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چکیده
سیستم های آبی اهمیت حیاتی برای انسان دارد و فواید بسیاری را برای جامعه در قالب منابع و سرویس های آبی فراهم
می کند .ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک همواره با مشکل کمبود آب مواجه بوده است که در طی
سالهای اخیر به دلیل رشد جمعیت ،تغییر اقلیم ،راندمان پایین کشاورزی ،الگوی کشت نامناسب و شرایط اقتصادی و غیره
این مسئله با چالش شدیدتری روبرو شده است .بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده هستند که ایران بیش از آنکه با
مشکل کمبود آب مواجه باشد به دلیل حکمرانی بد ،در شرایط بحرانی تامین و تقاضای آب قرار گرفته است .در این مقاله
در ابتدا چالش های تاثیرگذار در رابطه با عوامل موثر حکمرانی در ایران مورد بررسی قرار گرفته و سپس راهکارهایی جهت
سازگاری با این عوامل پیش رو قرار خواهد گرفت.

واژه های کلیدی :حکمرانی ،آب ،چالش ها و راهکارها ،ایران.

مقدمه

سیستم های آبی اهمیت حیاتی برای انسان دارد و
فواید بسیاری را برای جامعه در قالب منابع و سرویس
های آبی فراهم می کند .برای مدتی طوالنی سیاست
گذاری آب در پاسخ به تقاضای روزافزون و موجودیت
منابع محدود ،در بسیاری از مناطق دنیا با سرعت
زیادی توسعه پیدا کرده است (بارون و پف) ،بنابراین
بسیاری از کشورها در کل دنیا با چالشهای مهمی در
مدیریت منابع آب به دالیل صنعتیشدن ،توسعه
شهرنشینی و اثر تغییر اقلیم روبرو شدهاند (آرارال و
یانگ) ،که دسترسی به منابع آب در سراسر جهان را
با نارضایتی و کشمکش در بین گروههای مختلف
اجتماعی همراه کرده است .بعضی از این عوامل
کشمکش در زمانهای مختلف ،باعث ایجاد اختالف
می شوند .این معضالت و تامین آب به عنوان
وظیفهای خطیر باعث شده است که الگوی پیشین

توسعه که مبتنی بر اصول مهندسی و سازه ای بوده
است پاسخگوی تامین نیازها در بخش های مختلف
تامین آب نباشد .لذا ضروری است که دولت ها به
دنبال الگوی نوینی در جهت تعامل و مشارکت سازنده
با نهادهای مدنی و بخش خصوصی در جهت رشد
اقتصادی باشند که تدارکات موفقیت آمیز این نهادها
اغلب به عنوان حکمرانی خوب یاد می شود (برادران
شرکا و ملک اساداتی) حکمرانی می تواند ساختارهای
مختلف داشته باشد ،برای مثال جهت استقرار حقوق
داراییها ،قوانین و مقررات به کار رود .برای مثال بیشتر
قوانین عمومی در کالیفرنیا با هدف ایجاد حوضه
آبهای زیرزمینی برنامه ریزی شده است ،یا در جنوب
افریقا در پایان حکومت آپارتایدها حکمرانی باعث
تغییرات قابل توجهی در قوانین آب شد .موارد زیادی
در مورد تاثیر حکمرانی آب بر روی حکمرانی خارجی
وجود دارد .بهترین مثال شناخته شده این مورد توسعه
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همکاری هلند در بخش آب در اوایل قرن بیستم بوده
است که نقش مهمی در زیرساخت رفاهی دولت مدرن
هلند جهت ساخت کشور ایفا کرد (روگرز و هال) .از
طرفی دیگر باید به عنوان یک قاعده پذیرفت که
تمامی منابع آب ،تحت تاثیر فشارهای زاینده ای از
ذینفعان نیروها و عوامل قرار دارند و در این میان
موقعیت جغرافیایی نقش مهمی را در این زمینه ایفا می
کند (یونسکو) .ایران ،کشوری است که با وجود قرار
گرفتن ۶5درصد از مساحت در منطقه خشک و 20
درصد در منطقه نیمه خشک با متوسط بارندگی
250میلیمتر همواره با کمبود آب دست به گریبان
بوده ،اما با توجه به تقاضای روزافزون ناشی از رشد
جمعیت ،نیاز به غذای بیشتر ،افزایش کیفیت و کمیت
در بخش بهداشت و رفاه اجتماعی ،سرعت رشد توسعه
و اخیرا توجه به مسائل زیست محیطی میزان تقاضا
برای آب با سرعت زیادی در حال افزایش است .آمارها
نشان می دهد ایران دارای 0/۳درصد از منابع تجدید
پذیر آب در دنیاست ،در صورتی که  1درصد از جمعیت
جهان را در خود جای داده است .با توجه به نرخ رشد
جمعیت ،پیش بینی می شود تا سال 1۴00سرانه
مصرف آب به حدود  ۸00متر مکعب کاهش یابد که
پایین تر از مرزکم آبی )  1000متر مکعب بر اساس
شاخص فالکن مارک( و نشان دهنده کم آبی شدید
است .راه کارهای مختلفی برای این چالش جدی
پیشنهاد شده است که همگی به اصالح شرایط
حکمرانی در ایران بازمی گردد .اقدامات غیرسازه ای،
اقتصادی ،اجتماعی که زیرمجموعه حکمرانی است به
اتفاق نظر کارشناسان و متخصصان در این شرایط
راهکار مطلوب برای مدیریت بحران است .بسیاری از
صاحب نظران معتقدند بحران آب موجود درکشور
بیشتر از آن که به کمبود آب مرتبط باشد به عدم
مدیریت آب و کمرنگ بودن نقش حکمرانی آب در
ایران باز می گردد .اما در ابتدا برای بررسی مشکالت
حاضر در مقابل حکمرانی آب درایران باید دید چه
رفتارهای غلطی در سطوح مختلف وجود دارد و سپس

به حل مشکل چگونگی تغییر این رفتارها اشاره کرد.
مسئله کمبود آب در ایران به شکلی بحرانی ،جدی و
فراگیرشده اســت که نه تنها از حالت تخصصی خارج
شده ،بلکه از زبان طبقات مختلف مردم و مسئوالن
شنیده می شود و موردی است که اقتصاد پر ریسک،
اجتماع ،محیط زیست فراموش شده ،کشاورزی و
بسیاری از بخش ها را درگیر کرده است (فرزانه و
همکاران) .این بخشها با تصمیمات مدیریتی ضعیف
در مورد آب ،نقشه های ضعیف و سیاست گذاری های
نادرست بدتر خواهد شد .البته راه حلها و نقطه نظرات
در زمینه عبور از این بحران متمایز است ،برای مثال
در جهت نقش ساختارهای اجتماعی در حالیکه بعضی
از کارشناسان ضعیف بودن دولتهای کوچک محلی
مانند شوراها را به دلیل عدم وجود عملکرد صحیح و
اقدامات عملی و در سطوح باالتر نقص چارچوب
مشخص در حکمرانی محلی مسئول میدانند عدهای
عدم شرکت گروههای اجتماعی در سازوکارها و
تصمیمگیریهای حکمرانی آب موثر می دانند؛ در
مقابل عده ای وجود نقص در سیستم تاثیرگذار
خودمدیریتی را از دالیل اصلی در حکمرانی آب می
دانند و معتقدند که حکمرانی آب باید توسط اجتماعات
محلی صورت بگیرد زیرا که مشکالت منطقه ای را
بهتر می شناسند (هویان) .این مقاله ابتدا به بررسی
چالشهای موجود و پیشرو در زمینه حکمرانی آب
پرداخته و سپس راهکارهایی در اینباره ارائه خواهد
داد.
حکمرانی

حکمرانی از دید صاحب نظران جایگاههای متعددی را
در بر میگیرد .یکی از راهبردهای موثر در مبحث
حکمرانی استفاده از آن در منابع آب است .حکمرانی
آب به یک سری از سیستمهای اجرایی ،سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی گفته می شود که در جایگاه
توسعه و مدیریت منابع آب و تحویل آب به سطوح
مختلف جامعه هستند (میراندا و همکاران؛ روگرز و

حکمرانی آب رد ایان :چالش اه و راه کاراه
هال) روش تصمیم گیری در حکمرانی سازوکارهای
متفاوتی دارد که اصوال به سه گروه تقسیم بندی
می شود:
 -1روش های رایج در ادارات دولتی و نظامهای
سیاسی که روشهای سلسله مراتبی و دستوری
هستند؛ دستورات و کنترل و نظارت بر عملکرد از باال
به پایین انجام می شود .برای نمونه تخصیص منابع
آب در طرحها و یا جیره بندی در هنگام خشکسالی.
 روشهای برپایه اهداف اقتصادی و سازوکار بازار؛ دراین روش اقدامات از طریق بازار مورد پیگیری قرار می
گیرد .مانند مبادله حقابه و خرید و فروش آب میان
حقابه داران.
 -۳استفاده از مشارکت اجتماعی سازوکارهای خود
کنترلی است؛ این روشها متاثر از حضور و نظارت و
مشارکت بخش دیگری است که ازآن بعنوان رکن سوم
حکمرانی یعنی نهادهای مدنی ،یاد می شود .مانند
احقاق حقوق اقشار کم درآمد ،اسراف نکردن در آب،
راهکارهای حفظ محیط زیست (وبگاه اندیشکده آب
ایران).
حکمرانی خوب در ارتباط مستقیم با توسعه پایدار است.
طبق نظر بسیاری از صاحب نظران حکمرانی آب با
مدیریت آب به دلیل ماهیت فراحکومتی تفاوت دارد.
به طور کلی در حکمرانی ،جنبه های کالن و راهبردی
امور در بر گرفته می شود در حالیکه مدیریت ،شامل
جنبه های زیر ساختی است .یکی از مشکالت موجود
درسیستم حکمرانی آب در ایران نگاه از نوع سلسه
مراتبی و از باال به پایین است ،بنابراین نگاه دستوری
و از باال به پایین در تعامل با ذینفعان در اجرای
برنامههای مربوط به ایشان حاکم است (شب افروز).
ولف و همکاران اذعان داشتند که راه حل موفقیت تنها
بر تمرکز بر مهندسی صرف نیست و جهت رسیدن به
موفقیت نیازمند توجه به ظرفیت مردمی و نهادی می
باشد .به بیان دیگر در بحث بحران آب معظل

ناکارآمدی ساختار نهادی که نتیجه حکمرانی و
مدیریت ناصحیح است در اولویت قرار می گیرد (ولف
و همکاران) .در تحقیقی دیگر از پال-وست تاکید به
نقش پررنگ حکمرانی مشارکتی و یادگیری اجتماعی
به عنوان دو عامل اصلی حکمرانی مشارکتی از اهمیت
خاصی برخوردارند(پال وستل) .هادی و همکاران به
این نتیجه رسیده اند که با توجه بر سیاست های جاری،
سرنوشت آب ایران طی رویکرد توجه به تغییر وضعیت
از حکمرانی متمرکز به سمت حکمرانی محلی و توجه
به نقش ارزشمند مشارکت مردمی و محلی میبایست
مورد توجه قرار گیرد (هادی و همکاران).
چالشها
نگاهی بر قانون آب در ایران

قانون اساسی تصویب شده در سال  192۸طبق اصل
حیازت به شخص این حق را می دهد که از منابع
آبهای زیرزمینی از طریق کندن چاه یا ساخت قنات
بهره برداری کند ،همچنین در کارهای ساخت و ساز
مشارکتی ،مالکیت بر طبق کار سرمایهگذاری شده و
هزینه ها تقسیم خواهد شد .این قوانین به گونه ای
تصویب شده اند که امکان دخالت مستقیم بخش
خصوصی و یا دولت در آن وجود ندارد .حتی خود دولت
می تواند بدون هرگونه مجوز اداری در هر مکان ،چاه
احداث کند(قوانین مجلس شورای اسالمی؛ میراندا و
همکاران) .در سالهای  19۳0و 19۳۴قانون مصوبه در
مجلس ایران ،قانون مالکیت آب را از مالکیت زمین
مستقل نمود .همچنین حق مالک آب را بر حق مالک
زمین در هنگام کشمکش بین صاحبان ،ارجحیت داد.
برای مثال هنگامی که مالک آب بخواهد کانال و یا
چاه جدیدی احداث کند صاحب زمین حق اعتراض و
یا مخالفت ندارد .در سال  19۴۳و سپس در سال 19۴5
مداخله دولت در بخش آب از طریق تاسیس موسسه
مستقل آبیاری تحت نظارت وزارت کشاورزی آغاز شد
که نقش آن بعنوان اولین نهاد قانونی آبی ،فراهم
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آوردن خدمات تکنیکی و علمی در جهت توسعه ،اجرا
و نگهداری طرحهای آبیاری و قنات بود .در سال
19۶۳اجرای قانون اصالحات ارضی توسط محمدرضا
پهلوی در زمینه خارج کردن حق زمینها از دست
فئودال ها و تقسیم آن بین کشاورزان ،دربرگیرنده
دیدگاههای مختلف کارشناسان است .بعضی آن را
تجربه ای موفق میدانند و برخی از جهت تثبیت قدرت
اجتماعی -اقتصادی عامه سنتی در تمامی سطح جامعه
نسبت به ایجاد یک کشاورزی مستقل و بهبود شرایط
اقتصادی-اجتماعی دهقانان ،آن را یک شکست تلقی
می کنند .اعطای تسهیالت بانکی به کشاورزان منجر
به حفر چاههای عمیق در مناطق گردید .قناتهای چند
صد ساله در اثر برداشت شدید آب از چاهها کم کم
شروع به خشک شدن کردند .پروژه سد سازی برای
تولید انرژی برقابی در سطح کالن در سالهای 1950و
 19۶0توسعه یافت .برای این منظور وزارت نیرو در
سال  19۶۴در ایران شروع به کار کرد و تمامی
مسئولیت های سازمان آبیاری را در برگرفت .این قانون
که شامل اجرا و نگهداری طرحهای آبیاری بود بیشتر
در برگیرنده قناتها بوده طوریکه در مقابل تغییرات
محیط زیست کامال آسیب پذیر بود .با توجه به پروژه
اصالحات ارضی محمدرضا شاه ،زیرساخت های
قدیمی و سنتی جمع آوری آب مانند قنات ،بندها و آب
بندها منسوخ و تسلیم تکنولوژی مدرن سدسازی شد.
در سال19۶۶در مقابله با بهره برداری از چاهها قانون
حفظ منابع آب زیرزمینی و قانونهای دیگری همچون
(قانون آب و ملی شدن آب) با هدف تطابق بین منابع
آبی و برنامههای مدرنیزه شدن ،با سرعت زیادی به
تصویب رسید (آگاه؛ قوانین مجلس شورای اسالمی؛
میراندا و همکاران ،میلمن و همکاران ،شب افروز) .بعد
از انقالب قانون توزیع عادالنه آب به تصویب رسید که
طی آن منابع آبی متعلق به کل اقشار جامعه است نه
صرفا متموالن .بر طبق این قانون چاهها حتی در
مناطق ممنوعه تحت پوشش حمایت دولت جهت بهره
برداری قرار گرفتند .از زمانیکه قانون ،رقابت بین

کمپانیهای آبی برای سهم مساوی را تایید کرد،
جریان تازه ای از کشمکش بین استانها در معرض
ظهور قرار گرفت .چالش برانگیز ترین مورد در این حال
حوضه زاینده رود است .طی ادامه روند مشخص کردن
مالکیت و حق السهم آب ،در سال  2010قانونی
تصویب شد که به موجب آن طی دو سال تمام پس از
ابالغ ،برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعّال فاقد
پروانه واقع در کلیه دشت های کشور که قبل از پایان
سال  1۳۸5هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و
دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشند و
براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط ،و با رعایت حریم
چاه های مجاز و بدون وارد آوردن خسارت به دیگران
و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط
متقاضی پروانه بهره برداری صادر نماید .در واقع این
قانون چاههای غیرقانونی را به چاههای قانونی تبدیل
کرد و متخلفان ،مبدل به صاحبان قانونی آب شدند.
(قوانین مجلس شورای اسالمی؛ میراندا و همکاران؛
روحانی) .عالوه بر آن ،عدم شفافیت در مورد مالکیت
آبهای زیرزمینی ،یکی دیگر از نقصهای قانون در
این زمینه است که صدمات جبران ناپذیری به منابع
وارد کرده است .در پروانههای صادر شده چاهها با توجه
به عدم دسترسی دقیق به میزان آبدهی ،میزان برداشت
بیش از ظرفیت مخزن براورد شده که منجر به برداشت
بیش از اندازه از چاهها شده و یا عدم توجه به پیوستگی
آبخوانها و صدور پروانه های متعدد در یک آبخوان
پیوسته ،بهره برداری چاه را کاهش داده و عالوه بر
عواقب زیست محیطی ،باعث متضرر شدن ذی نفعان
میشود .از طرفی توسعه زیاد منابع آب زیرزمینی میزان
آب پایه سطحی را کاهش داده و عدم شفافیت ارتباط
فیزیکی بین آب های سطحی و زیرزمینی در قانون
تامین حقابه ها را پیچیده میکند .در این رابطه ،دولت
در برنامه پنجم توسعه مصوب کرد که میزان تراز آب
زیرزمینی نسبت به سال آخر برنامه پنجم حداقل
25درصد(12/5درصد از طریق کنترل آب های
سطحی) و (12/5درصد از طریق آبخیزداری) و با
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همکاری جهاد کشاورزی بهبود یابد .اما با تصویب
قانون تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز و افزایش سطح
نزدیک به دو میلیون هکتار طرح زیر کشت در دشت
های ممنوعه با هدف ایجاد نیم میلیون شغل جدید در
قالب طرح فدک و تضعیف پروژه نصب کنتور هوشمند
باعث کاهش موفقیت طرح گردید (قوانین مجلس
شورای اسالمی؛ میلمن و همکاران ،شب افروز).
رشد سریع جمعیت در ایران

در سال  1۳5۷با وقوع انقالب اسالمی در ایران جمعیت
ایران از کمتر از 10میلیون به میزان ۳5میلیون نفر در
سال های بعد از آن رسید .یکی از محصوالت جانبی
رشد سریع جمعیت ،افزایش تقاضای آب و کاهش
سرانه آب در دسترس بوده است (مدنی و همکاران).
بسیاری از کشورها در منطقه خاورمیانه رشد جمعیتی
در حدود  2/5درصد در سال را داشته اند .البته این
شاخص رشد در مقایسه با استاندارد جهانی باال نیست،
اما در این میان میزان پراکندگی جمعیت در هر هکتار
باید مورد توجه قرار گیرد .در سالهای 19۶1الی 19۶۳
در خاورمیانه سرانه زمین برای هر فرد در حدود
0/۳2هکتار ،در سالهای 199۷تا 1999در حدود
0/21هکتار و پیش بینی شده است که این مقدار در
سال  20۳0به  0/1۶هکتار برسد (عظیمی دزفولی و
همکاران).
اطالعات کم در مورد منابع آبی

برای طرحهای بزرگ آبی جمع آوری اطالعات از
جنبههای مهم جهت برنامهریزی است که متاسفانه در
کشور ما داده های کافی برای برنامهریزی آب وجود
ندارد همچنین سوالی که مطرح می شود این است که
آیا دادههای موجود مورد اطمینان هستند یا خیر.
خصوصا به دالیل کمبود ایستگاههای مختلف
هیدرولوژی و هواشناسی عدم اطمینان باالیی برای
دادههایی که از گذشته ثبت شده اند ،وجود دارد .یک

طراحی مناسب وابسته به جمع آوری دادههای صحیح
است .یکی دیگر از نواقص موجود این است که ردپای
آب و آب مجازی در این مباحث کمتر مورد توجه قرار
گرفته است و بیشتر تحویل آب در نظر گرفته می شود
نه استفاده واقعی .تجربیات به دست آمده در منطقه
خاورمیانه نشان می دهد که نبود اطالعات در دسترس
و گسترده در کنار سوء مدیریت و تخصیص نامناسب و
بازده پایین در استفاده از آب از دالیل اصلی عدم
توانایی حکمرانی منابع آب است .برای مثال داده های
هیدرولوژی مانند بارندگی ،جریان های سطحی ،تبخیر
یا پراکنده هستند یا موجود نیستند .داده های طبقه
بندی و کنترل شده ای که وجود دارند نیاز به
مجوزهای سازمان های دولتی دارند .همچنین
دسترسی به داده های مربوط به آب های زیرزمینی که
شامل ارتفاع آب زیرزمینی و یا میزان برداشت ساالنه
از آب را شامل می شود ،محدود است .از راهکارهای
موثر در این زمینه می توان به ایجاد بانک صحیح و
قابل اعتماد ،طبقه بندی قابل استفاده دادهها ،قابلیت
در دسترس بودن و انتشار اطالعات برای افرادی که
به دادهها نیاز دارند نام برده شده است .این داده ها
توسط کل کشورهای در منطقه باید جمع آوری و طبقه
بندی شود و در صورت عدم به اشتراک گذاری
دادههای هیدرولوژیکی توافقی بر روی تخصیص،
پاسخگویی در هنگام کمبود آب  ،مدیریت سیالب و یا
طرح های دراز مدت صورت نخواهد گرفت (عظیمی
دزفولی و همکاران).
تغییر اقلیم و خشکسالی

پیش بینیهای آتی نشان می دهد که پدیده تغییر اقلیم
باعث افزایش استفاده از منابع آب تجدید ناپذیر در
بسیاری از کشورها مانند ایاالت متحده ،مکزیک و
منطقه خاورمیانه خواهد شد .با افزایش دما ،افزایش
شدت بارش در کره زمین ،بارندگی هایی سنگین تر و
کمتری به وقوع خواهد پیوست و با توجه به
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بارندگیهای کمتر ،وابستگی جوامع به استفاده از منابع
آب زیرزمینی افزایش خواهد یافت (تیلور) طبق آمار
سال  2010ایران ،باتولید ۸50/000میلیون تن گاز
گلخانه ای هشتمین کشور تولید کننده این گازها در
جهان است .قرار گرفتن ایران در بین ده کشور تولید
کننده گازهای گلخانه ای که منجر به گرم شدن زمین
میشود در اجالس پاریس بررسی دقیق تر اقدامات و
راه حل ها را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
نشان می دهد (عابدینی راد) .مدل سازی ها تغییر اقلیم
نشان داده که میزان بارندگی طی اواسط و اواخر قرن
حاضر در خاورمیانه  10درصد کاهش یافته است
(چینووث و همکاران) .با توجه به تغییر اقلیم و افزایش
شدت و تکرار جریانهای مفرط مانند خشکسالی ،ایران
در برخی از نقاط با کمبود شدید آب روبرو خواهد بود
که باعث افزایش نیاز آبی گیاه و کمبود آب در دسترس
خواهد شد (داهال و همکاران؛ تیکگاس و تیساکریس).
از دیگر اثرات نامطلوب خشکسالی میتوان به تبعات
اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی شدیدی که به
دنبال خواهد داشت ،اشاره کرد .طبق گزارش تهران
نیوز در جوالی 2001خشکسالی در ایران در سال
 2000نزدیک به  ۳/5میلیارد دالر هزینه در برداشته
است .در جوالی  2001نزدیک به  5روستا در استان
کرمان به دلیل کمبود آب تخلیه شدند .نزدیک به یک
میلیون راس از دامها درسال  2000با توجه به
خشکسالی از بین رفتند .از طرف دیگر در اصفهان
نزدیک به  100/000نفر از کشاورزان به دلیل از دست
رفتن محصول ،کار خود را از دست دادند .درغرب کشور
سدهای دز و کرخه ۷0درصد از آب خود را از دست
دادند (فولتز) و در جنوب شرقی در نزدیک مرزهای
افغانستان و پاکستان رود هامون ،بزرگترین منبع آب
شیرین در کشور ،نزدیک به مرز نابودی قرار گرفت
(مک فرکوهار) .به طور کلی با توجه به گرم شدن کره
زمین میزان تولیدات گیاهی کمتری مورد انتظار خواهد

بود؛ از طرفی دمای باالتر میزان نیاز آبیاری را افزایش
میدهد .گرم شدن زمین میتواند میزان بهره وری آب
را به طور متفاوت تغییر دهد .در منطقه سیستان با توجه
به خشک شدن هامون بسیاری از افراد که به کشاورزی
و ماهیگیری اشتغال داشتند ،کار خود را از دست داده
و به دنبال موقعیت بهتر شغلی ،مهاجرت افزایش پیدا
کرده است .در گزارش منتشر شده از بانک جهانی در
سال  200۸منطقه خاورمیانه با خشکسالی شدیدتری
در ارتباط با خطر تغییر اقلیم مواجه خواهد شد
(گالیک) .با این وجود ،طبق نظر مدنی و همکاران
تخمین دقیق وسعت اثرات تغییر اقلیم در ایران طی
دهه های اخیر مشکل است ،اما تخمین بسیاری از
پروژه ها در راستای مواجهه با اقلیم گرمتر و خشکتر
در ایران و کل خاورمیانه طی سالهای آتی ،اثرات
مستقیم و غیرمستقیم بر منابع آبی در ایران خواهد
گذاشت ،در حالیکه ،شدت تاثیرات تغییر اقلیم و سطح
عدم قطعیت در پروژه های آینده توسط عموم و
بسیاری از تصمیم گیران و متخصصان درک نشده
است (مدنی و همکاران) .در ایران دفتر طرح ملی
تغییرات آب و هوایی سازمان محیط زیست مسئول
کمک های ملی در نظر گرفته شده 1 INDCبرای
تغییر اقلیم است که مواردی مانند تعامل ذینفعان ،آغاز
فرایند اقدامات ،آماده سازی و جمع آوری اطالعات
برای فناوری های مورد نیاز ،ارزیابی هزینه ها و
نیازهای حمایتی را شامل می شود .لزوم آگاهی درباره
این تهدید جدی و تعیین ضریب انتشار ملی برای
سوخت های مختلف از راهکارهای ارائه شده در این
مورد می باشد (عابدینی راد).
بهره برداری از منابع آب

ایرانیان باستان روش های برداشت متنوع و موثری از
آب داشته اند که در شرایط آب وهوایی و اقلیمی
مختلف ،متفاوت بوده است آنان با استفاده از سازه های
Intended Nationally Determined Contributions
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هیدرولیکی مانند قنات ،آب بندان ،سدهای بزرگ
ثقلی ،خانه های یخی ،لوله های رسی و سازه های
کنترل سیالب توزیع آب را کنترل می کردند (مدنی و
همکاران؛ میرزایی و همکاران؛ یزدان پناه) .ورود از فاز
آبیاری سنتی به عصرمدرنیته شدن و ورود پمپ ها به
صنعت کشاورزی باعث افزایش بهره برداری از چاهها
جهت آبیاری زمینها گردید بطوریکه افزایش برداشت
آب های زیرزمینی منجر به خشک شدن قناتها و
چشمهها گردید .ازطرفی در مناطقی که آبدهی چاهها
کاهش مییابد ،کشاورز چاه عمیق تری حفر
میکند(فولتز) که عالوه بر هزینه استحصال آب،
تبعاتی همچون نشست زمین ،شور شدن اراضی،
بیابانزایی و در نهایت از دست رفتن شکل آبخوانها
میشود که حتی با پروژههای احیا همچون تغذیه
مصنوعی به حالت اولیه بر نخواهد گشت .از مثالهای
بارز در اینمورد میتوان دشت رفسنجان را نام برد .در
دشت رفسنجان که به پسته کاری معروف است،
باغداران به دلیل بهره برداری بیش از حد از چاهها با
افت شدید سطح ایستابی روبرو شدهاند که استحصال
بیش از حد آب ،باعث شوری و تلخی آب ،کاهش
محصول پسته و ازدست دادن بازار پسته به دلیل
کیفیت نامرغوب محصوالت شده است .از آنجا که
محصولی مانند پسته بعد از حدود ده سال به محصول
می رسد و هزینه اولیه باالیی دارد ازلحاظ اقتصادی
صدمات شدیدی به این بخش وارد شده است .یکی از
راهکارهای موثر برای این شرایط کاهش تعداد باغات
و حفر چاهکهای مشاهدهای برای دنبال کردن
وضعیت آب زیرزمینی ،کنترل میزان برداشت از چاهها
و جلوگیری از حفر چاه جدید می باشد (وبگاه اندیشکده
آب ایران)
تحریم ها ،مباحث اقتصادی

از سال  1۳5۷و بعد از انقالب اسالمی ،ایران مورد
هدف بسیاری از تحریمهای اقتصادی بوده است،
تحریمها با توجه به مسئله هسته ای در ایران توسعه

بیشتری پیدا کرد .اگرچه این تحریمها به طور مستقیم
منابع آبی و محیط زیست ایران را تحت تاثیر قرار نداده
اما به طور غیرمسقیم بر روی آنها اثراتی به جای
گذاشته که تا نسل ها باقی خواهد ماند (مدنی و
همکاران)که اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد ایران
خواهد گذاشت .در زمینه بحث اقتصادی و مشارکت
بخش خصوصی در مورد استحصال آبها دوگانگی
وجود دارد .با توجه به قانون توزیع عادالنه آب و حق
مالکیت حکومت اسالمی در مورد آبهای سطحی،
مشارکت بخش خصوصی در این بخش وجود ندارد یا
در صورت وجود بسیار کمرنگ است .در حالیکه در
مورد استحصال از منابع آب زیرزمینی و استفاده از
منابع نسلهای آینده رقابتی شدید در این میان وجود
دارد .در حالیکه دولت با همکاری صندوق توسعه ملی
سعی در تجهیز زمینها به سیستمهای تحت فشار و
آبیاری مدرن نموده است تا برداشت آبهای زیرزمینی
را کاهش دهد ،توجه به جنبه های مالی در این مبحث
باعث افزایش تعداد چاهها شده است .برای مثال در
دشت مشهد تعداد چاهها از  ۷00به  2000حلقه رسیده
است .حتی در بخش مرکزی و بخصوص در رفسنجان،
طرحها بر روی توسعه اقتصادی متمرکز شده است.
مطالعه در مورد موقعیت تعادل آب زیرزمینی دشتهای
رفسنجان نشان می دهد که رفسنجان در حال حاضر
بیشتر منابع آبی را مصرف کرده است .تصاویر ماهواره
ای نشان می دهد که حدود  ۳0درصد معادل 110/000
هکتار از اراضی پسته بازدهی اقتصادی خود را از دست
داده اند .بنابراین با توجه به وضعیت موجود ،بحث
خودکفایی در کشاورزی بدون در نظر گرفتن هزینه
های طوالنی و زیست محیطی باعث عواقب جبران
ناپذیری در بحث بهره برداری ازمنابع طبیعی می شود.
زیرا برای منابعی مانند خدمات زیست محیطی بازاری
وجود ندارد و یا قیمت هایی که وجود دارد نشان دهنده
ارزش واقعی این منابع نیستند.
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نهادهای اجتماعی

خصوصی سازی فرایندی است که درآن دخالت دولت
کاهش پیدا می کند و بازده فعالیت های دولتی با
استفاده از منابع پولی بخش اجتماعی برای یک اقتصاد
مولد افزایش پیدا می کند .البته قبل از خصوصی سازی
بعضی پیش نیازها وجود دارد که دولتها باید به آن
توجه کنند ،مانند آمادگی دولتی ،روش های مختلف
خصوصی سازی ،فعالیت های الزم برای توسعه بخش
خصوصی و ایجاد محیط امن برای تشویق افراد و
بعضی موارد دیگر .بر طبق نظر کاتکو در سال 2009
بیش از  90درصد سیستم های تقاضای آب توسط
بخش خصوصی اداره می شوند (سلطانی ها) .یکی از
اولین اقدامات ،انتخاب و اجرای حکمرانی چند مرکزی
به جای حکمرانی با یک مرکز کنترل است و پیشنهاد
شده است که مدیریت باید دارای چندین مرکز قدرت
به جای تنها یک مرکز قدرت داشته باشد (هویتما و
همکاران) .اگر نقش تشکل های داوطلبانه غیردولتی و
جماعت محور در ایجاد انگیزههای اخالقی و آگاه
کردن عواقب ناشی از سوءمصرف منابع آب در جامعه
پررنگ شود و مشکالت را به شکل حرفهای تجزیه و
تحلیل کنند منجر به همگرایی به نفع مجموعه خواهد
شد ،زیرا که این گروهها تصویر روشنی از خود جامعه
هستند .آموزش نیروهای متخصص بومی و در اختیار
گذاردن امکانات مالی ،تشویق پیشنهادهای موثر برای
از بین بردن شکافهای موجود و به طور کلی حکمرانی
در سطح غیرمتمرکز و محلی به جای آمرانه می تواند
نقش کلیدی در حل تعارضات ایفا کند .بخش روابط
عمومی سازمانها به دلیل ارتباط گسترده با
کارشناسان ،قانون گزاران ،کارمندان و افراد دیگر
اهداف و سیاستهای سازمان را در نظر دارند و
میتوانند از طریق حرفه ای با تشکلهای داوطلبانه
فضای گفت وگویی را ایجاد کنند که با تجزیه و تحلیل
امور وابسته بهترین نتیجه و همگرایی به دست می آید
و مسائل به شکل بهتری رفع خواهد شد .عالوه بر آن،
ایجاد یک فضای گفت و گوی راهبردی بین وضع

کنندگان ،اجرا کنندگان و ذینفعان مانند تجربه موثر
شوراهای و انجمن های آب که در ابتدا در قالب
موضوعاتی مانند مدیریت فنی ،مدیریت مالی ،مدیریت
اجرایی درزمینههای بهره برداری و نگهداری از شبکه
چاهها و طراحی و اجرای سیستمهای تحت فشار شکل
گرفت ،می تواند گام موثری در تجزیه و تحلیل و حل
مسائل بردارد (وبگاه اندیشکده آب ایران) .طبق نظریه
«یورگن هابرماس» که نظریه ای بر پایه عقالنیت
تفاهمی و دموکراسی مشورتی عرضه میکند و به
«سپهرعمومی» معروف است فضایی متمایز با دولت و
اقتصاد را تعریف میکند که مشارکت شهروندان از
طریق گفت و گو و بحث تجلی می یابد .در سپهر
عمومی افراد در وضعیتی آزاد و به دور از تحمیل ها و
اجبارها ،امور عمومی را مورد بحثقرار داده و با ارزیابی
نظریات ،امکان رسیدن به یک توافق جمعی را به
حداکثر می رسانند .این گفت و گو و مفاهمه و توافق،
از آنجا که مبتنی برنیروهای هدایت کننده ای چون
قدرت ،پول وتبلیغات نیست ،سیاستی دیگر و متفاوت
با برداشت های معمولی میآفریند (نلسون) البته
حکمرانی آب از سیاستهای اجتماعی اقتصادی وضع
شده توسط دولت آغاز می گردد و با افزایش آزادی و
توسعه کشورها به طرز افزایشی تحت تاثیر توافقات
تجارت بین المللی قرار می گیرد .اما دیده شده این
گفتگوها اغلب توسط مقامات وزارت نیرو بدون در نظر
گرفتن نظران نمایندگان شوراهای محلی و مردمی
انجام میگیرد .از آنجا که معموال این مقامات دید کمی
نسبت به مسائل آبی دارند و به طور ضروری هم با
مقامات آبی مشورت نمی کنند ،نمیتوانند مشکالت را
در سطح محلی و کوچک مورد بررسی قرار دهند.
مشکالت اخیر توسط برخی  NGOها انتشار یافته که
خدمات آبی را به صورت یک توافق کلی در تجارت و
سرویس دهی گنجاندهاند .اگر دولت خارج از دامنه
مسائل پیرامون آب باشد در تصمیم گیریهای
متخصصان بخش آب نمی تواند مخاطب قرار گیرد.
مسائلی از قبیل ساختارهای سازمانی ملی که در مقابل
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دید سیاسی ایجاد مانع می کند ،عملکرد ضعیف برای
ایجاد فضای گفتگو بین بخش های مختلف ،ارائه
راهکار برای کنترل سیالب و مدیریت خشکسالی در
این دسته هستند و در این میان دولت نیاز به دانستن
محدودیتهای حکمرانی خارجی و تعامل با ارگانهای
غیر آبی برای ارائه راه حل میباشد .باالبردن سطح
دانش و آگاهی در سطح محلی منجر به ایجاد نهادهای
خود کنترلی خواهند شد درنتیجه هزینههایی که برای
کنترل و نگهداری از منابع آب مصرف می شود مانند
سرکشی ناگهانی کارشناسان برای جلوگیری از پمپاژ
بیش از ظرفیت ،مسدود کردن چاههای آب و غیره
کاهش خواهد یافت که این هزینه ها میتواند در محل
دیگری هزینه گردد .آگاه سازی مردم بدون ایجاد رعب
و وحشت در مقابل بحران آب بوسیله برگزاری نشست
های پی در پی قانونمند و آموزش صحیح مدیریت و
مصرف آب و پیگیری اثرات این تغییرات ،سهیم کردن
مسئولیتها با انجمنها و شوراها ،مشارکت دادن
ذینفعان در اندازه گیری های هیدرولوژیکی ویا استفاده
از تجارب آن ها در مورد کشت محصول مناسب و
بودجه بندی آب برای واحدهای مختلف و همچنین
استفاده از متخصصان کشاورزی برای تخصصی کردن
این مبحث از گام های مهم و موثر جهت حکمرانی
اجتماعی خواهد شد .هادی و همکاران در سال 1۳9۶
طی تحقیقی در زمینه نقش مولفه های قانونی نهاد آب
زیرزمینی از لحاظ مشارکت و مناقشات آبی در ایران
به این نتیجه رسیده اند که بدون نقش مردم و برنامه
ریزی صحیح و امکان عملیاتی کردن برنامه ها به هیج
وجه عملیاتی نخواهد بود(هادی و همکاران؛ مدنی و
همکاران).
آب های مرزی

بر طبق بانک جهانی ،خاورمیانه شامل تعدادی از
کشورهایی است که دیدگاههای سیاسی و فعالیت
هایشان با روند جریان های سیاسی بین المللی و یا
کشورهای همسایه هم خوانی ندارد و گاهی حتی در

تعارض است و دارای توافقات پایدار و همکاری دو
طرفه در مورد منابع آب بین مرزی نمی باشد(هالیدی؛
میلمان و همکاران) فرایند استفاده و کارایی آب
مشترک بین دو یا چند کشور بعنوان نتیجه یک چالش
و مشکل است علی الخصوص طی سالهای اخیر و حتی
در بعضی موارد این کشمکش ها به جنگ هم کشیده
شده است .آب و جنگ کلماتی هستند که با هم بکار
برده می شوند و این خطر در قرن  21افزایش پیدا
خواهد کرد (مدنی و همکاران) .بیش از  20تاالب در
ایران به عنوان بین مرزی انتخاب شده اند .برای مثال
پروژه (گپ) در ترکیه باعث تاثیرات منفی بر روی
تاالب مشترک بین ایران و عراق هورالعظیم شده است،
بنابراین باعث خشک شدن بسیاری از قسمت های
تاالب در عراق و نابودی بسیاری از گونه های گیاهی
و جانوری در این منطقه شده است .خشک شدن
هامون مثالی دیگر از اثرات منفی حکمرانی در بحث
آب های مرزی است .طوفان های شن ،بیکاری ،شور
شدن زمین ها ،افزایش بیماری های تنفسی قلبی و
حتی پوستی ،ضربه به اقتصاد ،مهاجرت ساکنان از
اثرات عدم توجه به حکمرانی در آب های بین مرزی
بوده است (اتحاد؛ نجفی و وطن فدا) از دالیل بارز در
این چالش میتوان به عطش کشورهای خاورمیانه در
جهت توسعه و پیشرفت نام برد که بدون توجه به اثرات
زیست محیطی که توسعه مهار گسیخته میتواند بر
محیط زیست داشته باشد صرفا در پی پیشرفت
اقتصادی هستند .از راهکارهای موثر در این زمینه
میتوان به ایجاد دیپلماسی قوی بین ایران و
کشورهای همسایه و ایجاد تعامالتی که منجر به
کاهش پیامدهای اکولوژیکی میشود اشاره نمود.
کشاورزی ،تغییر الگوی کشت و امنیت شغلی

نیاز آبی بسیاری از گیاهان از میزان بارندگی در منطقه
خشک و نیمه خشک بیشتر است .بنابراین ،آبیاری
برای پاسخ به نیازهای آبی گیاه در این مناطق ضروری
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می باشد .در این مناطق بیشتر آب استحصال شده به
کشاورزی تعلق دارد .طبق برآوردها92 ،درصد آب
کشور در بخش کشاورزی (اکثرا سنتی و غرقابی)
مصرف میشود که بازدهی این بخش ،در حدود ۳0
درصد از آب توسط گیاه مصرف می شود و بقیه شامل
هدر رفت هایی مانند ذخیره ،انتقال و زهکشی
زیرزمینی بعد از کاربرد می شود با در نظر گرفتن اینکه
 ۷0درصد از آب تنها از طریق تبخیر هدر میرود .در
آبیاری به روش سنتی در هر هکتار  10هزار مترمکعب
آب مصرف می شود اما با اجرای سیستمهای تحت
فشار درهر هکتار آبیاری تحت فشار حدود ۳500
مترمکعب آب صرفه جویی می شود (وبگاه جهاد
کشاورزی) در بسیاری از مناطق تولید غذای پایدار
بستگی به توسعه آبیاری و مدیریت در منطقه دارد.
بنابراین تمرکز بر روی بخش کشاورزی به عنوان منبع
تامین کننده غذا صورت گرفته و  ۶0درصد آب کل
جهان و  ۸0درصد آب در کشورهای در حال توسعه به
کشاورزی اختصاص می یابد .رسیدن به امنیت غذایی
تنها وظیفه کشاورزی نیست بلکه باید آب را برای
استفاده کننده های دیگر هم ذخیره کند (حمدی و
همکاران) .با این وجود بازده کشاورزی به خصوص در
کشورهای در حال توسعه ضعیف و در حدود  ۴5درصد
است که نشان از پتانسیل باالی این بخش برای ذخیره
آب و کاهش هدر رفت آب دارد (فائو) .الگوی آبیاری
فضای سبز نیاز به بازبینی مجدد دارد .بسیار دیده شده
است که آبیاری فضای سبز در گرمترین وقت روز
صورت می گیرد .بر طبق آمار گزارش شده توسط
شهرداری مشهد ،در سال  1۳9۳نزدیک به 25میلیون
مترمکعب آب صرف آبیاری فضای سبز و گل کاری
شده است .در حالیکه طبق آمار خراسان بحرانی ترین
دشت از نظر کسری مخزن است .طبق گفته دکتر میان
آبادی در مرکز استراتژیک ریاست جمهوری این مقدار
حجم از گلکاری حتی از هلند هم بیشتر است .ایشان
ریشه این مشکل را ناشی از حکمرانی آب می دانند
(وبگاه استراتژیک ریاست جمهوری) .یکی از

راهکارهای مهم در این زمینه استفاده از گیاهان بومی
درفضای سبز است اینکه بعضی از چمن های موجود
در فضای سبز اصال مناسب شریط اقلیمی ایران نیست
و حذف فضای سبز پر نیاز مانند چمن کاری ها می
تواند آب را برای مصارف پربازده دیگر مصرف کند .در
اقلیم ایران درختان مقاوم به خشکی زیاد هستند مانند
شامل زبان گنجشک  ،زیتون ،ارغوان  ،ملیا و این
درختان می توانند عالوه بر مصرف آب پایین سرانه
فضای سبز را نیز افزایش دهند .یکی دیگر از استراتژی
استفاده از پساب ها در فضای سبز ،کشاورزی با در
نظر گرفتن استانداردهای آب برگشتی میباشد .از دیگر
راهکارهای موجود استفاده از گیاهان کم مصرف برای
فضای سبز است حتی تحقیقات نشان داده که گیاهان
می توانند تنش خشکی را بدون کاهش عملکرد تا
حدی تغییر دهند .از طرفی کارهای فرهنگی با اهمیتی
میتواند در این راستا انجام گیرد که ازجمله میتوان به
تغییرفرهنگ زیباشناختی فضای سبز در اذهان عمومی
اشاره کرد؛ اینکه از گیاهان بومی (نه چندان سبز و با
مصرف آبی کم) نیز زیبا هستند (عظیمی دزفولی).
عالوه بر آن ،نحوه کشت هم متناسب با وضعیت آبی
کشور نیست ،بهطور مثال بسیاری از محصوالت تولید
شده آب زیادی میطلبند و همه این مسائل باعث
میشود فشار بر روی منابع آب بیشتر شود .از دیگر
برنامه های حکمرانی تغییر الگوی کشت و جایگزین
کردن کشت محصول با ارزش اقتصادی باالتر ،با
مصرف آب کمتر به جای کشت های ارزان قیمت و
پرهزینه و همچنین حذف کشت در زمین های
نامرغوب و استفاده از این پتانسیل در زمین های
مستعد است .تغییر کاربری اراضی از گیاهان پرآبخواه
به گیاهان کم آبخواه یکی دیگراز راهکارهای افزایش
راندمان است اگر بجای صیفی جات ،گندم ،سبزی و
صیفی ،ذرت و یونجه از محصوالتی مانند زعفران،
کنجد ،زیره ،ارزن و گیاهان دارویی استفاده کنیم میزان
مصرف آب کاهش خواهد یافت .در عین حال می
توان کشت هایی مانند صیفی و سبزی کاری را به
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گلخانه منتقل کرد .کشت علوفه را به پاییز منتقل کرد.
برای مثال در اصفهان طبق کشت سنتی هنوز هم
برنجکاری صورت می گیرد .در حالیکه کشت جو با
توجه به محیط زیست منطقه مناسب می باشد (فولتز).
با توجه به قوت غالب مردم که برنج است بهتر است
آن را وارد کنیم تا اینکه در مناطق خشک برنجکاری
کنیم .ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک و
نیمه خشک دارای گیاهان بومی منحصر به فردی است
که مختص اقلیم با آب مصرفی پایین می باشد .البته
موج نگران کننده ای که تغییر نوع کشت و کم شدن
سطح زیر کشت به دلیل از دست رفتن فرصت های
شغلی ذی نفعان بوجود می آید می تواند منجر به تبعات
اجتماعی ،روانی ،اقتصادی شود .طبق آمار مرکز آمار
ایران سهم شاغالن بخش کشاورزی در سال 1۳۸۴
حدود  2۴/۷بوده که در سال  1۳95به  1۸درصد
کاهش یافته است .شایان ذکر است که بیش از 50
درصد از شاغالن روستایی ،در بخش کشاورزی
مشغول به فعالیت هستند ،با وجود اینکه سهم این
بخش از شاغالن روستایی طی سالهای اخیر روند
نزولی را طی کرده است .یکی از راههای درآمدایی و
ایجاد اشتغال و اقتصاد به عنوان راه حل جایگزین
کشاورزی استفاده از کارگاههای صنعتی کوچک و
تقویت توریسم در ناحیه است .پیشنهاد میشود که با
تشویق و حمایت از تشکلهای غیردولتی و محلی در
هر منطقه از نیروهای محلی جهت تصدی امور دولتی
مربوط به روستاییان استفاده شود همچنین معافیت
های مالیاتی ،فراهم کردن تسهیالت بانکی با بهره
پایین برای روستاییان جهت درامدزایی و ایجاد اشتغال
در مناطق روستایی استفاده شود.
از قنات به چاه و سد

قنات که به نام کاریز هم خوانده می شود اولین بار در
کردستان به عنوان نتیجه جانبی حفاری معدن در اوایل
هزاره اول قبل از میالد مسیح ساخته شد .از آنجا که

چاههای قنات توسط کانال های زیرزمینی بهم ارتباط
پیدا میکند میزان آب از دست رفته از تبخیر به حداقل
میرسد و آب در طول تابستان خنک باقی میماند .قنات
نشان دهنده این واقعیت است که پیشینیان ایرانیان
واقعیت های اکولوژیکی و اقلیم فالت بیابانی و لزوم
استفاده از اجتماع برای توزیع و حفاظت از آب به
صورتی که آب در اختیار همگان باشد درک کرده اند
(فولتز) .اما با ورود تجهیزات پمپاژ و توسعه تکنولوژی
در بخش کشاورزی رویکرد به سمت چاه و سد گرایش
پیدا کرد که منجر به خشک شدن بسیاری از قنات ها
گردید .طبق گفته مهدی کالهی ،پژوهشگر مسائل
اجتماعی و محیط زیست ،ایرانیان جزء اولین تمدنهایی
بودند که سدسازی را آغاز کردند ولی به دالیل اقلیم
خشک و نیمه خشک آن را رها کرده و به سمت ساختن
قنات ها روی آوردند .یکی از مزیت های قنات این
است که جریان آب در قنات از میزان ذخیره آب در
آبخوان تجاوز نمی کند .در نتیجه قنات جریان آب
ماندگار و قابل اعتمادی را تا زمانیکه برداشت از میزان
ذخیر آبخوان تجاوز نکند فراهم می کند .میزان تغذیه
از طریق احداث سد جهت جمع آوری آب باران در
زمستان و جلوگیری از هدر رفت آنها از سطح زمین در
دو طرف قنات به فاصله یک و سه کیلومتر سدهایی
احداث می شد .از آنجا که هیچ زارعی جهت تامین آب
نمی تواند فرمان دهد و هیچ نیروی انسانی برای
نگهداری قنات نیاز نیست این کار یک فعالیت جمعی
است بنابراین یک تکنولوژی مشارکتی است و یک
ساختار اجتماعی خاص برای آن نیاز است .با این وجود
در حال حاضر ساالنه حدود  10میلیارد مترمکعب آب
شیرین در پشت سدها در حال تبخیر است .سدها به
منظور پاسخگویی به نیاز روزافزون آب ساخته شده اند
و بیشتربه منظور تامین آب بوده اند تا کنترل تقاضا.
یکی از طرح هایی که که برای استفاده از رودها جهت
توسعه اقتصادی به کار رفته است سدسازی ها مکرر
بوده که به منظور تامین آب کشاورزی ،افزایش تولید
برق و تامین آب شهری به کار رفته است .اگرچه
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استفاده از خروجی سدسازی نقش پررنگی در مقابله در
برابر تحریم ها و توسعه کشور ایجاد می کند عواقب
زیست محیطی ،کیفیت آب ،به زیر آب رفتن مکانهای
تاریخی ،تغییر کاربری ،نفوذ آب از عواقب منفی ناشی
از سدسازی است .همچنین باعث از بین رفتن کیفیت
آب در باالدست و پایین دست ،بیابان زایی و شور شدن
زمین ها می شود .طبق آمار معاونت توسعه در ایران
مجموعا  1۳۳0سد وجود دارد که از میان  5۳۷عدد
درمرحله مطالعاتی1۴۶ ،در مرحله اجرایی و  ۶۴۷سد
در مرحله بهره برداری هستند .در حالیکه بسیاری از
کشورها مانند کانادا و ایاالت متحده و فرانسه به سمت
شکستن سدها روی آورده اند (جمعا تا سال 2015
نزدیک به  1۳00سد حذف شده اند) ایران همچنان به
سرعت زیاد به سمت سدسازی پیش می رود .تبعات
آن چشم گیر و گاهی جبران ناپذیر است.
گالیک( )200۳سدسازی را به عنوان (مسیر سخت)
نام برده است که عالوه بر منافع بسیاری از عواقب
منفی اجتماعی و زیست محیطی را در کنار خود دارد.
سدسازی مسوول مستقیم نابودی میلیونها هکتار از
جنگلهای کشور به شمار میرود .طبق گفته عیسی
کالنتری وزیر پیشین کشاورزی هم اکنون سدها با
پایینترین ظرفیتشان کار میکنند که بهطور متوسط
مخازن سدهای کشور حدود  ۴1درصد پر هستند و با
کاهش 21درصد ورودی سدها نسبت به سال گذشته،
این ذخیره هر روز کمتر هم میشود 11 .میلیارد
مترمکعب مخزن سدها در حالی بالاستفاده مانده که
بنا بر پژوهشهای صورت گرفته ،ساخت هر مترمکعب
مخزن بهطور متوسط  12دالر هزینه دارد .از طرف
دیگر ،به جای حدود  1۶0هزار میلیارد تومان پولی که
در طول هر برنامه پنجساله صرف مدیریت سازهای،
یعنی سدسازی و طرحهای انتقال آب میشود ،اگر
یکسوم یا یکپنجم آن برای ارتقای نرمافزاری بخش
کشاورزی هزینه میشد تا ضایعات در بخش کشاورزی
به حد نرمال برسد ،وضعیت به کلی متفاوت بود .در

حال حاضر ضایعات بخش کشاورزی ،پنج تا شش برابر
حد نرمال است.
انتقال بین حوضه ای

یکی از راههای مورد مطالعه در زمینه حکمرانی،
بحث خشکسالی که در این سالها مطرح می شود انتقال
آب بین حوضه ای است .با افزایش تقاضای آب در
بخشهای مختلف مانند آبیاری ،خانگی و صنعتی
باعث ایجاد الزام انتقال آب از حوضه پرآب به حوضه
کم آب شد .با اینکه این انتقال در توسعه کشور نقش
داشت ولی با مشکالت زیست محیطی ،اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی همراه شد .ایران تنها کشوری در
جهان نیست که دست به اقدامات الزم جهت انتقال
بین حوضه ای زده است برای مثال کانادا ،هند ،چین
و آمریکا از کشورهای پیشرو بوده اند اما باید در ابتدا
کلیه امکانات موجود جهت بهبود مدیریت آب طی
شود :افزایش میزان بهره وری آب ،کاهش هدر رفت،
مدیریت توامان عرضه و تقاضا در مبدا و مقصد،
بازنگری قواعد و مقررات و بهبود نظارت (نجفی و
همکاران) .طبق گفته کارشناسان به نقل از مرکز
بررسی های استراتژیک ج.ا.ا انتقال آب از خزر به
سمنان در حدود از  ۶000تا  9500میلیارد تومان براورد
شده و در مثالی دیگر آورده است که انتقال آب به
مشهد از دریای عمان در حدود چهارونیم میلیارد دالر
هزینه خواهد داشت در این پروژه های سنگین ابتدا
باید مطالعات اجتماعی از طبعات این انتقال ها در نظر
گرفته شود .اگر قرار است از آب های نامتعارف در خزر،
خلیج فارس و دریای عمان استفاده شود برای مصارف
محلی و بومی در نواحی مجاور ایجاد شود تا در قالب
طرح های توسعه پایدار و کمک به توسعه شغلی و
اجتماعی نواحی اطراف کمک کند نه اینکه آب شیرین
شود و با هزینه بسیار سنگین به نواحی دیگر جهت
مصرف زدگی و مصارف تفریحی که سازگار با نیازهای
بومی هم نیستند انتقال داده شود (ظفرنژاد) .به طور
کلی محققان به این نتیجه رسیده اند که اگر برروی

حکمرانی آب رد ایان :چالش اه و راه کاراه
صرفه جویی در مصرف ،اصالحات کشاورزی و
جلوگیری از هدر رفت آب در شبکه های انتقال و توزیع
سرمایه گذاری شود هزینه کمتر و اثربخشی بیشتری
را به دنبال خواهد داشت .برای مثال اگر قرار است با
خط لوله ای به طول  ۶00متر آب از خزر به سمنان
منتقل شود .میزان مصرف آب در سمنان بر طبق آمار
رسمی منتشر شده توسط مقامات دولتی ،بیش از یک
میلیارد و یکصد میلیون متر مکعب در سال است که
نود درصد در بحث کشاورزی صرف می شود و در این
بخش در حدود تنها ۳5درصد بهره وری وجود دارد
(سایت استراتژیک ریاست جمهوری).
راهکارها

به منظور یافتن راهکارها و حرکت به سوی حکمرانی
خوب ،بسیاری از محققان در طی دهه های گذشته راه
حل هایی را ارائه کرده اند .لذا جهت برون رفت از این
بحران اقداماتی که می توان در این زمینه نام برد در
زیر آمده است:
استفاده از پساب

از مواردی که می تواند فاصله بین عرضه و تقاضا را
کاهش دهد استفاده از پساب تصفیه شده است .البته
باید به استفاده از هردو پساب کشاورزی و شهری توجه
گردد .یکی از موارد نگران کننده در مورد انتشار رواناب
های حاصل از زمین های کشاورزی به درون سفره
های آب زیرزمینی است .از آنجا که آب در بخش
کشاورزی ارزان عرضه می شود جنبه های زیست
محیطی پساب توسط کشاورزان کمتر به چشم می آید.
اهمیت ندادن به تصفیه پساب می تواند باعث ایجاد
آلودگی های زیادی در آب های زیرزمینی و استفاده
کنندگان از آب شود .تصفیه پساب می تواند هزینه ها
را کاهش دهد ،صدمات محیط زیستی را کم کرده و
اعتماد پذیری سیستم را به حداکثر برساند .آب تصفیه
شده از پساب می تواند به دو صورت مستقیم و

غیرمستقیم استفاده شود .یا اینکه این پساب توسط
گیاهان تصفیه کننده پساب در منطقه آبیاری برای
آبیاری درختان(مرکبات ،انگور ،زیتون ،هلو،سیبؤ گالبی
و انار) یا گیاهان زراعی (پنبه و غالت) و یا موارد
تفریحی و استفاده خانگی(چمنزارها و زمین های
گلف)استفاده می شود .در موارد غیرمستقیم آب تصفیه
شده برای تغذیه مصنوعی سفره های زیرزمینی و یا
آبهای سطحی استفاده می شود(حسین و رشید)
همچنین می توان از راههای موثر برای مدیریت پساب
کشاورزی استفاده از گیاه پاالیی بصورت پراکنده در
منطقه ،استفاده از سیستم های تصفیه کم هزینه و
استفاده از محصوالت اولیه تصفیه مانند آب ،کمپوست
و گاز و احداث سیستمهای زهکشی ک هدر دسترس
همگان باشد ،نام برد حسین و رشید).
مجهز کردن زمین های کشاورزی به سیستم
تحت فشار

مثال دیگری از راندمان باال توسط سیستم آبیاری
تحت فشار مجهز کردن  ۶هزار و  ۳00هکتار از زمین
های کشاورزی حوضه آبریز از زمان آغاز فعالیت این
ستاد تاکنون به سیستم های آبیاری تحت فشار مجهز
شده است که باعث کاهش ۴0درصد مصرف آب
درحوضه دریاچه ارومیه شده است.
باز چرخانی مجدد آب

با توجه به آمار موسسه جنگل و آبخیزداری سطح اب
زیرزمینی حدود 2متر در بیش از ۷0دشت کاهش پیدا
کرده که بیش از 100هکتار از زمین هارا تحت تاثیر
قرار داده است و سرانه منابع آبی از 2025مترمکعب در
سال 1990به میزان ۸1۶مترمکعب در سال
2025خواهد رسید .یکی از راههای پاسخگویی به
مصرف آب بازچرخانی آب است آب مانند نفت نیست
که تنها یکبار بتوان از آن استفاده کرد (ظفرنژاد) از
اثرات دیگر بازچرخانی آب استفاده از آن در طراحی
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ساختمانهای صفر است که آب مصرفی جهت
استحمام و دستشویی و یا فضای سبز در منازل
مسکونی از طریق بازچرخانی و تصفیه آب همان
ساختمان به کار میرود و تنها برای آشامیدن و
آشپزخانه از آب سالم استفاده میشود.
کشت برون مرزی

یکی از اقدامات دولت جهت مقابله با خشکسالی و
حکمرانی کشت های برون مرزی است .ایران می تواند
از طریق برقراری دیپلماسی قوی با کشورهایی که
پتانسیل کشت محصوالت مورد نیاز ایران (علی
الخصوص محصوالت استراتژیکی مانند گندم) را دارند،
تجهیزات الزم داده شود و آن کشورها هم از مزایای
کشت برون مرزی بهره مند شوند .این نوع کشت چند
مزیت دارد؛ یکی اینکه کسبوکارهای پررونقی برای
متخصصان و سرمایهگذارانی ایجاد میشود که در
داخل ،به دالیل مختلف امکان بروز استعدادهای خود
را نداشتند و به دلیل کمبود امکانات در مضیقه بودند.
دومین مزیت ایجاد شده مربوط به بحث تامین امنیت
غذایی است .به عبارت دیگر ،کمبود محصولی مانند
گندم که بازار آن معموال با افت و خیزهای فراوانی در
داخل کشور همراه است ،میتواند از طریق کشت
برونمرزی تامین و بدون پرداخت عوارض گمرکی،
وارد کشور شود.
نتیجه گیری

در این مقاله بحران های کنونی مربوط به منابع
آب و تعارضات موجود در رابطه با حکمرانی بد در رابطه
با حل مسائل مورد بررسی قرار گرفت .پرسشی که در
این زمینه مطرح می شود این است که حکمرانی آب
چه پتانسیلی می تواند داشته باشد و تاکنون خروجی

آن در رابطه با منابع آب ایران چه بوده است؟ در این
راستا این نتیجه حاصل گردید که استقالل واحدی در
سطح محلی ،اجرایی و سیستم مدیریتی در سطح
محلی وجود ندارد و از طرفی میان تئوری نظری
مدیران و روش های مدیریتی و آنچه که نیاز واقعی
جامعه است فاصله زیادی وجود دارد .اولین گام ایجاد
فضای گفت و گو در میان نهادهای مردمی و ایجاد پل
ارتباطی بین ایشان و مسئوالن و وزیران می باشد و
استفاده از رای و نظر ذی نفعان در تصمیم گیری
هاست .در واقع یک حکمرانی خوب جمع آوری ذی
نفعان و مسئوالن در کنار هم و استفاده از نظرات آنها
برای حل مشکالت آبی جهت ایجاد یک دید هم راستا
برای آینده است .ایران کم آب ترسیم گردد و راه حل
ها و پارادایمهایی با قطعیت باال عرضه گردد .از طرف
دیگر ،بازبینی مجدد قانون اساسی در زمینه مالکیت
آبی و تعریف قانون شکنان منابع آب به عنوان مجرم
و ایجاد قوانین با قابلیت اجرا درباره متخلفان و مجرمان
میباشد .در نگاهی دیگر باید چشم انداز خاصی برای
هر شهر و بافت کشاورزی ،فرهنگی و اقتصادی آن
وجود داشته باشد زیرا که هر اقلیم نیازمند حکمرانی
خاص خود است و راهکارها و سناریوهای الزم برای
یک منطقه را نمی توان بدون انجام مطالعات برای
منطقه دیگر به کار گیری کرد .در این زمینه
راهکارهای ارائه شده مانند کشت برون مرزی می تواند
پتانسیل باالیی جهت تجارت ،گردش ارزی و ایجاد
تعامالت با کشورهای همسایه و مبادالت تکنولوژی
می باشد میتواند برایند مناسبی جهت ایجاد یک
حکمرانی مناسب در منطقه داشته باشد .در این راستا
استفاده از بازچرخانی آب و استفاده مجدد از پساب از
راهکارهای بسیار مناسبی است که با توجه به راندمان
پایین کشاورزی و شرب در ایران می تواند به کارگیری
شود.
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