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 چکيده

تبحقوق بوبتحوالناکاف ببودنبورودبتکنولوژیبچاهبعمیقبوبببادربچندبدههبگذشتهببکشوربازبمنابعبآببزیرزمین رویهببرداشت بب 

یرهبتمدهایبنامشتتزودیبچونبایاوببهایباقتصتتادیمحیط بوبهزینهاجتماع بوباقتصتتادیبباعبببروزبایامدهایببارزبوبمشتتزودبزی تت 

برایبنجاتبآببزیرزمین بکشتتوربنیازبباببشتتدهبا.تت  هابوبافزایشبری تتاباقتصتتادیبصتت فرمحدودبکردنباندازهابوبکردنبچشتت 

دارایببتاز.تتتازیبحکمران بآببزیرزمین بدربکشتتتوربه تتتتی بوبورتباحیاببوبتمادبببآشتتت بمنابعبآببزیرزمین بموجودبهرچندب

رزیاب باکنترل بوبازبباالببهباایینب–،بد.تتتتوریهادربتحققبهدفبآنبگیریبغالبامابجز بب،بودهبن تتتب ببهبگذشتتتتهبهای نوآوری

بشتتتودم  بزبودبوضتتتمی بمنابعبآببزیرزمین ببنیازمندبداشتتتتنبیاببرنامهبجامعبمدیری ببحرانبآببزیرزمین بدرببافتارباصتتت تب 

بهایبدرون بوب.تتتازوکارببازاربرابتقوی بکرد برایبباز.تتتازیبحکمران بآببزیرزمین ببایدبکنتربحکمران بآببزیرزمین با.تتت  ب

 ،بنفمان،باا.آگویشود باحترامببهبحقوقبذیهایبدرون ،بازبوریقباقناع،بهمراهبشدنبوبهمدل بوبهمکاریبایجادبوبتقوی بم بکنتر

ب گونهبحکمران با. .ازیبجاممهبمحل بازبارکانبتامینبشرایطباینر.ان بدر. بوبآموزشبوبتوانمندشفافی بوباو ع

 ها، سازوکارهای حکمرانيتغيير اجتماعي، نظام انگيزهدل بخشي، حکمراني آب زيرزميني، طرح تعا ها:کليدواژه

  شرح مختصری از مسئله -0

منتابعبآببزیرزمین ببتهبدلیتیبویهگیزتایبختا بخودبچونبغیرقتابتیبرویت ببودن،بدربد.تتتتربببودن،بانطبتاقبکتامیببابتقاضتتتا،ب

بوزارتب.م ربآماربا.ابببهبووریبکهببرب.  اندازیبقراربگرفتهباگذاریباولیهبک بوبکیفی بباالیبآنببیشتتربموردبد.ت .ترمایه

بمحدودهب905بازبمحدودهب313بازببیشبممنوعی بها،آبآوانبدربمآزنبک ریبوبزیرزمین بآبب.طحباُف بتشتدیدب،59ب.تاببدربنیرو،

بداشتتتهبدنبابببهبراباند،درصتتدبمنابعبآببزیرزمین بکشتتوربرابدربخودبجایبدادهب50کشتتور،بکهباینبآبآوانزابحج ببیشبازببمطالمات 

ب120ببیشبازبکشوربهایآبآوانبازبگذشتتهبدههبچزاربفاصتلهبدربآببزیرزمین بذخایربازباضتافهببرداشت بتجمیعبمجموع،بدربا.ت  

بشدهبا.  ببباعبببروزبایامدهایبایدابوبناایدای برویههایبب اینببرداش ب ا. بشدهباع م(ب1351ب.اببتا)بمکمببمتربمیلیارد

بدرصنوع بورحزایبتغذیهبمبین بوبایگیریبشد برویهبدربچزاربدههبگذشتهبدربدول باقدامات بایشهایبب برداش اینببرایبکنتربب

بآش بببوبتمادبورتباحیا»وبدربنزای باروژهبمجزابب12شامیب«ببآش بتغذیهبمصنوع بوباآشب.ی بورتبتمادب»ب،ب۳1-۳3.تالزایب

)مرکزببشتتتونداروژهبورتبقبل ،بازبجملهباینباقداماتبمح تتتوببم ب12هبکتهببتاباضتتتافهبکردنب.تتتهباروژهببب«منتابعبآببزیرزمین 

ب ب(1351هایبمجلس،باهوهش

ینبارویهبآببزیرزمین ،بریزیبوبمدیری بکشورببرایبجلوگیریبازببرداش بب دههببرنامهب9اسبازببآیدبکهایشبم بامروزباینب.واب

باثربآشتت چگونهبعمیبشتتدهبا.تت ؟ببهبعبارتبدیگر،باگرببهاگیریوجز هابهدفدربانتآابب؟باندموثرببودهتابچهباندازهبهاببرنامه

(Effectivenessبرابانتآابباهداف)بهایوب.یا. ب(در. بوبکارای بEfficiencyبرابانتآابببزترینبخط)مش بوبابزارهابوبشیوهب

ها،بگیریهابوبجز میانبهدفدر.تت بنابندیبوبیابموازنهبانتآاببوباولوی بتوانبانتظاربداشتت ببام برایبتحققبآنباهدافببدانی ،ب
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ا. بآببگیری،بتوجهببهببافتارباقتصتادیب.یبینانهبوبب تترمندباهدافبوبجز باریببرایبجاممهبرق ببآورد بتمیینبواقعایامدهایبزیان

دربادامهبب دبا. آنزابوبنزادهایبمآتلفبرابنیازمنبها،بشتناخ ،بتحلییبوبمشارک بگرودارانبوبفز بروابطببینانگیزهبزیرزمین ،بنظام

 شود بارائهبم دربحوزهبآببزیرزمین بوبورتبتمادبببآش ببارتقابباثربآش برایبازبدیدگاهبحکمران بآببهایب.یا.ت بتوصیه

  های سياستي برای حل مسألهراه حل  -2

ربدرب.هب.طحب.یا.ت ،براهبردیبوبحکمران بمحل ببببرر. بورتباحیابوبتمادبببآش بمنابعبآببزیرزمین بازبدیدگاهبحکمران بآب

هایبدهدبکهباینبورتببابکا.تتت نشتتانبم (ب(Wijnen et al., 2009))ا.تتاببچارچوببارزیاب بحکمران بآببزیرزمین ببانابجزان ب

بهبا.  ببین هایبحکمران بآببزیرزماینبورتبه ببهبدلییبعدمبتوجهببهب.ازوکارهابوبمولفهن تب بناکامببودنبب تیاربروبرو.ت بوب

زباهای با.تت بکهبمنجرببهببزبودبحکمران بآببزیرزمین بم بشتتود بهایبارائهبشتتدهببرایببزبودبورت،ب.تتیا.تت همینبدلییب.تتیا.تت 

بگردد هابوبایشنزاداتبزیربجز باص تبم یرباینبورتبارائهبم توصیهبآببزیرزمین بدیدگاهبحکمران 

 تدوين برنامه جامع -2-0

یازمندبداشتنبرویهبنبرداش بب زبمنابعبآببزیرزمین ،ببزبودبوضمی بمنابعبآببزیرزمین بوبکاهشبدربشرایطبح اببوبشکنندهبامرو

تبتمادببیبورها کا.تببرنامهبجامعبمدیری ببحرانبآببزیرزمین بدرببافتارباصت تبحکمران بآببزیرزمین با.ت  بالزمبا. بیا

بمجموعهب نطقمب .ازماندهبیبرابجامعبوبریفراگبچتربایبجادیابوبیزیربرنامهبیبرابمنا.بب شنا.روشبانتآابببربدیتأکبباببآشت 

هابوباریکها،بموازیکارینگریبوبافزایشبری اباراکندهبزتربا. ببهبجایبجزی ب شتودببرورفدربمرحلهببزبودبورت،بباقدامات،

بهایبحکومت مجموعهببرنامهبتریبنگاهبشتتود بنگاه بکهبدربدورنمایبآن،ها،ببهباینبموضتوعبازبزاویهبوبمنظربگ تتردهکاریمآالف

هایبمشآصبوبمنا.ببخودبراب)داخیبوببیرونببآشبآب(بوببآشبخصوص بوبنیروهایباجتماع بوبنزادهایبمردم بجایگاهبوبنقش

ریزیببرایببزبودبمدیری بآببزیرزمین ،بمطالمهبوبتحلییبگرودارانبآببیک بازباقداماتبضتتتروریبدرببرنامهایتدابکردهببتاشتتتند ب

بباشد گیریبوباجرایباقداماتبموردباجماعببینبهمهبگرودارانبم ریزی،بتصمی مشارک بآنزابدرببرنامهبزیرزمین بوبجلب

 ها های بخش آب و ساير بخشهای آب زيرزميني با ديگر سياستهماهنگي سياست وتوازن ايجاد  -2-2

هایبدرونببآشبآببوببینببآشبآببوبدیگربوب.تتیا.تت هاببرر.تت بوبتمیینبهدفهایباصتتل بدربارتقابباثربآشتت ،بیک بازبمولفه

هایبمتفاوت بوجودبدارندبکهبرابطهبوبن ب بهدف بدرباینبمرحلهبوبایجادبرابطهبمیانبآنزا،باقدامبب یاربح اببوبدقیق با. بآشتزاب

بهبعبارتبب.باشدآنزاببابیکدیگرببایدبموردببرر. بواقعبشوند،بچونبتمقیببیابهدفبممموالًبممکنبا. بدربجز بمآالفبدیگریب

هایبک نبهایبآببدربایو.تگ بتنگاتنگبباب.یا. هایببآشبآببوب.یا. هایبآببزیرزمین بدربدرونب.یا. دیگر،ب.تیا. 

ببزیرزمین بهایبآهابوببرنامه.یا. میانبوبهماهنگ ب.ازگاریببکشوربقراربدارند ببنابراین،بتوجهببهبم ئلهاجتماع ب–نظامباقتصادی

بش ،وبممیباشتتغاببحرانببدیگر،بچونبهایبحرانبهایبمدیری برنامههابوبآببوبدیگرببآشبهایبدیگرببآشامههابوببرن.تیا.ت باب

آشببابالزاماتبببهمهبنزادهایبمآتلفبحکومت هابوبرویکردهایب.وبشدنب.یا. ه ببابهدفبگران بوبتورم،ببحرانبتولیدبوببحران

 ب یاربضروریبا.  بیت بوبمراکزبصنمت بازبین با.تقراربالگوهایبجممآمایشب.رزمین بوبب،آب

 

 

 مشخص کردن تغييرات اجتماعي مورد نياز -2-9
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بدربآبب ا.ی.باداقتصبنظامبرییتغب، اجتماعبرییتغبالزمها.  بایبگ تردهم تلزمبتغییراتباجتماع باصت تبحکمران بآببزیرزمین ب

با.  بماع اجتیراتبیهابباعببمقاوم بن ب ببهبتغآنهایبگ تردهبدربنظامباقتصادبآببزیرزمین ،بوبحفظبوجودبران  با. بکشور

ب محلب.طوتبدرب تیتشکبوبنزادهابگیریم تیربشتکیب زشتیانگب.تاختاربییتکمبوب بآشتتنوعبابب اجتماعبراتییتغبجادیاازبوریقب

بوضعبفظحببانیاشتبوبتابعبکهبآورد مبوجودببهبراب بزرگباریب بیروینبموجود،بوضعبدربریچشمگبیهاران بتداوم بشتودهمواربم 

نهبازبآنچهبشایانبتوجهبا. بکهببینبدفاعبصادقاب ا. بکشوربدربآبب ا.ی.باقتصتادبنظامبرییتغب، اجتماعبرییتغبالزمه با.ت بموجود

اعتنای بن تتتب ببهبایامدهایبآببمتوجهبآببزیرزمین ببابران بآب،بف تتتادبوبب هایبری تتتاازبمنتافعبآببزیرزمین بوبنتاآگتاه ب

 (1359باریک بوجودبداردب)اندیشکدهبتدبیربآب،بزیرزمین بیابمرزب

 پيوند استحصال آب زيرزميني با معيشت جامعه روستايي درنظر گرفتن -2-4

بههیوببهب،شهیهمبیاداربموانعبجادیابوبقانونببیتصوتنزابا.تفادهبازبمقرراتبوبد.توربکارب.ازبنبودهبوببداش بنظربدربدیبادرباینبزمینهب

بچگونهبهکبکردبمطالبهبوبدرخوا.تت بمربووهبنیم تتئولبازبدیبا ب تت ینبکنندهکمابرو.تتتاهایبکشتتور،حاک ببربب شتتتیممبنظامبدر

ب یکفابنیم ئولب ذهنبمدبببهبصرفبتوجهبنهیزمبنیابدربداد؟بانتقاببمولدبخدماتبوبصنم ببآشببهبرابکشوربعمدهبش یممبتوان م

بوبحیصتتحب ر.تتاناو عبانیجربدربدیبابزینبرابآنبوبا.تت بمتأثربمردمب ذهنبمدببازبیادیزبحدودبتابنیم تتئولب ذهنبمدبببلکهبندارد،

ابک بکردنبتوانببتوجهببهبممیشت باایداربوبمتنوعب.ازیبممیش بازبم  بکردبمتحوبب، جممبکاربتجربهبوب جممبیریادگیباثربآش،

بکردنبواب تگ بشدیدبتو.مهبرو.تای ببهبمنابعبآببرابفراه بکند فشارببربمنابعبآب،بزمینهبک 

 هاايجاد تنوع در سازوکارها و اصالح ساختار انگيزه -2-5

 ببایبوبحبایدببطوربدوراندیشتانه،براهبردیبوببطوربمرحلهبهایبمرتبطها،بقوانینبوب.تازمانیمن ب.تیا.ت ب،.تاختاربحکمران بآب

تهبوجودبداشیماتبتصمامکانباجرایبشودبکهبامابشرایطبکاف بهنگام بفراه بم هایبهربمرحلهببازبین بوباصت تبشتوند،بضترورت

زبوریقباب بتوانای باعماببتصمیماتباشتدبوباحتماببایادهبکردنبآنبدربحدبمطلوب بباشتدب)یمن بمشتروعی بوباقتداربالزمبتامینبشود(

بهایبمتنوعبوبموثربابزارهایبحکمران ،بممکنبوبمی رها،بنزادهابوبکنشگرانبوبا.تفادهبازبشکیهایباجتماع ،ب.ن شتناخ ب.تی ت 

ببشود م 

 مرکز زدايي در طرحت -2-1

ب هماهنگبوبنگرودارابمشارک بم تمربوورببهبکهبرمتمرکزیغب یریمدبوبباالببهبنییاابیهااف یرهب یتقوبهدفبباب محلب حکمران

ب تمشکبحیبیبرابهااف یرهبنیترمنا.تببوبنیبزتربجزببدهد،بقرارب ابیارزبوب.تنجشبموردبراب حکمرانبمآتلفب.تطوتبانیمبدر

بهایبدرون بوب.ازوکارببازاربرابتقوی بکرد ببرایببزبودبحکمران بآببزیرزمین ببایدبکنتربب ا. ب نیرزمیزبآبب حکمران

 رسانيهای اطالعضرورت ارتقای سياست -2-7

 با. بک باهمی بدیدهبشدهب یاربوبمدیری بدانشببهبعنوانبب تتربهمگرای بوبتغییربشترایطبذهن بگروداران،بر.تان بجایگاهباو ع

یرزمین بآببزب.ازیبجاممهبمحل بازبارکانبتامینبشرایطبحکمران توانمنداا.آگوی ،بشفافی بوباو عبر.ان بدر. بوبآموزشبوب

جودبباشدبوباینبورتبموضوابطبوبمقرراتبوبابزارهایبفن ببانتشارازببایدبب یاربفراترببوبمدیری بارتباواتبر.ان و عابا.  بکشور

اجتماع ببهایبفرهنگ بووببهبکارگیریبهمهبظرفی باجتماع ب-رویکردبفرهنگ نگ بدربذییباتآاذبنیازمندبداشتتتتنبیاببرنامهبفره
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بدونبب ر.اناو عبکنند، مبعمیبخودب ذهنبمدببا.تابببرباو عاتبجذببوباف یدرببهبن تب بافرادبکهبی آنجابازبکشتوربا.ت  

ب بباشدببرخورداربالزمب اثربآشبازبتواند نمب جممبیریادگیبوبگوبوبگف بقیوربازبآنزاباص تبوب ذهنبیهامدبببهبتوجه

 يقبل شده اتخاذ یهااستيس مرور و قيتطب -9

رایبدااغلببببوضتتتمی بمنابعبآببزیرزمین هایبصتتتورتبگرفتهبدرببزبودباقداماتبوببرنامهازبدیتدگاهبحکمران بآببزیرزمین ،بب

بیانزابتبببهبعنوانببرنامهبدربدر. باقدام،حاضرببتمادبببآش ورتب بباشندم کنترل بوبازبباالببهباایینب–د.توریبگیریبغالبجز 

لوژیاببرر. بشرایطبهیدرو)بارزیاب بمنابعچونب،ببمدیری بآببزیرزمین یاببرنامهبجامعبدیگرببهایبوببآشبرنامهبعملیات با. ب

ی تب.یا.ت بدربخصو بتمد)بانتآاببضوابطبمدیریت (،بدربارهبعرضه،بتقاضابوبکیفی بآب)بتمیینبضوابطبمدیریت (،بوباجتماع 

دربقالببیابچارچوببجامعبوببربا.اببنگاه باینببرنامه،ببرابمدنظربنداشتهبا.  ب(ک ن،بتنظی بمقرراتبوبمشارک بجاممهبمحل 

ایبهرابدربقالببیاببرنامهبجامعبمدیری بآببزیرزمین بدرب.تتتطحبمل بوببرنامهبجامعبراببهب.تتتایرببرنامهبآنمن تتتج بوبهدفمندبکهب

کشتوربدربزمینهبمدیری بآبب.تطح ،بتو.تمهبکشاورزی،بکاربریباراض ،ب. م بوببزداش بوب.ایربمواردبمرتبطبوصیبمدیریت ب

بهابربطبوبان جامبمنطق ببرقرارب.ازد،بوراح بوبتزیهبنشدهبا.  بکندبوببینبآن

یزهبداماتبگذشته،بتنزابازبانگدربهمهباقببودهبوببهبمرورببربتمرکزگرای بآنبافزودهبشتدهبا.  بهبشتدتبتمرکزگراباقداماتبگذشتتهب

ن ب ببهبب53بهبووریبکهبدربورتبنزای بمصوبب.اببمراتب بتاکیدبشدهبا.  بباجباربوبد.تتوربوبکنترببوب.ازوبکارباداریبوب.ل له

هایبوباختیاراتبشرک منتقیبشدبوبمدیری بکیبورت،بمتمرکزب.تادبمرکزبوزارتبنیروببازبا.تتانزاببهتمامبمدیری بب،41ورتب.تابب

وبکمترینبتوزیعباختیاراتبوبقدرتبدربتمامب.تتتطوتبوبدادنباختیارببهب.تتتطحبحکمران بمحل بدیدهببکاهشبیافتهایبه بمنطقهبآب

بشود م 

بورتباروژهب19بدرباجرایباشتتد بم بوبمشتتارک بآنزابدربتزیهببرنامهبهابوبمنافعبآنزاعدمبشتتناخ بوبتحلییبگرودارانبوبنظامبانگیزه

رایبوبفضای بببدارندبی اجراب یم تئولشتنا.ت (بدولت ب)وزارتبنیرو،بجزادبکشتاورزیبوب.تازمانبزمینبنزادب.تهتنزاببتمادبببآشت 

هبرابطهبدرباقداماتبگذشتب بین بوبدربنظربگرفتهبنشدهبا. مشتارک بنزادهایبدیگربدولت ،ببآشبخصتوص بوبنزادهایبمدن بایش

بایبتصمیماتبمدنظربقراربنگرفتهبا.  بهابوباجرگیری.یا. بباباقتصادبوبتاثیرباقتصادب.یا. ببربتصمی 

بردنبنامابوبهای بازبا. یدهنمونهبوبتنزاببهببهببهبصورتبمتقارنبوبشفافبمنتشربنشدهاو عاتب،باجتماع ب-اتآاذبرویکردبفرهنگ باب

بب اکتفابشدهبا. ر.ان بازباانزدهباروژهبزیرمجموعهبورتببرایباو ع

 بهبود یبرا ياستيس شنهاديپ و یبند جمع -4

ذییبششبباثربآش بدربآببزیرزمین  ببرایببزبودبین.تت بدرببافتاربحکمران بآببزیرزمهایب.تیابربا.تاببآنچهبگفتهبآمدبتوصتیه

وبایامدهایب.یا.ت بآنبدربجدوببیابآوردهبب.تازبوبکارهایبعمل بهرب.یا. بمشآصبهبهمراهبببزتریبتوصتیهبفوقباماببابتفصتیی

بشدهبا.  ب

 

ببآش ببربا.اببمحورهایبمنتآببحکمران بآبرتبتمادبوبهایب.یا.ت گزینهجدوببیا:ب

 پيامدهای سياستي ساز و کارهای عملي هر سياست مشخص توصيه سياستي
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بکارهایبر.م وجابجای بمنافعببزرگبدربقالبب.از

 وبغیرر.م 

بها،بنیرویبب تتیارببزرگ انباشتت بثروتبوبمنافعبوبران 
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 هابدرب.طوتبمآتلفبتشکی تبدولت کردنبشکاف

پيوند اسججتحصججال بهبود 

آب زيرزميني بجا معيشجججت 
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