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تغییر نوع نظام فکری در مدیریت منابع آب از نگرش مهندسی 

به نگرش جامع، اجتناب ناپذیر خواهد بود. چنین نگرشی که با 

مفهوم مدیریت یکپارچۀ منابع آب شناخته می شود، بر مبنای 

سیستم های  بین  یکپارچگی  است:  گرفته  شکل  زیر  مفاهیم 

و  آب  حکمرانی  سیستم  به  توجه  اجتامعی،  و  اکولوژیکی 

مشارکت ذی مدخالن، ظرفیت نهادی سیستم منابع آب، انطباق 

با تغییرات محیطی و فرآیندهای یادگیری. نهاد آب از طریق 

سه جزء نهادی آن که شامل قانون آب، سیاست آب و ساختار 

اجرایی آب است، تحلیل می شود. در این مقاله به طور ویژه 

در  آب  منابع  مدیریت  اجرایی  ساختار  مؤلفه های  تعیین  به 

محدودۀ مطالعاتی جزیره قشم، با مترکز بر مطالعه قوانین و 

اسناد مکتوب پرداخته شده است. جمع بندی یافته ها حاکی از 

آن است که جایگاه رسمی سازمان های درگیر با موضوع منابع 

آب در قوانین یکسان نبوده و ابهاماتی را در تفسیر وظایف و 

ارتباطات سازمانی ایجاد منوده است، که در صورت مدیریت 

روابط  از  سلیقه ای  برداشت های  به  منجر  می تواند  نادرست 

قانونی شود. مهم ترین موضوعی که  بین سازمانی و تکالیف 

چند  حضور  می شود،  دیده  قشم  جزیرۀ  در  سازمانی  نظر  از 

متولی در حوضۀ مدیریت منابع آب است. حضور چند متولی 

با سطوح مختلف قدرت، نیازمند برنامه ریزی و هامهنگی بین 

سازمان های مربوطه برای رسیدن به اهداف در زمینه مدیریت 

یکپارچه آب می باشد.  
واژه  های کلیدی: جزیرۀ قشم، حکمرانی آب، ساختار سازمانی، 

مدیریت یکپارچه آب، مناطق آزاد.
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It is inevitable to change the mindset in water resource 
management from an engineering perspective to a ho-
listic one. Such an approach, which is identified with 
the concept of integrated water resource management, 
is formed based on the following concepts: integration 
between ecological and social systems, attention to water 
governance system and stakeholder participation, insti-
tutional capacity of water resource system, adaptation to 
environmental changes, and learning procedures. Wa-
ter institution is analyzed through its three institutional 
components including water law, water policy, and water 
administrative structure. In this article, in particular, the 
components of water resource management adminis-
trative structure within the study area of Qeshm Island 
were defined focusing on the study of written rules and 
documents. It was indicated from the findings of this 
study that the official position of the organizations in-
volved in the water resources issue is not uniform in the 
rules, which has created ambiguities in the interpreta-
tion of organizational tasks and communications, and 
may lead to subjective notions on inter-organizational 
relationships and legal responsibilities due to misman-
agement. The most important organizational issue in 
Qeshm Island is the presence of several trustees in the 
water resource management. The presence of several 
trustees with different levels of power requires planning 
and coordination between relevant organizations to 
achieve the goals of integrated water management. 
Keywords: Qeshm Island, Water Governance, Organiza-
tional Structure, Integrated Water Management, Free Zones.
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مقدمه

اجتامعی-  سیستم های  در  عوامل  مهم ترین  از  آب  منابع 
مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  آب  می رود.  شامر  به  اکولوژیکی 
موثر  بسیار  مناطق  رشد  استعداد  تعیین  در  توسعه،  عوامل 
است. ذخایر منابع آب شیرین می تواند در برخی مناطق، در 
رشایط رضوری به عنوان یک منبع مهم اسرتاتژیک قلمداد شود. 
این اهمیت ویژه، به خصوص در مناطقی که با کمبود ذخایر 
بسیار  منابع آب شیرین روبرو هستند،  یا سایر  زیرزمینی  آب 
تشدید می شود. در عرص حارض، برش ناچار است رویکردهایی 
را به کارگیرد که از حداقل منابع موجود، به بهرتین شکل ممکن 
یک  اتخاذ  لذا   .)1996  ،Meffe و   Holling( کند  بهره برداری 
روش برنامه ریزی مستمر و آینده نگر که بتواند موجب حفظ 

این ذخایر ارزشمند شود، بسیار حائز اهمیت است. 
بررسی های گسرتده اخیر در سطح جهانی نشان داده است که 
کاستی های حکمرانی آب می تواند تأمین نیازهای پایه ی انسانی 
عملکرد  کاهش،  را  اقتصادی  رشد  مختل،  را  زیست محیطی  و 
با دلرسدی  را  آب  بخش  در  کم، رسمایه گذاری  را  اثربخشی  و 
با رسخوردگی  را  فرآیند تصمیم گیری  در  و مشارکت گروداران 
مواجه مناید )Pahl-Wostl و همکاران، 2007(. چارچوب نهادی 
حکمرانی به منظور تحلیل بخش آب در مورد سازگاری با تغییر 
اقلیم، شامل سازمان ذی مدخالن و قاعدۀ بازی آن ها می باشد. 
می باشد:  زیر  موارد  شامل  زمینه  این  در  آب  نهاد  بنابراین، 
سیاست ها و اهداف، قوانین و مقررات، سازمان ها، آیین نامه ها 
برنامه ها و رویه های اجرایی، مکانیزم های  ارزش های آن ها،  و 
و  عرف  رسوم،  هنجارها،  پاسخگویی،  مکانیزم های  تشویقی، 

 .)2000 ،Bandaragoda( سنت
به منظور اصالح یا بهبود نظام حکمرانی و دستیابی به حکمرانی 
موثر آب، اصالح قواعد یا ظرفیت حکمرانی در سطوح رسمی، 
مؤثر  عوامل  دیگر  و  غیررسمی  قواعد  به  باید  و  نبوده  کافی 
به  نهاد  هر  کارآمدی  واقع  در  داشت.  توجه  نیز  پذیرش  در 
Pahl-( قواعد حاکم و تبعیت اعضا از آن قواعد بستگی دارد

سیاستی  و  مدیریتی  تحوالت  تاریخی  بررسی   .)2009  ،Wostl
منابع طبیعی در ایران نشان می دهد که تاکنون انواع مختلفی 
از مدیریت  و سیاست گذاري در خصوص منابع طبیعی در کشور 
اعامل شده اند. با نگاه به منابع آب کشور به عنوان یک رسمایه 
بین نسلی، ساختار مدیریت آب کشور، هم به لحاظ سازمانی 
و هم دیگر عوامل و عنارص تشکیل دهنده این ساختار )مانند 
ارتباط  و  اجرایی  و  عمومی  سیاست های  و  قواعد  فرآیندها، 
به  نیازمند  حکمرانی(،  مختلف  سطوح  در  عمودی  و  افقی 
نقاط  تحلیل  و  بررسی  واقع  دارد. در  بازبینی جدی  و  بررسی 
قوت و ضعف سیاست ها و مدیریت هاي اعامل شده می تواند 

به انتخاب زیرساخت و تشکیالت مناسب در این حوزه کمک 
مناید )Mohammadi Kangarani و همکاران، 2009(.

و عدم وجود  اسرتاتژیک  بلندمدت  بودن سیاست های  ناکافی 
امور مختلف در بخش  ادارۀ  رویکرد جامع برای هامهنگی و 
با  رسمی  مقررات  و  قوانین  سیاست ها،  تناسب  عدم  و  آب 
در  خالءهایی  وجود  نشان دهندۀ  جامعه،  عرف  و  هنجارها 
تعیین  که  می دهد  نشان  خالءها  این  وجود  است.  زمینه  این 
سیاست ها به تنهایی برای اصالح حکمرانی کافی نبوده و دو 
تحقق  در  تشکیالت(  و  )قوانین  حکمرانی  نهاد  دیگر  مؤلفۀ 
سیاست ها و شکل گیری ساختار حکمرانی نقش تعیین کننده ای 
ساختار  اصالح  سايه ي  در  تنها   .)2009  ،Pahl-Wostl(دارند
حکمرانِی موجود است که مي توان امید داشت تا از مشکالت 

.)2014 ،Madani( بخش آب تا حدودي کاسته شود
یکی از ویژگی های ساختار حکمرانی، وجود قوانین و سازمان های 
رسمی هستند که در آن ها، فرآیند مدیریت منابع آب به کار 
گرفته می شود. در حال حارض رشایط و محیط حاکم بر فعالیت 
سازمان ها به گونه ای شکل گرفته که به جرأت می توان گفت 
تداوم حیات آن ها در گرو ارتباط با یکدیگر می باشد )زارعی و 
زارعی، 1386(. محمدی کنگرانی )1391( در تحقیقی به ترسیم 
میان سازمان های مرتبط  قانونی  تحلیل شبکۀ همکاری های  و 
با منابع طبیعی در قانون برنامه چهارم توسعه کشور پرداخت. 
به  درگیر  سازمان های  میان  قدرت  توزیع  که  داد  نشان  نتایج 
رویکرد  قانونی،  سند  این  تدوین  در  و  نگرفته  درستی صورت 

شبکه ای حاکم نبوده است. 
بازسازی  مقایسه  و  بررسی  به   )2013(  Eckerberg و   Baker
و  پرداختند  مختلف  کشورهای  در  محیط زیست  سیاست های 
محیط زیست  سیاست های  بازسازی  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
در کشورهای مختلف، تحت تأثیر توزیع قدرت بین کنشگران 
دولتی و خصوصی در مراحل مختلف سیاست گذاری است. آن ها 
بهبود وضعیت محیط زیست  برای  که  گرفتند  نتیجه  همچنین 
عالوه بر نگاه فنی، باید مسائل اجتامعی و سیاستی را نیز مورد 
بررسی قرار داد. نتایج تحقیق جعفریان )1395( نیز نشان داده 
مورد  زیرگروه های  بین  در  سازمانی  انسجام  میزان  که  است 
مطالعه، متوازن نیست و تعارضاتی بین سازمان های توسعه ای 
مدیریت  برای  همکاری  فرآیند  در  حفاظتی  سازمان های  و 

مشارکتی منابع آب، وجود دارد.
در  یافته،  توسعه  کشورهای  از  بسیاری  اخیر،  دهه های  در 
نتیجه آگاهی بر اهمیت ارتباطات سازمانی به ارزیابی آن روی 
سازمان  ارتباطات  کارآمدی  بتوانند  طریق  این  از  تا  آورده اند 
خویش را اندازه گیری کرده و موانع ارتباطی سازمان را شناسایی 
منوده و در جهت رفع آن ها اقدام منایند. اما این امر هنوز در 
کشور ما ناشناخته مانده و کمرت به ارزیابی ارتباطات سازمان ها 
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پرداخته شده است. از این رو اگر در مسیر سیاست گذاری های 
در  نشود،  پرداخته  ویژه  طور  به  آبی  مباحث  به  کشور  کالن 
آینده منابع آب در نگاه اول و فراتر از آن، کل سیستم اجتامعی 
و اکولوژیکی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. مشکالتی که سد 
مدیریتی  بخش  از  ناشی  عمدتاً  است،  سازمان ها  پیرشفت  راه 
سازمان ها می باشد. بخش های مدیریتی تحت تأثیر سیاست های 
نحوۀ  در  تجدیدنظر  نتیجه  در  می باشد؛  تصمیم گیران  عملی 
تصمیم گیری منجر به تغییر در سیستم می شود )مرادی آیدیشه 
به  تاکنون در جزیره قشم  آنجایی که  از  و همکاران، 1390(. 

شناسایی ساختار سازمانی و روابط بین سازمانی با تحلیل قوانین 
حاکم بر مناطق آزاد پرداخته نشده است، لذا خأل اساسی در این 
زمینه، مسئلۀ پژوهش حارض را شکل داده است. در این راستا، 
این مقاله با هدف تحلیل قوانین و سیاست ها از منظر روابط 
میان سازمانی در بخش آب انجام گرفته است. این پژوهش با 
ارزیابی نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری کشور در حوزه آب 
تا  قانونی آن، تالش منوده است  بر جنبه ی  با تکیه  و فاضالب 
با تحلیل شبکه ارتباطی میان سازمانی در حوزه مطالعاتی، به 

بررسی وضع موجود در این حوزه بپردازد.

مواد و روش ها

• معرفی منطقه مطالعاتی
 1430 معادل  وسعتی  با  هرمزگان  استان  در  قشم  جزیره 
کیلومرتمربع، بزرگرتین جزیره ایران است که حدود 120 کیلومرت 
طول در جهت رشقی-غربی و بین 2 الی 4 کیلومرت عرض دارد. 
جمعیت شهرستان قشم طبق رسشامری عمومی نفوس و مسکن 
در سال 1395 برابر با 148993 نفر بوده است. قشم دارای منابع 
گردشگری مانند جنگل های مانگرو، ژئو پارک، میراث فرهنگی و 
جانوران کمیاب دریایی مانند دلفین و الک پشت دریایی است. 
همچنین قشم دارای میدان های گاز طبیعی است. از این زاویه 
جزیره قشم دارای اهمیت ویژه ای در مبادالت تجاری بین آسیا 
و اروپا و همچنین مباحث گردشگری و زیست  محیطی می باشد 
)سوئکو، 1373(. جزیره قشم در دهانه تنگه اسرتاتژیک هرمز 
 2/5 ایران  خاک  با  آن  فاصله  کوتاه ترین  و  است  گرفته  قرار 
کیلومرت است. در شکل )1( موقعیت جغرافیایی جزیره قشم به 

تصویر کشیده شده است. 
قشم یکی از 7 منطقۀ آزاد است که توسط دولت تعیین شده و 
بعد از انتخاب به عنوان منطقه آزاد موقعیتی تازه یافت. حدود 
300 کلیومرت از این جزیره را، منطقه آزاد و بقیه آن منهای مناطق 
نظامی، منطقۀ ویژه اقتصادی را تشکیل می دهد. بنابراین، این گونه 
انتظار می رود که قشم با بهره گیری از موقعیت جغرافیایی خود به 
عنوان دروازه ای برای صادرات و رسمایه گذاری، نقشی در اقتصاد 
داشته باشد. از این رو تأمین نیازهای اساسی جزیره به خصوص آب 
از اقدامات مهمی است که در توسعۀ آینده آن نقش بسزایی دارد. 
به دلیل نبود رودخانۀ دامئی و فقیر بودن سفره های آب زیرزمینی 
با  امروز مردم جزیره  به  تا  از گذشته های بسیار دور  در قشم، 
بهره گیری از سازه های آبی تاریخی، آب باران را ذخیره و در طول 
سال مورد بهره برداری قرار می دادند، اما با پیرشفت تکنولوژی، 
امروزه بیشرتین نیاز آب رشب منطقه از طریق منک زدایی آب دریا 

تأمین می شود )مهندسین مشاور طوس آب، 1387(.

 

شکل 1- موقعیت جغرافیایی جزیره قشم 

• نحوۀ جمع آوری اطالعات
به طور کلی داده ها و اطالعات مورد استفاده در این پژوهش از 
سه بخش تشکیل شده است: استفاده از اسناد مکتوب، مدارک 
کتابخانه ای و مصاحبه. در ادامه تعدادی از اسناد مکتوب مورد 

استفاده، معرفی شده است.
1- طرح جامع تأمین آب قشم )طوس آب(: 

بررسی  و  امکان یابی  منظور  به  قشم،  آب  تأمین  جامع  طرح 
در  که  جزیره  مجاور  نواحی  و  قشم  جزیره  آبی  پتانسیل های 
طرح  مطالعات  قرارداد  گردید.  اجرا  دارد،  قرار  اصلی  رسزمین 
جامع تأمین آب قشم در شهریور سال 1377، بین رشکت آب و 
برق و تأسیسات قشم و رشکت مهندسی مشاور طوس آب مبادله 
گردید. به موجب این قرارداد مهندس مشاور موظف گردید، کلیه 
راه های  و  برآورد  دورۀ طرح  برای  را  قشم  جزیره  آبی  نیازهای 

تأمین آن را بررسی و اولویت بندی مناید.
2- طرح جامع منطقه آزاد قشم )سوئکو(:

قشم  آزاد  منطقۀ  جامع  طرح  موجود،  اسناد  از  دیگر  یکی 
می باشد که توسط رشکت مشاورین سوئکو )مهندسان، معامران، 
آزاد  منطقه  است.  شده  تنظیم  و  تهیه  سوئدی(  اقتصاددانان 
قشم در سال 1368 براساس تبرصه 19 قانون برنامه اول توسعه، 
تأسیس شد و هدف از تأسیس آن ایجاد یک منطقۀ آزاد تجاری 
با استفاده از مزایای موقعیت جغرافیایی و وجود ذخایر عظیم 

افتخاری فر، ز. و همکارانبررسی مؤلفه های سازمانی مدیریت منابع آب و فاضالب جزیرۀ قشـم 
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انرژی در منطقه و ایجاد رشایطی مطلوب برای رسمایه گذاری 
داخلی و خارجی است، که مستلزم کار و تالش هامهنگ منطقۀ 
آزاد قشم و کلیه نیروهای دخیل در این امر است. بدین ترتیب 
برای  توافقنامه ای  سوئکو،  با  همکاری  برای  قشم  آزاد  منطقه 

تهیه طرح جامع توسعه قشم، منعقد منود.
3- قوانین و حقوق آب:

قوانین آب در سطح کالن شامل قواعدی مانند ارتباطات بین 
انواع منابع آب، ارتباطات بین منابع آب و سایر منابع، حقوق 
آب، حل و فصل تعارضات، پاسخگویی و دامنه مشارکت بخش 
خصوصی می باشد. اولین تجربۀ قانون گذاری به قانون مدنی در 
سال 1307 برمی گردد و تالش های زیادی در راستای هامهنگ 

کردن این قانون با عرف صورت گرفته است.
4- پروژۀ طرح جامع توسعه پايدار مردم-محور جزيره قشم به 

سوي جزيره زيست محیطی1:
به سوی  پایدار جزیره قشم  برای تحقق توسعه  پروژه  اهداف 
یک جزيره زيست محیطی است که می بایست با موارد زیر در 
یک راستا قرار گیرد: الف( بهبود معیشت ساکنان محلی، ب( 

حفاظت از منابع طبیعی جزیره، پ( ارتقاء توسعۀ یک جزیره 
دوستدار محیط زیست. برای تحقق این موضوع، آژانس همکاری 
بین املللی ژاپن و سازمان منطقۀ آزاد قشم، در سال 1394 صورت 
جلسه ای امضا کردند تا پروژه طرح جامع توسعه پایدار قشم را 

به سوی یک جزيره زيست محیطی هدایت منایند.

نتایج و بحث

آب  منابع  مدیریت  سازمانی  مؤلفه های  تحلیل  منظور  به 
جزیره قشم، قوانین حاکم در سطح ملی و مناطق آزاد مورد 
دخیل  سازمان های  قوانین،  این  مبنای  بر  گرفت.  قرار  بررسی 
در مدیریت منابع آب قشم و حدود اختیارات و وظایف آن ها 

مشخص می گردد.
قشم،  جزیره  نهادی  ابعاد  و  سازمان ها  شناسایی  منظور  به 
لحاظ  به  قشم  جزیره  آب  تامین  مدیریت  فعلی  وضعیت 
سازمانی و نحوه ارتباط بین این سازمان ها با سازمان های دیگر 

در شکل )2( ارائه شده است. 

تامین آب جزیره 
قشم

وزارت نیرو

رشکت آب و 
فاضالب روستایی 

هرمزگان

رشکت مپنا
رشکت نیل زالل 

قشم

رشکت آبگسرت 
خلیج فارس رشکت فتح قشم

رشکت آب و 
فاضالب شهری 

هرمزگان

رشکت رعد آب 
جنوب

سازمان منطقه 
آزاد قشم

رشک آب برق 
تاسیسات قشم

  شکل 2- چارت سازمانی مدیریت تأمین آب قشم
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جدول 1- قوانین مطالعه شده در سطح ملی در رابطه با سیستم های آب و فاضالب

وظایف و اختیاراتسازمان های درگیرقانونزیرسیستم

رشب و 
خدمات

ماده های 5، 7، 19، 21 و 47وزارت نیرو و رشکت آب منطقه ایتویع عادالنه آب

قانون توسعه و بهینه سازی 
آب رشب شهری و 
روستایی در کشور

وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور، 
سازمان صدا و سیامی جمهوری اسالمی ایران، رشکت های 

آب و فاضالب، وزارت آموزش و پرورش، کلیه هتل ها، 
بیامرستان ها، شهرک ها و مجتمع های مسکونی، سازمان 

ملی استاندارد ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت

ماده های 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7

الیحه قانونی بخشودگی آب 
 بهای مشرتکین کم  مرصف

وزارت نیرو و رشکت آب منطقه ای

ماده های 19 و 20وزارت نیروقانون آب و نحوه ملی شدن آن

ماده 1وزارت نیروقانون تأسیس وزارت نیرو

ماده های 1، 21، 24 و 47وزارت نیروتویع عادالنه آب

اساس نامه رشکت های آب و 
فاضالب روستایی استان

ماده های 2 و 5رشکت های آب و فاضالب روستایی

ماده 1 بند دوزارت آب و برققانون تأسیس وزارت آب و برق

آیین نامه جلوگیری 
از آلودگی آب

 سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری، 
رشکت آب منطقه ای و وزارت نیرو، وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده 7

• معرفی شبکه توزیع آب در جزیره قشم
در گذشته برای نگهداری آب باران و استفاده از آن، سد و بندهای 
بزرگ و کوچکی ساخته شده که می توان آثار چند سد بزرگرت را 
مشاهده منود )اقتداری، 1348(. شبکه توزیع آب شهر قشم در 
از  ابتدا  این شبکه  تأمین آب  سال 1348 احداث گردیده است. 
طریق سه حلقه چاه مرتبط به هم صورت می گرفت و آب از چاه 
مادر به شبکۀ شهری وارد می شد. چاه های مذکور تا سال 1352 
آب مورد نیاز شبکه شهری را تأمین می کرد، اما با توسعه شهر و 
افزایش جمعیت شهری، تأسیساتی که شامل سه حلقه چاه، دو 
مخزن زمینی به حجم های 500 و 1000 مرتمکعب و یک ایستگاه 
پمپاژ است، در دشت توریان احداث گردید و آب استحصالی با 
خط لوله به شهر قشم انتقال یافت. به دلیل افت تدریجی سفره 
آب زیرزمینی دشت توریان و نزول کیفی آب آن، ارتباط تأسیسات 
مذکور از سال 1369 با شبکه توزیع آب شهر قشم، قطع شد. در 
این سال جهت تأمین آب شهر قشم، دستگاه های آب شیرین کنی 
که از بوشهر به قشم منتقل شده بود، مورد بهره برداری قرار گرفت 
و آب شیرین آن به داخل شبکه توزیع آب شهر قشم روانه شد. در 
همین زمان، وظیفه تأمین و توزیع آب شهر قشم از شهرداری به 
آب منطقه ای هرمزگان منتقل شد و در سال 1372 این مسئولیت 
به رشکت آب، برق و تأسیسات قشم واگذار شد )قاسمیان، 1381(.

قوانینی مورد اشاره در جدول )1( بخشی از قوانین اجرایی کشور در 
سطح ملی است؛ حال آنکه جزیره قشم به عنوان یکی از مناطق آزاد 
دارای قوانین خاصِّ مربوط به خود نیز می باشد. در ادامه بعضی 
از این قوانین که منجر به شکل گیری چارت سازمانی مدیریت آب 

و فاضالب قشم )شکل 2( شده است، مورد اشاره قرار می گیرند. 
پنجم توسعه جمهوری  پنج سالۀ  برنامه  قانون  طبق ماده 112 
اسالمی )سال های 94-1390( به منظور ساماندهی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آن ها در تحقق اهداف سند 
مدیران  مختلف:  بخش های  در  نظام،  ساله  بیست  چشم انداز 
سازمان های مناطق آزاد به منایندگی از طرف دولت، باالترین 
و  اختیارات  وظایف،  کلیه  می شوند.  محسوب  منطقه  مقام 
این  در  مستقر  دولتی  اجرائی  دستگاه های  مسئولیت های 
آن ها  عهدۀ  به  امنیتی  و  دفاعی  نهادهای  استثناء  به  مناطق 
است. سازمان های مناطق آزاد منحرصاً بر اساس قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصالحات بعدی آن و قانون 
کار اداره می شوند. طبق تبرصۀ 2  این ماده، اختیارات فرماندار 
مناطق  در  و روستا  اسالمی شهر  در مورد مصوبات شوراهای 

آزاد به مدیر سازمان منطقۀ آزاد واگذار می شود. 
آنچه که عمالً از نظر ساختار سازمانی مدیریت منابع آب در جزیره 

وجود دارد بر اساس مطالعات صورت گرفته به رشح زیر است:

افتخاری فر، ز. و همکارانبررسی مؤلفه های سازمانی مدیریت منابع آب و فاضالب جزیرۀ قشـم 
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تأمین آب در جزیرۀ قشم توسط سه رشکت  تأسیسات  اکنون 
اداره می شوند: رشکت آب، برق و تأسیسات قشم، رشکت آب 
روستایی  فاضالب  و  آب  و رشکت  هرمزگان  شهری  فاضالب  و 

هرمزگان. 
یازده کارخانه آب شیرین کن تا سال 1396 )جدول 2 و شکل 3( 
در حال فعالیت می باشند. رشکت آب، برق و تأسیسات قشم، 
بخش  که  حالی  در  می کند  مدیریت  را  آب شیرین کن  دو 
دیگر تحت  کننده سه آب شیرین کن  اداره  و  مالک  خصوصی 
یک  می باشد.  هرمزگان  شهری  فاضالب  و  آب  نظارت رشکت 
بخش خصوصی دیگر، مالک و اداره کننده شش آب شیرین کن 
روستایی هرمزگان  فاضالب  و  آب  نظارت رشکت  تحت  دیگر 

می باشد )مطالعات جایکا، 1395(.

 

شکل 3- محل احداث کارخانه های آب شیرین کن در جزیره قشم 
)اعداد روی نقشه مربوط به شامره کارخانه ها در جدول 2 می باشند(

جدول 2- کارخانه های آب شیرین کن در جزیره قشم و ظرفیت آن ها

شامره
مکان 

آب شیرین کن
سیستم آب شیرین کن

ظرفیت تعیین شده 
)مکعب بر روز (

تقاضای آب 
)مکعب بر روز(

جمعیتی که آب 
آن ها تأمین می شود

رشکت مشاور

رشکت آب، برق و تأسیسات240001650036326تقطیر و اسمز معکوسشهر قشم1

رشکت آب و فاضالب شهری150060010819اسمز معکوسباسعیدو2

رشکت آب و فاضالب شهری6500400015404اسمز معکوسدرگهان3

رشکت آب و فاضالب شهری13508604991اسمز معکوسسوزان4

رشکت آب و فاضالب روستایی545250410اسمز معکوسهنگام5

رشکت آب و فاضالب روستایی120010004327اسمز معکوسرمچاه6

رشکت آب و فاضالب روستایی400040004999اسمز معکوسکووه ای7

رشکت آب و فاضالب روستایی4004003332اسمز معکوسکاروان8

رشکت آب و فاضالب روستایی2504403526اسمز معکوسطبل9

رشکت آب و فاضالب روستایی125010003172اسمز معکوسسلخ10

رشکت آب و فاضالب روستایی18000900037394تقطیرکارخانه مپنا11

-5899538050124700--مجموع

• رشایط موجود و سازمان های مسئول در تصفیۀ فاضالب
تصفیه فاضالب در جزیره قشم و جزیرۀ هنگام، توسط سه رشکت 
مدیریت می شود: رشکت آب، برق و تأسیسات قشم، رشکت آب 
و فاضالب شهری قشم و رشکت آب و فاضالب روستایی قشم. 
رشکت آب، برق و تأسیسات قشم، وابسته به سازمان منطقه آزاد 
است، در حالی که رشکت آب و فاضالب شهری قشم و رشکت آب 
و فاضالب روستایی قشم، تحت مدیریت رشکت آب و فاضالب 
هرمزگان هستند که وزارت نیرو بر آن نظارت دارد. رشکت آب، 
را مدیریت  فاضالب شهر قشم  تأسیسات قشم سیستم  و  برق 
بر  نظارت  فاضالب شهری قشم، مسئول  و  می کند. رشکت آب 
سیستم فاضالب شهر درگهان و سوزا است. رشکت آب و فاضالب 

مناطق  فاضالب  سیستم  بر  نظارت  مسئول  نیز  قشم  روستایی 
روستایی جزیره قشم و جزیرۀ هنگام است. طرح جامع سیستم 
فاضالب هم اکنون برای شهرهای قشم و درگهان ایجاد شده، اما 
هنوز برای شهر سوزا اجرا نشده است. تنها تصفیه خانۀ در حال 
تصفیه خانه  و یک  در شهر قشم  تصفیه خانه  فعالیت شامل 2 

کوچک در درگهان است )مطالعات جایکا، 1395(. 
زیر  صورت  به  می توان  را  قشم  شهر  فعلی  فاضالب  سیستم 

خالصه منود:
شبکه فاضالب: در طرح کلی فاضالب، طول کلی شبکه فاضالب در 
شهر قشم تا سال 1404، معادل 285 کیلومرت خواهد بود که تقریباً 
1000 هکتار از منطقه، تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضالب 
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قرار می گیرد. طول فعلی شبکه جمع آوری فاضالب 185 کیلومرت 
است که تقریباً 750 هکتار از منطقه را شبکه جمع آوری فاضالب 
در بر گرفته است. این بدین معنی است که تقریباً 75 درصد شهر 

قشم تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضالب قرار دارد.
به  مربوط  صنعتی  فاضالب  صنعتی:  فاضالب  مدیریت 
ضوابط  راستای  در  تصفیه خانه  طریق  از  صنعتی  شهرک های 
تخلیه در آب های عمومی تصفیه خواهند شد. برای این منظور، 
فاضالب  تخلیه  به  مربوط  قانون گذار  و  نظارتی  سازمان های 

دارای نقش هایی به رشح زیر هستند:
گزارش  تأیید  قشم:  آزاد  منطقه  سازمان  زیست  محیط  اداره   -

داده های ثبت شده توسط تصفیه خانه در هر دوره سه ماهه.

- اداره استاندارد سازمان منطقه آزاد قشم: پیاده سازی آزمایش 
تصادفی در زمینه تطابق با استانداردهای ملی و غیره.

- بخش درمان و سالمت وزارت بهداشت: نظارت بر مواد خطرناک 
در تخلیه فاضالب صنعتی در ارتباط با سالمت عمومی.

- رشکت آب، برق و تأسیسات قشم: نظارت بر پساب فاضالب 
تصفیه خانه در منطقه و نظارت بر پساب فاضالب تصفیه شده 
سیستم فاضالب روستایی بر اساس طرح توسعه روستایی برای 
مسکن  بنیاد  مدیریت  با  هنگام  جزیرۀ  و  قشم  روستای   57
گسرتش خواهد یافت. کامبیش، مترکز اولیه باید بر روی توسعه 
بودجه  یک  با  روستا   57 روستایی  فاضالب  سیستم جمع آوری 

محدود باشد )مطالعات جایکا، 1395(.

نتیجه گیری

جمع بندی یافته ها حاکی از آن است که جایگاه رسمی و قانونی 
سازمان های درگیر با موضوع مدیریت منابع آب و فاضالب در 
منطقه آزاد قشم یکسان نبوده و ابهاماتی را در تفسیر وظایف 
و ارتباطات سازمانی ایجاد منوده است که در صورت مدیریت 
نادرست، می تواند منجر به برداشت های سلیقه ای از روابط بین 

سازمانی و تکالیف قانونی شود. 
از نظر سازمانی در جزیره مطرح است،  مهم ترین موضوع که 
حضور چند متولی سازمانی با قدرت و منافع مختلف در حوضۀ 
مدیریت منابع آب جزیرۀ قشم است. رصف  نظر از اینکه کدام یک 
از متولیان، مدیریت و اجرای کارآمدتری داشته اند، بدیهی است که 
وجود چندین کارگزار با قدرت و منافع متعدد در یک پروژه باعث 
بروز مشکالتی در زمینه هامهنگی و مشارکت و تفاوت کیفیت 
عملکرد و خدمات رسانی می گردد. لذا فقدان شفافیت در قوانین 
و تداخل نقش ها و مسئولیت ها بین سازمان های مختلف و عدم 
یکپارچگی در این حوزه، می تواند منجر به عدم اجرای صحیح 
به مباحث  توجه  با  پاسخگویی مسئولین گردد.  قوانین و عدم 
در  قانونی  استثنائات  پیرامون  شده  ارائه  تحلیالت  و  مطروحه 
مناطق آزاد، جهت جلوگیری از فساد اداری و پیرشفت این مناطق 
پیشنهاد  و فاضالب،  یکپارچه آب  و  در جهت مدیریت صحیح 
می شود که وجوه نظارت بر نهادهای قانون گذار و سازمان های 
به عدم  نواقص مربوط  تا  آزاد شفاف گردد  مناطق  در  اجرایی 
پاسخگویی و شفافیت در قوانین برطرف گردد. همچنین پیشنهاد 
می گردد یک رویکرد مشارکتی در تدوین برنامه های توسعه و 
اجرای پروژه ها در آینده به منظور هامهنگی بین سازمان های 
جهت  در  رقابت  ایجاد  برای  تشویقی  سیاست های  و  مربوطه 
بهبود عملکرد متولیان به تصویب برسد. بدین منظور برای ایجاد 
سازوکار رقابت، اقداماتی تجویز می شود که یکی از این اقدامات 

هامهنگی همۀ سازمان های ذی ربط با سازمان منطقه آزاد مطابق 
قوانین می باشد. 

برنامۀ بعدی  از تدوین  تا پیش  پیشنهاد می شود  اساس  این  بر 
توسعه کشور، وضعیت منابع آب کشور به صورت کمی و کیفی 
مورد بررسی قرار گیرد، تا مشکالت مربوط به جایگاه قانونی و 
نهادی منابع آب در قوانین و برنامه های توسعۀ پیشین کشور 

ارزیابی شود و ابهامات و کاستی ها در این زمینه برطرف گردد.
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