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

(2) 

 

 

 

 

 

 چکیده

های کشاورزی و شرب و خدمات، سازوکارهای در بخشآب  طبق تحليل قوانين دائمی و سنواتی حوزه

آنها که به منابع آب کشور آسيب  دهندههای نهادهای رسمی متناظر با قوانين شكلپنهانی که در زیرالیه

پاسخ  گونهيچکشور، مشخص است که ه یو دائم یجار ينقوان يستماز لحاظ سرساندند، شناسایی شدند. 

 یرفتارها يجهدرنت)بحران آب( داده نشده است. همچنين  يستمبه سوارده  ييرهایبه تغ یمتناسب

بر عدم حفاظت منابع مبنی یميررسغ یدر نهادها ی مخربیهانگرش، یرسم ینهادها یسومتناقض از

ظرفيت یادگيری  بنابراین با توجه به نتایج ارزیابی صورت گرفته، مشخص شد که. آب شكل گرفته است

یگانه یادگيری برای این  منابع آب بسيار پایين است و از این منظر تنها حلقهساختار حاکم بر مدیریت 

ازگاری با تغييرات از ظرفيت بسيار پایينی برای س سيستمسيستم قابل تصور است. همچنين این 

طعی و مهندسی برای کنترل شرایط رفته است. این های مقحلو هميشه به دنبال راه برخوردار بوده

 د.زا ندارصورت درونقابل تغيير بهی خود را در مدهسازمانتوانایی سازگاری و تجدید  تیسيستم مدیری

های نهادی برای بهبود حلارائه راهبا هدف های حاصل از نتایج تحليل، براساس دریافت گزارشدر این 

در قوانين در قالب تجویزات  پنهانهای مسمكانيچارچوب پيشنهادی برای اصالح ، وضعيت منابع آب

، یک ویژهبهشوند. می ارائهاین تجویزات در دو سطح داخل و خارج از حوزه آب  ه خواهد شد.ئنهادی ارا

ها و لوایح در مجلس شورای اسالمی از منظر تأثيرگذاری بر چارچوب ارزیابی برای بررسی طرح

عنوان زیر بههای انتها، مجموعه اقدام کننده مصرف آب پيشنهاد شده است. درتشدیدهای مكانيسم

اند: اصالح سازوکارهای پنهان و مخرب در قوانين، تغيير در اصالحات نهادی در حوزه آب مطرح شده

های منابع آب در قوانين فصلی و ای، رعایت الزامات و محدودیتنظام قوانين آبی از سراسری به منطقه

سمت مهار محور عرضه آب بهـ  اری از توسعه تكنولوژیسنواتی، تغيير در روح و ماهيت قانونگذ

 .استقرار نظام حسابداری آبو های توسعه در جهت مدیریت تقاضا، پيشران
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 و كلیات مقدمه

فيزیكی متفاوتی  ير تغييراتتأثفرد خود همواره تحت های اکولوژیكی منحصربهدليل ویژگیکشور ایران به

های اخير، نمود عينی و ملموس پيدا چند در سالای نيست، هرتازه مسئلهبحران آب  قرار داشته است.

که آید، درصورتیحساب میعنوان عدم تعادل بين عرضه و تقاضای آب بهبحران آب به کرده است. معموالً

فراتر از یک پدیده فيزیكی و هيدرولوژیكی است. بحران آب به شكافی فراگير در ابعاد نهادی  مسئلهاین 

های اتخاذ بررسی واکنشلذا  گردد.برداری و مدیریت منابع آب برمیاقتصادی در توسعه، تخصيص، بهره و

اجتماعی، در کنار ادامه مسائل و مشكالت مرتبط با منابع  سيستممدیریتی و حتی  سيستمشده از سمت 

تصميمات درست  موجود در درک تغيير و اتخاذ سيستمآب، اعم از سطحی و زیرزمينی، حكایت از ضعف 

ها، مدیریت ، ضمن بررسی وضعيت موجود قوانين، سياستراین برای مقابله با شرایط کنونیبناب و بجا دارد.

منظور انطباق نياز است اصالحات نهادی به ،نهادهای رسمی و غيررسمیها و باورهای منابع آب، نگرش

قانونگذاری و نظارت، نقش های مسئوليت بانهاد مجلس شورای اسالمی با شرایط جدید انجام شود. 

 یچگونگ يلبحران آب و تحل مسئله يينتبای در اصالحات نهادی در آب دارد. در این راستا کنندهتعيين

 مدنظر خواهد بود. های نهادی برای بهبود وضعيت منابع آبحلراه ارائهدر کنار  آن گيریشكل

 شناسیيبآس :گزارش یک»در قالب  آن گيریشكل یچگونگ يلبحران آب و تحل مسئله يينتب

ليل قوانين صورت پذیرفت. طبق تح «بر منابع آب يرگذارتأث یاز منظر سازوکارها یرانا یقانونگذار حوزه

های کشاورزی و شرب و خدمات، سازوکارهای پنهانی که در آب در بخش دائمی و سنواتی حوزه

ها که به منابع آب کشور آسيب رساندند، آن دهندهشكل های نهادهای رسمی متناظر با قوانينزیرالیه

 نهادهای موجودعدم پرسش درباره ماهيت، عملكرد و نقش  (شناسایی شدند. بر این مبنا با توجه به: الف

توانی در درک درست و بجا از تغيير وارده به سيستم اکولوژیكی نا (ب ،ثيرگذار بر مدیریت منابع آب(أ)ت

با قوانين جاری کشور و حاکم بر مدیریت منابع آب ماهيت و محتوای در عدم تغيير  (ج ،های آنو ریشه

های قانونی که عملكرد عدم شفافيت و انعطاف چارچوب (د ،کارایی و ادامه مشكالت حوزه آبناوجود 

و دسترسی  عدم مدیریت اطالعات و دانش (و ،بخشیعدم یكپارچگی بين (هـ ،دهندنهادها را شكل می

بر مالحظات امنيت غذایی  های کالن مانندغلبه سياست (ز ،جانبه و یكپارچه به تمامی اطالعاتهمه

 ،در گزارش مزبور صورت گرفته یابیتوسط ارزنگاه بر نسل آینده، با ویژه محيطی و منابع آب بهزیست

 ييرهایغبه ت یپاسخ متناسب گونهيچکشور، مشخص است که ه یو دائم یجار ينقوان يستملحاظ ساز

 ینهادها یسومتناقض از یرفتارها يجهدرنت)بحران آب( داده نشده است. همچنين  يستموارده به س

. بر عدم حفاظت منابع آب شكل گرفته استمبنی یميررسغ یدر نهادها ی مخربیهانگرش، یرسم

ظرفيت یادگيری ساختار حاکم بر  بنابراین با توجه به نتایج ارزیابی صورت گرفته، مشخص شد که

یگانه یادگيری برای این سيستم قابل تصور  مدیریت منابع آب بسيار پایين است و از این منظر تنها حلقه
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و هميشه  ازگاری با تغييرات برخوردار بودهاست. همچنين این ساختار از ظرفيت بسيار پایينی برای س

توانایی  کنترل شرایط رفته است. این سيستم مدیریتی طعی و مهندسی برایهای مقحلبه دنبال راه

 د.زا ندارصورت درونقابل تغيير بهی خود را در مدهسازمانسازگاری و تجدید 

های نهادی برای حلراه ارائهبا هدف های حاصل از نتایج تحليل، براساس دریافت گزارشدر این 

الب در قوانين در ق پنهانهای مسمكاني چارچوب پيشنهادی برای اصالح، بهبود وضعيت منابع آب

ضوع آب خواهد شد. الزم به تأکيد است اصالحات در بخش نهادی مرتبط با مو ارائهتجویزات نهادی 

صورت یک هماهيت تدریجی دارند. این اصالحات باید در یک بستر گذار اجتماعی واقع شوند و به آن ب

مدیریت  ه حوزهباید توجه داشت که جوان بودن علوم مربوط ب. پروژهعنوان یک نگریسته شود نه به یندافر

يش پتوان یک طرح از ل نهادی در هر کشور با کشورهای دیگر متفاوت است، نمیئاینكه مساآب و 

فرصت یادگيری  و طی آن باید داد. این فرایند ماهيت تكاملی دارد ارائهيات کامل ئطراحی شده را با جز

 و تجربيات کشور فراهم شود. شرایط  و توليد دانش متناسب با

 

 تجويزات نهادی در داخل حوزه آب. 1

از  1منسجم تجربه کشورهای موفق در مدیریت منابع آب نشان داده است که رژیم حكمرانی غيرمتمرکز

اثربخشی بيشتری برای افزایش کارایی مصرف آب در عين صيانت از آن برخوردار بوده است. در مقابل، 

قدرت رسمی و منابع متناسب با عملكرد سطوح مختلف توزیع شده است.  كمرانی غيرمتمرکزدر رژیم ح

ها مسئوليتدر این رژیم حكمرانی هماهنگی عمودی و افقی بين سطوح و اجزای مختلف آن برقرار است. 

لذا در  د.نشوو اختيارات هر سطح متناسب با نوع عملكرد مورد انتظار از آن سطح تعریف و تعيين می

 د: نشواین راستا تجویزات ذیل پيشنهاد می

 منسجم در بخش نهادهای رسمی در گام اول باید حكمرانی متمرکز به حكمرانی غيرمتمرکز .1

 ،حفاظت منابع آب تغيير یابندرویكرد مدیریت و  باید به نفعمنظور قوانين باالدستی بدین .شود تبدیل

 ،باشند یی برای تغيير خود داشتهپذیری باالکه انعطاف است قوانينیتصویب نياز به اما ابتدا 

باید بازنگری صورت پذیرد. مشخصاً های مرتبط با منابع آب های وزارتخانهنامهدر اهداف و اساس .2

در وزارت نيرو نياز مبرمی به  «تأمين آب»در وزارت جهادکشاورزی و جریان  «توسعه کشاورزی»جریان 

ها مانند تضاد جریان تضاد اهداف بين نهادهای موجود و حتی درون وزارتخانه .تغيير در اهداف خود دارند

 ،تجميع اراضی با جریان واگذاری اراضی درون وزارت جهادکشاورزی باید اصالح و برطرف شوند

یندهای مشارکتی بين همه گروداران از جمله فرابراساس برداری از منابع آب ت بهرهباید مدیری .3

طرفه دولت که در وضعيت فعلی وجود دارد نياز این وظيفه یک به مرحله اجرا درآید.دولت و کشاورزان 

                                                 
1. Polycentric 
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مدیریت یند افر، ساختار جدید باید در خالل یک منسجم پس از ایجاد حكمرانی غيرمتمرکز .داردبه تغيير 

گيری و مدیریت منابع آب را در تصميم ریزی،فعال و درونی با همه گروداران، برنامهتعاونی در تعامل 

باید مستقل باشند و نهاد دولت  –چه رسمی و چه غيررسمی  –دست گيرد. از این منظر نهادهای محلی 

 ،نشوند سفت و سخت دستوری اجرا طور کامالًها از باال و بهفقط نقش نظارتی داشته باشد و سياست

زهای های هيدرولوژیكی با مریكی از مشكالت موجود که باید تغيير کند، عدم همخوانی حوضه .4

 .دشومیهمين امر باعث واگرایی در اهداف  ؛است تقسيمات کشوری

ات که قابليت تطابق با تغيير منسجم در این راستا خصوصيات یک رژیم حكمرانی غيرمتمرکز

 :شرح زیر باید در نظر گرفته شوند محيطی را داشته باشد به

  ف ها در مواقع خشكسالی و نيز تعری: تعریف مشخص حقابههامسئوليتتعریف شفاف مرزها و

 و اختيارات در مواقع بروز سيالب،ها مسئوليت

 های : درگير کردن جدی و رسمی گروههاهزینهها، منافع و بازتوزیع عادالنه و مساوی ریسک

 پذیری،در معرض آسيب خصوصهتحت تأثير ب

 گيران کليدی در مورد سيستم، های جمعی: ارتقای مشارکت تصميمگيریترتيبات تصميم

 خصوص در مورد چگونگی انطباق با شرایط جدید،هب

  رایند ایجاد فپایش و ارزیابی فرایند: تمهيد زیربنایی برای یادگيری اجتماعی و حمایت از

 پاسخگویی،

 ازی، بندی و مراحل دقيق، شفافيت، اعتمادسحل مناقشات: شامل زمان پيشگيری وهای مسمكاني

 ،هامسئوليتو تقسيم )یا تبيين( 

 ازنی از های مدوالر حكمرانی با توهای تو در تو: سيستمحكمرانی چندسطحی غيرمتمرکز با الیه

 فرایندهای باال به پایين و پایين به باال،

 واجهه مستحكم: نهادها و فرایندهای سياستگذاری که در حال معيندرپذیر و فرایندهای انعطاف

حال قابليت عيندرکنند ولی آوری خود را حفظ میهای اجتماعی و فيزیكی تابها و چالشبا نوسان

 تغيير نيز دارند،

  مبنای مالحظه بریادگيری سياستی: ترتيباتی که زمينه پرورش تنظيمات سياستی و نهادی را

 آورند.ها فراهم میحلها، و بازتعریف از مشكالت و راهگزینه ارائهها، توجه به تنوع در عدم قطعيت

 شوند:اد میعنوان اصالحات نهادی در داخل حوزه آب پيشنهزیر بههای اقدامدر راستای تحقق اصول فوق، 

 ای آنها ها و اجرحلل و نيز یافتن راهئها و سطوح مختلف در شناسایی مساگروداران از طيف

  ،درگير شوند

 ل از ئاها از تكيه صرف بر تكنولوژی باید خودداری شود و مسحلل و تجویز راهئدر تعریف مسا

 ،ها نيز مورد تجزیه و تحليل قرار گيرندسایر چارچوب
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 های ملی و محلی های سازمانها و نقشمنظور تحقق موارد فوق الزم است در تعریف مأموریتبه

 ،دهای آنها انسجام و همسویی برقرار شوکه بين اهداف و مأموریتطوریبهعمل آید بهبازنگری 

 می تعبيه گذشته و تبدیل آنها به ضوابط و قواعد جدید، یک سازوکار رس هایتجربهمنظور ثبت به

 ،دشوابالغ  ربطذیهای و در قالب ضابطه اجرایی طراحی و به دستگاه

 که این فرایند طوریبهصورت نهادینه تعبيه شود، عملكرد نهاد آب بهها و مجرایی برای نقد برنامه

 ،های آینده داشته باشدریزیافزایی اثر سازنده در برنامهانتقادی با رویكرد هم

 خصوصها در این برای بازنگری مستمر در مبانی مدیریت آب و تعریف نقش و مأموریت سازمان 

 ،ایجاد شوددر سطح ملی و محلی یک سازوکار رسمی 

  سازی نظام در این راستا طراحی و پياده)پروتكل توليد و گردش اطالعات تدوین و اجرایی شود

های خشتوضيحات بيشتر در این زمينه در ب. شودعنوان یک اقدام عملی پيشنهاد میحسابداری آب به

 ،(شده است ارائهبعدی 

 حرکت شود  «های مدیریت حوضه آبریزطرح»سمت تهيه به «های جامع آبطرح»جای تدوین به

ل و ئسامصورت اختصاصی و متناسب با بخشی برای هر حوضه بهبينطرح مدیریت حوضه آبریز با رویكردی )

رو در حوضه های جاری و پيشها الزم است برای چالشگونه طرحشود. در اینمشكالت آن حوضه تدوین می

 (،گيرندنظر قرار میتجدیدای مورد صورت دورهها بهاین برنامه ها و تمهيدات الزم اندیشيده شوند.برنامه

 ا ها احصا شده و زمينه واگذاری آنههای دولتی در سطح حوضهگری سازمانهای تصدیفعاليت

 ،دشوبه بخش غيردولتی فراهم 

 ران، ل جاری و پيش روی آنها و با همكاری تمامی گرودائهای آبریز، براساس مسابرای حوضه

 ،ای تدوین شودانداز حوضهچشم

 ها نگرش از خود آب به منافع حاصل از آب تغيير یابدریزیدر برنامه، 

 منظور رسمی کنشگران و گروداران شناسایی شده و در جهت توسعه آنها بههای غيرشبكه

 گيری یک منبع قدرت غيررسمی بيشتر کار شود.شكل

ایجاد  توانند نقطه شروعی برایهای آبریز میحوضهگيری شوراهای هماهنگی در ساختار موجود، شكل

همچنين  گيری شوراهای فعلی وتصميممكانيسم در ترکيب اعضا و باید اصالحات فوق تلقی شوند. البته 

توانند در دستور عمل آید. موارد فوق میبهتعریف مأموریت و وظایف آنها متناسب با موارد فوق تجدیدنظر 

صورت ک حوضه بهیشود ابتدا از های آبریز قرار گيرند. برای این کار پيشنهاد میحوضهکار شوراهای هماهنگی 

 ها نيز تعميم یابد.دست آمده به سایر حوضهبههای تجربهصورت تكاملی براساس پایلوت شروع شود و به
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 تجويزات نهادی در خارج از حوزه آب. 2

وجود بههای اخير پدیده جدیدی نيست که در سال طور که در مقدمه ذکر شد، بحران فعلی آبهمان

اند، بلكه به تشدید ها و تغيير اقليم نيز علت پيدایش آن نبودهآمده باشد. عوامل اقليمی مانند خشكسالی

ها را های خشكسالی این سالاند. از این بابت شاید بهتر باشد پدیدهو درک زودتر آن کمک کرده

اند. روند باعث درک زودتر بحران آب و ایجاد حساسيت نسبت به آن شده نشانگرهایی بدانيم کهپيش

ا قبل آغاز شده است، ولی آثار هگرفتن تقاضا و مصرف آب از عرضه آن فرایندی است که از سالپيشی

کنيم. در مدیریت منابع آب، اصل اساسی بر تعادل بين عرضه و درک میداریم را در حال حاضر  آن

های اجتماعی و های توسعه و محرکدارد، اما طی ساليان متمادی، تحت تأثير پيشران تقاضای آب قرار

بخش کشاورزی، رشد قابل خصوص در هبور واسطه توسعه نامتوازن و غيربهرهبهسياسی، تقاضا برای آب، 

آب نيز افزایش یافته  منظور راضی نگاه داشتن بخش اجتماعی، عرضهدنبال آن، بهتأملی کرده است. به

الگوهای توسعه اقتصادی  ظرفيت تحمل منابع منجر شده است. که به برداشت بيشتر از حدطوریبهاست، 

نه  ؛شوندسازگار  ،بریزآ یعنی ظرفيت تجدیدشونده در هر حوضه ،ظرفيت برد منابع آبتوجه به باید با 

در این قسمت بر سه مؤلفه اساسی  خرج کنيم.اینكه از محل ذخایر تجدیدناپذیر برای توسعه ناپایدار 

و ظرفيت برد  ،نيروهای محرک تأثيرگذار بر منابع آب، چگونگی بارگذاری بر منابع آبشود: تأکيد می

 . منابع آب

 :اندذیل شناسایی شدهصورت بهترین نيروهای محرک تأثيرگذار بر منابع آب مهم

 و رفاه ،ت، امنيتجمعيت از بابت نياز به غذا، سكونتگاه، معيش، 

 های توليد غذامشیو خط ،هاها، سياستهدفگذاری، 

 های تأمين سكونتگاه و تعيين الگوی کاربری اراضیمشیو خط ،هاها، سياستهدفگذاری، 

 های اقتصادیهای توسعه اقتصادی و تعيين الگوی فعاليتمشیو خط ،هاها، سياستهدفگذاری، 

 های مرتبط با آن.مشیو خط ،هاها، سياسترفاه، هدفگذاریهای متناظر با امنيت و ارزش 

های توسعه، قوانين خوبی در قالب اسناد باالدستی نظام، برنامههنيروهای محرک خود را ب یهامؤلفه

مبنای برهای جامعه سازند. آنچه در این زمينه اهميت دارد تصحيح هدفگذاریها نمایان میو سياست

ناظر بر  مسئلهن بعد از هاست. ایها و به دنبال آن تصحيح در سياستگذاریمأموریت ها وبازتعریف ارزش

 ها در قبال منابع آب است.سياست اثربخشي

مطرح است. منظور  كاراييشود مفهوم در مؤلفه دوم که به نحوه بارگذاری بر منابع آب مربوط می

شود. در بعد کارایی، تكنولوژی منابع آب دریافت میازای یک واحد از بهاز کارایی، مقدار خروجی است که 

توان با اتكای صرف بر تكنولوژی آبی را میای دارد. این بدان معنا نيست که مشكالت کمکنندهنقش تعيين

 گيرد. بلكه مفهوم کارایی در مقام دوم، بعد از مفهوم اثربخشی، قرار می ،و افزایش کارایی حل کرد
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عنوان ، بهآب ظرفيت برد منابعدیگر قيد حاکم بر دو عنصر اثربخشی و کارایی، رتعبابهخط راهنما یا 

های سرزمينی بر بارگذاریهمه عنوان یک اصل پذیرفته شود که مؤلفه سوم قرار دارد. این موضوع باید به

اهداف حقق تباید به درصدی از ظرفيت آب تجدیدشونده در آن سرزمين محدود شود. شرط  منابع آب لزوماً

آب تعيين  برداری و مصرفها در تناظر با حفظ قيود ظرفيت برد منابع آب توسط تكنولوژی بهرهو سياست

ها و به عرضه آب، و هم هدفگذاری منجرخواهد شد. باید توجه داشت هم ظرفيت برد منابع آب

ر این شرایط، تحت تأثير شرایط اقليمی قرار دارند. با تغيي های منجر به تقاضای آب کامالًسياستگذاری

 صورت مستمر ضروری خواهد بود.بهبازنگری در دو مؤلفه ظرفيت برد منابع و نيروهای محرک 

های رنامهبعنوان تجویزات نهادی در خارج از حوزه آب، الزم است در تنظيم و طراحی بهبنابراین 

های مسمكانيها و های مختلف، تعادل بين هدفگذاریربوط به بخشتوسعه و نيز در تصویب قوانين م

ز آب متناسب اهای آبریز براساس کارایی استفاده متناظر برای تحقق آنها با ظرفيت برد منابع آب حوضه

ر جهت عنوان گامی فراتر، بسيار مطلوب خواهد بود که مجلس دبا تكنولوژی موجود رعایت شود. به

که اصل  در گذشته نيز حرکت کند و به طراحی قوانين جدیدی دست زند تباه توسعهاصالح روندهای اش

 .ازدسمحقق  را های آبریزبر نيروهای محرک با ظرفيت برد منابع آب حوضهتعادل تقاضای آب مبتنی

 

بررسي و يند افرها و لوايح در چارچوب پیشنهادی برای ارزيابي طرح ارائه. 3

 اسالميتصويب در مجلس شورای 

ذیل  ربه قرا افزایش تقاضا برای آب در بخش کشاورزی و شرب برتأثيرگذار در این گزارش عوامل 

 اند:بندی شدهتقسيم

  دهند، مانند کنندگان از آب را افزایش میکارهایی که تعداد یا مقدار استفادهوسازدسته اول

 ،های کشاورزیينسازوکارهای افزایش جمعيت در شهرها یا سازوکارهای گسترش زم

  دهندازای واحد )سطح یا جمعيت( افزایش میبهدسته دوم سازوکارهایی که الگوی مصرف آب را، 

 ،مانند تغيير کاربری اراضی از مرتع به کشاورزی

 شوند و از این منظر تراکم دسته سوم سازوکارهایی که به توزیع نامناسب جمعيت منجر می

 ،برندز حد ظرفيت برد آن باال میتقاضای آب را در مناطقی بيشتر ا

 های عمدتاًدسته چهارم سازوکارهایی که با فشار بر عرضه هرچه بيشتر آب با استفاده از روش 

کنند یا آن را به تعویق افزاری، احساس درک محدودیت در منابع آب را با اختالل مواجه میسخت

 شوند.رشد و فعاليت بيشتر تقویت میبرای  قبلیهای مسمكانيدسته  سهنتيجه دراندازند. می

ها و لوایح در مجلس اهميت دارد آن است که قوانين جدید در آنچه که در بررسی و تصویب طرح

فوق را که های مسمكانيو حتی در صورت امكان بتوان نشوند  یبتصو فوقراستای تقویت چهار دسته عامل 
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ای گونهبهشود می ارائهرو، چارچوبی که در این قسمت ازاین .دکراند، تعدیل نتيجه قوانين قبلی شكل گرفتهدر

فوق را در اثر تصویب یک طرح یا الیحه مورد محک قرار دهد. های مسمكانياست که ميزان تحریک یا تقویت 

 شود.تنظيم می 1DPSIRمعماری چارچوب مورد نظر براساس ساختار چارچوب 

 

 و لوايح در زمینه پیامدهای منابع آب هابرای ارزيابي طرح DPSIRچارچوب . 3-1

ن در آبر آن و چگونگی تغييرات ثر ؤمکمی کردن و شناسایی وضعيت جاری محيط زیست آبی و عوامل 

ها و لوایح از نظر خصوص ارزیابی طرحدر. دارداهميت بسزایی  با هدف مدیریت بهتر منابع آب طول زمان

گذارند الزم است به های آبریز میای، ملی و حوضهمنطقه های مختلفکه بر منابع آبی در مقياس آثاری

 زیر پاسخ داده شود: هایسؤال

  شكل گرفته است؟ای مسئلهطرح یا الیحه مورد نظر در پاسخ به چه 

 های چارچوب متناظر با مؤلفه مسئلهگيری های شكلمؤلفهDPSIR  چيست؟ 

 دهد؟را هدف قرار می مسئلهی هاطرح یا الیحه مورد نظر کدام مؤلفه یا مؤلفه 

 مسئلهتناظر ممنظور اثرگذاری بر مؤلفه سازوکار در نظر گرفته شده در طرح یا الیحه مورد نظر به 

 چيست؟

  دهد؟یمرا در یک روند زمانی تحت تأثير قرار  مسئلهسازوکار طراحی شده چگونه مؤلفه متناظر 

 ایر سمورد نظر در یک روند زمانی بر مستتر در طرح یا الیحه های مسمكانيجانبی  تأثيرات

 مورد بررسی چيست؟ مسئلههای مؤلفه

  اقليمی،  ، مانند خصوصياتمسئله براندرکنش سازوکار طراحی شده با عوامل برونزای تأثيرگذار

 در یک روند زمانی چگونه است؟

  اعث بنی صورت بالقوه در یک روند زمابهمستتر در طرح یا الیحه مورد نظر های مسمكانيآیا

 شوند؟ چگونه؟نيز میل ئمساگيری سایر هایی در شكلتحریک مؤلفه

های های سياستی و تحليل لوایح و طرحمفهومی برای ارزیابی پاسخمدل  1 شكلدر در ادامه، 

 شده است. ارائهفوق  هایسؤالپيشنهادی به مجلس در تناظر با 

                                                 
1. Drivers, Pressures, States, Impacts, Responses 
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 های پیشنهادی مجلس از نظر تأثیرگذاری بر منابع آب. مدل مفهومي برای ارزيابي لوايح و طرح1 شکل

 

 یكشاورز

 رکشتیز سطح گسترش

 یاريآب

 یسدساز

 کشت تراکم

 يخانگ و شرب

 آب شتريب عرضه

 فاضالب

 *صنعت

 آب عرضه

 فاضالب

 یسازخنک

 نیروهای محرک

 توسعه یهااستیس

 منابع از برداشت

 یسطح آب

 ینيرزمیز آب

 *هاندهيآال ورود

 یانقطه

 یارنقطهيغ

 حوضه درون یهاتیفعال

 یکشاورز

 یشهرساز

 حوضه تيريمد

 یسدساز

 شبكه احداث و یکشکانال

 

 فشارها

 يکيزیف تیوضع

 یدرولوژيه

 یفراوان

 یستمياکوس

 *ييایمیش تیوضع

 آب یشور

  خاک یشور

 محلول ژنياکس

 *يکيولوژیب تیوضع

 یسطح آب

 ینيرزمیز آب

 

 وضعیت منابع

 يطیمحستيز آثار

 یستیز تنوع

 هاستمياکوس اتيح

 نيزم نشست

 یاقتصاد آثار

 هانهیهز شیافزا

 منابع یابيکم

 ياجتماع آثار

 رفاه

 مهاجرت

 یفرهنگ راثيم

 مناقشات

 تيامن
 

 تأثیرات

  گذاریهدف گذاریاولويت

 هاسیاست و ها، لوايحطرح

 ای/بخشی و فرابخشیهای توسعهسياست
 محيطیهای زیستسياست

 ملی( –ای )منطقه

 

 يمل ياراض یواگذار

 شده تصرف یمل یاراض یواگذار

 چاه حفر

 مجازريغ چاه حفر

 یکشاورز توسعه

 کالنشهرها در یسازخانه توسعه

 درآمدکم اقشار مسكن نيتأم

 هایشهردار عملكرد بریمبتن یشهر توسعه

 مصرف یالگو و نحوه

 .نداشده گرفته نظر دردر شكل ارایه شده  زين ها مؤلفه نیامنظور جامعيت مدل مفهومی در این تحقيق مصارف آب صنعت و کيفيت آب مورد بررسی قرار نگرفت. به *

 هاپاسخ
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 تجويزات نهادی در بعد نظارتي. 4

ای و اطالعاتی مناسبی از های دادهزیرساخت بایدمنظور تعبيه یک سيستم نظارت و پایش اثربخش، به

ها و سازماندهی آوری دادههای استاندارد برای جمعوضعيت منابع آبی فراهم شده باشد. امروزه چارچوب

های حسابداری آب شناخته و نيز تفسير و گزارشگيری از اطالعات گردآوری شده تحت چارچوب آنها،

های مطرح، چارچوب توسعه داده شده توسط بخش آمار سازمان ملل متحد شوند. در بين چارچوبمی

های دليل قابليت پيوند با حسابمحيطی برای آب، بهزیست – تحت عنوان سيستم حسابداری اقتصادی

سيستم حسابداری  لی در اقتصاد کالن، نسبت به بقيه از جامعيت و کاربرد بيشتری برخوردار است.م

ها را برای ایجاد سيستم اطالعاتی به ای از دستورالعملمحيطی برای آب مجموعهزیست – اقتصادی

 برایرد نياز مو هایاقدام دهد.ثيرات مصرف و توسعه منابع آب ارائه میأشكلی یكپارچه برای مطالعه ت

بندی آنها در ها و اطالعات مورد نياز، طبقهآوری دادهجمعشامل سازی چارچوب حسابداری آب پياده

ها براساس نشانگرهای استخراج دهی این حسابهای تعریف شده ، تلخيص و گزارشسری حسابیک

 . ستشده از آنها

طراحی های مسمكانيعنوان یک تجویز نهادی در زمينه نظارت و پایش بر منابع آب و رصد تأثير به

ها، ضرورت دارد مجلس طرح ملی استقرار سيستم حسابداری ملی آب را شده در قالب قوانين و برنامه

. سيستم دکنای و سازمانی آن را در قوانين سنواتی بودجه لحاط به تصویب برساند و الزامات بودجه

آوری آمار کشور در مرکز آمار ایران و نيز حسابداری ملی آب باید در هماهنگی کامل با نظام جمع

 .1دشوسازی های ملی طراحی و پيادهحساب

 

 آب یاصالحات نهاد یبرا یشنهادیپ هایاقدام بندیجمع. 5

، در شماره یک و گزارش حاضرگزارش شده در  ارائههای انجام شده و تجویزات نهادی براساس تحليل

شود. این فهرست می ارائهمنظور اصالحات نهادی آب بهپيشنهادی  هایاقداماین قسمت فهرستی از 

شود نشان می در ابتدا خاطر ریزی عملياتی توسط مجلس مورد استفاده قرار گيرد.تواند برای برنامهمی

اند. بدیهی است که و مبانی زیر تنظيم شدهکه محورهای پيشنهاد شده در این فهرست براساس اصول 

 حاصل شود:نظر وحدتدر اولين گام الزم است بر سر این اصول و مبانی اجماع و 

 واحد مدیریت و  ،اصول حاکم بر مدیریت یكپارچه منابع آب مورد توجه قرار گيرند. ازجمله

 ،ای استریزی منابع آب، حوضه آبریز رودخانهبرنامه

 گيری تقاضای آب مؤثر بر ميزان برداشت و مصرف از منابع آب )اعم از سطحی و زیرزمينی( شكل

                                                 
 .دارد وجود حاضر پروژه یلیتکم گزارش در آن از استفاده نحوه و یشنهادیپ( SEEA-Water) آب یحسابدار ستمیس اتیجزئ. 1
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 ،در یک حوضه آبریز باید با ميزان آب تجدیدشونده طبيعی حوضه متناسب باشد

 دنين باشحوضه قابل تأمداخل های آبی باید از محل آب تجدیدشونده طبيعی نيازهای آبی اکوسيستم، 

 دشونده ای محدود شود که سهمی از آب تجدیگونهبهی آب در هر حوضه باید روند رشد تقاضا برا

های خشک لعنوان حاشيه اطمينان برای ساهای آبی، بهبر تأمين نياز آبی اکوسيستمطبيعی حوضه عالوه

 ،بينی نشده، بدون تخصيص باقی بماندو حوادث پيش

 امنيت  زیست، شرب و بهداشت، از: محيطست ا اولویت تخصيص و استفاده از آب به ترتيب عبارت

و  زیست ترتيب پس از مصارف محيطاینبههای اقتصادی و کشاورزی و معيشت. غذایی، سایر فعاليت

صادی از شرب، کسب حداکثر بازده توليد ماده خشک از آب اولویت اول و حصول به حداکثر بازده اقت

 ،روندشمار میبهعنوان اولویت دوم آب به

 ران براساس مشارکت هرچه بيشتر گرودامنسجم سمت حكمرانی غيرمتمرکز بهی آب باید حكمران

 ،های آبریز پيش رودآب در سطح حوضه

 های توسعه سمت مهار پيشرانبهگيری سياستی کشور باید از عرضه تكنولوژی محور آب جهت

 در جهت مدیریت تقاضای آب تغيير کند.

 

 برای اصالحات نهادی آبپیشنهادی  هایاقدامفهرست . 6

  در قوانین: و مخرب سازوكارهای پنهاناصالح 

ای به عمل آید که راه بر واگذاری این اراضی برای گونهدر قوانين مربوط به اراضی ملی تجدیدنظر به .1

 ؛شاورزی، شهری و مسكونی بسته شودهای ککاربری

 و از هرگونه اعطای مجوز و سند بهزمينه قانونی برای آزادسازی اراضی ملی تصرف شده فراهم شود  .2

 ؛شودمتصرفان اراضی ملی خودداری 

 هایمين آب برای مصارف کشاورزی متناسب با توان آبی حوضهأقوانين ناظر بر الزام وزارت نيرو به ت .3

 ؛آبریز مورد تجدیدنظر قرار گيرند

 وز، مجاز کند اکيداًکنندگان غيرقانونی و بدون مجاز تصویب قوانينی که صدور مجوز را برای مصرف .4

 ؛انين تصویب شده قبلی بالاثر شونداالمكان قوپرهيز شود و حتی

در قوانين مربوط به توسعه کشاورزی اصل اولویت امنيت غذایی در تناسب با ظرفيت آب تجدیدشونده  .5

بر غذایی( عالوههای کشاورزی )غير از امنيت طبيعی هر حوضه آبریز مورد توجه قرار گيرد. برای سایر فعاليت

 اصل تناسب با آب تجدیدشونده طبيعی حوضه، اصل حداکثر بازده اقتصادی نيز مورد توجه قرار گيرد؛

سازی متناسب با توان اکولوژیكی سرزمين و ها و خانهسازیقوانين ناظر بر توسعه شهرها، شهرک .6

 ؛دیدنظر قرار گيرندهای آبریز مورد تجخصوص ظرفيت آبی حوضههب
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رف اراضی ملی یا غيرهنجار و خالف قانون مانند تصهای اقدامن بازدارنده در تقابل با هرکدام از قواني .7

 ؛حفر چاه غيرمجاز، متناسب و در پاسخ به ریشه و علت اصلی این رفتار اتخاذ شوند

 .شودبها جبران سازی آبعدم کفایت قوانين برای اصالح الگوی مصرف آب شرب به همراه واقعی .8

 

  ایدر نظام قوانین آبي از سراسری به منطقهتغییر 

راسری به سشود ساختار قانونی آب از حالت ملی و ای منابع آب، پيشنهاد میبا توجه به ماهيت منطقه

ر حد شود اصول مدیریت یكپارچه منابع آب دای تغيير کند. در این راستا پيشنهاد میسمت منطقه

بریز، قوانين در های هر حوضه آها و قابليتویژگی ل، با توجه بهئسراسری باقی بماند و در مورد بقيه مسا

 مقياس حوضه آبریز تدوین شوند.

ح شود برای هر حوضه آبریز طرهای جامع آب، پيشنهاد میجای تدوین طرحبهدر این راستا 

 ياسل آن حوضه تدوین شود. در مورد مقئمدیریت حوضه متناسب با قانون محلی و خصوصيات و مسا

گيری در مورد این نظر و تصميمتبادلهای تخصصی تشكيل شوند و يات آن الزم است کارگروهئکار و جز

 ها به انجام برسد.ل در این کارگروهئمسا

دید و ...( در همين راستا هرگونه تغيير در ساختار مدیریت آب کشور )مانند تأسيس وزارتخانه ج

 ای مورد توجه قرار گيرد.منطقه با رعایت اصل عدم تمرکز و رعایت مالحظات

 

 های منابع آب در قوانین فصلي و سنواتيرعايت الزامات و محدوديت 

قت شود که دها و قوانين کالن خصوص سياستو بهساله های پنجبرنامه در تدوین قوانين بودجه ساليانه،

يير های آبریز تغحوضههای آبی آب در تناسب با ظرفيتای ضتقاگيری نيروهای محرک مؤثر در شكل

ودداری شود. و از تصویب قوانينی که به افزایش فشار خارج از حد ظرفيت منابع آبی منجر شوند خ کنند

 نمونه این نيروهای محرک عبارتند از:

 ،تغييرات جمعيتی از نظر تعداد 

 ( ازای واحد مانند:بهتغيير در الگوی مصرف ،)هر نفر یا در واحد سطح 

 مكان، توزیع جمعيت در 

 .کل حجم تقاضای آب در یک منطقه در مقایسه با حجم آب تجدیدشونده طبيعی حوضه 

ر این دها و لوایح پيشنهادی از چارچوب پيشنهادی شود در بررسی طرحبه همين منظور توصيه می

 ( استفاده شود.1گزارش )شكل
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 سمت مهار بهآب محور عرضه  - تکنولوژی قانونگذاری از توسعه و ماهیت تغییر در روح

 های توسعه در جهت مديريت تقاضاپیشران

يه بر که بر عرضه هرچه بيشتر آب با تك کند رویه مصرفی گذشتهشرایط کنونی آبی کشور اقتضا می

دی کشور های مختلف بود، تغيير کند. این واقعيت باید پذیرفته شود که ادامه رشد اقتصاتكنولوژی

ها سياست وروند رشد اقتصادی از روند رشد تقاضای آب جدا  بایدست. براساس الگوی پيشين غيرممكن ا

های اشتغال و برای سياست باید. در این راستا دشوسمت کاهش تقاضای آب هدفگيری بهو قوانين 

 مورد توجه قرار گيرند.   آبهای اقتصادی کمهای کشور فعاليتمعيشت در قوانين و برنامه

 

  آباستقرار نظام حسابداری 

های آبریز و نيز رصد وضعيت اقتصادی استفاده از آب استقرار یک پایش وضعيت بيالن آب حوضهبرای 

 1شودتوصيه می Water-SEEAسازی چارچوب نظام حسابداری آب الزامی است. به این منظور پياده
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