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  چکیده 

تامین ارتقاي انتظارات وکیفیت و اقتصادي شهرها تحوالت ساختار با رشد اقتصادي، رشد جمعیت شهري، همزمان

ي مهمی از دیدگاه مدیریت ها مسایل و چالش واست یافته  افزایش ریسک خطرات طبیعی و انسان ساختوندان، نیازهاي شهر

آب و « به عنوان میالدي توسط تشکیالت سازمان ملل متحد 2011سال  .مطرح می شود آب و محیط زیست شهري

همیت آب براي جمعیت روبه گسترش شهري ا  هب گانیی، توجه همها تا با تدابیر و برنامه است نامگذاري شده »شهرنشینی

جایگاه بنا به دالیلی  امااست،  شده حالیکه نقش خدمات مدیریت آب شهري به مرور زمان دچار تحوالت مهمیدر .شودجلب 

بر اساس  .یستن مشخصروشنی و دقت کافی  به ریزي تعاملی و راهبردي مدیریت شهري هنوز در فضاي برنامهمدیریت آب 

، تامین آب و سایر خدمات مرتبط براي اقتصاد شهري از حالت منبع با ارزش و کمیاب براي جهان يبعضی از شهرهاتجربیات 

حوادث  سایر ها و کننده در خشکسالی مواقع عادي فراتر رفته و بلحاظ تاثیر تعییندر هاي اقتصادي شرب و بهداشت و فعالیت

مقاله این  .ستا هگرفتمورد توجه قرار بر موازین پایداري، زي مجدد اقتصاد شهريبازساتر از همه  مهم غیرمترقبه و تغییر اقلیم و

واقتصاد شهري، به  ریت آبمدی میانارتباطات ودو سویه کردن بهم پیوستگی در مسیر ابهامات کاهش برخی از  هدف با

ریزي  بهبود برنامه در مسیربررسی وه در ادام. پردازد می هریک توسط دیگري هاي یسیاستهاي  انتخاب دراثرگذاري  يها قابلیت

 بهره برداري مطالعه، چارچوب مفهومی توسعه یافته در ایناز ، مشهد شهرياقتصادبریز و ه آدر سطح حوضمدیریت آب 

  .است هشد

  

  ها و زیرساختپایدار شهرنشینی، رشد اقتصادي، اقتصاد شهري : کلیدي واژگان
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  مقدمه

قتصاد ا هدیدگا زا  هبویژ ها با یکدیگر رتباط آنا  ههستند ک یادي و توسعه پایدار سه مفهومشهرنشینی، رشد اقتص

نقش زیر ساخت اهمیت در این میان جایگاه و . ستا ههاي تجربی زیادي بود تحلیل پردازي و مطالعات و شهري، محل نظریه

 2008کمپ نیج(ستا  هید بوده و اخیراً این تاکید موکد شدهمواره مورد تاک ،اي آبی اي و غیرسازه تدابیر سازههاي شهري، نظیر 

در یک این تاکید  ،)بویژه یونسکو(قبل از اقدامات اخیر موسسات وابسته به سازمان مللتا  اما). UNHABITAT 2011 و

ي آماري و ها از نظر مطالعات تجربی و تحلیل .ستا هنداشت بارزو برجسته اي نمودریزي تعاملی و راهبردي  فضاي برنامه

ون بن اسمیت ( ستنی از روشنی و دقت کافی برخوردار نیز موضوع )ز نظر اقتصاد شهريا هبویژ(ریزي هماهنگ عملیاتی  برنامه

2006.(  

رود آب به عنوان  انتظار میدر این نگاه . ها یک سویه استریزي شهري، نگاه به زیرساختدر نظام برنامهبطور کلی، 

 .و باید به مقدار کافی تامین شوند در اقتصاد شهرها نقش مهمی بعهده دارند اي مصارف گوناگوننهاده و کاالي نهایی بر

 شهري اقتصاد رونق در ي هستند کهدیگر موثر هاي جنبه از ها سیالب و ها ها و روان آب آوري و مدیریت اصولی فاضالب جمع

ز ه اامکان استفاد ،ها در محیط شهري نیز ز جمعیت و فعالیتبا توجه به تمرک بعالوه،. و باید مورد توجه باشد بسیار موثرند

در صورتیکه بجاي  هبویژ. شودمی وري و بازدهی آب فراهم  هاي واحد و افزایش بهره مزایاي اقتصاد مقیاس در کاهش هزینه

  ).2006ون بن اسمیت ( تاکید بر تراکم بیشتر باشد وسعت بخشیدن شهرها

ک سویه در مدیریت شهري شرایط مطلوب فراهم نشد یا بسیار پرهزینه بود چه باید کرد؟ اما اگر در ادامه این نگاه ی

تصادي در محیط قهاي ا موجودیت برخی از فعالیت وري، رشد و یا اساساً بهره ،و کیفی منابع آب کمی محدودیت شرایط در

هاي  ها و سیالب ها، رواناب آلودگیبدلیل پیامدهایی چون گسترش  همچنین. دنگیرمیشهري در معرض تردید جدي قرار 

مدیریت ریسک آب مباحث جدیدي چون توجه به ها و حوادث غیرمترقبه و تغییر اقلیم،  شهري، نشست زمین، خشکسالی

مطمئنا در آینده مورد تاکید و توجه  وتدریج دست باال پیدا کرده نسبت به تغییرات پیرامونی، بسازي شهرها  مومقا شهري و

براي  دراین گسترهاز گذشته  رکارآمدتتعاملی ودو سویه،  چارچوب هاي تحلیلیتعیین  از اینرو، .د گرفتنخواه بیشتري قرار

مدیریت آب شهري  فعال و تعاملی نقش اهمیت بنابراین ارزیابی. خواهد داشتاي  اقتصاد شهري پایدار اهمیت تعیین کننده

اقتصاد  موجود و آینده هاي و مقابله با چالش مشترك دن مسایلتخفیف و یا برطرف کر با هدف ،مجموعه مدیریت شهريبا

                           .ستا هشد یحائز اهمیت روز افزون ،شهري

نامگذاري کرد تا بر  »آب براي زندگی«المللی  میالدي را دهه بین 2005-2015 مجمع عمومی سازمان ملل دهه 

نقش  نسانیا هکه هرچند آب همواره در جامع تهشداو اعالم . ر مهر تایید بزنداهمیت آب براي توسعه پایدار و ریشه کنی فق

را بر کارایی  ببکار گرفت تا تاثیر آاي  ویژهباید تدابیر و تمهیدات مدیریتی  ،اما براي پایداري این نقشرد دا محوري به عهده

سال ). UNESCAP 2006( آبی حفاظت کردهاي مهم  از زیست بوم را کاهش و يا هت ویران کنندااقتصادي افزایش، خطر

تامین نامگذاري شد تا یادآور اهمیت آب براي  »آب و شهرنشینی«به عنوان  بآ هنیز توسط تشکیالت هماهنگ کنند 2011

  ). UNWATER 2011( در سراسر جهان باشد يرش شهرتجمعیت رو به گسو کیفیت زندگی جامعه نیازهاي پایه، معیشت 

 با استفاده ازکردن مبانی بهم پیوستگی و تعامل مدیریت آب با اقتصاد شهري پایدار نروش این مقاله اصلی هدف

پس  .ته استخپردا این عرصه مبانی نظري وتجربی بهبخش بعدي به این منظور .  است معتبر بین المللیهاي جدیدودیدگاه 

 مدیریت آب شهر مشهد ،عمومی شرایط  هایی،هاي ن دربخش .ستا همعرفی شد استفادهتحلیلی مورد  -مفهومیچارچوب از آن 

 .ستا  شدهارائه و توصیه ها واقع  و ارزیابی به عنوان کاربرد موردي چارچوب تحلیلی ، مورد بررسی
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  مبانی نظري، تجربی

  ها شهر نشینی وزیر ساخت. 1

  و شهرنشینی تغییر ساختار اقتصادي

به  هاي قبل از انقالب صنعتی از نظر اقتصادي عمدتا متکی شهرهرچند شهرها سابقه چند هزارساله دارند، اما 

و  کشاورزي ازمحصوالت اقتصاد تولیدي ترکیب هتوسع در جریانبعد از انقالب صنعتی، . انباشت مازاد کشاورزي بودند

تی و خدماتی در این تغییر، بخش عمده مراکز صنع .یافت تغییر خدماتی، و صنعتی انبوه تولیدات سمت ، بهخانگی هاي کارگاه

یند این آبر  .گیرند بهره يمزایاي اقتصادي بوجود آمده در فضاي شهر ازبتوانند  ند، تاردها استقرار پیدا ک ها یا حومه آن در شهر

 از کار جمعیت و نیرويدر ادامه این فرایند، . ده استشجهانی  ی و بعضاًمل اقتصاد در شهرها اهمیت یافتن سبب تغییرات،

 اعمال با ها دولت .کند کنند و ترکیب جمعیتی کشورها به نفع شهرنشینی سوق پیدا می می مهاجرت شهرها تسم به روستاها

 و ها آن بیشتر موجب جذابیت شهرها، در سرمایه بازار یا زیربنایی يها گذاري سرمایه شهري، ازصنایع حمایتی يها سیاست

  .)1388یگران فرهمند و د(شوند  می شهر به روستا از کار نیروي مهاجرت

مجموع  درصد15میالدي سازمان ملل حدود  2005اند، برپایه برآورد سال  شهرها جایگاه تولید و ارزش اقتصادي

بر اساس برآورد ).   UNHABITAT 2008(شده است شهر تولید100درصد در25شهر و 25در  جهانتولید ناخالص داخلی 

  ).2011نیکسون و وایز (خالص داخلی کشورها به شهرها اختصاص دارد درصد تولید نا 85سازمان جهانی توسعه شهري، حدود 

  شهر يرشد جمعیت 

این . گیر شدچشمیی، هابراي دههیافته از قرن نوزدهم بتدریج شتاب گرفت و رشد جمعیت شهري کشورهاي توسعه

د جمیعت شهري در قرن بیستم انفجاررش. ادامه داردتا کنون توسعه با تاخیر زمانی بروز کرد و رشد درکشورهاي درحال

 3/3بیش از ( 1950میلیون نفر در  732میالدي به  1900میلیون نفر در سال  220از حدود ، جمعیت شهري یعنی. پدیدارشد

رود که ادامه رشد عمدتا در  انتظار می. رسید) سال 55برابر در  7/4حدود ( 2005میلیارد نفردر سال  2/3و ) سال 50برابر در 

برسد ) سال 25برابر در 5/1(میلیارد نفر  9/4به  2030درحال توسعه اتفاق بیافتد و جمعیت شهري جهان سالکشورهاي 

)UNDESA 2005.(  

  هاي آب و فاضالب شهري زیر ساخت

ریزي و  نظام پیدا کرده و برنامه گام به گام، قرن نوزدهم تاکنون شهرنشینی وشهرسازي کشورهاي توسعه یافته از

را شهر نشینی تاریخ نگاران مدیریت منابع آب شهري اروپا اساسا بررسی روند . شکل گرفته استبتدریج  ، وینمدیریت شهري ن

جملگی اشاره دارند که ). 2005 جوتی و کاتکو(دانند  ها، ناممکن می بدون درك و شناخت نحوه تامین آب و دفع فاضالب آن

مرکز و پیشرفته امروزي درخدمت تامین نیازهاي اساسی و ارتقاي کیفیت ها سال زمان برده است تا بصورت مت ها ده این سامانه

 .دگیرنهاي اقتصادي قرار  تقاضاي فعالیتبرآوردن زندگی و 

ها پویاترین مولفه  ، این زیرساختدر آن زمان ها شهري توجه به زیرساخت يبه عنوان نمونه اعال ،درکشور انگستان

ها در این کشوربه عنوان اولین شروع  گذاري حجم سرمایه. آمدند به حساب می 1830-1870هاي  اقتصاد این کشور در دهه

درحدي بود که حدود یک چهارم کل انباشت سرمایه اقتصاد ملی این در آستانه قرن بیستم کننده مدیریت نوین آب شهري، 

  ).خذأهمان م(ت هایی چون بهداشت عمومی، حمل و نقل محلی، آب، برق و گاز تعلق داش به زیرساخت ، کشور

  هاي کشورهاي در حال توسعه شهر نشینی و زیرساخت

هاي  هندرسن در بررسی. نی در کشورهاي در حال توسعه عموما متفاوت بوده استیها و شهرنش فرایند توسعه شهر

سیایی تاخیر رسن و بانک توسعه آدهن و) سال 150تا  100سال در مقایسه با  30حدود (بودن دوره رشد  تجربی خود به کوتاه

 .)2010و بانک توسعه آسیایی 2009هندرسن (د نده مناسب امکانات شهري توجه می ها و توزیع فضایی نا در توسعه زیرساخت

از دیدگاه دسترسی به خدمات اولیه و اساسی مرتبط با آب تکان  این گروه از کشورهاهاي  آمارها،  بعد از دهه نتیجه آنکه
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در  )درصد 80حدود (و بخش مهمی یافته در کشورهاي توسعهها  میلیارد نفر که تقریبا همه آن مثال بیش از یک. اند دهنده

که  حدود  )درصد مردم جهان و نیمی از مردم درحال توسعه 40یعنی (میلیارد نفر  6/2به آب پاك و  ،کنند زندگی می  شهرها

بار  ،هاي ناشی از آب بیماري. ده و مناسب دستري ندارندهاي سا به توالت و آبریزگاه برند، ها درشهرها بسر می نیمی از آن

خاتري و وي را (گذارند  هاي سالمت ملی بر دوش جامعه می کار و هزینه وري نیروي سنگین اقتصادي را از نظر کاهش بهره

  ). UNWATER 2011و   2007وامورتی

  شهرنشینی و رشد اقتصادي. 2

  : تجمع شهري و رشد اقتصادي 

همپاي  رشداقتصادي درفرایند توسعه در کشورهاي غنی یا فقیر، همراه و وجود دارد که رشد شهري وشواهد زیادي 

تخصصی فراوانی به توضیح رابطه فرایند گسترش شهر نشینی و رشد اقتصادي  تاالقم). 2008لی  کویینگ(روند  هم پیش می

هاي نظري و تجربی براي فهم این رابطه  مت اغلب بررسینقطه عزی»  منافع اقتصادي تجمع«مفهوم  در این میان،. ندا پرداخته

با فراهم شدن » منافع اقتصادي تجمع« .هاي سیاستی براي مدیران درسطوح خرد، کالن و میانی، بوده است و دریافت رهنمود

  . )1998 چی تابو(شود  در فضاي شهري حاصل می) ها خانواده(نزدیکی مکانی تعداد زیادي بنگاه اقتصادي و مصرف کنندگان 

معلولی  -بطه علتفقدان رااز  ،مورد نکات مشترك اصلی میان تمام مطالعات تجربی هاي انجام شده در بندي جمع

را براي رشد  کافیدهد که شهرنشینی شرط  هاي بیشتر نشان می بررسی. میان شهرنشینی و رشد اقتصادي حکایت دارد

توسعه، تایید  حال هاي پژوهشی کشورهاي توسعه یافته و در یگر میان یافتهاما نکته مشترك مهم د. آورد اقتصادي فراهم نمی

کویینگ لی (هاي افتصادي و وجود رابطه قوي علی میان آن دو است  وري دراثرشهرنشینی و تمرکز فعالیت کامل افزایش بهره

2008 .(  

  ها و رشد اقتصادي زیر ساخت

اما در عین . گیرد ثیر بر افزایش تولید نهایی سایر تولیدات مورد توجه قرار میتاثیر زیربناها بر رشداقتصادي، اساساً بدلیل تا

فدرك و بوگتی (قابل توضیح و پیگیري است  1حداقل ازطریق دو یا سه محرکه ،اقتصادي هاي کالسیک رشد درمدلحال این موضوع 

2006:(  

 مستقیم از طریق انباشت سرمایه -

 عوامل تولیدوري  یق افزایش بهرهرغیر مستقیم از ط -

هاي تولید، ایجاد بازارهاي جدید و در نتیجه ایجاد  گذاري بخش خصوصی با کاهش هزینه تسهیل سرمایه -

 هاي تجاري و سودآور  تولیدات تازه و فرصت

و ابهام ) 1999و ابرت و مک میالن  2009گومز ایبانزو نونز (مطالعات تجربی در این زمینه بدلیل کم و معدود بودن 

ها بر  ي در تایید تاثیر تجربی آندهاي متعد اما کار. اند مورد انتقاد واقع شده) 2006فدرك و بوگتی (هاي آماري  گیري در نتیجه

  ). 2004نیرو  2008 چاکرا بورتی ، خذأهمان م(رشد اقتصادي وجود دارد 

  هاي تجمع شهري زیان

اي زمین را تولید  درصد گازهاي گلخانه 80 و درصد انرژي اولیه دنیا را مصرف 67کافی است توجه شود شهرها 

. کند هوایی کاهش پیدا می و تولید جهانی دنیا در مقایسه با عدم تغییرات آبشدن دما  بینی شده است که با گرم پیش. کنند می

  ). ICLEI 2011a(درآمد متحمل خسارات بیشتري خواهند شد دراین میان کشورهاي کم

. بندي کرده است اي طبقه کالت شهرهاي مختلف دنیا را به تفکیک منطقهمش) 2007(پژوهش بنیاد گلس آساهی 

یافته  ترین مشکل پایداري شهري کشورهاي توسعه نقل شهري مهم و و حمل ها پسماندبیانگر آن است که دفع نتایج بطور کلی، 

بنیاد مشخص شده که از میان هاي این  در تحلیل یافته. توسعه است حال است و فقر موضوع برجسته و مهم در کشورهاي در

                                                        
1 Driver 
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براین اساس . در مقام نخست قرار دارد) ها ها و فاضالب زباله(هاي شهري پسمانددفع ضرورت توجه به موضوعات مختلف 

نیج کمپ (براي کلیه مناطق شهري جهان پیشنهاد شده است ) شامل مواد سمی(فعال  پسماندسیاست اولویت بازیافت و 

2003 .(  

ها درجهت مدیریت و ایجاد موازنه میان  تر در این دگرگونی ندیشیدن تدابیر موثر براي دخالت فعاالنهابه این ترتیب، 

زیر  ) .2000و ژنگ 1382قدوسی  و مشایخی(آثار مثبت و منفی شهرنشینی از دیگر مباحث مدیریت و اقتصاد شهري است 

  . ده داشته باشنده آبی می توانندنقش مهمی در این زمینه بعهساخت هاي شهري و بویژ

  اندازه شهري

بندي  که با طبقه ایجاد شدهوري در شهرهاي بزرگ نسبت به کوچک  زوایاي مختلفی در توضیح دالیل افزایش بهره

اي در  ها و عوامل بازدارنده هزینه ، مقابلنقطه در ). 2008کوینگ لی (منافع اقتصادي تجمع در شهرها مشابهت فراوانی دارد 

هاي  هاي شهري از این دیدگاه بررسی هاي محدود زیرساخت ازجمله در بررسی. باشند هرها مطرح میافزایش ابعاد ش

 هندرسن(هر خانوار است گذاري به ازاي  توسعه بیانگر سه برابر شدن سرمایه حال در چهارکشور در) 1987(ریچاردسون 

  .ت و براي آن اهمیت زیادي قائلنداس بنابراین موضوع اندازه شهر مورد توجه پژوهشگران واقع شده ).2009

  :ها را در سه گروه طبق بندي کرده است  هاي محدودکننده اندازه شهر مولفه ،خودبندي  کویینگ لی در جمع

 زمین شهري و حمل ونقلهاي  هزینه -

 آثار خارجی زندگی شهري و ازدحام زیاد قیمت گذاري نشده -

 .یر گذار استدولت که بر منافع شهر نشینی تاث هاي مشخص سیاست -

هاي  هاي اقتصادي درخصوص هزینه هاي منسجم و حتی کمبود پژوهش اشاره به فقدان پژوهش وي درادامه با

براساس یک برداشت کلی (توسعه  براي کشورهاي درحال را هاي سیاستی خود مد، توصیهآدر آثارخارجی شهري درکشورهاي کم

مستقیم ابراز داشت  گذاري مستقیم و یا عوارض غیر جی از طریق قیمتکردن آثار خار در درونی) بندي فوق واولیه وطبقه

  ).2008کویینگ لی (

  اقتصاد شهري پایدارمدیریت آب و . 3

  اقتصاد شهري پایدار

به  1992هاي توسعه پایدار قرار دارد که از سال  هاي پایداري اقتصادي در شهرها تحت تاثیر دیدگاه موازین و معیار

توان همراه با رعایت کارایی اقتصادي،  یعنی، چگونه می. ها نسبت به جامعه بین الملل تبدیل شده است تعهدات سیاسی دولت

را ) بویژه منابع آب(برداري از منابع و امکانات طبیعی موثر بر محیط زیست شهري  هاي اجتماعی را کاهش داد و بهره نابرابري

سازي این  اما نحوه پیاده). 2002وتومن  پزي(زگار با آن را ایجادکردمنطبق برموازین توسعه پایدارنمود و اقتصادشهري سا

کند و باید با توجه به شرایط هرکشور به تعادلی بین سه هدف اقتصادي، اجتماعی و زیست  موازین از نسخه واحدي تبعت نمی

طح جهان وجود دارد و هرچند که در این مورد اجماع سیاسی خوبی در س ).2004جونز و مک دونالد (محیطی دست یافت 

اقدامات عملی فراوانی آغاز شده است، اما موضوع بیشتر جنبه تجویزي دارد و توافقات نظري حتی در مورد تعاریف پایه در 

هاي عملی نیز موضوع، هنوز جاي کار  بدیهی است که به لحاظ تجربیات کاربردي و اقدامات و سیاست. سطح باالیی قرار ندارد

  .زیادي دارد

  ریت یکپارچه شهريمدی

بایست  الزاما می یعنی،. تواند براي اقتصاد پایدار شهري کار ساز باشد  شهري نمی نگرش و رویکرد موجود مدیریت آب

در صورت استقرار پارادایم جدید  ).2007خاتري و وي را وامورتی(هاي مدیریتی بوقوع پیوندد تحوالت اساسی در نگرش و شیوه

 ،زیست شهري ریزي دو سویه در تالش براي تغییرات ساختاري اقتصادي سازگار با محیط ان برنامهمدیریتی منابع آب و امک

در چنین شرایطی، تامین آب و سایر خدمات . اي در کارکرد خدمات مدیریت شهري قابل انتظار خواهد بود تغییرات عمده
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هاي اقتصادي در مواقع عادي  و بهداشت و فعالیت با ارزش و کمیاب براي شرب یمنبع شهري نیز از حالت ط براي اقتصادمرتب

مترقبه و تغییر اقلیم بر اساس موازین پایداري، منظر  ها و حوادث غیر کننده در خشکسالی لحاظ تاثیر تعیینه فراتر رفته و ب

نقش محوري آب حتی می تواند   مدیریت. )ICLEI 2011b (گیرد هاي تفریحی و اقامتی مورد توجه قرار می شهري و جذابیت

هاي وسیع مدیریتی در این  هاي اجراي و تهیه برنامه کار ).2011سلی ین وآنتون( داشته باشد بازسازي مجدد اقتصاد شهري در

هاي استراتژیک براي  ها تهیه برنامه از جمله مهمترین آن. توسعه آغاز شده است زمینه حتی در برخی ازکشورهاي درحال

   .)ICLEI 2011b(است و مدیریت آب شهري) UNHABITAT 2011( مدیریت شهرهاي بزرگ جهان

  ي آب واقتصاد شهري پایدارها زیر ساخت

  2مدیریت یکپارچه آب شهري. 1

در حیطه مدیریت منابع آب به  21و برنامه عمل  1992سازي اصول کنفرانس جهانی آب در دوبلین در سال  پیاده

. است که در جزییات خود به حیطه آب شهري توجه ویژه و مستقلی دارد شناخته شده» آب مدیریت بهم پیوسته منابع«عنوان 

 تازه اي  را شکل به مدیریت یکپارچه شهرينوینی رویکرد با هاي حاصل  موسسه یونسکو در صدد برآمد تا بر اساس پیشرفت

هاي  شهري و اصالح شیوه آب هاي ریزي سامانه هاي جدید برنامه ، روشياضافه کردن ارزیابی پایدار: این رویکرد شامل. دهد

بر این اساس، مدیریت پایدار آب نیازهاي اجتماعی، اقتصادي و  ).پدیا دانشنامه ویکی(باشد  ریزي و اتخاذ استراتژي می برنامه

جاد به این ترتیب، همانگونه که از ای. تامین شوندقابل کند تا چنین نیازهایی، در آینده نیز  محیطی را به نحوي تامین می زیست

شود که اقدامات  )فیني م(ها رسد از دیدگاه شهري موضوع شامل پیامد شود، بنظر می اجتناب می» زمان«در طول  )منفیآثار(

  .)ICLEI 2011b(دورتر  وبر مناطق مجاورباشند، یعنی   داشته» فضا«محلی ممکن است بر 

  مدل مفهومی. 2

رکان آن با تایید موسسات مختلف جهانی ارائه شده که ا مدل مفهومی این بررسی از سه رکن تشکیل شده است

  :شود است که در این مقاله بصورت توامان و تلفیقی مطرح می

 هاي شهري ارتباط مفهومی اقتصادسبز و زیرساخت -

 شهري مدل چرخه آب -

 شهري مدیریت زنجیره ارزش آب در چرخه آب -

رشد اقتصادي و رشد استفاده ار منابع طبیعی نگاه اصلی در این مدل مفهومی، ضعیف کردن یا قطع رابطه میان 

ها در مصرف  داخلی و سهم آن ها در تولید ناخالص ها بدلیل اهمیت آن شهر. براي مقابله با بحران موجود اقتصاد جهانی است

این منابع در چون (هاي شهري  در این میان، نقش و ارتباط زیرساخت. منابع و ایجاد آلودگی، درسنگر اول این اقدام قرار دارند

، براي تحقق این هدف بسیارمهم و حساس تلقی )هاي اقتصادي قرار گیرد یابد تا در اختیار فعالیت کالبد آنها جریان می

  .شوند می

چون بهم . شود شهري، بر اساس چرخه آب شهري تعریف و تبیین می هاي آب پیاده کردن این دیدگاه براي زیر ساخت

ان ایجاد پیوند و هماهنگی براي تحقق کارایی و تفکیک رابطه رشد با مصرف منابع و اقتصاد شهري را را ییوستگی اجزاي این چرخه امک

  .کند فراهم می

زنجیره ارزش آب، با گسترده کردن اقدامات باالدستی، موازي و پایین دستی، اجزاي قابل بررسی را براي ایجاد پیوند 

کند و تاثیر گسترده و مثبت خدمات را در زنجیره متوالی  ز چرخه آب مطرح میهاي غیر مستقیم مدیریت آب، فراتر ا با فایده

  . باشد ها از ارکان مهم این دیدگاه می هاي متنوع براي برآورد پولی فایده استفاده از تکنیک. کند گذاري می آن دنبال و ارزش

  .مفهومی در ادامه آمده است مدلارکان بیشتر توضیح 

                                                        
2 IUWM 
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  هاي شهري اد سبز و زیر ساختارتباط مفهومی اقتص. 3

 منفک شدن رشد اقتصادي

رائه شد ابندي و  جمع 2011این بخش از مدل مفهومی، در نشست کارگروه برنامه اسکان بشر سازمان ملل در سال 

)UNHABITAT 2011( از ندبارتعاصلی آن  نکاتکه:  

برداري و  واند از نرخ رشد بهرهپذیر است که رشد اقتصادي بت بازسازي اقتصاد جهان فقط در صورتی امکان -

 . گذاري شده است نام3 »منفک شدن رشد« ، این فرایند. مصرف منابع منفک شود

شود و جمعیت  ها مصرف می اولویت دارند، چون بیشتر منابع در شهر» منفک شدن رشد«هاي براي  شهر -

 . درصد عبور کرده و همچنان رو به افزایش است 50شهري جهان از مرز 

چون انرژي، آب (هاي شهري  به زیرساخت ،هاي تولید و مصرف اقتصادي براي هدایت جریان منابع هسامان -

ها بر چگونگی  گیري زیرساخت بنابر این چگونگی شکل. متکی هستند) ونقل و غذا هاي جامد، حمل و فاضالب، پسماند

  .اي دارد کننده بکارگیري منابع، استفاده و استفاده مجدد آن تاثیر تعیین

هاي  هاي اجرایی، به شکل تغییرات مشخص در زیرساخت به برنامه» شدن رشد منفک«تبدیل دیدگاه  -

این تغییرات و شکل . گیرد، نمودپیدا کرده است ها در اختیار اقتصاد قرار می ترین منابع اولیه از طریق آن شهري که مهم

نهادهاي شهري،   قهبوضوع به جغرافیاي شهري، سااین م. ها صرفا اقدامات فنی ومهندسی نیستند دهی مجدد زیرساخت

بعبارت دیگر، هویت شهر و شهرنشینی باید . روابط سیاسی، بنیان دانش و معرفتی و الگوهاي مصرف وابسته است

 .بازآفرینی شود

ژه یهاي شهري بو ساخت گذاري مجدد زیر ها، معیارهاي مهم دیگري نیز به طراحی و سرمایه در این بازنگري -

ها  هاي این زیر ساخت بودن هزینه در حد توان اقتصادياز، و آن عبارت است . اضافه شده است) يژو فاضالب و انرآب (

حال  بویژه این معیارها در کشورهاي در. براي خانوارهاي تهیدست شهري و کسب و کارهاي غیر رسمی اقتصاد شهري

 .در شهر کراچی الگوي خوبی در این زمینه است 4نه اورنجاجراي پروژه نمو. ي دست باال را دارندتوسعه در جامعه شهر

  مدیریت چرخه آب شهري. 4

رعایت این الزام  .شود محسوب میهماهنگی با چرخه هیدرولوژیک آب از الزامات اصلی مدیریت یکپارچه آب شهري  

هاي آب به  طبیعی، وروديدر شرایط . شده است ي منابع آبهمبستگی آن با تقاضانحوه انداز شهري و  موجب تغییر چشم

هاي سطحی، تبخیر و تعرق و تغذیه آب  ها به صورت روان آب هاي سطحی هستند و خروجی و جریانبارش  همانچرخه 

تغییر این چرخه طبیعی و ورود حجم زیادي از آب با لوله به محیط شهري و ایجاد سطوح وسیع غیر . شوند زیرزمینی ظاهر می

چون منابع ورودي را افزایش و ترکیب خروجی را  زند، موازنه و تراز آبی را بهم میطور چشمگیري قابل نفوذ در این محیط، ب

و  که با پشتیبانی یونسکو توسعه یافته است بکار گرفته شده است SWITCHاین مدل در برنامه آموزشی  .دهد تغییر می

این چرخه از سه زیر  ).b ICLEI 2011(دهد ن میچرخه آب شهري را در شرایط تغییر در چرخه طبیعی نشا 1 نمودار شماره

در  .هاي شهري تشکیل شده است آوري و دفع فاضالب سطحی شهري و جمع هاي آب و جریان رگبارهامجموعه تامین آب، 

) 3(آوري و دفع فاضالب با شماره  عمجو  )2(هاي سطحی با شماره  ، روان آب)1(نمودار نقطه شروع فرایند تامین آب با شماره 

  .عالمت گذاري شده است

 ارتباطات و بهم پیوستگی در چرخه آب

برداري و استفاده از این  هاي منفی دارد، بهره شهري پیامد توجهی یا قطع ارتباط میان اجزاي چرخه آب همانگونه که بی

تواند  تغییرات حساب شده می برقراري بهم پیوستگی و یکپارچگی از طریق. تواند باعث بوجود آمدن تاثیرات مثبت شود ها می پیوند

                                                        
3

 Decoupling growth 
4

 The Orange Pilot Project  
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هایی از  مثال. نه در مقاطع مختلف چرخه، پیامدهاي منفی در سایر مقاطع را کمینه نماید هاي چندگا ضمن حداکثر کردن فایده

 b ICLEI( .نشان داده شده است 2نه چرخه آب شهري در نمودار شماره  ها و ارتباطات چندگا هاي مثبت و منفی پیوند پیامد

2011.(   
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  هاي مدیریت شهري هاي میان چرخه آب و سایر بخش پیوند

هاي شهري است، نظیر  هاي مختلف فعالیت هاي مستقیم و غیرمستقیم با طیفی از بخش چرخه آب داراي پیوند

شان هاي متفاوت شهري را ن شهري و برخی از مدیریت ارتباط چرخه آب 3نمودار شماره . نقل و مناطق مسکونی، انرژي و حمل

و ذینفعانی  مرتبط هاي اجرایی شهري نیازمند هماهنگی و همکاري دستگاه رویکرد بهم پیوسته آب .)b ICLEI 2011(دهد می

هاي مختلف شهري غفلت  هاي بخش گیري هایی در جریان تصمیم در حالیکه در عمل از وجود چنین پیوند. است یمختلف

  .شود می

ي توسعه مناطق مسکونی جدید، مراکز صنفی و تجاري یا صنعتی، با اطالعات ریز در برنامهممکن است بعنوان مثال  

شهري   پس از اجرا ممکن است پیامدهاي آن تاثیر زیادي بر کار مدیران آب در حالیکه . شودگیري  محدودي از آب شهري تصمیم

ابع آب جدید باشد و بطور یقین باید بفکر زیر ممکن است براي تامین تقاضاي جدید این مناطق نیاز به توسعه من یعنی، . داشته باشد

وسعه مناطق غیر قابل نفوذ، باید به فکر تهمچنین با . بود آنهاي جدید حاصل از آوري و دفع اصولی فاضالب هاي جمع ساخت

آوري فاضالب  هاي جمع توسعه سامانه. هاي ناشی از نزول رگبارها در سطح شهر بود هاي پایین دست در اثر افزایش روان آب سیالب

باره جبران آن بر تامین آب  و سطح مناطق غیر قابل نفوذ بر میزان تغذیه آبخوان واقع در زیر شهر تاثیر منفی دارد و باید به ترتیبی در

در نظر . اندیشی کرد هاي شهري چاره ها و سازه هاي افت سطح آب زیر زمین بر پایداري و استحکام ساختمان شهري و کاهش پیامد

مثال براي استقرار بخش مسکونی، عمومی یا (ریزي توسعه شهر  در زمان برنامه یهاي مشخص راه حل وتن بموقع مالحظات گرف

توان با تدابیري چون استفاده از شیرآالت و وسایل مناسب، استفاده از آب باران، بازچرخانی آب، استفاده  می) اقتصادي دریک ناحیه

مختلف  يها همزمان سامانه. ها را کاهش داد ختلف آن منطقه و همچنین آب برگشتی و فاضالبمجدد از فاضالب، مجموعه مصارف م

در فضا سازي عمومی شهر در نظر را  ،ها و آبگیرهاي تاخیري هاي نفوذپذیر، گودال ها و خیابان رو هاي پایدارشهري چون پیاده زهکش

  .گرفت
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تر  ساده ،هاي مرتبط ها و تصمیم گیري آب شهري در انتخاب با مشارکت فعال مدیریتفوق  معموالً پیش بینی موارد 

ایجاد این فرصت براي همکاري و هماهنگی . ها با تاخیر یا دیرهنگام است یف عوارض یا رفع آنفتر از مقابله یا تخ ینهزو کم ه

  .تواند بسیار کم هزینه یا بدون هزینه اضافی باشد چند بخشی می

  آب و کیفیت زندگی

در چارچوب  .هاي فراوانی در بهبود سطح زندگی در مقیاس وسیع وجود دارد شهري قابلیت کپارچه آبدر مدیریت ی

معموال در تعیین  . محیطی است پایدار شهري کیفیت زندگی متکی به عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادي و زیست توسعه

 اما. داشتن دسترسی به آب و فاضالب بهداشتی درمورد هیژ، بوشود میب نیز توجه آتا حدودي به موضوع نشانگرهاي مرتبط 

اگر  درحالیکه. افتد از قلم میهاي اشتغال، متوسط درآمد و نظایر آن،  آب در فهرست مرتبط با سالمت، فرصت هاي سایر جنبه

زندگی  هاي رداندابینی بیشتري بررسی شود، آنگاه اهمیت مدیریت آب در استباریک فقط ارتباطات غیرمستقیم آب و شهر با 

در جهت اصالح ساختار اقتصاد  تواند میهاي ارتباط آب با کیفیت زندگی در شهر  بعضی از نمونه. شهري آشکار خواهد شد

   ).b ICLEI 2011(شهرها  ننیساکو برخی براي افزایش بهره وري و نشاط روحیه ) نظیر جذب بهتر گردشگر(شهري باشد

  آب شهري زنجیره ارزش چرخه. 5

. امکان پذیر است» زنجیره خدمات«مند و جامع خدمات مرتبط با چرخه آب شهري از طریق تعیین  نظامارزش گذاري 

آوري و  یعنی از حفاظت، جمع. توان مشخص کرد هاي تولیدي می خدمات آب و فاضالب را نیز مانند سایر فرایند» زنجیره ارزش«زیرا 

و بعد از آن براي پاالیش و ) خانگی، صنعتی و دفاتر و ادارات(ه مصرف ، و آن را تا مرحلشروع) سطحی و زیرزمینی(تحصال آب اس

 آمده است 4آب و فاضالب پایدار در نمودار شماره  گذاري براي تامین خدمات زنجیره سرمایه). OECD 2011(دفع پساب ادامه داد 

، اما نمودار بیانگر )نظیر هدفهاي هزاره سوم(هرچند که معموال تاکید اصلی بر دستري به آب و فاضالب بهداشتی است ). همان ماخذ(

هاي باال دستی و پایین دستی براي باال بردن درجه اطمینان براي ارائه خدمات پایدار  هاي اضافی در فعالیت نیاز به سرمایه گذاري

  . است
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  )OECD 2011(زنجیره ارزش خدمات پایدار و خدمات بهداشتی مرتبط -   4نمودار 

 

 
  

هاي متفاوت،  هاي زنجیره ارزش به آسانی میسر نیست اما با دقت گذاري گذاري هر یک از سرمایه هرچند ارزش

، تعیین تعرفه تها، تشخیص منافع فراسازمانی اقداما گذاري، تعیین اولویت هاي سرمایه اقدامی مفید براي اتخاذ استراتژي

هایی از نتایج  در اینجا نمونه. سازي و آموزش عموم بسیار الزم و کارساز است باالخره آگاهها و  فروش خدمات، عوارض و مالیات

  :)خذأهمان م(شود گذاري ارائه می این نوع ارزش

فایده در سال برآورد شده و نسبت  دالر میلیارد 84هاي هزاره سوم از نظر آب و فاضالب بهداشتی  فایده تامین هدف -

تظار در صف براي برگشت و ان و جویی زمانی براي رفت ها مربوط به صرفه ک سوم فایدهی. به یک است 7به هزینه 

 .هاي مربوط به آب است بقیه مربوط به کاهش بیماري ،دسترسی به منبع آبی مورد نظر است

 . میلیارد دالر برآورد شد 3/1ي بهبود سالمت در نفریحات آبی اسکاتلند حدود ها فایده -

 5حدود 1973 -1990يها هاي دریا سیاه در فاصله سال هاي جلبکی در آلودگی ر رشد تودهخسارات آبزیان در اث -

 .میلیارد دالر برآورد شد 2میلیون تن و معادل 

درصدي  14ها باعث کاهش  هاي ساحلی در نرماندي فرانسه بدلیل آلودگی فاضالب درصد از تفرجگاه 40بسته شدن  -

 فرصت شغلی 2000میلیون یورو همراه با از دست رفتن  300ن زیان سفرهاي توریستی به این مناطق شد که ای

 .بود

ش یآوري و دفع فاضالب با ارتقاي ضوابط پاالیش افزا هاي جمع ها وکانال ارزش امالك در مناطق مجاور گودال  -

 . استدرصد ارزش ملک بوده  18تا  11دهد که این افزایش حدود  نتیجه چند بررسی در اروپا نشان می. یابد می

 

 گذاري باالدست براي افزایش مقادیر و حفاظت از منابع اب سامانه انتقال سرمایه

 ها ایجاد نگهداري شبکه انتقالی براي کاهش نشت ایجاد ظرفیت ذخیره ظرفیت استحصالایجاد 

  افزایش عرضه

 حفاظت منابع

 مدیریت تقاضا

 آب پاالیش

 ساختن فشاري آب

 ساختن توالت

 تشویق تغییر رفتار
استفاده مجددازلجن فاضالب 

 یا پساب تصفیه شده

 تخلیه لجن فاضالب

  انتقال فاضالب یا مواد جامد فاضالب ایجاد تأسیسات تصفیه فاضالب توسعه سامانه تصفیه طبیعی

 ایجاد سامانه فاضالب

 آوري مواد جامد لجن فاضالب جمع

 د تأسیسات تصفیه فاضالبایجا

مدیریت بهم 

 پیوسته

دسترسی به 

 آب

دسترسی به 

 خدمات بهداشتی

هاي  مشوق

 بهداشتی
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  مدیریت آب و اقتصاد شهر مشهد 

  شهر مشهداندازه  توسعه . 1

هزار نفر رسیده  2422هزار نفر به  242ده برابر شده و از ) 1335- 1384(سال  50جمعیت شهر مشهد در طول 

ار تقلیل پیدا هاي بعدي این نرخ بسی درصد در سال را تجربه و در ده 8این شهر نرخ رشد  55- 65در دهه ). 1387علیخانی (است

ضمنا این نرخ رشد از متوسط نرخ رشد ). 1389 1- شاکري روش، مجتبی و دیگران(درصد ثابت مانده است 5/2و در حد کرد 

بخش مهمی از این رشد مریوط به افزایش جمعیت مستقر در . اندکی کمتر شده است) درصد 7/2(جمعیت شهري کشور 

در مطالعات طرح جامع آب . ا نادیده گرفتاندیشی در مورد توقف رشد آن ر ورت چارهضرتوان  هاي غیررسمی است که نمی سکونتگاه

 در صورتیکه ).1387ریزي و دیگران  نی(میلیون نفر پیش بینی شده است  4بیش از  1400مشهد جمعیت ثابت مشهد براي سال 

 در آینده الت اقتصاد شهري و تدابیر مدیریت شهريتحویعنی،  .شده استنمورد ارزیابی واقع  »رهاندازه موثر ش«ب الاین موضوع در ق

مکان هاي جدیدي هم زمان و  داشته باشدنرشد جمعیت  خود را براي امروزهاي  شرایطی را فراهم کنند که شهر جاذبه ممکن است

هاي  یدگاه جنبهبنابر این پیش بینی تحلیلی جمعیت شهر مشهد در سناریوهاي مختلف، از د. را جذب نمایدبتواند جمعیت اضافی 

  .تواند از اولویت باالیی برخوردار باشد هاي شهري می مختلف مدیریت شهري مشهد، بویژه اقتصاد و زیرساخت

دهد که  هاي اقتصادي شهر مشهد، امکانات خوبی براي رونق بیشتر را دارد، اما روندها نشان می اقتصاد گردشگري در کنار دیگر ظرفیت

شاید ضرورتی نباشد که براي رونق بیشتر گردشگري اندازه یعنی، . ).1389 2- شاکري روش و دیگران(ن به جمعیت ثابت درحال کاهش استآوابستگی 

  . شود شهر بزرگ

  ها و مدیریت آب مشهد زیرساخت. 2

ي آوري آبها آوري و دفع فاضالب و جمع هاي آبی شهر مشهد، در سه بخش تامین و توزیع آب، جمع زیر ساخت

اي و شرکت آب و  هاي آب منطقه که اولین بخش با همکاري شرکت. هاي شهري قابل بررسی است سطحی و مقابله با سیالب

ها مدیریت  وفاضالب شهري و سومین بخش توسط شهرداري و همکاري سایر دستگاه شرکت آب توسط فاضالب، دومین بخش

  .شوند می

  مین و توزیع آب شهريأت

ها  بتدریج با رشد جمعیت برداشت. شد ته تا چندي پیش از منابع زیر زمینی تامین میشهري مشهد از گذش آب

در حال حاضر حجم آب تامین شده حدود . هاي سطحی ذخیره شده در سدها نیزبه آن اضافه شد افزایش یافت و استفاده از آب

برداري از طرح  شروع بهره. شود امین میدرصد آن از سدها ت 50بیش از اکنون میلیون متر مکعب در سال است که  220-200

  . کیلومتري از سد دوستی عامل اصلی این تحول است 167انتقال آب از فاصله 

تعداد طبق اظهارات رسمی، . کنند ب شهري استفاده میآهزار مشترك از خدمات تامین  850در حال حاضر 

هاي غیررسمی  انشعابات غیر مجاز سکونتگاهمنشا اصلی . ته استیاف هزار مورد تقلیل3هزار مورد به  21ي غیر مجاز از ها انشعاب

کیفیت آب تامین شده  ،بعد از باال رفتن سهم آب سطحی .دهد سوم جمعیت ساکن را تشکیل می شهر است که حدود یک

خوبی در در بعد مدیریت مصرف آب اقدامات . کردن کیفیت آب باید اقداماتی صورت پذیرد اما براي یکنواخت. بهبود یافت

 1388درصد در سال  5/19به  1387درصد در سال  7/21رفت آب در شبکه توزیع آب از  مجموع هدرازجمله . جریان است

  . کاهش یافت

در . ارائه شده است شماره 5نمودار در  1410تا سال  بینی شده در تامین آب شهر مشهد شیپتصویري از تحوالت  

بینی شده تا به اصالح بیالن آبخوان  اي در برداشت از آب زیرزمینی پیش قابل مالحظهتوضیح این نمودار باید گفت که کاهش 

آب انتقالی از سد دوستی با روند کاهنده تا . مساعدت شود) میلیون مترمکعب در سال 120حدودکل کسري با (دشت مشهد 

میلیون مترمکعب در سال  125رقم این طرح، این  برنامه اجراییگرچه در . میلیون محدود شده است 100به  1410سال 

باشد، اما با توجه به وضعیت و موقعیت حوضه آبریز و کشور دیگري که خود نیازمند استفاده بیشتر از این آب است و براي  می

  . ، کاهش داده شده استنیز میلیون مترمکعب در سال 100به در دراز مدت برقراري اطمینان بیشتر این رقم 



13 

 

مصارف شهري بصورت باالترین منحنی نقطه چین، شکاف رو به افزایشی میان منابع و نیازها  درصورت ادامه روند

.  )1387نیریزي و دیگران ( رسد می 1410در سال  درصد کل تقاضا 25یعنی  میلیون مترمکعب 100به  آید که بوجود می

باید بطور جدي با موازین و ها  سازي آن دهنحوه پیاامکانپذیري  البته که شده است بینی پیش رفع کمبودهاتدابیري براي 

  .محک بخورد ي کار، ها واقعیت

  

  )1387نیریزي و دیگران  (ریزي تأمین درازمدت آب شهر مشهد خالصه نتایج برنامه – 5نمودار شماره 

  

  هاي شهري جمع آوري و دفع فاضالب

 روباز یا بعضاً دفع هاي جذبی و از طریق چاه فقطمانند سایر نقاط کشور ها  از گذشته تا چندي پیش، دفع فاضالب 

کیلومتر شبکه فاضالب شهري مشهد اجرا  3000کیلومتر از  1700تاکنون  1371از سال . شد ي شهري انجام میها در مسیل

کنونی تامین اعتبار اتمام  با روند. درصد از جمعیت شهر مشهد زیر پوشش شبکه فاضالب شهري قرار دارند 40هم اکنون . شد

اگر این . تر شود ممکن است این دوره بسیار کوتاه» فاینانس داخلی«با تمهیداتی نظیر  . برد سال دیگر زمان می 25این شبکه 

شهري از خدمات دفع بهداشتی فاضالب برخوردار  درصد از جمعیت ساکن در محدوده رینگ آب 95مام برسد تشبکه به ا

، افزون بر رفع مشکالت زیست ي مرتبطها برداري از شبکه فاضالب شهري و آماده شده تصفیه خانه هرهبا ب .خواهند شد

از  تامین آب مشهد نیزبخشی از در بخش کشاورزي،  کنونی مصرفی آبحقابه  محیطی از طریق جایگزینی پساب فاضالب با

  .یر زمینی و تعادل آبخوان نیاز به بررسی داردتاثیر این تغییرات بر تغذیه آب ز .شود حاصل می طریق این جابجایی،

یابند،  رود راه می داخل شهري به کشف ها ي شهري که از طریق مسیلها علی رغم اعالم ممنوعیت استفاده از فاضالب

  .اندازند را بخطر می ساکنین شهردر کشت محصوالتی است که سالمت  ها استفاده از آن کنونییکی از مشکالت 

  ي شهري ها و سیالب ها وان آبمهار و دفع ر

 ) ایران شهرهاي اغلب نظیر(شهر مشهد  .باشد حوزه آبخیز شهري مشهد مشرف بر بافت شهري کالن شهر مشهد می

بر کاهش قابلیت  توسعه سطح شهر در نتیجه عالوه بر اثر گذاري شدید. ستا یافته گسترش آبرفتی يها افکنه مخروط روي بر

سریع  رشد با مشهد دهه شهر 5باگذشت  .شوند می اضافه بر روان آب هاي سطح شهر به نیز آبخیز هحوضهاي  ، جریاننفوذ آب
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بعالوه شرایط طبیعی حوضه هاي آبخیز . نموده است وارد طبیعی خود بستر بر جدي را فشار طرف گسترش یافته و هر از خود

   ).1386افظی و ح غفوري( قرار گرفته استتعرض مشرف به شهر نیز در معرض تخریب و

متر هدایت  3×3و نهایتا  2×3کانال به ابعاد  8فقط به  مشهد سیالب تمام ارتفاعات جنوبی شهر درحال حاضر

آب  بام منازل با مصالح نفوذناپذیر از یک طرف موجب افزایش روان گسترش سطح شهر مشهد و پوشش معابر و پشت با .شود می

هاي عبور دهنده سیالب  بر گردیده و از طرف دیگر با تجاوز به حریم مسیلها و کانالناشی از نزوالت جوي به میزان چندین برا

  .) 1386  زاده و جهادي طرقی حسین( در سطح شهر از میزان ظرفیت عبور دهی آنها کاسته شده است

 بازنگري همچنین و موجود بافت در اساسی تغییرات به نسبت توجهاتی گذشته، اصالح خطاهاي جهت در لیکن

از  .ه استشد برداشته نیز ییها گام اند صورت گرفته و حتی نرفته ساز و زیرساخت به اکنون که مناطقی در توسعه يها طرح

 مجرايبه عنوان  ها کال. اند مورد توجه قرار گرفته، عناصر طبیعی در دل شهر عنیی، »ها کال«پایداري محیط اطرافجمله 

زیست  ،بصري ،اجتماعی ،اقتصادي ،در حین عبور از شهرتاثیرات کالبدي و نندک عمل می ي سطحی جاري درون شهرهاها آب

ي مناسب براي جلوگیري ها تعیین راهبه ارتقاء پایداري محیط اطراف کال تالش براي  .گذارند محیطی و امنیتی را بر جاي می

به فضاي شهري پویا  ها رتی که حاشیه کالبه صو ،ریزي و طراحی تعیین معیارهاي برنامه و از بروز سیل و خسارات ناشی از آن

   .)آجیلیان ممتاز( منجر شده است ،دنشو لیبدتو سبز 

  ي مدیریت آب و اقتصاد شهرها چالش. 4- 4

، استنتاج شده استهاي موجود  که در پژوهش ارتباط مدیریت آب و اقتصاد شهر مشهد بیشتر جزییات بررسیبا  

  :عبارتند از د، نمورد چاره جویی قرار گیرباید یت شهري که در سطح کالن مدیرمهمی  چالش مشترك

 تعادل آبخوان دشت مشهد وجلوگیري از نشست زمین

 60سکونت (مناطق استقرار مراکز جمعیتی  مهمترین و بزرگترین از کننده منابع آب یکی تامین مشهد آبخوان دشت

 آب برتامین عالوه آن اهمیت. است رضوي  خراسان اناست هاي اقتصادي و فعالیت) در شهرمشهد درصد جمعیت خراسان رضوي

و صنایع مستقر در این  کشاورزي ، تامین آبطرقبه و چناران، شاندیز مشهد، شهرهاي تر، کوچک خدماتی –مراکز جمعیتی

 بتدریج زیرزمینی يها آب سطح زمینی دشت، زیر آب منابع از غیرمجاز و رویه بی هاي برداري اثربهره در. باشد می نیز دشت

 از دشت زیرزمینی، این آب سطح افت با همراه 1347 سال دلیل از همین به. است شده مواجه مخزن کسري با رفته و پائین

 سطح آب افت رویه، بی برداشت ادامه و غیرمجاز يها حفر چاه دلیل به .گردید اعالم ي ممنوعهها دشت جزء نیرو وزارت طرف

میلیون مترمکعب در سال  500برداشت و تأمین آب در دشت از حدود  .کرده است پیدا هادام امروز به تا کماکان زیرزمینی

آب عدم تعادل  از پیامد هاي ).1388   حسینی و دیگران(رسیده است 84ارد مترمکعب در سال میلی 1به حدود  1348

ها و  آب، کاهش آبدهی چاهتخریب کیفیت و شور شدن پایین رفتن سطح آب زیرزمینی و نشست زمین، توان  می یزیرزمین

  .ایش هزینه استحصال آب را نام بردو افز خشکیدن قنوات

گزارش شده  نشست زمین در سال سانتیمتر 26تا  24دشت مشهد در  ،سطح آبت فبدلیل عدم تعادل آبخوان و ا

وب (باشد ومتر میکیل 8کیلومتر و عرض آن  85طول این فرونشست . گردد بیشترین فرونشست در کشور را شامل می ، که

  ،خراسان نیوزبر اساس درج خبر در ). 1388سایت سازمان زمین شناسی و اکتشافات کشور به نقل از حسینی و دیگران 

  .آباد و نیروگاه توس را فراگرفته است نشست زمین به مناطق داخل شهر مشهد رسیده و بخشی از شهرك قاسم

 تجدید ثابت دوباره ریذخا آب سطح آمدن باال اثر در چه اگر یعنی،. این لطمه به آبخوان جبران نشدنی است

 در آبخوان ضریب ذخیرهو کاهش تخلخل رسوبات، نشست باعث زیرزمینی آب سطح که افت داشت نظر در باید ولی گردد، می

 سطح آب آمدن باال دل بخشی آبخوان دارد و حتیاحل ریشه اي موضوع نیاز به تع بنابراین. است گردیده خوانبآ افت ناحیه

  .)1388 طریقی(نماید کامل را رفته دست از ذخائر تواند نمی
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این فرو نشست و بویژه نا متقارن بودن آن باعت وارد شدن خسارت هاي عمده به زیر بناها و تاسیسات و تجهیزات 

شهد را بطور جدي اي که بطور خزنده آینده اقتصادي شهر م براي جلوگیري چنین روند مخرب و تهدید کننده. می گردد

 بی برداشت از جلوگیري برايتدابیري  اتخاذ موثراي چون انتقال اب از دوردست،  هزینه عالوه بر اقدامات پرکند،  تهدید می

در  مناسب و آبیاري کشتهاي مختلف اقتصادي و  تخصیص آب در بخش الگوي اصالح و مصرف کارایی افزایش چون آب رویه

  .ذیر استپاجتناب نات مشهد، در سطح کل دش بخش کشاورزي

  گسترش  افقی شهر  مهار

 تا زمان آن از بوده، هکتار 1600 1335سال در مشهد شهر محدوده مساحتطبق گزارش مدیریت شهرداري مشهد، 

 با شهر محدوده اراضی از هکتار 27748 حدود در مشهد، شهر حومه صنعتی در و شهري مناطق توسعه اثر در1385 سال

 و شده کشاورزي زمینهاي توسعه باعث مشهد شهر توسعه. اند شده خارج تولید از چرخه کشاورزي مرغوبیت مختلف درجات

 بستر عرض کاهش سبب امر این .است یافته زراعی اختصاص هاي فعالیت به رود کشف رودخانه بسترحتی  میان  این در

 منجر که است شده نجاما ساز و رودخانه ساخت بستر رد حتیعالوه بر حریم  ها قسمت برخی در. است گردیده مذکور رودخانه

 تولید سبب سازها و ساخت افزایش و مشهد شهر توسعه. است شده مسکونی واحدهاي براي تهدیدي و بستر عرض کاهش به

 تصور آنها روي بر عملیاتی هیچگونه اینکه بدون مذکور هاي نخاله که شود می ساختمانی ضایعات تن 500 بر بالغ روزانه

. گشته است ها آبراه کامل انسداد سبب مناطق برخی که در شوند می تخلیه شهر اطراف کانالهاي و ها دره درون در بگیرد

 يها نخاله و باالي کشاورزي مرغوبیت با هاي خاك روي بر شهر گسترش و توسعه همچنین و آبی منابع از رویه بی برداشت

 امر در فراوانی بروزمشکالت ساز سبب بایر، قنوات و ها مسیل کالها، حاشیه در شهر توسعه مختلف مراحل طی در که ریز دست

  ).1389مدیریت توسعه و پژوهش شهرداري مشهد (است  گردیده مشهد شهري مدیریت

 زنجیره ارزش آببهم پیوسته چرخه ومدیریت 

نگري و  تامل با جامعاگر اندکی اما. ملموس نیست م فیزیکی ویاین چالش برخالف دو چالش دیگر داراي عال

فزونی  هم بمنظورایجادها  و هزینه ها فایدهتقویم و ارزیابی  در صورت .آن را دریافت اهمیتتوان  دوراندیشی همراه شود، می

این چالش آشکارتر  )بدون گرایش هاي بخشی( هاي بهتر مدیریتی انتخاب وها  و حذف یا کاهش زیان ي فرادستگاهیها فایده

در شرایطی که نمونه اول، . شود اشاره می در زنجیره ارزش آبنمونه از نارسایی بارزموجود  دوینجا فقط به در ا. خواهد شد

درصد از 35افزوده تولیدي در دشت مشهد به بخش خدمات و صنعت اختصاص دارد، کمتر از  درصد از سهم ارزش90بیش از 

رغم دارا بودن بیش از  در نقطه مقابل بخش کشاورزي علی. یافته است ها تخصیص آب تأمین شده در این دشت به این بخش

افزوده تولیدي در دشت را به خود اختصاص  درصد از ارزش 10درصد درصد از منابع آب تأمین شده در این دشت کمتر از 65

دادن براي ی هاي سنگین تامین و انتقال آب از سد دوست اشاره به هزینه نمونه دوم، ).1388حسینی و دیگران   (داده است 

 در سال ازذخایر پویا وایستاي نحدود یک میلیارد مترمکعب آ آبی که زنجیره ارزش مدیریت صحیحاولیه از اهمیت  اطالع

ون منظور بد ،قیمت تمام شده هرمترمکعب آب انتقالیسال گذشته،  طبق برآورد انجام شده.  شود استحصال میدشت مشهد

معاونت مالی و (در هر متر مکعب است تومان 600 بیش از ،ي و قبل از تصفیه و توزیعیارانه انرژِکردن تاثیرات کامل حذف 

همچنین مرحله پمپاژ و  5با اضافه کردن هزینه هاي یارانه انرژي  ).1389اي خراسان رضوي  پشتیبانی شرکت اب منطقه

برآورد  انجامتا زمان با مالحظه این رقم ید شا .از مرز یک هزار تومان نیز عبور می کند مذکور رقم ،تصفیه و توزیعهزینه های

اي پایدار، مولد و ارزشمند، اندکی  در چرخه) قل شدهتبرابر حجم آب من10(ابعاد غفلت از ارزشمندي این ثروت هاي بهتر ، 

  .لمس شود
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 نتیجه گیري 

صادي و نحوه تقویت هاي مهم توسعه پایدار شهرها، چگونگی ایجاد رابطه میان رشد شهري ورشداقت جنبهزایکی 

در این میان، . است زیست شهري بر محیط توسعهوري و منافع رشد شهري و بر طرف کردن و کاهش پیامدهاي منفی  بهره

در دامنه توجه این  حایز اهمیت زیادي است که به همین دلیل ،هاي شهري و فراشهري با تاکید بر آب شهري ساخت نقش زیر

   .است گرفتهمطالعات قرار 

شهري  توجه به پیوستگی چرخه آب و دهد که رعایت الزام نشان میتجربیات جهانی  ارائه شده و ل مفهومیمد

در جهت (شود میي آب از منابع بیرون از چرخه آب  افزایش تقاضا اقتصادي به رشد وابستگیانداز شهري و  موجب تغییر چشم

و  رگبارهاسه زیر مجموعه تامین آب،  در شهري مشهد بآنگاهی به شرایط مدیریت  .)کردن رشد از مصرف منابع منفک

استفاده از این  دهد نشان می، و از دیدگاه زنجیره ارزش هاي شهري هاي آب سطحی شهري و جمع آوري و دفع فاضالب جریان

ب و اقتصاد آهاي اصلی مدیریت  ها و عوامل و اجزاي اصلی حاکم بر چالش تواند براي شناسایی بهتر سازوکار مدل مفهومی می

  . ها بطور بهم پیوسته و در یک فضاي تعاملی در سطح مدیریت شهري مشهد مطرح شود باره آن اندیشی در شهري  و چاره

برنامه  .تفاوت دارد و طرح جامع شهر مشهدب مشهد آطرح جامع  مورد استفاده و مدل مفهومی روش بااین روش  

و ذینفعان  مسئول هاي مختلف اجرایی با دستگاه نزدیک هماهنگی و همکارينیازمند  دشوارتر است و این روش ریزي واجراي

 بهم پیوستگی و یکپارچگی دلیلچنین امکانی، ب برقراري اما در صورت تقبل هزینه هاي تصمیم گیري هاي جمعی و. است

تغییرات این طریق از  و را در طراحی هاي موجود اعمال کرد تغییرات حساب شده ايتوان  می ، مطمئناب شهريآچرخه 

آب، پیامدهاي منفی در سایر مقاطع را  هاي چندگانه در مقاطع مختلف چرخه کردن فایده توان ضمن حداکثر می ،حساب شده

تگاه ذي مدخل منعکس سهاي مالی یک د در صورت هر اقدام ها ها و یا هزینه چون ممکن است تمامی فایده .دوکمینه نم

چاره نظارت و مورد  )با حضور نمایندگان ذیمدخالن و ذي نفعان(ز طریق یک نهاد فرابخشیا این کار استتر  منطقی ،نشود

  . مشخص شده است توصیه هادر بخش  تغییراتمصادیق این . قرارگیرد جویی

 پیشنهادات 

 در دشت مشهد با نشست خزنده زمین و همه جانبه مقابله جدي : 

بسیار  .به محدوده شهري مشهد نفوذ کرده است یجبتد ،ها پیش شروع شده است ست زمین که از دههشن

ب از آاي چون انتقال  اقدامات پر هزینهتدابیري چون کاهش برداشت از آبخوان براي مصارف شهري و واضح است که 

شهري و مناطق همجوار دشت مشهد از  دن رشد اقتصادکر منفک فقط با اصلی تانمض .کند نمی کفایتدوردست، 

و  با هدف بهبود تغییرات حساب شده الزم پیش بینی. شود حاصل می بخوان دشت در آیندهآبرداشت بیشتر از 

هاي مختلف اقتصادي و کشت  تخصیص آب در بخش الگوي اصالح و مصرف کارایی افزایشارتقاي اثربخشی برنامه هاي 

برنامه . استدر این مسیر روريض هاي از برنامه و افزایش امکان نفوذ آب به آبخوان، مناسب در بخش کشاورزي و آبیاري

باید بطور منسجم و یکپارچه در سطح حوضه آبریز و فراتراز توان یک دستگاه اجرایی است و  انجام این تغییرات وریزي 

 .دقیق قرار داشته باشد پایش و پیگیريمورد توجه و  ،بطورفرابخشیو  استان

  شهر مشهدو وسعت مدیریت اندازه 

شهر مشهد در سناریوهاي  وسعت جمعیت شده اندازه شهر در آینده به لحاظ و مدیریت ریزي برنامهبینی   پیش

 .استاز اولویت باالیی برخوردار هاي شهري  ویژه اقتصاد و زیرساختشهري مشهد، ب هاي مختلف مدیریت مختلف، از جنبه

آید که به  ع و نیازها بوجود میشکاف رو به افزایشی میان مناب ، مصارف شهريو  ساکن رشد جمعیتادامه روند  درصورت

نیز  شهر از نظر توسعه سطح تحت پوشش .رسد می 1410در سال درصد تقاضا  25معادل میلیون مترمکعب  حدود100

از جمله رعایت اقتصاد مقیاس  ،بدالیل مختلف مطلوب شهري رشد الگوي .ادمه روند موجود بهیچ وجه مطلوب نیست

در سطح  امر این .نماید رشد متراکم و فشرده بصورتی شهر و رود پیش تمرکز تسم به بایدشبکه توزیع آب شهري، 
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 این اقدام .قابل پیگیري و تصمیم گیري است  ،احتمالی تغییرات حساب شدهو پیش بینی برنامه جامع تفصیلی شهر

ریزي  در برنامه ی بایدهاي بین المللتوصیه  طبق و .نیاز دارد يشهرفضاي سازي مناسب  به بیشتر توجه به بطور توامان

و بطور مستقیم  بهبودکیفیت زندگی شهريحفظ نشاط، جاذبه هاي گردشگري و به نشانگرهاي آب در  شهريسازي  فضا

  .توجه شودنه بواسطه اقدامات دیگر، 

 مدیریت فاضالب هاي شهري 

بر شده و با  وري و دفع اصولی فاضالب هاي شهر مشهدزمانآ مشکل جمع، کاراجراییپس از حدود دو دهه 

برداري از تصفیه  آوري و بهره تسریع در اتمام شبکه جمع. بطول بینجامد دیگر امکانات فعلی ممکن است ربع قرن 

رود هدایت  هاي سطحی که نهایتا به رودخانه کشف آلودگی روان آبمشکل  اساسیتواند در حل  میها  فاضالب هاي خانه

در سطح  و مدیریت مسئول منفرد و تنها نباشد که امکانپذیر است ورتیصاین مهم در. بسیار موثر باشد، می شوند

بررسی ضمنا . اقدامات جدي انجام پذیرد هاي بخشی ایجاد همفزونی دستگاه مدیریت شهري نسبت به تشریک مساعی و

بیات پیشرو ریزي چرخه بهم پیوسته آب شهري در تجر  با استفاده از اصول برنامه احتمالی تغییرات حساب شده امکان

  .در بازبینی طرح موجود حایز اهمیت است، هاي متمرکز بجاي سامانه متمرکز هاي غیر استفاده از سامانه وموجود دنیا 

  آب ها و سیالب هاي شهري روانمدیریت 

در دست  مناسبیاقدامات  هاي شهري، مواقع بارندگی و مهار سیالب درهاي سطحی  آوري روان آب از نظر جمع

 همچنین و موجود افتدری اساسی تغییرات به نسبت باید کند و که کفایت نمی ستا برداري  یزي و اجرا و بهرهر برنامه

 يها گامآبخیز  ریزي مدیریت حوضه و حتی برنامه نرفته ساز و  زیرساخت به اکنون که مناطقی در توسعه يها طرح بازنگري

ها و  رو پیاده ایجاد ،ظیرن تغییرات حساب شدهاز طریق  برقراري بهم پیوستگی و یکپارچگی .شود برداشته مؤثري

کردن  تواند ضمن حداکثر می ،سازي عمومی شهر ها و آبگیرهاي تاخیري در فضا گودالاستفاده ازهاي نفوذپذیر،  خیابان

ه توسعه خسارات رو ب و آلودگی منفی آب، پیامدهاي در مقاطع مختلف چرخه ها ها و سیالب روان آب هاي چندگانه فایده

 .کمینه نماید ،در سایر مقاطعرا

  آب ارزشمدیریت زنجیره 

. شود میشهري شناخته اقتصادپایداري شدن رشد اقتصاد شهري پایدار از مصرف منابع، شاه کلید اصلی  منفک

و بر  تواند تعریف می ،بآآب و مدیریت زنجیره ارزش  ب شهري بر پایه بهم پیوستگی چرخهآ و این امر در قلمرو مدیریت

افزوده  مثال ارزش(آب اقتصاديکارایی  نشانگرهاي توجه به، در اولین گام. هاي مناسب نظارت و پایش شود اساس نشانگر

کردن سهم آب برداشتی از آبخوان  منطقیتعدیل و  هاي مستقر در محدوده دشت مشهد فعالیت مربوط) در مترمکعب

استفاده شیرآالت و وسایل در  انجام تغییراتگذاري براي  سرمایه با بررسی، همزمان. حایز اهمیت زیادي است ،مشترك

مجموعه مصارف مختلف توان  می، استفاده از آب باران، بازچرخانی آب، استفاده مجدد از فاضالب، ها صرف آب در ساختمانم

توجه به . نی و پیگیري نمودبی نگرها پیش و تاثیر آن را در تغییر نشا ها را کاهش داد و همچنین آب برگشتی و فاضالبشهري 

و  .تواند به بهبود زنجیره ارزش آب شهر مشهد مساعدت کند می ،بندهاي قبلی شده ها و دیگر تغییرات توصیه این توصیه

ها و بازدهی اقدامات  گذاري برآورد ارزش سرمایهانجام مطالعات تخصصی الزم بمنظور  وریزي  شاید از همه مهمتر، برنامه

 هاي مناسبی براي ها و معیار تواند انگیزه میاین اقدام مهم  .در سطح کالن مدیریت شهري است بآش در زنجیره ارز

، تعیین تعرفه فروش فراسازمانی سازمانی و ها، تشخیص منافع گذاري، تعیین اولویت هاي سرمایه براي اتخاذ استراتژي

  .راهم نمایدسازي و آموزش عموم ف ها و باالخره آگاه خدمات، عوارض و مالیات

 کشف رود يآبریز حوضه - منطقه ايریزي  برنامه   

سه زیر مجموعه  در شهري پیوند بین اجزاي مختلف چرخه آب و برقراري ایجاد چگونگی تر تفصیلیبررسی 

از آن پیوند با  و حتی فراتر هاي شهري هاي آب سطحی شهري و جمع آوري و دفع فاضالب و جریان رگبارهاتامین آب، 

ریزي  تواند مبناي یک برنامه می)نظیر تجربیات موفق موجود در سطح جهان(دامات در سطح حوضه آبریزسایر اق
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