»دهد استبدادی شرقی را تشکیل می

در ایران، پیدایش،  توسعه    « گفتۀ  دکتراصغر نظریان           به  
گزینی شهرها به تبعیت از ویژگیهای خاص زمانی         و مکان 

های دور تا امروز،  در وابستگی و            و مکانی از گذشته     
ایران نیز با     و نقشۀ شهرهای        نزدیکی آب شکل گرفته    

بدون شک به موازات     . همین امر ترسیم گردیده است      
پیشرفتها وتوسعۀ کشاورزی آبی و باألخره تکنیک قنات،         
 گسترش فضایی شهرها و افزایش جمعیت آنها، نقش آب          

 ».12افزایش یافته است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٤٢و ٣، ص ١٣٧٣حسين شکوئى، . ١  

2. Ratzel 

 .73، ص 1376حسین شکوئی، . 3
4. Ellsworth Huntington  

 .71همان، ص  حسین شکوئی، . 5
6.  Johnson  A. Firchaild 

 .118ص . فیرچایلد. ای. 7
8. Marx 
9. Hydroulic 
10. Karl Wittfogel 

 .60زاده، ص مجید یوسف. 11
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 اره دونور، سال اول، شم پیک    26

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

      
آب، نقش بسیار مهمی در          که    شود    می       مالحظه   

 با نقصان    ای که هرجا منابع آبی     گونه سازی داشته به     تمدّن
بر پیکر جوامع     زیانباری     اثرات   آن  تبع است،  به  شده مواجه   

 .وارد آمده است
 

 منابع آبی کرۀ زمین
ا و  زمین را اقیانوسه     درصد سطح   8/70درحال حاضر،    

مقدار آبی که در این پهنه وسیع       . دریاها اشغال کرده است   
 میلیون کیلومتر مکعّب      1370جمع شده، کمی بیش از        

ها  های مجاور قاره   مقدار آب موجود درسطح و الیه     . است
ها و آبهای زیرزمینی،  در       ها ،  رودخانه   که شامل دریاچه  

 آب  . ناچیز است     اقیانوسها خیلی     با مقدار آب      مقایسه
 هزار کیلومتر    230های سطح زمین در مجموع          دریاچه

وجود دارد   در رودخانه     مکعّب  و، آبی را که درهرلحظه       
حجم آبی که در    . اند کیلومتر مکعّب ، محاسبه کرده    1200

 24ای و کوهستانی وجود دارد حدود            یخچالهای قاره 
 16میلیون کیلومتر مکعّب  و مجموع آب موجود تا عمق            

 میلیون  200قسمت باالیی پوستۀزمین درحدود     کیلومتری  
 میلیون  60کیلومتر مکعّب  تخمین زده شده که نزدیک به           

کیلومتر مکعّب  آن تا عمق پنج کیلومتری سطح زمین قرار           
گرفته و با امکانات تکنیکی فعلی به آسانی قابل دسترسی           

 .است
سطحی، حدوداً تا    های         آبهای زیرزمینی فقط در الیه     

در این  . شود  متر، به طور طبیعی، تعویض می         800قعم
وجود  قسمت حدود چهار میلیون کیلومتر مکعّب  آب            

عالوه بر مقادیر فوق، مقداری آب به صورت              . دارد
رطوبت در خاک ومقداری هم به شکل بخار آب در               

جدول  13.های باالیی پوسته قرارگرفته است      سطح و الیه  
ر بخشهای مختلف آب    شمارۀ یک ، حجم آبهای موجود د      

کره و میزان درصد آنها را در مجموعِ آب قابل دسترس             
 .دهد نشان می

 

 

آب قابل دسترس در مجموع آب کرۀ زمین از  ) 1 (جدول شمارۀ  

 14لوویچ. ل. م

 
 درصد کل

 هزار  به حجم 
 کيلومتر مکّعب 

 آب

 اقیانوسها و دریاها 1370323 93/93
آبهای زیرزمینی قابل  60000 11/4

 دسترس
آبهای زیرزمینی درمنطقۀ  4000 27/0

 فعّال
 یخچالها 24000 65/1
 ها دریاچه 230 016/0
 رطوبت خاک 83 055/0
 بخار آب در هوا 14 001/0
 ها رودخانه 2/1 0001/0
100% 2/145465 

 جمع

       
 94      آن گونه که از جدول فوق پیداست، نزدیک به             

زمین در اقیانوسها و دریاها جمع      درصد تمام آبهای سیّارۀ     
های  آب قابل دسترسی موجود در سطح و الیه       . شده است 

ها اگر چه نسبت به آبهای اقیانوسی خیلی            سطحی قاره 
انسان   در حیات      که  آید، ولی از نظر نقشی     ناچیزبه نظر می  

ای   ویژه   خشکیها دارد،  از اهمیت      روی و همۀ جانداران     
 کیلومتر مکعّب   448000 حدود     هرسال. برخوردار است  
 کیلومتر مکعّب    72000آب از سطح دریاها و اقیانوسها و          

. شود از سطح خشکیها به وسیلۀتبخیر به اتمسفر منتقل می        
 کیلومتر   109000حجم بارش روی خشکیها حدود           

 15.مکعّب  تخمین زده شده است

 

 مصارف گوناگون آب
ای انسانی از   برخورداری از آب صاف و سالم برای نیازه        

 . جمله شرب، کشاورزی و صنعت از عوامل اساسی است
 ساکن در نواحی خـشک  عنصرحیاتی را مردمان اهمیّت این

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .3 و4جمشید جداری عیوضی،ص . 13
 .5جمشید جداری عیوضی، ص. 14
 .همان جا. 15

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  

 
 

د؛ آنجا که یک قطره از آن،            دانن خشک بهتر می    ونیمه
 16. ارزشی برابر با زندگی دارد

در بعضی موارد    .       مصارف آب بسیار متنوّع است       
توان از کاالیی جانشین استفاده کرد،  در حالی که در              می

جدول ذیل  . مواردی برای آب،  هیچ جانشینی وجود ندارد      
و ها از آب را به همراه کاالی جانشین            مهمترین استفاده 

 .دهد درصد مصرف هر استفاده  نشان می
 

 17ها از آب مهمترین استفاده) 2 (جدول شمارۀ

 استفاده جانشین درصدمصرف

 نوشیدن ندارد 1ـ15

 مصارف خانگی دیگر ندارد 1ـ15

 شهری/ همگانی مصرف ندارد 1ـ15

 مصرف احشام ندارد 1ـ15

 آبیاری ندارد 10 ـ80

 کشتیرانی زمینی ونقل حمل 0 ـ10

 انرژی آبی دیگر منابع انرژی 0

 معادن ندارد 1ـ5

 خنک کردن صنایع هوا 0ـ3

 آوری عمل مکانیکی 0ـ10

 دیگر مصارف مکانیکی/ هوا  0

 تفریح وسرگرمی ندارد 0

استفاده ازسیالبهای  اراضی کاربری مدیریت 0
 خطر کم

       
آید،  در بسیاری موارد            آن گونه که از جدول برمی       

در مواردی  . توان برای آب جانشینی در نظر گرفت         مین
هم که قادر به تعیین جانشین باشیم، باز کاالی جانشین،            

آبی  آبی و بی    بنابراین، کم . کارآب را انجام نخواهد داد      
ای  گونه  متصوّر نیست،  به     که حدّی برای آن     مصیبتی است 
بهداشتی و   از مسائل      منابع آبی، گذشته        که با کاهش   

بیماریهایی که حادث خواهد شد،  بخشهای کشاورزی و          
صنعت نیز مختل شده، تولیدات کاهش یافته،  معادن              

 ایجاد خواهد شد که حتّی بیان        ای بسیاری تعطیل و فاجعه   
 .نماید آن بسی مشکل می

 

 27   …مشکل : بحران آب
 

 بحران آب مشکلی ناشناخته
 به منابع طبیعی  مبارزه برای دستیابی درسرتاسر تاریخ بشر،

 همواره  موادمعدنی ونظارت بر این منابع،       زمین،چون آب، 
یکی از علل اصلی تنشها و برخوردهای مسلّحانه بوده             

 کشمکش اما در اثر تخریب سریع کیفیت این منابع،        . است
یابد ودربعضی موارد،    می برسردستیابی به آنهاپیوسته شدّت   

نابع به سرعت به    تخریب،نابودی ویا کمیابی یکی از این م      
در مورد آب،در درجه    . شود المللی تبدیل می   یک تنش بین  

اول، این تنش دامن کشورهای همسایه، یعنی کشورهایی         
چنان که  . گیرد  میرا که در منابع آبی دارای اشتراک هستند،       

 شبکه از کلّ رودهای     214طبق اظهارنظر آقای لستربراون،     
اند ونزدیک به    کاصلی جهان بین دو یا چند کشور مشتر        

 درصد مردم جهان برای تأمین آب آشامیدنی و آبیاری           40
 رودخانه اصلی متکی    214و نیروگاههای آبی خود به این       

ای بین   های رودخانه  دوازده حوضه از این حوضه    . هستند
در نتیجه، بر سر مسائلی       . اند  کشور یا بیشتر مشترک      5

مانند منحرف کردن آب وکم شدن جریان آب                   
 آلودگی صنعتی رودخانه،  شورشدن والی            خانه،رود

  سیلها در اثر فرسایش     گرفتگی بستر آن وشدّت یافتن         
 18 .گیرد در می خاک،  نزاع و مشاجره 

، پطرس غالی، وزیر امورخارجه      1985 در اوایل سال          
مصر هشدار داد که در منطقۀ ما جنگ بعدی بر سر آبهای            

ئل سیاسی وتقریباً در     نیل درخواهدگرفت نه بر سر مسا       
جدول . تمام مناطق دنیا مشاجراتی مشابه در جریان است        

الملل بر سر آب در نیمه دهۀ           شماره سه اختالفات بین    
 19.دهد هشتاد را نشان می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
16. R. L. Heathcote, P 253. 
17. I.G. Simmons, P94. 

 .287اون ، ص لستر بر. 18
 .288لستر براون ،همان ،  ص. 19
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 المللی برسرآب در اختالفات بین ) 3(جدول شمارۀ 

 20نیمۀ دهۀ هشتاد
 نام رودخانه کشورهای درگیر در مسئله موضوع مشاجرات

 نیل مصر،اتیوپی،سودان  آب سطح جریان

 دجله وفرات عراق،سوریه، ترکیه دبندی، جریان آبس

لیتانی، 21رود اردن، اسرائیل، لبنان، اردن، سوریه میزان جریان آب
 یارموگ

 22  سوئلیسند، هند، پاکستان آبیاری
 گرفتگی، جاری  الی

 شدن سیل
 میزان جریان آب

  هندبنگالدش ،
 

  الئوس،تایلند، ویتنامکامبوج،

 گنگ
 

 مکونگ

  رفتن ین سدبندی، ازب
 زمینها به علت طغیان آب

 23پارانا  برزیلآرژانتین،

 24لوکا شیلی، بولیوی آب سدبندی،شورشدن

آب،  آب،جریان شورشدن
 26شیمیایی زمین آلودگی

، 25ریوگرانده ایاالت متّحده، مکزیک
 کلرادو

 27بزرگ های دریاچه ایاالت متّحده، کانادا منحرف کردن آب

 راین غربی فرانسه،هلند،سوئیس،آلمان یآلودگی صنعت

 28زاموس مجارستان، رومانی آلودگی صنعتی

  شرقی،آلمان چکسلواکی،آلمان آلودگی صنعتی
 غربی

 29الب

 
 درگیریها و           درحالی که درقرن بیستم، ریشۀ  اغلب       

 گاز، فلزات وسایر منابعی    جنگها برسر منابعی چون نفت ،     
بود که بعضاً قابل تجدید نیز هستند؛ درقرن حاضر، جنگها          

مکشها بر سر منابع حیاتی چون آب وخاک ، که در            و کش 
. شرایط بسیارخاصّی قابل تجدیدند،  صورت خواهدگرفت     

روند روبه رشد جمعیت و افزایش سطح زندگی، فشار بر          
ای که این منابع،      گونه منابع آب وخاک را افزایش داده به       

قدرت تجدیدپذیری خود را از دست داده ،  تنشهای حادّ           
 عرصه جهانی به وجود خواهد آورد و،            سیاسی را در   

ویکم، قرن بحران آب و جنگ        بدین ترتیب ، قرن بیست     
بر این اساس است که بسیاری از        . بر سر آن خواهد بود     

آبی  نهادها و سازمانها و دانشمندان در خصوص فاجعۀ  کم        
ای که طبق برآوردسازمان     به گونه . اند آبی هشدار داده   و بی 

در حدود یک میلیارد و        ،   حاضر ملل متّحد،  در حال     
 دویـست مـیلیون نـفر از مـردم جـهان فـاقد آب سـالم و 

 

 
 میالدی به دو      2025اند که این رقم تا سال            بهداشتی

همچنین،.  میلیون نفر افزایش خواهد یافت     300میلیارد و   
 درصد ذخایر آب     20 درصد جمعیت جهان تنها به         80

بیماریهای ناشی ازآب   ....  سالم و بهداشتی دسترسی دارند    
 مورد مرگ ومیر در        10 مورد از هر        7آلوده،  عامل    

منابع آب یکی    . ... کشورهای فقیر شناخته شده است      
ازمحدودیّتهای عمدۀ  توسعۀ  بیش از یک سوم از                 

 کشور،  28میالدی،  1990درسال  .کشورهای جهان است   
  میلیون نفر، با فشار ناشی از کمبود آب        335جمعیّت   با کل 

اند،  درحالی که این رقم تا سال        و یا کمیابی آن مواجه بوده     
 کشور درسطح دنیا خواهد رسید که        52 به حدود    2025

متأسّفانه اغلب این کشورها نیز دارای درآمد سرانۀ پایینی          
 30 .هستند

بینی سازمان ملل متّحد،  در سال              همچنین، طبق پیش  
م جهان در معرض     میلیارد نفر از مرد     5/4 بیش از    2050

صدمات وزیانهای جدی ناشی از کمبود و آلودگی آب            
 سال  50بر اساس آمار موجود،  در       . قرار خواهند گرفت  

 نفری که درکشورهای مختلف     4آینده،  حداقل یک نفر از      
کنند با مشکل جدی کمبود آب دست به               زندگی می 

 31.گریبان خواهند شد

شر به خود نیاید،     ای اندیشیده نشود و ب             اگر چاره 
ای به بار     ای نه چندان دور فاجعه       بحران آب در آینده    

 میلیون نفر از     5خواهد آورد که ساالنه چیزی درحدود         
مردم جهان را به کام مرگ بفرستد؛ چنان که، در حال                

 32 .کشد  ثانیه یک کودک را می8حاضر، آب آلوده هر 
یماریهای  درصد از کلّ ب    80 طبق گزارشهای موجود،        « 

  مـیلیارد مورد و بـیماری  5/1 کشورهای در حال تـوسعه، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : از این منبع اخذ شده است3جدول شمارۀ 
20. World Watch institute, based on various sources. 
21. Jordan, Litani, Yarmuk 22. Sutlei 
23. Parana   24. Lauca 
25. Rio Grande,Colorado 26. Agrochemical Pollution 
27. Great Lakes   28. Szamos 
29. Elbe 

 .59، ص1378، شهریور ماهنامۀ آب و محیط زیست. 30       
 . جامعۀ امروزروزنامۀ . 31       
 . آریاروزنامۀ. 32       
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ز حدود یک سوم از بستری شدگان بیمارستانها ناشی ا            
 33.آب آلوده است

      طبق نظر سازمان ملل متّحد،  در حال حاضر، یکی از           
  توسعه با آن    در حال       کشورهای   که  جدّیترین مشکالتی 

 که   ای گونه  است؛  به       ذخایر آب  اند،  مربوط به       مواجه
البته ، مشکالت   . بسیاری ازنواحی بحرانی است      وضعیت 

 در ارتباط با وضعیت      مربوط به منابع آب در این نواحی       
هر ناحیه    و هوایی      و شرایط آب   جغرافیایی، توپوگرافی   

 34.است

درمدل فرضی خود به     35درمیان جغرافیدانان،پیترهاگت       
با   فرضی       کشوری میان    زا    تنش گانه    عوامل دوازده  

 4کند،  که حداقل یک سوم یعنی          همسایگانش اشاره می  
ستقیم و غیر مستقیم به منابع      مورد از این عوامل به طور م      

خط تقسیم  : اند از  این عوامل عبارت   .آب بستگی دارد   
ای که کانون آبگیر آن در یک         رودخانۀ مرزی، رودخانه آب،

وی، . کشور وحوضه آبریز آن در کشور دیگر است             
ای و دریایی را از عوامل          همچنین، مرزهای آبی دریاچه    
 36.داند تنش آفرین میان کشورها می

، تحلیلگر منابع آب خاورمیانه، معتقد       37    توماس ناف   
سرانجام سرنوشت اراضی اشغالی      است که     است تنها آب  

 38.وجنگ و یا صلح در این منطقه را مشخص خواهد کرد
، در مطلبی تحت       39هومور دیکسون  .اف.       توماس

به » محیطی وخشونت گروهی    کاستیهای زیست «عنوان  
بحران کمیابی منابع    « : نویسد میتاریخ معاصر    نقل از    

کشاورزی، آب گوارا،     زیست محیطی به ویژه زمینهای         
جنگلها،  ذخایر شیالت در نواحی کلیدی و مهم جهان به           

ای زمینۀ بروز خشونتهای گروهی را         طور قابل مالحظه   
وی در ادامه از جنبش چیاپاس در مکزیک        . کند فراهم می 

ن ودیگر کشورها یاد    و برخوردهای قومی درهند وپاکستا    
 میلیارد نفر در جهان،     2/1شود که بیش از     کرده و متذکر می   

آب آشامیدنی بهداشتی ندارند و تعداد زیادی        به    دسترسی  
روی  از آنها ناچارند برای تهیه آب مورد نیاز مایلها پیاده           

 40.کنند
 

 29   …مشکل : بحران آب

 
نون زمین را تهدید    که اک  تردید در میان همۀ بالیایی          بی

کند ـ اعّم از بیماریهای مسری، معضالت بهداشتی،              می
فجایع طبیعی چون سیل ، زلزله، طوفان ونیز جنگ،               
گرسنگی و سایردشواریهای انسان ساخت،  ـ آنچه بیش از         

خشک در بسیاری از     همه خصوصاً درمناطق خشک و نیمه     
 مصیبت کشورهای فقیر تهدیدگرِ حیات بشری است،          

کمبود آب، از سویی، و       . ل از بحران آب است         حاص
رویه در این مناطق، از      تأثیر مصرف بی   شورشدن آن تحت  

 بر کاهش میزان محصول اثر گذاشته و  این امر         سوی دیگر، 
باعث کمبود موادّ غذایی و، در نتیجه، گرانی تهیّۀ آن و              
موجب بروز صدمات جدی بر پیکر جوامع انسانی               

و ارتقای تکنولوژی، که منجر به       رشد جمعیت   . گردد می
شود، به   برداری بیشتر از منابع و محیط طبیعی می            بهره

ساز  همراه گسترش فعالیتهای بشری، که فرایندهای آلوده        
دهد،  موجب افزایش فشار برمنابع        محیط را افزایش می    

 منابع آب   در نتیجۀ چنین روندی،   .  شود محیط زیست می  
  گردد و  می یرات کمّی وکیفی  نیز باسرعت بیشتر دچار تغی     

 .آورد ای جهانی به بار می  چندان دور فاجعه  نه ای در آینده
 

 بحران آب در خاورمیانه وایران
 جهان،  کشورهای منطقه      کشورهای مختلف   شاید در میان  

خاورمیانه و شمال آفریقا پیش از همه جا آبستن حوادث           
اهیت اگر م  . آبی خواهند بود     آبی و بی     ناشی از کم    

کاهندۀ منابع آب، تعارضات گستردۀ منافع ملّی کشورهای        
فزایندۀ   آفریقا، رقابتهای سنتی،  رشد     خاورمیانه و شمال     

شهرنشینی، صنعتی شدن شتابان،  افزایش جمعیت ،باال           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4،  ص77،  خرداد ماهنامۀ آب ومحیط زیست. 33
34. United Nation, P20. 
35. Petter Huget 

 .1374دُره میرحیدر، : برای اطالع بیشتر رجوع شود به. 36
37. Tomas Naf 

 .39،  ص36، شمارۀ  آب ومحیط زیستماهنامۀ . 38
39. Tomas.F.Homer Dixon 
40. Idem, P170. 
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 در این کشورها در       را... استانداردهای فرهنگی و    رفتن  
نظر بگیریم، دیری نخواهد پایید که منطقه  درگیر جنگهای         

این در حالی است که ضعف سیاستهای          . ویرانگر شود 
برداری از منابع آبی،       ملّی اکثر کشورهای منطقه در بهره       

نگرانیهای امنیتی ، اختالفات وتعارضات تاریخی،سیاسی،       
 منجر به  ای اقتصادی، طلبیها و رقابته   قومی ومذهبی،  افزون  

. تشدید بحران و وخامت اوضاع در این منطقه خواهد شد         
 کشمکش بر سر منابع آب      از سالها پیش، به طور پنهانی،      

در . در میان بسیاری از کشورهای منطقه در جریان است          
حال حاضر، کشورهای زیادی در منطقۀ خاورمیانه با             

ات متحده   کشورهایی چون قطر، امار   اند، بحران آب مواجه  
عربی،  عربستان سعودی،  اسرائیل، لیبی،  مصر، یمن،             

همچنین، ... .  کویت،  سوریه، ایران، پاکستان،  افغانستان و      
همین امر ممکن است    . آب مشکل بزرگ اسرائیل است     «

ورشدن  در خاورمیانه به عنوان عامل مهمّی در شعله             
جنگی تمام عیار محسوب شود وشاید برای مدّتها موتور          

که یکی   چنان. ای شود  اصلی امّا پشت پردۀ نزاعهای منطقه     
 رودخانه   آب به   به لبنان را دستیابی      از دالیل حملۀ اسرائیل   

همچنین، بسیاری معتقدند که جنگِ       » 41.دانند  می  لیتانی 
. آیندۀ میان اعراب و اسرائیل بر سر منابع آب خواهد بود           

ها آب است که    تن« : چنان که توماس ناف نیز اذعان داشت      
در  اشغالی و جنگ و یا صلح         سرانجام سرنوشت اراضی    

 »42.را مشخص خواهد کرد منطقۀ خاورمیانه 
عبور کمربند بیابانی و اقلیم              منطقۀ  مذکور به دلیل       

حساس و شکننده،  یکی از حسّاسترین مناطق جهان به            
درخاورمیانۀ عربی طبق   ” که   چنان. لحاظ منابع آبی است   

 ، منابع آبی به نصف آنچه در سال         2000بینیها تا سال     شپی
اشتراک منابع آب در      .  بوده،  کاهش یافته است       1975

بسیاری از کشورهای منطقه نیز از قدیم باعث مشاجرات          
بوده و در آینده، مشکالت حادّ سیاسی و امنیتی ایجاد              

بعضی از کشورها چون عربستان سعودی، به       . خواهد نمود 
گذاری  ع بخشیدن به اقتصاد کشور و سرمایه         منظور تنوّ 

ای را برای    عواید حاصل از نفت، طرحهای بلند پروازانه        
 اند، بـه آبادکردن صحرا با استفاده از آب بـه اجرا گذاشـته

 

 
ای که با استفاده از آبهای زیرزمینی، امروزه این                گونه

مرغ و لبنیات مازاد بر مصرف خود را            تخمکشور، گندم، 
های زیرزمینی   اما آبِ موجود در سفره     . کند تولید می نیز  

این کشور که طی هزاران سال جمع شده و قابل تجدید             
نیست،  شدیداً کاهش یافته چنان که در مدّت کمتر از ده             
سال ذخیرۀ  آب به میزان یک پنجم کاهش یافته است و              

 به کلی   2007بر اساس تخمینهای به عمل آمده در سال           
د و این کشور را با بحران جدّی آب              تمام خواهد ش   

 43“.مواجه خواهد ساخت
      ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای خشک و نیمه            

 از جمله کشورهایی است    خشک جهان درمنطقۀ خاورمیانه،  
ای که هر امروزی     که با بحران آب مواجه است ، به گونه         

د، گذر که به عنوان آیندۀ دیروز بر مردمان این سرزمین می         
 گزارش   طبق. شود  بدتر و بدتر می      آب وضع مربوط به     

 در کشور ایران، سرانۀ منابع آب، حدود         اطّالعات روزنامۀ
 متر مکعّب  برای هر نفر بود و         8600 سال قبل بالغ بر      40

 میلیونی کنونی به رقمی درحدود       60با جمعیت بیش از      
 متر مکعّب  در سال برای هر نفر کاهش یافته است            2200

 متر مکعّب  در سال برای       2000و چنانچه این شاخص به      
 .گردد هر نفر برسد، کشوراز نظر آب بحران زده تلقّی می

شود  بینی می   ، پیش  همشهری      طبق گزارش روزنامه     
 میزان سرانه منابع آب ایران که در سال            2025در سال   

 متر مکعّب  برای هر نفر در سال بوده،          7025 معادل   1990
 متر مکعّب  سقوط کند که، در         860 تا   776 بین    میبه رق 

 .واقع،  زنگ خطری برای کشور است
، یکی از راههای مقابله با      خراسان      به نقل از روزنامۀ     

در . وضعیت بحران آب در کشور، سیاست آب است           
 150حالی کـه استانـدارد سرانۀ مصرف آب در سطح دنیا          

فانه در حال حاضر در      ساعت است،  متأسّ   24لیتر در مدّت    
 . لیتر است400 لیتر و در برخی شهرها 320ایران باالی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.عصر آزادگانروزنامة . ٤١  

 .39 ص،36،  شمارۀ آب ومحیط زیست ماهنامۀ. 42
43. World Resources..., P17. 
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 سیستم بوروکراتیک   در کشورهایی چون کشور ما که           

دهی به    دولتها عموماً مجبور به باج      بر آن حاکم است ،      
بدین طریق که بیشترین    .شوند پرجمعیّت می  مراکزمسکونی

 عمدتاً در جهت پاسخگویی به نیاز      گذاریهای ملّی،  سرمایه
مردم ساکن در شهرهای بزرگ چون پایتخت اختصاص          

. شهرهاستشرب   های آن تأمین آب    یابدکه یکی ازجنبه   می
توجّهی به نقاط کوچکتر، خصوصاً        همین امر باعث کم    

روستاها شده ودر نتیجه سیل عظیم مهاجرین را از                
کند که مورد     روستاها وشهرهای کوچکتر روانۀ اماکنی می     

در نتیجه دولتها در شهرهای      . اند توجّه بیشتری واقع شده   
بزرگ این کشورها، همه روزه با افزایش تقاضای آب             

گذاری بیشتری را طلب و      ه شده که این امر سرمایه      مواج
 .گردد این فرآیند تکرار می

 
 آب و توسعۀ پایدار جهانی

تواند ثبات   هیچ کشوری بدون اطمینان از داشتن آب نمی        
 اقتصادی، اجتماعی واکولوژیکی خود را حفظ کند       سیاسی،

ای  این در حالی است که بدون تثبیت گازهای گلخانه            
یّت نسلهای آینده از نظر آب و غذا نیز تأمین           اتمسفر،  امن 

شود و  صلح جهانی ، که در گرو توسعۀ  پایدار جهان             نمی
 .است، در حدّ یک شعار دلفریب باقی خواهد ماند

کنند تا اتّفاقی بیفتد،           معموالً، مردم ومسئوالن صبر می    
شناسی به عنوان    آینده. پردازند گاه به تشریح علل آن می      آن
های تحقیق که در امر توسعۀ پایدار دارای           ی از حوزه  یک

اهمیت به سزایی است، هرگز از ارزش عملی واالیی              
برخوردار نبوده است؛ چون تحت هیچ شرایطی وقوع یک         

 در این مورد به     . توان تحمّل کرد   کشتار همگانی را نمی    
الزم است  . نگار آینده باشیم   خصوص ناگزیریم که وقایع    

ذشت زمان رامتوقّف و رابطۀ  آدمی را با          به جای آنکه گ   
آینده قطع کنیم،  امکان تولّد نسلهای آینده را فراهم آوریم؛          

رسد، تمامیّت   هدیۀ گرانبهایی که از آینده به زمان حال می        
بنابراین، در امر توسعۀ پایدار منابع        . معنی زندگی است  

 نگار آنچه در   شناس باشیم تا وقایع    آب جهان بایستی آینده   
   و 44که   الـرتس مـبناست  بر این .  خواهد افتاد آینده اتفاق

 31   …مشکل : بحران آب

 
نگری دستیابی به توسعه پایدار        ، با آینده   )1991(همکاران

در عرصۀ  منابع آب را شامل فرایندهای مختلف                  
های   سامانه  برداری و نگهداری   ریزی و طرّاحی،  بهره    برنامه

اصّ دیگری دانسته، برای نیل به        منابع آب و شرایط خ      
 :کنند توسعۀپایدار درمنابع آب،شرایط ذیل را پیشنهاد می

های آبی در گرو     ـ طرّاحی و مدیریت مؤثر پروژه     فنّی    •
 .ایجاد تعادل بین متغیّرهای عرضه و تقاضا قرار دارد

هایی نبایستی اثرات منفی      ـ چنین پروژه   محیطی زیست •
 . باشند ه  محیطی دراز مدت داشت زیست

  توسعه و مدیریّت      مربوط به        های هزینه کلّـ مالی    •
 .ها باید قابل برگشت باشد پروژه

ها حمایت و تمایل     جامعه باید از این پروژه    اجتماعی ـ    •
خود را برای بازپرداخت خدمات ارائه شده از طریق           

 .ها ابراز کند این پروژه
ی، ریز ـ نهادهای مسئول بایستی توان برنامه         نهادی   •

مدیریّت،  ردیابی و ایجاد تطابق با شرایط متغیّر را              
 45“.داشته باشند

هایی ازیک تهدید جدی زیست محیطی             امروزه جلوه 
تخریب و نقصان بیش    .شود  جهانی مشاهده می   در عرصۀ 

از حدّ منابع طبیعی از جمله آب، خاک،  جنگلها و مراتع،            
حافظ زندگی   زیستی همراه با سیستمهای      شیالت و تنوع  

 نظام اقلیمی، چرخۀ  اقیانوسها، و چرخۀ          اُزن، الیه چون   
که همگی ریشه در جهل انسان دارند،            ...اتمسفری و 

مصیبتی که کشتار   . ای جهانی به بار آورند     توانند فاجعه  می
آن به مراتب از بیماریهای مسری چندصد سال پیش و             

جریان  جهان    درسطح  بیماران ایدزی وتمامی جنگهایی که    
نماید قبل از     بنابراین، الزم می   . داشته،  بیشترخواهد بود    

بر این اساس،    . وقوع حادثه، جلوی آن گرفته شود         
استراتژیهای ذیل در جهت جلوگیری از بحران آب              

 :شود پیشنهاد می
 ـ کنتـرل فقر، تضاد طبقاتی و تضاد میان سکونتگاهها در1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
44. Alarets 
45. Peter Loucks, P27. 
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عنوان بزرگترین آلودگی زمان،     فقربه. المللی عرصه بین 

ناخواسته باعث افزایش جمعیت و آن نیز تبعات             
فراموش نکنیم  . محیطی به دنبال دارد     مختلف زیست 

ت،  همچنین   بارور اس   که سفرۀ فقیر تهی امّا بسترش      
،  عدالت غیرممکن و بدون       )برابری(بدون مساوات    

 .عدالت هرگز صلحی به وجود نخواهد آمد
پذیرانه میان کشورهای    ـ همکاری آگاهانه ومسئولیت   2

شناسد و   حد و مرز نمی      آلودگی  . ثروتمند و فقیر   
تمامی انسانها از ثروتمند و فقیر ساکن یک سیّارۀ             

 .اند مشترک
برداری  یتی مطلوب و کارامد در بهره       ـ  ایجاد مدیر  3

 .بهینه از منابع آب موجود در جهان
   آب  نوین و کارامد در مصرف       ـ ایجاد روشهای      4

 .خصوصاً  در بخشهای کشاورزی و صنعت 
 .ـ کاهش مصرف سرانۀ  آب5
 .های مطلوب از آنها ـ بازیافت فاضالبها و استفاده6
سایر  ه  که ب   شرب از آبی        ـ جداسازی شبکۀ  آب    7

 .رسد، خصوصاً در شهرهای بزرگ خانگی می مصارف
 ـ انتقال آب از مکانهای برخوردار و مستعد ودارای          8

 .آب مازاد به اماکن نیازمند
 .ـ  تحقیق وجستجو برای دستیابی به منابع جدید آب9

     
کلیدحل بسیاری از مسائل     رسدکه       چنین به نظرمی  

ب، در گرو توجهات    محیطی واز جمله بحران آ     زیست
درحالی که اگراین طورتصورکنیم که       . سیاسی است 

 مقدم برموضوعات محیط    بقا  وثبات سیاسی دولتها،     
زیست و مسائل مربوط به آن است، سخت در                

زیرا این پتانسیل وظرفیت تحول جمعیتی        . اشتباهیم
ثباتی،حرکتهای  باعث بروزبی  زیست محیطی است که    

جنگهای  متعدد وگاه      جمعیتی، تنشها وبرخوردهای    
توسعۀ  بنابراین برای رسیدن به      . گردد سوزمی خانمان 

تمامی کشورها و     پایدار در عرصۀ  منابع آب، بایستی        
خود را به کار      انسانهای ساکن درآنها، تمامی توان        

 های منابع آب برای  طراحی و مدیریـت سامانه. گیرند
 

 
زمند مشارکت  تحقّق اهداف توسعۀ  پایدار در جهان نیا          

  همگانی است و کلیّۀ کسانی که در امر توسعه و مدیریّت            
 دخیل هستند، همواره باید اثرات سیستم را در            منابع آب 

تغییرات اجتماعی، اقتصادی و همچنین نهادهای مسئول و         
الزم است مدیریّت این        . زیست ارزیابی کنند     محیط

 .ر گیردتابع شرایط محیط جغرافیایی قرا)  آب(عنصرحیاتی 

 نتیجه
هیچ کشوری بدون اطمینان از داشتن آب، قادر نیست             

این . ثبات اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی خود را حفظ کند        
 که امروزه کمبود و آلودگی منابع آبی،             است درحالی  
میلیونها نفر از ساکنان زمین، خصوصاً کشورهای         زندگی  

ه طبق  کند؛ چنانک  شدت تهدید می   فقیر و روبه رشد را به       
 درحدود یک میلیارد     ،1990متحد در   ملل سازمان گزارش

ودویست میلیون نفر از مردم جهان،  از آب سالم و                 
بینی شده که این رقم تاسال         اند و پیش   بهداشتی محروم 

نفرافزایش خواهد   دومیلیارد وسیصدمیلیون  میالدی به 2025
 که،  هشتاد درصد     است گزارش آمده    همچنین درآن .یافت
 سالم و      درصد ذخایر آب     20جهان،  تنها به    ت  جمعی

 مورد از هر    7 آلوده،  عامل   دارند و آب   بهداشتی دسترسی 
 مورد مرگ و میر در کشورهای فقیر شناخته شده              10

دهد  گزارش می 1990ملل در  عالوه براین ، سازمان     . است
منابع آب، یکی ازمحدودیّتهای عمدۀ  توسعۀبیش از            که
   28 که در آن سال،    هان است، چنان  سوم ازکشورهای ج   یک

 میلیون نفر با فشار ناشی      335کشور با جمعیتی در حدود      
شود  بینی می  اند وپیش  از کمبود آب و یا کمیابی آن مواجه       

 کشور و شاید هم     52 به حدود    2025که این رقم تا سال      
متأسّفانه . ارقامی بسیار قابل تأمل است      بیشتر برسد که     

یر،  کشورهای فقیرند که درآمد سرانه      اکثر کشورهای درگ  
 .آنها پایین است
آب، مشکلی جدّی است که باعث فقر  بحران       بنابراین،

و بدبختی بخش عظیمی از مردم جهان شده،                    
 جنگ وجدالها وتنشهای حادّ      درگیریها،اجتماعی،  انحرافات

 سیاسی را افـزایش داده و، بـدین طـریق، نـسل حاضر را
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حلّ این بحران در     . ی جدّی مواجه کرده است     با تهدید 

گرومشارکت آگاهانه،  عالمانه و گستردۀ  تمامی کشورهای       
پس بایدتمامی مردم با کلیّۀ  نیروها و             . جهان است  

 امکانات و استعدادهابرای مقابله با این مشکل جهانی            
 .بسیج شوند
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 33   …مشکل : بحران آب
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