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سال 1399، دورۀ 8. شمارۀ ویژه

این مقاله درپی آسیب  شناسی بحران آب در ایران از منظر »حکمرانی آب« است. سؤال اصلی 
تحقیق این است که علل شکست »حکمرانی آب« در ایران چیست و به تعبیری چه عوامل و 

زمینه  هایی »حکمرانی خوب آب« در ایران را ناکام کرده و به انحراف کشانده است. در پاسخ به 
این سؤال باید گفت خأل و ناکامی »حکمرانی آب« در ایران ضعفی تاریخی است که با شدت 
بیشتری ادامه پیدا کرد. بحران آب در ایران محصول علل متنوعی از نادانی و ناتوانی است و 

این تنوع نتیجة گستردگی و پیچیدگی مجموعة زیرساخت ها، نهادها، سازمان ها، ُکنشگران و 
ُکنش هایی است که حول مقولة آب شکل گرفته اند. نویسندگان مقاله کوشش کرده اند ضمن 
یادآوری )نشانگان( بحران آب در ایران، عوامل مؤثر بر ناکامی »حکمرانی آب« در کشور  را 

بیان کنند و افزون بر تحلیل آسیب  شناختی موضوع، راهکارهای توصیه  ای )نظری و کاربردی( را 
در چارچوب مؤلفه  های »حکمرانی آب« ارائه نمایند. 

تحلیل عوامل مؤثر بر ناکامی حکمرانی آب در ایران
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1. مقدمه

ــر  ــی« تعبی ــتگی آب ــه »ورشکس ــی از آن ب ــه برخ ــی ک ــت کم آب ــران در حال ــب ای ــت نامناس وضعی
می کننــد، یکــی از مهم تریــن مســائل و چالش هــای پیــش روی کشــور در شــرایط کنونــی اســت. ایــن 
بحــران ایــران را دربرابــر یکــی از بی ســابقه ترین چالش هــای تاریخــی خــود قــرار داده اســت؛ چالشــی 
ــکونت ناپذیر  ــن را س ــی که ــی ـ سیاس ــروی جغرافیای ــن قلم ــادی از ای ــای زی ــد بخش ه ــه می توان ک
ــرای بحران هــای سیاســی ـ اجتماعــی )فتاحــی، 1397، ص. 322(. بحــران  کنــد و مقدمــه ای باشــد ب
ــای  ــدن نیازه ــرآورده نش ــل ب ــه به دلی ــد ک ــش آی ــرایطی پی ــکان دارد ش ــه ام ــت ک ــن معناس ــه ای ب
ــی  ــع آب، میزان ــع مناب ــر تغییــرات در کمیــت، کیفیــت و توزی ــا به ســبب پیامدهــای مترتــب ب ــی ی آب
ــاه و  ــی کوت ــط نگاه ــن فق ــد. ای ــد آی ــور پدی ــتان ها و کل کش ــی، اس ــات محل ــی در اجتماع از بی ثبات
ــا  ــور را ب ــرزمینی کش ــی س ــی یک پارچگ ــل نهای ــران آب در مراح ــت. بح ــران اس ــه بح ــدت ب میان م

ــد.    ــه رو می کن ــدی روب ــرات ج مخاط

مســئلة اصلــی ایــن اســت بااینکــه دســتگاه بوروکراتیــک متولــی امــور آب واقــف بــر ایــن مســئله 
اســت کــه درحــال حرکــت به ســمت بحــران هســتیم، چــرا بــه کنتــرل ایــن بحــران نپرداختــه اســت. 
ــران آب  ــمت بح ــور را به س ــران هایی کش ــته، پیش ــة گذش ــه ده ــدود س ــت درح ــد گف ــخ بای در پاس
رانده انــد و ایــن پیشــران ها بیــش   از آنکــه فنــی، اقلیمــی یــا تکنولوژیــک باشــند، سیاســی و اجتماعــی 
ــی در  ــم سیاس ــن مکانیس ــت. ای ــی همین جاس ــن بحران ــا چنی ــه ب ــواری مقابل ــع دش ــتند و درواق هس
ــی آب یعنــی هماهنگــی میــان نظام هــای سیاســی،  ــی آب عمــل می کنــد. حکمران چارچــوب حکمران

ــع آب.  ــة مناب ــت یک پارچ ــتای مدیری اقتصــادی و اداری  )فتاحــی، 1396( در راس

درک ناقــص از توســعه )پیشــرفت به جــای توســعه، نــگاه ســازه  ای بــه توســعه در اشــکال سدســازی، 
سیاســت خودکفایــی گنــدم و...(، عــدم شناســایی همــة ذی نفعــان و ناهماهنگــی میــان آن هــا، توجــه 
ــن و  ــایی در قوانی ــرزمین، نارس ــش س ــرد کالن آمای ــوب راهب ــق در چارچ ــتعداد مناط ــه اس ــردن ب نک
ــی،  ــدان تخصص  گرای ــدة آب، فق ــای پیچی ــوزه  ای، مافی ــال بین  ح ــای انتق ــتی، طرح  ه ــناد باالدس اس
نبــود شــفافیت  های الزم دربــارة مصــارف، ضعــف در مدیریــت دولتــی، شــکاف میــان عرضــه و تقاضــا 
و... همــه مســائلی  اند کــه باعــث تضعیــف جایــگاه حکمرانــی آب کشــور و درنهایــت انباشــت بحــران از 

ایــن ناحیــه شــده اســت.   

به  طــور   کلــی بحــران آب در ایــران محصــول علــل متنوعــی اســت و ایــن تنــوع نتیجــة گســتردگی 
ــی اســت کــه حــول  و پیچیدگــی مجموعــة زیرســاخت ها، نهادهــا، ســازمان ها، کنشــگران و کنش های
مقولــة آب شــکل گرفته انــد. امــروزه بحــران آب در ایــران در مقیــاس ملــی قابــل تحلیــل اســت؛ زیــرا 
تمــام مناطــق و نواحــی کشــور را درنوردیــده اســت. بــا اندکــی ضعــف و شــدت، هــر شــش حوضــة آبریز 
ــور درگیــر بحــران خشک ســالی، کم  آبــی و یــا بی  آبی  انــد. طــی ســال  ها، به دالیــل افزایــش  کش
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ــا )مصــارف خانگــی،  ــش تقاضــا و مصــارف در همــة بخش  ه ــب آن افزای جمعیــت شهرنشــین و متعاق
ــال  های  ــئله در س ــن مس ــت. ای ــوده اس ــارف ب ــد متع ــش از ح ــرف آب بی ــاورزی( مص ــت و کش صنع
ــوان  ــی )به عن ــالی های پی  درپ ــود خشک س ــارف، باوج ــا و مص ــی در تقاض ــار بی  برنامگ ــر در کن اخی
دلیــل فرعــی( تشــدید شــده اســت. از   طرفــی در گذشــته، مدیــران و مســئوالن کشــور کمتــر در  پــی 
ــی  ــای مقطع ــه راه    حل  ه ــواره ب ــت، هم ــی وضعی ــود آن ــرای بهب ــا ب ــد. آن ه ــران بودن ــی بح ــل واقع ح
ــای  ــر طرح  ه ــتند )نظی ــعه  ای داش ــت ضدتوس ــاً ماهی ــا بعض ــن راه  حل  ه ــه ای ــدند ک ــل می ش متوس
ــران آب را در  ــکل بح ــردی، مش ــی و کارب ــد عمل ــی و در بُع ــور منطق ــه  ای(. به ط ــال میان حوض انتق
درجــة نخســت بایــد در خــود حوضــة مبــدأ یافــت و درصــورت امــکان، آن را حــل کــرد و ســپس، بــا در 
نظــر گرفتــن شــرایط اقلیــم خشــک کشــور، منابــع محــدود و وضعیــت آب  هــای ســطحی و زیرزمینــی، 
به دنبــال راهکارهایــی بــود کــه کمتریــن هزینــه و بیشــترین کارایــی را داشــته باشــد. در ایــن مقالــه 
ســه راهــکار اساســی پیشــنهاد شــده اســت: 1. اصــالح الگــوی مصــرف کشــاورزی کــه بیــش از 90 
ــه خــود تخصیــص داده اســت؛ 2. اســتفاده از پســاب  ها به عنــوان یــک راهــکار کــه در  درصــد آب را ب
دنیــا درحــال افزایــش اســت؛ 3. مهــار روان آب  هــا کــه طبیعــت مجانــی دراختیــار مــا قــرار داده اســت. 
ــة  ــری در درج ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــروزه بی ــرایط، ام ــن ش ــدن ای ــق ش ــرای محق ــت ب ــی اس طبیع

نخســت نیازمنــد تهیــة گــزارش جامــع ملــی دربــارة سیاســت آب هســتیم.  

2. پیشینة تحقیق   

ــوی  ــدام به نح ــت و هرک ــده اس ــام ش ــران انج ــی آب در ای ــة حکمران ــی در زمین ــش مطالعات کم وبی
ــی  ــه ریشــه  ها، زمینه  هــا و ابعــاد کل ــی ب ــن حــال، توجــه اصول ــا ای ــد. ب ــن مســئله را واکاوی کرده ان ای
مســئله در هیچ کــدام از پژوهش  هــای مــورد نظــر دیــده نمی  شــود. ضمــن اینکــه در ایــن پژوهش هــا، 
راهکارهــای کارشناســی اصولــی و نزدیــک بــه واقعیــت )ارادة دولت  هــا، شــرایط و امکانــات موجــود( یــا 
کمتــر بیــان شــده یــا اصــاًل مــورد توجــه نبــوده اســت. امــا پژوهــش حاضــر بــا تحلیــل وضعیــت منابــع 
آبــی کشــور، ایــن مســئله را از منظــر حکمرانــی آب مــورد بررســی، تحلیــل و آسیب شناســی قــرار داده 

و در آخــر بــه ارائــة راهکارهایــی در ایــن زمینــه پرداختــه اســت.  

بــزرگ  زاده و موســوی )1396( هــدف از مطالعــة خــود را معرفــی رویکــرد و چارچوبی سیســتماتیک 
بــرای صیانــت از محیــط زیســت و منابــع محــدود آب کشــور بــدون ایجــاد مانــع در توســعة متــوازن 
ــرداری  ــرایط بهره ب ــت از ش ــرای برون رف ــا ب ــد. آن ه ــان می  کنن ــی بی ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص
ــه  ــد ب ــور مقی ــعة آمایش مح ــوب توس ــع آب، چارچ ــرداری از مناب ــداری بهره  ب ــن پای ــه و تضمی بی روی

ــد. ــه می  دهن آب را ارائ

جمالــی )1396( موانــع قانونــی و نهــادی اســتقرار مدیریــت یک پارچــة منابــع آب را مــورد 
بررســی قــرار می  دهــد. از نظــر وی، اطمینــان از مدیریــت و عملکــرد نهادهــای تصمیم گیــر برمبنــای 
ــت.  ــر اس ــای تنظیم گ ــوان نهاده ــری از ت ــا بهره گی ــری ب ــگاه تنظیم گ ــف جای ــن تعری ــون، متضم قان
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بــرای دســتیابی بــه ایــن اهــداف، نخســتین گام عبــارت اســت از ارزیابــی حقوقــی و ســاختاری نظــام 
ــرای  ــی را ب ــنده راهکارهای ــادی. نویس ــی و نه ــع قانون ــایی موان ــدف شناس ــا ه ــور ب ــت آب کش مدیری
تســهیل ایــن موانــع بیــان کــرده اســت؛  ازجملــه تدویــن قوانیــن جدیــد به جــای قانــون توزیــع عادالنــه، 
ــون  ــاد قان ــی آب و ایج ــورای عال ــر ش ــاد تنظیم گ ــل نه ــی ذی ــة حکمران ــا کمیت ــیون ی ــاد کمیس ایج

زیســت  محیطی.  اطالع رســانی 

ــه  ــتقرار هرچ ــپس اس ــازی و س ــرای پیاده س ــروع ب ــة ش ــان )1397(، نقط ــر داوری و عمرانی از نظ
بهتــر مدیریــت جامــع، یک پارچــه و مشــارکتی آب در حوضــة آبریــز، ایجــاد اجماعــی قــوی و همگانــی 
ــو و  ــای گفت وگ ــاد فض ــرو ایج ــگران در گ ــارکت کنش ــب مش ــذا جل ــت. ل ــگران اس ــان کنش در می
اعتمادســازی متقابــل اســت. نویســندگان پژوهــش عقیــده دارنــد بــرای جلوگیــری از بــروز تعارض هــا 
ــران  ــردم و مدی ــوزش م ــه و آم ــد انجــام شــود: 1. توجی ــن شــرح بای ــه ای ــی ب ــا اقدامات ــع آن ه ــا رف ی
ــع آب؛  ــت مناب ــورد وضعی ــردم درم ــه م ــی ب ــارف آب؛ 2. آگاهی  بخش ــع و مص ــت مناب ــارة ماهی درب
3.  شفاف   ســازی داده   هــا و دسترســی آزاد مــردم بــه اطالعــات؛ 4. رعایــت عدالــت و انصــاف در 

ــران. ــوع بح ــل از وق ــود آب قب ــرایط کمب ــرای ش ــی ب ــن برنامه   های ــا؛ 5. تدوی تصمیم   گیری  ه

عســگری، کوهنــورد و هداونــد )1397( هــدف خــود را شناســایی مقــررات و قوانیــن ناکارآمــد در 
حــوزة مدیریــت آب معرفــی می  کننــد و معتقدنــد وجــود قوانیــن ناقــص و کارشناسی نشــده و حکمرانــی 
ناکارآمــد بــر منابــع آب باعــث تشــدید بحــران کم آبــی کشــور شــده اســت. نتیجــة یافته هــای پژوهــش 
ــرای  ــده ب ــررات کارشناسی ش ــود مق ــت و نب ــن نادرس ــع قوانی ــل وض ــد به دلی ــان می  ده ــور نش مذک
اســتفادة بهینــه و نگــه داری منابــع آب کشــور، مشــکل کم آبــی بــه بحــران تبدیــل شــده و همــة ارکان 
ــن  ــه ای ــه ادام ــرار داده اســت؛ به طــوری ک ــر ق ــی کشــور را تحــت تأثی سیاســی، اقتصــادی و اجتماع

ــدازد. ــت وجــودی کشــور را به خطــر ان ــد عل بحــران می توان

ــة  ــی در زمین ــت کنون ــش وضعی ــی پیدای ــی چرای ــش اساس ــه پرس ــد ب ــی )1397( می کوش فتاح
ــران پاســخ دهــد. بدیــن منظــور، تبییــن خــود را در پنــج ســطح دنبــال کــرده و در  ــع آب در ای مناب
ســطح پنجــم مجموعــة علّــی بــه عامــل »ضعــف در طراحــی نظــام حکمرانــی در زمــان بنیان گــذاری« 
ــر علــل و عوامــل حاضــر در ســطوح  رســیده اســت؛ عاملــی کــه به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم ب
ــی اثرگــذار بــوده و در چنــد دهــة گذشــته توجــه چندانــی بــه آن نشــده و شــاید  دیگــر مجموعــة علّ
ــران آب را  ــا بح ــه ب ــرای مقابل ــور ب ــت گذاری های کش ــی سیاس ــل ناکام ــن عل ــی از مهم تری ــوان یک بت

ــرد. ــت وجو ک ــر جس ــن ام در همی

ــی«  ــتگی آب ــران را »ورشکس ــی آب در ای ــت کنون ــی )2016( وضعی ــک و میرچ ــی، آقاکوچ مدن
ــورت  ــور ص ــای آب کش ــش تقاض ــده ای در کاه ــای عم ــر تالش ه ــد اگ ــن باورن ــر ای ــد و ب می  خوانن
ــد  ــع آب کشــور را احتمــال داد. درمجمــوع به نظــر می  آی ــر شــدن وضعیــت مناب ــد وخیم ت ــرد، بای نگی
پژوهــش مزبــور بررســی خوبــی از وضعیــت فعلــی منابــع آب در ایــران ارائــه داده و ســه عامــل عمــدة 
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ــش  ــدی بخ ــت، ناکارآم ــی جمعی ــب مکان ــع نامناس ــت، توزی ــریع جمعی ــد س ــی رش ــکالت، یعن مش
ــت. ــرده اس ــی ک ــعه را معرف ــش توس ــوء مدیریت و عط ــاورزی و س کش

کالینــز )2017( بــا ارائــة محورهایــی همچــون بحــران آب در ایــران به مثابــة آتــش زیــر خاکســتر، 
ــری آب،  ــام تصمیم  گی ــا در نظ ــر تحریم ه ــر خط ــران، تأثی ــی در ای ــش آب ــتگی و تن ــی ورشکس بررس
اصــرار بــه خودکفایــی و صــادرات گنــدم ســعی کــرده وضعیــت واقع گرایانــه از مســائل آب در ایــران را 
شــرح دهــد. نکتــة قابــل توجــه آنجاســت کــه کالینــز در بخش  هــای اصلــی گــزارش، تولیــد و اصــرار 
بــه خودکفایــی در گنــدم را عامــل مهــم تنــش آبــی می  دانــد و ادامــة ایــن سیاســت را باعــث وخیم  تــر 

ــران قلمــداد می کنــد.  ــع آب ای شــدن مناب

3. مبانی نظری

ــرای درک پیچیدگی هــای فرایندهــای مربــوط بــه خدمات رســانی آب  عبــارت »حکمرانــی آب« ب
بــه کار بــرده می شــود و لــذا بســتر مدیریــت منابــع آب را تصویــر می کنــد. افزایــش مــداوم مطالعــات 
ــا حکمرانــی آب در ســال های اخیــر نشــان دهندة تغییــر پارادایــم در عرصــة  و پژوهش هــای مرتبــط ب
ــک  ــوان ی ــوز نمی ت ــت محیطی« را هن ــی زیس ــی »حکمران ــور کل ــت. به    ط ــع آب اس ــت مناب مدیری

  .)Pahl-Wostl, 2015: 25( ــت ــر گرف ــازمان یافته درنظ ــی س ــة علم زمین

تنــوع نگاه هــا و رویکردهــا در تعاریــف ارائه شــده بــرای حکمرانــی به طــور عــام و حکمرانــی منابــع 
ــر  ــن مفهــوم شــکل نگرفتــه اســت. عالوه  ب ــر ســر ای به  طــور خــاص نشــان می دهــد هنــوز اجماعــی ب
ایــن، مطالعــات موجــود در زمینــة حکمرانــی بیــش از آنکــه بــه ابعــاد تحلیلــی و تقویــت انســجام نظــری 
ــه   ــی پرداخت ــی از شــرایط حکمران ــه توصیف های ــاً ب ــی معطــوف باشــد، عموم در پژوهش هــای حکمران

کــه هرکــدام بــا دیدگاهــی متفــاوت صــورت گرفتــه اســت.

در تشــریح حکمرانــی آب، شــاید شــناخته  ترین و پرکاربردتریــن تعریــف، تعریــف »ســازمان 
سیاســي،  سیســتم هاي  از  مجموعــه اي  بــه  آب  »حکمرانــي  باشــد:  آب«  جهانــی  مشــارکت 
ــع  ــت مناب ــعه و مدیری ــری توس ــب تنظیم گ ــه موج ــاره دارد ک ــي اش ــادي و اجرای ــي، اقتص اجتماع
ــدْف  ــردی، ه ــن رویک ــود«. در چنی ــه مي ش ــف جامع ــطوح مختل ــي در س ــات آب ــدارک خدم آب و ت
 توســعه و مدیریــت منابــع آب و تحویــل خدمــات مربوطــه در ســطوح گوناگــون جامعــه اســت 
)Withanachchi, Ghambashidze, Kunchulia, Urushadzde, & Ploeger, 2018, pp. 2-3(. باوجــود 
ــه دارد و  ــه ای عمل  گرایان ــتر جنب ــف بیش ــن تعری ــتل )2017, 2919(، ای ــال ـ وس ــر پ ــر نظ ــن، بناب ای
نــگاه تحلیلــی در آن ضعیــف اســت. پــال ـ وســتل براســاس مطالعــات و پژوهش هــای خــود، تعاریــف 
ــن  ــز بی ــاد تمای ــر ایج ــه به  نظ ــد. گرچ ــان می کن ــی آب بی ــا حکمران ــط ب ــم مرتب ــرای مفاهی ــر را ب زی
مدیریــت آب و حکمرانــی آب در عمــل بســیار دشــوار اســت، از منظــر تحلیلــی ایــن تفکیــک بســیار 

مفیــد خواهــد بــود: 
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ــع آب  ــه تنظیم گــری توســعه و مدیریــت مناب ــی آب کارکــردی اجتماعــی اســت کــه ب 1. حکمران
و تــدارک خدمــات آب در ســطوح مختلــف جامعــه می پــردازد و منابــع را به ســوی شــرایطی مطلــوب 

ــد.  ــوب دور می کن ــت و از شــرایط نامطل هدای

2. رژیــم حکمرانــی آب مجموعــة به هم وابســته ای از نهادهاســت )قوانیــن رســمی، هنجارهــای اجتماعی 
یــا فعالیت هــای تخصصــی( کــه اصلی تریــن جــزء ســاختاری سیســتم حکمرانــی را تشــکیل می دهــد.

ــرای  ــعه و اج ــز توس ــع آب و نی ــش مناب ــل و پای ــف تحلی ــای مختل ــه فعالیت ه ــت آب ب 3. مدیری
اقداماتــی اشــاره می کنــد کــه بــرای حفــظ شــرایط منابــع آب در محــدودة مطلــوب صــورت می گیــرد. 

4. ظرفیــت انطباقــی بیانگــر توانایــی سیســتم حکمرانــی بــرای تغییــر فرایندهــا و انطبــاق مؤلفه های 
ســاختاری در پاســخ بــه تغییــرات موجــود و محتمــل آتــی در محیــط اجتماعــی و طبیعی اســت.

5. ظرفیــت دگرگونــی بیانگــر توانایــی سیســتم حکمرانــی بــرای پاســخ گویی بــه تغییــرات موجــود 
و محتمــل آتــی در محیــط اجتماعــی و طبیعــی اســت کــه درصــورت نیــاز، بــه تغییــر در مؤلفه هــای 

   .)ibid., pp. 2919-2929( ســاختاری منجــر می شــود

ــاط  ــراری ارتب ــدف آن برق ــه ه ــود ک ــي مي  ش ــده معرف ــتری پیچی ــب بس ــي آب در قال حکمران
ــوم  ــه مفه ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــت؛ ام ــات آب اس ــت و خدم ــعه، مدیری ــای توس ــان فراینده می
حکمرانــی آب، باوجــود تأکیدهــای متعــدد در مجامــع مختلــف، همچنــان مبهــم اســت؛ زیــرا 
ــی  ــف نگرش ــای مختل ــازمان  ها و نهاده ــت و س ــه اس ــا مواج ــا و ارزش  ه ــی از کارکرده ــا تنوع آب ب
ــض  ــف و متناق ــع مختل ــا مناف ــاوت ب ــای متف ــوارد، نهاده ــیاری از م ــد و در بس ــه آن دارن ــی ب متفاوت
ــه  ــت؛ ب ــوار اس ــی آب دش ــدی از حکمران ــخص و واح ــف مش ــاالً تعری ــود دارد. اجم ــارة آب وج درب
ــی  ــل پراکندگ ــکالت به دلی ــل مش ــرای ح ــی آب ب ــت حکمران ــوارد ظرفی ــب م ــل در اغل ــن دلی همی
 .)Teisman, Buurn, Edelenbos & Warner, 2013, p. 4( اســت  ناکافــی  مســئولیت  ها  نهــادی 
ــف  ــی آب تعاری ــای حکمران ــداری نظام  ه ــی پای ــة ارزیاب ــه در زمین ــر، از آنجــا ک ــه  ای دیگ ــه گفت بناب
ــی  ــا دارد، کم ــایر الگوه ــری از س ــایی بهت ــو رس ــدام الگ ــه ک ــن اینک ــده، تعی ــه ش ــی ارائ گوناگون
دشــوار اســت؛ زیــرا در عرصه  هــای گوناگــون فرایندهــای اجتماعــی ـ بوم  شــناختی، نظام  هــای 
 متفاوتــی از حکمرانــی وجــود دارد. ایــن تفاوت  هــا باعــث شــده  واژة جدیــد »حکمرانــی متناســب«

ــن  ــه ای ــی متناســب ب ــع حکمران ــود. در  واق ــزوده ش ــی آب اف ــارة حکمران ــار درب ــات و آث ــه تحقیق  ب
موضــوع اشــاره می کنــد کــه هــر منطقــه نیازمنــد الگویــی متناســب بــا شــرایط و بســتر اجتماعــی، 
  Rijke et( فرهنگــی و تاریخــی خــود اســت و بایــد از نســخه   پیچی واحــد در ایــن زمینــه پرهیــز شــود
al., 2012, p. 74(. همچنیــن می  تــوان حکمرانــی آب را در قالــب مفهــوم و تعاریــف حکمرانــی خــوب 
ــت،  ــاع، عدال ــی، اجم ــفافیت، جواب گوی ــون، ش ــت قان ــارکت، حاکمی ــل )مش ــازمان مل ــف س در تعری
ــات  ــد و بر  اســاس مؤلفه  هــای آن، مقتضی ــق راهبــردی( گنجان ــی، پاســخ گویی و اف اثربخشــی و کارای
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هــر منطقــة جغرافیایــی را بررســی کــرد؛ آنجایــی کــه مدیریــت مطلــوب آبــی به معنــاي برخــورداري 
ــا  ي رســمی  ــع طبیعــی و نهاده ــر مناب ــت آب و دیگ از سیاســت  هاي تنظیمــی و تخصیصــی در مد  یری
ــا تقســیم مســئولیت  ها )دولــت، جامعــة مدنــی، مــردم و ذي  نفعــان(، وظایــف  و غیر  رســمی مناســب ب
ــد، تخصیــص و اعمــال  ــرا  ي تولی ــارات و مهارت  هــاي الزم ب )تنظیــم مقــررات، نظــارت و اجــرا(، اختی

.)Seijger et al., 2017, p. 91( اقتــدار در حــوزة آب اســت

(De Stefano et al., 2014, p. 1129 :Source) شکل 1. مدل مفهومی ارزیابی حکمرانی آب

4. روش شناسی پژوهش
ــران و تصمیم  ســازان  ــران و درمجمــوع تصمیم  گی ــرای مدی ــورد نظــر  راهنمــای مفیــدی ب پژوهــش م
ــود. از ایــن   جهــت، بر  اســاس ماهیــت، کیفــی و از  کشــوری در ســطح کالن سیاســت  گذاری خواهــد ب
نــوع توصیفــی ـ تحلیلــی و مبتنــی بــر نتایــج تجویــزی، عملــی و کاربــردی اســت. در ایــن چارچــوب، 
ــی کشــور و ســیمای عمومــی  ــی از وضعیــت آب ــر کل نویســندگان کوشــیدند در درجــة نخســت تصوی
هیدرولــوژی کشــور ارائــه دهنــد، عوامــل و زمینه  هــای اصلــی شکســت حکمرانــی آب در کشــور را در 
ــد و در  ــن نماین ــایی و تبیی ــی( شناس ــی و اجتماع ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــون )سیاس ــای گوناگ محوره
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نهایــت متناســب بــا ایــن دو مســئله بــه ارائــة راهکارهــای علمــی، تجویــزی و عملــی بــرای جبــران ایــن 
نقیصــه بپردازنــد. گــردآوری اطالعــات به شــیوة اســنادی/ کتابخانــه ای )مراجعــه بــه کتــب، مقــاالت و 

ــوده اســت.   ــر( ب ــای معتب گزارش ه

5. یافته  های پژوهش

5ـ1. نشانگان بحران )ورشکستگی( آب در ایران 
ــة »ســایة  ــس، در مقال ــی بیکــر دانشــگاه رای ــق مؤسســة سیاســت  گذاری عموم ــز، محق ــل کالین گابری
ــوان »ورشکســتگی آب«  ــل عن ــران را ذی ــران« مســائل هیدرولوژیکــی ای شــوم ورشکســتگی آب در ای

تحلیــل کــرده و نوشــته اســت: 

درحالــی کــه ایــدة ورشکســتگی به طــور معمــول به عنــوان مفهومــی حقوقــی مــورد 
ــرا  ــد؛ زی ــف می کن ــق توصی ــران را دقی ــی آب در ای ــت فعل ــرد، وضعی ــرار می گی ــتفاده ق اس
ــی  ــدد و بازیاب ــة مج ــری، تغدی ــت تجدید  پذی ــی از ظرفی ــل توجه ــور قاب ــت آب به  ط برداش
ــه  ــل ب ــال تبدی ــه اســت. دراصــل کشــور درح ــر رفت ــا فرات ــا و دریاچه  ه ــا، رودخانه  ه آبخوان  ه
ــب  ــازاری مناس ــت آب( از »ارزش ب ــا« )برداش ــرا »بدهی  ه ــت؛ زی ــی اس ــتگی آب ــک ورشکس ی
ــطحی(  ــع آب س ــری مناب ــزان تجدیدپذی ــوان و می ــة آبخ ــدازة تغذی ــای ان ــا« )به معن داریی  ه

 .)Collins, 2017, p. 2( ــت ــرده اس ــاوز ک تج

ــت؛  ــده اس ــار آم ــاخته گرفت ــی خودس ــی و سیاس ــة هیدرولوژیک ــده  ای در تل ــور فزاین ــران به ط ای
ــایر  ــاورزی و س ــارف کش ــرای مص ــور ب ــن کش ــت آب در ای ــه برداش ــت ک ــن واقعی ــة ای ــه  ای بر پای تل
مصــارف بســیار بیــش از تــوان طبیعــت بــرای احیــای )یــا مــازاد بــر منابــع آب تجدیدپذیــر( آن اســت. 

ــد:  ــان می  کن ــار بی ــفیک، به  اختص ــة پاس ــک، از مؤسس ــر گلی پیت

ــای  ــا گزینه  ه ــود، تنه ــه ش ــی تغذی ــدازة طبیع ــش از ان ــع آب بی ــت از مناب ــه برداش ــی ک زمان
بلندمــدت، کاهــش تقاضــا بــه ســطوح پایــدار، انتقــال تقاضــا بــه مناطقــی کــه آب کافــی دارنــد 
ــا و  ــد شــیرین کــردن آب دری ــران مانن ــه و گ ــع آب بســیار پرهزین ــن به ســمت مناب ــا رفت و ی
ــال آب  ــای انتق ــد شــده  اند، به معن ــی تولی ــع آب کاف ــا مناب ــی کــه در مناطــق ب واردات کاالهای

     .)Gleick & Palaniappan, 2010( ــن کاالهاســت ــق ای مجــازی از طری

شــاخص های متعــددی بــرای بیــان پایــداری منابــع و اندازه گیــری آســتانة بحــران آب ارائــه شــده 
اســت. یکــی از ایــن شــاخص ها را بنیــاد کمیســیون توســعة پایــدار ســازمان ملــل معرفــی کــرده اســت. 
براســاس ایــن شــاخص، چنانچــه مقــدار برداشــت آب هــر کشــوری بیــش از 40 درصــد کل منابــع آب 
ــر  ــدی، 1393(؛ اگ ــزدی، 1389؛ احم ــت )ای ــدید آب روبه روس ــران ش ــا بح ــد، ب ــر آن باش تجدیدپذی
میــزان ایــن شــاخص حــدود 20 تــا 40 درصــد باشــد، بحــران در وضعیــت متوســط قــرار دارد؛ هــرگاه 
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ایــن شــاخص درحــدود 10 تــا 20 درصــد باشــد، بحــران در شــرایط متعــادل اســت؛ و چنانچــه کمتــر از 
10 درصــد باشــد، بحرانــی وجــود نــدارد. بنابرایــن از دیــدگاه کمیســیون توســعة پایــدار ســازمان ملــل، 
ایــران اکنــون در وضعیــت بحــران شــدید آبــی قــرار دارد. عمــق بحــران بــا نگاهــی بــه ایــن شــاخص 
ــه  ــی ب در برخــی کشــورهای توســعه یافته و درحــال  توســعه بهتــر درک می شــود. نســبت مصــارف آب
منابــع آب تجدیدپذیــر در کشــورهایی نظیــر امریــکا 21 درصــد، اســپانیا 25 درصــد، چیــن 29 درصــد، 
هنــد 33 درصــد و مصــر 46 درصــد اســت. بازبینــی ایــن اعــداد و ارقــام بیانگــر شــکافی بــزرگ بیــن 
منابــع و مصــارف پایــدار آب ایــران اســت کــه بحــران خامــوش و خزنــدة آب را وارد فــاز امنیتــی کــرده 
اســت )مافــی، 1396، ص. 1(. جالــب ایــن اســت کــه در شــاخص مدیریــت منابــع آب، ایــران بــا امتیــاز 
2/77 از 100 در رتبــة 132 در بیــن 133 کشــور قــرار دارد؛ به  طــوری کــه از نظــر شــاخص مدیریــت 
ــص  ــدم تخصی ــا ع ــور ب ــت های کش ــا و دش ــا، آبخوان ه ــا، تاالب ه ــا، دریاچه ه ــام رودخانه ه ــع، تم مناب
ــفره  های آب  ــدید س ــت ش ــذا اف ــو، 1394(. ل ــد )جلیلی کامج ــکی مواجه ان ــع آب و خش ــة مناب بهین
ــق،  ــای کم  رم ــا و رودخانه  ه ــا، دریاچه  ه ــا، تاالب  ه ــیاری از قنات  ه ــدن بس ــک ش ــی، و خش زیرزمین
ــت بومی  ــات زیس ــه تبع ــد ک ــت  محیطی قریب الوقوع  ان ــة زیس ــکار فاجع ــانگان آش ــه نش ــه و هم هم

ناگــواری را برجــای خواهنــد گذاشــت )حسنی  ســعدی و گلــکار، 1395، ص. 1(. 

ــد  ــت بمان ــت ثاب ــران در بهتریــن حال ــع تجدیدشــوندة آب در ای ــر مــوارد مذکــور، اگــر مناب عالوه ب
)کــه ایــن امــر محــال اســت( و نــرخ رشــد جمعیــت نیــز بــدون تــالش بــراي بــاال بــردن آن نیــز ثابــت 
باشــد، در ســال 2030م ســرانة آب شــیرین در کشــور ایــران بــا جمعیــت حــدود 100.000.000 نفــر 
بــه 1000 مترمکعــب بــه ازاي هــر نفــر خواهــد رســید. براســاس اســتاندارد جهانــي، هــرگاه در منطقه اي 
ســرانة آب شــیرین بــه کمتــر از 2000 مترمکعــب بــراي هــر نفــر برســد، آن منطقــه دچــار تنــش آبــي 
ــرار دارد و در  ــون در تنــش متوســط ق ــران هم اکن ــدان معناســت کــه کشــور ای ــن ب ــود و ای خواهــد ب
ســال 2030م بــدون تــالش بــراي افزایــش جمعیــت دچــار بحــران آب خواهــد شــد )شــریعتی، 1396، 
ــران آب  ــار بح ــورهای دچ ــزو کش ــال 2025م ج ــران در س ــد ای ــان می ده ــا نش ص. 17(. گزارش ه
خواهــد بــود. میانگیــن بــارش در جهــان 865 میلی متــر و در ایــران250 میلی متــر اســت. بــه عبــارت 
دیگــر، میانگیــن بارندگی هــای ایــران کمتــر از یک ســوم متوســط بــارش جهانــی اســت. ایــن در حالــی 
اســت کــه میانگیــن بارندگــی ناچیــز در کشــور نیــز پراکنــش مناســبی نــدارد؛ به گونــه ای کــه بارندگــی 
فقــط در 4 درصــد از خــاک کشــور بیــش از ایــن میانگیــن اســت و در 96 درصــد باقی مانــده میــزان 

ــی راد، 1395، ص. 15(. ــر هــم نمی رســد )کاویان ــه 200 میلی مت ــی ب بارندگــی حت
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ــا  ــور ب ــوژی کش ــی هیدرول ــیمای کل ــوان در س ــران را می  ت ــران آب در ای ــانگان بح ــه نش ازجمل
ــه شــرح ذیــل مشــاهده کــرد: ــه آمــار و ارقــام کّمــی ب توجــه ب

5ـ1ـ1. سیمای کّمی هیدرولوژی کشور 

الف. وضعیت بارندگی   
ــه  ــارش کشــور در ســال زراعــی 96 تــا 97 حــدود 167/8 میلی  متــر  بــوده اســت کــه نســبت ب میــزان ب
همیــن ســال کاهــش 45/4درصــدی و  در  بلندمــدت کاهــش 64/6درصــدی را نشــان می  دهــد. یعنــی  در  
ســال زراعــی 96 تــا 97 از 31 اســتان کشــور، 24 اســتان بــا کمبــود بــارش مواجــه بودنــد. ایــن بارش هــا 
از حــدود 74 درصــد در اســتان سیســتان و بلوچســتان تــا حــدود 5/8 درصــد در اســتان ایــالم متغیــر بــوده 
ــه کــه در شــکل 3  اســت )وزارت راه و شهرســازی ســازمان هواشناســی کشــور، 1397، ص. 3(. همان  گون
مشــاهده می  شــود، بیشــتر اســتان  های کشــور در وضعیــت خشک ســالی )شــدید و بســیار شــدید( به ســر 
ــا شــدت و وســعت مختلــف در  ــا 1397 درجــات خشک ســالی ب ــد؛ به  طــوری کــه از ســال 1378 ت می  برن
کشــور حاکــم بــوده اســت. تجربــة شــدیدترین خشک ســالی در  در ســال 1397 بــوده  اســت )همــان، ص. 

23(. درمجمــوع آمارهــا نشــان از وضعیــت نه  چنــدان مطلــوب آبخوان  هــا و آب  هــای زیرزمینــی اســت.

کشــور  اســتان های  در  هواشناســی  خشک ســالی  پهنه بنــدی   .3 شــکل 
ــان آذر 1397( ــا پای ــاله ت ــاخصSPEI ( )دورۀ ده س ــاس ش )براس

)منبع: وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی کشور، 1397(
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ب. آب  های سطحی: سدها
ــار، 1330 ســد در کشــور  ــق آم ــن آب ســطحی کشــورند. طب ــع تأمی ــن مناب ــی از مهم تری ســدها یک
در مراحــل مختلــف مطالعاتــی اجرایــی و بهره بــرداری قــرار دارد.  از میــان 177 ســد بــزرگ موجــود 
ــه، ســفیدرود، الر، زاینــده رود،  ــز کشــور، حــدود 100 ســد ازجملــه ســدهای دز، بان در 6 حوضــة آبری
شــهیدرجایی، ســاوه، کوثــر، دوســتی، ارس و مالصــدرا کمتــر از 40 درصــد آب ذخیره شــده را دارنــد. 
ــران )ایســنا(،1397(. به دلیــل  ــد )خبرگــزاری دانشــجویان ای 46 ســد دارای وضعیــت بســیار بحرانی  ان
ــزان  ــد، می ــی جدی ــا 97 و ســال  های قبــل از آن، در ســال آب ــی 96 ت کاهــش بارندگی  هــا در ســال آب
ورودی آب بــه پشــت ســدها تــا 33 درصــد کاهــش یافتــه اســت )خبرگــزاری کار ایــران )ایلنــا(، 1397(. 
ــه  ــه فصــل تابســتان رو ب ــک شــدن ب ــا نزدی ــوع موجــودی آب در مخــازن ســدهای کشــور ب درمجم

کاهــش اســت. 
جدول 1. وضعیت بهره برداری از مخازن سدهای کشور از مهر 96 تا 19 اردیبهشت 97

ظرفیت مخازن 
)میلیارد 
مترمکعب(

پُر بودن مخازن 
)میلیارد 
مترمکعب(

حجم آب 
مخازن )میلیارد 

مترمکعب(
خروجی)میلیارد 

مترمکعب(
ورودی 

)میلیارد 
مترمکعب(

  حجم

سال آبی

50 51 درصد 25/36 15/41 17/47 96ـ97

67 درصد 33/25 22/00 30/49 95ـ96

- - 24- درصد 30- درصد 43- درصد تغییر نسبت به سال قبل

)منبع: وزارت نیرو، 1396(

ج. آب  های زیرزمینی 
آب  هــای زیرزمینــی، برخــالف منابــع آب ســطحی کــه فقــط در مناطــق مرطــوب جهــان قــرار دارنــد، 
ــای  ــد. آب  ه ــة بشــری دارن ــن آب جامع ــد و نقــش مهمــی در تأمی ــن پراکنده ان ــرة زمی در سرتاســر ک
زیرزمینــی منبــع اصلــی تأمیــن آب در بســیاری کالن شــهرها ماننــد مکزیــک، ســائو  پائولو و بانکــوک 
ــم  ــا را فراه ــة اروپ ــورهای اتحادی ــرب در کش ــل ش ــی قاب ــد از آب لوله  کش ــدود 70 درص ــوده و ح ب
ــه  ــته ب ــن آب وابس ــع تأمی ــد مناب ــدود 60 درص ــران ح ــد )Foster & Chilton, 2003(. در ای می  کن
ــرو در  ــمی وزارت نی ــار رس ــاس آم ــه براس ــت ک ــی اس ــن درحال ــت؛ ای ــی اس ــای زیرزمین ــع آب  ه مناب
ســال 1395، تشــدید اُفــت ســطح آب زیرزمینــی و کســری مخــزن در آبخوان  هــا، ممنوعیــت بیــش از 
313 محــدوده از 609 محــدودة مطالعاتــی کشــور را ـ کــه ایــن آبخوان  هــا حجــم بیــش از 90 درصــد 
ــال داشــته اســت )نوری اســفندیاری و  ــد ـ به دنب ــع آب زیرزمینــی کشــور را در خــود جــای داده  ان مناب
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ــرای مثــال از بیــن 750.000 حلقــه چــاه در کشــور، حــدود  ارشــدی، 1396، ص. 172(. همچنیــن ب
330.000 حلقــه از آن هــا غیرمجــاز اســت )قاسم  شــربیانی و دیگــران، 1397، ص. 44(. ایــن واقعیــت 
تلخــی از منابــع تجدید  ناپذیــر آب  هــای کشــور اســت؛ ایــران ســالیانه حــدود 86 درصــد از منابــع آبــی 
تجدیدناپذیــر خــود را مصــرف می  کنــد، درحالــی کــه مطابــق اســتانداردهای جهانــی،  ایــن رقــم بایــد 

حــدود 40 درصــد باشــد )دوراندیــش، 1396، ص. 8(. 
جدول 2. تعداد )چاه، چشمه و قنات( منابع آب زیرزمینی کشور تا دی ماه  1397

تعداد منابع آب 
زیرزمینی در کل کشور 

)حلقه/ رشته(

چاه
چشمهقنات

سایرشربصنعتکشاورزی

7021794161114903122574-41011173452

)منبع: شرکت مدیریت منابع آب ایران، 1397، ص. 6(

به  طــور کلــی ایــران از جهــت خالــی شــدن ســفره های آب  هــای در جهــان در بیــن کشــورهایی قــرار 
ــا اشــاره  دارد کــه دارای باالتریــن شــدت تحلیــل ســفره  های آبــی زیرزمینــی اســت. نیویــورک تایمــز ب
بــه نقــش کم  آبــی در تحــوالت سیاســی و اجتماعــی نوشــت: »دوازده اســتان از 31 اســتان ایــران طــی50 

 .)Sengupta, 2018( »ــده، به طــور کامــل ســفره های زیرزمینی  شــان خشــک خواهــد شــد ســال آین

شکل 4. وضعیت تعداد چاه ها و میزان برداشت از آن ها طی سال های70ـ94 

)منبع: وزارت نیرو، 1395(      
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5ـ2. عوامل مؤثر بر شکست »حکمرانی آب« در ایران / رهیافت »پاد  حکمرانی« 
مفهــوم حکمرانــی آب در درجــة نخســت بــه اولویت بنــدی دقیــق موضوعــات تنظیم گــری، تخصیــص 
و کنتــرل کیفیــت منابــع آب کشــور تأکیــد دارد. عالوه  بــر آن، حکمرانــی آب بــه ایجــاد ســازوکارهایی 
 .)Rogers & Hall, 2003, p. 16( بــا هــدف تصمیم گیــری و مدیریــت بهتــر نیــز اشــاره می کنــد
تمرکــز ارزیابی هــای مختلــف در تنظیم گــری ایــن اســت کــه از مدیریــت و عملکــرد نهادهــای 
ــا  ــوب ب ــی مطل ــود )North et al., 2008(. حکمران ــل ش ــان حاص ــون اطمین ــاس قان ــر براس تصمیم گی
ایجــاد ســازوکارهای الزم، در مســیر مقابلــه بــا فســاد، جرایــم ســازمان یافته و مدیریــت ناکارآمــد کــه 
از موانــع رشــد اقتصــادی کشــورها هســتند، گام بــر دارد. حکمرانــی آب )از منظــر حقوقــی( عملکــردی 

ــه دادرســی اســت. برپایــة ســه اصــل شــفافیت، مشــارکت عمومــی و دسترســی ب

ــد  ــا در فراین ــد و باعــث می شــود آن ه ــدگان آب را آگاه می کن ــی مصرف کنن ســازوکارهای حکمران
ــا اجرایــی، حــق جبــران ســریع داشــته باشــند.  ــر مراجــع قضایــی ی تصمیم گیــری مشــارکت و دربراب
تجزیــه  و تحلیــل حکمرانــی آب متضمــن تشــخیص مقــررات قانونــی و نهــادی به روشــی سیســتماتیک 
ــی تســهیل می کنــد  ــرد ایــن اصــول را در چارچوب هــای مختلــف قانون اســت کــه شــکل گیری و کارب

 .)Quesada, 2011, p. 10(

به  نظــر می رســد نخســتین موضــوع اصلــی بــرای تغییــر رویکــرد در مدیریــت آب کشــور و اســتقرار 
ــی خــوب آب، شناســایی  ــد حکمران ــدی مانن ــم جدی ــف مفاهی ــع آب و تعری ــت یک پارچــة مناب مدیری
موانــع قانونــی و ســاختاری حاکــم بــر ایــن حــوزه باشــد. اســناد باالدســتی کشــور پتانســیل بســیاری 
در ارتقــای شــاخص های حکمرانــی مطلــوب، دســتیابی بــه اهــداف توســعة پایــدار و مدیریــت منســجم 
ــة آب  ــع عادالن ــون توزی ــن آن قان ــه مهم تری ــاری ـ ک ــررات ج ــن و مق ــی قوانی ــد؛ ول ــع آب دارن مناب
ــت  ــون ماهی ــت؛ چ ــوردار نیس ــد برخ ــن مقاص ــه ای ــل ب ــرای نی ــای الزم ب ــت ـ از ظرفیت ه 1361 اس
ــه،  ــندگان مقال ــدة نویس ــی، 1397(. به عقی ــت )جمال ــی اس ــه اجرای ــردی و ن ــتی راهب ــناد باالدس اس
دالیــل »شکســت حکمرانــی آب« در ایــران را کــه دربرگیرنــدة حاکمیــت پادحکمرانــی )ضدحکمرانــی( 
اســت، می  تــوان در عــدم شــفافیت قانونــی، قانون  گریــزی و بــه هــر تعبیــری دور زدن قوانیــن 
ــا حکمرانــی خــوب و مطلــوب، به خصــوص در »مافیــای آب« جســت وجو کــرد. از بارزتریــن  مرتبــط ب
فعالیت  هــای مافیــای آب در ایــران عبارت انــد از: انتقــال بین  حوضــه  ای آب بــدون ابــزار اقتصــادی و بــا 
فشــارها، رابطــه و رانت  هــای سیاســی، راهزنــی آب از رودخانه  هــا و ســدها و فــروش آب بــه متقاضیــان 
ــة  ــر از هزین ــا قیمــت کمت ــی، عرضــة آب ب ــی، نقــض حقابه  هــا و انتشــار حقابه  هــای غیرقانون غیرقانون
ــای  ــت و بخش  ه ــط   زیس ــد محی ــی مانن ــردن متقاضیان ــروم ک ــاص و مح ــای خ ــه بخش  ه ــی ب نهای
ــی  ــای غیرقانون ــی و دادن مجوزه ــای غیرقانون ــا چاه  ه ــه ب ــدم مقابل ــگری از آب، ع ــی و گردش تفریح
بــرای حفــر چــاه، تصویــب پروژه  هــای ذخیــره، انحــراف و انتقــال آب به ویــژه سدســازی و کانــال انتقــال 
ــا زیســت بوم،  ــه اقتصــادی و ناســازگار ب ــدون توجی ــه  ای ب ــرو و شــرکت  های آب منطق آب در وزارت نی
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دســتکاری داده  هــا و اطالعــات مربــوط بــه بیــالن آب در حوضه هــای آبریــز، انحــراف نتایــج پروژه هــای 
اقتصــادی آب و مدیریــت منابــع، انتقــال تخصیــص بهینــة آب از دانشــکده  های اقتصــاد )یــا ذی  صــالح( 
ــا هزینــة نهایــی  ــری ب ــا براب ــه دانشــکده  های فنــی و مهندســی، جلوگیــری از افزایــش قیمــت آب ت ب
تولیــد آب و مبــارزه بــا فعالیــت بخــش خصوصــی و واقعــی در تولیــد و تخصیــص آب )جلیلی کامجــو، 

1395، ص. 4(.

بــا   ایــن   حــال، جــدای از قابلیــت اجرایــی و قانونــی اســناد باالدســتی و هرآنچــه ذیــل مافیــای آب 
می  گنجــد، عوامــل متعــددی در »شکســت حکمرانــی آب« در ایــران دخیــل اســت کــه مختصــری از 

ــل در ادامــه بیــان می شــود: ــن دالی ای

1. اظهارنظــر، پیشــنهاد و سیاســت  گذاری در حــوزة آب اغلــب تحــت تأثیــر اطالعــات و داده  هــای 
ناقــص اســت.

ــد.  ــی ورود کرده ان ــای تخصص ــه حوز  ه  ه ــع ب ــص و غیر  ذی نف ــراد غیرمتخص ــری، اف 2. در تصمیم  گی
ــط  ــة محی ــا تأییدی ــرای آن ه ــوند و ســپس ب ــرا می  ش ــدا اج ــل سیاســی ابت ــا به دالی بســیاری از طرح  ه

ــه می  شــود.    زیســتی، اجتماعــی و ... تهی

ــی  ــه آب، شــتاب زده، هیجان ــون و ازجمل ــای گوناگ ــری در کشــور  در حوزه  ه ــد تصمیم گی 3. فراین
و فاقــد راهبــرد بلندمــدت اســت. ایــن مســئله باعــث شــده بســیاری از مدیــران به دنبــال بهبــود وضــع 
ــدت  ــای کوتا  ه  م ــاً برنامه  ه ــند و غالب ــود باش ــی خ ــای مدیریت ــره  وری در دور  ه    ه ــش به ــود و افزای موج
جهــت دســتیابی بــه اهدفشــان دارنــد. ایــن خطــای اســتراتژیک منجــر بــه روزمرگــی رفتــار مدیــران و 

ــده اســت.  ــا ش شکســت برنامه  ه

4. انتخاب مدیران غیرمتخصص و ظاهراً متعهد از دیگر دالیل ناکامی است. 

5. بیشــتِر سیاســت  گذاران و مدیــران از وضعیــت منابــع و مصــارف آب در مناطــق مختلــف کشــور 
آگاهــی کافــی ندارنــد؛ لــذا دو چالــش بــرای مطالعــة حوضه  هــای آبریــز وجــود دارد: نخســت داد  ه  هــای 
پراکنــده، ناقــص و کم  دقــت و در  عیــن   حــال پرهزینــه و دوم مطالعــات بســیار غیر  دقیــق و متناقــض. 

ــی  ــل ناکام ــر دالی ــری از دیگ ــای تصمیم  گی ــادی در زمینه  ه ــش اقتص ــة بخ ــدون برنام 6. ورود ب
ــاً به دلیــل اعتبــارات  ــزوم و ماهیــت آن هــا تأییــد شــود، صرف اســت. بســیاری از طرح  هــا بــدون آنکــه ل
مالــی کــه بــرای آن هــا درنظــر گرفتــه شــده، بــدون آگاهــی و تحقیــق و تحلیــل عواقــب مــورد حمایــت 

ــاری، 1396، ص. 177(. ــد )انص ــرار گرفته  ان ق

ــل  ــأل اص ــر، خ ــارت دیگ ــه عب ــری و ب ــد تصمیم گی ــانی در فراین ــفافیت و اطالع رس ــدان ش 7. فق
ــی،  ــای آب ــوزة سیاســت گذاری و تصمیم گیری ه ــی« در ح ــای دولت ــل تصمیم ه ــان دالی ــه بی ــزام ب »ال
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هرگونــه دخالــت پیــش از اقــدام توســط ســایر ذی نفعــان را غیرممکــن و امــکان طــرح دعــاوی پــس از 
ــه تصمیمــات اتخــاذی را بســیار ســخت می کنــد.  اقــدام نســبت ب

ــرای  ــی ب ــدت و اساس ــتراتژی بلندم ــرح و اس ــه، ط ــران برنام ــته در ای ــای گذش ــب دولت  ه 8. اغل
وضعیــت بهبــود مدیریــت آب کشــور ارائــه ندادنــد. غالــب راهکارهــا مقطعــی، بــدون مطالعــه و هیجانــی 

بــوده اســت.  

9. ســاختار حکمرانــی منابــع آب در ایــران به گونــه ای اســت کــه بــه تعــدد بیــش از حــد ذی نفعــان 
ــور  ــروز و ظه ــوزه ب ــن ح ــده ای در ای ــا مشــکالت عدی ــث شــده ت ــرایط باع ــن ش ــن زده اســت. ای دام
ــداف، ج.  ــق اه ــدم تطاب ــری، ب. ع ــات سیاســت گذاری و تصمیم گی ــف. اختالف ــه ال ــد؛ ازجمل ــدا کن پی
محدودیــت حــوزة عملکــرد، د. تــوازن نامناســب قــدرت بیــن بازوهــای مدیریتــی منابــع آب در دولــت. 
بنابرایــن بــدون اصــالح ایــن ســاختارها نمی تــوان بــه حرکــت بنیادینــی بــرای تغییــر شــرایط موجــود 

دل بســت )مدنــی، 1393(.

10. باوجــود اهمیــت موضــع آمایــش ســرزمینی در اســناد باالدســتی، توجــه چندانــی بــه توجیهــات 
ــارة  ــی  نگر و پاره  پ ــت بخش ــود. مدیری ــه  ای( نمی  ش ــزی منطق ــرزمین )برنامه  ری ــش س ــات آمای و ملزوم
ــاً  ــه ابعــاد فرابخشــی تصمیمــات و اثرپذیــری شــدید از عوامــل برون بخشــی غالب توســعه، بی  توجهــی ب
ــی  ــض در چگونگ ــع متناق ــا مناف ــازمان  هایی ب ــا و س ــرها، نهاده ــا، قش ــت گرو  ه  ه ــه حاکمی ــر ب منج
ــع در  ــت. درواق ــده اس ــی ش ــه  ای و محل ــی، منطق ــطوح مل ــود در س ــای موج ــرداری از دارایی  ه بهره  ب
ــعة  ــع توس ــای جام ــه  ها و برنامه  ه ــرون از نقش ــتری بی ــور در بس ــای آب کش ــیاری از کالن پروژه  ه بس
اقتصــادی ـ اجتماعــی و بــدون ارتبــاط بــا طر  ح  هــای آمایــش ســرزمین یــا مطالعــات یک پارچــة منابــع 

ــوی، 1396، ص. 179(.  ــزرگ  زاده و موس ــد )ب ــور یافته  ان آب ظه

ــت در  ــش جمعی ــت. افزای ــده اس ــود آم ــای آب به وج ــه و تقاض ــان عرض ــیعی می ــکاف وس 11. ش
ــون  ــرده اســت. هم  اکن ــی آب وارد ک ــع مصرف ــر مناب ــادی را ب ــم فشــار زی ــای محــدود و متراک مکان  ه
ــرای آب، بیــش از عرضــه اســت. به دلیــل برداشــت  های  تقاضــای روزافــزون در مکان  هــای نامناســب ب
افسارگســیخته و بیــش از حــد اعالمــی، حتــی مخــازن راهبــردی رو بــه زوال اســت )اندیشــکدة تدبیــر 

ــران، 1394، ص. 27(. آب ای

ــت  ــعه و مدیری ــتاوردهای توس ــا دس ــت ب ــور، حاکمی ــر در کش ــی حاض ــش آب ــرایط تن 12. در ش
ــژه در مناطــق حساســی  ــر شهرنشــین به وی ــه راضــی نگــه داشــتن جمعیــت کثی ــدار گذشــته، ب ناپای
ــای  ــات ســایر گروه ه ــده انگاشــتن حــق و تعلق ــای نادی ــه به ــز اســتان ها، ب همچــون پایتخــت و مراک
بهره بــردار،  اولویــت داده اســت. نشــانه های بــروز ایــن دســته نابرابری هــا در مهاجــرت روســتاییان بــه 
شــهرها و ســاکنان شــهرهای کوچــک بــه مراکــز اســتان ها )نظیــر مشــهد( و پایتخــت قابــل  مشــاهده 

اســت )ســمیعی و رســولی، 1396(.
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13. به   رغــم گســترش بحران هــای آبــی در نیم قــرن اخیــر، تغییــر مهمــی در رویــة قضایــی کشــور 
ــم  ــات و جرای ــا تخلف ــه ب ــت محیطی و مقابل ــات زیس ــة موضوع ــازمان یافته  در عرص ــور س ــرای حض ب
ــی  ــای عموم ــک از نهاده ــه در هیچ ی ــن اینک ــت.  ضم ــده اس ــود نیام ــی به وج ــت محیطی و آب زیس

ــدارد.   دادگســتری، مراجــع و دادگاه هــای تخصصــی آب و محیــط  زیســت وجــود ن

بیگانگــی میــان علــم )دانشــگاه( و سیاســت  نوعــی بی  تفاوتــی و  14. همــوراه در کشــور 
)تصمیم  گیــری و اجــرا( دیــده می  شــود. علــم و سیاســت نتوانســته در تقــارن بــا همدیگــر گره  گشــای 

ــد.  ــائل آب باش ــه مس ــور و ازجمل ــده در کش ــکالت عدی مش

ــرمایه گذاری و دادن  ــی در س ــات دولت ــی از اقدام ــی ناش ــه بی عدالت ــه ب ــراد جامع ــاس اف 15. احس
ــا قومیت هــای  مجــوز مصــرف آب بــه ســایر کشــاورزان، مناطــق باالدســت یــا پایین دســت، مناطــق ب
ــن  ــهری و... ای ــة ش ــا جامع ــه ب ــاه در مقایس ــتایی از رف ــة روس ــدی جامع ــدم بهره من ــف و...، ع مختل
ــر از حــق و نیازشــان دراختیارشــان  ــون کمت ــد کــه آب ـ کــه اکن ــت می کن ــا تقوی نگــرش را در آن ه
اســت ـ تنهــا بخشــی از ســهم آن هــا از منابــع کشــور اســت و بایــد بــرای حفــظ آن تــالش کننــد تــا از 

ــی، 1395، ص. 69(. ــکندری و میرنظام ــوند )طالبی اس ــره نش ــز بی به ــهم نی ــن س ای

مشــارکت  در  مهــم  موانــع  از  اجتماعــی«  »زیســت  بوم  سیســتم های  پیچیــدة  رفتــار   .16
کنشــگران در مدیریــت آب اســت. بــه همیــن دلیــل تحلیــل و درک صحیــح ایــن سیســتم ها نیازمنــد 
به کارگیــری علــوم انســانی و فنــی اســت. درواقــع مدیــران سیســتم های آبــی بایــد بــه ابعــاد مختلــف 
ــت  گذاری،  ــگ، سیاس ــاد، فرهن ــی، اقتص ــالمت، مهندس ــت و س ــوژی، بهداش ــتم ها )هیدرول ــن سیس ای

ــان، 1397(.  ــد )داوری و عمرانی ــه کنن ــی و...( توج جامعه شناس

17. اساســاً سیاســت سدســازی در ایــران تأثیــر دهشــتناکی بــر تضعیــف منابــع آبــی کشــور داشــته 
ــد 16(. در گذشــته و حــال، درک نادرســتی از سیاســت  های توســعه وجــود داشــته  ــد بن اســت )تأیی
ــازی  های  ــت سدس ــوده و سیاس ــی ب ــازه  ای ـ فیزیک ــی س ــعه، نگرش ــه توس ــرش ب ــع نگ ــت. درواق اس
ــرداری از 69  ــا بهره  ب ــم ب ــم و ده ــت نه ــه دول ــن زمین ــته )در ای ــای گذش ــة دولت  ه ــی در هم پی  درپ
ســد رکــورددار اســت( ناشــی از ایــن نگــرش ســازه  ای بــه توســعه )پیشــرفت به جــای توســعه( اســت. 
ــانی  ــان آن کس ــزرگ حامی ــش ب ــرا بخ ــت؛ زی ــن طرح  هاس ــادی ای ــود اقتص ــی از س ــر ناش ــل دیگ دلی
هســتند کــه در دســتگاه دولتــی و بخــش خصوصــی در ایــن طرح  هــا ذی  نفع  انــد. جــای تعجــب نــدارد 
ــای  ــرای اجــرای طرح  ه ــی کشــور ب ــا نیمــی از بودجــة عمران ــة گذشــته یک ســوم ت ــه در شــش ده ک
ــژاد، 1397، ص. 14(.  ــت )ظفرن ــده اس ــرف ش ــازهای آب ص ــای س ــایر طرح  ه ــال و س ــازی، انتق سدس
ــی  ــی، یعن ــی منف ــار اجتماع ــن آث ــاد مهم تری ــث ایج ــواره باع ــد هم ــداث س ــت اح ــر داش ــد درنظ بای
ــی و فرهنگــی  ــات اجتماع ــا و تعلق ــزارع، با  غ  ه ــا، م ــردم و درنتیجــه ازدســت دادن خانه  ه ــی م جابه  جای
ــر اجتماعــی  ــن اث ــردم مهم  تری ــاری م ــی اجب ــا جابه  جای ــکان ی ــر م ــردم روســتاها، شــده اســت. تغیی م

ــی، ویســی و محمــدی، 1397، ص. 169(.  ــی اســت )امین ــع آب ــای توســعة مناب منفــی طرح  ه
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گنــدم،  ماننــد  اســتراتژیک  عمــدة  محصــوالت  تولیــد  در  خودکفایــی  بــه  توجــه   .18
توســعة  بخــش  در  ســنگین  یارانه هــای  تحمیــل  بــه  منجــر  انقــالب،  از  بعــد  به خصــوص 
ــق گــزارش  ــد. طب ــن مســئله باعــث فشــار بیــش از حــد در بخــش آب گردی کشــاورزی شــد و ای
 فائــو، در ایــران مــزارع گنــدم آبــی تقریبــاً عملکــردی حــدود ســه برابر گنــدم دیــم دارنــد 
ــی  ــة اجتماع ــدت، هزین ــردی کوتاه م ــای ف ــم مزای ــن و به رغ )FAO, 2017, 30 March(. باوجــود ای
ــی از  ــه بخــش اعظم ــاد اســت. در مناطــق خشــک ک ــن ســبک از کشــاورزی بســیار زی ــداوم ای ت
مســاحت ایــران را دربــردارد، تکیــه بــر منابــع آب کشــاورزی بســیار شــکننده اســت؛ زیــرا میــزان 
تغذیــه و تجدیدپذیــری آبخوان  هــا بســیار کمتــر از میــزان برداشــت فعلــی آن اســت و لــذا امــکان 
احیــای آ ن هــا وجــود نــدارد. بــه بیــان دیگــر، امــروزه رشــد کشــت آبــی گنــدم بــه بهــای تضییــع 
 Collins, 2017,( ــع کافــی آب محقــق شــده اســت ــه مناف ــی در دسترســی ب حقــوق نســل  های آت
ــا خودکفایــی در مــواد  غذایــی شکســت  ــرای ســاخت کشــور ب p. 6(. از ایــن رو نه تنهــا برنامه هــا ب
ــت  ــده اس ــش آب ش ــی در بخ ــث ناامن ــی باع ــت غذای ــه امنی ــتیابی ب ــان دس ــه آرم ــورده، بلک خ

  .)Madani, AghaKouchak & Mirchi, 2016, pp. 1000-1001(

شکل 4. اهتمام به سیاست خودکفایی گندم در ایران به   رغم، بروز خشک سالی  ها و 
  )Source: Collins, 2017, p. 6( آسیب  پذیری فرایند آبخوان  ها
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19. حــس تعلــق و ملی  گرایــی در کشــور کم  رنــگ اســت: اجــرای پروژه  هایــی بــا خروجــی ضعیــف 
توســط متخصصــان و مشــاوران حــوزة آب کــه تنهــا جهــت دســتیابی بــه منفعــت شــخصی یــا گروهــی 

انجــام می  شــود )رشــد مافیــای آب(. 

20. بــرای انجــام کارهــای اشــتباه در کشــور و ازجملــه تصمیمــات مدیــران عقوبتــی وجــود نــدارد 
ــاری، 1396: 177(. )انص

21. در زمینــة الگوســازی و آموزش  هــای الزم و مؤثــر رســانه  ها )به عنــوان بخشــی از بدنــة جامعــة 
مدنــی( نتوانســتند رســالت خــود را به درســتی به جــای آورنــد.

6. تجزیه و تحلیل و ارئة راهکارهای سیاستی ـ کاربردی 
در سیســتم های پیچیــده ـ کــه سیســتم های جغرافیایــی و سیاســی ازقبیــل کشــورها نیــز نمونه هایــی 
ــا ایجــاد تغییــر در بخشــی از سیســتم، نتیجــة گــرد آمــدن  از آن هــا هســتند ـ وقــوع یــک رخــداد ی
مجموعــه ای از علــل اســت کــه در حوزه هــا و ســطوح گوناگــون و در بســتری تاریخــی منشــأ 
ــی  ــن رخدادهای ــا چنی ــة مناســب ب ــرای مواجه ــن  رو ب ــد. از ای درون سیســتمی و برون سیســتمی دارن
ــه ای از سیاســت گذاری هســتیم. تبییــن ارائه شــده در ایــن متــن و متــون مشــابه نشــان  نیازمنــد گون
داد عبــور ایــران از وضعیــت نامناســب کنونــی در ارتبــاط بــا منابــع آب، چنــدان آســان نیســت و نیازمند 
اصالحاتــی اساســی در نظــام حکمرانــی اســت؛ چراکــه علــت اصلــی پیدایــش وضعیــت کنونــی وجــود 
ــده  ــتی ارائه ش ــنهادهای سیاس ــاً در پیش ــوع عموم ــن موض ــت و ای ــام اس ــن نظ ــدی در ای ــی ج نواقص
ــا ایــن بحــران به طــور جــدی درنظــر گرفتــه نمی شــود )فتاحــی، 1397، ص. 327(.  ــرای مواجهــه ب ب
ــن و  ــی(، قوانی ــی سیاس ــت ها )خط مش ــن سیاس ــا تدوی ــازمانی ب ــد س ــت بُع ــبب، تقوی ــن س ــه همی ب
ــیار  ــع آب بس ــت مناب ــته در مدیری ــرد به هم پیوس ــرای رویک ــرای اج ــد ب ــکیالت کارآم ــات و تش مصوب
ــی ســازوکارهای حقوقــی  ــز اهمیــت اســت )هاشــمی، 1394(. افزایــش کارآمــدی قوانیــن و کارای حائ
ــت از  ــدف ممانع ــا ه ــا ب ــه اجــرا و رصــد مســتمر آن ه ــط، وابســته ب ــی ذی  رب و ســاختارهای حاکمیت
هرگونــه انحــراف از منافــع عمومــی اســت. لــذا اســتقرار سیســتمی تحــت حاکمیــت قانــون، بر  اســاس 
ــفافیت،  ــی ش ــوب، یعن ــی مطل ــی حکمران ــه گانة حقوق ــول س ــر اص ــی ب ــال و مبتن ــری فع تنظیم گ
ــدف  ــا ه ــه ب ــریع و منصفان ــی س ــخ گویی و دادرس ــز پاس ــری و نی ــد تصمیم گی ــارکت در فراین مش

ــی، 1397(.  ــد )جمال ــر می رس ــروری به نظ ــور، ض ــت آب کش ــام مدیری ــای نظ ارتق

در ایــن بخــش، در چارچــوب حکمرانــی آب، پیشــنهادهای سیاســتی در دو بُعــد نظــری )جــدول 3( و 
کاربــردی )کــه بیشــترین تأثیــر را در صرفه  جویــی و عمــل  آوری آب دارنــد( بــه شــرح ذیــل ارائــه می  شــود.

الــف. راهکارهــای نظــری: بخــش اول ناظــر بــر ارئــة راهکارهــای مدیریــت )نظــری( اســت کــه 
به عنــوان پایــه و اســاس بخــش مدیریــت عملــی الزم و ضــروری اســت. 
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جدول 3. راهکارهای نظری در چارچوب حکمرانی آب

ارائــة تصویــر دقیــق از وضعیــت موجــود از طریــق اطالعــات و تحلیل هــای ژرف و مؤثــر: ضعــف دانــش و اطالعــات 
منجــر بــه ایرادهایــی در تصمیم گیری هــای مســئوالن و جامعــه در ارتبــاط بــا منابــع آب شــده اســت. بــرای مواجهــه بــا ایــن 
وضعیــت بــه اطالعــات دقیــق و شــفافی در زمینــة وضعیــت منابــع آب و وابســتگی توســعه بــه آن وجــود دارد کــه بایــد ایــن 

ــی، 1397(. ــف به دســت آورد و اشــاعه داد )طالبی اســکندری و میرنظام ــای مختل ــات را از کانال ه اطالع

1

چارچوب حقوقی معّین: اجرای سیاست های ملی آب نیازمند به روزرسانی چارچوب حقوقی آن است. به طور مشخص می توان 
گفت در ایران باید اصالحات سیاسی و حقوقی در زمینة آب انجام داد و این امر بازطراحی ساختاری را به دنبال خواهد داشت 

)کالنتری،  مکنون و کریمی، 1396، ص. 47(.
2

ــا، الزم اســت  ــن مبن ــری ضــروری اســت. بر  ای ــن مســئله ام ــا: ای ــی داده ه ــد و ارزیاب ــرای تولی ــتمی ب ــی سیس طراح
تمــام نهادهــا و ســازمان ها اطالعــات در دســترس خــود را بــه اشــتراک بگذارنــد. یکــی از چالش  هــای اصلــی مدیریــت آب در 
ــا(. ــد )همان ج ــل نپذیرفته ان ــاز را به طــور کام ــای ب ــدة داده ه ــی ای ــای دولت ــوز ســازمان ها و نهاده ــه هن ــن اســت ک ــران ای ای

3

ــا حضــور نماینــدگان نهادهــای  ــی آب، ب ــل نهــاد تنظیم گــر شــورای عال ــی:  ذی ــة حکمران ــا کمیت ــیون ی ــاد کمیس ایج
تصمیم گیــر و تنظیم گــر، ســازمان های غیردولتــی و بــا مشــارکت مؤثــر ذی نفعــان، بــرای پیگیــری و تثبیــت عناصــر ســه گانة 

حقوقــی حکمرانــی آب در نظــام مدیریــت آب کشــور ایجــاد کمیتــة حکمرانــی ضــروری اســت )جمالــی، 1397(.
4

تدویــن قانون  گــذاری صحیــح: قانون  گذاری  هــا، جــدا از جهت گیری هــای سیاســی و منطقــه ای، بایــد براســاس 
ــی را  ــادی و اجتماع ــتی، اقتص ــط  زیس ــای محی ــه ارزش ه ــوی ک ــد؛ به نح ــتفاده از آب باش ــت اس ــق و مدیری ــص دقی تخصی

دربگیــرد )کالنتــری و دیگــران، 1396، ص. 49(.
5

حمایت از ایجاد نهاد های منطقه ای: نظام حکمرانی کشور به صورت عام و تصمیم گیری در مدیریت منابع آب به صورت 
خاص در دهه های گذشته به شکل متمرکزی دنبال شده است. سازمان های مربوطه باید از شکل گیری نهادها و تشکل های 

محلی حمایت کنند، در بین مردم و متخصصان دغدغه ایجاد کنند و آن ها را سامان دهند، منابع آب و محیط زیست و عملکرد 
مسئوالن را پایش نمایند، خواسته ها و ایده های جامعه را به نهادهای مسئول منتقل سازند و سیاست های مدیریت آب را در 

سطح جامعه را بیان کند )طالبی اسکندری و میرنظامی، 1397(.

6

ــع آب: اساســی ترین و  ــت مناب ــاس محدودی ــور براس ــش آب مح ــعه و آمای ــوی توس ــر الگ ــان تغیی ــاد گفتم ایج
ــع آب اســت. الزم اســت  ــت مناب ــر محدودی ــی ب ــر الگــوی توســعه مبتن ــا مســئلة آب تغیی ــه ب ــرای مواجه مناســب ترین راه ب
ــور  ــی کش ــی و اجرای ــی ـ پژوهش ــای علم ــط نهاده ــوع توس ــن موض ــول ای ــازی ح ــرای گفتمان س ــالش ب ــوا و ت ــد محت تولی
ــا گفتمان هایــی همچــون خودکفایــی،  ــه ب ــد در راســتای شــکل گیری ایــن گفتمــان و مقابل دنبــال شــود. وزارت نیــرو می توان

ــان(. ــد )هم ــالش کن ــت ت ــر کشــاورزی و رشــد جمعی ــی ب ــی مبتن محرومیت زدای

7

ــوان به صــورت »مدیریــت  ــوب آب را می ت ــی مطل ــگران: بخــش بزرگــی از حکمران ــان کنش ــی می ــاع همگان ــاد اجم ایج
ــرای تحقــق بهتــر مدیریــت جامــع، یک پارچــه و مشــارکتی  جامــع، یک پارچــه و مشــارکتی آب« بیــان کــرد. نقطــة شــروع ب
ــی  ــیمای واقع ــان کنشــگران اســت. س ــی در می ــوی و همگان ــی ق ــاد اجماع ــتقرار آن، ایج ــز و ســپس اس آب در حوضــة آبری

ــان، 1397(. ــد )داوری و عمرانی ــد آم ــش در خواه ــف به نمای ــای مختل ــگران بخش ه ــور کنش ــا حض ــی ب ــردورزی جمع خ

8

ــا  ــان: امــروزه دیگــر مســئلة آب فقــط در دانشــکده های عمــران و کشــاورزی و ی ــگان و متخصص ــارکت نخب ــب مش جل
ســازمان هایی بــا ارتبــاط مســتقیم در دولــت مطــرح نیســت؛ بلکــه طیــف وســیعی از علــوم غیرفنــی مرتبــط بــا آب و نهادهــای 
ــد ظرفیت هــا  ــن گروه هــا و اعتمادســازی در بیــن آن هــا می توان مختلــف درگیــر مســئلة آب شــده اند. اســتفاده از ظرفیــت ای

ــی، 1397(. ــد )طالبی اســکندری و میرنظام ــش بده ــه را افزای ــازی جامع ــرای همراه س ب

9

همراه ســازی نیروهــای سیاســی رقیــب: در ایــران سیاســت ها و دســتاوردها تحــت تأثیــر رقابت هــای سیاســی تخریــب 
ــنا  ــار آن آش ــا آث ــش ب ــی کم وبی ــده و همگ ــل ش ــه ابرچالشــی در کشــور تبدی ــه مســئلة آب ب ــا ک ــود. از آنج ــر می ش و کم اث

ــا ایــن مســئله اجماعــی شــکل گیــرد )همــان(. ــرای مواجهــه ب ــا در میــان سیاســت مداران ب شــده اند، الزم اســت ت
10
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ب. ارائة راهکارهای کاربردی در چارچوب حکمرانی آب
از میــان راهکارهــای مختلــف )و بعضــاً نشــدنی(، نویســندگان ســه راهــکار عملــی و پربــازده را پیشــنهاد 
ــترین  ــه بیش ــت و اینک ــران اس ــی آب در ای ــرایط بحران ــه ش ــف ب ــا عط ــنهادها ب ــن پیش ــد. ای می  دهن
ــی کشــور دارد: 1. ضــرورت توجــه  ــای آب ــی از نیازه ــران بخــش بزرگ ــره  وری و پتانســیل را در جب به
ــی و  ــات اجتماع ــتی، توجیه ــن باالدس ــن قوانی ــا تدوی ــا )ب ــناختن آن ه ــمیت ش ــاب ها و به رس ــه پس ب
اقدامــات فقهــی(؛ 2. مدیریــت اســتفاده از روان آب  هــا )آب  هایــی کــه به ســادگی از دســترس مــا خــارج 
و درواقــع تبــاه می  شــوند(؛ 3. اصــالح الگــوی کشــاورزی )بــا توجــه بــه اینکــه حــدود 90 تــا 92 درصــد 

مصــارف آب در ایــران بــه ایــن بخــش تعلــق  دارد(.  

ـ ضرورت توجه به پساب  ها )آب  های برگشتی( 

ــرد،  ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م ــران مصــارف آب بای ــع اجتمــاع و جب ــوان بخشــی از مناب فاضــالب به عن
به خصــوص در مواقــع بحرانــی. بــا توجــه بــه مســئلة کم  آبــی در جهــان، تصفیــة فاضــالب را می تــوان 
ــوان  ــده می ت ــاب تصفیه ش ــدد از پس ــتفادة مج ــوارد اس ــه م ــرد. از  جمل ــی ک ــع آب تلق ــی از مناب بخش
ــه مصــارف شــهری، کشــاورزی، تفریحــی، آبزی  پــروری، تغذیــة آب  هــای  زیر  زمینــی و شــرب اشــاره  ب
ــز می  شــود  ــا نی ــی در هزینه  ه ــی، موجــب صرفه  جوی ــای آب ــران بخشــی از نیازه ــه ضمــن جب ــرد ک ک

ــری و آرزه، 1396، ص. 14(. )غضنف

 مصــارف کشــاورزي به دلیــل حجــم زیــاد مــورد نیــاز )90 ـ 92 درصــد( یکــي از مصــارف اصلــي 
پســاب  ها و آب  هــاي برگشــتي اســت )منصــوری، 1393(. بــرای مثــال در فلســطین اشــغالی 65 درصــد 
ــا و  ــل آریزون ــکا مث ــی امری ــاری در کشــاورزی اســتفاده می  شــود. در نواحــی بیابان ــرای آبی فاضــالب ب
کالیفرنیــا طرح  هــای بــزرگ اســتفادة مجــدد از فاضــالب تصفیه شــده وجــود دارد. اســترالیا نیــز مثــال 
ــرای اســتفادة مجــدد از فاضــالب کشــاوزی اســت. همچنیــن در شــهر مکزیکوســیتی تمــام  ــی ب خوب

فاضــالب تولیــدی در آبیــاری محصــوالت کشــاورزی اســتفاده مجــدد می  شــود. 

طبــق پیش  بیني  هــا، در ســال 1400 ســالیانه بیــش از 10.000.000.000 متر  مکعــب آب در 
ــب )70  ــر مکع ــدود 7.000.000.000 مت ــه ح ــد ک ــد ش ــرف خواه ــت مص ــرب و صنع ــاي ش بخش  ه
درصــد( آن به صــورت پســاب قابــل بازیابــي و اســتفادة مجــدد اســت. در شــرایط بحرانــی، مســئلة آب 
ــرد.  ــد ک ــایانی خواه ــران بخشــی از آب کشــور، دســت کم در کشــاورزی، کمــک ش ــه جب ــی ب بازیافت
ــتفاده  ــادی اس ــی و اعتق ــای دین ــران، ضرورت  ه ــه ای ــلمان و ازجمل ــورهای مس ــی در کش ــکل اصل مش
ــه  ــران )1396 ب ــور و دیگ از آب برگشــتی )به خصــوص در مصــارف خانگــی( اســت. در پژوهــش  بقاپ
ــل  ــردم دالی ــداد اندکــی از م ــوس، 1397، ص. 69 ( در شــیراز فقــط تع ــان و چوبانوگل نقــل از کیهانی
مذهبــی را بــرای مخالفــت بــا اســتفاده از آب برگشــتی اعــالم کردنــد. در ایــن شــرایط، بــرای اســتفادة 
ــه  ــرای نمون ــاز باشــد. ب ــوا نی ــه فت ــرش عمــوم، ممکــن اســت ب ــی و پذی اطمینان  بخــش از آب بازیافت
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ــن  ــور چنی ــوای مزب ــرد. فت ــاره ک ــتان )1978( اش ــالمی در عربس ــای اس ــوای فقه  ه ــه فت ــوان ب می  ت
اســت: »فاضــالب ناخالــص می  توانــد به عنــوان آب خالــص و مشــابه آب خالــص درنظــر گرفتــه شــود، 
بــه شــرطی کــه تصفیــة آن بــا اســتفاده از روش  هــای فنــی پیشــرفته قــادر بــه حــذف ناخالصی  هــای 
آن، نظیــر طعــم، رنــگ و مــزه، باشــد و توســط متخصصــان باتجربــه، صــادق و دانــا تأییــد شــده باشــد« 
ــی در  ــة راهنمای ــچ کتابچ ــران هی ــر در ای ــال حاض ــوس، 1397، ص. 70(. در  ح ــان و چوبانوگل )کیهانی
ــا  ــان(. ب ــدارد )هم ــی به منظــور اســتفاده در مصــارف خانگــی وجــود ن ــرای آب بازیافت ــی ب ســطح مل
توجــه بــه وضعیــت بحرانــی آب در ایــران، الزم اســت در ایــن زمینــه اقدامــات عملــی صــورت بگیــرد. 
امــروزه بســیاری از کشــورها، بــا اســتفاده از تکنولوژی  هــای پیشــرفته و اســتاندارد مســئلة آب بازیافتــی 

ــد.  و اســتفاده از آن را را پذیرفتن

ـ مدیریت روان آب  ها 

در یکــی دو قــرن اخیــر، بــا گســترش صنعــت و افزایــش ســریع جمعیــت، مهــار آب هــا به  منظــور تحــت 
کنتــرل درآوردن آب هایــی کــه بــدون اســتفاده از دســترس خــارج می شــوند، بیشــتر مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت. یکــی از راهکارهــای بســیار مناســب و مقرون به صرفــة مدیریــت مصــرف آب، جمــع  آوری 
ــرة  ــه در زم ــای اینک ــا به ج ــر روان آب  ه ــت. اگ ــرة آن اس ــطحی و ذخی ــای س ــاران و روان آب  ه آب ب
فاضــالب قــرار گیــرد، منبــع آب درنظــر گرفتــه شــود، می توانــد منشــأ فوایــد بســیاری گــردد. از   آنجــا 
کــه بارندگــی حتــی بــه مقــدار کــم تقریبــاً در همه جــا اتفــاق می  افتــد، قبــل از اینکــه به شــکل تبخیــر 
ــه کمــک  ــردد، ب ــار آلودگــی گ ــان خــود دچ ــا در مســیر جری ــارج شــود و ی و ســیالب از دســترس خ
روش  هــای ذخیــرة بــاران می  توانــد جمــع  آوری، هدایــت، ذخیــره و مــورد اســتفاده قــرار گیــرد )صلواتــی 
و دیگــران، 1396، ص. 104(. مهــار روان آب  هــای ناشــی از بارندگی  هــا در دشــت  ها و مناطــق بیابانــی، 
ــی و دشــت  ها  ــر زیرزمین ــع و ذخای ــود مناب ــه بهب ــاک، ب ــت خ ــود وضعی ــاک و بهب ــظ خ ــر حف عالوه ب

ــد.  ــز کمــک می کن نی

کارشناســان تأکیــد می کننــد ســرمایه  گذاری در جمــع  آوری روان  آب  هــا بــا توجــه بــه حجــم زیــاد 
ــک  ــا نزدی ــذا ب ــم هســت؛ ل ــه اقتصــادی ه ــا ســودآور، بلک ــی در کشــور، نه  تنه ــا و شــرایط کم  آب آن ه
شــدن بســیاری از جوامــع بــه محدودیــت منابــع آب قابــل دســترس، روش هــای اســتحصال منابــع آب 
ماننــد جمــع  آوری آب بــاران اهمیــت می یابــد. اســتحصال آب بــاران در وضعیتــی بیشــتر مــورد توجــه 
قــرار می گیــرد کــه رشــد تقاضــای آب در جامعــه بــا منابــع آب قابــل دســترس برابــری نکنــد )ایــران 
ــوده و  از ایــن دســته کشورهاســت(. در ایــن زمینــه کشــورهایی نظیــر امریــکا و اســترالیا پیش قــدم ب
طبــق بــرآورد صورت گرفتــه در ســال 2002م در ایــاالت متحــده، تقریبــاً 100.000 واحــد مســکونی و 

ــاران تجهیــز شــده اند.   ــه تأسیســات جمــع آوری آب ب زراعــی ب

ازجمله مزایای استفاده از روان آب  ها به این شرح است: 
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1. مدیریت بهتر منابع آب و کاهش بهره  برداری از آب های زیرزمینی؛

2. بهبود بازده استفاده از آب و صرفه  جویی در مصرف ذخایر آب شیرین؛

3. افزایش تولید و بهبود بازده کسب و  کار؛

ــایش  ــیل و فرس ــارات )س ــاندن خس ــل رس ــی و به حداق ــگام بارندگ ــا در هن ــش روان  آب  ه 4. کاه
خــاک( ناشــی از آن )نقی خانــی، 1394(.  

ــه وضعیــت بارندگــی در ایــران )حــدود 250 میلی  متــر، کمتــر از یک ســوم اســتاندارد  ــا توجــه ب ب
ــم  ــال حج ــرای مث ــود. ب ــی می ش ــرورت تلق ــطحی ض ــای س ــت روان آب  ه ــت(، مدیری ــی اس جهان
روان آب هــای کشــور از آغــاز ســال آبــی 95 تــا 96، حــدود 6.754.000.000 مترمکعــب )خبرگــزاری 
ــد  ــل توجهــی اســت )هرچن ــا(، 1395/10/15( گــزارش شــده کــه حجــم قاب ــران )ایمن شــهروندان ای

ــد کاهشــی داشــتند(.  روان  آب  هــا همــواره رون

ــا ایــن همــه، در راســتای ذخیرســازی آب بایــد بــه کمــک روش هــای ســاده ای مثــل قوطی هــا،  ب
ــه  ــا روش  هــای پیچیــده ای مثــل ســدهای زیرزمینــی از بارش هــا و روان آب هــا ب تانــک و آب انبار هــا ی
بیشــترین میــزان اســتفاده کــرد. بــا ســاخت مخــازن زیرزمینــی می تــوان ســیالب را ذخیــره و به تدریــج 
در تغذیــة الیه هــای زیرزمینــی تزریــق کــرد و یــا به ســمت آب هــای ســطحی رهــا کــرد. همچنیــن از 
ــی، 1394(.  ــاری اســتفاده کــرد )نقی  خان ــرای مصــارف آبی ــوان ب ســیالب ذخیر ه شــده در مخــزن می ت

ـ اصالح الگوی کشاورزی 

ــدود 118.000.000.000  ــال 1400، ح ــاورزي در س ــش کش ــراي بخ ــط ب ــود فق ــی می  ش پیش  بین
ــازرگان و  ــل 80.000.000.000 مترمکعــب فعلــی( آب نیــاز اســت )میرزاشــاهی، ب مترمکعــب )درمقاب
بغــوری،  1394، ص. 13(. در نظــر بگیــرم کــه درحــال حاضــر حــدود 93 )90 ـ 92( درصــد  از کل آب 
ــی کــه  ــار از اراضــي زراعــي می  شــود؛ درحال ــاري حــدود 8.500.000  هکت ــران صــرف آبی مصرفــي ای

ــب 5/8 و 0/2 درصــد اســت )منصــوری، 1393(. ســهم بخــش شــرب و صنعــت به ترتی

ــاورزی  ــش کش ــة آب در بخ ــرف بی روی ــع مص ــاورزی و به تب ــدی کش ــددی در ناکارام ــل متع عوام
دخیــل اســت کــه بایــد اصــالح و جایگزیــن شــود: 

ــران، فقــط 37.000.000 هکتــار )22/4 درصــد( را اراضــی مناســب 	  ــر کشــت در ای از اراضــی زی
ــه  ــته، ب ــال گذش ــول 25 س ــد در ط ــان می  ده ــا نش ــی آماره ــد. از طرف ــکیل می  ده ــاورزی تش کش
ــع زمیــن  ــی کشــور افــزوده شــده )درحــال حاضــر7.500.000 مترمرب مســاحت اراضــی زیرکشــت آب
ــه  ــی ک ــد؛ درحال ــرف می  کنن ــب آب مص ــه 87.000.000.000 مترمکع ــو دارد ک ــی وج ــت آب کش
مصــرف آب شــرب و صنعــت در کشــور 7.000.000.000 مترمکعــب اســت( و از مســاحت کشــت دیــم 
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کاســته شــده اســت )عســگری و دیگــران، 1397، صــص. 466ـ467( و ایــن یعنــی مصــرف بیشــتر آب. 

ــرک 	  ــی، مح ــزه ای سیاس ــة انگی ــی به مثاب ــر خودکفای ــد ب ــعه و تأکی ــور توس ــاورزی مح کش
ــه  ــول ب ــد محص ــتای »تولی ــدام در راس ــرای اق ــی ب ــار گفتمان ــا و فش ــدات، بودجه ه ــاص تأکی اختص
ــل  ــی محصــوالت اســتراتژیکی مث ــر خودکفای ــی، 1396(. اصــرار ب ــی« شــده اســت )فاضل ــر قیمت ه
گنــدم بــر سیاســت ورشکســتگی آب در ایــران اثرگــذار بــوده اســت. ضمــن اینکــه کشــاورزی ایــران 
ــای  ــداوم آب ه ــش م ــئله کاه ــن مس ــدارد. ای ــمی ن ــای موس ــب باران  ه ــه اغل ــت ک ــی اس در مناطق
ــذا  ــن )و ل ــریع ترین و کم    هزینه  تری ــد س ــان معتقدن ــت. کارشناس ــته اس ــراه داش ــی را به هم زیرزمین
ــه  ــر میــزان تولیــد گنــدم و غــالت، روی آوردن ب ــر بحــران آب ب ــدو تأثی ــن( پاســخ در ب محتمل  تری

 .)Collins, 2017, pp. 13-14( واردات اســت

ــه مصــارف آبــی در بخــش کشــاورزی وارد کــرده 	  ــة ســنگینی ب ــام آب مجــازی ضرب چالشــی به ن
ــن  ــش از  2.200.000 ت ــالیانه بی ــد س ــا تولی ــران ب ــاورزی، ای ــاد کش ــار وزارت جه ــق آم ــت. طب اس
هندوانــه در رتبــة چهــارم جهــان قــرار دارد. ایــن محصــول در چهــار فصــل کشــت و ســالیانه بیــش از 
ــه بــه عــراق، امــارات متحــدة عربــی و کویــت صــادر می  شــود. مدیــرکل دفتــر  100.000 تــن هندوان
مطالعــات منابــع آب ایــران بــر ایــن بــاور اســت کــه بــا صــادرات ایــن مقــدار هندوانــه، هــر ســال بیــش 
ــی )مجــازی(   ــزان آب مصرف ــه خــارج از کشــور صــادر می  شــود. می ــر آب ب از 50.000.000.000 لیت

بــرای تولیــد یــک کیلــو هندوانــه بیــش از 400 لیتــر اســت )مرگــن، 1394، صــص. 1ـ2(. 

ــن  ــت. از ای ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــور را ب ــرف آب کش ــترین مص ــاورزی بیش ــاالً کش اجم
جهــت، الزم اســت بــا مدیریــت درســت ایــن بخــش بــا اســتفاده از اصــالح الگــوی کشــاورزی، توســعة 
دانــش و فناوری  هــای نویــن و اســتفاده از سیســتم    های آبیــاری مــدرن، آمــوزش مناســب کشــاورزان، 
ــر  ــا حــذف محصــوالت کشــاورزی آب  ب ــه، جایگزینــی و ی ــی امــکان تولیــد، مبادل ــرداران و ارزیاب بهره    ب
)توجــه بــه اصــل آب مجــازی( در مناطــق مختلــف و تطبیــق کشــت محصــوالت مختلــف کشــاورزی 
ــه  ــه  ای )توجــه ب ــی و اقلیمــی کــه به نوعــی بیانگــر درنظــر گرفتــن ظرفیت  هــای منطق ــا شــرایط آب ب
ــح آن در  ــره    وری صحی ــود به ــب آب و بهب ــرف مناس ــوی مص ــت، به س ــرزمین( اس ــش س ــول آمای اص

کشــاورزی گام برداشــت.  

7. نتیجه  گیری
ــر  ــران از منظ ــران آب در ای ــه از بح ــه واقع  گرایان ــی و البت ــر حداقل ــة تصوی ــه ارائ ــن مقال ــدف ای ه
ــع  ــل مناب ــه حداق ــه ب ــف توج ــا عط ــکان ب ــد ام ــد تاح ــش کردن ــندگان کوش ــود. نویس ــی ب حکمران
ــو دســتة دوم  ــد دشــوار( ول ــع )هرچن ــردآوری انبوهــی از مناب ــا گ ــل کارشناســان، ب موجــود و تحلی
ــی، شــفاف  ــع اطالعات ــل ضعــف شــدید مناب ــد. به دلی ــد کنن ــن مســئله را واکاوی و نق ــدم، ای ــا چن ی
ــدن وضــع موجــود  نبــودن گزارش  هــا، امنیتــی کــردن مســئله و درمجمــوع نبــود نقشــة  راه، نمایان
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آب کشــور کــه درنهایــت بایــد منتــج بــه ارائــة راهکارهــای علمــی و کارشناسی شــده شــود، مشــکل 
ــی  ــی از نادان ــل متنوع ــران محصــول عل ــران آب در ای ــت بح ــوان گف ــی می ت ــی کل اســت. در تحلیل
ــا،  ــاخت ها، نهاده ــة زیرس ــی مجموع ــتردگی و پیچیدگ ــة گس ــوع نتیج ــن تن ــت و ای ــی اس و ناتوان
ــدام از  ــد. هر ک ــکل گرفته ان ــة آب ش ــول مقول ــه ح ــت ک ــی اس ــگران و ُکنش های ــازمان ها، ُکنش س
ــد.  ــکل می دهن ــران را ش ــران آب در ای ــاً بح ــه مجموع ــتند ک ــتی هایی هس ــزا دارای کاس ــن اج ای
امــا آنچــه امــروز بــا آن مواجهیــم، تصویــر حقیقــی از بحرانــی جــدی اســت کــه نــه محلــی اســت و 
نــه ناحیــه  ای. بحــران آب در ایــران حتمــاً ملــی اســت. اگــر قــرار باشــد بحــران آب بــا جدیــت حــل 
ــی،  ــتم  های سیاس ــوب سیس ــی در چارچ ــی و کار تیم ــی مل ــه هماهنگ ــت ب ــة نخس ــود، در درج ش
فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و حتــی قضایــی نیــاز اســت کــه الزمــة آن تهیــة گــزارش مــدون ـ 
ــادی  ــه بحــران )ع ــی ب ــگاه امنیت ــت موجــود اســت. رویکــرد و ن ــی ـ از وضعی ــارف مل ــه بی  تع و البت
ــط  ــردم و...( فق ــه م ــدادن ب ــح ن ــفافیت،  توضی ــود ش ــئله، نب ــردن مس ــی ک ــا سیاس ــوه دادن ی جل
ــا  ــر کــردن مســئله ســوق می  دهــد. هرچنــد ترویــج فرهنــگ مصــرف )ی شــرایط را به ســمت وخیم  ت
ــر ســاده  ــن ام ــه ای ــی اســت، پیچیدگــی موضــوع ب ــر پســندیده و مطلوب فرهنگ  ســازی مصــرف( ام
ختــم نمی  شــود؛ مادامــی کــه بیــش از 90 درصــد مصــرف آب نهایــی کشــور ســهم کشــاورزی اســت 
ــت  های  ــوی سیاس ــه سمت وس ــرار ب ــت، اص ــاورزی اس ــط کش ــت  های غل ــال سیاس ــر از آن اِعم و بدت
شکســت خورده در جهــان و حتــی در ایــران کــه بارهــا امتحــان خویــش را پــس داده، نیــز یکــی از 
ــن سیاســت  ها، اجــرا و توســعة طرح  هــای ویرانگــر  ــداول در کشــور اســت. یکــی از ای اشــتباهات مت
انتقــال آب میان حوضــه  ای اســت کــه کمــاکان دولــت و برخــی از نهادهــا طرفــدار آن هســتند؛ حــال 
آنکــه تبعــات ایــن انتقــال در حــوزة باالدســت ویرانگــر اســت. بــرای دســت یافتــن بــه راهــکار، بایــد 
ــز  ــز )مقصــد( مســئله  یابی و راهگشــایی صــورت گیــرد. بایــد مقتضیــات حوضــة آبری در حوضــة آبری
ــز  ــرد آمایــش ســرزمین( و حوضــة آبری ــه راهب ــکا ب در چارچــوب توانمنــدی و پتانســیل منطقــه )ات
)اقلیــم حوضــه، هیدرولــوژی حوضــه، وضعیــت صنعــت، نــوع کشــاورزی، حــذف یــا جایگزینــی برخــی 
محصــوالت نامناســب در چارچــوب وضعیــت آبــی و اقلیمــی و ...( بررســی و حــل شــود. بــا ایــن حــال، 
نویســندگان ضمــن آسیب  شناســی مســئلة حکمرانــی آب در کشــور، در چارچــوب توصیه  هــای 
سیاســتی )عملــی و نظــری( راهکارهایــی را ارائــه کردنــد. ســوای از راهکارهــای نظــری و مدیریتــی، 
ــد: 1. اصــالح کشــاورزی در چارچــوب اصــل  ــه ســه الگــوی عملی  ان ــد ب نویســندگان به شــدت معتق
توســعة پایــدار )زیــرا کشــاورزی بیــش از 90 درصــد آب کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت(؛ 2. 
جمــع  آوری روان  آب  هــا )زیــرا آب  هــای بی  هزینــه و بی دردســری هســتند کــه طبیعــت مجانــی اعطــا 
ــاد اســت(؛ 3.  ــع زیرزمیــن و ســایر اســتفاده ها زی ــه مناب ــرای تزریــق ب کــرده و حجــم ایــن آب  هــا ب
اســتفاده و بازیابــی پســاب  ها و آب  هــای خاکســتری )زیــرا هماننــد روان آب  هــا، آب برگشــتی ناشــی 
ــوان  ــی می  ت ــة اصول ــا تصفی ــه ب ــد ک ــکیل می  ده ــد را تش ــا 70 درص ــی ت ــم فراوان ــاب  ها حج از پس
در بخــش آب  بــر کشــاورزی و حتــی مصــارف خانگــی بــه کار گرفــت و بخشــی از تنش  هــای آبــی را 

جبــران کــرد(.  
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