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در همزرات ٍ فعالیتّای تَسعِای کشَر ،تکالیف ٍ الذاهات هتضاد تا ّن ٍ هغایز تا تَسعِ پایذار تِ ٍفَر دیذُ
هیشَد .تخشی اس ایي تضادّا ،در سهیٌِ هذیزیت هٌاتع آب حَضِّای آتزیش هیتاشذ .اکٌَى ،هحذٍدیت هٌاتع
آب در ایزاى ،تِ هسألِ جذی تثذیل شذُ ٍ تَسعِ پایذار ٍ هحیط سیست را تحت تأثیز خَد لزار دادُ است.
تخش لاتل تَجْی اس هزاکش جوعیتی ،صٌعتی ٍ کشاٍرسی ًیش در حَضِّای آتزیشی هستمز شذُاًذ کِ دارای
هحذٍدیت آب ّستٌذ ٍ عذم تعادل تیي هٌاتع ٍ هصارف آب در آًْا ،رٍس تِ رٍس در حال افشایش هیتاشذ .تًِظز
هیرسذ اًطثاق تَسعِ تزداشت اس هٌاتع آب سطحی ٍ سیزسهیٌی ٍ استفادُ آى در تخشّای هصزف تا ظزفیت ٍ
استعذاد اکَلَصیک حَضِ آتزیش اجتٌابًاپذیز است ٍ تزایي اساس ًیاس تِ سٌذی تَافك شذُ ٍ هلی تزای تَسعِ
در ایزاى است .در ایي ًَشتار سیاستی تا تیاى هسألِ اس دیذگاّی هتفاٍت ،ایذُای هشارکتهذاراًِ تزای تذٍیي ٍ
تصَیة سٌذ آهایش سزسهیي تز اساس تابآٍری هٌاتع آب حَضِّای آتزیش ارائِ هیشَد.

کلیذ ٍاصُ ، :آهایش سزسهیي ،هٌاتع آب ،تَسعِ پایذار.

 -1همذهِ
هٌبعك ٍسیؼی اص ایشاى ،ثب هحذٍدیت ضذیذ هٌبثغ آة هَاجِ است .غذٍس ّشگًَِ اجبصُ استفبدُ اص هٌبثغ آة دس وطَس،
جضٍ هسئَلیتّبی ٍصاست ًیشٍ هیثبضذ .اهب ووجَد ٍ هحذٍدیت هٌبثغ آة دس اوخش حَضِّبی آثشیض ایشاى ،هبًغ اغلی
تَسؼِ وطبٍسصی آثی ،غٌؼت ٍ خذهبت است .سٌذ چطناًذاص ایشاى دس افك  ،0808ثش تَسؼِ وطَس دس ّوِ اثؼبد اص جولِ
التػبدی ٍ اجتوبػی تأویذ داسد ٍ افضایص ثْشٍُسی آة جضٍ اّذاف اسٌبد ثبالدستی ثَدُ است [ .]1دس همشسات ٍ اسٌبد
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ثبالدستی تَسؼِ وطَس ،ثشًبهِّبی هغبیش ثب تَسؼِ پبیذاس ٍ الجتِ تىبلیف هتضبد ثب یىذیگش ًیض دیذُ هیضًَذً .ظیش ثٌذ «ح»
هبدُ  ۱0لبًَى ثشًبهِ ضطن تَسؼِ وِ دس لبلت آى ،اص عشفی ،دستگبُ اجشایی ریشثظ سا هىلف ثِ احذاث ّ 900ضاس ّىتبس
ثبغبت هخوش دین دس اساضی ضیتداس (سشضبخِّبی سٍدخبًِّب) وشدُ ٍ اص سَیی دیگش ،دس هبدُ ّ ۱9وبى لبًَى ،دستگبُ
اجشایی هشثَط سا ثِ وبّص ثشداضت ٍ هػشف آة ،پبیذاسی تَلیذ وطبٍسصی ،سّبسبصی حمبثِّبی صیستهحیغی ٍ تأهیي
حمبثِ وطبٍسصاى هَظف ًوَدُ است .لزا ثِ ًظش هیسسذ ثب احذاث ثبغبت دین دس اساضی ّذف ٍ تػشف غیشهستمین آة،
تأهیي حمَق لبًًَی هػشفوٌٌذگبى آة دس پبییيدست سٍدخبًِّب وِ عجك همشسات جبسی ػوَهبً حمبثِداس ّستٌذ ،دچبس
ًمػبى ضذُ یب حتی غیشهوىي هیگشدد ٍ عشحّبی لجلی وطبٍسصی ،خذهبتی ،غٌؼتی ٍ  ...دس پبیبة سٍدخبًِّب ثب ووجَد
آة یب ػذم اهىبى تأهیي آة هَاجِ هیضًَذ [.]2ٍ ۱
دس حبل حبضش ،هحذٍدیت هٌبثغ آة دس ایشاى ،ثِ هسألِ جذی تجذیل ضذُ ٍ تَسؼِ پبیذاس ٍ هحیظ صیست سا تحت تأحیش
خَد لشاس دادُ است .ثخص لبثل تَجْی اص هشاوض جوؼیتی ،غٌؼتی ٍ وطبٍسصی ًیض دس حَضِّبی آثشیضی هستمش ضذُاًذ وِ
داسای هحذٍدیت آة ّستٌذ ٍ ػذم تؼبدل ثیي هٌبثغ ٍ هػبسف آة دس آًْب ،سٍص ثِ سٍص دس حبل افضایص هیثبضذ .ثش ایي
اسبس ،تمبضب ثشای استفبدُ اص آة دس ثخصّبی هختلف هػشف ٍ سلبثت ثشای وست آة دس ثیي ثخصّبی ضشة،
وطبٍسصی ،غٌؼت ٍ هحیظ صیست ٍ ًیض ثیي استبىّب ٍ ضْشستبىّب هختلف ثِعَس هستوش ،گستشش هییبثذ [ .]8ٍ 9ثب
سیبستّبی ًبدسست تَسؼِ وطبٍسصی ٍ غٌؼتی دس وطَس ،هٌبثغ آة صیشصهیٌی اغلت = :0دضت وطَس تخشیت ضذُاًذ ٍ
اوخش سٍدخبًِّبی ایشاى ،اوٌَى ثیآة ّستٌذ ٍ تبالةّبی وطَس ًیض ًبثَد گشدیذُاًذ .هیتَاًذ ًتیجِ گشفتٍ ،ضؼیت هٌبثغ
آة ٍ هحیظ صیست ایشاى ،دس ضشایظ هسبػذی ًیست .افضایص سلبثت ثشای وست سْن ثیطتش اص هٌبثغ آة ٍ افضایص ایي
هػبسف دس دِّّبی اخیش ،ثذٍى تَجِ ثِ اغل التػبدی هضیت ًسجی فؼبلیتّب ،ونتَجْی ثِ صیستثَمّبی عجیؼی اًتْبی
حَضِّبی آثشیضًْ ٍ ،بیتبً وبّص پتبًسیل هٌبثغ آة دس اغلت حَضِّبی آثشیض ٍ هحذٍدُّبی هغبلؼبتی وطَس ،ثبػج ضذُ
ضشٍست تذٍیي سٌذ آهبیص سشصهیي ثب الضاهبت ووجَد آة ،پیصاصپیص ًوبیبى ضَد [ .]9ثًِظش هیسسذ اًغجبق تَسؼِ
ثشداضت اص هٌبثغ آة سغحی ٍ صیشصهیٌی حَضِّبی آثشیض ٍ استفبدُ آى دس ثخصّبی هختلف هػشف ،هتٌبست ثب ظشفیت ٍ
استؼذاد اوَلَطیه حَضِ آثشیض ،اجتٌبةًبپزیش است .دس ایي ًَضتبس ضوي ثیبى جٌجِای دیگش اص ایي هسألِ ،ایذُای
هطبسوتهذاساًِ ثشای تذٍیي ٍ تػَیت سٌذ آهبیص سشصهیي ثش اسبس تبةآٍسی هٌبثغ آة حَضِّبی آثشیض اسائِ هیضَد.

 -2جٌثِای هْن اس ضزٍرت ًیاس تِ سٌذ آهایش سزسهیي در حَضِّای آتزیش
هحذٍدیت ضذیذ هٌبثغ آة دس اغلت حَضِّبی آثشیض ایشاى ،دس همبثل ًیبصّبی تَسؼِ استبىّب ٍ ضْشستبىّب سٍضي ٍ ٍاضح
است .ایي هحذٍدیت ٍ ووجَد ،ثب وبّص ثبسشّبی جَی ،اصدیبد دهبی َّا ٍ افضایص ثشداضت ٍ هػشف آة دس
حَضِّبی آثشیض ٍ هحذٍدُّبی هغبلؼبتی وطَس ،ثِ عَس هستوش ثیطتش خَاّذ ضذ .اوٌَى ثب سیبستّبی ًبدسست تَسؼِّ ،ش
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هٌغمِ ،پیطشفت ٍ تَسؼِ سشصهیٌی خَد سا دس دستیبثی ثِ هٌبثغ آة جذیذ ٍ دسیبفت تخػیع افضٍىتش آة هیثیٌذ .ثٌبثشایي
سلبثت ثیي استبىّب ٍ ضْشستبىّب ثشای دستیبثی ثِ هٌبثغ آة ثیطتشّ ،ش سٍص افضایص هییبثذ .هٌبعمی وِ دس گزضتِ اص یه
هٌجغ آثی ،ثشداضت ٍ هػشفی ًذاضتٌذ ،پیدسپی سؼی دس اخز تخػیع آة ٍ هػشف جذیذ اص هٌجغ آثی هَسدًظش داسًذ .تب
ثب اًجبم اًتمبل آة ثیيحَضِای یب اًتمبل آة دسٍىحَضِای ٍ یب ثب استفبدُ اص پوپبطّبی چٌذغذهتشی ٍ حتی ثیص اص
ّضاسهتشی ثِ تَسؼِ دلخَاُ ٍ الجتِ ًبپبیذاس هَسد ًظش خَد ثشسٌذ [.]:
تَسؼِ وط بٍسصی ثِ لغف اًشطی ثشق تمشیجب سایگبى ،اػتجبسات ٍ تسْیالت هبلی دٍلتیٍ ،جَد اساضی هلی ٍ اًتمبل آة
ثیيحَضِ ای دس ظبّش ًَیذثخص تَسؼِ هٌبعك جذیذ خَاّذ ثَد ،اهب دس سغح حَضِ آثشیض ،هَجت تضییغ حمَق
حمبثِداساى لذیوی پبییيدست سٍدخبًِّب ٍ حَضِّبی آثشیض ٍ وبّص تَلیذ هلی ٍ وست ٍ وبس دس سغح والى حَضِ
آثشیض هیضَد .ثٌبثشایي آثی وِ لجالً ثذٍى ًیبص ثِ استفبدُ اص اًشطی ثشق ٍ ّضیٌِ پوپبط دس هشغَةتشیي اساضی وطبٍسصی
(ػوذتبً اًتْبی حَضِّبی آثشیض سٍدخبًِّب)  ،هَجت تَلیذ ٍ وست ٍ وبس هیضذ ،اوٌَى ثبیذ دس اساضی ثب ویفیت پبییي ٍ ثب
اختػبظ ّضیٌِّبی هبلی ٍ اجتوبػی سشسبمآٍس ،هػشف ضَد ٍ ایي ّوبى تضییغ حمَق حمبثِداساى ٍ یب سبیش ریٌفؼبى لجلی
ٍ ّذس دادى هٌبثغ هبلی ،اًشطی ،آة ٍ اًسبًی است .خسبست ثِ هحیظ صیست ثبصُّبی اًتْبیی حَضِّبی آثشیض ٍ سٍدخبًِ
ّن اص صیبىّبی دیگش ایي سٍیىشد است .ثِ ًظش هیسسذ ثخص اغلی هطىل سٍیىشد ٍ الذاهبت ریل چٌیي تَسؼِ ًبپبیذاسی،
فمذاى ًمطِ تَافك ٍ تفبّنضذُ دس همیبس هلی ثشای تَسؼِ پبیذاس حَضِّبی آثشیض وطَس ٍ دس ضوي آى ،ثِ تفىیه ّش
استبى ٍ ضْشستبى هیثبضذ .لزا تْیِ ٍ تذٍیي هطبسوتی چٌیي سٌذی وِ همجَلیت ػوَهی سا ّن ثِ دًجبل داضتِ ثبضذ هَسد ًیبص
است [.]9 ٍ :

 -3ایذُ هشارکتهذاراًِ تزای تذٍیي ٍ تصَیة سٌذ آهایش سزسهیي در حَضِّای آتزیش
اوٌَى ،هشدم ٍ ًخجگبى آًبى دس ّش استبى ٍ ضْشستبى ًسجت ثِ ّن (حتی ثشخَسداستشیي آًْب اص هٌبثغ ٍ اهىبًبت ٍ فشغتّب
هبًٌذ هٌبثغ آة) ،ایيگًَِ تػَس هیوٌٌذ یب حتی اػتمبد داسًذ وِ حك ٍ حمَقضبى دس تسْین هٌبثغ (اص جولِ هٌبثغ آة) ٍ
فشغتّب سػبیت ًطذُ است ٍ ًسجت ثِ آًْب ػذالت الصم دس تخػیع ایي هٌبثغٍ ،جَد ًذاسد .ایي فضب ایجبة هیوٌذ ّش
وس یب گشٍّیّ ،ش وجب دستضبى ثشسذ ،سجَع وٌٌذ تب حمَلی سا وِ ثشای خَد تػَس هیوٌٌذ ،هغبلجِ وٌٌذ .اهب اسبسب ایي
حمَق ٍ چطن اًذاص تَسؼِ آى استبى ٍ ضْشستبى ،تجییي ًطذُ ٍ وبهال ضفبف ًیست .ثٌبثشایي تؼبسؼ پطت تؼبسؼ ٍ
وطوىص ثِ دًجبل وطوىص است وِ دس هذیشیت هٌبثغ آة حَضِّبی آثشیض ثِ ٍجَد هیآیذ [ .]:تْیِ ٍ تػَیت
هطبسوتهذاس سٌذ آهبیص سشصهیي ثب الضاهبت هحذٍدیت آة ٍ ظشفیت ٍ تبةآٍسی هٌبثغ آة حَضِّبی آثشیض وِ هَسد
تَافك ولیِ ریٌفؼبى ٍ دستاًذسوبساى ثبضذ ٍ ّش هٌغمِ ،استبى ٍ ضْشستبى ،تَسؼِ پبیذاس ٍ ػبدالًِ سشصهیٌی خَد سا دس لبلت
سٌذ فَق هطبّذُ وٌٌذ ،ثجِهٌظَس وبّص تؼبسؼ ٍ وبستي اص سلبثت ثشای وست سْن آة ثیطتش اص هٌبثغ آة حَضِّبی
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هطتشن ،حیبتی ٍ هَحش خَاّذ ثَد .ثشاسبس چٌیي سٌذی توبیل ثِ ججشاى تَسؼِ ًیبفتگی هٌبعك ٍ ًَاحی هختلف دس وطَس
فمظ ثب اختػبظ هٌبثغ آة ثیطتش ثِ آًْب (ٍ آى ّن اغلت ثشای ثخص وطبٍسصی وِ هؼوَالً ثخص سٌتی ٍ ون ثبصدُ التػبد
هیثبضذ) ،تب حذٍد صیبدی وبّص هییبثٌذ.

دس فشآیٌذ تْیِ ٍ تذٍیي سٌذ هلی آهبیص سشصهیي ثب الضاهبت هحذٍدیت آة دس حَضِّبی آثشیض ،ثبیستی ًوبیٌذگبى
دستگبُّبی اجشایی ٍ ًْبدّبی هلی ٍ ًیض ًوبیٌذگبى دیٌفؼبى اغلی ٍ تطىلّبی هشدمًْبد ریشثظ هطبسوت فؼبل داضتِ ثبضٌذ
ٍ ّوِ هٌبعك ،استبىّب ٍ ضْشستبىّب ،آیٌذُ آسهبًی ٍ ػبدالًِ تَسؼِ خَد سا دس چٌیي سٌذ ثبالدستی ثٍِضَح ثجیٌٌذ ٍ ولیِ
فؼبلیتّبی تَسؼِ ٍ تخػیع هٌبثغ ثِخػَظ هٌبثغ هبلی ٍ هٌبثغ آة ،دس لبلت ایي سٌذ ثبضذّ .وچٌیي اوخشیت ضْشًٍذاى
وطَس ثش اجشای سٌذ فَق وِ ثِ هبًٌذ چبسچَة ػول ٍ ًمطِ ساّی ثشای تَسؼِ پبیذاس است ،حذالل تفبّن ًسجی داضتِ
ثبضٌذ .حتی اگش ًیبص ثِ ّوِپشسی ثشای تأییذ ٍ تَافك ثیطتش دس ایي صهیٌِ ثَد ،ثْتش است ایي ّوِپشسی دس هشحلِ ًْبیی
تػَیت سٌذ فَق ،اًجبم ضَد .سٌذی ثب ایي ویفیت ثشای آهبیص اثضاسی هٌبست ثشای حىوشاًی خَة آة خَاّذ ثَد تب
دسیچِای ساّگطب ثشای تَسؼِ پبیذاس ٍ وبّص تؼبسؼّب ٍ هٌبصػِّبی هٌغمِای ثبضذ .گطبیص سٍصًِای ثشای ثْجَد ٍ ساّی
تبصُ ٍ پبیذاس دس هذیشیت هٌبثغ آة ،جض ثب ضٌبسبیی دلیك ٍضؼیت هَجَد ،اسصیبثی ًیبصّبّ ،نگشایی ٍ پیًَذ هیبى ریٌفؼبى ٍ
دستاًذسوبساى ٍ ایجبد تحَل ػیٌی دس هذیشیت آة اهىبىپزیش ًیست .دس چٌیي فضبیی ،تحَل دس هذیشیت آة وطَس
ثبیستی آغبص گشدد ٍ ایي تحَل عَسی سیلگزاسی غحیح ضَد وِ سٌذ آهبیص سشصهیي ثب الضاهبت تبةآٍسی ٍ هحذٍدیت
هٌبثغ آة ،تَلیذ ضَد ٍ اص ایي پس ،سشلَحِ فؼبلیتّب ٍ الذاهبت سیبستگزاساى ٍ هجشیبى ثشًبهِّبی تَسؼِ دس ایشاى لشاس
گیشد .ثش ایي اسبس ،صهیٌِای هسبػذ ًیض فشاّن هیضَد تب اص سیبستگزاسیّب ٍ الذاهبت هتضبد ٍ هخشة دس هذیشیت هٌبثغ
آة ٍ هحیظصیست ایشاى جلَگیشی گشدد.
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[ ]2جٌگیهشًی ،ػجبس ،)0۱=:( ،احشات احذاث ثبغبت دین ثش هٌبثغ آة حَضِّبی آثشیض ،سٍصًبهِ ضشق ،ضوبسُ <،۱0۱
ثیستٍّطتن آرس .0۱=:
[ ]۱هجلس ضَسای اسالهی ،)0۱=9( ،لبًَى ثشًبهِ ضطن تَسؼِ التػبدی ،اجتوبػی ٍ فشٌّگی جوَْسی اسالهی ایشاى.
[ ]8احسبًی ،هْشصاد ٍ ػجبس جٌگیهشًی ( ،)0۱=2پشٍاًِ ثْشُثشداسی اص هٌبثغ آة سغحی ثشای هػشفوٌٌذگبى آة
وطبٍسصی ،چبلطْب ٍ فشغتْب.
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[ ]9جٌگیهشًی ،ػجبس ،)0۱=:( ،هذیشیت هٌبثغ آة ثشهجٌبی تَسؼِ پبیذاس ،سٍصًبهِ ّوطْشی ،ضوبسُ  ،;209پٌجن هْش
.0۱=:
[ ]:جٌگیهشًی ،ػجبس ،)0۱=:( ،آهبیص سشصهیي ٍ هحذٍدیت آة ،سٍصًبهِ ضشق ،ضوبسُ  ،۱0::اٍل ثْوي .0۱=:
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