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 پيشنهادی برای اثرگذاری سريع تر طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني
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 چکيده :
شواهد نشان مي دهند که طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني از پيشرفت چنداني برخوردار نبوده و عليرغم 

تعيين شده تفاوت معني دار دارد. عليرغم وجود سال از آغاز آن، نتايج  حاصل با اهداث از پيش  9سپری شدن حدود 

وکراسي حاکم و بر کالت اجتماعي؛ گسترده بودن مخاطبانمشکالت اساسي هم چون عدم تامين بودجه مورد نياز و مش

بر اين طرح را مي توان ازديگر داليل کندی پيشرفت طرح دانست که در اين پيشنهاد مورد توجه قرار داده شده 

رابطه ضمن بررسي وتحليل ساختار بروکراتيک طرح ، ساختار مخاطبان طرح و مهم ترين مباني اثرگذار در اين است. 

ين ا برای چابک سازی و پيشبرد سريع تر اهداف طرح پيشنهاد شده است. مرحله ای هفت يک طرح  برتصميم گيری،

عملياتي  9ه منابع آب زير زميني منطقپيشنهاد حاصل تجربه نگارنده در مديريت نظارت بر طرح احيا و تعادل بخشي 

 است. 0931سال طي کشور در شرکت مهندسين مشاور آب خاک تهران 

 

آب های چاه های کم بازده ، تشکل آب بران ،گشت و بازرسي،های غيرمجاز، های مجاز،چاه : چاه کليد وازه

 زيرزميني،

 

 مقدمه :

عریف تاحیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی ایران و پانزده دستورالعمل برای طرح  -اعم از اجرایی، مطالعاتی و نظارتی -پانزده پروژه  

 رگبزطرح این شده که اجرای آنها باید در دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان زمین شناسی کشور انجام شود . پروژه های 

 : زیر می توان تفکیک کردعمده بخش  ستره ای به وسعت کل ایران در حال اجرا می باشد به سهکه در گرا 

 پروژه هایی که در هر حالت )وجود یا عدم وجود بحران( باید اجرا شوند، شامل: -الف

 حفر و تجهیز چاه های پیزومتری در دشت ها. -

 تهیه و بهنگام سازی بیالن منابع آب-

 ملی آببه روز نمودن سند -

 ایجاد و استقرار بازار محلی آب-

 ساماندهی شرکت های حفاری -

 پروژه های مطالعاتی که با اهداف کوتاه مدت طرح )کنترل بحران( ارتباط مستقیم ندارند، شامل: -ب

 جایگزینی پساب با چاه های کشاورزی-
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 اجرای پروژه های تغذیه مصنوعی و پخش سیالب-

 بخیزداریمطالعه و اجرای طرح های آ -

 پهنه بندی و بررسی مخاطرات ناشی از فرو نشست زمین-

 پروژه های مرتبط با کنترل بحران، شامل : -پ

 خرید چاه های کم بازده -

 تقویت و استقرار گروه های گشت و بازرسی-

 تهیه و نصب کنتور حجمی و هوشمند آب و برق-

 نه کنترل، نظارت و مسلوب المنفعه کردن چاه های فاقد پروا-

 ایجاد تشکل های آب بران -

ی که متمایل نموده است. در حال با مخاطبان گسترده این مجموعه ، ساختار طرح را به سمت استقرار یک نظام بروکراتیک گسترده 

اگرهدف اصلی طرح کنترل و برون رفت سریع از بحران ایجاد شده در منابع آب زیرزمینی کشور باشد، گسترده کردن راهبردها و 

 با مشکالت جدی مواجه خواهد ساخت.  نیز گسترده کرده و مدیریت کنترل و عبور از بحران راآن  راهکارها برای انجام

 

  :ساختار بروکراتيک طرح   -
 ه دارد سه مرکز،در سه سطح متفاوتدر وزارت نیرو که وظیفه اصلی انجام طرح را برعهدبر اساس مفاد دستورالعمل شماره دو طرح، 

شورای راهبری   ،)شورای سیاست گذاری   عبارتند از: به ترتیب پیش بینی شده کهطرح برنامه ریزی و هدایت امور  سیاست گذاری،برای 

 .کارگروه استانی(و

دراین دستورالعمل ، هم برای شورای سیاست گذاری و هم برای کارگروه های استانی وظیفه برنامه ریزی و سیاست گذاری پیش بینی 

 . [1]اصوال شورای راهبری هم با توجه به ماهیت و جایگاه قانونی خود در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها دخالت می کندشده و 

نفر و در کل کشور بیش از 52نفر و در هریک از کارگروه های استانی حدود  02تا  02در شوراهای سیاست گذاری و راهبری حدود 

مهندس  05گذاری و برنامه ریزی فعالیت ها می باشند. عالوه بر آنها، یک مهندس مشاور ملی و  نفر مسئول سیاست 022تا  022حدود 

گزارش گیری از استان ها، گزارش دهی و پایش  عالوه بر آن سامانهاست ها را برعهده خواهند گرفت.مشاور استانی وظیفه اجرای سی

انات ن سازمان گسترده ای مستلزم یک برنامه ریزی گسترده و تامین امکبسیار گسترده در نظر گرفته شده است.  موفقیت چنینیز طرح 

می باشد که با توجه به توانایی ها و امکانات مادی و سازمانی موجود در کشور به نظر نمی رسد امکان گسترده فکری، مالی و سازمانی 

در موفقیت این  -یت های اصلی طرح احیا و تعادل بخشی نظیر فعال -پذیر باشد. زیرا، اصوال تمرکز رهبریت در فعالیت های زیر بنایی 

فعالیت ها بسیار موثر است و تعدد رهبری و مراکز سیاست گذاری و تصمیم گیری برای این نوع فعالیت ها ریسک عدم موفقیت آن ها 

داف ا و تسریع در عملیاتی کردن اهرا افزایش خواهد داد. چنین به نظر می رسد که در این طرح جنبه های مرتبط با ساده سازی فعالیت ه

 اصلی طرح و منطبق کردن آن با نیازهای اولویت دار جامعه هدف  کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

 ساختار ذينفعان ، ذيمدخالن و مخاطبان طرح :  -
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ان و نوان مخاطبان )ذینفعاز مفاد دستورالعمل شماره دو طرح احیا و تعادل بخشی چنین برداشت می شود که کل جمعیت کشور به ع

 ذیمدخالن( طرح در نظر گرفته شده اند و در عین حال جوامع روستایی بیشتر مورد تاکید قرار داده شده اند.

آنچه مسلم است بحران ایجاد شده در منابع آب زیرزمینی به طور عمده ناشی از اضافه برداشت در بخش کشاورزی می باشد و می توان 

بردار، بهره برداران و ذینفعان اصلی طرح را تشکیل می دهند و این بحران در وهله نخست باید از طریق  و با  گفت کشاورزان بهره

 همکاری آنان مرتفع و حل شود . پس از آنان به ترتیب ذیمدخالن، نخبگان و سایر آحاد جامعه قرار خواهند گرفت.

ی بخشی از مسئولیت های اصلی اجرای طرح به آنان راهکاری است که در درگیر کردن سریع ذینفعان با منافع حاصل از طرح و واگذار

صورت عملیاتی شدن بسیاری از موانع موجود در مسیر رسیدن به اهداف طرح را مرتفع خواهد کرد. پس از آن ها ، به ترتیب ذیمدخالن 

 ی طح کل اقشار جامعه باعث شود به دلیل پیچیدگو سایر آحاد جامعه مرتبط با طرح قرار می گیرند. چه بسا  فراگیر کردن طرح  در س

 

ومشکالت اجتماعی وحقوقی موجود، بخش های جنبی و کم اهمیت ترطرح در اولویت قرار گرفته و مسایل مرتبط با ذینفعان و بهره 

 ولویت عبارتند از :برداران را تحت الشعاع خود قرار دهند. به زعم نگارنده، جمعیت هدف برای رسیدن به اهداف طرح  به ترتیب ا

حلقه به صورت منفرد و مشاع ، حدود 002222ذینفعان اصلی طرح شامل مالکان و بهره برداران اصلی چاه های مجاز به تعداد حدود  -5

 دو تا دونیم میلیون نفر.

و بخش وسایر مقامات و ذیمدخالن اصلی شامل روسا، معاونین و مدیران کل سازمان های قضایی و انتظامی استان، شهر، شهرستان  -0

 هزار نفر .52تا  52مسئوالن اداری مرتبط در سطح کشور حدود 

ذیمدخالن وابسته شامل نخبگان محلی، اعضای شوراهای اسالمی ، روحانیون ، ائمه جماعات و اعضای سازمان های مردم نهاد مرتبط  -0

 هزار نفر. 22تا  02،حدود ، فعال در استان، شهرستان ، شهر، بخش و روستاهای  مرتبط با طرح 

 2/5حلقه به صورت منفرد و مشاع ، حدود 022222ذینفعان وابسته شامل مالکان و بهره برداران چاه های غیرمجاز به تعداد حدود  -0

 میلیون نفر.

 اعضای جوامع دانشگاهی و دانش آموزان. -2

 ساکنان جوامع روستایی و سایر کشاورزان. -6

 سایر آحاد مردم. -7

 مهم ترين انگاره های اجتماعي و مباني اثرگذار بر تصميم گيری : -

توجه به موارد پیشین می تواند پیشنهاد روش یا سازماندهی جدید برای اجرای طرح را در پی داشته باشد. با این حال توجه به چند نکته 

 کلیدی زیر برای تصمیم گیری اهمیت دارد :

 جایگاه اجتماعی ذینفعان طرح :  -

ن مهم است که برخالف تصور عمومی و روح حاکم بر طرح احیا و تعادل بخشی ؛ جایگاه اجتماعی ذینفعان طرح )بهره برداران، ای

به ویژه صاحبان چاه های کشاورزی( در اغلب موارد فراتر از روستاییان و بهره برداران عادی است و عموما مالکان و بهره برداران اصلی 

ا کشاورزان نسبتا متمکن، باسواد و معلومات خوب، زیرک، صاحب نفوذ و دارای اطالعات حقوقی و قضایی تشکیل این چاه ها را افراد ی

 می دهند و قانع کردن این افراد به کاهش مصرف و همراه کردنشان با طرح تا حدودی دشوار است.
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 فردگرایی ذینفعان : -

چاه های غیرمجاز، کاهش سطح آب سفره ها و امثالهم، تعارضی است که در حساسیت کم ذینفعان نسبت به مقوله هایی مانند احداث   

 برداران و رفتارهای آنان ایجاد نموده است. این گروه از حال حاضر دربرخی مناطق به بحران تبدیل شده و نوعی تضاد بین منافع بهره

از عملکرد صاحبان چاه ها و برداشت کنندگان غیرمجاز از برداران علیرغم آن که به صورت فردی و در مکاتبات و مراودات پنهانی بهره

منابع اظهار نارضایتی و شکایت می نمایند، به دلیل آنچه که به زغم خود مالحظات اخالقی می پندارند، در مراودات جمعی و صورت 

  های آشکار، حاضر نمی شوند شخصا اقدامات اجتماعی و قانونی را بر علیه خاطیان پیگیری نمایند.

 مالحظات و فشارهای اجتماعی: -

و  ای، مالحظات سازمان های قضاییدر بسیاری از موارد عواملی مانند مالحظات اجتماعی، نفوذ صاحبان قدرت، پیگیری مسئوالن منطقه

اری رفتار مجریان جبدر انعطاف پذیری و تغییر ا -رفتارهای تهدیدآمیز برداشت کنندگان غیرمجاز نظیر خوابیدن در جلو بلدوزر و امثالهم 

 طرح تعادل بخشی موثر بوده و  بر بازدهی فعالیت های این بخش اثر تعیین کننده دارد

 تفکر مالکیت بر منابع: -

در حال حاضر درمیان صاحبان چاه های مجاز نوعی تفکر مالکیت بر انفال )آب های زیرزمینی( ایجاد شده و متاسفانه شواهد امر نشان 

برخورد با چاه های غیرمجاز به تقویت این تفکر کمک می کند و در حال تبدیل شدن به تفکر مالکیت انحصاری و می دهد که تشدید 

ناپذیر در میان این گروه است. حتی در برخی موارد صاحبان چاه های مجاز به منظور مبارزه منفی با برداشت کنندگان غیرمجاز و خدشه

اضافه برداشت از منابع می نمایند. آن ها می پندارند برداشت کنندگان غیرمجاز، سهم آنان از منابع کم کردن توان برداشت آنان ، اقدام به 

را برداشت می کنند و به این دلیل خود را محق می دانند که در جهت مبارزه پنهان با آنان و جلوگیری از ضایع شدن حق خود، به استفاده 

ایند. از نگاه آنان بستن چاه های غیرمجاز مترادف با تامین شرایط برداشت و تضمین حق حداکثری از منابع تحت مالکیت خود اقدام نم

 مالکیت بال معارض آنان بر منابع است.

از جنبه های فقهی ، بسیاری از ذینفعان و ذیمدخالن در حرمت  اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی تشکیک می کنند و گاهی آن را 

حکم فقهی و عرفی  می دانند. رفع این تشکیک و تالش درایجاد یقین دراین اقشار به تسریع در روند حل بحران فاقد مبانی مستدل و مست

کمک قابل مالحظه خواهد کرد. به ویژه تشریح تخصصی مسایل آب های زیرزمینی از دیدگاه مشترکات، مباحات و انفال، به کمک 

ن حرمت تصرف غیر مجاز در آنها ضرورت دارد و می تواند بسیار موثر و راهگشا آیات و روایات و احکام حکومتی حاصل از آن و تبیی

 باشد. 

 مبانی اثرگذار بر تصمیم گیری : -

توجه به موارد زیر در برنامه ریزی و اجرای طرح می تواند اثرات منفی موارد فوق را به حداقل برساند و در هر حالت برای پیشبرد اهداف 

 طرح ضرورت دارد :

یج و تقویت نگرانی مثبت در میان ذینفعان اصلی و ذیمدخالن به منظور تحریک و تقویت حس مسئولیت پذیری و مشارکت پذیری ترو-

 در آنان.

 (.Conflict Regulationsفراهم آوردن زمینه های مشارکت موثر ذینفعان و ذیمدخالن در روند حل تعارض)-

 ان اصلی و در نظارت بر اجرای طرح  و حفاظت از دستاوردهای آن. فراهم ساختن زمینه های مشارکت مستقیم ذینفع -
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 راهکار پيشنهادی : -

 نبه اعتقاد نگارنده برای تحقق اهداف فوق، کلیه امکانات و توان مالی و اجرایی موجود باید در رابطه با پروژه های مرتبط با کنترل بحرا

رابطه، ظرفیت سازی برای ایجاد ، نهادینه کردن و کارآ کردن تشکل های غیر انتفاعی )پروژه های گروه پ( به کار گرفته شود. در این 

بهره برداران و پیاده سازی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی اولویت دار ترین و مهم ترین مقوله ای است که باید مورد توجه قرار 

، مورد توجه قرار داده شده [2]ه این مساله در دستورالعمل شماره یکداده شود و هزینه های الزم برای آن تامین گردد. علیرغم آن ک

وجه غالب تشکل های پیش بینی شده در آن دستورالعمل عمدتا اقتصادی می باشد واین نگرانی وجود دارد که در این تشکل ها توسعه 

مصرف  حقوقی چیره شود و مسایل مرتبط با مدیریتفعالیت های اقتصادی از طریق اقدامات جنبی یا افزایش تولید بر اقدامات فرهنگی و 

آب کمتر مورد توجه قرار گیرد. سازماندهی و استقرار تشکل هایی که صرفا مبتنی بر جنبه های فرهنگی و حقوقی باشند می توانند عالوه 

ر وام اقتصادی را فراهم نمایند. دبر کمک به حل بحران در کوتاه مدت، زمینه های الزم برای ایجاد تشکل های بهره برداری با اهداف ت

 این رابطه تعریف و استقرار سازمان های مردم نهاد بهره برداران)ذی نفعان اصلی( راهگشا و موثر خواهد بود.

 در مجموع اقدامات زیر را برای چابک سازی و پیشبرد سریع تر اهداف طرح پیشنهاد می نماید:

 ن و ذیمدخالن اصلی و وابسته.متمرکز کردن دامنه اجرای طرح به ذینفعا -5

 محدود کردن پروژه های طرح به پروژه های گروه )پ(. -0

برنامه ریزی و انجام فعالیت های فرهنگی و اجرایی مورد نیاز به منظور سازماندهی سریع ذینفعان اصلی طرح در سطح کل کشور در  -0

 قالب تشکل ها و سازمان های غیر انتفاعی یا مردم نهاد.

بینی راهبردها و راهکارهای مناسب و اجرایی برای باز تعریف و انتقال و ظایف اجرایی پروژه های گروه )پ( به تشکل های  پیش -0

 ذینفعان.

 برنامه ریزی و انجام فعالیت های فرهنگی و اجرایی مورد نیاز به منظور جلب نظر و همراه کردن ذیمدخالن با طرح. -2

ت های فرهنگی و اجرایی مورد نیاز به منظور تامین حقوق احتمالی وجلب نظر و همراه کردن حداکثری برنامه ریزی و انجام فعالی  -6

 ذینفعان وابسته با طرح.

 باز تعریف و کوچک سازی و چابک سازی سازمان اداری و اجرایی طرح منطبق با موارد فوق. -7
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