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اصالحات نهادی به منظور ارتقای ظرفیت سیستم حکمراني آب
برای انطباق با شرايط جديد آبي
()2

چکیده
طبق تحليل قوانين دائمی و سنواتی حوزه آب در بخشهای کشاورزی و شرب و خدمات ،سازوکارهای
پنهانی که در زیرالیههای نهادهای رسمی متناظر با قوانين شكلدهنده آنها که به منابع آب کشور آسيب
رساندند ،شناسایی شدند .از لحاظ سيستم قوانين جاری و دائمی کشور ،مشخص است که هيچگونه پاسخ
متناسبی به تغييرهای وارده به سيستم (بحران آب) داده نشده است .همچنين درنتيجه رفتارهای
متناقض ازسوی نهادهای رسمی ،نگرشهای مخربی در نهادهای غيررسمی مبنیبر عدم حفاظت منابع
آب شكل گرفته است .بنابراین با توجه به نتایج ارزیابی صورت گرفته ،مشخص شد که ظرفيت یادگيری
ساختار حاکم بر مدیریت منابع آب بسيار پایين است و از این منظر تنها حلقه یگانه یادگيری برای این
سيستم قابل تصور است .همچنين این سيستم از ظرفيت بسيار پایينی برای سازگاری با تغييرات
برخوردار بوده و هميشه به دنبال راهحلهای مقطعی و مهندسی برای کنترل شرایط رفته است .این
سيستم مدیریتی توانایی سازگاری و تجدید سازماندهی خود را در مقابل تغيير بهصورت درونزا ندارد.
در این گزارش براساس دریافتهای حاصل از نتایج تحليل ،با هدف ارائه راهحلهای نهادی برای بهبود
وضعيت منابع آب ،چارچوب پيشنهادی برای اصالح مكانيسمهای پنهان در قوانين در قالب تجویزات
نهادی ارائه خواهد شد .این تجویزات در دو سطح داخل و خارج از حوزه آب ارائه میشوند .بهویژه ،یک
چارچوب ارزیابی برای بررسی طرحها و لوایح در مجلس شورای اسالمی از منظر تأثيرگذاری بر
مكانيسمهای تشدیدکننده مصرف آب پيشنهاد شده است .در انتها ،مجموعه اقدامهای زیر بهعنوان
اصالحات نهادی در حوزه آب مطرح شده اند :اصالح سازوکارهای پنهان و مخرب در قوانين ،تغيير در
نظام قوانين آبی از سراسری به منطقهای ،رعایت الزامات و محدودیتهای منابع آب در قوانين فصلی و
سنواتی ،تغيير در روح و ماهيت قانونگذاری از توسعه تكنولوژی ـ محور عرضه آب بهسمت مهار
پيشرانهای توسعه در جهت مدیریت تقاضا ،و استقرار نظام حسابداری آب.
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مقدمه و كلیات
کشور ایران بهدليل ویژگیهای اکولوژیكی منحصربهفرد خود همواره تحت تأثير تغييرات فيزیكی متفاوتی
قرار داشته است .بحران آب مسئله تازهای نيست ،هرچند در سالهای اخير ،نمود عينی و ملموس پيدا
کرده است .معموالً بحران آب بهعنوان عدم تعادل بين عرضه و تقاضای آب بهحساب میآید ،درصورتیکه
این مسئله فراتر از یک پدیده فيزیكی و هيدرولوژیكی است .بحران آب به شكافی فراگير در ابعاد نهادی
و اقتصادی در توسعه ،تخصيص ،بهرهبرداری و مدیریت منابع آب برمیگردد .لذا بررسی واکنشهای اتخاذ
شده از سمت سيستم مدیریتی و حتی سيستم اجتماعی ،در کنار ادامه مسائل و مشكالت مرتبط با منابع
آب ،اعم از سطحی و زیرزمينی ،حكایت از ضعف سيستم موجود در درک تغيير و اتخاذ تصميمات درست
و بجا دارد .بنابراین برای مقابله با شرایط کنونی ،ضمن بررسی وضعيت موجود قوانين ،سياستها ،مدیریت
منابع آب ،نگرشها و باورهای نهادهای رسمی و غيررسمی ،نياز است اصالحات نهادی بهمنظور انطباق
با شرایط جدید انجام شود .نهاد مجلس شورای اسالمی با مسئوليتهای قانونگذاری و نظارت ،نقش
تعيينکنندهای در اصالحات نهادی در آب دارد .در این راستا تبيين مسئله بحران آب و تحليل چگونگی
شكلگيری آن در کنار ارائه راهحلهای نهادی برای بهبود وضعيت منابع آب مدنظر خواهد بود.

تبيين مسئله بحران آب و تحليل چگونگی شكلگيری آن در قالب «گزارش یک :آسيبشناسی
حوزه قانونگذاری ایران از منظر سازوکارهای تأثيرگذار بر منابع آب» صورت پذیرفت .طبق تحليل قوانين
دائمی و سنواتی حوزه آب در بخشهای کشاورزی و شرب و خدمات ،سازوکارهای پنهانی که در
زیرالیههای نهادهای رسمی متناظر با قوانين شكلدهنده آنها که به منابع آب کشور آسيب رساندند،
شناسایی شدند .بر این مبنا با توجه به :الف) عدم پرسش درباره ماهيت ،عملكرد و نقش نهادهای موجود
(تأثيرگذار بر مدیریت منابع آب) ،ب) ناتوانی در درک درست و بجا از تغيير وارده به سيستم اکولوژیكی
و ریشههای آن ،ج) عدم تغيير در ماهيت و محتوای قوانين جاری کشور و حاکم بر مدیریت منابع آب با
وجود ناکارایی و ادامه مشكالت حوزه آب ،د) عدم شفافيت و انعطاف چارچوبهای قانونی که عملكرد
نهادها را شكل میدهند ،هـ) عدم یكپارچگی بينبخشی ،و) عدم مدیریت اطالعات و دانش و دسترسی
همهجانبه و یكپارچه به تمامی اطالعات ،ز) غلبه سياستهای کالن مانند امنيت غذایی بر مالحظات
زیستمحيطی و منابع آب بهویژه با نگاه بر نسل آینده ،توسط ارزیابی صورت گرفته در گزارش مزبور،
ازلحاظ سيستم قوانين جاری و دائمی کشور ،مشخص است که هيچگونه پاسخ متناسبی به تغييرهای
وارده به سيستم (بحران آب) داده نشده است .همچنين درنتيجه رفتارهای متناقض ازسوی نهادهای
رسمی ،نگرشهای مخربی در نهادهای غيررسمی مبنیبر عدم حفاظت منابع آب شكل گرفته است.
بنابراین با توجه به نتایج ارزیابی صورت گرفته ،مشخص شد که ظرفيت یادگيری ساختار حاکم بر
مدیریت منابع آب بسيار پایين است و از این منظر تنها حلقه یگانه یادگيری برای این سيستم قابل تصور
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است .همچنين این ساختار از ظرفيت بسيار پایينی برای سازگاری با تغييرات برخوردار بوده و هميشه
به دنبال راهحلهای مقطعی و مهندسی برای کنترل شرایط رفته است .این سيستم مدیریتی توانایی
سازگاری و تجدید سازماندهی خود را در مقابل تغيير بهصورت درونزا ندارد.
در این گزارش براساس دریافتهای حاصل از نتایج تحليل ،با هدف ارائه راهحلهای نهادی برای
بهبود وضعيت منابع آب ،چارچوب پيشنهادی برای اصالح مكانيسمهای پنهان در قوانين در قالب
تجویزات نهادی ارائه خواهد شد .الزم به تأکيد است اصالحات در بخش نهادی مرتبط با موضوع آب
ماهيت تدریجی دارند .این اصالحات باید در یک بستر گذار اجتماعی واقع شوند و به آن بهصورت یک
فرایند نگریسته شود نه بهعنوان یک پروژه .باید توجه داشت که جوان بودن علوم مربوط به حوزه مدیریت
آب و اینكه مسائل نهادی در هر کشور با کشورهای دیگر متفاوت است ،نمیتوان یک طرح از پيش
طراحی شده را با جزئيات کامل ارائه داد .این فرایند ماهيت تكاملی دارد و طی آن باید فرصت یادگيری
و توليد دانش متناسب با شرایط و تجربيات کشور فراهم شود.
 . 1تجويزات نهادی در داخل حوزه آب
تجربه کشورهای موفق در مدیریت منابع آب نشان داده است که رژیم حكمرانی غيرمتمرکز منسجم 1از
اثربخشی بيشتری برای افزایش کارایی مصرف آب در عين صيانت از آن برخوردار بوده است .در مقابل،
در رژیم حكمرانی غيرمتمرکز قدرت رسمی و منابع متناسب با عملكرد سطوح مختلف توزیع شده است.
در این رژیم حكمرانی هماهنگی عمودی و افقی بين سطوح و اجزای مختلف آن برقرار است .مسئوليتها
و اختيارات هر سطح متناسب با نوع عملكرد مورد انتظار از آن سطح تعریف و تعيين میشوند .لذا در
این راستا تجویزات ذیل پيشنهاد میشوند:

 .1در بخش نهادهای رسمی در گام اول باید حكمرانی متمرکز به حكمرانی غيرمتمرکز منسجم
تبدیل شود .بدینمنظور قوانين باالدستی باید به نفع رویكرد مدیریت و حفاظت منابع آب تغيير یابند،
اما ابتدا نياز به تصویب قوانينی است که انعطافپذیری باالیی برای تغيير خود داشته باشند،

 .2در اهداف و اساسنامههای وزارتخانههای مرتبط با منابع آب باید بازنگری صورت پذیرد .مشخصاً
جریان «توسعه کشاورزی» در وزارت جهادکشاورزی و جریان «تأمين آب» در وزارت نيرو نياز مبرمی به
تغيير در اهداف خود دارند .تضاد اهداف بين نهادهای موجود و حتی درون وزارتخانهها مانند تضاد جریان
تجميع اراضی با جریان واگذاری اراضی درون وزارت جهادکشاورزی باید اصالح و برطرف شوند،

 .3باید مدیریت بهرهبرداری از منابع آب براساس فرایندهای مشارکتی بين همه گروداران از جمله
دولت و کشاورزان به مرحله اجرا درآید .این وظيفه یکطرفه دولت که در وضعيت فعلی وجود دارد نياز
Polycentric
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به تغيير دارد .پس از ایجاد حكمرانی غيرمتمرکز منسجم ،ساختار جدید باید در خالل یک فرایند مدیریت
تعاونی در تعامل فعال و درونی با همه گروداران ،برنامهریزی ،تصميمگيری و مدیریت منابع آب را در
دست گيرد .از این منظر نهادهای محلی – چه رسمی و چه غيررسمی – باید مستقل باشند و نهاد دولت
فقط نقش نظارتی داشته باشد و سياستها از باال و بهطور کامالً سفت و سخت دستوری اجرا نشوند،

 .4یكی از مشكالت موجود که باید تغيير کند ،عدم همخوانی حوضههای هيدرولوژیكی با مرزهای
تقسيمات کشوری است؛ همين امر باعث واگرایی در اهداف میشود.
در این راستا خصوصيات یک رژیم حكمرانی غيرمتمرکز منسجم که قابليت تطابق با تغييرات
محيطی را داشته باشد به شرح زیر باید در نظر گرفته شوند:
 تعریف شفاف مرزها و مسئوليتها :تعریف مشخص حقابهها در مواقع خشكسالی و نيز تعریف
مسئوليتها و اختيارات در مواقع بروز سيالب،
 بازتوزیع عادالنه و مساوی ریسکها ،منافع و هزینهها :درگير کردن جدی و رسمی گروههای
تحت تأثير بهخصوص در معرض آسيبپذیری،
 ترتيبات تصميمگيریهای جمعی :ارتقای مشارکت تصميمگيران کليدی در مورد سيستم،
بهخصوص در مورد چگونگی انطباق با شرایط جدید،
 پایش و ارزیابی فرایند :تمهيد زیربنایی برای یادگيری اجتماعی و حمایت از ایجاد فرایند
پاسخگویی،
 مكانيسمهای پيشگيری و حل مناقشات :شامل زمانبندی و مراحل دقيق ،شفافيت ،اعتمادسازی،
و تقسيم (یا تبيين) مسئوليتها،
 حكمرانی چندسطحی غيرمتمرکز با الیههای تو در تو :سيستمهای مدوالر حكمرانی با توازنی از
فرایندهای باال به پایين و پایين به باال،
 فرایندهای انعطافپذیر و درعينحال مستحكم :نهادها و فرایندهای سياستگذاری که در مواجهه
با نوسانها و چالشهای اجتماعی و فيزیكی تابآوری خود را حفظ میکنند ولی درعينحال قابليت
تغيير نيز دارند،
 یادگيری سياستی :ترتيباتی که زمينه پرورش تنظيمات سياستی و نهادی را برمبنای مالحظه
عدم قطعيتها ،توجه به تنوع در ارائه گزینهها ،و بازتعریف از مشكالت و راهحلها فراهم میآورند.
در راستای تحقق اصول فوق ،اقدامهای زیر بهعنوان اصالحات نهادی در داخل حوزه آب پيشنهاد میشوند:
 گروداران از طيفها و سطوح مختلف در شناسایی مسائل و نيز یافتن راهحلها و اجرای آنها
درگير شوند،
 در تعریف مسائل و تجویز راهحلها از تكيه صرف بر تكنولوژی باید خودداری شود و مسائل از
سایر چارچوبها نيز مورد تجزیه و تحليل قرار گيرند،
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 بهمنظور تحقق موارد فوق الزم است در تعریف مأموریتها و نقشهای سازمانهای ملی و محلی
بازنگری بهعمل آید بهطوریکه بين اهداف و مأموریتهای آنها انسجام و همسویی برقرار شود،
 بهمنظور ثبت تجربههای گذشته و تبدیل آنها به ضوابط و قواعد جدید ،یک سازوکار رسمی تعبيه
و در قالب ضابطه اجرایی طراحی و به دستگاههای ذیربط ابالغ شود،
 مجرایی برای نقد برنامهها و عملكرد نهاد آب بهصورت نهادینه تعبيه شود ،بهطوریکه این فرایند
انتقادی با رویكرد همافزایی اثر سازنده در برنامهریزیهای آینده داشته باشد،
 برای بازنگری مستمر در مبانی مدیریت آب و تعریف نقش و مأموریت سازمانها در این خصوص
در سطح ملی و محلی یک سازوکار رسمی ایجاد شود،
 پروتكل توليد و گردش اطالعات تدوین و اجرایی شود (در این راستا طراحی و پيادهسازی نظام
حسابداری آب بهعنوان یک اقدام عملی پيشنهاد میشود .توضيحات بيشتر در این زمينه در بخشهای
بعدی ارائه شده است)،
 بهجای تدوین «طرحهای جامع آب» بهسمت تهيه «طرحهای مدیریت حوضه آبریز» حرکت شود
(طرح مدیریت حوضه آبریز با رویكردی بينبخشی برای هر حوضه بهصورت اختصاصی و متناسب با مسائل و
مشكالت آن حوضه تدوین میشود .در اینگونه طرحها الزم است برای چالشهای جاری و پيشرو در حوضه
برنامهها و تمهيدات الزم اندیشيده شوند .این برنامهها بهصورت دورهای مورد تجدیدنظر قرار میگيرند)،
 فعاليتهای تصدیگری سازمانهای دولتی در سطح حوضهها احصا شده و زمينه واگذاری آنها
به بخش غيردولتی فراهم شود،
 برای حوضههای آبریز ،براساس مسائل جاری و پيش روی آنها و با همكاری تمامی گروداران،
چشمانداز حوضهای تدوین شود،
 در برنامهریزیها نگرش از خود آب به منافع حاصل از آب تغيير یابد،
 شبكههای غيررسمی کنشگران و گروداران شناسایی شده و در جهت توسعه آنها بهمنظور
شكلگيری یک منبع قدرت غيررسمی بيشتر کار شود.
در ساختار موجود ،شكلگيری شوراهای هماهنگی حوضههای آبریز میتوانند نقطه شروعی برای ایجاد
اصالحات فوق تلقی شوند .البته باید در ترکيب اعضا و مكانيسم تصميمگيری شوراهای فعلی و همچنين
تعریف مأموریت و وظایف آنها متناسب با موارد فوق تجدیدنظر بهعمل آید .موارد فوق میتوانند در دستور
کار شوراهای هماهنگی حوضههای آبریز قرار گيرند .برای این کار پيشنهاد میشود ابتدا از یک حوضه بهصورت
پایلوت شروع شود و بهصورت تكاملی براساس تجربههای بهدست آمده به سایر حوضهها نيز تعميم یابد.
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 .2تجويزات نهادی در خارج از حوزه آب
همانطور که در مقدمه ذکر شد ،بحران فعلی آب پدیده جدیدی نيست که در سالهای اخير بهوجود
آمده باشد .عوامل اقليمی مانند خشكسالیها و تغيير اقليم نيز علت پيدایش آن نبودهاند ،بلكه به تشدید
و درک زودتر آن کمک کردهاند .از این بابت شاید بهتر باشد پدیدههای خشكسالی این سالها را
پيشنشانگرهایی بدانيم که باعث درک زودتر بحران آب و ایجاد حساسيت نسبت به آن شدهاند .روند
پيشیگرفتن تقاضا و مصرف آب از عرضه آن فرایندی است که از سالها قبل آغاز شده است ،ولی آثار
آن را در حال حاضر داریم درک می کنيم .در مدیریت منابع آب ،اصل اساسی بر تعادل بين عرضه و
تقاضای آب قرار دارد ،اما طی ساليان متمادی ،تحت تأثير پيشرانهای توسعه و محرکهای اجتماعی و
سياسی ،تقاضا برای آب ،بهواسطه توسعه نامتوازن و غيربهرهور بهخصوص در بخش کشاورزی ،رشد قابل
تأملی کرده است .بهدنبال آن ،بهمنظور راضی نگاه داشتن بخش اجتماعی ،عرضه آب نيز افزایش یافته
است ،بهطوریکه به برداشت بيشتر از حد ظرفيت تحمل منابع منجر شده است .الگوهای توسعه اقتصادی
باید با توجه به ظرفيت برد منابع آب ،یعنی ظرفيت تجدیدشونده در هر حوضه آبریز ،سازگار شوند؛ نه
اینكه از محل ذخایر تجدیدناپذیر برای توسعه ناپایدار خرج کنيم .در این قسمت بر سه مؤلفه اساسی
تأکيد میشود :نيروهای محرک تأثيرگذار بر منابع آب ،چگونگی بارگذاری بر منابع آب ،و ظرفيت برد
منابع آب.
مهمترین نيروهای محرک تأثيرگذار بر منابع آب بهصورت ذیل شناسایی شدهاند:
 جمعيت از بابت نياز به غذا ،سكونتگاه ،معيشت ،امنيت ،و رفاه،
 هدفگذاریها ،سياستها ،و خطمشیهای توليد غذا،
 هدفگذاریها ،سياستها ،و خطمشیهای تأمين سكونتگاه و تعيين الگوی کاربری اراضی،
 هدفگذاریها ،سياستها ،و خطمشیهای توسعه اقتصادی و تعيين الگوی فعاليتهای اقتصادی،
 ارزشهای متناظر با امنيت و رفاه ،هدفگذاریها ،سياستها ،و خطمشیهای مرتبط با آن.
مؤلفههای نيروهای محرک خود را بهخوبی در قالب اسناد باالدستی نظام ،برنامههای توسعه ،قوانين
و سياستها نمایان میسازند .آنچه در این زمينه اهميت دارد تصحيح هدفگذاریهای جامعه برمبنای
بازتعریف ارزشها و مأموریتها و به دنبال آن تصحيح در سياستگذاریهاست .این بعد از مسئله ناظر بر
اثربخشي سياستها در قبال منابع آب است.
در مؤلفه دوم که به نحوه بارگذاری بر منابع آب مربوط میشود مفهوم كارايي مطرح است .منظور
از کارایی ،مقدار خروجی است که بهازای یک واحد از منابع آب دریافت میشود .در بعد کارایی ،تكنولوژی
نقش تعيينکنندهای دارد .این بدان معنا نيست که مشكالت کمآبی را میتوان با اتكای صرف بر تكنولوژی
و افزایش کارایی حل کرد ،بلكه مفهوم کارایی در مقام دوم ،بعد از مفهوم اثربخشی ،قرار میگيرد.
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خط راهنما یا بهعبارتدیگر قيد حاکم بر دو عنصر اثربخشی و کارایی ،ظرفيت برد منابع آب ،بهعنوان
مؤلفه سوم قرار دارد .این موضوع باید بهعنوان یک اصل پذیرفته شود که همه بارگذاریهای سرزمينی بر
منابع آب لزوماً باید به درصدی از ظرفيت آب تجدیدشونده در آن سرزمين محدود شود .شرط تحقق اهداف
و سياستها در تناظر با حفظ قيود ظرفيت برد منابع آب توسط تكنولوژی بهرهبرداری و مصرف آب تعيين
خواهد شد .باید توجه داشت هم ظرفيت برد منابع آبمنجر به عرضه آب ،و هم هدفگذاریها و
سياستگذاریهای منجر به تقاضای آب کامالً تحت تأثير شرایط اقليمی قرار دارند .با تغيير این شرایط،
بازنگری در دو مؤلفه ظرفيت برد منابع و نيروهای محرک بهصورت مستمر ضروری خواهد بود.
بنابراین بهعنوان تجویزات نهادی در خارج از حوزه آب ،الزم است در تنظيم و طراحی برنامههای
توسعه و نيز در تصویب قوانين مربوط به بخشهای مختلف ،تعادل بين هدفگذاریها و مكانيسمهای
متناظر برای تحقق آنها با ظرفيت برد منابع آب حوضههای آبریز براساس کارایی استفاده از آب متناسب
با تكنولوژی موجود رعایت شود .بهعنوان گامی فراتر ،بسيار مطلوب خواهد بود که مجلس در جهت
اصالح روندهای اشتباه توسعه در گذشته نيز حرکت کند و به طراحی قوانين جدیدی دست زند که اصل
تعادل تقاضای آب مبتنیبر نيروهای محرک با ظرفيت برد منابع آب حوضههای آبریز را محقق سازد.
 .3ارائه چارچوب پیشنهادی برای ارزيابي طرح ها و لوايح در فرا يند بررسي و
تصويب در مجلس شورای اسالمي
در این گزارش عوامل تأثيرگذار بر افزایش تقاضا برای آب در بخش کشاورزی و شرب به قرار ذیل
تقسيمبندی شدهاند:
 دسته اول سازوکارهایی که تعداد یا مقدار استفادهکنندگان از آب را افزایش میدهند ،مانند
سازوکارهای افزایش جمعيت در شهرها یا سازوکارهای گسترش زمينهای کشاورزی،
 دسته دوم سازوکارهایی که الگوی مصرف آب را بهازای واحد (سطح یا جمعيت) افزایش میدهند،
مانند تغيير کاربری اراضی از مرتع به کشاورزی،
 دسته سوم سازوکارهایی که به توزیع نامناسب جمعيت منجر میشوند و از این منظر تراکم
تقاضای آب را در مناطقی بيشتر از حد ظرفيت برد آن باال میبرند،
 دسته چهارم سازوکارهایی که با فشار بر عرضه هرچه بيشتر آب با استفاده از روشهای عمدتاً
سختافزاری ،احساس درک محدودیت در منابع آب را با اختالل مواجه میکنند یا آن را به تعویق
میاندازند .درنتيجه سه دسته مكانيسمهای قبلی برای رشد و فعاليت بيشتر تقویت میشوند.
آنچه که در بررسی و تصویب طرحها و لوایح در مجلس اهميت دارد آن است که قوانين جدید در
راستای تقویت چهار دسته عامل فوق تصویب نشوند و حتی در صورت امكان بتوان مكانيسمهای فوق را که
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درنتيجه قوانين قبلی شكل گرفتهاند ،تعدیل کرد .ازاینرو ،چارچوبی که در این قسمت ارائه میشود بهگونهای
است که ميزان تحریک یا تقویت مكانيسمهای فوق را در اثر تصویب یک طرح یا الیحه مورد محک قرار دهد.
معماری چارچوب مورد نظر براساس ساختار چارچوب  DPSIR1تنظيم میشود.
 .3-1چارچوب  DPSIRبرای ارزيابي طرحها و لوايح در زمینه پیامدهای منابع آب
کمی کردن و شناسایی وضعيت جاری محيط زیست آبی و عوامل مؤثر بر آن و چگونگی تغييرات آن در
طول زمان با هدف مدیریت بهتر منابع آب اهميت بسزایی دارد .درخصوص ارزیابی طرحها و لوایح از نظر
آثاری که بر منابع آبی در مقياسهای مختلف منطقهای ،ملی و حوضههای آبریز میگذارند الزم است به
سؤالهای زیر پاسخ داده شود:
 طرح یا الیحه مورد نظر در پاسخ به چه مسئلهای شكل گرفته است؟
 مؤلفههای شكلگيری مسئله متناظر با مؤلفههای چارچوب  DPSIRچيست؟
 طرح یا الیحه مورد نظر کدام مؤلفه یا مؤلفههای مسئله را هدف قرار میدهد؟
 سازوکار در نظر گرفته شده در طرح یا الیحه مورد نظر بهمنظور اثرگذاری بر مؤلفه متناظر مسئله
چيست؟
 سازوکار طراحی شده چگونه مؤلفه متناظر مسئله را در یک روند زمانی تحت تأثير قرار میدهد؟
 تأثيرات جانبی مكانيسمهای مستتر در طرح یا الیحه مورد نظر در یک روند زمانی بر سایر
مؤلفههای مسئله مورد بررسی چيست؟
 اندرکنش سازوکار طراحی شده با عوامل برونزای تأثيرگذار بر مسئله ،مانند خصوصيات اقليمی،
در یک روند زمانی چگونه است؟
 آیا مكانيسمهای مستتر در طرح یا الیحه مورد نظر بهصورت بالقوه در یک روند زمانی باعث
تحریک مؤلفههایی در شكلگيری سایر مسائل نيز میشوند؟ چگونه؟
در ادامه ،در شكل  1مدل مفهومی برای ارزیابی پاسخهای سياستی و تحليل لوایح و طرحهای
پيشنهادی به مجلس در تناظر با سؤالهای فوق ارائه شده است.

Drivers, Pressures, States, Impacts, Responses

1.
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شکل  .1مدل مفهومي برای ارزيابي لوايح و طرحهای پیشنهادی مجلس از نظر تأثیرگذاری بر منابع آب
فشارها

نیروهای محرک
سیاستهای توسعه
واگذاری اراضي ملي
واگذاری اراضی ملی تصرف شده
حفر چاه
حفر چاه غيرمجاز
توسعه کشاورزی
توسعه خانهسازی در کالنشهرها
تأمين مسكن اقشار کمدرآمد
توسعه شهری مبتنیبر عملكرد شهرداریها
نحوه و الگوی مصرف

كشاورزی

گسترش سطح زیرکشت
آبياری
سدسازی
تراکم کشت
شرب و خانگي
عرضه بيشتر آب
فاضالب
صنعت*

عرضه آب
فاضالب
خنکسازی

برداشت از منابع
آب سطحی
آب زیرزمينی
ورود

آاليندهها*

نقطهای
غيرنقطهای
فعالیتهای درون حوضه
کشاورزی
شهرسازی
مديريت حوضه
سدسازی
کانالکشی و احداث شبكه

سياستهای زیستمحيطی
(منطقهای – ملی)

سياستهای توسعهای/بخشی و فرابخشی
طرحها ،لوايح و سیاستها

پاسخها
* در این تحقيق مصارف آب صنعت و کيفيت آب مورد بررسی قرار نگرفت .بهمنظور جامعيت مدل مفهومی این مؤلفهها نيز در شكل ارایه شده در نظر گرفته شدهاند.

وضعیت منابع
وضعیت فیزيکي
هيدرولوژی
فراوانی
اکوسيستمی
وضعیت

شیمیايي *

شوری آب
شوری خاک
اکسيژن محلول
وضعیت

تأثیرات
آثار زيستمحیطي
تنوع زیستی
حيات اکوسيستمها
نشست زمين
آثار اقتصادی
افزایش هزینهها
کميابی منابع
آثار اجتماعي
رفاه
مهاجرت
ميراث فرهنگی
مناقشات
امنيت

بیولوژيکي*

آب سطحی
آب زیرزمينی

هدفگذاری

اولويتگذاری
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 . 4تجويزات نهادی در بعد نظارتي
بهمنظور تعبيه یک سيستم نظارت و پایش اثربخش ،باید زیرساختهای دادهای و اطالعاتی مناسبی از
وضعيت منابع آبی فراهم شده باشد .امروزه چارچوبهای استاندارد برای جمعآوری دادهها و سازماندهی
آنها ،و نيز تفسير و گزارشگيری از اطالعات گردآوری شده تحت چارچوبهای حسابداری آب شناخته
میشوند .در بين چارچوبهای مطرح ،چارچوب توسعه داده شده توسط بخش آمار سازمان ملل متحد
تحت عنوان سيستم حسابداری اقتصادی – زیستمحيطی برای آب ،بهدليل قابليت پيوند با حسابهای
م لی در اقتصاد کالن ،نسبت به بقيه از جامعيت و کاربرد بيشتری برخوردار است .سيستم حسابداری
اقتصادی – زیستمحيطی برای آب مجموعهای از دستورالعملها را برای ایجاد سيستم اطالعاتی به
شكلی یكپارچه برای مطالعه تأثيرات مصرف و توسعه منابع آب ارائه میدهد .اقدامهای مورد نياز برای
پيادهسازی چارچوب حسابداری آب شامل جمعآوری دادهها و اطالعات مورد نياز ،طبقهبندی آنها در
یکسری حسابهای تعریف شده  ،تلخيص و گزارشدهی این حسابها براساس نشانگرهای استخراج
شده از آنهاست.
بهعنوان یک تجویز نهادی در زمينه نظارت و پایش بر منابع آب و رصد تأثير مكانيسمهای طراحی
شده در قالب قوانين و برنامه ها ،ضرورت دارد مجلس طرح ملی استقرار سيستم حسابداری ملی آب را
به تصویب برساند و الزامات بودجهای و سازمانی آن را در قوانين سنواتی بودجه لحاط کند .سيستم
حسابداری ملی آب باید در هماهنگی کامل با نظام جمعآوری آمار کشور در مرکز آمار ایران و نيز
حسابهای ملی طراحی و پيادهسازی شود.1
 . 5جمع بندی اقدام های پیشنهادی برا ی اصالحات نهادی آب
براساس تحليلهای انجام شده و تجویزات نهادی ارائه شده در گزارش شماره یک و گزارش حاضر ،در
این قسمت فهرستی از اقدامهای پيشنهادی بهمنظور اصالحات نهادی آب ارائه میشود .این فهرست
میتواند برای برنامهریزی عملياتی توسط مجلس مورد استفاده قرار گيرد .در ابتدا خاطر نشان میشود
که محورهای پيشنهاد شده در این فهرست براساس اصول و مبانی زیر تنظيم شدهاند .بدیهی است که
در اولين گام الزم است بر سر این اصول و مبانی اجماع و وحدتنظر حاصل شود:
 اصول حاکم بر مدیریت یكپارچه منابع آب مورد توجه قرار گيرند .ازجمله ،واحد مدیریت و
برنامهریزی منابع آب ،حوضه آبریز رودخانهای است،
 شكلگيری تقاضای آب مؤثر بر ميزان برداشت و مصرف از منابع آب (اعم از سطحی و زیرزمينی)
 .1جزئیات سیستم حسابداری آب ( )SEEA-Waterپیشنهادی و نحوه استفاده از آن در گزارش تکمیلی پروژه حاضر وجود دارد.
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در یک حوضه آبریز باید با ميزان آب تجدیدشونده طبيعی حوضه متناسب باشد،
 نيازهای آبی اکوسيستمهای آبی باید از محل آب تجدیدشونده طبيعی داخل حوضه قابل تأمين باشند،
 روند رشد تقاضا برای آب در هر حوضه باید بهگونهای محدود شود که سهمی از آب تجدیدشونده
طبيعی حوضه عالوهبر تأمين نياز آبی اکوسيستمهای آبی ،بهعنوان حاشيه اطمينان برای سالهای خشک
و حوادث پيشبينی نشده ،بدون تخصيص باقی بماند،
 اولویت تخصيص و استفاده از آب به ترتيب عبارت است از :محيط زیست ،شرب و بهداشت ،امنيت
غذایی ،سایر فعاليتهای اقتصادی و کشاورزی و معيشت .بهاینترتيب پس از مصارف محيط زیست و
شرب ،کسب حداکثر بازده توليد ماده خشک از آب اولویت اول و حصول به حداکثر بازده اقتصادی از
آب بهعنوان اولویت دوم بهشمار میروند،
 حكمرانی آب باید بهسمت حكمرانی غيرمتمرکز منسجم براساس مشارکت هرچه بيشتر گروداران
آب در سطح حوضههای آبریز پيش رود،
 جهتگيری سياستی کشور باید از عرضه تكنولوژی محور آب بهسمت مهار پيشرانهای توسعه
در جهت مدیریت تقاضای آب تغيير کند.
 .6فهرست اقدامهای پیشنهادی برای اصالحات نهادی آب
 اصالح سازوكارهای پنهان و مخرب در قوانین:
 .1در قوانين مربوط به اراضی ملی تجدیدنظر بهگونهای به عمل آید که راه بر واگذاری این اراضی برای
کاربریهای کشاورزی ،شهری و مسكونی بسته شود؛
 .2زمينه قانونی برای آزادسازی اراضی ملی تصرف شده فراهم شود و از هرگونه اعطای مجوز و سند به
متصرفان اراضی ملی خودداری شود؛
 .3قوانين ناظر بر الزام وزارت نيرو به تأمين آب برای مصارف کشاورزی متناسب با توان آبی حوضههای
آبریز مورد تجدیدنظر قرار گيرند؛
 .4از تصویب قوانينی که صدور مجوز را برای مصرفکنندگان غيرقانونی و بدون مجوز ،مجاز کند اکيداً
پرهيز شود و حتیاالمكان قوانين تصویب شده قبلی بالاثر شوند؛
 .5در قوانين مربوط به توسعه کشاورزی اصل اولویت امنيت غذایی در تناسب با ظرفيت آب تجدیدشونده
طبيعی هر حوضه آبریز مورد توجه قرار گيرد .برای سایر فعاليتهای کشاورزی (غير از امنيت غذایی) عالوهبر
اصل تناسب با آب تجدیدشونده طبيعی حوضه ،اصل حداکثر بازده اقتصادی نيز مورد توجه قرار گيرد؛
 .6قوانين ناظر بر توسعه شهرها ،شهرکسازیها و خانهسازی متناسب با توان اکولوژیكی سرزمين و
بهخصوص ظرفيت آبی حوضههای آبریز مورد تجدیدنظر قرار گيرند؛
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 .7قوانين بازدارنده در تقابل با هرکدام از اقدامهای غيرهنجار و خالف قانون مانند تصرف اراضی ملی یا
حفر چاه غيرمجاز ،متناسب و در پاسخ به ریشه و علت اصلی این رفتار اتخاذ شوند؛
 .8عدم کفایت قوانين برای اصالح الگوی مصرف آب شرب به همراه واقعیسازی آببها جبران شود.
 تغییر در نظام قوانین آبي از سراسری به منطقهای
با توجه به ماهيت منطقهای منابع آب ،پيشنهاد میشود ساختار قانونی آب از حالت ملی و سراسری به
سمت منطقهای تغيير کند .در این راستا پيشنهاد میشود اصول مدیریت یكپارچه منابع آب در حد
سراسری باقی بماند و در مورد بقيه مسائل ،با توجه به ویژگیها و قابليتهای هر حوضه آبریز ،قوانين در
مقياس حوضه آبریز تدوین شوند.
در این راستا بهجای تدوین طرحهای جامع آب ،پيشنهاد میشود برای هر حوضه آبریز طرح
مدیریت حوضه متناسب با قانون محلی و خصوصيات و مسائل آن حوضه تدوین شود .در مورد مقياس
کار و جزئيات آن الزم است کارگروههای تخصصی تشكيل شوند و تبادلنظر و تصميمگيری در مورد این
مسائل در این کارگروهها به انجام برسد.
در همين راستا هرگونه تغيير در ساختار مدیریت آب کشور (مانند تأسيس وزارتخانه جدید و )...
با رعایت اصل عدم تمرکز و رعایت مالحظات منطقهای مورد توجه قرار گيرد.
 رعايت الزامات و محدوديتهای منابع آب در قوانین فصلي و سنواتي
در تدوین قوانين بودجه ساليانه ،برنامههای پنجساله و بهخصوص سياستها و قوانين کالن دقت شود که
نيروهای محرک مؤثر در شكلگيری تقاضای آب در تناسب با ظرفيتهای آبی حوضههای آبریز تغيير
کنند و از تصویب قوانينی که به افزایش فشار خارج از حد ظرفيت منابع آبی منجر شوند خودداری شود.
نمونه این نيروهای محرک عبارتند از:
 تغييرات جمعيتی از نظر تعداد،
 تغيير در الگوی مصرف (بهازای واحد مانند :هر نفر یا در واحد سطح)،
 توزیع جمعيت در مكان،
 کل حجم تقاضای آب در یک منطقه در مقایسه با حجم آب تجدیدشونده طبيعی حوضه.
به همين منظور توصيه میشود در بررسی طرحها و لوایح پيشنهادی از چارچوب پيشنهادی در این
گزارش (شكل )1استفاده شود.
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 محور عرضه آب بهسمت مهار-  تغییر در روح و ماهیت قانونگذاری از توسعه تکنولوژی
پیشرانهای توسعه در جهت مديريت تقاضا
شرایط کنونی آبی کشور اقتضا میکند رویه مصرفی گذشته که بر عرضه هرچه بيشتر آب با تكيه بر
 این واقعيت باید پذیرفته شود که ادامه رشد اقتصادی کشور. تغيير کند،تكنولوژی های مختلف بود
 باید روند رشد اقتصادی از روند رشد تقاضای آب جدا و سياستها.براساس الگوی پيشين غيرممكن است
 در این راستا باید برای سياستهای اشتغال و.و قوانين بهسمت کاهش تقاضای آب هدفگيری شود
.معيشت در قوانين و برنامههای کشور فعاليتهای اقتصادی کمآب مورد توجه قرار گيرند
 استقرار نظام حسابداری آب
برای پایش وضعيت بيالن آب حوضه های آبریز و نيز رصد وضعيت اقتصادی استفاده از آب استقرار یک
1میشود
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