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 چکیده 

برای توسعه را داشته « تامین آب»ی همیشگی متولیان آب رسالت و دغدغه ،بر اساس قوانین موجود

مدیریت »های مصرفی هم تالشی جز مصرف آن نداشته و ندارند. این دو رسالت سازمانی، بخش و

در « متولیان توسعه پایدار»ی آن در فضایی که اند و لذا ادامهرا نادیده گرفته« منابع و مصارف آب

زمان تر شدن وضعیت منابع آب ندارد. از این رو، هر ساکشور نامشخص هستند، نتیجه ای جز وخیم

، راهکار و رویکرد متفاوت و غیرجامع در خصوص منابع محدود «مردمی و غیرمردمی»اعم از 

موجود را پیش رو گرفته و چنین حاکمیت متفرقی، لزوماً فجایع بیشتری را به ارمغان خواهد آورد. 

بوده و بدون  مدیریت «سعی و خطا»این در حالیست که آنچه حاصل شده است، صرفاً بر اساس 

تر شدن وضعیت منابع آب محقق گردیده است. سرعت وخیم« علم، دانش و خرد»دبیر بر اساس ت

در شرایط موجود، دیگر فرصتی برای سعی و خطا در مدیریت آب باقی نگذاشته؛ لذا حکمرانی 

، ضروری است. در غیر اینصورت، تنها مبتی بر برنامه راهبردی منابع و مصارف آب« دانایی محور»

 در کشور.« ناپایداری»و نشر « گسیختگی اجتماعی ـ اقتصادی»ماند: نداز باقی میایک چشم

 ؛ سعی و خطا، توسعه پایدار، آبحکمرانی  :کلید واژه

 

 : مساله -0

آبی مورد بحث جوامع و محافل علمی کشور قرا گرفته است. برای مقابله با آن  بحران که موضوع سالهاست

 دستورالعمل و قانون هزاران و شده؛ خرج دالر ميلياردها شده؛ احداث های زیادیپروژه ؛های فراوانی شدهریزیبرنامه

 این به حال به تا آیا است. منابع آب بوده اسفبار وضعيت خروجی تشدید و صفر تقریبا نتيجه آنها توليد شده است که

 همه در تقریبا ایران و در اما بوده استبخش  نتيجه ها در سایر نقاط دنيا،پروژه و طرح خروجی چرا که شده فكر مهم

شرح مختصری از علل ناکامی مدیریت آب در ایران به صورت  .بخش نيستها رضایتپروژه و طرح خروجی هازمينه

 موارد ذیل عنوان شده است:

و رایج شده  بسيار مرسوم اطالعات و داده امروزه اظهار نظر و ارائه پيشنهادات و سياستگذاری در حوزه آب، بدون  -١

 است. بسياری از طرح بدون شناخت وضع موجود و درک وضع مطلوب بدون داده و اطالعات در حال انجام هستند. به

بدون درک وضعيت منابع آب در حال رخ دادن  کشور هایهای مختلف در هر کدام از دشتمثال، توسعه بخش عنوان

ها دشت بستر ی در توسعه یک دشت مشخص گردد، بایستی سنگاست. برای اینكه سقف برداشتا از منابع آب زیرزمين

در یک دشت  گياهان آبی نياز تعيين شوند. یا برای اینكه سقف توسعه کشاورزی در یک منطقه مشخص شود بایستی

 های مورد نياز مدیران تا حدنياز است اطالعات و داده تعيين گردد. در واقع برای دور شدن از فضای موهوم مدیریتی،

 کافی کامل بوده باشد.
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در واقع بسياری از  .اندتخصصی ورود نموده هایحوزه غيرمتخصص و غير ذینفع به گيری افراددر فضای تصميم -٢

 گردد.زیستی، اجتماعی و اقتصادی تهيه میشوند و سپس برای آنها تائيدیه محيطها به دالیل سياسی ابتدا اجراء میطرح

 بزرگ، و کوچک سدهای احداث مانند اقدامات غير کارشناسی برخی برای گذاریسياست حوزه فشار مثال عنوان به

 و شهرستان فردوس به آیسک )واقع در استان خراسان جنوبی( دشت از آب انتقال مشهد، یا به دوستی سد از آب انتقال

 . دیگر، از نمونه رفتارهای غير اصولی سياسيون بوده است مورد دهها

 .آینداز دیگر دالیل ناکامی طرح ها به شمار می گيریتصميم هایزمينه در اقتصادی بخش رنامهورود بدون ب -٣

صرفا به دليل اعتبارات مالی که برای آنها در نظر گرفته  ،ها بدون آنكه لزوم و ماهيت آنها تائيد شودبسياری از طرح

 سيستم حصر و حد بی توسعه اند. به عنوان مثالتهچشمان بسته و بدون تحليل عواقب مورد حمایت قرار گرف شود، بامی

 بر تمرکز اراضی، سازی یكپارچه ایران، مزارع در محيطی و اقليمی شرایط با تناسب بدون فشار تحت آبياری های

 .های از این دست هستنددیگر مثال مورد صدها و ایران به نامناسب و سموم کودها ورود اصولی، غير مكانيزاسيون

 مشاورین و متخصصين توسط پایين خروجی با هاییپروژه اجرای. کشور پایين است در گرایی ملی و لقتع حس -٣

 کانالهای احداث ها مانندشوند. بسياری از این طرحکه تنها جهت دستيابی به منفعت شخصی انجام می آب حوزه

... تنها به  و نامناسب آب انتقال هایمسيست توسعه نامناسب، سدهای توسعه هفتاد، و شصت دهه در آب انتقال سيمانی

 .است ای آب شكل گرفتهدليل وجود مافيایی سازه

 گذشته هایدهه در. تصميمات مدیران عقوبتی وجود ندارد برای جمله از و کشور در اشتباه کارهای انجام برای -٤

 صادر کار از خلعيت یا ه جریمه، تنبيه وهيچگون اشتباه اجرای تصميمات دليل به مدیران یا پيمانكاران و مشاوران، برای

های مهندسی آب های آبی در کشور از علل اصلی ناکامی بسياری از طرحعدم ورود قوه قضایه به بحث نشده است.

 بوده است.

گيری آب از دیگر های تصميمذینفعان و دانشگاهيان در حوزه تقابل مدیران اجرایی کشور در مشارکت و حضور -٥

  ها نظرات و واکنش ذینفعان به تصميمات مدنظربرای بسياری از طرح گذشته های دهه در. ها استناکامی دالیل این

درک پایين سایر  سخفيف   اتهام به و بسته هایدرب و پشت خاص هایمكانيزم با هاگيریتصميم اند.قرار نگرفته

 . انجام شده است ذینفعان

 های بوده است.از دالیل اصلی این ناکامی ،متخصص مدیران انتخاب بجای دمتعه اما غيرمتخصص مدیران انتخاب -٦

 و استان شهر، در سطح توانمندی بر اساس کدام معيار از نمایندگان و استانداران بخشداران، فرمانداران، انتخاب مدیران،

های توبوسی مدیران در سمتگری ها و انتخاب االبی. باشيم داشته مناسب خروجی انتظار امروزه است که بوده کشور

 غير تخصصی مانع بزرگ تصميمات صحيح فردای کشور هستند.

راه مدیریتی نيز بسيار های راهبردی و نقشهقدر، بدون توجه به برنامه و قضا به کس همه و چيز همه کردن واگذار -٧

ت هيجانی و به صورت روزمره و به صور ی کشورهاآنچه که بسيار و بارها دیده شده، این که مدیریت. خطرناک است

های وری در دورهشود. طبيعتا تمامی مدیران به دنبال بهبود وضع موجود و افزایش بهرهدر قالب تصميمات آنی اداره می

گيرند. این خطای مدت جهت دستيابی به اهدفشان در نظر میهای کوتاهمدیریتی خود هستند و قالبا برای خود برنامه

به روزمرگی رفتار مدیران خواهد شد. از آنجا که برای مدیریت مطلوب آب، هيچگونه برنامه  استراتژیک منجر

ای( در کشور وجود ندارد در نتيجه برای مدیران عقوبتی هم وجود نخواهد داشت. در واقع ساله ١55یا  ٥5راهبردی )

هيچكدام از سطوح مدیریتی متوجه درک ی دراز مدتی تدوین نشده چون هيچ هدفی وجود ندارد و هيچ برنامه



 "هم اندیشی ا متخصصان علوم آب و محیط زیست"اولین اجالس 

 0931اسفند  01وزارت نیرو، 
 

نادرست خود از وظایفشان نخواهند شد. به عبارت دیگر مدیران هرگز متوجه نخواهند شد که توانایی انجام وظاف 

 محوله را ندارند. با این شرایط نباید انتظار خروجی مفيدی هم داشت.

های سياستگذاری از دالیل دیگر ناکامی و زیسا تصميم و مدیریتی هایعدم مشارکت جوانان و زنان در حوزه -٨

 نوه با را وقتشان باید سنی نظر از که است کسانی اختيار در کشور هایمسيوليت و مدیریتها عمده. مدیریت آب است

های های علم و فناوری کشور در حال رخ دادن است با دانش و تجربه سالهای که در حوزهبگذارند. پيشرفت هایشان

  بل قياس نيست.گذشته قا

دچار  مدیریت آب درکشور شود باعث که دیگر نيز وجود داشته باشد مورد ممكن است دهها عالوه بر موارد مزبور

هر سازمان  لذا فضای موهوم مدیریت )عدم وجود نقشه راه مدیریت آب( و آکنده از بحران موجب شده .شود بحران

متفاوت و غيرجامع در خصوص منابع محدود موجود را پيش رو گرفته ، راهكار و رویكرد «مردمی و غيرمردمی»اعم از 

و چنين حاکميت متفرقی، لزوماً فجایع بيشتری را به ارمغان خواهد آورد. این در حاليست که آنچه حاصل شده است، 

سرعت محقق گردیده است. « علم، دانش و خرد»بوده و بدون تدبير بر اساس « سعی و خطا»مدیریت صرفاً بر اساس 

تر شدن وضعيت منابع آب در شرایط موجود، دیگر فرصتی برای سعی و خطا در مدیریت آب باقی نگذاشته؛ لذا وخيم

ماند: انداز باقی میمنابع و مصارف آب، ضروری است. در غير اینصورت، تنها یک چشم« دانایی محور»حكمرانی 

 ر.در کشو« ناپایداری»و نشر « گسيختگی اجتماعی ـ اقتصادی»

 

 : آسیب ها و سیاست های اصالحی -2

توان می دستاوردهای ضعيف ناشی از آن و همچنينگزارشات انواع  در های متعددها و طرحآمار هزینهبر اساس 

مدیریت  نگرش بایستیلذا  .متصور بود کشوربرای « ناپایداری»نشر  و در نهایت« فراگسيختگی اجتماعی ـ اقتصادی»

تغيير یابد. در پرتو بازخوانی « اجتماعی ـ اقتصادی»ت مردم به مدیریتی مبتنی بر تعامل با محيط تنه و بدون مشارکیک

شود که برای حل بنيادی معضالت آب بایستی به موارد فوق و نيز بررسی تجارب سایر کشورها احتماالً نتيجه می

 ساله( را تدوین نمود: ٥ه ساله و پيرو آن اقدامات اساسی )به ترتيب زیر( پرداخت و در سایه آن برنامه عملياتی )د

 شود.ساله( که معموالً در قالب نقشه راه ارائه می ١55ساله،  ٥5گذاری بلندمدت )الف( مدیریت راهبردی: هدف

« سازیپياده»داران( و  )توجيه و جلب همكاری گرو« مشارکت»نتيجه محور است و بدین لحاظ بر  های بلند مدتبرنامه

های اجتماعی ـ سياسی و گستردگی ای مدیریت تغيير/تحول است که به دليل مقاومتچنين برنامهباشد. اینمتمرکز می

ها برای مدیران  توان برای انحراف از برنامهبر خواهد بود؛ اما میسازی آن بسيار زمانو پيچيدگی مسائل آب، پياده

 وکارشناسان متخطی عقوبت در نظر گرفت. 

سازی(، گروداران ها در سطوح عموم )فرهنگنيازمند بهبود و توسعه ظرفيتساختار نهاد آب ( ظرفيت سازی: ب

 سازی به حوزه تصميم. حتی بایست ظرفيتاستها( ویژه مدیران )مهارتها(، کارشناسان و به)ساماندهی مشارکت

 گيران )مثالً نمایندگان مجلس( تسری یابد. سازان و تصميم

باشد تا « تطبيقی»باید « تحول»ی ، برنامه«آب ـ اکوسيستم ـ اجتماع ـ اقتصاد»وجه به پویایی سيستم پ( برنامه تحول: با ت

 ٣هوشمندانه خود را با شرایط در حال تحول انطباق دهد. بنابراین الزم است مدیریت آب در سه الیه کوتاه مدت )

سازی نماید. طور موازی پيادههایی را تدوین نموده و بهساله( برنامه ٣5مدت )افق ده ساله( و بلندمدت )افق ساله(، ميان

 ای برنامه تحول ضروری است.مسلماً بازنگری دوره
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باشد. در بسياری موارد معيارهای ها در امتداد پایداری میمدیریت نيازمند معيارهایی برای جلوگيری از انحراف برنامه

، بلكه «کارایی اقتصادی»وری نه تنها شوند. منظور از بهرهبرگزیده میبرای این کنترل « پایداری»و « عدالت»، «وریبهره»

نيز هست. یعنی به لحاظ تخصيص آب و منابع مالی، بایستی حداکثر کارائی و مطلوبيت حاصل گردد. منظور « مطلوبيت»

طی و جلوگيری از عدالت، دسترسی همه به آب با کميت و کيفيت کافی است. منظور از پایداری، پایداری زیست محي

های بعدی نيز بتوانند از آنها استفاده های طبيعی )از جمله منابع آب( است به نحوی که نسلاز اثرات تخریبی بر سيستم

اقدامات زیر  راه مدیریت آبهای راهبردی و نقشهبر اساس برنامه بایستی ،مدیریت تحول جهتدر هر صورت  نمایند.

 :هرچه سریعتر اتفاق بيفتد

 .سپرد کاردان به را کاربایستی  های راهبردیاساس برنامه بر -١

 . بردارند علمی آب و تخصصی حوزه در دخالت از دست باید نظامی و مذهبی سياسی، حوزه -٢

 .یابد تغيير باید های راهبردیبر اساس برنامه ولينئمس و مدیران انتخاب معيارهای -٣

 .نماید پرداخت را مترتب هایهزینه بایستی و شود بگردانده خودش جای به باید اقتصادی بخش -٤

 در را کشور در گذاری سياست واقعیذینفعان  و آب( مرتبط با از طریق مشارکت همجانبه )علوم مختلف دانشگاه -٥

 .بگيرد دست

 . باشند داشته هزینه بدون را همه نقد قدرت باید و باشند آزاد کامال اظهارنظرها همه در باید مردم -٦

 باال را مدنی جامعه قدرت و بگيرند شكل زیانبار و اشتباه کار هر انجام از جلوگيری برای باید واقعی مردمی نهادهای -٧

 .بدهند هزینه نظری اظهار هر برای اینكه نه ببرند

 صورتبه  اینكه نه ببرند پيش به تخصصی افراد با را خود کار مستقل صورت به باید قضایيه و مجریه مقننه، قوه -٨

 . دیكدیگر شون مانع فعاليت غيرتخصصی

 .باشد سازمانها همه کار دستور بایددر شفافيت و بگيرد شكل باید رسانی اطالع ،آزاد جریان -٩

 نمود. در مقابل اقدام درست اطالعات و ها داده تكميل و آوری جمع به نسبت باید فوریت به و مدت کوتاه در -١5

 را غم و هم تمام نتيجه بدون دستوالعملهای و قوانين ارایه و خروجی بدون های وژهپر اجرای واقع، خالف اقدامات

 .کرد متمرکز صحيح اطالعاتی بانكهای تكميل جهت

 کشور و منطقه بحرانی وضعيت و شرایط به مردم ستیبای. برد باال حوزه تمام در را مردمی و مدنی مشارکت باید -١١

 .زیست محيط و آب بحران جمله از گرفت کمک نهابحرا حل برای آنها از و شوند آگاه

 


