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 چکيده

در دانش مردمان ايران  ،آوریهای عميقي را به واسطه تجربه و اصرار بر تاباز ديرباز محدوديت منابع آب، آموزه

برداری از آب را به منظور تقويت هايي کامال علمي و با مديريت دقيق، افزايش راندمان بهرهرقم زده است. روش

پس از انقالب سبز، اعمال هجری شمسي، مخصوصا  1330ه شد. اين در حالي است که پس از دهمعيشت موجب مي

ر شناسي ماهوی مسائل بيگانه بود، خروج مديريت آب را دن که با آسيبهای باال به پاييسازیها و تصميمسياست

ور با و پس از آن به مر باعث شدگيرندگان محلي و بومي ها و ميزان و نحوه تقسيم آن، از تصميمآبهخصوص حق

تا با بررسي  متشديد ديگر عوامل همچون تغييرات اقليم، مسئله آب به آستانه بحران رسيد. در اين متن سياستي برآني

سپس م، يهای بحران آب در دوران کنوني، گريزی بر مديريت آب در گذشته و برشماری داليل موفقيت آن بزنريشه

 ارائه دهيم. با رويکردی آينده پژوه، ديد و پيشنهاد کلي را در خصوص حل معضل بحران آب

 آبه، دانش بوميپژوهي، مديريت آب، حقهای تبارشناسانه، آيندهآموزهکليدواژگان: 

 

 مقدمه

 های کامال فنی و علمیهای دور با روشتجربه ثبت شده طی هزاران سال در ایران حاکی از آن است که مردم این سرزمین از زمان

. پایه قرار دادن معیشت اندکردهخیزداری استفاده میداری و آبهای آبخوانهای موفقی را در طرحروشخطا شده، آزمون

ی ایجاد منابع آب و حت پایدار در سرزمینی که عمدتا اقلیمی گرم و خشک دارد، لزوم بررسی تبارشناختی مدیریتکشاورزی 

دارد. شناسی بحران آب در عصر کنونی ما را تا زمان انقالب سبز به بررسی آنچه گذشت وا میسازد. آسیبمنابع آب را روشن می

انفعالی، از باال به پایین، وارداتی و تزریقی یافت. حذف، نابودی،  کردیرویحل مشکالت داخلی،  فراینددرست زمانی که 

مانده از دوران گذشته به صورتی فراگیر در سراسر ایران رواج یافت.  علمی و فنی باقیهای فراموشی و به حاشیه راندن آموزه
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یت تامین و توزیع آب ایجاد شده بودند، به واسطه ها برای مدیرهایی که در طول سالیان دراز به واسطه عرف و از بطن محلهآبهحق

ا موجب تازی در تخصیص این منبع پایه رقوانینی که پس از ملی شدن منابع ایجاد شد رخت بر بست و ورود ذینفعان جدید، یکه

های ی از آموزهیرگشناسی فرایند مدیریت آب در عصر کنونی، با بهرهدر این متن سیاستی بر آنیم تا ضمن نقد و آسیبگشت.  

 پژوهانه ارائه دهیم.های بالقوه مدیریت منابع آب را با رویکرد آیندهتبارشناختی، گزینه

 شرايط و چالشهای مديريت منابع آب

مند و توجه خاص به معیارهای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی محدودیت منابع آب در ایران همواره در طول تاریخ مدیریت نظام

قطره شود و همین امر تباری عمیق از مدیریت قطره، اقلیم گرم و خشک در ایران اقلیمی فراگیر محسوب میرا باعث شده است

یا به طور کامل از میان رفته و  هجری شمسی 1۴۳۱بویژه پس از دهه  ،این مدیریت رفته رفته با دخالت دولتزند. آب را رقم می

یزان مر یک از منابع سه گانه سنتی آب )قنات، رود، چشمه( به فراخور موقعیت، هشود. یا در بهترین حالت به آن بهایی داده نمی

کرد. این در حالی است که با مطرح شدن عناوینی همچون نظامی متوازن به منظور مدیریت آب، اقتضا می ،و مورد مصرف آبدهی

موجبات تشدید بحران آب فراهم شد، ایران های کشور عدالت آب، توزیع آب و ملی شدن آب، نه تنها در بسیاری از قسمت

 . گردیدفراهم  های مدیریت قطره قطره آبآموزهفراموشی و حذف تدریجی  باعثه رفته بلکه رفت

یوع ش قاء توسعه،صنعت و نقش آن در ارتذینفعان جدید را در مقوله مصرف منابع آب از نظر دور داشت. در این میان نباید ورود 

ر دعالوه بر ذینفع سنتی و عمده آب یعنی زراعت  شوند که جدیدی محسوب می ذینفعان هادهای دولتیو دخالت ن شهرنشینی

ا آن توان با رویکرد حذف، به مقابله بنمی نباید و ها )امری که دست کم اکنونافزون شدن ذینفع .های اخیر پا به میان نهادنددهه

ش از را موجب شد و رفته رفته تضاد منافع بی و شیوه مدیریت ناپایدار آن بآ موجود پرداخت(، برداشت بیش از اندازه از ظرفیت

 در صدد حذف اغلب ،حقوق مکتسبه نپیش خود را نمایان ساخت چرا که مقررات به صورت سطحی و بدون در نظر گرفت

ی را به سهم ذینفعان سنت، بدین صورت که با بر هم زدن قواعد عرفی و به زعم احتساب ذینفعان جدید، صورت مسئله بر آمدند

به صورت اقع دولت در اکثر موتوسط سازی گیری و تصمیماز سوی دیگر تصمیم .صورت نامتقارن کاهش دادند یا نادیده گرفتند

امری  دهد.رائه میا اطق مختلف کشورها و پیشینه منها، ظرفیتتک بعدی و بدون توجه به زیرساخت تزریقی، الگویی یکنواخت،

شود یا تشدید های اجتماعی و اقتصادی را نیز موجب میدر طوالنی مدت عالوه بر بحران مدیریت آب، بحران که دست کم

گر در امور به بیان دیگر ایران نیز همانند دیگر جوامع آسیایی ملقب به این خصیصه است که قدرت دولت مرکزی مداخلهکند. می

ریتی ناهمگن و مدی جریان تولید، منبع اصلی تولید یعنی آب را در اختیار داردحیاتی جامعه است، به طوری که دولت برای تامین 

این در حالی است که با نگاهی تبارشناسانه درمیابیم الگوهای متنوعی در عین کارآمدی . با شرایط و منابع موجود ارائه داده است

رداری از بکه پایداری مدیریت و بهره داشته است برای مناطق و جوامع مختلف سراسر ایران به منظور مدیریت منابع آب وجود

 کرده است.آب را تضمین می
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 های تبارشناسانه در مديريت آبنقش آموزه

یاز به آب ماهیت ن مند و منسجم نیاز دارد. این امر با توجه بهای است که به نگاهی همه جانبه، نظامب و نیاز به آن، مسئلهمسئله آ

 .ضا دارداز بطن اجتماعات کوچکترِ متاثر را اقت گیریتصمیم ،برای بقا است ،نیاز اولیه انسان و طبیعتاسته از که ماهیتی برخ

فعان سازد که با اضافه یا کم شدن ذینرهنمون می ،تبارشناسی مدیریت آب ما را به وجود قواعد عرفی و حقوقی برخواسته از اجماع

نوان حق . به عبارت دیگر آنچه که در گذشته به عآبه بودی آن بر مبنای حقو پایه کرداین قواعد و حقوق نیز به فراخور تغییر می

ن آنچه که در ایمند، منسجم و با دیدی همه جانبه بود. شد، نظامذینفعان بر اساس قواعد عرفی یا قانونی تعیین می یآبه

ه آب، پایبندی قطرجانبه نگری، مدیریت قطرهری، همهنگشد، کلها به عنوان اصول مبنایی همواره در نظر گرفته میگیریتصمیم

یا رویکرد  عتازی یک ذینفیکدیگر از یکه گیری از پایین به باال بود. تمام این امور در کنارو تصمیم به قاعده الضرر و الضرار

لوگیری جمنبع محدودی که بقاء همگان وابسته به آن است  کالن سازی در مدیریتگیری و تصمیمبه منظور تصمیم تک ذینفعی

 سازد چرا کهتبارشناسانه این مزیت را دارد که الگوی پایدار مدیریت آب را به ذهن متبادر میهای رجوع به آموزه. دکرمی

ر که اغلب کرد. این اممی تغییر پیدا و با توجه به میزان آب موجود افزایش یا کاهش ذینفعان پایههمواره مدیریت عرفی آب بر 

در این انجامید. گیری و سپس اجرا میگرفت پس از طی جلسات متعدد با تمام ذینفعان به تصمیمتوسط معتمدین محلی انجام می

ت توزیع گرفته است؛ مدیرینظام، مدیریت تامین آب بر عهده مالک یا مالکان بوده و خدمات مربوط نیز به شکل گروهی انجام می

منصبانی قرار داشته است؛ مدیریت مصرف و استفاده از آب نیز به تقال آب نیز به صورت گروهی و تحت نظارت صاحبو ان

ساالر، آبدار و ... گواه این مدعا هایی همچون مصدق، ناتور، میراب، آب. وجود منصبگرفته استصورت جمعی صورت می

برداری از آب در طول تاریخ در ایران شکل در خصوص مدیریت و بهره یافتهشود که نظامی پیچیده و تکاملمالحظه می است.

جمعی بودن فرایند مدیریت تامین، توزیع، انتقال و مصرف آب، عالوه بر اینکه فرصت مشارکت را برای تمام . است گرفته بوده

راکندگی پلی از فایده نیست این است که برد. نکته دیگری مکه توجه بدان خاآورد، بیم فساد را نیز از میان میذینفعان فراهم می

ها به دلیل کمبود آب بدین معنی بوده که از هر منطقه به همان میزان که طبیعت، آب در در واحد زراعی سنتی و آبادی زمین

ه آنچه که طبیعت ت بگرایانه و خردمندانه نسب، به بیان دیگر حاکم بودن نگاهی واقعاندداده انتظار تامین داشتهاختیار آنها قرار می

 نیز را ه؛ همین امر همکاری و تعاونِ خودخواسته میان افراد جامعزدگذاشت، تعاملی پایدار و دوستانه را رقم میدر اختیارشان می

ه دهد کانگیخته است. مطالعه متون گذشته نشان میو نیز توزیع آن میان زارعان برمی برای ساخت و نگهداری از منابع سنتی آب 

شده سوب میها محهای زراعی و آبادیزمینیابی مسئله آب با توجه به شرایط جوی و اقلیمی ایران، عاملی تعیین کننده برای مکان

 گرایانه نسبت به این امر همواره حاکم بوده است. و دیدی واقع
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 يپژوهمديريت آب با رويکرد آينده بهبود

های مبتنی عقیده بر این است که ارائه یک راهکار باید سه گذار را در نظر بگیرد، نخست با اتخاذ رویکردی تبارشناسانه از آموزه

یریم؛ سپس دهند بهره گبرداری و توسعه پایدار از منابع طبیعی و تعامل با آن را ارائه میبر تجربه که راهکارهایی در خصوص بهره

ها نماییم و در پایان با نگاهی به آینده برای راهی که باید ادامه یابد وجود سعی در شناسایی و تحلیل چالشبا مطالعه وضعیت م

اینکه سازوکاری برای مدیریت آب تعیین شود که عادالنه باشد، حقوق را به معنای واقعی گیری نماییم. ریزی و تصمیمبرنامه

توسعه نباشد، معیشت را در نظر بگیرد و در عین حال تضاد منافع بین ذینفعان متعدد را رعایت کند، قابل اجرا باشد، مانع بر سر راه 

حال آنچه واجد اهمیت است چگونگی سازوکار این بازتعریف است. طلبد. را می موجود نیز موجب نشود، بازتعریف قواعد

د کارساز یابی که در سطح محله نمود و تعین میاای واحد و از باال به پایین در خصوص مسئلهتوان انتظار داشت که نسخهنمی

ز به سطح توان مدیریت کالن آن را نیبه این نکته توجه داشت که با وجود تعین مسئله در سطح محله نمیدر عین حال باید باشد. 

یر گذار یابد و تاثمینمود چرا که مسئله آب عالوه بر اثرگذاری در سطح خرد، در سطح کالن )منافع ملی( نیز  محله تقلیل داد

گیری در سطح محله آنهم از رهگذر برقراری گفتگوی میان تمام ذینفعان که در نهایت به اجماع . در حقیقت تجمیع تصمیماست

تواند رهنمودی برای تعیین سیاست کالن مدیریت آب تلقی گردد. پایبندی به اصولی همچون مدیریت قطره منتهی گردد، می

خورد، ه چشم میآن ب اقتدا بههای تبارشناسانه گیری از پایین به باال که همواره در مطالعه آموزهنظام تصمیم قطره آب و برگزینی

ت که بلکه عقیده بر این اس ،مام مناطق و اجتماعات تجویز شودواحد برای ت سامانیبه هیچ روی بدین معنی نیست که نسخه و 

استه برخ یپایه حکمرانی محلی صورت گیرد و ابزار این امر نیز تدوین حقوق باید بر  در جهت مطلوب آن اصالح حکمرانی آب

ل حقوق معض بروزباعث  ی یا اجباری هر ذینفع دیر یا زوداجماع تمام ذینفعان است )چرا که حذف تلویح راهکار مبتنی بر از 

ها، ولو متنوع )که شود(، آنگاه با تجمیع این الگوهای اجتماعی میمکتسبه، قاعده ال ضرر و در ابعاد بزرگتر نامالیمات و نارضایتی

  است(، الگویی کالن بدست خواهد آمد.کشور ایران اقتضای تنوع فرهنگی و اقلیمی 

 

 


