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آب و عدالت اجتماعی

1

موضــوع دسترســی عادالنــه بــه منابــع آب و منافــع و ارزشهــای حاصــل از آن از موضوعاتــی کــه در دوره
مدیریــت نویــن آب کــه آب تحــت مالکیــت عمومــی قرارگرفتــه اســت ،بســیار چالشبرانگیــز و حســاس شــده
اســت .همیــاری جهانــی آب بــر ایــن بــاور اســت کــه عدالــت اجتماعــی در مدیریــت آب اساس ـاً معطــوف بــه
افــراد جامعــه (نســل حاضــر و نسـلهای آینــده) اســت و نــه دربــاره خــود آب .رویکردهــای مختلــف اقتصــادی
و اجتماعــی ،برداشــتهای مختلفــی از عدالــت اجتماعــی در آب ارائــه میدهنــد .بیشــک مفهــوم عدالــت
بهصــورت عــام و عدالــت اجتماعی-آبــی بهطــور خــاص ،یکــی از پیچیدهتریــن و پــر چالشتریــن مفاهیــم
پیــش روی جامعــه بــوده و راه و مســیر رمزگشــایی از ایــن مفهــوم و تحقــق آن بســیار ســخت و طوالنــی اســت.
بــرای پرداختــن بــه موضــوع عدالــت در دسترســی بــه منابــع آب ،تعییــن منافــع حاصــل از آب بســیار ســخت و
پیچیــده اســت .ریشــه و دلیــل ایــن پیچیدگــی را در گســتردگی منافــع حاصــل از آب در نقشهــای متعــددی
کــه آب در فعالیتهــای انســانی و در طبیعــت ایفــا میکنــد ،بایــد جســت .روابــط پیچیــده بیــن مؤلفههــای
مختلــف ســامانههای آبــی بــا یکدیگــر و دیگــر بخشهــا چــون انــرژی ،غــذا ،محیطزیســت ،جامعــه و امنیــت،
ایــن پیچیدگــی را دوچنــدان میکنــد.
سیاســتهای عدالــت اجتماعــی در پــی افزایــش رفــاه عمومــی از طریــق ایجــاد فرصتهــای مختلــف بــرای
اقشــار کمدرآمــد و فقیــر ،چــون ایجــاد بســتر توســعه فعالیتهــای اقتصــادی روســتایی ،بــر منابــع آب
تأثیرگــذار هســتند .بررســی سیاس ـتهای گذشــته عدالــت اجتماعــی در ایــران نشــان میدهــد کــه بخشــی از
فشــارهای واردشــده بــر منابــع آب بــه دلیــل رویکردهــای عدالتخواهانــه در بیــرون بخــش آب اســت .قوانیــن
آب ،ازجملــه قانــون «آب و نحــوه ملــی شــدن آن» و قانــون «توزیــع عادالنــه آب» و حتــی فراتــر از حــوزه آب،
قانــون اصالحــات ارضــی ،بــا تأکیــد بــر بــاز توزیــع منابــع طبیعــی و تحقــق عدالــت اجتماعــی تنظیــم شــدهاند.
اینکــه تــا چــه انــدازه ایــن بــاز توزیــع منابــع آب بهصــورت عادالنــه تعریفشــده ،منظــور از تعریــف و تحقــق
عدالــت آبــی چیســت و در مرحلــه پیادهســازی تــا چــه انــدازه آن درک از عدالــت آبــی محقــق شــده ،نیــاز بــه
بررســی دقیــق دارد کــه کمتــر موردتوجــه پژوهشــگران قرارگرفتــه اســت .بــا توجــه بــه مــوارد مطرحشــده و
اهمیــت موضــوع ،نشــریه حاضــر باهــدف بیــان اهمیــت آب و عدالــت اجتماعــی ،توســط دانشــجویان دغدغهمنــد
رشــته علــوم و مهندســی آب دانشــگاه تهــران بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت.
ایــن نشــریه تخصصــی در چندیــن بخــش تهیهشــده تــا دانشــجویان و مخاطبــان را از اهمیــت بحــران آب و
شــرایط کنونــی ،بیشازپیــش مطلــع ســازد .در بخــش اول بــه مبحــث عدالــت اجتماعــی (تاریخچــه عدالــت؛
اصــول و رویکردهــا) پرداختهشــده و مــواردی ماننــد مفهــوم و تاریخچــه عدالــت اجتماعــی و ارزیابــی مقدماتــی
عدالــت آبــی در رژیمهــای مختلــف حقوقــی مــورد بررســی قــرار گرفــت .در بخــش دوم دربــاره درآمــدی بــر
عدالــت آبــی؛ ذینفعــان ،پیشزمینههــا و مؤلفههــا ،مطالبــی مفیــد و ارزشــمند ارائــه شــد .منظــور از تحقــق
عدالــت آبــی کــه خــود شــامل پیشنیازهــا و بســترهای الزم بــرای تحقــق عدالــت آبــی و موانــع تحقــق عدالــت
آبــی در ایــران اســت و همچنیــن مؤلفههــای عدالــت آبــی و مفاهیــم آن ،مطالــب تهیهشــده بخــش دوم را
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تشــکیل میدهــد .در بخــش ســوم بــه موضــوع مهــم نظامهــای مختلــف مدیریــت آب از منظــر عدالــت اجتماعــی
پرداختــه شــد .در ایــن بخــش ،تاریخچــه حکمرانــی و بهرهبــرداری از آب در ایــران و نظامهــای حکمرانــی آب
بــا همبســت عدالــت اجتماعی-آبــی ،تشــریح و تحلیــل شــد .در بخــش چهــارم نیــز تشــکلهاي آببــران و
نقــش آن در مديريــت طرحهــاي منابــع آب بــا هــدف تفهیــم مســائل مربــوط بــه نقــش تشــکلهاي آببــران
در مديريــت طرحهــاي منابــع آب و بانکــداری اجتماعــی آب ارائــه شــد .ســپس در بخــش پنجــم و ششــم بــه
ترتیــب هیدرولــوژی اجتماعــی؛ نظــام درک بیــن آب و محیــط پیرامــون و مالحظــات چندوجهــی در طرحهــای
انتقــال آب بیــن حوض ـهای مــورد ارائــه قــرار گرفــت .معرفــی نرمافــزار و مدلهــای ب ـهروز در رشــته علــوم و
مهندســی آب کــه شــامل ســه مــورد کاربــردی اســت ،در بخــش هفتــم بیــان شــد .بخــش هشــتم بــه اطالعــات
عمومــی ،اخبــار کوتــاه و مطالــب کاربــردی (اولیــن اســتان ایــران کــه بلعیــده خواهــد شــد! ،تنشهــای عدالــت
اجتماعــی در آب ،ســخنی در بــاب اعتــراض
کشــاورزان اصفهــان و راهحــل خشــکی
زاینــدهرود ،نشســت علمــی چشــمانداز
هیدروپلیتیــک ایــران و پیشبینــی بــارش
زمســتان  )1400پرداختــه و در بخــش
انتهایــی یعنــی بخــش نهــم ،خالصــه
کارهــای انجامشــده در انجمــن علمــی
دانشــجویی گــروه مهندســی آبیــاری و
آبادانــی دانشــگاه تهــران و نشــریه علمــی-
ترویجــی (حرفــهای) آبخــوان در ســال
تحصیلــی  1399-1400بــرای مخاطبــان
نشــریه حاضــر معرفــی شــد.
گــروه تهیه محتوای نشــریه آبخــوان و انجمن
علمــی دانشــجویی گــروه مهندســی آبیــاری و
آبادانــی دانشــگاه تهــران ،اطمینــان کامــل دارد
کــه از اختصــاص وقــت خــود بــرای مطالعــه ایــن
نشــریه ،هرگــز پشــیمان نخواهیــد شــد.

مدیر مسئول
مسعود پورغالم آمیجی

2

انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

1
بخش

عدالت اجتماعی
(تاریخچه عدالت؛ اصول و رویکردها)

 .مفهوم عدالت اجتماعی
 .تاریخچه عدالت اجتماعی
 .ارزیابی مقدماتی عدالت آبی
در رژیمهای مختلف حقوقی

.

مفهوم عدالت اجتماعی

هدی ظاهری

نرشیه آبخوان ،دوره  ،13شامره  ،3پاییز 1400

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

3

یکــی از مفاهیمــی کــه بشــر از ابتــدای خلقــت
بــا آن دســتبهگریبان بــوده اســت ،عدالــت
اســت .عدالــت در لغــت بــه معنــای برابــری اســت
و بــه بیانــی ســادهتر یعنــی هــر فــرد بتوانــد بــه
چیــزی کــه شایســتگیاش را دارد برســد؛ ایــن مهــم،
آرمــان مطلــوب جوامــع بــوده کــه همــواره ســعی در
اســتقرار آن شــده اســت ولــی بــا تمــام تالشهــای
صــورت گرفتــه ،همچنــان در جوامــع انســانی شــاهد
ظلــم و نابرابــری هســتیم .جایــی کــه قوانیــن و
سیاســتهای اجتماعــی عادالنــه ،حقــوق انســانی
برابــر ،توزیــع عادالنــه خیــرات و مضــرات ،داوری
بیطرفانــه و تنظیــم سیاســتهای اقتصــادی کالن
بهطــور عادالنــه و منصفانــه ،تنهــا یــک آرزوی دور از
دســترس بــوده و هــرروز شــاهد تشــدید فاصلههــای
طبقاتــی هســتیم.
شــایانذکر اســت عدالــت اقســام مختلفــی دارد کــه

یکــی از مهمتریــن آنهــا ،عدالــت اجتماعــی اســت.
بــرای بیــان مفهــوم عدالــت اجتماعــی ابتــدا بهتــر
اســت تعریفــی ســاده از جامعــه و اجتمــاع داشــته
باشــیم .جامعــه بــه مجموعــهای از انســانها گفتــه
میشــود کــه بــا یکدیگــر زندگــی کــرده و دارای
ارتباطــات و دادوســتدهای فرهنگــی ،اقتصــادی
و سیاســی میباشــند .وجــه اشــتراک جوامــع
مختلــف چــه در عصــر حاضــر و چــه در جوامــع
ســاده گذشــته ،وجــود ســاختار اجتماعــی مشــخص
اســت؛ ســاختاری منحصربهفــرد کــه بــا توجــه بــه
مناســبات جامعــه شــکل میگیــرد .ســاختارهای
اساســی جامعــه از نهادهایــی تشکیلشــده اســت
کــه هریــک چگونگــی و نحــوه دســتیابی افــراد بــه
منابعــی کــه وســیله ارضــای نیازهــای گوناگــون
آنهاســت را تعییــن میکنــد .فلســفه تشــکیل
اجتمــاع ،آگاهــی بشــر از ایــن واقعیــت اســت
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کــه تنهــا در ظــرف اجتمــاع میتــوان بخشــی از
نیازهــای اساســی خویــش را بــا ســهولت بیشــتر
تأمیــن کــرد .اجتمــاع دارای منابعــی اســت کــه
وســیله تأمیــن نیازهــای هــر یــک از افــراد اســت؛
ازایـنرو ،در جامعــه افــراد آمادهانــد بــرای دســتیابی
بــه ایــن منابــع ،بــار مســئولیت و وظایــف خاصــی را
بــر دوش کشــند و بــه اقتضائــات همــکاری اجتماعــی
گــردن نهنــد؛ بنابرایــن ســاختار اجتماعــی عبــارت
اســت از نهادهایــی کــه هــم چگونگــی دســتیابی بــه
ایــن منابــع را مشــخص میکننــد و هــم فرصتهــا
و مواهــب بهوســیله آنهــا ســامانیافته و تعریــف
میشــود؛ بهعبارتدیگــر ،وظیفــه آنهــا تنظیــم
قوانینــی اســت کــه حقــوق اساســی و مزایــا و
امتیــازات برابــر یــا نابرابــر افــراد جامعــه را مشــخص
کــرده و بــا جهتدهــی بهنظــام اقتصــادی و قوانیــن
حاکــم بــر تولیــد و توزیــع اقتصــادی ،نظــام سیاســی
و نحــوه توزیــع قــدرت سیاســی و میــزان و نحــوه
نقــش افــراد در تصمیمگیریهــای کالن سیاســی،
نظــام آموزشــی و نحــوه و میــزان دسترســی آحــاد
جامعــه بــه آمــوزش و رشــد علمــی و نظــام مالیاتــی
و تبییــن حقــوق اجتماعــی طبقــات ضعیــف و
نیازمنــد و قوانینــی کــه نحــوه برخــورداری افــراد و
شــیوه توزیــع مواهــب و مســئولیتها و
وظایــف افــراد و گروهها ،جامعــه را اداره
میکنــد .ایــن امــر در تمامــی جوامــع
بــا مقیاسهــای متفــاوت یکســان
بــوده و باعــث شــکلگیری بحــث
عدالــت اجتماعــی یــا عدالــت
توزیعــی میشــود.
عدالــت اجتماعــی یکــی از داللتهــای

مفهــوم عدالــت اســت کــه منظــور از آن تخصیــص
منصفانــه منابــع در یــک جامعــه اســت؛ بــه ایــن
معنــا کــه قانــون بایــد بتوانــد عدالــت واقعــی را
برقــرار کــرده و توزیــع منصفانــه منابــع و فرصتهــا
را تضمیــن کنــد؛ در ایــن میــان ،افــراد جامعــه
نیــز موظفانــد وظایفــی را بــه عهــده گرفتــه و در
صــورت عــدم رعایــت قوانیــن حاکــم ،عواقــب تخلــف
خــود را بپذیرنــد .در ایــن شــرایط همــه افــراد بــدون
هیچگونــه تبعیــض ،از مزایــای پیشــرفت اقتصــادی
و اجتماعــی جامعــه بهرهمنــد میشــوند .اهمیــت
عدالــت اجتماعــی و تحقــق آن در جوامــع ،باعــث
شــکلگیری ســند ســازمان ملــل در ســال ۲۰۰۶
میــادی شــد کــه طــی آن  ۲۰فوریــه ،روز عدالــت
اجتماعــی بــا مضمــون رعایــت حقــوق برابــر میــان
همــه اقشــار مــردم ،صرفنظــر از جنســیت ،گــروه
ســنی ،نــژاد ،قومیــت ،مذهــب و فرهنــگ آنهــا نــام
گرفــت .هــدف ایــن اقــدام ،حمایــت از کشــورهای
جهــان ،در جهــت ریشــهکن کــردن فقــر ،اشــتغال
همــه افــراد ،کار شایســته ،تســاوی جنســیتی و
دسترســی بــه رفــاه اجتماعــی و عدالــت ،بــرای
عمــوم مــردم ،اعالمشــده اســت .در پــی ایــن
اقدامــات ،کار گروهــی پژوهشــی از کشــور آلمــان،
مأموریــت یافــت بــا بررســی دقیــق
مهمتریــن نظریههــای مربــوط بــه
عدالــت در عصــر مــا ،ابعــاد مفهــوم
عدالــت اجتماعــی را روشــنتر کنــد.
ایــن کارگــروه در بررســیهای
خــود پنــج بعــد عدالــت اجتماعــی
را بهقــرار زیــر ارائــه کــرد:
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 .1جلوگیــری از فقــر و تــاش برای ریشـهکن
ساختن آن.
 .2افزایــش شــانس اجتماعــی از طریــق
آمــوزش.
 .3افزایــش شــانس اجتماعــی از طریــق
ایجــاد فرصتهــای شــغلی بیشــتر و تقســیم
متناســبتر درآمدهــا.
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توجه به نقش ویژه زنان.

ایجــاد امنیــت اجتماعــی از طریــق
برقــراری نســبت عادالنــه ســطح درآمــد و
هزینههــای اجتماعــی ماننــد بهداشــت،
درمــان و غیــره.
نتیجــه پژوهشهــا نشــان میدهــد کــه
دریافــت امــروزی از عدالــت اجتماعــی ،بیشــتر
متوجــه تقســیم عادالنــه شــانسهای برابــر
اســت .بــا وجــود اینکــه بیــش از یــک دهــه
از نامگــذاری چنیــن روز میگــذرد ،امــا
واقعیــت دنیــای امــروز نشــان میدهــد کــه
همچنــان عدالــت اجتماعــی در حد یک شــعار
باقیمانــده اســت و در بســیاری از نقــاط دنیــا
برخــی افــراد حتــی از اولیهتریــن امکانــات
ماننــد آب شــرب ســالم محــروم میباشــند
و بــا واژههــای چــون توســعه اجتماعــی،
زیســتمحیطی و اقتصــادی ،بیگانهانــد.
اینکــه چگونــه میتــوان عدالــت اجتماعــی را
در هــر جامعــه ایجــاد کــرد ،بــه تغییــر نگــرش
حاکمــان ،برنامهریــزان ،مدیــران اقتصــادی و
تکتــک افــراد جامعــه بســتگی دارد .نــگاه
عادالنــه و اقداماتــی بـهدوراز تعصــب و تبعیض
و بــر پایــه مالحظات انســانی و عقالنــی ،روابط
اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی جامعــه را بــر
اســاس عدالــت شــکل میدهنــد.
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همانطــور کــه میدانیــد و احتمــاالً تجربــه
کردهایــد ،اجــرای بســیاری از مفاهیــم در جامعــه و
زندگیهــای مــا ،بامعنــای آنهــا متفــاوت اســت.
یکــی از اقســام عدالــت کــه بهصــورت خــواه و یــا
ناخــواه ،ابعــاد و نتایــج آن در زندگــی تمامــی مــا
تأثیــر خواهــد گذاشــت ،عدالــت اجتماعــی اســت.
در مطلــب پیــش رو ،ســعی شــده اســت کــه مفهــوم
ایــن عدالــت و ابعــاد آن بهصــورت خالصــه شــرح
داده شــود.
واژه عدالــت اجتماعــی کــه معــادل واژه انگلیســی
« »Social Justiceاســت ،ازجملــه مفاهیمــی اســت
کــه در فلســفه سیاســی موردبحــث قرارگرفتــه
و دیدگاههــا و برداشــتهای متعــددی از آن
ارائهشــده اســت .ایــن واژه ترکیبــی ،بیانگــر مفهــوم
خاصــی از عدالــت اســت کــه بــا اقســام دیگــر آن
از قبیــل ،عدالــت طبیعــی ،عدالــت سیاســی ،عدالــت
اقتصــادی ،عدالــت فــردی و اخالقــی تفاوتهایــی
دارد .بــه زبــان ســادهتر عدالــت اجتماعــی عبــارت
اســت از شــناخت حقــوق طبیعــی و قــراردادی کــه
جامعــه بــرای تمــام افــراد قائــل اســت
عدالــت اجتماعــی بهعنــوان یکــی از مهمتریــن آرمانهــای
بشــری از دیربــاز موردتوجــه اندیشــمندان و صاحبنظــران

عدالــت اجتماعــی بهعنــوان یکــی از
مهمتریــن آرمانهــای بشــری از دیربــاز
موردتوجــه اندیشــمندان و صاحبنظــران
قرارگرفتــه اســت .در اندیشــه شــرق
باســتان عدالــت اجتماعــی از جایــگاه
واالیــی برخــوردار بــوده اســت .یکــی از
قدیمیتریــن آثــاری کــه بــه مســئله
عدالــت اجتماعــی پرداختــه اســت،
مجمعالقوانیــن حمورایــی اســت .در
اندیشــه سیاســی غــرب نیــز میتــوان
طــرح مســئله عدالــت اجتماعــی و اهمیت
آن را مشــاهده کــرد .در دوران یونــان
باســتان عدالــت اجتماعــی بــه محــور
اصلــی فلســفه سیاســی تبدیــل میگــردد.
دغدغــه اصلــی ســقراط و افالطــون در این
دوران ،مســئله عدالــت اســت .مارکــس و
انگلیــس نیــز ازجملــه اندیشــمندان دوران
مــدرن هســتند کــه در بحثهــای خــود
بــا رویکــرد خاصــی بــه عدالــت اجتماعــی
پرداختهانــد .در قــرن بیســتم نیــز عدالــت
اجتماعــی همچنــان در کانــون مباحــث
فلســفه سیاســی قــرار دارد کــه بهعنــوان
نمونــه میتــوان در تئــوری جــان راولــز،
برجســتگی بحــث عدالــت اجتماعــی
را مشــاهده کــرد .در اندیشــه سیاســی
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اســام نیــز عدالــت اجتماعــی
از جایــگاه واالیــی برخــوردار
بــوده اســت .فیلســوفان
سیاســی مســلمان ازجملــه فارابی،
ابنســینا و بهویــژه خواجــهنصیــر
الدیــن طوســی عدالــت اجتماعــی
را موردتوجــه خــود قــرار دادهانــد.
پــس اگــر بخواهیــم بــه دیــد
کلــی و خالصــه بــه آن نــگاه
کنیــم ،عدالــت اجتماعــی یعنــی
طراحــی و اجــرای نظــام حقوقــی
بهگون ـهای کــه هــر کــس بهحــق
عقالنـیاش برســد و در مقابــل آن
حقــوق ،وظایفــی را انجــام دهــد یــا
مســئولیت و عواقــب تخلــف از آن
را بپذیــرد.

7

طبــق تقویــم ،بیســتم فوریــه هرســال روز عدالــت
اجتماعــی اســت .در حقیقــت ایــن نامگــذاری بــا
توجــه بــه اهمیــت عدالــت اجتماعــی ،از ســوی
مجامــع و ســازمانهای بینالمللــی و باهــدف
حمایــت از کشــورهای جامعــه بینالمللــی در جهــت
ریشـهکنی فقــر ،اشــتغال همــه افــراد ،کار شایســته،
تســاوی جنســیتی و دسترســی بــه رفــاه اجتماعــی
و عدالــت بــرای همــه انجامشــده اســت .مــاری
هوتیــزه ســخنگوی ســابق ســازمان ملــل میگویــد:
«مهمتریــن هــدف نامگــذاری ایــن روزهــا آن اســت
کــه توجــه افــکار عمومــی ،ســازمانهای غیردولتــی
و همینطــور دولتهــا بــه موضوعــی جلــب شــود
کــه احتمــاالً در فهرســت اولویتهایشــان قــرار
نــدارد ».ایــن گفتــه نشــان میدهــد کــه عدالــت
بهعنــوان یــک موضــوع از اولویتهــای کشــورها،
اقــوام و ملــل نیســت .درحالیکــه یکــی از اهــداف
انبیــای الهــی و تمــام مکاتــب بشــری برقــراری
عدالــت اجتماعــی بــوده اســت .اگــر بخواهیــم بــه

تاریخچــه نامگــذاری ایــن روز نگاهــی بیندازیــم،
مشــاهده خواهیــم کــرد کــه مجمــع عمومی ســازمان
ملــل در ســال  ،۲۰۰۷روز  20فوریــه را بهعنــوان
روز جهانــی عدالــت اجتماعــی معرفی و از کشــورهای
عضــو دعــوت کــرد کــه بــا اختصــاص روز عدالــت
اجتماعــی بــرای ترویــج فعالیتهــای ملــی مطابــق
بــا اهــداف اجــاس جهانــی توســعه اجتماعــی ،گام
بردارنــد و در ریش ـهکن کــردن فقــر ،ارتقــا اشــتغال
کامــل و کار مناســب ،برابــری جنســیتی و دسترســی
بــه رفــاه اجتماعــی و عدالــت تــاش کننــد .تاریــخ
نشــان میدهــد کــه عدالــت بهعنــوان یــک امــر
فطــری ،بــا خلقــت انســان شــکل گرفــت و ضــرورت
عدالــت اجتماعــی بــا شــکلگیری اجتماعــات و
درک انســان از همزیســتی بــا دیگــران معنــا یافــت
و بااینکــه عدالــت اجتماعــی آرزوی بشــریت بــوده و
هســت ولــی عجیــب آنکــه هــر چــه بشــر بــر دانــش
و آگاهـیاش افــزوده شــد ،نابرابــری ،تبعیــض و فقــر
در جوامــع بشــری نیــز بیشــتر شــده اســت!
پایــان دادن بــه فقــر ،تبعیــض نــژادی ،محرومیــت و
بیــکاری یکــی از چنــد موضوعــی اســت کــه ضــرورت
نامگــذاری چنیــن روزی را بیشــتر میکنــد.
هــدف ســازمان ملــل بــرای نامیــدن بیســتم فوریــه
بــه ایــن نــام ،رعایــت حقــوق برابــر میــان همــه
مــردم صرفنظــر از جنســیت ،گــروه ســنی ،نــژاد،
قومیــت ،مذهــب ،فرهنــگ و غیــره اعالمشــده
اســت؛ همچنیــن میتــوان گفــت رعایــت حقــوق
پناهجویــان و مهاجــران از مهمتریــن موضوعــات
عدالــت اجتماعــی مطــرح میشــود.
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ارزیابی مقدماتی عدالت آبی

در رژیمهای مختلف حقوقی

بهاره رحمانی
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
ایــن ارزیابــی بــه مــا کمــک میکنــد کــه میــزان
عادالنــه بــودن هــر یــک از ایــن نظامهــای حقوقــي
رژیم حقوقی

نوع مالکیت

حوزههای عدالت
عدالت تعاملی
به دلیل اینکه با بهرهبرداران غیر همجـوار

مالکیت آب بر
اساس زمین

بـا احترام رفتار نمیشود و در دسترسی
خصوصی

به منابع آب و تصمیمگیریها مـشـارکت
داده نمیشود ،عدالت تعاملی در این رژیم
حقوقی محقق نمیشود
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به دلیل اینکه حقی برای متأخرین قائل
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تسهیم آب
تقدم محور

خصوصی

نیستند و بـه صـدای نیازهای آنها
احـتـرام گذاشـته نمیشود و کرامت آنها
برای تأمین نیازهای رعایت نمیشود

در این رژیم با تعیین فرایندها و قواعد
امانتداری
عمومی

صحيح به دلیل همگانی بودن منابع ،
عمومی

را بــر اســاس رویکردهــای مختلــف بــه شــرح جــدول
زیــر تشــخیص دهیــم.

احتـرام بـه نظـر همه اقشار و حفظ
کرامت آنها و ایجاد اعتماد عمومی قابل
تحقق است

عدالت رویهای

عدالت توزیعی

بـه دلیـل عـدم مشارکت همه
گروداران همجوار و غیرهمجـوار،

این نظام بر اساس دو اصل نیاز

محیطزیست و نسلهای

و برابـری ناعادالنه و بـر اسـاس

آینـده ،عـدالت در فرایندهای

اصـول شایستگی و کـارایی

تصمیمگیری در ایـن نـوع رژیـم

عادالنه محسوب میشود

وجـود ندارد
حق مالکیت بر اساس تقدم زمانی
و مکانی است و این افراد قدرت
تصمیمگیری دارند و عدالت در
خصـوص پاییندست و متأخرین
رعایت نمیشود

بـا شـفافیت و انتظام بخشی
دقیق و ایجاد بستر مشارکت
افـراد ایـن حـوزه از عـدالت در
این رژیم حقوقی قابل تحقق است

بر اساس دو اصـل شایستگی و
کارایی این رژیم حقوقی عادالنه
است ولی بر اساس اصـل برابری
و نیاز عادالنه نیست

با توجه به اصول برابـری و نیاز
عادالنه است امـا تـحقـق اصـول
شایستگی و کـارایی از نظـر
تجربی تحقق بـا چـالش و تردید
مواجه است
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در جمعبنــدی میتــوان گفــت کــه در صــورت
تحقــق عدالــت رویــهای و تعاملــی ،رژیــم حقوقــی
امانـتداری عمومــی در تحقــق همــه اصــول عدالــت
مؤثرتــر اســت .عدالــت رویــهای بســتری مناســب
بــرای ایجــاد شــفافیت در تصمیمگیــری و انتظــام
بخشــی در مدیریــت منابــع آب ایجــاد میکنــد و
نتایــج ایــن فراینــد شــفاف و عادالنــه بــه احتمــال
قــوی عادالنه خواهد بود .امـــا بـــدون تحقـــق عدالت
رویهای در رژیم حقوقی مالكيـــت عمـومی بـه دلیـل
تمرکـــز مقــدرت و ثــروت در دســت دولــت ،امکـــان
فســاد و بیعدالتــی در تصمیمگیــری و تخصیــص
منابــع بســیار بــاال اســت .نظـــام تصمیمگیــری
غیــر شــفاف و رانتخــوار قـــدرتمند ،بــا خشــونت
بیشــتری بــه ضایعکــردن منابــع و فقیرتــر کــردن
جامعــه میپــردازد .بــه عبارتــی ،نهتنهــا
بــا توزیــع عادالنــه ثــروت آبــی بيــن
مــردم تحقــق عدالــت آبــی در رژیــم
حقوقــی امانــتداری عمومــی
محقــق نخواهــد شــد ،بلکــه تنهــا
بــا توزیــع فقــر آبــی بیــن مردم
جامعــه را بــه فروپاشــی
نزدیــک خواهــد کــرد.
بــه ایــن دلیــل کــه
وقتــی منابــع بــر اســاس
کارایــی و شایســتگی در
اســتفاده بهینــه آن تخصیــص
نیابــد ،منابــع ضایــع و تلــف
خواهــد شــد و فرصــت و امــکان
تولیــد و افزایــش ثــروت بــرای
جامعــه از بیــن رفتــه و منفعــت
عمومــی و رفــاه اجتماعــی بــه همــراه
نمـیآورد .بــه دیگــر ســخن ،بــا توزیــع
ناعادالنــه و فســادخیز منابــع آب،
فقــر بــه صــورت عادالنــه در جامعــه

توزیــع خواهــد شــد .نظــام تخصیــص آب در همــه
رژیمهــای حقوقــی مــورد توجــه و تأکیــد اســت
امــا بــا توجــه بــه محوریت نهـــادی بـــه نـــام دولت
در رژیــم حقوقــی امان ـتداری عمومــی ،در تحقــق
عدالــت رویـهای نظــام تخصیــص منابــع آب نقــش
بســیار کلیــدی ایفــا میکنــد .بــه آن دلیــل کــه
مجوزهــای بهرهبــرداری از منابــع آب در نظــام
تخصیــص منابــع آب تعریــف و صــادر میشــود.
نظــام تخصیــص آب شــفاف ،مشــارکتی و منصفانــه
بــه ایجــاد اعتمــاد ،همدلــی ،ســرمایه اجتماعــی و
کــش جمعــی بــرای تحقــق فضایــی همدالنهتــر
کمــک میکنــد .بنابرایــن ،نظــام تخصیــص آب در
جامعــهای کــه دارای نظــام حقوقــی امانــتداری
عمومــی منابــع آب میباشــد ،بســیار مهــم اســت.
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از دیربــاز کشــور ایــران بهعنــوان یکــی از کشــورهای
واقــع در کمربنــد خشــک کــره زمیــن کــه بــا مشــکل
کمآبــی و خشکســالیهای متنــاوب مواجــه اســت،
شناختهشــده اســت (.)Hosseini Jolfan et al, 2020
از ایـنرو مــردم ایرانزمیــن همــواره بــا واژههایــی چــون
کمبــود آب ،بحــران خشکســالی،کمبود بارندگــی و غیره
آشــنا میباشــند .عــاوه بــر آن رشــد جمعیــت ،توســعه
صنعتــی و گســترش تقاضــای آب ،ایــران را در گــروه
کشـ�ورهای بـ�ا تنـ�ش آبـ�ی بـ�اال قـ�رار داده اسـ�ت (�Hos
 .)seini Jolfan et al, 2021همچنیــن ،توســعه صنعتــی
و تغییــر رژیــم غذایــی منجــر بــه افزایــش تقاضــا در
تمــام بخشهــا ،و درنتیجــه فشــار بــر منابــع آبشــده
اســت .بررســی سیاسـتهای گذشــته عدالــت اجتماعــی
در ایــران نشــان میدهــد کــه بخشــی از فشــارهای
واردشــده بــر منابــع آب بــه دلیــل رویکردهــای
عدالتخواهانـ�ه در بخـ�ش آب اسـ�ت �Hosseini Jol
 .)fan et al, 2021قوانیــن آب ،ازجملــه قانــون "آب و
نحــوه ملــی شــدن آن" و قانــون "توزیــع عادالنــه آب" و

حتــی فراتــر از حــوزه آب ،قانــون اصالحــات ارضــی ،بــا
تأکیــد بــر بــاز توزیــع منابــع طبیعــی و تحقــق عدالــت
اجتماعــی تنظیمشــدهاند .اینکــه تــا چــه انــدازه ایــن
بــاز توزیــع منابــع آب بهصــورت عادالنــه تعریفشــده،
منظــور از تعریــف و تحقــق عدالــت آبــی چیســت و در
مرحلــه پیادهســازی ،تــا چــه انــدازه آن درک از عدالــت
آبــی محقــق شــده ،نیــا ِز بــه بررســی دقیــق دارد کــه
کمتــر موردتوجــه قرارگرفتــه اســت.
بهکارگیــری مفهــوم عدالــت در هــر حــوزهای مســتلزم
شــناخت شــرایط و مؤلفههــای آن حــوزه اســت .پیونــد
پیچیــده و گســتردهای بیــن آب و جامعــه وجــود دارد .به
دلیــل پیونــد گســترده و عمیــق آب بــا جامعــه ،تعریــف
عدالــت آبــی منــوط بــه فهــم رابطــه بیــن آب ،جامعــه و
اقتصــاد اســت ( .)Lukasiewicz et al, 2020آب تنهــا
بخشــی از اقتصــاد نیســت ،بلکــه در همــه بخشهــای
اقتصــاد تنیــده شــده اســت .بــدون آب اقتصــاد نمیتوانــد
عمــل کنــد .آب منبــع تولیــد و رشــد اســت؛ درعینحــال
میتوانــد یــک تهدیــد بــه دلیــل قــدرت تخریبــی آن

انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

میتوانــد بــا خشکســالیها و ســیالبها ،فقــر و
مرگومیــر ،آلودگــی ،بیمــاری ،اختــاف و تعــارض را
نیــز در پــی داشــته باشــد (ارشــدی1397 ،؛ McKay
 .)et al., 2007همچنیــن همــه بخشهــای تولیــد،
کشــاورزی ،صنعــت ،انــرژی و حملونقــل بــه آب وابســته
میباشــند .ازایــنرو ،بــرای پرداختــن بــه عدالــت در
حــوزه منافــع حاصــل از آب ،تعییــن منافــع حاصــل از
آب بســیار ســخت و پیچیــده اســت (.)clapp et al, 2018
آب طیــف گســتردهای از فایدههــای اجتماعــی را ایجــاد
میکنــد .ازایــنرو ،تعییــن منافــع حاصــل از آب و
تعییــن عدالــت در حــوزه آن بســیار ســخت و پیچیــده
اســت .دلیــل ایــن امــر نیــز پیچیدگــی و گســتردگی
منافــع حاصــل از آب در نقشهــای متعــددی اســت
کــه آب در فعالیتهــای انســانی و طبیعــت ایفــا
میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،روابــط درهمتنیــده موجــود
در ســامانههای آبــی و دیگــر بخشهــا همچــون انــرژی،
غــذا و امنیــت بــر پیچیدگــی آن میافزایــد (گــودرزی

و همــکاران1399 ،؛  .)Fader et al., 2018فــارغ از هــر
نــوع ارزش تولیــدی از منابــع آب ،ذینفعانــی نیــز بــرای
آن وجــود دارد کــه شــناخت و درنظرگرفتــن منافــع و
طیــف وســیعی از ذینفعــان مرتبــط بــا آب حائــز اهمیت
اســت .بهطورکلــی میتــوان ذینفعــان را بــه پنــج گــروه
کلیــدی تقســیمبندی کــرد گــه در شــکل ( )1نشــان
داده اســت (غفــوری فــرد و همــکاران1394 ،؛ ارشــدی،
 .)1397بــا مــرور طیــف وســیع افــراد و گروههــای
مرتبــط بــا آب روشــن میشــود کــه وقتــی در مــورد
دسترســی عادالنــه بــه منابــع آب صحبــت میشــود،
بایــد اقتصــاد سیاســی آب شــامل همــه ارزشهــای
تولیــدی توســط آب ،ذینفعــان آب ،اقتضائــات و بازیگــران
و کنشــگران عرصــه تصمیم-گیری و تأثیرگــذار در تعیین
سیاسـتها ،قواعــد و قوانیــن آبــی ،منافــع تقسیمشــده و
پیشــرانهای اقتصــادی ،اجتماعــی ،امنیتــی ،جمعیتــی،
فرهنگــی و سیاســی مدنظــر قــرار گیــرد (Zwarteveen
.)et al., 2017
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بــه دلیــل کارکردهــای مختلــف آب در یــک جامعــه،
تحقــق عدالــت آبــی مســتلزم فراهــم کــردن مجموعـهای
از پیشزمینههــا و بســترهایی اســت .مهمتریــن ایــن
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پیشزمینههــا در شــکل ( )2بهصــورت شــماتیک
مطــرح و در ادامــه تشــریح شــدهاند (ارشــدی.)1397 ،

شکل  -2مهمترین پیشنیازهای الزم برای تحقق عدالت آبی

* شفافیت پیش از عدالت
شــفافیت مؤلفــه و موضوعــی زیربناییتــر و پایهایتــر
از عدالــت محســوب میشــود .در اینجــا شــفافیت
امــری پیشــینی بــر عدالــت اســت و نــه پســینی.
بدیــن معنــی کــه در ابتــدا در واقــع در ابتــدا بایــد

مشــخص شــود کــه چــه چیــز بــا ارزشــی در اختیــار
اســت و بعــد از آن در خصــوص توزیــع عادالنــه آن
تصمیمگیــری شــود .هــدف آن اســت کــه هزینــه
چارچــوب و رویکــردی انتخابشــده بــرای تحقــق و
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برقــراری عدالــت آبــی شــفاف شــود .ایــن شــفافیت
میتوانــد در حــوزه تعریــف عدالــت ،نحــوه اجرایــی
آن و اخــذ تصمیمــات در توزیــع منابــع آبــی ،قیمــت
واقعــی آب و کمیــت و کیفیــت آب باشــد .از طــرف
دیگــر ،یکــی از پیشزمینههــای تحقــق عدالــت
بــر پایــه درک آب بهعنــوان یــک کاالی اقتصــادی
و اجتماعــی ،تعییــن ارزش آب و ایجــاد شــفافیت
قیمتــی و ارزشــی آب اســت.

* تعیین ارزش جغرافیای آب
عدالــت آبــی وابســته بــه شــرایط زمانــی و مکانــی
اســت و در شــرایط جغرافیــای ،اقلیمــی ،اقتصــادی
و اجتماعــی منطقــه قابــل تعریــف اســت .همچنیــن،
عدالــت آبــی یــک مفهــوم محلــی در بســتری از
نهادهــای ملــی و کالن اســت .بــه عبــارت دیگــر،
عدالــت در بســتر یــک حکمرانــی چندســطحی معنــا
و تحقــق پیــدا میکنــد .بنابرایــن ،تعریــف و شــیوه
اجــرای عدالــت در حــوزه منابــع آب بــرای یــک
منطقــه بــا منطقــه دیگــر متفــاوت اســت .لــذا تــا
ارزش جغرافیــای آب در هــر منطقــه تعییــن نشــود،
مناســبترین نــوع عدالــت آبــی بــرای آن منطقــه
مشــخص نخواهــد شــد.

* تعریف رابطه عدالت با سبک زندگی

* رابطه عدالت آبی و توسعه
انتخــاب رویکردهــا و سیاســتهای توســعهای
نامناســب و پرمصــرف ازنظــر آبــی بــه همــراه اقتصــاد
سیاســی رانتــی تأثیــر زیــادی بــر اجــرای عدالــت
در حــوزه آب دارد .تبییــن سیاســتهای ناکارآمــد
اقتصــادی در بخشهــای مختلــف مصرفــی چــون
کشــاورزی و صنعــت و توســعه نامتــوازن مراکــز
شــهری و سیاس ـتهای جمعیتــی و بــه طــور کلــی
محرکهــای توســعه و عدالــت اجتماعــی را دچــار
چالــش کــرده اســت .بنابرایــن پیشزمینــه توســعه
متــوازن بــا رویکــرد آمایــش ســرزمین متناســب بــا
ظرفیــت آبــی هــر منطقــه بــرای تحقــق عدالــت آبــی
بهخصــوص عدالــت محیطزیســتی و فرانســلی در
حــوزه آب بســیار ضــروری اســت.

* پیوند عدالت آبی و عدالت انرژی
پیونــد بیــن آب ،غــذا و انــرژی باعــث میشــود
موضــوع تحقــق عدالــت در حــوزه آب در یــک
چارچــوب بزرگتــر شــامل عدالــت در حــوزه انــرژی
و غــذا نیــز مدنظــر قــرار داده شــود .از انــرژی
بــرای بهرهبــرداری از آب اســتفاده میشــود و آب

بخش دوم؛ درآمدی بر عدالت آبی؛ ذینفعان... ،

پیشزمینــه اجــرای عدالــت در حــوزه آب ،مشــخص
کــردن ســبک زندگــی متناســب بــا هــر منطقــه
بــر اســاس شــرایط و منابــع آب قابــل دســترس آن
منطقــه اســت .ایــن ســبک زندگــی شــامل رژیــم
غذایــی ،معمــاری ،پوشــش ،عــادات تفریحــی و غیــره
میشــود .عدالــت آبــی بــر اســاس ســبک زندگــی
پرمصــرف تنهــا در کوتاهمــدت توهــم رفــاه ایجــاد
میکنــد و پایــدار نیســت .درواقــع عدالــت آبــی در
درازمــدت بهصــورت پایــدار از طریــق مصــرف صحیح
تحقــق پیــدا میکنــد .عدالــت در حــوزه آب دنبالـهرو

و تابــع افزایــش مصــرف آب در اثــر افزایــش رفــاه
مصرفگرایانــه نیســت .بــه ایــن معنــی کــه موضــوع
در تضــاد بــا تحقــق عدالــت اســت کــه ســبک زندگی
پرمصرفــی از طــرف ســاکنان یــک منطقــه انتخــاب
شــود و عدالــت بــه معنــای تأمیــن آب بیشــتر و
توزیــع برابــر آن بیــن ایــن افــراد باشــد .تمدنهــای
بــزرگ بــا انتخــاب ســبک زندگــی مناســب بــا اقلیــم
و جغرافیــای خــود دوام پیــدا کــرده اســت .بــه دیگــر
ســخن ،تعییــن ســبک زندگــی و نظــام ارزشــی
در مصــرف صحیــح آب موجــب یــک نــوع عدالــت
آبــی بــا حفــظ کرامــت انســانی و پایــداری جامعــه
میشــود.
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بهعنــوان یــک نهــاد در تولیــد غــذا و انــرژی مصــرف
میشــود .ازای ـنرو ،بــه دلیــل ارتبــاط تنگاتنــگ آب
بــا دیگــر منابــع و بخشهــا ،بهخصــوص انــرژی و
غــذا ،ایــن مســئله را برجســته میکنــد کــه تحقــق
عدالــت آب بــدون تحقــق عدالــت در حــوزه انــرژی
و غذایــی امکانپذیــر نیســت .الزم بــه ذکــر اســت
تحقــق عدالــت انــرژی منجــر بــه واقعیتــر شــدن
هزینههــای تولیــد و شــفافیت در هزینههــای آب
میشــود کــه ایــن مهــم از الزامــات تحقــق عدالــت
آبــی اســت.

* تثبیت حقوق مالکیت آب
یکــی از اصلیتریــن پیشزمینههــای تحقــق
عدالــت آبــی بــا توجــه بــه ســاختار اجتماعــی و
فرهنگــی کشــور ،تعییــن حقــوق مالکیــت آب اســت.
تحقــق عدالــت در حــوزه آب بــا چالــش بزرگــی
روبــرو اســت؛ زیــرا تعریــف شــفاف و دقیقــی دربــاره
حقــوق مالکیــت آب و شــیوه اجــرای آن وجــود ندارد
و رابطــه حــق بهرهبــرداری از منابــع آب در حــوزه
مدیریــت مــدرن آب مشــخص نیســت.
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موانع تحقق عدالت آبی

بخش دوم؛ درآمدی بر عدالت آبی؛ ذینفعان... ،

بــرای تحقــق عدالــت آبــی
موانــع متعــددی وجــود دارد.
ازجملــه مهمتریــن موانــع
در شــکل ( )3مطــرح نشــان
داده شــده اســت (افشــار،
 .)1394فقــدان تعریــف دقیــق
و شــفاف از عدالــت و شــیوه
عملیاتــی کــردن عدالــت آبــی
آن از موانــع پیـشروی برپایــی
عدالــت در حــوزه آب در هــر
جامعــهای اســت .تعریــف
دقیــق و شــفاف عدالــت
کمــک میکنــد کــه منظــور
از عدالــت و گســتره موردتوجــه
آن مشخصشــده و از ایجــاد
فضــای تفســیرهای متفــاوت و
گاه متناقــض جلوگیــری شــود.
عــاوه بــر مشــخص کــردن
تعریفــی شــفاف و دقیــق از
عدالــت نحــوه و چگونگــی
اجــرای عدالــت هــم بســیار
مبهــم اســت .بنابرایــن از موانــع
اجــرای عدالــت مشــخص
نبــودن شــیوه اجــرای عدالــت
و کمعمــق بــودن تجربــه و
دانــش جامعــه کارشناســی و
مدیریــت و سیاســتگذاری در
ایــن زمینــه اســت .مهمتریــن
بحــث در اجــرای عدالــت آبی و
تحقــق انصــاف آبــی ایــن اســت
کــه تــا چــه انــدازه تصمیمــات

اخذشــده ،اجــرا میشــود و حقوقــی کــه بــرای آن مشــخص میشــود
قابــل دفــاع و صیانــت اســت .درواقــع مشــروعیت و اقتــدار جامعــه در
اجــرای تصمیمــات و رعایــت حقــوق ذینفعــان در برپایــی عدالــت در
حــوزه آب بســیار مهــم اســت ایــن نکتــه تــا انــدازهای اهمیــت دارد کــه
میتــوان وجــود اقتــدار در قاعدهســازی و تصمیمگیــری و اجــرای آن
و احتــرام بــه قواعــد زیرســاخت عدالــت محســوب میشــود .از طرفــی
اولیــن گام در اصالحــات آبــی در هــر کشــوری ،تعییــن شــیوه حرکــت
از حقــوق عرفــی بــه حقــوق مــدرن بــا تعییــن تکلیــف در مــورد حقــوق
بهرهبــرداران متقــدم اســت .در ایــران مســیر حرکــت از دوران حقــوق
عرفــی بــه حقــوق مــدرن بــا ابهامــات و مشــخص نکــردن وضعیــت حقــوق
بهرهبــرداران متقــدم طــی شــد و اجــرای عدالــت آبــی در شــرایط کنونــی
را دچــار چالشهــای زیــادی کــرده اســت .لــذا هرگونــه اجــرای عدالــت
آبــی در نظــام حقــوق مــدرن آب منــوط بــه تعییــن تکلیــف حقــوق
بهرهبــرداران متقــدم اســت .ورود ف ّناوریهــای روز بــدون انجــام مطالعــات
دقیــق و عــدم نظــارت و اقتــدار دســتگاههای متولــی آب در اســتفاده از
آنهــا منجــر بــه توزیــع نامتــوازن منابــع آب شــده اســت .عــدم وجــود
سیاس ـتنامه و نظامنام ـهای مشــخص و صریــح بــرای ارزیابــی حقوقــی،
محیطزیســتی ،اقتصــادی و اجتماعــی در خصــوص اســتفاده از ف ّنــاوری
نویــن از موانــع اصلــی عــدم تحقــق عدالــت آبــی اســت.

شکل  -3موانع تحقق عدالت آبی
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مفهــوم عدالــت آبــی ترکیبــی از دسترســی عادالنــه
بــه منابــع آب ،منافــع و هزینههــای اقتصــادی-
اجتماعــی حاصــل از آن و همچنیــن ایجــاد بســتر
فرهنگــی و سیاســی منصفانــه و اثربخــش اســت.
تحقــق عدالــت آبــی عــاوه بــر تأثیرپذیــری از
نهادهــای درون بخــش آب بــه بخشهــای بیرونــی
نیــز متأثــر میشــود .بهطورکلــی خدمــات و
فعالیتهــای مرتبــط بــا آب متأثــر از ســه حــوزه
نهــادی و مدیریتــی درون بخــش آب ،اقتصــاد ملــی
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و برنامــه توســعه و بخشهــای دیگــر (کشــاورزی،
صنعــت و شــرب) اســت ( .)Peña, 2011بهطورکلــی
اصــول جامعــی بــرای تعریــف عدالــت آبــی در ســطح
ملــی و بینالمللــی بایــد در نظــر گرفتــه شــود کــه
اولویتبنــدی و ترکیــب ایــن اصــول بــا توجــه بــه
شــرایط هــر منطقــه تغییــر میکنــد .مؤلفههــای
عدالــت آبــی شــامل عدالــت توزیعــی آب ،عدالــت
رویــهای و عدالــت تعاملــی بــه همــراه مفاهیــم آن
در شــکل ( )4تشــریح شــده اســت (ارشــدی;1397 ،
.)Van Dijke et al., 2019

شکل  -4مؤلفههای عدالت آبی و مفاهیم آن
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بیشــک مفهــوم عدالــت ،بهصــورت عــام
و عدالــت آبــی ،بهطــور خــاص یکــی از
پیچیدهتریــن و پرچالشتریــن مفاهیــم
پی ـشروی جامعــه اســت .پرداختــن بــه
موضــوع عدالــت در دسترســی بــه منابــع
آب و تعییــن منافــع حاصل از آن بســیار
ســخت و پیچیــده اســت .ریشــه و دلیــل
ایــن پیچیدگــی در گســتردگی منافــع
حاصــل از آب در نقشهــای متعــددی
اســت کــه آب در فعالیتهــای
مختلــف انســانی و در طبیعــت ایفــا
میکنــد .فهــم مؤلفههــای عدالــت
آبــی در ســه بخــش عدالــت توزیعــی،
عدالــت رویــهای و عدالــت تعاملــی
هرکــدام فقــط بخشــی از فهــم مســئله
عدالــت آبــی و ســازوکارهای اجــرای
آن را شــامل میشــود .بســتر تحقــق
عدالــت آبــی در رژیمهــای حقوقــی
مختلــف متفــاوت اســت و هرکــدام از
ایــن رژیمهــای حقوقــی جنبههــای از
عدالــت آبــی را برجســته میکننــد و از
جنبههایــی غفلــت میکننــد .عــاوه
بــر فهــم عدالــت آبــی و مؤلفههــای
آن ،ارتبــاط آن بــا حوزههــای دیگــر
چــون حکمرانــی آب ،توســعه ،مدیریــت
آب ،حقــوق آب ،ازیکطــرف و عدالــت
اقتصــادی و اجتماعــی از طــرف دیگــر
نیــاز بهدقــت و حساســیت در تعریــف
عدالــت آبــی را آشــکار میکنــد .اجــرای
عدالــت آبــی در ایــران مســتلزم فراهــم
کــردن پیشنیازهایــی چــون شــفافیت
در بخــش آب ،تعییــن ارزش جغرافیایــی

آب ،تدقیــق رابطــه آب بــا توســعه ،تعیین ســبک زندگی ســازگار
و غیــره اســت .همچنیــن ،موانعــی چــون ضعــف در اقتــدار ،عدم
تعییــن و تکلیــف مســائل حقوقــی ،روشــن نشــدن جنبههــای
عملیاتــی و عدالــت آبــی و غیــره پیـشروی تحقــق عدالــت آبــی
در ایــران اســت .ایــن نوشــتار در تــاش بــود بهاختصــار بــه
مســئله عدالــت آبــی ،چالشهــای مرتبــط بــه عدالــت آبــی و
مؤلفههــای آن پرداختــه اســت .آنچــه مســلم اســت کاســتیها
و خالءهــا در ایــن حــوزه زیــاده بــوده و نیازمنــد انجــام مطالعات
و بررســیهای دقیقتــر و مفصلتــر اســت.
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مقدمه

 .تاریخچه حکمرانی و
بهرهبرداری از آب در ایران

 .نظامهای حکمرانی آب با
همبست عدالت اجتماعی-آبی

در امــور مختلــف ،محدودشــده اســت .درنتیجــه
ســازوکارهای تصمیمگیــری و مدیریتــی عمدتــاً
منحصــر بــه تنظیــم رویههایــی بــرای برنامهریــزی
بخشــی در نظــام متمرکــز دولتــی ،اســتفاده از
رویههــای قضایــی و بهکارگیــری امکانــات اداری
اســت .بهعبارتدیگــر در مقابلــه بــا مشــکالت و
چالشهایــی کــه در ایــن چنــد دهــه بــروز پیداکرده،
تدابیــر اقتصــادی ،بــازاری و توافقــی ،همفکــری و
مشــارکت عمــوم و پویــش در شــبکههای اجتماعــی
از ســهم ناچیــزی برخــوردار اســت .بــه همیــن خاطــر
ارزیابــی دگرگونــی و تغییــرات کلــی و جزئــی نهــادی
مدیریــت آب در کشــور در برهههــای زمانــی مختلــف
و بررســی نقــش آن در ایجــاد چالشهــا و مشــکالت
آبــی پدیــد آمــده ،یکــی از مســائل مهــم و کلیــدی
بــه شــمار میآیــد .ایــن سیاســتنامه بهطــور
مختصــر تغییــرات نهــاد مدیریــت آب کشــور در
 ۱۰۰ســال اخیــر را از منظــر تغییــرات ســاختاری
و ایجــاد سیاس ـتهای حاکــم بــر آن مــورد ارزیابــی
قــرار داده و بــه عمدهتریــن کاســتیهای آن اشــاره

بخش سوم؛  :نظامهای مختلف مدیریت آب ...

در اثــر کاســتیها و تغییــرات عمیــق نهــادی در
مدیریــت آب کشــور ،میــزان مناقشــات و شــدت
آن در مناطــق مختلــف کشــور بــه دلیــل بــاال
گرفتــن رقابتهــا ،محدودیتهــای شــدید آبــی
و تنگناهــای مالــی افزایشیافتــه و حلوفصــل
آنهــا را بــا مشــکالت و چالشهــای جــدی روبــرو
ســاخته اســت .از طرفــی ناتوانــی در مهــار و مدیریــت
تقاضاهــای جدیــد بــرای آب و تعدیــل تقاضاهــای
موجــود باعــث شــدت گرفتــن بحــران آب شــده
اســت .بــا افزایــش شــدت بحــران آب و پیامدهــای
اقتصــادی ،اجتماعــی و زیسـتمحیطی آن و تشــدید
مــوج مهاجرتهــا از مناطــق بیابانــی و کــمآب بــه
مناطــق پرآبتــر ،ســازمان فضایــی و جغرافیایــی
موجــود کشــور نیــز تغییــر کــرده کــه ایــن پدیــده
دارای پیامدهــای انکارناپذیــر در عرصــه کنشهــا و
پویشهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی شــده
اســت .بــا تغییــرات چشــمگیر در نهــاد مدیریــت آب
کشــور از دهــه  ،۱۳۴۰دســت دولــت یــا حکومــت در
حلوفصــل امــور بــاز و بقیــه جامعــه در مشــارکت
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میکنــد .در انتهــا نیــز پیشــنهادهایی جهــت بهبــود
وضعیــت موجــود ارائــه خواهــد کــرد.

تاریخچه مسئله
از دیــدگاه کالن ،نهــاد آب شــامل ابعــاد رســمی
ســازمان آب اســت .چارچــوب قانونــی ،رژیــم
سیاســی ،سلســلهمراتب ســازمانی و مدیریتــی
ابعــاد رســمی ســازمان آب را تشــکیل میدهنــد.
بهطــور خالصــه نهــاد آب در ســه جــزء اصلــی
قانــون ،سیاســت و مدیریــت آب تعریــف میشــود.
بهطوریکــه تحــت تأثیــر عوامــل درونزا (ماننــد
کمیابــی آب ،کاهــش عملکــرد و کارایــی) و بــرونزا
(ماننــد بحرانهــای اقتصــادی ،اصالحــات سیاســی،
حــوادث طبیعــی و پیشــرفت فــنآوری) قــرار
میگیــرد .نهــاد کنونــی مدیریــت آب کــه نهــادی
اســت متمرکــز و تحــت قواعــد نظــام برنامهریــزی
و مرکــزی کشــور ،دگرگونیهــای متعــددی داشــته
اســت کــه میتــوان آن را بــه اســتناد بررســیهای
انجامشــده بــه چنــد دوره تفکیــک کــرد:
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 .1مرحله آغازین:

21

تأســیس یــک نهــاد دولتــی در جریــان ایجــاد نظــام
متمرکــز پــس از مشــروطه ،بــرای اولیــن بار در ســال
 ۱۳۰۷و بــا توجــه بــه مســائل مربــوط بــه تملــک
نهرهــا و رودخانههــا در چارچــوب مفــاد قانــون
مدنــی موردتوجــه قــرار گرفــت ولــی اقــدام عملــی
خاصــی در آن زمــان صــورت نپذیرفــت .در ادامــه
عملــی بــرای ایجــاد
و در ســالهای بعــد ،اقدامــات
ِ
ســازمانهای جدیــد رســمی کــه توانایــی تأمیــن و
نظــارت بــر منابع آب را داشــته باشــند ،انجــام گرفت.
ازجملــه ایــن اقدامــات میتــوان بــه تأســیس بنــگاه
مســتقل آبیــاری در ســطح ملــی (در ســال  )۱۳۲۲در
پاســخ بــه لــزوم مدیریــت کاربــرد روشهــای جدیــد
انتقــال آب ،آبیــاری و حفاظــت و بهرهبــرداری مؤثــر

از منابــع آب اشــاره کــرد .رونــد فعالیتهــای بنــگاه
مســتقل آبیــاری و ســازمان مســتقل آب تــا ۱۳۴۲
ادامــه داشــت و نتایــج فعالیتهــای آنهــا تأثیــرات
قابلمالحظ ـهای بــر پیشــرفت بخــش آب در کشــور
داشــت.

 .2مرحله شکلگیری نظام ملی و متمرکز:

ایــن دوره زمانــی ،یکــی از مهمتریــن دوران در
عرصــه فعالیتهــای آب و بــرق محســوب میشــود.
در ایــن دوره بنگاههــای مســتقل آبیــاری برچیــده
شــد و رویکردهــای جدیــدی ازجملــه توجــه بــه آب
بهعنــوان عامــل توســعه و نوســازی بخــش کشــاورزی
در قالــب ایجــاد کشــت و صنعتهــا ،تعاونیهــای
تولیــد کشــاورزی و شــرکتهای ســهامی زراعــی
اتخــاذ شــد .در ســال  ۱۳۴۴وزارت آب و بــرق
تأســیس گردیــد و تمامــی واحدهــا بــه معاونــت
تبدیــل شــدند .در ایــن دوره ،واحــد جدیــدی بــه نــام
کشــت و صنعــت (ســال  )۱۳۴۷آغــاز بــه کار کــرد.
در ادامــه کار ،شــرکتهای ســهامی ســازمان آب و
بــرق در اســتانهای مختلــف تأســیس و در ســال
 ۱۳۵۳وزارت آب و بــرق بــه وزارت نیــرو تغییــر نــام
داد .بهطورکلــی میتــوان شــاخصترین سیاســتی
کــه در ایــن دوره بــر مدیریــت آب کشــور حاکــم
گردیــد را تشــکیل نهادهــای متمرکــز دولتــی و ملــی
شــدن آب و نمــود حقوقــی آن در قانــون آب دانســت.

 .3مرحلــه انتقــال و بازبینــی در  ۱۰ســال
بعــد از انقــاب اســامی:

در ســال  ۱۳۵۹وزارت نیــرو تغییراتــی را در ســاختار
ســازمانهای آب و بــرق بــه وجــود آورد ،بهطوریکــه
فعالیتهــای آب و بــرق از یکدیگــر جداشــده و
شــرکتهای آب منطق ـهای جدیــد در ســطح کشــور
پدیــد آمدنــد .بــا شــروع جنــگ تحمیلــی تــا ســال
 ،۱۳۶۷جنــگ در اولویــت قــرار داشــته و برنامــه
میانمدتــی تدویــن نشــد و هماهنگیهــای مربــوط
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بــه برنامهریــزی طرحهــا در قالــب برنامــه ســاالنه و
مبادلــه موافقتنامههــای مالــی بــا ســازمان برنامــه
بودجــه بــه انجــام میرســد .تصویــب قانــون توزیــع
عادالنــه آب در ســال  ۱۳۶۱از دیگــر رویدادهــای
مهــم نهــادی در ایــن دوره بــه شــمار میآیــد .نــگاه
بــه آب (بهویــژه منابــع آب زیرزمینــی) بهعنــوان
عامــل ایجــاد عدالــت اجتماعــی ،اشــتغال و توســعه
کشــاورزی بــدون ایجــاد نهادهــای جدیــد تولیــد
جمعــی و حتــی تضعیــف اقــدام بــرای آنهــا کماکان
ادامــه یافــت .درنتیجــه مفهــوم توســعه کشــاورزی
عمدت ـاً بــه توســعه در ســطح و افزایــش ســطح زیــر
کشــت اراضــی آبــی در نظــام دهقانــی تعبیــر شــد.

 .4مرحله شکلگیری گرایشهای جدید:

بخش سوم؛ نظامهای مختلف مدیریت آب....

در ایــن دوره نهــاد آب کشــور عمدتــاً در جریــان
اجــرای برنامههــای  ۵ســاله بعــد از انقــاب (۱۳۶۸
تاکنــون) دســتخوش تغییــرات و تحــوالت متعــددی
بــود کــه گرایشهــای جدیــد و مطابــق روز را در
خــود پــرورش داد کــه نتوانســته اســت بهدرســتی
بــه مرحلــه اجــرا و پیادهســازی برســد .درمجمــوع
میتــوان گفــت کــه ســازماندهی تشــکیالت
مدیریتــی آب در وزارت نیــرو در چارچــوب شــرکتها
در ســطح ملــی و منطقــهای از نقــاط مثبــت
ســاختار مدیریتــی موجــود محســوب میشــود و در
چنیــن ســاختاری زمینههــای تفویــض اختیــارات
مدیریتــی بــه تشــکلهای بهرهبــردار وجــود دارد.
در ایــن صــورت امــکان فراغــت بــرای پرداختــن
بــه وظایــف دولتــی مدیریــت منابــع آب در ســطح
ملــی فراهــم میآیــد .بــا توجــه بــه ناتمــام بــودن
جهتگیریهــای اساســی اصــاح ســاختار مدیریــت
منابــع آب ،تــداوم اقدامــات در  ۵ســطح در دســت
انجــام اســت:
* ســطح فرابخشــی (تشــکیل شــورای عالــی آب بــه
ریاســت رئیسجمهــور ،بــر اســاس مــاده  ۱۰قانــون
تشــکیل وزارت جهــاد کشــاورزی در ســال )۱۳۷۹

* ســطح ملــی (تشــکیل شــرکتهای مــادر
تخصصــی مدیریــت منابــع آب جهــت ســاماندهی
بــه مدیریــت حوضــه آبریــز در ســال )۱۳۸۱
* ســطح منطقــه (تشــکیل شــرکتهای آب
منطقــهای اســتانی در ســال )۱۳۸۴
* ســطح مشــارکتی (مشــارکت بخــش خصوصــی و
کشــاورزان در بهرهبــرداری و نگهــداری شــبکههای
آبیــاری و زهکشــی و همــکاری در مدیریــت آب
زیرزمینــی)
بــا توجــه بــه مطالــب مذکــور در زمینــه تغییــرات
ســاختاری و سیاســتی حاکــم بــر نهــاد مدیریتــی
آب کشــور و دالیــل اصلــی شــکلگیری شــرایط
موجــود ،میتــوان کاســتیهای نهــادی مهــم آب
کشــور را در مــوارد ذیــل خالصــه نمــود:
 .1تمرکــز بیشازحــد نهــاد مدیریــت آب کــه
بهطــور یکجانبــه و از بــاال بــه پاییــن و بــر اســاس
نظــام سلســلهمراتب اداری تصمیمگیــری و عمــل
میکنــد.
 .2منســجم و اثربخــش نبــودن برنامهریــزی فــرا
بخشــی آب بــرای مدیریــت پیشــرانهای تغییــر
ماننــد خصوصیــات جمعیتــی ،فنــاوری ،سیاسـتهای
کالن تأمیــن ســامت و امنیــت غذایــی ،اشــتغال و
معیشــت ،توســعه اقتصــادی و مکانیابــی فعالیتهــا
و مراکــز جمعیتــی.
 .3بــه ســرانجام نرســیدن تالشهــا بــرای اصالحــات
جامــع یــا منســجم سیاســتی و قانونــی ،مؤثــر
نبــودن هدفگذاریهــای جدیــد بخــش آب بــرای
تعادلبخشــی آبخوانهــا و غلبــه سیاســتهای
نادرســت و ناکارآمــد گذشــته (ازجملــه توجــه بــه
آب بهعنــوان عامــل توســعه و نوســازی بخــش
کشــاورزی).
 .4کــم اثــر یــا ناکافــی بــودن ظرفیتهــای اثرگذاری
در ســطح شــورای عالــی آب ،حوضــه آبریــز و ســطح
محلــی و مشــکالت مالــی و نیــروی انســانی ســایر
تشــکیالت در ســطوح اســتانی و ملــی.
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کــدام نــوع بهرهبــرداری و مدیریــت آب عادالنهترین
شــیوه مدیریــت آب اســت؟ بــرای ایــن منظــور،
ابتــدا بایــد نظامهــای بهرهبــرداری از منابــع آب را
شــناخت .رژیمهــای حقوقــی حاکــم بــر مدیریــت
آب ،نــوع مالکیــت آب را تعریــف و مشــخص میکنــد.
همچنیــن ،بــا توجــه بــه اینکــه عدالــت آبــی نیازمنــد
در نظــر گرفتــن حقــوق تاریخــی بهرهبــرداران و
نســلهای آینــده اســت ،بنابرایــن پرداختــن بــه
رژیمهــای حقوقــی ،بســیار اثربخشتــر و مفیدتــر
اســت .بهطورکلــی مــا در مســئله حقــوق آب بــا دو
دوره متفــاوت روبــرو هســتیم .دوره ســنتی و دوره
مــدرن .در دوره مــدرن بــا پیدایــش دولــت مــدرن
در ســاحت جامعــه ،فضــای حقوقــی در منابــع آب
دگرگــون شــده و جامعــه در حــوزه منابــع آب ،از
حقــوق عرفــی بــه حقــوق مــدرن وارد شــده اســت.
ایــن دو دوره تفاوتهــای برجســتهای بــا هــم دارنــد.
دوره مــدرن ،دوره کمیابــی و تعارضــات و تضــاد
منافــع اســت .بــر خــاف حقــوق عرفــي کــه مالکیــت
وجــود داشــت ،در دوره مــدرن از مجــوز و پروانــه
زمــاندار بهرهبــرداری صحبــت میشــود.
بــه صــورت تاریخــی و بــا توجــه بــه فراوانــی منابــع
آب ،مدیریــت و بهرهبــرداری از منابــع آب بــا رویکــرد
دسترســی آزاد بــه منابــع آب صــورت میگرفــت .امــا
بــه ترتیــب بــروز مشــکالتی همچــون امکان برداشــت
اضافهتــر از تــوان و ظرفیــت آبــی باعــث شــد کــه
نظامهــای دیگــری چــون نظــام بهرهبــرداری

آب بــر پایــه زمیــن و تســهیم آب بــر پایــه تقــدم
مطــرح شــوند ،در دوره اخیــر و بــا پیدایــش دولــت
مــدرن ،نظــام امانـتداری عمومــی بــه عنــوان نظــام
بهرهبــرداری از منابــع آب مطــرح شــد.

پیوند مالکیت آب با زمین یا همجواری
در دکتریــن مالکيــت آب بــر پایــه زمیــن ،کــه
دکتریــن همجــواری یکــی از نمونههــای آن اســت،
مالكيــت آب بــر پایــه مالکیــت زمیــن قــرار دارد.
در ایــن نظــام ،مالكيــت آب بــه صــورت ذاتــی بــه
مالکیــت زمیــن پیونــد دارد .در رژیــم همجــواری،
بهرهبــرداران همجــوار بــا منابــع آب ســطحی نیــازی
بــه تعریــف حقــوق مالکیــت آب ندارنــد و بــه همــراه
بهرهبــرداران ســاحلی دیگــر دارای حقوقــی مســاوی
و ســهمی برابــر در مــورد منابــع آب موجــود هســتند.
تحــت دکتریــن همجــواری خالــص ،بهرهبــرداران
غیــر همجــوار هیــچ حقــی بــرای ســهم بــردن از
منابــع آب موجــود ندارنــد .تنهــا محدودیــت هــر
مالكــت زمیــن بــرای اســتفاده از کمیــت آب ،تأمیــن
و تضمیــن ســهم و مصــرف معقــول دیگــر صاحبــان
زمیــن همجــوار اســت .تعریــف درســت از مصــرف
معقــول از بزرگتریــن چالشهــای ایــن رژیــم
حقوقــی اســت .مصــرف معقــول اســتفاده مصرفــی
از آب را اجــازه میدهــد امــا نحــوه و میــزان ایــن
مصــرف معمــول از منطقــهای بــه منطقــه دیگــر
متغیــر اســت.
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دکترین تقدم
در ایــن رژیــم بــه طــور مشــخص ،حقــوق
و مالکیــت آب را بــر اســاس زمــان ،مقــدار،
مــکان و روش اســتحصال آب تعریــف میکنــد
و تخصیــص میدهــد .هــر بهرهبــردار بالقــوه،
همجــوار بــا غیــر همجــوار ،میتوانــد
درخواســت حــق مالكيــت آب کنــد .حقــوق
آب مســتقل از زمیــن بــوده و بــر اســاس
اســتفاده مــداوم و توســط یــک مدیــر آب
و بــا توجــه بــه میــزان عرضــه آب تنظیــم
میشــود .ایــن دکتریــن بــه لحــاظ تاریخــی
بــر پایــه فلســفه «نخســت در زمــان ،نخســت
در حــق» بنــا نهــاده شــده اســت .بــه موجــب
آن تأمیــن آب از لحــاظ نظــری ،بــر اســاس
اولویــت زمانــی مالکیــت صــورت میگیــرد
و در مقایســه بــا دکتریــن همجــواری تکیــه
بیشــتری بــر مالكيــت خصوصــی در آب دارد

دکترین امانتداری عمومی

راهکارها و الزامات اجرایی پیشنهادی
هــر چنــد جهتگیریهــای خوبــی بــرای
اصــاح و بازســازی مدیریــت آب کشــور
مشــاهده میشــود ،امــا اگــر جهتگیریهــا
بخواهــد بــه ترتیبــی باشــد کــه کنشــگران
دیگــری بــه جــز حکومــت بتواننــد بــا
ظرفیتســازی الزم در مقابلــه جــدی بــا
عوامــل بحرانآفریــن مقابلــه نماینــد ،بــه
توســعه و بازتعریــف نهــاد آب و نقشهــا
و توزیــع مجــدد حوزههــای اقتــدار و
مســئولیتها و چگونگــی ارتبــاط میــان آنهــا
نیــاز اســت .تصــور شــروع تغییــرات مــورد
نظــر بهطــور جــدی ،بــدون آمادهســازی
جامعــه و باالگرفتــن گفتوگوهــای انتقــادی
نظامگــرا (یعنــی فراتــر از مــدار مقصریابــی و
متهــم کــردن اشــخاص) و رســیدن بــه اجماع
ملــی ،بســیار دشــوار و حتــی ناممکــن اســت.
لــذا گفتوگــوی چندجانبــه در ســطوح
ملــی و اســتانی توســط دولــت و مؤثرتــر از
آن ،ســازمانها و نهادهــای غیردولتــی بایــد
جــدی گرفتــه شــود.

بخش سوم؛ نظامهای مختلف مدیریت آب ...

بــا آشــکار شــدن اثــرات و تبعات پیشــرانهای
توســعه همچــون رشــد اقتصــادی ،رشــد
جمعیــت ،امنیــت غذایــی و غیــره ،نیــاز بــه
نظــارت و کنتــرل بــر برداشــتهای بیرویــه
و توجــه بــه منافــع و مصالــح عمومــی و ملــی
و فراملــی ،نظــام تســهیم آب تقدمپایــه و
حقــوق آب بــر پایــه زمیــن بــا نظــام مالكیــت
یــا امانــتداری عمومــی در حقــوق مــدرن
جایگزیــن گردیــد .بیشــتر اصالحــات آبــی
دوران مدیریــت نویــن آب و چالشهــای
حقوقــی و مدیریتــی آن بــر گــذار از نظــام
حقوقــی گذشــته بــه جدیــد و تثبیــت حقــوق
مالکیتهــای بهرهبــرداران متقــدم تمرکــز
داشــته اســت .در حــال حاضــر نظــام مالکیــت

عمومــی آب نظــام پذیرفتــه شــده در جهــان
میباشــد .از ایــن نظــام ،تفســیرهای عملــی
گوناگــون و وســیعی از مالكيــت آب در دســت
دولــت تــا دولــت بــه عنــوان امانـتدار جامعــه
در حفاظــت از منابــع آب ،ایفــاد و بــه کار برده
میشــود .در مــواردی حتــی از ایــن نظــام،
تفســير دولــت بــه عنــوان دارنــده حقــوق
برتــر در اســتفاده از آب انجــام میشــود.
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تشکلهای آببران
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یکــی از راههــای مدیریــت
منابــع آب ،کاهــش تصدیگــری
دولــت و انتقــال مدیریــت آب
از طریــق ایجــاد تشــکلهای
آببــران میباشــد .تعاونیهــای
آب بــران حرکــت بهســوی
خصوصیســازی در راســتای
اصــل  44قانــون اساســی را تحقــق
بخشــیده و تفکــر مشــارکت
و همیــاری را در پروژههــا تقویــت
مینمایــد .بنابرایــن میتــوان انتظــار داشــت
بــا ایجــاد تعاونیهــا ،اشــتغالزایی ،تســریع در
اجــرای طرحهــا و برداشــتن موانــع پروژههــا و
القــاء روح تعــاون و مشــارکت قابلدســتیابی بــوده
و افــق روشــنی از توســعه پایــدار در مناطــق اجــرای
طرحهــا را پدیــدار خواهــد نمــود .پــس ضــروری
اســت بخــش دولتــی بــا حمایتهــا و پشــتیبانیهای
مســتمر از تعاونیهــای نوپــا ،آمــوزش و تقویــت
آنهــا دســتیابی بــه توســعه اجتماعــی ،اقتصــادی
و فرهنگــی مناطــق اجــرای طرحهــا را کــه همانــا
نیــل بــه اهــداف توســعه پایــدار منابــع آب میباشــد
را تحکیــم بخشــد.
تعاونیهــا ابــزار بســیار مهمــی بــرای ســپردن
کار مــردم بــه مــردم میباشــد و تقویــت روح
مردمســاالری ،مشــارکتهای مرمــی و خودبــاوری از
طریــق ایــن ســازمانهای مردمنهــاد میســر خواهــد
شــد .تجــارب موفــق ورود تعاونیهــا در عرصــه
مدیریــت پروژههــای آبیــاری در ســایر کشــورها،
صحــه بــر ظرفیتهــا و پتانســیل بالقــوه ایــن گونــه
از ســازمانهای اجتماعــی میگــذارد و حمایتهــا
و پشــتیبانی ســازمانهای دولتــی تــا تقویــت
ریش ـههای نوپــای آنهــا در عرصــه مدیریــت نویــن
منابــع آب ،کامیابــی ایــن تعاونیهــا را تضمیــن
خواهــد نمــود.
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تشــکل آب بــران :گــروه يــا تشــکل آببــران بهطورکلــی
بــه گروهــي از کشــاورزان گفتــه میشــود کــه معمــوالً در
يــک واحــد ،بخــش يــا حــوزه آبیــاری بــه صــورت يــک
گــروه و تشــکل رســمي اداره و مديريــت بخشهایــی از
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مقدمه
مطالعــات و جمعبنــدی تحقیقــات و پژوهشهــای
انجامشــده نشــان میدهــد کــه مشــارکت مــردم
در تمامــی مراحــل شــامل مطالعــات ،اجــرا و
بهرهبــرداری حائــز اهمیــت اســت و اجــرای پروژههــا
بــدون انجــام مطالعــات اجتماعــی عــدم موفقیــت را
در پــی خواهــد داشــت .همچنیــن مشــارکت مــردم
میبایــد در قالــب ســازمانهای منســجم نظيــر
تشــکلها یــا تعاونیهــا صــورت گیــرد و حمایــت
دولــت در ایــن تشــکلها در مرحلــه ابتدایــی بســیار
حائــز اهمیــت اســت .بر اســاس مطالعــات انجامشــده
عــدم بهرهگیــری از فرصتهــا ،عــدم خالقیــت و
نــوآوری ،عــدم دارا بــودن حــس اســتقاللطلبی،
عــدم توانایــی اعمــال مدیریتــی در عرصههــای
مختلــف و عــدم تعهــد و مســئولیتپذیری ،از دالیــل
ناکارآمــدی تعاونیهــا بــه شــمار میرونــد .در ایــن
رابطــه ،ســازماندهی بهرهبــرداران در تشــکلهای
آب بــران در جهــت دســتیابی بــه توســعه پایــدار و
بهرهبــرداری بهینــه شــبکههای آبیــاری و زهکشــی
و همچنیــن کاهــش تصدیگــری دولــت ،یکــی از
ســازوکارهای اساســی در موضــوع بهرهبــرداری از
آب اســت .نقــش ایــن تشــکلها در جهــت بــاال
بــردن راندمــان آب کشــاورزی و رســیدن بــه نتیجــه
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مطلــوب کــه همانــا رشــد اقتصــادی کشــور اســت،
بســیار حائــز اهمیــت اســت .از ایــنرو حمایــت و
ســازماندهی ایــن تشــکلها از ســوی دســتگاهها
و نهادهــای ذیربــط میبایــد در ســرلوحه امــور
قــرار گیــرد.

ضرورت تشکیل تشکلهاي آببران و
مشارکت بهرهبرداران
اهمیــت آب و وابســتگی کشــاورزی بــه منابــع آبــی و
ضــرورت بهرهبــرداری بهینــه از آن ،نیــاز به مشــارکت
بهرهبــرداران در قالــب تشــکلها را بیشازپیــش
در مرکــز توجــه قــرار داده اســت .ضــرورت اســتفاده
بهینــه از آب در طــول تاریــخ ،انگیــزه پیدایــش و
تکامــل نظامهــای بهرهبــرداری گوناگــون متناســب
بــا شــرایط طبیعــی و اجتماعــی روســتاهای ایــران
را موجــب شــده اســت .درگیــر نمــودن کشــاورزان
بــرای بهبــود کارایــی و اثربخــش کــردن شــیوههای
آبیــاری از طریــق فراهــم کــردن مشــوقهایی نظیــر

رهیافــت نویــن مدیریــت مشــارکتی آبیــاری ،اهمیــت
ویــژهای در بهبــود مدیریــت آب کشــاورزی در روزگار
مــا یافتــه اســت .ازاینروســت کــه ایــن بــاور نــزد
صاحبنظــران ریشــه پیداکــرده و کلیــد رمــز
برونرفــت از کشــاورزی ســنتی ایجــاد نظامهــای
بهرهبــرداری نویــن اســت تــا از طریــق آن همیــاری
و همــکاری کشــاورزان در تشــکلهای مــدرن مهیــا
شــده و حصــول بــه اهــداف توســعه روســتايي و
کشــاورزی فراهــم آیــد.
اعتمــاد اجتماعــی ،انســجام اجتماعــی و مشــارکت
اجتماعــی از شــکلهای مختلــف ســرمایه اجتماعــی
اســت .اعتمــاد در میــان اعضــای نظــام اجتماعــی،
هنجارهــای معاملــه متقابــل در میــان اعضــا و اعتماد
بــه رهبــران محلــی ،نقــش مثبــت و تأثیرگــذاری بــر
تصمیمگیــری بهتــر ،اعمــال مدیریــت تولیــد بــه
نحــو مطلــوب و افزایــش مشــارکتهای تولیــدی
داشــته اســت .اهمیــت ایجــاد تعاونیهــا بــه
ایــن دلیــل اســت کــه تعاونیهــا ،ســازمانها و
نهادهــای مردمــی هســتند کــه ضمــن برخــورداری
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از خصوصیــات و مشــخصات یــک بخــش اقتصــادی و
تجــاری ،دارای ارزشهــای اجتماعــی هــم میباشــند
و میتواننــد مبیــن فعالیتهــای گروهــی اعضــای
تشــکیلدهنده تعاونــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف
مشــترک و ارتقا ،رشــد و پیشــرفت و توســعه باشــند.
بنابرایــن مدیریــت مشــارکتی کشــاورزان تنهــا زمانی
کارایــی دارد کــه بهرهبــرداران در برنامهریــزی و
مدیریــت نظامهــای آبیــاری مشــارکت مؤثــر داشــته
باشــند .چنیــن جایگاهــی جــز تغییــر اساســی
در ســاختار موجــود مدیریــت دولتــی آبیــاری
ممکــن نخواهــد بــود .یکــی از مشــکالت و مســائل
اساســی عــدم توســعه کشــورهای توســعهنیافته و
درحالتوســعه ،کمبــود ســرمایه اســت .تشــکیل و
توســعه شــرکتهای تعاونــی در مناطــق شــهری و
روســتایی ،بهتریــن راه تجمــع امکانــات مالــی انــدک
افــراد متوســط جامعــه و طبقــه کارگــر و کشــاورز
اســت .بــا توجــه بــه مشــکالت و موانــع فــراروی
توســعه و بهرهبــرداری ،ســازماندهی آب بــران و
ایجــاد تشــکلهای مناســب و قانونــی بــرای رفــع و
یــا کاهــش ایــن مســائل ضــروری و اجتنابناپذیــر
است.
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امــروزه دیــدگاه غالــب در اقتصــاد مدیریــت،
کاهــش فعالیتهــای دولتــی و حرکــت بــه ســمت
خصوصیســازی اســت .در مدیریــت دولتــی نویــن
و اقتصــاد پویــا بــه دنبــال اقــدام بــرای جبــران
ضعفهــا هســتند .ازجملــه ایــن اقدامــات ،کارا
کــردن شــرکتهای دولتــی و گرایــش بــه حــذف
الیههــای نظــام دولتــی و حرکــت بهســوی
خصوصیســازی و واگــذاری فعالیتهــای دولتــی
بــه بخــش خصوصــی بهمنظــور افزایــش بهــرهوری

دولــت اســت .انتقــال مدیریــت آبیــاری را میتــوان
بهصــورت کاهــش نقــش دولــت و در عــوض توســعه
نقــش مصرفکننــدگان آب در امــر مدیریــت آبیــاری
تعریــف کــرد .قبــل از اینکــه انتظــار داشــته باشــیم
کــه انتقــال مدیریــت آبیــاری تحقــق یابــد؛ چنانچــه
شــرایط فنــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و آموزشــی
خاصــی بایــد حاکم شــود ،اســتفاده از تجــارب جهانی
در امــر واگــذاری مدیریــت آبیــاری بــه کشــاورزان در
ایــن زمینــه بــرای برنامــه ریــزان و مدیــران دولتــی
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شــبکههای بهرهبــرداری آبیــاری و نماینــدگان کشــاورزان
بســیار ســودمند اســت .انتقــال مدیریــت ســامانههای
آبیــاری از بخــش دولتــی بــه گروههــای مصرفکننــده
آب ،گرایشــی اســت کــه در بحــث مدیریــت آبیــاری اکثــر
کشــورهای جهــان در حــال جریــان اســت .انگیــزه بــرای
ایــن تغییــرات بیشــتر از ســوی مراکــز دولتــی اســت و هدف
آنهــا در جهــت کاهــش حجــم و بدنــه دولــت ،کاهــش
هزینههــای جــاری ،افزایــش بهــرهوری و نگهــداری هرچــه
بهتــر از شــبکههای احداثــی ،کاهــش و یــا قطــع یارانههــا
و واگــذاری کار بــه مــردم اســت .انتقــال مدیریــت آبیــاری
نهتنهــا بــه کاهــش بــار مالــی دولــت کمــک خواهــد
کــرد ،بلکــه بــه علــت اصــاح نظــام مدیریتــی شــبکهها،
کاهــش عملیــات اجرایــی و همچنیــن توجــه بــه مدیریــت
نرمافــزاری باعــث افزایــش در تولیــد و ســودآوری بیشــتری
بــرای کشــاورزان خواهــد شــد .افزایــش عملکــرد محصــول،
افزایــش راندمــان مصــرف آب و بهبــود نگهــداری از
تأسیســات آبــی و کاهــش تصدیگــری دولــت از نتایــج
گزارششــده از انتقــال مدیریــت آبیــاری در ســایر کشــورها
اســت .لــذا برنامــه انتقــال مدیریــت آبیــاری میتوانــد از
پائینتریــن ســطح آن یعنــی دریافــت هزینههــای واقعــی
و تمامشــده خدمــات تأمیــن آب از کشــاورزان تــا باالتریــن
ســطح آنکــه همانــا واگــذاری کامــل و فــروش تأسیســات
تأمیــن آب و شــبکههای آبیــاری بــه بخــش خصوصــی و یــا
کشــاورزان باشــد ،اعمــال گــردد.

شــرکتهای تعاونــی در کشــورهای درحالتوســعه بــه
دلیــل اهمیتــی کــه در ایــن شــرکتها بــه فــرد داده
میشــود و بهویــژه بــه علــت قابلیــت و خصوصیــات خــاص
ایــن شــرکتها کــه قادرنــد هــم در اقتصــاد و هــم در
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اثرات ایجاد تعاونیها بر توسعه اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی مناطق اجرای طرحها

اجتمــاع مــدرن و امــروزی و هــم در اقتصــاد
و اجتمــاع ســنتی ایــن کشــورها رســوخ
نماینــد ،میتواننــد در توســعه اجتماعــی
ایــن کشــورها نقــش مهمــی ایفــا نماینــد.
اهمیــت شــرکتهای تعاونــی در توســعه
اجتماعــی از ویژگــی خــاص تشــکیالت
تعاونــی ناشــی میشــود کــه در آن افــراد
هــم بــرای همکاریهــای متقابــل و ایجــاد
همبســتگی یعنــی جنبههــای اجتماعــی
تعــاون و هــم بــرای رفتارهــای یاریگرانــه
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و باصرفــه یعنــی جنبههــای اقتصــادی شــرکتهای
تعاونــی تربیــت میشــوند .تفکــر تعاونــی عــاوه
برداشــتن آثــار اقتصــادی ،دارای آثــار مثبــت فرهنگی
و اجتماعــی نیــز هســت .همــکاری ،همزیســتی،
داشــتن احســاس مســئولیت درگــرو داشــتن تفکــر
تعاونــی در جامعــه اســت .فرهنگســازی و پــرورش
مدیــران کارا از مهمتریــن مؤلفههــا بــرای توســعه
بخــش تعــاون بــه شــمار مــیرود.
تعاونیهــا در طــول حیــات خــود توانســتهاند
در ایجــاد و فضــای مناســب ،ویژگیهــای
ســرمایه اجتماعــی را کــه شــامل اخــاق ،آزادی،
مســئولیتپذیری ،وجــدان کاری و احتــرام بــه
دیگــران اســت را در عمــل و در ســطح جامعــه پیــاده
کننــد .بنابرایــن بایــد اذعــان داشــت کــه تعــاون از
میــان ســرمایههای فیزیکــی ،انســانی و اجتماعــی
کــه موردنظــر کارشناســان توســعه اســت ،بیشــترین
قرابــت و نزدیکــی را بــا ســرمایههای اجتماعــی دارد.
زیــرا اوالً عوامــل تشــکیلدهنده یــک تعاونــی
بهجــای فردیــت مبتنــی بــر جمــع اســت .ازای ـنرو
اولیــن ویژگــی و ماهیــت ســرمایه اجتماعــی را کــه
جمعــی فکــر کــردن و جمعــی عمــل کــردن اســت را
بــا خــود بــه همــراه دارد.
ثانیــاً در تعــاون ســود شــخصی بهعنــوان محــور
باهــدف اصلــی نیســت و بــه آرا و عقایــد دیگــران
حتــی اگــر حداقــل ســهام را داشــته باشــند،
احتــرام گذاشــته میشــود و چــون فــرد میبینــد
بهرغــم دارا بــودن ســهام انــدک هماننــد ســایرین
مورداحتــرام جمــع قــرار میگیــرد ،طبع ـاً احســاس
مســئولیت و وجــدان کاری کــه از دیگــر شــاخصهای
ســرمایههای اجتماعــی اســت را در خــود تقویــت
میکنــد و بــه کار میگیــرد.

تعــاون و مشــارکتهای مردمــی یکــی از بهتریــن
شــیوههای مؤثــر در دســتیابی بــه اهــداف توســعه
پایــدار در طرحهــای منابــع آب میباشــد.
مشــارکت مــردم در قالــب ســازمانهای اجتماعــی
نظیــر تشــکلها و تعاونیهــا ،حرکــت بــه ســری
خصوصیســازی و توســعه پایــدار را تســریع
میبخشــد .آنچــه در ســالهای اخیــر تحــت
عنــوان توســعه پایــدار مطرحشــده اســت ،دســتیابی
بــه یــک شــرایط اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی
و فرهنگــی اســت کــه در آن بهتریــن فرصتهــا
بــرای شــکوفایی کامــل خالقیــت و اســتعداد انســان،
اعتــای محیطزیســت و دســتیابی فزاینــده جوامــع
بــه ارزشهــای واالی فرهنگــی فراهــم شــود و
مشــارکت مردمــی بــه معنــای کامــل خویــش در
چنیــن بســتری اســت کــه بهطــور کامــل تکویــن
یافتــه و ثمراتــش را آشــکار میســازد.
تعــاون و مشــارکت بهعنــوان یــک نظــام نــو در
جهــت توســعه و تحــول منابــع انســانی شناختهشــده
اســت .در ایــن راســتا تطابــق ســازوکارهای مشــارکت
بــا ابعــاد مختلــف اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی
بهمنظــور تحــول مطلــوب و گام در جهــت توســعه
پایــدار طرحهــای منابــع آب حائــز اهمیــت اســت.
در حقیقــت بــا بهکارگیــری روشهــای صحیــح علــم
ترویــج و جلــب مشــارکتهای مردمــی در محــدوده
پروژههــا موجبــات چیرگــی بــر مشــکالت احتمالــی
پروژههــا فراهــم خواهــد شــد.
ازآنجاییکــه کانــون توجــه دولــت بــه موضــوع
خصوصیســازی و حمایــت از تشــکلهای مردمــی
جلــب شــده اســت ،بنابرایــن مشــارکت مــردم در
ایجــاد تعاونیهــای آب بــران در طرحهــای توســعه
منابــع آب میبایــد موردتوجــه بیشــتری قــرار گیــرد.
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تعاونیهــا وســیله بســیار مناســبی بــرای
ســپردن کار مــردم بــه مــردم اســت و تقویــت
روح مردمســاالری ،مشــارکتهای مرمــی و
خودبــاوری از طریــق ایــن ســازمانهای مردمنهــاد
میســر خواهــد شــد .تعاونیهــا از طریــق واگــذاری
اختیــار بــه مــردم ،توســعه خدمــات اجتماعــی،
تســریع در اجــرای طرحهــای برداشــتن موانــع
پروژههــا حمایــت و حفــظ طبیعــت اشــتغالزایی
و ایجــاد فرصتهایــی بــرای پیشــرفت ،منجــر بــه
رشــد و توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و درنهایــت
بهبــود عملکــرد شــرکتهای تعاونــی میشــوند.
پــس ضــروری اســت بخــش دولتــی بــا حمایتهــا
و پشــتیبانیهای مســتمر از تعاونیهــای نوپــا،
آمــوزش و تقویــت آنهــا ،دســتیابی بــه توســعه
اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی مناطــق اجــرای
طرحهــا را کــه همانــا نیــل بــه اهــداف توســعه
پایــدار منابــع آب اســت را تحکیــم بخشــد.
تجــارب موفــق ورود تعاونیهــا در عرصــه
مدیریــت پروژههــای آبیــاری در ســایر کشــورها،
صحــه بــر ظرفیتهــا و پتانســیل بالقــوه
اینگونــه از ســازمانهای اجتماعــی میگــذارد
کــه حمایتهــا و پشــتیبانی ســازمانهای
دولتــی تــا تقویــت ریش ـههای نوپــای آنهــا را در
عرصــه مدیریــت نویــن منابــع آب ،کامیابــی ایــن
تعاونیهــا را تضمیــن خواهــد نمــود.
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بانکــداری آب بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای
مدیریــت آب تــا کنــون بــه منظــور مدیریــت مســائل
آبــی در نقــاط مختلــف دنیــا بــا تعاریــف متفاوتــی
بــه کار گرفتــه شــده اســت .بررســی شکســت
نهادهــای تشــکیل شــده در مدیریــت بحــران آب
نشــان میدهــد کــه بانــک آب بــرای موفقیــت
بایســتی غیردولتــی بــوده و همچنیــن از ســوی
حاکمیــت رســمیت داشــته باشــد .مدیریــت آب بــه
عنــوان فعالیــت پیچیــدهای کــه بــر اســاس همــکاری
بــا دیگــران اســتوار اســت و تــاش دارد بــه ســمت
اســتانداردهای برتــر خــود از طریــق خیرهــای درونی
آن عمــل دســت یابــد و مدیریــت آب ذاتــاً یــک
عمــل اجتماعــی اســت .مفهــوم بانکــداری اجتماعــی
آب بهعنــوان ابــزار اصــاح ســاختار حکمرانــی
عــاوه بــر اینکــه یــک ســازوکاری اقتصــادی اســت،
یــک ســاختار اجتماعــی نیــز نیــاز دارد .در صــورت
تکــرار ســاختارهای غیــر منعطــف بروکراتیــک کــه
صرفــاً بــر اقتصــاد بهعنــوان هــدف غایــی بانــک
آب تأکیــد میکننــد ،بــه اصــاح رویههــا منجــر
گذشــته نخواهــد شــد .انتظــار مــیرود بانــک
اجتماعــی آب بتوانــد عــاوه بــر تســهیل در اجــرای
قوانیــن حفاظــت از منابــع آبــی بــا شکســتن مقاومت
بــه دلیــل بهرهگیــری از مشــارکت مــردم  ،موجــب
اصــاح قوانیــن متضــاد در کشــور شــده و نهایتـاً بــا
بهکارگیــری حکمرانــی انطباقــی و بــا یادگیــری از
اشــتباهات موجــب دســتیابی بــه امنیــت پایــدار آب،
غــذا و انــرژی بهعنــوان مشــتقات عدالــت (خیــر
درونــی مدیریــت آب) شــود.

برنامهریــزی منابــع آب ،بایــد بــرای واحــد
هیدرولوژیکــی ماننــد حوضــه زهکشــی بهطورکلــی
یــا بــرای یــک زیرحوضــه انجــام شــود .تمــام
پروژههــا و پیشــنهادها توســعه فــردی بایــد توســط
دولتهــا تدویــن شــود و در چارچــوب چنیــن طــرح
کلــی بــرای یــک حوضــه یــا یــک زیــر حوضــه در
نظــر گرفتــه شــود تــا بهتریــن ترکیــب ممکــن از
گزینههــا ایجــاد شــود .ســند خطمشــی تصریــح
میکنــد کــه آب بایــد بــا انتقــال از مناطــق دیگــر،
ازجملــه از یــک حوضــه رودخانــه بــه حوضــه دیگــر،
بــر اســاس دیــدگاه ملــی ،پــس از در نظــر گرفتــن
الزامــات مناطق/حوضههــا ،در دســترس مناطــق
کــم آب قــرار گیــرد .انتقــال آب از رودخانــهای
بــه رودخانــهای دیگــر ،بهویــژه اگــر بــا انتقــال
بیندولتــی همــراه باشــد ،همــواره موضوعــی
حســاس در میــان مــردم و دولتهــا بــوده اســت.
در مــورد عدالــت و عدالــت اجتماعــی ،ایــن سیاســت
مقــرر م ـیدارد کــه تخصیــص آب در یــک سیســتم
آبیــاری بایــد بهگونــهای انجــام شــود کــه تفــاوت
در دســترس بــودن بیــن مــزارع ســرآب و پایــاب
و بیــن مــزارع بــزرگ و کوچــک حــذف شــود .بــا
اتخــاذ سیســتم توزیــع چرخشــی آب و تأمیــن آب
بهصــورت حجمــی ،مشــروط بــه ســقفهای معیــن.
بــرای اجــرای برنامــه فــوق ،ســند خطمشــی تصریــح
میکنــد کــه ســازمانهای مناســب بایــد بــرای
توســعه برنامهریزیشــده و مدیریــت یــک حوضــه
رودخانــه بهعنــوان یــک کل ایجــاد شــود .ایــن
سیاســت آب را بهعنــوان یــک منبــع طبیعــی اصلــی،
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یــک نیــاز اساســی انســان و یــک دارایــی ملــی گرانبهــا میشناســد .در ایــن سیاســت مقررشــده
اســت کــه در برنامهریــزی و بهرهبــرداری از ســامانهها اولویتهــای تخصیــص آب بــه شــرح
زیــر باشــد .آب آشــامیدنی آبیــاری نیــروی آبــی ناوبــری صنعتــی و مصــارف دیگــر بااینحــال،
ایــن اولویتهــا ممکــن اســت در صــورت لــزوم در مناطــق خاصــی بــا
توجــه بــه مالحظــات خــاص منطقــه اصــاح شــوند .ایــن سیاســت
تصریــح میکنــد کــه امکانــات آب آشــامیدنی کافــی بایــد بــرای کل
جمعیــت ،چــه در مناطــق شــهری و چــه در روســتاها فراهــم شــود.
پروژههــای آبیــاری و چندمنظــوره بایــد همــواره شــامل یــک جــزء
آب آشــامیدنی باشــد ،هــر جــا کــه منبــع جایگزینــی بــرای آب
آشــامیدنی وجــود نداشــته باشــد .آب آشــامیدنی موردنیــاز
انســان و دام بــرای تمامــی طرحهــای آبیــاری تأمیــن
شــود .ایــن سیاســت همچنیــن مقــرر مــیدارد
کــه توســعه اقتصــادی و فعالیتهایــی ازجملــه
توســعه کشــاورزی ،صنعتــی و شــهری بایــد بــا
توجــه بــه محدودیتهــای اعمالشــده توســط
پیکربنــدی دسترســی بــه آب برنامهریــزی شــود.
بایــد منطقــه بنــدی آبــی کشــور وجــود داشــته
باشــد و فعالیتهــای اقتصــادی نیــز بــر اســاس ایــن
منطقــه بنــدی هدایــت و تنظیــم شــود .اجــرای رهنمودهــای
خطمشــی توســط شــورای ملــی منابــع آب نظــارت میشــود
کــه همــه وزرای ارشــد در آن عضویــت دارنــد و نخســتوزیر
ن اســت .هیئــت ملــی آب بــه ریاســت دبیــر ،وزارت
رئیــس آ 
تسیستذتسییتستســس
منابــع آب اتحادیــه و نماینــدگان همــه ایالتهــا بــه شــورا کمــک میکننــد.
هیئــت ملــی آب تاکنــون تعــدادی از اســناد تاکنــون تعــدادی از اســناد خطمشــی را در مــورد مســائل مربــوط
بــه آب بــرای بررســی شــورای ملــی منابــع آب نهایــی کــرده اســت.
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هیدرولوژی اجتماعی؛
نظام درک بین آب و محیط پیرامون

.

مسعود پورغالم آمیجی
دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

توجــه بــه نقــش مؤلفههــای اجتماعــی بــر
تعامــات آبــی از ملزومــات شــناخت و مطالعــه
شــرایط پویــای حاکــم بــر مســائل آبــی اســت.
تفــاوت در ویژگیهــای فرهنگــی و هویتــی جوامــع
منجــر بــه ایجــاد نگرشهــا و ارزشهای متعــددی در
مواجهــه بــا مســائل آبی شــده اســت .باوجــود اهمیت
بســزای نقــش هویــت اجتماعــی بــر تعامــات آبــی،
ایــن مســئله در مدیریــت منابــع آب مــورد غفلــت
جــدی واقعشــده اســت .بســیاری از چالشهایــی
کــه جهــان امــروزه بــا آنهــا دس ـتبهگریبان اســت
را میتــوان بــا درک رونــد توســعهای کــه جوامــع
از گذشــته تابهحــال طــی کردهانــد ،بهتــر شــرح
داد .عبــارات و اصطالحــات چنــدی بــرای بیــان
ارتبــاط متقابــل بیــن انســان و طبیعــت در متــون
و نگاشــتههای محققیــن آمــده اســت از قبیــل:
هیدرولـ�وژی اجتماعـ�ی و هیـ�درو اجتماعـیی (�Herre
.)ra-Franco t al., 2021; Krol et al., 2022

در هیدرولــوژی اجتماعــی ،انســان بهعنــوان یــک
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عنصــر پویــای عصــر آنتروپوســن ،وارد محاســبات
چرخــه آبــی شــده و تأثیراتــی کــه بــر چرخــه آبــی
میگــذارد و میپذیــرد ،در محاســبات مدنظــر قــرار
میگیــرد.
مطالعــات پیرامــون مفهــوم هیدرولــوژی اجتماعــی از
 ۲۰۱۲بــه بعــد و پــس از مقالــه مشــهور ســیواپاالن
و همکارانــش ( )Sivapalan et al., 2012تحــت
عنــوان "هیدرولــوژی اجتماعــی :علمــی جدیــد
از انســان و آب" آغــاز شــد .ســیواپاالن در ایــن
مقالــه درصــدد ایجــاد درکــی دینامیــک و همــکاری
تعاملــی (متقابــل) ســامانههای بههمپیوســته
آب و انســان اســت کــه شــامل اثــرات و دینامیــک
تغییــرات در اســتانداردها و ارزشهــای اجتماعــی
و نیــز رفتارهــای سیســتم همچــون نقــاط اوج و
مکانیســمهای بازخــوردی اســت کــه برخــی از
آنهــا میتواننــد پیشبینینشــده و یــا ناشــی
از عکسالعملهــای غیرخطــی بیــن فرآیندهــای
رخداده در مقیاسهــای مختلــف مکانــی و زمانــی
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باشــند .بنابرایــن ،هیدرولــوژی اجتماعــی عبــارت
اســت از دانــش تأثیــرات انســانی بــر هیدرولــوژی و
تأثیــر چرخــه آبــی بــر ســامانههای اجتماعــی بشــر.
چراکــه ســامانههای آبهــای شــیرین وابســتگی
نزدیکــی بــه ســامانههای اکولوژیکــی ،اجتماعــی و
ژئومورفولوژیکــی دارنــد و در هــر مقیــاس زمانــی کــه
اندکــی بیــش از چنــد دهــه باشــد ،بایــد روشهــای
مربــوط بــه ایــن علــوم را در هیدرولــوژی نیــز ادغــام
نمــود تــا بررســیهای عمیقتــر هیدرولوژیــک
ممکــن گــردد ( .).Thompson et al, 2013انســانها
ســامانههای رودخانههــا ،دریاچههــا و ســطوح
ســیالب گیــر را از قــرون بســیار قبــل تغییــر داده
و همچنــان ایــن تغییــرات در حــال انجــام هســتند.
هــدف در مدیریــت امــروزه ســامانههای آبــی،
تعریــف راهکارهــای میانرشــتهای جدیــد اســت،
چراکــه عملیــات مهندســی آب کــه تنهــا مبتنــی بــر
ســودآوری بــوده ،منجــر بــه ایجــاد مشــکالت فراوانی
شــده اســت .داشــتن یــک پیشبینــی خــوب از
رخدادهــای جــدی آتــی بــرای مهندســی رودخانــه،
الزامــی بــوده و کمیتهــای هیدرولــوژی تاریخــی از
چنیــن رخدادهایــی را میتــوان در تخمیــن تقریبــی
رخــداد مجــدد آنهــا در آینده مورداســتفاده قــرارداد
( .)Craciunescu et al., 2010نیــاز بــه ترکیــب و
تجمیــع ایــن دیدگاههــا مکــررا ً بهعنــوان راهــکاری
مؤثــر از طــرف علــوم مختلــف مورداشــاره و همچنین
از طــرف بســیاری ســازمانهای مرتبــط بــا آب ماننــد
( HELPهیدرولــوژی بــرای محیطزیســت ،زندگــی و
سیاســتگذاری) ،یونســکو ،و دســتورالعمل آب در
اتحادیــه اروپــا نیــز موردبررســی قرارگرفتــه اســت.
در مفهــوم هیدرولــوژی اجتماعی ،افزایش همیشــگی
تأثیــر انســان بــر چرخــه آب بــه همــراه نقــش مهــم
آب بهعنــوان منبــع شــکلدهنده جوامــع انســانی
بــه الگویــی میانجامــد کــه در اثــر آن ،بازخوردهــای
بیــن انســان -آب ،و آب-ســکونتگاههای طبیعــی ،بــه

روابــط دوطرفــهای تبدیــل میشــود کــه در اصــل
چهارچــوب مطالعــات اجتماعــی -زیس ـتمحیطی را
شــکل میدهــد ( .)Widlok et al., 2012بنابرایــن،
هیدرولــوژی اجتماعــی نهتنهــا بازخوردهــای
جوامــع انســانی را بــا چرخــه هیدرولوژیــک بــه
تصویــر میکشــد ،حتــی تحقیقاتــی نیــز در زمینــه
دخالــت عامــل جنســیت در مدلســازیهای
هیدرولــوژی اجتماعــی را نیــز بــه منصــه ظهــور
میرســاند ،چراکــه نــوع برخــورد زنــان و مــردان
در مــورد منابــع آبــی متفــاوت اســت و بــه دلیــل
چالــش موجــود در مدلهــای رایــج در عــدم توانایــی
دخالــت عامــل انســانی ،تفــاوت جنســیت نیــز در
مدلهــا وارد نمیشــد ( .)Baker et al., 2015در
یــک تعریــف کلــی و کاربــردی میتــوان گفــت کــه
هیدرولــوژی اجتماعــی مفهومــی اســت بــرای اخــذ
تصمیــم بهمنظــور ایجــاد اطمینــان از دسترســی بــه
منابــع ایمــن و کافــی آب و ایجــاد محافظــت در برابــر
رخدادهــای حــدی هیدرولوژیــک .مدیریتــی کــه بــر
مبنــای ســامانههای هیدرولوژیکــی بناشــده باشــد،
بهطــور فراینــدهای بــه یــک پیشزمینــه علمــی
نیــاز دارد کــه نهتنهــا بــه فرآیندهــای هیدرولوژیکــی
در ســامانههای طبیعــی واقــف باشــد ،کــه اثــرات
قدیمــی و حــال حاضــر مداخــات انســانی را نیــز در
بربگیــرد.
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چهارچــوب وســیع تئوریکــی
کــه توســط ســیواپاالن و
همکارانــش (Sivapalan et
 )al., 2014بــرای هیدرولــوژی
اجتماعــی ارائــه شــد ،شــامل
ســه جنبــه مهــم ســامانههای
هیدرولــوژی اجتماعــی اســت)1( :
ســاختارها و دینامیکهــای چندگانــه
ســامانههای آبــی )2( ،برآمدهــای سیســتم
در قالــب رفــاه بشــری کــه در مقیاسهــای
فیزیکــی و ســطوح حکمرانــی ظاهــر میشــود
و ( )3اهــداف هنجــاری شــخصی و اجتماعــی در
خصــوص محافظــت ،پایــداری و اســتفاده از آب.
ایــن چهارچــوب تئوریــک بازخوردهــای بیــن
انســان و ســامانههای آبــی را بهصــورت صریــح
شــکل میبخشــد و بــه مــا کمــک میکنــد تــا
گذشــته ،حــال و آینــده را تشــریح و مســیرهای
پایــدار آتــی را بــا در نظــر گرفتــن تکامــل همــگام
آنهــا روشــن ســازیم.
بنابرایــن آنچــه مســلم اســت اینکــه فشــار انســانها
بــر ســامانههای آبــی در حــال افزایــش اســت و الزم
اســت تصمیماتــی آگاهانــه بــر اســاس حقایــق علمی
جهــت کاهــش یــا بهینهســازی ایــن تأثیــرات کــه
میتواننــد دامنــهای از ســطح اجــرای محلــی تــا
تأثیــر جهانــی داشــته باشــند ،اتخــاذ گــردد .بــر
همیــن اســاس ،مطالعــات هیدرولــوژی اجتماعــی
کــه از ســال  2012بــه بعــد توســط محققیــن در
ردهبندیهــای مختلــف انجــام شــد ،در ســه مســیری
کــه خــود ســیواپاالن پیشبینــی کــرده بــود ،ادامــه
یافــت (:)Sivapalan et al., 2012

* هیدرولوژی اجتماعی تاریخی:
ایــن نــوع از مطالعــات بهطورکلــی بــه مطالعــه
تاریخهــای دور و نزدیــک آب-انســان ،نقــش آب در

چارچوب سازمانی هیدرولوژی اجتماعی

ظهــور و افــول تمدنهــا ،مدیریــت و حکمرانــی آب
در تاریــخ جوامــع و ف ّناوریهــای بشــری در راســتای
مدیریــت آب میپردازنــد .ســطح تحلیــل در ایــن
رده از مطالعــات ،کالن اســت.
* هیدرولوژی اجتماعی مقایسهای:
مقایســه تشــابهات و تفاوتهــا در مدیریــت و مصــرف
آب در مکانهــای مختلــف ،مطالعــه تطبیقــی
تعامــات انســان-آب بــا توجــه بــه الیههــای
مختلــف اجتماعی-اقتصــادی ،اقلیمــی ،و جغرافیائــی
و ترســیم تفاوتهــای مکانــی و منطقـهای از اهــداف
اصلــی ایــن محــور بــه شــمار میآیــد کــه ســطح
تحلیــل نیــز در آن متوســط قلمــداد میشــود.
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* هیدرولوژی اجتماعی فرآیندی:
انجــام تحلیلهــای زمانی-مکانــی در ســطح
ســامانههای کوچکمقیــاس  /حوضــهای ،انجــام
بررســیهای علــی و تولیــد اطالعــات در خصــوص
فرایندهــای هیدرولوژیک-جامعــه شــناختی جهــت

درک کارکــرد سیســتم انســان-آب در حــال حاضــر
و پیشبینــی مســیر تغییــرات احتمالــی در آینــده
از مهمتریــن اهــداف ایــن محــور اســت کــه ســطح
تحلیــل آن نیــز خــرد بهحســاب میآیــد.

نتیجهگیری

بخش پنجم :هیدرولوژی اجتامعی :؛ نظام درک بین ...

کالم آخــر اینکــه بایــد بپذیریــم انســان هــم
عامــل توســعه و هــم هــدف توســعه اســت و لــذا
در هیــچ زمینــهای امــکان ایجــاد توســعه پایــدار
میســر نخواهــد بــود مگــر از طریــق توجــه جــدی
بــه عامــل انســانی و مشــارکت فعــال و مســئوالنه
او در برنامههــای توســعه" .بالداســار" در همیــن
رابطــه یکــی از موانــع مهــم رســیدن بــه اهــداف
توســعه پایــدار صنعــت آب را پیشــرفت ف ّناورانــه
وســیع در بخــش آب و بــه همــان میــزان نقصــان
در مطالعــات جامعهشــناختی ایــن بخــش میدانــد
کــه هیدرولــوژی اجتماعــی میتوانــد راهگشــای
مناســبی در ایــن زمینــه باشــد (Di Baldassarre et

 .)al., 2019بنابرایــن ضــروری اســت تــا بــرای حــل
تعارضــات و یافتــن اســتراتژیهای میانهروتــر کــه
رقابــت بیــن انســان و اکوسیســتمهای طبیعــی
را بهدرســتی مدلســازی نماینــد ،هیدرولــوژی
اجتماعــی بخــش مهمــی از مدســازیهای پیشــرو را
تشــکیل دهــد .بنابرایــن مفاهیمــی همچــون نقــش
هیدرولــوژی اجتماعــی در كشــاورزی ،مديريــت
كاربــری اراضــی و حفــظ محیطزيســت ،نقــش
هیدرولــوژی اجتماعــی در تبییــن رابطــه انســان،
ســیالبها و خشکســالیها و نقــش هیدرولــوژی
اجتماعــی در مدلســازی بایــد ســرلوحه تصمیــم
گیــران و سیاســتگذاران عرصــه آب قــرار گیــرد.
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مالحظات چندوجهی در
طرحهای انتقال آب بین حوضهای

.

امید رجا

دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

6
بخش

مقدمه

بخش ششم :مالحظات چندوجهی در انتقال آب بین حوضهای

توزیــع نابرابــر مکانــی و زمانــی منابــع آب،
امــکان دسترســی بــه آب موردنیــاز بــرای مصــرف در
منطقههــای مختلــف را کاهــش داده اســت .بــرای
نمونــه ،قــار ه آســیا بــا داشــتن  60درصــد جمعیــت
جهــان 35 ،درصــد از منابــع آب شــیرین جهــان را
داراســت .برعکــس ،حوضــ ه رودخانــه آمــازون بــا
داشــتن  0 /4درصــد جمعیــت جهــان 1 3 ،درصــد
ذخیرههـ�ای آب را در خـ�ود جـ�ایداده اسـ�ت( (�Sam
 .)ani, 2005توزیــع ناهمگــون زمانــی و مکانــی بــارش
و روانــاب در حوضههــاي آبریــز منجــر بــه پراکنــش
قابلتوجــه منابــع آب قابلدســترس در مناطــق
مختلــف ایــران شــده اســت .الگــوی متعــارف
تأمیــن آب بــرای مصــرف در بخشهــای مختلــف
از طریــق برداشــت مســتقیم از منابــع آب (ســطحی
و زیرزمینــی) در شــرایطی اســت کــه منابــع آب
قابلدســترس متناســب بــا نیازهــای منطقــه
باشــد .تأمیــن آب موردنیــاز شــهری ،صنعتــی و
کشــاورزی و حقابــه موردنیــاز محیطزیســت و
بومشــناختی و ایجــاد تعــادل منطقــهاي متناســب
بــا نیازهــاي توســعه مســتلزم دسترســی بــه منابــع

آب مطمئــن و پایــدار اســت (رجــا و پارســینژاد،
 .)1399متناســب بــا پیشــی گرفتــن میــزان تقاضــا
بــر عرضــه در دهههــای اخیــر ،بــه گزینههــای
مختلــف مدیریتــی و تأمیــن منابــع آب نیــز توجــه
شــده اســت .گزینــه انتقــال آب بیــن حوضـهای یکــی
از گزینههــای غیرمتعــارف تأمیــن آب اســت (شــکل
 .)1بررســیها نشــان داده اســت انتقــال آب بیــن
حوضــهای در مقیاسهــای مرزهــای بینالمللــی،
ملــی و منطقــهای بعضــاً بهعنــوان راهــکاری بــرای
جبــران کمبــود آب ،تأمیــن افزایــش تقاضــا در
بخشهــای کشــاورزی ،صنعــت ،برقآبــی و شــهری
و تحقــق توســعه اقتصــادی و اجتماعــی و احتمــاالً
بهعنــوان یــک ابــزار کلیــدی بــرای مدیــران آب
در آینـ�ده موردتوجـ�ه قـ�رار گرفتـ�ه اسـ�ت( (�Rolla
 .)son et al., 2021; Wang et al., 2021انتقــال بیــن
حوضـهای آب از یــک حوضــه آبریــز دارای آب مــازاد
بــر مصــرف (مبــدأ) بــه حوضــه مواجــه با کمبــود آب
(مقصــد) بــرای رســیدن بــه هدفهــای گوناگــون
اســت (ضرابــی و همــکاران.)1386 ،
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شکل  -1نمونهای از طرحهای انتقال آب بین
حوضهای در ایران

پیشــینههایی تاریخــی از مدیریــت منابــع آب در
مــورد طرحهــای انتقــال آب از دیربــاز وجــود دارد.
یکــی از مهمتریــن ایــن طرحهــا ،ســامانه ذخیــره
و انتقــال کریــت طبــس اســت .از  650ســال پیــش
مــردم منطقــه طبــس باهــدف تــداوم بقــا در اقدامــی
جســورانه ،ســامانهای جامــع بــرای مدیریــت منابــع
آب طراحــی و اجــرا کردنــد کــه اکنــون میتوانــد
نمونــهای عالــی از تالشهــای خالقانــه بشــر و
الهامدهنــده مهندســان آب در سراســر جهــان
باشــد .اجــزای اصلــی ســامانه یکپارچــه گفتهشــده
در کوهســتانهای صعبالعبــور شــمال غربــی شــهر
طبــس عبارتانــد از بلندتریــن ســد وزنــی قوســی
و مرحل ـهای دنیــا بــه مــدت  550ســال (تــا ابتــدای
قــرن بیســتم) در منطقــه کریــت باهــدف ذخیــره
جریــان فصلــی رودخانــه کریــت و کانــال ترکیبــی
هدایــت جریــان تنظیمــی از ســد از طریــق قنــات
و نهــر روبــاز تــا روســتای کریــت بــه طــول 26
کیلومتــر.
ایــن ســد ،آب رودخانــه کریــت را بــرای مزرعههــای
روســتای کریــت تنظیــم کــرده اســت .بعــد از ســد،
آب رودخانــه از یــک دره تنــگ بــه طــول  5کیلومتــر
عبــور میکنــد و پــس از انحــراف از یــک قنــات
وارد دشــت میشــود و ازآنجــا بــا کانــال بــه روســتا
انتقــال مییابــد .از دیگــر طرحهــاي انتقــال آب
بيــن حوضــهاي در دهــه اخیــر ميتــوان بــه تونــل
بهشــتآباد بــراي انتقــال آب رودخانــه بهشــتآباد
در اســتان چهارمحــال بختیــاری بــه زاینــدهرود در
اســتان اصفهــان اشــاره کــرد .هــدف اصلــی از اجــرای
ایــن طــرح ،توســعه کشــاورزی و تأمیــن آب موردنیاز
صنعــت و کشــاورزی اصفهــان ،یــزد و کرمــان تــا ۲۰
ســال آینــده اســت.
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تونلهــاي کوهرنــگ بهمنظــور انتقــال آب از
سرشــاخههاي کارون در اســتان چهارمحــال و
بختیــاری بــه زاینــدهرود ،انتقــال آب گالب از
ســد زاینــدهرود بــه کاشــان ،تونــل انتقــال آب از
شــاخههاي رودخانــه دز بــه رودخانــه قــم رود،
انتقــال آب ســد طالقــان بــه دشــت قزويــن از طریــق
کانــال زیــاران و انتقــال آب رودخانــه ســيروان بــه
دشــت زهآب بــا یکبنــد انحرافــي از دیگــر طرحهــا
میباشــند (صادقــی و همــکاران.)1395 ،
اگرچــه قدمــت طرحهــای انتقــال آب در دنیــا بــه
صدهــا ســال پیــش برمیگــردد ولــی ضــرورت
اجــرای طرحهــا از  200ســال پیــش تاکنــون
بیشــتر احســاس شــده اســت .اوج طراحــی و اجــراي
پروژههــاي عظیــم انتقــال آب در کشــورهاي
صنعتــی و پیشــرفته بــه دهههــاي  1960و 1970
بازمیگــردد کــه دهــه  1970میــادي نقطــه عطفــی
اســت در مدیریــت منابــع آب در جهان .انتقــال آب از
یــک حوضــه بــه حوضــه دیگــر در بعضــی از کشــورها
ازجملــه در ایاالتمتحــده آمریــکا ،شــوروي ســابق و
چیــن یکــی از راههــاي معمــول تأمیــن منابــع آب
حوضههــاي مواجــه بــا کمآبــی بــوده اســت.
انتقــال آب بیــن حوض ـهای در شــرایط و بخشهــای
مختلــف جهــان باهدفهــا و رویکردهــای متفــاوت
بــوده اســت .پیامدهــای ناشــی از طرحهــای بــزرگ
انتقــال آب بیــن حوضهای موضــوع بســیار پیچیدهای
اســت .ایــن انتقــال در کوتاهمــدت ممکــن اســت
چارهســاز باشــد ،امــا در درازمــدت میتوانــد
پیامدهایــی متعــدد ،منفــی یــا مثبــت ،ازجملــه
مســائل فنــی و هیدرولوژیکــی و همچنیــن سیاســی،
اجتماعــی ،محیطزیســتی و اقتصــادی در برداشــته
باشــد (.)Davies et al., 2007

در برنامــه چهــارم توســعه کشــور ،افــزون بــر
الگوهــای تصمیمگیــری تکمحــوری متــداول
(اقتصــادی ،مالــی) ،بــه دیگــر عــوارض پیامدهــای
ناشــی از اجــرای طرحهــای کالن ماننــد رعایــت
معیارهــای محیطزیســتی ،انســانی ،اجتماعــی،
اقتصــادی ،سیاســی ،امنیتــی و مالــی توجــه شــده
اســت .در مــورد طرحهــاي انتقــال آب بيــن
حوضــهاي در كشــور ،در بنــد (ه) مــاده ()17
قانــون برنامــه چهــارم توســعه اقتصــادي ،اجتماعــی
و فرهنگــی بهطــور مشــخص آمــده اســت كــه
طرحهــاي انتقــال آب بیــن حوضــهاي افــزون بــر
رعایــت حقــوق بهرهگیــران در تأمیــن نیازهــاي
مختلــف ،بایــد توجیهــات فنــی ،اقتصــادي ،اجتماعی
و زیســتمحیطی و منافــع ملــی از دیــدگاه توســعه
پایــدار موردنظــر قــرار گیــرد .پیچیدگــی مســئله
در بررســی طرحهــای انتقــال آب بیــن حوضــهای
در ایــن اســت کــه نــوع و اثربخشــی پیامدهــای
ناشــی از اجــرای اینگونــه طرحهــا بهطــور کامــل
متفــاوت و بهاصطــاح مــوردی اســت و در بســیاری
از موردهــا میتوانــد متناقــض باشــد .بســیاری از
عاملهــای مؤثــر در تصمیمگیــری دربــاره اهمیــت
و اولویــت اجــرای طــرح بــه الــزام بهصــورت کمــی
قابــل بــرآورد نیســت و درنتیجــه وزن و ســهم هــر
یــک از پیامدهــای ناشــی از اجــرای طــرح بهراحتــی
قابلمقایســه بــا اثرهــای متقابــل نیســت (رجــا و
پارســینژاد1399 ،؛ .)Zhuang et al., 2016
ایــن تفاوتهــا افــزون بــر موقعیــت مکانــی تابعــی از
شــرایط زمانــی نیــز اســت و درنتیجــه بــر پیچیدگــی
دربــاره برآینــد اثرهــای متقابــل میافزایــد .بــرای
نمونــه میتــوان بــه پیامدهــای کیفــی آب و آلودگــی
منابــع آب ســطحی و زیرزمینــی (;Woo et al., 2021
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 ،)Zhao et al., 2021تغییــر اقلیــم ،بــه خطــر افتــادن
فرهنگهــا و مهاجــرت ( )Wang et al., 2021فــر
انتقــال گونههــای مهاجــم و آلودگــی ناشــی از آنهــا
و کاهــش یــا از بیــن رفتــن زیســتبوم طبیعــی و
آبــی (جاذبــه گردشــگری ،حیاتوحــش ،پارکهــا،
موجودهــا و گیاهــان آبــزی) اشــاره کــرد (Xiang et
 )al., 2022کــه ممکــن اســت ایــن مــوارد اثرهــای
منفــی و مثبــت بــرای حوضــه مبــدأ و مقصــد در
برداشــته باشــد .ازایــنرو وزن دهــی اثربخشــی
هــر یــک از عاملهــای مؤثــر و مقایســه آنهــا در
جهــت اتخــاذ نتیجــه نهایــی از دیدگاههــای مختلــف
میتوانــد متفــاوت باشــد و حتــی ممکــن اســت بــه
جمعبندیهــای متناقــض دربــاره لــزوم و اهمیــت
اجــرای طــرح منجــر شــود.

شکل  -2مالحظات و دیدگاههای مهم در طرحهای
انتقال آب بین حوضهای
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در بررســی لــزوم و اهمیــت اجــرای پروژههــای
انتقــال آب بیــن حوضــهای دیدگاههــای متعــدد
اعــم از اقتصــادی ،اجتماعــی ،هیدرولوژیکــی،
محیطزیســتی ،سیاســی و فنــی بــا اثرهــای متقابــل
وجــود دارد (شــکل .)2
در یــک مطالعــه ،دیدگاههــای متعــدد مثبــت
و منفــی اقتصــادي ،اجتماعــی ،محیطزیســتی،
هیدرولوژیکــی ،فنــی و سیاســی در حوضههــای
مبــدأ و مقصــد در تصمیمگیــری و برنامهریــزی
طرحهــای انتقــال آب بیــن حوضــه بــر اســاس
بازخوردهــای استخراجشــده از اطالعــات و
بررسـیهای متعــدد در کشــورهای مختلــف بررســی
و واکاوی شــده اســت (رجــا و پارســینژاد.)1399 ،
در حالــت کلــی ،انتقــال آب بیــن حوضــهاي
راهــکاری ســازهاي بــرای مقابلــه بــا معضــل
بحــران آب در منطقــهای خــاص از راه انتقــال آب

از منطقــهای دیگــر دارای آب مــازاد اســت .ایــن
راهــکار بایــد ضمــن برقــرار کــردن تــوازن در توزیــع
آب در حوضــه مبــدأ ،زمینههــای الزم را بــرای
تأمیــن آب در حوضــه مقصــد فراهــم کنــد .در
توجیهپذیــری طرحهــای انتقــال بیــن حوضــهای
آب بایــد چالشهــا و پیامدهــای مثبــت و منفــی و
دیدگاههــای اقتصــادي ،اجتماعــی ،محیطزیســتی،
هیدرولوژیکــی ،فنــی و سیاســی ناشــی از اجــرای
طــرح در دو حوضــه مبــدأ و مقصــد مدنظــر قــرار
گیــرد .بررس ـیها نشــان دادهانــد اجــرای هــر طــرح
اثرهــای مثبــت و منفــی متعــدد و گاهــی غیرهمســو
بــرای هــر یــک از دو حوضــه مبــدأ و مقصــد خواهــد
داشــت؛ اثرهــای منفــی طــرح بــرای یــک حوضــه
میتوانــد دربرگیرنــده اثرهــای مثبــت بــرای حوضــه
دیگــر باشــد (رجــا و پارســینژاد1399 ،؛ Annys et
.)al., 2019
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همچنیــن ،بررســیها نشــان میدهنــد ترکیــب
و نقــش هــر یــک از دیدگاههــای موجــود در
ارزیابــی و توجیهپذیــری طرحهــای انتقــال آب
متناســب بــا شــرایط خــاص هــر طــرح متفــاوت
اســت .پیچیدگــی مســئله در ایــن اســت کــه ســهم
و اثربخشــی و تعیینکنندگــی عوامــل مؤثــر ،در
واکاوی توجیهپذیــری اجــرای طرحــی مشــخص
لزومــاً قابلتعمیــم بــه طــرح یــا طرحهــای دیگــر
نیســت.
بهطورکلــی برآوردهــاي اقتصــادي و منطق ـهاي بایــد
متناســب بــا میــزان آب مــازاد بــر مصــرف در حوضــه
مبــدأ باشــد .در ایــنصــورت واکاویهــای اقتصــادي
مبتنــی بــر هزینــه انتقــال هــر مترمکعب آب با ســود
حاصــل از انتقــال آن خواهــد بــود .ارزیابــی جامــع
پیامدهــاي اجتماعــی و فرهنگــی بایــد نشــان دهنــد
باوجــود اثرهــای منفــی در حوضــه مبــدأ یــا مقصــد
( ،)Wang et al., 2021ســطح معقولــی از قطعیــت
برآینــد اثرهــای مثبــت وجــود خواهــد داشــت؛
بنابرایــن چنانچــه ارزیابیهــای اولیــه بیانگــر اثــر
منفــی اجتماعــی اجــرای طــرح در حوضــه مبــدأ یــا
در طــول مســیر باشــد ،اجــرای طــرح توجیهپذیــر
نخواهــد بــود .بــه عبارتــی راز موفقیــت طرحهــاي
انتقــال آب ،کســب رضایــت همــه ذینفعــان اســت
و منافــع خالــص ناشــی از اجــراي طــرح بایــد
دربرگیرنــده منافــع درازمــدت و پایــدار ذینفعــان در
هــر دو حوضــه مبــدأ و مقصــد باشــد (Annys et al.,
.)2019; Erwin et al., 2022
طــرح نبایــد اثــر منفــی زیــاد و غیرقابلجبــران بــر
پایــداری محیطزیســت داشــته باشــد .ارزیابــی جامــع
پیامدهــاي محیطزیســت نشــان خواهنــد داد کــه
طــرح انتقــال آب بیــن حوض ـهای پیامدهــای منفــی
در هــر دو حوضــه نداشــته باشــد (رجــا و پارسـینژاد،
1399؛  .)Rollason et al., 2021همچنيــن بــا
مشــخص کــردن حقابههــای منطقــه مبــدأ و رژيــم

طبيعــي رودخانــه و مناطــق پاییندســت میتــوان
از اثرهــای منفــی بومشــناختی و هیدرولوژیکــی در
حوضههــای مبــدأ و مقصــد کاســت (Marak et al.,
.)2020
بــا اعــام یــا تدویــن برنامــه و بررســی دقیــق جوانــب
اجــراي طرحهــاي انتقــال آب بيــن حوضــهاي،
دیدگاههــای سیاســی و غیــر فنــی نمیتوانــد دخیــل
باشــد .همچنیــن بــدون تحريــك جــو عمومــي،
رعایــت انصــاف ،عدالــت اجتماعــی و منافــع پایــدار
ملــی بایــد مدنظــر قــرار گیــرد (رجــا و پارس ـینژاد،
)1399؛ اســتفاده از آب بــه عنــوان یــک مکانیســم
سیاســی ،منجــر بــه اولویتبنــدی نامناســب منافــع
اقتصــادی و مشــارکت نابرابــر ذینفعــان میشــود
( .)Wang et al., 2021بنابرایــن ،نتیجههــا اهمیــت
بررســی همهجانبــه هرگونــه طــرح انتقــال آب بیــن
حوضــهای را در کشــور نشــان میدهــد.
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جنبههــای مورداشــاره در ایــن بررســی محــدود بــه
طرحهــای انتقــال آب بیــن حوض ـهای مورداشــاره
در ایــن مطالعــه اســت؛ بنابرایــن ،مثبــت یــا منفــی
بــودن موردهــای گفتهشــده بــه الــزام قابلتعمیــم
بــه دیگــر طرحهــای انتقــال آب مشــابه نیســت.
طرحهــا جوانــب متعــدد و گاهــی غیرهمســو
دارنــد .تصمیمگیــری بــرای اجــرای هــر طــرح
بــه اولویتبنــدی و وزن دهــی هــر یــک از ایــن
شــاخصها برمیگــردد کــه در هــر مــورد بهطــور
مجــزا بایــد بررســی و واکاوی شــود و چهبســا
صاحبنظــران بخشهــای مختلــف بهاتفــاق نظــر
و جمعبنــدی جامعــی در اثربخشــی طــرح نرســند.
بررســیها درزمینــۀ طرحهــای مدیریــت منابــع
آب و انتقــال آب بیــن حوضــهای نشــان میدهــد
کــه شــاخصها ،مبانــی و حتــی معیارهــای ارزیابــی
ایــن پروژههــا در کشــورهای مختلــف جهــان
بســیار متنــوع اســت .اینگونــه طرحهــا باوجــود
رفــع کمبودهــا در حوضــه مقصــد میتوانــد منشــأ
تغییرهــای زیــادي در حوضههــاي مبــدأ و مقصــد
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باشــد کــه بایــد از دیدگاههــاي مختلــف ارزیابــی
شــوند.
ازایــنرو ،پیــش از طراحــی ،برنامهریــزی و
عملیاتــی کــردن پروژههــای انتقــال آب بیــن
حوضــهای در هــر منطقــه ،شــناخت کامــل از
وضعیــت و پتانســیل منطقــه و بررســی دلیلهــا
و وضعیــت اجرایــی پروژههــای موفــق و ناموفــق
الزامــی خواهــد بــود و رعایــت دیدگاههــای فنــی،
اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و محیطزیســتی
بــرای هــر دو حوضــه مبــدأ و مقصــد پیشنیــاز
بررســی و توجیهپذیــری اینگونــه طرحهاســت.
بهطورکلــی بایــد ســازماندهی طــرح و برنامــه
موردنظــر بــا تفکــر منســجم و نهادینــه و نیــز
بــا پشــتوانه قانونــی الزم بــرای پیگیــري ،نظــارت
دقیــق بــر اجــرای طرحهــای انتقــال آب بیــن
حوضــهای همــراه باشــد .كارايــي پروژههــاي
انتقــال آب بيــن حوضــهای درگــرو نگــرش
جامــع بــه اصــول مديريــت يكپارچــه منابــع
آب و شــناخت دقیــق نيازهــاي حوضــه مقصــد
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بخش ششم :مالحظات چندوجهی در انتقال آب بین حوضهای

اســت کــه بایــد بــا شناســايي وضعیــت موجــود و
پيشبينــي پیامدهــای آتــي و درازمــدت اجــرای
طــرح در حوضــه مبــدأ بــا توجــه بــه كليــه جوانــب
اقتصــادي ،اجتماعــي ،فرهنگــي ،هیدرولوژیکــی،
محیطزیســتی ،سیاســی و فنــی و بــا تکیهبــر
مفهــوم توســعه پايــدار همــراه باشــد.
رشــد روزافــزون جمعیــت ،توســعه صنعــت و
شهرنشــینی و بــاال رفتن ســطح رفــاه عمومی منجر
بــه افزایــش تقاضــای آب ،کاهــش کیفیــت منابــع
محــدود آب ،خشــک شــدن تاالبهــا و دریاچههــا
در اثــر تغییرهــای اقلیمــی و فعالیتهــای انســانی
شــده اســت.
هزینههــای بــاالی تأمیــن آب ایجــاب میکنــد
بهمــوازات بررســی گزینههــای قابــل مناقشــه و
هزینهبــر طرحهــای انتقــال آب بیــن حوضــهای،
مدیریــت کالن منابــع آب بــه ســمت مدیریــت

تقاضــا و مصــرف و برنامههــای صرفهجویــی آب
و اصــاح الگوهــای مصــرف آب و قانونمنــد کــردن
رفتــار مصرفکننــدگان آب بهعنــوان راهحلهــای
کمهزینــه ،پایــدار و قابلاعتمــاد باشــد .در ایــن
زمینــه ،رویکــرد مدیریــت همهجانبــه منابــع آب
( )IWRMفرآینــدی اصولــی در جهــت توســعه
پایــدار اســت کــه بامنظــور داشــتن جوانــب
مختلــف اجتماعــی ،اقتصــادی و زیســتمحیطی
و برنامهریــزی و اجــرای مشــارکتی ،بیشــینه
بهــرهوری از منابــع آب را هــدف قــرار داده
اســت تــا آنجــا کــه افــزون بــر تأمیــن نیازهــای
مختلــف در بخشهــای کشــاورزی ،صنعتــی و
زیســتمحیطی ،متضمــن پایــداری اکوسیســتمها
و محیطهــای آبــی نیــز اســت.
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در زبان برنامهنویسی پایتون
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کتابخانه  Numpyچیست؟
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زبــان برنامهنویســی پایتــون ( )Pythonدر دهــه
اخیــر بســیار موردتوجــه قرارگرفتــه اســت تــا جایــی
کــه کمتــر کســی احتمــاالً در مــورد قابلیتهــای
شــگرف ایــن زبــان نشــنیده باشــد .ایــن زبــان در
حیطههــای مختلــف مورداســتفاده قــرار میگیــرد.
همیــن امــر باعــث شــده اســت کــه بــرای ایــن زبــان
برنامهنویســی کتابخانههــای گســتردهای توســعه
پیــدا کنــد.
در ایــن قســمت قصــد داریــم بهطــور مختصــر یــک
کتابخانــه پرکاربــرد ایــن زبــان برنامهنویســی را بــه
شــما معرفــی کنیــم کــه نهتنهــا در رشــته علــوم
و مهندســی آب پرکاربــرد اســت بلکــه در ســطح
دانشــگاه و در همــه رشــتهها مــورد اســتقبال
واقعشــده اســت.

قبــل از آنکــه بــه ایــن کتابخانــه بپردازیــم بهتــر
اســت در ابتــدا بــا مفهــوم کتابخانــه آشــنا شــویم.
کتابخانــه یــا همــان  ،libraryمجموعــه کدهایــی
هســتند کــه در راســتای انجــام کاری مشــخص ،از
قبــل نوشتهشــده و در یکجایــی ذخیــره شــدهاند.
بهطوریکــه هــر برنامهنویــس بــرای اســتفاده از
کدهــای موجــود در هــر کتابخانــه ،فقــط بایــد آنهــا
را در درون کدهــای خــود فراخوانــی نمایــد .ایــن
کار بــا نوشــتن دســتورهای مشــخص در درون کــد
صــورت میگیــرد.
بــه عبارتــی ســادهتر ،کتابخانههــا آن دســته از
کدهایــی هســتند کــه توســط توســعهدهندگان و
برنامهنویســان خبــره نوشتهشــده و بــه پکیجهــای
محیطهــای برنامهنویســی اضافهشــدهاند تــا
برنامهنویســان دیگــر در حیــن کــد نویســی قــادر
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بــه اســتفاده و بهکارگیــری آنهــا باشــند .حــال کــه
بــا ایــن مفهــوم آشــنا شــدیم بــه معرفــی کتابخانــه
 Numpyمیپردازیــم.
 Numpyدر حقیقــت یــک کتابخانــه قدرتمنــد بــرای
محاســبات علمــی و کار بــا آرایههاســت .پــس اگــر
در زمینــه برنامهنویســی بــا  Pythonفعالیــت داریــد و
بهخصــوص بــه حــوزه یادگیــری ماشــین عالقهمنــد
هســتید یکــی از مهمتریــن کتابخانههایــی خواهــد
بــود کــه بایــد بــا آن آشــنا شــوید .کلمــه Numpy
در حقیقــت مخفــف  Numerical Pythonاســت و
همانطــور کــه پیشــتر ذکــر شــد Numpy ،یــک
کتابخانــه بــرای کار بــا اعــداد ،آرایههــا ،ماتریسهــا
و عملیــات مختلــف ریاضــی بــر روی آنهــا اســت.
ایــن کتابخانــه هماننــد بســیاری از کتابخانههــای
پایتــون متنبــاز ( )open-sourceاســت.
مزیتهای Numpy

کسب اطالعات بیشتر:

بخش هفتم :معرفی نرمافزار و مدلهای بهروز ...

بــا توجــه بــه اینکــه آرایههــای  Numpyبــا
فهرسـتها در پایتــون شــباهت دارنــد ،شــاید ســؤال
بــه وجــود بیایــد کــه چــرا بایــد از  Numpyاســتفاده
بکنیــم؟ در ادامــه بــه بخشــی از مزیتهــای ایــن
کتابخانــه اشــاره میکنیــم:
* نسبت به فهرستها بهینهتر و سریعتر است
* امکان پیادهسازی آرایههای چندبعدی
* فضای  Memoryکمتری اشغال میکند.
* بهطــور مســتقیم نمیتــوان بــر روی فهرس ـتهای
پایتــون از عملگرهــای ریاضــی (جمــع ،تفریــق،
ضــرب ،تقســیم و غیــره) اســتفاده کــرد امــا بــر روی
آرایههــا ایــن امــکان وجــود دارد.
بیشــک بررســی جزئیــات ایــن کتابخانــه از حوصلــه
ایــن مقالــه خــارج اســت لــذا بــه همیــن میــزان
بســنده کــرده و تنهــا آن را بهطــور مختصــر معرفــی
کردیــم.
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افزونه اکسل  SeriesSEEشبیهساز سطح آب و تخمین افت سطح آب
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در ایــن افزونــه نوســانات ســطح ایســتابی کــه بــه
علــت طبیعــی و یــا پمپــاژ از چاههــای موجــود
در منطقــه آبخــوان وجــود دارد ،جــدا مینمایــد.
ســیگنالهای پمــپ بهوســیله تبدیــل دادههــای
دبــی پمــپ بــه نوســانات ســطح ایســتابی بــا
اســتفاده از معادلــه تایــس شبیهســازی میشــود.
مدلســازی ســطح آب بــا اســتفاده از رابطــه تایــس
اجراشــده در برنامــه  SeriesSEEکــه در غالــب

افزونــه در اکســل اســت .میانگینگیــری متحــرک،
رابطــه تایــس و رابطــه گامــا ســری زمانــی دادههــای
اندازهگیــری شــده را بــه اجــزا شبیهســازی ســطح
آب در مــدل  SeriesSEEتبدیــل میکنــد .الزم بــه
ذکــر اســت کــه کدهــای نوشتهشــده در ماکــروی
اکســل قفلگــذاری شــده نیســت و میتــوان در
صــورت نیــاز تغییــر داد.
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معرفی نرمافزار VS2DRTI
 VS2DRTIیــک نرمافــزار گرافیکــی بــرای
شبیهســازی دوبعــدی حرکــت آب ،انتقــال حــرارت
و امــاح واکنشپذيــر اســت.
ايــن بســته نرمافــزاری در مــاه فوريــه 2019
منتشرشــده اســت و تمــام ابزارهــای موردنیــاز
بــرای ايجــاد ،اجــرا و مشــاهده نتايــج شبیهســازی
حرکــت آب ،انتقــال امــاح واکنشپذيــر و حــرارت
را در محیــط متخلخــل غیراشــباع فراهــم آورده
اســت .بســته نرمافــزاری منتشرشــده بــا يــک
رابــط گرافیكــی کاربــر ( )GUIادغامشــده و امــكان
رســم هندســه جريــان و اصــاح پارامترهــای مــدل
را بــرای کاربــر ايجــاد میکنــد .بــرای ايــن منظــور
ســه مــدل موجــود کــه توســط  USGSتوســعهیافته
و بـ�ه کار گرفتـ�ه میشـ�ود شـ�امل مدلهـ�ا ی �VS
 2DH ، VS2DTو  PHREEQCاســت .ايــن بســته
نرمافــزاری کــه نمونــه پیشــرفته VS2DI-V1.3
اســت ،دو کاربــرد اساســی دارد:

 .1شبیهسازی حرکت آب و انتقال امالح و حرارت

()VS2DRT I

 .2پساپردازشگر استاندارد برای نمايش نتايج
شبیهسازی ()VS2POST
کاربرهــای نســخه  VS2DRT Iبهراحتــی و بــا
ســرعت میتواننــد بــه بررســی حرکــت آب و انتقــال
آلودگــی در رژيمهــای مختلــف هیدرولوژيكــی
بپردازنــد .ايــن ابــزار ارزشــمند میتوانــد بــرای
آزمايــش فرضیههــا (بهطــور مثــال بررســی تأثیــر
شــكل ،موقعیــت و پارامترهــای هیدرولیكــی اليــه
کمتــراوا بــر روی حرکــت و يــا نفــوذ آلودگــی از اليــه
ســطحی خــاك) مورداســتفاده قــرار گیــرد .همچنین
ايــن بســته نرمافــزاری بــرای آمــوزش فیزيــک خــاك
مقدماتــی يــا انتقــال آلودگــی زيرســطحی بســیار
مفیــد اســت .کاربردهــای متــداول نرمافــزار شــامل
بررســی تغذيــه آب زيرزمینــی ،تبــادل آب ســطحی
و زيرزمینــی و انتقــال آلودگــی از مكانهــای دفــع
زبالــه اســت.
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بخش

اطالعات عمومی،
اخبار کوتاه
و مطالب کاربردی

 .اولین استان ایران که بلعیده خواهد شد!
 .تنشهای عدالت اجتماعی در آب

 .سخنی در باب اعتراض کشاورزان اصفهان و راهحل خشکی زایندهرود
 .نشست علمی چشمانداز هیدروپلیتیک ایران
 .پیشبینی بارش زمستان 1400

.

اولین استان ایران که بلعیده خواهد شد!

مسعود پورغالم آمیجی

دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
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سیاس ـتهای بســیار غلــط آب در نصــف جهــان
چنــان زیانبــار اجراشــده کــه بــه گفتــه کارشناســان
اولیــن اســتانی کــه فقــط تــا  ۹ســال دیگــر بــرای
تــابآوری دوام مــیآورد و ســپس بایــد بــه علــت
فــرو چالههــا و نشســت زمیــن تخلیــه شــود،
اســتان اصفهــان اســت .اســتانی کــه در ایــن چنــد
دهــه ســرمایه ملــی را بــا ســرقت حقابههــای جوامــع
مولــد اســتان چهارمحــال و بختیــاری و خوزســتان
حیفومیــل کــرده چنــان مردمانــش بــا ولــع هرچــه
بیشــتر بــه خالــی کــردن ذخایــر آب زیرزمینــی روی
آورده کــه هماکنــون شــهرک نیــروی هوایــی بــه
علــت ترکهــای زيــاد تخلیهشــده و نشســت زمیــن

در حبیبآبــاد  ١٨٢ســانتیمتر ،در پــل ســي و ســي
پــل  ٣٢ســانتیمتر و در ميــدان نقشجهــان ٤٦
ســانتیمتر نشســت كــرده اســت .ايــن مشــكل تمــام
اســتان اصفهــان را تهديــد میکنــد :مناطــق شــمالي
اســتان تــا شاهینشــهر ،مناطــق شــرقي اســتان
تــا دشــت ســيفي ،مناطــق غربــي تــا زرینشــهر
و فوالدشــهر ،مناطــق جنوبــي تــا ســپاهان شــهر و
بهارســتان و مهيــار تــا كاله غــازي همــه را درگيــر
پديــده فرونشســت شــده اســت.

*

از ايــن مهمتــر حركــت فــرو چالههــای اطــراف
شــهر اصفهــان بهطــرف مركزيــت شــهر اســت
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كــه هماکنــون مراكــز حساســي همچــون راهآهــن
اصفهــان شــيراز در كنــار روســتاي مهيــار ،در
محــدوده حبیبآبــاد و دولتآبــاد شــمال اصفهــان
كــه دشــت برخــوار شــهرت دارد ،فــرودگاه اصفهــان
جايــي كــه گفتــه میشــود ترکهــای زميــن بــه
آن رســيده اســت و ســمت مســكن مهــر اصفهــان
درحرکتانــد .گرچــه بــه گفتــه كارشناســان
همی ـناالن هــم احتمــال مـیرود كــه زيــر اصفهــان
هســتند.

*

برداشــت بیرویــه آب يــا بهتــر بگوييــم عــدم
مديريــت صحیــح آب در اصفهــان باعــث شــده تــا
در منطقــه دشــت برخــوار يــا دولتآبــاد ،كســر
بيــان بــه  ٩/٢ميليــارد مترمکعــب (تقریب ـاً  ٥برابــر
آورد رودخانــه زاینــدهرود) بهطــور متوســط ٦٠
متــر آبهــای زيرزمينــي پاييــن رفتــه و در بعضــي

مناطــق همچــون منطقــه شــهرك نيــروي هوايــي،
خانــه اصفهــان ،پايانــه حملونقــل و خيابــان امــام
خمينــي بــه  ١٢٠متــر هــم میرســد .عمــق فاجعــه
در شــمال اســتان اصفهــان در دشــت دولتآبــاد
اســت كــه آنقــدر فــرو چالــه دارد كــه بــه مــوزه
فروچالههــاي اصفهــان معــروف اســت.

*

فروچالههــا زمانــی پدیــدار میشــوند کــه
آبخوانهــا خالیشــده باشــد .آبخوانهــا هــم بــا
چاههــاي عميــق خالیشــدهاند .برداشــت بیرویــه
آب آنقــدر زيــاد اســت كــه رمقــي بــراي آبخوانهــا
نگذاشــته و تــا الیههــای ســنگي نگهدارنــده آب
در زیرزمیــن فروبریــزد و شــكاف آن موقــع پديــدار
میگــردد.
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*

حــال بــا توجــه بــه اينكــه آبخوان
اصفهــان بــا  ١٦٠٦هــزار كيلومتــري
یکپارچــه و بههمپیوســته اســت،
هــر اتفاقــي كــه هــر جــاي ايــن
آبخــوان بيفتــد ،بــه ســاير نقــاط ايــن
آبخــوان تأثیرگــذار خواهــد بــود .بــا
ايــن مشــكالت انبــوه مديريــت غلــط
آب كارشناســان دو ســناريو بــراي
اصفهــان متصــور هســتند :ســناريو
بدبینانــه كــه آبخــوان اصفهــان تــا
 ١٤٠٩بــه صفــر میرســد و در ايــن
لحظــه صفــر تــابآوری ســرزمين
فرومیپاشــد و ســيل مهاجرتهــا
ســناريو
میشــود.
شــروع
خوشبینانــه نهايــت تــا ســال ١٤١٨
اتفــاق میافتــد .يعنــي بيــن  ٩تــا
 ١٨ســال ديگــر زیســتبوم يــك
اســتان بــه ورشكســتگي كامــل آبــي
میرســد.
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راهــكار پلمــپ چاههــاي عميــق
غیرمجــاز ،تعييــن يارانــه بــراي
چاههــای مجــاز و ســپس پلمــپ
آن ،رونــق بــوم گــردي و اســتفاده
از انرژیهــای پــاك و تعطيــل
شــاليزارهاي شــلتوك و غرقابــی در
كويــر و تعريــف كشــاورزي گلخانـهای
قطــرهای و عــدم جانمایــی طرحهــای
جدیــد آب بــر در اصفهــان ،از
راهکارهــای پیشــنهادی بــرای حــل
مشــکل میباشــند.

انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

.

تنشهای عدالت اجتماعی در آب

پویا شهریور
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

بخش هشتم :اطالعات عمومی ،اخبار کوتاه و مطالب کاربردی

طبــق تعریــف ارائهشــده بــرای عدالــت اجتماعــی در وبســایت
ویکیپدیــا ،عدالــت اجتماعــی یکــی از داللتهــای مفهــوم
عدالــت اســت کــه منظــور از آن تخصیــص «منصفانــه» منابــع
در یــک جامعــه اســت .بــه ایــن معنــا کــه قانــون بایــد بــه ســطح
قابــل قبولــی از عدالــت واقعــی و رســمی دســت یابــد و بایــد
توزیــع منصفانــه منابــع و برابــر فرصتهــا را تضمیــن کنــد.
اگــر نگاهــی بــه آمــار و ارقــام بیندازیــم ،متوجــه میشــویم کــه
کشــور ایــران بــه دلیــل کمبــود منابــع آبــی از ســویی (طبــق
تصویــر زیــر) و جمعیــت بــاال و عــدم بهروزرســانی ســازهها و
ف ّناوریهــای آبــی از ســوی دیگــر بیــش از هــر کشــور دیگــری
نیازمنــد مدیریــت صحیــح منابــع آب و برقــراری عدالــت اجتماعی
در ایــن زمینــه اســت .درحالیکــه متأســفانه در ســالهای
گذشــته آن طــوری کــه بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه نشــده و
مشــاهده میکنیــم کــه برخــی نارضایتیهــا بخصــوص در بخــش
کشــاورزی ایجــاد و ســبب مشــکالت فراوانــی بــرای کشــاورزان
شــده اســت.
بــه طبــع یکــی از بارزتریــن نیازهــای انســان ،آب و لــزوم توزیــع
و تقســیمبندی عادالنــه منابــع آن در ســطح کالن و خــرد اســت.
نیــاز بــه ایــن مهــم از ابتــدای تشــکیل جوامــع انســانی وجــود
داشــته ولــی امــروزه بــا تشــدید بحــران منابــع آب و تغییــرات
اقلیمــی ،جوامــع بیشازپیــش بــه وجــود عدالــت اجتماعــی در
زمینــه آب نیازمنــد هســتند .چراکــه در صــورت عــدم وجــود آن
مشــکالت بســیار گســتردهتری گریبــان گیــر کشــورها میشــود

کــه ازجملــه آنهــا میتــوان بــه
درگیــری ســاکنین و کشــاورزان
دو شــهر یــا روســتای مجــاور و یــا
اعتراضــات مردمــی بــه دولتهــا
جهــت تأمیــن ایــن خواســته و
ســایر درگیریهــای اجتماعــی
و مردمــی اشــاره کــرد .هماننــد
درگیریهایــی کــه بیــن کشــاورزان
یــزدی و اصفهانــی رخ میدهــد
و یــا اعتراضاتــی کــه اخیــرا ً در
خوزســتان و اصفهــان شــاهد آن
بودیــم.
شــاید مشــکالت تقســیمبندی آبــی
بــرای ســاکنین شــهرهای بــزرگ تــا
حــدودی غیرقابــل درک باشــد امــا
همانطــور کــه اشــاره کردیــم،
ایــن مشــکل در شــهرهای کوچــک
و روســتاها بــه یــک معضل اساســی
تبدیلشــده اســت .بهطوریکــه
میثــم جعفــر زاده ،مدیــرکل جهــاد
آبرســانی وزارت نیــرو پنجشــنبه ۲
دی در مراســم امضــای تفاهمنامــه
بیــن وزارت نیــرو و قــرارگاه امــام
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حســن مجتبــی بــرای آبرســانی خبــر از یــک بحران
اساســی داد و گفــت ۹“ :میلیــون نفــر از جمعیــت
روســتایی کشــور بــا تنــش آبــی مواجــه هســتند کــه
بخشــی از ایــن جمعیــت در  ۱۳هــزار روســتای بــاالی
 ۲۰خانــوار و بقیــه در  ۱۵هــزار روســتای زیــر ۲۰
خانــوار زندگــی میکننــد“.
عبــاس کشــاورز ،مشــاور وزیــر جهــاد کشــاورزی
نیــز ضمــن بیــان اینکــه برنامههــای ســابق مشــکل
بیآبــی را حــل نمیکنــد ،گفتــه بــود ۱۰« :ســال
آینــده کشــور ،دوران ریاضــت آبــی اســت و بــرای
پایــداری ســرزمینی ،بایــد ســهم آب کشــاورزی
کاهــش یابــد» .بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول کمبــود
آب در آبهــای زیرزمینــی بســیار بیشــتر از آبهــای
جــاری اســت.
علیاکبــر محرابیــان وزیــر نیــرو نیــز ضمــن اظهــار
تأســف بابــت محــروم بــودن  25درصــد روســتاها از
آب شــرب ابــراز امیــدواری کــرده اســت تــا «در دولت
ســیزدهم ایــن مقــدار را بــه کمتــر از  10درصــد
برســانند».
مشــکالت تقســیمات آبــی تــا جایــی پیــش م ـیرود
کــه بســیاری از کارشناســان و سیاســتگذاران
پیشــنهاد واردات آب را از کشــورهای همســایه
میدهنــد امــا ایــن طــرح مخالفــان زیــادی نیــز
دارد .بهعنوانمثــال دبیــر کل فدراســیون صنعــت
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آب ایــران در گفتگویــی دربــاره بحــران آب در ایــران،
دربــاره واردات بهعنــوان راهــکاری بــرای حــل
ایــن بحــران پرســشهایی را دربــاره انتقــال آب از
کشــورهای همســایه مطــرح کــرد “ :آیــا میدانیــم
کــه بــرای انتقــال آب از کشــوری مثــل تاجیکســتان
حداقــل بــه  ۵۰۰کیلومتــر تونــل و خــط انتقــال نیــاز
اســت کــه عــاوه بــر نیــاز بــه ســرمایهگذاری بســیار
زیــاد قیمــت هــر مترمکعــب آب را بــه حــدود  ۶۰تــا
 ۷۰هــزار تومــان میرســاند؟“.
“ آیــا قــرار اســت از کشــوری مثــل افغانســتان کــه
دههــا ســال اســت جوالنــگاه عناصــر شورشــی اســت
و در حــال حاضــر هیــچ چشــمانداز روشــنی در
ثبــات سیاســی آن مشــاهده نمیشــود ،وارد معاهــده
واردات آب شــویم؟“
علیرضــا شــریعت در گفتگــو بــا ایلنــا تأکیــد کــرد
کــه “ آب را نمیتــوان چــاپ و تکثیــر کــرد و
ایــن مــاده حیاتــی را فقــط و فقــط بــا روشهــای
تجربهشــده و موفــق کشــورهای پیشــرفته میتــوان
مدیریــت کــرد“.
وی افــزود“ :دیگــر زمــان انجــام کارهــای پرهزینــه،
غیــر کارشناســی و احساســی نیســت و فرصــت
چندانــی نداریــم .یادمــان باشــد چالــش کمبــود
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آب ،چالشــی نیســت کــه بتــوان بــا چــاپ اســکناس
بیپشــتوانه و یــا اســتقراض از بانــک مرکــزی و
غیــره بهصــورت مقطعــی از آن عبــور کــرد“.
از پیشــنهادهای دیگــر مطرحشــده جهــت تقســیم
و مدیریــت صحیــح منابــع آب ،انتقالهــای عظیــم
بیــن حوزههــای آبــی اســت .بــرای مثــال انتقــال
آب دریــای عمــان بــه مشــهد اســت کــه خبرگــزاری
فــارس در مطلبــی بــا عنــوان «واکاوی پــروژه انتقــال

آب» بــه ایــن موضــوع اشــارهکرده و نوشــته اســت
کــه پــروژه انتقــال آب دریــای عمــان بــه مشــهد
بــا هزینــه معــادل یــک ســال بودجــه عمرانــی کل
کشــور برابــر اســت و توجیــه اقتصــادی نــدارد.
همچنیــن در رابطــه بــا طــرح دیگــری تحــت عنــوان
انتقــال آب شــیرین بــه شــیراز ،دکتــر مهــرداد
فیلــیزاده ،دانشــیار دانشــکده مهندســی شــیمی،
نفــت و گاز دانشــگاه شــیراز در ســمینار تخصصــی

58

انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

مقابلــه بــا بحــران آب گفتــه اســت“ :هزینــه نهایــی
نمکزدایــی و انتقــال هــر مترمکعــب آب شــیرین
بــه شــیراز حداقــل  ۳۰هــزار و  ۵۰۰تومــان میشــود
کــه  ۲۲برابــر تعرفــه آب شــهری اســت .اگــر بــا آن
محصــوالت معمــول کشــاورزی کشــت شــود ،هزینــه
آب مصرفــی بســیار بیــش از قیمــت محصول اســت“.

راهکار چیست؟!
تمــام موضوعــات بیانشــده در رابطــه بــا بحــران
مدیریــت آب و تقســیمبندی آن تــا حــدی ســبب
نگرانــی و ســردرگمی کارشناســان و سیاس ـتمداران
در زمینــه آب شــده اســت امــا دنیــای اقتصــاد طــی
گزارشــی در رابطــه بــا وضعیــت منابــع آب ایــران،
 22راهــکار جهــت نجــات منابــع آب ارائــه داده اســت
در ایــن گــزارش بــا اشــاره بــه راهکارهــای مدیریــت
بحــران آب آمــده اســت :در حــال حاضــر حــدود ۸۹
میلیــارد مترمکعــب آب قابلبرنامهریــزی در کشــور
وجــود دارد و در صــورت مدیریــت صحیــح و بهینــه
از منابــع آبــی و بهخصــوص افزایــش بهــرهوری آب
در بخــش کشــاورزی ،میتــوان بهصــورت پایــدار
کشــور را بــه ســمت توســعه ســوق داد .ازجملــه

راهکارهــا ،راهبردهــا و سیاســتهایی کــه بایــد
موردتوجــه بیشــتر قــرار بگیــرد ،میتــوان بــه مــوارد
زیــر اشــاره کــرد:
 .1اجمــاع متولیــان برنامهریــزی توســعه اقتصــادی-
اجتماعــی ،بخشــی و کالبــدی بهنظــام یکپارچــه
مدیریــت ســرزمین مبتنــی بــر آمایــش ســرزمین،
فراهــم کــردن زمینــه اجرایــی شــدن راهبردهــای
بلندمــدت بخــش آب از منظــر آمایــش ســرزمین،
 .2طراحــی و اعمــال ســازوکار قیمتــی تبعیضــی
بــرای مناطــق کشــور بــا توجــه بــه نــوع محصــول
اعــم از صنعتــی و کشــاورزی و نــوع فنــاوری تولیــد،
 .3برقــراری تعرفــه یــا جریمههــای بازدارنــده
مصــرف بیشازحــد اســتاندارد،

.4

ایجاد و توسعه بازارهای محلی آب،

 .5الــزام فعالیتهــای صنعتــی بــه بهروزرســانی
فنــاوری،

نرشیه آبخوان ،دوره  ،13شامره  ،3پاییز 1400

 .6تدویــن الگــوی کشــت متناســب بــا اقلیــم
مناطــق مختلــف کشــور،
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 .7تمرکــز اســتقرار صنایــع بــا مصــرف بــاالی آب
در ســواحل جنوبــی کشــور،

.8

بازسازی شبکه آب و فاضالب،

 .9رعایت کلیه مالحظات زیستمحیطی،
 .10عــدم انتقــال بیشــتر آب بیــن حوض ـهای بــرای
مصــارف کشــاورزی و صنعــت،
 .11ارتقای بهرهوری و صرفهجویی،
 .12ساماندهی کمی و کیفی زهابهای کشاورزی،
.13فرهنگســازی عمومــی و ایجــاد انگیــزه در
خصــوص مدیریــت مصــرف آب شــرب،
 .14الــزام فعالیتهــای صنعتــی و ســاختمانهای
طبقاتــی بــه اجــرای ســامانههای تصفیــه فاضــاب و
بازچرخانــی آب،

.15

نصب کنتورهای هوشمند،

 .17ایجــاد هماهنگــی الزم بیــن قــوای ســهگانه
بــرای انســداد چاههــای غیرمجــاز،
 .18الــزام بــه ممنوعیــت کاشــت محصــوالت
تولیــدی در فضــای بــاز،

 .20توجــه ویــژه بــه افزایــش تــراز مثبــت تجــارت
آب مجــازی،
 .21تعییــن اســتاندارد وســعت فضــای ســبز و نــوع
گیاهــان مورداســتفاده و میــزان آب قابلمصــرف بــا
توجــه بــه اقلیــم مناطــق مختلــف کشــور.
البتــه کــه حــل ایــن مشــکل اساســی نیازمنــد یــک
اراده و اتحــاد ملــی و جدیــت و ســرعت در عمــل و
صبــر جهــت نشســتن بــه ثمــر دارد.

منابع

..
..
..
..

آخرین خبر
خبرگزاری اعتماد
خبرگزاری اقتصاد آنالین
خبرگزاری ایلنا
خبرگزاری جماران
خبرگزاری فارس
کانال شفافیت برای آب
ویکی پدیا فارسی
بخش هشتم :اطالعات عمومی ،اخبار کوتاه و مطالب کاربردی

 .16بهرهبــرداری از ظرفیــت کشــاورزی فــرا
ســرزمینی،

 .19خریــد چاههــای کــم بــازده کشــاورزی بــرای
تعــادل بخشــی منابــع آب زیرزمینــی،
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سخنی در باب اعتراض کشاورزان اصفهان
و راهحل خشکی زایندهرود
مسعود پورغالم آمیجی
دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

بر
اساس
آمار رسمی وزارت
نیرو ،میزان آب اختصاصی برای

.1
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.2

بخش کشاورزی در اصفهان ۲ ،میلیارد و
 ۹۰۰میلیون مترمکعب آب برای وضعیت عادی،
 2میلیارد و  ۲۰۰برای زمان کمآبی سطحی و

استان
یک میلیارد و  ۴۴۴میلیون مترمکعب برای
اصفهان
دارای  ۵۶۸هزار
وضعیت کمآبی است.
هکتار اراضی کشاورزی است
که قریب  ۲۰۰هزار هکتار از این
اراضی زیر کشت محصوالت زراعی و
باغی است .حدود  ۳۰درصد از سطح زیر
کشت این استان وابسته به آب زایندهرود است،
چراکه سالهایی که آب در رودخانه نباشد
 ۳۰درصد سطح زیر کشت استان
کاهش مییابد.
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بخش
کشاورزی
اصفهان معادل پنج
درصد از مساحت استان و
 3/5درصد از اراضی کشاورزی
کشور را به خود اختصاص داده
است .بخش کشاورزی اصفهان در
سالهای اخیر بین  ۷۰تا  ۷۵درصد
منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
واقع در استان را مصرف کرده
است .میزان مصرف آب شرب
اصفهان نیز  ۳۲۱میلیون
مترمکعب است.

.3

مطابق
آخرین
آمار در دسترس و
منتشرشده توسط آبفای
اصفهان که شاید مربوط به
یک دهه پیش باشد ،کارخانه فوالد
مبارکه بهعنوان بزرگترین کارخانه
فوالد ایران ،در سال ۲۷ ،میلیون
مترمکعب آب مصرف کرده و
آب مصرفی کل شهر اصفهان در
آن دوره زمانی  ۴۷۶میلیون
مترمکعب بوده
است.

.5

.4

.6

استان
اصفهان
یکی از صنعتیترین
استانهای ایران است و شماری
از کارخانههای آن ،ازجمله ذوبآهن،
پتروشیمی ،پاالیشگاه ،لولهسازی و
نساجی از واحدهای پرمصرف آب به
شمار میروند .تنها در سال  ۹۰بیش از
یک هزار واحد تولیدی در اصفهان در
شماره واحدهای آالینده قرار
داشتهاند.

یعنی
مصرف آب
کارخانه فوالد مبارکه
معادل  ۵و  ۶دهم درصد مصرف
کل اصفهان بوده است .این شرکت
در سال  ۱۴۰۰مدعی شده ساالنه
از مصرف  ۷۰۰هزار مترمکعب آب
تازه جلوگیری کرده است اما هیچگاه
مصرف کلی آب خود در سال را اعالم
نکرده و نمیگوید برای تولید یکتن
فوالد چه میزان آب مصرف
میکند.
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اما
مطالبه
کشاورزهای
اصفهان چیست؟ آنها ۱۲۰
میلیون مترمکعب آب در مدت
 ۲۵روز در آذرماه را مطالبه کردهاند.
چراکه کشت گندم در این منطقه باید
در آذرماه تمامشده باشد .این در حالی
است که هماکنون سد زایندهرود،
 ۱۷۰میلیون مترمکعب آب دارد و
وضعیت آن بحرانی اعالمشده
است.

.7

63

راهحل
بعدی که
باید در حوضه آبریز
زایندهرود موردتوجه واقع شود؛
حذف  ۱۲۸محصول پرمصرفی است
که در بخش کشاورزی اصفهان
بهعنوان محصوالت آببر شناسایی
شدهاند و به تعبیری؛ تغییر الگوی
مصرف و کشت .انتقال کشاورزی
سنتی استان به کشاورزی با
آبیاری ،بذر و کشت
مدرن.

.9

.8

.11

راهحل
واقعی و
بلندمدت برای حل
مشکل حوضه آبریز زایندهرود
که درواقع با توجه به خشکی و
کمآبی کشور باید موردتوجه جدی
واقع شود ،انتقال صنایع آببر استان
اصفهان که نامشان ذکر شد به مناطق
ساحلی کشور و جلوگیری از اجرای
طرحهای توسعهای در این صنایع
و شهرکهای صنعتی
اصفهان است.

راهحل
دیگر :صنایع
موجود در اصفهان آب
مصرفی خود را از محل بازیافت
فاضالبهای شهری تأمین کنند تا
آب اختصاصیافته به این صنایع
به بخشهای دیگری اختصاص
یابد؛ و پیشنهاد دیگر :صنایع آببر
اصفهان تا زمان انتقال به استانهای
ساحلی ،آب موردنیاز خود را از
حقابه کشاورزان خریداری
کنند.

.10
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راهحــل خشــکی زاینــدهرود مشــخص
اســت و در دســترس همــه کشــور و بــرای
اهالــی محتــرم اســتان اصفهــان هــم
روشــن اســت:

بخش هشتم :اطالعات عمومی ،اخبار کوتاه و مطالب کاربردی

دســت برداشــتن از کشــت و کارهــا و باغــات
در غــرب اســتان اصفهــان؛ زیــرا قبــ ً
ا چنیــن
گسترشــی در غــرب اســتان اصفهان وجود نداشــته
اســت .دســت برداشــتن از  350الــی  400هــزار
هکتــار باالدســت اصفهــان و زیــر ســد زاینــدهرود
ســاده اســت .ایــن کشــت و کارهــا بعــد از انقــاب
راه افتــاده و بررســی ســوابق نشــان میدهــد همــه
آنهــا غیرمجــاز و مصرفکننــده آبــی اســت
کــه خــود آنهــم بــدون اجــازه از اهالــی مســیر
طبیعــی رود کوهرنــگ در ســال  1332بهســوی
اصفهــان تغییــر مســیر دادهشــده اســت .حــاال اگــر
فــرض بگیریــم آن آب منتقلشــده ســال 1332
حقابـهای اســت کــه اهالــی شــرق اصفهــان حقابــه
آن را بــه دولــت وقــت پرداخــت کردهانــد و قابــل
بازپسگیــری هــم نیســت ،اهالــی غــرب اســتان
اصفهــان بــه اهالــی شــرق آن رحــم کننــد و آنهــا
را از حقابــه خودشــان محــروم نکننــد .ایــن آب
غصبــی نــه خــوردن دارد و آب آنهــم مبطــل
وضــو و نمــاز و روزه اهالــی غــرب اســتان اصفهــان
اســت.
از برداشــت آب بــرای صنایــع آببــری ماننــد
کاشــی و موزائیــک و فــوالد و پتروشــیمی و غیــره
ذالــک دســتبردارند .پــول مملکــت را همخــرج

آن نکننــد؛ زیــرا پســماند ایــن آب هــم بســیار آلــوده
اســت و بــا تزریــق آن بــه ســفرههای آب زیرزمینــی
بــاز بــه مشــکالت اهالــی شــهر اصفهــان و شــرق
اســتان اصفهــان اضافــه میکنــد؛ زیــرا آب از طریــق
مجــاری زیرزمینــی بــه بخشهــای دشــتی شــهر
اصفهــان و شــرق اســتان اصفهــان نفــوذ کــرده در
مســیر و مقصــد فلــزات ســنگینی ماننــد کادمیــم،
ســرب و آرســنیک بجــا میگــذارد کــه همگــی
بســیار ســرطانزا هســتند .همیــن ســبب شــده
اســت یکــی از باالتریــن نرخهــای ابتــا بــه ســرطان
متعلــق بــه اســتان اصفهــان باشــد .فاجعــه آلودگــی
هــوا هــم بــرای اصفهــان نخواهنــد داشــت .همــان
 320میلیــون مترمکعبــی کــه از سرشــاخههای
کارون در ســال  1332بردهانــد هــم بــرای شــرب
و هــم بــرای کشــت محــدود شــرق اســتان اصفهــان
کافــی اســت .کشــاورزان اصفهانــی ،مخصوصــاً
آنهایــی کــه از شــرق اســتان آمدهانــد ،قبــ ً
ا در
همیــن اســتان خوزســتان بــا زمیـنداران خوزســتانی
مشــارکتی محصــول تولیــد میکردنــد و حتــی
بســیار از اهالــی آنجــا در حمیدیــه هــم صاحبملــک
بودنــد .فروختنــد و رفتنــد .بجــای اینکــه در اصفهــان
بــه یکفصــل کشــت بســنده بکننــد بازبیاینــد در
همیــن خوزســتان ســرمایهگذاری بکننــد و در ســال
دو فصــل کشــت و کار بکننــد ،هــم آنهــا نفــع ببرنــد
و هــم کشــاورز خوزســتانی .از ایــن راهحــل کــه دههــا
ســال آزمــوده شــده اســت و بــدون ایجــاد تنــش بــه
نفــع همــه تمــام میشــود ،بهتــر ســراغ داریــد؟
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نشست علمی چشمانداز هیدروپلیتیک ایران
نگین نوروزی
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نشســت علمــی چشــمانداز هیدروپلیتیــک
ایــران بــه همــت انجمــن ژئوپلیتیــک ایــران ،انجمــن
اســامی دانشــجویان دانشــکدگان کشــاورزی و منابع
طبیعــی دانشــگاه تهــران و مجمــع انجمنهــای
اســامی دانشــجویان آلمــان در روز  ۲دی ۱۴۰۰
بهصــورت برخــط برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر کاویانــی راد،
دانشــیار دانشــگاه خوارزمــی بــه بررســی تنشهــای
هیدروپلیتیــک حوضههــای آبریــز در ایــران
پرداختنــد .ایشــان در ایــن خصــوص مطــرح نمودنــد
کــه طــی چنــد دهــه گذشــته رویکــرد ایدئولوژیــک
خودکفایــی کشــاورزی بــرای تأمیــن امنیــت غذایــی،
بــدون فراهــم بــودن زیرســاختها ،بــه تهــی ســازی
و نابــودی منابــع آب زیرزمینــی کشــور انجامیــده
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه دگرشهــای اقلیمی
نیــز در قالــب کاهــش بــارش و خشکســالیهای
پیاپــی بــه ایــن وضعیــت ناگــوار دامــن زده اســت .بــه
عوامــل ذکرشــده ،افزایــش بارگذاریهــای محیطــی
را نیــز اضافــه کنیــد.
طــی همیــن بــازه زمانــی دههــا طــرح انتقــال آب از
زاگــرس مرکــزی بــه حوضــه آبریــز فــات مرکــزی
بــه ســرانجام رســید بیآنکــه بــه پیامدهــای ناگــوار
مانــدگار آنهــا در مبــدأ توجه شــود .زاگــرس مرکزی
دیگــر آب مــازادی بــرای انتقــال نــدارد ،امــا نیازهــای

آبــی حوضــه مرکــزی ســیریناپذیر و فزاینــده
اســت .حوضــه آبریــز شــرق ،قرهقــوم و آبخوانهــای
دشــت خراســان رضــوی سالهاســت کــه تهــی
شــده و درگیــر پدیــده خطرنــاک فرونشــت شــدهاند
و امنیــت آبــی آنهــا بــه رودهــای فرامــرزی هیرمنــد
و هریــرودی وابســته اســت کــه از کشــور بیثبــات
افغانســتان بــا کارگزارانــی فزونخــواه در بخــش آب
سرچشــمه میگیرنــد.
در شــمال باختــری کشــور هم بــا نگرش به وابســتگی
بخشهــای گســترده از ایــن ناحیــه بــه رود ارس،
بــروز خشکســالیهای پیایــی ،افزایــش نیازهــای
آبــی کشــورهای باالدســت رود و سیاســتهای
تنشآمیــز هیدروپلیتیــک ایــن کشــورهای حوضــه
آبریــز ارس امــکان خشــکیدن ایــن رود باالســت.
در حوضــه آبریــز ارومیــه نیــز کنــدن بیرویــه
چاههــای آب بــرای آبیــاری زمینهــای کشــاورزی
و سیاس ـتگذاری نادرســت گســترش کشــاورزی بــه
نابــودی منابــع آب زیرزمینــی و خشــکیدن دریاچــه
ارومیــه انجامیــده اســت.
ایــن رخدادهــا بیشــتر در نواحــی آذری نشــین بــوده،
امــا چــاره بازگردانــدن دریاچــه را در انتقــال آب از
نواحــی کردنشــین دیــده شــدهاند کــه آب ایــن
نواحــی بخشــی از نیازهــای آبــی کردســتان عــراق
را فراهــم میکــرد .امــکان اینکــه در آینــده نزدیــک
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بهویــژه بــا تشــدید خشکســالی ،درگیرهــای
آبپایــه سرشــت و کار کــردی قومــی بیابــد باالســت.
ایشــان همچنیــن در ایــن خصــوص بــه ارائــه
راهکارهایــی پرداختنــد ازجملــه آنکــه:

*

بــا توجــه بــه بــارش محــدود در کشــور ،زیــن
پــس پیگیــری امنیــت غذایــی کشــور از راه گســترش
کشــاورزی طرحــی ناممکــن خواهــد بــود.

*

پیگیــری و انجــام طرحهــای آبخــوانداری
و آبخیــزداری در سیاســتگذاریهای کالن ،بــا
توجــه بــه دگرشهــای اقلیمــی و بــروز ســیالبها.

*

برپایــی ســازهها و ســامانههای تصفیــه
فاضالبهــا و پســابهای شــهری و ارســال آن
بــرای کشــاورزی و تغذیــه آبخوانهــای شــهری.

*

بهرهگیــری از فناوریهــای نویــن تشــخیص
جاهــای هــدر رفــت و رفــع آن.

*

فرهنگســازی در قالــب برانگیختــن شــهروندان
بــه کاهــش مصــرف آب شــیرین و افزایــش هزینــه
مشــترکان مصــرف بــرای کاســتن از مصــرف.

منابع
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پسازآنکــه ایــن دســت رویهگذاریهــا و
سیاســتگذاریها انجــام و بــه ســرانجام رســیدند و
چالــش آب شــیرین هنــوز پایــدار بــود ،طرح شــیرین
ســازی و انتقــال آب از دریاهای پیرامونــی گریزناپذیر
میشــود .بایــد بپذیریــم هیچیــک از حوضههــای
آبریــز ایــران بهویــژه حوضــه آبریــز زاگــرس میانــی
مــازاد آب ندارنــد .ازایــنرو ،ازاینپــس هیچگونــه
طــرح انتقــال بيــن حوضــهای طراحــی و انجــام
نخواهنــد شــد.
جهــت تأمیــن آب شــرب برخــی اســتانهای

دامنــه جنوبــی زاگــرس نیــز ،میتــوان از شــیرین
ســازی آب دریــای خــزر بهــره بــرد کــه البتــه
بســیار پرهزینــه اســت و بــرای مصــارف صنعتــی و
کشــاورزی ،غیرقانونــی خواهــد بــود.
در ادامــه ایــن نشســت دکتــر حســین مختــاری
هشــی ،اســتادیار جغرافیــای سیاســی دانشــگاه
اصفهــان بــه بررســی علــل و عوامــل بحرانهــای
آب و هیدروپلیتیــک بــا تأکیــد بــر زاینــدهرود
پرداختنــد .ایشــان اذعــان داشــتند بحــران آب
مســئلهای مدیریتــی و حاکمیتــی بــوده و پدیــدهای
انسانســاخت اســت کــه بــا ضعــف مدیریــت در
حــوزه افزایــش جمعیــت و توزیــع آن و همچنیــن
شــدت و توزیــع فعالیتهــای اقتصــادی در فضاهــای
جغرافیایــی ارتبــاط دارد.
ایشــان در ادامــه بــا اشــاره بــر اینکــه متوســط حجــم
کل بــارش ســاالنه اســتان اصفهــان  ۱۷میلیــارد
مترمکعــب بــوده و فقــط  ۵میلیــارد مترمکعــب آن
تجدیــد پذیــر اســت بــه برخــی تبعــات بحــران آب
ازجملــه خطــرات فرونشســت اراضــی ایــن اســتان
اشــاره کردنــد و در پایــان بــه ارائــه راهکارهایــی
جهــت جلوگیــری از بحــران بیشــتر ازجملــه خــروج
صنایــع آب بــر از ایــن اســتان ،توجــه بــه جغرافیــای
اقتصــادی در هنــگام بارگــذاری صنایــع جدیــد و
همچنیــن خصوصیســازی صنایــع آببــر پرداختنــد.
دبیــر ایــن نشســت علمــی دکتــر هــادی ویســی،
هیئتعلمــی دانشــگاه پیــام نــور نیــز بــه نکاتــی در
ایــن خصــوص پرداختنــد.
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پیشبینی بارش زمستان 1400
امین عبدی دزفولی
دانشآموخته کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
میانگیــن بــارش دریافتــی در کشــور تــا پایــان
مــاه آذر حــدود  ۴۰میلیمتــر بــود ه کــه حــدود
 ۲۰.۸میلیمتــر نســبت بــه میانگیــن بلندمــدت
کاهــش داشــته اســت .کمتریــن بارشهــا مربــوط
بــه اســتانهای کرمانشــاه ،بوشــهر و ایــام بــوده
کــه میــزان اختــاف بــارش نســبت بــه میانگیــن
آنهــا بــه ترتیــب  ۷۶.۳ ،۹۵.۹و  ۶۷.۹میلیمتــر
اســت؛ امــا بــارش در اســتانهای قــم ،مرکــزی و
چهارمحــال و بختیــاری بــه ترتیــب  ۱۰.۳ ،۱۷.۵و
 ۷.۲میلیمتــر بیــش از میانگیــن بــارش بلندمــدت
بــوده اســت .در حــال حاضر النینــای 1نســبتاً ضعیفی
حاکــم اســت .میانگیــن الگوهــای جریانهــای هــوا در

ســه مــاه آینــده در ترازهــای میانــی و فوقانــی جــو
نشــان میدهــد کــه در بخشهایــی از نیمکــره
شــمالی ازجملــه فــات ایــران( ،بهویــژه در دیمــاه)
بارشهــا افزایشیافتــه و در حالــت کلــی در فصــل
زمســتان در محــدوده نرمــال پیشبینــی میشــود.
در بررســی ماهانــه میتــوان گفــت کــه در نیمــه
دی تــا نیمــه بهمــن بارندگــی بیــش از نرمــال اســت
و در غــرب و جنــوب غــرب نیــز بــارش ســنگین
پیشبینــی میشــود .از نیمــه بهمــن تــا نیمــه
اســفند در حــد نرمــال و در برخــی نقــاط کمتــر
از نرمــال اســت و از فروردیــن تــا اردیبهشــت نیــز
بارشهــا در محــدوده نرمــال قــرار خواهنــد داشــت.

1. La Niña
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پیشبینی ناهنجاریهای بارش در دوره دی تا اسفند 1400
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پیشبینی ناهنجاریهای بارش در دوره فروردین تا اردیبهشت 1401

تحلیل وضعیت بارندگی در کشور از دیماه  1400تا فروردینماه سال 1401
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ماه دی
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ماه بهمن

انتظار میرود در
برای اکثر نقاط کشور
اکثر استانها بهجز
بارشها در حد بیش از
نرمال خواهد بود ،بهویژه بخشهایی از کردستان
در استانهای شمالی
و آذربایجان شرقی و
ازجمله گیالن مازندران
کرمانشاه بارشها در
و در نیمه جنوبی
حد نرمال بوده و در
ازجمله استانهای
استانهای قم اصفهان،
خوزستان ،ایالم،
سیستان و بلوچستان،
کرمان ،فارس ،هرمزگان ،کهکیلویه و بویراحمد،
چهارمحال و بختیاری
بوشهر ،کهکیلویه و
بویراحمد ،چهارمحال و و گیالن بیش از نرمال
خواهد بود.
بختیاری و خوزستان.

ماه اسفند

ماه فروردین

در اسفندماه شرایط
بهبودیافته و همچنان
بارشها در محدوده
نرمال و بیش از نرمال
انتظار میرود بهویژه
در استان کهکیلویه
و بویراحمد ،شمال
خوزستان و استان
لرستان.

در فروردینماه نیز
مانند اسفند بارشها
در اکثر نقاط کشور
بیش از نرمال بوده و
بیشتر بارندگیها برای
استانهای کهگیلویه
و بویراحمد خوزستان
پیشبینی میشود.
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پیشبینیهای مدل ECMWF

ماه دی

منابع
 oسایت سازمان هواشناسی کشور ()www.irimo.ir
 oسایت پژوهشکده اقلیمشناسی ()www.cri.ac.ir
 oسایت مرکز مدیریت ریسک بالیای طبیعی اکو ()www.eco-rcrm.ir

ماه فروردین

بخش هشتم :اطالعات عمومی ،اخبار کوتاه و مطالب کاربردی

ماه اسفند

ماه بهمن
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9
بخش

 .کارگاههای علمی
 .رویدادهای علمی
 .ارتباطات و همكاريهاي علمي
 .وبینار علمی تخصصي
 .انتشار نسخههای نشریه آبخوان
 .افتخارات انجمن و نشریه

معرفی خالصه اقدامات انجامشده در انجمن
علمی دانشجویی گرو ه مهندسی آبیاری
و آبادانی دانشگاه تهران و نشریه علمی-
ترویجی (حرفهای) آبخوان در
سال تحصیلی 1399-1400

کارگاههای علمی

• کارگاه ( AutoCadآذر  10 ،1399ساعت ،مجازی)
• کارگاه ( Photoshopآذر  15 ،1399ساعت ،مجازی)
• کارگاه ( ArcGISبهمن  14 ،1399ساعت ،مجازی)
• کارگاه صفر تا صد پژوهشگر شدن (اسفند  25 ،1399ساعت ،مجازی)
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رویدادهای علمی
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• برگــزاری اولیــن کمــپ آموزشــی رشــتههای علــوم کشــاورزی ،منابــع طبیعــی،
محیطزیســت و علــوم زمیــن (اردیبهشــت  -1400بــا  6کارگاه بــا همــکاری مرجــع
مهندســی آب ایــران و  15انجمــن علمــی ،بیــش از  45ســاعت آمــوزش)
• هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (مهر
 -1400موسسه تحقیقات خاک و آب ،موسسه آموزش و ترویج کشاورزی ،انجمن علوم
خاک ایران _ وزارت جهاد کشاورزی)
• برگــزاری دومیــن کمــپ بــزرگ آموزشــی رشــتههای علــوم کشــاورزی ،منابــع طبیعــی،
محیطزیســت و علــوم زمیــن (مهــر و آبــان  -1400بــا  10کارگاه بــا همــکاری مرجــع
مهندســی آب ایــران و  15انجمــن علمــی ،بــا حضــور افــراد مطــرح و هیئتعلمــی ،بیــش
از  80ســاعت)
• همــکاری در برگــزاری و حامــی رســانهای دومیــن همایــش ملــی کمآبیــاری و اســتفاده
از آبهــای نامتعــارف در کشــاورزی مناطــق خشــک (بهمــن  -1400بــا همــکاری دانشــگاه
فســا و قطــب علمــی مدیریــت کمآبیــاری و آبهــای نامتعــارف دانشــگاه فردوســی مشــهد)

انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

ارتباطات و
همكاريهاي علمي

• برگزاری کارگاه ( Adobe premiereهمکاری با انجمن علمی دانشجویی
محیطزیست دانشگاه تهران ،اردیبهشت )1400
• مســابقه علمــی قلــم برتــر؛ ویــژه روز جهانــی آب (همــکاری با انجمــن علمی دانشــجویی
زراعــت و اصــاح نباتات دانشــگاه تهران ،اردیبهشــت )1400
• کارگاه آموزشی نرمافزار ( WaterGemsهمکاری با انجمن علمی دانشجویی علوم و
مهندسی آب دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین و  5انجمن دیگر ،شهریور )1400
• برگــزاری دوره آموزشــی آبیــاری تحتفشــار (همــکاری بــا انجمــن علمــی دانشــجویی
علــوم و مهندســی آب دانشــگاه بینالمللــی امــام خمینــی قزویــن و  5انجمــن دیگــر،
شــهریور )1400
• برگــزاری مراســم معارفــه بــرای نودانشــجویان مقاطــع کارشناســی ،کارشناســی ارشــد
و دکتــری گــروه مهندســی آبیــاری و آبادانــی (در دو ســال تحصیلــی متوالــی  1399و
)1400
وبینار علمی
تخصصي

• ترکیب ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک برای تعیین نقاط فعال بیوژئوشیمیایی
( 24اسفند  ،1399امیرصداقتدوست ،دانشگاه  A & Mتگزاس آمریکا)
• بررســی و شــناخت پویایــی سیســتم یکپارچــه خشــکی-دریا در مناطــق ســاحلی (20
اردیبهشــت  ،1400ســمانه ســیفاللهی ،دانشــگاه اســتکهلم ســوئد)
• انتقــال غیرواکنشــی امــاح و مدلســازی آن در محیــط متخلخــل ( 9خــرداد ،1400
بهــزاد قنبریــان ،دانشــگاه ایالتــی کانــزاس آمریــکا)

• تداخــل آبهــای زیرزمینــی و ســطحی و نقــش آن در چرخــه کربــن ( 23تیــر ،1400
ســید محمــود ســاداتنوری ،دانشــگاه نیوســاتولز ســیدنی اســترالیا)
• مدیریــت جلبکهــا و آلودگیهــای نوظهــور در آب؛ تکنیکهــای پیشــرفته تشــخیص
و تصفیــه ( 26مــرداد  ،1400آرش ذامیــادی ،دانشــگاه مونتــرال کانــادا)
• آیــا مدلهــای ســطح زمیــن قــادر بــه شبیهســازی مناســب چرخــه هیدرولــوژی در
مقیــاس بــزرگ هســتند؟ ( 27مهــر  ،1400نویــد قاجارنیــا ،دانشــگاه اســتکهلم ســوئد)
• بــرآورد مقــدار آبیــاری بــا اســتفاده از تصاویــر ماهــوارهای رطوبــت خــاک؛ آیــا امکانپذیر
اســت؟ ( 16آبــان  ،1400احســان جلیلوند ،دانشــگاه صنعتی شــریف)
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• تکنولــوژی حفاریهــای روبســته و کاربــرد آنهــا در مهندســی آب ( 31خــرداد ،1400
حســن رحیمــی ،اســتاد همــکار دانشــگاههای اســترالیا)

72

انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

انتشار نسخههای
نشریه آبخوان
• فصلنامه پاییز  :1399منتشرشده در تاریخ  30آذر  54 ،1399صفحه A4
• فصلنامه زمستان  :1399منتشرشده در تاریخ  29اسفند  50 ،1399صفحه A4
• فصلنامه بهار  :1400منتشرشده در تاریخ  31خرداد  59 ،1400صفحه A4
• فصلنامه تابستان  :1400منتشرشده در تاریخ  31شهریور  84 ،1400صفحه A4

افتخارات انجمن
و نشریه
• جزء قدیمیترین انجمنهای علمی رشته علوم و مهندسی آب در کشور
• مقــام برگزیــده انجمــن علمــی دانشــجویی در بخــش محتــوای دیجیتــال در
جشــنواره درون دانشــگاهی حرکــت ،دانشــگاه تهــران
• کســب مجــوز نشــریه حرفــهای (علمی-ترویجــی) بــرای نشــریه آبخــوان از
معاونــت محتــرم پژوهشــی دانشــگاه تهــران
• کســب رتبــه نخســت در محــور طراحــی وبســایت تعاملــی در اولیــن جشــنواره
دانشــگاه تهــران دیجیتــال و رتبــه ســوم کل جشــنواره (منتخــب منتخبــان)
• اثــر برگزیــده بــرای “محتــوای دیجیتال-مرجــع مهندســی آب ایــران” در ســومین
جشــنواره فرهنــگ دانشــگاه تهران
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• اثــر شایســته تقدیــر بــرای “نشــریه علمــی ترویجــی (حرفــهای) آبخــوان” در
ســومین جشــنواره فرهنــگ دانشــگاه تهــران
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• اثــر شایســته تقدیــر بــرای “مقالــه افزایــش بهــرهوری آب کشــاورزی؛ مدیریــت
آبیــاری یــا مدیریــت در مزرعــه؟” در ســومین جشــنواره فرهنــگ دانشــگاه تهــران
• اثــر شایســته تقدیــر بــرای “کتــاب کنتــرل آلودگــی فســفر (راهبردهــا و
سیاســتها)” در ســومین جشــنواره فرهنــگ دانشــگاه تهــران
• تغییــر دوفصلنامــه بــه فصلنامــه و چــاپ منظــم نشــریه از پاییــز  1399تــا
تابســتان  ،1400مجموعــاً بــا بیــش از  250صفحــه A4
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دسترسی به مصاحبه دبیر انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران در
خصوص دستاوردها و کارهای انجامشده این انجمن در سال تحصیلی ( 1400-1399بازه مهر  1399تا
آبان )1400

/https://www.aparat.com/v/IPVdk
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کسب اطالعات بیشتر
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