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 آب يجتماعا-يت اقتصاديريمدو رو يساختار وزارت نر متقابل يتاث يبررس

 taravat@rsa.co.ir   شهيکارشناس شرکت رهروان سپهر اند محسن طراوت 

 nazarboland@rsa.co.ir  شهيرعامل شرکت رهروان سپهر انديمد  ن نظربلنديحس

 

 چکيده 

هستند که اقتصاد و حيات در بخش وسيعي از کشورمان  يارزشمندمحدود و هاي سرمايه ،منابع آب

ت تاثير قرار مي دهند. تجربيات چند سال گذشته در کشور و ساير نقاط جهان مشخص ساخته که صيانت را تح

شارکت و م همچنين تنها با ايجاد ساختارهاي مبتني بر اصول اقتصاد و ،برداري مناسب از اين منابعبهرهو 

ال اخير براي چند س ها، تالشهايو دستورالعمل پذير است. با وجود مصوباتپذيري ذينفعان امکانمسئوليت

بررسي  اوان دارد. اين نوشتار بهرد انتظار فاصله فرنتايج موبا برداران در سطح کشور  جلب مشارکت بهره

 پردازد.مياز ديدگاه ساختار فعلي حاکميت آب در کشور،  ،برخي از داليل آن

 

 آب اجتماعي-حاکميت و مديريت اقتصادي:  کليد واژه ها

 

 مقدمه

 ،ن وجوديبا ا ؛اندجاد و تداوم تمدن در کشورمان داشتهيدر ا ياتيار حيخ نقش بسيتار در طول ينيرزميآب ز يهاسفره

 يعيسو يهاات در بخشيکه ادامه ح يابه گونه ؛اندقرار گرفته يريناپذجبران يهابيدر معرض آس ،ريدر چند دهه اخ

ر ط موثين شرايجاد ايدر اکه  فناورانهو  ي، اجتماعياسي، سيشود. مجموعه عوامل اقتصاديد ميتهدنمان ياز سرزم

 يدر الگوها رييجاد تغيبدون ا ،متيق ين منابع ذيدار به اين روند و بازگرداندن تعادل پاير اييتغ شودي، موجب ماندبوده
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ر يامکان پذ، موجود يمتول ين اصالح ساختارهايو همچنآب  يبردارت و بهرهيريمدخالن در مدينفعان و ذيذ يذهن

 نباشد.

 يرداربت حفظ و اجازه و نظارت بر بهرهيئولکشور را از مشترکات شمرده و مس يهاع عادالنه آب، همه آبيتوزقانون 

 يهارو، عمال سازمانيس وزارت نين قانون تاسين قانون و همچنيبرداشت مرسوم از ا از آنها را به دولت محول کرده است.

 يها را به عنوان حاکم آب در کشور معرفآب استان يهامنابع آب و شرکتت يريو بعدها شرکت مد ياآب منطقه

ده دارد. حفاظت از آن را برعهص آب و ين آب، تخصيتامذاتا متفاوت  يهاتيکه مسئول يليض و طويدستگاه عر ؛کرد

، يو مل يران استانياز. تالش مدين منبع مورد نيترين و ضروريترازمند منابع و آب مهميکشور در حال توسعه است و ن

ل يتبد د آبين منابع جديتام يهمه و همه به فشار به حاکم آب کشور برا ،توسعه يندگان مجلس، مردم و . . . براينما

که  يها است. جوابصيتخص ييبزرگ و جابجا يهاجاد سازهيا ،کنندهيالوصول و راضجواب سهلتا کنون، شوند. يم

ت ن جواب ساده، برداشيجه ايهم دارد. نت يترفزونا يهاتيجذاب ،اشتغال در نقاط مختلفجاد ياد از جمله ايل زيبه دال

ان شدن يبوم کشور بوده است. با نماستيها و زها و تاالبدشت يو نابود يها و خشکت سرشاخهيفيآب با ک ييو جابجا

 يلفمخت يهاافت و پروژهيت ياهمت در حفاظت از منابع آب، يف حاکميکرد، بخش مغفول مانده وظاين روياثرات ا

آمار منتشر شده از حجم  يف و آغاز شد. بررسي( در کشور تعرينيرزميمنابع آب )ز يبخشاء و تعادلياح يبرا

ا يها، طرح احت است که با وجود همه تالشين واقعيدر چند سال گذشته نشانگر ا ينيرزميبرداشت از منابع آب زاضافه

 ياريبس يهاابد. چاهيج مورد انتظار دست ينتوانسته است به نتا -جز در سطح چند دشت محدودبه -، عمال يبخشو تعادل

 مانده در حال از دست رفتنيبرگزار، ... اما اندک فرصت و آب باق ينصب، جلسات فراوان ياديز يمسدود، کنتورها

 يصادوفق بودن طرح است. ارزش کم اقتل نامياز دال يکي يياجرا يهادر دستگاه يشود کمبود منابع مالياست. گفته م

 ت است.ين وضعين ايهم جزو متهم يآب به خصوص در بخش کشاورز

بردار از بهره که ير مرسوميگذاشته نشود و برخالف تصو يمتيآن ق ياگر بر رو يحت ؛است يارزشمند يآب ذاتا کاال

 يوببه خ نبه ارزش آ پردازند،يآب نم يبرا يکه پول يهنگام ي، حتبردارانرو وجود دارد، بهرهيدر ساختار وزارت ن

رداران برا به بهره يفراوان يهانهيها، هزت آنيفيو کاهش ک ينيرزميآب ز يهاواقف هستند. افت مداوم سطح سفره

ن يچنخود و هم يهاهيو سرما ينده منابع آبيد( از آيبرداران نگران )و نا اماز بهره يکند و بخش قابل توجهيل ميتحم

ود، در زمان ه موجياز سرما يحداکثر يبرداررانگر جهت بهرهيو يمستاصل از هر گونه اقدام، مجبور به تن دادن به رقابت

 شوند.يمانده ميمحدود باق

 يينهاکه به ت يدار آن شده است در حالرو عهدهياست که مجموعه وزارت ن يتي( مسئولينيرزميحفاظت از منابع آب )ز

 يدگکه زن يبرداران، با وجود خطر جدبهره ،انجام آن را ندارد و در مقابل ييبرداران، توانابهرهو بدون جلب مشارکت 

، ياعتماديل بيبه دل ،حفاظت از منابع )آب( خود دارند يکه برا يازهيو انگ يکند و تمام انرژيد ميشان را تهدهيو سرما

 د. انل شدهياز مشکل تبد يبه بخش ،توسط حاکمان آبن مهجور واقع شدن يها و اطالعات و همچنييضعف توانا
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 با ديبا .شوند ياجتماع تشکل، قالب در ديبا .دارند ازين آموزش به بردارانبهره کشور، در آب کالن تيريمد نگاه در

 نگاه، نيا رد و ... قاعدتاً شوند کنترل لحظه هر و دقت به يمخابرات يسامانه به مجهز کنتور و يبازرس و گشت يهاگروه

. مبرا است يتيمسئول گونه هر از بردارعتاً، بهرهيطب است و تيحاکم يعهده بر آب منابع از حفاظت تيمسئول بار يهمه

چند  شوند ويدار مت آب را در کشور عهدهيران دولت، مسئوليمعدود از کارشناسان و مد ياعده مآبانه،ميق نگاه نيدر ا

 .کشاننديم انزوا به را مسئله با ريدرگ افراد ريت شمرده شده، سايکل حاکم ينحصارندگان اير به اشتباه، نمايمد

 گاهديد متأسفانه اختالفت آب وجود دارد؛ اما يبا محور يکشاورز يهااز تشکل يشماردر کشور تجارب انگشت

نقش غرزنان به دولت و در ن حالت، يدر بدتر ناکارآمدکرده، را هاتشکل نيا آب، بردارانبهره و حاکمان نيق بيعم

 .استرا به آنان اختصاص داده دولت مانکارانين حالت، نقش پيبهتر

 

 ياجتماع-يکرد اقتصاديرو

ک است. گر جزو منابع مشتريد ين اقتصاد. از سويعتا تابع قوانياست و طب يارزش اقتصاد يدارا ير از ارزش ذاتيآب غ

برداران، رهک از بهيمشترک است و نحوه رفتار هر  ،نفعيذ ين تعداديکه با وجود محدود و ارزشمند بودنشان ب يمنابع

نها يمه اات در کشورمان است. هيآب منشا و ضامن ح ،نير بگذارد. عالوه براين تاثيريرفتار و منافع سا يتواند بر رويم

ت همه يتنها و تنها با جلب مشارکت و مسئول ،ن منبع ارزشمندياز اح يصح يبرداراست که حفاظت و بهره ين معنيبه ا

ت يريمد يسازادهيتوسعه و پ» ر است. دو پروژهيپذبر اصول علم اقتصاد، امکان يمبتن ييجاد ساختارهاينفعان و ايذ

 يبخشتعادلا و ياول طرح اح يهاپروژه  «ي، آموزش و فرهنگ سازياطالع رسان»و  «ينيرزميمنابع آب ز يمشارکت

هاست در کشور مطرح شده و ت آن ساليو اهم «بازار آب»ه شده است و يهاست تههستند که دستورالعمل آنها مدت

از آن در  يمحدود يهاده، نمونهيآب رس يعال يب شورايبه تصو «آب در کشور يبازار محل 0011جاد و استقرار يا»

 يهمفکر و ياند موفق باشند. تجربه همکارها در عمل نتوانستهطرح نيک از ايچ يه ،ن وجوديکشور اجرا شده است. با ا

ا وجود متفاوت است. ب يتيدهنده واقعمختلف کشور نشان يهابرداران )عمدتا کشاورزان( در استانبا بهره نگارندگان

ابع آب، منت و حفاظت يريمد ياجتماع-يک ساختار اقتصادينقش خود در  يفايا يبرداران برابهره ينسب يآمادگ

 ند.باشيت به بهره برداران نميار و مسئولياخت يد و واگذارينقش جد يفاي، آماده ايتيموجود حاکم يساختارها

ا در جاد شده به مرور همه ريا يهاست. بلکه نظاميگر نخوب حاکم کنترل ي. در حکمران«يتقو يعنيخوب  يحکمران»

خود را ندارند.  يهاتيارات و مسئولياخت يواگذار يروان يآمادگران ما يکنند. مديارات خود، محدود ميحدود اخت

 يصشرکت مخابرات به بخش خصو يتجربه واگذار ،( در کشورجهات متفاوت ياريابه )هرچند از بسد تجربه مشيشا

فارغ ، العاتاط يورار فنيشرکت مخابرات تمام داشته وزارتخانه پست و تلگراف و تلفن بود و اکنون وز ياست. زمان

هنوز ت ين ذهنين صنعت مشغول است. متاسفانه ايکالن ا يگذاراستيبه سالبال، فارغ و فناورانه، ييات اجراياز همه جزئ

 .جاد نشده استيران آب کشور اير مدد
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منابع  از يناش ياد( به درآمدهاي)بعضا ز ياز دارند و تا حديآب استان به درآمد ن يهااست. شرکت «اقتصاد» ل دوميدل

ا ير و يتاخ يد کند و کاهش درآمدها به معنين منابع را تهديتواند اير در ساختارها مييه هستند. تغتوابس ينيرزميآب ز

 رد. يط قرار بگين شرايدر ا ل ندارديتما يريچ مديعتا هيعدم پرداخت حقوق پرسنل است. طب

دار ت و حفاظت از منابع آب را عهدهيريفه مديجاد شود که وظيا ينهاداست. اگر ساختار مردم «يانسان يروين»ل سوم يدل

الوه ند. عيل نماياز پرسنل را تعد يخود را اصالح و بخش يشوند چارت سازمانيناچار م يآب استان يهاشود، شرکت

اد و هم در ست ياآب منطقه يهاآب، هم در شرکت ياجتماع-يت اقتصاديريمد ياز برايمورد ن ين، چارت سازمانيبر ا

جذب  دارد کهاز يننسبت به چارت موجود  يمتفاوت يهابه تخصصران، يت منابع آب ايريرو و شرکت مديوزارت ن

 ت آب کشور است.يريبدنه مد يبرا يانشده ينيبشيا آموزش پرسنل موجود، خود چالش پيها و آن

ند. از کنيفکر م يعمدتا مهندس هستند و مهندس ،ت آب در کشوريبدنه حاکم رانيمداست. « تخصص» چهارمل يدل

مانکار دارد. بودجه يهاست که کارفرما و مشاور و پر پروژهيک پروژه چون سايز ين «حفاظت» ها،ما مهندس دگاهيد

ن ساختار ير اد زد.يرين کاهش بودجه فرو ميبا اول ،ن تفکريبر ا ياست که سازوکار مبتن يهيخواهد و ... بديمشخص م

 يابيا ارزبهشرفت پروژه بر اساس احجام فهرستيپ يريگبها و شرح خدمات دارند و اندازهمانکاران فهرستي، پيذهن

گاه ي)در جاآب  يهاشود. شرکتيبرخورد م يا و تعادل بخشيطرح اح يهااست که با پروژه ين همان روشيشود. ايم

ت ک شرکيدهند و يمسدودشده را م يهاار شده و چاهگزارش تعداد جلسات برگزت( ياز حاکم يمانکار نه بخشيپ

رو را يت منابع آب و وزارت نيريسازمان مد يهامانکاران نظارت سفت و سخت دارد که دستورالعملين پيمشاور بر ا

ت منابع يرياز سازمان مد يخروج يهاگزارش يحتشوند.  يم يو رتبه بند يابينند و بر اساس آن ارزکيچگونه اجرا م

شد که ير مجاز در کشور مسدود ميساالنه سه تا چهار هزار حلقه چاه غ ،در گذشته» شود يه مين مبنا تهيز بر همينآب 

 .«ميکن تيريارد متر مکعب آب را مديليک ميم يتوانيق مين طريده است و بديهزار حلقه چاه رس 01زان به ين ميامسال ا

 کند.يرا بازگو م يگريق ديت منابع آب، حقايريکالن منتشر شده توسط سازمان مد ياست که آمارها ين در حاليا

ت يريها برعهده سازمان مدها و بخشنامهه دستورالعمليت آب، تهيحاکم يدر ساختار فعلاست.  «ساختار» گريد ليدل

کارشناسان نخبه و  ،منابع آبت يريرو و سازمان مديکه در بدنه وزارت ن رو است. با وجود آنيمنابع آب و وزارت ن

را  يدانيط ميامکان مواجه و اطالع از شرا ،يط کاريگاه و شرايل جايبه دلن کارشناسان يا ،وجود دارند يتوانمند فراوان

ق کردن ين، دقکال يها يزين اهداف، انجام برنامه رييت تعيفه دستگاه حاکميوظ ،طين شراياست که در ا يعيندارند. طب

ات يمفصل با جزئ يهاه دستورالعملياست. ته ييران اجرايمد يش رويو حل و فصل مشکالت پ يابيارز يمالک ها

سلط و ه کننده آنها اطالع، تيشود. به خصوص اگر کارشناسان تهيمنجر م يدانيران مير شدن مدينگيتنها به زم، يفن

 در مورد موضوع آن نداشته باشند. يتجربه کاف

 يريپذتيو مشارکت و مسئول يبر اصول اقتصاد يدار مبتنيمناسب و پا دن به ساختاريخوب و رس يجاد حکمرانيا يبرا

ها رنامهها، بياندازها، استراتژچشمف شود. يت آب بازتعريحاکم يفعلمدخالن، الزم است دستگاه ينفعان و ذيهمه ذ
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آب  يهاتشود. شرک يسيها بازنون آنيبو روابط  يآب استان يهاشرکتت منابع آب و يريشرکت مد يهاتيو مسئول

خوب  ينحکمرا ياصول و مبان و د نوشته شوديط جديبر اساس شراآنها  يچارت سازمان کوچک و چابک شوند. ياستان

 گرفته شود. يجد يسازمان يهادر آموزش

 

 


