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 چکيده

کارهای اداری و نگاه مهندسو  ااکدد دارد اادر به ح  ماالی  که او به که بر سواووکشورررویکردهای حاکم بر مدیریت آب 

هندس  های  چرن اایط نگاه منداو اسوت  کاسد کارگدری همدن رویکرد ایجاد شوده  نداوت و به اسودهاده او رویکردهای نر 

اداری و او بان به پایدن  نبرد کنش مدقاب  مدان نهادهای حکرمد   بخش خصوووروووو  و  سوووانرانه های فنپروژه محرر  برنامه

ویکردهای رویاد  و سداس  در باداری او نقاط کشرر شده است  جامعه مدن  منجر به پدامدهای  اادصوادی  اجدمای   محدط

های داوطیبانه و اهکر ای با ااکدد بر انگدزهنر با نگاه  اجدمای  و فرهنگ   به ماووهیه آب نگاه کرده و اسوودهاده او اهکر شووبکه

 کند  اجماع سوواوی با رویکرد اقریتهای اادصووادی و ما،   را در کنار سوواووکارهای اداری دنبا  م باوار با امرکز بر انگدزه

های مخدیف جامعه او طریق ایجاد همکاری های می  را و اجدمای  کردن ماوووهیه آب و اسووودهاده او  رفدتوگر باووودر گهت

 کند  دنبا  م 

 سازی معيشتمتنوعکردن آب، اجتماعي، آب ، همکاری مليآب کليدواژه: عزم سياسي

 شرح مختصری از مسئله -1

در  او رویکرد نادرست حاکم بر ارسعه کشرر  منابع آب به د،د  احرنت جمعدد   اجدمای   اادصوادی و محدط ویاد  ناش 

ب  بر دهه ا به بدش او دو  ی او،دههشوودارها  سوواو رسوودده اسووتا،عاده خطدر و سوورنرشووتفرق مرحیهبعد کمدت و کدهدت به 

  شووورر کدر و بروو ابعااش  «بحران آب»گام به گام  پدشووورفت با چنودان مررد ارجوه ارار نگرفت  هوا و اکرار آن گرددم 

 های  که در ماووهیه آبهای  او غهیتنمرنه آشووکار شوود   پدامدهای گاوودرده وغدر ااب  چشووم پرشوو در مراجهه با  «غهیت»

 شام : وررت گرفده

دیریت کالن م گدریکندر  رشود شودابان و افاارگادخده اقا ا برای آب و ایددر جهت و ایجاد ومدنه های سواویهآماد -1

 با ورود به دوران محدودیت آب  به این منظرر   ارسعه کشرر

به  بایث فروکاسودن ماهیه آبکه  ده  یک بدنش ماویط اجدمای  درسوت در حروه آب و شوک  اعریف دادق ماوهیه -2

  د  دنبا  نشرد های  ربراهشبه ماهیه یا آسدب 
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ید حقرا   سداس  و طبدع  با د-اداریاجدمای   -های اادصادیهای آب شوام  سودادمدر نظر گرفدن همه ویرسوداودم -3

 در کنار سدادم طبدع  آب فراگدر و یکپارچه

مشووارکت گاوودرده مردم به ینران مر،هه  اا  مدیریت آب به وووررت اجدمای  کردن آب وایجاد باوودر مناسووب برای  -4

 مدشک  و ساومانده  شده

ذشده های گن  آب و اجدید نظر کام  در شودرهسوامانده  و وعدت کنرن   نداومند باوسواوی حکمرا ها وجبران غهیتبرای 

کننده گران چهار مکاندزم محدود .مدیریت آب همچندن ااخا  رویکرد نر و مدک  به اسووودهاده او سووورمایه اجدمای  هاوووددم

 برای اامدن هر مدرمکعب آب ا وواف  بایداامدن آب پدش آمده   هووویر   که دربه ،حاظ شوورایط) شوودن اامدن آب ا وواف ار

رای ب به ادمت ثابت امروو   هر مدرمکعب آبهزینه ما،  را وووورن کند  بدشووودری منابع ما،   اادصوووادی و ویاوووت محدط  

برابر  1٥  ٥٠برابر بدشدر  این رام در سا   1٥٥ریا  است  یعن   ٠٥٥٥ریا  هزینه داشت و امروو این مبیغ  ٠٥سدهای نا  او  

ارد  اقا ای بادار ویادی وجرد دبرای دریافت آب بدشدردر امام نقاط ایران  -رشود مهار نشوده اقا ا برای آب (  ه اسوتدبر

 هایح ن اراله راهو دشوورار شوود دهدکند و محدط ویاووت را مررد اعرق ارار م که مقاومت م -فشووار فقر و نابرابری اسووت

 مدیریت آب است  مانع او ادامه رویکردهای مرجرد در  جایگزین

 پيشنهادی  سياستي رويکردهای -2

دگدری جای  بندادی  ارجه به یاجوای  پوارادایم  در اهکر ندواو دارد  در انجام چندن جابهبوهشرایط کنرن  به یک جا

های می   کاهش وابادگ  معدشد  به آب در روسداها در  ی  یک رویکرد ارسعه اجدمای   یزم سداس  و همکاری

ها  ارجه به اادصواد سداس  آب و ایجاد همد،  و مشارکت را نداومند است  انرع در سواووکارها و انگدزهبر  آبکم

 دشنهادیپهای سداسد  و پدامدهای سداسد  های سداسد   ساووکارهای اجرای ارودهدر ادامه در جدو  یک ارووده

 شرد برای ایددر رویکرد در بخش آب اراله م 

 پيامدهای سياستي کارهای عملي هر سياست مشخصساز و  توصيه سياستي

ايجاد عزم سییياسییي و ملي 

 برای حل مسئله

 

ایالم دهووه همکوواری می  آب  اقریووت ح  

همود،  و گهت و گر  همباووودگ  و اجدمای  

کردن ماووهیه آب و ایجاد باوودر مناسوووب برای 

های اجدمای  و ها  نهادهای مدن  و شبکهرسانه

و افزایش  آنهووافوعووا  کوردن  رفدووت بووا،قره 

 یادگدری اجدمای 

ای  اراقووا  گاووودورر نوگورر چنوودرشووودووه

افزایش ماوووهر،دووت  هووای یوومرم  آگوواهو 

 گری وگهت  اجدمای  در بخش خصوورووو 

  و گدری بخش یمرم های اصمدمشودن شودره

 روی بر گدریاصوووموودم درهووای بوواوکوردن

  گروداران و نهعان ی
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ايجیاد نهیادهیای همکاری 

 ملي 

 

ها و ماووهیه و ارویع ماووهر،دتاعریف درسووت 

 ایهای بدن رشدهایجاد همکاری

 

 

 

های شووناخت ابعاد ماووهیه آب  ایجاد همکاری

رشووده درباره ابعاد فرابخشوو  آب  ح وورر بدن

جامعه مدن  و رسووانه در کنار دو،ت برای ح  

 ماهیه آب

 رويکردهای اقتصاد محور

 

و کاهش فقر و باوسووواوی  ارسوووعوه روسووودای 

 های کارگزاری بخش آبحکمران  شرکت

سوواوی معدشووت و ارجه به پایدارسوواوی و انرع

ایددر سووواخدار یرام  انگدزشووو  اادصوووادی و 

 های کارگزار شرکت

 يقبل شده اتخاذ یهااستيس مرور و قيتطب -3

سووانرانه  اداری و او بان به پایدن  نبرد کنش مدقاب  مدان های فنهای  چرن ااوویط نگاه مهندسوو  پروژه محرر  برنامهکاسوود 

ر باداری دویاد  و سداس  نهادهای حکرمد   بخش خصوروو  و جامعه مدن  منجر به پدامدهای  اادصادی  اجدمای   محدط

اوه کشرر را محدود ساخده و اج عه  ف وای مههرم  ارسحاکم بر بخش آب ایحرفه اهکر و نگاه  ه اسوتشود کشورر او نقاط

  و اجدمای  فرهنگ سداس   ار اادصادی  ویات محدط  کی نه های مربرط به آب در یک ومدها و برنامهدهند اا سوداستنم 

ه اناان ژه به ینران محصر  ارسعه و نمدت با ااکدد بر ساوه و پروکرااهاین رویکرد با نگاه   مررد بررس  ارار گدرد 

  داشده رویه منابع طبدع  و محدط ویات را به دنبایافده به ینران مرکز و محصر  ارسعه  اخریب ب و اجدماع ارسعه

 است 

د کنش مدقاب  نبردسدرر و اجبار   کارهای اداری و سویاویه مرااب   ارجه ورن به انگدزهنگری  ااکدد بر سواووجزل 

و ها او روشن نبردن و عدت نقش یرام  حکرمت  بخش خصرو  و نهادهای مدن  در جریان اخذ اصمدمات راهبردیمدان 

 جمیه مر،هه های رویکرد فن  حاکم بر بخش آب است 

 

 تغيير رويکرد یبرا ياستيس شنهاديپ و یبند جمع -4

 ايجاد عزم سياسي و ملي  -4-1

 : م يک دهه به عنوان همکاری ملي آباعال -4-1-1

دهه همه نهادهای دو،د   خصوورووو  و مدن  با امرکز بر ماووهیه آب به شووناخت دادق ماووهیه آب  دنی  بروو آن و یک در 

 باید حاکم شوورایط او رفت برون برای راهکارهای ممکن برای خروج او آن امرکز کرده و یک همکاری می  شووک  گدرد 
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او طریق ااخا  رویکردهای جامعه  آب کشورر مدیریت منظا ایدالی و باوسوواوی برای حداا  و مهم باوودار ااریخ  گذار یک

ار شرد اا وداهای ناشندده شندده شرند  شرد  برای این منظرر  یروه یمرم  باید وسدع گرفده نظر در محرر و اادصواد محرر 

اوووهیه نران مها ابدی  شووورند  باید برای آب در ایران  به یگرها به مشوووارکت کنندهمشوووارکت همگان  افزایش یابد و نظاره

  اجدمای  و نه به ینران آسدب اجدمای   باب گهدگری یمرم  باو بماند 

 :اجتماعي کردن مسئله آب همبستگي و گفت و گو،و  همدليتقويت حس  -4-1-2

گان دانش کنندبخش خصوورووو   دانشووگاهدان و ار،دد های مردم سووداسوودگذاران وگرهای اجدمای  بدن اطبگاوودرر گهت

گاووودرر نگرر ای و اخصوووصووو   در وااع یک نرع  یادگدری اجدمای  اسوووت که به طرر همزمان سوووه فایده دارد: حرفوه

 هایهای یمرم  افزایش ماوووهر،دت اجدمای  در بخش خصوووروووو  و گهدگری  شووودن شووودرهای  اراقا  آگاه چندرشوووده

 و آب ماال  درباره گروگهت و گروداران و نهعان ی روی بر گدریاصومدم درهای باوکردنگدری بخش یمرم   اصومدم

اشخدص منافع حاو  او آب  ت اس کننده اعددن بادار آنها اجرای نحره و هاسداست و شرایط درباره جمع  ارافق به رسوددن

 های کیددی در ایجاد همکاری می  محارب م  شرد  و اعدی  منافع گروه  و فردی در مادر مصا،ح می  او مر،هه

گرهای اجدمای  بدن اطب های مردم سوداسودگذاران بخش خصوروو   دانشگاهدان و ار،دد کنندگان دانش وگاودرر گهت

حرفه ای و اخصص   در وااع یک نرع  یادگدری اجدمای  است که به طرر همزمان سه فایده دارد: گادرر نگرر چندرشده 

گهدگری  شودن شدره های اصمدم گدری ای  اراقا  آگاه  های یمرم  افزایش ماوهر،دت اجدمای  در بخش خصوروو  و  

 بخش یمرم  

های اجتماعي و فعال  کردن ها، نهادهای مدني و شبکهايجاد بسیتر مناسیب برای رسانه -4-1-3

 ظرفيت بالقوه آنها: 

 شرایط أمدنا به است  یافده احقق اکنرن هم که یدن  شورایط اأمدن بر یالوه کشورر آب حکمران  بهبرد دنی  و ها ورورت

 و می  سطح در آب گروداران دیگر مخدیف سطرح و جامعه مدیریت بانی سطح در رویکردها و هانگرر ایددر نظر او  هن 

 شرد  م مشاهده ااکنرن دهه دو او ایددر این شروع بر دا  مخدیه  شراهد کشوررها اغیب در که هرچند  اسوت نداو ندز محی  

 داپد  هرر و بروو می  یزم و یمرم  نداو یک وووررتبه آب حکمران  باوسوواوی مطا،به و اها ووا هنرو کشووررها همه در اما

 او مناسب  طحسو به رسوددن و ایددر مراح  کردن ط  برای ریزیبرنامه و ایددر هایپدشوران به ارجه ومدنه این در  اسوت نکرده

 ریقط او  هن  شوورایط اأمدن به کمک برای هارسووانه او اسوودهاده دیدگاه  این او  اسووت ویادی اهمدت حالز محی  و می  وفاق

 با ایددر نگاهدر این ومدنه  نوم اسووت دو،ت   گدردم  ارار ارجه مررد بخش این در مخاطب جامعه و آمرور رسووان اطالع

ها در ایجاد فهم مشودر  در ماهیه آب با اقریت نقش کنشگری و ااهدیگری خرد در جیب مشارکت مردم و دو،ت به رسوانه

 نامه ریزی نماید ر  اادامات خردرا بدو،ت و میت پرکردن شکان بدن



 

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 

 1396اسفند  10وزارت نيرو، 
 

 

  های همکاری ملينهادايجاد  -4-2

 ها: تعريف درست مسئله و توزيع مسئوليت -4-2-1

دهد که ماوهیه آب به شوبه ماهیه یابه آسدب فرو کاسده شده است  با ابدی  شدن آب به آسدب یا شبه ماهیه  شوراهد نشوان م 

اً ها و دو،ت به ینران ف وواهای  که ووورفشوورند و ف ووای ابیدیات رسووم  دسوودگاه های  ووربد  برجاووده و اندخاب م ح راه

امثا   مرنمع حیهای  ربد کند  اا فقط جامعه را اانع نماید  در مدان راهاصومدمات ابال  شوده را به وررت ازریق  ایما  م 

بد،د  گاوودردگ  دامنه ااثدر  در حا،دکه  ها و امثا  اینها ح وورر ندارندنهادهای مدن   نهادهای ییم  و اخصووصوو  و رسووانه

یه حاکم بر مجمر سوواخدار و سوواووکارهای فراگدرهای اجدمای   چرخه آب و رابطه پدچدده و مدقاب  سووامانه های آب  و نظام

 های شخص  و یا اشکدالا  یک ویرمجمریه یم  م  کند  حروه آب خدی  فراار او اران و اابیدت

در  های بروو این ماووأ،ه فقطاعریف شوورد  ریشووه ای اناووان  بررسوو  وآب باید به ینران ماووهیه ماووا،هنوم به ارجه اسووت که 

آسوومان و ومدن نداووت  بدش و پدش او هر گرنه بحران  با منشووا  طبدع   باید در جاوودجری یافدن یرام  و وجره اناووان  و 

ماند آید و م کت اند  اجدمای  به وجرد م اجدمای  برد  بحران آب با فهم نادرست یمرم  مدیریت غیط اجرای  و مشار

   شرد و بدشدر م 

باید مبدن  بر ارویع ماوورو،دت باشوود که بار سوونگدن این مر وورع بریهده دو،ت اسووت اا جامعه و  های نررویکرداو این رو  

ردن درست و حااس کرسوان  وگرمحرر و مبدن  بر آگاه ها  راهبرد جدید به ،حاظ نظری باید گهتنهادهای مدن  و رسوانه

 کنند   پددا را خرد نقش و سهم مردم که ایگرنه به  جامعه باشد

 ای: های بين رشتههمکاری -4-2-2

 فرهنگ    جیرافدای   سوووداسووو  به ابعاد گرناگرن ااریخ   ماووودیزم ارجه «پدیدۀ اجدمای  اام»آب به مثابۀ  ماوووهیهایق  او  

و همکاری   کمبرد آب ماهیهای برای یافدن راهکارهای برون رفت او رشده آن و در نددجه گادرر نگرر مدان اادصادی و     

    های فن  و مهندس  استییرم سداس   ییرم پایه و رشده حقرق  شناس  جامعه اادصاد  ویات دانش آمرخدگان محدط

 رويکردهای اقتصاد محور -3-1

  :و کاهش فقر توسعه روستايي  -3-3-1

 منابع طبدع   احت ااثدر هایمحدودیت ریایتکشووواوروان بدش او ا،زامات روسووودایدان و که  شووودبوه این در  نال  ایود بو

 مر،د اشدیا  ایجاد و روسداها ارسعه  باوار ارار دارندیاللم ت محصر  و گذاری  خطرات مرثر بر برداشومشوکالت سورمایه



 

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 

 1396اسفند  10وزارت نيرو، 
 

 اا کشووواوروی ار،دد ارور ونجدره ارسوووعه و کشووواوروی بخش در آب وریبهره اراقای  برای روسووودایدان جایگزین

    ایق  شردکشرر  آبمدهاوت مشکالت  ویژه و هایارجه به ریشه هایهنشان او اراندم   هدننکمصرن

 شوورد که ارانای  روسوودایدان با ایجادسوواوی معدشووت روسوودای  رویکردی اسووت که بایث م ایجاد معدشووت پایدار و مدنرع

های اادصادی های نر در کنار معدشودهای ابی  به مررد واباودگ  روسدایدان به فعا،دتمعدشوتهای جدید افزایش یابد  معدشوت

ع آب کند اا فشوووار بر منابها را فراهم م ن کردن معدشوووتکوه اثر اخریب  بر منابع آب دارند را کاهش داده و باووودر جایگزی

ایداری این پدهد  ساوی معدشت را کاهش م انرعپایدارساوی و ریاک  کشواوروی اکمد  کردن ونجدره ارورکاهش یابد  

انجام  چندسطح  یک حکمران و ها و بافدار اادصاد سداس  ارجه به نظام انگدزهرویکردی اکر،رژیک  و  ساوی معدشت باید با

اناووان  و ی اباودار سوریع در فراینده ایددراتدر اثر اکر،رژیک  مرجرد  -ی اجدمای هانظامبه دنبا  ایالم خطر نابردی   شورد

برای ح  ر،رژیک  اک -بافدار اجدمای  در یکسووطح  و چند ایرشوودهدنبایجاد یک نظام اری و پدچدده بدرفدزیک   پدشوونهاد 

       رورت م  یابدماال  ارانای  

 : های کارگزاری بخش آببازسازی حکمراني شرکت -3-3-2

خالادت و  ابددای فرهنگ  موأمررید  برده و در مراح  هوای کوارگزاری بخش آب شووورکوت فرهنو  سووواوموان  حواکم بر

او  شرد  و ایف کارکنان اعددن شده و یکنراخت است وآفرینندگ  ارار دارد  در این فرهن  او افکار نر اسودقبا  ویادی نم 

رکنان بطرر کام  کاباشود  ا،گری اراباط  همه جانبه ماودقر نبرده و اراباطات کند و سیایه مرااب  است  انرع برخرردار نم 

مشارکت داده نشده و بدن اهدان ایشان و اهدان شرکت اعار ات شدیدی وجرد دارد  پرداخدها و  هاهای شرکتدر فعا،دت

 باشوود نگری به سوواومان حاکم م اراقا  بر مبنای روابط وووررت گرفده  کارکنان در انجام و ایف اسوودقال  نداشووده و جزل 

گذاری آب  نظام اعرفه و یارانه  آب و فا الب و آ،ردگدها  باوار آب  ااهدالت کم ام  ادمتیرام  انگدزیشو  اادصادی ش

ه به های کارگزار مررد ارجه ارار گدرد  ایددرات ساخداری باید با  ارجبهره و ادابدری که باید همزمان با ایددر سواخدار شرکت

  سخگری  و گردر آوادانه اطالیات همراه باشد محرر و ح رر فعا  بخش خصرو   شهان ساوی  پارویکرد جامعه


