
Autumn 2019, Volume 7, Number 3

410

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

Research Paper
Policymaking and Water Crisis in Iran

1. Assistance Professor of Political Science, Department Political Science, Faculty Law and Politic, Ferdowsi University of Mashahd, 
Mashahd, Iran.
2. PhD Student of Political Science, Department Political Science, Faculty Law and Politic, Ferdowsi University of Mashahd, Mashahd, 
Iran.

*Ruhollah Islami1 , Ahmad Rahimi2 

The water crisis in Iran for nearly two decades has become an important concern for people 
and politicians and has always been raised in the media. Locating in dry and semi-arid belt 
and low rainfall, there are few water resources in Iran. Resource management should offset 
water scarcity through a variety of methods, due to population growth and agricultural and 
industrial development . The government has the most important role in this regard, which 
needs to have a good policy for water management. However, at the present moment water 
crisis is not considered as a priority for policymakers, and the lack of a well-structured program, 
as well as poor performance of the authorities has worsened the country’s water resources. 
Various institutions are involved in water resources management, which are generally divided 
into policy and executive institutions. Water resources policymakers have not yet come up with 
coherent and clear policies for understanding the water crisis and for a genuine crisis resolution. 
In the area of executive bodies, every water-related entity, regardless of the water crisis and 
the consequences of implementing sectoral policies on water resources, is trying to meet its 
organizational goals. The lack of expertise and coherent policies in the face of the water crisis 
and the implementation of sectoral policies without sufficient attention to water scarcity have 
put the country’s development policies on the water resources and the challenges of the water 
crisis are constantly increasing. The main question of the article is what is the policy of water 
in Iran since 2001? Based on this question, our hypothesis is that the water crisis is not well 
positioned in macroeconomic policy, leading to a lack of clear and comprehensive planning for 
the crisis and that existing programs are partly due to lack of coordination between institutions 
and agencies. The water crisis has not finally come to end. 
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بحران آب در کشور ما ایران، نزدیک دو دهه است که تبدیل به مسئله ای مهم برای مردم و سیاست مداران 
کشور شده است و در چند سال اخیر یکی از موضوعاتی است که همیشه در رسانه ها مطرح شده است. 
ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشک و نیمه خشک، منابع آبی کم و نزوالت جّوی کمی دارد. این 
مسئله کمی آب با توجه به رشد جمعیت و توسعه کشاورزی، شرب و صنعت باید با مدیریت منابع آب و 
با استفاده روش های متنوع جبران شود. دولت در قبال این موضوع مهم ترین نقش را در ایران دارد که باید 
سیاست گذاری مناسبی در جهت مدیریت آب انجام دهد. ولی در حال حاضر به بحران آب به عنوان یکی 
از اولویت های اصلی کشور توجه کافی نمی شود و نبود برنامه مدون و کارکرِد بخشی سازمان های مختلف 
در زمینه آب باعث بدترشدن وضعیت منابع آبی کشور شده است. از منظری نهادگرایانه، نهادهای مختلفی 
در مدیریت منابع آب دخیل هستند که به صورت کلی به نهادهای سیاست گذار و اجرایی تقسیم می شوند. 
نهادهای سیاست گذار در زمینه منابع آب در کشور ما هنوز نتوانسته اند به سیاست های منسجم و مشخص 
در زمینه درک بحران آب و چاره جویی اصولی بحران دست یابند. در بخش نهادهای اجرایی نیز هر نهاد 
مرتبط با آب در کشور بدون توجه به بحران آب و تبعات اجرای سیاست های بخشی بر منابع آب، سعی در 
تأمین آب بیشتر در راستای اهداف سازمانی دارد. نبود سیاست های منسجم و کارشناسی برای مواجهه با 
بحران آب و اجرای سیاست های بخشی بدون توجه کافی به کمبود منابع آب باعث شده که سیاست های 
توسعه ای کشور بر منابع آب فشار زیادی وارد کرده و چالش های بحران آب هر روز بیشتر شوند. سؤال اصلی 
مقاله عبارت است از اینکه سیاست گذاری آب در ایران از سال 1380 به بعد چگونه بوده است؟ بر اساس 
این سؤال فرضیه ما این است که بحران آب در سیاست گذاری کالن کشور جایگاه مناسبی نداشته و این 
امر باعث عدم برنامه ریزی مشخص و جامع نگر برای مواجهه با بحران شده است و برنامه های موجود نیز به 

علت بخشی بودن و عدم هماهنگی نهادها و سازمان های متولی امر آب به سرانجام مناسبی نرسیده است.
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مقدمه

الگوی مصرف بسیار اسراف کارانه، تغییرات اقلیمی منجر به کاهش بارش باران و برف، بدموقع و سیل آسا بودن 
بارش ها، همراه با عدم سیاست گذاری و برنامه ریزی برای مدیریت منابع آب منجر به بحران آبی شده است که 
نشانه های آن از سیستان تا دریاچه ارومیه و از خوزستان تا حتی شمال کشور در حال ایجاد مسائل و تبعات 

اجتماعی و اقتصادی است.

دولت کشور ما به معنی کلی آن مثل سایر کشورهای دنیا در مقابل مسائل و بحران های اساسی مبتالبه کشور 
چه در مورد پیگیری و چه در مورد حل بحران مسئولیت اساسی دارد. امروزه ثابت شده است که انسان به کمک 
هوش و تکنولوژی و همچنین با برنامه ریزی به راحتی می تواند بر سختی ها و جبرهای طبیعت غلبه کند. در 
موضوع آب نیز تکنولوژی و مدیریت انسانی به خوبی توانسته به محدودیت ها و کمبودهای منابع آبی غلبه کند. 
کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته و در سال های اخیر تغییر اقلیم باعث کاهش بارندگی شده 
است؛ همچنین به شدت الگوی مصرف کشاورزی و شرب اسراف کارانه و کم بهره ور است، به همین دلیل نیازمند 

برنامه جامع و علمی برای مواجهه با این شرایط است و دولت مهم ترین نقش را در این زمینه دارد.

مجموعه دولت متشکل از نهادها و سازمان های مختلفی است که هرکدام وظایف خاص خود را دارند و 
ریاست جمهوری و نهادهای باالدستی عامل هماهنگ کننده این نهادها هستند. در موضوعات کالن که به 
نحوی نهادهای مختلف را درگیر می کند، چند نهاد به انحای مختلف در مورد موضوعی مثل آب ذی نفع 
هستند. بدین وسیله در سیاست گذاری آب ایران نهادها و سازمان های مختلفی درگیرند و هرکدام بنا به وظایف 
و مأموریت های سازمانی خود در مورد مدیریت و مصرف آب برنامه ریزی و عمل می کنند که البته نهادهای 

باالدستی و تصمیم گیر کالن در هماهنگ کردن و تعیین راهبردهای آن ها نقش مهمی دارند.

شیوه فعلی مدیریت آب و کشاورزی و درنتیجه برداشت بی رویه از منابع آبی موجود، نمایانگر مشکالت اساسی 
در مواجهه با شرایط آبی کشور است. طبیعت بیابان ایران که زندگی در آن نیازمند دقت بسیار زیاد در استفاده 
و مدیریت آب است، به بدترین شیوه، در این سال ها استفاده و مدیریت شده است. هریک از نهادهای دخیل و 
ذی نفع در مورد آب به نحوی در پدید آمدن الگوی استفاده کنونی و مدیریت بد مقصر هستند و به عالوه بین 
این نهادها و در باالدست آن ها هیچ گونه مدیریت مؤثری وجود نداشته است که بخواهد و بتواند از تأمین منافع 

بخشی نهادها جلوگیری کند و آن ها را در جهت پایداری منابع آب مدیریت کند. 

1. ادبیات موضوع

در حوزه دانشگاهی مقاالت زیادی در مورد بحران آب از دیدگاه های گوناگون نوشته شده است که بیانگر 
اهمیت موضوع است؛ برای مثال محمدی کنگرانی و رفسنجانی نژاد در مقاله ای با عنوان » بررسی ساختار قدرت 
در شبکه سیاست گذاری و مدیریت آب در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران« به این نتیجه می رسند 
که توزیع قدرت میان نهادهای بخش آب به خوبی صورت نگرفته و ارتباط محکمی بین نهادهای تصمیم گیرنده و 
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اجرایی در بخش آب وجود ندارد. اسماعیلی فرد و کاوه فیروز در مقاله ای با عنوان »آسیب شناسی سیاست گذاری 
آب در ایران« به این موضوع رسیده اند که علت وضعیت کنونی آب فراتر از ضـعف هـاي بخشـی، معطـوف بـه 
سـطح مرجعیت و فلسفه و دکترین است که بر مبناي احترام به طبیعت و توسعه پایـدار شـکل نگرفتـه است. 
اقبالی در مقاله ای با عنوان »بحران آب: چالش ها و راهکارها« می گوید که کشور ما به لحاظ اقلیم و منابع آب 
موجود برای توسعه کشاورزی فاقد مزیت اقتصادی است و سیاست ها باید به توسعه بخش های کم آب بر مثل 
صنعت، خدمات و فناوری اطالعات تغییر اولویت دهد. سعی ما در این مقاله بر این است که بحران آب را از این 
زاویه بنگریم: در مورد مدیریت آب هریک از نهادها رویکرد بخشی دارند و هیچ نهاد باالدستی وجود ندارد که به 
اولویت بحران آب به خوبی واقف و سعی در برنامه ریزی جامع نگرانه و فرانهادی برای حل بحران آب داشته باشد.

2. روش شناسی پژوهش

نهاد عبارت است از روش تنظیم روابط انساني ـ اجتماعي و چگونگي انجام امور و رفتارهاي اجتماعي. به 
بیان دیگر نهاد عبارت است از سازوکارها، قواعد، رویه ها، سازماندهي ها، هنجارها و غیره که روابط اجتماعي را 
در جهت و هدفي خاص و با ویژگي هایي مشخص ساماندهي می کنند. دو عنصر اصلي مفهوم نهاد را می توان 
»روش«و »ارتباط« دانست. نهاد »روش« تنظیم »ارتباطات« انسانيـ  اجتماعي است. این تعریف کاماًل موسع 
است و بسیاري از جنبه های زندگي اجتماعي و فردي را دربر مي گیرد. هرچه دامنه تعریف را از کلیه سازوکارها 
و قواعد به سوي سازوکارها و قواعد رسمي یا سازمان هاي رسمي جهت دهیم به سوي تعریفي مضیق از نهاد 
حرکت کرده ایم. براي کارآمدي تحلیل همواره باید تا حدودي از تعاریف و تفاسیر بسیار موسع از نهاد فاصله 
گرفت و بر ابعاد و متغیرهایي خاص از نهاد تکیه کرد. از سوي دیگر باید مکانیسم هاي علّي و کارکردي، نهاد را 
کشف و بازشناسي کرد تا بتوان چگونگي تأثیر نهاد بر متغیرهاي وابسته را شناسایي کرد (اشتریان، 2008: 6-5).

 نهادها در اشکال مختلف آن، حیات انساني را دربر گرفته اند و کـنش های فـردي و جمعـي بـه شدت تحت 
تأثیر جهت دهنده این نهادهاست. هرچند مطالعه اشکال مختلف نهادهـا از ذهنـي ترین (مانند هنجارها و عادات ) 
تا عینی ترین آن ها (سازمان هاي تشکیل دهنده دولت) همواره مـورد توجـه مطالعه کنندگان کنش هاي فردي و 
جمعي انسان بوده است. به رغم تنوع شـدید دروني، نقطه تمرکز و تأکید اصلي این رویکردها بر این نکته است 
که نهادهـا در اشـکال مختلـف آن، هم بر روندها و هم بر نتایج کنش هاي سیاسي تأثیر می گذارند و بدون توجه 
به نقـش شـکل دهنده این متغیرها در حیات اجتماعي، تبیین هاي ما از پدیده ها تبیـین های نـاقص و یک سـویه 
خواهد بود. نهادگرایان نشان می دهند کـه چگونـه نهادهـا بـا سـازوکارهاي بسـیار پیچیده، هـم محدودیت هایي 
بر رفتار کنشگران اعمال می کنند و هم از خصلتي امکان ساز برخوردارند. نهادها از این طریق رفتار کنشگران 
را در مسیر خاصي جهت می دهند. ولي این بـدان معنـا نیست که رابطه نهادها و کنشگران، رابطه یک سویه و 
ایستاست. نهادگرایـان می کوشـند تـا ذیل ارائه تبییني از مقوله »تغییر نهادي«، رابطه دوسویه و متقابل نهادها 

و کنشگـران و بـه تبـع آن، رابطه ساخت نهادي و ساخت اجتمـاعي را تبیـین کننـد (کاظمی، 2013: 2).

نهادهاي سیاسي، بیان کننده انتخاب هاي خاصي درباره چگونگي شکل گیري روابط سیاسي هستند. این 
نهادها داراي ماهیتي هستند که به طور مداوم در اعضاي یک جامعه دستوراتي را مبني بر اینکه آنان باید در 
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تعقیب اهداف سیاسي به شیوه خاصي عمل کنند، القا می کنند. این روش، نهادهاي سیاسي را به عنوان نهادهایي 
که ضرورتاً حامل اجزای هنجاري هستند، تعریف می کند (اشتریان، 2008: 6).

بخش مهمي از بررسي نقش نهادها در عرصه اجتماعي و سیاسي، بر نقـش دولـت و نهادهـاي رسمي دولتي 
در عرصه اجتماعي، سیاسي و اقتصـادي متمرکـز اسـت. مناسـبات سـازماني درون سازمان هاي تشـکیل دهنـده 
دولـت، الگوهـاي مداخلـه اي آن ها در اقتصـاد و زنـدگي اجتمـاعي و خط مشي هاي آن ها، همگي بر موقعیت 
کنشگران، روندهاي اجتماعي، اقتصادي و سیاسي مؤثرنـد (کاظمی، 2013: 14). از دیدگاه نهادگرایان دولت را نباید 
به مثابه یک کل منسجم و یکپارچه در نظر گرفت، بلکه دولت عبارت از مجموعه اي از نهادها به همراه طیف متنوعي 
از افراد است که در درون آن به حداکثرسازي مطلوبیت خود مشغول اند. این افراد مانند هر فرد دیگری تحت تأثیر 

عقالنیت محدود و رفتار فرصت طلبانه در جست وجوي حداکثرسازي نفع خویش هستند (مؤمنی، 2006: 138).

سیاست هاي دولتي همچون سیاست بهداشتي، سیاست صنعتي، سیاست کشاورزي و غیره تحت تأثیر 
شبکه اي از هنجارها و ارزش ها و ارتباطات غیررسمي تعیین می شوند. به بیان دیگر و به عنوان مثال برداشت ها 
و تفسیرهاي خاص از عدالت، توجه به مقتضیات اجتماعي یا ارتباطات غیررسمي محافل سنتي، صاحبان نفوذ 
یا گروه هاي تخصصي ـ حرفه اي یا رفتارها و برهم کنش بین صاحب منصبان دیواني و تکنوکرات ها و اموري از 

این قبیل می تواند از جمله متغیرهاي نهادي تأثیرگذار بر سیاست ها و حکومت ها باشد (اشتریان، 2008: 8).

عوامل نهادي از یک سو در سازمان هاي تصمیم گیـري بـر میزان قدرتي که هریک از کنشگران در تعیین 
نتایج تصمیم گیري دارند، تـأثیر می گذارنـد. از سوي دیگر، موقعیت سازماني با ایجاد مسئولیـت ها و برقــراري 
روابــط میـان کـنشگـران، بـر تعریف آن ها از منافع خودشان تأثیر می گذارد. از این طریق، عوامل سازماني 
هم نوع تأثیرگـذاري و هم میزان تأثیرگذاري یک کنشگر را مشخص می کنند. در جریان ستیزه های سیاسي و 
رقابت بازیگران براي کسب موقعیت و سهم بیشتر از منابع کمیاب مورد تقاضا در جامعـه سیاسـي، هـریک از 
نهادها بنا به ماهیت و سرشت خـود، در نحـوه بـازي کـنشگـران، منـافع آن ها، موقعیـت فرادست یا فرودست 

آن ها در جریان ستیزه تأثیر می گذارنـد (کاظمی، 2013: 14-13).

دستگاه های دولتی هریک بنیان شـناختی متفـاوتی از واقعیـت دارنـد و سیاست و اقدام گوناگون و گاه در 
تضاد با دیگري برمی گزیننـد. ایـن مسـئله را بـا ارتباط دادن به پدیده کوتاه مدت سیاستی، بغرنج تر خواهیم 
یافت. به این دلیل که در بـازه های زمانی کوتاه مدت مدیریت ها ـ که حداکثر به عمر یک دولت (چهار یا هشت 
سال) استـ  شاهد تغییر مرجعیت هاي اقدام عمومی هستیم و این مسئله تغییرات حاد سیاستی را بـه دنبـال 
دارد؛ اینکه عالوه بر لزوم هماهنگی در مرجعیت بخش، نیازمند هماهنگی در مرجعیت هـا در سطح کالن 
هستیم (اسماعیلی فرد و کاوه فیروز، 2017: 188)؛ بنابراین نهادها و اهداف و برنامه های نهادها بر رفتارهای افراد 
تأثیرگذارند و به رفتار فرد جهت می دهند و فرد بر اساس محدودیت ها و امکاناتی که نهاد برای او قرار می دهد 
عمل می کند. حال نهادها در برخورد با موضوعات گسترده که در زیر عنوان یک نهاد قرار ندارند، با توجه به 
مأموریت و رویه های خود با موضوع برخورد می کنند. این امر از سوی چندین نهاد در یک نظام باعث تداخل و 
تضاد دیدگاه ها و منافع نهادها و افراد عمل کننده در داخل نهادها می شود. این تداخل، بخشی نگری و تضاد اهداف 
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و برنامه ها، باعث عدم توجه همه جانبه نگر و جامع توسط نهادها به موضوعات کالن در سیاست گذاری می شود. 
این مسئله ای است که در کشور ما در مورد مدیریت منابع آب به وجود آمده و هیچ کدام از نهادهای درگیر این 
موضوع کالن، با توجه به ویژگی های بخشی نگر خود دید کالن ندارند و بحران آب کشور برای آن ها اولویت ندارد.

3. یافته های پژوهش

3-1. بحران آب در ایران

سیاست های اقتصادی با تمرکز بر اصالحات ارضی، توسعه اقتصادی در بیابان و قیمت گذاری آب در 50 
سال گذشته ، کمبود آب در ایران را تشدید کرده است. توزیع دوباره زمین به کشاورزان روستایی پس از انقالب 
اسالمی، منجر به تغییر سیستم کشاورزی ایران شده است. آبیاری به سرعت خارج از ظرفیت سیستم های آب 
سنتی گسترش یافته و منجر به افزایش مصرف کود و آفت کش ها شده است. حفر چاه در سراسر ایران باعث 
کاهش قابل توجه سطح آب در مناطق آبیاری شده و باعث رقابت در عمیق ترسازی چاه ها شد. وزیر نیروی 
ایران، حمید چیت چیان، تخمین می زند که برداشت حداقل 100 میلیارد مکعب متر آب از سفره های آب در 
سال های اخیر منجر به شورشدن چاه زمین های کشاورزی و کاهش دسترسی به آب های زیرزمینی شده است.

قیمت گذاری آب نیز نقش مهمی در به وجود آمدن این وضعیت آب در ایران دارد. آب های زیرزمینی برای تمام 
استفاده کنندگان رایگان بوده و هزینه ای برای آبیاری نمی پردازند. به عالوه، یارانه های دولتی قیمت های انرژی را 
به طور قابل توجهی کاهش داده و این یعنی استخراج آب های زیرزمینی ارزان بود و این باعث بهره برداری بیش 

از حد منابع آب شده است (لهان، 2014: 5).

آب و فراهم کردن پایدار آن برای مصارف کشاورزی، صنعت و شرب در نواحی خشک و نیمه خشکی مثل 
ایران یکی از مهم ترین اولویت های دولتمردان باید باشد. ایران اکنون با چالش های زیست محیطی فزاینده ای 
مواجه است که در حال حاضر برای ثبات این کشور در بلندمدت بسیار خطرناک تر از تهدید دشمنان خارجی یا 
منازعات سیاسی داخلی محسوب می شوند. طبق گزارش »سازمان جنگل ها، مراتع، و آبخیزداری ایران« که در 
اواسط سال 2013 منتشر شده بود، بیش از دو سوم خاک ایران ـ در حدود 118 میلیون هکتار ـ به سرعت در 
حال تبدیل شدن به بیابان است. عیسی کالنتری، مشاور رئیس جمهور وقت در گفت وگویی با روزنامه »قانون« 
هشدار داده بود که »مشکل اصلی ای که ما را تهدید می کند و از اسرائیل، و آمریکا و دعواهای سیاسی و غیره 
خطرناک تراست...این است که فالت ایران دارد غیرقابل سکونت می شود...اگر وضعیت اصالح نشود، ایران 30 
سال دیگر کشور ارواح می شود«. وی در این مصاحبه به شرح آینده هشدارآمیز دریاچه های خشک شده و 
سفره های خالی آب های زیرزمینی می پردازد که احتماالً میلیون ها ایرانی را وادار به ترک محل سکونت خود 
خواهد کرد. طبق شاخص عملکرد زیست محیطی سال 2012 که از سوی دانشگاه های یِیل و کلمبیا انجام شد 
و 22 فاکتور محیطی چون منابع آب، آلودگی هوا، تنوع زیستی و تغییرات آب وهوایی را مورد بررسی قرار داده 

بود، ایران از میان 132 کشور مورد مطالعه، در جایگاه 114 قرار گرفت (میشل و آینده بان، 2015).
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بر اساس پژوهش »گروه تحقیقاتی آیند ه بان« که 100 مشکل و مسئله اساسی جامعه ایران در سال 1396را 
فهرست کرده است، مسئله دوم (بحران آب)،مسئله هشتم (پیامدهای بحران آب)، مسئله سی و سوم (نزاع های 
آب بر سر انتقال آب در داخل ایران و با کشورهای همسایه) و مسئله سی و نهم (آلودگی های آب) به طور مستقیم 
به موضوع آب مربوط هستند (آینده بان، 2017). این امر به خوبی بیانگر اولویت بحران آب و لزوم رسیدگی دولت 
به آن است. دو شاخص زیر از معتبرترین شاخص هایی است که همواره براي تعیین بحران آب مورد استناد قرار 

می گیرد: الف) شاخص فالکن مارک؛ ب) شاخص سازمان ملل.

3-1-1. شاخص فالکن مارك

 فالکن مارک دانشمند سوئدي است در مطالعات خود بحران آب را بر اساس مقدار سرانه منابع آب تجدیدپذیر 
ساالنه هر کشور تعریف کرده است. بر این اساس کشورهایی که داراي سرانه منابع آب ساالنه تجدیدپذیر بیش 
از 1700 متر مکعب هستند، جزء کشورهایی با تنش آبی محسوب می شوند و کشورهایی که داراي سرانه آب 
تجدیدپذیر کمتر از هزار مترمکعب در سال هستند، جزء کشورهایی با کمبود آب هستند. اگر سرانه آب کشوری 
کمتر از متر 500 مکعب در سال باشد، فشار بسیار شدیدي به آن کشور تحمیل می شود (بزی، خسروی، جوادی 

و حسین نژاد، 2010: 5-4).

با توجه به رشد جمعیت در ایران، سرانه منابع آب تجدید شونده ساالنه که در سال 1335، 7 هزار متر مکعب 
بوده، در سال 1375 به 2 هزار مترمکعب کاهش یافته و پیش بینی می شود که تا سال1400 به حدود800  
مترمکعب کاهش یابد که پایین تر از مرز کم آبی (1000 متر مکعب) است. با توجه به تقسیم بندی سازمان ملل 
متحد، در سال مزبور ایران نه تنها شرایط تنش و فشار ناشی از کمبود آب را تجربه خواهد کرد، بلکه وارد شرایط 

کمیابی شدید آب می شود (تجریشی و ابریشم چی، 2004: 25).

3-1-2. شاخص سازمان ملل کمیسیون توسعه پایدار 

 سازمان ملل میزان درصد برداشت از منابع آب تجدیدپذیر هر کشور را به عنوان شاخص اندازه گیری بحران آب 
معرفی کرده است. بر اساس شاخص سازمان ملل، هرگاه میزان برداشت آب یک کشور بیشتر از 40 درصد کل 
منابع آب تجدیدپذیر آن باشد، این کشور با بحران شدید آب مواجه است و اگر این مقدار در حد فاصل 40 تا20 
درصد باشد، بحران در وضعیت متوسط و چنانچه این شاخص بین 20 تا 10 درصد باشد، بحران درحد معتدل 
و براي مقادیر کمتر از 10 درصد، این کشور بدون بحران آب یا داراي بحران کم است (بزی و همکاران، 2010: 
4-5). به گفته رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا هم اکنون 88 درصد از منابع آب تجدیدپذیر 
در کشور مصرف می شود و 63 درصد از آب شرب کشور از طریق منابع زیرزمینی تأمین می شود (میدانی و 
تجارت نیوز، 2016). طبق این شاخص ما در بحران شدید آب قرار داریم. بنابراین شاخص ها و اظهارات مقامات 
دولتی مسئول در زمینه آب، بحران آب به وضع خطرناکی رسیده و هر روز با توجه به مصرف بی رویه آب و 

تغییرات آب و هوایی تشدید کننده وضعیت آب در ایران بدتر می شود.
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3-2. اسناد باالدستي و مستندات قانوني در بخش آب

تا قبل از سال 1347 کماکان نظام حقوق آب ایران مبتني بر حقوق خصوصي بود و مشکالت و معضالت 
مرتبط با منابع آب زیرزمیني در حیطه مسائل ملي گنجانده نمي شد، اما با تصویب قوانیني از جمله: »اصالحات 
ارضي (1343)«، »قانون حفظ و حراست منابع آب هاي زیرزمینـي کشـور (1345)« و »قانون آب و نحوه 
ملي شدن آن (1347)«، جایگاه دولت به عنوان نهاد مـدیریت منابع آب کشور روز به روز پررنگ تر و بهره بـرداري 
از منـابع آب زیرزمینـي وارد عرصـه حقوق عمومي شد. مصادف شدن این اتفاقات با ورود و نهادینه شـدن جنبـه 
سـخت افـزاري تکنولوژي (حفر چاه) باعث شد تا به مرور زمان، نظام مشارکت و نظارت مـدني در جهـت 
بهره برداري پایدار از منابع آب زیرزمیني جاي خود را به بهره برداري فردي ناپایدار دهد. پس از انقالب اسالمي و 
با تصـویب قـانون توزیـع عادالنـه آب (1361) تأثیرگـذاري دولت در فرایند مدیریت منابع آب بسیار پررنگ تر 
از قبل شد (مـاده 1 قـانون توزیـع عادالنـه آب، 1361) و با تغییر در حقـوق مالکیـت و نحـوه مـدیریت منـابع 
آب زیرزمینـي، مشـارک مدني در بهره برداري پایدار از منابع آب زیرزمیني کاهش یافت، سـازوکار حقـوقي 
کارآمـدي که باعث می شد تعادل بین برداشت و تغذیه آب هاي زیرزمیني برقرار باشد به  هم خورد و جـاي خود 
را به بهره برداري ناپایدار و در نتیجه عدم پایداري منابع آب زیرزمیني داد (فرزانه، باقری و رمضانی قوام آبادی، 
2017: 70-71). این فرایند باعث شد که نهادهای سنتی تنظیم کننده بهره برداری از منابع آب جای خود را به 

دولت و نهادهای دولتی دهند و مشکالت سیاست گذاری آب شروع شود.

اسناد باالدستی و فراتر از نهادهای اجرایی موضوع آب در کشور که به وسیله دولت و نهادهای قانون گذار 
حکومتی طراحی شده اند، کم نیستند و حداقل در نظر، به ابعاد مختلف موضوع آب پرداخته اند. ولی مشکل، 
عالوه بر مشکالت کارشناسی، عدم توجه به اسناد توسط نهادهای اجرایی و مشکالت اجرایی آن هاست. اسنادی 
مثل سند چشم انداز، سیاست های کلی برنامه های توسعه، سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف، سیاست هاي 
کلي اقتصاد مقاومتي، سیاست هاي کلي نظام درخصوص منابع آب و سیاست هاي توسعه و تکامل جمهوري 
اسالمي ایران وجود دارند که هرکدام با وجود ضعف هایی کوشیده اند نگاهی به موضوع آب و بحران آن داشته 

باشند. بخش های مربوط به آب این اسناد در ذیل آمده است:

الف) سند چشم انداز جمهوري اسالمي ایران در افق سال 1404:

 بند 37. ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره وری عوامل تولید انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب و خاک و غیره؛

بند 40. توجه به ارزش های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و 
مصرف آن و مهار آب هایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از منابع آب های مشترک.

ب) سیاست هاي کلي برنامه ششم توسعه:

از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل،  اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی   بند 28. 
مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطالعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی و افزایش ضریب نفوذ 

فناوری های پیشرفته در آن ها.
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ج) سیاست هاي کلي اصالح الگوي مصرف:

 بند 8. ارتقای بهره وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام بخش ها به ویژه بخش کشاورزی در چارچوب 
سیاست های زیر:

- طراحی، تدوین و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب در بخش های مختلف و بهنگام سازی آن؛

- اعمال سیاست های تشویقی و حمایتی از طرح های بهینه سازی استحصال، نگهداری و مصرف آب؛

- تدوین و اعمال استانداردها و ضوابط الزام برای کاهش ضایعات آب، پایش کیفیت منابع آب و جلوگیری از 
آلودگی آب ها؛

- اصالح الگوی کشت و اعمال شیوه های آبیاری کارآمدتر، ایجاد سامانه های بهینه تأمین و توزیع آب شرب 
و بهینه سازی؛

- تخصیص و مصرف آب در بخش تولید بر اساس ارزش راهبردی و اقتصادی بیشتر؛

- برنامه ریزی برای استفاده مجدد و بازچرخانی آب؛

- تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی مناسب برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب، به ویژه در سفره های 
زیرزمینی دارای تراز منفی و اعمال مدیریت خشکسالی و سیل، سازگار با شرایط اقلیمی.

د) سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي:

 در این سیاست ها بند مستقیمی مرتبط با بخش آب وجود ندارد و ارتباط سایر بندها با بخش آب به طور 
غیرمستقیم است.

ه) سیاست هاي کلي نظام درخصوص منابع آب:

- ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه های 
آبریز کشور؛

- ارتقای بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و 
مصرف آن؛

- افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق 
ممکن؛

- تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح های سد و آبخیزداری و آبخوانداری و شبکه های 
آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آب های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم 

در استحصال و بهره برداری؛
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- مهار آب هایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از منابع آب های مشترک.

و) سیاست هاي توسعه و تکامل جمهوري اسالمي ایران، 1359:

- این سند با تأکید بر خودمدیری، دولت را از ضرورت توجه به بسیاری از فعالیت ها فارغ کرده و به گونه ای با 
مطرح سازی نوعی سازوکار خودکنترلی اجازه می دهد که دولت نه از طریق درگیری های اداری و اجرایی، بلکه 
از طریق اهرم های عمومی سیاست مالی، اعتباری و سایر سیاست های اقتصادی، اولویت های خود را اعمال کند.

 ز) راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب، که در 18 بند به مدیریت، بهره برداری، اسالح ساختار و غیره در 
مورد منابع آب می پردازد (عبدالمنافی و مظاهری، 2016: 7-6).

همان طور که جدول شماره 1 نشان می دهد، توجه به بخش آب در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه نسبت به 
برنامه های توسعه چهارم و پنجم کمرنگ شده است. این امر در حالی است که علی رغم تحوالت اقلیمی، خشکسالی ها 
و کم آبی های اخیر و بحران آب به وجود آمده در کشور و همچنین اهتمام بسیاری از دستگاه ها و مراکز اجرایی و 
تحقیقاتی برای هشدار و مقابله با این امر و عواقب آن، انتظار بسیار بیشتری می رفت که موضوع آب در سیاست های 

کلی برنامه ششم توسعه جایگاه بیشتری داشته باشد (عبدالمنافی و مظاهری، 2016: 13).

برنامه ها و سیاست های کلی که برای مدیریت بهره برداری و حفاظت منابع آب نوشته شده اند دارای مشکالت 
و دیدگاه های غیرواقع بینانه ای است که در زیر چند نمونه از آن ها آورده شده است:

جدول 1. سیاست هاي کلي برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه (به طور مستقیم مرتبط با بخش آب)

متنسیاست هاي کلي برنامه توسعه

-برنامه سوم

برنامه چهارم

بند »19«ـ آمایش سرزمین مبتنی بر اصل حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی.
بند »37«ـ ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره وری عوامل تولید انرژی، سرمایه، نیروی کار، 

آب و خاک.
 بند »40«ـ توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در استحصال، 

عرضه، نگهداری و مصرف آن و مهار آب هایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از 
منابع آب های مشترک.

برنامه پنجم
بند »26«ـ توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب با تسریع در 

استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن و مهار آب هایی که از کشور خارج می شود با اولویت 
استفاده از منابع آب های مشترک.

برنامه ششم
بند »28«ـ اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، 

حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطالعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و 
کشاورزی و افزایش ضریب نفوذ فناوری های پیشرفته در آن ها.
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1. نبود سند جامع آب مورد قبول همه بخش ها؛ 2. نبود برنامه بلندمدت مدون و ارتباط آن با برنامه های 
توسعه پنج ساله؛ 3. غالب بودن تفکر سازه ای بر مدیریت بخش و اجرای برنامه ها 4. نبود هرگونه مکانیسم نظارت 
بر اجرای احکام برنامه؛ 5. ناهماهنگی بین دستگاه های متولی؛ 6. عدم انعطاف پذیری و تطبیق برنامه ها با شرایط 
خشکسالی و تغییر اقلیم؛ 7. شرایط نامناسب تخصیص اعتبارات؛ 8. ضعف شدید در ارتقای مبانی نرم افزاری 

مدیریت بخش (عبدالمنافی و مظاهری، 2016: 16).

دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی طی گزارشی اعالم کرد که مروری کلی بر 
مواد برنامه های توسعه قبلی و عملکرد آن ها در بخش آب نشان می دهد که با توجه به وضعیت نامطلوب کنونی 
بخش، این برنامه های توسعه در ارتقای بخش آب موفق نبوده اند. از مهم ترین نقاط ضعف این برنامه ها می توان به 
غالب بودن تفکر سازه ای در تدوین و عملکرد آن ها، ضعف شدید در ارتقای نرم افزاری بخش، غیرواقع بینانه بودن 
و عدم تطابق با شرایط موجود کشور اشاره کرد. در تدوین برنامه ششم توسعه اسناد باالدستی مختلفی وجود 
دارد که مهم ترین آن ها سیاست های کلی برنامه ششم توسعه است. متأسفانه علی رغم اهمیت بخش آب، نقش 
آن در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کم رنگ است. با توجه به بحران آب موجود در کشور و همچنین 
پیش بینی تداوم این بحران، لزوم تغییر جهت گیری ها در تدوین سیاست های برنامه ششم در بخش آب، کاماًل 

ضروری به نظر می رسد (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 2015).

نمونه دیگر قوانینی است که توسط مجلس شورای اسالمی در بخش آب به تصویب رسیده است: با توجه به 
تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع عادالنه آب که مغایر با تبصره »2 «ذیل ماده 23 قانون آب و نحوه ملی شدن آن 
مصوب سال 1347 است، قبح تجاوز بر منابع آب زیرزمینی از بین رفت و آغاز کاهش ذخایر استاتیک آب های 
زیرزمینی در دهه 60 به تدریج ملموس شد و در دهه 70 و 80 سرعت گرفت. در این قانون اساساً تشکل های 
بهره برداران نادیده انگاشته شده است و دولتی ساختن مطلق امور آب، هدف و مدنظر بوده است. گرچه وضع 
این قانون، در کوتاه مدت، توسعه کشت و اشتغال وسیع روستاییان را در پی داشت، ولی عاقبت این کار در 
سال 1393 به صورت افت بالغ بر 110 میلیارد مترمکعب کسری مخزن آب های زیرزمینی کشور جلوه گر  شد 
(عبدالمنافی و مظاهری، 2016: 10). سایر نواقص قوانین مرتبط با بخش آب را می توان به صورت زیر بیان کرد:

 ایجاد شرایط مجاز شدن تخلفات و ایجاد انگیزه و فرصت برای صحنه سازی و ایجاد مدارکی که منجر به اخذ 
پروانه برای چاه های غیرمجاز شود؛ عدم تعیین زمان و محدودیت زمانی برای مراجعه متخلفین جهت تعیین 
تکلیف تبصره »3« قانون توزیع عادالنه آب و قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه؛ عدم توجه به شرایط 
بحرانی آبخوان های کشور؛ عدم تصریح قید غیرمجاز برای چاه هایی که بدون توجه به قانون ایجاد شده اند؛ عدم 
جامعیت تعریف جرم و مجازات و نیز عدم تناسب بین جرم و مجازات در قوانین مصوبه؛ عدم توجه به ارزش 
اقتصادی آب و تعیین سهم و جایگاه آب در تولید از دیدگاه اقتصادی؛ عدم تفکیک نوع و سطح مجازات در 
مناطق آزاد و ممنوعه؛ عدم نیاز به کسب مجوز برای حفر چاه خانگی؛ دادن اختیار به کارگزار دولت در سلب 
مالکیت از قنوات متروکه یعنی سلب مالکیت بدون حکم دادگاه؛ ممنوعیت برداشت از سفره آبی با بیالن منفی، 
فارغ از سفره باالدست تغذیه کننده؛ ممنوعیت خرید و فروش آب و نفی اختیار قوای بازار در تعیین محل مصرف 
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بهینه؛ فقدان مکانیسم تعادل بخشی به دشت های ممنوعه؛ عدم توجه به مدیریت جامع منابع آب با لحاظ مبانی 
اقتصاد آب و آمایش سرزمین به عنوان محور برنامه ریزی (عبدالمنافی و مظاهری، 2016: 11).

بنابراین می بینیم که برنامه های کلی و قوانینی که برای مدیریت منابع آب توسط نهادهای باالدستی و مجلس 
شورای اسالمی نوشته شده است، مرکز توجهشان بهره وری آب، استحصال آب بیشتر چه از طریق بهره وری و 
چه از طریق کنترل آب های به هدر رونده (مثل آب های مرزی و مشترک!) و مواردی مثل کاهش ضایعات آب 
و آلودگی آب است. این برنامه ها به مسائلی مثل بازچرخانی آب، تعادل بین منابع و مصارف آب و نیز مدیریت 
جامع در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار پرداخته اند، ولی با نگاه به کارهای اجرایی نهادهای مجری 
بخش آب می بینیم که این قسمت برنامه ها در حال اجرا نیست. اگر به این برنامه ها از زاویه چاره سازی برای 
بحران آب بنگریم، می بینیم که در برنامه ها به راه حل اساسی بحران آب (کاهش مصرف آب و مدیریت تقاضای 
آب) نپرداخته اند. باید توجه داشت که ما از منابع آب بیشتر از ظرفیت تجدید شوندگی آن برداشت می کنیم و 
بنابراین باید هر برنامه ای برای مدیریت منابع آب، منجر به کاهش برداشت از منابع آبی و کاهش تقاضای آب در 

کشور شود وگرنه هر راه حلی بدون این نتیجه، بحران آب کشور را هدف نخواهد گرفت.

3-3. نهادهای درگیر در مورد آب و مدیریت بهره برداری آب

مدیریت منابع آب در کشور ما و استفاده کنندگان آن شامل نهادها و سازمان های دولتی و بخش هایی از جامعه 
مثل کشاورزان و صنایع آب بر است که هرکدام از آن ها بنا به دالیلی در موضوع آب و نحوه مدیریت آن حساس یا 
تصمیم گیر هستند. سازمان هایی مثل وزارت نیرو متولی تأمین آب در کشور هستند و نسبت به چگونگی مصرف 
و کاهش مصرف آب حساسیت های اقتصادی دارند. وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه کشاورزی و نیز سیاست 
خودکفایی در مواد غذایی نیازمند آب بیشتر و ارزان تر است. شورای عالی آب، مسئولیت هماهنگی نهادهای 
دخیل در امر آب را دارد، ولی بیشتر به حل تعارضات نهادهای ذی ربط آب می پردازد و سیاست گذاری مناسب 
برای حل بحران آب ندارد. سازمان محیط زیست نیز دارای دغدغه های زیست محیطی ناشی از کمبود و مصرف 
حقابه محیط زیست توسط عامل انسانی است. بنابراین چهار کنشگر اصلی بحران منابع زیرزمینی آب در ایران 

عبارت اند از: شورای عالی آب، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست.

3-4. سیاست های نهادهای دخیل در مدیریت منابع آب کشور

این چهار نهاد بر اساس برنامه های کلی اشاره شده در باال اقدام به سیاست گذاری و اجرای سیاست مدیریت 
منابع آب می کنند که در ادامه به سیاست ها و اقدامات آن ها می پردازیم.

3-4-1. سیاست های شورای عالی آب در مورد آب

  بر اساس قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و بر اساس ماده 10 این قانون، به منظور هماهنگی در 
سیاست گذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی به نام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، 
جهاد  کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت 
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محیط زیست، یک نفر از اعضای کمیسیون  کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسالمی 
به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیل  می شود. ریاست عالیه 
این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا با تصویب هیأت وزیران 
یا کمیسیون  مذکور در اصل 138 قانون اساسی برای دستگاه های ذی ربط الزم االجراست (مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی، 2000).

مصوبات شورای عالی آب، از زمان تشکیل آن تا دولت آقای روحانی تعداد کمی داشته و بیشتر بر این مبنا 
بوده است که بتواند منابع آبی را با بهره وری بیشتر در بخش کشاورزی و توسعه بخش کشاورزی پیش ببرد و 
مواد مصوبه آن بیشتر بر تسریع، بودجه دهی و اجرای طرح های سازه ای آب و نیز انتقال آب بین  حوضه ای و دریا 
تأکید داشت؛ مثاًل مصوبات جلسات چهارم (تأکید بر انتقال آب بین حوضه ای، اصالح الگوی مصرف و استفاده 
از آب صرفه جویی شده برای توسعه سطحی کشاورزی و توسعه طرح های آبیاری و زه کشی)، پنجم (توسعه 
طرح های آبیاری و زه کشی، تأمین مالی طرح های آبیاری، عدم احداث سدهای جدید و تشویق کشاورزان برای 
بهره وری آب) و ششم (طرح های آبیاری و زه کشی، تأمین مالی طرح های آبیاری و زه کشی، تکمیل سدها و 
سازه های آبی نیمه تمام و نظارت بر برداشت منابع آب زیرزمینی) درباره چنین مواردی بوده است. اما در دولت 
روحانی مصوبات شورای عالی آب به سمت درک بحران آب و چاره اندیشی برای مسائل اجتماعی و اقتصادی 
پیش آمده ناشی از بحران آب، جهت داده شده است. به عنوان نمونه مصوبه جلسه هشتم شورا بر وضعیت بحرانی 
منابع آب کشور و مشکالت پیش ِروی بخش آب و نیز بازنگری طرح های آبی و توسعه ای بر اساس مالحظات 

آبی و زیست محیطی تأکید شده بود. 

در جلسه نهم بر برخورد قانونی با برداشت بی رویه آب های زیرزمینی، اقدامات آگاهی بخشی و اطالع رسانی در 
مورد بحران آب، صرفه جویی حداکثری در مصرف آب کشاورزی، منوط کردن توسعه صنعتی صنایع آب بر به مجوز 
از وزارت نیرو جهت امکان تأمین آب آن ها و بررسی در مورد صادرات و واردات آب مجازی تأکید شده بود. در 
جلسه سیزدهم به حوضه آبریز زاینده رود پرداخته شده بود که مصوبات در راستای تأمین حداقلی سهم حق آبه بران 
و طرح های انتقال آب برای شرب شهرهای اصفهان، یزد و کرمان بود. مصوبه چهاردهم به رفع مشکالت تأمین 
آب شرب کالن شهرها، اصالح قیمت آب برای تأمین هزینه آب رسانی و صرفه جویی در مصرف آب شرب به دلیل 
هزینه باالی تأمین آن پرداخته است. در جلسه بیست ویکم بر تأسیس تصفیه خانه های فاضالب شهری در حوضه 
رودخانه کارون، زه کشی و بهبود کیفیت زهاب در بخش کشاورزی و مسئله کوه نمک سد گتوند تأکید شد. جلسه 
بیست ونهم شورا به مسائل تاالب ها و تأمین آب شرب شهری شیراز و زاهدان اختصاص داشت. در جلسه سی ام نیز 

به پیگیری و تدوین الگوی کشت در کشور با محوریت آب پرداخته شده است (وزارت نیرو: 2017). 

بنابراین مشاهده می شود که اقدامات شورای عالی آب به عنوان نهاد فرابخشی در امر آب هنوز به اهمیت و 
شدت بحران به وجود آمده واقف نیست یا توان واکنش و برنامه ریزی برای آن را ندارد و در سال های اخیر فقط 
به حل مشکالت ناشی از بحران آب پرداخته است. در حالی که مصرف آب در کشور بسیار بیشتر از ظرفیت 
تجدیدشوندگی منابع آبی است و باید این شورا، کاهش قاطع میزان مصرف آب، به ویژه در بخش کشاورزی و 
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برگرداندن آب مصرفی شهری و صنعتی به چرخه مصرف را مد نظر قرار دهد؛ گرچه عدم اجرا و اجرای ناقص 
همین مصوبات را توسط بخش های اجرایی را نیز نباید از نظر دور داشت.

 به عالوه به نظر می رسد که مقامات تصمیم گیر کشور ترجیح می دهند که برای یک بحران، به جای جلوگیری 
از وقوع آن، درمان پیدا کنند. مقامات کشور اقدامات متقابلی را در مقابل چالش های بحران آب انجام می دهند 
ولی در مقابل ریشه ها و علل آن اقدامی نمی کنند (مدنی الریجانی، 2005: 18). بنابراین اگر شورای عالی آب 
برای مدیریت منابع آبی کشور و مواجهه با بحران آب به وجود آمده، باید به عمق بحران آب از طریق تحقیقات 
علمی و میدانی پی ببرد، متوجه بخشی نگری به آب و علل به وجود آمدن بحران آب در سال های گذشته باشد و 

نهادهای اجرایی ملزم به اجرای سیاست های آن باشند.

3-4-2. سیاست های سازمان حفاظت محیط زیست در مورد آب

سازمان حفاظت محیط زیست یکی از نهادهایی است که در زمینه حمایت از منابع آبی به خصوص حقابه محیط 
زیست و جلوگیری از آلودگی آب ها نقش اساسی دارد. این سازمان که به طور مستقیم زیر نظر رئیس جمهور 
است بنا به علل قانونی و نیز عدم تمکین نهادهای دخیل در موضوع آب نتوانسته به وظیفه قانونی خود بپردازد. 
سازمان حفاظت محیط زیست طبق شرح وظایف خود، در رابطه با موضوع آب وظایف غیرمستقیم، مشورتی 
و نظارتی دارد و این وظیفه نظارتی بخش مهمی از راه حل بحران آب است. سازمان حفاظت محیط زیست 
وظایف زیر را در مورد آب دارد که انجام آن به نحو کامل می تواند مسائل زیادی از محیط زیست و منابع آب 

کشور حل کند: 

- ارزیابی ظرفیت قابل تحمل محیط در جهت بهره وری معقول و مستمر از منابع محیط زیست؛ 

- نظارت مستمر بر بهره برداری از منابع محیط زیست؛ 

- بررسی، مطالعه و تحقیق به منظور دستیابی یا حصول شناسایی در زمینه های زیر: عوامل آلوده کننده و 
مخرب محیط زیست در زمینه آب، هوا، خاک، مواد زائد، آفت کش ها، کودهای شیمیایی، سروصدا و نظایر آن ها؛ 

- چگونگی استقرار پدیده های عمرانی و توسعه کشور مانند واحدهای صنعتی، نیروگاه ها، سدها، مجتمع های 
کشاورزی و عمرانی و سکونت گاه های انسانی و نظایر آن؛ 

- استفاده از تکنولوژی سازگار با محیط؛ 

- تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی در زمینه های زیر: هوا شامل هوای آزاد، حد مجاز 
تخلیه کننده ها، طبقه بندی منابع و عوامل آلوده کننده آب و تغییر و تخریب مسیر رودخانه ها و انهدام تاالب ها و 

دگرگونی اکولوژیک دریاچه ها و دریاها (سازمان حفاظت محیط زیست، 2020).

ولی این وظایف گسترده در عمل انجام نمی شود و برای سیاست سازان کشور ما مسائل توسعه ای کم زحمت و 
بدون توجه به محیط زیست اولویت دارد و همان طور که در رسانه ها می بینیم عدم موافقت های سازمان محیط 
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زیست به راحتی در طرح های صنعتی، آبی( مثل انتقال آب و احداث سدها) و کشاورزی کنار گذاشته می شود و به 
آن توجه نمی شود و حتی در مواردی سران دولت با دستور، مانع اعتراض سازمان محیط زیست (که جزء وظایف 
ذاتی این سازمان است) به طرح های در تضاد با معیارهای زیست محیطی می شوند. مدیریت منابع آب ایران از 
بوروکراسي و پیچیدگي هاي سلسـله مراتبـي (پایگـاني) در فراینـد تصمیم سازي، تصمیم گیري، اجرا و ارزیابي 
بازخوردها رنج می برد. از طرف دیگر نگـاه بـه سازمان محیط زیسـت، نگـاهي حاشـیه اي و جنبـي اسـت، در 
حـالي کـه بایـد دامنـه عمـل و تصمیم گیري این سازمان بیشتر، کارآمدتر و با پشتوانه اجرایي محکـم تـر باشـد. 
امـروزه ایـن سازمان از جایگاه ضعیف تري نسبت به وزارت نیرو و وزارت جهـاد کشـاورزي برخـوردار است. این 
در حالي است که این سازمان باید قادر به وضع مقررات محیط زیستي و ارزیابي آسیب هاي احتمالي بر محیط 
زیست باشـد تـا گـام هـاي مهمـي در جهـت توسـعه پایـدار و متوازن برداشته شود (نصرآبادی، 2015: 84). 
این موارد نشان دهنده اولویت طرح های صنعتی و توسعه ای بر مسئله آب و محیط زیست است و نشان می دهد 

سیاست گذاران مسائل بحران آب را در اولویت های دسته چندم خود قرار می دهند.

3-4-3. سیاست های وزارت نیرو در مورد آب

وزارت نیرو در بخش آب عهده دار مدیریت پایدار منابع آب کشور و حافظ حقوق مرتبط با آب کشور در سطح 
کشورهاي همسایه و منطقه است. وزارت نیرو در بخش آب با درنظرگرفتن ارزش ذاتي، اقتصادي، امنیتي، 
سیاسي و زیست محیطي این ماده حیاتي به عنوان یکي از محورهاي اصلي توسعه پایدار و رکن اصلي آمایش 
سرزمین بر آن است تا با مدیریت پایدار کمي و کیفي منابع و مصارف آب، نسبت به عرضه آب مطمئن، کافي و 
قابل مصرف، متناسب با ظرفیت هاي ملي اقدام کند و از این راه نقش خود را در ارتقای بهداشت، رفاه اجتماعي 

و توسعه پایدار ایفا کند (وزارت نیرو، 2012).

وزارت نیرو در زمینه مدیریت منابع آب اقداماتی در جهت کنترل آب های مرزی و سدسازی انجام داده است، 
به عنوان مثال محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان بودجه در سخنانی گفت که 11/6 میلیارد دالر از صندوق توسعه 
ملی برای پنج طرح بزرگ در زمینه آب های مرزی اختصاص داده شد. 1/5 میلیارد دالر برای توسعه آب های 
استان بوشهر تخصیص یافت و همچنین 500 میلیون دالر برای آب های استان سیستان و بلوچستان استفاده 
شد. وی تأکید کرد: ما بر مهار آب های مرزی تأکید داریم که تا این مدت 27 سد ساخته و 15 سد آن آب گیری 
شده است. 110 کیلومتر سامانه آبی، 130 کیلومتر تونل در 36 شهر و هزار و 336 روستا ساخته شده است 
(ایلنا، 2017). این اخبار از زبان مقامات رسمی و برداشت از صندوق توسعه ملی بیانگر توجه دولت به کمبود آب 
در سراسر کشور است؛ ولی این توجه منجر به اقداماتی جهت رفع نشانه های بحران آب و تأمین آب بیشتر شده 
و به تأمین یکی از الزامات توسعه (آب) منجر شده، و نمی شود گفت که این موارد سیاستی در مورد مدیریت آب 
است. در حالی که در مورد وظایف وزارت نیرو چنان که آمد، مدیریت پایدار و حفاظت از منابع آب جهت توسعه 

پایدار مهم ترین وظیفه این نهاد است.

طبق آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران در کشور، 647 سد در حال بهره برداری، 146 سد در حال عملیات 
اجرایی و 537 سد در حال مطالعه وجود دارد. این تعداد سد با توجه به تبعات زیست محیطی اثبات شده و 
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تغییرات در منابع آبی زیرزمینی ناشی از آن، بیانگر یکی از عوامل تشدید کننده بحران آب در کشور است. محمد 
درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفته سدسازی ها موجب 
شده تا حدود یک میلیون نفر نخل در منطقه بهمنشیر خوزستان نابود شود.سد کرخه خشک شدن بخش زیادی 
از تاالب هورالعظیم و نابودی معیشت مردم را در پی داشته و برداشت های بی رویه آب های زیرزمینی در دشت 
میناب هرمزگان نیز باعث فرونشست زمین شده و حدود هشت میلیون نفر نخل در این منطقه از بین رفته است. 
پرویز باورصاد، رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه خلیج فارس بوشهر در گفت وگو با روزنامه »ایران« 
در خصوص پیامدهای انتقال آب رودخانه ها و سدسازی روی آن ها در جهان و به خصوص در کشور ما، اظهار 
کرد: این حرکت که در ایران به طور گسترده انجام شده، منجر به ناسالمی و بیماری رودخانه ها از لحاظ تمام 

ارزش های اکولوژیکی و انسانی شده است.

وی افزود: با وجود اینکه خوزستان به عنوان بزرگ ترین جلگه متصل به خلیج فارس بیش از دو سوم از 
آب های روان کشور را از طریق پنج رودخانه به خود اختصاص می دهد، اما هم اکنون به علت نتایج درازمدت 
سدسازی های 50 سال اخیر، طرح های انتقال آب از سرچشمه و همچنین عواقب ناشی از طرح های ناصحیح 
سدسازی و مدیریت آب با تغییرات اقلیمی، خشکی تدریجی، شوری زمین های آبی و سایر تهدیدات مواجه 
است (روزنامه ایران، 2017). بنابراین صنعت سدسازی که متولی آن وزارت نیرو است، از اقداماتی است که 
نسبت به توجیهات اقتصادی و زیست محیطی آن  و نیز عدم کارشناسی همه جانبه آن (مثل سد گتوند) اقدامات 
مناسب صورت نگرفته و تبعات زیست محیطی فراوانی را باعث شده است؛ همچنین اثرات نامطلوبی بر منابع آب 
زیرزمینی و کیفیت آن ها گذاشته است. اگرچه باید گفت که ایجاد سازه های آبی و اقدامات تأمین آب کشور از 

وظایف این وزارتخانه بوده و اصل این اقدامات مورد انتقاد نیست.

یکی دیگر از برنامه های وزارت نیرو انتقال آب بین حوضه ای به خصوص در حوضه کارون و سایر رودهای 
زاگرس برای آب رسانی به بخش مرکزی کشور است. این برنامه ها بنا به تحقیقات زیادی که انجام شده است، 
از نظر زیست محیطی و اجتماعی توجیه پذیر نیستند و دلیل عمده امکان انتقال آب به این شکل، البی های 
قوی استان های مرکزی کشور مثل اصفهان و قم هستند. به عنوان مثال آتشخوار و همکاران به بررسي وضعیت 
آبخوان هایي پرداختند که تحت تأثیر پروژه انتقال آب از سرشاخه های رود کارون به مناطق مرکزي ایران از 
طریق تونل بهشت آباد قرار می گیرند. نتایج تحقیق نشان داد که دشت هاي شهرکرد، کیار شلمزار و جونقان که 
در محل برخورد تونل هستند، داراي شرایط بحراني هستند به گونه اي که حفر تونل بهشت آباد 66 میلیون متر 
مکعب در سال از آب دهي چشمه ها و قنوات موجود در محدوده مسیر تونل خواهد کاست و این امر موجب 
کاهش آب دهي چاه هاي آب دشت هاي مذکور به میزان 50 میلیون مترمکعب در سال شده و احتمال نشست 

زمین را افزایش می دهد (قنواتی، خضری و طالب پور، 2015: 31-30).

خلیلي و همکاران به بررسي نقش تغییر اقلیم بر انتقال آب بین حوضه اي از زاب به دریاچه ارومیه پرداختند. 
آنان روند جریان رودخانه زاب را در سه مقطع زماني ماهانه، فصلي و ساالنه با روش منـ  کندال و کندال فصلي 
در سطوح معني داري 1 درصد و 10 درصد مورد آزمون قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که جریان رودخانه 
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زاب در مدت 30 سال گذشته و در سه مقیاس زماني، روند نزولي معناداري دارد و با توجه به روند افزایشي 
درجه حرارت در منطقه، انتقال بي رویه آب از این حوضه به دریاچه ارومیه نتایج مخربي بر منابع آب سطحي و 

زیرزمیني حوضه زاب و محیط زیست منطقه خواهد گذاشت. 

امامي، چالش هاي زمین شناختي اجزاي مختلف پروژه ملي انتقال آب بهشت آباد به فالت مرکزي ایران را مورد 
بررسي قرارداد و به این نتیجه رسید که عبور مسیر تونل از مرز پهنه های زمین ساختي زاگرس مرتفع و سنندج 
ـ سیرجان که دربردارنده 10 سیستم گسلي با بیش از 25 شاخه اصلي و بیش از همین تعداد گسل فرعي 
است همراه با کارستیفیکاسیون گسترده سازند سروک (دوران دوم زمین شناسي)، موجب برهم خوردن تعادل 
هیدروژئولوژیکي آبخوان های کارستیک و حتي آبرفتي شرق استان شده و خشک شدن چشمه ها و چاه هاي 
کارستیک مهمي مانند چشمه سلم، پل تلفریک و چشمه آب شرب روستاي سلم، چشمه وقت و ساعت ولري، 
چاه آب شرب فرخ شهر و منابع آب دشت شهرکرد و خراجي را موجب خواهد شد (قنواتی و همکاران، 2015: 
30). این موارد نشان می دهد که انتقال آب بین حوضه ای با مقیاس هایی که اکنون در حال انجام است، خارج از 
ظرفیت منابع آبی مبدأ انتقال آب است و نیازمند روش های دیگر تأمین آب در نواحی مرکزی ایران است. اصوالً 
به دلیل محدودیت منابع آب کشورمان که در منطقه خشک واقع شده، انتقال آب در هیچ یک از حوضه های 

آبی کشور بی آسیب نیست.

با این وظایف گسترده وزارت نیرو و نقش تعیین کننده آن در بخش آب، این وزارتخانه یکی از نهادهایی است 
که باید نسبت به بحران آب کشور حساسیت الزم را داشته باشد و یکی از نهادهای محوری مواجهه با بحران 
آبی کشور است، ولی این وزارت طبق بخش مهمی از مأموریت خود در بخش آب به تأمین آب مصرف کنندگان 
شهری، صنعتی و کشاورزی و نیز اجرای پروژه های سد سازی جهت ذخیره آب و تولید برق می پردازد و نسبت به 
مسئله کمبود آب و مسائل زیست محیطی آن بی توجه است. این نهاد اگر هم به مسئله مدیریت آب ورود می کند 
به دلیل برآورده کردن یکی از الزامات مهم توسعه (تأمین آب) و حل بحران های موردی کمبود آب در کشور است 
و به کلیت بحران آب و سیاست گذاری در مورد مواجهه با بحران نمی پردازد. وزارت نیرو بیشتر بودجه و انرژی 
خود را صرف سازه های آبی، به خصوص سدسازی و انتقال آب می کند که این امر نیز بدون توجه به محدودیت 

منابع آب و افزایش مصرف آب با این سازه ها، به بحران آب کشور دامن می زند.

3-4-4. سیاست های وزارت کشاورزی در مورد آب

وزارت کشاورزی یکی از نهادهایی است که 90 درصد آب کشور در حوزه مسئولیت آن، یعنی کشاورزی،  
مصرف می شود. حوزه کشاورزی کشور با بیشترین مصرف آب در کشور در مواجهه با بحران آب می تواند نقش 
مهمی بازی کند؛ ولی به دلیل سیاست های در تعارض با توسعه پایدار در کشاورزی، در شرایطی قرار داریم که 
کشاورزی کشور یکی از متهمان اصلی بحران کنونی آب است. سیاست هایی مثل توسعه کشاورزی در مناطق 
کم آب، بدون توجه به محدودیت منابع آب، عدم مدیریت کشت، کشت محصوالت با آب بری زیاد، کشت و 
آبیاری سنتی در بخش عمده کشاورزی کشور، هدررفت آب و بسیاری عوامل فنی دیگر باعث شده است که 
نسبت آب مصرفی در کشاورزی و بازده تولید محصول آن با معیارهای جهانی تفاوت قابل توجهی داشته باشد.
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بیش از 90 درصد از مصرف آب ایران در بخش های کشاورزی است. سیاست های دولت در خودکفایی غذایی 
و توسعه کشاورزی، میزان مصرف آب در بخش صنعت را افزایش داده است. به گفته محمد درویش، بوم شناس 
ایرانی، این روند به کمبود شدید آب دامن زده است. کمبود آب، توسعه را محدود و عدم قطعیت در این صنعت 
را که یکی از بخش های بزرگ اقتصاد ایران است افزایش داده است. کشاورزی حدود 13 درصد از تولید ناخالص 
داخلی و 23 درصد از اشتغال در ایران را به خود اختصاص داده است. هرچه زمین های کشاورزی بیشتری 
غیرقابل کشت شوند، مهاجرت شهری و فشار بر صنعت نیز افزایش می یابد. بارش باران در ایران به مناطقی از 
شمال غرب، غرب و منطقه ساحلی شمال محدود می شود. بر اساس برآوردهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل 
متحد، سیستم های آبیاری برای حدود 89 درصد از تولید محصوالت کشاورزی در ایران استفاده می شود، ولی 
با وجود استفاده گسترده از آبیاری در تولید محصوالت کشاورزی، بازده کلی بسیار اندک است. به گفته سازمان 
خواربار و کشاورزی ملل متحد، بازده آبیاری 33 درصد است و پتانسیل زیادی برای پیشرفت از طریق کاهش 
مصرف آب وجود دارد. آبیاری ناکارآمد، شوری زمین های کشاورزی را افزایش می دهد و اشباع آن ها از آب منجر 

به کاهش بهره وری و مشکالت بلند مدت در استفاده پایدار از زمین می شود (لهان، 2014).

مجید سیاری، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران، با بیان اینکه کشاورزی 
بزرگ ترین بخش مصرف کننده آب در ایران است، اظهار کرد: این در حالی است که بهره وری این بخش پایین 
و در حدود 40 درصد است. این مقام مسئول ادامه داد: این موضوع نشان دهنده اهمیت برنامه ریزی و استفاده 
از اقدام هایی همچون کشاورزی گلخانه ای برای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی است. وی از تعرفه و قیمت 
آب در ایران نیز انتقاد کرد و گفت: به طور نمونه می توانیم بگوییم در بخش کشاورزی هیچ هزینه ای برای آب 
پرداخت نمی شود و از این رو موضوع اصالح الگوی مصرف و استفاده بهینه از آب نیز مورد توجه و اهمیت قرار 
نمی گیرد. سیاری ادامه داد: در موضوع چاه های آب نیز با دو معضل برداشت از آب های زیرزمینی در چاه های 

غیرمجاز و برداشت بیش از ظرفیت مجاز در چاه های مجاز رو به رو هستیم (مدنی و لطفی: 2017).

با این شرایط می بینیم که کشاورزی در ایران با توجه به سیاست هایی که اتخاذ شده و نتایج آن یکی از 
بخش هایی است که سیاست های توسعه پایدار و سیاست گذاری صحیح برای آن صورت نگرفته و به شدت 
فقر سیاست گذاری مرتبط با آب در آن مشهود است. وزارت جهاد کشاورزی سیاست های بخشی ای را دنبال 
می کند که تضاد آشکاری با واقعیات مسائل آب ایران دارد و نهادهای باالدستی این وزارتخانه در پی تغییر جهت 
سیاست ها و سیاست گذاری با مبنای توجه به بحران آب برای آن نیستند و حتی برنامه هایی برای کشاورزی 
طراحی و تصویب می کنند که به تعمیق بحران آن کمک می کنند. به عنوان نمونه مسعود تجریشی، معاون محیط 
زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار می دارد: متأسفانه در مجلس شورای اسالمی هنوز هیچ تغییر 
نگرشی نسبت به مشکل آب ایجاد نشده است؛ مواد برنامه پنج ساله ششم توسعه این ادعا را ثابت می کند. چون 
بر اساس این برنامه باید 11 میلیارد مترمکعب آب بیشتر از آب موجود در کشور مصرف شود تا در گندم خودکفا 

شویم. واضح است که این نوع برنامه ریزی با وضعیت موجود کشور تناقض دارد (تجریشی و ایسنا، 2018).

به مسائل  واکنش  و مدنی در  بازیگران مختلف دولتی، خصوصی  راهبردی  برنامه های  و  سیاست گذاری 
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کلیدی نقش پررنگی در آینده مسائل محیط زیستی کشور بازی می کند. بازیگران مختلف تأثیرگذار بر مسائل 
محیط زیست با توجه به مأموریت و عالیق خود هرکدام اهداف، اولویت ها و راهبردهای مختلفی در واکنش 
به مسائل مختلف محیط زیستی اتخاذ می کنند. راهبردها و اهداف هریک از بازیگران نه تنها تأثیرات مستقیم 
و غیرمستقیمی بر اهداف و راهبردهای بازیگران دیگر دارد که از راهبردها و اهداف بازیگران دیگر نیز تأثیر 
می پذیرد. همچنین اهداف و راهبردهای بازیگران مختلف با یکدیگر متفاوت است. به همین دلیل داشتن اهداف 
مختلف در پاسخ به مسائل مختلف زیست محیطی الزاماً به معنای همکاری میان بازیگران مختلف نیست؛ زیرا در 
بسیاری از موارد نه تنها هویت، مأموریت و اولویت بازیگران مختلف، رقابت میان آن ها را ضروری می  کند که اتخاذ 
راهبردها و اهداف مختلف و ناسازگار نیز سبب می شود که به جای هم افزایی، رقابت و ناسازگاری میان اهداف و 

اولویت های مختلف به چشم بخورد.

رویکرد بخشی و گسسته در مدیریت منابع آب، منجر به حاکمیت سازمان هایی با منافع متناقض می شود. 
در این رویکرد، اهداف سیاستی بدون مالحظه سایر کاربران آب و بدون رایزنی بین بخش ها و سازمان ها تنظیم 
می شود. در حالی که یافتن روش ها و راهکارهای مناسب برای هماهنگ کردن سیاست های اتخاذی، برنامه ریزی 
و اجرا به صورت به هم پیوسته در سطوح بخشی، سازمانی و تخصصی ضروری است. بنابراین مسائل و مؤلفه های 
مدیریت آب هیچ گاه مستقل از یکدیگر نبوده و در صورت برخورد بخشی با آن ها اثرات سوء بر یکدیگر یا بر روی 

کل سیستم می گذارند (محمدی کنگرانی و رفسنجانی نژاد، 2015: 122).

نهادها و  نهادهای مختلف در زمینه مدیریت آب و عدم هماهنگی آن ها توسط  اهداف متضاد  منافع و 
برنامه های باالدستی باعث شده است که نتوان به مدیریت جامع و همه جانبه آب دست زد. به نظر می رسد در 
سیاست گذاری های دولتی کشور، مواجهه با بحران آب به هر دلیلی جزء اولویت های دولتمردان نیست و اراده ای 
برای مدیریت آب در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت وجود ندارد؛ در حالی که بحران آب کشور در وضعیتی 

است که نیازمند برنامه های اصولی در مورد این بحران است.

ارزیابي کلي به عمـل آمـده در سـوابق 50 سـاله مـدیریت آب کشـور و اجـراي طـرح های توسـعه بهره برداري 
نشان می دهد که تقریباً در هیچ مقطعي نگرش جامع برمبناي محدوده طبیعي حوضه های آبریز کشور در 
مدیریت منابع آب حاکم نبوده است. حتي بعضي آثار و شواهد نشـان می دهـد کـه روند نگرش ها طي دو 
دهه گذشته در مقایسه با دوره های قبل، روند رو به جلو و مثبت در مـدیریت جامع آب در حوضه های آبریز 
نبوده است. در اواخر برنامه عمراني چهارم قبل از انقـالب (1350) بـا توجه به اهمیت و ابعاد سرمایه گذاري 
در طرح هاي توسعه بهره برداري از منابع آب و ضرورت هـاي ناشي از آن، فکر جامع نگـري در برنامـه ریـزي و 
مـدیریت آب کشـور مطـرح شد و از آن زمـان تاکنون تهیه برنامه جامع آب کشور مراحل زیر را گذرانده است: 
1. مطالعـات انجـام شـده توسـط گروهـي از کارشناسـان سـازمان برنامـه وقـت سـال هـاي 1350-1351که 
منجر به تهیه 9 جلد گزارش بر مبناي حوضه های آبریز تحت عنوان »ارزیـابي وضـع موجود و امکانات توسعه 
منابع آب« شد. 2. شروع و انجام مطالعات براي تهیه برنامه ملي آب توسط دفتر برنامه ریزي آب وزارت نیـرو با 
همکاري مهندسین مشـاور خـارجي طـي سـال های 1352-1357 کـه گـزارش هـاي مربـوط طـي سال هاي 
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فوق تهیه و تحویل وزارت نیرو شد. 3. شروع و انجام مطالعات تحت عنـوان »تکمیـل برنامـه جـامع آب کشـور« 
توسـط مهندسـین مشاور جاماب (وابسته به وزارت نیرو) به سفارش وزارت نیرو طي سال هاي 1372-1366 
که منجر به تهیه و ارائه حدود 30 جلد گزارش شد. 4. بازنگري در مطالعات بند »3« با هدف لحاظ نظرات 
سازمان هاي آب منطقه اي طي سـال هـاي 1374-1378 توسط مهندسین مشاور جاماب بـه سـفارش وزارت 
نیـرو انجـام شد و گـزارش هـا در دو سري به تفکیک حوضه آبریز و حوزه عملکرد شرکت هاي آب منطقه اي در 

سال 1379 تهیه شد (محمدولی سامانی، 2005: 23-22).

دالیل ناکارآمدي این مطالعات و عدم استفاده از آن را شاید بتـوان بـه شـرح زیـر جمـع بنـدي کرد: 

- عدم بسترسازي بـراي تهیـه برنامـه جـامع آب کشـور از طریـق بررسـي، تبیـین و تصـویب سیاست هاي 
راهبردي مدیریت آب کشور که می بایست مقدم بر انجام و تکمیل مطالعات باشد؛

- عدم اجرای کیفیت و بی توجهی به جهت گیری ها در شرح خدمات و مطالعات انجام شده به رغم تکرار 
مطالعات؛

- عدم توجیه یا عدم احساس نیاز بعضي از مدیریت هاي منطقه اي و محلـي آب بـه ضـرورت و اهمیت نگرش 
جامع به مدیریت منابع آب؛ 

- توجه نکردن به ضرورت هاي ناشي از پیگیري اقدامات روزمره، کوتاه و میان مدت در مدیریت آب کشور؛

- نارسایي در هماهنگي و اطالع رساني بین مدیریت هاي منطقه اي آب و مرجع مطالعه کننده طرح جامع آب 
کشور؛

- وجه غالب اقدامات ساختماني در مدیریت آب کشور و موانع ناشي از حجـم زیـاد طـرح هـاي نیمه تمام 
توسعه منابع آب؛

- عدم هماهنگي و فقدان دیدگاه هاي مشترک بین بخش عرضه و بخش هاي متقاضي آب؛

- عدم هماهنگي در اهداف و یافته های مطالعات جامع آب و مطالعات مشـابه آن در بخـش های مختلف از 
جمله مطالعات آمایش سرزمین، مطالعات توسعه جامع مناطق، مطالعات جامع عشایر و مطالعات جامع حفاظت 

منابع طبیعي (محمدولی سامانی، 2005: 23).

به نظر می رسد مرجعیت توسعه ایران در سطح کالن بر مبناي پایـداري شـکل نگرفـت است. به همین 
دلیل در حالی که بخش هـاي اقتصـادي کشـور مرجعیتـی رشـدگرا و اقتصـاد محور دارند بخش هاي دیگري 
همچون سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت بـر توسـعه پایـدار تأکید دارند و این مرجعیت هاي دوگانه همچون 
دو خط موازي یکدیگر را قطع نمـی کننـد. عالوه بر این در بخش محیط زیست نیز مرجعیت وزارتخانـه جهـاد 
کشـاورزي بـر گسـترش کشاورزي و خودکفایی غذایی قرار گرفته است که با توجه به وضعیت کمـی و کیفـی 

آب با مرجعیت پایداري هماهنگی ندارد (اسماعیلی فرد و کاوه فیروز، 2017: 189-188).
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ناهماهنگی در روابط نهادهای دخیل در مدیریت و بهره برداری از منابع آب (جدول شماره 2)، باعث شده 
که برنامه های توسعه ای کشور به مسیری هدایت شوند که چاره ای برای مواجهه با بحران آب نداشته باشند. از 
مهم ترین عوامل در عملکرد ناموفق برنامه های توسعه پیشین می توان به غالب بودن تفکر سازه ای بر مدیریت 
بخش و اجرای برنامه ها، ضعف شدید در ارتقای مبانی نرم افزاری مدیریت بخش، عدم وجود برنامه بلند مدت 
مدون و ارتباط آن با برنامه های توسعه پنج ساله، ناهماهنگی بین دستگاه های متولی، عدم وجود هرگونه مکانیسم 
نظارت بر اجرای احکام برنامه ها، سطوح نامناسب مدیریت آب در کشور، نبود سند جامع آب مورد قبول همه 
بخش ها، عدم انعطاف پذیری و تطبیق برنامه ها با شرایط خشکسالی و تغییر اقلیم و شرایط نامناسب تخصیص 
اعتبارات اشاره کرد. واضح است که با تداوم سیاست های بخش آب به صورت فعلی، چالش های بیشتر و ابعاد 
تازه ای از بحران آب در آینده آشکار خواهد شد که از جمله می توان به کاهش بیشتر منابع آب موجود، تهدید 
امنیت آبی و غذایی کشور، ازبین رفتن زیست بوم های آبی و تحت الشعاع قرارگرفتن امنیت ملی کشور اشاره کرد 

(مظاهری و عبدالمنافی، 2015: 42-41).

متأسفانه هنوز در رفتار و عملکرد اجرایي دولتمردان و برنامه ریـزان کشـور نشـانه های درک ارزش واقعي آب، 
پیچیدگي موضوع، قبول بـروز بحـران آب، نیـاز بـه تغییـر پـارادایم، مسـئولیت پاسخگویي و نیاز به مشارکت 
واقعي و همه جانبه تمام اقشار و آحاد جامعه را چنان که انتظـار می رود و قادر به گره گشایي از بحران باشد، شاهد 
نیسـتیم. بـه عـالوه کوتـاه بینـي، نگاه بخشي و تک بُعدي همین مدیران موجب تمرکـز بـر نشـانه های بحـران 
بـه جـاي علـل بحران و اعمال مدیریت انفعالي به جاي مدیریت فعاالنه و پیشگیرانه شده است (نصرآبادی، 
2015: 85). این موضوع را نیز نباید از نظر دور داشت که نشانه های فشار چالش های مداوم ناشی از بحران آب 

را در اظهارات رسمی مقامات، تدوین سیاست ها و افزایش حساسیت ها به موضوع آب می توان دید.

4. بحث و نتیجه گیری

بحران آب بر اساس تحقیقات علمی و مشاهدات میدانی در کشور ما به وقوع پیوسته است. سیاست ها و 
برنامه های مختلفی در نهادهای مرتبط با منابع آب، ذخیره، انتقال و مصرف آب وجود دارد. هر نهادی در راستای 
وظایف ذاتی خود سعی در انجام برنامه ها و اهداف توسعه ای حوزه مدیریت اجرایی خود دارد. در مسیر توسعه، 
هر نهادی سعی در برآورده کردن الزامات توسعه (یکی از الزامات اصلی توسعه تأمین آب است) دارد. می بینیم که 
سیاست گذاری ها و طرح های این نهادها در مورد آب، در راستای تأمین آب برای اهداف اصلی هر نهاد است و هدف 
از سیاست گذاری در مورد مدیریت آب، تأمین آب برای توسعه برنامه ها و اهداف نهادهاست و سیاست گذاری در 
مورد آب و منابع آبی در راستای مواجهه با بحران آب و جبران خسارت های واردشده به منابع آب کشور نیست و 

بحران آب و موضوع آب، علی رغم اهمیت حیاتی آن برای کشور در اولویت سیاست گذاران کشور نیست. 

ما بیشتر از حد مجاز، از منابع آبی تجدید پذیر کشور برداشت داریم و سیاست گذاری باید در جهت کاهش 
برداشت منابع آبی، به اندازه میانگین جهانی برداشت منابع آبی تجدید پذیر حرکت کند و توسعه اقتصادی و 

اجتماعی با مالحظه بحران آب و تغییرات اقلیمی صورت گیرد، نه در جهت تأمین آب برای توسعه. 
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جدول 2. نهادها و سیاست ها در زمینه بحران آب در ایران

تحلیل سیاست هامشکالت سیاست گذاری ها سیاست هانهادها

شورای عالی آب

- توزیع بودجه در زمینه بهره برداری 
از منابع آب؛

- حمایت از طرح های سازه ای و 
انتقال آب؛

- تالش برای حل مشکالت ناشی از 
بحران آب

- مسئولیت هماهنگی و 
سیاست گذاری برای حل بحران 
آب و نه حل مشکالت ناشی از 

بحران آب؛
- عدم توجه به لزوم تغییر دیدگاه 
نسبت به توسعه به سمت توسعه 

پایدار؛

- عدم درک بحران پیش آمده آب؛
- محوریت توسعه در سیاست های 

مربوط به منابع آب و نه توسعه 
پایدار؛

- اقتدار ناکافی شورای عالی آب 
برای ایجاد الزام اجرای سیاست های 

هماهنگ در مورد آب؛
- بخشی نگری مفرط نهادها 

برای استفاده از آب جهت اجرای 
مأموریت های سازمانی؛

- عدم اولویت محیط زیست در 
طرح های توسعه ای نهادها

سازمان محیط 
زیست

- وظایف مشورتی و نظارتی در مورد 
منابع آب؛

- ارزیابی ظرفیت قابل تحمل منابع 
آب جهت بهره برداری؛

- کنترل و نظارت بر چگونگی 
بهره برداری از منابع آب؛

- نداشتن قدرت کافی برای اجرای 
وظایف خود؛

- عدم اطاعت نهادهای دیگر از 
محدودیت ها و الزامات تعیین شده 

این سازمان؛

وزارت نیرو

- وظیفه مدیریت پایدار منابع آب و 
عرضه آب کافی به مصرف کنندگان؛
-ایجاد سازه های عمرانی جهت 

ذخیره و انتقال آب؛

- تفکر سازه ای در مورد مدیریت 
آب؛

- تالش برای تأمین آب جهت 
توسعه به هر قیمت؛

- عدم توجه به محدودیت منابع آب 
در ایجاد طرح های سازه ای و انتقال 

آب بین حوضه ای؛
- عدم توجه به بازچرخانی آب و 
استفاده از تکنولوژی در مصرف و 

بازچرخانی آب؛

وزارت 
جهادکشاورزی

- توسعه کشاورزی در مناطق کم آب؛
- عدم مدیریت کشت و کشت 

محصوالت نامناسب برای اقلیم ایران؛
- عدم توجه به بازدهی مصرف آب

- توسعه کشاورزی بدون توجه به 
محدودیت منابع آب؛

- فقر سیاست گذاری مرتبط با 
مدیریت مصرف آب در کشاورزی؛
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در این مسیر نهادهای مختلف تصمیم گیری و اجرایی باید بحران آب و واقعیت تغییرات اقلیمی را درک کرده 
و سیاست گذاری های کالن کشور به طور شفاف، جامع و البته عملیاتی بحران آب را مدنظر قرار دهند؛ نهادهای 
اجرایی در جهت کاهش مصرف و بهره وری مصرف آب همراه با انجام مأموریت های ذاتی خود طبق سیاست های 
کالن کشور هدایت شوند؛ سازمان محیط زیست جایگاه واقعی خود را در نظارت بر تبعات زیست محیطی 
اقدامات نهادهای اجرایی در زمینه منابع آب به دست آورد؛ سیاست های کشاورزی به سمت کاهش مصرف آب 

و وزارت نیرو به سمت مدیریت تقاضای آب و نه مدیریت عرضه هدایت شود.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

همه اصول اخالقی در این مقاله رعایت شده است. شرکت کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش 
خارج شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش بودند. اطالعات آن ها محرمانه نگه داشته شد.

حامي مالي

این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان
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تعارض منافع

بنا به اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
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