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This study aims to investigate water crisis in Iran from the perspective of water
governance. The study seeks to identify the reason for the failure of water governance
in Iran and find out the causes of the failure for the good water governance. The
findings show that the failure of the water governance has a historical root which has
been worsened constantly. Water crisis in Iran is the outcome of incapability and lack
of knowledge. The problem is very complex because the infrastructures, institutions,
organizations, agents, and actions are all related to water. The study aims to identity the
causes of water crisis and describe the factors related to the failure of water governance.
After analyzing the issue, some suggested resolutions (or theoretical and practical
suggested policies) are put forth in relation to the components of water governance. The
study is a qualitative investigation based on a descriptive-analytic method, the results
of which are practical. The data collection is library document analysis (books, articles,
and valid reports).
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حکمرانی آب.

این مقاله درپی آسیبشناسی بحران آب در ایران از منظر «حکمرانی آب» است .سؤال اصلی
تحقیق این است که علل شکست «حکمرانی آب» در ایران چیست و بهتعبیری چه عوامل و
زمینههایی «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 زیرساختها ،نهادها ،سازمانهاُ ،کنشگران و
ُکنشهایی است که حول مقولة آب شکل گرفتهاند .نویسندگان مقاله کوشش کردهاند ضمن
یادآوری (نشانگان) بحران آب در ایران ،عوامل مؤثر بر ناکامی «حکمرانی آب» در کشور را
بیان کنند و افزونبر تحلیل آسیبشناختی موضوع ،راهکارهای توصیهای (نظری و کاربردی) را
در چارچوب مؤلفههای «حکمرانی آب» ارائه نمایند.

* نویسندۀ مسئول:
ابراهیم احمدی
نشانی :تهران ،دانشگاه تربیت مدرس
تلفن+98 )916( 9451568 :
پست الکترونیکe_ahmadi@modares.ac.ir :

صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
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 .1مقدمه
وضعیــت نامناســب ایــران در حالــت کمآبــی کــه برخــی از آن بــه «ورشکســتگی آبــی» تعبیــر
میکننــد ،یکــی از مهمتریــن مســائل و چالشهــای پی ـشروی کشــور در شــرایط کنونــی اســت .ایــن
بحــران ایــران را دربرابــر یکــی از بیســابقهترین چالشهــای تاریخــی خــود قــرار داده اســت؛ چالشــی
کــه میتوانــد بخشهــای زیــادی از ایــن قلمــروی جغرافیایــی ـ سیاســی کهــن را ســکونتناپذیر
کنــد و مقدم ـهای باشــد بــرای بحرانهــای سیاســی ـ اجتماعــی (فتاحــی ،1397 ،ص .)322 .بحــران
بــه ایــن معناســت کــه امــکان دارد شــرایطی پیــش آیــد کــه بهدلیــل بــرآورده نشــدن نیازهــای
آبــی یــا بهســبب پیامدهــای مترتــب بــر تغییــرات در کمیــت ،کیفیــت و توزیــع منابــع آب ،میزانــی
از بیثباتــی در اجتماعــات محلــی ،اســتانها و کل کشــور پدیــد آیــد .ایــن فقــط نگاهــی کوتــاه و
میانمــدت بــه بحــران اســت .بحــران آب در مراحــل نهایــی یکپارچگــی ســرزمینی کشــور را بــا
مخاطــرات جــدی روبــهرو میکنــد.
مســئلة اصلــی ایــن اســت بااینکــه دســتگاه بوروکراتیــک متولــی امــور آب واقــف بــر ایــن مســئله
اســت کــه درحــال حرکــت بهســمت بحــران هســتیم ،چــرا بــه کنتــرل ایــن بحــران نپرداختــه اســت.
در پاســخ بایــد گفــت درحــدود ســه دهــة گذشــته ،پیشــرانهایی کشــور را بهســمت بحــران آب
راندهانــد و ایــن پیشــرانها بیــش از آنکــه فنــی ،اقلیمــی یــا تکنولوژیــک باشــند ،سیاســی و اجتماعــی
هســتند و درواقــع دشــواری مقابلــه بــا چنیــن بحرانــی همینجاســت .ایــن مکانیســم سیاســی در
چارچــوب حکمرانــی آب عمــل میکنــد .حکمرانــی آب یعنــی هماهنگــی میــان نظامهــای سیاســی،
اقتصــادی و اداری (فتاحــی )1396 ،در راســتای مدیریــت یکپارچــة منابــع آب.
درک ناقــص از توســعه (پیشــرفت بهجــای توســعه ،نــگاه ســازهای بــه توســعه در اشــکال سدســازی،
سیاســت خودکفایــی گنــدم و ،)...عــدم شناســایی همــة ذینفعــان و ناهماهنگــی میــان آنهــا ،توجــه
نکــردن بــه اســتعداد مناطــق در چارچــوب راهبــرد کالن آمایــش ســرزمین ،نارســایی در قوانیــن و
اســناد باالدســتی ،طرحهــای انتقــال بینحــوزهای ،مافیــای پیچیــدة آب ،فقــدان تخصصگرایــی،
نبــود شــفافیتهای الزم دربــارة مصــارف ،ضعــف در مدیریــت دولتــی ،شــکاف میــان عرضــه و تقاضــا
و ...همــه مســائلیاند کــه باعــث تضعیــف جایــگاه حکمرانــی آب کشــور و درنهایــت انباشــت بحــران از
ایــن ناحیــه شــده اســت.
بهطــورکلــی بحــران آب در ایــران محصــول علــل متنوعــی اســت و ایــن تنــوع نتیجــة گســتردگی
و پیچیدگــی مجموعــة زیرســاختها ،نهادهــا ،ســازمانها ،کنشــگران و کنشهایــی اســت کــه حــول
مقولــة آب شــکل گرفتهانــد .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
کشــور درگیــر بحــران خشکســالی ،کمآبــی و یــا بیآبیانــد .طــی ســالها ،بهدالیــل افزایــش
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جمعیــت شهرنشــین و متعاقــب آن افزایــش تقاضــا و مصــارف در همــة بخشهــا (مصــارف خانگــی،
صنعــت و کشــاورزی) مصــرف آب بیــش از حــد متعــارف بــوده اســت .ایــن مســئله در ســالهای
اخیــر در کنــار بیبرنامگــی در تقاضــا و مصــارف ،باوجــود خشکســالیهای پیدرپــی (بهعنــوان
دلیــل فرعــی) تشــدید شــده اســت .ازطرفــی در گذشــته ،مدیــران و مســئوالن کشــور کمتــر درپــی
حــل واقعــی بحــران بودنــد .آنهــا بــرای بهبــود آنــی وضعیــت ،همــواره بــه راهحلهــای مقطعــی
متوســل میشــدند کــه ایــن راهحلهــا بعضــاً ماهیــت ضدتوســعهای داشــتند (نظیــر طرحهــای
انتقــال میانحوضــهای) .بهطــور منطقــی و در بُعــد عملــی و کاربــردی ،مشــکل بحــران آب را در
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 آبهــای ســطحی و زیرزمینــی،
بهدنبــال راهکارهایــی بــود کــه کمتریــن هزینــه و بیشــترین کارایــی را داشــته باشــد .در ایــن مقالــه
ســه راهــکار اساســی پیشــنهاد شــده اســت .1 :اصــاح الگــوی مصــرف کشــاورزی کــه بیــش از 90
درصــد آب را بــه خــود تخصیــص داده اســت؛  .2اســتفاده از پســابها بهعنــوان یــک راهــکار کــه در
دنیــا درحــال افزایــش اســت؛  .3مهــار روانآبهــا کــه طبیعــت مجانــی دراختیــار مــا قــرار داده اســت.
طبیعــی اســت بــرای محقــق شــدن ایــن شــرایط ،امــروزه بیــش از هــر زمــان دیگــری در درجــة
نخســت نیازمنــد تهیــة گــزارش جامــع ملــی دربــارة سیاســت آب هســتیم.

 .2پیشینة تحقیق
کموبیــش مطالعاتــی در زمینــة حکمرانــی آب در ایــران انجــام شــده اســت و هرکــدام بهنحــوی
ایــن مســئله را واکاوی کردهانــد .بــا ایــن حــال ،توجــه اصولــی بــه ریشــهها ،زمینههــا و ابعــاد کلــی
مســئله در هیچکــدام از پژوهشهــای مــورد نظــر دیــده نمیشــود .ضمــن اینکــه در ایــن پژوهشهــا،
راهکارهــای کارشناســی اصولــی و نزدیــک بــه واقعیــت (ارادة دولتهــا ،شــرایط و امکانــات موجــود) یــا
کمتــر بیــان شــده یــا اصـ ً
ا مــورد توجــه نبــوده اســت .امــا پژوهــش حاضــر بــا تحلیــل وضعیــت منابــع
آبــی کشــور ،ایــن مســئله را از منظــر حکمرانــی آب مــورد بررســی ،تحلیــل و آسیبشناســی قــرار داده
و در آخــر بــه ارائــة راهکارهایــی در ایــن زمینــه پرداختــه اســت.
بــزرگزاده و موســوی ( )1396هــدف 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
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی بیــان میکننــد .آنهــا بــرای برونرفــت از شــرایط بهرهبــرداری
بیرویــه و تضمیــن پایــداری بهرهبــرداری از منابــع آب ،چارچــوب توســعة آمایشمحــور مقیــد بــه
آب را ارائــه میدهنــد.
جمالــی ( )1396موانــع قانونــی و نهــادی اســتقرار مدیریــت یکپارچــة منابــع آب را مــورد
بررســی قــرار میدهــد .از نظــر وی ،اطمینــان از مدیریــت و عملکــرد نهادهــای تصمیمگیــر برمبنــای
قانــون ،متضمــن تعریــف جایــگاه تنظیمگــری بــا بهرهگیــری از تــوان نهادهــای تنظیمگــر اســت.
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بــرای دســتیابی بــه ایــن اهــداف ،نخســتین گام عبــارت اســت از ارزیابــی حقوقــی و ســاختاری نظــام
مدیریــت آب کشــور بــا هــدف شناســایی موانــع قانونــی و نهــادی .نویســنده راهکارهایــی را بــرای
تســهیل ایــن موانــع بیــان کــرده اســت؛ ازجملــه تدویــن قوانیــن جدیــد بهجــای قانــون توزیــع عادالنــه،
ایجــاد کمیســیون یــا کمیتــة حکمرانــی ذیــل نهــاد تنظیمگــر شــورای عالــی آب و ایجــاد قانــون
اطالعرســانی زیســتمحیطی.
از نظــر داوری و عمرانیــان ( ،)1397نقطــة شــروع بــرای پیادهســازی و ســپس اســتقرار هرچــه
بهتــر مدیریــت جامــع ،یکپارچــه و مشــارکتی آب در حوضــة آبریــز ،ایجــاد اجماعــی قــوی و همگانــی
در میــان کنشــگران اســت .لــذا جلــب مشــارکت کنشــگران در گــرو ایجــاد فضــای گفتوگــو و
اعتمادس��ازی متقاب��ل استــ .نویس��ندگان پژوه��ش عقی��ده دارنــد بــرای جلوگیــری از بــروز تعارضهــا
یــا رفــع آنهــا اقداماتــی بــه ایــن شــرح بایــد انجــام شــود .1 :توجیــه و آمــوزش مــردم و مدیــران
دربــارة ماهیــت منابــع و مصــارف آب؛  .2آگاهیبخشــی بــه مــردم درمــورد وضعیــت منابــع آب؛
 .3شفافســازی دادههــا و دسترســی آزاد مــردم بــه اطالعــات؛  .4رعایــت عدالــت و انصــاف در
تصمیمگیریهــا؛  .5تدویــن برنامههایــی بــرای شــرایط کمبــود آب قبــل از وقــوع بحــران.
عســگری ،کوهنــورد و هداونــد ( )1397هــدف خــود را شناســایی مقــررات و قوانیــن ناکارآمــد در
حــوزة مدیریــت آب معرفــی میکننــد و معتقدنــد وجــود قوانیــن ناقــص و کارشناسینشــده و حکمرانــی
ناکارآمــد بــر منابــع آب باعــث تشــدید بحــران کمآبــی کشــور شــده اســت .نتیجــة یافتههــای پژوهــش
مذکــور نشــان میدهــد بهدلیــل وضــع قوانیــن نادرســت و نبــود مقــررات کارشناسیشــده بــرای
اســتفادة بهینــه و نگـهداری منابــع آب کشــور ،مشــکل کمآبــی بــه بحــران تبدیــل شــده و همــة ارکان
سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی کشــور را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت؛ بهطــوری کــه ادامــه ایــن
بحــران میتوانــد علــت وجــودی کشــور را بهخطــر انــدازد.
فتاحــی ( )1397میکوشــد بــه پرســش اساســی چرایــی پیدایــش وضعیــت کنونــی در زمینــة
منابــع آب در ایــران پاســخ دهــد .بدیــن منظــور ،تبییــن خــود را در پنــج ســطح دنبــال کــرده و در
ســطح پنجــم مجموعــة علّــی بــه عامــل «ضعــف در طراحــی نظــام حکمرانــی در زمــان بنیانگــذاری»
رســیده اســت؛ عاملــی کــه بهصــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــر علــل و عوامــل حاضــر در ســطوح
دیگــر مجموعــة علّــی اثرگــذار بــوده و در چنــد دهــة گذشــته توجــه چندانــی بــه آن نشــده و شــاید
بتــوان یکــی از مهمتریــن علــل ناکامــی سیاســتگذاریهای کشــور بــرای مقابلــه بــا بحــران آب را
در همیــن امــر جســتوجو کــرد.
مدنــی ،آقاکوچــک و میرچــی ( )2016وضعیــت کنونــی آب در ایــران را «ورشکســتگی آبــی»
میخواننــد و بــر ایــن باورنــد اگــر تالشهــای عمــدهای در کاهــش تقاضــای آب کشــور صــورت
نگیــرد ،بایــد وخیمتــر شــدن وضعیــت منابــع آب کشــور را احتمــال داد .درمجمــوع بهنظــر میآیــد
پژوهــش مزبــور بررســی خوبــی از وضعیــت فعلــی منابــع آب در ایــران ارائــه داده و ســه عامــل عمــدة
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مشــکالت ،یعنــی رشــد ســریع جمعیــت ،توزیــع نامناســب مکانــی جمعیــت ،ناکارآمــدی بخــش
کشــاورزی و ســوءمدیریت و عطــش توســعه را معرفــی کــرده اســت.
کالینــز ( )2017بــا ارائــة محورهایــی همچــون بحــران آب در ایــران بهمثابــة آتــش زیــر خاکســتر،
بررســی ورشکســتگی و تنــش آبــی در ایــران ،تأثیــر خطــر تحریمهــا در نظــام تصمیمگیــری آب،
اصــرار بــه خودکفایــی و صــادرات گنــدم ســعی کــرده وضعیــت واقعگرایانــه از مســائل آب در ایــران را
شــرح دهــد .نکتــة قابــل توجــه آنجاســت کــه کالینــز در بخشهــای اصلــی گــزارش ،تولیــد و اصــرار
بــه خودکفایــی در گنــدم را عامــل مهــم تنــش آبــی میدانــد و ادامــة ایــن سیاســت را باعــث وخیمتــر
شــدن منابــع آب ایــران قلمــداد میکنــد.

 .3مبانی نظری
عبــارت «حکمرانــی آب» بــرای درک پیچیدگیهــای فرایندهــای مربــوط بــه خدماترســانی آب
ب ـهکار بــرده میشــود و لــذا بســتر مدیریــت منابــع آب را تصویــر میکنــد .افزایــش مــداوم مطالعــات
و پژوهشهــای مرتبــط بــا حکمرانــی آب در ســالهای اخیــر نشــاندهندة تغییــر پارادایــم در عرصــة
مدیریــت منابــع آب اســت .بهطــور کلــی «حکمرانــی زیســتمحیطی» را هنــوز نمیتــوان یــک
زمینــة علمــی ســازمانیافته درنظــر گرفــت (.)Pahl-Wostl, 2015: 25
تنــوع نگاههــا و رویکردهــا در تعاریــف ارائهشــده بــرای حکمرانــی بهطــور عــام و حکمرانــی منابــع
بهطــور خــاص نشــان میدهــد هنــوز اجماعــی بــر ســر ایــن مفهــوم شــکل نگرفتــه اســت .عالوهبــر
ایــن ،مطالعــات موجــود در زمینــة حکمرانــی بیــش از آنکــه بــه ابعــاد تحلیلــی و تقویــت انســجام نظــری
در پژوهشهــای حکمرانــی معطــوف باشــد ،عموم ـاً بــه توصیفهایــی از شــرایط حکمرانــی پرداخت ـه
کــه هرکــدام بــا دیدگاهــی متفــاوت صــورت گرفتــه اســت.
در تشــریح حکمرانــی آب ،شــاید شــناختهترین و پرکاربردتریــن تعریــف ،تعریــف «ســازمان
مشــارکت جهانــی آب» باشــد« :حکمرانــي آب بــه مجموعــهاي از سيســتمهاي سياســي،
اجتماعــي ،اقتصــادي و اجرايــي اشــاره دارد کــه موجــب تنظیمگــری توســعه و مديريــت منابــع
ْ
هــدف
آب و تــدارک خدمــات آبــي در ســطوح مختلــف جامعــه ميشــود» .در چنیــن رویکــردی،
توســعه و مدیریــت منابــع آب و تحویــل خدمــات مربوطــه در ســطوح گوناگــون جامعــه اســت
( .)Withanachchi, Ghambashidze, Kunchulia, Urushadzde, & Ploeger, 2018, pp. 2-3باوجــود
ایــن ،بنابــر نظــر پــال ـ وســتل ( ،)2919 ,2017ایــن تعریــف بیشــتر جنبــهای عملگرایانــه دارد و
نــگاه تحلیلــی در آن ضعیــف اســت .پــال ـ وســتل براســاس مطالعــات و پژوهشهــای خــود ،تعاریــف
زیــر را بــرای مفاهیــم مرتبــط بــا حکمرانــی آب بیــان میکنــد .گرچــه بهنظــر ایجــاد تمایــز بیــن
مدیریــت آب و حکمرانــی آب در عمــل بســیار دشــوار اســت ،از منظــر تحلیلــی ایــن تفکیــک بســیار
مفیــد خواهــد بــود:
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 .1حکمرانــی آب کارکــردی اجتماعــی اســت کــه بــه تنظیمگــری توســعه و مدیریــت منابــع آب
و تــدارک خدمــات آب در ســطوح مختلــف جامعــه میپــردازد و منابــع را بهســوی شــرایطی مطلــوب
هدایــت و از شــرایط نامطلــوب دور میکنــد.
 .2رژیــم حکمرانــی آب مجموعــة بههموابســتهای از نهادهاســت (قوانیــن رســمی ،هنجارهــای اجتماعی
یــا فعالیتهــای تخصصــی) کــه اصلیتریــن جــزء ســاختاری سیســتم حکمرانــی را تشــکیل میدهــد.
 .3مدیریــت آب بــه فعالیتهــای مختلــف تحلیــل و پایــش منابــع آب و نیــز توســعه و اجــرای
اقداماتــی اشــاره میکنــد کــه بــرای حفــظ شــرایط منابــع آب در محــدودة مطلــوب صــورت میگیــرد.
 .4ظرفیــت انطباقــی بیانگــر توانایــی سیســتم حکمرانــی بــرای تغییــر فرایندهــا و انطبــاق مؤلفههای
ســاختاری در پاســخ بــه تغییــرات موجــود و محتمــل آتــی در محیــط اجتماعــی و طبیعی اســت.
 .5ظرفیــت دگرگونــی بیانگــر توانایــی سیســتم حکمرانــی بــرای پاسـخگویی بــه تغییــرات موجــود
و محتمــل آتــی در محیــط اجتماعــی و طبیعــی اســت کــه درصــورت نیــاز ،بــه تغییــر در مؤلفههــای
ســاختاری منجــر میشــود (.)ibid., pp. 2919-2929
حکمرانــي آب در قالــب بســتری پيچيــده معرفــي ميشــود کــه هــدف آن برقــراری ارتبــاط
میــان فرايندهــای توســعه ،مديريــت و خدمــات آب اســت؛ امــا واقعیــت ايــن اســت کــه مفهــوم
حکمرانــی آب ،باوجــود تأکيدهــای متعــدد در مجامــع مختلــف ،همچنــان مبهــم اســت؛ زیــرا
آب بــا تنوعــی از کارکردهــا و ارزشهــا مواجــه اســت و ســازمانها و نهادهــای مختلــف نگرشــی
متفاوتــی بــه آن دارنــد و در بســیاری از مــوارد ،نهادهــای متفــاوت بــا منافــع مختلــف و متناقــض
دربــارة آب وجــود دارد .اجمــاالً تعریــف مشــخص و واحــدی از حکمرانــی آب دشــوار اســت؛ بــه
همیــن دلیــل در اغلــب مــوارد ظرفیــت حکمرانــی آب بــرای حــل مشــکالت بهدلیــل پراکندگــی
نهــادی مســئولیتها ناکافــی اســت (.)Teisman, Buurn, Edelenbos & Warner, 2013, p. 4
بنابــه گفتــهای دیگــر ،از آنجــا کــه در زمینــة ارزیابــی پایــداری نظامهــای حکمرانــی آب تعاریــف
گوناگونــی ارائــه شــده ،تعیــن اینکــه کــدام الگــو رســایی بهتــری از ســایر الگوهــا دارد ،کمــی
دشــوار اســت؛ زیــرا در عرصههــای گوناگــون فرایندهــای اجتماعــی ـ بومشــناختی ،نظامهــای
متفاوتــی از حکمرانــی وجــود دارد .ایــن تفاوتهــا باعــث شــده واژة جدیــد «حکمرانــی متناســب»
بــه تحقیقــات و آثــار دربــارة حکمرانــی آب افــزوده شــود .درواقــع حکمرانــی متناســب بــه ایــن
موضــوع اشــاره میکنــد کــه هــر منطقــه نیازمنــد الگویــی متناســب بــا شــرایط و بســتر اجتماعــی،
فرهنگیــ و تاریخـ�ی خ��ود اس�تـ و بای�دـ از نسخــهپیچی واحـ�د در ایــن زمینــه پرهیــز شــود (Rijke et
 .)al., 2012, p. 74همچنیــن میتــوان حکمرانــی آب را در قالــب مفهــوم و تعاریــف حکمرانــی خــوب
در تعریــف ســازمان ملــل (مشــارکت ،حاکمیــت قانــون ،شــفافیت ،جوابگویــی ،اجمــاع ،عدالــت،
اثربخشــی و کارایــی ،پاس ـخگویی و افــق راهبــردی) گنجانــد و براســاس مؤلفههــای آن ،مقتضیــات
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هــر منطقــة جغرافیایــی را بررســی کــرد؛ آنجایــی کــه مدیریــت مطلــوب آبــی بهمعنــاي برخــورداري
از سیاســتهاي تنظیمــی و تخصیصــی در مدیریــت آب و دیگــر منابــع طبیعــی و نهادهــاي رســمی
و غیررســمی مناســب بــا تقســیم مســئولیتها (دولــت ،جامعــة مدنــی ،مــردم و ذينفعــان) ،وظایــف
(تنظیــم مقــررات ،نظــارت و اجــرا) ،اختیــارات و مهارتهــاي الزم بــراي تولیــد ،تخصیــص و اعمــال
اقتــدار در حــوزة آب اســت (.)Seijger et al., 2017, p. 91

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

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

 .4روششناسی پژوهش

پژوهــش مــورد نظــر راهنمــای مفیــدی بــرای مدیــران و درمجمــوع تصمیمگیــران و تصمیمســازان
کشــوری در ســطح کالن سیاســتگذاری خواهــد بــود .از ایــنجهــت ،براســاس ماهیــت ،کیفــی و از
نــوع توصیفــی ـ تحلیلــی و مبتنــی بــر نتایــج تجویــزی ،عملــی و کاربــردی اســت .در ایــن چارچــوب،
نویســندگان کوشــیدند در درجــة نخســت تصویــر کلــی از وضعیــت آبــی کشــور و ســیمای عمومــی
هیدرولــوژی کشــور ارائــه دهنــد ،عوامــل و زمینههــای اصلــی شکســت حکمرانــی آب در کشــور را در
محورهــای گوناگــون (سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی) شناســایی و تبییــن نماینــد و در
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نهایــت متناســب بــا ایــن دو مســئله بــه ارائــة راهکارهــای علمــی ،تجویــزی و عملــی بــرای جبــران ایــن
نقیصــه بپردازنــد .گــردآوری اطالعــات بهشــیوة اســنادی /کتابخان ـهای (مراجعــه بــه کتــب ،مقــاالت و
گزارشهــای معتبــر) بــوده اســت.

 .5یافتههای پژوهش
5ـ .1نشانگان بحران (ورشکستگی) آب در ایران

گابریــل کالینــز ،محقــق مؤسســة سیاســتگذاری عمومــی بیکــر دانشــگاه رایــس ،در مقالــة «ســایة
شــوم ورشکســتگی آب در ایــران» مســائل هیدرولوژیکــی ایــران را ذیــل عنــوان «ورشکســتگی آب»
تحلیــل کــرده و نوشــته اســت:
درحالــی کــه ایــدة ورشکســتگی بهطــور معمــول بهعنــوان مفهومــی حقوقــی مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد ،وضعیــت فعلــی آب در ایــران را دقیــق توصیــف میکنــد؛ زیــرا
برداشــت آب بهطــور قابــل توجهــی از ظرفیــت تجدیدپذیــری ،تغدیــة مجــدد و بازیابــی
آبخوانهــا ،رودخانههــا و دریاچههــا فراتــر رفتــه اســت .دراصــل کشــور درحــال تبدیــل بــه
یــک ورشکســتگی آبــی اســت؛ زیــرا «بدهیهــا» (برداشــت آب) از «ارزش بــازاری مناســب
دارییهــا» (بهمعنــای انــدازة تغذیــة آبخــوان و میــزان تجدیدپذیــری منابــع آب ســطحی)
تجــاوز کــرده اســت (.)Collins, 2017, p. 2

ایــران بهطــور فزاینــدهای در تلــة هیدرولوژیکــی و سیاســی خودســاخته گرفتــار آمــده اســت؛
تلــهای برپایــة ایــن واقعیــت کــه برداشــت آب در ایــن کشــور بــرای مصــارف کشــاورزی و ســایر
مصــارف بســیار بیــش از تــوان طبیعــت بــرای احیــای (یــا مــازاد بــر منابــع آب تجدیدپذیــر) آن اســت.
پیتــر گلیــک ،از مؤسســة پاســفیک ،بهاختصــار بیــان میکنــد:
زمانــی کــه برداشــت از منابــع آب بیــش از انــدازة طبیعــی تغذیــه شــود ،تنهــا گزینههــای
بلندمــدت ،کاهــش تقاضــا بــه ســطوح پایــدار ،انتقــال تقاضــا بــه مناطقــی کــه آب کافــی دارنــد
و یــا رفتــن بهســمت منابــع آب بســیار پرهزینــه و گــران ماننــد شــیرین کــردن آب دریــا و
واردات کاالهایــی کــه در مناطــق بــا منابــع آب کافــی تولیــد شــدهاند ،بهمعنــای انتقــال آب
مجــازی از طریــق ایــن کاالهاســت (.)Gleick & Palaniappan, 2010

شــاخصهای متعــددی بــرای بیــان پایــداری منابــع و اندازهگیــری آســتانة بحــران آب ارائــه شــده
اســت .یکــی از ایــن شــاخصها را بنیــاد کمیســیون توســعة پایــدار ســازمان ملــل معرفــی کــرده اســت.
براســاس ایــن شــاخص ،چنانچــه مقــدار برداشــت آب هــر کشــوری بیــش از  40درصــد کل منابــع آب
تجدیدپذیــر آن باشــد ،بــا بحــران شــدید آب روبهروســت (ایــزدی1389 ،؛ احمــدی)1393 ،؛ اگــر
میــزان ایــن شــاخص حــدود  20تــا  40درصــد باشــد ،بحــران در وضعیــت متوســط قــرار دارد؛ هــرگاه
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ایــن شــاخص درحــدود  10تــا  20درصــد باشــد ،بحــران در شــرایط متعــادل اســت؛ و چنانچــه کمتــر از
 10درصــد 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
در برخــی کشــورهای توســعهیافته و درحــال توســعه بهتــر درک میشــود .نســبت مصــارف آبــی بــه
منابــع آب تجدیدپذیــر در کشــورهایی نظیــر امریــکا  21درصــد ،اســپانیا  25درصــد ،چیــن  29درصــد،
هنــد  33درصــد و مصــر  46درصــد 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
 2/77از  100در رتبــة  132در بیــن  133کشــور قــرار دارد؛ بهطــوری کــه از نظــر شــاخص مدیریــت
منابــع ،تمــام رودخانههــا ،دریاچههــا ،تاالبهــا ،آبخوانهــا و دشــتهای کشــور بــا عــدم تخصیــص
بهینــة منابــع آب و خشــکی مواجهانــد (جلیلیکامجــو .)1394 ،لــذا افــت شــدید ســفرههای آب
زیرزمینــی ،و خشــک شــدن بســیاری از قناتهــا ،تاالبهــا ،دریاچههــا و رودخانههــای کمرمــق،
همــه و همــه نشــانگان آشــکار فاجعــة زیســتمحیطی قریبالوقوعانــد کــه تبعــات زیســتبومی
ناگــواری را برجــای خواهنــد گذاشــت (حسنیســعدی و گلــکار ،1395 ،ص.)1 .
عالوهبــر مــوارد مذکــور ،اگــر منابــع تجديدشــوندة آب در ايــران در بهتريــن حالــت ثابــت بمانــد
(کــه ایــن امــر محــال اســت) و نــرخ رشــد جمعيــت نيــز بــدون تــاش بــراي بــاال بــردن آن نیــز ثابــت
باشــد ،در ســال ٢٠٣٠م ســرانة آب شــيرين در کشــور ايــران بــا جمعيــت حــدود  100.000.000نفــر
بــه  1000مترمکعــب بـهازاي هــر نفــر خواهــد رســيد .براســاس اســتاندارد جهانــي ،هــرگاه در منطقهاي
ســرانة آب شــيرين بــه کمتــر از  2000مترمکعــب بــراي هــر نفــر برســد ،آن منطقــه دچــار تنــش آبــي
خواهــد بــود و ايــن بــدان معناســت کــه کشــور ایــران هماکنــون در تنــش متوســط قــرار دارد و در
ســال ٢٠٣٠م بــدون تــاش بــراي افزايــش جمعيــت دچــار بحــران آب خواهــد شــد (شــریعتی،1396 ،
ص .)17 .گزارشهــا نشــان میدهــد ایــران در ســال 2025م جــزو کشــورهای دچــار بحــران آب
خواهــد بــود .میانگیــن بــارش در جهــان  ٨٦٥میلیمتــر و در ایــران ٢٥٠میلیمتــر اســت .بــه عبــارت
دیگــر ،میانگیــن بارندگیهــای ایــران کمتــر از یکســوم متوســط بــارش جهانــی اســت .ایــن درحالــی
اســت کــه میانگیــن بارندگــی ناچیــز در کشــور نیــز پراکنــش مناســبی نــدارد؛ بهگونـهای کــه بارندگــی
فقــط در  4درصــد از خــاک کشــور بیــش از ایــن میانگیــن اســت و در  ٩٦درصــد باقیمانــده میــزان
بارندگــی حتــی بــه  ٢٠٠میلیمتــر هــم نمیرســد (کاویان ـیراد ،1395 ،ص.)15 .
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ازجملــه نشــانگان بحــران آب در ایــران را میتــوان در ســیمای کلــی هیدرولــوژی کشــور بــا
کمــی بــه شــرح ذیــل مشــاهده کــرد:
توجــه بــه آمــار و ارقــام ّ
5ـ1ـ .1سیمای ک ّمی هیدرولوژی کشور
الف .وضعیت بارندگی
میــزان بــارش کشــور در ســال زراعــی  96تــا  97حــدود  167/8میلیمتــر بــوده اســت کــه نســبت بــه
همیــن ســال کاهــش 45/4درصــدی و در بلندمــدت کاهــش 64/6درصــدی را نشــان میدهــد .یعنــی در
ســال زراعــی  96تــا  97از  31اســتان کشــور 24 ،اســتان بــا کمبــود بــارش مواجــه بودنــد .ایــن بارشهــا
از حــدود  74درصــد در اســتان سیســتان و بلوچســتان تــا حــدود  5/8درصــد در اســتان ایــام متغیــر بــوده
اســت (وزارت راه و شهرســازی ســازمان هواشناســی کشــور ،1397 ،ص .)3 .همانگونــه کــه در شــکل 3
مشــاهده میشــود ،بیشــتر اســتانهای کشــور در وضعیــت خشکســالی (شــدید و بســیار شــدید) بهســر
میبرنــد؛ بهطــوری کــه از ســال  1378تــا  1397درجــات خشکســالی بــا شــدت و وســعت مختلــف در
کشــور حاکــم بــوده اســت .تجربــة شــدیدترین خشکســالی در در ســال  1397بــوده اســت (همــان ،ص.
 .)23درمجمــوع آمارهــا نشــان از وضعیــت نهچنــدان مطلــوب آبخوانهــا و آبهــای زیرزمینــی اســت.

شــکل  .3پهنهبنــدی خشکســالی هواشناســی در اســتانهای کشــور
(براســاس شــاخص( ) SPEIدورة دهســاله تــا پایــان آذر )1397
(منبع :وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی کشور)1397 ،
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ب .آبهای سطحی :سدها
ســدها یکــی از مهمتریــن منابــع تأمیــن آب ســطحی کشــورند .طبــق آمــار ۱۳۳۰ ،ســد در کشــور
در مراحــل مختلــف مطالعاتــی اجرایــی و بهرهبــرداری قــرار دارد .از میــان  177ســد بــزرگ موجــود
در  6حوضــة آبریــز کشــور ،حــدود  100ســد ازجملــه ســدهای دز ،بانــه ،ســفیدرود ،الر ،زاینــدهرود،
شــهیدرجایی ،ســاوه ،کوثــر ،دوســتی ،ارس و مالصــدرا کمتــر از  40درصــد آب ذخیرهشــده را دارنــد.
 46ســد دارای وضعیــت بســیار بحرانیانــد (خبرگــزاری دانشــجویان ایــران (ایســنا) .)1397،بهدلیـ�ل
کاهــش بارندگیهــا در ســال آبــی  96تــا  97و ســالهای قبــل از آن ،در ســال آبــی جدیــد ،میــزان
ورودی آب بــه پشــت ســدها تــا  33درصــد کاهــش یافتــه اســت (خبرگــزاری کار ایــران (ایلنــا).)1397 ،
درمجمــوع موجــودی آب در مخــازن ســدهای کشــور بــا نزدیــک شــدن بــه فصــل تابســتان رو بــه
کاهــش اســت.
جدول  .1وضعیت بهرهبرداری از مخازن سدهای کشور از مهر  96تا  19اردیبهشت 97
ورودی
(میلیارد
مترمکعب)

خروجی(میلیارد
مترمکعب)

حجم آب
مخازن (میلیارد
مترمکعب)

پُر بودن مخازن
(میلیارد
مترمکعب)

ظرفیت مخازن
(میلیارد
مترمکعب)

96ـ97

17/47

15/41

25/36

 51درصد

50

95ـ96

30/49

22/00

33/25

 67درصد

تغییر نسبت به سال قبل

 -43درصد

 -30درصد

 -24درصد

-

حجم
سال آبی
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(منبع :وزارت نیرو)1396 ،

ج .آبهای زیرزمینی
آبهــای زیرزمینــی ،برخــاف منابــع آب ســطحی کــه فقــط در مناطــق مرطــوب جهــان قــرار دارنــد،
در سرتاســر کــرة زمیــن پراکندهانــد و نقــش مهمــی در تأمیــن آب جامعــة بشــری دارنــد .آبهــای
زیرزمینــی منبــع اصلــی تأمیــن آب در بســیاری کالنشــهرها ماننــد مکزیــک ،ســائوپائولو و بانکــوک
بــوده و حــدود  70درصــد از آب لولهکشــی قابــل شــرب در کشــورهای اتحادیــة اروپــا را فراهــم
میکنــد ( .)Foster & Chilton, 2003در ایــران حــدود  60درصــد منابــع تأمیــن آب وابســته بــه
منابــع آبهــای زیرزمینــی اســت؛ ایــن درحالــی اســت کــه براســاس آمــار رســمی وزارت نیــرو در
ســال  ،1395تشــدید اُفــت ســطح آب زیرزمینــی و کســری مخــزن در آبخوانهــا ،ممنوعیــت بیــش از
 313محــدوده از  609محــدودة مطالعاتــی کشــور را ـ کــه ایــن آبخوانهــا حجــم بیــش از  90درصــد
منابــع آب زیرزمینــی کشــور را در خــود جــای دادهانــد ـ بهدنبــال داشــته اســت (نوریاســفندیاری و
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ارشــدی ،1396 ،ص .)172 .همچنیــن بــرای مثــال از بیــن  750.000حلقــه چــاه در کشــور ،حــدود
 330.000حلقــه از آنهــا غیرمجــاز اســت (قاسمشــربیانی و دیگــران ،1397 ،ص .)44 .ایــن واقعیــت
تلخــی از منابــع تجدیدناپذیــر آبهــای کشــور اســت؛ ایــران ســالیانه حــدود  86درصــد از منابــع آبــی
تجدیدناپذیــر خــود را مصــرف میکنــد ،درحالــی کــه مطابــق اســتانداردهای جهانــی ،ایــن رقــم بایــد
حــدود  40درصــد باشــد (دوراندیــش ،1396 ،ص.)8 .
جدول  .2تعداد (چاه ،چشمه و قنات) منابع آب زیرزمینی کشور تا دیماه 1397
چاه

تعداد منابع آب
زیرزمینی در کل کشور
(حلقه /رشته)

کشاورزی

صنعت

شرب

سایر

702179

416111

49031

22574

-

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

قنات

چشمه

41011

173452
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بهطــور کلــی ایــران از جهــت خالــی شــدن ســفرههای آبهــای در جهــان در بیــن کشــورهایی قــرار
ـفرههای آبــی زیرزمینــی اســت .نیویــورک تایمــز بــا اشــاره
دارد کــه دارای باالتریــن شــدت تحلیــل سـ 
بــه نقــش کمآبــی در تحــوالت سیاســی و اجتماعــی نوشــت« :دوازده اســتان از  ۳۱اســتان ایــران طــی۵۰
ســال آینــده ،بهطــور کامــل ســفرههای زیرزمینیشــان خشــک خواهــد شــد» (.)Sengupta, 2018

شکل  .4وضعیت تعداد چاهها و میزان برداشت از آنها طی سالهای70ـ94
(منبع :وزارت نیرو)1395 ،
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5ـ .2عوامل مؤثر بر شکست «حکمرانی آب» در ایران  /رهیافت «پادحکمرانی»
مفهــوم حکمرانــی آب در درجــة نخســت بــه اولویتبنــدی دقیــق موضوعــات تنظیمگــری ،تخصیــص
و کنتــرل کیفیــت منابــع آب کشــور تأکیــد دارد .عالوهبــر آن ،حکمرانــی آب بــه ایجــاد ســازوکارهایی
بــا هــدف تصمیمگیــری و مدیریــت بهتــر نیــز اشــاره میکنــد (.)Rogers & Hall, 2003, p. 16
تمرکــز ارزیابیهــای مختلــف در تنظیمگــری ایــن اســت کــه از مدیریــت و عملکــرد نهادهــای
تصمیمگیــر براســاس قانــون اطمینــان حاصــل شــود ( .)North et al., 2008حکمرانــی مطلــوب بــا
ایجــاد ســازوکارهای الزم ،در مســیر مقابلــه بــا فســاد ،جرایــم ســازمانیافته و مدیریــت ناکارآمــد کــه
از موانــع رشــد اقتصــادی کشــورها هســتند ،گام بـردارد .حکمرانــی آب (از منظــر حقوقــی) عملکــردی
برپایــة ســه اصــل شــفافیت ،مشــارکت عمومــی و دسترســی بــه دادرســی اســت.
ســازوکارهای حکمرانــی مصرفکننــدگان آب را آگاه میکنــد و باعــث میشــود آنهــا در فراینــد
تصمیمگیــری مشــارکت و دربرابــر مراجــع قضایــی یــا اجرایــی ،حــق جبــران ســریع داشــته باشــند.
تجزیــهو تحلیــل حکمرانــی آب متضمــن تشــخیص مقــررات قانونــی و نهــادی بهروشــی سیســتماتیک
اســت کــه شــکلگیری و کاربــرد ایــن اصــول را در چارچوبهــای مختلــف قانونــی تســهیل میکنــد
(.)Quesada, 2011, p. 10
بهنظــر میرســد نخســتین موضــوع اصلــی بــرای تغییــر رویکــرد در مدیریــت آب کشــور و اســتقرار
مدیریــت یکپارچــة منابــع آب و تعریــف مفاهیــم جدیــدی ماننــد حکمرانــی خــوب آب ،شناســایی
موانــع قانونــی و ســاختاری حاکــم بــر ایــن حــوزه باشــد .اســناد باالدســتی کشــور پتانســیل بســیاری
در ارتقــای شــاخصهای حکمرانــی مطلــوب ،دســتیابی بــه اهــداف توســعة پایــدار و مدیریــت منســجم
منابــع آب دارنــد؛ ولــی قوانیــن و مقــررات جــاری ـ کــه مهمتریــن آن قانــون توزیــع عادالنــة آب
 1361اســت ـ از ظرفیتهــای الزم بــرای نیــل بــه ایــن مقاصــد برخــوردار نیســت؛ چــون ماهیــت
اســناد باالدســتی راهبــردی و نــه اجرایــی اســت (جمالــی .)1397 ،بهعقیــدة نویســندگان مقالــه،
دالیــل «شکســت حکمرانــی آب» در ایــران را کــه دربرگیرنــدة حاکمیــت پادحکمرانــی (ضدحکمرانــی)
اســت ،میتــوان در عــدم شــفافیت قانونــی ،قانونگریــزی و بــه هــر تعبیــری دور زدن قوانیــن
مرتبــط بــا حکمرانــی خــوب و مطلــوب ،بهخصــوص در «مافیــای آب» جس ـتوجو کــرد .از بارزتریــن
فعالیتهــای مافیــای آب در ایــران عبارتانــد از :انتقــال بینحوضــهای آب بــدون ابــزار اقتصــادی و بــا
فشــارها ،رابطــه و رانتهــای سیاســی ،راهزنــی آب از رودخانههــا و ســدها و فــروش آب بــه متقاضیــان
غیرقانونــی ،نقــض حقابههــا و انتشــار حقابههــای غیرقانونــی ،عرضــة آب بــا قیمــت کمتــر از هزینــة
نهایــی بــه بخشهــای خــاص و محــروم کــردن متقاضیانــی ماننــد محیــط زیســت و بخشهــای
تفریحــی و گردشــگری از آب ،عــدم مقابلــه بــا چاههــای غیرقانونــی و دادن مجوزهــای غیرقانونــی
بــرای حفــر چــاه ،تصویــب پروژههــای ذخیــره ،انحــراف و انتقــال آب بهویــژه سدســازی و کانــال انتقــال
آب در وزارت نیــرو و شــرکتهای آب منطقــهای بــدون توجیــه اقتصــادی و ناســازگار بــا زیس ـتبوم،
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دســتکاری دادههــا و اطالعــات مربــوط بــه بیــان آب در حوضههــای آبریــز ،انحــراف نتایــج پروژههــای
اقتصــادی آب و مدیریــت منابــع ،انتقــال تخصیــص بهینــة آب از دانشــکدههای اقتصــاد (یــا ذیصــاح)
بــه دانشــکدههای فنــی و مهندســی ،جلوگیــری از افزایــش قیمــت آب تــا برابــری بــا هزینــة نهایــی
تولیــد آب و مبــارزه بــا فعالیــت بخــش خصوصــی و واقعــی در تولیــد و تخصیــص آب (جلیلیکامجــو،
 ،1395ص.)4 .
ـا ایــنحــال ،جــدای از قابلیــت اجرایــی و قانونــی اســناد باالدســتی و هرآنچــه ذیــل مافیــای آب
بـ
میگنجــد ،عوامــل متعــددی در «شکســت حکمرانــی آب» در ایــران دخیــل اســت کــه مختصــری از
ایــن دالیــل در ادامــه بیــان میشــود:
 .1اظهارنظــر ،پیشــنهاد و سیاســتگذاری در حــوزة آب اغلــب تحــت تأثیــر اطالعــات و دادههــای
ناقــص اســت.
 .2در تصمیمگیــری ،افــراد غیرمتخصــص و غیرذینفــع بــه حوزههــای تخصصــی ورود کردهانــد.
بســیاری از طرحهــا بهدالیــل سیاســی ابتــدا اجــرا میشــوند و ســپس بــرای آنهــا تأییدیــة محیــط
زیســتی ،اجتماعــی و  ...تهیــه میشــود.
 .3فراینــد تصمیمگیــری در کشــور در حوزههــای گوناگــون و ازجملــه آب ،شــتابزده ،هیجانــی
و فاقــد راهبــرد بلندمــدت اســت .ایــن مســئله باعــث شــده بســیاری از مدیــران بهدنبــال بهبــود وضــع
موجــود و افزایــش بهــرهوری در دورههــای مدیریتــی خــود باشــند و غالبــاً برنامههــای کوتاهمــدت
جهــت دســتیابی بــه اهدفشــان دارنــد .ایــن خطــای اســتراتژیک منجــر بــه روزمرگــی رفتــار مدیــران و
شکســت برنامههــا شــده اســت.
 .4انتخاب مدیران غیرمتخصص و ظاهرا ً متعهد از دیگر دالیل ناکامی است.
 .5بیشــت ِر سیاســتگذاران و مدیــران از وضعیــت منابــع و مصــارف آب در مناطــق مختلــف کشــور
آگاهــی کافــی ندارنــد؛ لــذا دو چالــش بــرای مطالعــة حوضههــای آبریــز وجــود دارد :نخســت دادههــای
پراکنــده ،ناقــص و کمدقــت و درعیــنحــال پرهزینــه و دوم مطالعــات بســیار غیردقیــق و متناقــض.
 .6ورود بــدون برنامــة بخــش اقتصــادی در زمینههــای تصمیمگیــری از دیگــر دالیــل ناکامــی
اســت .بســیاری از طرحهــا بــدون آنکــه لــزوم و ماهیــت آنهــا تأییــد شــود ،صرف ـاً بهدلیــل اعتبــارات
مالــی کــه بــرای آنهــا درنظــر گرفتــه شــده ،بــدون آگاهــی و تحقیــق و تحلیــل عواقــب مــورد حمایــت
قــرار گرفتهانــد (انصــاری ،1396 ،ص.)177 .
 .7فقــدان شــفافیت و اطالعرســانی در فراینــد تصمیمگیــری و بــه عبــارت دیگــر ،خــأ اصــل
«الــزام بــه بیــان دالیــل تصمیمهــای دولتــی» در حــوزة سیاســتگذاری و تصمیمگیریهــای آبــی،
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هرگونــه دخالــت پیــش از اقــدام توســط ســایر ذینفعــان را غیرممکــن و امــکان طــرح دعــاوی پــس از
اقــدام نســبت بــه تصمیمــات اتخــاذی را بســیار ســخت میکنــد.
 .8اغلــب دولتهــای گذشــته در ایــران برنامــه ،طــرح و اســتراتژی بلندمــدت و اساســی بــرای
وضعیــت بهبــود مدیریــت آب کشــور ارائــه ندادنــد .غالــب راهکارهــا مقطعــی ،بــدون مطالعــه و هیجانــی
بــوده اســت.
 .9ســاختار حکمرانــی منابــع آب در ایــران بهگونـهای اســت کــه بــه تعــدد بیــش از حــد ذینفعــان
دامــن زده اســت .ایــن شــرایط باعــث شــده تــا مشــکالت عدیــدهای در ایــن حــوزه بــروز و ظهــور
پیــدا کنــد؛ ازجملــه الــف .اختالفــات سیاســتگذاری و تصمیمگیــری ،ب .عــدم تطابــق اهــداف ،ج.
محدودیــت حــوزة عملکــرد ،د .تــوازن نامناســب قــدرت بیــن بازوهــای مدیریتــی منابــع آب در دولــت.
بنابرایــن بــدون اصــاح ایــن ســاختارها نمیتــوان بــه حرکــت بنیادینــی بــرای تغییــر شــرایط موجــود
دل بســت (مدنــی.)1393 ،
 .10باوجــود اهمیــت موضــع آمایــش ســرزمینی در اســناد باالدســتی ،توجــه چندانــی بــه توجیهــات
و ملزومــات آمایــش ســرزمین (برنامهریــزی منطقــهای) نمیشــود .مدیریــت بخشــینگر و پارهپــارة
توســعه ،بیتوجهــی بــه ابعــاد فرابخشــی تصمیمــات و اثرپذیــری شــدید از عوامــل برونبخشــی غالب ـاً
منجــر بــه حاکمیــت گروههــا ،قشــرها ،نهادهــا و ســازمانهایی بــا منافــع متناقــض در چگونگــی
بهرهبــرداری از داراییهــای موجــود در ســطوح ملــی ،منطقــهای و محلــی شــده اســت .درواقــع در
بســیاری از کالنپروژههــای آب کشــور در بســتری بیــرون از نقشــهها و برنامههــای جامــع توســعة
اقتصــادی ـ اجتماعــی و بــدون ارتبــاط بــا طرحهــای آمایــش ســرزمین یــا مطالعــات یکپارچــة منابــع
آب ظهــور یافتهانــد (بــزرگزاده و موســوی ،1396 ،ص.)179 .
 .11شــکاف وســیعی میــان عرضــه و تقاضــای آب بهوجــود آمــده اســت .افزایــش جمعیــت در
مکانهــای محــدود و متراکــم فشــار زیــادی را بــر منابــع مصرفــی آب وارد کــرده اســت .هماکنــون
تقاضــای روزافــزون در مکانهــای نامناســب بــرای آب ،بیــش از عرضــه اســت .بهدلیــل برداشــتهای
افسارگســیخته و بیــش از حــد اعالمــی ،حتــی مخــازن راهبــردی رو بــه زوال اســت (اندیشــکدة تدبیــر
آب ایــران ،1394 ،ص.)27 .
 .12در شــرایط تنــش آبــی حاضــر در کشــور ،حاکمیــت بــا دســتاوردهای توســعه و مدیریــت
ناپایــدار گذشــته ،بــه راضــی نگــه داشــتن جمعیــت کثیــر شهرنشــین بهویــژه در مناطــق حساســی
همچــون پایتخــت و مراکــز اســتانها ،بــه بهــای نادیــده انگاشــتن حــق و تعلقــات ســایر گروههــای
بهرهبــردار ،اولویــت داده اســت .نشــانههای بــروز ایــن دســته نابرابریهــا در مهاجــرت روســتاییان بــه
شــهرها و ســاکنان شــهرهای کوچــک بــه مراکــز اســتانها (نظیــر مشــهد) و پایتخــت قابــلمشــاهده
اســت (ســمیعی و رســولی.)1396 ،
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 .13بهرغــم گســترش بحرانهــای آبــی در نیمقــرن اخیــر ،تغییــر مهمــی در رویــة قضایــی کشــور
بــرای حضــور ســازمانیافته در عرصــة موضوعــات زیســتمحیطی و مقابلــه بــا تخلفــات و جرایــم
زیســتمحیطی و آبــی بهوجــود نیامــده اســت .ضمــن اینکــه در هیچیــک از نهادهــای عمومــی
دادگســتری ،مراجــع و دادگاههــای تخصصــی آب و محی ـط زیســت وجــود نــدارد.
 .14همــوراه در کشــور نوعــی بیتفاوتــی و بیگانگــی میــان علــم (دانشــگاه) و سیاســت
(تصمیمگیــری و اجــرا) دیــده میشــود .علــم و سیاســت نتوانســته در تقــارن بــا همدیگــر گرهگشــای
مشــکالت عدیــده در کشــور و ازجملــه مســائل آب باشــد.
 .15احســاس افــراد جامعــه بــه بیعدالتــی ناشــی از اقدامــات دولتــی در ســرمایهگذاری و دادن
مجــوز مصــرف آب بــه ســایر کشــاورزان ،مناطــق باالدســت یــا پاییندســت ،مناطــق بــا قومیتهــای
مختلــف و ،...عــدم بهرهمنــدی جامعــة روســتایی از رفــاه در مقایســه بــا جامعــة شــهری و ...ایــن
نگــرش را در آنهــا تقویــت میکنــد کــه آب ـ کــه اکنــون کمتــر از حــق و نیازشــان دراختیارشــان
اســت ـ تنهــا بخشــی از ســهم آنهــا از منابــع کشــور اســت و بایــد بــرای حفــظ آن تــاش کننــد تــا از
ایــن ســهم نیــز بیبهــره نشــوند (طالبیاســکندری و میرنظامــی ،1395 ،ص.)69 .
 .16رفتــار پیچیــدة سیســتمهای «زیســتبوم اجتماعــی» از موانــع مهــم در مشــارکت
کنشــگران در مدیریــت آب اســت .بــه همیــن دلیــل تحلیــل و درک صحیــح ایــن سیســتمها نیازمنــد
بهکارگیــری علــوم انســانی و فنــی اســت .درواقــع مدیــران سیســتمهای آبــی بایــد بــه ابعــاد مختلــف
ایــن سیســتمها (هیدرولــوژی ،بهداشــت و ســامت ،مهندســی ،اقتصــاد ،فرهنــگ ،سیاســتگذاری،
جامعهشناســی و )...توجــه کننــد (داوری و عمرانیــان.)1397 ،
 .17اساسـاً سیاســت سدســازی در ایــران تأثیــر دهشــتناکی بــر تضعیــف منابــع آبــی کشــور داشــته
اســت (تأییــد بنــد  .)16در گذشــته و حــال ،درک نادرســتی از سیاســتهای توســعه وجــود داشــته
اســت .درواقــع نگــرش بــه توســعه ،نگرشــی ســازهای ـ فیزیکــی بــوده و سیاســت سدســازیهای
پیدرپــی در همــة دولتهــای گذشــته (در ایــن زمینــه دولــت نهــم و دهــم بــا بهرهبــرداری از 69
ســد رکــورددار اســت) ناشــی از ایــن نگــرش ســازهای بــه توســعه (پیشــرفت بهجــای توســعه) اســت.
دلیــل دیگــر ناشــی از ســود اقتصــادی ایــن طرحهاســت؛ زیــرا بخــش بــزرگ حامیــان آن کســانی
هســتند کــه در دســتگاه دولتــی و بخــش خصوصــی در ایــن طرحهــا ذینفعانــد .جــای تعجــب نــدارد
کــه در شــش دهــة گذشــته یکســوم تــا نیمــی از بودجــة عمرانــی کشــور بــرای اجــرای طرحهــای
سدســازی ،انتقــال و ســایر طرحهــای ســازهای آب صــرف شــده اســت (ظفرنــژاد ،1397 ،ص.)14 .
بایــد درنظــر داشــت احــداث ســد همــواره باعــث ایجــاد مهمتریــن آثــار اجتماعــی منفــی ،یعنــی
جابهجایــی مــردم و درنتیجــه ازدســت دادن خانههــا ،مــزارع ،باغهــا و تعلقــات اجتماعــی و فرهنگــی
مــردم روســتاها ،شــده اســت .تغییــر مــکان یــا جابهجایــی اجبــاری مــردم مهمتریــن اثــر اجتماعــی
منفــی طرحهــای توســعۀ منابــع آبــی اســت (امینــی ،ویســی و محمــدی ،1397 ،ص.)169 .
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 .18توجــه بــه خودکفایــی در تولیــد محصــوالت عمــدة اســتراتژیک ماننــد گنــدم،
بهخصــوص بعــد از انقــاب ،منجــر بــه تحمیــل یارانههــای ســنگین در بخــش توســعة
کشــاورزی شــد و ایــن مســئله باعــث فشــار بیــش از حــد در بخــش آب گردیــد .طبــق گــزارش
فائــو ،در ایــران مــزارع گنــدم آبــی تقریبــاً عملکــردی حــدود ســهبرابر گنــدم دیــم دارنــد
(  .)FAO, 2017, 30 Marchباوجــود ایــن و بهرغــم مزایــای فــردی کوتاهمــدت ،هزینــة اجتماعــی
تــداوم ایــن ســبک از کشــاورزی بســیار زیــاد اســت .در مناطــق خشــک کــه بخــش اعظمــی از
مســاحت ایــران را دربــردارد ،تکیــه بــر منابــع آب کشــاورزی بســیار شــکننده اســت؛ زیــرا میــزان
تغذیــه و تجدیدپذیــری آبخوانهــا بســیار کمتــر از میــزان برداشــت فعلــی آن اســت و لــذا امــکان
احیــای آنهــا وجــود نــدارد .بــه بیــان دیگــر ،امــروزه رشــد کشــت آبــی گنــدم بــه بهــای تضییــع
حقــوق نســلهای آتــی در دسترســی بــه منافــع کافــی آب محقــق شــده اســت ( Collins, 2017,
 .)p. 6از ایــن رو نهتنهــا برنامههــا بــرای ســاخت کشــور بــا خودکفایــی در مــواد غذایــی شکســت
خــورده ،بلکــه آرمــان دســتیابی بــه امنیــت غذایــی باعــث ناامنــی در بخــش آب شــده اســت
( .)Madani, AghaKouchak & Mirchi, 2016, pp. 1000-1001

شکل  .4اهتمام به سیاست خودکفایی گندم در ایران بهرغم ،بروز خشکسالیها و
آسیبپذیری فرایند آبخوانها ()Source: Collins, 2017, p. 6
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 .19حــس تعلــق و ملیگرایــی در كشــور کمرنــگ اســت :اجــرای پروژههایــی بــا خروجــی ضعیــف
توســط متخصصــان و مشــاوران حــوزة آب کــه تنهــا جهــت دســتیابی بــه منفعــت شــخصی یــا گروهــی
انجــام میشــود (رشــد مافیــای آب).
 .20بــرای انجــام كارهــای اشــتباه در كشــور و ازجملــه تصمیمــات مدیــران عقوبتــی وجــود نــدارد
(انصــاری.)177 :1396 ،
 .21در زمینــة الگوســازی و آموزشهــای الزم و مؤثــر رســانهها (بهعنــوان بخشــی از بدنــة جامعــة
مدنــی) نتوانســتند رســالت خــود را بهدرســتی بهجــای آورنــد.

 .6تجزیه و تحلیل و ارئة راهکارهای سیاستی ـ کاربردی

در سیســتمهای پیچیــده ـ کــه سیســتمهای جغرافیایــی و سیاســی ازقبیــل کشــورها نیــز نمونههایــی
از آنهــا هســتند ـ وقــوع یــک رخــداد یــا ایجــاد تغییــر در بخشــی از سیســتم ،نتیجــۀ گــرد آمــدن
مجموعــهای از علــل اســت کــه در حوزههــا و ســطوح گوناگــون و در بســتری تاریخــی منشــأ
درونسیســتمی و برونسیســتمی دارنــد .از ایــنرو بــرای مواجهــۀ مناســب بــا چنیــن رخدادهایــی
نیازمنــد گون ـهای از سیاس ـتگذاری هســتیم .تبییــن ارائهشــده در ایــن متــن و متــون مشــابه نشــان
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
نواقصــی جــدی در ایــن نظــام اســت و ایــن موضــوع عمومــاً در پیشــنهادهای سیاســتی ارائهشــده
بـ�رای مواجهـ�ه بـ�ا ایـ�ن بحـ�ران بهطـ�ور جـ�دی درنظـ�ر گرفتـ�ه نمیشـ�ود (فتاحــی ،1397 ،ص.)327 .
بــه همیــن ســبب ،تقویــت بُعــد ســازمانی بــا تدویــن سیاســتها (خطمشــی سیاســی) ،قوانیــن و
مصوبــات و تشــکیالت کارآمــد بــرای اجــرای رویکــرد بههمپیوســته در مدیریــت منابــع آب بســیار
حائــز اهمیــت اســت (هاشــمی .)1394 ،افزایــش کارآمــدی قوانیــن و کارایــی ســازوکارهای حقوقــی
و ســاختارهای حاکمیتــی ذیربــط ،وابســته بــه اجــرا و رصــد مســتمر آنهــا بــا هــدف ممانعــت از
هرگونــه انحــراف از منافــع عمومــی اســت .لــذا اســتقرار سیســتمی تحــت حاکمیــت قانــون ،براســاس
تنظیمگــری فعــال و مبتنــی بــر اصــول ســهگانة حقوقــی حکمرانــی مطلــوب ،یعنــی شــفافیت،
مشــارکت در فراینــد تصمیمگیــری و نیــز پاســخگویی و دادرســی ســریع و منصفانــه بــا هــدف
ارتقــای نظــام مدیریــت آب کشــور ،ضــروری بهنظــر میرســد (جمالــی.)1397 ،
در ایــن بخــش ،در چارچــوب حکمرانــی آب ،پیشــنهادهای سیاســتی در دو بُعــد نظــری (جــدول  )3و
کاربــردی (کــه بیشــترین تأثیــر را در صرفهجویــی و عمــلآوری آب دارنــد) بــه شــرح ذیــل ارائــه میشــود.
الــف .راهکارهــای نظــری :بخــش اول ناظــر بــر ارئــة راهکارهــای مدیریــت (نظــری) اســت کــه
بهعنــوان پایــه و اســاس بخــش مدیریــت عملــی الزم و ضــروری اســت.
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جدول  .3راهکارهای نظری در چارچوب حکمرانی آب
1

ارائــة تصویــر دقیــق از وضعیــت موجــود از طریــق اطالعــات و تحلیلهــای ژرف و مؤثــر :ضعــف دانــش و اطالعــات
منجــر بــه ایرادهایــی در تصمیمگیریهــای 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
اطالعــات را از کانالهــای مختلــف بهدســت آورد و اشــاعه داد (طالبیاســکندری و میرنظامــی.)1397 ،

2

چارچوب حقوقی مع ّین :اجرای سیاستهای ملی آب نیازمند بهروزرسانی چارچوب حقوقی آن است .بهطور مشخص میتوان
گفت در ایران باید اصالحات سیاسی و حقوقی در زمینۀ آب انجام داد و این امر بازطراحی ساختاری را بهدنبال خواهد داشت
(کالنتری ،مکنون و کریمی ،1396 ،ص.)47 .

3

طراحــی سیســتمی بــرای تولیــد و ارزیابــی دادههــا :ایــن مســئله امــری ضــروری اســت .برایــن مبنــا ،الزم اســت
تمــام نهادهــا و ســازمانها اطالعــات در دســترس خــود را بــه اشــتراک بگذارنــد .یکــی از چالشهــای اصلــی مدیریــت آب در
ایــران ایــن اســت کــه هنــوز ســازمانها و نهادهــای دولتــی ایــدة دادههــای بــاز را بهطــور کامــل نپذیرفتهانــد (همانجــا).

4

ایجــاد کمیســیون یــا کمیتــة حکمرانــی :ذیــل نهــاد تنظیمگــر شــورای عالــی آب ،بــا حضــور نماینــدگان نهادهــای
تصمیمگیــر و تنظیمگــر ،ســازمانهای غیردولتــی و بــا مشــارکت مؤثــر ذینفعــان ،بــرای پیگیــری و تثبیــت عناصــر س ـهگانة
حقوقــی حکمرانــی آب در نظــام مدیریــت آب کشــور ایجــاد کمیتــة حکمرانــی ضــروری اســت (جمالــی.)1397 ،

5

تدویــن قانونگــذاری صحیــح :قانونگذاریهــا ،جــدا از جهتگیریهــای سیاســی و منطقــهای ،بایــد براســاس
تخصیــص دقیــق و مدیریــت اســتفاده از آب باشــد؛ بهنحــوی کــه ارزشهــای محیــطزیســتی ،اقتصــادی و اجتماعــی را
دربگیــرد (کالنتــری و دیگــران ،1396 ،ص.)49 .

6

حمایت از ایجاد نهادهای منطقهای :نظام حکمرانی کشور بهصورت عام و تصمیمگیری در مدیریت منابع آب بهصورت
خاص در دهههای گذشته بهشکل متمرکزی دنبال شده است .سازمانهای مربوطه باید از شکلگیری نهادها و تشکلهای
محلی حمایت کنند ،در بین مردم و متخصصان دغدغه ایجاد کنند و آنها را سامان دهند ،منابع آب و محیط زیست و عملکرد
مسئوالن را پایش نمایند ،خواستهها و ایدههای جامعه را به نهادهای مسئول منتقل سازند و سیاستهای مدیریت آب را در
سطح جامعه را بیان کند (طالبیاسکندری و میرنظامی.)1397 ،

7

ایجــاد گفتمــان تغییــر الگــوی توســعه و آمایــش آبمحــور براســاس محدودیــت منابــع آب :اساســیترین و
مناس ـبترین راه بــرای مواجهــه بــا مســئلة آب تغییــر الگــوی توســعه مبتنــی بــر محدودیــت منابــع آب اســت .الزم اســت
تولیــد محتــوا و تــاش بــرای گفتمانســازی حــول ایــن موضــوع توســط نهادهــای علمــی ـ پژوهشــی و اجرایــی کشــور
دنبــال شــود .وزارت نیــرو میتوانــد در راســتای شــکلگیری ایــن گفتمــان و مقابلــه بــا گفتمانهایــی همچــون خودکفایــی،
محرومیتزدایــی مبتنــی بــر کشــاورزی و رشــد جمعیــت تــاش کنــد (همــان).

8

ایجــاد اجمــاع همگانــی میــان کنشــگران :بخــش بزرگــی از حکمرانــی مطلــوب آب را میتــوان بهصــورت «مدیریــت
جامــع ،یکپارچــه و مشــارکتی آب» بیــان کــرد .نقطــة شــروع بــرای تحقــق بهتــر مدیریــت جامــع ،یکپارچــه و مشــارکتی
آب در حوضــة آبریــز و ســپس اســتقرار آن ،ایجــاد اجماعــی قــوی و همگانــی در میــان کنشــگران اســت .ســیمای واقعــی
خــردورزی جمعــی بــا حضــور کنشــگران بخشهــای مختلــف بهنمایــش در خواهــد آمــد (داوری و عمرانیــان.)1397 ،

9

جلــب مشــارکت نخبــگان و متخصصــان :امــروزه دیگــر مســئلة آب فقــط در دانشــکدههای عمــران و کشــاورزی و یــا
ســازمانهایی بــا ارتبــاط مســتقیم در دولــت مطــرح نیســت؛ بلکــه طیــف وســیعی از علــوم غیرفنــی مرتبــط بــا آب و نهادهــای
مختلــف درگیــر مســئلة آب شــدهاند .اســتفاده از ظرفیــت ایــن گروههــا و اعتمادســازی در بیــن آنهــا میتوانــد ظرفیتهــا
بــرای همراهســازی جامعــه را افزایــش بدهــد (طالبیاســکندری و میرنظامــی.)1397 ،

10

همراهســازی نیروهــای سیاســی رقیــب :در ایــران سیاس ـتها و دســتاوردها تحــت تأثیــر رقابتهــای سیاســی تخریــب
و کماثــر میشــود .از آنجــا کــه مســئلة آب بــه ابرچالشــی در کشــور تبدیــل شــده و همگــی کموبیــش بــا آثــار آن آشــنا
شــدهاند ،الزم اســت تــا در میــان سیاس ـتمداران بــرای مواجهــه بــا ایــن مســئله اجماعــی شــکل گیــرد (همــان).
فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن
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ب .ارائة راهکارهای کاربردی در چارچوب حکمرانی آب
از میــان راهکارهــای مختلــف (و بعضـاً نشــدنی) ،نویســندگان ســه راهــکار عملــی و پربــازده را پیشــنهاد
میدهنــد .ایــن پیشــنهادها بــا عطــف بــه شــرایط بحرانــی آب در ایــران اســت و اینکــه بیشــترین
بهــرهوری و پتانســیل را در جبــران بخــش بزرگــی از نیازهــای آبــی کشــور دارد .1 :ضــرورت توجــه
بــه پســابها و بهرســمیت شــناختن آنهــا (بــا تدویــن قوانیــن باالدســتی ،توجیهــات اجتماعــی و
اقدامــات فقهــی)؛  .2مدیریــت اســتفاده از روانآبهــا (آبهایــی کــه بهســادگی از دســترس مــا خــارج
و درواقــع تبــاه میشــوند)؛  .3اصــاح الگــوی کشــاورزی (بــا توجــه بــه اینکــه حــدود  90تــا  92درصــد
مصــارف آب در ایــران بــه ایــن بخــش تعلــق دارد).
ـ ضرورت توجه به پسابها (آبهای برگشتی)
فاضــاب بهعنــوان بخشــی از منابــع اجتمــاع و جبــران مصــارف آب بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد،
بهخصــوص در مواقــع بحرانــی .بــا توجــه بــه مســئلة کمآبــی در جهــان ،تصفیــة فاضــاب را میتــوان
بخشــی از منابــع آب تلقــی کــرد .ازجملــه مــوارد اســتفادة مجــدد از پســاب تصفیهشــده میتــوان
بــه مصــارف شــهری ،کشــاورزی ،تفریحــی ،آبزیپــروری ،تغذیــة آبهــای زیرزمینــی و شــرب اشــاره
کــرد کــه ضمــن جبــران بخشــی از نیازهــای آبــی ،موجــب صرفهجویــی در هزینههــا نیــز میشــود
(غضنفــری و آرزه ،1396 ،ص.)14 .
مصــارف كشــاورزي بهدلیــل حجــم زيــاد مــورد نيــاز ( 90ـ  92درصــد) يكــي از مصــارف اصلــي
پســابها و آبهــاي برگشــتي اســت (منصــوری .)1393 ،بــرای مثــال در فلســطین اشــغالی  65درصــد
فاضــاب بــرای آبیــاری در کشــاورزی اســتفاده میشــود .در نواحــی بیابانــی امریــکا مثــل آریزونــا و
کالیفرنیــا طرحهــای بــزرگ اســتفادة مجــدد از فاضــاب تصفیهشــده وجــود دارد .اســترالیا نیــز مثــال
خوبــی بــرای اســتفادة مجــدد از فاضــاب کشــاوزی اســت .همچنیــن در شــهر مکزیکوســیتی تمــام
فاضــاب تولیــدی در آبیــاری محصــوالت کشــاورزی اســتفاده مجــدد میشــود.
طبــق پيشبينيهــا ،در ســال  1400ســالیانه بيــش از  10.000.000.000مترمكعــب آب در
بخشهــاي شــرب و صنعــت مصــرف خواهــد شــد كــه حــدود  7.000.000.000متــر مكعــب (70
درصــد) آن بهصــورت پســاب قابــل بازيابــي و اســتفادة مجــدد اســت .در شــرایط بحرانــی ،مســئلة آب
بازیافتــی بــه جبــران بخشــی از آب کشــور ،دســتکم در کشــاورزی ،کمــک شــایانی خواهــد کــرد.
مشــکل اصلــی در کشــورهای مســلمان و ازجملــه ایــران ،ضرورتهــای دینــی و اعتقــادی اســتفاده
از آب برگشــتی (بهخصــوص در مصــارف خانگــی) اســت .در پژوهــش بقاپــور و دیگــران ( 1396بــه
نقــل از کیهانیــان و چوبانوگلــوس ،1397 ،ص ) 69 .در شــیراز فقــط تعــداد اندکــی از مــردم دالیــل
مذهبــی را بــرای مخالفــت بــا اســتفاده از آب برگشــتی اعــام کردنــد .در ایــن شــرایط ،بــرای اســتفادة
اطمینانبخــش از آب بازیافتــی و پذیــرش عمــوم ،ممکــن اســت بــه فتــوا نیــاز باشــد .بــرای نمونــه
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میتــوان بــه فتــوای فقههــای اســامی در عربســتان ( )1978اشــاره کــرد .فتــوای مزبــور چنیــن
اســت« :فاضــاب ناخالــص میتوانــد بهعنــوان آب خالــص و مشــابه آب خالــص درنظــر گرفتــه شــود،
بــه شــرطی کــه تصفیــة آن بــا اســتفاده از روشهــای فنــی پیشــرفته قــادر بــه حــذف ناخالصیهــای
آن ،نظیــر طعــم ،رنــگ و مــزه ،باشــد و توســط متخصصــان باتجربــه ،صــادق و دانــا تأییــد شــده باشــد»
(کیهانیــان و چوبانوگلــوس ،1397 ،ص .)70 .درحــال حاضــر در ایــران هیــچ کتابچــة راهنمایــی در
ســطح ملــی بــرای آب بازیافتــی بهمنظــور اســتفاده در مصــارف خانگــی وجــود نــدارد (همــان) .بــا
توجــه بــه وضعیــت بحرانــی آب در ایــران ،الزم اســت در ایــن زمینــه اقدامــات عملــی صــورت بگیــرد.
امــروزه بســیاری از کشــورها ،بــا اســتفاده از تکنولوژیهــای پیشــرفته و اســتاندارد مســئلة آب بازیافتــی
و اســتفاده از آن را را پذیرفتنــد.
ـ مدیریت روانآبها
در یکـیدو قــرن اخیــر ،بــا گســترش صنعــت و افزایــش ســریع جمعیــت ،مهــار آبهــا بهمنظــور تحــت
کنتــرل درآوردن آبهایــی کــه بــدون اســتفاده از دســترس خــارج میشــوند ،بیشــتر مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت .یکــی از راهکارهــای بســیار مناســب و مقرونبهصرفــة مدیریــت مصــرف آب ،جمــعآوری
آب بــاران و روانآبهــای ســطحی و ذخیــرة آن اســت .اگــر روانآبهــا بهجــای اینکــه در زمــرة
فاضــاب قــرار گیــرد ،منبــع آب درنظــر گرفتــه شــود ،میتوانــد منشــأ فوایــد بســیاری گــردد .از آنجــا
کــه بارندگــی حتــی بــه مقــدار کــم تقریب ـاً در همهجــا اتفــاق میافتــد ،قبــل از اینکــه بهشــکل تبخیــر
و ســیالب از دســترس خــارج شــود و یــا در مســیر جریــان خــود دچــار آلودگــی گــردد ،بــه کمــک
روشهــای ذخیــرة بــاران میتوانــد جمــعآوری ،هدایــت ،ذخیــره و مــورد اســتفاده قــرار گیــرد (صلواتــی
و دیگــران ،1396 ،ص .)104 .مهــار روانآبهــای ناشــی از بارندگیهــا در دشــتها و مناطــق بیابانــی،
عالوهبــر حفــظ خــاک و بهبــود وضعیــت خــاک ،بــه بهبــود منابــع و ذخایــر زیرزمینــی و دشــتها
نیــز کمــک میکنــد.
کارشناســان تأکیــد میکننــد ســرمایهگذاری در جمــعآوری روانآبهــا بــا توجــه بــه حجــم زیــاد
آنهــا و شــرایط کمآبــی در کشــور ،نهتنهــا ســودآور ،بلکــه اقتصــادی هــم هســت؛ لــذا بــا نزدیــک
شــدن بســیاری از جوامــع بــه محدودیــت منابــع آب قابــل دســترس ،روشهــای اســتحصال منابــع آب
ماننــد جمــعآوری آب بــاران اهمیــت مییابــد .اســتحصال آب بــاران در وضعیتــی بیشــتر مــورد توجــه
قــرار میگیــرد کــه رشــد تقاضــای آب در جامعــه بــا منابــع آب قابــل دســترس برابــری نکنــد (ایــران
از ایــن دســته کشورهاســت) .در ایــن زمینــه کشــورهایی نظیــر امریــکا و اســترالیا پیشقــدم بــوده و
طبــق بــرآورد صورتگرفتــه در ســال 2002م در ایــاالت متحــده ،تقریبـاً  100.000واحــد مســکونی و
زراعــی بــه تأسیســات جم ـعآوری آب بــاران تجهیــز شــدهاند.
ازجمله مزایای استفاده از روانآبها به این شرح است:
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 .1مدیریت بهتر منابع آب و کاهش بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی؛
 .2بهبود بازده استفاده از آب و صرفهجویی در مصرف ذخایر آب شیرین؛
 .3افزایش تولید و بهبود بازده کسبوکار؛
 .4کاهــش روانآبهــا در هنــگام بارندگــی و بهحداقــل رســاندن خســارات (ســیل و فرســایش
خــاک) ناشــی از آن (نقیخانــی.)1394 ،
بــا توجــه بــه وضعیــت بارندگــی در ایــران (حــدود  250میلیمتــر ،کمتــر از یکســوم اســتاندارد
جهانــی اســت) ،مدیریــت روانآبهــای ســطحی ضــرورت تلقــی میشــود .بــرای مثــال حجــم
روانآبهــای کشــور از آغــاز ســال آبــی  95تــا  ،96حــدود  6.754.000.000مترمکعــب (خبرگــزاری
شــهروندان ایــران (ایمنــا) )1395/10/15 ،گــزارش شــده کــه حجــم قابــل توجهــی اســت (هرچنــد
روانآبهــا همــواره رونــد کاهشــی داشــتند).
بــا ایــن همــه ،در راســتای ذخیرســازی آب بایــد بــه کمــک روشهــای ســادهای مثــل قوطیهــا،
تانــک و آبانبارهــا یــا روشهــای پیچیــدهای مثــل ســدهای زیرزمینــی از بارشهــا و روانآبهــا بــه
بیشــترین میــزان اســتفاده کــرد .بــا ســاخت مخــازن زیرزمینــی میتــوان ســیالب را ذخیــره و بهتدریــج
در تغذیــة الیههــای زیرزمینــی تزریــق کــرد و یــا بهســمت آبهــای ســطحی رهــا کــرد .همچنیــن از
ســیالب ذخیرهشــده در مخــزن میتــوان بــرای مصــارف آبیــاری اســتفاده کــرد (نقیخانــی.)1394 ،
ـ اصالح الگوی کشاورزی
پیشبینــی میشــود فقــط بــراي بخــش کشــاورزي در ســال  ،1400حــدود 118.000.000.000
مترمکعــب (درمقابــل  80.000.000.000مترمکعــب فعلــی) آب نیــاز اســت (میرزاشــاهی ،بــازرگان و
بغــوری ،1394 ،ص .)13 .در نظــر بگیــرم کــه درحــال حاضــر حــدود  90( 93ـ  )92درصــد از كل آب
مصرفــي ايــران صــرف آبيــاري حــدود  8.500.000هكتــار از اراضــي زراعــي میشــود؛ درحالــی کــه
ســهم بخــش شــرب و صنعــت بهترتيــب  5/8و  0/2درصــد اســت (منصــوری.)1393 ،
عوامــل متعــددی در ناکارامــدی کشــاورزی و بهتبــع مصــرف بیرویــة آب در بخــش کشــاورزی
دخیــل اســت کــه بایــد اصــاح و جایگزیــن شــود:
از اراضــی زیــر کشــت در ایــران ،فقــط  37.000.000هکتــار ( 22/4درصــد) را اراضــی مناســب
کشــاورزی تشــکیل میدهــد .از طرفــی آمارهــا نشــان میدهــد در طــول  25ســال گذشــته ،بــه
مســاحت اراضــی زیرکشــت آبــی کشــور افــزوده شــده (درحــال حاضــر 7.500.000مترمربــع زمیــن
کشــت آبــی وجــو دارد کــه  87.000.000.000مترمکعــب آب مصــرف میکننــد؛ درحالــی کــه
مصــرف آب شــرب و صنعــت در کشــور  7.000.000.000مترمکعــب اســت) و از مســاحت کشــت دیــم
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کاســته شــده اســت (عســگری و دیگــران ،1397 ،صــص466 .ـ )467و ایــن یعنــی مصــرف بیشــتر آب.
کشــاورزی محــور توســعه و تأکیــد بــر خودکفایــی بهمثابــة انگیــزهای سیاســی ،محــرک
اختصــاص تأکیــدات ،بودجههــا و فشــار گفتمانــی بــرای اقــدام در راســتای «تولیــد محصــول بــه
هــر قیمتــی» شــده اســت (فاضلــی .)1396 ،اصــرار بــر خودکفایــی محصــوالت اســتراتژیکی مثــل
گنــدم بــر سیاســت ورشکســتگی آب در ایــران اثرگــذار بــوده اســت .ضمــن اینکــه کشــاورزی ایــران
در مناطقــی اســت کــه اغلــب بارانهــای موســمی نــدارد .ایــن مســئله کاهــش مــداوم آبهــای
زیرزمینــی را بههمــراه داشــته اســت .کارشناســان معتقدنــد ســریعترین و کمهزینهتریــن (و لــذا
محتملتریــن) پاســخ در بــدو تأثیــر بحــران آب بــر میــزان تولیــد گنــدم و غــات ،روی آوردن بــه
واردات اســت (.)Collins, 2017, pp. 13-14
چالشــی بهنــام آب مجــازی ضربــة ســنگینی بــه مصــارف آبــی در بخــش کشــاورزی وارد کــرده
اســت .طبــق آمــار وزارت جهــاد کشــاورزی ،ایــران بــا تولیــد ســالیانه بیــش از  2.200.000تــن
هندوانــه در رتبــة چهــارم جهــان قــرار دارد .ایــن محصــول در چهــار فصــل کشــت و ســالیانه بیــش از
 100.000تــن هندوانــه بــه عــراق ،امــارات متحــدة عربــی و کویــت صــادر میشــود .مدیــرکل دفتــر
مطالعــات منابــع آب ایــران بــر ایــن بــاور اســت کــه بــا صــادرات ایــن مقــدار هندوانــه ،هــر ســال بیــش
از  50.000.000.000لیتــر آب بــه خــارج از کشــور صــادر میشــود .میــزان آب مصرفــی (مجــازی)
بــرای تولیــد یــک کیلــو هندوانــه بیــش از  ۴۰۰لیتــر اســت (مرگــن ،1394 ،صــص1 .ـ.)2
اجمــاالً کشــاورزی بیشــترین مصــرف آب کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت .از ایــن
جهــت ،الزم اســت بــا مدیریــت درســت ایــن بخــش بــا اســتفاده از اصــاح الگــوی کشــاورزی ،توســعة
دانــش و فناوریهــای نویــن و اســتفاده از سیســتمهای آبیــاری مــدرن ،آمــوزش مناســب کشــاورزان،
بهرهبــرداران و ارزیابــی امــکان تولیــد ،مبادلــه ،جایگزینــی و یــا حــذف محصــوالت کشــاورزی آببــر
(توجــه بــه اصــل آب مجــازی) در مناطــق مختلــف و تطبیــق کشــت محصــوالت مختلــف کشــاورزی
بــا شــرایط آبــی و اقلیمــی کــه بهنوعــی بیانگــر درنظــر گرفتــن ظرفیتهــای منطقــهای (توجــه بــه
اصــول آمایــش ســرزمین) اســت ،بهســوی مصــرف مناســب آب و بهبــود بهــرهوری صحیــح آن در
کشــاورزی گام برداشــت.

 .7نتیجهگیری

هــدف ایــن مقالــه ارائــة تصویــر حداقلــی و البتــه واقعگرایانــه از بحــران آب در ایــران از منظــر
حکمرانــی بــود .نویســندگان کوشــش کردنــد تاحــد امــکان بــا عطــف توجــه بــه حداقــل منابــع
موجــود و تحلیــل کارشناســان ،بــا گــردآوری انبوهــی از منابــع (هرچنــد دشــوار) ولــو دســتة دوم
یــا چنــدم ،ایــن مســئله را واکاوی و نقــد کننــد .بهدلیــل ضعــف شــدید منابــع اطالعاتــی ،شــفاف
نبــودن گزارشهــا ،امنیتــی کــردن مســئله و درمجمــوع نبــود نقشــة راه ،نمایانــدن وضــع موجــود
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آب کشــور کــه درنهایــت بایــد منتــج بــه ارائــة راهکارهــای علمــی و کارشناسیشــده شــود ،مشــکل
اســت .در تحلیلــی کلــی میتــوان گفــت بحــران آب در ایــران محصــول علــل متنوعــی از نادانــی
و ناتوانــی اســت و ایــن تنــوع نتیجــة گســتردگی و پیچیدگــی مجموعــة زیرســاختها ،نهادهــا،
ســازمانهاُ ،کنشــگران و ُکنشهایــی اســت کــه حــول مقولــة آب شــکل گرفتهانــد .هرکــدام از
ایــن اجــزا دارای کاســتیهایی هســتند کــه مجموعــاً بحــران آب در ایــران را شــکل میدهنــد.
امــا آنچــه امــروز بــا آن مواجهیــم ،تصویــر حقیقــی از بحرانــی جــدی اســت کــه نــه محلــی اســت و
نــه ناحیــهای .بحــران آب در ایــران حتمـاً ملــی اســت .اگــر قــرار باشــد بحــران آب بــا جدیــت حــل
شــود ،در درجــة نخســت بــه هماهنگــی ملــی و کار تیمــی در چارچــوب سیســتمهای سیاســی،
فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و حتــی قضایــی نیــاز اســت کــه الزمــة آن تهیــة گــزارش مــدون ـ
و البتــه بیتعــارف ملــی ـ از وضعیــت موجــود اســت .رویکــرد و نــگاه امنیتــی بــه بحــران (عــادی
جلــوه دادن یــا سیاســی کــردن مســئله ،نبــود شــفافیت ،توضیــح نــدادن بــه مــردم و )...فقــط
شــرایط را بهســمت وخیمتــر کــردن مســئله ســوق میدهــد .هرچنــد ترویــج فرهنــگ مصــرف (یــا
فرهنگســازی مصــرف) امــر پســندیده و مطلوبــی اســت ،پیچیدگــی موضــوع بــه ایــن امــر ســاده
ختــم نمیشــود؛ مادامــی کــه بیــش از  90درصــد مصــرف آب نهایــی کشــور ســهم کشــاورزی اســت
و بدتــر از آن ا ِعمــال سیاســتهای غلــط کشــاورزی اســت ،اصــرار بــه سمتوســوی سیاســتهای
شکس ـتخورده در جهــان و حتــی در ایــران کــه بارهــا امتحــان خویــش را پــس داده ،نیــز یکــی از
اشــتباهات متــداول در کشــور اســت .یکــی از ایــن سیاســتها ،اجــرا و توســعة طرحهــای ویرانگــر
انتقــال آب میانحوضــهای 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
در حوضــة آبریــز (مقصــد) مســئلهیابی و راهگشــایی صــورت گیــرد .بایــد مقتضیــات حوضــة آبریــز
در چارچــوب توانمنــدی و پتانســیل منطقــه (اتــکا بــه راهبــرد آمایــش ســرزمین) و حوضــة آبریــز
(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 آسیبشناســی مســئلة حکمرانــی آب در کشــور ،در چارچــوب توصیههــای
سیاســتی (عملــی و نظــری) راهکارهایــی را ارائــه کردنــد .ســوای از راهکارهــای نظــری و مدیریتــی،
نویســندگان بهشــدت معتقــد بــه ســه الگــوی عملیانــد .1 :اصــاح کشــاورزی در چارچــوب اصــل
توســعة پایــدار (زیــرا کشــاورزی بیــش از  90درصــد آب کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت)؛ .2
جمــعآوری روانآبهــا (زیــرا آبهــای بیهزینــه و بیدردســری هســتند کــه طبیعــت مجانــی اعطــا
کــرده و حجــم ایــن آبهــا بــرای تزریــق بــه منابــع زیرزمیــن و ســایر اســتفادهها زیــاد اســت)؛ .3
اســتفاده و بازیابــی پســابها و آبهــای خاکســتری (زیــرا هماننــد روانآبهــا ،آب برگشــتی ناشــی
از پســابها حجــم فراوانــی تــا  70درصــد را تشــکیل میدهــد کــه بــا تصفیــة اصولــی میتــوان
در بخــش آببــر کشــاورزی و حتــی مصــارف خانگــی ب ـهکار گرفــت و بخشــی از تنشهــای آبــی را
جبــران کــرد).
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حامی مالی

این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت کردهاند.
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