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  چکیده  
نیازمند اقدام تبدیل شده است و ضروري است کـه از  » اي مسئله«موضوع آب در ایران امروز به 

به شناخت چیسـتی علـل و راهکارهـاي    نظران  صاحب ربطان طریق گفتگوهاي عمومی همه ذي
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پردازد. مـدعاي ایـن    هاي بخش و فرابخش می ترین چالش گذاري عمومی به تبیین مهم سیاست
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  مقدمه 
رو بـوده اسـت. امـا امـروزه      هایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی از دیرباز با موضوع آب روبـ 

تبــدیل شــده اســت. هــاگ وود و گــان معتقدنــد  ،اي نیازمنــد اقــدام موضــوع آب بــه مســئله
رسـند. بـه ایـن     گذاري می شرط به سطح ورود در دستورکار سیاست 5موضوعات با داشتن 

. داراي 2را نادیـده گرفـت.    حدي رسیده باشد کـه دیگـر نتـوان آن    هب . موضوع1منظور باید 
ي محرك باشـد  ا . داراي جنبه3نوعی ویژگی خاص باشد که موضوع را بزرگ کرده باشد. 

. تـأثیرات موضـوع فراگیـر    4دلیل منافع انسانی جلب کند.  ها را به اي که توجه رسانه به گونه
  ). 42: 1394. به نوعی با قدرت یا مشروعیت در جامعه مرتبط باشد (ملک محمدي، 5باشد. 

، در حال حاضر موضوع آب در ایـران واجـد   مقالهشروطی که به باور نویسندگان این 
. سیماي کمی و کیفی آب که در بخش دوم این مقاله به تفصیل خواهد آمد گـواه  آن است

هاي سطحی و زیرزمینـی کشـور    برداري و آلوده نمودن آب این موضوع است که روند بهره
به مرحله تنش و در برخی مناطق بحران رسیده است. عـالوه بـر آن آب نـه تنهـا بـا کیفیـت       

طور مستقیم به همـه اهـداف توسـعه     رتباط است. آب بهحیات بلکه با اصل حیات انسان در ا
هزاره همچون: بهبود سالمت مادران و فرزندان و امید به زندگی، افـزایش مشـارکت زنـان،    
امنیت غذایی، توسعه پایدار و سازگاري و کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی مربوط است 

عنـوان دهـه    بـه  2015تـا   2005هـاي   هاست که منجر به نامگذاري سال و شناخت این ارتباط
هاي آبـی و تـأثیر آن    شده است. همچنین رفته رفته با ملموس شدن تنش» آب براي زندگی«

  ها نسبت به آب هستیم.   بر زندگی روزمره مردم شاهد توجه افکار عمومی و رسانه
عالوه بر آن مسئله آب ارتباط نزدیکـی بـا مسـائل سیاسـی و امنیتـی دارد. کمبـود آب       

توانـد بـا تحریـک احسـاس      هاي قـومی و مـذهبی را دارد و مـی    یل فعال نمودن شکافپتانس
نابرابري و نابرخورداري، انسجام ملی را تهدید نماید. دعواي آب قصـه دیرپـایی در تـاریخ    
ایران است اما با مشکالتی که به لحاظ کمی و کیفی یافته اسـت؛ در حـال ورود بـه زیسـت     

 5) در طـی  1394به اعتقاد برخـی از پژوهشـگران (رنـانی،     اجتماعی کشور است. تا آنجاکه
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سال آینده بحران آب در ایران به جنگ شهرها بر سر منـابع آب تبـدیل خواهـد شـد. ابعـاد      
هـاي اسـکان اقلیـت قـومی و      شود که با تطبیق نقشـه  سیاسی و امنیتی آب زمانی آشکارتر می

ویـژه در نقـاط    شود که به مشاهده مینامیمونی  نزدیکی مذهبی و نیز نقاط درگیر بحران آب
هـاي واگرایانـه را بـه دنبـال      ها شده و گـرایش  تشدید و تقویتشکاف  انگیزه تواند  مرزي می

محیطی تبدیل شود و  هاي زیست تواند به پدیده مهاجرت داشته باشد. همچنین مسئله آب می
نفـر (کالنتـري،    میلیـون  4هاي آبی همچون ارومیه به مهـاجرت حـداقل    در برخی از حوضه

اجتماعی همچون فقر، خشـونت و آسـیب را بـه دنبـال داشـته       پیامدهاي ) منجر شده و1394
  باشد. 

این مقاله با هدف پرتو افکندن بر اهمیت مسئله آب، علل و پیامدها و نیـز راهکارهـاي   
هـاي تـاریخی    بخش تدوین شده است. بخش اول بـا هـدف شـناخت ریشـه     3حل مسئله در 
بخـش دوم بـر معرفـی سـیماي      .روري است بـر تطـور حکمرانـی آب در ایـران    مسئله آب م

هاي رسمی و معتبر نهادهـاي   کمی، کیفی و مصرف آب در ایران امروز با استناد به گزارش
المللی متمرکز است و نگاهی نیز بر وضعیت آب ایران در مقایسه با سایر کشورها  ملی و بین

هـاي بخـش و فـرابخش حوضـه آب      تـرین چـالش   دارد. بخش سوم به بحـث پیرامـون مهـم   
ــارچوب مفهـــومی در   در خصـــوص چـــالش و اختصـــاص دارد هـــاي فـــرابخش از دو چـ

 گذاري عمـومی  گذاري عمومی بهره خواهیم برد. نخست تفسیر دکترینی از سیاست سیاست
است که توسط شافریتز و بریک ارائه شده است و به توضیح ارتباط میان فلسفه، دکتـرین و  

عنوان تصاویر شناختی کـه مـالك    به 1پردازد و دوم چارچوب مفهومی مرجعیت می سیاست
گیرند. مدعاي این بخش آن است که علت وضعیت کنونی آب  گذار قرار می عمل سیاست

هاي بخشی، معطوف به سطح مرجعیت و فلسفه و دکترین است که بر مبنـاي   فراتر از ضعف
  بنـدي بـه   رفتـه اسـت. در نهایـت در بخـش جمـع     احترام به طبیعت و توسعه پایدار شـکل نگ 

  هاي آب و طرح راهکارهاي سیاستی پرداخته خواهد شد.  چالش چکیده

  حکمرانی آب در ایران اریخچهت. 1
طـور   هاي سیاسی، اجتمـاعی، اقتصـادي و اداري اسـت کـه بـه      حکمرانی آب عبارت از نظام
نـابع آب تـأثیر گذاشـته و بـر ارائـه      برداري، توسعه و مـدیریت م  مستقیم و غیرمستقیم بر بهره

                                                                                                                                        
1. Référentiel 
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). شناخت 1393خدمات آب در سطوح مختلف جامعه مؤثرند (اندیشکده تدبیر آب ایران، 
ــدون درك صــحیح پیشــینه     ــرون رفــت از آن ب ــل و راهکارهــاي ب ــران و عل بحــران آب ای

 شـیوه  باشـد. بـه ایـن منظـور بخـش اول مـروري اسـت بـر         پـذیر نمـی   حکمرانی آب امکـان 
  ب در ایران. حکمرانی آ

رو بوده و براي دستیابی به این  هایران به لحاظ جبر جغرافیایی همواره با چالش آب روب
هـاي زیرزمینـی    بـرداري از آب  ترین راه بهـره  هاي متفاوتی را آزموده است. قدیمی منابع راه

شـد و در منـاطقی معقـول بـود کـه عمـق        حفر چاه دستی است که با وسایل ابتدایی حفر می
هـا، ایرانیـان باسـتان بـه      گونه چـاه  دلیل محدودیت این ورد به آب زیرزمینی زیاد نبود. بهبرخ

گیر شـدن چـاه    که تا پیش از همه دست زدندهاي آبی جدیدي با عنوان قنات  سازهنوآوري 
آمـد.   رکن اصلی کشت و زرع در نـواحی خشـک ایـران بـه شـمار مـی       ،نیمه عمیق و عمیق

آبـی  کـارکرد  هاي آبـدار و متناسـب بـا     بر اساس توازن طبیعی الیه کاریزهاآب از برداشت 
عامـل تـأثیر   ایـن  بـود و بـه همـین دلیـل     پـی در پـی   ثر از ترسالی و خشکسـالی  أها و مت سفره

  ها نبود.   شدیدي بر سطح ایستایی آب در سفره
رایـج  هاي نیمـه عمیـق    با ورود تکنولوژي موتورهاي گریز از مرکز به کشور، حفر چاه

متر باال آورد؛ این نوع چـاه   6توان آب را بیش از حدود  د. از آنجا که با مکش پمپ نمیش
  گذاشت.  تأثیر قابل توجهی بر سطح آب زیرزمینی باقی نمی

مناسبات آبی کشـور بـر پایـه قاعـده عرفـی حـریم و قاعـده فقهـی          ،تا این مقطع زمانی
مالکان خصوصی آب و نیـز تعـادل   توانست رابطه میان  شد و به خوبی می تعریف می الضرر

خر أبرداشت و تغذیه منابع آب زیرزمینی را فراهم نماید. بر اساس ایـن قاعـده، تصـرفات متـ    
موجود و توسـعه طلبـی    کاریزهاي نباید طوري باشد که به تصرفات قانونی و متقدم صاحبان

حق  ، نخستركبرداري از یک سفره آبی مشت وارد سازد. به همین دلیل در بهرهزیانی آنها 
براي تعیین  دوم،برداري از یک سفره مشترك اصالت دارد و  تقدم و اولویت زمانی در بهره

اي است که باعث جلوگیري از ضرر و زیان در حـال و   اندازه حریم اصل بر دوري به اندازه
 دلیل معیشتی و محدود بودن در ایران، به قنوات ). در دوران رواج1384آینده شود (مدنیان، 

کشــاورزي و پــایین بــودن نیــاز آبــی و نیــز پرهزینــه بــودن احــداث قنــوات، قاعــده حــریم   
ــی کشــور را  مــی ــري  توانســت نظــام آب ــز،  شــمار نمایــد. در رهب ــده نی ــات پــیش آم اختالف

  هاي خبره محلی راهگشا بود.  سازوکارهاي حکم
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فـراد ایـن   آب زیرزمینی از اموال مباح دانسته شـده و بـه ا   1در اولین قانون مدون کشور
اختیار داده شد که بر اساس چهار قاعده حقوقی حیازت، مباحات، عقود و تعهـدات، ارث و  

  مالکیت خصوصی بر آب داشته باشند.  ،اخذ به شفعه
بحث جدایی مالکیت آب از زمین به رسمیت شـناخته شـد.    2»قانون راجع به قنوات«در 

 برداران از رودخانه، نهر، چشـمه یـا قنـات    به بهره 3»قانون تکمیل قانون قنوات«سال بعد در  4
شـدند،   اجازه داده شد آب را به اراضی غیر از اراضی اولیـه کـه از منبـع آبـی مشـروب مـی      

این قانون هرگاه اشخاص متعدد در رودخانه، نهر، چشمه و یا  10انتقال دهند. بر اساس ماده 
باشـند و یـک یـا چنـد نفـر از آنهـا       داشـته  بهـا   آبقنات براي مشروب ساختن اراضی معینی 

بخواهند از حق مزبور براي مشروب نمودن زمین دیگر یا تغییر مجـراي اختصاصـی اسـتفاده    
کنند، شرکاي دیگر حق ممانعت نخواهند داشت. مشروط بر اینکه این اقدام ضرري متوجـه  

زمـین   حق ننماید. این قانون در واقع به رسمیت شناختن مالکیت مجـزاي آب و  اشخاص ذي
قـانون ثبـت اسـناد و امـالك     « 3عنـوان نمونـه مـاده    کد شد. بهؤبود که در قوانین بعدي نیز م

با تصریح بر عدم خلل ثبت ملک به حقوق کسانی کـه در آن ملـک مجـراي آب،     4»کشور
چاه یا قنات (اعم از دائر و بائر) دارند، به نوعی بر جدایی مالکیت آب از زمین و احتـرام بـه   

  صی آب تأکید نمود. مالکیت خصو
نقطه ثقلی در نظام حقـوقی آب در ایـران    5»اجازه تأسیس بنگاه آبیاري«تصویب قانون 

بود. از این زمان شاهد دخالت حاکمیت در مدیریت و نظـارت آب هسـتیم. بـر اسـاس ایـن      
قانون دولت مکلف شد تا یک بنگاه مستقل آبیاري را زیر نظـر وزارت کشـاورزي تأسـیس    

دولت به این عرصه در واقع نوعی پاسخ به ناکارآمد شدن نظام کهـن مـدیریت    نماید. ورود
گسـترش یافـت.    40آغـاز و در دهـه    30چاه عمیق بود که از دهـه   فناوريآب در اثر ورود 

بر اثر پایین بودن قیمت دالرهاي نفتی، حفر چاه عمیـق بـا    1337تا  1334هاي ویژه در سال به
هـاي   مقرون بـه صـرفه شـد. نتیجـه ایـن گـرایش بـه حفـر چـاه         استفاده از تجهیزات وارداتی 

به حقوق و مالکیت بهره برداران متقـدم   اندازي دست ها و انفرادي، آسیب به قنوات و چشمه
  بود. 
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به این دلیـل کـه    1340نظام ارباب رعیتی از اوایل دهه  از بین رفتناصالحات ارضی و 
سـهیم دانسـت،    مـدت و نگهـداري از قنـوات   مالک ناراضی و زارع بدون پول را در هزینه، 

خواسـت و   تأثیر مخربی بر نظام مدیریت آب نهاد. ایـن شـراکت میـان طـرف اول کـه نمـی      
 ،اي جز رها شدن بسیاري از قنوات نداشت. عالوه بـر ایـن   نتیجه ،توانست طرف دوم که نمی

اشـی از دالرهـاي   در مناطق حاصلخیز زارعین تازه مالک شده با استفاده از تجهیزات ارزان ن
دانسـتند و ایـن    تر و مقـدورتر از حفـر و نگهـداري قنـوات مـی      نفتی گزینه حفر چاه را ارزان
  ها را به دنبال داشت.   عامل رشد چشمگیر آمار چاه

، حفـر چـاه و   1»هـا و مراتـع   قانون ملی شدن جنگـل «با این وجود در همین مقطع زمانی 
وع اعالم کـرد کـه بـر کنـد شـدن تخریـب       آب در سطح وسیعی از کشور را ممنگردآوري 

ها اختصاص داشـت و   انقالب سفید به ملی شدن آب 10منابع آب زیرزمینی مؤثر بود. اصل 
هـا   ارت و حفاظـت از آب ـ، نظ2»ها نامه حفظ و حراست از آب تصویب«در پی آن بر اساس 

د از تأسـیس  بر عهده بنگاه مستقل آبیاري گذاشته شد. اختیـارات بنگـاه مسـتقل آبیـاري بعـ     
و  1342نامـه   وزارت آب و برق به عهده ایـن وزارتخانـه گذاشـته شـد. در تکمیـل تصـویب      

اختیـار   4»قانون حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی«، 3»قانون تأسیس وزارت آب و برق«
در برخی از مناطق را به عهـده وزارت آب و   تعیین حریم و ممنوع نمودن حفر چاه و قنات 

  و این قانون جانشین قوانین عرفی و مدنی پیشین شد. برق گذاشت 
قـانون آب و  «مدیریت آب در دوره قبل از انقالب اسالمی حوزه  ترین قانون در  جامع

بود. نکته شایان توجه در این قانون ظهـور نظـام حقـوق آب مبتنـی بـر       5»نحوه ملی شدن آن
ت در دسـت دولـت بـود و    برداري است. هدف این قـانون تمرکـز مالکیـ    صدور مجوز بهره

بحـث عــدالت تـوزیعی در اولویــت بعــدي قانونگـذار قــرار داشــت. البتـه در بخــش جــرایم     
نمایان است. محورهاي اصلی این قـانون   6هایی نیز در خصوص حفاظت از منابع آب دغدغه

  عبارتند از: 
دیدگاهی حاکمیتی داشـته و هرگونـه خریـد و    پیشین  هاي  در خصوص چاه 28ماده  −

                                                                                                                                        
  هجري شمسی 1341. مصوب 1
  هجري شمسی 1342. مصوب 2
  هجري شمسی 1342. مصوب 3
  هجري شمسی 1345. مصوب 4
  هجري شمسی 1347. مصوب5
   61-60-59. مواد 6
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هـاي متـاخر قانونگـذار     فروش آب را ممنـوع اعـالم کـرده اسـت. در خصـوص چـاه      
  دیدگاهی نظارتی دارد و چارچوبی را براي فروش آب مازاد بر نیاز ارائه داده است.  

هـاي   دلیل حفاظت از منابع موجود و یا اجـراي طـرح   تعیین مناطق ممنوعه آبی تنها به −
  آبیاري دولتی.  

بـردار جدیـد (نـه     ها یا قنـوات سـابق توسـط بهـره     چاهجبران خسارت کاهش آبدهی  −
  دولت) که نشان از ارجح بودن اعتبار حق تقدم زمانی نسبت به اعتبار پروانه دارد.  

ایـن قـانون در    25هاي خـانگی. بـر اسـاس مـاده      عدم لزوم اخذ پروانه حفر براي چاه −
چـاه مسـدود    برداران متقدم مجاور، صورت احراز ضرر چاه خانگی جدید براي بهره

اولویت زمانی براي تصرفات آب زیرزمینی لحاظ شده اسـت  بنابراین، اول، شود.  می
هاي زیرزمینـی آن را نـدارد. ایـن مـاده      حق مالکیت بر آب مالک زمین الزامًا دوم،و 

  هاي فراوانی را گشود.  باب سوءاستفاده
ابع ملـی  آن بـه منـ   افـزودن شـده و   گـردآوري  هـاي  سلب حق مالکیت افـراد بـر آب   −

سال بدون  4صورت رایگان در صورت بایر و مسلوب المنفعه شدن آن براي مدت  به
  نیاز به حکم دادگاه. 

لغو تعاریف حریم در قانون مدنی و تعریف چاه، قنات و مجرا توسـط وزارت آب و   −
هیدرولوژیک چاه عمیق و قاعده الضرر و الضـرار   هاي برق. در تعیین حریم واقعیت

  . مالك عمل بود
هـاي   با وجود جامعیت نسبت به قوانین متاخر، از ضـعف » قانون آب و نحوه ملی شدن«

بـرد. گشـوده بـودن     متاثر از تحوالت اجتماعی و اقتصادي رنج میهاي  کاستی درونی و نیز 
هاي خانگی بدون نیاز به مجوز، سلب حق مالکیت افـراد   باب سوءاستفاده از استثناء حفر چاه

المنفعه بـدون نیـاز بـه حکـم دادگـاه، ممنوعیـت برداشـت از سـفره آب          هاي مسلوب از چاه
گر بـازار   توجهی به دست تنظیم منفی بدون توجه به سفره باالدست، بیکارکرد زیرزمینی با 

مکانیسـم  نبـود   در تعیین محل مصرف بهینه بـا توجـه بـه ممنوعیـت خریـد و فـروش آب و       
ند. همچنـین در دهـه   هسـت  لـی ایـن قـانون   هـاي داخ  هاي ممنوعه ضعف بخشی به دشت تعادل
تـر شـدن حفـر چـاه و رونـق       هاي ارزي و یارانه انـرژي باعـث ارزان   از طرفی سیاست 1350

 ،ها بر اسـاس نـرخ تـورم    تخلفات گردید و از طرف دیگر عدم رشد میزان جرایم و مجازات
  بازدارندگی قوانین را کاهش داد. 
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هـاي   رود اصطالحاتی همچون انفال، ثـروت پس از وقوع انقالب اسالمی ایران شاهد و
دلیـل   هاي عمومی در قانون اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران هسـتیم کـه بـه        عمومی و آب

مسبوق به سابقه نبودن در متون حقوقی و نیز عدم تعریـف در قـانون جدیـد نـوعی ابهـام در      
ه از وقـوع  دلیـل شـرایط خـاص برآمـد     نظام حقوقی آب را به همراه داشت. عالوه بر این بـه 

صـورت   ها هستیم کـه اغلـب بـه    انقالب و نیز جنگ تحمیلی شاهد رشد حفر و قطر لوله چاه
 1340-55هـاي   هزار حلقه در سـال  50اي که حفر چاه از  گرفت. به گونه غیرمجاز انجام می

ایـنچ رسـید    10ایـنچ بـه    5و قطـر لولـه چـاه از     1355-60هـاي   هـزار حلقـه در سـال    105به 
  ). 1392(قاسمی، 

قانون توزیع عادالنـه  «آبی حوزه در پاسخ به این رفع ابهام و نیز ساماندهی هرج و مرج 
از طریق حفر هر نوع 2هاي زیرزمینی استفاده از منابع آب 3تصویب شد. بر اساس ماده  1»آبی

از کشور باید با اجازه و موافقت وزارت نیرو انجام  چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه 
شناسـایی طبقـات زمـین و     خصوصیات هیدرولوژي منطقه ( شود و وزارت مذکور با توجه به

و بینی شده در این قـانون نسـبت بـه صـدور پروانـه حفـر        زیرزمینی) و مقررات پیش هاي آب
برداري اقدام نماید. با وجود نیت قانونگذار در ساماندهی اوضاع آبی کشـور بـه دالیـل     بهره

 1360ذیل هدف مربوطه تأمین نشد که ثمره آن آغاز کاهش ذخـایر اسـتاتیک آب از دهـه    
  بود: 
است که بر اسـاس آن صـاحبان    3این قانون ناظر به تبصره ذیل ماده کاستی ترین  مهم −

انـد (اعـم از ایـن کـه      ه در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شدههایی ک کلیه چاه
برداري قرار گرفتـه یـا نگرفتـه باشـد) موظـف شـدند بـه وزارت نیـرو          چاه مورد بهره

بـا متخلفـین در حـالی صـورت      مـدارا  برداري اخذ نماینـد. ایـن   مراجعه و پروانه بهره
هـایی کـه از تـاریخ     چـاه  مقرر شد؛ 3»قانون آب و نحوه ملی کردن آن«گرفت که در 

شوند، بدون پرداخت هیچگونه  برخالف مقررات و بدون پروانه حفر می 14/7/1342
خسارت مسـدود و یـا بـه تشـخیص وزارت آب و بـرق مـورد اسـتفاده آبیـاري قـرار          

  گیرند. 
دیگـر نـاظر بـه سـکوت قـانون در خصـوص مسـائل مبتالبـه همچـون حـریم           کاستی  −

                                                                                                                                        
  هجري شمسی 1361مصوب 1.
  5به غیر از مستثنیات ماده  2.
  23ماده  2تبصره  3.
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مصارف جدید، کف شکنی و... بـود کـه بـاب صـدور     هاي جدید، تأمین آب با  چاه
  اي را گشود.  هاي سلیقه بخشنامه

بـر دولتـی نمـودن نظـام      توجه بود و صرفًا بردار کم هاي بهره این قانون به منافع تشکل −
مدیریت آب تأکید داشت. این تأکید با وجود کمک به رشد کشت و زرع روستایی 

  زیرزمینی کشور شد.  مدت سبب افت و کسري مخازن آب در کوتاه
تعریف مناطق ممنوعه بر اساس شاخص افـت سـطح ایسـتایی توسـط      1347در قانون  −

هاي ممنوعـه   تعریف دشت 1361گرفت. اما در قانون  وزارت آب و برق صورت می
  ثر از مسائل سیاسی و امنیتی بود. أفرآیندي مدیریتی و مت

هــاي  رفتـه رفتــه آسـیب   در پـی اتمـام جنــگ تحمیلـی و مقــارن بـا دوران ســازندگی     −
مدیریت بخشی آب آشکار و لزوم تدوین سند باالدست احسـاس شـد. ایـن نیـاز بـه      

: انجـام رسـید   بـه زیـر  با محورهـاي   1»هاي کلی نظام در مورد منابع آب سیاست«ابالغ 
، تـدوین برنامـه   برداشـت  وري، افـزایش  بهـره  تدوین نظام جامع مدیریت آب، ارتقاء

  شوند.  ه از کشور خارج میهایی ک جامع و مهار آب
با اهداف استراتژیک کاهش سـهم کشـاورزي از کـل     2»سند فرابخش آب«در پی آن 

 55درصد، افـزایش سـهم آب سـطحی در تـأمین منـابع بـه میـزان         87ها تا حداکثر  برداشت
سفانه این سند أدرصد و دو برابر شدن بازدهی هر مترمکعب آب کشاورزي تصویب شد. مت

هـایی همچـون رعایـت ظرفیـت تحمـل،       اجرایی نشد و پرداختن به ضرورت مترقی در عمل
  هاي انتقالی، اصالح ساختار مصرف و... معطل ماند.  نفعان در طرح رعایت حقوق ذي

قـانون تـأمین منـابع    «تـوان بـه    آب در دهه اخیر میحوزه برانگیز  از دیگر قوانین چالش
الحاق یک ماده به قـانون  «، 3»سرمازدگی مالی براي جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا

تبـدیل ادارات کـل   «، قـانون  4»وصول برخی درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین
هـاي فاقـد    قانون تعیین تکلیف چاه«و  5»اي استان هاي آب منطقه ها به شرکت امور آب استان

                                                                                                                                        
توسط رهبري تأیید و  1379به تصویب مجمع تشخیص نظام رسید و در سال 1377ها در سال  این سیاست 1.

  ابالغ گردید. 
  هجري شمسی 1382مصوب  2.
  هجري شمسی  1383مصوب  3.
  هجري شمسی 1384مصوب  4.
  هجري شمسی  1383مصوب  5.
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  اشاره نمود.  1»پروانه
تـأثیر ورود   انگر آن اسـت کـه تحـت   بررسی تطور تاریخی حکمرانی آب در ایران نشـ 

 -آبی طراحی شـده بـود   زیست جهانکه اغلب آنها توسط افرادي با  -هاي جدید تکنولوژي
مدیریت سنتی که مبتنی بر قاعده حریم و حقوق متقدمان و سازوکارهاي ریش سفیدي بـود  

انجـام   متعـددي گـزاري   قـانون ها اقدامات  رو شد. براي جبران این کژدیسی هبا کژدیسی روب
اما توان بازتعریف نظام حکمرانی آب بـر محـور پایـداري را نیافـت و بحـران کمـی و        ،شد

  کیفی آب در ایران را رقم زد که به اجمالی از آن در بخش آتی خواهیم پرداخت. 

  سیماي آب در ایران امروز. 2
  سیماي کمی آب. 1-2

ساالنه بارنـدگی   2میانگین بلندمدتاز دیرباز محدودیت منابع آب همراه ایرانیان بوده است. 
میلیمتر اسـت کـه کمتـر از یـک سـوم میـانگین جهـانی و یـک دوم قـاره           243در کشور ما 

آسیاست. عـالوه بـر کمبـود بارنـدگی، نـامتوازن بـودن توزیـع بـارش در سـطح کشـور نیـز            
 باشـد و  ها در نوار شمال غرب و غرب کشور مـی  اي که اغلب بارش ساز است به گونه مسئله

میلیمتـر در سـال    100بخش عمده ایران شامل مرکز، شرق و جنـوب شـرق بـارش کمتـر از     
  برد.  درصد آب با کیفیت کشور بهره می 30داشته و با وجود وسعت سرزمینی از تنها 

در اثر تغییرات اقلیمی این سهم اندك ایران از نزوالت آسمانی باز هـم رو بـه کـاهش    
میلیمتر رسانده است کـه در مقایسـه    203دگی در ایران را به بارن 3مدت نهاده و میانگین میان
  درصد کاهش دارد.   20با میانگین بلندمدت 
 14نیــز حکایــت از کــاهش  1393-94مــدت بارنــدگی در ســال آبــی  میــانگین کوتــاه

درصدي نسبت به میانگین بلندمدت دارد. بـا   21درصدي نسبت به میانگین مشابه سال قبل و 
هاي سمنان و خراسان شـمالی تـا    ن بارندگی در ایران این کاهش در استانتوجه به عدم تواز

  درصد نیز رسیده است.  40
(تـا پایـان    SPIبندي خشکسالی در سـطح کشـور بـر اسـاس شـاخص       بررسی نقشه پهنه

جز ترسالی متوسط در نـوار شـمال و شـمال غـرب      هدهد که ب ) نشان می1394اردیبهشت ماه 
                                                                                                                                        

  هجري شمسی  1389مصوب  1.

  ساله 46 2.
  ساله 37 .
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گیرند (سـازمان هواشناسـی کشـور،     طیفی از خشکسالی قرار می کشور سایر نقاط کشور در
1393 .(  

آن است که میـزان  بیانگر اي در کشور  تحلیل میزان تغییرات درازمدت آبدهی مشاهده
کـاهش بـه    درصـد  50بـا   1347-1348میلیون متر مکعب در سـال آبـی    120000آبدهی از 

تـوان در افـزایش    دالیل آن را مـی میلیون متر مکعب در سال رسیده است که  60000حدود 
  دما، کاهش بارندگی و افزایش تقاضا جستجو نمود. 

ها حاکی از آن اسـت   هاي سطحی کشور بر اساس شاخص رواناب تحلیل وضعیت آب
میلیارد متر مکعـب اسـت کـه در     52در حدود  1384-92هاي  که میانگین حجم آن در سال

  ). 1393دهد (مرکز آمار ایران،  را نشان می درصدي 42مقایسه با متوسط بلندمدت، کاهش 
حجـم آب قابـل    1392در سـال  » ریزي کالن منابع آب کشور گزارش برنامه«بر اساس 

میلیون متـر مکعـب    15125برداري،  تنظیم نسبت به حجم کل مخازن در حال ساخت و بهره
سـر از جملـه   هاي ثبت شده کشـور در کنواسـیون رام   کمبود داشته است. و بسیاري از تاالب

  رو هستند.   هارومیه، هامون، پریشان، گاوخونی و شادگان با بحران کمی و کیفی آب روب
هاي مختلف بـالغ   در حوضه 92-93مقدار کل منابع آب زیرزمینی کشور در سال آبی 

 28و  34هاي آبریز مازندران و مرکزي با دارا بـودن   باشد. حوضه می 1مترمکعب 996823بر 
باشـند. در ایــن سـال میــزان    درصـد داراي بـاالترین میــزان منـابع آب زیرزمینـی کشــور مـی     

میلیـون متـر مکعـب بـوده کـه در ایـن میـان         61407استخراج از منابع آب زیرزمینی بالغ بر 
از کـل اسـتخراج    درصـد  51مکعب و میـزان   میلیون متر 30934حوضه مرکزي با استخراج 

  کشور باالترین میزان استخراج را در کشور دارا بوده است. 
نیمـه   درصد 75ها عمیق و  چاه درصد 25مل آن است که در سراسر کشور أنکته قابل ت

هـاي عمیـق و    هاي کشور از طریـق چـاه   چاهبرداري  بهره درصد 75که  عمیق هستند درحالی
هـاي   گیـرد کـه نشـان از افـت تـراز آب      هاي نیمه عمیق صورت مـی  ق چاهاز طری درصد 25

  زیرزمینی دارد. 
بیشـترین   1392-93گانـه کشـور در سـال آبـی      هـاي سـی   بندي حوضـه  بر اساس تقسیم

 16میلیون متـر مکعـب متعلـق بـه حوضـه دریاچـه نمـک (        10232آب زیرزمینی با برداشت 
) برداشتکل  درصد3/0میلیون متر مکعب ( 1/195) و کمترین میزان با برداشتکل  درصد

                                                                                                                                        
  درصد چشمه.  18درصد قنوات و  4درصد چاه،  78به تفکیک منبع شامل  1.
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  متعلق به هامون هیرمند است. 
آب زیرزمینی در فارس بـه میـزان   برداري  بهرههاي کشور بیشترین میزان  در میان استان

میلیون  395مربوط به اردبیل با ، و کمترین میزان  درصد 13میلیون متر مکعب و سهم  7996
  شود.  میمشاهده  درصد 6/0متر مکعب و سهم 

 میلیـون متـر   15000از منابع آب زیر زمینی از برداشت با توجه به آنچه گفته شد میزان 
افـزایش   1392-93میلیون مترمکعب در سال آبـی   61407به  1351-52مکعب در سال آبی 

هـاي زیـر    دهـد. بـر همـین اسـاس میـزان مصـرف آب       برابري را نشان می 1. 4یافته که رشد 
میلیـون متـر    55288بـه   51-52میلیون متر مکعـب در سـال آبـی     14960زمینی در کشور از 

دهـد. (دفتـر مطالعـات پایـه منـابع آب       برابـري را نشـان مـی    4مکعب افزایش یافته که رشـد  
هاي زیرزمینی کشور سیر نزولی  ویژه در دهه اخیر تراز آب سفره ). در نتیجه به1394کشور، 

و دریـاي عمـان) کـاهش یافتـه اسـت (دفتـر        متـر (در حوضـه خلـیج فـارس     184داشته و تا 
هـاي زیـر    ). نتیجه ایـن سوءبرداشـت و افـت تـراز آب    1393مطالعات پایه منابع آب کشور، 

و نیـز قـرار   آنهـا   آبی آبی یا بی درصد از کاریزهاي کشور، کم 60زمینی، فقدان آب حدود 
ــرفتن  ــه و    291گ ــرایط ممنوع ــور در ش ــت کش ــت    62دش ــی اس ــرایط بحران ــت در ش دش
  ). 1392(قاسمی

مل برانگیز آن است که مقایسـه نقشـه پـراکنش جمعیـت شـهري و نیـز اراضـی        أنکته ت
هـاي   عمده کشاورزي و واحدهاي صنعتی کشور حاکی از هم پوشانی این منـاطق بـا دشـت   

  ممنوعه و بحرانی دارد. 
هاي ایـران و چرایـی آن برخـی از کارشناسـان      هاي آب و دشت وضعیت سفرهبیان ر د

داننـد. امـا    اي و تغییر میزان و الگوي بـارش مـی   عامل اصلی را تغییر اقلیم و خشکسالی دوره
هاي بحـران تلقـی شـود، امـا      تواند یکی از پیشران نگارندگان معتقدند با اینکه تغییر اقلیم می

ریت آب است. پشتیبان این ادعا آن است که بـر اسـاس گـزارش دفتـر     عامل اصلی سوءمدی
درصدي بارش، با  6) در مقابل کاهش تنها 1393مطالعات پایه شرکت مدیریت آب ایران (

رو هسـتیم.   ه) روبـ 1393هـاي سـطحی (سـالنامه آمـاري     درصـدي حجـم روانـاب    42کاهش 
ش جمعیـت، مهـاجرت و الگـوي    هاي اصـلی یعنـی افـزای    سمت پیشران اي که ما را به مقایسه

هـا و   رویه اراضی کشاورزي، کاهش تغذیـه آبخـوان   نامناسب بارگذاري جمعیت، توسعه بی
  دهد.  هاي متعدد و... سوق می قطع حقابه طبیعت، سدسازي
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 سیماي کیفی آب. 2-2

سفانه نگارنـدگان تـاکنون بـه گـزارش جـامعی در      أاهمیت موضوع کیفیت آب مت رخالفب
انـد. مطالعـه    مدت و در همه نقاط کشور برخـورد ننمـوده   در بازه میان خصوص کیفیت آب

 زیـر ) نشـانگر مـوارد   1386و  1387زیسـت (  هاي محدود سازمان حفاظت از محیط گزارش
هـاي   هاي آبریز از نظر پارامتر ارتوفسفات در بخش جنوبی حوضه است: کیفیت آب حوضه

است و به سـختی   IIIصلی در حد کالس هاي ا ارومیه، کرخه، گرگان رود و اغلب رودخانه
هـاي باالدسـت حوضـه     جـز نقـاطی در بخـش    هباشد. از نظر پارامتر نیترات بـ  قابل استفاده می

است و بیشتر استانداردهاي اسـتفاده   1Bکرخه و سفیدرود، عموم منابع در حد کالس کیفی 
باشـد در   مـی  تیهـاي صـنع   کـه عمـدتا ناشـی از فعالیـت     BODمفید را داراست. مقدار پارامتر

هاي قابل توجهی در نواحی شمال و شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور باال بـوده   پهنه
و کیفیت آب بر اساس این پارامتر غیرقابل استفاده یا به سختی قابـل اسـتفاده اسـت. از نظـر     

هـا کیفیـت    هاي آبریز اغلب مطلوب اسـت. در اکثـر حوضـه    کیفیت آب حوضه ،DOپارامتر
هـاي صـنعتی و فاضـالب انسـانی غیرقابـل       پارامتر کلیفرم ناشی از تخلیه پساب آب به لحاظ

  استفاده و یا به سختی قابل استفاده است.  
طور که پیشتر آمد بخش عمـده نیـاز آبـی کشـور از منـابع آب زیرزمینـی تـأمین         همان

شـاخص  شود که این منابع هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی در حال نـزول بـوده و    می
کشور نشانگر وجـود وضـعیت نـامطلوب در     2هاي درجه  پایداري کیفی آبخوان در حوضه

  هاي کشور است.   مورد از آبخوان 5 1حداقل
هـاي خـاك و هـوا بـر کیفیـت       شناسی و آالینـده  با وجود اینکه برخی سازندهاي زمین

وا هسـتند کـه علـت    آ باشند، اما نگارندگان با آن دسته از کارشناسانی هم منابع آب مؤثر می
هـاي خـانگی، صـنعتی و     عمده افت کیفیت منابع آب کشور را عدم مدیریت صحیح پسـاب 

  دانند.  کشاورزي می
شهر کشور تحت پوشش تأسیسات آب شـرب   1082) 1391بر اساس سالنامه آماري (

درصـد از جمعیـت شـهري کشـور      39شهر انشعاب فاضالب دارنـد. لـذا تنهـا     263هستند و 
آوري و دفـع بهداشــتی فاضـالب قــرار دارنـد. و دفــع مــابقی     خـدمات جمــع تحـت پوشــش  

                                                                                                                                        
ها و بسـنده بـودن    دلیل فقدان اطالعات رسمی در خصوص وضعیت کلیه آبخوان استفاده از قید حداقل به 1.

  آبخوان کشور است.  10مطالعات به 
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 74هاي کشور نیـز   هاي جذبی است. از مجموع بیمارستان هاي خانگی از طریق چاه فاضالب
ها مدیریت مطلـوب فاضـالب دارنـد. در خصـوص فاضـالب صـنعتی، در        درصد بیمارستان
 42بـرداري رسـیده،    بـه بهـره  خانـه   تصـفیه  144ها و نـواحی صـنعتی کشـور     مجموع شهرك

خانه در مرحله طراحی است. در بخـش کشـاورزي    تصفیه 62خانه در دست ساخت و  تصفیه
صورت زهاب اسـت کـه بـا توجـه      درصدي آب مصرفی به 30برآوردها حاکی از بازگشت 

تـن کـود شـیمیایی تنهـا در     1633822به سهم غالب این بخش در آب مصرفی و نیـز توزیـع   
هـاي کشـاورزي دارد.    هاي ناشـی از پسـاب   از جدي بودن موضوع آلودگینشان  1391سال

مقایسـه ایــن ارقــام بــا سـطح زیــر کشــت ایــران، سـهم جهــانی ایــران در تولیــد محصــوالت    
کشاورزي و سهم بخش کشاورزي در اقتصاد ملـی و نیـز افـت کیفیـت منـابع آبـی نشـان از        

  بخش کود و سم دارد. ویژه در  هاي بخش کشاورزي به ضرورت بازنگري در سیاست
اي  برآیند آنچه گفته شد تبدیل موضوع افت کیفی منابع آب به مسئله اسـت. بـه گونـه   

در خصـوص پایتخـت ایـران     1394طور خاص از مـرداد   که موضوع افت کیفی منابع آب به
در دسـتورکار شـوراي عـالی    » طرح مقابله با آلودگی منابع آب شرب شهر تهـران «در قالب 

  نهاد کشوري و لشکري قرار گرفته است.   18شور و امنیت ملی ک

  سیماي مصرف آب. 3-2

) میزان کل مصارف کشور در سال پایـه آبـی در   1394مطابق آمارهاي رسمی وزارت نیرو (
 40هـاي زیرزمینـی و    درصـد آن از منـابع آب   60میلیارد متر مکعـب اسـت کـه     100حدود 

  شود.   درصد توسط منابع آب سطحی تأمین می
کننده منـابع آب کشـور اسـت     درصد بزرگترین مصرف 90بخش کشاورزي با حدود 
درصـدي   20). بخشـی از ایـن سـهم نـاظر بـه افـزایش       1393(مهندس مشاور مهـاب قـدس،   

اسـت (اتـاق بازرگـانی، صـنایع،      1370-90هـاي   هاي زیر کشت کشور در فاصله سـال  زمین
ــران،   ــادن و کشــاورزي ای ــا علــت اصــلی را ب 1392مع ــره ) ام ــد در شــاخص به وري آب  ای

طـوري کـه بـه     درصد اسـت بـه   40آبیاري در کشور کمتر از بازده کشاورزي جستجو کرد. 
تـر از   شود کـه پـایین   گرم محصول تولید می 1000تا  800ازاي هر مترمکعب آب در حدود 
ا بـ  1400مل این است که براي تأمین امنیت غذایی تا سال أمیانگین جهانی است. نکته قابل ت

درصـدي   100تـا   60توجه به رشد جمعیت و محدود بودن منابع آبی کشور نیازمنـد بهبـود   
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کیلـوگرم محصـول بـه ازاي هـر مترمکعـب آب       6/1وري آب و تولید حداقل  شاخص بهره
  ). 1393هستیم (حیدري، 

و  درصـد  43هـاي سـطحی    در تأمین منابع آبی، در بخش شـرب در شـهرها سـهم آب   
و سـهم   درصـد  17هـاي سـطحی    و در روسـتاها سـهم آب   درصـد  57هاي زیـر زمینـی    آب
 27است و در بخش صنعت سـهم آب سـطحی حـدود     درصد 83هاي زیرزمینی بالغ بر  آب

  ). 1394باشد (وزارت نیرو،  میدرصد  73و سهم آب زیرزمینی بالغ بر درصد 
سـت  مند از منـابع بهبـود یافتـه آب آشـامیدنی بـر اسـاس گـزارش نخ        درصد افراد بهره

هـا و   درصـد شهرنشـین   57/98درصـد اسـت کـه     81/96) 1391بانی سـالمت کشـور (   دیده
  گیرد.  درصد روستاییان را در برمی 91/92

ریزي کالن آب و  دفتر برنامه» گزارش میانکار مصارف آب شرب و صنعت«بر اساس 
درصـد توسـط    18درصد حجم کل فـروش آب توسـط جوامـع شـهري و      82) 1392آبفا (

درصـدي مربـوط بـه آب بـدون      9/31وستایی مصرف میشود. نکته قابل تامل آمار جوامع ر
  گیرد.  ها و تأسیسات آب شرب است که موارد اتالف را در بر می درآمد در شبکه

  جهانبررسی تطبیقی وضعیت آب در ایران و . 3
. 1میلیـارد متـر مکعـب اسـت     130پـذیر ایـران در حـدود     هاي تجدیـد  میانگین بلندمدت آب

و از لحـاظ سـرانه    50کشور از نظر برخورداري از منـابع آب در رتبـه    180شور ما در بین ک
  گیرد.  قرار می 112مترمکعب در رتبه  1704منابع آب با 

شود که بـر   هاي تجدیدپذیر کشور مصرف می درصد از آب 85در حال حاضر حدود 
مرحله بحران قرار دارد  کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد درنمودار  اساس شاخص 

  . 2)1393(مکنون، 
لیتـر   204میانگین سرانه مصرف آب شرب در ایـران   3جهانی بر مبناي گزارشات بانک

                                                                                                                                        
کارشناسـان در حـال حاضـر    پذیر ایران است.  میلیارد مترمکعب میانگین بلندمدت حجم آب تجدید 130. 1

درصـد کمتـر    25دلیل تغییر میزان و الگوي بارش و بیش از آن سوءمدیریت و مصرف آب تـا   این رقم را به
  زنند.  تخمین می

پـذیر وضـع    هـاي تجدیـد   اي در خصوص میزان اسـتفاده از آب  گانه بندي سه . کمیسیون توسعه پایدار طبقه2
درصد خطرپذیر و مصرف  40تا  20درصد پایدار، مصرف  20ز کرده است که بر اساس آن مصرف کمتر ا

  درصد بحران نامیده شده است.  40بیش از 
هایی در آمار ارائه شده توسط مرجع ملی با جهانی وجود دارد. در این زیـر   ها تفاوت . در برخی از شاخص3

  شده است.  بخش با هدف فراهم ساختن امکان مقایسه برابرسنجی به آمار جهانی گواهی داده
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)، آمریکـا  326یافتـه همچـون کانـادا (    در روز است که نسبت به برخی از کشورهاي توسـعه 
)، یونـان  200) کمتر و از کشورهایی همچـون اسـپانیا (  213) و ایتالیا (252)، سوئیس (295(
) بیشـتر  112) و بلژیـک ( 129)، آلمان (139)، فرانسه (153)، انگلستان (164)، سوئد (175(

  است.  
علــت فقــدان منــابع  ین، کویــت، عمــان، قطــر، عربســتان و امــارات بــهکشــورهاي بحــر

رو هستند کـه در آن میـزان مصـرف بیشـتر از منـابع       هاي روب ویژهجایگاه تجدیدپذیر آب با 
  ها مقدور شده است.   کن آب در دسترس بوده و از طریق استفاده گسترده از آب شیرین

ی بـه آب سـالم، بـا برخـورداري     ایران از نظر شاخص میزان دسترسی جمعیت روسـتای 
درصد جمعیت روستایی از آب بهبود داده شده آشـامیدنی بـاالتر از میـانگین جهـانی      7/91
ــه ( 52/81( ــانگین خاورمیان ــاخص در    73/82) و می ــن ش ــران در ای ــاه ای ــرار دارد. جایگ ) ق

درصـد) و   96/46(جهـان   درصـد، بـاالتر از میـانگین    97//7خصوص جمعیت شهري نیز بـا  
  باشد.  درصد) می 63/94نگین خاورمیانه (میا

ــه  2012مطــابق آمــار رســمی بانــک جهــانی (  ) ایــران در شــاخص درصــد دسترســی ب
ــاز  ــاالتر از میــانگین جهــانی (  100از  89/4تســهیالت پســاب داراي امتی  61/63اســت کــه ب

  باشد.  درصد) می 98/87درصد) و میانگین خاورمیانه (
، 70شـاورزي، شـرب و صـنعت بـه ترتیـب      میانگین جهـانی مصـرف آب در بخـش ک   

یـافتگی کشـورها دارد. بـه     است. این نسبت ارتباط معناداري با سـطح توسـعه   32/2و  63/11
تر با کسر از سهم بخش کشاورزي، سـهم بیشـتري از آب    یافته اي که کشورهاي توسعه گونه

عنـوان مثـال    . بـه می انجامـد نمایند که به ارزش افزوده بیشتر  را در بخش صنعت مصرف می
درصــد در  70و  18، 4/12سـهم بخــش کشـاورزي، شــرب و صـنعت در فرانســه بـه ترتیــب    

درصـد، در کـره    76/0و  26/5، 95/93درصـد، در پاکسـتان   72/10و  46/15، 72/73ترکیه
درصد و در چـین   55/17و  32/19، 13/63درصد، در ژاپن 97/11و  99/25، 03/62جنوبی 

باشد. در ایـران سـهم ایـن سـه      نابع آب استحصال شده میدرصد م 21/23و  12/12، 61/64
اسـت کـه بـا میـانگین جهـانی و میـانگین کشـورهاي در حـال          12/1و  65/6، 18/92بخش 

  توسعه بسیار فاصله دارد و به الگوي کشورهاي توسعه نیافته نزدیک است. 
وري آب نمایانگر میزان تولید ناخالص داخلی به ازاي هـر مترمکعـب آب    بهرهچالش 

خشـک کـه آب (و نـه زمـین) نهـاده       ویژه در کشورهاي خشک و نیمه است. این شاخص به



  185 گذاري آب در ایران   شناسی سیاست آسیب

ایـران در  جایگاه  2014تا  1977هاي  است. در فاصله سال شایسته کمیاب تولید است؛ بسیار 
دالر به ازاي هر مترمکعب آب رسـیده   75/2دالر به  46/2این شاخص با افت و خیزهایی از 

دالر در ژاپـن،   1/52دالر در فرانسـه،   1/71دالر و  14است که در مقایسه با میانگین جهانی 
دالر در  6/15دالر در کانــادا،  1/28دالر در آمریکــا،  7/29دالر در کــره جنــوبی،   8/45

باشـد و نشـان از اتـالف منـابع      نازل مـی  دالر در چین بسیار 2/8دالر در برزیل،  2/15ترکیه 
  ). World Development Indicators,2015محدود آبی دارد (

 ها   چالش. 4

ها به دو سـطح بخـش و فـرابخش کمـک      توانیم از تقسیم چالش هاي آب می چالشبیان در 
  بگیریم:  

  بخش. 1-4

بـا  » پروانـه هاي فاقد  قانون تعیین تکلیف چاه«تصویب برخی قوانین موضوعه همچون  −
کننـدگان   ادواري را بـا احـداث  سـازش   پاك کردن صورت مسئله جرایم آبی، بـاب 

برپـایی   ،پیشـگامان  اند. این قوانین عالوه بر آسیب به حقوق هاي غیرمجاز گشوده چاه
زمـان حفـر و وضـعیت چـاه بـه لحـاظ        پیرامـون  سـازي تقلـب   و نیـز زمینـه   کشمکش

تعرض به پیامدهاي حساسیت جامعه و فرد را نسبت به  ،شناختی شناختی و روان جامعه
هـایی از   که رویه موجود در بخش گفتبرد. شاید بتوان اینگونه  منابع آبی از میان می

  گردد.  میگرفتن پروانه امید بخشودگی و با  سرپیچیبه وادار نمودن جامعه، سبب 
ار حقـوقی و  برخی از قوانین موضـوعه سـبب گسسـت در منطـق راهکـ     انجام نارساي  −

قـانون تعیـین   «هـاي مـاده واحـده     عنـوان مثـال تبصـره    ایجاد چالش گردیده اسـت. بـه  
گذاشـتن  الزام به اجراي آبیـاري تحـت فشـار،     پیرامون» پروانهبدون هاي  تکلیف چاه

هـا و تحویـل حجمـی آب کشـاورزي و برقـی کـردن تمـام         کنتورهاي هوشمند چـاه 
  . اند فراموش شدههاي آب کشاورزي  چاه

هـاي   سازوکار حل اختالف ایجاد کمیسیون اسـتانی رسـیدگی بـه امـور آب     پیرامون  −
بینی شده است که مرکب از یک نفر قاضی، یک نفر نماینده سازمان  پیش 1زیرزمینی

                                                                                                                                        
  هجري شمسی 1389برداري مصوب هاي فاقد پروانه بهره قانون تعیین تکلیف چاه 5. تبصره 1
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اي استان تشکیل اسـت و   کشاورزي استان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقهجهاد
طبیعـت در ایـن   آب بهـاي   ان مدافععنو زیست به اي از سازمان حفاظت محیط نماینده

  کمیسیون حضور ندارد. 
قـانون  «پایـه  ، حوضه آبریز است. امـا بـر   جهان مدیریت آب درسامانه واحد آزموده  −

واحـد  » اي اسـتان  هـاي آب منطقـه   هـا بـه شـرکت    تبدیل ادارات کل امور آب اسـتان 
 پیرامـون کشـمکش  مدیریت آب کشور استان تعریف شد که سبب تشدید رقابـت و  

  تخصیص منابع آبی و تشدید فشار شده است. 
مراحلـی بـدانیم کـه از تشـخیص مسـئله و       ندهردربرگیگذاري عمومی را  اگر سیاست −

قرار گرفتن در دستورکار، تدوین سیاست، اجراي سیاست، ارزیابی سیاسـت و تغییـر   
یت تواند به مشـروع  مراحل میهمه نفعان در  ذيهمکاري سیاست تشکیل شده است، 

حکمرانـی  جایگاه سیاست کمک نموده و امکان حل مشکل را فراهم نماید. بررسی 
قوه قضـائیه و قـوه مقننـه در سـامان     همکاري دهد که از سویی  آب در ایران نشان می

نفعان بخـش خصوصـی    مسئله آب نیاز به تقویت دارد و از طرف دیگر از ظرفیت ذي
متکـی   است و مـدیریت آب عمـدتاً   و نهادهاي مدنی استفاده مناسب صورت نگرفته

  بر سیستم باال به پایین است.  
هاي آبـی در کشـور مبتنـی بـر تقاضـا       سیاست تر کن! چو دخلت نیست، خرج آهسته −

شود و این مسئله سبب وارد شدن فشار بـه منـابع آبـی کشـور شـده اسـت و        تنظیم می
امکـان عرضـه   «اي هاي آبی بر مبنـ  براي کاهش این فشار، تغییر رویه و تنظیم سیاست

  شود.   توصیه می» پایدار
فنــاوري، تمرکــز بــر واردات فنــاوري و غفلــت از فنــاوري بــومی یکــی از حــوزه در  −

بر بودن، ابداع شـدن توسـط    دلیل سرمایه ها به مشکالت آبی کشور است. این فناوري
کمبـود  ایـران و  آب وهـواي  تناسب بـا  بنابراین نبود متفاوت و  زیست جهان افرادي با

نظـام حکمرانـی آب    ،ور نیستند. همچنـین بـا ورود خـود    هادهاي متناسب با آن بهرهن
هاي بومی چون قنات و کـاریز را بـه محـاق     رو کرده و فناوري هسنتی را با چالش روب

  اند.  برده
هاي متولی هماهنگی الزم وجود ندارد. ایـن مسـئله سـبب     در بخش آب میان دستگاه −

آن اقـدامات  جبـري  سازماندهی شده است که از جمله نتایج بندي  سرهمایجاد نوعی 
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  است.  ناسازگارموازي و 
آب از جملـه نقـاط ضـعف    حوزه آمار و اطالعات به روز، شفاف و کارآمد در نبود  −

ــاي بخــش   ــدگان حــاکی از بن ــه شخصــی نگارن هــایی از  جــدي کشــور اســت. تجرب
د اسـت کـه اجمـاعی    و غیـر روزآمـ  نادرسـت  هاي کالن بر اسـاس آمـار    ریزي برنامه

 ،طـور مثـال   وجـود نـدارد. بـه   انـدرکار   دسـت هـاي   آن میـان دسـتگاه  درستی  پیرامون
هاي مختلف در مصارف آب کشور اختالف نظـر   آمار مربوط به سهم بخش پیرامون

ــان وزارت  کشــاوزي از ســویی و وزارت نیــرو و ســازمان حفاظــت   جهــادجــدي می
حـوزه  آرا و اقـدام در ایـن   راکندگی پزیست از دیگر سو وجود دارد که سبب  محیط

کـاوي آب و ابرهـاي    سازي نظـام داده  شده است. این موضوع نشان از ضرورت فعال
  ): 1394اطالعاتی ذیل عناوین زیر دارد (اکبري، 

  برداشت و ثبت اطالعات آبی و آبیاري (ابر اطالعات آبیاري)   −
  هاي زراعی)   ینهاي کشاورزي (ابر اطالعات زم برداشت و ثبت اطالعات زمین −
  برداشت و ثبت اطالعات جغرافیایی و خاك (ابر اطالعات خاك)  −
  برداشت و ثبت اطالعات هواشناسی (ابر اطالعات زمانی / مکانی هواشناسی)   −

  فرابخش. 2-4

ــالش   ــم چ ــراي فه ــومی در       ب ــارچوب مفه ــه از دو چ ــایلیم ک ــطح م ــن س ــاي آب در ای ه
  گذاري عمومی استفاده کنیم.   سیاست

گذاري عمومی اسـت کـه توسـط شـافریتز و بریـک       سیر دکترینی از سیاستنخست تف
. فلسـفه شـیوه   1پـردازد  ارائه شده است و به توضیح ارتباط میان فلسفه، دکترین و سیاست می

اندیشیدن است و براي تبدیل شدن به عمل به یک دکترین (آموزه) نیاز دارد. این دکتـرین،  
کنـد و از درون   آلود و نظري را عملیاتی مـی  ه ابهامیک فلسفه گسترده است و فلسفراستاي 

آید. بنـابر ایـن هـر برنامـه و سیاسـت عمـومی        هاي خاص بر می ها و سپس برنامه آن سیاست
برآمده از یـک   اي از یک دکترین حاکم و دکترین نیز ضرورتًا عبارت است از زیرمجموعه

  فلسفه است.  

                                                                                                                                        
گیري از ایده طـرح شـده در تـامالت شـفاهی دکتـر حمیدرضـا ملـک محمـدي بـه           . این سه گانه را با وام1

  چهارگانه فلسفه ـ پارادایم ـ سیاست ـ برنامه گسترش دادیم. 
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هـاي تصـویري از    ها، نظام پیر مولر است. مرجعیت 1دومین چارچوب مفهومی مرجعیت
پیرامون را شناخت و آن را موضوع تفسـیر یـا   جهان  توان واقعیت هستند که به واسطه آن می

هـا در ابعـاد    هاي شـناختی اقدامنـد. وجـود مرجعیـت     ها بنیان تغییر قرار داد. در واقع مرجعیت
دگی انسـانی کارآمـد دارد و نبـود یـا     هـاي زنـ   کالن و بخشی و هماهنگی آنها نشان از نظام

گـذاري   هـا در یـک جامعـه انسـانی کـار را بـراي سیاسـت و سیاسـت         تعارض میان مرجعیت
  ). 51-58: 1378نماید (ر. ك: مولر،  برانگیز می چالش

فصل مشترك این دو چارچوب مفهـومی آن اسـت کـه هـر سیاسـت و برنامـه خـاص        
دیگـر مرجعیـت خـاص اسـت. نتـایج منطقـی        برآمده از یک فلسفه و دکترین و بـه عبـارت  

براي فهم یک سیاست عمومی و اقـدام و یـا عـدم    نخست برآمده از این گزاره آن است که 
فه و دکتـرین و مرجعیـت اسـت.    سـ اقدام دولت نیاز به آگاهی از پیش زمینه آن در سـطح فل 

بـه تغییـر در    از آن بایـد برخاسـته  هـا و اقـدامات    دوم آنکه براي تغییر یک سیاست و برنامـه 
فلسفه، دکترین و مرجعیت اقدام کرد. به عبارت دیگر بدون تغییـر فلسـفه و مرجعیـت تغییـر     

دهد یا بنایی بـر آب اسـت. سـوم اینکـه بـراي کارآمـدي یـک         در سطح سیاست یا رخ نمی
مرجعیـت و فلسـفه و دکتـرین     پیرامـون  و توافـق همگانی سیاست نیاز به درگرفتن گفتگوي 

ها و اقدامات جزر و مدي و یا متنـاقض   شاهد سیاست وگرنهعان بخش است. نف میان همه ذي
هایی که هر یک بنیان شـناختی متفـاوتی از واقعیـت دارنـد و      ها خواهیم بود. دستگاه دستگاه
گزیننـد. ایـن مسـئله را بـا      و گاه در تضاد با دیگري بر مـی گوناگون سیاست و اقدام  بنابراین

هـاي   تر خواهیم یافت. به این دلیل که در بـازه  بغرنج ،دتی سیاستیم قطع دادن با پدیده کوتاه
شاهد  ـ  کشد سال) می 8یا  4که حداکثر به عمر یک دولت ( ـ  ها مدت مدیریت زمانی کوتاه

هاي اقدام عمومی هستیم. و این مسئله تغییرات حاد سیاستی را بـه دنبـال دارد.    تغییر مرجعیت
هـا در   نگی در مرجعیت بخش نیاز به هماهنگی در مرجعیتچهارم اینکه عالوه بر لزوم هماه

  سطح کالن هستیم.  
تـوان بهـره بـرد. نخسـت      از مباحث نظري گفته در فهم وضعیت کنونی آب کشور مـی 

رسد مرجعیت توسعه ایران در سطح کالن بر مبناي پایـداري شـکل نگرفـت     آنکه به نظر می
کشـور مرجعیتـی رشـدگرا و اقتصـاد      هـاي اقتصـادي   که بخش است. به همین دلیل درحالی

هاي دیگري همچون سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت بـر توسـعه پایـدار         محور دارند بخش
                                                                                                                                        
1. Référentiel 
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کننـد.   هاي دوگانه همچون دو خط موازي یکدیگر را قطع نمـی  تأکید دارند و این مرجعیت
کشـاورزي بـر گسـترش     جهـاد زیست نیز مرجعیت وزارتخانـه   عالوه بر این در بخش محیط

زي و خودکفایی غذایی قرار گرفته است که با توجه به وضعیت کمـی و کیفـی آب   کشاور
  با مرجعیت پایداري هماهنگی ندارد. 

  بندي جمع
اوج گرفتن فریادهاي العطش که این روزها از جاي جاي ایران برخاسـته اسـت نشـان از آن    

از تجربه تـاریخی ایرانیـان اسـت..    در علت و درمان،دارد که این خشکسالی چیزي متفاوت 
هـاي بخشـی توسـعه     درمانی که به باور نگارندگان این گزارش از مسیر هماهنگی مرجعیـت 

هـاي جامعـه اعـم از کشـاورزي، صـنعت، تجـارت،        اي کـه همـه بخـش    گذرد. بـه گونـه   می
از سـ  بهداشت و درمان، محیط زیست و... بر نقطه لزوم پایداري در توسعه به اجماع رسیده و

هماهنگی کوك نمایند. براي تحقق این مهم نیازمنـد تغیییـر مبنـاي مـدیریت آب کشـور از      
سوي عرضه محوري هستیم. همچنین نیازمنـد آنـیم کـه بـدانیم چقـدر آب       تقاضا محوري به

داریم و سپس براي این میزان محدود آب اقدام به تدوین برنامـه توسـعه بخـش و فـرابخش     
  نماییم. 

میلی لیتر و میانگین بلندمـدت منـابع آبـی     243ن بلندمدت ساالنه بارشدر ایران میانگی
 850که میـانگین بـارش در دنیـا     میلیارد متر مکعب در سال است. در حالی 130تجدید پذیر

پذیر در کشورهاي پرآب و پردرآمدي چون برزیـل، روسـیه،    میلی لیتر است و منابع تجدید
میلیارد متر مکعب و حتـی همسـایه مـا     2800و  2900، 4200، 8200کانادا و چین به ترتیب 

  پذیر برخوردار است.   میلیارد متر مکعب بیشتر از ما از منابع آبی تجدید 70ترکیه نیز 
میلیـون، سـرانه آب نیـز     75میلیـون نفـر بـه     10سال گذشته با رشـد جمعیـت از    90در 

مترمکعـب   1704ر از هاي آغازین قرن بـه کمتـ   متر مکعب در سال 13000کاهش یافته و از 
مترمکعـب   1400شمسـی بـه کمتـر از     1400شـود کـه در سـال     بینی می رسیده است و پیش

  برسد. 
تجربه نشان داده است که نسبت مستقیمی میان آب و توسعه وجود دارد و کشـورهایی  

از منابع آبی قابل دسترس بیشتري نیز برخوردارند. به همین دلیل اسـت  همگی باالتر  GDPبا 
مستثنی نبـوده و  روش کشورها به جستجوي منابع آبی بیشتر برمی آیند و ایران نیز از این که 

در دستورکار دولت ایران  1370ویژه از دهه  سدسازي و انتقال آب که بههاي  جنبشنیست. 
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شـود کـه    قرار گرفت نشانی از تالشی به حق براي توسعه است. اما مشکل از آنجا ایجاد مـی 
  یل به توسعه به بهاي نادیده انگاشتن طبیعت انجام گیرد. این تالش براي ن

در واقع آنچه فریادهاي العطش را برانگیخته است نه خشکی تـاریخی سـرزمینمان کـه    
  سوء مدیریت مصرف است. خشکی ایران امروز ما ناشی از دو عامل عمده است: 

اي ناشـی از   نخست آنکه اقلیم کره زمـین بـه دالیلـی همچـون انتشـارگازهاي گلخانـه      
 3تـا   5/1هاي صنعتی و... تغییر کرده است. در نتیجه با افزایش  هاي فسیلی، دامداري سوخت
  اي دما، تغییر الگوي بارش، افزایش تبخیر و... روبرو هستیم.   درجه

هـاي توسـعه    رویـه آب در طـی طـرح    تر آنکه سوء مصـرف و برداشـت بـی    دوم و مهم
هـاي آبـی در    رتبه ایران را در بحث مدیریت اکوسیستم ناپایدار رمق زمین را کشیده است و

هــاي زیــر زمینــی نیزعنــوان  ســفانه در مصــرف آبأرســانده و مت 130کشــور بــه  132میــان 
تـوان   مـی صورت زیر  بهرا ترین عوامل این مشکل  ترین را نصیب ما نموده است. مهم مخرب

  برشمرد:

  کشاورزي ناپایدار

ایی در درجـه اول و سـپس اشـتغال سـبب شـده      رشد جمعیت و نیاز آن به مـواد غـذ   .1
هاي بخش کشاورزي بر پایه توسـعه کشـاورزي آبـی قـرار گیـرد.       است که سیاست

هــاي عظــیم  توسـعه کشــاورزي آبــی در اقلــیم خشــک ایـران نیازمنــد اجــراي طــرح  
هـاي   رویه از آب هاي مختلف آبریز و برداشت بی سدسازي و انتقال آب بین حوضه

ــی اســت و نتی ــاگزیر جــه زیرزمین ــدم   ن ــی و ع ــاورزي آب ــعه کمــی بخــش کش توس
گذاري پایدار در بخش منـابع آبـی، دسـتیابی بـه رشـد اقتصـادي و تسـکین         سیاست

و معکـوس  محیطـی   زیسـت مدت و بـروز مشـکالت    مشکالت افراد محلی در کوتاه
در  آشـکارا اي کـه خـود را    مـدت اسـت. نتیجـه    شدن نمودار رشد اقتصادي در میان

سـد بـر روي حوضـه آبریـز نگـین       95دهـد. احـداث    بحران دریاچه ارومیه نشان می
درصدي حجـم و سـطح آب    80فیروزه سابق و نگین کهرباي امروز ارومیه، کاهش 

دریاچه را به دنبال داشته است. سـدهایی کـه گرچـه در مقطعـی کوتـاه پاسـخگوي       
ح زیـر کشـت را بـه دنبـال     نیازهاي معیشتی افراد محلی بودند و سه برابـر شـدن سـط   

پاشـند و بحـث    هـاي اهـالی و باغـات آنهـا مـی      داشتند اما امروز گرد نمک را به ریه



  191 گذاري آب در ایران   شناسی سیاست آسیب

  میلیون نفر را به دنبال داشته است.  4محیطی  زیستجدي پیرامون امکان مهاجرت 
بر در سـوداي   الگو و نیز اقالم کشت ایران نیز نامناسب است. کشت محصوالت آب .2

هـاي کشـور باغـات و     هـا و دریاچـه   است تا در حاشیه تـاالب خودکفایی سبب شده 
جالیزهایی سبز وجود داشته باشـد کـه بـا نادیـده گـرفتن حقابـه طبیعـت و برداشـت         

نماینـد   هـاي جـدي بـه طبیعـت وارد مـی      هاي کشور نه تنها آسیب رویه از آبخوان بی
کشـت از انگـور   برند. تغییر الگـوي   بلکه امکان پایداري کشاورزي را نیز از میان می

بري همچـون سـیب و چغنـدر قنـد در حاشـیه دریاچـه ارومیـه و وجـود          به اقالم آب
هاي آبی کشور به منشـا   جالیزهاي حاشیه پریشان سبب شده است که این اکوسیستم

  گرد و غبار تبدیل شوند و سالمت و معیشت بومیان و نیز منطقه را تهدید نمایند. 
نتی است. الگوي آبیاري غرقابی سـبب شـده اسـت    الگوي غالب آبیاري ایران نیز س .3

درصــد از منــابع آبــی کشــور در بخــش کشــاورزي مصــرف شــود.  90کـه بــیش از  
درصـدي را میـان بخشـهاي کشـاورزي ـ       22-8-70استاندارد جهانی رعایت نسبت 

-8/92که این نسبت در ایران  داند. در حالی شرب ـ صنعت ضامن توسعه پایدار می 
دلیل الگوي کشت نامناسب با اقلـیم و نیـز    ست. عالوه بر این بهدرصد ا 65/6-12/1

وري آب در بخـش کشـاوزي نیـز     هاي سنتی آبیاري، بهـره  هدر رفت آب در روش
کیلـوگرم محصـول بـه     5/2اي که در مقابـل میـانگین تولیـد     مطلوب نیست. به گونه

یـران هسـتیم   کیلوگرم در ا 9/0ازاي هر مترمکعب آب در دنیا، شاهد تولید میانگین 
انـداز   هاي بسیار براي خودکفایی کشاورزي بـر مبنـاي سـند چشـم     تالشرغم  علیو 

نمـاییم و اگـر بخـواهیم بـا همـین       درصد مواد غذایی کشور را وارد مـی  40همچنان 
میلیـارد   250انداز دسـت یـابیم نیازمنـد سـاالنه      الگوي نامناسب به اهداف سند چشم

  مترمکعب آب هستیم.  
  شرب شهري و روستایی چهار مشکل قابل طرح است: در خصوص آب 

کـه   لیتـر اسـت درحـالی    204متوسط مصرف آب شرب هر ایرانـی در شـبانه روز    −
  باشد.  لیتر می 150متوسط جهانی 

هاي انتقال آب سبب شده است که کارشناسـان هـدر رفـت آب از     فرسودگی لوله −
  درصد برآورد نمایند.  30این طریق را بیش از 

هاي آب بر و نامناسـب اقلیمـی    در خصوص فضاي سبز شهري نیز استفاده از گونه −
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  گردد.  ویژه در شهر تهران سبب هدررفت مقادیر زیادي آب می به
رسد در زمینـه فـروش تـراکم و     هاي توسعه شهري به نظر می در خصوص سیاست −

منـابع  گیـرد امکـان تـأمین     ساز آنچه کمتر مورد توجه قرار می مجوزهاي ساخت و
مـدت شـهر    آبی است و اغلب منطق سود و درآمد مدیریت شهري بـر منـافع میـان   

  کند.   غلبه پیدا می
نمایند سـه نکتـه    درصد منابع آبی کشور را مصرف می 2در خصوص صنایع که حدود 

  قابل توجه است:  
دلیل فربه بودن سهم بخش کشاورزي از منابع آبی، سهم صنایع کشور با استاندارد  به .1

  نماید.  نی فاصله چشمگیر دارد که توسعه صنعتی کشور را کند میجها
صنایع کشور تا دستیابی به الگوي صـنعت سـبز راه درازي در پـیش دارنـد. یکـی از       .2

و طراحـی  بازچرخـانی   مصادیق سبز شدن صنایع جلوگیري از هدر رفت آب و نیـز  
دوبـاره  یسـتم  اي که آب مصرف شده در هـر س  هاست. به گونه بسته سیستم کارخانه

تصفیه شده و به چرخه تولید بازگردد. این اقـدام عـالوه بـر کـاهش میـزان مصـرف       
تواند مانع  نماید و می هاي صنعتی نیز جلوگیري می آب، از گسترش آلودگی پسآب

از تکرار آنچه بر سر گوهر رود و زرجوب گیالن آمده و آنها را بـه یـک فاضـالب    
نویـد را دهـد کـه فرزنـدان مـا دیگـر نگـران        گـردد و یـا ایـن     ،تبدیل نمـوده اسـت  

ریزگردهاي حاوي مواد سمی فاضالب صنعتی موجود در بستر خشـک زاینـده رود   
  نخواهند بود. 

الگوي استقرار صنایع در کشور نیز نیازمند بررسـی اسـت. عمـده صـنایع کشـور در       .3
ایـن   باشـند.  شهرهاي کم آب کشور نیـز مـی   اند که اتفاقًا حاشیه شهرهایی واقع شده

  هاي آبریز است.  استقرار نیازمند انتقال آب میان حوضه
مدت و طوالنی مدت بحران آب بر امنیت ملـی غافـل شـد. کمبـود      نباید از تبعات میان

تواند با تحریک احسـاس   هاي قومی و مذهبی را دارد و می آب پتانسیل فعال نمودن شکاف
د. دعـواي آب قصـه دیرپـایی در تـاریخ     نابرابري و نابرخورداري انسجام ملی را تهدید نمایـ 

هاي قضایی مربوط به دعواهـاي فـردي و گروهـی     ایران است و در دوران معاصر نیز پرونده
تـوان   را مـی فراوانـی  هاي  هاي خشک بیشتر است. در این خصوص مصداق در فصول و سال

ــاد و کاخــک (   ــار اهــالی گناب  )، تجعــات1359برشــمرد. ازجملــه دعــواي مســلحانه و خونب
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هاي اخیر اهالی نقاط مختلف کشور از جمله در پل دختر، همت آباد مشهد، خوزستان،  سال
اصفهان و اعتراض مسئولین محلی کرج، خرمشهر و مینودشت و... به نامناسب بودن کمی و 

  کیفی آب در منطقه از سویی و انتقال آب به مناطق دیگر از سوي دیگر. 
در خاورمیانه که به گفتـه سـازمان ملـل متحـد تـا       در بعد خارجی نیز قرار گرفتن ایران

هــاي امنیتــی ایجــاد  کشــور آن از بحــران آب آســیب خواهنــد دیـد چــالش  18،  2025سـال  
کشـور عـراق (کـارون)، ترکمنسـتان (اتـرك)، آذربایجـان و ارمنسـتان         5نماید. ایران با  می

ا توجـه بـه تغییـرات    اي کـه بـ   انستان (هیرمند) حوضه آبی مشترك دارد. مسـئله غ(ارس) و اف
اقلیمی منطقه به تعبیر قادر درویش پتانسیل جنگ آب را در نبردهاي آتی خاورمیانـه ایجـاد   

نمایــد. اینکـه چگونــه کشـورها بتواننــد بـا مــدیریت آب در داخـل مرزهــا و اســتفاده از      مـی 
زیست در میان خود از وقوع این جنگ پنهان جلوگیري نماینـد، مسـئولیتی    دیپلماسی محیط

  گذاران و سیاستمداران امروز و آینده منطقه است.   زرگی بر عهده سیاستب

  1توصیه سیاستی

برنامه ششم توسعه را آخرین فرصت تمدنی ایران براي اصالح روند قبلی در حفظ و احیاي 
). در این میـان  1394اند (ابتکار،  منابع محدود زیستی کشور و نجات از بحران موجود دانسته

منابع زیستی، همانگونـه کـه در بخـش سـیماي آب ایـن مقالـه بـه تفصـیل آمـد،          این ندرت 
است در تـدوین برنامـه    بایسته اوضاع منابع آبی ایران به لحاظ کمی و کیفی بحرانی است و

زیسـت   جدي قرار گیرد. استراتژي قرار گرفتن آب و محیطکوشش مدت توسعه مورد  میان
سوي پایـداري بازگردانـد.    واند مسیر توسعه ایران را بهت عنوان محور برنامه ششم توسعه می به

هاي مختلف اعم از کشـاورزي،   تواند همچون شاقولی فرابخشی، توسعه بخش این محور می
  صنعتی، تجاري و... را هماهنگ نموده و توسعه پایدار و همه جانبه را به ارمغان بیاورد. 

  گردد:  در این مسیر راهبردهاي زیر پیشنهاد می
اسبه ارزش آب مجازي در اقتصاد سبز: به این مفهوم که در محاسبه هزینـه تمـام   مح .1

شده یک کاال یا خدمات، قیمت واقعی آب مصرفی را نیز درنظر بگیریم. این مسئله 
ســبب تجدیــدنظرهاي اساســی در الگــوي تولیــد کــاال و خــدمات منطبــق بــر منطــق 

                                                                                                                                        
ها برآمده از تجربه حضور در جلسات شوراي محـیط زیسـت برنامـه ششـم توسـعه اسـت و تـا         ن توصیه. ای1

  اند.  نویس احکام لحاظ شده تاریخ نگارش این مقاله در پیش
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  اقتصادي و بهینه خواهد شد. 
ی منـابع آبـی کشـور ضـروري اسـت بـه اجمـاعی جدیـد         با توجـه بـه شـرایط کنـون     .2

تـوان   درخصوص مبناي توسعه اقتصادي کشور دست یابیم. باید بیندیشیم که آیا می
ویـژه خـدمات    هـاي دیگـر بـه    مبناي توسعه کشور را از کشاورزي آبی به نفع بخـش 

  تغییر داد؟و اگر بله راهکارهاي آن کدام است؟
ژه و فوري جهت اصالح شـیوه آبیـاري و تغییـر    در بخش کشاورزي اتخاذ تدابیر وی .3

گردد. در این مسـیر اتخـاذ سیاسـت واردات آب مجـازي،      الگوي کشت توصیه می
جایگزین مناسبی براي خودکفایی غذایی اسـت. بـه عبـارت دیگـر ضـروري اسـت       

سمت تأمین غذایی از طریق صادرات محصوالت غذایی با ارزش افـزوده بـاال امـا     به
دات محصوالت پرآب بـر و بـا قیمـت کـم حرکـت نمـاییم. بـراي        کم آب بر و وار

تـر آن اسـت کـه بـه جـاي تولیـد محصـوالت         کشوري خشک چـون ایـران منطقـی   
درصد مصرف آب و ارزش افزوده پایین، به تولیـد و   90جالیزي همچون هندوانه با 

صادرات کاالهاي خشکی دوست و پرارزشی چون پسـته و زعفـران روي بیـاورد و    
رآب را وارد نماید. چرا که سوداي تولید همه محصـوالت کشـاورزي مـورد    اقالم پ

اجبار به واردات آب را به دنبال خواهـد داشـت کـه در سرلیسـت     ناگزیر نیاز، نتیجه 
نیازهاي استراتژیک کشور قرارداشته و امنیـت ملـی را بـیش از واردات محصـوالت     

  نماید.  بر تهدید می کشاورزي آب
گردد. خرید زمـین و   سرزمینی توصیه می یشیدن به کشت فرادر بخش کشاورزي اند .4

توانـد عـالوه بـر     کشت محصول در کشورهاي پرآب و واردنمودن آن به کشور می
پاسخ به دغدغه امنیت غـذایی، آب مجـازي را نیـز بـه کشـور وارد نمـوده و امکـان        

  استفاده بهینه از منابع آبی محدود داخلی را فراهم نماید. 
با توجه به هزینه و انـرژي بـاالي مـورد نیـاز بـراي انتقـال آب از فواصـل دور و نیـز          .5

هاي اصـلی   عنوان سکونتگاه گذاران در شهرها به معضالت امنیتی پیش گفته، سیاست
کشور باید به این باور برسند که راه حل بحران آب نه چشم دوخـتن بـه فرارسـیدن    

هـاي انتقـال آب.    ها براي اجراي طـرح  بیگیري از ال فصول بارندگی است و نه بهره
آمـوزش  راه نفعان از  راه حل تنها در مدیریت مصرف است. از جمله باید عموم ذي

عمومی شیوه و لزوم مصرف صحیح را بیاموزنـد. اسـتفاده از کنتورهـاي هوشـمند و     



  195 گذاري آب در ایران   شناسی سیاست آسیب

محاسبه پلکانی و تصاعدي آب بها و نیز ارائه یارانه خوش مصرفی ابزارهاي مناسبی 
اي اصالح الگوي مصرف هستند. در نظـر گـرفتن ظرفیـت منـابع آبـی در فـروش       بر

ها و نیز تخصیص بودجه براي تـرمیم سیسـتم فرسـوده آبرسـانی نیـز از جملـه        تراکم
  هاي پیش روي مدیریت شهري است.  اولویت

ــل متحــد بهــره   .6 ــدار ســازمان مل ــابع آب   کمیســیون توســعه پای ــدار از من ــرداري پای ب
داند. این در حالی اسـت کـه مـا بـیش از      درصد پایدار می 20مرز  پذیر را در تجدید

. این مقایسه مـا را بـه ایـن    نماییم میپذیر خود را استفاده  درصد منابع آب تجدید 85
رساند که عالوه بر ضرورت اصالح الگوي مصرف، گریزي جز حرکـت   راهبرد می

و تصـفیه فاضـالب   انی بازچرخهاي واقعی (و نه سمبلیک)  سمت استفاده از سیستم به
  هاي مختلف نداریم.  در بخش
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