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چرا در مدیریت آب کشور ناموفق بوده ایم؟ و چرا بیش از یک 
دهه )و حتی دو دهه( است با وجود نقد و نظر فراوان، مدار همچنان 
بر وفق مراد نیست و رسگشته مانده ایم؟ برای خروج از این چرخه 

معیوب چه باید کرد؟

در آغاز بکار جناب آقای دکرت اردکانیان در سمت وزیر نیرو، برگزاری 

هامیشی ویژه )به طراحی خود ایشان( برای یافنت پاسخ آخرین سوال 

ابتکاری بی نظیر بود که جای تقدیر فراوان دارد. البته نقاط منفی و مثبت 

در نحوه برگزاری قابل شامرش است، اما این اقدام جسورانه را مطلعی بر 

یک رویکرد نو باید تلقی منود: نزدیکی و همکاری جدی میان بخش اجرایی 

و دانشگاه ها در عرصه مدیریت آب کشور. این هامیش از ارایه کنندگان 

مقاالت خواسته بود تا به این دو پرسش پاسخ دهند: آیا سیاست های 

جاری در مدیریت آب کشور کافی برای حل مشکل آب می باشد؟ و اگر 

نه، چه گردشی و یا تغییری در سیاست ها باید انجام گردد؟

نرشیه آب و توسعه پایدار که با هدف ایجاد گفتگوی تخصصی میان بخش 

اجرایی و دانشگاه تأسیس شده است، این فرصت را مغتنم شمرده و به 

بهانه برگزاری این هامیش خالصه های تعدادی از مقاالت ارسالی به این 

هامیش را )که توسط هیأت تحریریه برگزیده شده اند( در این بخش ویژه 

ارائه می مناید. باشد که مقبول افتد و مفید باشد.
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ــت  ــان آب و محیط زیس ــا متخصص ــی ب ــم اندیش ــالس ه ــن اج اولی

ــفند  ــم اس ــخ ده ــرو در تاری ــگاه نی ــرو در پژوهش ــط وزارت نی توس

مــاه 1396 برگــزار شــد. ایــده برگــزاری ایــن اجــالس توســط دکــرت رضــا 

اردکانیــان، وزیــر محــرتم نیــرو در ابتــدای رشوع فعالیــت ایشــان در 

ــه  ــت دوازدهــم مطــرح شــده اســت. آب حــوزه ای عمومــی و ب دول

ــت  ــای مدیری ــذا فض ــت و ل ــردم اس ــه و م ــا جامع ــط ب ــدت مرتب ش

آب، فضایــی اســت کــه متعلــق بــه عمــوم ذی نفعــان اســت. مدیریت 

آب نیازمنــد یــک نظــام مــزدوج بــرای "برنامه ریــزی و اجــرا )بــا 

ماهیــت کارشناســی(" و "اجامع ســازی و سیاســت گذاری )بــا ماهیــت 

عمومــی(" اســت. اتصــال ایــن دوگانــه بــه یکدیگــر بســیار ویــژه  و 

نیازمنــد ظرفیت ســازی نیــروی انســانی از دیســیپلین هــای مختلــف 

ــی و  ــاختار مدیریت ــارض س ــال ح ــه در ح ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب اس

کارشناســی وزارت نیــرو و ترکیــب و تخصــص نیــروی انســانی آن 

ــن  ــداف ای ــن اه ــی از مهمرتی ــت، یک ــا نیس ــن فض ــا ای ــب ب متناس

اجــالس، شناســایی ظرفیت هــای کارشناســی موجــود در کشــور بــرای 

تقویــت بخــش آب وزارت نیــرو در راســتای فضــای ذکــر شــده اســت. 

محورهــای موضوعــی اجــالس متناســب بــا برنامــه پیشــنهادی بخــش 

آب و آبفــای وزارت نیــرو در چهــار بســته موضوعــی بــه رشح زیــر در 

فراخــوان درج شــد: 

بسته موضوعی اول: ارزیابی منابع آب کشور 

بسته موضوعی دوم: مدیریت یکپارچه و جامع نگر 

بسته موضوعی سوم: اقتصاد و حقوق آب 

ــرداری از  ــعه بهره ب ــای توس ــت گیری ه ــارم: جه ــی چه ــته موضوع بس

ــا تــوان اکولوژیــک رسزمیــن منابــع آب متناســب ب

حضــور وزیــر محــرتم نیــرو در کل زمــان برگــزاری اجــالس باعــث شــد که 

فرصــت هم اندیشــی بــا ایشــان هــم بــرای حضــار فراهــم شــود. تنــوع 

مطالــب ارســال شــده و وجــود نگاه هــا و صداهــای كامــالً متفــاوت كــه 

فرصتــی بــزرگ بــرای مدیریت آب كشــور اســت. مشــاركت بســیار فعال 

متخصصــان جــوان ایــن حــوزه در اجــالس، فرصتــی ایــده آل و امیدبخش 

بــرای بهبــود وضعیــت مدیریــت آب در كشــور اســت. 

مجموعــه مباحــث تخصصــی ارائه شــده در اجــالس در قالــب محورهای 

کلــی زیــر قابــل جمع بندی اســت: 

1. راهكارهای احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی

2. راهربد های حكمرانی اثربخش و كارآی مدیریت منابع آب

3. افزایش بهره وری سامانه های آبیاری

4. راهكارهای سازگاری با کم آبی

5. مدیریت یكپارچه، جامع گرایانه و تطبیقی منابع آب و سیالب

6. چارچوب های اصلی مفهوم مدیریت حوضه آبریز

7. اندركنش مدیریت منابع آب و كنرتل ریزگردها

8. راهكارهای ترسیع اصالح شبكه های آب شهری و بازچرخانی آب

9. راهكارهای ارتقاء چارچوب ها اصلی تسهیم و تخصیص آب

10. راهربدهــای هم افزایــی بین املللــی در مدیریــت آب و انــرژی و 

ــح در منطقــه تقویــت صل

11. پیوندهای آب، غذا و انرژی، محیط زیست و اقلیم

12. راهكارهای هم افزایی میان بخش آب، دانشگاه ها و صنعت

13. نقش اخالق حرفه ای در تبیین سناریو های برد-برد

14. چارچوب های اصلی برای تأسیس مركز ملی اطالعات آب

15. نظام قیمت گذاری آب و راهكارهای تأمین مالی

16. مشاركت های اجتامعی در مدیریت منابع آب

17. آگاهی بخشی همگانی و راهكارهای ارتقاء سواد آب 

18. فرصت ها و چالش های بهره برداری از آب های غیر متعارف

19. حرکت به سمت توسعه فعالیت های بین املللی حوزه آب

20. راهربدهای ظرفیت سازی الزم برای بخش آب

هرچنــد کــه ممکن اســت پیشــنهاد های سیاســتی، راهربدهــا و اقدامات 

معرفی شــده در نشســت، الزامــات و زیرســاخت ها و اثربخشــی آن هــا 

ــل  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــوده اس ــدگان نب ــه ارائه دهن ــورد توج ــاً م لزوم

دبیرخانــه اجــالس فعــال بــوده و در کارگروه هــای تخصصــی کــه پس از 

اجــالس تشــکیل شــده اســت، مجموعــه پیشــنهادات سیاســتی دقیق تــر 

بررســی می شــود. اســتمرار فعالیــت دبیرخانــه اجــالس و تشــکیل 

کارگروه هــا منجــر بــه دســتیابی بــه اهــداف زیــر خواهــد شــد: 

• ایجــاد فرصتــی بــرای ارائــه دیدگاه هایــی کــه فرصــت ارزیابــی آنهــا در 

اجــالس اول فراهــم نشــد. 

ــتای  ــور در راس ــت كش ــان آب و محیط زیس ــبكه متخصص ــاد ش • ایج

تحقــق اهــداف نشســت

ــه اهــداف  ــدام جهــت دســتیابی ب ــه برنامــه اق ــرای تهی ــی ب • هم افزای

برنامــه بخــش آب و آبفــا 
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سیاست تجویزی

حركت به سمت حكمرانی موفق آب با هم افزایی دانش و خرد جمعی: ایده تشكیل 
مجلس محلی آب

مهدی ضرغامی، استاد دانشكده مهندسی عمران و پژوهشكده محیط زیست دانشگاه تبریز. 

ادامه وضعیت بحرانی آب در كشور عالوه بر مخاطرات امنیتی، ضرر 
فراوانی به اقتصاد و سالمت مردم وارد می كند. لذا برای حل این مساله 
نیاز به سازوكار تصمیم گیری های صحیح، قاطع و مورد اجماع است. هر 
چه قدر تصمیم گیری ها مالكانه، آمرانه، بخشی نگرانه، دیر و یا یكجانبه 
باشد موجب ایجاد هم گسیختگی در سامانه های اجتماعی، اقتصادی و 
تشدید تهدیدات فرهنگی تحمیل خواهد شد. در شرایطی که افزایش 
جمعیت، تحوالت اجتماعی-اقتصادی و تغییرات آب و هوایی به یكی 
از دغدغه های جوامع کنونی تبدیل شده است، لزوم ارائه راهكارهای 
نو و مورد قبول ذی نفعان کامالً محسوس است. در عین حال تحصیل 
این هدف نیازمند اعتماد، درك مشترك، همفكری و وحدت نظر بین 
ذی نفعان است. در غیر این صورت اجماع بر روی تصمیم ها صورت 
نگرفته و در نتیجه هزینه فرصت و نابسامانی زیادی در مدیریت آب 

ایجاد خواهد کرد. برای حل این نوع مسأله ها ایده دیپلماسی آب 
)گفتمان آب( شكل گرفته است و افراد متخصص از کشورهای مختلف 
به رشد و بالندگی آن کمك کرده اند. در این دیدگاه به کمك روش های 
خالقانه، مورد قبول اکثریت، قابل اجرا و پایدار، مسائل منابع آبی مورد 
تضاد بررسی می گردد تا برگشت پذیری و اطمینان پذیری بیشتری به 
بخش مدیریت آب ارائه نماید. اصول مدیریت آب در این دیدگاه بر 
این اساس درک مشترک از »صورت مسأله«، »شبکه سازی و توسعه 
ارتباطات« و »مدیریت مناسب شبکه ذی نفعان« برای موفقیت این 
رویکرد بسیار اهمیت دارد که حصول آن منوط به گفتمان آب می 
باشد. در این پیشنهادیه سیاستی بر اساس تجربه موفق اتاق گفتمان 
برای حل مسأله  کار حقوقی مدیریتی  آذربایجان، یک سازو  آب 

تصمیم گیری مشارکتی آب در کشور معرفی شده است.

- ایده تشكیل مجلس محلی آب و مزایای آن: 
یكی از مهمترین یافته های اتاق گفتمان آب آذربایجان آن است 
که حل مسأله پیچیده آب و محیط زیست ایران درگرو وحدت و 
همدلی ابتدا بین خود نهادهای دولتی و سپس بین دولت و مردم 
می باشد. کشور چالش های پیچیده تری را بخاطر وجود وحدت، 
برای  است.  پشت سرگذاشته  موفقیت  با  مقّدس(  دفاع  )نمونه: 
ایجاد این وحدت، نظرات و ترجیحات ذینفعان مختلف باید در 
تصمیم ها لحاظ شود. ولی نهادهای موجود در کشور در حال حاضر 
جوابگوی این نیاز نیستند. لذا نیاز به تشكل و نهادی وجود دارد که 
با سهم مشخصی از قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه، نمایندگان 
بهره برداران، سازمان های مردم نهاد، شوراهای محلی و متخصصین 
دانشگاهی برای یك حوضه آبریز تشكیل شود. وظیفه این نهاد که 
در این تحقیق "مجلس محلی آب" نامیده می شود تصمیم گیری برای 
طرح های احیا، تخصیص، ظرفیت سازی در حوضه آبریز می باشد. از 
مهم ترین مزایای آن 1( فرایند تصمیم گیری در این مجلس بر قاعده 
رای اکثریت بوردا )Borda count( بوده و قبل از رای گیری وقت 
مساوی به مخالفین و موافقین طرح ها تخصیص داده می شود. 
2( تصمیم ها مورد استناد حقوقی بوده و تنها مرجع تصمیم گیری 
در مسائل خواهد بود. 3( ایجاد وحدت به واسطه شنیده شدن 
ارزش ها، شبكه سازی بین ذی نفعان، تسریع در تصمیم گیری ها و 
4( کاهش رویكرد آمرانه و نیز هزینه های اجتماعی دیوان ساالری 

دولت در مدیریت آب است.
- برنامه پیشنهادی برای تأسیس مجلس محلی آب:

برای تأسیس مجلس محلی آب ابتدا دولت باید به مجلس شورای 
اسالمی پیشنهادیه ارایه نماید. پیشنهاد می شود این مجلس ابتدا 

در یک حوضه آبریز با مرزهای هیدرولوژیکی، سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی شفاف و محدود و برای یک مدت مشخص تشکیل شود. 
بعد از مستندسازی تجربه برگزاری این مجلس، سپس اساسنامه 
دقیقی برای تشکیل آن در سایر حوضه ها و تفویض اختیار به آن 
صورت گیرد. اصول 1۰۰ تا 1۰۶ قانون اساسی کشور حامی تشکیل 
شوراها بوده و از آنها می توان به عنوان مبنای قانونی تشکیل چنین 
مجلسی بهره گرفت. موارد مورد نیاز در اساسنامه تشکیل چنین 

مجلسی موارد زیر می باشند:
• نوع طرح های توسعه منابع آب و حیطه تصمیم گیری این مجلس

• مدت زمان الزم برای بررسی هر طرح و زمان تصمیم گیری در 
مورد آن

• نحوه انتخاب نمایندگان مجلس آب )تقسیم قدرت(
• نحوه انتخاب هیات رئیسه مجلس آب

• تنظیم گردش مالی مجلس آب
• تعیین سازوکار نظارتی، تعیین مرجع رسیدگی به شکایات و نحوه 

انتشار مذاکرات و تصمیم ها
• تنظیم دقیق فرایند تصمیم گیری و وظیفه مدیر جلسه برای ایجاد 

اجماع روی آن.
• فرایند حل اختالف روی طرحهای با اجماع کم )از طریق وتو یا 

جبران خسارت اقلیت(
• تنظیم نحوه انحالل مجلس آب 

• تنظیم امکان رفت و برگشت در تصمیم گیری بالخصوص در 
شرایط تعامل باالدست و پائین دست و نیز حوضه فرعی با اصلی 

• تنظیم نحوه تشکیل مجلس ملی آب و جایگزینی آن با شورای 
عالی آب.
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منابع آب زیرزمینی به دلیل ویژگی های خاص خود چون غیرقابل 
رویت بودن، در دسترس بودن، انطباق کامل با تقاضا، سرمایه گذاری 
اولیه کم و کیفیت باالی آن بیشتر مورد دست اندازی قرار گرفته 
است. به طوری که بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو، در سال 95، 
تشدید اُفت سطح آب زیرزمینی و کسری مخزن در آبخوان ها، 
ممنوعیت بیش از 313 محدوده از ۶۰9 محدوده مطالعاتی کشور، 
که این آبخوان ها حجم بیش از 9۰ درصد منابع آب زیرزمینی کشور 
است. در مجموع،  داشته  دنبال  به  را  داده اند،  را در خود جای 
تجمیع اضافه برداشت از ذخایر آب زیرزمینی در فاصله چهار دهه 
گذشته از آبخوان های کشور بیش از 12۰ میلیارد متر مکعب )تا 
سال 1394( اعالم شده است. این برداشت های بی  رویه باعث بروز 

پیامدهای پیدا و ناپیدایی شده است. 
برای کنترل این برداشت های بی رویه در چهار دهه گذشته در 
دولت اقداماتی پیش بینی و پیگیری شد. طرح های تغذیه مصنوعی 
و  مصنوعی  تغذیه  تعادل بخشی  »طرح   ،۷4-۷3 سال های  در 
پخش سیالب« شامل 12 پروژه مجزا و در نهایت »طرح احیاء و 

سیاست تجویزی

سیاست هایی برای بهبود طرح تعادل بخشی از دیدگاه حکمرانی 
انوش نوری اسفندیاری، پژوهشگر حکمرانی و مدیریت آب، اندیشکده تدبیر آب ایران. 

محمد ارشدی، پژوهشگر آب، اندیشکده تدبیر آب ایران.

تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی« که با اضافه کردن سه پروژه به 
12 پروژه طرح قبلی، از جمله این اقدامات محسوب می شوند. 

و  برنامه ریزی  دهه  از 5  پس  که  می آید  پیش  سوال  این  امروز 
مدیریت کشور برای جلوگیری از برداشت بی رویه آب زیرزمینی، 
هدف ها  انتخاب  در  بوده اند؟  موثر  اندازه  چه  تا  برنامه ها  این 
اگر  دیگر،  عبارت  به  است؟  شده  عمل  چگونه  وجهت گیری ها 
اثربخشی )Effectiveness( را انتخاب اهداف و سیاست های درست 
و کارایی )Efficiency( را انتخاب بهترین خط مشی و ابزارها و شیوه 
برای تحقق آن اهداف بدانیم، می توان انتظار داشت با انتخاب و 
اولویت بندی و یا موازنه نادرست میان هدف ها و جهت گیری ها، 
پیامدهای زیان باری برای جامعه رقم بخورد. تعیین واقع بینانه و 
بسترمند اهداف و جهت گیری، توجه به بافتار اقتصادی سیاسی آب 
زیرزمینی، نظام  انگیزه ها، شناخت، تحلیل و مشارکت گروداران و 
فهم روابط بین  آنها و نهادهای مختلف را نیازمند است. در ادامه 
توصیه های سیاستی از دیدگاه حکمرانی آب برای ارتقاء اثربخشی 

در حوزه آب زیرزمینی و طرح تعادل بخشی ارائه می شود. 

بررسی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی از دیدگاه 
حکمرانی آب در سه سطح سیاستی، راهبردی و حکمرانی محلی 
بر اساس چارچوب ارزیابی حکمرانی آب زیرزمینی بانک جهانی 
و  روبروست  بسیار  کاستی های  با  این طرح  که  می دهد  نشان 
ناکام بودن نسبی این طرح هم به دلیل عدم توجه به سازوکارها 
ارائه  سیاست های  است.  زیرزمینی  آب  مولفه های حکمرانی  و 
شده برای بهبود طرح های تعادل بخشی از دیدگاه حکمرانی آب 

زیرزمینی توصیه و پیشنهاد ارائه می گردد.
برای  جامع  و  فراگیر  چتر  یک  ایجاد  جامع:  برنامه  تدوین 

سازماندهی منطقی مجموعه اقدامات، در مرحله بهبود طرح.
دیگر  با  زیرزمینی  آب  سیاست های  هماهنگی  و  توازن  ایجاد 
سیاست های بخش آب و سایر بخش ها: قرارگیری سیاست های 
زیرزمینی در درون سیاست های بخش آب و سیاست های  آب 
آب در پیوستگی تنگاتنگ با سیاست های کالن نظام اقتصادی–

اجتماعی کشور. 
مشخص کردن تغییرات اجتماعی مورد نیاز: اصالح حکمرانی  از 
طریق تغییرات اجتماعی با تنوع بخشی و تکمیل ساختار انگیزشی 

با کمک شکل گیری نهادها و تشکیالت در سطوح محلی. 
در نظر گرفتن پیوند استحصال آب زیرزمینی با معیشت جامعه 
روستایی: توجه به معیشت پایدار و متنوع سازی معیشت جامعه 

روستایی با کم کردن فشار بر منابع آب.

اعمال  انگیزهها:  ساختار  اصالح  و  سازوکارها  در  تنوع  ایجاد 
سنت ها،  اجتماعی،  سیستم های  شناخت  طریق  از  تصمیمات 
نهادها و کنشگران و استفاده از شکل های متنوع و موثر ابزارهای 

حکمرانی.
تمرکز زدایی در طرح: بهبود حکمرانی آب زیرزمینی از طریق 

کنترل های درونی و سازوکار ها همچون بازار. 
ضرورت ارتقای سیاست های اطالعرسانی: پاسخگویی، شفافیت 

و اطالع رسانی درست و آموزش و توانمند سازی جامعه محلی.
تطبیق و مرور سیاست های اتخاذ شده قبلی: در نظر گرفتن ارزیابی 
منابع )بررسی شرایط هیدرولوژیک و اجتماعی(، تعیین ضوابط 
انتخاب ضوابط  آب(،  کیفیت  و  تقاضا  عرضه،  )درباره  مدیریتی 
مدیریتی )در خصوص تعدیالت سیاستی کالن، تنظیم مقررات و 

مشارکت جامعه محلی( در برنامه جامع مدیریت آب زیرزمینی. 
به طور کلی بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی  نیازمند داشتن 
یک برنامه جامع مدیریت بحران آب زیرزمینی در بافتار اصالح 
حکمرانی آب زیرزمینی است. برای بازسازی حکمرانی آب زیرزمینی 
باید کنترل های درونی و سازوکار بازار را تقویت کرد. کنترل های 
درونی، از طریق اقناع، همراه شدن و همدلی و همکاری ایجاد و 
تقویت می شود. احترام به حقوق ذی نفعان، پاسخگویی، شفافیت 
و اطالع رسانی درست و آموزش و توانمند سازی جامعه محلی از 

ارکان تأمین شرایط این گونه حکمرانی است.
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سیاست تجویزی

الگوی استقرار مدیریت مشارکتی و یکپارچه منابع و مصارف آب بر اساس تجربه 
تعادل بخشی محدوده مطالعاتی اسفراین 

وحید واسطه، معاون حفاظت و بهره برداری منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی.

موانع استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب و لزوم تغییر رویکردها در 

مدیریت یکپارچه با تأملی بر تجربه تعادل بخشی در محدوده مطالعاتی 

اسفراین:

دشت اسفراین از معدود دشت های ممنوعه بحرانی کشور می باشد که 

توانست افت سطح آب سفره های زیرزمینی را کنترل و موفق به دریافت 

دیپلم افتخار سال 2۰14 از انجمن بین المللی آب شود. پایداری و تداوم 

این نتیجه بدون جلب مشارکت جوامع ذینفع امکان پذیر نیست. بررسی 

سیاست های گذشته نشان می دهد این سیاست ها به طور کامل نتوانسته 

نیاز اساسی و واقعی کشور را در خصوص مدیریت منابع و مصارف 

برآورده نماید و این خود موجب شده تا حرکتی اصالحی برای بازنگری و 

آسیب شناسی رفتار گذشته و یافتن راه هایی برای افزایش کارایی مدیریت 

آب در کشور آغاز گردد. مهم ترین موانع بر سر استقرار مدیریت یکپارچه 

به شرح ذیل است:

1- فقدان یک نظام جامع برای شناسایی نقش و شناخت روابط ساختاری 

دست اندرکاران )کنشگران( نهادی و سازمانی که بایستی در یک فرآیند 

منابع،  پایدار  مدیریت  برای  تاب آوری،  و  پایداری  بر  مبتنی  مشارکتی 

همکاری، هماهنگی و هم افزایی داشته باشند.

2- اعمال سیستم مدیریت از باال به پایین با قدرت متمرکز دولتی و نگاه 

تک بخشی به موضوع 

3- تعارض سایر برنامه های حوزه های دیگر علی الخصوص کشاورزی

4- غیرواقع بینانه بودن و عدم تطابق با شرایط موجود کشور

5- عدم در نظر گرفتن مشارکت مردم به شکل اجرایی

پایداری و ضمانت اجرایی طرح های مدیریت آب بدون جلب مشارکت 

جوامع ذی نفع امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین در شرایط حال حاضر 

این زمینه می باشیم. مهم ترین تغییر در  نیازمند تغییر رویکردها در 

رویکردها به صورت ذیل خالصه شده است:

و  اقتصادی  )اجتماعی،  پایدار  توسعه  ابعاد  و  اصول  به  توجه   -1

 )monitoring( و پایش )evaluation( و همچنین ارزیابی )محیط زیست

آنها در ابعاد مختلف توسط نشانگرهای )indicators( مناسب.

2- توجه به اسناد باالدستی توسعه در سطح بین المللی و ملی. شامل 

 Sustainable( ملل  سازمان  پایدار  توسعه  1۷گانه  آرمان های  الف( 

توسعه  ششم  پنج ساله  برنامه  ب(   )Development Goals, SDGs

کشور، ابالغیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و 

ج( طرح های 15 گانه احیاء و تعادل های آبخوان ها در حوضه های آبریز 

کشور ابالغیه شورای عالی آب.

3- توجه به لزوم ایجاد چشم انداز مشترک )ترسیم فضای مشارکت( در 

مدیریت آب. ایجاد چشم انداز مشترک موجب تقویت فضای مشارکت در 

 )shared vision( بین گروداران می شود. در واقع ایجاد چشم انداز مشترک

نگرشی برای جلب مشارکت پایدار گروداران می باشد.

4- توجه به لزوم برنامه ریزی »راهبردی« در مدیریت آب. مدیریت 

راهبردی با شناسایی ارزش ها )values( و منافع )interests( گروداران 

موجب تسهیل فرآیند تصمیم سازی و تضمین اجرای سیاست های کالن 

بلند مدت  و  میان مدت  کوتاه مدت،  زمانی  بازه های  در  اجرایی  و 

می شود. 

راهبرد و چارچوب پیشنهادی استقرار مدیریت جدید و مشارکتی منابع 

و مصارف آب:

به دنبال توجه به اهدافی چون ایجاد تعادل بین منابع و مصارف، تأمین 

پایدار آب مورد نیاز بخش های مصرف کننده با توجه به اصول توسعه 

بهره برداران  ارتقای مشارکت  منابع آب،  از  پایدار، حفاظت و صیانت 

اصالح  زیرزمینی،  آب  تعادل بخشی  و  احیاء  آب،  منابع  مدیریت  در 

ساختار اقتصاد و مدیریت آب و ارتقای بهره وری به ارائه چارچوبی 

جهت پیاده سازی مدیریت یکپارچه منابع آب در محدوده مطالعاتی 

اسفراین می پردازیم که دارای ویژگی های »جامع نگری در برنامه ریزی 

و مطالعات«، »مشارکت در مدیریت« و نیز »یکپارچگی در تخصیص« 

است. جامع نگری در برنامه ریزی و مطالعات توجه به اثرات و پیامدهای 

نیازمند  است. جامع نگری  و مكان  زمان  ابعاد مختلف  در  تصمیمات 

داده های موثق و کافی و نیز تحلیل تأثیر و تأثر محیط انسانی و طبیعی 

است و همچنین توجه به سه بعد پایداری )اجتماعی، اقتصادی و محیط 

زیست( می باشد. توسعه پایدار زمانی بوجود می آید كه ذی نفعان بخشی 

از فرآیند تصمیم گیری باشند. شكل این مشاركت بستگی به مشخصات و 

ویژگی های مدیریت منابع آب دارد. جلب مشارکت عموم و بویژه آب بران 

نیز در تمامی سطوح تصمیم گیری )ُخرد/ کالن( برای مدیریت آب از طریق 

ایجاد اعتمادسازی، فرهنگ سازی و بعضاً اصالح قوانین امکان پذیر است. 

همچنین یكپارچگی در تخصیص بیانگر تصمیم گیری متمركز در تخصیص 

منابع به مصارف و مدیریت توامان عرضه و تقاضا می باشد که این امر 

خود نیز نیازمند هماهنگی متقابل بین بخش های مختلف با بخش آب 

است. بنابراین براساس رویکردهای موجود و در جهت تشخیص و رسیدن 

به وضع مطلوب در مدیریت منابع و مصارف آب 4 گام اصلی تعریف 

شده است که شامل: برنامه ریزی مقدماتی، بررسی و تحلیل وضع موجود 

منابع و مصارف آب منطقه، برنامه ریزی راهبردی )تدوین چشم انداز و 

ترسیم نقشه راه(، و در نهایت پیاده سازی نقشه راه و راهبری اقدامات 

می باشد. در برنامه ریزی های راهبردی )مدیریت استراتژیک( سه مرحله 

اصلی تدوین سیاست ها، اجرا و ارزیابی وجود دارد. تدوین نقشه راه 

مهم ترین ابزار در مرحله اجرا به حساب می آید.
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ضرورت توجه به مدیریت راهبردی و تولید نقشه های راه در مدیریت آب 
حوضه های آبریز

حمید عمرانیان خراسانی، کارشناس ارشد شرکت هیدروتِک توس مشهد.

کامران داوری، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی آب. 

توسعه ناپایدار و تخصیص غیر یکپارچه در محدوده های مطالعاتی 
کشور، وضعیت کمیابی آب و متعاقباً تنزل کیفیت منابع آب، روند 
جاری توسعه )شهری، صنعتی، کشاورزی( را در معرض مخاطره قرار 
داده است. راه حل، همانا ایجاد »مدیریت جامع، یکپارچه و مشارکتی 
آب« در تمامی حوزه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی با 
هدف دستیابی به پایداری است؛ که خود در گرو اصالح مدیریت 
منابع آب می باشد. در این راستا تاکنون برنامه های متنوع و متعددی 

در زمینه ایجاد مدیریت یکپارچه منابع آب تدوین شده است اما 
هیچکدام از آنها به سرانجام نرسیده است. به نظر می رسد بطور 
اعم اجرای ناقص/ ناهماهنگ برنامه ها و بطور اخص عدم مشارکت 
گروداران )Stakeholders( از دالیل اصلی این ناکامی بوده است. 
آنچه اهمیت دارد، ارائه برنامه ای برای پیاده سازی مدیریت یکپارچه 
منابع آب با مشارکت گروداران کلیدی و با تأکید بر توالی و تناسب 

برنامه ها در دراز مدت خواهد بود. 

برنامه های از جنس »راهبردی«، کمک شایان توجهی در »پیاده سازی« 
مدیریت یکپارچه منابع آب و دسترسی به هدف »توسعه پایدار« 
بکارگیری  با  راهبردی  برنامه ریزی  که  طوری  به  نمود.  خواهد 
مجموعه ای از فرآیندهای خاص، از سایر الگوهای برنامه ریزی متمایز 
می گردد. این نوع برنامه ریزی شامل: 1( گردآوری گزینشی اطالعات، 
پیرامون، 3( جلب مشارکت  تحلیل روشمند محیط  و  تجزیه   )2
کنشگران )Actors(، 4( تدوین و ارزیابی گزینه های راهبردی، 5( 
بررسی پیامدهای آتی، ۶( اصالح مجدد و به روز آوری برنامه ها و ۷( 
تأکید بر اجرای موفق آن، است. در واقع اختالف برنامه ریزی راهبردی 
با سایر برنامه ها در تحلیل محیط و به روزآوری برنامه های تدوین 
شده است. همچنین جهت تدوین برنامه های راهبردی مدیریت آب، 
بایستی گروداران از بخش های »خدمات و شهرنشینی«، »کشاورزی«، 
»صنعت و معدن«، »محیط زیست و منابع طبیعی«، »متولیان آب« 
و ... حضور داشته باشند. در جلسات گفتگوی گروداران دغدغه ها و 
نگرانی هایشان شناسایی و سپس راهکارهای پیشنهادی )مورد توافق 
نسبی جمع( فهرست شود. در همان جلسات، چشم انداز مشترک 
جهت رسیدن به »وضع مطلوب« نیز بایستی استخراج گردد. سپس 

منطبق بر چشم انداز، راهبردهای مطلوب استخراج گردد. 
مسیر  در  راهبردی  برنامه های  از  بسیاری  ذکر شد  که  همانطور 
پیاده سازی با موانع زیادی رو به رو شده اند، تا حدی که پیاده سازی 
آنها کامل نگردیده است. از بزرگترین دالیل شکست برنامه ها، وجود 
شکاف میان راهبردها با برنامه ها بوده است. »نقشه راه« را به عنوان 
پلی بین آرمان ها و برنامه ها نشان داده است. در واقع، گذر از موانع 
و رسیدن به هدف، نیازمند چند اقدام است: ارزیابی وضعیت موجود 
و نیز شناسایی مولفه های تحول و البته از همه مهم تر نیازمند تنظیم 
»برنامه تحول« می باشد. با فرض معلوم بودن هدف )چشم انداز(، 
»نقشه راه« ابزاری نمایشی برای ایجاد تفاهم حول برنامه تحول 
میان وضع موجود و  ارتباط  از  است  نقشه، تصویری  این  است. 
وضع مطلوب که بخوبی تقدم-تأخر اقدامات )سیاست ها، برنامه ها، 

پروژه ها، فعالیت ها( را در مسیرهای پیاده سازی تشریح می نماید. 
بعالوه، در نقشه مزبور تناسب زمانی اقدامات موازی نیز بخوبی 
نمایش داده می شود. به عبارت دیگر مسیرهای تحول )≡ اقدامات 
الزم( از نقطه عزیمت )≡ وضع موجود( به نقطه مقصد )≡ استقرار 
توسعه پایدار( به صورت برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه 
مدت با رعایت توالی و تناسب میان برنامه ها تا دستیابی به پایدار 

نمایش داده شد است.
دستیابی به یک نقشه راه منسجم در هر حوضه آبریز بایستی 
با ایجاد یک اجماع قوی و همگانی در میاِن کنشگران و براساس 
دیدگاه جامع، یکپارچه و مشارکتی قابل تحقق باشد. جلب مشارکت 
کنشگران در گروی ایجاد فضای گفتگو و اعتمادسازی متقابل است. 
در نهایت، سنگ زیرین این مدل »ایجاد فهم مشترک از مخاطره اصلی 
)ناپایداری منابع آب( است«؛ مخاطره ای که سرنوشت همه آب بران 
و مسئولین را تحت تأثیر قرار خواهد داد. نمونه موفق از تدوین 
نقشه راه و برنامه ی راهبردی در قالب فرآیند »تدبیر آب مشهد« با 
برگزاری جلسات جمعی و اجماع نسبی حول هدف مشترک )کنترل 
بحران آب( امکان پذیر شده است. هم اکنون این فرآیند با هدف 
پایداری توسعه مشهد شروع شده و در راستای رسیدن به مدیریت 
جامع، یکپارچه و مشارکتی آب در حوضه آبریز کشف رود حال 
فعالیت می باشد. در این فعالیت به منظور ایجاد مسیری مشخص 
در پیاده سازی و سپس استقرار هر چه بهتر مدیریت جامع، یکپارچه 
و مشارکتی آب از برنامه ریزی راهبردی- مشارکتی جهت مدیریت 
منازعات و پیدا كردن راه حل ها و همینطور همسنگی بین اهداف 
مختلف استفاده شده است. خوشبختانه در این فرآیند سیمای واقعی 
خردورزی جمعی با حضور کنشگران از بخش های مختلف به نمایش 
درآمد که نشان از عزم راسخ ایشان برای بهبود مدیریت منابع آب 
می باشد. به طور  کلی  فرایند  تدبیر  آب  مشهد  فرایندی  مقدماتی  برای 
 ایجاد  یک  حرکت  قانونی  مورد  تأیید  مراجع  ذیربط  در  امتداد  اصالح  

امور  به  سمت  پایداری  حوضه آبریز کشف رود  بوده  است.

شرح مسأله
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رضورت تغییر در برنامه ریزی آب وزارت نیرو از رویکرد برداشت-محور به 
تبخیر-محور

سعید مرید، استاد دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی منابع آب. 

امروزه کاهش منابع آبی سطحی و زیرزمینی به مشکلی جهانی 
تبدیل شده است. دراین راستا، اقدامات مختلفی برای مدیریت این 
چالش با هدف حفظ و حتی افزایش تأمین عرضه آب در دستور کار 
قرار گرفته است که امنیت غذایی و حفظ اشتغاِل بخش کشاورزی، 
از مهمترین اهداف آن می باشند. در ارزیابی این اقدامات و به 
مدت مدیدی؛ مولفه "برداشت" نقش اصلی را ایفاد نموده )مانند 
آنچه تحت عنوان افزایش راندمان آبیاری مرسوم بود)، اما تدریجا 
کاستی های آن ظاهر شد. مسلما ًمهمترین نقیصه دراین باره، دیده 

نشدن آب برگشتی در آن می باشد. 
در پاسخ به این نقیصه، متعاقباً مفهمومی تحت عنوان "صرفه جویی 
واقعی آب" ارائه گشت که بعد از سال 2۰۰۰ بطور فزایندهای مورد 
توجه قرار گرفته شده است. در این رویکرد به جای "برداشت"، مبنا 
"تخلیه آب" از سیستم قرار گرفت. تخلیه آب نیز از 4 طریق اتفاق 
می افتد که عبارتند از: تبخیر و تعرق، تغییر کیفیت آب بطوریکه 
دیگر قابل استفاده نیست )مانند زه آب شبکه های نیشکر خوزستان(، 
آب به جایی برود که قابل برداشت نباشد )مانند تخلیه رودخانه ها 

به دریا( و آبی که وارد جرم محصول می گردد. از این مجموعه تبخیر 
و تعرق و به اختصار "تبخیر" مولفه اصلی است که بیشترین سهم را 
دارد. بدین ترتیب هرگونه اقدام که بخواهد منجر به صرفه جویی آب 
شود، الزم است، اثبات نماید که چگونه کاهش "تبخیر" و یا تخلیه 
آب از سیستم را منجر شده که در شکل بسیار ساده آن مطابق 
رابطه بیالن: ]تبخیر – بارندگی =  تغییرات ذخیره )+/-([ می باشد. 
متناسب با اهم چالش های فعلی کشور "تغییرات ذخیره" می تواند 

شامل تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و یا احیای تاالب ها باشد.  
چهار مورد از از اقداماتی که هم اکنون در کشور با رویکرد برداشت-

نجات  در  بتوانند  تا  است  انتظار  آنها  در  و  می شود  اجرا  محور 
سفره های آب زیرزمینی، تاالب ها )مانند احیاء دریاچه ارومیه( و یا 
امنیت غذایی موثر باشند، در متن اصلی مختصر اشاره شده است. 
از این موارد که ابهامات متعددی در مورد آنها وجود دارد، از جمله 
تجمیع  زیرزمینی، طرح  آب  بخشی سفره های  تعادل  ملی  طرح 
چاه ها، توسعه سیستم های آبیاری نوین، بهره وری آب در بخش 

کشاورزی می توان نام برد. 

- حسابداری آب و نقش آن در برنامه ریزی و ارزیابی اقدامات:
موسسه بین المللی آب و در ادامه فائو برای پرهیز از برخی سوء 
برداشت ها و همچنین کمک به تدقیق ارزیابی های اقدامات، سیستم 
حسابداری آب را توصیه می کنند. این سیستم مولفه های مختلفی را 

دارد که موارد ذیل بخشی از آن می باشد:
1( بهره برداری مصرفی )Consumptive use( )تبدیل آب به بخار 
 )Beneficial Consumption( سودمند  مصرف  شامل:  که  آب)، 
Non-( مانند  تعرق گیاه و تبخیر از تاالب ها و مصرف غیر سودمند

و  آب،  آزاد  سطح  از  تبخیر  مانند:   )beneficial Consumption
خاک مرطوب؛ تعرق از علف های هرز. 2( بهره برداری غیرمصرفی 
)Non-consumptive use( )آبی که در حالت مایع باقی می ماند)، 
شامل: آب قابل برگشت )Recoverable flows( آبی که به رودخانه 
یا سفره باز می گردد و امکان استفاده مجدد آن وجود دارد و آب 
غیر قابل برگشت )Non-recoverable flows( آبی که به دریا یا 
سایر تخلیه گاه های می رود که به لحاظ اقتصادی برداشت آن مقرون 
به صرفه نباشد. در اقالم فوق، مجدداً این مصرف یا " تبخیر" است 
که مبنای اصلی قرار دارد و تأکید بر آب برگشتی نیز در جهت 
شفاف سازی "برداشت" و واقعی سازی آن می باشد. بدین معنا که  

"برداشت"  به تنها کفایت الزم را برای ارزیابی ها ندارند.
- بیالن منابع و مصارف و حسابداری آب: 

دقیق تر  تدوین  برای  تالش  و  فوق  اهداف  به  در جهت حصول 
در  اقدامات  کردن  واقعی  برای  و  آب  مدیریت  کالن  برنامه های 

و مصارف"  بیالن"منابع  فعلی محاسبه  صرفه جویی آب؛ سیستم 
وزارت نیرو نیاز به بازنگری دارد. برآورد "تبخیر" در این سیستم و 
برای پاسخ به بحث های چالشی که نمونه های از آن در قبل آمد، 
از کفایت الزم برخوردار نیستند. نیاز است که مولفه های صرف با 
دقت الزم برآورد شود، مانند 1( امکان تفکیک تبخیر و تعرق مفید از 
غیرمفید 2( امکان پایش اقداماتی که بخش های خصوصی و دولتی 
از آن به عنوان صرفه جویی یاد می کنند و3( بحث های کالن بهره وری 

آب از منظر صرفه جویی آن. 
رویکرد تبخیر-محور و حمکرانی آب: 

ارتباط و  از ویژگی هایی که در تغییر رویکرد می توان قائل شد، 
تعامل شفاف تر در سیستم حکمرانی آب کشور می باشد. در بحث 
"بهره وری آب"، مشخص می گردد که افزایش آن بواسطه افزایش 
تعرق بوده و یا بدون آن. در توسعه سیستم آبیاری نوین مشخص 
می گردد که آنها به چه میزان تبخیر غیر مفید را کاسته اند و به چه 
میزان  "تعرق" را افزایش داده اند. در برنامه های توسعه، آن هنگام 
که صحبت از جبران بیالن منفی سفره ها است، قانون گذار متوجه 
می گردد که در بندهای دیگر برنامه چه ظرفیتی را برای تحقق چنین 
هدفی بوجود آورده است. در این راستا وزارت نیرو نیز این امکان را 
خواهد داشت تا سیستم پایش اقدامات و برنامه های خود و دیگر 
دستگاه های اجرایی کشور را پایش نموده و بر این اساس؛ حضوری 
فعال تر، موثرتر و علمی تر در حفاظت و بهره برداری از منابع آبی 

کشور داشته باشد.
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حسابداری آب: لزوم تعریف مأموریت جدید دفاتر مطالعات پایه شرکت های آب 
منطقه ای کشور با هدف تغییر رویکرد از »تولید داده خام«  به »کیمیاگری« 

.)EWERI( مجتبی شفیعی، استادیار پژوهش، مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق

پوالد کریمی، استادیار، گروه مهندسی آب، موسسه آب IHE Delft، هلند.

کردن  تبدیل  معنی  به  آب  منابع  مدیریت  در  کیمیاگری  مفهوم 
داده های خام به اطالعات با ارزش مدیریتی می باشد. آنچه که امروز 
در مطالعات و بررسی بیالن آب در کشور انجام می شود ناکارآمد و با 
تأخیر زمانی طوالنی می باشد. در سوی دیگر صرف تمرکز بر بیالن آب 
و مولفه های آن، هرچند در نوبه خود هنوز هم رویکردی سنتی داشته 
و مطابق با شرایط امروزی کمیابی آب نیست، ولیکن نمی تواند ارزش 
اقتصادی و اجتماعی آب را آشکار سازد. اینکه ورودی و خروجی آب 
چه مقدار و چگونه هست به تنهایی پاسخ های شرایط امروز مدیریت 
آب را نمی تواند تامین نماید. تأمل بر ارزش آب و سرمایه گذاری در 
مسیری که بر مبنای این ارزش ها ریل گذاری گردد، رویکردی نوین و 
در عین حال الزامیست تا سرانجام نتایج ارزشمند مدیریتی از اطالعات 
منابع و مسایل آب تولید نماید. سامانه های حسابداری آب، رویكردی 
اطالعات  و  داده ها  سازماندهی  نحوه   كردن  استاندارد  جهت  در 
می باشد. این سامانه ها، به عنوان مهم ترین ورودی در پیاده سازی 
مدیریت جامع نگر و یكپارچه منابع آب هستند. در این سامانه ها با 

سازماندهی داده های مختلف از بخش های گوناگون هیدرولوژیكی، 
زیست محیطی و اقتصادی امكان پردازش و تفسیر آنها را در كنار 
یكدیگر فراهم می شود. در واقع هدف اصلی رویكرد حسابداری آب، 
به دست آوردن داده های مهم از منابع آب و اقتصاد، دسته بندی آنها 
در قالب حساب ها، در كنار هم قرار دادن حساب ها و ایجاد بستری 
مناسب برای استخراج نشانگرهای تحلیلی جهت پایش وضعیت منابع 
آب و اخذ تصمیمات مدیریتی مناسب است. چارچوب های مختلفی 
جهت پیاده سازی سامانه های حسابداری آب تا کنون ارائه شده است. 
از مهم ترین آنها چارچوب WA+ می باشد که رویکرد استفاده از منابع 
داده های ماهواره ای و تفکیک مصارف در آن نیز تأکید شده است. 
این چارچوب به عنوان روشی آسان و استاندارد است که وضعیت 
مدیریت آب و زمین را در حوضه های آبریز پیچیده می تواند توصیف 
نماید. اصلی ترین فناوری ها که امروزه می توانند در تخمین مجهوالت 
بیالن و یا تدقیق آنها موثر باشند کاربرد فناوری سنجش از دور و 

کاربرد مدل های شبیه سازی مفهومی هیدرولوژی است. 

اطالعات  گردآوری  با  آب  حسابداری  شد،  اشاره  که  همانطور 
الزم و تحلیل دقیق از وضعیت موجود و تغییرات صورت گرفته 
در زمینه بهره برداری از منابع آبی، مدیریت پایدار این منابع را 
امکان پذیر می سازد. در شهریور ماه 9۶ برای اولین بار در کشور 
 IHE همزمان با تفاهم نامه وزارت نیرو با موسسه بین المللی آب
Delft و پیگیری های صورت گرفته، با رویکرد انتقال دانش فنی و 
توانمندسازی موسسات محلی پروژه »تهیه سامانه حسابداری آب 
در حوضه کشف رود« به صورت طرح مشترک با مجموعه مرکز 
پژوهشی آب و محیط زیست شرق در شهر مشهد کلید خورده 
است. براساس تجربه بدست آمده و چالش های موجود، چگونگی 
پیاده سازی این مفاهیم و رویکردها در دو بخش اصالحات نهادی و 

محتوایی خالصه شده است:
1ـ  اصالحات ساختاری و نهادی: 

• تغییرات در ساختار وظایف دفاتر مطالعات پایه منابع آب استان ها 
به عنوان متولی جمع آوری و تحلیل داده های منابع آب. این امر 
می تواند به نحوی باشد که به جای تولید گزارشات روتین تلفیق 
و بیالن، سامانه های حسابداری آب و به روزسانی آنها در یک بازه 

مشخص جایگزین گردد.
• تأسیس دفتر مرکزی حسابداری آب حوضه های آبریز کشور در 
وزارت نیرو )شرکت مدیریت منابع آب به تنهایی نمی تواند این 

موضوع را راهبری، نظارت و پشتیبانی نماید، این امر بدین سبب 
است که بخشی از مفاد و کاربرگ های حسابداری آب مرتبط با 

مدیریت آب شهری است( 
• از آنجایی که همزمان در وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب 
در مورد بازبینی دستورالعمل های محاسبات بیالن طرح های مختلفی 
در حال انجام است، توصیه می شود تمامی طرح های مذکور در قالب 

بخشی از سامانه حسابداری آب تجمیع شوند.
• تدوین سازوکار جهت استفاده صحیح و پایدار از ظرفیت های بخش 

خصوصی
2ـ  اصالحات محتوایی:

• توجه به دستورالعمل ها و نتایج طرح های 15 گانه تعادل بخشی 
طرح های   12 و   11  ،1۰ )دستورالعمل های  کشور  زیرزمینی  آب 
تعادل بخشی که هم اکنون در مرحله بررسی و تأیید می باشد و 
همچنین منطبق بر اهداف پیاده سازی حسابداری آب در حوضه های 

آبریز و تدقیق و برآوردی مولفه های بیالن می باشد(
• استفاده موثر از تجارب تحقیقاتی و کاربردی که در سطح کشور 

وجود دارد یا در حال انجام می باشد. 
• در نهایت پیشنهاد می شود برنامه راهبری مشخصی )نقشه راه( 
همراه با ایجاد تغیرات ساختاری )موارد پیشنهادی(، ارائه آیین نامه ها 

و رویکرد استفاده از فناوری های نوین در این زمینه تدوین گردد.

شرح مسأله
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سال هاست که موضوع بحران آبی مورد بحث جوامع و محافل علمی کشور 

بوده، برای مقابله با آن برنامه ریزی های فراوانی شده، پروژه های زیادی 

احداث شده، میلیاردها دالر خرج شده و هزاران قانون و دستورالعمل تولید 

شده که نتیجه آنها تقریباً صفر و خروجی تشدید وضعیت اسفبار منابع آب 

بوده است. شرح مختصری از علل ناکامی مدیریت آب در ایران به صورت 

موارد ذیل عنوان شده است:

1- امروزه اظهار نظر و ارائه پیشنهادات و سیاست گذاری در حوزه آب، 

بدون داده و اطالعات رایج شده است. 2- در فضای تصمیم گیری افراد 

غیرمتخصص و غیر ذینفع به حوزه های تخصصی ورود نموده اند.  بسیاری 

از طرح ها به دالیل سیاسی ابتدا اجراء می شوند و سپس برای آنها تأییدیه 

محیط زیستی، اجتماعی و ... تهیه می شود. 3- ورود بدون برنامه بخش 

اقتصادی در زمینه های تصمیم گیری از دیگر دالیل ناکامی است. بسیاری از 

طرح ها بدون آنکه لزوم و ماهیت آنها تأیید شود، صرفاً به دلیل اعتبارات 

مالی که برای آنها در نظر گرفته شده، با چشمان بسته و بدون تحلیل 

در  ملی گرایی  و  تعلق  گرفته اند.  4- حس  قرار  عواقب مورد حمایت 

كشور پایین است. اجرای پروژه هایی با خروجی پایین توسط متخصصین 

سیاست تجویزی

فضای موهوم مدیریت آب
حسین انصاری، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی آب.

شرح مسأله
و مشاورین حوزه آب که تنها جهت دستیابی به منفعت شخصی انجام 

می شوند. 5- برای انجام كارهای اشتباه در كشور و از جمله برای تصمیمات 

مدیران عقوبتی وجود ندارد. ۶- تقابل مدیران اجرایی کشور در مشارکت 

و حضور ذی نفعان و دانشگاهیان در حوزه های تصمیم گیری آب از دیگر 

دالیل این ناکامی است. ۷- انتخاب مدیران غیرمتخصص و ظاهراً  متعهد از 

دیگر دالیل ناکامی است. 8- مدیریت های کشور بصورت هیجانی و روزمره 

و در قالب تصمیمات آنی اداره می شود. طبیعتاً تمامی مدیران به دنبال 

بهبود وضع موجود و افزایش بهره وری در دوره های مدیریتی خود هستند 

و غالباً برای خود برنامه های کوتاه مدت جهت دستیابی به اهدفشان در نظر 

می گیرند. این خطای استراتژیک منجر به روزمرگی رفتار مدیران خواهد شد. 

عالوه بر موارد مزبور ممکن است ده ها مورد دیگر نیز وجود داشته باشد كه 

باعث شود مدیریت آب دركشور دچار بحران شود. بر اساس آماِر هزینه ها 

و طرح های متعدد و همچنین دستاوردهای ضعیف ناشی از آن ها می توان 

ـ اقتصادی« و در نهایت نشر »ناپایداری« را برای  »فراگسیختگی اجتماعی 

کشور متصور بود. لذا بایستی نگرش مدیریت یک تنه و بدون مشارکت مردم 

به مدیریتی مبتنی بر تعامل با محیط »اجتماعی ـ اقتصادی« تغییر یابد.

در پرتو بازخوانی مسائل فوق و نیز بررسی تجارب سایر کشورها احتماالً 

نتیجه می شود که برای حل بنیادی معضالت آب بایستی به اقدامات 

اساسی )به ترتیب زیر( پرداخت و در سایه آن برنامه عملیاتی )ده ساله 

و پیرو آن 5 ساله( را تدوین نمود:

الف( مدیریت راهبردی: هدف گذاری بلندمدت )5۰ ساله، 1۰۰ ساله( که 

معموالً در قالب نقشه راه ارائه می شود. برنامه های بلند مدت نتیجه محور 

است و بدین لحاظ بر »مشارکت« )توجیه و جلب همکاری گروداران( و 

»پیاده سازی« متمرکز می باشد. این چنین برنامه ای مدیریت تغییر/تحول 

ـ سیاسی و گستردگی و پیچیدگی  است که به دلیل مقاومت های اجتماعی 

مسائل آب، پیاده سازی آن بسیار زمان بر خواهد بود؛ اما می توان برای انحراف 

از برنامه ها برای مدیران وکارشناسان متخطی عقوبت در نظر گرفت. 

ب( ظرفیت سازی: ساختار نهاد آب نیازمند بهبود و توسعه ظرفیت ها 

مشارکت ها(،  )ساماندهی  گروداران  )فرهنگ سازی(،  عموم  سطوح  در 

کارشناسان و به ویژه مدیران )مهارت ها( است. حتی بایست ظرفیت سازی 

به حوزه تصمیم سازان و تصمیم گیران )مثالً نمایندگان مجلس( تسری یابد.

ـ اجتماعـ   ـ اکوسیستم  پ( برنامه تحول: با توجه به پویایی سیستم »آب 

اقتصاد«، برنامه ی »تحول« باید »تطبیقی« باشد تا هوشمندانه خود را با 

شرایط در حال تحول انطباق دهد. بنابراین الزم است مدیریت آب در سه 

الیه کوتاه مدت )3 ساله(، میان مدت )افق ده ساله( و بلندمدت )افق 3۰ 

ساله( برنامه هایی را تدوین نموده و به طور موازی پیاده سازی نماید. مسلماً 

بازنگری دوره ای برنامه تحول ضروری است.

مدیریت نیازمند معیارهایی برای جلوگیری از انحراف برنامه ها در امتداد پایداری 

می باشد. در بسیاری موارد معیارهای »بهره وری«، »عدالت« و »پایداری« برای 

این کنترل برگزیده می شوند. منظور از بهره وری نه تنها »کارایی اقتصادی«، 

بلکه »مطلوبیت« نیز هست. یعنی به لحاظ تخصیص آب و منابع مالی، 

بایستی حداکثر کارائی و مطلوبیت حاصل گردد. منظور از عدالت، دسترسی 

همه به آب با کمیت و کیفیت کافی است. منظور از پایداری، پایداری زیست 

محیطی و جلوگیری از اثرات تخریبی بر سیستم های طبیعی )از جمله منابع 

آب( است به نحوی که نسل های بعدی نیز بتوانند از آنها استفاده نمایند. در 

هر صورت جهت مدیریت تحول، بایستی براساس برنامه های راهبردی و نقشه 

راه مدیریت آب اقدامات زیر هرچه سریع تر اتفاق بیفتد:

1- براساس برنامه های راهبردی بایستی كار را به كاردان سپرد. 2-  معیارهای 

انتخاب مدیران و مسئولین براساس برنامه های راهبردی باید تغییر یابد.  3- 

بخش اقتصادی باید به جای خودش بگردانده شود و بایستی هزینه های 

مترتب را پرداخت نماید. 4- دانشگاه از طریق مشارکت هم جانبه )علوم 

مختلف مرتبط با آب( و ذی نفعان واقعی، سیاست گذاری در كشور را در 

دست بگیرد. 5- مردم باید در همه اظهارنظرها آزاد باشند و باید قدرت 

نقد همه را بدون هزینه داشته باشند. ۶- نهادهای مردمی واقعی برای 

جلوگیری از انجام هر كار اشتباه و زیان بار شكل بگیرند و قدرت جامعه 

مدنی را باال ببرند نه اینكه برای هر اظهارنظری هزینه بدهند. ۷- قوه 

مقننه، مجریه و قضاییه باید به صورت مستقل كار خود را با افراد تخصصی 

به پیش ببرند نه اینكه به صورت غیرتخصصی مانع فعالیت یکدیگر شوند. 

8- جریان آزاد، اطالع رسانی باید شكل بگیرد و شفافیت باید در دستور 

كار همه سازمان ها باشد. 9- در كوتاه مدت و به فوریت باید نسبت 

به جمع آوری و تكمیل داده ها و اطالعات درست اقدام نمود. 1۰- باید 

مشاركت مدنی و مردمی را در تمام حوزه باال برد. 
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سیاست تجویزی

از شناسنامه حوضه آبریز تا پایش به سفارش
علی نقی ضیائی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی آب.

آگاهی از وضعیت منابع و مصارف آب در مناطق مختلف کشور، 
گام نخست در تدوین برنامه های مدیریت کالن و خرد منابع آب 
می باشد. ابزارها، بررسی ها و تحلیل های قابل انجام برای پاسخ به 
این نیاز، در قالب مجموعه فعالیت هایی تحت عنوان مطالعات پایه 
منابع آب تعریف می گردد. هـدف این فعالیت ها، ارزیابی شرایط 
کمی و کیفی منابع آب با هدف تأمین نیازهای آبی بخش های 
مختلف مصرف کننده و کاهش ریسک مخاطرات آبی می باشد. این 
مطالعات باید شناخت کافی برای تصمیم گیری خردورزانه مبتنی بر 
اطالعات کافی مستند در سطوح مختلف اعم از شهرستان، حوضه، 
استان و ملی را فراهم آورد. خوشبختانه در ایران از سال های بسیار 
این تحلیل ها در  انجام  دور سازوکار ساختاری و فنی الزم برای 
سطوح مکانی مختلف وجود داشته و فعالیت های ارزشمندی در 
این زمینه صورت گرفته است. اما روشن نبودن هدف مطالعات و 
مسیر پیشرفت این بخش باعث شده است که مطالعات متعدد و 
بعضاً متناقض با هزینه های هنگفت صورت گرفته و با این وجود 
نیازهای مدیریتی نیز به طور کامل مرتفع نگردیده است. همچنین 

و  جمع آوری  معنای  به  آب«  منابع  پایش  و  »سنجش  موضوع 
ذخیره سازی اطالعات مربوط به منابع آب تعبیر شده است. به 
طوری که انبوهی از داده ها جمع آوری شده و به اشکال عمدتاً 
نامناسب نگهداری و ذخیره می شود که هزینه قابل توجهی بر 
شرکت مدیریت منابع آب کشور تحمیل نموده است. با این وجود، 
همیشه متخصصان دانشگاهی، برنامه ریزان و مدیران منابع آب در 
مورد فقدان و ضعف در اطالعات کمی و کیفی منابع آب مورد 
نیاز برای پشتیبانی از برنامه ریزی و مدیریت آن ها گالیه نموده اند. 
اما  غنی  »داده های  سندرم  عنوان  با  موجود  شرایط  از  باید  لذا 

اطالعات فقیر«یاد کرد.
لذا دو چالش برای مطالعه حوضه های آبریز وجود دارد. نخست 
داده های پراکنده، کم دقت و در عین حال پرهزینه و دوم مطالعات 
بسیار، غیر دقیق و متناقض. حال این سوال مطرح می شود که چاره 
چیست؟ چاره کار نخست تهیه شناسنامه تفصیلی حوضه آبریز برای 
وحدت شناخت ازحوضه و دوم تعیین هدف مطالعات و انجام 
هدفمند داده برداری یا به عبارت دیگر »پایش به سفارش« می باشد.

- تهیه شناسنامه تفصیلی حوضه آبریز: 
یکی از مهم ترین اقداماتی که به منظور مدیریت صحیح منابع 
آب در راستای تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی باید صورت گیرد، 
تکمیل و تدقیق اطالعات مربوط به منابع آب سطحی و زیرزمینی 
در حوضه های آبریز می باشد. به طوریکه در نهایت مؤلفه های 
امکان  و  گردد  شناسایی  دقیق تر  به صورت  آب  منابع  بیالن 
پیش بینی وضعیت کمی و کیفی این منابع تحت تأثیر برنامه ها 
و مدیریت های مختلف فراهم گردد. شناسنامه تفصیلی در واقع 
از حوضه شامل مرزها، توپوگرافی، فیزیوگرافی،  شناخت جامع 
هواشناسی، هیدرولوژی، هندسه مخزن آب زیرزمینی، الیه شناسی 
آب  اندرکنش  هیدرودینامیک،  ضرایب  زیرزمینی،  آب  مخزن 
و  زیرزمینی  و  آب سطحی  مصارف  کلیه  زیرزمینی،  و  سطحی 
در نهایت تعیین مولفه های معادله بیالن آب در مقیاس ساالنه 
بصورت یکپارچه می باشد. تدوین شناسنامه تفصیلی کمی آب 
فاقد  مکان های  باید  کشور  مطالعاتی  محدوده های  زیرزمینی 
اطالعات و یا اطالعات ناقص را مشخص نموده و اولویت پایش 

را نیز مشخص نماید. 
- پایش به سفارش: 

یک اصل قدیمی و اثبات شده بیان می کند که »اگر شما نمی توانید 
چیزی را اندازه گیری کنید، شما نمی توانید آن را مدیریت کنید«. 

این اصل به همان اندازه برای مدیریت منابع آب صادق است که 
برای مدیریت هر نوع دیگری از فعالیت های انسانی صدق می کند. 
تقاضا برای پایش،یکی از نیازهای اساسی در مدیریت منابع آب 
است. طراحی برنامه های پایش و فعالیت های وابسته باید بر اساس 
اهداف مشخص و از پیش معین باشند. هدف گذاری یکی از راه هایی 
است که به واسطه آن می توان اطمینان پیدا كرد تمام جنبه های یك 
موضوع در نظر گرفته  شده است. به عالوه هر کدام از اهداف 
پایش منابع آب برای برآورده شدن الزاماتی متفاوت اهمیت داشته 

که نیاز به راه کارهایی متفاوت برای برنامه ریزی پایش دارد. 
عمده ترین  از  یکی  قطع  طور  به  گردید،  مطرح  که  همانطور 
چالش های کنونی مدیریت منابع آب در کشور، کمبود داده و 
اطالعاتی است که علی رغم تالش های گسترده صورت گرفته در 
سال های اخیر، هنوز نتوانسته است امکان مدیریت به روز منابع 
آب را فراهم سازد. شاید مهم ترین عامل این وضعیت، عدم توجه 
به "تقاضا" برای پایش منابع آب بوده که فقدان طراحی برنامه های 
پایش به صورت هدفمند و چارچوب محور را سبب گردیده است. 
این مشکل با تهیه شناسنامه محدوده مطالعاتی و تعیین تمام 
نواقص اطالعاتی و اولویت هر کدام، هدف مطالعات مشخص 
شده و پایش به صورت هدفمند انجام شده و از داده های بسیار و 

اطالعات متناقض پرهیز خواهد شد.

شرح مسأله
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سیاست تجویزی

مدیریت و توسعه آمایشـ  محور منابع آب 
عیسی بزرگ زاده، دانشجوی دکتری دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر و معاون فنی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران.

سیدجمشید موسوی، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

بی توجهی به ضرورت برنامه ریزی فضایی )برنامه ریزی آمایش 
از  توسعه ای  مطالعات  در  بخشی  رویکرد  اتخاذ  و  سرزمین( 
جمله در بخش آب از گذشته شیوه ای رایج بوده است. شیوه 
که  است  گونه ای  به  ایران  در  توسعه ای  اقدامات  برنامه ریزی 
رقابت بر سر منابع محدود از جمله منابع آب را افزایش داده 
است و همزمان مسئولیت پذیری کنش گران را در این حیطه به 
بخشی نگر  مدیریت  است.  ساخته  تضعیف  و  مخدوش  شدت 
و پاره پاره توسعه، بی توجهی به ابعاد فرابخشی تصمیمات و 
تأثیرپذیری شدید از عوامل برون بخشی غالباً منجر به حاکمیت 
در  متناقض  منافع  با  سازمان هایی  و  نهادها  اقشار،  گروه ها، 
ملی،  سطوح  در  موجود  دارایی ها  از  بهره برداری  چگونگی 
کالن  از  بسیاری  در  واقع  در  است.  شده  محلی  و  منطقه ای 
پروژه های آب کشور در بستری بیرون از نقشه ها و برنامه های 
جامع توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و بدون ارتباط با طرح های 
آمایش سرزمین یا مطالعات یکپارچه منابع آب ظهور یافته اند. 
از این رو یافتن روش ها و راهکارهای مناسب برای هماهنگی 

و  قالب  در  بخشی،  اقدامات  و  برنامه ها  سیاست ها،  نمودن 
چارچوبی منطقی و به هم  پیوسته ضروری است. در این ارتباط 
Louks در آخرین مقاله خود و در قالب جمع بندی تجربیات 
5۰ ساله خود در مدیریت منابع آب ضرورت توجه به ارتباطات 
بین بخشی )interconnectedness( در مدیریت منابع آب را 
بیان کرده است. در این راستا توجه دست اندرکاران امر توسعه 
به ضرورت پرداختن به عوامل و مؤلفه های فرابخشی و بحران 
آفرین در بخش آب و محیط زیست جلب می شود و درمان درد 
نه ضرورتاً در دایره ترفند ها و اقدامات بخش آب، بلکه در خارج 
از آن و به شکل بین بخشی جستجو می شود. توجه به آمایش 
سرزمین، به عنوان نقشه راه و راهنمای باالدستی برای دستیابی 
تا حد زیادی تغییر رویکرد در  به توسعه ای متوازن، می تواند 
شیوه مدیریت را عملیاتی نماید. در این مقاله چارچوب توسعه 
آمایش محور مقید به آب و مراحل آن به عنوان بستری مناسب 
برای برای برون رفت از شرایط بهره برداری بی رویه و تضمین 

پایداری بهره برداری از منابع آبی ارایه شده است. 

برنامه ریزی  و  مدیریت  آب،  به  مقید  آمایش محور  رویکرد  در 
منابع آب در بستر اصول عملیاتی شده آمایش سرزمین بازتعریف 
و آب قابل برنامه ریزی برای استفاده در بخش های مختلف برآورد 
می شود این رویکرد مبتنی بر یک چارچوب بین بخشی است 
که در آن فرایند توسعه در هر بخش و منطقه و نتیجتاً تقاضای 
استفاده ار منابع آب در آن، با توجه به دارایی ها و ویژگی های 
آمایشی و همچنین پیامدها و آثار آن بر سایر بخش های نیازمند 
توسعه و متقاضی مصرف آب شکل می گیرد. همچنین رویکرد 
پیشنهادی از منظر روش شناسی و سکوی حکمرانی آب در کشور، 
توجه و حرکت به توسعه مطلوب که برآمده از آمایش سرزمین 
بر محور آب و هم زمان با محدودیت آب است، می باشد. بنابراین 
تأکید می شود که منظور از واژه آمایش یا توسعه بر محور آب 
این نیست كه آب محور آمایش و توسعه قرار می گیرد، بلکه مراد 
برنامه ریزی توسعه بر اساس آب قابل برنامه ریزی در سطح هر 
بر ترسیم  حوزه است. رویکرد کلی چارچوب پیشنهادی مبتنی 
وضعیت مطلوب توسعه با دیدگاه برنامه ریزی فضای و از نگاه آب 
قابل برنامه ریزی، مقایسه آن با وضع موجود و تعریف راهکارها 

و اقدامات هادی برای از بین بردن شکاف موجود بین این دو 
وضعیت )موجود و مطلوب( با به حداقل رساندن آن است. در 

این متن تنها عناوین گام های اصلی ۷ گانه آن ارائه شده است:
فعالیت های  و  راهبردها  جهت گیری ها،  فهرست  تهیه   :1 گام 

اولویت دار و مطلوب هر منطقه )تحلیل موضوعی(
گام 2: طراحی کالبدی-فضایی منطقه )تحلیل مواعی و نهادی(

)Programs( گام 3: تهیه فهرست برنامه ها
گام 4: برآرود آب قابل برنامه ریزی

گام 5: تخصیص و توزیع آب قابل برنامه ریزی به فعالیت ها و 
برنامه ها

گام ۶: مقالعه وضع موجود و تعیین شکاف آن با وضع مطلوب
و  موجود  وضع  بین  شکاف  حذف  راهکارهای  ارائه   :۷ گام 

مطلوب
قابل ذکر است که گام های اول تا سوم منطبق بر »مطالعات 
آمایشی« است. گام چهارم و پنجم منطبق بر »مطالعات آب 
با نگاه فرابخشی« است و گام ششم و هدف منطبق بر »ارائه 

راهکارها« می باشد.
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منابع آب به عنوان یکی از عناصر کلیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی 

به شمار می آید و محدودیت منابع آب در ایران، به مسأله ای مهم تبدیل 

شده و توسعه پایدار و محیط زیست کشور را تحت تأثیر خود قرار داده 

است. همچنین مدیریت منابع آب در ایران کامالً پیچیده و چند وجهی 

شده است؛ چون تحت تأثیر عوامل مختلف و پویای اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی و سیاسی می باشد و سیاست ها، دستگاه ها و نهادهای مختلفی 

در آن موثر هستند. این عوامل در کنار رشد فزاینده مراکز جمعیتی، 

صنعتی و کشاورزی، کاهش منابع آب تجدیدپذیر و افزایش تقاضا برای 

آب و رقابت برای دسترسی به آن، مدیریت بهینه منابع آب را با چالش های 

مدیریتی  سازوکارهای  می رسد  نظر  به  لذا  است.  کرده  روبرو  جدی 

قبلی در منابع آب، پاسخگوی چالش های جدید نیست. برای جلوگیری 

از تعمیق و گسترش چالش های مدیریت منابع آب ایران و تعدیل و 

رفع آنها به نظر می رسد در زمینه دانش، مهارت فنی، نیروی انسانی 

هدف و الزامات:

برای شروع فرآیند همکاری و مشارکت در مدیریت منابع آب حوضه های 

آبریز، تشکیل و فعال شدن نهادی بین بخشی و بین دستگاهی، مشارکت 

صنف  نمایندگان  )نظیر  آبریز  حوضه  اصلی  ذی نفعان  موثر  و  جدی 

الگوی شورای هماهنگی  نظر می رسد.  به  و ضروری  کشاورزان(، الزم 

مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز می تواند اولین مرحله از نهاد 

بین بخشی باشد. پیاده سازی این الگو، روشی سازنده و مبتنی بر همکاری 

و مشارکت جمعی در سیاست گذاری، برنامه ریزی و فعالیت های مربوط 

به منابع آب، کشاورزی، محیط زیست، توسعه مراکز جمعیتی، انرژی، 

گردشگری و صنعت است که طرف تعامل و گفتگویش نیز فقط وزارت نیرو 

نیست، بلکه تمام دستگاه های اجرایی و نهادهای حاکمیتی و نمایندگان 

ذی نفعان اصلی هستند. بر اساس این همکاری و مدیریت مشارکتی منابع 

آب در حوضه های آبریز و بسترسازی مناسب برای افزایش سرمایه اجتماعی 

آب و ارتقای سطح همفکری و همکاری جمعی، چالش های مدیریت منابع 

آب می تواند یکی پس از دیگری تعدیل و یا حتی حل شوند.

استقرار مدیریت به هم پیوسته منابع آب در حوضه های آبریز، قبل از آنکه 

بر مبنای تغییر ساختار سازمانی باشد، بر پایه تغییر رویکرد دست اندرکاران 

و ذی نفعان است و پیاده سازی رویکرد فوق موجب کنترل دامنه و عمق 

چالش های مدیریت منابع آب و در راستای توسعه پایدار خواهد بود. 

همکاری های دست اندرکاران و ذی نفعان حوضه آبریز در قابل شورای 

هماهنگی مدیریت به هم  پیوسته منابع آب حوضه آبریز می تواند این 

رویکرد را عینیت ببخشد.

فعالیت ها و ساختار: 

منابع آب  پیوسته  به هم  الگوی شورای هماهنگی مدیریت  پایه  بر 

سیاست تجویزی

و حتی تا حدودی منابع مالی )در مقایسه با کشورهای فقیر(، کمبود 

قابل توجهی در کشور نیست. متخصصان زیادی هستند که می توانند 

راه حل های فنی و علمی مختلفی برای چالش های مدیریت منابع آب 

ارایه دهند. اما موانعی وجود دارند که باعث می شوند اساساً درک کامل و 

مشترکی از چالش های منابع آب در عرصه های سیاست گذاری، اجرایی و 

نظارتی و نیز در فضای عمومی کشور ایجاد نگردد و سطح بسیار پایین و 

شکننده ای از تعامل و همکاری برای مدیریت منابع آب حوضه های آبریز 

به وجود آید. ایجاد فضای گفتگو، شفافیت و همکاری جمعی می تواند 

بستری برای حل مشکالت منابع آب ایجاد نماید. در این نوشتار سیاستی، 

پیاده سازی مدیریت مشارکتی منابع آب در حوضه های آبریز کشور با 

ارائه الگویی برای تشکیل و یا فعال تر نمودن شورای هماهنگی مدیریت 

به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز، به عنوان یکی از راهکارهای 

مدیریتی و غیر سازه ای مدیریت منابع آب تبیین می شود.

حوضه آبریز زاینده روده، برخی از وظایف و مأموریت زیر برای شورای 

هماهنگی مدیریت به هم پیوسته منابع آب سایر حوضه های آبریز 

کشور قابل پیشنهاد است:

بررسی برنامه منابع و مصارف آب ساالنه حوضه آبریز و تصری برنامه 

منابع و مصارف آب حرفه در هر سال آبی؛  بازنگری و تصویب اصالحیه 

سرمایه منابع و مصارف آب حرفه در هر سال آبی؛ تعیین سهمیه آب 

مصرف کنندگان هر استان، بر اساس منابع آب قابل استحصال در هر سال 

آبی و اعمال صرفه جویی الزم در مواقع کم آبی و خشکسالی؛ توسعه 

مشارکت موثر ذی نفعان و دست اندرکاران در مدیریت حوضه آبریز؛  

بررسی و شفاف سازی کلیه اطالعات حوضه آبریز؛  تصویب برنامه های 

آماده سازی و فرهنگی سازی برای مصرف بهینه آب در حوضه آبریز؛  ارائه 

برنامه و سیاست گذاری برای جلوگیری از برداشت های غیر مجاز آب و 

اضافه برداشت آب در حوضه آبریز؛ ساماندهی مدیریت و بهره برداری 

مدیریت  برای  الزم  سیاست گذاری  آبریز؛  حوضه  آب  منابع  یکپارچه 

یکپارچه پساب ها و زه آب های حوضه آبریر؛ تهیه و تدوین خط مشی، 

برنامه ها و راهکارهای الزم جهت حل مناقشات مرتبط با منابع آب در 

حوضه آبریز؛ برنامه ریزی برای کنترل و نظارت صحیح بر برداشت های 

آب از حوضه آبریز و ارزیابی برنامه منابع و مصارف آب حوضه آبریز؛  

تعیین محدودیت های منابع آب حوضه آبریز و اولویت های توسعه 

پایدار در منطقه و اعمال رویکرد مدیریت به هم پیوسته منابع آب؛ 

پایش و حفاظت کیفی منابع آب و محیط زیست و جلوگیری از آلودگی 

منابع آب حوضه آبریز؛ تصویب مقررات و دستورالعمل های اجرایی برای 

ارتقای مدیریت کمی و کیفی منابع و مصارف آب حوضه؛  سایر موارد، 

حسب نیاز و شرایط مدیریت منابع آب حوضه آبریز.

پیاده سازی مدیریت مشارکتی منابع آب در حوضه آبریز ایران: فعال منودن شورای 
هامهنگی مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز  
عباس جنگی مرنی، رئیس اداره نظارت بر حوضه آبریز زاینده رود، شرکت مدیریت منابع آب ایران.



181
بخش ویژه: رضورت تغییر در سیاست های آب کشورنرشیه آب و توسعه پایدار، سال چهارم، شامره 2، 1396

سیاست تجویزی

مدیریت فرانهادی آب با هدف استقرار الگوی پایدار امنیت آبـ  غذاـ  انرژی
 .)EWERI( میثم مجیدی، استادیار پژوهش، مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق

در امتداد درک صحیح از شرایط ویژه کمیابی آب در ایران، تغییر و تحول در 

نگرش به »مدیریت آب« و »استقرار حکمرانی آب« بدون تردید ضروری تر 

از هر زمانی است. اکنون نه زمانی برای سعی و خطا مانده است و نه 

منابعی برای این قمار ناعادالنه. تصویر مبهمی از اینکه در کجای مسیر قرار 

گرفته ایم و به کجا قرار است برویم، راه را برای عبور سخت تر نیز می نماید. 

گزاره نخست ـ تضادهای مفهومی پیشرانه ها و سیاست گذاری:

و  بحران  بروز  ریشه های  آنچه  پیشرانه ها،  به  بی توجهی  بی تردید 

مخاطرات امنیت غذایی است، اصل سیاست گذاری و برنامه ریزی ها در 

این حوزه را به طور کلی منحرف می نماید. 

ـ ساختار سنتی و انتظارات مدرن: گزاره دوم 

ـ انرژی به صورت  ـ غذا  در شرایطی که چرخه ماهیتاً به  هم پیوسته آب 

تصنعی و کامالً مجزا و ناپیوسته، هر کدام متولیان مختلف و گاهاً حتی 

نقش های درون نهادی متفاوت به لحاظ رسالت سازمانی داشته و به 

 صورت بخشی عمل می کنند، چطور می توان امنیت غذایی و هم پایداری 

منابع آب را به انتظار نشست. این آرمان، تنها یک رویکرد سلبی و یا 

ایجابی نیست، از جنس بهینه یابی و توازن است با حفظ عدالت و در 

نهایت امنیت غذایی. 

ـ آسیب های حوزه دانش و فناوری:  گزاره سوم 

رسالت مراکز علمی آموزشی و پژوهشی در این میان گم است. خالء 

برنامه جامعی که در آن مأموریت ها و رسالت های بخش آموزش و 

پژوهش در راستای مسایل و مشکالت ملی و منطقه ای گنجانده شده 

و پایش شود، اساسی ترین مسایلی است که توسعه پایدار و مولفه های 

وابسته آن را بدون پشتوانه رها کرده است. دانشگاه در شرایط کنونی، 

متمرکز بر آموزش و پژوهش های کم اثر بوده و برایند آن بر مسایل آب 

بویژه، غیرقابل کاربرد و ارزیابی است. 

ـ آسیب های حوزه  اجرایی و مشارکت های مردمی:  گزاره چهارم 

درسی که امروزه در تمامی ابعاد بویژه حوزه های مدیریت آب و کشاورزی 

و توسعه شهری و روستایی، آموخته ایم، اینست که عدالت، اقتصاد و 

شفافیت، درون مایه مشارکت مردمی است و مشارکت، پیش شرط موفقیت 

و پایداری برنامه ها. 

ـ عدم اشراف ذی نفعان به مسایل منابع آب: ضعف اطالعات و از آن 

مهمتر ضعف در یکپارچه سازی آن، تولید اطالعات فقیر، عدم وجود 

زیرساخت و سازوکار مناسب اطالع رسانی و بهره برداری مناسب از آنها، 

مسیر برقراری ارتباط و زبان مشترک بین متولیان و ذی نفعان را بسیار 

ناهموار نموده و مشارکت را، شعارگونه جلوه می نماید. 

ـ سراب آمایش سرزمین: باید پذیرفت که سند راهبردی به  نام آمایش 

سرزمین، اگر جامع و تخصصی حتی نگاشته شده باشد، برگرفته از 

واقعیت جامعه ای با محدودیت شدید بحران های آبی و محیط زیستی 

نیست و اگر بود، خود حلقه ی اتصال جدی بین تمامی دستگاه ها و 

فعاالن بخش خصوصی می بود. 

فقط  نه  متخصص،  رسانه های  وجود  حالیکه  در  فرهنگ:  رسانه،  ـ 

بحران های طبیعی، که بسیاری از مسایل را منصفانه و هوشمندانه 

می تواند تحلیل نماید و با ارتقاء آگاهی، مشارکت و در نهایت پایداری 

منابع تجدیدناپذیر را روحی دوباره بدمد. در حالیکه، مأموریتی برای 

حوزه آب در رسانه تعریف نشده است تا به دور از گرایشات سیاسی، 

بتوان این آگاهی را در جامعه افزود. 

مدیریت فرانهادی با رویکرد همه سونگر در چارچوب توسعه فضایی، 

سعی دارد با پدیده عدم تعادل های منطقه ای برخورد کرده و راه کارهای 

مناسب را برای تحقق توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار در سطح 

سرزمین، ارائه نماید. متولیان آب رسالت و دغدغه ی همیشگی داشته 

و متولیان بخش های مصرفی هم که به یقین، تالشی جز مصرف آن 

نداشته و ندارند. در این دو رسالت سازمانی »توسعه و تأمین«، »مدیریت 

یکپارچه منابع و مصارف آب« نادیده گرفته شده است. از این رو، هر 

سازمان اعم از »مردمی و غیرمردمی«، راهکار و رویکرد متفاوت و 

لزوماً غیرکارشناسی نامتناهی در خصوص منابع محدود موجود پیش رو 

می گیرد و حاکم شدن هر کدام از این نگاه های ضعیف، فجایع بیشتری 

را به ارمغان خواهد آورد. انتظار می رود سیاست گذاران، تصمیم گیران، 

برنامه ریزان، متفکران و کلیه دست اندرکاران توسعه و نهادهای ذیربط در 

تعامل سازنده با یکدیگر، بتوانند در چارچوب توسعه ملی و به صورت 

یک برنامه کالن، برنامه آمایش کشور را در قالب یک »برنامه فرانهادی 

توسعه کشور،  و ظرفیت های  با شرایط  متناسب  با محوریت آب« 

بازتعریف، تدوین و اجرا نمایند.

ـ اصالح ساختار مدریت آب از طریق ادغام نهادهای مرتبط: الف 

در این رویکرد، و به منظور مدیریت فرانهادی آب، اینکه مسئولیت های 

مختلف تأمین و حفاظت و در نهایت پایداری منابع آب، از آبخیزداری 

تا بازچرخانی، هرکدام در دستگاهی مجزا تعریف شود، در قالب ادغام 

و بازنگری مسئولیت و پایش آن، و از همه مهمتر دخالت مشخص 

نهادهای اجتماعی و مشارکت موثر مردمی، بازسازی و ادغام می گردند. 

ـ تعریف طرح فرانهادی و تعیین مأموریت های نهادها: ب 

رویکرد دوم که عمالً تا حدی منطبق با تجارب پیشین نیز هست، صرفاً 

نهادهای مختلف را در قالب یک طرح کالن با یکدیگر ترکیب می کند و 

متناسب با اهداف خود، مأموریت های الزام آوری به نهادهای مختلف داده 

و خروجی آنها را نیز رصد و پایش می کند. در این رویکرد، طرح فرانهادی، 

بستر مدیریت یکپارچه و مشارکتی منابع آب را به نحوی مستقر می کند 

که در قالب یک پروژه مشترک و شرح وظایف و مأموریت های مشخص، 

تمامی نهادها نقش آفرینی می کند. مسلماً پیشرانه این مشارکت، اشراف 

همگان و اجماع و توافق در خصوص وضع فعلی و وضع مطلوب خواهد 

بود. سپس نقشه های راه قابل پیاده سازی و پایش است.

شرح مسأله
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سیاست تجویزی

کاربرد رویکرد همبست آب-انرژی-غذا در دیپلماسی آب و مدیریت چالش های 
رودخانه های فرامرزی شرق کشور

حجت میان آبادی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی آب. 

امنیت آبی بخش مهمی از امنیت ملی کشور است. این مسئله، در 
مناطق مررزی از درجه اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. ارتباط 
مستقیم منابع آبی با امنیت غذایی و اقتصادی کشورها، به ویژه در 
غرب آسیا و آسیای مرکزی، باعث اهمیت یافتن جدی مسأله تأمین 
منابع آب در مفاهیم امنیت ملی کشورها شده است. این مسأله 
باعث شده است که کشورها نسبت به منابع آبی خود به ویژه 
منابع آبی مشترک که با امنیت ملی آنها گره خورده است، حساسیت 
باالدست  کشورهای  اساس، عموماً  این  بر  باشند.  داشته  بیشتری 
از »آب« برای کسب »قدرت« بیشتر و کشورهای پایین دست از 

»قدرت« برای کسب »آب« بیشتر استفاده کنند. 
- چالش های دیپلماسی آب ایران در منطقه: 

کشور ایران با داشتن حداقل 15 همسایه، بیشترین تعداد همسایه 
پس از کشورهای روسیه و چین در دنیا، با تمام همسایه های خود 
دارای مرز آبی مشترک است. این مسئله سبب شده است که ایران 
از پیچیدگی های خاص هیدروپولیتیکی برخوردار گردد. عالوه بر این، 
یک ویژگی دیگر که بر پیچیدگی های خاص هیدروپولیتیکی ایران 
افزوده است آن است که کشور ایران در مرزهای شرقی خود در 
پایین دست و در مرزهای غربی در باالدست حوضه های آبریز مرزی 
قرار دارد. همچنین کشور ایران از شمال شرق در حوضه پر تنش بین 

المللی آمودریا و در غرب در حوضه پرتنش بین امللی دجله و فرات 
قرار دارد و در این حوضه ها سهیم است. از دیدگاه بین المللی، ایران 
در منطقه ای قرار دارد که مسئله آب همانند مسئله انرژی از اهمیت 

ژئوپلیتیک ویژه ای برخوردار است.
چالش های دیپلماسی آب ایران در شرق کشور:

افغانستان به عنوان یکی از کشورهای پر آب منطقه که در همسایگی 
شرقی ایران قرار دارد از 5 حوضه آبریز اصلی تشکیل شده است. از 
بین این حوضه ها چهار حوضه آن )آمودریا، کابل، هیرمند و هریررود( 
جزء حوضه های فرامرزی هستند که افغانستان در تمامی آنها در 
موقعیت باالدست قرار دارد. دو حوضه آبریز، هیرمند و هریرود در 
مناطق شرقی ایران مشترک هستند و بخش های عمده ای از امنیت 
آبی شرق کشور از این دو منبع و رودخانه تأمین می گردد. تاکنون 
بیش از ۶2 سد در افغانستان ساخته شده و در حال بهره برداری 
است. عالوه بر این، 1۰9 طرح انحراف آب نیز احداث شده است. 
این در حالی است که این کشور برنامه ساخت 1۰4 سد پیشنهادی 
دیگر را بر روی رودخانه های فرامرزی مشترک خود در دستور کار 
دارد. دولت ا فغانستان مكرر هدف خود از احداث این سازه های 
باالدستی را تولید انرژی و توسعه کشاورزی و توسعه امنیت غذایی 

و انرژی اعالم کرده است. 

بدون شک، احداث این حجم از سازه های آبی در باالدست ایران و 
بویژه تاالب های بین المللی هامون، می تواند مشكالت بسیار حاد 
و وخیمی را در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، انسانی 
و امنیتی برای ایران ایجاد کند. لذا مطالعه و اتخاذ یک رویكرد 
جامع و پویا که بتواند منطقه و دو کشور را به سمت مدیریت 
پایدار منابع مشترک آبی و حل این چالش و نیل به رویكرد برد-برد 
برای دو کشور کمک کند از اهمیت به سزایی در سیاست گذاری ها 
و مدیریت و دیپلماثی آب کشور برخوردار است. طی مطالعات 
این  با توجه به شرایط و ویژگی های منطقه و  صورت گرفته و 
مسأله، رویكرد هم بست آب-غذا و انرژی می تواند در این خصوص 

بسیار کارا و موثر واقع شود. 
در رویكرد هم بست، یک مدیر یا متخصص نباید به منابع مختلف 
و یا حوزه های توسعه ای به صورت مجزا و بخشی نگاه کند. بخش 
آب نمی تواند بدون در نظر گرفتن دیگر بخش های توسعه ای نظیر 
انرژی، غذا و دیگر منابع محیط زیستی خود تحلیل یا مدیریت 
شود. به رغم بهم پیوستگی ذاتی میان تولید غذا، آب و انرژی، 
نهادهای مسئول اغلب به صورت پراکنده و منزوی کار می کنند. 
هماهنگی بخشی ضعیف و تجزیه سازمانی باعث استفاده ناپایدار 

از منابع طبیعی شده و پایداری دراز مدت امنیت غذا، آب و انرژی 
در منطقه را به مخاطره افکنده و چالش هایی را پیش  روی دستیابی 

پایدار به امنیت و توسعه پایدار قرار داده است. 
در حال حاضر دولت افغانستان در حال توسعه زیرساختی و عمرانی 
و رشد اقتصادی است. از مهم ترین چالش های آن تأمین انرژی و 
ایجاد کشاورزی به عنوان ساده ترین راه توسعه می باشد. بنابراین 
کاربرد رویکرد هم بست در حل چالش های آبی رودخانه های مرزی 
شرق کشور به عنوان یکی از مهم ترین راهبردهای دیپلماسی آبی 
کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مهم ترین محورهای اصلی 

در حل چالش های ذکر شده را می توان در موارد ذیل خالصه نمود:
• شناسایی فرصت ها و چالش های هیدروپلیتیكی دو کشور ایران و 

ا فغانستان
در  غذا  و  انرژی  آب،  رویكرد هم بست  اتخاذ  لزوم  و  • ضرورت 

مدیریت پایدار تنش های رودخانه های فرامرزی مشترک دو کشور
در  غذا  و  انرژی  آب،  بست  هم  رویكرد  کردن  اجرایی  نحوه   •

حوضه های آبریز شرق کشور
• لزوم شناسایی ضعف ها و بخشی نگری درون/ بین سازمانی و نهادی 

سازمان ها و دستگاه های متولی پیاده سازی این رویكرد در کشور
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و  )تصمیم گیری  سیاست  و  )دانشگاه(  علم  که  معتقدند  برخی 
اجرا(، هر کدام در یک سپهر مجزایی شکل گرفته و ریشه یافته اند؛ 
یعنی دنیای متفاوتی دارند. به طبع، اکثراً زبان همدیگر را یا متوجه 
نمی شوند و یا بد متوجه می شوند. ولی چاره ای نیست جز یافتن 
راهی برای همکاری موثر این بخش ها. درست است که تا جریان 
یافتن همه اطالعات بین علم و سیاست خیلی مانده است، ولی 
یادگیری زبان طرف دیگر، وقت گذاشتن برای گوش کردن به هر 
استداللی-حتی اگر بعضی قابل درک نباشند- و قبول یک جریان 
انتخابی اطالعات، اصولی هستند که مبادله اطالعات را تا حد امکان 
بهبود می دهند. زیرا این دانش علمی است که به سیاست های بهتر، 
سیاست گذاری مبتنی بر شواهد، و افزایش تاثیربخشی و کارایی 

تصمیمات سیاسی در اجرا منتهی می شود.
فعالیت های  بوسیله  آسانی  به  نمی توان  را  علمی  دانش  انتقال 
تفاوت های  زیرا  بهتر ساخت،  ترجمه سخنان،  یا  ارتباط  برقراری 

سیاست تجویزی

نحوه ارتباط بین علم و سیاست در بخش آب و محیط زیست 
مهدی کالهی، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، گروه آموزشی مرتع و آبخيزداری. 

ساختاری بنیادی، حتی برغم بهترین تالش های ممکن در برقراری 
بین  بنیادی  تفاوت های  به عبارت دیگر،  پابرجا می مانند.  ارتباط، 
سیستم علم و سیستم سیاسی، اساساً مانع از انتقال دانش علمی 
می شوند. فرآیند علمی و سیاست گذاری عمومی اصوالً ناسازگار 
هستند. در بسیاری موارد، بازیگران سیاسی باید فوراً تصمیم بگیرند 
و نمی توانند منتظر علم برای تولید اطالعات بیشتر بمانند. در 
نتیجه، ایجاد ارتباط بین علم و سیاست به علت تفاوت بنیادی این 
سیستم ها، دشوار است. در علم سیاست، عادی است  که سیاست 
در درجه اول، درباره حِل موثر مساله نیست، بلکه در مورد کسب 
و حفظ قدرت است. در مواردی، بازیگران سیاسی به حل مساله، 
اصالً عالقه ای ندارند بلکه تقریباً دانش علمی را به دالیلی به جز 
خود علم بکار می بندند. بنابراین، بکارگیری تخصص علمی نه تنها به 
کیفیت علمی بلکه به سودمندی اش برای بازیگران متفاوت سیاسی 

نیز بستگی دارد.

 رویکرد های انتخابی متفاوتی برای انتقال دانش علمی وجود دارند 
که از آن جمله می توان به مدل های خطی یا فن ساالر، مدل های 
مختلف سیستمی، مدل های کارکردی، مدل های هم تولید و ایجاد 
Research-( »ارتباط، و در نهایت مدل انتقال دانش علمی »پاب

بهره برداری(  پژوهش-ادغام-  یا همان   Integration-Utilization
اشاره نمود. این رویکرد ها قادر به مهیاکردن شرایطی اند که تحت 
آن، علم می تواند تأثیری بر تصمیمات سیاسی داشته باشد. در بخش 
آب و محیط زیست ویژگی ها و قابلیت های مدل پاب نسبت به 

سایر مدل ها برجسته است. 
نقطه شروع مدل انتقال دانش علمی »پاب« شرایطی است که 
تحت آن اطالعات علمی مرتبط با آب و محیط زیست می توانند 
بر تصمیمات سیاسی )و اجرایی( اثر بگذارند. مدل پاب یک ابزار 
دانش  انتقال  در  که  است  برای شناسایی عوامل مهمی  تحلیلی 
علمی به سیاست گذاری موثر هستند. بنابراین، این مدل عالوه بر 
مساعدت به تحلیل موارد انتقال دانش علمی، می تواند به بهسازی 
انتقال دانش و ارزیابی آن کمک کند. به عبارت دیگر، مدل پاب، 
شالوده ای برای تحکیم انتقال دانش علمی فراهم می کند به صورتی 
که با ایده آل های پژوهش علمی مستقل کیفیت باال، ادغام کثرت گرا 
و تصمیم گیری سیاسی مبتنی بر مردم ساالری هدایت شده است. 
راه حلی که مدل پاب ارائه می دهد مستقل نگه داشتن پژوهش، 
اما پیوند دادن آن با بهره برداری بخش اجرایی از طریق یک عرصه 
فعالیت خاص، به نام ادغام، است. در داخل ادغام، شمول وسیع 
بازیگران به انتخاب نتایج علمی که به طرف هنجارهای اخالقی و 
نیازهای اجتماعی جهت گیری می شوند میدان می دهد. در پایان، 

علم«  »سیاسی شدن  و  سیاست«  »علمی شدن  بین  فرق  به  باید 
بپردازیم. همچنین قبول کنیم که استقالل این دو بخش علم و 
سیاست برای رسیدن به شکوفایی در مسایل آب و محیط زیست 
بین علم و سیاست در  اگر می خواهیم  ضروری است. معتقدم 
موضوعات آب و محیط زیست ارتباطی ایجاد کنیم باید از مدل 
پاب بهره ببریم. پس با وجود داشتن بخش علم )دانشگاه( و بخش 
سیاست )سازمانی و اجرایی( در کشور، اکنون الزم است نسبت به 
ساختاربندی بخش »ادغام« کوشا باشیم. این قابلیت، گامی است 
برای گفتمان سازی و حکمرانی خوب طبیعت ایران زمین در راستای 

علم پایدار و سیاست پویا.

شرح مسأله
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سیاست تجویزی

سیاست گذاری و برنامه ریزی گسرتش کمی و ارتقاء کیفی فعالیت های بین املللی امور 
آب و آبفا 

سیدعلی چاوشیان، مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری- تهران )تحت پوشش یونسکو(.

با گسترش ارتباطات بین جوامع و دولت ها در عرصه بین الملل و تعیین 

چارچوب های فنی و حقوقی برای گسترش روابط و تعامالت، به تدریج 

ترتیبات فراملی و چند جانبه مختلف به عنوان وسیله ای برای همكاری 

نهادهای منطقه ای و بین المللی شكل گرفته است. از سوی دیگر یكی 

از موضوعات مورد توجه در بخش های مختلف برنامه پیشنهادی وزیر 

محترم نیرو، گسترش کمی و ارتقاء کیفی فعالیت های بین المللی وزارت 

نیرو به ویژه در بخش آب است. وجود دیدگاه ها و تشكیالت متفاوت با 

عملكرد بخشی و جزیره ای در حوزه ارتباطات بین المللی و نیز پایین تر از 

حد انتظار پیرامون موضوعاتی نظیر دیپلماسی آب و ارتباطات منطقه ای 

و بین المللی، موجب طرح سواالت و ابهاماتی در زمینه کارآمدی وضع 

موجود و میزان انطباق آن با نیازهای وزارت نیرو شده است. لذا ضروری 

است با تدوین سیاست ها، برنامه ریزی مناسب و ارائه سازوکار عملیاتی، 

تالش کرد تا ضمن انسجام بخشی و هدفمندی فعالیت های بین المللی 

امور آب و آبفای وزارت نیرو و تشكیالت تابعه، فعاالنه در محافل و 

رویدادهای بین المللی حضور یافته و از ظرفیت همكاری های علمی، 

آموزشی، مالی و حقوقی مربوطه بهره برد. 

این متن سیاستی به منظور توسعه و بهره گیری از دیپلماسی آب، برقراری 

ارتباط هدفمند و موثر با ترتیبات فراملی و حضور در عرصه های منطقه ای، 

انتقال دانش و فناوری های مورد نیاز و توسعه و ایجاد سازوکارهای مناسب 

جذب سرمایه خارجی و صدور خدمات فنی و مهندسی تهیه شده است.

مجموعه سیاست های پیشنهادی که توسط مرکز منطقه ای مدیریت آب 

شهری- تهران )تحت پوشش یونسكو( تهیه و تدوین گردیده، سیاست ها 

و برنامه های مورد نیاز را در قالب سه محور زیر بیان می کند: 

محور الف( توسعه همكاری های منطقه ای و بین المللی، بازاریابی و 

 )Marketing/Financing & Net( جذب سرمایه

بین المللی  رویدادهای  در  محور  محتوا  و  موثر  حضور  ب(  محور 

 )Contributions & Participation Active(

 Development( انتقال تكنولوژی و آموزش و توسعه ظرفیت )محور  ج

 )Capacity / Training & Transfer Technology

جهت دستیابی به وضعیت مطلوب در هر یک از محورهای ذکر شده، 

راهبردهای شش گانه زیر ارایه شده است:

راهبرد یک: شناسایی و ارتباط با مراکز و نهادهای بین المللی و هدایت 

فعالیت های مربوطه.

راهبرد دو: صدور خدمات فنی و مهندسی و اطالع رسانی فرصت های 

سرمایه گذاری.

راهبرد سه: مشارکت موثر در اجالس و رویدادهای مهم بین المللی

سایر  و  کمیته ها  مراکز،  عملكرد  توسعه  و  بهبود  چهار:  راهبرد 

ظرفیت های داخلی.

انسانی  نیروی  تربیت  و  آموزش  و  ظرفیت ها  توسعه  پنج:  راهبرد 

ماهر مورد نیاز.

راهبرد شش: انجام مطالعات تطبیقی و آموزش تجربیات بین المللی 

و بومی سازی آنها.

عملیاتی  برنامه   11 فوق،  راهبردهای شش گانه  از  یک  هر  ذیل  در 

به  پاسخگویی  منظور  به  را  راهبردها  تحقق  نحوه  که  معرفی شده 

چالش های صنعت آب از جمله توسعه و تقویت دیپلماسی آب، جذب 

سرمایه خارجی و انتقال دانش و تكنولوژی با استفاده از ظرفیت های 

موارد  می نماید.  تبیین  را  آنها  بومی سازی  و  بین المللی  مختلف 

برنامه های عملیاتی و چگونگی تحقق آنها در اینجا ارائه نشده و برای 

اطالعات بیشتر  به اصل مقاله رجوع شود.

- ملزومات و توصیه های اجرایی کردن سیاست و برنامه های پیشنهادی: 

پیشنهاد می شود ماهیت اصلی و فرعی هر یک از برنامه های عملیاتی 

پیشنهادی در بخشهای تعامالت منطقه ای و بین المللی، آموزش و ظرفیت سازی 

و انتقال تكنولوژی، پژوهش و تولید محتوا، اطالع رسانی، جذب سرمایه و 

فاینانس، بازاریابی و صدور خدمات و سایر موارد مشابه تقسیم بندی شده و 

مشارکت کنندگان در اجرای هر برنامه عملیاتی تعیین شوند.

همچنین توصیه ها و اقدامات الزم به منظور اجرای سیاست و برنامه های 

پیشنهادی در چهار مرحله زیر پیشنهاد می شود:

• برگزاری جلسات توجیهی و کارگاه های آموزشی در سطح مدیران و 

کارشناسان وزارت نیرو به منظور تبیین محورها،

• راهبردها و برنامه های عملیاتی معرفی شده و تقسیم بندی نوع و 

ماهیت برنامه ها،

• برنامه ریزی فعالیت ها و اقدامات اجرایی مشارکت کنندگان،

• ارایه گزارش عملكرد ساالنه مشارکت کنندگان و بررسی میزان موفقیت 

اجرای برنامه ها با ذکر چالش ها و کمبودها،

• برنامه ریزی جهت برطرف نمودن موانع و بازنگری راهبردها و برنامه ها.

در نهایت اینکه، برنامه های عملیاتی ارایه شده در ذیل شش راهبرد 

پیشنهادی این متن سیاستی می تواند سرلوحه کار وزارت نیرو به منظور 

گسترش و توسعه فعالیت های خود در بخش های تعامالت منطقه ای و 

بین المللی، آموزش و ظرفیت سازی و انتقال تكنولوژی، پژوهش و تولید 

محتوا، اطالع رسانی، جذب سرمایه و فاینانس، بازاریابی و صدور خدمات 

و سایر موارد مشابه به منظور تحقق موارد مندرج در برنامه پیشنهادی 

وزیر محترم نیرو و دستیابی به اهداف دیپلماسی آب، برقراری ارتباط 

هدفمند و موثر با ترتیبات فراملی و ایجاد سازوکارهای مناسب جذب 

سرمایه خارجی و صدور خدمات فنی و مهندسی قرار گیرد.
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بسیاری از کارشناسان بر این باورند که “نجات آب” در صورتی 
محقق می شود که عموم افراد و نخبگان جامعه در مورد آن 
حساس و دغدغه مند بوده و در پیاده شدن آن، مشارکت کنند. 
در تجدیدنظر برای این که به جای رویکردهایی که صرفاً بر 
رویکردهایی  دارند،  تأکید  آب  “عرضه”  اصطالح  به  و  تأمین 
منطقه  هر  در  آبی  منابع  و  شرایط  با  سازگاری  محوریت  با 

برای اقدام صحیح در رابطه با اطالع رسانی و فرهنگ سازی الزم 
است به چند سرفصل سیاستی زیر توجهی دوباره داشته باشیم:

هیچ  به  آبی،  مباحث  ظرفیت سازی  و  آموزش  از  منظور   -1
)به  آب  در مصرف  به صرفه جویی  کلیشه ای  توصیه های  وجه 
صورت مستقیم( نیست؛ در حقیقیت، در نقطه مقابل با این، 
هدف آنست که با آموزش، به ایجاد سواد آبی، گسترش روحیه 
لزوم  دالیل  و  مبانی  توضیح  مطالبه گری،  و  مسئولیت پذیری 

حفاظت از منابع آبی و راهکارهای آن و …، دست بیابیم.
بخش  در  آب  مصرف  اعظم  بخش  كه  است  درست  این   -2
كشاورزی است و تحقق نجات آب در گرو كاهش جدی مصرف 
آب در این بخش است اما این بدان معنا نیست كه این اتفاق 
ربطی به عموم مردم ندارد. دقیقا بر عكس، این اتفاق به دالیل 
متعددی دقیقا توسط مدیران و نخبگان و با همراهی عموم، 

قابل رخ دادن است. 
3-آموزش و ظرفیت سازی یک کار تخصصی است و صرف دانستن 
مباحثی از آب، دلیل بر آن نیست که فرد یا مجموعه ای بتواند 
به حوزه آموزش ورود پیدا کند. آموزش و ظرفیت سازی صحیح 
و موثر منوط به دانش های میان رشته ای و مهارت هاییست تا 
براساس آن ها نکات ظریف و دقیق مورد نیاز در این عرصه، 

لحاظ شود. 
4- این درست است که آموزش و ظرفیت سازی یکی از زیربناهای 
مهم برای نجات آب است اما این بدان معنا نیست که تمامی 

سیاست تجویزی

کنیم؛ ضروریست  جایگزین  را  “تقاضامحوری”  اصطالح  به  و 
عموم  مشارکت  و  حساسیت  آگاهی،  برای  خاص  جایگاهی 
در  آن  بر  تاکنون  که  امری  بگیریم.  نظر  در  جامعه،  افراد 
رفته  بسیار  تأکید  گوناگون،  برنامه های  و  اسناد  سخنرانی ها، 
اما در عمل، بسیار کم به آن به صورت صحیح پرداخته شده 

است. 

انتظارات خود را در این حوزه، دنبال کنیم. برای تکمیل پازل 
نجات آب، قطعات مختلفی مورد نیاز است. تأکید بسیار و در 
مقابل عملکرد اندک در حوزه مباحث اجتماعی می تواند به یک 
اپیدمی ناسالم منتهی شود. به چند دلیل افراط در پرداختن به 

موضوعات اجتماعی یک آسیب محسوب می شود. 
اول اینکه: انتظار از این مباحث را از سطح بسترساز به سطح 

نتیجه ساز ارتقا می دهد. 
دوم اینکه: بیان مکرر معظالت و چالش های موجود در بخش 
آب، بدون پرداختن به ریشه های اساسی مشکالت و ایجاد حس 
مطالبه گری اجتماعی )مانند غالب اقدامات صدا و سیما( تأثیری 

جز طبیعی شدن و بی اثر شدن هشدارها نخواهد داشت. 
سوم اینکه: اپیدمی اجتماعی شکل گرفته در میان تصمیم گیران 
و تصمیم سازان موجب پیدایش پروژه هایی با محوریت پرداختن 
به مباحث اجتماعی می شود. ورود به این عرصه بدون وجود 
مطالعات کافی و آشنایی مناسب با ابعاد موضوع، حاصلی جز 

اتالف منابع و سرمایه های اجتماعی نخواهد داشت.
5-نکات حوزه آموزش و ظرفیت سازی، از دیدگاه تخصصی و بویژه 
با لحاظ مختصات بومی جامعه ما، بسیار است. از جمله اسناد 
این رابطه می توان به دستورالعمل دوم طرح احیاء و  مهم در 
تعادل بخشی اشاره نمود که در نوع خود منحصر بفرد و با مبانی 
تئوریک و همزمان چارچوب بندی مناسب از اقدامات عملی است 

و می تواند از منظر سیاستی، مورد استفاده اساسی قرار گیرد.

تأکیدات  آب؛  در حوزه  فرهنگ سازی  و  اطالع رسانی  اجتماعی،  ظرفیت سازی 
بسیار و عملکردهای اندک 

محمد بهنام رسولی، مدیرعامل مشاور آبانگاه، عضو شورای عالی مدیریت مرکز همکاری های آب و علوم اجتماعی.
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طرح تدوین »تیپولوژی رسمایه آبی و رسمایه اجتامعی« در کشور 
محمد حب وطن، رئیس گروه نظام های بهره برداری و حفاظت منابع آب سطحی، وزارت نیرو. 

مدیریت و بهره برداری منابع آب یک موضوع پیچیده و چند بعدی 
است که تاکنون بیشتر بعد فنی آن مد نظر قرار گرفته و به ابعاد 
اجتماعی آن کمتر توجه شده است. سرمایه اجتماعی به منزله سطح 
روابط، همکاری، انسجام و اعتماد و مشارکت افراد جامعه، نقش 
مهمی در مدیریت و بهره برداری بهنیه از منابع طبیعی از جمله 
منابع آب دارد و می تواند بستر و زمینه مناسبی را برای اجرای طرح 
و برنامه های دولت در مدیریت و حل مشکالت منابع آب و رفع 
تنش های اجتماعی ناشی از آنها مهیا کند. در این نوشته به رابطه 

بین سرمایه اجتماعی و نحوه مدیریت منابع آب پرداخته شده و 
در نهایت طرح تدوین تیپولوژی سرمایه آبی و سرمایه اجتماعی 
برای کشور ارائه شده است تا به کمک آن بتوان برای هر منطقه بر 
مبنای جایگاه آن منطقه در این تیپولوژی و گروه بندی انجام شده 
)به لحاظ باال یا پایین بودن سرمایه اجتماعی و سرمایه آبی منطقه( 
سیاست گذاری و حکمرانی متناسب با آن جایگاه ارائه داد و طرح ها 
و برنامه های متناسب با آن را در زمینه مدیریت منابع آب منطقه 

تدوین و اجرا کرد.

با توضیحات فوق، به نظر می رسد شناخت سطح سرمایه اجتماعی 
هر منطقه و تلفیق آن با میزان سرمایه آبی آن منطقه ظرفیت منابع 
آبی منطقه می تواند الگو و رهیافت مناسبی برای تدوین راه حل ها و 
برنامه های مدیریت منابع آب منطقه به متولیان و برنامه ریزان ارائه 
دهد و می توان سیاست گذاری ها و برنامه های متناسبی را بر مبنای 
وضعیت نسبی این دو سرمایه، برای هر منطقه )شهرستان، استان با 
حوضه آبریز( تدوین و به مورد اجرا گذاشت. این موضوع از این جهت 
حائز اهمیت و توجیه است که به نظر می رسد مناطق و استان های 
مختلف کشور ظرفیت و رفتار متفاوتی را در مواجهه با تنش ها و 
مشکالت آبی دارند. به عنوان مثال علی رغم اینکه بیشترین انتقال 
آب از حوضه های مجاور به حوضه آبریز زاینده رود انجام گرفته 
است و قاعدتاً نباید تنش آبی و اجتماعی در این حوضه می داشتیم، 
اما مالحظه می شود در سال های اخیر بیشترین تنش اجتماعی و 
اختالفات بر سر منابع آب در همین حوضه بوده است. در مقابل، 
دو استان یزد و خراسان جنوبی قرار دارند که علی رغم فقر منابع 
آب و بارش، تنش اجتماعی بر سر بهره برداری منابع آب در آنها کم 
است. این موضوع وقتی میزان سرمایه اجتماعی این سه استان با هم 
مقایسه شوند، قابل تامل و الهام بخش می شود؛ به گونه ای که سطح 
سرمایه اجتماعی خرد در استان اصفهان به طور نسبی پایین اما در دو 
استان یزد و خراسان جنوبی باالست. آیا رابطه ای بین میزان سرمایه 
اجتماعی و نوع رفتارهای مصرفی بهره برداران و مصرف کنندگان این 
استان ها وجود دارد؟ در رابطه با همین سوال، این نکته قابل تأمل 
است که کمترین تعداد چاه غیر مجاز در استان یزد وجود دارد. آیا 
این موضوع می تواند با سرمایه اجتماعی باال )حس همکاری، انسجام 
و اعتماد باالی مردم نسبت به یکدیگر( در این استان در ارتباط باشد؟! 
بنابراین در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های منابع آب )نظیر طرح 
های انتقال آب، مدیریت تقاضا و ...( نباید تنها شرایط و عوامل فنی 
)مانند نیاز و کمبود آب، ظرفیت منابع آبی و هیدرولوژی( مناطق را 
مالک عمل قرار داد بلکه عوامل و متغیرهای اجتماعی نظیر سرمایه 

اجتماعی مناطق نیز باید ملحوظ شوند. بر این اساس، با مقایسه و 
تلفیق این دو متغیر یعنی سرمایه اجتماعی و سرمایه آبی مناطق، 
می توان نوعی تیپولوژی سرمایه اجتماعی و سرمایه آبی برای کشور 
ارائه داد که در آن مناطق )استانها یا شهرستان ها( با یکی از وضعیت ها 

و جایگاه های زیر مواجه خواهند بود:
1- مناطق با سرمایه اجتماعی و سرمایه آبی باال که به احتمال قوی 

توسعه کامالً پایداری در منابع آب می توانند داشته باشند.
2- مناطق با سرمایه اجتماعی باال و سرمایه آبی پایین که به احتمال قوی 
این جوامع به کمک ظرفیت های ناشی از سرمایه اجتماعی )تسهیل 
کنش ها و روابط متقابل افراد و ذی نفعان، سطح باالی انسجام، اعتماد 
و مشارکت اجتماعی( و با رفتارهای مصرفی صحیح از منابع محدود 
خود، می توانند تنش ها و چالش های ناشی از کم آبی را تعدیل نمایند.

 3- مناطق با سرمایه اجتماعی پایین و سرمایه آبی باال که به احتمال 
قوی در این جوامع از یک سو به دلیل وفور منابع آب نیاز به ابتکار 
احساس  منابع  از  بهره برداری  در  مدیریت صحیح  اعمال  و  عمل 
نمی شود و از سوی دیگر به دلیل پایین بودن سرمایه اجتماعی، مسیر 
توسعه پایدار اقتصادی اجتماعی مختل شده و علی رغم سرمایه آبی 
باال احتماالً در آینده با مشکل مدیریت منابع آب مواجه خواهند شد. 
4- مناطق با سرمایه اجتماعی و سرمایه آبی پایین که به احتمال قوی 
توسعه ناپایداری در منابع آب خواهند داشت و برای حل مشکل 
قطعه عالوه بر تدابیر فنی-سازه ای )تأمین آب جدید(، تدابیر جدی 

برای افزایش و تقویت سرمایه اجتماعی مورد نیاز است.
کارکرد این طرح و مدل می تواند این باشد که بر مبنای جایگاه هر 
منطقه یا جامعه در این تیپولوژی و گروه بندی، می توان سیاست گذاری 
و حکمرانی متناسب با آن جایگاه را ارائه داد و طرح ها و برنامه های 
متناسب با آن را در زمینه مدیریت منابع آب تدوین و اجرا کرد. 
همچنین با ارزیابی میزان سرمایه اجتماعی هر منطقه و برنامه ریزی 
برای تقویت آن می توان از شدت تنش های اجتماعی ناشی از کمبود 

آب کاست.

شرح مسأله
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تحلیل وضعیت و پیشنهاد رویکردهایی در رابطه با آب و مشاغل 
محمدجواد سمیعی، مدیر بخش فنی و توسعه مشاور آبانگاه- عضو شورای عالی مدیریت مرکز همکاری های آب و علوم اجتماعی.

»آب« و »اشتغال و معیشت«، هر دو از موضوعات و چالش هایی 
به  این دو مسئله  است.  آن مواجه  با  امروزه  که کشور  هستند 
ظاهر مجزا، تأثیرات مهمی بر روی یکدیگر دارند که عدم لحاظ 
دو موضوع  در هر  را  پایدار  به شرایط  تأثیرات، دست یابی  این 
دشوار می  نماید. روز جهانی آب در سال 2۰1۶، به این دلیل، بر 
موضوع آب و مشاغل )Water and Jobs(  متمرکز شده بود تا 
بتواند به بحث و بررسی این امر بپردازد که میزان آب کافی از 

نظر کمی و مناسب از نظر کیفی تا چه میزان می تواند زندگی 
و معیشت کارگران و صاحبان مشاغل را تغییر دهد و به تبع آن 
اجتماع و اقتصاد را تحت الشعاع قرار دهد. با نگاهی به وضعیت 
آب در ایران در می یابیم که در حال حاضر، وضعیت کمی، کیفی 
و مدیریتی منابع آب در کشور بویژه در بخش آب های زیرزمینی، 
دچار چالش های جدی است و روندهای فعلی، این چالش ها را 

تشدید نیز خواهد نمود.

در هم تنیدگی بحث های آب و اشتغال، در چهار حوزه، کشاورزی، 
اشتغال زایی، مشاوران و پیمانکاران عرصه آب و در نهایت عرصه های 
میان رشته ای و جدید؛ مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و به تناسب 

رویکردهایی پیشنهاد شده است.
1. بخش کشاورزی، بزرگ ترین مصرف کننده آب است و نزدیک 
به 1۷% از اشتغال کشور نیز در این بخش، متمرکز شده است. 
کلید نجات آب و بازگرداندن تعادل به منابع، در بخش کشاورزی 
است اما این امر در صورتی پایدار است که معیشت کشاورز و 
حقوق او در نظر گرفته شود. راهکارهای چکشی، بازتاب ها و 
بازخوردهای چکشی به همراه خواهد داشت. در آینده آبی این 
سرزمین، آن بخشی از کشاورزی که بتواند به صورت مکانیزه و با 
افزایش بهره وری نهاده ها از جمله و به ویژه آب، ادامه یابد موجه 
است. شایان ذکر است که روش های فعلی برای کاهش مصرف 
آب در بخش کشاورزی، نظیر توسعه سیستم های آبیاری تحت 
فشار، علیرغم تبلیغات زیاد در سال های اخیر، عمدتاً نتوانسته 
از  جدید  فناوری های  باشد.  داشته  آبی  منابع  به  کمکی  است 
جمله فناوری هایی که میزان نیاز آبی را به صورت نقطه ای تعیین 
می کنند، توسعه کشت های گلخانه ای، تعامل و مشارکت دادن 
واقعی و هم سنگ، با جامعه کشاورزان، می تواند کلید نجات 
آب را در بخش کشاورزی، بچرخاند. این سیاست های پیشنهادی 
در حوزه وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی و به ویژه همکاری 
این دو وزارت در طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی 

می تواند مدنظر قرار گیرد. 
2. افزایش میزان بی کاری در سال های اخیر، موجب شده است 
تا سیاست های فوریتی اشتغال زایی به عنوان یکی از اولویت های 
اصلی دولت در سال های اخیر اعالم شود. بدون در نظر گرفتن 
راهکارهایی برای لحاظ کمیت و کیفیت آب در اشتغال های هر 
منطقه، اشتغال پایدار امکان رویش نخواهد داشت و راه حل هایی 
که بدون این مالحظات طراحی شود، خودشان مشکالت جدی حتی 
در حوزه اشتغال در سال های بعد ایجاد می کند. به طور مشخص، 

جانمایی صنایع جدید متناسب با ظرفیت های آبی منطقه، تبیین 
شرایط آبی میان مدت هر منطقه برای سرمایه گذاران و بنگاه های 
کاهش  به  که  دانش بنیان  روش های  بر  تأکید  و  تکیه  اقتصادی، 
از جمله  منتهی می شود؛  مختلف  معیشت های  در  آب  مصرف 
راهکارهایی است که در این رابطه می تواند در دستور کار نهادهایی 
نظیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک ها و پارک های علم 

و فناوری قرار گیرد.
3. بدنه حرفه ای بخش خصوصی صنعت آب در کشور ما )در قالب 
مشاور و پیمانکار و ...( در دو- سه دهه اخیر در عرصه مباحث 
سازه ای، تنومند و فربه شده است و در جایگاه خود، خدمات و 
ارزش های جدی برای جامعه ایجاد کرده است. کوبیدن یک سویه 
این بدنه حرفه ای و انگ مافیایی به آن زدن، بیشتر نوعی مقاومت 
در آن ها ایجاد کرده و زمینه اشتغال و معیشت آن ها را نیز در 
معرض تهدید قرار می دهد و به تبع آن، واکنش ها و البی های آن ها 
چه بسا مسیر درست تغییر پارادایم از نگاه صرفاً سازه ای به نگاه 
جامع )سازه ای و غیر سازه ای( را در مدیریت منابع آب، تحت الشعاع 

قرار دهد. 
4. معضالت و چالش های آبی، در کنار تهدیدها، فرصت هایی را نیز 
در حوزه اشتغال فراهم می آورند. به نظر می رسد آنچه موسوم به 
بحران آب است، نیازهایی جدید از نوع محصولی )نوآوری هایی در 
حوزه آب شرب، فاضالب، آبیاری، پساب صنعتی و ...( و یا خدماتی 
و همچنین پژوهشی را ایجاد می کند و شغل های جدیدی برای 
پاسخ به این نیازها شکل می گیرد. اقدامات و حوزه های میان رشته ای 
و جدیدی برای پاسخ به این نیازها قابل تعریف است و اشتغاالت 

حرفه ای جدیدی در این فضا می توانند رشد کنند. 
بهره گیری از مدل های در دستور کار مراکز نوآوری بزرگ جهان 
نظیر مرکز نوآوری دانشگاه کنکوردیا مونترال کانادا، که مولفان این 
یادداشت سیاستی، تجربه ارتباط نزدیک با آن را در در شش ماه 
نخست سال 139۶، داشته اند؛ می تواند در الگوبرداری برای مرکز 

جذب و پرورش استارت آپ های آبی در ایران به کار رود.

شرح مسأله
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سیاست تجویزی

تغییر رویکردهای مدیریت منابع آب از نگرش هیدرولوژی مهندسی تا هیدرولوژی اجتماعی
شیوا قلی زاده سرابی، دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد.

بیژن قهرمان، استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد.

برخالف رویکردهای دقیق مهندسی، مدیریت آب تمامی نگرش هایی را 

شامل می شود که تعامل بشر و چرخه ی آب در آن نقش اساسی دارد، 

واقعیتی که تاکنون در کشور دیده نشده و پایش نیز نگردیده است. امروزه 

توسعه جوامع انسانی، منجر به پیوندی ناگسستنی میان بشر و سیستم های 

هیدرولوژیک شده و اثرات توسعه  اجتماعی از طریق تصمیم گیری های 

مدیریتی بر سیستم های آبی بازتاب می یابند. به طور یقین در چنین شرایطی 

بر هیدرولوژی سنتی  تکیه  با  آبریز  پیش بینی واکنش های حوضه های 

غیرممکن خواهد بود. این شرایط منجر به تحولی عظیم در علم هیدرولوژی 

گردید و موضوع جدید »هیدرولوژی اجتماعی« در سال 2۰12 برای اولین 

بار مطرح شد. هیدرولوژی اجتماعی، شکل گرفته در چارچوب های اقتصاد 

و سیاست، مرزهای علم هیدرولوژی را به سمت پذیرش انسان به عنوان 

جزئی تفکیک ناپذیر و یکپارچه با چرخه ی هیدرولوژی سوق داده است. 

این شاخه ی نوظهور از هیدرولوژی، در جستجوی درک معنادار پویایی، 

ـ آب بوده،  هم تکاملی و برهمکنش های سیستم های پیوسته ی انسان 

ـ اجتماعِی  به طور مؤثری یکپارچگی جامع جنبه های محیطی و اقتصادی 

هیدرولوژی را در نظر داشته و با تمرکز بر اصول علمی و بنیادین، شناسایی 

و تحلیل برهمکنش ها، بازخوردها و هم تکاملی رفتار جوامع انسانی با 

سیستم هیدرولوژیکی را بر عهده می گیرد.

ایران که از فشارهای ناشی از توسعه ی جوامع انسانی مصون نبوده است، 

با اقلیم خشک و نیمه خشک، برداشت بی رویه و افسارگسیخته از منابع آب 

تجدید ناپذیر، تاکنون نظاره گر نابودی بخش زیادی از منابع آب خود بوده 

است. کسری مخازن و افت شدید سطح آب زیرزمینی در اغلب حوضه های 

آبریز ایران تبدیل به مشکلی پیچیده شده است، به طوری که در حال حاضر 

اغلب محدوده های مطالعاتی کشور در شرایط بحرانی قرار دارند. در روی 

دیگر سکه، همین بن بست ها و گاه ورشکستگی آبی، هیدرولوژیست ها 

را بر آن داشته است که از تمرکز بر تخمین ها و پیش بینی های مبتنی بر 

هیدرولوژی سنتی، به درک، توضیح و کشف فرایندهای بنیادین هیدرولوژیک 

متمایل شوند. در این شرایط هدف علم هیدرولوژی اجتماعی به عنوان 

یک علم پایه ی الهام بخش، ایجاد درکی بنیادین از شرایط درهم پیچیده ی 

ـ آبی می باشد که در اتخاذ تصمیمات مدیریتی آبی با  سیستم های انسانی 

هدف حفظ پایداری سیستم های آبی نقشی اساسی را ایفا خواهد نمود. 

مسلماً در چنین شرایطی ماهیت و نقش پیش بینی های هیدرولوژیکی 

نیز از حالت صرفاً آبی به صورت کامالً میان رشته ای تغییر نموده است. 

اما در ایران علی رغم حاکم بودن شرایط بحرانی بر اکثر حوضه های آبریز، 

مطالعات هیدرولوژی سالیان مدیدی است که با ساختاری مشخص و مبتنی 

بر ماهیت حوضه های آبریز بکر انجام می شود. حتی در دهه ی اخیر با 

وجود فشارها و تهدیدهای فزاینده  بر کمیت و کیفیت منابع آب شیرین 

نیز، مطالعات پایه ی هیدرولوژی نسبت به گذشته هیچ تغییری نداشته 

است. حال آنکه در این شرایط ضروری به  نظر می رسد که تحقیقات پیِش 

رو از شکل کامالً سنتی خود که مبتنی بر تخمین های محلی و مدل های 

منطقه ای می باشد، بر درک چگونگی ارتباط و پیوستگی میان جوامع انسانی 

با چرخه ی هیدرولوژیکی متمرکز شوند. مسلماً تغییر رویکرد مطالعات از 

هیدرولوژی سنتی به سمت هیدرولوژی اجتماعی، با شناسایی دقیق مفاهیم 

و اصول »هیدرولوژی اجتماعی« و بررسی جایگاه آن در تصمیم گیری های 

مدیریت آبی در ایران و در نهایت تعیین مؤلفه های کلیدی یک »نقشه راه« 

برای پیاده سازی این تغییر رویکرد میسر خواهد شد.

پذیرفتیم که باید در حوزه آب تغییر کنیم. برای پیشرفت در این مسیر 

نیاز به جامعه ای علمی متشکل از مدیران آگاه، دانشمندان، محققان و 

مهندسانی داریم که ببینند و تجزیه و تحلیل کنند؛ پیش بینی کنند؛ ممارست 

کنند؛ شکست بخورند و پیروز شوند؛ و همواره در همکاری، تعامل و رقابت 

با یکدیگر باشند. تمام تالش چنین جامعه ای بر این است که ایده هایی نو 

پرورانده شوند و گسترش یابند و تنها رهبرانی آگاه قادرند که ایده های 

کوچک نو را انتخاب نموده و به تحولی عظیم تبدیل نمایند. برای درست 

پیمودن این مسیر الزم است بدانیم تاکنون از چه مسیری عبور کرده ایم، 

در حال حاضر در چه نقطه ای ایستاده ایم و در آینده هدف رسیدن به چه 

نقطه ای است؟ از این رو نیازمند »نقشه  راهی« برای تغییر هستیم. بخشی 

از مؤلفه های این نقشه راه به شرح زیر قابل بررسی هستند )شکل 1(:

1. تعیین نقش و سهم پژوهش در شناسایی و درک هرچه بیشتر مفاهیم 

هیدرولوژی اجتماعی در شرایط امروز ایران

2. تعیین جایگاه هیدرولوژی اجتماعی در مدیریت منابع آب در ایران

3. تغییر ساختار سازمانی مطابق با رویکردهای هیدرولوژی اجتماعی: از 

گروه آب سطحی به هیدرولوژی اجتماعی

4. تدوین دستورالعمل ها و چارچوب های کاربردی جهت انجام مطالعات 

هیدرولوژی اجتماعی

پ

 شکل 1- مؤلفه های نقشه راه تغییر رویکرد از هیدرولوژی به هیدرولوژی اجتماعی
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که  نامید  جهانی  همگرایی  افزایش  قرن  باید  را  یکم  و  بیست  قرن 

پیامد آشکار آن تغییر در الگوی تولید، مصرف و سرمایه گذاری است. 

همزمان با دگرگونی های عظیم جهانی که در مدت  زمان کوتاهی رخ 

داده است، نیازمندی ها و الزام های مدیریتی منابع طبیعی از جمله آب 

که زیربنا و ماده اولیه حیات، تولید و رونق اقتصادی است، دستخوش 

نوسان ها و دگرگونی های بسیاری شده است. اگر در گذشته مدیریت 

منابع آب، منحصر به مهار، استحصال، انتقال، تصفیه و توزیع آب بوده 

و رویکردهای فیزیکی و سازه ای، تفکر غالب در مدیریت آب محسوب 

می شد و اگر فراوانی آب مشکل مالکیت آن را مخفی نگاه می داشت، 

امروزه مدیریت آب با تغییر در مفاهیم، کنش و واکنش با محیط روبه رو 

است و سرفصل های جدیدی پیش روی آن قرارگرفته است که مدیریت 

آن ها نیازمند نظم های علومی چون اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق و 

سیاست است. یکی از نیازهای اصلی برنامه ریزی دقیق در مورد مسایل 

آب، پیش بینی در مورد تقاضا و آشنایی با عوامل و ابزارهای مؤثر بر تقاضا 

است. ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب از مهم ترین مسایل مدیریت 

آب می باشد. یونسکو تاکنون دو مجمع جهانی با موضوع" قنات به عنوان 

سیاست تجویزی

دیدگاه های مسأله بحران آب و راه های برون رفت از آن 
مائده اسکوهی، دانشجوی دکتری سازه های آبی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد.

کاظم اسماعیلی، دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد.

یک روش پایدار برای تأمین آب از منابع زیرزمینی" برگزار نمود؛ اما در 

ایران روش قنات، کنار گذاشته شده و روش احداث سد مورد استفاده 

گسترده قرار گرفته است. احداث سدها، بیش تر با توجیه تأمین آب 

شرب می باشد، اما اصوالً در بخش های دیگر مانند کشاورزی، انحراف 

پیدا نموده است که حتی در این بخش نیز با عدم کارایی مواجه بوده 

و هیچ پایشی بعد از احداث سد وجود نداشته است تا پیگیری شود که 

قبل و بعد از احداث سد، چه تغییری در تولیدات کشاورزی زمین های 

باالدست و پایین دست رخ داده است. تأثیر سدسازی و انتقال آب بین 

کاهش  تاالب ها،  دریاچه ها،  رودخانه ها،  شدن  خشک  بر  حوضه ای 

سطح آب زیرزمینی، فرونشست زمین در دشت ها، گسترش بیابان ها، 

نابودی مراتع، جنگل ها و تغییرات اقلیمی، جابجایی جمعیت ها در ایران 

باید مورد ارزیابی قرار گیرد. آب مایه حیات است و نعمتی است که 

بی توجهی و عدم مدیریت مناسب آن بشریت را به مخاطره می اندازد 

تا آنجا که تحلیلگران، جنگ های آینده را در راستای منابع آبی و رسیدن 

به آن می دانند. به همین منظور در این پژوهش به دیدگاه های مسأله 

بحران آب و راه های برون رفت از آن پرداخته می شود.

مدیریت بخش آب از مدیریت سایر بخش ها جدا نیست بلکه در ارتباط 

با هم و متأثر از یکدیگر هستند. برای مثال، مدیریت آب شهری در ارتباط 

با سیاست های شهرسازی و توسعه شهری است. مفهوم مدیریت آب با 

عنوان "مدیریت جامع آب شهری" مطرح شده است و شامل دو بخش 

عمده می باشد: بخش نخست "حکمرانی آب" است که شامل شکل و 

طرز کار سازمان ها، مقررات، قوانین، استانداردها و مسایلی مثل هماهنگی 

بین بخش ها، عدالت و کارایی در تخصیص منابع و خدمات، مشارکت 

مردمی، روشن کردن نقش دولت، مردم و بخش خصوصی، اعتمادسازی، 

فرهنگ سازی، شفاف سازی، رفع موانع دیوان ساالری و فساد، تعیین تعرفه ها 

و عوارض می باشد. مدیریت یکپارچه منابع آب، حرف اول را در دنیا می زند 

و باید سرلوحه امور قرار گیرد. اگر قرار باشد در هر گوشه و کنار یک 

متولی باشد به اهداف واقعی نخواهیم رسید. آموزش و ارتقای آگاهی در 

زمینه کاهش مصرف آب یکی از ابزارهای تغییر نگرش برای تمامی سطوح 

است. راه حل دیگر، واقعی شدن قیمت هاست به طوری که هزینه تأمین 

آب به طور کامل برگشت پذیر باشد و آب به عنوان یک کاالی مجانی تلقی 

نگردد. البته بهداشت قشر آسیب پذیر نباید دچار مخاطره گردد.

با توجه به مقایسه وضعیت فعلی و پیش بینی وضعیت آینده ایران با سایر 

کشورها به ویژه کشورهای همسایه و خاورمیانه در زمینه مسایل آبی، 

می توان از هر یک از دو رویکرد، منطقه ای و بازدهی توسعه، برای برآورد 

حداقل مقدار آب موردنیاز برای توسعه اجتماعی و اقتصادی استفاده 

نمود. استفاده از سیستم های نوین آب رسانی و هم چنین ابزارآالت مدرن 

خانگی، میزان مصرف آب را تا حد زیادی کاهش می دهد. حرکت به 

سمت بهره برداری از فاضالب تصفیه شده در مصارف کشاورزی و استفاده 

از سیستم های نوین آبیاری )بارانی و قطره ای( به جای سیستم های سنتی 

)با مطالعه و ارزیابی دقیق(، استفاده از ناظر بخش کشاورزی با مدیریت 

هماهنگ و صحیح در استفاده از نهاده های کشاورزی و بخصوص آب 

در سیستم های جدید آبیاری از راهکارهای ضروری در بخش کشاورزی 

می باشد.  راه حل دیگر برای حداقل نمودن مصرف آب در کشورهای 

کم آب، افزایش واردات محصوالتی است که برای تولید آن ها به آب 

زیادی نیاز است. در این جا به ضرورت بیان آب مجازی پرداخته می شود. 

می توان مقدار آب مجازی در یک محصول را به صورت حجم آبی که برای 

تولید آن محصول مصرف می شود، تعریف نمود. از دیگر راهکارهای 

کاهش مصرف آب می توان به کاهش میزان تلفات شبکه های آب رسانی 

در کشور از طریق بهبود تجهیزات و نوسازی آن ها اشاره نمود. این 

در حالی است که ایران در بین کشورهایی قرار می گیرد که بیش ترین 

تلفات شبکه های آب رسانی را داراست، ولی متأسفانه هم چنان به این 

موضوع توجه جدی نمی شود. مقایسه وضعیت منابع آبی و هم چنین 

جمعیت آینده ایران و سایر کشورهای منطقه نشان می دهد که ایران 

جزو کشورهای پرجمعیت و البته کم آب به حساب می آید. لذا علی رغم 

این که مصرف سرانه آب خانگی، ایران را در زمره کشورهای کم مصرف 

این منطقه قرار می دهد ولی می توان امیدوار بود که با بهبود الگوی 

مصرف، این مقدار در آینده کاهش یابد. 
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بیش از 9۶ درصد آب شیرین دنیا )به غیر از یخچال ها( در آب زیرزمینی 

قرار داردکه این منبع حیاتی را،  به مهمترین ذخیره آب شیرین بر روی 

کره زمین تبدیل نموده است. همچنین، آب زیرزمینی نقشی مهم و 

پررنگی در تعادل محیط زیست و اکوسیستم دارد. در شرایط خشکسالی 

که رطوبت خاک و منابع آب سطحی کاهش پیدا می کند آب زیرزمینی 

یکی از مهم ترین منابع با اطمینان پذیری باال محسوب شده، و می تواند 

نقش حیاتی را در تأمین آب ایفا نماید.

بر اساس مستندات علمی، خطرناکترین و فاجعه بارترین بالی طبیعی 

خشکسالی های شدید و طوالنی مدت است. که در متون علمی از آن به 

ابرخشکسالی و یا خشکسالی های چند دهه ای یاد می شود. نابودی برخی از 

تمدن ها از جمله مایاها به آن نسبت داده شده است. داستان حضرت یوسف 

در قرآن کریم، و معرفی خشکسالی به عنوان یکی از سه مصیبت ایران زمین 

در دعای معروف کورش کبیر نمونه ای از توجه تاریخی به این موضوع 

است. در حال حاضر پدیده ی گرمایش جهانی و به دنبال آن تغییر اقلیم از 

مهمترین نگرانی های جوامع بشری محسوب شده، که افزایش آسیب پذیری 

نسبت به واقعه ابرخشکسالی  را در پی دارد. ضروری است تا تغییر اقلیم 

سیاست تجویزی

حفاظت از ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی در گروی تهیه و پیاده سازی 
برنامه مدیریت ریسک ابرخشکسالی

هاشم درخشان، کارشناس ارشد علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد.

و مدیریت ریسک ابرخشکسالی به منظور حفاظت از ذخایر استراتژیک 

آب زیرزمینی در مدیریت آب کشور مورد توجه قرار گرفته ، و برنامه اقدامی 

برای کاهش آسیب پذیری در مقابل این بالی طبیعی تهیه شود.

بخش قابل توجهی از مناطق ایران دور از دریا و نزدیک به کویر مرکزی 

برّی  از دریا، مناطق  این مناطق گرم و خشک دور  به  قرار دارند که 

اثرات مخرب  با  توأم  )Continental Region( گویند. اضافه برداشت  

پدیده تغییر اقلیم )کاهش تغذیه آب زیرزمینی( در این مناطق، منجر 

به اضمحالل ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی شده است. ادامه این روند 

ابرخشکسالی  یک  وقوع  صورت  در  و  داشته،  همراه  به  را  ناپایداری 

می تواند شرایط بسیار شکننده ای را برای توسعه رقم زند. بی توجهی و 

عدم مدیریت ریسک ابرخشکسالی، حتی ممکن است که به متروک شدن 

دشت ها و اضمحالل توسعه مناطق برّی )مناطق گرم و خشک دو از دریا( 

بیانجامد. علی رغم شدت چنین فاجعه ای، متأسفانه پاسخ به این سؤال 

که »آیا برای مدیریت ریسک ابرخشکسالی ها برنامه  ای وجود دارد؟« و 

یا اینکه »آیا محدودیت تاب آوری توسعه در برابر وقوع ابرخشکسالی در 

برداشت از آب زیرزمینی لحاظ می شود؟« منفی است. 

1- آب زیرزمینی مهمترین منبع تأمین آب است که در صورت وقوع واقعه 

حدی خشکسالی )ابرخشکسالی( به یگانه منبع تأمین آب تبدیل خواهد 

شد. اما بی توجهی به ظرفیت تجدیدپذیری آب زیرزمینی و محدودیت های 

تنوع زیستی  از جمله کاهش  ناپذیر   از آن خسارات جبران  برداشت 

موجودات زنده، فرونشست زمین، شوری آب آبخانه، کاهش ظرفیت ذخیره 

آب و... را به همراه داشته است. جلوگیری از این محدودیت ها می تواند 

مبنایی مبنایی معقول برای دستیابی به مدیریت پایدار آب زیرزمینی قرار 

گیرد. بنابراین پیشنهاد می  شود تا برای هر یک از این محدودیت ها معیاری 

توسعه یافته و مبنای تخصیص آب زیرزمینی قرار گیرد. 

2- اگرچه که سال هاست در دنیا تغییر رویکردی در مدیریت بالیای طبیعی از 

رویکر مدیریت بحران به رویکرد مدیریت ریسک اتفاق افتاده است و مضاف 

بر این امر افزایش احتمال وقوع ابرخشکسالی در اثر تغییر اقلیم اهمیت 

پرداختن به این ضرورت را دوچندان می نماید اما هنوز هم در حوزه مدیریت 

ریسک ابرخشکسالی ها در ایران اتفاق خاصی نیافتاده است. پیشنهاد می شود 

تا برنامه جامع مدیریت ریسک ابرخشکسالی در هر حوضه آبریز تهیه شده، 

و تمهیدات الزم را برای برداشت و جایگزینی ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی 

فراهم شود. بدیهی است که انتظار می رود تا این برنامه بتواند در باالترین 

سطح از ریسک ابرخشکسالی، تأمین آب شرب مردم را تضمین نماید.

3- با الهام از مفاهیمی همچون برآورد حداکثر بارش محتمل در طراحی 

سرریز سدهای بزرگ، می توان برآورد حجم ذخیره استراتژیک آب زیرزمینی 

مبتنی بر تحلیل آسیب پذیری نسبت به ابرخشکسالی را کمی سازی نمود. 

الزم است تا میزان کاهش آب تجدیدپذیر معادل فشار بر آبخانه فرض 

می شود. این مقدار کمبود آب تجدیدپذیر می تواند مبنایی برای مدیریت 

تخصیص در برنامه مدیریت ریسک ابرخشکسالی واقع شود.

4- اکثریت بالیای طبیعی مدیریت ریسک آنها مربوط قبل از وقوع واقعه 

است اما مدیریت ریسک ابر خشکسالی نه تنها مربوط به قبل از وقوع 

ابرخشکسالی می باشد بلکه بخش بزرگی از این مدیریت ریسک، مربوط 

به حین وقوع ابرخشکسالی است. بی توجهی به این امر باعث گردیده 

است تا میزان کمبود منابع آب در شرایط خشکسالی بدون مدیریت و 

برنامه قبلی، از ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی برداشت شود. این عامل 

یکی از کلیدی ترین عوامل در ایجاد افت مستمر آب زیرزمینی بوده، که 

خسارات جبران ناپذیر در پی داشته و خواهد داشت. این جنبه نیز می تواند 

در برنامه مدیریت ریسک ابرخشکسالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و 

چاره اندیشی مناسب اتخاذ شود. 

5- پیشنهاد می شود تا مصرف کنندگان آب از جمله شهرداری ها به کمک 

سازمان های مرتبط در هر استان، ذیل ضوابط وزارت نیرو به تهیه برنامه ها 

در  موجود  آب  اساس حجم  بر  ابرخشکسالی  ریسک  مدیریت  جامع 

آبخانه های هر محدوده مطالعاتی اقدام نمایند. چرا که در صورت عدم 

ذخیره کافی در آبخانه، برآورد کلیه نیازها در دوره وقوع ابرخشکسالی 

ممکن نبوده و می تواند خسارات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. 

الزم است تا وزارت نیرو با همکاری دیگر مصرف کنندگان آب، ابزارها 

برای مدیریت ریسک ابرخشکسالی همچون قیمت گذاری مناسب آب، 

اولویت بندی و تعدیل در تخصیص مصارف و راه اندازی بیمه خشکسالی را 

در برنامه پیشنهادی مورد توجه قرار دهند.


