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 چکيده

به دليل انسجام  ،جامعهمحيط زيست، امنيت و اقتصاد پايداری بديل آب در جايگاه بيمورد  مستندات بيشمار دربا وجود 

در فقدان مکانيسم مشخص  .يابدمي یبيشترروز به روز شدت  يآب های مسايلپيچيدگي و مشکالتناکافي در حکمراني آب، 

 منابع آب مديريتفعلي  ساختار. افزايشي باشد بری اقتصاد ايرانآبموجب شده است نيز  های توسعهبرنامه آمايش آبي

اصالح آيا  اين است که اساسياز سواالت  .باشدداشته  آينده آبي کشورانداز روشني برای چشمتواند نميلذا  نتوانسته و

الزم است يا  وضعيت را متحول سازدمي تواند  متولياصلي  هایخانهوزارت آب درمنابع عرضه و مصرف ساختار مديريت 

های مرتبط نهاد گذاری و اجرايي کليهسطوح خرد و کالن و در ابعاد حقوقي، اجتماعي، سياست يدر تمام اصالحات آبي

مشارکتي حکمراني گيری و سازماندهي شکلآيا ، و محلي ح مليودر فرآيند اصالحات آبي در سط؟ قرار گيردمورد توجه 

 در اين نوشته مطرح شده است. در اين زمينه، پيشنهاداتي ؟تواند نويدبخش بهبود وضعيت باشدمي آب

 برآب، اصالحات آبي، توسعه کمآب حکمراني مشارکتي، مديريت منابع آب کليد واژه ها:

 

 مقدمه -1

آبی در ایران ارائه کم، اجتماعی و اقتصادی پیامدهای محیط زیستی زیادی در زمینهکارشناسی های گزارشمستندات علمی و  ،مقاالت

 رشدبا این وجود، اقدامات انجام شده و راهبردهای اتخاذ شده بنظر نمی رسد، با شدت مسایل آبی همخوانی داشته باشد.  .شده است

. [1] است شده شناخته آب منابع کنونی وضعیت دالیل ترینمهم عنوان به اقلیم تغییر و سوءمدیریت یا نامناسب مدیریت جمعیت، سریع

 و قوانین ها،سیاست حکمرانی، بر چیز هر از بیش قاعدتا   که است شده طرح متعددی هایحلراه پیامدها این و هادگرگونی این از فراتر

 . [2] دارد تاکید توسعه هایبرنامه
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تواند بهم پیوند دهد. قطعا  بهبود وضعیت کنونی منابع های کشور را میبخشحکمرانی آب به اندازه قابل توجهی فراگیر است و تمام 

های سیاسی، اقتصادی، در تعریفی متداول، حکمرانی آب شامل طیفی وسیعی از نظام [3]  آب وابسته به بهبود نظام حکمرانی آب است

 [.5] [ و4] اند اجتماعی و اداری است که به منظور مدیریت منابع آب در سطوح مختلف از سطح ملی تا محلی استقرار یافته

صالح نظام حکمرانی،  سه دسته راهبرد برای ا در تحلیل وضعیت حکمرانی آب کشاورزی در کشور ،(1331) نظری و همکاران

انداز توسعه کشاورزی و مشخص کردن سازی چشمآغازین، واسطه ای و پایانی را ارائه نمودند. گلوگاه تغییر در مرحله آغازین شفاف

ر رابطه با وضعیت بینانه دمداران از نگرش و درک واقعای برخوردار شدن سیاسترسالت و جایگاه آن در توسعه ملی، در مرحله واسطه

 .[3] است بودهگذاری جهت توسعه صنایع جانبی و تکمیلی آب و در مرحله پایانی سیاست

، اصلی حل نشدن مسایل آبی، فقدان نگرش صحیح در مورد منابع آب هایریشهاز با بررسی مطالعات مختلف می تواند اذعان نمود که 

و آحاد جامعه، هر یک به منابع آب از  ، بخش خصوصینهادهای دولتیاسفانه متاست.  بخشی نگریو  اراده ناکافی در حل مسایل

انتفاعی می نگرند. کارشناسان و محققین نیز هر یک به فراخور تخصص و اطالعات و آگاهی  با رویکرد بعضا  و خود دیدگاه سازمانی

ضرورت اصالح حکمرانی آب، محدوده اصالحات آبی  در باب در این نوشته، سازی می کنند.ی آب اظهار نظر و تصمیمخود درباره

 ارائه شده است. مطالبی ،پیشنهادی حکمرانی مشارکتی آب و الگوی

 

 اصالحات آبي رتضرو -2

ساختار فعلي حکمراني و مديريت منابع آب مي تواند چشم انداز روشني برای  آيا مطرح گردد کهمشخص اگر این سوال 

اکثریت قریب به   .مندان منفی خواهد بودجواب بسیاری از کارشناسان و دغدغهو در واقع آينده کشور داشته باشد؟ آينده آب 

باید برای مسئله آب چاره ای اساسی کارشناسان بر این نکته توافق نظر دارند که ساختار حکمرانی آب نیاز به اصالح دارد و  اتفاق

که مسایل ی با رویکردهای دیروزبدون شک  اثرگذار بود. واقعا  ها و اقدامات جدی، اجرایی واندیشید و در پی راه حل ها، راهبرد

 چالش اصلی اما گستره و نحوه این اصالحات است. آتی را حل نمود. فعلی و امروز را به وجود آورده اند، نمی توان چالش های

در پایداری و بهره  تریبا معضالت پیچیدهبخش کشاورزی به عنوان مصرف کننده اصلی آب در کشور حکمرانی آب در به طور ویژه، 

 از وضعیت حکمرانی آب در این بخش را نشان می دهد. SWOT(، نتیجه تحلیل 1شکل )روبروست. وری آب 
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 سیستمبا ارزیابی عوامل بیرونی و درونی تحلیل وضعیت درونی و بیرونی حکمرانی آب  (1شکل 

که در شرایط کنونی، عناصر درونی )نقاط قوت و نقاط ضعف( سیستم  دهدمینشان  ارزیابی حکمرانی آب های تخصصیپنل نتایج

ها و تهدیدها( باید سازی است، همچنین در رابطه شرایط بیرونی )فرصتهای متعددی است و به شدت نیازمند ظرفیتدارای اختالل

  ندارد.ها و تهدیدها را قابلیت پاسخگویی مطلوب به فرصتآب اشاره کرد که سیستم حکمرانی فعلی 

 اصالحات آبي مورد نياز محدوده و ابعاد  -3

برای این که مشخص گردد سطح اصالحات آبی مورد نیاز به چه میزان است باید بررسی نمود که ریشه ها و دالیل مشکالت و آسیب 

خش های متولی عرضه و فقط به ب های مشکالت منابع آبهای فعلی چه بوده است. تجربیات مطالعات مختلف نشان داده است که ریشه

نغعان آب در سطح ملی را نشان می دهد، در (، ارتباط ذی2مربوط نمی شود. شکل ) مصرف آب )وزارت نیرو و وزارت کشاورزی(

هایی خارج از وزارتخانه های اصلی تصمیمات اثرگذار در حوزه آب، از بخشهای برداشت از منابع آب و پیشرانبسیاری از موارد، 

گردد، که نهادهای مختلفی اثرگذار و یا اثرپذیر از مدیریت منابع آب هستند. لذا مالحظه میشود. وارد میمتولی عرضه و مصرف آب 

منابع روابط قدرت و گردش ، میزان ارتباط و گردش اطالعات، اقتصاد سیاسی، مختلف هایسازماننقش  ا توجه بهدر اصالحات آبی ب

از نظر، سطوح خرد و کالن نیز . ریزی و اجرا گرددباید اقدامات برنامه ،در شبکه ارتباطات نهادی نفعذیت هر مالی، و اعتماد و مرکزی

(، مصادیقی از مسایل و مشکالت آبی را مشخص می سازد. با توجه 3. شکل )مشکالت و مسایل آبی، گستردگی و تنوع زیادی دارند

ر برنامه ریزی و مدیریت منابع آب، الزم است که اصالحات در سطوح مختلف و مبتنی د و افقی به نیاز به هماهنگی و همسویی عمودی

  بر رویکردهای چند سطحی مدنظر قرار گیرد.

نکته مهم در طرح ریزی اصالحات آبی این است که با توجه به پیامدهای پیچیده و متعدد مداخله در مسایل آبی، باید از تصمیمات و 

 نگری اجتناب نمود تا به مانند اصالحات اراضی، فرآیند اصالحات آبی، خود معضلی بزرگتر را ایجاد نکند. اقدامات عجوالنه و بخشی
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 نفعان آب در سطح ملی در تحلیل شبکه ذی نغعانذیبین ارتباط  -2شکل 

 

 دسازرا مطرح می چندسطحیهای حکمرانی فعلی آب که ضرورت اصالحات مصادیقی از کاستی -3شکل 

  حکمراني مشارکتي آب -4

پس از این که مشخص گردید، نظام حکمرانی آب نیازمند، اصالحات جدی است و این اصالحات مختص یک حوزه خاص نبوده و 

الگوی  (4) در شکل گیرد، باید الگوی مناسب برای فرآیند اصالحات آبی را طراحی نمود.کلیه بخش های مرتبط با آب را فرامی

تجربیاتی از الگوهای حکمرانی مشارکتی آب در کشورهایی نظیر چین، هند،  پیشنهادی برای حکمرانی مشارکتی آب ارائه شده است.
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، وان از آنها استفاده نمود. البته به دلیل تفاوت شرایط  اجتماعی، هیدلورژیکی و اقتصادیآفریقای جنوبی و استرالیا وجود دارد که می ت

 و متناسب با شرایط خواهد بود.، ویژه شور الگوی حکمرانی مطلوببرای هر ک

 

 الگوی پیشنهادی حکمرانی مشارکتی آب در تحقق امنیت آبی و امنیت ملی -4شکل

دارد که از متخصصان مختلف علوم و مهندسی آب، و منطقه ای اجرایی ساختن این الگو نیاز به تشکیل کمیته های در سطوح عالی 

بهره گیرد. باید توجه داشت که فرآیند اصالحات های مرتبط و سایر حوزهریزی اقتصادی برنامه ،حقوق، محیط زیست جامعه شناسی،

ها و به ویژه نهادهای بر بوده و نباید انتظار نتایج سریع را داشت. این فرآیند نیازمند مشارکت تمامی بخشآبی، فرآیندی تدریجی و زمان

 ه تعیین کننده اثربخشی رویکردهای حکمرانی هستند، خواهد بود.مردمی و بهره برداران آب ک

  برتوسعه کم آب رويکردآب در برنامه های توسعه و مناسب جايگاه  -5

. های عمرانی و به طور کلی فعالیت بخش های خصوصی و دولتی استدر وضعیت فعلی، منابع آب متاثر از برنامه های توسعه، طرح

لیل نمی شوند. از این رو رشد های مختلف در کنار هم و به طور سیستماتیک تحهای توسعه، برنامهتدوین برنامهمعموال  در فرآیند 

برنامه ششم توسعه افزایش . در (5)شکل  شودایش برداشت از منابع آبی منتج میهای مختلف معموال   به افزبینی شده در بخشپیش
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بینی شده است. این افزایش در تولید با توجه به نیاز آبی درصد )کلزا(  پیش 333ج( تا )برندرصد   1تولید محصوالت کشاورزی بین 

وری بخش کشاورزی مطابق با برنامه، اگر رشد بهره حتی درصد افزایش خواهد داد. 21محصوالت مختلف،  نیاز آبی کشاورزی را 

وری آب درصد افزایش خواهد یافت. فقط در صورتی که افزایش بهره 11 ،تا پایان برنامهدرصد تحقق یابد، نیاز آبی بخش  15 معادل

توان کشاورزی قرار گیرد، می ، آبی وریزان اقتصادیمند و با عنایت واقعی و عملی به وضعیت آب کشور، مدنظر برنامهبه صورت نظام

 21وری آب در طی برنامه باید بتواند بیش از ش بهرهافزایامید داشت که این افزایش تولید، افزایش مصرف آب را در پی نداشته باشد. 

بینی درصد پیش 45، در طی برنامهنیز رشد بخش صنعت و معدن  درصد باشد تا نیازی به برداشت بیشتر آب برای افزایش تولید نباشد.

ها، بری فعالیتبه تناسب آب ها نیزسایر بخش درصد افزایش خواهد داد. 5/1تقاضای آب در کشور را حدود  نیز این رشد شده است.

  مقادیری از افزایش تقاضا را به دنبال خواهند داشت.

 هر منطقه باید بر اساس میزان آب قابلدر ریزی فضایی فعالیتهای تولیدی و اقتصادی و برنامه های توسعه،در وضعیت مطلوب، برنامه

های توسعه در هر استان و حوضه آبی برنامه برآبمنابع آب باشد. در توسعه کمپایداری  برداری با رعایت قیودریزی و قابل بهرهرنامهب

وری اقتصادی آب )ارزش بری صنایع و محصوالت مختلف و همچنین شاخص های بهره وری آب نظیر بهرهبا توجه به میزان آبباید 

وری غذایی آب )کالری تولیدی به ازای واحد آب( هرهوری اشتغال آب )اشتغال به ازای واحد آب(، بافزوده به ازای واحد آب(، بهره

ها، و در سطح کالن در سطح ملی، باید ها و استاندر سطوح مختلف آبی و سیاسی نظیر دشت ها، حوضهدر این راستا، تنظیم شود.  و ...

ها و ها، رودخانهها، تاالبآبی )آبخوان های منابعریزی و قابل برداشت، بر اساس پایداری سیستمدر مرحله اول مقدار آب قابل برنامه

 ،های خود را جهت تطبیق با حقابه مشخص شدههای مختلف مصرف کننده آب بر اساس آن برنامه...(، تعیین گردد و در ادامه بخش

ی، صنعت و منطقه و ارتقای بهره وری آب اقتصادی در بخش های کشاورز ارائه دهند. این مهم فقط در صورت تخصیص بهینه در هر

نکته مهم این است که افزایش تقاضا و مصرف آب به واسطه رشد اقتصادی و افزایش تقاضا به واسطه خدمات تحقق خواهد یافت. 

 افزایش جمعیت، باید از محل افزایش بهره وری آب و استفاده بهینه از آب تامین شود و نه برداشت بیشتر از منابع آب استراتژیک.

 

 تغییر جایگاه آب در برنامه های توسعه از مولفه اثر پذیر به مولفه اثرگذارضرورت  (5شکل 
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 پيشنهادات -6

 :نمودارائه می توان انداز امنیت آبی بهبود چشم اصالحات آبی و در راستایپیشنهادهای زیر را 

  اصالحات آبیاجتناب از تصمیمات و اقدامات مقطعی، عجوالنه و بخشی )بدون نگرش سیستماتیک( در انجام 

 با تاکید بر تقویت جایگاه قانونی و نهادی نهادهای مردمی در  ریزی استقرار الگوی حکمرانی مشارکتی آبطراحی و برنامه

 حفاظت از منابع آب

 در سطوح استانی، منطقه ای و ملی تدوین سند توسعه کم آب بربری برنامه های توسعه استانی و ملی و ارزیابی آب 

  جهت دستیابی به پایداری های توسعههای مختلف در برنامهوری آب بخشالزم در بهرهتعیین رشد 

 الزام کلیه سیاست( های راهبردی حوزه آب به انجام ارزیابی راهبردی آبیStrategic Water Assessment)" الزام کلیه "، و

 "(Water Impact  Assessmentهای صنعتی، عمرانی و کشاورزی به ارزیابی پیامدهای آبی )پروژه

 "و یا صنایع استراتژیک محصوالتمالحظات مدیریتی، سازی و تبیین جایگاه منابع آب استراتژیک، در برابر شفاف"  

 " آب  سیاستگذاری در حوزهتقویت همسویی نهادهای مختلف برای بهبود" 
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