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چکيده
حفاظت از منابع آب زيرزميني فرايندی پرتنش است و بيشتر از آنکه يک
 نيازمند درگير شدن با ابعاد اجتماعي و سياسي،اقدام فني به حساب بيايد
 وضعيت مطلوب حکمراني آب ميتواند فراهم بودن، به همين دليل.است
شرايط برای موفقيت در اجرای فرايند حفاظت از منابع آب زيرزميني را رقم
 زيرا سيستم حکمراني بيانگر ساختار تنظيمکننده فرايندهای مديريتي،زند
 به همين منظور در اين مقاله سعي.همچون حفاظت از منابع آب است
Contextual ( گرديد تا با بهرهگيری از نظريه تعامالت بسترمند
) چارچوبي برای ارزيابي حکمراني ارائه شود و علل وInteraction Theory
عوامل ساختاری شکست سياست حفاظت از منابع آب زيرزميني در کشور
 به ارزيابي، در اين چارچوب.به روش کيفي مورد تحليل و بحث قرار گيرد
، کنشگران و شبکهها، يعني سطوح و مقياسها،پنج مؤلفه سيستم حکمراني
، و نهايتاً منابع (مالي، استراتژیها و ابزار،نگرش به مسأله و اهداف غايي
. از منظر دو معيار کلي گستره و انسجام پرداخته شده است،)... انساني و
برای ارزيابي هر يک از مؤلفهها از منابع مختلف اطالعاتي همچون
 اسناد مورد استفاده شامل. اسناد و پرسشنامه استفاده شد،مصاحبه
 برنامههای توسعه و قوانين مرتبط با بخش آب و، راهبردها،سياستها
، همينطور سعي شد تا با مسؤوالن مرتبط در وزارت نيرو.کشاورزی بودند
 سازمان حفاظت محيطزيست و سازمان مديريت و،وزارت جهادکشاورزی
 از پرسشنامه.برنامهريزی به صورت نيمهساختاريافته مصاحبه صورت گيرد
نيمهساختاريافته نيز برای جمعآوری اطالعات از نمايندگان کميسيون آب و
 نتايج ارزيابي نشان.کشاورزی مجلس شورای اسالمي بهرهگيری شد
ميدهد که نه تنها سيستم حکمراني از عدم جامعيت و توسعهيافتگي
 بلکه از منظر،(گستره) در تمامي مؤلفههای پنجگانه حکمراني رنج ميبرد
همبستگي و هماهنگي (انسجام) نيز در تمام پنج مؤلفه شرايط نامطلوبي
 اين وضعيت بدين مفهوم است که حکمراني فعلي آب برای.برقرار است
 ظرفيت مناسبي ندارد و در نتيجه،حمايت از اجرايي شدن سياست حفاظت
هدفگيری اصلي برای تقويت پايداری در منابع آب زيرزميني بايد اصالح و
.بهبود ساختار حکمراني باشد

Abstract
With no doubt, conservation of groundwater resources is a
contested process which demands for getting involved with
social and political dimensions, rather than a single technical
action. Thus, desirable state of the water governance can
facilitate implementation of the groundwater conservation
process, because governance system implies for a regulating
structure of management processes such as water resource
conservation. Presenting a framework for the assessment of
the governance process based on the Contextual Interaction
Theory, this paper aims to analyze and discuss the structural
causes of failure in the groundwater conservation policies in
Iran. In the framework, we assessed five elements of a
governance system from the perspective of two general
criteria of extent and coherence. These five elements are
scales and levels, actors and networks, problem perspectives
and goal ambitions, strategies and instruments, and finally the
resources (financial, human, …). Different sources of data are
used in this research, including national documents,
interviews and questionnaire. Semi-structured interviews are
done with elites in Ministry of Energy, Ministry of JahadAgriculture, Department of Environment, and Management
and Planning Organization. To gather the Parliament
Members’ opinions, a semi-structured questionnaire is used.
The assessment results showed that not only the governance
system suffers from the lack of comprehensiveness and
development (extent) in all of the five governance elements,
but also the relatedness and coordination (coherence) of the
elements are in poor conditions for all five. This situation
indicated that the current system of water governance has a
poor capacity to support implementation of the conservation
policies and therefore the main target for enhancing
sustainability in the groundwater resources should shift
towards amendment and improvement of the water
governance structure.
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( Pahl-Wostl )2015رويکرد اخير را رويکرد تشخيصگرا
( )Diagnosticناميده و حکمراني را در قالب يک سيستم ميبيند و
هدف آن را شناسايي و تحليل ابعاد و مؤلفههايي معرفي ميکند که
در عملکرد سيستم اثرگذار هستند و ميتوانند آن را برای رسيدن به
اهداف خود تقويت يا تضعيف نمايند.

 -0مقدمه
حفاظت از منابع آب در حقيقت به تالشهايي اطالق ميگردد که در
جهت کاستن از مصرف يا هدررفت ،و با هدف پايداری منابع آب
صورت ميگيرند ( .)Baumann et al., 1984پايدار نگاه داشتن
منابع آب عالوه بر شرايط بيوفيزيکي سيستمها ،به امکانپذير بودن
آن از منظر جامعه و آزاد بودن افراد در انجام آن نيز بستگي دارد
( .)Werkheiser and Piso, 2015حفاظت از منابع آب ،به دليل
اينکه از جنس کنترل و اصالح در فرايند چرخه هيدرولوژی ميباشد،
ذاتاً يک فرايند اجتماعي و سياسي است ( ،)Mollinga, 2008چرا
که انجام آن نيازمند درگير شدن با انگيزشهای احياناً متضاد جامعه و
همينطور ساختار سياسي حاکم بر آن است .بنابراين ،برای درک علل
شکست يا موفقيت فرايند پرتنش حفاظت ،آگاهي از ساختار
تنظيمکننده و حاکم بر فعاليتهای مرتبط با حفاظت ،يا همان
حکمراني آب ،امری ضروری است.

در اين مقاله ،به دنبال پاسخ به اين سوال هستيم که سيستم
حکمراني آب ايران تا چه اندازه از شکلگيری فرايند حفاظت و در
نتيجه پايداری منابع آب زيرزميني کشور حمايت مينمايد .برای
همين منظور ،با استفاده از رويکردی تشخيصگرا ،ميبايد مؤلفههای
سيستم حکمراني را تشريح نموده ،پس از تحليل آنها ،وضعيت
حکمراني آب را در رابطه با فرايند حفاظت از منابع آب
زيرزميني ارزيابي کرد .به منظور تهيه چارچوب تحليلي و همينطور
مــدل ارزيــابي موردنظر ،از نظريــه تعامالت بستری
( )CIT: Contextual Interaction Theoryکه در عرصه علوم
سياسي و با زمينه سياستگذاری عمومي برای مطالعه مسائل مرتبط
بــا تـــوسعه پايدار توسعه يافته است ،استفاده خواهد شـــد
(.)Bressers and Kuks, 2004

در تشريح مفهوم حکمراني آب شايد شناختهشدهترين و پرکاربردترين
تعريف مربوط به ) GWP (Global Water Partnershipباشد:
"حکمراني مجموعهای از سيستمهای سياســي ،اجتماعي ،اقتصادی
و اجرايي موجود است که توسعه و مديريت منـــابع آب و ارائه
خدمات آب در سطوح مختلف جامعه را تنظيم مينمايـــد"
( .)Rogers and Hall, 2003, p.88بنابراين حکمراني آب در قالب
بستری پيچيده معرفي ميشود که نقش «تنظيمکننده» فرايندهای
توسعه ،مديريت و خدمات آب را ايفا مينمايد .اما حقيقت اين است
که مفهوم حکمراني ،با وجود تأکيدهای متعددی که در مجامع
مختلف در مورد آن صورت گرفته است ،همچنان مبهم است
( .)Teisman et al., 2013بعضي آن را در قالب سبک سياسي
مقابل با رويکرد دولتي ميدانند ( )Yazdanpanah et al., 2013که
در آن تأکيد اصلي بر دوری از رويکرد باال به پايين و ترغيب به ايجاد
روابط دوطرفه بين حاکميت با بازار و جامعه مطرح است .به عبارت
ديگر در اين رويکرد ،حکمراني را به مثابه کيفيتي از نظام اجرايي و
اجتماعي ميدانند که فقط زماني برقرار است که روابط دوطرفه وجود
داشته باشد .بعضي آن را در قالب يک مجموعه از معيارهای مؤثر
برای رسيدن به اهداف مديريت يکپارچه منابع آب ميدانند که از آن
با حکمراني خوب يا مؤثر ياد ميکنند ( )Rogers and Hall, 2003و
در نتيجه سعي ميکنند تا از ارزيابي معيارهای مزبور به درکي از
کيفيت ساختار حکمراني برسند .بعضي ديگر آن را به طور عام در
قالب ساختار حاکم ميدانند ( )Pahl-Wostl, 2009و با رويکردی
تحليلي سعي دارند تا مؤلفههای حکمراني را تحليل و ارزيابي نمايند.

ضرورت و اهميت اين مقاله را ميتوان در دو جنبه نظری و تجربي
خالصه نمود .اوالً ،در اين تحقيق چارچوب و مدلي سيستماتيک برای
بررسي سيستم حکمراني آب در رابطه با فرايند حفاظت از منابع آب
زيرزميني ارائه خواهد شد که به دليل تبيين سيستماتيک آن ،قابليت
به کارگيری در مقياسهای مختلف ملي و منطقهای را برای موارد
مطالعاتي ديگر خواهد داشت .به عالوه با توجه به تمرکز اين تحقيق
بر حفاظت از منابع آب زيرزميني کشورمان ،اين تحقيق ميتواند
پشتوانهای مستدل برای ارائهی نکاتي کليدی در نقد طرح احيا و
تعادلبخشي سفرههای آب زيرزميني کشور باشد.
 -8چارچوب ارزيابی حکمرانی
در اين بخش از مقاله ،ابتدا پايهی نظری تحقيق معرفي ميگردد و
سپس چارچوب اصالحي به دست آمده در آن برای ارزيابي حکمراني
در فرايند حفاظت از منابع آب زيرزميني ارائه خواهد شد.
 -0-8ارزيابی حکمرانی

قبل از تشريح پايهی نظری اين تحقيق ،الزم است تا تفاوت دو
مفهوم حکمراني و مديريت از يکديگر تبيين گردد .به طور کلي
ميتوان مديريت را به فعاليتهای اجرايي ،و حکمراني را به بستر
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توجه به ابعاد سياسي و قدرت ديده نميشود و تمرکز اصلي بر نهادها
يا همان قواعدی است که به صورت محلي برای پيشبرد اهداف
تنظيم ميشوند.

ســـاختـــاری موجود برای اجرای آن فعاليتها نسبـــت داد.
( Pahl-Wostl )2015تفاوت اين دو را در خاصيت تنظيمگر بودن
سيستم حکمراني ميداند ،لذا مديريت به فعاليتهای مختلفي مانند
پايش ،توسعه و عملياتهای روزمره با هدف نگهداشتن وضعيت
منابع آب در شرايطي مطلوب اشاره دارد ،اما حکمراني به ساختار و
بستری اشاره ميکند که فعاليتهای مديريتي در آن تنظيم ميشوند.
( Rogers and Hall )2003برای تبيين جايگاه حکمراني در فرايند
مديريت يکپارچهی منابع آب ،بر اين مطلب تأکيد ميکنند که فرايند
سياسي مديريت يکپارچهی منابع آب در فضايي تهي انجام نميشود،
بلکه نيازمند بستری توانمند ميباشد که همان حکمراني اثربخش آب
است .پس حکمراني آب خود يک هدف نيست ،بلکه وسيلهای برای
رسيدن به يک يا مجموعهای از اهداف ميباشد و ارزيابي آن ميتواند
به ريشهيابي شکست يا موفقيت يک هدف بخصوص مديريتي ،که
در قالب يک يا مجموعهای از سياستها شکل گرفته است ،کمک
نمايد .نبايد فراموش کرد که ارزيابي حکمراني بيانگر تمام علل
شکست يا موفقيت يک سياست نيست ،بلکه به بخش تنظيمگری
فعاليتها ميپردازد که امروزه در دنيا به عنوان بزرگترين چالش آب
شناخته شده است (.)OECD, 2011

چارچوب  MTFنيز جهت انجام مطالعات تطبيقي ارائه گرديده است
( .)Pahl-Wostl et al., 2010تمرکز اين چارچوب بيشتر بر ابعاد
تأثيرگذار بر فرايند يادگيری در چرخه سياستگذاری است و بر همين
اساس کامالً بر فرايند و توالي اقدامات مختلف و اثرگذاری آنها بر
يکديگر تمرکز دارد .با اين توصيفات رويکرد تحليلي اين چارچوب،
اقتصادی نيست و بيشتر به دنبال تحليل تغييرات و تحوالت ناشي از
اقدامات مختلف در چرخه سياستگذاری ميباشد.
چارچوب ديگری که کامالً شناخته شده است ،چارچوب اقتصاد
نهادی آب است که برای مقياس کالن کاربرد دارد و بدليل
توجه خاص اين چارچوب بر مقياس کالن ،بر ابعاد رسمي سهگانهی
نـــهادهای قوانيــــن ،سياستها و تشکيالت تمرکز مينمايد
( .)Saleth and Dinar, 2004در اين چارچوب سعي بر اين است که
با بررسي نهادها ،بتوان عملکرد بخش آب را تحليل نمود .البته عالوه
بر نهادهای سهگانه ،مجموعهای از متغيرهای برونزا نيز که خارج از
بخش آب هستند ،مورد توجه و بررسي قرار ميگيرند .بنابراين،
ماحصل اين چارچوب ،تحليلي از وضعيت عملکرد بخش آب در سطح
کشوری است که مبتني بر ارزشيابي از نهادها و متغيرهای برونزا
ميباشد.

همانطور که در مقدمه اشاره شد ،در اين تحقيق به دنبال ارزيابي
تشخيصي از وضعيت حکمراني آب هستيم .ارزيابي تشخيصگرايانه
حکمراني ،به دنبال درک مؤلفهها و خصوصياتي از سيستمهای
حکمراني است که موجب حمايت يا تضعيف يک فرايند برای رسيدن
به هدفش (مانند اهداف يک سياست) ميگردد .در سالهای اخير،
مطالعات گستردهای در زمينهی ارزيابي حکمراني صورت گرفته است
(برای آشنايي بيشتر با روشهای موجود ارزيابي حکمراني در سطوح
و بخشهای مختلف ميتوان به ( Jacobson et al., )2013مراجعه
نمود.

اگرچه وجوه اشتراک بين چارچوبهای معرفي شده فوق زياد است،
اما همانطور که گفته شد ،هر يک با فرضيات و اهداف متفاوتي
تدوين شدهاند .از آنجايي که هدف اصلي اين تحقيق ،ارزيابي
حکمراني آب ،به عنوان بستری برای اجرايي شدن سياست حفاظت
از منابع آب زيرزميني است ،از چارچوب حکمراني  CITکه بر اجرای
سياست تمرکز دارد استفاده خواهيم نمود .چارچوب حکمراني ،CIT
بخشي از نظريه تعامالت بستری ( )CITاست .نظريه  CITبر اجرای
سياستهای عمومي اشاره دارد که هدف آنها حل يک مسأله عمومي
يا تسکين مشکالت عمومي است ( Vinke-de Kruijf et al.,
 .)2015در شکل  1اجزای نظريه  CITنمايش داده شده است.

در رويکرد تشخيصگرايانه ،ميتوان به چارچوبهايي همچون
) SESF (Social-Ecological System Frameworkو
( MTF )Management and Transition Frameworkاشاره
داشت .چارچوب  SESFتوسط ( Ostrom )2007ارائه گرديد .تمرکز
چارچوب  SESFبر حکمراني سطح خرد يا محلي است و با اين نگاه
است که مجموعهای از قواعد برای موفقيت حکمراني در رسيدن به
اهداف سياستي مرتبط با پايداری ضروری است (.)Ostrom, 1993
اين قواعد عمدتاً رويکردی اقتصادی دارند و بر مبنای فرضهايي
برای رفتار انسان ،مانند انتخاب عقاليي ( )Rational Choiceتبيين
شدهاند .به دليل تمرکز بر سطح خرد ،در چارچوب  SESFردپايي از

ايدهی اصلي در نظريه  CITبر اين قرار دارد که اجرای سياست
کامالً متأثر از بستر موجود است .بستر به دو بخش دروني و بيروني
تقسيم ميشود.
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Fig. 1- Contextual interaction theory

شکل  -0تئوری تعامالت بسترمند ()CIT

باشد .اليه سوم ،که به نام "بستر کالن" شناخته ميشود ،در بر
گيرنده ابعاد کالن مانند مسائل عمومي سياسي ،اقتصادی ،فرهنگي و
تکنولوژيکي حاکم است که لزوماً ارتباط مستقيمي با سياست مورد
نظر ندارند اما ميتوانند در شکلگيری بستر دروني اثرگذار باشند.
اليه دوم ،که بين دو اليهی فوق قرار ميگيرد" ،بستر ساختاری" نام
دارد ،در حقيقت تعيينکنندهترين اليه از بستر بيروني است که در
شکلگيری فرايند اجرا ،خصوصيات کنشگران و تعامالت آنها اثر
ميگذارد و از دو بخش حکمراني و حقوق مالکيت و مصرف تشکيل
ميشود.

بستر دروني بيانگر شرايطي است که مستقيماً فرايند اجرا (در سطح
عملياتي) درون آن صورت ميگيرد و اين بستر در قالب دو نوع
کنشگر (که با يکديگر در تعامل هستند) تعريف شده است :کنشگر
مجری که مسؤوليت اجرای سياست را در سطح عملياتي برعهده
دارد ،و کنشگر هدف که در حقيقت مخاطب سياست مزبور است .در
مسأله حفاظت از منابع آب زيرزميني و با در نظر گرفتن حفاظت
بعنوان سياستي عمومي ،ميتوان گفت که کنشگران مجری ،آنهايي
هستند که در محدوده يک دشت مجری اين سياست ميباشند و
کنشگران مخاطب در حقيقت بهرهبرداران از منابع آب زيرزميني
هستند .در نظريه  ،CITبرای هر دو نوع از کنشگران ،سه خاصيت
"انگيزش"" ،شناخت" و "منابع" مورد توجه قرار ميگيرند .انگيزش
به تمايل کنشگران برای اجرا نمودن سياست (مانند حفاظت) ،شناخت
به درک کنشگران از شرايط موجود ،و نهايتاً منابع به ميزان توان
کنشگران برای اجرا کردن سياست اشاره دارد .بدين ترتيب در بستر
دروني ،هرچه کنشگران موجود (مجری و هدف) دارای شناخت،
انگيزش و منابع بيشتر و بهتری نسبت به هدف آن سياست باشند،
ميتوان انتظار داشت که سياست امکان باالتری برای اجرايي شدن
دارد.

( Bressers and Kuks )2013در نظريه  CITپنج مؤلفه را برای
ساختار حکمراني معرفي نمودند :سطوح و مقياس؛ کنشگران و
شبکهها؛ نگرش به مسأله و اهداف غايي؛ استراتژیها و ابزار؛ منابع.
در اجرا نمودن سياستها ،سطوح اجرايي متعددی درگير خواهند بود و
مقياسهای (مکاني) متنوعي برای تصميمگيری و اجرا قابل استفاده
هستند .کنشگران متعددی در فرايندهای مرتبط با آن سياست نقش
ايفا ميکنند و ميتوانند با يکديگر روابط و تعامالت متنوعي داشته
باشند .نگرشهای مختلف و اهداف کالن متفاوتي از سياست ممکن
است مطرح باشند و از استراتژیها و ابزارهای سياستي متنوعي نيز
ميتوان برای اجرا نمودن سياست بهره گرفت .همينطور متناظر با هر
مسؤوليتي ،منابع مالي ،انساني و اطالعاتي متفاوتي ممکن است که
در اختيار قرار گرفته باشند.

بستر دروني (خصوصيات کنشگران و تعامالت بين آنها) برای اجرای
سياست ،تحت تأثير بستر بيروني است .بستر بيروني دارای سه اليه
مختلف ميباشد .اولين اليه" ،بستر خاص" است که مرتبط با
محدوده مکاني اجرای سياست ميباشد .تصميمات گذشته در رابطه
با سياست موردنظر و همينطور شرايط مختص محدوده (مانند شرايط
هيدرولوژيکي و اقليمي) ،ميتواند در بستر دروني نيز تأثير داشته

تحقيقات اخير نشان ميدهند که هر يک از مؤلفههای فوق زماني
ميتواند برای رسيدن به هدف سياست مزبور متناسب باشند که دو
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خاصيت کلي داشته باشد ( :)Bressers and Kuks, 2004گستره و
انسجام .خاصيت اول گستره است ،به اين مفهوم که چقدر مؤلفهی
موردنظر تکامل يافته و جامع ميباشد ،يا چقدر محدود و دارای
نقصان است .خاصيت دوم انسجام است ،که به مفهوم اين ميباشد
که چقدر بين ابعاد مختلف در هر مؤلفه هماهنگي و همبستگي وجود
دارد Pahl-Wostl et al., )2013( .نيز به طور مشابه بر اين دو
خاصيت به عنوان ريشهی شکست توسعه و اجرای سياستها تأکيد
دارد )1 :عملکرد ضعيف يا نبود يک مؤلفه به طور کامل؛ نبود
ارتباطات کافي بين مؤلفهها .با اين توضيحات ،در چارچوب حکمراني
 CITهرچه گستره و انسجام باالتر باشد ،بستر برای اجرا نمودن
سياست مناسبتر است و بالعکس .مسألهای که در سيستمهای
حکمراني بسيار شايع ميباشد ،افزوده شدن سريع بر تعداد کنشگران،
سطوح ،نگرشها ،استراتژیها و ابزار است ،در حالي که ارتباط و
هماهنگي بين آنها برقرار نيست و موجب عدم يکپارچگي و از هم
گسستگي اجزای سيستم حکمراني ميشود ،که نتيجهی آن عدم
اجرای سياستها خواهد بود.

مؤلفه آمده است ،همينطور در ستونهای  0و  ،4الگوی کلي برای
ارزشيابي وضعيت مؤلفهها از منظر دو معيار گستره و انسجام ارائه
شده است (مبتني بر  .)Bressers and Kuks, 2004در ستون  5نيز
سؤاالت مرتبط با مسألهی حفاظت از منابع آب زيرزميني ذکر شده
است (مستخرج از همين تحقيق).
سطوح و مقياسها :مقياس مديريت برای حفاظت از منابع آب
زيرزميني ميبايد متناسب با دشتها و سفرههای مرتبط با آن دشت
باشد .حضور فعال سطح محلي برای تدوين قوانين و مقررات محلي و
اجرای فعاليتهای پايش و کنترل ضروری است .طبيعتاً در کنار
سطح محلي ،حضور سطوح باالتر برای حمايت و تنظيم شرايط مورد
نياز سطح محلي مفيد است.
کنشگران و شبکهها :منابع آب زيرزميني به عنوان يکي از مصاديق
منابع مشترک شناخته ميشوند که در معرض تراژدی نابودی قرار
دارند ،لذا نقش اصلي حفاظت از منابع آب زيرزميني بايد برعهده
بهرهبرداران باشد .لزوماً اين به مفهوم نفي حضور کنشگران حاکميتي
در حفاظت نيست ،بلکه آنچه مهمتر است ،تعامل و هماهنگي بين
کنشگران ميباشد.

چارچوب حکمراني  CITتاکنون در کشورهای مختلف برای ارزيابي
حکمراني آب مورد استفاده قرار گرفته است .برای مثال ميتوان به
موارد زير اشاره کرد de Boer )2012( :برای ارزيابي حکمراني در
سياست عمومي کشور هلند برای احيای تاالبهای خشک شده برای
کشاورزی؛ ( Bressers et al., )2013برای مطالعه وضعيت
حکمراني آب در کشورهای اروپايي برای مقابله با خشکسالي؛
( Casiano Flores and de Boer )2015برای ارزيابي حکمراني به
منظور سياستهای کيفي آب در مکزيک .اما در زمينهی حفاظت از
منابع آب زيرزميني تاکنون اين چارچوب به کار گرفته نشده است.
برای همين منظور در اين تحقيق چارچوب حکمراني  ،CITمتناسب
با سياست حفاظت از منابع آب زيرزميني اصالح گرديد که در ادامه
ارائه خواهد شد.

نگرش به مسأله و اهداف غايي :در مسأله حفاظت از منابع آب
زيرزميني بايد به پنهان بودن منابع آب زيرزميني و در عين حال
استراتژيک بودن آن توجه نمود .زيرا در صورت عدم آگاهي ،ممکن
است افت سطح آب مفهومي جدی برای افراد نداشته باشد .از آنجايي
که سفرههای آب زيرزميني همانند مخزن هستند ،تمايز قائل شدن
بين بخش تجديدپذير و تجديدناپذير آنها امری تخصصي و دشوار
است و در صورت نبود مطالعات کافي عرصه را برای توجيه اقدامات
غلط باز ميگذارد .لذا ،يکي از مهمترين اقداماتي که ميتواند در
شکلگيری نگرش درست نسبت به مسأله حفاظت کمک کند ،انجام
مطالعات مختلف هيدروژئولوژيکي ،اجتماعي ،اقتصادی ،سياسي،
فرهنگي و غيره است .در حقيقت بايد ساختاری برای نظارت بر
سياستها و يادگيری از آنها وجود داشته باشد ،به طوری که اثرات
هر اقدام به دقت مطالعه شود و مکانيزمي برای تبديل آن به
راهکارهای جايگزين و جديد وجود داشته باشد .از طرف ديگر مسأله
تناقض بين سياستهای مصرف و حفاظت يکي ديگر از چالشهای
اصلي در سيستمهای مديريت منابع آب است و ايجاد توازن و
هماهنگي بين آنها از ضرورت بسيار بااليي برخوردار ميباشد.

 -8-8ارزيابی حکمرانی برای حفاظت از منابع آب زيرزمينی

در جدول  1اجزای سيستم حکمراني برای فرايند حفاظت از منابع آب
زيرزميني و همينطور راهنمای تحليل و ارزيابي آنها ارائه شده است.
در اين جدول ميتوان متوجه شد که برای هر مؤلفه حکمراني بايد به
دنبال پاسخدهي به چه سواالتي باشيم .اساس اين چارچوب ،طرح
سواالتي دربارهی مؤلفهی مورد نظر است و در نهايت پاسخهای ارائه
شده به اين سؤاالت ،از منظر دو معيار گستره و انسجام مورد بررسي
قرار ميگيرند .در ستون شماره  ،2سوال توصيفي برای درک بهتر
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 روش انجام تحقيق را تشريح،در کشور خواهيم پرداخت و پس از آن
.خواهيم نمود

، برای اجرای حفاظت از منابع آب زيرزميني:استراتژیها و ابزار
،تنوعبخشي به راهکارها يا سازوکارهای حفاظتي (کنترل نمودن
 مشارکت ايجاد کردن برای حفاظت) بسيار،انگيزش ايجاد کردن
 در غير اينصورت ممکن است تمرکز صرف بر،ضروری است
راهکارهای تنظيمي و کنترلي از باال به پايين نه تنها شرايط را بهبود
 بلکه موجب ايجاد فاصله بيشتر بين مجری حفاظت و،نداده
.بهرهبرداران گردد و رسيدن به شرايط پايدار را بسيار دشوار نمايد

 وضعيت حفاظت از منابع آب زيرزمينی در کشور-0-2

منابع آب زيرزميني کشور بنا بر اعالم رسمي وزارت نيرو ساالنه شش
ميليارد مترمکعب افت دارد و افت مخازن آب زيرزميني در کشور
. ميليارد مترمکعب برآورد شده است113 ) معادل با95 تاکنون (سال
 درصد از مصارف آبي کشور از منابع55  حدود،بنا بر اطالعات موجود
 بدين ترتيب وابستگي به منابع آب.آب زيرزميني تأمين ميشود
زيرزميني در کشور بسيار باالست و از طرف ديگر اين منابع نيز
.شديداً تحت فشار قرار گرفتهاند

 دسترسي به منابع اطالعاتي شفاف و مطمئن برای:منابع
 استفاده از سازوکارهای، به عالوه.تصميمگيری بسيار ضرورت دارد
 انساني و اعتباری متفاوتي نيازمند خواهد بود، به منابع مالي،مختلف
و طبيعتاً به اشتراک گذاشتن منابع موجود و توزيع مناسب و هماهنگ
.آنها ميتواند در رسيدن به اهداف بسيار مؤثر باشد

افزايش جمعيت و همينطور تمرکز بر کشاورزی به عنوان محور
 به عنوان محرک اصلي برای تخريب منابع آب قابل تصور،توسعه
 فشارهای زيادی در قالب برداشتهای، در نتيجهی اين محرک.است
بيرويه توسط چاههای عميق و نيمه عميق بر سفرههای آب
.زيرزميني وارد شده است

 حفاظت از منابع آب زيرزمينی در ايران و روش-2
تحقيق
 ابتدا به بررسي وضعيت حفاظت از منابع آب زيرزميني،در اين بخش

Table 1- Adjusted version of the governance assessment framework for groundwater resources
conservation

 نسخهی اصالح شدهی چارچوب ارزيابی حکمرانی برای حفاظت از منابع آب زيرزمينی-0 جدول
1

2

2

3

5

Elements

Descriptive
question
Which levels are
dominant and
involved?

High extent

High coherence

All levels are
involved.

The levels have
collaborations and
trust in each other.

Questions for assessment of groundwater conservation
governance
Is the whole aquifer considered in conservation efforts? Do
the local, regional and national levels have enough
collaborations? Which levels have more influence on
decisions taken for exploitation and conservation?

Actors and
networks

Which actors are
involved?

All actors from
different sides are
involved.

Interactions are
existent in actor
networks and they
support each
other.

How are different roles about exploitation and conservation
distributed among actors? What are the interactions between
actors at exploitation and conservation sides? Do the
stakeholders have opportunities for collaboration in the
decision making process? Which actors have taken the
leadership role?

Problem
perspectives
and goal
ambitions

Which
perspectives are
existent with
regard to the
problem and
what are the goal
ambitions?

Different problem
perspectives are
considered.

Different goals
and perspectives
support each other
and/or are not
conflicting.

Are the approaches for conservation based on assessments
and comprehensive analyses? Are the environmental and
soci-economic aspects as well as climate change effects
considered? What conflicting policies about conservation are
in place and how are they balanced against each other?

Strategies
and
instruments

Which
instruments are
used in
strategies?

Different
instruments are
used.

Strategies are
overlapping and
shape a synergized
system.

How much are different controlling, motivative and
participatory mechanisms balanced for conservation? Do the
applied strategies and instruments match to each other?

Resources

What resources
are available for
responsibilities?

Resources are well
distributed for
responsibilities.

Scales and
levels

Resources are
Are different information and financial resources available
shared for
for conservation? How much are different resources pooled
supporting the
for reaching the conservation objectives?
responsibilities.
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نفر) .برای انتخاب مصاحبهشوندگان ،ابتدا سعي شد تا نفرات اصلي
مرتبط با مسأله آب زيرزميني در وزارت نيرو (بر اساس پست
سازماني) شناسايي شوند و تقريباً با تمامي اين افراد مصاحبه صورت
گرفت .عالوه بر اين ،سعي شد تا با برخي از مديران با سابقه وزارت
نيرو (که قابل دسترسي بودند) نيز مصاحبه انجام شود .پس از اين
مرحله (و با کمک از نظرات مصاحبهشوندگان قبلي) ،در ساير
سازمانها نيز سعي شد تا مرتبطترين افراد با بحث آب شناسايي شده
و با مواردی که قابل دسترسي بودند تا حد امکان مصاحبه صورت
گيرد .با توجه به امکان دسترسي محدود به اعضای کميسيون آب و
کشاورزی مجلس شورای اسالمي ،از پرسشنامه نيمهساختاريافته با
سؤاالت باز در رابطه با نظرات آنها دربارهی باور به بحران منابع آب
زيرزميني ،علل آن ،راهکارهای خروج از بحران ،عملکرد وزارتهای
نيرو و جهادکشاورزی ،مطلوبيت راهکارهای کليدی وزارت نيرو برای
حفاظت ،مطلوبيت قوانين مربوطه ،مطلوبيت مشارکت بهرهبرداران در
حفاظت ،و مطلوبيت راهکار پرداخت آببها توسط بهرهبرداران
استفاده شد که تقريباً نيمي از اعضای کميسيون ( 12نفر) به اين
سؤاالت پاسخ دادند .صورت سؤاالت پرسشنامه مربوط به نمايندگان
مجلس در پيوست ارائه شده است .الزم به ذکر است بازه انجام
مصاحبهها از آذر تا اسفند سال  1094ادامه داشت.

در نتيجهی اين فشارها سطح آب زيرزميني تنزل يافته و وضعيت
سفرهها از منظر کمي و کيفي به شدت دچار آسيب گرديده است
(شکل  .)2وضعيت رو به زوال منابع آب زيرزميني در کشور ،مسألهای
پنهان نبوده است و از گذشتهی دور پاسخهای فراواني برای اين
شرايط ارائه شدهاند .با توجه به اين موارد ميتوان گفت که پاسخ به
مسألهی افزايش برداشتها و فشار به منابع آب زيرزميني در
قالبهای بسيار متنوعي صورت گرفته است .اما آنچه مطرح است،
شکست در اجرايي نمودن اين اهداف برای قرار گرفتن در مسير
پايدار مصرف منابع آب زيرزميني است.

Fig. 1- Groundwater resources depletion in Iran
)(Poor-Asghar, 2015

شکل  - 0کاهش حجم منابع آب زيرزمينی کشور

 -7نتايج و بحث

()Poor-Asghar, 2015

در ادامه ،در زيربخش اول نتايج تحليل حکمراني به تفکيک
مؤلفههای پنجگانه ارائه خواهند شد و سپس در زير بخش دوم
وضعيت حکمراني مورد تجزيه و تحليل و بحث قرار خواهد گرفت.

 -8-2روش تحقيق

برای پاسخ دادن به سؤال تحقيق ،فرايند حفاظت از منابع آب
زيرزميني در کشور مورد مطالعه قرار گرفت .به همين منظور سؤاالت
ارائه شده در جدول  1به عنوان راهنمايي برای جمعآوری اطالعات
قرار گرفتند .منابع اطالعاتي مورد استفاده شامل تحليل اسناد،
مصاحبه و مشاهدات بوده است .اسناد مورد استفاده شامل سياستها،
راهبردها ،برنامههای توسعه و قوانين مرتبط با بخش آب و کشاورزی
بودند .عالوه بر اين در مواردی نيز از اخبار ذکر شده در وبسايتهای
معتبر استفاده گرديد .برای درک برخي ابعاد پنهان مرتبط با مؤلفهها
و همينطور يافتن توصيف کيفي و تاريخي از وقايع و خاصيتهای
مؤلفهها ،مصاحبههای نيمهساختاريافته متعددی با مسؤوالن (مديران
ارشد و مياني و بعضاً کارشناسان) در بخشهای مختلف اجرايي و
مديريتي صورت گرفت که عبارتند از وزارت نيرو ( 19نفر در معاونت
آب و آبفای وزارت نيرو و  14نفر در شرکت مادر تخصصي مديريت
منابع آب ايران) ،وزارت جهادکشاورزی ( 8نفر) ،سازمان حفاظت از
محيطزيست ( 13نفر) ،و سازمان مديريت و برنامهريزی کشور (4

 -0-7مؤلفههای حکمرانی
 -0-0-7سطوح و مقياس

طبق قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران (اصل  )45و همينطور
قانون توزيع عادالنه آب (فصل اول) ،مسؤوليت حفظ و اجازه و
نظارت بر بهرهبرداری از منابع آب به دولت محول شده است و تنها
بهرهبرداران ميتوانند مجوز بهرهبرداری را از دولت اخذ کنند .بدين
ترتيب فرايند حفاظت از منابع آب زيرزميني ،چه در سطح
تصميمگيری و چه اجرايي کامالً در اختيار وزارت نيرو است (فصل
دوم قانون توزيع عادالنه) .با اين توضيح ،سطح محلي متشکل از
بهرهبرداران که اتفاقاً ميتوانند نقش بسيار مهمي در حفاظت داشته
باشند ،طبق قوانين مزبور مطرح نشده و وجود ندارد .يکي از مديران
اسبق وزارت نيرو اين گونه مسأله مالکيت در قانون توزيع عادالنه آب
را توصيف مينمايد« :آنچه که از روح کلي قانون توزيع عادالنه در
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مقررات و آييننامههای مربوط تعيين نموده و به واحدهای ذیربط
خود ابالغ نمايد .اما حداقل در رابطه با مسأله حفاظت ،روشهای
اجرايي کامالً تحت مقررات عمومي در اين زمينه صورت ميگيرند و
در عمل شرکت آب منطقهای اختياری در تصميمگيری برای شيوه
اجرای حفاظت ندارد .بر همين اساس ،خواسته يا ناخواسته
شرکتهای آب منطقهای به عنوان صف ،منفعالنه عمل کرده و
تحت امر شرکت مادر تخصصي قرار دارند .بنابراين شرکتها به هيچ
وجه استقالل کافي نسبت به مرکز ندارند ،چراکه نه تنها انتصاب
هيئت مديره و مديرعامل آنها تحت تصميم مرکز است ،بلکه
دستورالعملها و فعاليتها و همينطور تأمين مالي آنها برای اجرای
وظايف حفاظتي از مرکز تعيين و ابالغ ميگردد .به توصيف يکي از
مديران اسبق وزارت نيرو  ...«:اگر شرح وظايف آنها را نگاه کنيد،
شايد در ظاهر به نظر برسد که يک قدرت تصميمگيری دارند ،اما
چون مکانيزم بودجهريزی ما مکانيزم متمرکزی است ،اين مسأله در
عمل يک نوع تراکمزدايي کارها است نه تمرکززدايي کارها( ...يعني)
منابع و قدرت تصميمگيری واگذار نميشود به واحدی که
مسؤوليتها به آن واگذار شده است ...ولي اگر به منابع محلي خود
متکي و خدمت محور بود ،ساختار مجمع عمومي آن طوری بود که
نمايندگان محلي ميتوانستند حضور داشته باشند و صدای بيشتری
داشته باشند و هيئت مديره مسؤوليتهای بيشتری در اين قضيه
داشت ،آن موقع ميتوان گفت که تمرکززدايي رخ داده است و ما
هويت محلي را در شرکت ميبينيم» .طبيعتاً چنين شرايطي منجر به
عدم اثربخشي شرکتهای آب منطقهای در اموری همچون حفاظت
خواهد شد .همان مصاحبه شونده در ادامه اينطور به عوارض تمرکز
اشاره نمود« :بين صف و ستاد فاصله زيادی است .در نتيجه
دستوراتي که ميرود ،آنها (شرکتها) مجبورند آنرا کاستومايز
(اصالح) کنند .خود مديران محلي با شرايط بومي آنجا .و بعد چون
شکاف خيلي زياد است ،اين بومي کردن آنقدر زياد ميشود که ديگر
با علت غايي فاصله زيادی ميگيرد و فقط يک شکل فرماليته و
ظاهری پيدا ميکند .يکي از عللي که اسناد باالدستي گرفته ميشوند
ولي اجرا نميشوند ،به دليل همين فاصله و شکاف و عدم انسجام
موجود است».

بياوريم اين است که آب به صورت انفال است اين در دست دولت
است و دولت هر نوع تصميمي بخواهد ميتواند بگيرد».
سطوح موجود در بخش آب کشور به ترتيب از نوک هرم به پايين
عبارتند از معاونت آب و آبفای وزارت نيرو (به عنوان ستاد) ،شرکت
مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران (تصدی فعاليتهای وزارت
نيرو) ،شرکتهای آب منطقهای استاني (به عالوهی سازمان آب و
برق خوزستان) و ادارات امور آب شهرستانها .بدين ترتيب اين
ساختار کامالً به سبک سلسله مراتبي است (بر اساس موضوع ماده
دوم و ششم اساسنامه شرکت مادرتخصصي و اساسنامههای
شرکتهای سهامي آب منطقهای).
معاونت آب و آبفا مسؤول سياستگذاری ،برنامهريزی و نظارت بر
بخش آب و رصد نمودن فعاليتهای شرکت مادر تخصصي است
(سطح حاکميتي) .در حقيقت شرکت مادر تخصصي به عنوان صف
برای معاونت آب و آبفا عمل مينمايد ،چرا که اين شرکت دولتي،
وظايف تصدیگری وزارت نيرو يا به عبارتي معاونت آب و آبفا را در
زمينه سازماندهي ،راهبری و نظارت بر عمليات شرکتهای آب
منطقهای برعهده دارد و تنها در فرايند تصميمسازی به معاونت آب و
آبفا برای سياستگذاریها ،برنامهريزیها و وضع مقررات و
دستورالعملها ياری ميرساند (ماده هفتم اساسنامه شرکت
مادرتخصصي) .هم در شرکت مادر تخصصي و هم در معاونت آب و
آبفا ،دفتری به نام حفاظت و بهرهبرداری قرار دارد که دفتر ستادی
آن از سال  89تأسيس شده است (بر اساس چارت سازماني ،وبسايت
شرکت مادرتخصصي و وزارت نيرو) .اما با توجه به اينکه هر دو اين
دفاتر در سطح ملي قرار دارند و همپوشاني بااليي بين وظايف و
نقشهای آن دو وجود دارد ،اين موضوع ميتواند در صورت
تضادهای فکری بين مديران اين دو دفتر ،به ايجاد اختالالتي در
تصميمگيری و عدم اجرای اثربخش تصميمات منجر شود .يکي از
کارشناسان وزارت نيرو در همين رابطه نظر خود را اين طور مطرح
مينمايد« :آنها يک ستاد هستند برای خودشان ،ما هم يک ستاد
هستيم .حاال ما خيلي سعي ميکنيم که با هم هماهنگ باشيم ،ولي
اين تداخل وظايف ايجاد ميشود».

با توجه به توضيحاتي که ارائه شد ،مقياس مديريت آب بصورت
استاني است .اگرچه تا سال  80شرکتهای آب منطقهای در قالب
مناطقي نسبتاً مشابه با حوضههای آبريز مديريت داشتند ،اما از اين
سال به موجب «قانون تبديل ادارات کل امور آب استانها به
شرکتهای آب منطقهای استان» مصوب مجلس ،مقياس استاني
شد .اين اتفاق در حالي افتاد که حدوداً يک سال پيش از آن ،در

شرکتهای آب منطقهای که حوزه اختيارشان در محدودهی استاني
است ،به عنوان شرکتهای دولتي هستند که هيئت مديره و
همينطور مديران عامل آنها به حکم مديرعامل شرکت مادر تخصصي
منصوب ميشوند .طبق ماده  22اساسنامه ،مديرعامل شرکت آب
منطقهای مختار است که روشهای اجرايي را در چارچوب قوانين و
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آبخيزداری خود موظف به اجرای طرحهای کنترل سيالب و
آبخوانداری است که از طريق تغذيه آبخوانها سعي در افزايش
ميزان ورودی به اين منابع را دارد .يکي ديگر از فعاليتهای اين
سازمان (معاونت حفاظت و امور اراضي) که در زمينهی مصرف و
بهرهبرداری از منابع آب زيرزميني ميتواند نقش بسزايي داشته باشد،
حراست و جلوگيری از تصرف اراضي ملي برای انجام فعاليتهايي
همچون کشاورزی است ،که متأسفانه اين مسأله در کشور مورد
بيتوجهي قرار گرفته (برای اطالع بيشتر به مواردی همچون «اليحه
قانوني اصالح اليحه قانوني نحوه واگذاری و احياء اراضي در حکومت
جمهوری اسالمي ايران مصوب  »1058و همينطور «قانون اصالح
ماده  04قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع »1070
مراجعه نماييد) ،وضعيت تصرف اراضي برای کشاورزی در مناطق
مستعد کشاورزی نامطلوب ميباشد (آماری در دسترس نيست) و اين
مسأله ميتواند چه از منظر تغذيه و چه از منظر برداشت آبخوانها
اثرات نامطلوبي را ايجاد کند .سازمان حفاظت محيطزيست نيز طبق
ماده  46قانون توزيع عادالنه آب مسؤول کنترل ،ممانعت و جلوگيری
از آلودگي منابع آب است (آييننامه جلوگيری از آلودگي آب .)1064
طبق تعريفي که از آلودگي آب در آييننامه جلوگيری از آلودگي آب
ارائه شده (تغيير مواد محلول و يا معلق و يا تغيير درجه حرارت و
ديگر خواص فيزيکي و شيميايي و بيولوژيکي آب در حدی که آن را
برای مصرفي که برای آن مقرر است مضر يا غيرمفيد سازد) ،سازمان
حفاظت محيطزيست ميبايست در رابطه با مسأله شوری آب (در
نتيجه کشاورزی ،کاهش حجم مخازن آبخوان ،بر هم خوردن تعادل
اليههای شور و شيرين آب زيرزميني و  )...اقدامات حفاظتي خود را
(طبق مواد همين آييننامه) به عمل آورد که متأسفانه در اين زمينه
به طور کلي هيچ عکسالعمل مشخصي از اين سازمان مشاهده
نميشود.

مصوبه هيئت وزيران در مورد «راهبردهای بلندمدت توسعه منابع آب
کشور» ( )1082و همينطور چهار سال پيش از آن (سال  )1079در
«سياستهای کلي منابع آب» ابالغي از سوی مقام معظم رهبری ،بر
مديريت حوضهای تأکيد شده بود .طبيعتاً اين اتفاق ميتواند برای
آبخوانهای مشترکي که بين حوضههای متعدد قرار دارند ،اثر
نامطلوبي بجا بگذارد .يکي از مديران وزارت نيرو اين مسأله را با ارائه
يک مثال اين گونه توضيح داد« :مثالً بايد ساعت کارکرد چاهها را بر
اساس سندملي آب مشخص بکنيم که چند ساعت اين چاهها بايد
استفاده شود ،حاال يک جايي اين را اعمال کرده گفته  0333ساعت
در سال به اين مجوز ميدهم ،يک جای ديگر اعمال نکرده و شده
 6333ساعت» .بدين ترتيب تناقض و تعارض بين شرکتهای آب
منطقهای در رابطه با منابع آب زيرزميني ميتواند تشديد گردد.
 -8-0-7کنشگران و شبکهها

اگر چه وزارت نيرو در بخش آب و بطور خاص در حفاظت منابع آب
زيرزميني نقش کليدی را ايفا ميکند اما کنشگر اصلي ديگر وزارت
جهادکشاورزی است که در جنبه مصرف نقش اصلي را برعهده دارد،
لذا مديريت مصرف و بهرهوری آب در بخش کشاورزی برعهده اين
سازمان گذاشته شده است (ماده  10قانون تشکيل وزارت
جهادکشاورزی) .طبق ماده  4آييننامه اجرايي ماده  11قانون تشکيل
وزارت جهادکشاورزی ،وزارت نيرو موظف است ،نقاط تحويل آب
کشاورزی را به ابزارهای اندازهگيری حجمي تجهيز نموده و از طرف
ديگر وزارت جهادکشاورزی با اقداماتي همچون استقرار نظام
بهرهبرداری بهينه آب (ايجاد تشکلهای آببران) ،ترويج ،بهبود و
اصالح روشهای آبياری و توسعه روشهای نوين آبياری ،در
مديريت منابع آب ايفای نقش نمايد .حدوداً يک سال پس از اين
قانون ،در سال « 83قانون تسهيل برقي کردن چاههای کشاورزی»
به تصويب مجلس رسيد .در تبصره  2ماده واحده اين قانون ،وزارت
نيرو مکلف گرديد تا با تأمين انرژی چاههای مجاز ،سقف ساعات
مندرج در پروانههای بهرهبرداری را رعايت نمايد .البته در عمل
تمامي چاهها برقي نشدند و تنها کنتور اندازهگيری برق روی اين
انشعابات نصب گرديد که برای اندازهگيری حجمي موفق نبود .از
طرف ديگر ،جهادکشاورزی نيز در راستای استقرار نظام بهرهبرداری
برای منابع آب زيرزميني اقدام مشخصي را انجام نداده است و تنها
به ارائه تسهيالت در جهت توسعه سيستمهای نوين آبياری اکتفا
نموده است .عالوه بر وزارت جهادکشاورزی (معاونت امور آب و
خاک) ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداری نيز که يکي از
سازمانهای وابسته به وزارت جهادکشاورزی است ،در معاونت

اما آنچه در شرايط فعلي موجب بدتر شدن شرايط ميشود ،اختالفات
شديد بين دو بدنه وزارت نيرو و وزارت جهادکشاورزی در مسأله
مديريت منابع آب ميباشد که عمدتاً ناشي از تضاد اهداف در هر يک
از اين دو وزارتخانه است که ميتواند نهايتاً به ضرر منابع آب ختم
ميشود .نگرشهای کنشگران نسبت به يکديگر نشاندهندهی
تضادهای اين کنشگران نه تنها در مسؤوليتها و اهداف سازماني
خود ،حتي در باورهايشان نسبت به يکديگر ميباشد .برای مثال يکي
از مصاحبهشوندگان در سازمان مديريت و برنامهريزی در رابطه با
تجربه خود در تعامل اين دو بدنه برای مسائل بهرهوری آب اين گونه
شرايط را توصيف ميکند« :همه دغدغه اين را دارند که بحث اقتصاد
آب را پي بگيرند ،يعني خوشبختانه به اينجا رسيديم که آب يک
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بهرهوری نميتوانيم وارد شويم .در حفاظت نميتوانيم وارد شويم .در
هيچي نميتوانيم وارد شويم ،مگر اينکه مجازی وارد شويم .ميگويند
در بخش کشاورزی آب دارد مفت مصرف ميشود .بله نظريه درستي
است ...اگر يک مادهای کم ارزش باشد ،ديگر کسي به آن اهميت
نميدهد ...کنتور نداريم تا زيربناها را فراهم کنيم و سره را از ناسره
جدا کنيم .متجاوز را از سايرين جدا کنيم» .همينطور در رابطه با طرح
مسأله ضعيف بودن راندمان آبياری کشور توسط وزارت نيرو بعنوان
ضعف عملکرد ،يکي از مديران جهادکشاورزی اينطور پاسخ داد که:
«اينها اعدادی است که دوستان (وزارت نيرو) برای آن قائلند ،حساب
دارد .اندازهگيری ميداني دارد .اينکه بعد از سي سال دوباره برگرديم با
يک کلي گويي بگوييم راندمان  03درصد است ،هيچ کس از بخش
کشاورزی اين را نپذيرفته است و قابل پذيرش هم نيست .در بعضي
جاها  73است ،بعضي جاها  43است .ميانگين وزني آبياری در بخش
کشاورزی االن حدود  42درصد ،مورد تأييد سياستگذاران و مجريان
هست .ما شاهد روند افزايشي راندمان نسبت به برنامه سوم ،نسبت به
برنامه چهارم ،نسبت به برنامه پنجم بوديم .اما اثربخشي آن در بيالن
آب دست ما نيست .من برداشت غيرمجاز را رصد نکردم ،و رصد هم
نميکنم .اما تسهيالت را هم به چاهي که فاقد پروانه است نميدهم.
اين خط قرمز من است .اين تسهيالت در جايي داده ميشود که
مجوز و برنامه برای آن وجود دارد» .تضاد تا آنجايي ميرسد که يکي
از مديران جهادکشاورزی ،ضعف عملکرد شورای عالي آب به بعنوان
مرجعي فرابخشي برای هماهنگي سياستگذاری در تأمين ،توزيع و
مصرف آب (قانون تشکيل وزارت جهادکشاورزی) را ناشي از نحوه
عملکرد وزارت نيرو ميداند ،چراکه دبيرخانهی شورا به عنوان هسته
اصلي آن در اختيار وزارت نيرو قرار دارد« :شورای عالي آب يک
ساختار فرابخشي است .ولي عمالً بخشي شد .چون دبيرخانه آن در
بخشي قرار گرفته است که بايد پاسخگو باشد .در ايران هم اصل
دبيرخانه است .از جلسه که ميآييم بيرون آن دبير است که
صورتجلسه تعيين ميکند و دستورکار مينويسد و هم روند جلسات را
مشخص ميکند و ضمناً تصميمگيری را به همان سمت ميبرد که
ميخواهد».

کاالی اقتصادی است .ولي اين بحث اين است که هر کدام سعي
ميکنند که مشکالتي که خودشان داشتند را توجيه کنند ،اين مرحله
را هنوز نتوانستيم سپری کنيم ،که بپذيريم اين اشتباهات وجود
داشته ،بياييم مشکالت را حل کنيم .هرکس از سمت خودش دارد
نگاه ميکند ،که البته درست هم هست .يعني اينها زنجيروار به هم
ارتباط دارند .اگر وزارت جهاد بخواهد اقدامي را انجام دهد ،نياز دارد
که وزارت نيرو يک کاری انجام دهد يا اگر وزارت نيرو بخواهد کاری
بکند نياز دارد که مثالً همين سازمان مديريت يک اقدامي انجام دهد،
همه به هم ارتباط دارند به صورت زنجيره وار .ولي هنوز نظام
مديريتي ما بصورت متحد در نيامده که بتوانيم به اين برسيم که
خوب مشکالت ما اينهاست ،هر کداممان چطور ميتوانيم مشکل را
برطرف کنيم».
از مجموعه مسائلي که در مصاحبه با مسؤولين در وزارت
جهادکشاورزی در رابطه با اختالفات با وزارت نيرو به آن اشاره شد
چالشهايي همچون ميزان مصارف بخش کشاورزی در کشور ،عدم
تحويل حجمي آب ،ميزان راندمان آبياری و عملکرد شورای عالي آب
بود .مصاحبهشوندگان در جهادکشاورزی نسبت به وزارت نيرو به طور
مشترک اين باور را مطرح نمودند که آمار و اطالعات ارائه شده
توسط وزارت نيرو مبني بر مصرف  92درصدی آب کشور در بخش
کشاورزی کامالً نادرست است و البته دليل خود را عدم صحت آن در
نحوه محاسبه مصرف توسط وزارت نيرو ميدانند .توضيح يکي از
مديران وزارت جهادکشاورزی ،ميتواند دليل اين عدم توافق را به
خوبي مشخص کند« :تا االن  13درصد از اين مقدار را ( 93درصد
مصرف کشور) هم به ما تحويل حجمي ندادند .آمار وزارت نيرو
چيست؟ (مصرف بخش) شرب و صنعت معلوم است ،بقيهاش به
حساب جهاد کشاورزی است .دبي پايهای که به رودخانه ميرود به
حساب ماست .فضای سبز به حساب ماست .تهران عين لندن
(سرسبز) است .آيا اين دو شهر بارندگيشان يکيست؟ اينها به حساب
جهاد است .آيا وزارت نيرو تا کنون آماری درباره فضای سبز داده
است؟ آب نيروگاههای برقابي ،وقتي که برای توليد برق تخليه
ميشود به حساب ما است .به همين خاطر ما قبول نداريم .آب
محيطزيست به حساب جهادکشاورزی است» .بعالوه از نظر
مصاحبهشوندگان در جهادکشاورزی عدم توفيق اين وزارتخانه در
مديريت کارای آب در بخش کشاورزی ،ناشي از عدم تحويل حجمي
آب توسط وزارت نيرو است چرا که آنها حساب ميزان آب دريافتي
خود را ندارند .يکي از مديران اين گونه مسأله را تشريح مينمايد:
«مايه بدبختي ما همين عدم تحويل حجمي آب است .در اقتصادش
نميتوانيم وارد شويم .در مديريتش نميتوانيم وارد شويم .در

مصاحبهشوندگان در وزارت نيرو نيز متقابالً از عملکرد جهادکشاورزی
نسبت به مسأله آب ناراضي بوده و آن را ناشي از بخشينگری در
جهادکشاورزی و پافشاری آن برای رسيدن به اهداف خود ،يعني
افزايش توليد کشاورزی و رسيدن به امنيت غذايي بدون توجه به
محدوديت منابع آب ميدانند .برای مثال ميتوان به مواردی همچون
تأکيد مستمر وزارت جهادکشاورزی در عدم صحت اطالعات وزارت
نيرو يا رسيدن به خودکفايي در توليد محصوالت کشاورزی اشاره
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باالخره يک ضربه ديگر بود .تنشها و کشمکشها را بيشتر کرد .اگر
آن زمان  15منطقه داشتيم و بعضي از مناطق چالشي زيرمجموعه آن
قرار ميگرفتند ،خودشان تبديل شدند به يک قطب کشمکش .در
همان سال  84قانون ديگری وضع کردند که حقالنظاره چاههای
کشاورزی (به عنوان هزينهی اجرايي شرکتهای آب منطقهای در
راستای اجرای امور حفاظتي) را حذف کرد ...سال  89باز يک قانون
ديگر وضع کرد که کليه چاههای قبل از سال  85تعيين تکليف
بشوند» .در رابطه با نقش وزارت کشور و تأثير فرمانداران يکي از
مديران وزارت نيرو اين گونه از تجربه خود صحبت نمود که(« :قبالً)
من خودم (برای) اجرای حکم (بستن چاه غيرمجاز) ميرفتم .معاون
حفاظت و بهرهبرداری بود ،با تيم ميرفتم برای اجرای حکم .ماشين
آالت بيل و لودر و کارگر و نيروی انتظامي را بر ميداشتيم ميرفتيم.
آنجا فرماندار خودش شخصاً جلوی (مقابل) ما بود» .يکي ديگر از
مديران در رابطه با عملکرد قضات نيز به اين شکل مشکل را توصيف
نمود« :ما وقتي يک متخلفي را ميبريم دادگاه که برايش حکم صادر
شود ،قوه قضاييه بايد اين ديد حفاظتي را داشته باشد که اين مجرم
را با نگاه يک بدبختي که حاال يک چاه غيرمجاز زده نگاه نکند ،به
عنوان يک دزد به آن نگاه کند که دستش را کرده در جيب من و
شما .منابع آبي راکه ما رفتيم بر اساس آن برنامهريزی کرديم و
کارخانه ساختيم ،يا زمين کشاورزی يا باغ ،حاال اين آقا دارد اضافه يا
غيرمجاز برداشت ميکند و سهم ما را دارد ميخورد نه اينکه يک
بدبخت است».

نمود .يکي از مديران وزارت نيرو در رابطه با تشکيک وزارت
جهادکشاورزی در آمارهای وزارت نيرو اين طور گفت« :يکي از
آقايان (از وزارت جهادکشاورزی) در جلسات مطرح کرد که کي گفته
آب کم شده است .فرونشست هم ممکن است به دليل زلزله رخ داده
باشد .يکي (از وزارت نيرو) گفت اين را که حداقل همه ميدانيم که
اگر قبالً  23متر ميکنديم ،در همين تهران به آب ميرسيديم ،االن
 233متر هم بکنيم به آب نميرسيم .باالخره آب يک جايي رفته
است ،بخار که نشده است .آب بايد وجود داشته باشد .االن
رودخانهای که قبالً در تمام روز آب داشت و االن ندارد ،اين ديگر که
به کوليس نياز ندارد .چيز واضحي است .اين که نميخواهيم بپذيريم
يک چيز است ،اينکه وجود ندارد چيز ديگريست» .در رابطه با مسأله
توسعه کشاورزی بدون توجه به ظرفيت منابع آب و عدم حفاظت از
اراضي ملي ،يکي از مديران وزارت نيرو اين طور ميگويد« :بدون
ظرفيت و توان منطقه ميبينيم يک کارهای ترويجي يا طرحهای
توسعهای در بخش کشاورزی تعريف ميشود .مانند طرح خودکفايي
گندم يا طرح طوبا که بر روی دشتهای ممنوعه تعريف شده است!...
چاه غيرمجاز کجا را ميبرد زير کشت؟ عرصه منابع طبيعي را ميبرد
زيرکشت .مديريت عرصه منابع طبيعي کجا هست؟ در کدام مجموعه
هست؟ (پاسخ اين سوال سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداری است
که به وزارت جهادکشاورزی وابسته است)  ...شما برويد يک بررسي
بکنيد ،ببينيد که ميزان آبي که ما داريم مصرف ميکنيم چقدرش
روی زمينهای مستثنيات مالکين بوده است چقدرش روی منابع
طبيعي تصرفات و تعرضات به منابع طبيعي انجام گرفته است».

الزم به ذکر است که جمعبندی مصاحبههای صورت گرفته در
سازمان حفاظت محيطزيست اين را نشان ميدهد که سازمان عم ً
ال
هيچگونه ابزار مستقلي جهت پايش کيفي منابع آب زيرزميني در
دست ندارد و از طرف ديگر اطالعات کيفيت آب به دليل محرمانه
بودن از دستگاههای اجرايي ديگر در اختيار اين سازمان قرار نميگيرد
و البته نکته بسيار مهم اين است که تنها ابزار اجرايي خود جهت
حفاظت از منابع آب مانند منابع زيرزميني را ارائه گزارشهای ارزيابي
زيستمحيطي به دستگاههای اجرايي مربوطه ميداند ،لذا در عمل
ابزار و اختيار خاصي برای اين سازمان فراهم نيست .بطور کلي
ميتوان اين جمله را بطور مشترک از مصاحبهشوندگان در نظر داشت
که« :نظارت سازمان حفاظت محيطزيست بسيار ضعيف نگاه داشته
شده است».

عالوه بر اين ،مصاحبهشوندگان در وزارت نيرو شکست در حفاظت از
منابع آب زيرزميني را ناشي از ضعف عملکرد کنشگران ديگری نيز
مانند سازمان حفاظت محيطزيست ،نمايندگان مجلس شورای
اسالمي ،وزارت کشور و قوه قضاييه ميدانند .يکي از مديران وزارت
نيرو اين طور نقش عملي سازمان حفاظت محيطزيست را تبيين نمود
که(« :سازمان حفاظت محيطزيست) فقط نقش يک خبرنگار را دارد
بازی ميکند ...به کي داری اعتراض ميکني که آب زيرزميني آلوده
شده است؟ مردم چکار کنند؟ برند چماق بگيرند در دستشان؟» .يکي
از مديران وزارت نيرو اثرات تصميمات مجلس را اينطور تشريح
ميکند« :در قانون ( 61توزيع عادالنه آب) متأسفانه يک تبصرهای
گذاشتند ذيل ماده  0اين قانون و باعث شد که  153هزار چاه
غيرمجاز را مجاز کنند .گفتند چاههای بدون پروانه قبل از وضع
قانون ،يعني تا سال  61را کارشناسان بروند ببينند و در صورتي که
کارشناسان اجازه ميدهند ،پروانه بدهند .اين يک چالش بود .در سال
 84آن قانون تبديل ادارات کل به شرکتها (استاني) بود که خوب

در رابطه با نگرش نمايندگان مجلس در کميسيون آب و کشاورزی
( 12نفر) نيز نتايج مهمي بدست آمد .تمامي افراد به وجود وضعيت
بحراني در منابع آب زيرزميني اذعان داشته و دليل آن را
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سوم ،بند  08سياستهای کلي برنامه چهارم به مسأله خودکفايي و
استقالل در توليد محصوالت استراتژيک کشاورزی صريحاً اشاره
شده است .حتي در ماده  140قانون برنامه پنجم نيز هنوز ردپای
مسأله خودکفايي در محصوالت کشاورزی کامالً مشهود است .با اين
شرايط ،ميتوان مسأله خودکفايي را فراتر از سياست يک وزارتخانه
دانست و عمالً آن را به عنوان يکي از اهداف اصلي نظام جمهوری
اسالمي در نظر گرفت.

برداشتهای بيرويه از منابع آب زيرزميني دانستند .اکثريت بر اين
باور بودند که تقويت نظارت و کنترل در برداشت از منابع آب
زيرزميني راهکار اصلي برونرفت از بحران بوده و البته تنها يک نفر
راهکار اصلي را تغذيه مصنوعي عنوان نموده است .هفت نفر بر اين
باور بودند که عملکرد وزارت نيرو در حفاظت از منابع آب زيرزميني
ضعيف بوده و چهار نفر به دليل وضعيت نامناسب قوانين عملکرد آن
را قابل قبول دانستند و تنها يک نفر کامالً مناسب ارزيابي نمود .در
مقابل  11مورد به عملکرد نامطلوب وزارت جهادکشاورزی در
ساماندهي مصرف آب اشاره نمودند و يک نفر هم به دليل نبود
اعتبارات کافي عملکرد اين وزارتخانه را مطلوب ارزيابي کرد .قانون
حذف حقالنظاره از چاههای کشاورزی از نظر اکثريت نمايندگان (نه
نفر) با هدف حفاظت مغايرت دارد .اما نظر تمامي افراد نسبت به
قانون تعيين تکليف چاههای بدون پروانه بيانگر مطلوبيت خود قانون
ولي ضعف در اجرای آن بوده است .بدين ترتيب اين طور ميتوان
نتيجه گرفت که با وجود اذعان به بحران آبي و اضافه برداشت از
منابع آب زيرزميني و اثرگذاری نامطلوب قانون حذف حقالنظاره،
نمايندگان مزبور قانون تعيين تکليف را (که مصوب در همين دوره
است) راه قانوني مناسب برای حفاظت از منابع آب زيرزميني ميدانند
(در حالي که مصاحبهشوندگان در وزارت نيرو ،اين قانون را به عنوان
يکي از بزرگترين محرکها در جهت افزايش تعداد چاههای
غيرمجاز مطرح نمودند) .همينطور از پاسخها اين گونه ميتوان
برداشت کرد که از نظر اکثريت نمايندگان ،وزارت نيرو بعنوان مسؤول
حفاظت از منابع آب زيرزميني ،عملکرد نامطلوبي داشته است .از
طرفي نتايج نشان ميدهد که اکثريت غالب نمايندگان ،وظيفه اصلي
وزارت جهادکشاورزی در زمينه ساماندهي مصرف را نامطلوب ارزيابي
کردهاند .لذا اين گونه ميتوان نتيجه گرفت که اختالفات کامالً دو
طرفه است و تضادها و باورهای منفي به صورت دوطرفه بين
کنشگران مختلف وجود دارد.

در کنار اين فرايند تشويقي و حمايتي از توسعه کشاورزی ،توجه به
منابع آب خصوصاً منابع زيرزميني بسيار متفاوت صورت گرفته است.
برای مثال در سياستهای برنامه اول ،تبصره  28بند چهارم به
صورت کلي عبارتي را برای توجه به منابع طبيعي مطرح مينمايد:
«تأکيد بر حفظ ،احياء ،توسعه و بهره برداری اصولي از منابع تجديد
شونده و آبزيان» .با نگاهي به متن قانون برنامه اول ،تنها ميتوان در
ماده  29اين قانون به موردی مرتبط با اين بند از سياستها برخورد
نمود که متن آن بدين شرح است« :به منظور استفاده حداکثر از
ظرفيتهای منابع آب و نيروی کشور به دولت اجازه داده ميشود که
احداث سدهای کارون سه ،کارون جرياني چهار ،کرخه و گاويشان را
تا سقف سه ميليارد دالر از طريق انعقاد قراردادهای اعتباری بلند
مدت تأمين کند» .اين مثال نشان ميدهد که اولويتدهي در بين
اهداف متضادی که در يک بند سياستي ذکر شده (حفظ ،احياء،
توسعه و بهرهبرداری) به چه نحو تعبير ميگردد.
برای درک بيشتر اين مسأله ميتوان به سياستهای کلي پنجگانهی
نظام دربارهی منابع آب رجوع نمود .اين سياست در سال  1079ابالغ
گرديد و با نگاهي به شکل  2ميتوان متوجه شد که تا اين سال
حدوداً نيمي از کل بيالن منفي ذخاير آب زيرزميني اتفاق افتاده بود.
تنها در بند اول اين سياست به شکلي ضمني به مسأله توازن بين
منابع و مصارف اشاره شده است و متن آن به اين شرح ميباشد:
«ايجاد نظام جامع مديريت در کل چرخة آب بر اساس اصول توسعة
پايدار و آمايش سرزمين در حوضههای آبريز کشور» .با مروری بر
ادبيات جهاني ميتوان متوجه شد که هنوز هم بعد از حدود سه دهه
از زمان ارائه گزارش برانتلند ( )1066و حدود دو دهه از ارائه اصول
مديريت يکپارچه منابع آب ( )1071بين دانشمندان بر روی تفسير
«توسعهی پايدار» و چگونگي پيادهسازی «مديريت جامع آب»
بحثهای عميقي در حال جريان است .نکته بسيار مهم اينجاست که
در حالي که مسأله بسيار با اهميت پايداری (بطور سادهتر حفاظت) با
عبارت کلي «ايجاد نظام جامع مديريت» مورد عنايت قرار گرفته
است ،در بند سوم ميتوان به اولويتي مشخص و شفاف برای نحوه

 -2-0-7نگرش به مسأله و اهداف غايی

طبق تبصره  9ماده  40قانون اساسي ،افزايش توليدات کشاورزی
برای رسيدن به مرحله خودکفايي مورد تأکيد قرار گرفته است و
هدف از آن تأمين استقالل اقتصادی جامعه و ريشه کن کردن فقر و
محروميت عنوان شده است .تبلور اين رويکرد اقتصادی کالن در
کشور را ميتوان در برنامههای توسعه پنجساله کشور مشاهده نمود،
به طوری که از اولين برنامه مسأله خودکفايي مورد تأکيد قرار گرفته
است .برای مثال در بند چهارم سياستهای برنامه اول ،بند سوم و
هفتم سياستهای کلي برنامه دوم ،بند  10سياستهای کلي برنامه
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 143برنامه پنجم ( )1093-94نيز مجدداً بر مسأله تعادل منابع آب
زيرزميني تأکيد شده و با بيان اقداماتي مشابه با قانون دوره قبل
نهايتاً هدف را به اين شکل تعريف مينمايد که «تا پايان برنامه با
توجه به نزوالت آسماني ،تراز منفي سفرههای آب زيرزميني در اين
دشتها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بيست و پنج درصد
(دوازده و نيم درصد از محل کنترل آبهای سطحي و دوازده و نيم
درصد از طريق آبخيزداری و آبخوانداری) با مشارکت وزارت نيرو و
جهادکشاورزی بهبود يافته و با استقرار نظام بهرهبرداری مناسب از
دشتهای موضوع اين بند (با بيالن منفي) اهداف پيشبيني شده را
تحقق بخشد» .با نگاهي به هر دو بند مزبور ميتوان به قاعدهی
مشترک آنها پي برد" :عدم مطالعه کافي و عدم يادگيری از
تصميمات گذشته" .به نظر ميرسد که تصميمگيرندگان در هر دو
برنامه ،مسأله حفاظت را بسيار سادهانگارانه در نظر گرفتهاند .بعبارت
ديگر تعبير کمي برنامه تصوير شده برای احيای آبخوان در طي دوره
پنجساله پنجم (با توجه به شکل  ،)2اين خواهد بود که طي پنج سال
نه تنها  6ميليارد مترمکعب از برداشتها کسر شده (برای رسيدن به
بيالن صفر) ،بلکه حداقل  25ميليارد مترمکعب (برای احيای حداقل
 25درصد از بيالن منفي کل) به آبخوانها تزريق ميگردد (يعني
رقمي معادل يک چهارم منابع آب تجديدپذير کشور) .اينکه اساساً
کنترل آبهای سطحي چه ارتباطي با بهبود تراز آب در آبخوانها
دارد کامالً مبهم است ،زيرا درکنار آن به مسأله آبخيزداری و
آبخوانداری نيز پرداخته شده است و قاعدتاً اين دو با يکديگر تفاوت
دارند .لذا با صرف نظر از تنظيم وظيفهی غير عملي در اين قانون (از
منظر فيزيکي و همينطور اقتصادی-اجتماعي) ،حتي قواعد
هيدرولوژيکي نيز رعايت نشده است (برای درک استدالل صورت
گرفته در مجلس در جهت تعيين تفکيک درصدی برای احيای
آبخوانها به مشروح مذاکرات مجلس مورخ  89/8/29که مرتبط با
تصويب بند «الف» ماده  143ميباشد رجوع نماييد) .بعالوه ،در اين
قانون هيچ نشاني از عدم توفيق  133درصدی برنامه قبلي مشاهده
نميشود ،چرا در دوره پنجساله قبلي که باز هم جبران  25درصدی
تراز منفي آبخوانها مطرح شده بود نه تنها هيچ موفقيتي حاصل
نشده بود (شکل  ،)2بلکه به گفته مسؤوالن در وزارت نيرو تعداد
چاههای غيرمجاز بيش از دو برابر افزايش يافت .الزم به ذکر است
که باز هم در کنار چنين برنامههای بلندپروازانهای برای حفاظت از
منابع آب زيرزميني ،در ماده  140قانون برنامه پنجم و ماده  18قانون
برنامه چهارم بر حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودکفايي در توليد
محصوالت اساسي کشاورزی و دامي تأکيد شده است که با
توضيحات ارائه شده اساساً با منطق رياضي قابل توجيه نيست.

برخورد با مسأله بهرهبرداری برخورد نمود« :افزايش ميزان استحصال
آب ،به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غير طبيعي آب در کشور از
هر طريق ممکن» .لذا رفتاری که در اين سياست مشاهده ميشود،
کامالً مشابه با مثال ذکر شده در رابطه با برنامه اول توسعه ميباشد.
چنين رفتاری حتي در رابطه با «استراتژیهای بلندمدت توسعه منابع
آب کشور» (تغيير مقياس مديريت آب در کشور) نيز اتفاق افتاد که در
بخش سطوح و مقياس به آن اشاره گرديد .البته اين استدالل بدين
مفهوم نيست که هر نکتهای که صراحتاً و به طور شفاف در متون
مطرح شود ،به عمل ختم خواهد شد ،بلکه تنها منظور رساندن ميزان
اهميت آن در جريان تعيين سياستها ،استراتژیها و برنامهها
ميباشد .چراکه در بند دوم سياستهای کلي منابع آب به عنوان مثال
به «ارزش اقتصادی» آب در استحصال ،عرضه و نگهداری صراحتاً
توجه شده است ،اما هنوز هم اجرا نگرديده است.
مسأله اولويتدهي به حفاظت از منابع آب زيرزميني را ميتوان از
دريچهای ديگر نيز توصيف نمود .همانطور که در بخش کنشگران و
شبکهها اشاره شد ،مسأله کمبود بودجه برای اجرای فرايند حفاظت
(در قالب چالش قانون حذف دريافت حقالنظاره بر چاهها) مطرح
است .يکي از مديران وزارت نيرو اين مسأله را در قالب مقايسهای
بين سرمايهگذاریهای دولت برای توسعه سدسازی به اين شکل
توصيف مينمايد« :از اين طرف  43يا  53ميليارد متر مکعب مهار
کرديم در آب سطحي ،از آن طرف  123ميليارد مترمکعب در آب
زيرزميني از دست داديم» .البته نبايد از اين نکته غافل بود که حجم
مهار آبهای سطحي ،به طور حدودی (تحت شرايط ثابت اقليمي)
هر سال تجديد خواهد شد ،اما اين  123ميليارد مترمکعب ،با فرض
کاهش برداشت از اين منابع تا حد صفر نيز ،بدون شک حتي با گذر
ساليان متمادی بازگشت نخواهد داشت ،چراکه نشست اليههای آبدار
موجب کاهش ظرفيت آبخوانها خواهند شد.
با گذر از چالش اولويت در حفاظت و توسعه بهرهبرداری ،ميتوان
برنامه چهارم توسعه پنجساله کشور را ( )1084-88اولين برنامهای
دانست که مستقيماً در آن به مسأله تعادل منابع و مصارف در
آبخوانها اشاره شده است .در بند «ب» ماده  17اين قانون ،دولت
مکلف ميگردد که طي دوره پنجساله با «تجهيز منابع مالي موردنياز
و تمهيدات سازهای و مديريتي ،مجوزهای بهرهبرداری در اين
دشتها (با بيالن منفي) را بر اساس مصرف معقول (موضوع ماده 19
توزيع عادالنه آب) که با روشهای نوين آبياری قابل دسترس است،
اصالح نمايد به طوری که تا پايان برنامه چهارم تراز منفي سفرههای
آب زيرزميني بيست و پنج درصد بهبود يابد» .در بند «الف» ماده
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اشاره داشتند که در حال جريان بود :سازگاری با تغيير اقليم و مسأله
شيرين کردن آبهای شور .لذا ميتوان اين گونه برداشت نمود ،که
يا از نظر وزارت نيرو مسأله آب زيرزميني و احيای آن نيازمند
مطالعات خاص و جدی نيست يا اينکه اولويت مسائل ديگر بسيار
باالتر است.

برای درک بهتر مسألهی «برخورد نامتناسب با موضوع تعادلبخشي
آبهای زيرزميني» الزم است تا ميزان و عمق شناخت نسبت به
چالشهای آب زيرزميني نيز بررسي گردد .در اين راستا ،در کشور دو
مورد مطالعهی مختلف (به صورت سيستماتيک) در بازههای زماني
مشخص و با دستور و حمايت مالي و اجرايي وزارت نيرو صورت
ميگيرند .اولين مورد ،مطالعات آبهای زيرزميني است که توسط
وزارت نيرو و کارمندان همين سازمان در قالب «دفتر مطالعات آب
زيرزميني» انجام ميشود .اين مطالعات تاريخچهای طوالني دارند که
مبتني بر پايش کمي و کيفي آبهای زيرزميني و ارائه گزارشهای
بيالن به صورت ساالنه ميباشد .در همين راستا ،دفتر مزبور
دستورالعملهای متعددی را تهيه نموده است که با رويهای واحد
بتوان به مطالعات ابعاد هيدرولوژيکي ،فيزيکي و شيميايي پرداخت
(مراجعه به وبسايت دفتر مطالعات پايه آب) .دومين مورد از مطالعات
گسترده« ،طرح جامع آب کشور» ميباشد که پس از انقالب با
نظارت و کارفرمايي وزارت نيرو و توسط شرکتهای مشاور صورت
گرفته است .دورهی اول با در نظر گرفتن آمارهای سال  62سعي
نمود تا برای يک افق  25ساله (افق سال  ،)86برنامههای توسعهای
مرتبط با آب کشور را بررسي و اولويتبندی نمايد .دور دوم اين
مطالعات با در نظر گرفتن آمارهای سال  72برای افق  1433انجام
گرفت .دور سوم اين مطالعات با در نظر گرفتن آمارهای سال 85
برای افق  1423انجام گرفت .بطور کلي با بررسي اهداف و نتايج اين
مطالعات ميتوان اينگونه نتيجه گرفت که از منظر مسأله آب
زيرزميني ،طرحهای جامع آب تنها منعکس کننده وضعيت نامطلوب
اين منابع در حوضههای آبريز مختلف ميباشند و به عبارت ديگر اين
مطالعات در راستای بررسي منابع و مصارف قابل پيشبيني در
افقهای بلندمدت و ارائه پيشنهادهايي کلي مبتني بر همين مطالعات
صورت گرفتهاند .اما به غير از مسأله عدم توجه به ابعاد اجتماعي
حفاظت و موانع اجتماعي-سياسي آن در مطالعات ،چالش بسيار مهم
در رابطه با مطالعات مزبور اين است که به گفته برخي از
مصاحبهشوندگان ،طرحهای جامع آب اگر چه نواقصي هم داشته اما
در برنامهريزیها و مديريت توسعه مورد استفاده قرار نگرفته است.
يکي از مصاحبهشوندگان در وزارت نيرو اين مسأله را بدين شکل
تبيين نمود« :هدف همه (مطالعات طرح جامع آب) يکي بود .مطالعات
انجام شد ،اينکه مطالعات بالفعل شد يا توانستيم کاری کنيم و از
نتايج آن استفاده کنيم و آن را بگذاريم به عنوان قرآنمان تقريباً
هيچي» .عالوه بر اين مطالعات ،مطالعات موردی نيز به تصميم
وزارت نيرو برای حل مسائل و چالشهای پيش روی منابع آب کشور
صورت ميگيرد .الزم به ذکر است که در حين مصاحبهها ،مسؤوالن
مرتبط با اين نوع مطالعات ،به دو مورد مطالعه استراتژيک وزارت نيرو

 -7-0-7استراتژیها و ابزار

برای بررسي اين بخش از مؤلفههای حکمراني الزم است تا
سازوکارهای انجام حفاظت مورد بررسي قرار گيرد .به گواهي تاريخ،
ايرانيان از گذشته با ابداع فناوری قنات توانسته بودند در اجرای اين
پروژهی پرهزينهی بين نسلي بسيار موفق بوده ،حتي در بهرهبرداری
از اين منابع نيز قواعد و اصول مناسبي را به صورت محلي تعريف
کنند .اما با تعريف نظام مديريت کالن مرکزی در کشور از زمان
پهلوی اول و دوم ،به تدريج قواعد مرتبط با بهرهبرداری از منابع آب
زيرزميني شکل متمرکزی يافت و به صورت قانون تبيين گرديد
(قانون راجع به قنوات سال  ،1039قانون حفظ و حراست منابع
آبهای زيرزميني سال  ،1045و قانون آب و نحوه ملي شدن آن در
سال  .)1047شايد بتوان ورود فناوری حفاری و پمپاژ ،انجام
اصالحات اراضي و ملي نمودن منابع آب را (به ترتيب اصل اول و
دهم در انقالب سفيد سال  )1042از پيشرانهای اصلي برای
متمرکزسازی امور دانست .پس از انقالب نيز «قانون توزيع عادالنه
آب» در سال  1061به عنوان قانون مادر در بحث منابع آب قرار
گرفت و به موجب آن مسأله حفاظت کامالً در حيطه عمل دولت
تعريف شد (فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب) .عمالً دولتي شدن
تدريجي مسأله حفاظت و همينطور خروج تدريجي بهرهبرداران از اين
وادی ،منجر به تغيير سازوکارهای حفاظتي از حالت «مشارکتي» به
حالت «کنترلي» گرديد به نحوی که در قانون توزيع عادالنه آب اين
دولت است که «مسؤوليت حفظ ،اداره و بهرهبرداری» از منابع آب را
برعهده ميگيرد (ماده اول قانون توزيع عادالنه آب) و هرگونه
بهرهبرداری ميبايد با «اجازه و موافقت وزارت نيرو» و براساس
«پروانه حفر و بهرهبرداری» صادر شده از سوی همين سازمان
صورت گيرد (مواد  0و .)21
با نگاهي به شکل  2ميتوان مشاهده نمود که حجم منفي بيالن آب
زيرزميني حدوداً از اوايل دهه پنجاه شکل گرفته و از اوايل دهه
شصت با نرخ باالتری افزايش يافته است که همزمان با وضع قانون
توزيع عادالنه آب و مصادف با سالهای اوليه پس از انقالب اسالمي
در کشور ميباشد .اين بدين مفهوم است که تالشهای صورت
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گونه به توضيح اثرگذاری اين ماده اشاره نمود که« :اين قانون باعث
شد  153هزار چاه غيرمجاز را مجاز کنند» .بعد منفي ديگر اين قانون
که با وضع «قانون تعيين تکليف چاههای بدون پروانه» ()1089
تشديد شد جا افتادن «رويه جايزه دادن به متخلف در منابع آب
کشور» است .در اين قانون آمده است که تبصره ذيل ماده  0ملغي
شده و چاههای بدون پروانهای (بدون اجازه) که تا سال  85حفر شده
بودند ميتوانند برای تعيين تکليف وضعيت پروانه چاه خود ،به صورت
قانوني اقدام کنند .يکي از مديران اسبق وزارت نيرو که عبارت «رويه
جايزه دادن به متخلف» را مطرح نمود ،اين گونه تعبير خود را
توصيف ميکند که(« :اين قوانين به شما ميگويند که) اگر شما بدون
مجوز تجاوز کردی به منابع آب ،يک روزی چاه شما پروانهدار خواهد
شد .اگر مقاومت بکنيد و متجاوز بوديد ...نگران نباشيد» .اين در حالي
است که نظر تمامي پرسش شوندگان در مجلس (به غير از يک نفر
از  12نفر) ،در رابطه با قانون تعيين تکليف کامالً مثبت ارزيابي شد و
همگي بر اين باور بودند که اين قانون ايرادی نداشته و مسأله اصلي
در اجرای ضعيف آن بوده است .يکي ديگر از عواملي که متخلفان را
برای دستاندازی به اين منابع تشويق نموده ،مجازات سبک و البته
مبهم تعريف شده برای تخلفات است .طبق ماده  45قانون توزيع
عادالنه آب ،کساني که بدون رعايت مقررات به حفر چاه ،قنات يا
بهرهبرداری از منابع آب زيرزميني مبادرت کنند (بند هـ)« ،عالوه بر
اعاده وضع سابق و جبران خسارت به  13تا  53ضربه شالق يا از 15
روز تا سه ماه حبس تأديبي بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع
محکوم ميشوند» .از اين منظر اين مجازات سبک است که مجازات
را به تعدادی شالق يا حداکثر سه ماه حبس محدود کرده و از اين
منظر مبهم است که «اعاده به وضع سابق» را ذکر نموده که عمالً
برای يک بهرهبردار اعاده احجام استحصالي به آبخوان غيرممکن
است و تنها برای بستن چاه معني و مفهوم خواهد داشت .البته
همانطور که در بخش کنشگران و شبکهها گفته شد ،مصاحبه
شوندگان در وزارت نيرو همگي به عدم همکاری مناسب دستگاه
قضايي در برخورد با متخلفين اشاره نمودند که به دليل عدم آگاهي و
دانش کافي از اثرات مخرب برداشتهای غيرمجاز ،در اکثر موارد به
راحتي رأی را به نفع متجاوزان صادر ميکردند .عالوه بر مسأله
صدور مجوز و پروانه ،نظارت و کنترل شرکتهای عامل برای حفاری
نيز به موجب ماده  10اين قانون بر عهده وزارت نيرو قرار ميگيرد.
همين طور طبق ماده  12وزارت نيرو مکلف ميگردد که در صورت
ضرورت ،به هزينه صاحبان چاهها ،بر روی چاهها کنتور نصب کرده و
از اين طريق ميزان برداشت آب آنها را کنترل نمايد.

گرفته در راستای وضع قوانين تنظيم کنندهای همچون قانون آب و
نحوه ملي شدن آن يا قانون توزيع عادالنه آب نتوانست ضمانت
اجرايي برای حفاظت از منابع آب زيرزميني را نيز به همراه آورد .البته
اين دوره همزمان با رشد و توسعه بهرهبرداری از فناوری حفر و پمپاژ
چاههای عميق است و لزوماً بيانگر اثربخشي سازوکارهای پيشين
برای حفاظت از منابع آب زيرزميني (نه حفاظت از حقوق
بهرهبرداران) نيست ،چراکه فناوری قنات ذاتاً توان تجاوز به منابع آب
تجديدناپذير را ندارد .به همين منظور الزم است تا نحوه برخورد
قوانين مزبور برای حفاظت از منابع آب زيرزميني را به طور عميقتر
بررسي نمود.
در اينجا به دليل اين که حجم اعظم افت منابع آب زيرزميني در
زمان حاکميت قانون توزيع عادالنه آب اتفاق افتاده است موارد مرتبط
اين قانون با مسأله حفاظت از منابع آب زيرزميني احصا و بررسي
شدند .فصل دوم قانون شامل موادی است که به آبهای زيرزميني
ميپردازد (از ماده  0تا  .)17بر اساس اولين ماده از اين فصل (ماده
سه) ،هر گونه استفاده از منابع آب زيرزميني بايد تحت کنترل و
موافقت وزارت نيرو صورت گيرد (به استثنای چاههای با آبدهي کمي
که در مناطق غيرممنوعه و برای مصارف خاص غيرکشاورزی احداث
شدهاند) .در تبصره ذيل اين ماده که تقريباً پرچالشترين ماده قانوني
در بحث آبهای زيرزميني است ،به صاحبان چاههای بدون پروانهای
که تا زمان وضع قانون حفر شدهاند اجازه داده ميشود که در صورت
تأييد دو کارشناس از وزارت نيرو مبني بر عدم وارد آوردن ضرر بر
مصالح عمومي ،بتوانند پروانه بهرهبرداری اخذ کنند .با توجه به متن
اين تبصره ،اين موارد ميتوانند حتي در مناطق ممنوعهای قرار داشته
باشند که توسط وزارت نيرو ،طبق ماده  4همين قانون ،بررسي و به
عنوان منطقه ممنوعه اعالم شده باشند .طبيعتاً اضافه کردن چنين
تبصرهای در قانون بدون توجه به محدوديت آبخوانها خود حاکي از
روحيه بيتوجهي قانونگذاران نسبت به حفاظت از منابع آب
زيرزميني ميباشد ،چرا که طبق اين تبصره نظر دو کارشناس بر
تمامي مطالعات استاندارد و مشخصي که ميبايست در راستای
بررسي محدوديت دشتها صورت گيرد اولي ميشود و اين يعني باز
نمودن عرصه برای اعمال سليقه و زدوبند؛ به طوری که يکي از
مديران وزارت نيرو اين گونه ميگويد که« :قريب به اتفاق (اين
چاهها) به دليل نفوذ ،به دليل فساد ،به دليل رأی قضايي
(غيرکارشناسي) پروانهدار شدند» .به عبارت ديگر ،همين تبصره اين
امکان را فراهم آورد تا متخلفين بتوانند حتي چاههايي را که پس از
سال  61حفر کرده بودند نيز وارد فرايند اخذ پروانه بهرهبرداری
نموده ،برايشان پروانه دريافت کنند .يکي از مديران وزارت نيرو اين
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صورت لزوم عوارضي را تعيين و از مصرفکننده وصول نمايد» .اين
بند نشان ميدهد که عمالً از نظر قانونگذار آب زيرزميني نبايد
بهايي داشته باشد و تنها به ازای خدمات دولتي (مانند اقدامات
حفاظتي) ميتوان (در صورت لزوم) هزينهای را دريافت نمود .در
راستای بند «ب» ماده  ،00شورای اقتصاد مصوبهای را تحت عنوان
«دريافت حقالنظاره از صاحبان چاههای مجاز» در سال  71تصويب
نمود که به موجب آن کشاورزان بر اساس محصول و ميزان برداشت
خود و همينطور ميزان حجم آب مصرفي ،مبلغ ناچيزی از درآمد خود
را به وزارت نيرو بپردازند (به متن مصوبه رجوع شود) .بر اساس
همين مصوبه ،اين منابع تماماً برای حفاظت ،مطالعات و طرحهای
تعادلبخشي آبخوانها اخذ ميشدند .اما در اولين گام ،در سال 79
مجلس قانون «جبران خسارات و پيشگيری عوارض ناشي از
خشکسالي» را تصويب نمود که به موجب آن «حقالنظاره چاههای
کشاورزی و دامداری که آبدهي آنها قطع و يا به يک سوم مندرج در
پروانه تقليل يافته است بخشوده ميشود» .در گام بعدی نيز در سال
 1080به موجب ماده  0قانون «تأمين منابع مالي برای جبران
خسارات ناشي از خشکسالي و يا سرمازدگي» ،از «ابتدای سال 1084
دريافت هرگونه وجهي از فعاليتهای بخش کشاورزی و دامداری به
عنوان حقالنظاره ممنوع» اعالم شد و به جای آن مقرر گرديد تا
حداکثر به مبلغ سيصد ميليارد ريال به عنوان جايگزين هزينههای
مرتبط با آببها و دريافت حقالنظاره به شرکتهای آب منطقهای
پرداخت گردد .لذا با وضع اين قانون عمالً پرداخت از سوی کشاورزان
کامالً متوقف گرديد .نظر اکثريت نمايندگان ( 9نفر از  12نفر) مورد
پرسش قرار گرفته در اين پژوهش نيز بر اين استوار بود که حذف
حقالنظاره کامالً در تناقض با حفاظت از منابع آب زيرزميني بوده
است .اگرچه لزوماً حقالنظاره انگيزش جدی برای حفاظت از منابع
آب زيرزميني ايجاد نميکرد ،اما ميتوانست به عنوان منبعي مستقل،
برای اجرای فعاليتهای حفاظتي که قابل تعريف در سطح محلي و
منطقهای بودند استفاده گردد .يکي از مديران اسبق وزارت نيرو نوع
نگاه حاکم بر شرايطي که موجب حذف حقالنظاره شد اين طور
ميگويد« :معموالً هروقت به آن (سيستمي که معيوب است و ضعيف
کار ميکند) حمله ميکنند ،کل موجوديت آن را به زير سوال ميبرند.
نه اينکه بيايند بهترش بکنند .مثالً حق النظارهها را که ميخواستند
برای آب زيرزميني کشاورزی بردارند ،مجلس کل موضوع را پاک
کرد .گفته بود که اين پنج ريال را که شما ميگيريد خرج است که
بيشتر هم خرج پايش ميشود ،برای چاههای پيزومتری و اندازهگيری
چاهها .شما اين کار را نميکنيد ،بنابراين ما اين پول را از شما
ميگيريم .راه ديگرش اين بود که ببيند چگونه اين ابزار را داشته
باشند و درست هم خرج کنند و مکانيزمهايي برای آن طرح کنند.

در رابطه با آلودگي منابع آب زيرزميني نيز قانون توزيع عادالنه آب
بسيار مبهم است .در ماده  6اين قانون صاحبان و استفادهکنندگان از
چاه و قنات را مسؤول جلوگيری از آلودگي آب آنها دانسته و آنها را
موظف به رعايت مقررات بهداشتي نموده است ،به عالوه در اين ماده
آمده است که اگر جلوگيری از آلودگي آب خارج از قدرت آنها باشد،
مکلف هستند که مراتب را به سازمان حفاظت محيطزيست يا وزارت
بهداری اطالع دهند .در ماده  46مستقيماً سازمان حفاظت
محيطزيست به عنوان مسؤول «پيشگيری ،ممانعت و جلوگيری از
منابع آب» معرفي ميشود و در همين راستا «آييننامه جلوگيری از
آلودگي آب» تدوين گرديده است .اما مسأله مهم در رابطه با آلودگي
منابع آب زيرزميني اين است که انتقال آلودگي ميتواند بسيار
گسترده صورت گيرد و عمالً آلودگي منابع آب زيرزميني مسألهای
است که نميتوان از صاحب يک چاه انتظار داشت که از آلودگي
منابع آب زيرزميني جلوگيری نمايد و قاعدتاً متن ماده  6تنها به
آلودگيهايي اشاره داشته که از طريق نقاط تخليه (يا دسترسي) چاه
يا قنات صورت ميگيرند ،لذا مسأله حفاظت کيفي نيز کامالً به دولت
سپرده شده است (آييننامه اجرايي جلوگيری از آلودگي آب) .بنابراين
اين گونه ميتوان نتيجه گرفت که اساساً مسأله حفاظت کمي و
کيفي از منابع آب زيرزميني تماماً در قالب قوانين و دستورالعملهای
دولتي تعريف شده است و کامالً سازوکار کنترل غالب است .اکتفای
صرف به سازوکارهای کنترلي و خارج نمودن بهرهبرداران از عرصه
مديريت و حفاظت منابع آب اثرات سوئي را ميتواند رقم بزند،
خصوصاً در زماني که مسأله پايش ،مجازات و يادگيری با جديت
دنبال نميشود .در حقيقت منابع آب زيرزميني به دليل اينکه ذاتاً
پنهان هستند و اثرات اقدامات با تأخير و به اشکال گوناگون نمايان
ميشوند ،نبايد صرفاً به سازوکارهای کنترلي اکتفا نمود .به عبارت
ديگر ،ذات پنهان و تأخيری منابع آب زيرزميني از يک سو و هزينهبر
بودن اقدامات حفاظتي (اقتصادی-اجتماعي و سياسي) از سوی ديگر
منجر به عدم کارايي و اثربخشي اين سازوکار شده است.
عالوه بر تغيير سازوکارها از حالت مشارکتي به کنترلي در جهت
مرکزی شدن مديريت ،عمالً استفاده از سازوکار «انگيزشي» برای
انجام حفاظت (و مصرف معقول در جهت بهبود بهرهوری) نيز مغفول
مانده و حتي به دليل نفتي بودن اقتصاد ،يارانهی سنگيني در زمينه
انرژی برای مصرفکنندگان آب کشاورزی لحاظ گرديده است (آگاه و
حسني .)1090 ،در بند «ب» ماده  00قانون توزيع عادالنه آب ،دولت
در زمينه آبهای زيرزميني (مواردی که استحصال آب به وسيله
دولت انجام نميگيرد) تنها ميتواند «به ازاء نظارت و خدماتي که
انجام ميدهد با توجه به شرايط اقتصادی و اجتماعي هر منطقه در
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مزبور به «برنامه احيا و تعادلبخشي آبهای زيرزميني» تغيير نام داد
و عنوان و تعداد پروژهها نيز دچار تغييرات مختصری شد .اين نسخه
جديد طرح تعادلبخشي در پانزدهمين جلسه از شورای عالي آب
( )90/6/25ارائه گرديد که در پاسخ به حساسيت دولت يازدهم نسبت
به وضعيت اسفبار منابع آب زيرزميني در هشتمين جلسه شورای
عالي آب (( )92/7/2به عنوان اولين جلسه از شورای عالي آب در اين
دولت) مطرح شده بود .در بند هفتم صورتجلسه هشتمين جلسه
شورای عالي آب اين طور آمده است که «وزارت نيرو موظف است
طرح برخورد قانوني با برداشت غيرمجاز از منابع آب (که بعداً نام آن
اصالح گرديد) را تهيه و به تصويب شورای عالي امنيت ملي برساند».
همانطور که مالحظه ميشود ،در اين مصوبه اهميت بااليي به
تصويب نمودن اين برنامه توسط شورای عالي امنيت ملي داده شده
است ،و اين در حقيقت انعکاس باور وزارت نيرو در رابطه با علت
شکست طرح تعادلبخشي مبني بر عدم همکاری ساير دستگاهها و
مسؤوالن است .لذا همانطور که در صورتجلسه پانزدهمين جلسه
نمايان است ،پس از تصويب پروژههای 15گانه وزارت نيرو ،به ترتيب
در بندهای بعدی وظايفي برای دستگاههای مختلف مانند معاونت
برنامهريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور ،وزارت نيرو ،وزارت
جهادکشاورزی ،وزارت کشور ،استانداران و وزارت صنعت ،معدن و
تجارت تعيين شده است .همينطور به گفته يکي از مديران وزارت
نيرو سندی در همين رابطه در شورای عالي امنيت ملي تصويب شده
است که البته به دليل محرمانه بودن غيرقابل دسترسي است .اين
رويکرد موجب آن شده است که شرايط برای وزارت نيرو تغييرات
زيادی داشته باشد به طوری که يکي از مديران وزارت نيرو ميگويد:
«يک مرتبه اعتبارات طرح برای امسال از  25ميليارد تومان به 025
ميليارد تومان رسيد .سال بعد  533ميليارد تومان ،و سال بعدش
بيشتر ميشود .قرار هست به زودی نصب کنتور شروع شود و االن
گشت و بازرسي را داريم .قرار است چاه غيرمجاز بسته بشود .بسترها
را داريم آماده ميکنيم .مصوبه شورای عالي آب را داريم .مصوبه
شورای عالي امنيت ملي را داريم .با استانداران جلسه داشتيم ،با قوه
قضاييه جلسه خواهيم داشت ...قانون گفته بود که کنتور را خود
کشاورز برود بخرد و نصب کند ،خوب آنها هم که حاضر نبودند پول
بدهند ،کنتور هم چهار ميليون شش ميليون پولش است .اگر خود ما
هم ميخواستيم بخريم ،سازمان بازرسي ميآمد ميگفت آقا کي به
شما اجازه داده پول کنتور بدهيد .حاال االن حلش کرديم ،قرار شد
برويم بخريم و بعد ظرف سه سال از کشاورز پس بگيريم».

خوب نظامهای مستقل مالي برای آنها ايجاد ميشود که ارزش خود
را دارد ...فقط بايد يک نظارتي کرد که همانجا خرجش کند .خوب ما
اين نظامي را که نسبت به خيلي کشورهای ديگر پيشرفته بود را از
بين برديم و اينها را وابسته کرديم به بودجه گرفتن از دولت و شرکت
مديريت منابع آب .آن استقالل محلي را از آنها گرفتيم».
با حذف حقالنظاره و همينطور شدت گرفتن افت آبخوانها ،وزارت
نيرو از سال  1084مجموعهای مرکب از  12پروژه را با عنوان «طرح
تعادلبخشي ،تغذيه مصنوعي و پخش سيالب» برای حل معضلهای
آب زيرزميني کشور معرفي نمود .در اين  12پروژه ،از اقداماتي
همچون اطالعرساني و تشکيل تشکلهای آببران تا نصب کنتور
هوشمند آب و برق و تغذيه مصنوعي وجود دارد اما متأسفانه آمار
رسمي از عملکرد اين اقدامات موجود نيست .مهمترين نکته در رابطه
با اين طرح اين است که هيچگونه موفقيتي در تعادلبخشي (به
معنای ايجاد تعادل در آبخوانهای کشور) نداشته است چرا که به
گفته يکي از مديران وزارت نيرو از سال  85تا  94تعداد چاههای
غيرمجاز از  133هزار حلقه به بيش از  033هزار حلقه افزايش يافت
و تعداد دشتهای ممنوعه از  253دشت به  045دشت رسيد و هنوز
هم مسؤوالن در کالم خود از افت ساالنه  6ميليارد مترمکعبي اين
منابع ياد ميکنند (در مصاحبههايي که در سال  94انجام شد).
بنابراين ميتوان با تقريب بااليي اثربخشي اين مجموعه از پروژهها را
نزديک به صفر دانست .البته دليل ذکر شده برای اين شکست ،عدم
همکاری سايرين (دستگاههای اجرايي و مسؤوالن منطقهای و
محلي) و همينطور عدم دريافت بودجه کافي (حدوداً نيمي از
بودجههای مصوب) بوده است .عالوه بر اين در سال  1087نيز
مصوبهای به نام «ضوابط ايجاد تعادل بين منابع و مصارف» توسط
هيئت وزيران در راستای تعادلبخشي منابع آب زيرزميني تصويب
گرديد .اين مصوبه نيز بسيار مشابه با پروژههای تعادلبخشي به
تعيين تکليف برای وزارت نيرو و جهادکشاورزی ميپردازد .البته وجه
تمايز اصلي اين مصوبه ،تعريف شورای استاني «حفاظت از منابع آب
زيرزميني» است که در ماده  6به آن اشاره شده است .در اين ماده
اعضای شورا (استاندار ،مديران و رؤسای دادگستری ،جهادکشاورزی،
نفت ،محيطزيست ،آب و برق منطقهای ،فرماندهي نيروی انتظامي)
موظف ميشوند تا «نسبت به اجرای ضوابط اجرايي حفظ و حراست
از آبهای زيرزميني که توسط وزارت نيرو تهيه ميشود با مشارکت
تشکلهای آببران اقدام نمايند» .به همين دليل به نظر ميرسد با
توجه به دغدغهی ذکر شده از زبان مسؤوالن در وزارت نيرو مبني بر
عدم همکاری ساير دستگاهها و مسؤوالن ،مصوبه هيئت وزيران
اقتدار کافي را نداشته است .در همين راستا از اواسط سال  1090طرح

همانطور که گفته شد در طرح تعادلبخشي از ابتدا مسأله مشارکت در
قالب ايجاد تشکلهای آببران برای منابع آب زيرزميني مطرح بود
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ميتوان انگيزشهای آنها را از مصرف بيرويه و اضافه برداشت به
سمت مصرف معقول و حفاظت از منابع مشترک اصالح نمود .اما
مهمترين نکتهای که اين سند در ذهن تداعي ميکند اين است که
وارد ساختن بهرهبرداران در عرصه مديريت و تصميمگيری برای
منابع آب نيازمند اصالح ساختار مديريت آب کشور و برخورد با
چالشهای حکمراني آن نيست ،بلکه تنها نيازمند اين است که در
چندين سطح شوراهايي از مديران و مسؤوالن دولتي تشکيل شده
(شامل سطح معاونان وزارتي ،کارگروه ملي ،کارگروه استاني ،کارگروه
شهرستاني ،عوامل اجرايي) و از قدرت تسهيلگری برای حل زخمهای
عميق و ريشهای (اجتماعي ،اقتصادی و سياسي) در بحث آب بهره
گرفت .به نظر ميرسد تمرکز مداوم وزارت نيرو بر راهکارهای
کنترلي و عدم پيگيری جدی مسأله مشارکت نيز ناشي از همين نوع
نگاه است (که مديريت مشارکتي يعني تشکيل چند شورا در بدنه
دولتي و نهايتاً آموزش بهرهبرداران) که منجر به عدم باور آنها بر
اثربخش بودن آن در شرايط فعلي شده است (چون حس ميکنند اگر
اين معني مديريت مشارکتي است ،اين روش جواب نخواهد داد).

ولي تا کنون رسماً هيچ تشکل آببراني در سطح عملي برای
مديريت و حفاظت از منابع آب زيرزميني ايجاد نشده است .اين هدف
يکي از گنگترين اهدافي ميباشد که در طرح احيا و تعادلبخشي
مطرح شده است ،چراکه معلوم نيست تشکل مزبور دقيقاً چه نقش و
اختياراتي را در قبال منابع آب زيرزميني خواهد داشت .در اين راستا،
وزارت نيرو در تيرماه سال  1094دستورالعملي را با عنوان «توسعه و
پيادهسازی مديريت مشارکتي منابع آب زيرزميني» تنظيم نمود .طبق
اين سند ،هدف کلي برای پيادهسازی مديريت مشارکتي شامل موارد
مختلفي همچون بهبود بيالن ،افزايش بهرهوری و ارتقای سطح
کيفي و کمي منابع آب زيرزميني ميباشد .در نتايج مورد انتظار از اين
پيادهسازی آمده است که بهرهبرداران در قالب «تشکلهای
قانونمند» سازماندهي ميشوند و بدين وسيله در «کانون مديريت
منابع آب زيرزميني» محدوده خود قرار ميگيرند .اما در هيچ جای
اين سند ذکر نشده که در کانون مديريت منابع آب زيرزميني قرار
گرفتن چه مفهومي دارد و ميزان اختيارات اين تشکل برای
تصميمگيری در رابطه با مديريت منابع آب زيرزميني چيست .از
طرفي به کار بردن واژه «تشکل قانونمند» در ذهن اين را تداعي
ميکند که تشکلها تحت قوانيني قرار خواهند گرفت که از مرکز
مورد تدوين و تنظيم قرار ميگيرند .اثبات اين فرضيه کامالً در
ساختار سازماني تعريف شده در اين دستورالعمل مشهود ميباشد .به
طوری که باالترين سطح از سازمان شامل مديران دولتي در وزارت
نيرو و جهادکشاورزی است که وظيفه «تصويب چارچوب و
روششناسي توسعه و پيادهسازی الگوی مديريت مشارکتي» را
برعهده دارند و در پايينترين سطح که عوامل اجرايي پروژهها هستند
(مدير پروژه ،گروه فراتسهيلگران ،مهندسين مشاور عملياتي و
کشاورزان) ،وظيفه «مطالعه و اجرای پروژهها بر اساس فعاليتهای
پيشبيني شده برای مراحل برنامهريزی مشارکتي و پيادهسازی الگو»
عنوان شده است .لذا تصويری که ميتوان از تعاريف فوق و اين
ساختار سازماني در ذهن شکل داد ،اين است که کشاورزان
(بهرهبرداران) بايد تحت برنامههای از پيش تعيين شده (در باال) عمل
نمايند يا به عبارت ديگر هدف تسهيلگران در سطح محلي اين است
که از بهرهبرداران تشکلهای قانونمداری بسازند که وظايف اجرايي
دستگاههای دولتي را ساماندهي و اجرا کنند ،وظايفي که سالهای
سال با وجود منابع مالي و اجرايي دولت اجرا نميشدند .از طرف
ديگر ،يکي از پيشفرضهای اين دستورالعمل اين است که مسأله
معيشت کشاورزان که بنا بر نظر بسياری از مصاحبهشوندگان يکي از
موانع اصلي در برابر حفاظت از منابع آب زيرزميني ميباشد با حضور
تسهيلگران (که در باالترين سطح خود از حمايت وزارت نيرو و
وزارت جهادکشاورزی برخوردار هستند) در سطح محلي مرتفع شده و

تقريباً اکثر مصاحبهشوندگان در وزارت نيرو بر اهميت مسأله مشارکت
و سپردن امور به دست بهرهبرداران اذعان داشتند ،اما از سوی ديگر
رسيدن به اين هدف را بسيار دشوار ميدانستند .اين نوع باور را
ميتوان در بيان يکي از مديران وزارت نيرو به خوبي مشاهده نمود:
«االن ادعا نداريم که بهترين کار را داريم ميکنيم ،اما اين از بقيه
گزينههای موجود بهتر است .سعي کرديم نظر ذينفعان را بگيريم.
ولي خودمان هم معتقديم که اين حکمراني آب نيست .يعني مثالً
شايد  23درصد حکمراني کامل است .خيليها ايراد ميگيرند که اين
کار شما االن باال به پايين و دستوری است ،ما هم ميگوييم بله .اما
اگر اينکار  53درصد انجام بشود کار شما (مشارکت باالی ذينفعان در
امور) صفر درصد انجام خواهد شد و شما همان اول گير ميکنيد در
بحث قانون» .يکي ديگر از مديران وزارت نيرو نيز در قالب طنز گونه
نگرش غالب برای مديريت مشارکتي را نقد ميکند« :االن راهبرد
اين است ،که ما تشکل ايجاد کنيم و کارهای تصدیگری را به آنها
(مردم) واگذار کنيم .ما تشکل ايجاد کنيم! آنها (مردم) نگفتند که
تشکل ايجاد کنيم! چرا ايجاد کنيم؟ برای اينکه بخشي از کارهای
ريز و کوچک را به آنها واگذار کنيم ... .ما پول بدهيم و آنها برای ما
کار کنند ،ما شأنمان خيلي باالست ،کارهای کالن را دستمان نگه
داريم ،کارهای ريزه و کوچولو را بدهيم آنها انجام دهند .اين نگرش
(غالب) است» .يکي از مديران سازمان حفاظت محيطزيست که خود
در زمينه مديريت مشارکتي فعاليت دارد اين طور نگرش مديران به
مسأله مشارکت را توضيح ميدهد« :من جايي نديدم کسي بگويد من
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انتظار صرفهجويي را از سرمايهگذاری هنگفت دولت در اين زمينه
داشت .در رابطه با آبخوانداری نيز يکي از شواهد اختالف نظرها،
عدم جديت طرح احيا و تعادلبخشي (جديد) نسبت به پخش سيالب
و تغذيه مصنوعي ميباشد ،اين مسأله در مصاحبههای مسؤوالن
وزارت نيرو و جهادکشاورزی نيز مشاهده گرديد به طوری که
تخصيص بودجه به اقدامات آبخوانداری نسبت به اقدامات فني ديگر
بسيار ضعيفتر است.

معتقد به مديريت مشارکتي نيستم ...ولي واقعيت اين هست که
ساختارهای ما و شکل بودجهريزی در بدنه دولت ،رفتارهای ما...
خيلي وقتها عاليق شخصي ما ...هيچ کدام فعالً اين شکل از کار را
حمايت نميکند به شکل جدی .عمدتاً اگر شما هم اتفاقاتي را در
بدنه دولت ببينيد ،از جنس اينيشيتيوهای (ابتکارهای) شخصي است.
سيستمي و نهادينه شده نيست» .همين مصاحبهشونده حتي
ريشههای عميقتری را برای توجيه نوع نگاه عموم مديران نسبت به
راهکارهای مشارکتي توضيح ميدهد« :چون (راهکارهای مشارکتي)
خيلي پيچيدهتر هست ،يکي از اتفاقاتي که ميافتد اين هست که ما
دوباره ميخواهيم دست به دامن رويکردهای مهندسي شويم .يعني با
همان روشهايي که زديم خراب کرديم ،دوباره با همان روشها
ميتوانيم آباد کنيم .برای اينکه روشهای مهندسي روشهای نسبتاً
حداقل از لحاظ چشمي زودبازدهتر هستند .قابل فهمتر هستند .آدمها
چون سادهسازی در آن هست راحتتر ميفهمند .اگر ذهن شما خيلي
با مدل دو دوتا چهارتايي ترين (تربيت) شده باشد ،آنها را خيلي بهتر
ميفهمد .اتفاقاتي که ميخواهد در حوزه اجتماعي بيافتد خيلي
پيچيدهتر و دير بازده هستند و آدمهای کمي هستند که در اين
حوزهها مهارت داشته باشند و بتوانند ورود پيدا کنند ،و کمتر افرادی
هستند ،چه دولتي چه غير دولتي ،که جرأت ورود يا ميل ورود به آن
حوزهها را داشته باشند».

 -0-0-7منابع

اگر چه بر اساس نظرات بسياری از مصاحبهشوندگان در بدنه وزارت
نيرو نبود منابع مالي کافي موجب ضعف عملکرد شرکتهای آب
منطقهای در حفاظت از منابع آب زيرزميني شده است اما به دليل
هزينهکردهای عمراني بسيار سنگين (مانند سدسازی) در ساليان
متمادی در وزارت نيرو نميتوان ضعف مالي اين وزارتخانه را عامل
اصلي دانست ،بلکه عامل اصلي کمبود بودجه ضعف در تخصيص
منابع مالي کافي برای اقدامات حفاظتي بوده است .همانطور که گفته
شد ،سازوکارهای به کار گرفته شده توسط وزارت نيرو برای اجرای
حفاظت از جنس کنترلي بوده و اساساً اين نوع از اقدامات بيش از
انواع ديگر نيازمند و وابسته به منابع مالي است .چراکه در اين
رويکرد ،دولت نقش نگهباني را ايفا ميکند که در جبهه مقابل با
تمامي بهرهبرداران قرار دارد و تقريباً بايد با تمامي بهرهبرداران
برخورد داشته و بر رفتار يکايک آنها نظارت کند .طبيعتاً هزينهی اين
اقدامات بسيار باالتر از حالتي خواهد بود که خود بهرهبرداران برای
حفظ منافع بلندمدت خود نظارت و حفاظت را انجام داده ،به جای
مقابله با دولت ،از حمايتهای مادی و معنوی دولت بهرهمند گردند.

عالوه بر طرح احيا و تعادلبخشي که وزارت نيرو برای حل معضل
آب زيرزميني کشور مطرح نموده است ،وزارت جهادکشاورزی نيز بر
اساس حوزه اجرايي خود از ديرباز دو راهکار استراتژيک را در اين
مسير عنوان کرده که شامل اجرای سيستمهای نوين آبياری و
طرحهای آبخوانداری ميباشند و ردپای آنها در برنامههای توسعه
چهارم و پنجم کامالً مشهود است (به مؤلفه نگرش به مسأله
رجوع کنيد) .اما مسأله اصلي اينجاست که اين دو راهکار کامالً
رويکرد فني داشته و هيچ يک از اين دو راهکار ارتباط مشخصي با
رفتار بهرهبرداران و کنترل مصرف آنها ندارد .از طرف ديگر هنوز
هم بين جامعه متخصصان در رابطه با اثربخشي و پتانسيل حل
مشکالت توسط اين راهکارها اختالف نظر زيادی وجود دارد.
برای مثال اخيراً (مرداد  )95جمعي از خبرگان صنعت و دانشگاه و
همچنين کشاورزان پيشرو به منظور ارزيابي نقش سيستمهای تحت
فشار آبياری در صرفهجويي واقعي آب ،نشستي را تشکيل داده و
نظرات خود را مبني بر تأثير اندک اين راهکار ارائه کردند
( .)Presidential Strategic Studies Center, 2016در اين
ارزيابي صراحتاً ذکر شده است که «بدون اعمال مؤثر سياستهای
بهينهسازی الگوی کشت در کنار کاهش سطح کشت آبي» نميتوان

طبيعتاً در زماني که توزيع منابع مالي درون يک بدنه مانند وزارت
نيرو به شکلي نادرست صورت بگيرد ،نميتوان انتظار داشت که
توزيع منابع بين دستگاهها به صورت هماهنگ انجام شود .برای مثال
در حالي که منابع مالي برای اجرای امور حفاظتي تعيين شده در
وزارت نيرو محدود هستند ،حمايت جدی از توسعه سيستمهای نوين
آبياری (بدون در نظر گرفتن جوانب الزم برای کاهش مصرف آب)
که بسيار پرهزينه هستند در جهادکشاورزی با جديت دنبال ميشود.
برای مثال در خبری به نقل از وزير جهادکشاورزی آمده است (پايگاه
اطالعرساني دولت« :)1 1094 ،بيش از  4ميليون هکتار از اراضي
باغي و زراعي کشور مستعد اجرای سيستمهای نوين آبياری است که
با تامين اعتبارات الزم در طول  13سال عملياتي ميشود ...ساالنه
قادريم  433هزار هکتار از اراضي کشاورزی را در يک افق  13ساله
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تحويل آب ندارد .اين مثال از اين جهت زده شد که شبکه آبياری
قزوين به عنوان يکي از برترين شبکههای آبياری در کشور از جهت
طراحي و مديريت شناخته ميشود و اصوالً نظارت و کنترل بر شبکه
آبياری (که از طريق شبکه سطحي آب را تحويل ميدهد) بسيار
سادهتر و کمهزينهتر از مديريت يک دشت و کشاورزیهای مبتني بر
آبخوانهای آن ميباشد .با اين وجود ،تمامي اين اطالعاتي که ذکر
شد به جنبه فيزيکي مسأله حفاظت ارتباط دارند و از آنجايي که
فرايند حفاظت يک فرايند اجتماعي است آگاهي از وضعيت معيشت،
اشتغال و الگوی رفتاری بهرهبرداران بسيار اهميت خواهد يافت.
متأسفانه در اين زمينه نيز هيچگونه اطالعات شفاف و مطمئني وجود
ندارد و همين مسأله موجب سردرگمي مسؤوالن و مديران در رابطه
با اقدامات حفاظتي ميگردد .بر اساس مصاحبههای صورت گرفته،
مسأله معيشت کشاورزان يکي از ابعاد بسيار تأثيرگذار بر اقدامات
حفاظتي است و بخش قابل توجهي از کشاورزان (که بر اساس
گفتههای مصاحبهشوندگان مختلف از  13تا  93درصد متغير است)
به منظور حفظ معاش خانواده خود نيازمند همين برداشتهای
غيرمجاز ميباشند .يکي از مديران وزارت نيرو اين طور مسأله
وابستگي بخش قابل توجهي از بهرهبرداران به برداشت غيرمجاز از
منابع آب زيرزميني را توصيف کرد« :طرف (کشاورز) دست بچهاش را
گرفته (آويزان باالی چاه) که يا برويد يا مياندازمش داخل چاه .چون
تمام زندگيش است .اين مشکالت را ما داريم .اين هم پس يکي از
خط قرمزهای ماست» .اما متأسفانه هنوز هم هيچ اقدام مشخصي نه
در وزارت نيرو و نه در وزارت جهادکشاورزی در راستای جمعآوری و
تحليل اين گونه اطالعات صورت نگرفته است .برای مثال در طرح
تعادلبخشي هيچ نشاني از توجه به جمعآوری چنين اطالعاتي وجود
ندارد ،در حالي که پروژههای ديگری همچون حفر چاههای
پيزومتری و تجهيز آنها به ادوات اندازهگيری ،تهيه بيالن و بانک
اطالعاتي  639محدوده مطالعاتي به صورت برخط ،پهنهبندی و
بررسي مخاطرات ناشي از فرونشست زمين در محدودههای
مطالعاتي ،به روز نمودن سند ملي آب برای تمامي محدودههای
مطالعاتي ،ساماندهي شرکتهای حفاری و نصب  GPSبر روی
دستگاههای حفاری ،و همينطور نصب کنتور حجمي و هوشمند آب و
برق مستقيماً در مجموعه پروژهها ذکر شدهاند .همينطور وزارت
جهادکشاورزی نيز تنها اطالعاتي که مستقيماً مرتبط با ميزان توليد
کلي هستند را جمعآوری مينمايد مانند سطح کشت برخي از
محصوالت ،عملکرد توليد ،هزينههای توليد؛ که البته اين اطالعات
نيز کامالً بصورت محدودهای و منطقهای (با شيوههای تقريب آماری)
صورت ميگيرند و ارتباط شفاف و مشخصي با توليدکنندگان آنها
ندارند.

تحت پوشش آبياری مدرن قرار دهيم که برای عملياتي شدن آن
ساالنه به  0هزار ميليارد تومان نيازمنديم» .در همين خبر به نقل از
آقای وزير اين جمله آمده است که« :با توسعه طرحهای آبياری مدرن
ميتوان از برداشت اضافي منابع آبي در اين بخش جلوگيری و با
استفاده از آن در بخشهای ديگر توليد ،نسبت به تامين نياز غذايي
کشور با هزينههای کمتری اقدام کرد» .اگرچه اين عبارت فيالنفسه
دارای تناقض است (با کاهش از اضافه برداشت ،بعداً از آن برای
بخشهای ديگر توليد استفاده شود) اما ميتوان در آن ،روح غالب در
کشور مبني بر اعتقاد به اثربخش بودن توسعه آبياری مدرن در
کاهش برداشتهای بيرويه را مشاهده نمود.
دسترسي به منابع اطالعاتي نيز يکي از ابعاد مهم در اين مؤلفه است.
برای اجرای حفاظت ،عالوه بر اطالع از سطح آب زيرزميني و کيفيت
کلي آن ،اطالع از ميزان برداشتها ،نحوه مصرف ،ميزان و محل
ورود آلودگيها ،خصوصيات هيدروژئولوژيکي آبخوانها و دسترسي
به بيالنهای بروز و قابل اطمينان ضرورت دارد .هم اکنون اين
اطالعات تقريباً وجود ندارند يا حتي اگر بعضي از اين موارد وجود
داشته باشند ،شفاف و مطمئن نيستند .برای مثال ،وزارت نيرو
اطالعاتي مبني بر ميزان تخليه از چاهها ارائه ميدهد که از
حاصلضرب آبدهي اندازهگيری شده چاهها در تعداد ساعات کارکرد
اين چاهها محاسبه ميشوند .بنابر توضيحات يکي از مسؤوالن
مربوطه در وزارت نيرو ،اندازهگيری آبدهي چاهها و ساعت کارکرد آنها
توسط پيمانکاران خصوصي انجام ميشود که هر چندسال يک بار
صورت ميگيرد .بديهي است که اوالً حضور افراد از بخش خصوصي
در مسأله نظارت آن هم به صورت يک باره ،نميتواند جوابگوی نياز
واقعي برای حفاظت باشد و تقريباً راههای فرار متعددی را برای
جمعآوری و ثبت شدن اطالعات ناصحيح باز خواهد گذاشت .به
عنوان مثالي ديگر ميتوان به بيالنهای ارائه شده برای آبخوانها
اشاره نمود .برآورد اجزای بيالن مانند ميزان تغذيه به آبخوانها (از
بارش و پساب بازگشتي) ،ميزان تخليه از آبخوانها (که توضيح داده
شد) و ميزان انتقالهای بين سفرهای (ناشي از ارتباطات هيدروليکي
آبخوانهای مختلف) همواره به صورت تقريبي صورت ميگيرد و به
همين دليل عدم قطعيت قابل توجهي در بيالنهای محاسباتي وارد
ميگردد .همينطور در زمينه مصرف نيز اطالعات بسيار محدودی
وجود دارد .برای مثال مؤلف اول ،در تجربه همکاری خود در پروژهای
که برای شبکه آبياری دشت قزوين صورت ميگرفت (سال  93تا
 ،)90مشاهده نمود که سازمان جهادکشاورزی هيچگونه پايشي بر
محصوالت کشت شده در محدوده شبکه آبياری ندارد و عالوه بر آن
نيز مبنای مشخصي برای محاسبه نياز آبي گياهان و در نتيجه
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پيچيدگيهای اجتماعي و سياسي آن وجود دارد .مسألهی اريب در
سازوکارها نيز کامالً مشهود است ،به طوری که با گذر زمان تمرکز
به سازوکارهای کنترلي افزايش يافته و سازوکار مشارکتي به
فراموشي سپرده شدهاند و اين در حالي اتفاق ميافتد که تناقضها و
معايب قانوني و برنامهای مورد اصالح و بازبيني قرار نميگيرند و
حتي از منظر قوانين (تبصره ذيل ماده  0قانون توزيع عادالنه ،حذف
حقالنظاره ،قانون تعيين تکليف چاههای بدون پروانه) ،شرايط افول
در حفاظت نيز تشديد ميگردد .در زمينه ضعف اطالعاتي نيز به
جرأت ميتوان گفت که نبود اطالعات اقتصادی-اجتماعي بيشترين
محدوديت را در برابر اقدامات حفاظتي ايجاد ميکند ،چرا که عدم
اطالع از اين موارد ،موجب ميگردد تا مديران نتوانند درباره عواقب
برنامهها و سياستهای حفاظتي خود ارزيابي درستي انجام دهند و لذا
با عدم قطعيت بسيار بااليي بايد تصميمگيری کنند.

همانطور که در بخش کنشگران هم به آن اشاره شد ،يکي از
پيامدهای نبود اطالعات شفاف و مطمئن ،پذيرفته نبودن برخي از
آمارهای اعالم شده از سوی کنشگران مختلف است .برای مثال
چالش  92يا  63درصدی بودن مصرف بخش کشاورزی ،يا چالش
اثربخشي فعاليتهای مرتبط با آبخوانداری از جمله اين موارد هستند.
با اين توضيحات ميتوان متوجه شد که سازوکارهای کنترلي و
انگيزشي که کامالً وابسته به اطالعات اشاره شده هستند عمالً با چه
محدوديت بااليي برای اجرايي شدن خود مواجه ميباشند .البته اين
نتيجهگيری اشتباهي است که بخواهيم اجرايي نشدن تصميمات
برای کنترل برداشتها از منابع آب زيرزميني يا عدم قيمتگذاری بر
آب زيرزميني را فقط به مسأله نبود اطالعات شفاف و مطمئن نسبت
دهيم ،اما طبيعتاً هر يک از اقداماتي که در سازوکارهای کنترلي و
انگيزشي مطرح ميشوند لزوماً به اطالعاتي نيازمند هستند که
متأسفانه اطالعات موجود از کميت و کيفيت مناسبي برخوردار نيستند
(دسترسي به اطالعات الزم است اما کافي نيست) .دسترسي به
اطالعات مزبور در سازوکارهای مشارکتي نيز الزم است اما طبيعي
است که در مديريت مشارکتي محلي ،به دليل ارتباطات غيررسمي و
کوچکتر بودن مقياسها ،بخش قابل توجهي از اطالعات را ميتوان
به راحتي و با کمترين هزينه بدست آورد.

سيستم حکمراني آب برای حفاظت از منابع آب زيرزميني ،از منظر
انسجام نيز کامالً شرايط نامطلوبي دارد .در وزارت نيرو ،ساختار
سلسله مراتبي به نوعي تشکيل و توسعه يافته است که کامالً رويکرد
باال به پايين در زمينه حفاظت از منابع آب زيرزميني مشهود است.
اختالفات شديد بين وزارت نيرو و وزارت جهادکشاورزی نيز ضعف
انسجام بين دو کنشگر تأثيرگذار و مهم در زمينه عرضه و تقاضا را
نشان ميدهد ،اين در حالي است که از يک سو عرصه کامالً از وجود
بهرهبرداران پاک شده و از سوی ديگر انسجام بين کنشگران دولتي
در وضعيت بسيار نامطلوبي قرار دارد .از منظر مؤلفهی نگرش بايد
گفت که هنوز بعد از دههها تأکيد بر خودکفايي در توليدات
محصوالت کشاورزی (به عنوان بزرگترين مصرفکننده بخش آب)،
سازگاری هدف توليد تا حد خودکفايي با امنيت آبي مورد بررسي و
تحليل قرار نگرفته است و به نظر نميآيد حداقل با وضعيت الگوی
مصرف فعلي بتوان اين دو هدف را با هم برآورده نمود .توجه جدی
به نوينسازی تأسيسات آبياری و آبخوانداری بعنوان استراتژیهای
وزارت جهادکشاورزی در حالي که شرايط مهار مصرف هنوز فراهم
نشده است نشان از عدم هماهنگي و انسجام بين راهکارهای مورد
نظر کشور برای حل مسأله آب زيرزميني دارد .عدم توزيع متوازن
منابع مالي بين بخشهای بهرهبرداری و حفاظت در بدنه وزارت نيرو،
يا همينطور عدم توزيع متناسب منابع مالي بين بخش مصرف و
حفاظت در بين وزارت جهادکشاورزی و وزارت نيرو نيز حاکي از
ضعف انسجام در مؤلفه منابع ميباشد.

 -8-7ارزيابی حکمرانی

در ادامه وضعيت سيستم حکمراني از دو منظر گستره و انسجام مورد
بحث قرار خواهد گرفت .نتايج کلي ارزيابي حکمراني در جدول 2
نمايش داده شده است .با نگاهي بر جدول  2ميتوان اينگونه
نتيجهگيری کرد که گسترهی حکمراني آب برای حفاظت از منابع آب
زيرزميني در وضعيت نامطلوبي قرار دارد .سطوح حکمراني از نبود
سطح محلي برای به دست گرفتن امور اجرايي و همينطور مشارکت
در تصميمگيریها رنج ميبرد .کنشگران اصلي در حفاظت از منابع
آب (بهرهبرداران) در اين فرايند نقشي ندارند .با اينکه تا حدود 13
سال پيش توجه جدی در اسناد برنامه توسعه نسبت به افت شديد
منابع آب زيرزميني صورت نگرفته بود ،اما مرور دو برنامه اخير نشان
داد که حتي در عصر توجه نيز برنامهها بيشتر جنبه صوری دارند و از
عمق و دقت الزم برخوردار نميباشند و حتي در اسناد باالدستي نيز
مسأله اريب بين بهرهبرداری و حفاظت کامالً مشهود است .مقايسهی
برنامه چهارم و پنجم نشان داد که نظارت و تحليل خاصي بر عدم
توفيق اهداف مربوطه در برنامه چهارم صورت نگرفته است و در
نتيجه ديدگاههای ناقص و نادرستي نسبت به حفاظت و
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Table 2. Governance assessment results for groundwater conservation in Iran
 وضعيت حکمرانی آب کشور برای حفاظت از منابع آب زيرزمينی-8 جدول
Elements
Scales and
levels

Extent

Coherence

A government-oriented system of management and
conservation of groundwater resources excluding the local level
users in decision making and implementation

A completely hierarchical bueracratic structure for management, and lack
of authority in the local level for adapting management efforts to the case
specific circumstances, and thus increasing the gap between lower and
upper levels, and finally inaction of the lower levels to the conservation
tasks; Lack of appropriate relation between the scales of management and
the hydrological processes and thus increasing disconnection between
different parts of the hydrological scales
Data from: documents and interviews

Data from: documents and interviews

Actors and
networks

Multiple (governmental) actors with different and conflicting
tasks that have not been successful in fulfilling their
responsibilities

Intense conflicts between Ministry of Energy and Ministry of Agriculture
as the most relevant actors in the conservation process; Lack of
collaboration between different actors with Ministry of Energy as the
responsible actor for conservation and intense distructuve behaviors from
non-responsible actors (Judicial sector, parliament)
Data from: documents, interviews and questionnare

Data from: documents

Problem
perspectives
and goal
ambitions

Strategies
and
instruments

Resource

Lack of attention to groundwater resources in development
documents (Untill the fourth development plan); Definition of
unrealistic tasks and plans for restoring groundwater resouces
(ignoring the roots of the problem and skipping required studies
about the problems); No priority is made in documents with
regard to the exploitation and conservation objectives; Giving
attention to the infrastructural projects while ignoring
conservation of groundwater resources, and just insisting in
conservation in words not in practice
Data from: documents and interviews

No coordination between water and food securities in the country and lack
of clear plans for reaching to those two conflicting goals at a same time

Evolution of participatory mechanisms for groundwater
conservation to unified controlling mechanisms (by centralizing
the governmental affairs); Lack of attention to participatory
mechanisms in rules and also disbelief and misconception of
policy makers and practitioners in the effectiveness of
participation
Data from: documents, interviews and questionnare

Lack of concesus in the tasks taken by Ministry of Agriculture

Lack of transparency and trust in the existant data both for
physical and socio-economic aspects of groundwater resources,
and inaction for improving and solving the data issues
Data from: documents and interviews

Biased distribution of financial sources in the Ministry of Energy as the
main responsible actor for conservation; Inappropriate distribution of
resources between Ministry of Agriculture and Ministry of Energy
Data from: documents and interviews

 الزم است تا بر مؤلفهی نگرش تأکيدی،به عنوان نکتهی آخر
 طبيعتاً خروج از بحران آب زيرزميني کشور که.مضاعف صورت گيرد
-بيش از نيم قرن از پيدايش آن ميگذرد و در مسائل اجتماعي
 نيازمند بازنگری اساسي،اقتصادی و سياسي فراواني گره خورده است
 علتها را هدفگيری،است و اين بازنگری بايد به جای معلولها
 تعيين تکليف برای انبوهي از کنشگران حاکميتي و.نمايد
غيرحاکميتي در سطوح متفاوت که نقشهای پنهان و آشکار متعددی
 نميتواند راهحل اين،در عرصه مصرف و حفاظت از منابع آب دارند
 زيرا حفاظت از منابع آب در برابر ساير اولويتهای آنها،مشکل باشد
 بلکه هدفگيری اصلي بايد اصالح نگرشها و سپس.جايگاهي ندارد
 برای خروج از بحران،تصميمگيری گروهي با مشارکت همگاني
 حضور، آنچه ميتواند تضمينکننده حفاظت از منابع آب باشد.باشد
انگيزشي و فعال کنشگران در عرصهی حفاظت است و هر تصميمي
.بايد با اين نکته مورد سنجش قرار گيرد

Data from: documents

Data from: documents and interviews

اکنون در پاسخ به سوال اصلي تحقيق که به دنبال ارزيابي سيستم
حکمراني آب کشور در جهت حمايت از حفاظت از منابع آب
 بايد گفت سيستم حکمراني آب شرايط مطلوبي را،زيرزميني است
 زيرا.برای شکلگيری اين فرايند به صورت پايدار فراهم نميکند
ارزيابي نشان ميدهد سيستم حکمراني آب نه تنها گسترهی
. بلکه از منظر انسجام نيز دارای ضعفهای جدی است،نامطلوبي دارد
اما اين را نبايد فراموش نمود که اين ارزيابي با تأکيد بر مسألهی
حفاظت از منابع آب زيرزميني صورت گرفته است و طبيعتاً نتايج اين
 مديريت کيفيت،تحقيق برای اهداف ديگر مانند تأمين آب شهری
...  مديريت رودخانههای مرزی و، حفاظت از منابع آب سطحي،آب
 الزم به ذکر است که هدف از اين.نميتواند کامالً پاسخگو باشد
 بيان وضعيت هر يک از مؤلفهها ميباشد و تحليل،تحليل
سيستماتيک علل و عوامل بسياری از چالشهای ذکر شده در بخش
. طبيعتاً نيازمند پژوهشي جداگانه ميباشد،نتايج
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