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آب و عدالت اجتماعی

پیش گفتار

1

       موضــوع دسترســی عادالنــه بــه منابــع آب و منافــع و ارزش هــای حاصــل از آن از موضوعاتــی کــه در دوره 
مدیریــت نویــن آب کــه آب تحــت مالکیــت عمومــی قرارگرفتــه اســت، بســیار چالش برانگیــز و حســاس شــده 
ــه  ــاور اســت کــه عدالــت اجتماعــی در مدیریــت آب اساســاً معطــوف ب ــر ایــن ب اســت. همیــاری جهانــی آب ب
افــراد جامعــه )نســل حاضــر و نســل های آینــده( اســت و نــه دربــاره خــود آب. رویکردهــای مختلــف اقتصــادی 
ــت  ــوم عدال ــک مفه ــد. بی ش ــه می دهن ــی در آب ارائ ــت اجتماع ــی از عدال ــت های مختلف ــی، برداش و اجتماع
ــم  ــن مفاهی ــر چالش تری ــن و پ ــی از پیچیده تری ــاص، یک ــور خ ــی به ط ــت اجتماعی-آب ــام و عدال ــورت ع به ص
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 نقش هــای متعــددی 
ــای  ــن مؤلفه ه ــده بی ــط پیچی ــد جســت. رواب ــد، بای ــا می کن ــای انســانی و در طبیعــت ایف ــه آب در فعالیت ه ک
مختلــف ســامانه های آبــی بــا یکدیگــر و دیگــر بخش هــا چــون انــرژی، غــذا، محیط زیســت، جامعــه و امنیــت، 

ــد. ــدان می کن ــن پیچیدگــی را دوچن ای
ــرای  ــف ب ــای مختل ــق ایجــاد فرصت ه ــی از طری ــاه عموم ــش رف ــی افزای ــی در پ ــت اجتماع سیاســت های عدال
ــع آب  ــر مناب ــتایی، ب ــادی روس ــای اقتص ــعه فعالیت ه ــتر توس ــاد بس ــون ایج ــر، چ ــد و فقی ــار کم درآم اقش
تأثیرگــذار هســتند. بررســی سیاســت های گذشــته عدالــت اجتماعــی در ایــران نشــان می دهــد کــه بخشــی از 
فشــارهای واردشــده بــر منابــع آب بــه دلیــل رویکردهــای عدالت خواهانــه 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 شــده اند. 
ــه تعریف شــده، منظــور از تعریــف و تحقــق  ــاز توزیــع منابــع آب به صــورت عادالن ــدازه ایــن ب ــا چــه ان اینکــه ت
عدالــت آبــی چیســت و در مرحلــه پیاده ســازی تــا چــه انــدازه آن درک از عدالــت آبــی محقــق شــده، نیــاز بــه 
ــه مــوارد مطرح شــده و  ــا توجــه ب بررســی دقیــق دارد کــه کمتــر موردتوجــه پژوهشــگران قرارگرفتــه اســت. ب
اهمیــت موضــوع، نشــریه حاضــر باهــدف بیــان اهمیــت آب و عدالــت اجتماعــی، توســط دانشــجویان دغدغه منــد 

رشــته علــوم و مهندســی آب دانشــگاه تهــران بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت.
ــت بحــران آب و  ــان را از اهمی ــا دانشــجویان و مخاطب ــن بخــش تهیه شــده ت ــن نشــریه تخصصــی در چندی ای
ــت؛  ــت اجتماعــی )تاریخچــه عدال ــه مبحــث عدال ــی، بیش ازپیــش مطلــع ســازد. در بخــش اول ب شــرایط کنون
اصــول و رویکردهــا( پرداخته شــده و مــواردی ماننــد مفهــوم و تاریخچــه عدالــت اجتماعــی و ارزیابــی مقدماتــی 
ــر  ــاره درآمــدی ب عدالــت آبــی در رژیم هــای مختلــف حقوقــی مــورد بررســی قــرار گرفــت. در بخــش دوم درب
ــه شــد. منظــور از تحقــق  ــد و ارزشــمند ارائ ــا، مطالبــی مفی ــان، پیش زمینه هــا و مؤلفه ه ــی؛ ذی نفع ــت آب عدال
عدالــت آبــی کــه خــود شــامل پیش نیازهــا و بســترهای الزم بــرای تحقــق عدالــت آبــی و موانــع تحقــق عدالــت 
ــش دوم را  ــده بخ ــب تهیه ش ــم آن، مطال ــی و مفاهی ــت آب ــای عدال ــن مؤلفه ه ــت و همچنی ــران اس ــی در ای آب
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تشــکیل می دهــد. در بخــش ســوم بــه موضــوع مهــم نظام هــای مختلــف مدیریــت آب از منظــر عدالــت اجتماعــی 
پرداختــه شــد. در ایــن بخــش، تاریخچــه حکمرانــی و بهره بــرداری از آب در ایــران و نظام هــای حکمرانــی آب 
ــران و  ــکل هاي آب ب ــز تش ــارم نی ــش چه ــد. در بخ ــل ش ــریح و تحلی ــی، تش ــت اجتماعی-آب ــت عدال ــا هم بس ب
نقــش آن در مدیریــت طرح هــاي منابــع آب بــا هــدف تفهیــم مســائل مربــوط بــه نقــش تشــکل هاي آب بــران 
در مدیریــت طرح هــاي 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 طرح هــای 
ــوم و  ــه روز در رشــته عل ــزار و مدل هــای ب ــی نرم اف ــرار گرفــت. معرف ــه ق انتقــال آب بیــن حوضــه ای مــورد ارائ
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!، تنش هــای عدالــت 

ــراض  ــاب اعت ــخنی در ب ــی در آب، س اجتماع
خشــکی  راه حــل  و  اصفهــان  کشــاورزان 
علمــی چشــم انداز  نشســت  زاینــده رود، 
ــارش  ــران و پیش بینــی ب هیدروپلیتیــک ای
زمســتان 1400( پرداختــه و در بخــش 
انتهایــی یعنــی بخــش نهــم، خالصــه 
کارهــای انجام شــده در انجمــن علمــی 
دانشــجویی گــروه  مهندســی آبیــاری و 
آبادانــی دانشــگاه تهــران و نشــریه علمــی-

ترویجــی )حرفــه ای( آبخــوان در ســال 
ــان  ــرای مخاطب ــی 1400-1399 ب تحصیل

ــی شــد. نشــریه حاضــر معرف
گــروه تهیه محتوای نشــریه آبخــوان و انجمن 

علمــی دانشــجویی گــروه مهندســی آبیــاری و 
ــی دانشــگاه تهــران، اطمینــان کامــل دارد  آبادان

کــه از اختصــاص وقــت خــود بــرای مطالعــه ایــن 
نشــریه، هرگــز پشــیمان نخواهیــد شــد.

مدیر مسئول
مسعود پورغالم آمیجی

ر 
فتا

ش گ
پی
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هدی ظاهری

بخش

عدالت اجتماعی 1
)تاریخچه عدالت؛ اصول و رویکردها(

. مفهوم عدالت اجتماعی
. تاریخچه عدالت اجتماعی

. ارزیابی مقدماتی عدالت آبی
  در رژیم های مختلف حقوقی

 مفهوم عدالت اجتماعی.

ــدای خلقــت       یکــی از مفاهیمــی کــه بشــر از ابت
عدالــت  اســت،  بــوده  دســت به گریبان  آن  بــا 
ــری اســت  ــای براب ــه معن ــت ب ــت در لغ اســت. عدال
ــه  ــد ب ــرد بتوان ــر ف ــی ه ــاده تر یعن ــی س ــه بیان و ب
چیــزی کــه شایســتگی اش را دارد برســد؛ ایــن مهــم، 
آرمــان مطلــوب جوامــع بــوده کــه همــواره ســعی در 
ــا تمــام تالش هــای  ــی ب اســتقرار آن شــده اســت ول
صــورت گرفتــه، همچنــان در جوامــع انســانی شــاهد 
ــی کــه قوانیــن و  ظلــم و نابرابــری هســتیم. جای
ــانی  ــوق انس ــه، حق ــی عادالن ــت های اجتماع سیاس
ــرات، داوری  ــرات و مض ــه خی ــع عادالن ــر، توزی براب
ــادی کالن  ــت های اقتص ــم سیاس ــه و تنظی بی طرفان
به طــور عادالنــه و منصفانــه، تنهــا یــک آرزوی دور از 
دســترس بــوده و هــرروز شــاهد تشــدید فاصله هــای 

ــی هســتیم. طبقات
شــایان ذکر اســت عدالــت اقســام مختلفــی دارد کــه 

یکــی از مهم تریــن آن هــا، عدالــت اجتماعــی اســت. 
ــر  ــدا بهت ــی ابت ــت اجتماع ــوم عدال ــان مفه ــرای بی ب
ــته  ــاع داش ــه و اجتم ــاده از جامع ــی س ــت تعریف اس
ــه  ــه ای از انســان ها گفت ــه مجموع ــه ب ــیم. جامع باش
ــرده و دارای  ــی ک ــر زندگ ــا یکدیگ ــه ب ــود ک می ش
اقتصــادی  فرهنگــی،  دادوســتدهای  و  ارتباطــات 
جوامــع  اشــتراک  وجــه  می باشــند.  سیاســی  و 
ــع  ــه در جوام ــر و چ ــر حاض ــه در عص ــف چ مختل
ســاده گذشــته، وجــود ســاختار اجتماعــی مشــخص 
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــرد ک اســت؛ ســاختاری منحصربه ف
مناســبات جامعــه شــکل می گیــرد. ســاختارهای 
ــت  ــده اس ــی تشکیل ش ــه از نهادهای ــی جامع اساس
ــه  ــراد ب کــه هریــک چگونگــی و نحــوه دســتیابی اف
ــون  ــای گوناگ ــای نیازه ــیله ارض ــه وس ــی ک منابع
آن هاســت را تعییــن می کنــد. فلســفه تشــکیل 
اجتمــاع، آگاهــی بشــر از ایــن واقعیــت اســت 
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social justice

ــی از  ــوان بخش ــاع می ت ــرف اجتم ــا در ظ ــه تنه ک
ــتر  ــهولت بیش ــا س ــش را ب ــی خوی ــای اساس نیازه
ــه  ــت ک ــی اس ــاع دارای منابع ــرد. اجتم ــن ک تأمی
ــراد اســت؛  ــک از اف ــر ی ــای ه ــن نیازه ــیله تأمی وس
ازایــن رو، در جامعــه افــراد آماده انــد بــرای دســتیابی 
بــه ایــن منابــع، بــار مســئولیت و وظایــف خاصــی را 
بــر دوش کشــند و بــه اقتضائــات همــکاری اجتماعــی 
ــارت  ــن ســاختار اجتماعــی عب ــد؛ بنابرای گــردن نهن
اســت از نهادهایــی کــه هــم چگونگــی دســتیابی بــه 
ــا  ــد و هــم فرصت ه ــع را مشــخص می کنن ــن مناب ای
ــف  ــامان یافته و تعری ــا س ــیله آن ه ــب به وس و مواه
می شــود؛ به عبارت دیگــر، وظیفــه آن هــا تنظیــم 
قوانینــی اســت کــه حقــوق اساســی و مزایــا و 
امتیــازات برابــر یــا نابرابــر افــراد جامعــه را مشــخص 
کــرده و بــا جهت دهــی به نظــام اقتصــادی و قوانیــن 
حاکــم بــر تولیــد و توزیــع اقتصــادی، نظــام سیاســی 
ــوه  ــزان و نح ــی و می ــدرت سیاس ــع ق ــوه توزی و نح
ــی،  ــای کالن سیاس ــراد در تصمیم گیری ه ــش اف نق
ــزان دسترســی آحــاد  نظــام آموزشــی و نحــوه و می
جامعــه بــه آمــوزش و رشــد علمــی و نظــام مالیاتــی 
و تبییــن حقــوق اجتماعــی طبقــات ضعیــف و 
ــراد و  نیازمنــد و قوانینــی کــه نحــوه برخــورداری اف

شــیوه توزیــع مواهــب و مســئولیت ها و 
وظایــف افــراد و گروه ها، جامعــه را اداره 
ــن امــر در تمامــی جوامــع  می کنــد. ای

بــا مقیاس هــای متفــاوت یکســان 
ــوده و باعــث شــکل گیری بحــث  ب
عدالــت  یــا  اجتماعــی  عدالــت 

توزیعــی می شــود.
داللت هــای  از  یکــی  اجتماعــی  عدالــت 

ــت اســت کــه منظــور از آن تخصیــص  مفهــوم عدال
ــن  ــه ای ــت؛ ب ــه اس ــک جامع ــع در ی ــه مناب منصفان
ــی را  ــت واقع ــد عدال ــد بتوان ــون بای ــه قان ــا ک معن
برقــرار کــرده و توزیــع منصفانــه منابــع و فرصت هــا 
را تضمیــن کنــد؛ در ایــن میــان، افــراد جامعــه 
ــه و در  ــده گرفت ــه عه ــی را ب ــد وظایف ــز موظف ان نی
صــورت عــدم رعایــت قوانیــن حاکــم، عواقــب تخلــف 
خــود را بپذیرنــد. در ایــن شــرایط همــه افــراد بــدون 
ــای پیشــرفت اقتصــادی  ــض، از مزای ــه تبعی هیچ گون
ــت  ــوند. اهمی ــد می ش ــه بهره من ــی جامع و اجتماع
ــث  ــع، باع ــق آن در جوام ــی و تحق ــت اجتماع عدال
ــال ۲00۶  ــل در س ــازمان مل ــند س ــکل گیری س ش
ــه، روز عدالــت  میــالدی شــد کــه طــی آن ۲0 فوری
ــر میــان  ــا مضمــون رعایــت حقــوق براب اجتماعــی ب
ــروه  ــر از جنســیت، گ ــردم، صرف نظ ــار م ــه اقش هم
ســنی، نــژاد، قومیــت، مذهــب و فرهنــگ آن هــا نــام 
ــورهای  ــت از کش ــدام، حمای ــن اق ــدف ای ــت. ه گرف
ــتغال  ــر، اش ــردن فق ــت ریشــه کن ک ــان، در جه جه
همــه افــراد، کار شایســته، تســاوی جنســیتی و 
دسترســی بــه رفــاه اجتماعــی و عدالــت، بــرای 
ایــن  عمــوم مــردم، اعالم شــده اســت. در پــی 
ــان،  ــور آلم ــی از کش ــی پژوهش ــات، کار گروه اقدام
مأموریــت یافــت بــا بررســی دقیــق 
بــه  مربــوط  نظریه هــای  مهم تریــن 
ــوم  ــاد مفه ــا، ابع ــر م ــت در عص عدال
ــد.  ــی را روشــن تر کن ــت اجتماع عدال
بررســی های  در  کارگــروه  ایــن 
خــود پنــج بعــد عدالــت اجتماعــی 

ــرد: ــه ک ــر ارائ ــرار زی را به ق



انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران 

امره 3، پاییز 1400
رشیه آبخوان، دوره 13، ش

ن

5

1. جلوگیــری از فقــر و تــالش برای ریشــه کن 
آن. ساختن 

2. افزایــش شــانس اجتماعــی از طریــق 
آمــوزش.

3. افزایــش شــانس اجتماعــی از طریــق 
ــغلی بیشــتر و تقســیم  ــای ش ــاد فرصت ه ایج

درآمدهــا. متناســب تر 

4. توجه به نقش ویژه زنان.
طریــق  از  اجتماعــی  امنیــت  ایجــاد   .5
برقــراری نســبت عادالنــه ســطح درآمــد و 
بهداشــت،  ماننــد  اجتماعــی  هزینه هــای 

درمــان و غیــره.
کــه  می دهــد  نشــان  پژوهش هــا  نتیجــه 
دریافــت امــروزی از عدالــت اجتماعــی، بیشــتر 
ــر  ــانس های براب ــه ش ــیم عادالن ــه تقس متوج
ــه  ــک ده ــش از ی ــه بی ــا وجــود اینک اســت. ب
امــا  می گــذرد،  روز  چنیــن  نام گــذاری  از 
ــه  ــد ک ــان می ده ــروز نش ــای ام ــت دنی واقعی
همچنــان عدالــت اجتماعــی در حد یک شــعار 
باقی مانــده اســت و در بســیاری از نقــاط دنیــا 
ــات  ــن امکان ــی از اولیه تری ــراد حت ــی اف برخ
ــند  ــروم می باش ــالم مح ــرب س ــد آب ش مانن
و بــا واژه هــای چــون توســعه اجتماعــی، 
بیگانه انــد.  اقتصــادی،  و  زیســت محیطی 
ــت اجتماعــی را  ــوان عدال ــه می ت اینکــه چگون
در هــر جامعــه ایجــاد کــرد، بــه تغییــر نگــرش 
ــادی و  ــران اقتص ــزان، مدی ــان، برنامه ری حاکم
ــگاه  ــتگی دارد. ن ــه بس ــراد جامع ــک اف تک ت
عادالنــه و اقداماتــی بــه دوراز تعصــب و تبعیض 
و بــر پایــه مالحظات انســانی و عقالنــی، روابط 
اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی جامعــه را بــر 

ــد. ــکل می دهن ــت ش ــاس عدال اس

منابع
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تاریخچه عدالت اجتماعی  .
نگین نوروزی

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

     همان طــور کــه میدانیــد و احتمــاالً تجربــه 
ــه و  ــم در جامع ــیاری از مفاهی ــرای بس ــد، اج کرده ای
ــت.  ــاوت اس ــا متف ــای آن ه ــا، بامعن ــای م زندگی ه
ــا  ــواه و ی ــورت خ ــه به ص ــت ک ــام عدال ــی از اقس یک
ــا  ــی م ــی تمام ــج آن در زندگ ــاد و نتای ــواه، ابع ناخ
ــت.  ــی اس ــت اجتماع ــت، عدال ــد گذاش ــر خواه تأثی
در مطلــب پیــش رو، ســعی شــده اســت کــه مفهــوم 
ــرح  ــه ش ــورت خالص ــاد آن به ص ــت و ابع ــن عدال ای

ــود. داده ش
ــی  ــادل واژه انگلیس ــه مع ــی ک ــت اجتماع واژه عدال
ــت  ــی اس ــه مفاهیم ــت، ازجمل »Social Justice« اس
کــه در فلســفه سیاســی موردبحــث قرارگرفتــه 
آن  از  متعــددی  برداشــت های  و  دیدگاه هــا  و 
ارائه شــده اســت. ایــن واژه ترکیبــی، بیانگــر مفهــوم 
ــر آن  ــام دیگ ــا اقس ــه ب ــت ک ــت اس ــی از عدال خاص
از قبیــل، عدالــت طبیعــی، عدالــت سیاســی، عدالــت 
ــی  ــی تفاوت های ــردی و اخالق ــت ف ــادی، عدال اقتص
ــارت  ــی عب ــت اجتماع ــاده تر عدال ــان س ــه زب دارد. ب
ــه  ــراردادی ک ــی و ق ــوق طبیع ــناخت حق ــت از ش اس

ــت ــل اس ــراد قائ ــام اف ــرای تم ــه ب جامع
ــای  ــن آرمان ه ــی از مهم تری ــوان یک ــی به عن ــت اجتماع عدال
ــران  ــمندان و صاحب نظ ــه اندیش ــاز موردتوج ــری از دیرب بش

از  یکــی  به عنــوان  اجتماعــی  عدالــت 
ــاز  ــری از دیرب ــای بش ــن آرمان ه مهم تری
موردتوجــه اندیشــمندان و صاحب نظــران 
شــرق  اندیشــه  در  اســت.  قرارگرفتــه 
باســتان عدالــت اجتماعــی از جایــگاه 
ــی از  ــت. یک ــوده اس ــوردار ب ــی برخ واالی
قدیمی تریــن آثــاری کــه بــه مســئله 
اســت،  پرداختــه  اجتماعــی  عدالــت 
در  اســت.  حمورایــی  مجمع القوانیــن 
اندیشــه سیاســی غــرب نیــز می تــوان 
طــرح مســئله عدالــت اجتماعــی و اهمیت 
آن را مشــاهده کــرد. در دوران یونــان 
باســتان عدالــت اجتماعــی بــه محــور 
اصلــی فلســفه سیاســی تبدیــل می گــردد. 
دغدغــه اصلــی ســقراط و افالطــون در این 
ــت اســت. مارکــس و  دوران، مســئله عدال
انگلیــس نیــز ازجملــه اندیشــمندان دوران 
ــود  ــای خ ــه در بحث ه ــدرن هســتند ک م
بــا رویکــرد خاصــی بــه عدالــت اجتماعــی 
پرداخته انــد. در قــرن بیســتم نیــز عدالــت 
ــث  ــون مباح ــان در کان ــی همچن اجتماع
فلســفه سیاســی قــرار دارد کــه به عنــوان 
ــز،  ــان راول ــوری ج ــوان در تئ ــه می ت نمون
اجتماعــی  عدالــت  بحــث  برجســتگی 
را مشــاهده کــرد. در اندیشــه سیاســی 
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تاریخچــه نام گــذاری ایــن روز نگاهــی بیندازیــم، 
مشــاهده خواهیــم کــرد کــه مجمــع عمومی ســازمان 
ملــل در ســال ۲007، روز ۲0 فوریــه را به عنــوان 
روز جهانــی عدالــت اجتماعــی معرفی و از کشــورهای 
ــت  ــاص روز عدال ــا اختص ــه ب ــرد ک ــوت ک ــو دع عض
ــق  ــی مطاب ــای مل ــج فعالیت ه ــرای تروی ــی ب اجتماع
ــی توســعه اجتماعــی، گام  ــا اهــداف اجــالس جهان ب
ــد و در ریشــه کن کــردن فقــر، ارتقــا اشــتغال  بردارن
کامــل و کار مناســب، برابــری جنســیتی و دسترســی 
ــخ  ــت تــالش کننــد. تاری ــاه اجتماعــی و عدال ــه رف ب
ــر  ــک ام ــوان ی ــت به عن ــه عدال ــد ک ــان می ده نش
فطــری، بــا خلقــت انســان شــکل گرفــت و ضــرورت 
عدالــت اجتماعــی بــا شــکل گیری اجتماعــات و 
ــا یافــت  ــا دیگــران معن درک انســان از همزیســتی ب
و بااینکــه عدالــت اجتماعــی آرزوی بشــریت بــوده و 
هســت ولــی عجیــب آنکــه هــر چــه بشــر بــر دانــش 
و آگاهــی اش افــزوده  شــد، نابرابــری، تبعیــض و فقــر 

ــز بیشــتر شــده اســت! در جوامــع بشــری نی
پایــان دادن بــه فقــر، تبعیــض نــژادی، محرومیــت و 
بیــکاری یکــی از چنــد موضوعــی اســت کــه ضــرورت 
می کنــد.  بیشــتر  را  روزی  چنیــن  نام گــذاری 
ــرای نامیــدن بیســتم فوریــه  هــدف ســازمان ملــل ب
ــه  ــان هم ــر می ــوق براب ــت حق ــام، رعای ــن ن ــه ای ب
ــژاد،  ــنی، ن ــروه س ــیت، گ ــر از جنس ــردم صرف نظ م
اعالم شــده  غیــره  و  فرهنــگ  مذهــب،  قومیــت، 
ــوق  ــت حق ــت رعای ــوان گف ــن می ت ــت؛ همچنی اس
پناه جویــان و مهاجــران از مهم تریــن موضوعــات 

ــود. ــرح می ش ــی مط ــت اجتماع عدال

ــی  ــت اجتماع ــز عدال اســالم نی
ــوردار  ــی برخ ــگاه واالی از جای
فیلســوفان  اســت.  بــوده 
سیاســی مســلمان ازجملــه فارابی، 
ــژه خواجــه  نصیــر  ابن ســینا و به وی
الدیــن طوســی عدالــت اجتماعــی 
را موردتوجــه خــود قــرار داده انــد. 
ــد  ــه دی ــم ب ــر بخواهی ــس اگ پ
ــگاه  ــه آن ن ــه ب ــی و خالص کل
کنیــم، عدالــت اجتماعــی یعنــی 
ــی  طراحــی و اجــرای نظــام حقوق
ــه ای کــه هــر کــس به حــق  به گون
عقالنــی اش برســد و در مقابــل آن 
حقــوق، وظایفــی را انجــام دهــد یــا 
مســئولیت و عواقــب تخلــف از آن 

ــرد. را بپذی

ــت  ــال روز عدال ــه هرس ــتم فوری ــم، بیس ــق تقوی طب
ــا  ــذاری ب ــن نام گ ــت ای ــت. در حقیق ــی اس اجتماع
توجــه بــه اهمیــت عدالــت اجتماعــی، از ســوی 
باهــدف  و  بین المللــی  ســازمان های  و  مجامــع 
حمایــت از کشــورهای جامعــه بین المللــی در جهــت 
ریشــه کنی فقــر، اشــتغال همــه افــراد، کار شایســته، 
ــه رفــاه اجتماعــی  تســاوی جنســیتی و دسترســی ب
و عدالــت بــرای همــه انجام شــده اســت. مــاری 
ــد:  هوتیــزه ســخنگوی ســابق ســازمان ملــل می گوی
»مهم تریــن هــدف نام گــذاری ایــن روزهــا آن اســت 
کــه توجــه افــکار عمومــی، ســازمان های غیردولتــی 
ــود  ــب ش ــی جل ــه موضوع ــا ب ــور دولت ه و همین ط
کــه احتمــاالً در فهرســت اولویت هایشــان قــرار 
ــت  ــه عدال ــد ک ــان می ده ــه نش ــن گفت ــدارد.« ای ن
به عنــوان یــک موضــوع از اولویت هــای کشــورها، 
ــداف  ــی از اه ــه یک ــت. درحالی ک ــل نیس ــوام و مل اق
انبیــای الهــی و تمــام مکاتــب بشــری برقــراری 
ــه  ــم ب ــر بخواهی ــت. اگ ــوده اس ــی ب ــت اجتماع عدال
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                ارزیابی مقدماتی عدالت آبی
در رژیم های مختلف حقوقی

.

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

     ایــن ارزیابــی بــه مــا کمــک می کنــد کــه میــزان 
عادالنــه بــودن هــر یــک از ایــن نظام هــای حقوقــي 

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

حوزه های عدالت
نوع مالکیت رژیم حقوقی

عدالت توزیعی عدالت رویه ای عدالت تعاملی

 این نظام بر اساس دو اصل نیاز
 و برابـری ناعادالنه و بـر اسـاس

 اصـول شایستگی و کـارایی
عادالنه محسوب می شود

 بـه دلیـل عـدم مشارکت همه
 گروداران همجوار و غیرهمجـوار،

 محیط زیست و نسل های
 آینـده، عـدالت در فرایندهای

 تصمیم گیری در ایـن نـوع رژیـم
وجـود ندارد

 به دلیل اینکه با بهره برداران غیر همجـوار
 بـا احترام رفتار نمی شود و در دسترسی
 به منابع آب و تصمیم گیری ها مـشـارکت
 داده نمی شود، عدالت تعاملی در این رژیم

حقوقی محقق نمی شود

خصوصی
 مالکیت آب بر
اساس زمین

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

و نیاز عادالنه نیست

 حق مالکیت بر اساس تقدم زمانی
 و مکانی است و این افراد قدرت
 تصمیم گیری دارند و عدالت در

 خصـوص پایین دست و متأخرین
رعایت نمی شود

 به دلیل اینکه حقی برای متأخرین قائل
 نیستند و بـه صـدای نیازهای آن ها

 احـتـرام گذاشـته نمی شود و کرامت آن ها
برای تأمین نیازهای رعایت نمی شود

خصوصی
 تسهیم آب
تقدم محور

 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

 بـا شـفافیت و انتظام بخشی
 دقیق و ایجاد بستر مشارکت

 افـراد ایـن حـوزه از عـدالت در
این رژیم حقوقی قابل تحقق است

 در این رژیم با تعیین فرایندها و قواعد
 صحیح به دلیل همگانی بودن منابع ،
 احتـرام بـه نظـر همه اقشار و حفظ

 کرامت آن ها و ایجاد اعتماد عمومی قابل
تحقق است

عمومی
 امانت داری

عمومی
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                ارزیابی مقدماتی عدالت آبی
در رژیم های مختلف حقوقی

توزیــع خواهــد شــد. نظــام تخصیــص آب در همــه 
ــت  ــد اس ــه و تأکی ــورد توج ــی م ــای حقوق رژیم ه
امــا بــا توجــه بــه محوریت نهـــادی بـــه نـــام دولت 
در رژیــم حقوقــی امانــت داری عمومــی، در تحقــق 
عدالــت رویــه ای نظــام تخصیــص منابــع آب نقــش 
ــه  ــل ک ــه آن دلی ــد. ب ــا می کن ــدی ایف ــیار کلی بس
مجوزهــای بهره بــرداری از منابــع آب در نظــام 
ــود.  ــادر می ش ــف و ص ــع آب تعری ــص مناب تخصی
نظــام تخصیــص آب شــفاف، مشــارکتی و منصفانــه 
ــه ایجــاد اعتمــاد، همدلــی، ســرمایه اجتماعــی و  ب
ــر  ــی همدالنه ت ــق فضای ــرای تحق ــی ب ــش جمع ک
کمــک می کنــد. بنابرایــن، نظــام تخصیــص آب در 
ــت داری  ــی امان ــام حقوق ــه دارای نظ ــه ای ک جامع
عمومــی منابــع آب می باشــد، بســیار مهــم اســت.

در جمع بنــدی می تــوان گفــت کــه در صــورت 
ــی  ــم حقوق ــی، رژی ــه ای و تعامل ــت روی ــق عدال تحق
امانــت داری عمومــی در تحقــق همــه اصــول عدالــت 
ــب  ــتری مناس ــه ای بس ــت روی ــت. عدال ــر اس مؤثرت
ــام  ــری و انتظ ــفافیت در تصمیم گی ــاد ش ــرای ایج ب
ــد و  ــاد می کن ــع آب ایج ــت مناب ــی در مدیری بخش
ــه احتمــال  ــه ب ــد شــفاف و عادالن ــن فراین ــج ای نتای
قــوی عادالنه خواهد بود. امـــا بـــدون تحقـــق عدالت 
رویه ای در رژیم حقوقی مالکیـــت عمـومی بـه دلیـل 
تمرکـــز مقــدرت و ثــروت در دســت دولــت، امکـــان 
ــص  ــری و تخصی ــی در تصمیم گی ــاد و بی عدالت فس
منابــع بســیار بــاال اســت. نظـــام تصمیم گیــری 
ــونت  ــا خش ــدرتمند، ب ــوار قـ ــفاف و رانت خ ــر ش غی
ــردن  ــر ک ــع و فقیرت ــردن مناب ــه ضایع ک ــتری ب بیش

ــا  ــی، نه تنه ــه عبارت ــردازد. ب ــه می پ جامع
ــن  ــی بی ــروت آب ــه ث ــع عادالن ــا توزی ب
ــم  ــی در رژی ــت آب ــردم تحقــق عدال م

عمومــی  امانــت داری  حقوقــی 
محقــق نخواهــد شــد، بلکــه تنهــا 

بــا توزیــع فقــر آبــی بیــن مردم 
جامعــه را بــه فروپاشــی 
ــرد.  ــد ک ــک خواه نزدی
بــه ایــن دلیــل کــه 
وقتــی منابــع بــر اســاس 

در  شایســتگی  و  کارایــی 
ــص  ــه آن تخصی ــتفاده بهین اس

تلــف  و  ضایــع  منابــع  نیابــد، 
خواهــد شــد و فرصــت و امــکان 
ــرای  ــروت ب ــش ث ــد و افزای تولی

ــت  ــه و منفع ــن رفت ــه از بی جامع
عمومــی و رفــاه اجتماعــی بــه همــراه 

نمــی آورد. بــه دیگــر ســخن، بــا توزیــع 
ناعادالنــه و فســادخیز منابــع آب، 
ــه در جامعــه  ــه صــورت عادالن فقــر ب
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2
درآمدی بر عدالت آبی؛

ذی نفعان، پیش زمینه ها و مؤلفه ها 

امید رجا.
محسن حسینی جلفان.دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

دانشجوی دکتری سازه های آبی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

مقدمه
     از دیربــاز کشــور ایــران به عنــوان یکــی از کشــورهای 
ــا مشــکل  ــع در کمربنــد خشــک کــره زمیــن کــه ب واق
اســت،  مواجــه  متنــاوب  کم آبــی و خشکســالی های 
 .)Hosseini Jolfan et al, 2020( اســت شناخته شــده 
از ایــن رو مــردم ایران زمیــن همــواره بــا واژه هایــی چــون 
کمبــود آب، بحــران خشک ســالی،کمبود بارندگــی و غیره 
آشــنا می باشــند. عــالوه بــر آن رشــد جمعیــت، توســعه 
ــروه  ــران را در گ ــای آب، ای ــترش تقاض ــی و گس صنعت
Hos�( ــاال قــرار داده اســت ــا تنــش آبــی ب  کشــورهای ب
ــی  ــن، توســعه صنعت seini Jolfan et al, 2021(. همچنی
ــا در  ــش تقاض ــه افزای ــر ب ــی منج ــم غذای ــر رژی و تغیی
ــع آب شــده  ــر مناب ــا، و درنتیجــه فشــار ب ــام بخش ه تم
اســت. بررســی سیاســت های گذشــته عدالــت اجتماعــی 
در ایــران نشــان می دهــد کــه بخشــی از فشــار های 
رویکردهــای  دلیــل  بــه  آب  منابــع  بــر  واردشــده 
Hosseini Jol� اســت آب  بخــش  در   عدالت خواهانــه 
fan et al, 2021(. قوانیــن آب، ازجملــه قانــون "آب و 
ــه آب" و  ــون "توزیــع عادالن نحــوه ملــی شــدن آن" و قان

ــا  حتــی فراتــر از حــوزه آب، قانــون اصالحــات ارضــی، ب
ــاز توزیــع منابــع طبیعــی و تحقــق عدالــت  ــر ب تأکیــد ب
ــن  ــدازه ای ــه ان ــا چ ــه ت ــده اند. اینک ــی تنظیم ش اجتماع
ــده،  ــه تعریف ش ــورت عادالن ــع آب به ص ــع مناب ــاز توزی ب
ــی چیســت و در  ــت آب ــق عدال ــف و تحق منظــور از تعری
ــدازه آن درک از عدالــت  مرحلــه پیاده ســازی، تــا چــه ان
ــه  ــق دارد ک ــی دقی ــه بررس ــاِز ب ــده، نی ــق ش ــی محق آب

ــه اســت. ــر موردتوجــه قرارگرفت کمت
ــتلزم  ــوزه ای مس ــر ح ــت در ه ــوم عدال ــری مفه به کارگی
ــد  شــناخت شــرایط و مؤلفه هــای آن حــوزه اســت. پیون
پیچیــده و گســترده ای 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 
ــا  ــت  )Lukasiewicz et al, 2020(.  آب تنه ــاد اس اقتص
ــای  ــه بخش ه ــه در هم ــت، بلک ــاد نیس ــی از اقتص بخش
اقتصــاد تنیــده شــده اســت. بــدون آب اقتصــاد نمی توانــد 
عمــل کنــد. آب منبــع تولیــد و رشــد اســت؛ درعین حــال 
ــی آن  ــدرت تخریب ــل ق ــه دلی ــد ب ــک تهدی ــد ی می توان
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و  فقــر  ســیالب ها،  و  خشک ســالی ها  بــا  می توانــد 
ــارض را  ــالف و تع ــاری، اخت ــی، بیم ــر، آلودگ مرگ ومی
 McKay ــدی، 1397؛ ــد )ارش ــته باش ــی داش ــز در پ نی
تولیــد،  بخش هــای  همــه  همچنیــن   .)et al., 2007
کشــاورزی، صنعــت، انــرژی و حمل ونقــل بــه آب وابســته 
ــت در  ــه عدال ــن ب ــرای پرداخت ــن رو، ب ــند. ازای می باش
ــع حاصــل از  ــن مناف ــع حاصــل از آب، تعیی ــوزه مناف ح
.)clapp et al, 2018( آب بســیار ســخت و پیچیــده اســت

آب طیــف گســترده ای از فایده هــای اجتماعــی را ایجــاد 
از آب و  تعییــن منافــع حاصــل  ازایــن رو،  می کنــد. 
ــده  ــت در حــوزه آن بســیار ســخت و پیچی ــن عدال تعیی
ــتردگی  ــی و گس ــز پیچیدگ ــر نی ــن ام ــل ای ــت. دلی اس
منافــع حاصــل از آب در نقش هــای متعــددی اســت 
ایفــا  طبیعــت  و  انســانی  فعالیت هــای  در  آب  کــه 
ــود  ــده موج ــط درهم تنی ــن، رواب ــر ای ــالوه ب ــد. ع می کن
در ســامانه های آبــی و دیگــر بخش هــا همچــون انــرژی، 
ــودرزی  ــد )گ ــی آن می افزای ــر پیچیدگ ــت ب ــذا و امنی غ

ــر  ــارغ از ه ــکاران، 1399؛ Fader et al., 2018(. ف و هم
ــرای  ــوع ارزش تولیــدی از منابــع آب، ذینفعانــی نیــز ب ن
ــع و  ــن مناف ــناخت و درنظرگرفت ــه ش ــود دارد ک آن وج
طیــف وســیعی از ذی نفعــان مرتبــط بــا آب حائــز اهمیت 
اســت. به طورکلــی می تــوان ذینفعــان را بــه پنــج گــروه 
ــان  ــکل )1( نش ــه در ش ــرد گ ــیم بندی ک ــدی تقس کلی
داده اســت )غفــوری فــرد و همــکاران، 1394؛ ارشــدی، 
1397(. بــا مــرور طیــف وســیع افــراد و گروه هــای 
ــورد  ــی در م ــه وقت ــود ک ــن می ش ــا آب روش ــط ب مرتب
ــود،  ــت می ش ــع آب صحب ــه مناب ــه ب ــی عادالن دسترس
بایــد اقتصــاد سیاســی آب شــامل همــه ارز ش هــای 
تولیــدی توســط آب، ذینفعــان آب، اقتضائــات و بازیگــران 
و کنشــگران عرصــه تصمیم-گیری و تأثیرگــذار در تعیین 
سیاســت ها، قواعــد و قوانیــن آبــی، منافــع تقسیم شــده و 
پیشــران های اقتصــادی، اجتماعــی، امنیتــی، جمعیتــی، 
 Zwarteveen( ــرار گیــرد فرهنگــی و سیاســی مدنظــر ق

 .)et al., 2017

شکل 1- ذینفعان مرتبط با آب
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ــه،  ــک جامع ــف آب در ی ــای مختل ــل کارکرده ــه دلی ب
تحقــق عدالــت آبــی مســتلزم فراهــم کــردن مجموعــه ای 
ــن  ــن ای ــت. مهم تری ــترهایی اس ــا و بس از پیش زمینه ه

پیش نیازها و بسترهای الزم برای تحقق عدالت آبی

شــماتیک  به صــورت   )۲( شــکل  در  پیش زمینه هــا 
ــده اند )ارشــدی، 1397(. ــه تشــریح ش مطــرح و در ادام

شکل ۲- مهم ترین پیش نیازهای الزم برای تحقق عدالت آبی

* شفافیت پیش از عدالت
شــفافیت مؤلفــه و موضوعــی زیربنایی تــر و پایه ای تــر 
ــفافیت  ــا ش ــود. در اینج ــوب می ش ــت محس از عدال
ــینی.  ــه پس ــت و ن ــت اس ــر عدال ــینی ب ــری پیش ام
ــد  ــدا بای ــع در ابت ــدا در واق ــن معنــی کــه در ابت بدی

مشــخص شــود کــه چــه چیــز بــا ارزشــی در اختیــار 
ــه آن  ــع عادالن ــد از آن در خصــوص توزی اســت و بع
ــه   ــه هزین ــت ک ــدف آن اس ــود. ه ــری ش تصمیم گی
ــرای تحقــق و  چارچــوب و رویکــردی انتخاب شــده ب
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برقــراری عدالــت آبــی شــفاف شــود. ایــن شــفافیت 
ــی  ــت، نحــوه اجرای ــف عدال ــد در حــوزه تعری می توان
آن و اخــذ تصمیمــات در توزیــع منابــع آبــی، قیمــت 
واقعــی آب و کمیــت و کیفیــت آب باشــد. از طــرف 
دیگــر، یکــی از پیش زمینه هــای تحقــق عدالــت 
ــادی  ــک کاالی اقتص ــوان ی ــه درک آب به عن ــر پای ب
و اجتماعــی، تعییــن ارزش آب و ایجــاد شــفافیت 

قیمتــی و ارزشــی آب اســت. 

* تعیین ارزش جغرافیای آب
ــی  ــی و مکان ــه شــرایط زمان ــی وابســته ب ــت آب عدال
ــای، اقلیمــی، اقتصــادی  اســت و در شــرایط جغرافی
و اجتماعــی منطقــه قابــل تعریــف اســت. همچنیــن، 
ــتری از  ــی در بس ــوم محل ــک مفه ــی ی ــت آب عدال
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــی و کالن اس ــای مل نهاده
عدالــت در بســتر یــک حکمرانــی چندســطحی معنــا 
ــف و شــیوه  ــن، تعری ــد. بنابرای ــدا می کن و تحقــق پی
ــک  ــرای ی ــع آب ب ــوزه مناب ــت در ح ــرای عدال اج
ــا  ــذا ت ــاوت اســت. ل ــر متف ــه دیگ ــا منطق ــه ب منطق
ارزش جغرافیــای آب در هــر منطقــه تعییــن نشــود، 
ــه  ــرای آن منطق ــی ب ــت آب ــوع عدال ــب ترین ن مناس

ــد. ــد ش مشــخص نخواه

* تعریف رابطه عدالت با سبک زندگی
پیش زمینــه اجــرای عدالــت در حــوزه آب، مشــخص 
ــه  ــر منطق ــا ه ــب ب ــی متناس ــبک زندگ ــردن س ک
ــع آب قابــل دســترس آن  ــر اســاس شــرایط و مناب ب
ــم  ــامل رژی ــی ش ــبک زندگ ــن س ــت. ای ــه اس منطق
غذایــی، معمــاری، پوشــش، عــادات تفریحــی و غیــره 
ــی  ــبک زندگ ــاس س ــر اس ــی ب ــت آب ــود. عدال می ش
ــاد  ــاه ایج ــم رف ــدت توه ــا در کوتاه م ــرف تنه پرمص
ــی در  ــت آب ــع عدال ــدار نیســت. درواق ــد و پای می کن
درازمــدت به صــورت پایــدار از طریــق مصــرف صحیح 
تحقــق پیــدا می کنــد. عدالــت در حــوزه آب دنبالــه رو 

ــاه  ــش رف ــر افزای ــرف آب در اث ــش مص ــع افزای و تاب
مصرف گرایانــه نیســت. بــه ایــن معنــی کــه موضــوع 
در تضــاد بــا تحقــق عدالــت اســت کــه ســبک زندگی 
پرمصرفــی از طــرف ســاکنان یــک منطقــه انتخــاب 
ــتر و  ــن آب بیش ــای تأمی ــه معن ــت ب ــود و عدال ش
توزیــع برابــر آن بیــن ایــن افــراد باشــد. تمدن هــای 
بــزرگ بــا انتخــاب ســبک زندگــی مناســب بــا اقلیــم 
و جغرافیــای خــود دوام پیــدا کــرده اســت. بــه دیگــر 
ســخن، تعییــن ســبک زندگــی و نظــام ارزشــی 
ــت  ــوع عدال ــک ن ــب ی ــح آب موج ــرف صحی در مص
ــداری جامعــه  ــا حفــظ کرامــت انســانی و پای ــی ب آب

می شــود.

* رابطه عدالت آبی و توسعه
توســعه ای  سیاســت های  و  رویکردهــا  انتخــاب 
نامناســب و پرمصــرف ازنظــر آبــی بــه همــراه اقتصــاد 
ــت  ــرای عدال ــر اج ــادی ب ــر زی ــی تأثی ــی رانت سیاس
ــد  ــت های ناکارآم ــن سیاس ــوزه آب دارد. تبیی در ح
ــون  ــی چ ــف مصرف ــای مختل ــادی در بخش ه اقتص
کشــاورزی و صنعــت و توســعه نامتــوازن مراکــز 
ــی  ــه طــور کل شــهری و سیاســت های جمعیتــی و ب
ــار  ــی را دچ ــت اجتماع ــعه و عدال ــای توس محرک ه
ــه توســعه  ــن پیش زمین ــرده اســت. بنابرای ــش ک چال
ــا  ــا رویکــرد آمایــش ســرزمین متناســب ب متــوازن ب
ظرفیــت آبــی هــر منطقــه بــرای تحقــق عدالــت آبــی 
به خصــوص عدالــت محیط زیســتی و فرانســلی در 

ــت. ــروری اس ــیار ض ــوزه آب بس ح

* پیوند عدالت آبی و عدالت انرژی 
ــود  ــث می ش ــرژی باع ــذا و ان ــد بیــن آب، غ  پیون
موضــوع تحقــق عدالــت در حــوزه آب در یــک 
چارچــوب بزرگ تــر شــامل عدالــت در حــوزه انــرژی 
و غــذا نیــز مدنظــر قــرار داده شــود. از انــرژی 
بــرای بهره بــرداری از آب اســتفاده می شــود و آب 
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به عنــوان یــک نهــاد در تولیــد غــذا و انــرژی مصــرف 
ــه دلیــل ارتبــاط تنگاتنــگ آب  می شــود. ازایــن رو، ب
ــرژی و  ــوص ان ــا، به خص ــع و بخش ه ــر مناب ــا دیگ ب
غــذا، ایــن مســئله را برجســته می کنــد کــه تحقــق 
ــرژی  ــت در حــوزه ان ــدون تحقــق عدال ــت آب ب عدال
ــت  ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب ــر نیس ــی امکان پذی و غذای
ــدن  ــر ش ــه واقعی ت ــر ب ــرژی منج ــت ان ــق عدال تحق
هزینه هــای تولیــد و شــفافیت در هزینه هــای آب 
ــت  ــن مهــم از الزامــات تحقــق عدال می شــود کــه ای

ــی اســت. آب

* تثبیت حقوق مالکیت آب
تحقــق  پیش زمینه هــای  اصلی تریــن  از  یکــی 
ــی و  ــاختار اجتماع ــه س ــه ب ــا توج ــی ب ــت آب عدال
فرهنگــی کشــور، تعییــن حقــوق مالکیــت آب اســت. 
ــی  ــش بزرگ ــا چال ــوزه آب ب ــت در ح ــق عدال تحق
روبــرو اســت؛ زیــرا تعریــف شــفاف و دقیقــی دربــاره 
حقــوق مالکیــت آب و شــیوه اجــرای آن وجــود ندارد 
ــوزه  ــع آب در ح ــرداری از مناب ــق بهره ب ــه ح و رابط

ــت. ــخص نیس ــدرن آب مش ــت م مدیری
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آبــی  بــرای تحقــق عدالــت 
ــود دارد.  ــددی وج ــع متع موان
موانــع  مهم تریــن  ازجملــه 
در شــکل )3( مطــرح نشــان 
)افشــار،  اســت  شــده  داده 
1394(. فقــدان تعریــف دقیــق 
و شــفاف از عدالــت و شــیوه 
ــی  ــت آب ــردن عدال ــی ک عملیات
آن از موانــع پیــش روی برپایــی 
ــر  ــوزه آب در ه ــت در ح عدال
تعریــف  اســت.  جامعــه ای 
عدالــت  شــفاف  و  دقیــق 
ــور  ــه منظ ــد ک ــک می کن کم
از عدالــت و گســتره موردتوجــه 
ایجــاد  از  و  آن مشخص شــده 
ــاوت و  فضــای تفســیرهای متف
گاه متناقــض جلوگیــری شــود. 
عــالوه بــر مشــخص کــردن 
از  تعریفــی شــفاف و دقیــق 
چگونگــی  و  نحــوه  عدالــت 
اجــرای عدالــت هــم بســیار 
مبهــم اســت. بنابرایــن از موانــع 
مشــخص  عدالــت  اجــرای 
ــت  ــودن شــیوه اجــرای عدال نب
و  تجربــه  بــودن  کم عمــق  و 
دانــش جامعــه کارشناســی و 
ــت گذاری در  ــت و سیاس مدیری
ــن  ــت. مهم تری ــه اس ــن زمین ای
بحــث در اجــرای عدالــت آبی و 
تحقــق انصــاف آبــی ایــن اســت 
کــه تــا چــه انــدازه تصمیمــات 

ــود  ــخص می ش ــرای آن مش ــه ب ــی ک ــود و حقوق ــرا می ش ــده، اج اخذش
ــه در  ــدار جامع ــروعیت و اقت ــع مش ــت. درواق ــت اس ــاع و صیان ــل دف قاب
ــت در  ــی عدال ــان در برپای ــوق ذی نفع ــت حق ــات و رعای ــرای تصمیم اج
حــوزه آب بســیار مهــم اســت ایــن نکتــه تــا انــدازه ای اهمیــت دارد کــه 
ــرای آن  ــری و اج ــازی و تصمیم گی ــدار در قاعده س ــود اقت ــوان وج می ت
ــی  ــود. از طرف ــوب می ش ــت محس ــاخت عدال ــد زیرس ــه قواع ــرام ب و احت
ــن شــیوه حرکــت  ــی در هــر کشــوری، تعیی ــن گام در اصالحــات آب اولی
از حقــوق عرفــی بــه حقــوق مــدرن بــا تعییــن تکلیــف در مــورد حقــوق 
ــوق  ــت از دوران حق ــیر حرک ــران مس ــت. در ای ــدم اس ــرداران متق بهره ب
عرفــی بــه حقــوق مــدرن بــا ابهامــات و مشــخص نکــردن وضعیــت حقــوق 
بهره بــرداران متقــدم طــی شــد و اجــرای عدالــت آبــی در شــرایط کنونــی 
ــه اجــرای عدالــت  را دچــار چالش هــای زیــادی کــرده اســت. لــذا هرگون
ــوق  ــف حق ــن تکلی ــه تعیی ــوط ب ــدرن آب من ــوق م ــام حق ــی در نظ آب
بهره بــرداران متقــدم اســت. ورود فّناوری هــای روز بــدون انجــام مطالعــات 
ــی آب در اســتفاده از  دقیــق و عــدم نظــارت و اقتــدار دســتگاه های متول
ــع آب شــده اســت. عــدم وجــود  ــه توزیــع نامتــوازن مناب آن هــا منجــر ب
ــی،  ــی حقوق ــرای ارزیاب ــح ب ــه ای مشــخص و صری سیاســت نامه و نظام نام
ــاوری  ــی در خصــوص اســتفاده از فّن محیط زیســتی، اقتصــادی و اجتماع

ــت. ــی اس ــت آب ــق عدال ــدم تحق ــی ع ــع اصل ــن از موان نوی

موانع تحقق عدالت آبی

شکل 3- موانع تحقق عدالت آبی
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مفهــوم عدالــت آبــی ترکیبــی از دسترســی عادالنــه 
بــه منابــع آب، منافــع و هزینه هــای اقتصــادی-
ــتر  ــاد بس ــن ایج ــل از آن و همچنی ــی حاص اجتماع
ــت.  ــش اس ــه و اثربخ ــی منصفان ــی و سیاس فرهنگ
تحقــق عدالــت آبــی عــالوه بــر تأثیرپذیــری از 
ــی  ــای بیرون ــه بخش ه ــش آب ب ــای درون بخ نهاده
و  خدمــات  به طورکلــی  می شــود.  متأثــر  نیــز 
ــوزه  ــه ح ــر از س ــا آب متأث ــط ب ــای مرتب فعالیت ه
نهــادی و مدیریتــی درون بخــش آب، اقتصــاد ملــی 

ــاورزی،  ــر )کش ــای دیگ ــعه و بخش ه ــه توس و برنام
ــی  ــت )Peña, 2011(. به طورکل ــرب( اس ــت و ش صنع
اصــول جامعــی بــرای تعریــف عدالــت آبــی در ســطح 
ــد در نظــر گرفتــه شــود کــه  ــی بای ملــی و بین الملل
ــه  ــه ب ــا توج ــول ب ــن اص ــب ای ــدی و ترکی اولویت بن
ــای  ــد. مؤلفه ه ــر می کن ــه تغیی ــر منطق ــرایط ه ش
ــت  ــی آب، عدال ــت توزیع ــامل عدال ــی ش ــت آب عدال
ــم آن  ــراه مفاهی ــه هم ــی ب ــت تعامل ــه ای و عدال روی
در شــکل )4( تشــریح شــده اســت )ارشــدی، 1397; 

.)Van Dijke et al., 2019

مؤلفه های عدالت آبی و مفاهیم آن

شکل 4- مؤلفه های عدالت آبی و مفاهیم آن
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نتیجه گیری
بی شــک مفهــوم عدالــت، به صــورت عــام 
ــی، به طــور خــاص یکــی از  ــت آب و عدال
ــم  ــن مفاهی ــن و پرچالش تری پیچیده تری
پیــش روی 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 
ــع  ــتردگی مناف ــی در گس ــن پیچیدگ ای
ــددی  ــای متع ــل از آب در نقش ه حاص
فعالیت هــای  در  آب  کــه  اســت 
مختلــف انســانی و در طبیعــت ایفــا 
عدالــت  مؤلفه هــای  فهــم  می کنــد. 
ــی،  ــت توزیع ــش عدال ــه بخ ــی در س آب
تعاملــی  عدالــت  و  رویــه ای  عدالــت 
هرکــدام فقــط بخشــی از فهــم مســئله 
عدالــت آبــی و ســازوکارهای اجــرای 
آن را شــامل می شــود. بســتر تحقــق 
عدالــت آبــی در رژیم هــای حقوقــی 
ــدام از  ــت و هرک ــاوت اس ــف متف مختل
ــای از  ــی جنبه ه ــای حقوق ــن رژیم ه ای
ــد و از  ــی را برجســته می کنن ــت آب عدال
جنبه هایــی غفلــت می کننــد. عــالوه 
بــر فهــم عدالــت آبــی و مؤلفه هــای 
آن، ارتبــاط آن بــا حوزه هــای دیگــر 
چــون حکمرانــی آب، توســعه، مدیریــت 
ــت  ــرف و عدال ــوق آب، ازیک ط آب، حق
ــر  ــرف دیگ ــی از ط ــادی و اجتماع اقتص
ــف  ــیت در تعری ــت و حساس ــاز به دق نی
عدالــت آبــی را آشــکار می کنــد. اجــرای 
عدالــت آبــی در ایــران مســتلزم فراهــم 
ــفافیت  ــون ش ــی چ ــردن پیش نیازهای ک
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 جنبه هــای 
عملیاتــی و عدالــت آبــی و غیــره پیــش روی تحقــق عدالــت آبــی 
ــه  ــار ب ــود به اختص ــالش ب ــتار در ت ــن نوش ــت. ای ــران اس در ای
ــی و  ــت آب ــه عدال ــط ب ــای مرتب ــی، چالش ه ــت آب مســئله عدال
مؤلفه هــای آن پرداختــه اســت. آنچــه مســلم اســت کاســتی ها 
و خالءهــا در ایــن حــوزه زیــاده بــوده و نیازمنــد انجــام مطالعات 

و بررســی های دقیق تــر و مفصل تــر اســت. 
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بخش

3
مسعود پورغالم آمیجی

دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

 نظام های مختلف مدیریت آب
از منظر عدالت اجتماعی

تاریخچه حکمرانی و بهره برداری از آب در ایران

مقدمه
در اثــر کاســتی ها و تغییــرات عمیــق نهــادی در 
مدیریــت آب کشــور، میــزان مناقشــات و شــدت 
آن در مناطــق مختلــف کشــور بــه دلیــل بــاال 
گرفتــن رقابت هــا، محدودیت هــای شــدید آبــی 
حل وفصــل  و  افزایش یافتــه  مالــی  تنگناهــای  و 
ــرو  ــدی روب ــای ج ــکالت و چالش ه ــا مش ــا را ب آن ه
ســاخته اســت. از طرفــی ناتوانــی در مهــار و مدیریــت 
ــای  ــل تقاضاه ــرای آب و تعدی ــد ب ــای جدی تقاضاه
ــده  ــران آب ش ــن بح ــدت گرفت ــث ش ــود باع موج
ــای  ــش شــدت بحــران آب و پیامده ــا افزای اســت. ب
اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی آن و تشــدید 
ــه  ــم آب ب ــی و ک ــق بیابان ــا از مناط ــوج مهاجرت ه م
ــی  ــی و جغرافیای ــازمان فضای ــر، س ــق پرآب ت مناط
ــده  ــن پدی موجــود کشــور نیــز تغییــر کــرده کــه ای
ــا و  ــه کنش ه ــر در عرص ــای انکارناپذی دارای پیامده
ــده  ــی ش ــی و سیاس ــادی، اجتماع ــای اقتص پویش ه
اســت. بــا تغییــرات چشــمگیر در نهــاد مدیریــت آب 
کشــور از دهــه 1340، دســت دولــت یــا حکومــت در 
ــارکت  ــه در مش ــه جامع ــاز و بقی ــور ب ــل ام حل وفص

در امــور مختلــف، محدودشــده اســت. درنتیجــه 
مدیریتــی عمدتــاً  و  تصمیم گیــری  ســازوکارهای 
ــزی  ــرای برنامه ری ــی ب ــم رویه های ــه تنظی ــر ب منحص
بخشــی در نظــام متمرکــز دولتــی، اســتفاده از 
رویه هــای قضایــی و به کارگیــری امکانــات اداری 
اســت. به عبارت دیگــر در مقابلــه بــا مشــکالت و 
چالش هایــی کــه در ایــن چنــد دهــه بــروز پیداکرده، 
ــری و  ــی، همفک ــازاری و توافق ــادی، ب ــر اقتص تدابی
مشــارکت عمــوم و پویــش در شــبکه های اجتماعــی 
از ســهم ناچیــزی برخــوردار اســت. بــه همیــن خاطــر 
ارزیابــی دگرگونــی و تغییــرات کلــی و جزئــی نهــادی 
مدیریــت آب در کشــور در برهه هــای زمانــی مختلــف 
و بررســی نقــش آن در ایجــاد چالش هــا و مشــکالت 
آبــی پدیــد آمــده، یکــی از مســائل مهــم و کلیــدی 
به طــور  سیاســت نامه  ایــن  می آیــد.  شــمار  بــه 
مختصــر تغییــرات نهــاد مدیریــت آب کشــور در 
ــاختاری  ــرات س ــر تغیی ــر را از منظ ــال اخی 100 س
ــر آن مــورد ارزیابــی  و ایجــاد سیاســت های حاکــم ب
ــاره  ــتی های آن اش ــن کاس ــه عمده تری ــرار داده و ب ق

. تاریخچه حکمرانی و 
بهره برداری از آب در ایران

. نظام های حکمرانی آب با 
هم بست عدالت اجتماعی-آبی
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می کنــد. در انتهــا نیــز پیشــنهاد هایی جهــت بهبــود 
ــرد. ــد ک ــه خواه ــت موجــود ارائ وضعی

 
تاریخچه مسئله

از دیــدگاه کالن، نهــاد آب شــامل ابعــاد رســمی 
رژیــم  قانونــی،  چارچــوب  اســت.  آب  ســازمان 
مدیریتــی  و  ســازمانی  سلســله مراتب  سیاســی، 
ابعــاد رســمی ســازمان آب را تشــکیل می دهنــد. 
به طــور خالصــه نهــاد آب در ســه جــزء اصلــی 
ــود.  ــف می ش ــت آب تعری ــت و مدیری ــون، سیاس قان
به طوری کــه تحــت تأثیــر عوامــل درون زا )ماننــد 
ــرون زا  ــی( و ب ــی آب، کاهــش عملکــرد و کارای کمیاب
ــی،  ــات سیاس ــادی، اصالح ــای اقتص ــد بحران ه )مانن
قــرار  فــن آوری(  پیشــرفت  و  طبیعــی  حــوادث 
ــادی  ــه نه ــت آب ک ــی مدیری ــاد کنون ــرد. نه می گی
ــزی  ــام برنامه ری ــد نظ ــت قواع ــز و تح ــت متمرک اس
ــته  ــددی داش ــای متع ــزی کشــور، دگرگونی ه و مرک
ــی های  ــتناد بررس ــه اس ــوان آن را ب ــه می ت ــت ک اس

انجام شــده بــه چنــد دوره تفکیــک کــرد:

1. مرحله آغازین:
تأســیس یــک نهــاد دولتــی در جریــان ایجــاد نظــام 
متمرکــز پــس از مشــروطه، بــرای اولیــن بار در ســال 
ــک  ــه تمل ــوط ب ــائل مرب ــه مس ــه ب ــا توج 1307 و ب
نهرهــا و رودخانه هــا در چارچــوب مفــاد قانــون 
ــی  ــدام عمل ــی اق ــت ول ــرار گرف ــی موردتوجــه ق مدن
ــه  ــت. در ادام ــورت نپذیرف ــان ص ــی در آن زم خاص
ــاد  ــرای ایج ــِی ب ــات عمل ــد، اقدام ــال های بع و در س
ــن و  ــی تأمی ــه توانای ــد رســمی ک ــازمان های جدی س
نظــارت بــر منابع آب را داشــته باشــند، انجــام گرفت. 
ــه تأســیس بنــگاه  ازجملــه ایــن اقدامــات می تــوان ب
مســتقل آبیــاری در ســطح ملــی )در ســال 13۲۲( در 
پاســخ بــه لــزوم مدیریــت کاربــرد روش هــای جدیــد 
انتقــال آب، آبیــاری و حفاظــت و بهره بــرداری مؤثــر 

ــد فعالیت هــای بنــگاه  از منابــع آب اشــاره کــرد. رون
ــا 134۲  ــازمان مســتقل آب ت ــاری و س مســتقل آبی
ــج فعالیت هــای آن هــا تأثیــرات  ادامــه داشــت و نتای
ــر پیشــرفت بخــش آب در کشــور  قابل مالحظــه ای ب

داشــت.

2. مرحله شکل گیری نظام ملی و متمرکز:
 ایــن دوره زمانــی، یکــی از مهم تریــن دوران در 
ــرق محســوب می شــود.  عرصــه فعالیت هــای آب و ب
ــده  ــاری برچی ــتقل آبی ــای مس ــن دوره بنگاه ه در ای
شــد و رویکردهــای جدیــدی ازجملــه توجــه بــه آب 
به عنــوان عامــل توســعه و نوســازی بخــش کشــاورزی 
ــای  ــا، تعاونی ه ــت و صنعت ه ــاد کش ــب ایج در قال
ــی  ــهامی زراع ــرکت های س ــاورزی و ش ــد کش تولی
بــرق  و  وزارت آب  اتخــاذ شــد. در ســال 1344 
ــت  ــه معاون ــا ب ــی واحده ــد و تمام ــیس گردی تأس
تبدیــل شــدند. در ایــن دوره، واحــد جدیــدی بــه نــام 
کشــت و صنعــت )ســال 1347( آغــاز بــه کار کــرد. 
ــازمان آب و  ــهامی س ــرکت های س ــه کار، ش در ادام
ــال  ــیس و در س ــف تأس ــتان های مختل ــرق در اس ب
1353 وزارت آب و بــرق بــه وزارت نیــرو تغییــر نــام 
داد. به طورکلــی می تــوان شــاخص ترین سیاســتی 
ــم  ــور حاک ــت آب کش ــر مدیری ــن دوره ب ــه در ای ک
گردیــد را تشــکیل نهادهــای متمرکــز دولتــی و ملــی 
شــدن آب و نمــود حقوقــی آن در قانــون آب دانســت.

ــال  ــی در 10 س ــال و بازبین ــه انتق 3. مرحل
ــالمی: ــالب اس ــد از انق بع

در ســال 1359 وزارت نیــرو تغییراتــی را در ســاختار 
ســازمان های آب و بــرق بــه وجــود آورد، به طوری کــه 
از یکدیگــر جداشــده و  بــرق  فعالیت هــای آب و 
شــرکت های آب منطقــه ای جدیــد در ســطح کشــور 
ــا ســال  ــا شــروع جنــگ تحمیلــی ت ــد. ب پدیــد آمدن
ــه  ــته و برنام ــرار داش ــت ق ــگ در اولوی 13۶7، جن
ــوط  ــای مرب ــن نشــد و هماهنگی ه ــی تدوی میان مدت
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ــب برنامــه ســاالنه و  ــزی طرح هــا در قال ــه برنامه ری ب
ــه  ــازمان برنام ــا س ــی ب ــای مال ــه موافقت  نامه ه مبادل
ــه انجــام می رســد. تصویــب قانــون توزیــع  بودجــه ب
ــای  ــر رویداده ــال 13۶1 از دیگ ــه آب در س عادالن
مهــم نهــادی در ایــن دوره بــه شــمار می آیــد. نــگاه 
ــوان  ــی( به عن ــع آب زیرزمین ــژه مناب بــه آب )به وی
عامــل ایجــاد عدالــت اجتماعــی، اشــتغال و توســعه 
ــد  ــد تولی ــای جدی ــاد نهاده ــدون ایج ــاورزی ب کش
جمعــی و حتــی تضعیــف اقــدام بــرای آن هــا کماکان 
ــاورزی  ــعه کش ــوم توس ــه مفه ــت. درنتیج ــه یاف ادام
عمدتــاً بــه توســعه در ســطح و افزایــش ســطح زیــر 
کشــت اراضــی آبــی در نظــام دهقانــی تعبیــر شــد.

4. مرحله شکل گیری گرایش های جدید:
ــان  ــاً در جری ــور عمدت ــاد آب کش ــن دوره نه در ای
اجــرای برنامه هــای 5 ســاله بعــد از انقــالب )13۶8 
تاکنــون( دســتخوش تغییــرات و تحــوالت متعــددی 
ــق روز را در  ــد و مطاب ــای جدی ــه گرایش ه ــود ک ب
ــتی  ــت به درس ــته اس ــه نتوانس ــرورش داد ک ــود پ خ
ــوع  ــد. درمجم ــازی برس ــرا و پیاده س ــه اج ــه مرحل ب
تشــکیالت  ســازمان دهی  کــه  گفــت  می تــوان 
مدیریتــی آب در وزارت نیــرو در چارچــوب شــرکت ها 
مثبــت  نقــاط  از  منطقــه ای  و  ملــی  ســطح  در 
ســاختار مدیریتــی موجــود محســوب می شــود و در 
ــارات  ــض اختی ــای تفوی ــاختاری زمینه ه ــن س چنی
ــود دارد.  ــردار وج ــکل های بهره ب ــه تش ــی ب مدیریت
ــن  ــرای پرداخت ــت ب ــکان فراغ ــورت ام ــن ص در ای
ــع آب در ســطح  ــت مناب ــی مدیری ــف دولت ــه وظای ب
ــودن  ــام ب ــه ناتم ــه ب ــا توج ــد. ب ــم می آی ــی فراه مل
جهت گیری هــای اساســی اصــالح ســاختار مدیریــت 
ــت  ــطح در دس ــات در 5 س ــداوم اقدام ــع آب، ت مناب

انجــام اســت:
* ســطح فرابخشــی )تشــکیل شــورای عالــی آب بــه 
ــر اســاس مــاده 10 قانــون  ریاســت رئیس جمهــور، ب

تشــکیل وزارت جهــاد کشــاورزی در ســال 1379(

مــادر  شــرکت های  )تشــکیل  ملــی  ســطح   *
ــامان دهی  ــت س ــع آب جه ــت مناب ــی مدیری تخصص

بــه مدیریــت حوضــه آبریــز در ســال 1381(
آب  شــرکت های  )تشــکیل  منطقــه  ســطح   *

)1384 ســال  در  اســتانی  منطقــه ای 
* ســطح مشــارکتی )مشــارکت بخــش خصوصــی و 
ــبکه های  ــداری ش ــرداری و نگه ــاورزان در بهره ب کش
آبیــاری و زهکشــی و همــکاری در مدیریــت آب 

ــی( زیرزمین
ــرات  ــه تغیی ــور در زمین ــب مذک ــه مطال ــه ب ــا توج ب
ــی  ــاد مدیریت ــر نه ــم ب ــتی حاک ــاختاری و سیاس س
آب کشــور و دالیــل اصلــی شــکل گیری شــرایط 
موجــود، می تــوان کاســتی های نهــادی مهــم آب 

ــود: ــه نم ــل خالص ــوارد ذی ــور را در م کش
کــه  آب  مدیریــت  نهــاد  بیش ازحــد  تمرکــز   .1
ــر اســاس  ــه پاییــن و ب ــاال ب به طــور یک جانبــه و از ب
نظــام سلســله مراتب اداری تصمیم  گیــری و عمــل 

می کنــد.
ــرا  ــودن برنامه ریــزی ف ــش نب 2. منســجم و اثربخ
بخشــی آب بــرای مدیریــت پیشــران های تغییــر 
ماننــد خصوصیــات جمعیتــی، فنــاوری، سیاســت های 
ــی، اشــتغال و  ــت غذای ــن ســالمت و امنی کالن تأمی
معیشــت، توســعه اقتصــادی و مکان یابــی فعالیت هــا 

و مراکــز جمعیتــی.
3. بــه ســرانجام نرســیدن تالش هــا بــرای اصالحــات 
جامــع یــا منســجم سیاســتی و قانونــی، مؤثــر 
ــرای  ــش آب ب ــد بخ ــای جدی ــودن هدف گذاری ه نب
سیاســت های  غلبــه  و  آبخوان هــا  تعادل بخشــی 
ــه  ــه ب ــه توج ــته )ازجمل ــد گذش ــت و ناکارآم نادرس
آب به عنــوان عامــل توســعه و نوســازی بخــش 

ــاورزی(. کش
4. کــم اثــر یــا ناکافــی بــودن ظرفیت هــای اثرگذاری 
در ســطح شــورای عالــی آب، حوضــه آبریــز و ســطح 
ــایر  ــانی س ــروی انس ــی و نی ــکالت مال ــی و مش محل

تشــکیالت در ســطوح اســتانی و ملــی.
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   کــدام نــوع بهره بــرداری و مدیریــت آب عادالنه ترین 
ــور،  ــن منظ ــرای ای ــت؟ ب ــت آب اس ــیوه مدیری ش
ــع آب را  ــرداری از مناب ــای بهره ب ــد نظام ه ــدا بای ابت
ــت  ــر مدیری ــم ب ــی حاک ــای حقوق ــناخت. رژیم ه ش
آب، نــوع مالکیــت آب را تعریــف و مشــخص می کنــد. 
همچنیــن، بــا توجــه بــه اینکــه عدالــت آبــی نیازمنــد 
در نظــر گرفتــن حقــوق تاریخــی بهره بــرداران و 
ــه  ــن ب ــن پرداخت ــت، بنابرای ــده اس ــل های آین نس
ــر  ــر و مفیدت ــیار اثربخش ت ــی، بس ــای حقوق رژیم ه
ــا دو  اســت. به طورکلــی مــا در مســئله حقــوق آب ب
ــنتی و دوره  ــتیم. دوره س ــرو هس ــاوت روب دوره متف
ــدرن  ــت م ــش دول ــا پیدای ــدرن ب ــدرن. در دوره م م
ــع آب  ــی در مناب ــای حقوق ــه، فض ــاحت جامع در س
ــع آب، از  ــوزه مناب ــه در ح ــده و جامع ــون ش دگرگ
ــه حقــوق مــدرن وارد شــده اســت.  حقــوق عرفــی ب
ایــن دو دوره تفاوت هــای برجســته ای بــا هــم دارنــد. 
دوره مــدرن، دوره کمیابــی و تعارضــات و تضــاد 
منافــع اســت. بــر خــالف حقــوق عرفــي کــه مالکیــت 
ــه  ــوز و پروان ــدرن از مج ــت، در دوره م ــود داش وج

زمــان دار بهره بــرداری صحبــت می شــود.
بــه صــورت تاریخــی و بــا توجــه بــه فراوانــی منابــع 
آب، مدیریــت و بهره بــرداری از منابــع آب بــا رویکــرد 
دسترســی آزاد بــه منابــع آب صــورت می گرفــت. امــا 
بــه ترتیــب بــروز مشــکالتی همچــون امکان برداشــت 
ــه  ــد ک ــث ش ــی باع ــت آب ــوان و ظرفی ــر از ت اضافه ت
بهره بــرداری  نظــام  چــون  دیگــری  نظام هــای 

نظام های حکمرانی آب با هم بست 

عدالت اجتماعی-آبی

ــدم  ــه تق ــر پای ــهیم آب ب ــن و تس ــه زمی ــر پای آب ب
ــت  ــا پیدایــش دول مطــرح شــوند، در دوره اخیــر و ب
مــدرن، نظــام امانــت داری عمومــی بــه عنــوان نظــام 

ــد. ــرح ش ــع آب مط ــرداری از مناب بهره ب

پیوند مالکیت آب با زمین یا همجواری
در دکتریــن مالکیــت آب بــر پایــه زمیــن، کــه 
ــای آن اســت،  ــی از نمونه ه ــواری یک ــن همج دکتری
ــرار دارد.  ــن ق ــت زمی ــه مالکی ــر پای ــت آب ب مالکی
ــه  ــی ب ــه صــورت ذات ــت آب ب ــام، مالکی ــن نظ در ای
ــواری،  ــم همج ــد دارد. در رژی ــن پیون ــت زمی مالکی
بهره بــرداران همجــوار بــا منابــع آب ســطحی نیــازی 
بــه تعریــف حقــوق مالکیــت آب ندارنــد و بــه همــراه 
بهره بــرداران ســاحلی دیگــر دارای حقوقــی مســاوی 
و ســهمی برابــر در مــورد منابــع آب موجــود هســتند. 
ــرداران  ــص، بهره ب ــواری خال ــن همج ــت دکتری تح
ــردن از  ــهم ب ــرای س ــی ب ــچ حق ــوار هی ــر همج غی
ــر  ــت ه ــا محدودی ــد. تنه ــود ندارن ــع آب موج مناب
مالکــت زمیــن بــرای اســتفاده از کمیــت آب، تأمیــن 
و تضمیــن ســهم و مصــرف معقــول دیگــر صاحبــان 
ــرف  ــت از مص ــف درس ــت. تعری ــوار اس ــن همج زمی
رژیــم  ایــن  چالش هــای  بزرگ تریــن  از  معقــول 
ــی  ــتفاده مصرف ــول اس ــی اســت. مصــرف معق حقوق
ــن  ــزان ای ــوه و می ــا نح ــد ام ــازه می ده از آب را اج
ــر  ــه دیگ ــه منطق ــه ای ب ــول از منطق ــرف معم مص

ــر اســت. متغی
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دکترین تقدم 
ــوق  ــخص، حق ــور مش ــه ط ــم ب ــن رژی در ای
ــدار،  ــان، مق ــاس زم ــر اس ــت آب را ب و مالکی
مــکان و روش اســتحصال آب تعریــف می کنــد 
ــردار بالقــوه،  و تخصیــص می دهــد. هــر بهره ب
می توانــد  همجــوار،  غیــر  بــا  هم جــوار 
ــوق  ــد. حق ــت آب کن درخواســت حــق مالکی
آب مســتقل از زمیــن بــوده و بــر اســاس 
ــر آب  ــک مدی ــط ی ــداوم و توس ــتفاده م اس
ــم  ــه آب تنظی ــزان عرض ــه می ــه ب ــا توج و ب
ــه لحــاظ تاریخــی  ــن ب ــن دکتری می شــود. ای
بــر پایــه فلســفه »نخســت در زمــان، نخســت 
در حــق« بنــا نهــاده شــده اســت. بــه موجــب 
ــاس  ــر اس ــری، ب ــاظ نظ ــن آب از لح آن تأمی
ــرد  ــورت می گی ــت ص ــی مالکی ــت زمان اولوی
ــه  ــن همجــواری تکی ــا دکتری و در مقایســه ب
ــر مالکیــت خصوصــی در آب دارد بیشــتری ب

دکترین امانت داری عمومی
بــا آشــکار شــدن اثــرات و تبعات پیشــران های 
توســعه همچــون رشــد اقتصــادی، رشــد 
ــه  ــاز ب ــره، نی ــی و غی ــت غذای ــت، امنی جمعی
ــه  ــر برداشــت های بی روی ــرل ب نظــارت و کنت
و توجــه بــه منافــع و مصالــح عمومــی و ملــی 
و فراملــی، نظــام تســهیم آب تقدم پایــه و 
حقــوق آب بــر پایــه زمیــن بــا نظــام مالکیــت 
ــدرن  ــوق م ــی در حق ــت داری عموم ــا امان ی
ــی  ــات آب ــتر اصالح ــد. بیش ــن گردی جایگزی
چالش هــای  و  آب  نویــن  مدیریــت  دوران 
ــام  ــذار از نظ ــر گ ــی آن ب ــی و مدیریت حقوق
حقوقــی گذشــته بــه جدیــد و تثبیــت حقــوق 
مالکیت هــای بهره بــرداران متقــدم تمرکــز 
داشــته اســت. در حــال حاضــر نظــام مالکیــت 

عمومــی آب نظــام پذیرفتــه شــده در جهــان 
ــی  ــیرهای عمل ــام، تفس ــن نظ ــد. از ای می باش
گوناگــون و وســیعی از مالکیــت آب در دســت 
دولــت تــا دولــت بــه عنــوان امانــت دار جامعــه 
در حفاظــت از منابــع آب، ایفــاد و بــه کار برده 
ــام،  ــن نظ ــی از ای ــواردی حت ــود. در م می ش
ــوق  ــده حق ــوان دارن ــه عن ــت ب ــیر دول تفس

ــود. ــام می ش ــتفاده از آب انج ــر در اس برت

راهکارها و الزامات اجرایی پیشنهادی
هــر چنــد جهت گیری هــای خوبــی بــرای 
آب کشــور  مدیریــت  بازســازی  و  اصــالح 
ــا  ــر جهت گیری ه ــا اگ ــود، ام ــاهده می ش مش
ــگران  ــه کنش ــد ک ــی باش ــه ترتیب ــد ب بخواه
بــا  بتواننــد  جــز حکومــت  بــه  دیگــری 
بــا  مقابلــه جــدی  ظرفیت ســازی الزم در 
عوامــل بحران آفریــن مقابلــه نماینــد، بــه 
بازتعریــف نهــاد آب و نقش هــا  توســعه و 
و  اقتــدار  حوزه هــای  مجــدد  توزیــع  و 
مســئولیت ها و چگونگــی ارتبــاط میــان آن هــا 
ــورد  ــرات م ــروع تغیی ــور ش ــت. تص ــاز اس نی
نظــر به طــور جــدی، بــدون آماده ســازی 
ــادی  ــای انتق ــن گفت وگوه ــه و باالگرفت جامع
نظام گــرا )یعنــی فراتــر از مــدار مقصریابــی و 
متهــم کــردن اشــخاص( و رســیدن بــه اجماع 
ملــی، بســیار دشــوار و حتــی ناممکــن اســت. 
ســطوح  در  چندجانبــه  گفت وگــوی  لــذا 
ــر از  ــت و مؤثرت ــط دول ــتانی توس ــی و اس مل
ــد  ــی بای ــای غیردولت ــازمان ها و نهاده آن، س

ــود. ــه ش ــدی گرفت ج
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4
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نقش آن در مدیریت طرح های منابع آب

. تشکل آب بران
. بانکداری اجتماعی آب
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      یکــی از راه هــای مدیریــت 
ــری  ــش تصدی گ ــع آب، کاه مناب
آب  مدیریــت  انتقــال  و  دولــت 
تشــکل های  ایجــاد  طریــق  از 
تعاونی هــای  می باشــد.  آب بــران 
به ســوی  حرکــت  بــران  آب 
راســتای  در  خصوصی ســازی 
اصــل 44 قانــون اساســی را تحقــق 
مشــارکت  تفکــر  و  بخشــیده 

تشــکل آب بــران: گــروه یــا تشــکل آب بــران به طورکلــی 
بــه گروهــي از کشــاورزان گفتــه می شــود کــه معمــوالً در 
یــک واحــد، بخــش یــا حــوزه آبیــاری بــه صــورت یــک 
ــی از  ــت بخش های ــمي اداره و مدیری ــکل رس ــروه و تش گ
شــبکه آبیــاری را بــه عهــده دارنــد. این گــروه کشــاورزان 
بــه نام هــای گوناگونــي از قبیــل گــروه آب بــران، ســازمان 

ــود. ــده می ش ــاری نامی ــه آبی ــران و اتحادی آب ب

تقویــت  پروژه هــا  در  را  همیــاری  و 
داشــت  انتظــار  می تــوان  بنابرایــن  می نمایــد. 
در  تســریع  اشــتغال زایی،  تعاونی هــا،  ایجــاد  بــا 
و  پروژه هــا  موانــع  برداشــتن  و  اجــرای طرح هــا 
ــوده  ــتیابی ب ــارکت قابل دس ــاون و مش ــاء روح تع الق
و افــق روشــنی از توســعه پایــدار در مناطــق اجــرای 
ــروری  ــس ض ــود. پ ــد نم ــدار خواه ــا را پدی طرح ه
اســت بخــش دولتــی بــا حمایت هــا و پشــتیبانی های 
مســتمر از تعاونی هــای نوپــا، آمــوزش و تقویــت 
ــادی  ــی، اقتص ــعه اجتماع ــه توس ــتیابی ب ــا دس آن ه
ــا  ــه همان ــا را ک ــرای طرح ه ــق اج ــی مناط و فرهنگ
نیــل بــه اهــداف توســعه پایــدار منابــع آب می باشــد 

را تحکیــم بخشــد.
ابــزار بســیار مهمــی بــرای ســپردن  تعاونی هــا 
روح  تقویــت  و  می باشــد  مــردم  بــه  مــردم  کار 
مردم ســاالری، مشــارکت های مرمــی و خودبــاوری از 
طریــق ایــن ســازمان های مردم نهــاد میســر خواهــد 
شــد. تجــارب موفــق ورود تعاونی هــا در عرصــه 
مدیریــت پروژه هــای آبیــاری در ســایر کشــورها، 
صحــه بــر ظرفیت هــا و پتانســیل بالقــوه ایــن گونــه 
ــا  ــذارد و حمایت ه ــی می گ ــازمان های اجتماع از س
تقویــت  تــا  دولتــی  ســازمان های  پشــتیبانی  و 
ریشــه های نوپــای آن هــا در عرصــه مدیریــت نویــن 
منابــع آب، کامیابــی ایــن تعاونی هــا را تضمیــن 

ــود. ــد نم خواه

مقدمه

ــای  ــات و پژوهش ه ــدی تحقیق ــات و جمع بن مطالع
ــردم  ــارکت م ــه مش ــد ک ــان می ده ــده نش انجام ش
و  اجــرا  مطالعــات،  شــامل  مراحــل  تمامــی  در 
بهره بــرداری حائــز اهمیــت اســت و اجــرای پروژه هــا 
بــدون انجــام مطالعــات اجتماعــی عــدم موفقیــت را 
در پــی خواهــد داشــت. همچنیــن مشــارکت مــردم 
می بایــد در قالــب ســازمان های منســجم نظیــر 
ــت  ــرد و حمای ــورت گی ــا ص ــا تعاونی ه ــکل ها ی تش
دولــت در ایــن تشــکل ها در مرحلــه ابتدایــی بســیار 
حائــز اهمیــت اســت. بر اســاس مطالعــات انجام شــده 
عــدم بهره گیــری از فرصت هــا، عــدم خالقیــت و 
نــوآوری، عــدم دارا بــودن حــس اســتقالل طلبی، 
عــدم توانایــی اعمــال مدیریتــی در عرصه هــای 
مختلــف و عــدم تعهــد و مســئولیت پذیری، از دالیــل 
ــن  ــد. در ای ــمار می رون ــه ش ــا ب ــدی تعاونی ه ناکارآم
رابطــه، ســازمان دهی بهره بــرداران در تشــکل های 
ــدار و  ــه توســعه پای ــران در جهــت دســتیابی ب آب ب
ــاری و زهکشــی  ــبکه های آبی ــه ش ــرداری بهین بهره ب
ــی از  ــت، یک ــری دول ــش تصدی گ ــن کاه و همچنی
ســازوکارهای اساســی در موضــوع بهره بــرداری از 
آب اســت. نقــش ایــن تشــکل ها در جهــت بــاال 
بــردن راندمــان آب کشــاورزی و رســیدن بــه نتیجــه 
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ــا رشــد اقتصــادی کشــور اســت،  ــوب کــه همان مطل
ــت و  ــن رو حمای ــت. از ای ــت اس ــز اهمی ــیار حائ بس
ــتگاه ها  ــوی دس ــکل ها از س ــن تش ــازمان دهی ای س
و نهادهــای ذی ربــط می بایــد در ســرلوحه امــور 

ــرار گیــرد. ق

ضرورت تشکیل تشکل هاي آب بران و 
مشارکت بهره برداران

اهمیــت آب و وابســتگی کشــاورزی بــه منابــع آبــی و 
ضــرورت بهره بــرداری بهینــه از آن، نیــاز به مشــارکت 
را بیش ازپیــش  قالــب تشــکل ها  بهره بــرداران در 
در مرکــز توجــه قــرار داده اســت. ضــرورت اســتفاده 
ــش و  ــزه پیدای ــخ، انگی ــول تاری ــه از آب در ط بهین
ــب  ــون متناس ــرداری گوناگ ــای بهره ب ــل نظام ه تکام
ــران  ــتاهای ای ــی روس ــی و اجتماع ــا شــرایط طبیع ب
ــودن کشــاورزان  ــر نم را موجــب شــده اســت. درگی
ــرای بهبــود کارایــی و اثربخــش کــردن شــیوه های  ب
آبیــاری از طریــق فراهــم کــردن مشــوق هایی نظیــر 

رهیافــت نویــن مدیریــت مشــارکتی آبیــاری، اهمیــت 
ویــژه ای در بهبــود مدیریــت آب کشــاورزی در روزگار 
ــزد  ــاور ن ــن ب ــه ای ــه اســت. ازاین روســت ک ــا یافت م
رمــز  کلیــد  و  پیداکــرده  ریشــه  صاحب نظــران 
ــای  ــاد نظام ه ــنتی ایج ــاورزی س ــت از کش برون رف
ــا از طریــق آن همیــاری  ــرداری نویــن اســت ت بهره ب
ــا  و همــکاری کشــاورزان در تشــکل های مــدرن مهی
ــتایي و  ــعه روس ــداف توس ــه اه ــول ب ــده و حص ش

ــد. کشــاورزی فراهــم آی
ــارکت  ــی و مش ــجام اجتماع ــی، انس ــاد اجتماع اعتم
اجتماعــی از شــکل های مختلــف ســرمایه اجتماعــی 
ــی،  ــام اجتماع ــای نظ ــان اعض ــاد در می ــت. اعتم اس
هنجارهــای معاملــه متقابــل در میــان اعضــا و اعتماد 
بــه رهبــران محلــی، نقــش مثبــت و تأثیرگــذاری بــر 
ــه  ــد ب ــت تولی ــال مدیری ــر، اعم ــری بهت تصمیم گی
نحــو مطلــوب و افزایــش مشــارکت های تولیــدی 
بــه  تعاونی هــا  ایجــاد  اهمیــت  اســت.  داشــته 
ایــن دلیــل اســت کــه تعاونی هــا، ســازمان ها و 
نهادهــای مردمــی هســتند کــه ضمــن برخــورداری 
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از خصوصیــات و مشــخصات یــک بخــش اقتصــادی و 
تجــاری، دارای ارزش هــای اجتماعــی هــم می باشــند 
ــای  ــی اعض ــای گروه ــن فعالیت ه ــد مبی و می توانن
ــه اهــداف  ــرای دســتیابی ب ــی ب تشــکیل دهنده تعاون
مشــترک و ارتقا، رشــد و پیشــرفت و توســعه باشــند. 
بنابرایــن مدیریــت مشــارکتی کشــاورزان تنهــا زمانی 
کارایــی دارد کــه بهره بــرداران در برنامه ریــزی و 
مدیریــت نظام هــای آبیــاری مشــارکت مؤثــر داشــته 
باشــند. چنیــن جایگاهــی جــز تغییــر اساســی 
آبیــاری  دولتــی  مدیریــت  موجــود  ســاختار  در 
ــود. یکــی از مشــکالت و مســائل  ــد ب ممکــن نخواه
ــعه نیافته و  ــورهای توس ــعه کش ــدم توس ــی ع اساس
ــکیل و  ــت. تش ــرمایه اس ــود س ــعه، کمب درحال توس
ــهری و  ــق ش ــی در مناط ــرکت های تعاون ــعه ش توس
روســتایی، بهتریــن راه تجمــع امکانــات مالــی انــدک 
ــاورز  ــر و کش ــه کارگ ــه و طبق ــط جامع ــراد متوس اف
ــراروی  ــع ف ــکالت و موان ــه مش ــه ب ــا توج ــت. ب اس
توســعه و بهره بــرداری، ســازمان دهی آب بــران و 
ــع و  ــرای رف ــی ب ایجــاد تشــکل های مناســب و قانون
ــر  ــائل ضــروری و اجتناب ناپذی ــن مس ــش ای ــا کاه ی

است.

مدیریــت،  اقتصــاد  در  غالــب  دیــدگاه  امــروزه 
ــمت  ــه س ــت ب ــی و حرک ــای دولت ــش فعالیت ه کاه
ــن  ــی نوی ــت دولت ــت. در مدیری ــازی اس خصوصی س
ــران  ــرای جب ــدام ب ــال اق ــه دنب ــا ب ــاد پوی و اقتص
اقدامــات، کارا  ایــن  ازجملــه  ضعف هــا هســتند. 
ــذف  ــه ح ــش ب ــی و گرای ــرکت های دولت ــردن ش ک
به ســوی  حرکــت  و  دولتــی  نظــام  الیه هــای 
خصوصی ســازی و واگــذاری فعالیت هــای دولتــی 
ــره وری  ــش به ــور افزای ــه بخــش خصوصــی به منظ ب

ــوان  ــاری را می ت ــت آبی ــال مدیری ــت اســت. انتق دول
به صــورت کاهــش نقــش دولــت و در عــوض توســعه 
نقــش مصرف کننــدگان 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 

مبانی انتقال مدیریت آبیاری به تشکل های آب بران
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ــاورزان  ــدگان کش ــاری و نماین ــرداری آبی ــبکه های بهره ب ش
بســیار ســودمند اســت. انتقــال مدیریــت ســامانه های 
آبیــاری از بخــش دولتــی بــه گروه هــای مصرف کننــده 
آب، گرایشــی اســت کــه در بحــث مدیریــت آبیــاری اکثــر 
ــرای  ــزه ب ــان اســت. انگی ــال جری ــان در ح کشــورهای جه
ایــن تغییــرات بیشــتر از ســوی مراکــز دولتــی اســت و هدف 
ــش  ــت، کاه ــه دول ــم و بدن ــش حج ــت کاه ــا در جه آن ه
هزینه هــای جــاری، افزایــش بهــره وری و نگهــداری هرچــه 
ــا قطــع یارانه هــا  ــی، کاهــش و ی بهتــر از شــبکه های احداث
و واگــذاری کار بــه مــردم اســت. انتقــال مدیریــت آبیــاری 
نه تنهــا بــه کاهــش بــار مالــی دولــت کمــک خواهــد 
ــبکه ها،  ــی ش ــام مدیریت ــت اصــالح نظ ــه عل ــه ب ــرد، بلک ک
کاهــش عملیــات اجرایــی و همچنیــن توجــه بــه مدیریــت 
نرم افــزاری باعــث افزایــش در تولیــد و ســودآوری بیشــتری 
بــرای کشــاورزان خواهــد شــد. افزایــش عملکــرد محصــول، 
از  نگهــداری  بهبــود  و  آب  مصــرف  راندمــان  افزایــش 
ــج  ــت از نتای ــری دول ــش تصدی گ ــی و کاه ــات آب تأسیس
گزارش شــده از انتقــال مدیریــت آبیــاری در ســایر کشــورها 
ــد از  ــاری می توان ــت آبی ــال مدیری ــه انتق ــذا برنام ــت. ل اس
ــی  ــای واقع ــت هزینه ه ــی دریاف ــطح آن یعن ــن س پائین تری
و تمام شــده خدمــات تأمیــن آب از کشــاورزان تــا باالتریــن 
ســطح آن کــه همانــا واگــذاری کامــل و فــروش تأسیســات 
تأمیــن آب و شــبکه های آبیــاری بــه بخــش خصوصــی و یــا 

ــردد. ــال گ کشــاورزان باشــد، اعم

اثرات ایجاد تعاونی ها بر توسعه اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی مناطق اجرای طرح ها 

شــرکت های تعاونــی در کشــورهای درحال توســعه بــه 
دلیــل اهمیتــی کــه در ایــن شــرکت ها بــه فــرد داده 
می شــود و به ویــژه بــه علــت قابلیــت و خصوصیــات خــاص 
ــم در  ــاد و ه ــم در اقتص ــد ه ــه قادرن ــرکت ها ک ــن ش ای

اجتمــاع مــدرن و امــروزی و هــم در اقتصــاد 
و اجتمــاع ســنتی ایــن کشــورها رســوخ 
نماینــد، می تواننــد در توســعه اجتماعــی 
ــد.  ــا نماین ــی ایف ــش مهم ــن کشــورها نق ای
اهمیــت شــرکت های تعاونــی در توســعه 
تشــکیالت  ویژگــی خــاص  از  اجتماعــی 
ــراد  ــه در آن اف ــود ک ــی می ش ــی ناش تعاون
ــاد  ــل و ایج ــای متقاب ــرای همکاری ه ــم ب ه
همبســتگی یعنــی جنبه هــای اجتماعــی 
ــه  ــای یاری گران ــرای رفتاره ــم ب ــاون و ه تع
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ــای اقتصــادی شــرکت های  ــی جنبه ه ــه یعن و باصرف
ــالوه  ــی ع ــر تعاون ــوند. تفک ــت می ش ــی تربی تعاون
برداشــتن آثــار اقتصــادی، دارای آثــار مثبــت فرهنگی 
و اجتماعــی نیــز هســت. همــکاری، همزیســتی، 
داشــتن احســاس مســئولیت درگــرو داشــتن تفکــر 
ــرورش  ــی در جامعــه اســت. فرهنگ ســازی و پ تعاون
ــعه  ــرای توس ــا ب ــن مؤلفه ه ــران کارا از مهم تری مدی

ــی رود. ــه شــمار م ــاون ب بخــش تع
توانســته اند  خــود  حیــات  طــول  در  تعاونی هــا 
ویژگی هــای  مناســب،  فضــای  و  ایجــاد  در 
ــالق، آزادی،  ــامل اخ ــه ش ــی را ک ــرمایه اجتماع س
بــه  احتــرام  و  کاری  وجــدان  مســئولیت پذیری، 
دیگــران اســت را در عمــل و در ســطح جامعــه پیــاده 
ــد اذعــان داشــت کــه تعــاون از  ــن بای کننــد. بنابرای
ــی  ــانی و اجتماع ــی، انس ــرمایه های فیزیک ــان س می
کــه موردنظــر کارشناســان توســعه اســت، بیشــترین 
قرابــت و نزدیکــی را بــا ســرمایه های اجتماعــی دارد.
تعاونــی  یــک  تشــکیل دهنده  عوامــل  اوالً  زیــرا 
ــن رو  ــر جمــع اســت. ازای ــی ب ــت مبتن به جــای فردی
اولیــن ویژگــی و ماهیــت ســرمایه اجتماعــی را کــه 
جمعــی فکــر کــردن و جمعــی عمــل کــردن اســت را 

ــه همــراه دارد. ــا خــود ب ب
ــور  ــوان مح ــخصی به عن ــود ش ــاون س ــاً در تع ثانی
ــران  ــد دیگ ــه آرا و عقای ــت و ب ــی نیس ــدف اصل باه
باشــند،  داشــته  را  ســهام  حداقــل  اگــر  حتــی 
ــد  ــرد می بین ــون ف ــود و چ ــته می ش ــرام گذاش احت
ــایرین  ــد س ــدک همانن ــهام ان ــودن س ــم دارا ب به رغ
ــاً احســاس  ــرد، طبع ــرار می گی ــرام جمــع ق مورداحت
مســئولیت و وجــدان کاری کــه از دیگــر شــاخص های 
ــت  ــود تقوی ــت را در خ ــی اس ــرمایه های اجتماع س

کار می گیــرد. بــه  و  می کنــد 

نتیجه گیری

ــن  ــی از بهتری ــی یک ــارکت های مردم ــاون و مش تع
ــعه  ــداف توس ــه اه ــتیابی ب ــر در دس ــیوه های مؤث ش
می باشــد.  آب  منابــع  طرح هــای  در  پایــدار 
ــی  ــازمان های اجتماع ــب س ــردم در قال ــارکت م مش
ــری  ــه س ــت ب ــا، حرک ــکل ها و تعاونی ه ــر تش نظی
تســریع  را  پایــدار  توســعه  و  خصوصی ســازی 
تحــت  اخیــر  ســال های  در  آنچــه  می بخشــد. 
عنــوان توســعه پایــدار مطرح شــده اســت، دســتیابی 
ــی  ــی، سیاس ــادی، اجتماع ــرایط اقتص ــک ش ــه ی ب
و فرهنگــی اســت کــه در آن بهتریــن فرصت هــا 
بــرای شــکوفایی کامــل خالقیــت و اســتعداد انســان، 
اعتــالی محیط زیســت و دســتیابی فزاینــده جوامــع 
ارزش هــای واالی فرهنگــی فراهــم شــود و  بــه 
ــش در  ــل خوی ــای کام ــه معن ــی ب ــارکت مردم مش
ــن  ــل تکوی ــور کام ــه به ط ــت ک ــتری اس ــن بس چنی

یافتــه و ثمراتــش را آشــکار می ســازد.
تعــاون و مشــارکت به عنــوان یــک نظــام نــو در 
جهــت توســعه و تحــول منابــع انســانی شناخته شــده 
اســت. در ایــن راســتا تطابــق ســازوکارهای مشــارکت 
ــی، سیاســی و اقتصــادی  ــف اجتماع ــاد مختل ــا ابع ب
ــعه  ــت توس ــوب و گام در جه ــول مطل ــور تح به منظ
ــت.  ــت اس ــز اهمی ــع آب حائ ــای مناب ــدار طرح ه پای
در حقیقــت بــا به کارگیــری روش هــای صحیــح علــم 
ترویــج و جلــب مشــارکت های مردمــی در محــدوده 
پروژه هــا موجبــات چیرگــی بــر مشــکالت احتمالــی 

ــد. ــد ش ــم خواه ــا فراه پروژه ه
ازآنجایی کــه کانــون توجــه دولــت بــه موضــوع 
ــی  ــکل های مردم ــت از تش ــازی و حمای خصوصی س
ــردم در  ــارکت م ــن مش ــت، بنابرای ــده اس ــب ش جل
ــعه  ــای توس ــران در طرح ه ــای آب ب ــاد تعاونی ه ایج
منابــع آب می بایــد موردتوجــه بیشــتری قــرار گیــرد. 
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بــرای  مناســبی  بســیار  وســیله  تعاونی هــا 
ــت  ــت و تقوی ــردم اس ــه م ــردم ب ــپردن کار م س
و  مرمــی  مشــارکت های  مردم ســاالری،  روح 
خودبــاوری از طریــق ایــن ســازمان های مردم نهــاد 
میســر خواهــد شــد. تعاونی هــا از طریــق واگــذاری 
ــی،  ــات اجتماع ــعه خدم ــردم، توس ــه م ــار ب اختی
ــع  ــتن موان ــای برداش ــرای طرح ه ــریع در اج تس
پروژه هــا حمایــت و حفــظ طبیعــت اشــتغال زایی 
و ایجــاد فرصت هایــی بــرای پیشــرفت، منجــر بــه 
رشــد و توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و درنهایــت 
ــوند. ــی می ش ــرکت های تعاون ــرد ش ــود عملک بهب

پــس ضــروری اســت بخــش دولتــی بــا حمایت هــا 
و پشــتیبانی های مســتمر از تعاونی هــای نوپــا، 
ــعه  ــه توس ــتیابی ب ــا، دس ــت آن ه ــوزش و تقوی آم
اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی مناطــق اجــرای 
ــعه  ــداف توس ــه اه ــل ب ــا نی ــه همان ــا را ک طرح ه

ــع آب اســت را تحکیــم بخشــد. پایــدار مناب
عرصــه  در  تعاونی هــا  ورود  موفــق  تجــارب 
ــایر کشــورها،  ــاری در س ــای آبی ــت پروژه ه مدیری
بالقــوه  پتانســیل  و  ظرفیت هــا  بــر  صحــه 
این گونــه از ســازمان های اجتماعــی می گــذارد 
ســازمان های  پشــتیبانی  و  حمایت هــا  کــه 
دولتــی تــا تقویــت ریشــه های نوپــای آن هــا را در 
عرصــه مدیریــت نویــن منابــع آب، کامیابــی ایــن 

تعاونی هــا را تضمیــن خواهــد نمــود.
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بانکداری اجتماعی آب .
بهاره رحمانی

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

     بانکــداری آب بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای 
مدیریــت آب تــا کنــون بــه منظــور مدیریــت مســائل 
ــی  ــف متفاوت ــا تعاری ــا ب ــف دنی ــاط مختل ــی در نق آب
بــه کار گرفتــه شــده اســت. بررســی شکســت 
ــران آب  ــت بح ــده در مدیری ــکیل ش ــای تش نهاده
نشــان می دهــد کــه بانــک آب بــرای موفقیــت 
بایســتی غیردولتــی بــوده و همچنیــن از ســوی 
حاکمیــت رســمیت داشــته باشــد. مدیریــت آب بــه 
عنــوان فعالیــت پیچیــده ای کــه بــر اســاس همــکاری 
ــا دیگــران اســتوار اســت و تــالش دارد بــه ســمت  ب
اســتانداردهای برتــر خــود از طریــق خیرهــای درونی 
ــک  ــاً ی ــت آب ذات ــد و مدیری ــت یاب ــل دس آن عم
عمــل اجتماعــی اســت. مفهــوم بانکــداری اجتماعــی 
اصــالح ســاختار حکمرانــی  ابــزار  به عنــوان  آب 
عــالوه بــر اینکــه یــک ســازوکاری اقتصــادی اســت، 
ــاز دارد. در صــورت  یــک ســاختار اجتماعــی نیــز نی
ــه  ــر منعطــف بروکراتیــک ک تکــرار ســاختارهای غی
ــک  ــی بان ــدف غای ــوان ه ــاد به عن ــر اقتص ــاً ب صرف
ــر  ــا منج ــالح رویه ه ــه اص ــد، ب ــد می کنن آب تأکی
بانــک  انتظــار مــی رود  نخواهــد شــد.  گذشــته 
اجتماعــی آب بتوانــد عــالوه بــر تســهیل در اجــرای 
قوانیــن حفاظــت از منابــع آبــی بــا شکســتن مقاومت 
ــه دلیــل بهره گیــری از مشــارکت مــردم ، موجــب  ب
اصــالح قوانیــن متضــاد در کشــور شــده و نهایتــاً بــا 
ــری از  ــا یادگی ــی و ب ــی انطباق ــری حکمران به کارگی
اشــتباهات موجــب دســتیابی بــه امنیــت پایــدار آب، 
ــر  ــت )خی ــتقات عدال ــوان مش ــرژی به عن ــذا و ان غ

ــود.  ــت آب( ش ــی مدیری درون

واحــد  بــرای  بایــد  آب،  منابــع  برنامه ریــزی 
ــی  ــد حوضــه زهکشــی به طورکل ــی مانن هیدرولوژیک
یــا بــرای یــک زیرحوضــه انجــام شــود. تمــام 
ــد توســط  پروژه هــا و پیشــنهاد ها توســعه فــردی بای
دولت هــا تدویــن شــود و در چارچــوب چنیــن طــرح 
ــر حوضــه در  ــک زی ــا ی ــک حوضــه ی ــرای ی ــی ب کل
ــن از  ــب ممک ــن ترکی ــا بهتری ــود ت ــه ش ــر گرفت نظ
ــح  ــی تصری ــند خط مش ــود.  س ــاد ش ــا ایج گزینه ه
ــا انتقــال از مناطــق دیگــر،  ــد ب می کنــد کــه آب بای
ازجملــه از یــک حوضــه رودخانــه بــه حوضــه دیگــر، 
ــی، پــس از در نظــر گرفتــن  ــدگاه مل ــر اســاس دی ب
الزامــات مناطق/حوضه هــا، در دســترس مناطــق 
کــم آب قــرار گیــرد. انتقــال آب از رودخانــه ای 
بــه رودخانــه ای دیگــر، به ویــژه اگــر بــا انتقــال 
موضوعــی  همــواره  باشــد،  همــراه  بین دولتــی 
ــت.  ــوده اس ــا ب ــردم و دولت ه ــان م ــاس در می حس
در مــورد عدالــت و عدالــت اجتماعــی، ایــن سیاســت 
مقــرر مــی دارد کــه تخصیــص آب در یــک سیســتم 
ــاوت  ــه تف ــود ک ــام ش ــه ای انج ــد به گون ــاری بای آبی
ــاب  ــرآب و پای ــزارع س ــن م ــودن بی ــترس ب در دس
ــا  ــود. ب ــذف ش ــک ح ــزرگ و کوچ ــزارع ب ــن م و بی
ــن آب  ــی آب و تأمی ــع چرخش ــتم توزی ــاذ سیس اتخ
ــه ســقف های معیــن.   به صــورت حجمــی، مشــروط ب
بــرای اجــرای برنامــه فــوق، ســند خط مشــی تصریــح 
می کنــد کــه ســازمان های مناســب بایــد بــرای 
ــه  ــک حوض ــت ی ــده و مدیری ــعه برنامه ریزی ش توس
رودخانــه به عنــوان یــک کل ایجــاد شــود.  ایــن 
سیاســت آب را به عنــوان یــک منبــع طبیعــی اصلــی، 
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ــن سیاســت مقررشــده  ــی گران بهــا می شناســد. در ای ــی مل ــاز اساســی انســان و یــک دارای یــک نی
ــرح  ــه ش ــص آب ب ــای تخصی ــامانه ها اولویت ه ــرداری از س ــزی و بهره ب ــه در برنامه ری ــت ک اس
زیــر باشــد. آب آشــامیدنی آبیــاری نیــروی آبــی ناوبــری صنعتــی و مصــارف دیگــر بااین حــال، 

ــا  ــی ب ــق خاص ــزوم در مناط ــورت ل ــت در ص ــن اس ــا ممک ــن اولویت ه ای
ــت  ــن سیاس ــوند.  ای ــالح ش ــه اص ــاص منطق ــات خ ــه مالحظ ــه ب توج
ــرای کل  ــد ب ــی بای ــامیدنی کاف ــات آب آش ــه امکان ــد ک ــح می کن تصری

جمعیــت، چــه در مناطــق شــهری و چــه در روســتاها فراهــم شــود. 
پروژه هــای آبیــاری و چندمنظــوره بایــد همــواره شــامل یــک جــزء 

آب آشــامیدنی باشــد، هــر جــا کــه منبــع جایگزینــی بــرای آب 
ــاز  آشــامیدنی وجــود نداشــته باشــد. آب آشــامیدنی موردنی

ــن  ــاری تأمی ــای آبی ــی طرح ه ــرای تمام ــان و دام ب انس
ــی دارد  ــرر م ــن مق ــت همچنی ــن سیاس ــود. ای ش
ــه  ــی ازجمل ــادی و فعالیت های ــعه اقتص ــه توس ک

توســعه کشــاورزی، صنعتــی و شــهری بایــد بــا 
ــه محدودیت هــای اعمال شــده توســط  توجــه ب

پیکربنــدی دسترســی بــه آب برنامه ریــزی شــود. 
ــته  ــود داش ــور وج ــی کش ــدی آب ــه بن ــد منطق بای

باشــد و فعالیت هــای اقتصــادی نیــز بــر اســاس ایــن 
منطقــه بنــدی هدایــت و تنظیــم شــود.  اجــرای رهنمودهــای 
ــود  ــارت می ش ــع آب نظ ــی مناب ــورای مل ــط ش ــی توس خط مش
ــت وزیر  ــد و نخس ــت دارن ــد در آن عضوی ــه وزرای ارش ــه هم ک
ــه ریاســت دبیــر، وزارت  رئیــس آن  اســت.   هیئــت ملــی آب ب

تسیستذتسییتستســسمنابــع آب اتحادیــه و  نماینــدگان همــه ایالت هــا بــه شــورا کمــک می کننــد.
هیئــت ملــی آب تاکنــون تعــدادی از اســناد تاکنــون تعــدادی از اســناد خط مشــی را در مــورد مســائل مربــوط 

بــه آب بــرای بررســی شــورای ملــی منابــع آب نهایــی کــرده اســت.



انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران 

امره 3، پاییز 1400
رشیه آبخوان، دوره 13، ش

ن

35

بخش

هیدرولوژی اجتماعی؛5
نظام درک بین آب و محیط پیرامون

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

.

     توجــه بــه نقــش مؤلفه هــای اجتماعــی بــر 
تعامــالت آبــی از ملزومــات شــناخت و مطالعــه 
شــرایط پویــای حاکــم بــر مســائل آبــی اســت. 
ــع  ــی جوام ــی و هویت ــای فرهنگ ــاوت در ویژگی ه تف
منجــر بــه ایجــاد نگرش هــا و ارزش های متعــددی در 
مواجهــه بــا مســائل آبی شــده اســت. باوجــود اهمیت 
بســزای نقــش هویــت اجتماعــی بــر تعامــالت آبــی، 
ــت  ــورد غفل ــع آب م ــت مناب ــئله در مدیری ــن مس ای
ــی  ــیاری از چالش های ــت. بس ــده اس ــدی واقع ش ج
کــه جهــان امــروزه بــا آن هــا دســت به گریبان اســت 
ــع  ــه جوام ــعه ای ک ــد توس ــا درک رون ــوان ب را می ت
ــرح  ــر ش ــد، بهت ــی کرده ان ــال ط ــته تابه ح از گذش
داد. عبــارات و اصطالحــات چنــدی بــرای بیــان 
ــون  ــت در مت ــان و طبیع ــن انس ــل بی ــاط متقاب ارتب
و نگاشــته های محققیــن آمــده اســت از قبیــل: 
Herre�( ــ ــوژی اجتماعــی و هیــدرو اجتماع یهیدرول

 .)ra�Franco t al., 2021; Krol et al., 2022

ــک  ــوان ی ــان به عن ــی، انس ــوژی اجتماع در هیدرول

ــبات  ــن، وارد محاس ــر آنتروپوس ــای عص ــر پوی عنص
چرخــه آبــی شــده و تأثیراتــی کــه بــر چرخــه آبــی 
ــرار  ــرد، در محاســبات مدنظــر ق می گــذارد و می پذی

می گیــرد.
مطالعــات پیرامــون مفهــوم هیدرولــوژی اجتماعــی از 
۲01۲ بــه بعــد و پــس از مقالــه مشــهور ســیواپاالن 
تحــت   )Sivapalan et al.,  2012( همکارانــش  و 
عنــوان "هیدرولــوژی اجتماعــی: علمــی جدیــد 
از انســان و آب" آغــاز شــد. ســیواپاالن در ایــن 
مقالــه درصــدد ایجــاد درکــی دینامیــک و همــکاری 
به هم پیوســته  ســامانه های  )متقابــل(  تعاملــی 
ــک  ــرات و دینامی ــامل اث ــه ش آب و انســان اســت ک
ــی  ــتانداردها و ارزش هــای اجتماع ــرات در اس تغیی
و نیــز رفتارهــای سیســتم همچــون نقــاط اوج و 
از  بازخــوردی اســت کــه برخــی  مکانیســم های 
ناشــی  یــا  و  پیش بینی نشــده  می تواننــد  آن هــا 
از عکس العمل هــای غیرخطــی بیــن فرآیندهــای 
ــی  ــی و زمان رخ داده در مقیاس هــای مختلــف مکان



انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران 

...
ن 

 بی
ک

در
م 

ظا
؛ ن

ی: 
امع

جت
ی ا

وژ
رول

ید
 ه

م:
نج

ش پ
بخ

36

ــارت  ــی عب ــوژی اجتماع ــن، هیدرول ــند. بنابرای باش
ــوژی و  ــر هیدرول اســت از دانــش تأثیــرات انســانی ب
تأثیــر چرخــه آبــی بــر ســامانه های اجتماعــی بشــر. 
چراکــه ســامانه های آب هــای شــیرین وابســتگی 
ــی و  ــی، اجتماع ــامانه های اکولوژیک ــه س ــی ب نزدیک
ژئومورفولوژیکــی دارنــد و در هــر مقیــاس زمانــی کــه 
اندکــی بیــش از چنــد دهــه باشــد، بایــد روش هــای 
مربــوط بــه ایــن علــوم را در هیدرولــوژی نیــز ادغــام 
هیدرولوژیــک  عمیق تــر  بررســی های  تــا  نمــود 
ــان ها  ــردد )Thompson et al, 2013.(. انس ــن گ ممک
ســطوح  و  دریاچه هــا  رودخانه هــا،  ســامانه های 
ــر داده  ــل تغیی ــیار قب ــرون بس ــر را از ق ــیالب گی س
و همچنــان ایــن تغییــرات در حــال انجــام هســتند. 
آبــی،  ســامانه های  امــروزه  مدیریــت  در  هــدف 
ــت،  ــد اس ــته ای جدی ــای میان رش ــف راهکاره تعری
چراکــه عملیــات مهندســی آب کــه تنهــا مبتنــی بــر 
ســودآوری بــوده، منجــر بــه ایجــاد مشــکالت فراوانی 
شــده اســت. داشــتن یــک پیش بینــی خــوب از 
رخدادهــای جــدی آتــی بــرای مهندســی رودخانــه، 
ــوژی تاریخــی از  الزامــی بــوده و کمیت هــای هیدرول
چنیــن رخدادهایــی را می تــوان در تخمیــن تقریبــی 
رخــداد مجــدد آن هــا در آینده مورداســتفاده قــرارداد 
و  ترکیــب  بــه  نیــاز   .)Craciunescu et al.,  2010(

ــکاری  ــوان راه ــرراً به عن ــا مک ــن دیدگاه ه ــع ای تجمی
مؤثــر از طــرف علــوم مختلــف مورداشــاره و همچنین 
از طــرف بســیاری ســازمان های مرتبــط بــا آب ماننــد 
HELP )هیدرولــوژی بــرای محیط زیســت، زندگــی و 

سیاســت گذاری(، یونســکو، و دســتورالعمل آب در 
ــه اســت. ــز موردبررســی قرارگرفت ــا نی ــه اروپ اتحادی
در مفهــوم هیدرولــوژی اجتماعی، افزایش همیشــگی 
تأثیــر انســان بــر چرخــه آب بــه همــراه نقــش مهــم 
ــانی  ــع انس ــکل دهنده جوام ــع ش ــوان منب آب به عن
بــه الگویــی می انجامــد کــه در اثــر آن، بازخوردهــای 
بیــن انســان- آب، و آب-ســکونتگاههای طبیعــی، بــه 

ــل  ــه در اص ــود ک ــل می ش ــه ای تبدی ــط دوطرف رواب
ــات اجتماعــی- زیســت محیطی را  چهارچــوب مطالع
شــکل می دهــد )Widlok et al., 2012(. بنابرایــن، 
بازخوردهــای  نه تنهــا  اجتماعــی  هیدرولــوژی 
جوامــع انســانی را بــا چرخــه هیدرولوژیــک بــه 
ــه  ــز در زمین ــی نی ــی تحقیقات ــر می کشــد، حت تصوی
مدل ســازی های  در  جنســیت  عامــل  دخالــت 
ــور  ــه ظه ــه منص ــز ب ــی را نی ــوژی اجتماع هیدرول
ــردان  ــان و م ــورد زن ــوع برخ ــه ن ــاند، چراک می رس
ــل  ــه دلی ــت و ب ــاوت اس ــی متف ــع آب ــورد مناب در م
چالــش موجــود در مدل هــای رایــج در عــدم توانایــی 
ــز در  ــیت نی ــاوت جنس ــانی، تف ــل انس ــت عام دخال
در   .)Baker et al., 2015( نمی شــد  وارد  مدل هــا 
یــک تعریــف کلــی و کاربــردی می تــوان گفــت کــه 
ــرای اخــذ  ــوژی اجتماعــی مفهومــی اســت ب هیدرول
تصمیــم به منظــور ایجــاد اطمینــان از دسترســی بــه 
منابــع ایمــن و کافــی آب و ایجــاد محافظــت در برابــر 
رخدادهــای حــدی هیدرولوژیــک. مدیریتــی کــه بــر 
ــد،  ــده باش ــی بناش ــامانه های هیدرولوژیک ــای س مبن
به طــور فراینــده ای بــه یــک پیش زمینــه علمــی 
نیــاز دارد کــه نه تنهــا بــه فرآیندهــای هیدرولوژیکــی 
ــرات  ــه اث ــد، ک ــف باش ــی واق ــامانه های طبیع در س
قدیمــی و حــال حاضــر مداخــالت انســانی را نیــز در 

ــرد. بربگی
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تئوریکــی  وســیع  چهارچــوب 
و  ســیواپاالن  توســط  کــه 

 Sivapalan et( همکارانــش 
ــوژی  ــرای هیدرول al., 2014( ب

ــه شــد، شــامل  اجتماعــی ارائ
ــه مهــم ســامانه های  ســه جنب

هیدرولــوژی اجتماعــی اســت: )1( 
ــه  ــای چندگان ــاختارها و دینامیک ه س

ســامانه های آبــی، )۲( برآمدهــای سیســتم 
در قالــب رفــاه بشــری کــه در مقیاس هــای 

فیزیکــی و ســطوح حکمرانــی ظاهــر می شــود 
و )3( اهــداف هنجــاری شــخصی و اجتماعــی در 
خصــوص محافظــت، پایــداری و اســتفاده از آب. 
ــن  ــای بی ــک بازخورده ــوب تئوری ــن چهارچ ای

انســان و ســامانه های آبــی را به صــورت صریــح 
شــکل می بخشــد و بــه مــا کمــک می کنــد تــا 
گذشــته، حــال و آینــده را تشــریح و مســیرهای 
ــا در نظــر گرفتــن تکامــل همــگام  ــی را ب ــدار آت پای

ــازیم. ــن س ــا روش آن ه
بنابرایــن آنچــه مســلم اســت اینکــه فشــار انســان ها 
بــر ســامانه های آبــی در حــال افزایــش اســت و الزم 
اســت تصمیماتــی آگاهانــه بــر اســاس حقایــق علمی 
ــه  ــرات ک ــن تأثی ــازی ای ــا بهینه س ــت کاهــش ی جه
ــا  ــی ت ــرای محل ــطح اج ــه ای از س ــد دامن می توانن
ــر  ــردد. ب ــاذ گ ــند، اتخ ــته باش ــی داش ــر جهان تأثی
ــی  ــوژی اجتماع ــات هیدرول ــاس، مطالع ــن اس همی
ــن در  ــط محققی ــد توس ــه بع ــال ۲01۲ ب ــه از س ک
رده بندی هــای مختلــف انجــام شــد، در ســه مســیری 
کــه خــود ســیواپاالن پیش بینــی کــرده بــود، ادامــه 

 :)Sivapalan et al., 2012( یافــت

* هیدرولوژی اجتماعی تاریخی:
ایــن نــوع از مطالعــات به طورکلــی بــه مطالعــه 
تاریخ هــای دور و نزدیــک آب-انســان، نقــش آب در 

چارچوب سازمانی هیدرولوژی اجتماعی

ــی آب  ــت و حکمران ــا، مدیری ــول تمدن ه ظهــور و اف
در تاریــخ جوامــع و فّناوری هــای بشــری در راســتای 
ــن  ــل در ای ــطح تحلی ــد. س ــت آب می پردازن مدیری

ــت.  ــات، کالن اس رده از مطالع

* هیدرولوژی اجتماعی مقایسه ای:

مقایســه تشــابهات و تفاوت هــا در مدیریــت و مصــرف 
تطبیقــی  مطالعــه  مختلــف،  مکان هــای  در  آب 
الیه هــای  بــه  توجــه  بــا  انســان-آب  تعامــالت 
مختلــف اجتماعی-اقتصــادی، اقلیمــی، و جغرافیائــی 
و ترســیم تفاوت هــای مکانــی و منطقــه ای از اهــداف 
ــطح  ــه س ــد ک ــمار می آی ــه ش ــور ب ــن مح ــی ای اصل

ــود. ــداد می ش ــط قلم ــز در آن متوس ــل نی تحلی
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* هیدرولوژی اجتماعی فرآیندی:

ســطح  در  زمانی-مکانــی  تحلیل هــای  انجــام 
انجــام  حوضــه ای،   / کوچک مقیــاس  ســامانه های 
ــوص  ــات در خص ــد اطالع ــی و تولی ــی های عل بررس
ــت  ــناختی جه ــه ش ــای هیدرولوژیک-جامع فراینده

درک کارکــرد سیســتم انســان-آب در حــال حاضــر 
ــده  ــی در آین ــرات احتمال ــیر تغیی ــی مس و پیش بین
ــن محــور اســت کــه ســطح  ــن اهــداف ای از مهم تری

تحلیــل آن نیــز خــرد به حســاب می آیــد.

نتیجه گیری

هــم  انســان  بپذیریــم  بایــد  اینکــه  آخــر  کالم 
ــذا  ــت و ل ــعه اس ــدف توس ــم ه ــعه و ه ــل توس عام
ــدار  ــعه پای ــاد توس ــکان ایج ــه ای ام ــچ زمین در هی
ــه جــدی  ــق توج ــر از طری ــود مگ ــد ب میســر نخواه
ــئوالنه  ــال و مس ــارکت فع ــانی و مش ــل انس ــه عام ب
او در برنامه هــای توســعه. "بالداســار" در همیــن 
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــم رس ــع مه ــی از موان ــه یک رابط
ــه  ــرفت فّناوران ــت آب را پیش ــدار صنع ــعه پای توس
ــان  ــزان نقص ــان می ــه هم ــش آب و ب ــیع در بخ وس
ــد  ــش می دان ــن بخ ــناختی ای ــات جامعه ش در مطالع
کــه هیدرولــوژی اجتماعــی می توانــد راهگشــای 
 Di Baldassarre et( ــد ــه باش ــن زمین ــبی در ای مناس

ــرای حــل  ــا ب ــن ضــروری اســت ت al., 2019(. بنابرای

ــه  ــر ک ــتراتژی های میانه روت ــن اس ــات و یافت تعارض
رقابــت بیــن انســان و اکوسیســتم های طبیعــی 
هیدرولــوژی  نماینــد،  مدل ســازی  به درســتی  را 
اجتماعــی بخــش مهمــی از مدســازی های پیشــرو را 
ــن مفاهیمــی همچــون نقــش  تشــکیل دهــد. بنابرای
اجتماعــی در کشــاورزی، مدیریــت  هیدرولــوژی 
کاربــری اراضــی و حفــظ محیط زیســت، نقــش 
ــان،  ــه انس ــن رابط ــی در تبیی ــوژی اجتماع هیدرول
ســیالب ها و خشک ســالی ها و نقــش هیدرولــوژی 
ــم  ــرلوحه تصمی ــد س ــازی بای ــی در مدل س اجتماع
ــرد.  ــرار گی ــه آب ق ــت گذاران عرص ــران و سیاس گی
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بخش

6
.

مالحظات چندوجهی در
طرح های انتقال آب بین حوضه ای 

امید رجا
دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

مقدمه
     توزیــع نابرابــر مکانــی و زمانــی منابــع آب، 
امــکان دسترســی بــه آب موردنیــاز بــرای مصــرف در 
ــرای  ــت. ب ــش داده اس ــف را کاه ــای مختل منطقه ه
نمونــه، قــاره  آســیا بــا داشــتن ۶0 درصــد جمعیــت 
ــان را  ــع آب شــیرین جه ــان، 35 درصــد از مناب جه
ــا  ــازون ب ــه آم ــه  رودخان ــس، حوض ــت. برعک داراس
ــد  ــان، 13  درص ــت جه ــد جمعی ــتن 0/4  درص داش
Sam- )ذخیره هــای آب را در خــود جــای داده اســت 

ani, 2005(. توزیــع ناهمگــون زمانــی و مکانــی بــارش 

و روانــاب در حوضه هــاي آبریــز منجــر بــه پراکنــش 
قابل توجــه منابــع آب قابل دســترس در مناطــق 
الگــوی متعــارف  ایــران شــده اســت.  مختلــف 
ــف  ــای مختل ــرف در بخش ه ــرای مص ــن آب ب تأمی
از طریــق برداشــت مســتقیم از منابــع آب )ســطحی 
ــع آب  ــه مناب ــت ک ــرایطی اس ــی( در ش و زیرزمین
منطقــه  نیازهــای  بــا  متناســب  قابل دســترس 
باشــد. تأمیــن آب موردنیــاز شــهری، صنعتــی و 
و  محیط زیســت  موردنیــاز  حقابــه  و  کشــاورزی 
ــب  ــه اي متناس ــادل منطق ــاد تع ــناختی و ایج بوم ش
ــا نیازهــاي توســعه مســتلزم دسترســی بــه منابــع  ب

ــی نژاد،  ــا و پارس ــت )رج ــدار اس ــن و پای آب مطمئ
ــا پیشــی گرفتــن میــزان تقاضــا  1399(. متناســب ب
بــر عرضــه در دهه هــای اخیــر، بــه گزینه هــای 
ــز توجــه  ــع آب نی ــن مناب ــی و تأمی ــف مدیریت مختل
شــده اســت. گزینــه انتقــال آب بیــن حوضــه ای یکــی 
از گزینه هــای غیرمتعــارف تأمیــن آب اســت )شــکل 
ــن  ــال آب بی ــت انتق ــان داده اس ــی ها نش 1(. بررس
حوضــه ای در مقیاس هــای مرزهــای بین المللــی، 
ــرای  ــکاری ب ــوان راه ــاً به عن ــه ای بعض ــی و منطق مل
جبــران کمبــود آب، تأمیــن افزایــش تقاضــا در 
ــی و شــهری  ــت، برق آب ــای کشــاورزی، صنع بخش ه
ــاالً  ــی و احتم ــادی و اجتماع ــعه اقتص ــق توس و تحق
ــران آب  ــرای مدی ــدی ب ــزار کلی ــک اب ــوان ی به عن
Rolla� ــت  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــده موردتوج )در آین
son et al., 2021; Wang et al., 2021(. انتقــال بیــن 

حوضــه ای آب از یــک حوضــه آبریــز دارای آب مــازاد 
بــر مصــرف )مبــدأ( بــه حوضــه مواجــه با کمبــود آب 
ــون  ــای گوناگ ــه هدف ه ــیدن ب ــرای رس ــد( ب )مقص

ــکاران، 138۶(. ــی و هم ــت )ضراب اس
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شکل 1- نمونه ای از طرح های انتقال آب بین 
حوضه ای در ایران

تاریخچه انتقال آب بین حوضه ای
 

پیشــینه هایی تاریخــی از مدیریــت منابــع آب در 
ــود دارد.  ــاز وج ــال آب از دیرب ــای انتق ــورد طرح ه م
ــره  ــامانه ذخی ــا، س ــن طرح ه ــن ای ــی از مهم تری یک
و انتقــال کریــت طبــس اســت. از ۶50 ســال پیــش 
مــردم منطقــه طبــس باهــدف تــداوم بقــا در اقدامــی 
ــع  ــرای مدیریــت مناب جســورانه، ســامانه ای جامــع ب
ــد  ــون می توان ــه اکن ــد ک ــرا کردن ــی و اج آب طراح
و  بشــر  از تالش هــای خالقانــه  عالــی  نمونــه ای 
جهــان  سراســر  در  آب  مهندســان  الهام دهنــده 
ــده  ــه گفته ش ــامانه یکپارچ ــی س ــزای اصل ــد. اج باش
ــی شــهر  در کوهســتان های صعب العبــور شــمال غرب
ــی  ــی قوس ــد وزن ــن س ــد از بلندتری ــس عبارت ان طب
و مرحلــه ای دنیــا بــه مــدت 550 ســال )تــا ابتــدای 
ــره  ــدف ذخی ــت باه ــه کری ــتم( در منطق ــرن بیس ق
ــی  ــال ترکیب ــت و کان ــه کری ــی رودخان ــان فصل جری
ــات  ــق قن ــد از طری ــی از س ــان تنظیم ــت جری هدای
ــول ۲۶  ــه ط ــت ب ــتای کری ــا روس ــاز ت ــر روب و نه

ــر. کیلومت
ایــن ســد، آب رودخانــه کریــت را بــرای مزرعه هــای 
روســتای کریــت تنظیــم کــرده اســت. بعــد از ســد، 
آب رودخانــه از یــک دره تنــگ بــه طــول 5 کیلومتــر 
ــات  ــک قن ــراف از ی ــس از انح ــد و پ ــور می کن عب
ــه روســتا  ــال ب ــا کان وارد دشــت می شــود و ازآنجــا ب
انتقــال می یابــد. از دیگــر طرح هــاي انتقــال آب 
ــل  ــه تون ــوان ب ــر مي ت ــه اخی ــن حوضــه اي در ده بی
ــت آباد  ــه بهش ــال آب رودخان ــراي انتق ــت آباد ب بهش
ــده رود در  ــه زاین ــاری ب ــال بختی ــتان چهارمح در اس
اســتان اصفهــان اشــاره کــرد. هــدف اصلــی از اجــرای 
ایــن طــرح، توســعه کشــاورزی و تأمیــن آب موردنیاز 
صنعــت و کشــاورزی اصفهــان، یــزد و کرمــان تــا ۲0 

ســال آینــده اســت.
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از  آب  انتقــال  به منظــور  کوهرنــگ  تونل هــاي 
و  چهارمحــال  اســتان  در  کارون  سرشــاخه هاي 
از  گالب  آب  انتقــال  زاینــده رود،  بــه  بختیــاری 
ــال آب از  ــل انتق ــان، تون ــه کاش ــده رود ب ــد زاین س
شــاخه هاي رودخانــه دز بــه رودخانــه قــم رود، 
انتقــال آب ســد طالقــان بــه دشــت قزویــن از طریــق 
ــه  ــیروان ب ــه س ــال آب رودخان ــاران و انتق ــال زی کان
ــا یک بنــد انحرافــي از دیگــر طرح هــا  دشــت زه آب ب

.)1395 همــکاران،  و  )صادقــی  می باشــند 
ــه  ــا ب ــال آب در دنی ــای انتق ــت طرح ه ــه قدم اگرچ
صدهــا ســال پیــش برمی گــردد ولــی ضــرورت 
تاکنــون  پیــش  ســال   ۲00 از  طرح هــا  اجــرای 
بیشــتر احســاس شــده اســت. اوج طراحــی و اجــراي 
کشــورهاي  در  آب  انتقــال  عظیــم  پروژه هــاي 
ــاي 19۶0 و 1970  ــه دهه ه ــرفته ب ــی و پیش صنعت
بازمی گــردد کــه دهــه 1970 میــالدي نقطــه عطفــی 
اســت در مدیریــت منابــع آب در جهان. انتقــال آب از 
یــک حوضــه بــه حوضــه دیگــر در بعضــی از کشــورها 
ازجملــه در ایاالت متحــده آمریــکا، شــوروي ســابق و 
ــع آب  ــن مناب ــول تأمی ــاي معم ــی از راه ه ــن یک چی

ــت. ــوده اس ــی ب ــا کم آب ــه ب ــاي مواج حوضه ه
انتقــال آب بیــن حوضــه ای در شــرایط و بخش هــای 
ــاوت  ــای متف ــا و رویکرده ــان باهدف ه ــف جه مختل
ــزرگ  ــوده اســت. پیامدهــای ناشــی از طرح هــای ب ب
انتقــال آب بیــن حوضه ای موضــوع بســیار پیچیده ای 
ــت  ــن اس ــدت ممک ــال در کوتاه م ــن انتق ــت. ای اس
می توانــد  درازمــدت  در  امــا  باشــد،  چاره ســاز 
پیامدهایــی متعــدد، منفــی یــا مثبــت، ازجملــه 
مســائل فنــی و هیدرولوژیکــی و همچنیــن سیاســی، 
ــته  ــادی در برداش ــتی و اقتص ــی، محیط زیس اجتماع

.)Davies et al., 2007( باشــد

چارچوب بررسی مسئله

بــر  افــزون  توســعه کشــور،  برنامــه چهــارم  در 
متــداول  تک محــوری  تصمیم گیــری  الگوهــای 
ــای  ــوارض پیامده ــر ع ــه دیگ ــی(، ب ــادی، مال )اقتص
ناشــی از اجــرای طرح هــای کالن ماننــد رعایــت 
اجتماعــی،  انســانی،  محیط زیســتی  ،  معیارهــای 
ــده  ــه ش ــی توج ــی و مال ــی، امنیت ــادی، سیاس اقتص
بیــن  آب  انتقــال  طرح هــاي  مــورد  در  اســت. 
 )17( مــاده  )ه(  بنــد  در  کشــور،  در  حوضــه اي 
قانــون برنامــه چهــارم توســعه اقتصــادي، اجتماعــی 
و فرهنگــی به طــور مشــخص آمــده  اســت کــه 
ــر  ــزون ب ــه اي اف ــن حوض ــال آب بی ــاي انتق طرح ه
رعایــت حقــوق بهره گیــران در تأمیــن نیازهــاي 
مختلــف، بایــد توجیهــات فنــی، اقتصــادي، اجتماعی 
ــدگاه توســعه  ــی از دی ــع مل و زیســت محیطی و مناف
ــئله  ــی مس ــرد. پیچیدگ ــرار گی ــر ق ــدار موردنظ پای
ــه ای  ــن حوض ــال آب بی ــای انتق ــی طرح ه در بررس
ــای  ــی پیامده ــوع و اثربخش ــه ن ــت ک ــن اس در ای
ــل  ــور کام ــا به ط ــه طرح ه ــرای این گون ــی از اج ناش
متفــاوت و به اصطــالح مــوردی اســت و در بســیاری 
ــیاری از  ــد. بس ــض باش ــد متناق ــا می توان از مورده
ــت  ــاره اهمی ــری درب ــر در تصمیم گی ــای مؤث عامل ه
ــزام به صــورت کمــی  ــه ال ــت اجــرای طــرح ب و اولوی
ــر  ــرآورد نیســت و درنتیجــه وزن و ســهم ه ــل ب قاب
یــک از پیامدهــای ناشــی از اجــرای طــرح به راحتــی 
ــا و  ــت )رج ــل نیس ــای متقاب ــا اثره ــه ب قابل مقایس

.)Zhuang et al., 2016 1399؛  پارســی نژاد، 
ایــن تفاوت هــا افــزون بــر موقعیــت مکانــی تابعــی از 
شــرایط زمانــی نیــز اســت و درنتیجــه بــر پیچیدگــی 
ــرای  ــد. ب ــل می افزای ــای متقاب ــد اثره ــاره برآین درب
نمونــه می تــوان بــه پیامدهــای کیفــی آب و آلودگــی 
 Woo et al., 2021;( منابــع آب ســطحی و زیرزمینــی
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Zhao et al., 2021(، تغییــر اقلیــم، بــه خطــر افتــادن 

فــر   )Wang et al., 2021( مهاجــرت  و  فرهنگ هــا 
انتقــال گونه هــای مهاجــم و آلودگــی ناشــی از آن هــا 
ــی و  ــت بوم طبیع ــن زیس ــن رفت ــا از بی ــش ی و کاه
ــا،  ــش، پارک ه ــگری، حیات وح ــه گردش ــی )جاذب آب
 Xiang et( اشــاره کــرد )ــزی موجودهــا و گیاهــان آب
ــای  ــوارد اثره ــن م ــت ای ــن اس ــه ممک al., 2022( ک

ــد در  ــدأ و مقص ــه مب ــرای حوض ــت ب ــی و مثب منف
برداشــته باشــد. ازایــن رو وزن دهــی اثربخشــی 
ــا در  ــه آن ه ــر و مقایس ــای مؤث ــک از عامل ه ــر ی ه
جهــت اتخــاذ نتیجــه نهایــی از دیدگاه هــای مختلــف 
می توانــد متفــاوت باشــد و حتــی ممکــن اســت بــه 
ــت  ــزوم و اهمی ــاره ل ــض درب ــای متناق جمع بندی ه

اجــرای طــرح منجــر شــود.

در بررســی لــزوم و اهمیــت اجــرای پروژه هــای 
انتقــال آب بیــن حوضــه ای دیدگاه هــای متعــدد 
هیدرولوژیکــی،  اجتماعــی،  اقتصــادی،  از  اعــم 
محیط زیســتی، سیاســی و فنــی بــا اثرهــای متقابــل 

وجــود دارد )شــکل ۲(.
مثبــت  متعــدد  دیدگاه هــای  مطالعــه،  یــک  در 
محیط زیســتی،  اجتماعــی،  اقتصــادي،  منفــی  و 
هیدرولوژیکــی، فنــی و سیاســی در حوضه هــای 
مبــدأ و مقصــد در تصمیم گیــری و برنامه ریــزی 
طرح هــای انتقــال آب بیــن حوضــه بــر اســاس 
و  اطالعــات  از  استخراج شــده  بازخوردهــای 
بررســی های متعــدد در کشــورهای مختلــف بررســی 
ــی نژاد، 1399(. ــا و پارس ــت )رج ــده اس و واکاوی ش
حوضــه اي  بیــن  آب  انتقــال  کلــی،  حالــت  در 
معضــل  بــا  مقابلــه  بــرای  ســازه اي  راهــکاری 
ــال آب  ــاص از راه انتق ــه ای خ ــران آب در منطق بح

دیدگاه های مهم در طرح های انتقال آب بین حوضه ای
از منطقــه ای دیگــر دارای آب مــازاد اســت. ایــن 
راهــکار بایــد ضمــن برقــرار کــردن تــوازن در توزیــع 
بــرای  را  زمینه هــای الزم  مبــدأ،  در حوضــه  آب 
تأمیــن آب در حوضــه مقصــد فراهــم کنــد. در 
توجیه پذیــری طرح هــای انتقــال بیــن حوضــه ای 
ــی و  ــت و منف ــای مثب ــا و پیامده ــد چالش ه آب بای
ــتی ،  ــی، محیط زیس ــادي، اجتماع ــای اقتص دیدگاه ه
ــرای  ــی از اج ــی ناش ــی و سیاس ــی، فن هیدرولوژیک
ــرار  ــر ق ــد مدنظ ــدأ و مقص ــه مب ــرح در دو حوض ط
گیــرد. بررســی ها نشــان داده انــد اجــرای هــر طــرح 
اثرهــای مثبــت و منفــی متعــدد و گاهــی غیرهمســو 
بــرای هــر یــک از دو حوضــه مبــدأ و مقصــد خواهــد 
ــه  ــک حوض ــرای ی ــرح ب ــی ط ــای منف ــت؛ اثره داش
می توانــد دربرگیرنــده اثرهــای مثبــت بــرای حوضــه 
 Annys et ــی نژاد، 1399؛ ــا و پارس ــد )رج ــر باش دیگ

.)al., 2019

شکل ۲- مالحظات و دیدگاه های مهم در طرح های 
انتقال آب بین حوضه ای
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همچنیــن، بررســی ها نشــان می دهنــد ترکیــب 
در  موجــود  دیدگاه هــای  از  یــک  هــر  نقــش  و 
آب  انتقــال  طرح هــای  توجیه پذیــری  و  ارزیابــی 
ــاوت  ــرح متف ــر ط ــاص ه ــرایط خ ــا ش ــب ب متناس
اســت. پیچیدگــی مســئله در ایــن اســت کــه ســهم 
و اثر بخشــی و تعیین کنندگــی عوامــل مؤثــر، در 
واکاوی توجیه پذیــری اجــرای طرحــی مشــخص 
ــر  ــای دیگ ــا طرح ه ــرح ی ــه ط ــم ب ــاً قابل تعمی لزوم

ــت. نیس
به طورکلــی برآوردهــاي اقتصــادي و منطقــه اي بایــد 
متناســب بــا میــزان آب مــازاد بــر مصــرف در حوضــه 
مبــدأ باشــد. در ایــن  صــورت واکاوی هــای اقتصــادي 
مبتنــی بــر هزینــه انتقــال هــر مترمکعب آب با ســود 
ــع  ــی جام ــود. ارزیاب ــد ب ــال آن خواه حاصــل از انتق
پیامدهــاي اجتماعــی و فرهنگــی بایــد نشــان دهنــد 
باوجــود اثرهــای منفــی در حوضــه مبــدأ یــا مقصــد 
)Wang et al., 2021(، ســطح معقولــی از قطعیــت 
برآینــد اثرهــای مثبــت وجــود خواهــد داشــت؛ 
ــر  ــر اث ــه بیانگ ــای اولی ــه ارزیابی ه ــن چنانچ بنابرای
منفــی اجتماعــی اجــرای طــرح در حوضــه مبــدأ یــا 
ــر  ــرح توجیه پذی ــرای ط ــد، اج ــیر باش ــول مس در ط
ــاي  ــت طرح ه ــی راز موفقی ــه عبارت ــود. ب ــد ب نخواه
ــت  ــان اس ــه ذینفع ــت هم ــب رضای ــال آب، کس انتق
و منافــع خالــص ناشــی از اجــراي طــرح بایــد 
دربرگیرنــده منافــع درازمــدت و پایــدار ذینفعــان در 
 Annys et al.,( هــر دو حوضــه مبــدأ و مقصــد باشــد

.)2019; Erwin et al., 2022

ــر  ــران ب ــاد و غیرقابل جب ــر منفــی زی ــد اث طــرح نبای
پایــداری محیط زیســت داشــته باشــد. ارزیابــی جامــع 
ــه  ــد داد ک ــان خواهن ــت نش ــاي محیط زیس پیامده
طــرح انتقــال آب بیــن حوضــه ای پیامدهــای منفــی 
در هــر دو حوضــه نداشــته باشــد )رجــا و پارســی نژاد، 
بــا  همچنیــن   .)Rollason et al., 2021 1399؛ 
ــم  مشــخص کــردن حقابه هــای منطقــه مبــدأ و رژی

ــوان  ــت می ت ــق پایین دس ــه و مناط ــي رودخان طبیع
ــی در  ــناختی و هیدرولوژیک ــی بوم ش ــای منف از اثره
 Marak et al.,( ــت ــد کاس ــدأ و مقص ــای مب حوضه ه

.)2020

بــا اعــالم یــا تدویــن برنامــه و بررســی دقیــق جوانــب 
بیــن حوضــه اي،  انتقــال آب  اجــراي طرح هــاي 
دیدگاه هــای سیاســی و غیــر فنــی نمی توانــد دخیــل 
باشــد. همچنیــن بــدون تحریــک جــو عمومــي، 
ــدار  ــع پای ــت اجتماعــی و مناف رعایــت انصــاف، عدال
ملــی بایــد مدنظــر قــرار گیــرد )رجــا و پارســی نژاد، 
ــک مکانیســم  ــوان ی ــه عن ــتفاده از آب ب 1399(؛ اس
ــه اولویت بنــدی نامناســب منافــع  سیاســی، منجــر ب
اقتصــادی و مشــارکت نابرابــر ذینفعــان می شــود 
)Wang et al., 2021(. بنابرایــن، نتیجه هــا اهمیــت 
بررســی همه جانبــه هرگونــه طــرح انتقــال آب بیــن 

ــد. ــان می ده ــور نش ــه ای را در کش حوض
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نتیجه گیری

جنبه هــای مورداشــاره در ایــن بررســی محــدود بــه 
ــال آب بیــن حوضــه ای مورداشــاره  طرح هــای انتق
در ایــن مطالعــه اســت؛ بنابرایــن، مثبــت یــا منفــی 
ــزام قابل تعمیــم  ــه ال بــودن موردهــای گفته شــده ب
ــت.  ــابه نیس ــال آب مش ــای انتق ــر طرح ه ــه دیگ ب
طرح هــا جوانــب متعــدد و گاهــی غیرهمســو 
ــرح  ــر ط ــرای ه ــرای اج ــری ب ــد. تصمیم گی دارن
ــن  ــک از ای ــر ی ــی ه ــدی و وزن ده ــه اولویت بن ب
ــورد به طــور  ــر م ــه در ه ــردد ک شــاخص ها برمی گ
مجــزا بایــد بررســی و واکاوی شــود و چه بســا 
ــر  ــاق نظ ــف به اتف ــای مختل ــران بخش ه صاحب نظ
و جمع بنــدی جامعــی در اثربخشــی طــرح نرســند. 
ــع  ــت مناب ــای مدیری ــۀ طرح ه ــی ها درزمین بررس
ــد  ــن حوضــه ای نشــان می ده ــال آب بی آب و انتق
کــه شــاخص ها، مبانــی و حتــی معیارهــای ارزیابــی 
ایــن پروژه هــا در کشــورهای مختلــف جهــان 
ــود  ــا باوج ــه طرح  ه ــت. این گون ــوع اس ــیار متن بس
رفــع کمبودهــا در حوضــه مقصــد می توانــد منشــأ 
ــادي در حوضه هــاي مبــدأ و مقصــد  تغییرهــای زی

ــی  ــف ارزیاب ــاي مختل ــد از دیدگاه ه ــه بای ــد ک باش
شــوند.

و  برنامه ریــزی  طراحــی،  از  پیــش  ازایــن رو، 
عملیاتــی کــردن پروژه هــای انتقــال آب بیــن 
حوضــه ای در هــر منطقــه، شــناخت کامــل از 
ــا  ــی دلیل ه ــه و بررس ــیل منطق ــت و پتانس وضعی
ــق  ــق و ناموف ــای موف ــی پروژه ه ــت اجرای و وضعی
ــود و رعایــت دیدگاه هــای فنــی،  الزامــی خواهــد ب
ــتی  ــی و محیط زیس ــی، اجتماع ــادی، سیاس اقتص
ــاز  ــد پیش نی ــدأ و مقص ــه مب ــر دو حوض ــرای ه ب
بررســی و توجیه پذیــری این گونــه طرح هاســت.

به طورکلــی بایــد ســازمان دهی طــرح و برنامــه 
موردنظــر بــا تفکــر منســجم و نهادینــه و نیــز 
ــرای پیگیــري، نظــارت  ــی الزم ب ــا پشــتوانه قانون ب
دقیــق بــر اجــرای طرح هــای انتقــال آب بیــن 
پروژه هــاي  کارایــي  باشــد.  همــراه  حوضــه ای 
نگــرش  درگــرو  حوضــه ای  بیــن  آب  انتقــال 
جامــع بــه اصــول مدیریــت یکپارچــه منابــع 
ــد  ــه مقص ــاي حوض ــق نیازه ــناخت دقی آب و ش
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ــا شناســایي وضعیــت موجــود و  اســت کــه بایــد ب
ــرای  ــدت اج ــي و درازم ــای آت ــي پیامده پیش بین
طــرح در حوضــه مبــدأ بــا توجــه بــه کلیــه جوانــب 
ــی،  ــي، هیدرولوژیک ــي، فرهنگ ــادي، اجتماع اقتص
محیط زیســتی، سیاســی و فنــی و بــا تکیه بــر 

ــد. ــراه باش ــدار هم ــعه پای ــوم توس مفه
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 تاالب هــا و دریاچه هــا 
ــر تغییرهــای اقلیمــی و فعالیت هــای انســانی  در اث

شــده اســت.
هزینه هــای بــاالی تأمیــن آب ایجــاب می کنــد 
ــه و  ــل مناقش ــای قاب ــی گزینه ه ــوازات بررس به م
ــه ای،  ــن حوض ــال آب بی ــای انتق ــر طرح ه هزینه ب
ــت  ــمت مدیری ــه س ــع آب ب ــت کالن مناب مدیری

ــی آب  ــای صرفه جوی ــرف و برنامه ه ــا و مص تقاض
و اصــالح الگوهــای مصــرف آب و قانونمنــد کــردن 
ــای  ــوان راه حل ه ــدگان آب به عن ــار مصرف کنن رفت
ــن  ــد. در ای ــاد باش ــدار و قابل اعتم ــه، پای کم هزین
ــع آب  ــه مناب ــت همه جانب ــرد مدیری ــه، رویک زمین
ــعه  ــت توس ــی در جه ــدی اصول )IWRM( فرآین
پایــدار اســت کــه بامنظــور داشــتن جوانــب 
ــت محیطی  ــادی و زیس ــی، اقتص ــف اجتماع مختل
بیشــینه  مشــارکتی،  اجــرای  و  برنامه ریــزی  و 
داده  قــرار  هــدف  را  آب  منابــع  از  بهــره وری 
ــای  ــن نیازه ــر تأمی ــزون ب ــه اف ــا آنجــا ک اســت ت
مختلــف در بخش هــای کشــاورزی، صنعتــی و 
ــداری اکوسیســتم ها  زیســت محیطی، متضمــن پای

ــت. ــز اس ــی نی ــای آب و محیط ه
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بخش

7
رضا دلباز.

دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

 معرفی نرم افزار و مدل های به روز
 در رشته علوم و مهندسی آب

 Numpy معرفی کتابخانه
در زبان برنامه نویسی پایتون

ــان برنامه نویســی پایتــون )Python( در دهــه       زب
اخیــر بســیار موردتوجــه قرارگرفتــه اســت تــا جایــی 
ــای  ــورد قابلیت ه ــاالً در م ــی احتم ــر کس ــه کمت ک
ــان در  ــن زب ــد. ای ــنیده باش ــان نش ــن زب ــگرف ای ش
ــرد.   ــرار می گی ــتفاده ق ــف مورداس ــای مختل حیطه ه
همیــن امــر باعــث شــده اســت کــه بــرای ایــن زبــان 
برنامه نویســی کتابخانه هــای گســترده ای توســعه 

پیــدا کنــد.
در ایــن قســمت قصــد داریــم به طــور مختصــر یــک 
ــه  ــان برنامه نویســی را ب ــن زب ــرد ای ــه پرکارب کتابخان
ــوم  ــته عل ــا در رش ــه نه تنه ــم ک ــی کنی ــما معرف ش
ــطح  ــه در س ــت بلک ــرد اس ــی آب پرکارب و مهندس
اســتقبال  مــورد  رشــته ها  همــه  در  و  دانشــگاه 

واقع شــده اســت. 

 
کتابخانه Numpy چیست؟ 

ــر  ــم بهت ــه بپردازی ــن کتابخان ــه ای ــه ب ــل از آن ک قب
ــویم.  ــنا ش ــه آش ــوم کتابخان ــا مفه ــدا ب اســت در ابت
ــی  ــه کدهای ــان library، مجموع ــا هم ــه ی کتابخان
ــخص، از  ــام کاری مش ــتای انج ــه در راس ــتند ک هس
ــده اند.  ــره ش ــی ذخی ــده و در یکجای ــل نوشته ش قب
به طوری کــه هــر برنامه نویــس بــرای اســتفاده از 
کدهــای موجــود در هــر کتابخانــه، فقــط بایــد آن هــا 
ــن  ــد. ای ــی نمای ــود فراخوان ــای خ را در درون کده
ــد  ــا نوشــتن دســتورهای مشــخص در درون ک کار ب

صــورت می گیــرد.
بــه عبارتــی ســاده تر، کتابخانه هــا آن دســته از 
ــعه دهندگان و  ــط توس ــه توس ــتند ک ــی هس کدهای
ــای  ــه پکیج ه ــده و ب ــره نوشته ش ــان خب برنامه نویس
تــا  اضافه شــده اند  برنامه نویســی  محیط هــای 
ــادر  ــی ق ــد نویس ــن ک ــر در حی ــان دیگ برنامه نویس
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 Numpy معرفی کتابخانه
در زبان برنامه نویسی پایتون

بــه اســتفاده و به کارگیــری آن هــا باشــند. حــال کــه 
بــا ایــن مفهــوم آشــنا شــدیم بــه معرفــی کتابخانــه 

می پردازیــم.   Numpy

Numpy در حقیقــت یــک کتابخانــه قدرتمنــد بــرای 

ــر  ــس اگ ــا آرایه هاســت. پ محاســبات علمــی و کار ب
در زمینــه برنامه نویســی بــا Python فعالیــت داریــد و 
به خصــوص بــه حــوزه یادگیــری ماشــین عالقه منــد 
ــد  ــی خواه ــن کتابخانه های ــی از مهم تری ــتید یک هس
 Numpy ــا آن آشــنا شــوید. کلمــه ــد ب ــود کــه بای ب
ــت و  ــف Numerical Python اس ــت مخف در حقیق
ــک  ــد، Numpy ی ــر ش ــتر ذک ــه پیش ــور ک همان ط
ــا اعــداد، آرایه هــا، ماتریس هــا  ــرای کار ب ــه ب کتابخان
ــا اســت.  ــر روی آن ه ــف ریاضــی ب ــات مختل و عملی
ــای  ــیاری از کتابخانه ه ــد بس ــه همانن ــن کتابخان ای

ــت. ــاز )open-source( اس ــون متن ب پایت

Numpy مزیت های
بــا   Numpy آرایه هــای  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
فهرســت ها در پایتــون شــباهت دارنــد، شــاید ســؤال 
بــه وجــود بیایــد کــه چــرا بایــد از Numpy اســتفاده 
ــن  ــای ای ــی از مزیت ه ــه بخش ــه ب ــم؟ در ادام بکنی

کتابخانــه اشــاره می کنیــم:
* نسبت به فهرست ها بهینه تر و سریع  تر است

* امکان پیاده سازی آرایه های چندبعدی
* فضای Memory کمتری اشغال می کند.

* به طــور مســتقیم نمی تــوان بــر روی فهرســت های 
پایتــون از عملگرهــای ریاضــی )جمــع، تفریــق، 
ضــرب، تقســیم و غیــره( اســتفاده کــرد امــا بــر روی 

ــود دارد. ــکان وج ــن ام ــا ای آرایه ه
بی شــک بررســی جزئیــات ایــن کتابخانــه از حوصلــه 
ــزان  ــن می ــه همی ــذا ب ــت ل ــارج اس ــه خ ــن مقال ای
بســنده کــرده و تنهــا آن را به طــور مختصــر معرفــی 

کردیــم. 

کسب اطالعات بیشتر:
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افزونه اکسل SeriesSEE شبیه ساز سطح آب و تخمین افت سطح آب

ــه  ــه ب ــتابی ک ــطح ایس ــانات س ــه نوس ــن افزون در ای
علــت طبیعــی و یــا پمپــاژ از چاه هــای موجــود 
ــد.  ــدا می نمای ــود دارد، ج ــوان وج ــه آبخ در منطق
ســیگنال های پمــپ به وســیله تبدیــل داده هــای 
دبــی پمــپ بــه نوســانات ســطح ایســتابی بــا 
ــود.  ــازی می ش ــس شبیه س ــه تای ــتفاده از معادل اس
مدل ســازی ســطح آب بــا اســتفاده از رابطــه تایــس 
اجراشــده در برنامــه SeriesSEE کــه در غالــب 

ــرک،  ــری متح ــت. میانگین گی ــل اس ــه در اکس افزون
رابطــه تایــس و رابطــه گامــا ســری زمانــی داده هــای 
ــطح  ــازی س ــزا شبیه س ــه اج ــده را ب ــری ش اندازه گی
آب در مــدل SeriesSEE تبدیــل می کنــد. الزم بــه 
ــروی  ــده در ماک ــای نوشته ش ــه کده ــت ک ــر اس ذک
اکســل قفل گــذاری شــده نیســت و می تــوان در 

ــر داد. ــاز تغیی صــورت نی

کسب اطالعات بیشتر:
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VS2DRTI معرفی نرم افزار

بــرای  گرافیکــی  نرم افــزار  یــک   VS2DRTI
ــال حــرارت  ــدی حرکــت آب، انتق شبیه ســازی دوبع

اســت. واکنش پذیــر  امــالح  و 
 ۲019 فوریــه  مــاه  در  نرم افــزاری  بســته  ایــن 
ابزارهــای موردنیــاز  تمــام  و  اســت  منتشرشــده 
ــازی  ــج شبیه س ــاهده نتای ــرا و مش ــاد، اج ــرای ایج ب
ــرارت  ــر و ح ــالح واکنش پذی ــال ام ــت آب، انتق حرک
را در محیــط متخلخــل غیراشــباع فراهــم آورده 
اســت. بســته نرم افــزاری منتشرشــده بــا یــک 
ــکان  ــر )GUI( ادغام شــده و ام ــط گرافیکــی کارب راب
ــان و اصــالح پارامترهــای مــدل  رســم هندســه جری
ــن منظــور  ــرای ای ــد. ب ــر ایجــاد می کن ــرای کارب را ب
ســه مــدل موجــود کــه توســط USGS توســعه یافته 
VS- ــای ــامل مدل ه ــود ش ــه می ش ــه کار گرفت  و ب
ــن بســته  2DH ، VS2DT و PHREEQC اســت. ای
 VS2DI-V1.3 نرم افــزاری کــه نمونــه پیشــرفته 

ــی دارد: ــرد اساس ــت، دو کارب اس

1. شبیه سازی حرکت آب و انتقال امالح و حرارت  
)VS2DRT I(

۲. پساپردازشگر استاندارد برای نمایش نتایج 
)VS2POST(  شبیه سازی

بــا  و  به راحتــی   VS2DRT I نســخه  کاربرهــای 
ســرعت می تواننــد بــه بررســی حرکــت آب و انتقــال 
هیدرولوژیکــی  مختلــف  رژیم هــای  در  آلودگــی 
بپردازنــد. ایــن ابــزار ارزشــمند می توانــد بــرای 
ــر  ــی تأثی ــال بررس ــور مث ــا )به ط ــش فرضیه ه آزمای
ــه  ــی الی ــای هیدرولیک ــت و پارامتره ــکل، موقعی ش
کم تــراوا بــر روی حرکــت و یــا نفــوذ آلودگــی از الیــه 
ســطحی خــاک( مورداســتفاده قــرار گیــرد. همچنین 
ایــن بســته نرم افــزاری بــرای آمــوزش فیزیــک خــاک 
ــیار  ــطحی بس ــی زیرس ــال آلودگ ــا انتق ــی ی مقدمات
ــزار شــامل  ــداول نرم اف ــای مت ــد اســت. کاربرده مفی
بررســی تغذیــه آب زیرزمینــی، تبــادل آب ســطحی 
ــع  ــای دف ــی از مکان ه ــال آلودگ ــی و انتق و زیرزمین

ــه اســت. زبال

کسب اطالعات بیشتر:
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بخش

8
اطالعات عمومی،

اخبار کوتاه
و مطالب کاربردی

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

. سخنی در باب اعتراض کشاورزان اصفهان و راه حل خشکی زاینده رود
. نشست علمی چشم انداز هیدروپلیتیک ایران

. پیش بینی بارش زمستان 1400

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

اولین استان ایران که بلعیده خواهد شد!.

* سیاســت های بســیار غلــط آب در نصــف جهــان 
چنــان زیان بــار اجراشــده کــه بــه گفتــه کارشناســان 
ــرای  ــر ب ــا 9 ســال دیگ ــط ت ــه فق ــن اســتانی ک اولی
ــت   ــه عل ــد  ب ــپس بای ــی آورد و س ــاب آوری دوام م ت
فــرو چاله هــا و نشســت زمیــن  تخلیــه شــود، 
ــد  ــن چن ــه در ای ــان اســت. اســتانی ک اســتان اصفه
دهــه ســرمایه ملــی را بــا ســرقت حقابه هــای جوامــع 
ــتان  ــاری و خوزس ــال و بختی ــتان چهارمح ــد اس مول
حیف ومیــل کــرده چنــان مردمانــش بــا ولــع هرچــه 
بیشــتر بــه خالــی کــردن ذخایــر آب زیرزمینــی روی 
ــه  ــی ب ــروی هوای ــهرک نی ــون ش ــه هم اکن آورده ک
ــاد تخلیه شــده و نشســت زمیــن  علــت ترک هــای زی

در حبیب آبــاد 18۲ ســانتی متر، در پــل ســي و ســي 
پــل 3۲ ســانتی متر  و در میــدان نقش جهــان 4۶ 
ســانتی متر نشســت کــرده اســت. ایــن مشــکل تمــام 
اســتان اصفهــان را تهدیــد می کنــد: مناطــق شــمالي 
ــتان  ــرقي اس ــق ش ــهر، مناط ــا شاهین ش ــتان ت اس
ــهر  ــا زرین ش ــي ت ــق غرب ــیفي، مناط ــت س ــا دش ت
ــپاهان شــهر و  ــا س ــي ت و فوالدشــهر، مناطــق جنوب
ــر  ــازي همــه را درگی ــا کاله غ ــار ت بهارســتان و مهی

پدیــده فرونشســت شــده اســت.

ــای اطــراف  ــرو چاله ه ــر حرکــت ف ــن مهم ت * از ای
شــهر اصفهــان به طــرف مرکزیــت شــهر اســت 
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اولین استان ایران که بلعیده خواهد شد!

ــن  ــون راه آه ــي همچ ــز حساس ــون مراک ــه هم اکن ک
در  مهیــار،  روســتاي  کنــار  در  شــیراز  اصفهــان 
ــان  ــمال اصفه ــاد ش ــاد و دولت آب ــدوده حبیب آب مح
کــه دشــت برخــوار شــهرت دارد، فــرودگاه اصفهــان 
ــه  ــن ب ــای زمی ــود ترک ه ــه می ش ــه گفت ــي ک جای
ــان  ــر اصفه ــکن مه ــمت مس ــت و س ــیده اس آن رس
کارشناســان  گفتــه  بــه  گرچــه  درحرکت انــد. 
همیــن االن هــم احتمــال مــی رود کــه زیــر اصفهــان 

ــتند. هس

ــدم  ــم ع ــر بگویی ــا بهت ــه آب ی ــت بی روی * برداش
ــا  ــده ت ــث ش ــان باع ــح آب در اصفه ــت صحی مدیری
در منطقــه دشــت برخــوار یــا دولت آبــاد، کســر 
بیــالن بــه 9/۲ میلیــارد مترمکعــب )تقریبــاً 5 برابــر 
 ۶0 متوســط  به طــور  زاینــده رود(  رودخانــه  آورد 
ــه و در بعضــي  ــر آب هــای زیرزمینــي پاییــن رفت مت

ــي،  ــروي هوای ــه شــهرک نی مناطــق همچــون منطق
ــام  ــان ام ــل و خیاب ــه حمل ونق ــان، پایان ــه اصفه خان
خمینــي بــه 1۲0 متــر هــم می رســد. عمــق فاجعــه 
در شــمال اســتان اصفهــان در دشــت دولت آبــاد 
ــوزه  ــه م ــه ب ــه دارد ک ــرو چال ــدر ف ــه آن ق ــت ک اس

ــت. ــروف اس ــان مع ــاي اصفه فروچاله ه

کــه  می شــوند  پدیــدار  زمانــی  فروچاله هــا   *
آبخوان هــا خالی شــده باشــد. آبخوان هــا هــم بــا 
ــه  ــت بی روی ــده اند. برداش ــق خالی ش ــاي عمی چاه ه
آب آن قــدر زیــاد اســت کــه رمقــي بــراي آبخوان هــا 
نگذاشــته و تــا الیه هــای ســنگي نگهدارنــده آب 
ــدار  ــع پدی ــزد و شــکاف آن موق ــن فروبری در زیرزمی

می گــردد.
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* حــال بــا توجــه بــه اینکــه آبخوان 
ــري  ــا 1۶0۶ هــزار کیلومت اصفهــان ب
اســت،  به هم پیوســته  و  یکپارچــه 
هــر اتفاقــي کــه هــر جــاي ایــن 
آبخــوان بیفتــد، بــه ســایر نقــاط ایــن 
ــا  ــود. ب ــد ب ــذار خواه آبخــوان تأثیرگ
ایــن مشــکالت انبــوه مدیریــت غلــط 
آب کارشناســان دو ســناریو بــراي 
ــناریو  ــتند: س ــور هس ــان متص اصفه
ــا  ــان ت ــوان اصفه ــه آبخ ــه ک بدبینان
ــن  ــد و در ای ــر می رس ــه صف 1409 ب
لحظــه صفــر تــاب آوری ســرزمین 
مهاجرت هــا  ســیل  و  فرومی پاشــد 
ســناریو  می شــود.  شــروع 
ــا ســال 1418  ــه نهایــت ت خوش بینان
ــا  ــن 9 ت ــي بی ــد. یعن ــاق می افت اتف
18 ســال دیگــر زیســت بوم یــک 
اســتان بــه ورشکســتگي کامــل آبــي 

می رســد. 

* راهــکار پلمــپ چاه هــاي عمیــق 
بــراي  یارانــه  تعییــن  غیرمجــاز، 
چاه هــای مجــاز و ســپس پلمــپ 
ــتفاده  ــوم گــردي و اس ــق ب آن، رون
تعطیــل  و  پــاک  انرژی هــای  از 
ــی در  ــلتوک و غرقاب ــالیزارهاي ش ش
کویــر و تعریــف کشــاورزي گلخانــه ای 
قطــره ای و عــدم جانمایــی طرح هــای 
از  اصفهــان،  در  بــر  آب  جدیــد 
ــل  ــرای ح ــنهادی ب ــای پیش راهکاره

می باشــند.  مشــکل 
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تنش های عدالت اجتماعی در آب.

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

ــایت   ــی در وب س ــت اجتماع ــرای عدال ــده ب ــف ارائه ش ــق تعری طب
مفهــوم  از داللت هــای  یکــی  اجتماعــی  ویکی پدیــا، عدالــت 
ــع  ــه« مناب ــص »منصفان ــور از آن تخصی ــه منظ ــت ک ــت اس عدال
در یــک جامعــه اســت. بــه ایــن معنــا کــه قانــون بایــد بــه ســطح 
ــد  ــد و بای ــت یاب ــمی دس ــی و رس ــت واقع ــی از عدال ــل قبول قاب

ــد. ــن کن ــا را تضمی ــر فرصت ه ــع و براب ــه مناب ــع منصفان توزی
ــم، متوجــه می شــویم کــه  ــام بیندازی ــه آمــار و ارق اگــر نگاهــی ب
ــق  ــویی )طب ــی از س ــع آب ــود مناب ــل کمب ــه دلی ــران ب ــور ای کش
ــازه ها و  ــانی س ــدم به روزرس ــاال و ع ــت ب ــر( و جمعی ــر زی تصوی
ــری  ــر کشــور دیگ ــش از ه ــر بی ــی از ســوی دیگ ــای آب فّناوری ه
نیازمنــد مدیریــت صحیــح منابــع آب و برقــراری عدالــت اجتماعی 
اســت. درحالی کــه متأســفانه در ســال های  ایــن زمینــه  در 
ــن موضــوع توجــه نشــده و  ــه ای ــد ب ــه بای گذشــته آن طــوری ک
مشــاهده می کنیــم کــه برخــی نارضایتی هــا بخصــوص در بخــش 
ــاورزان  ــرای کش ــی ب ــبب مشــکالت فراوان ــاد و س ــاورزی ایج کش

شــده اســت.
بــه طبــع یکــی از بارزتریــن نیازهــای انســان، آب و لــزوم توزیــع 
و تقســیم بندی عادالنــه منابــع آن در ســطح کالن و خــرد اســت. 
ــود  ــانی وج ــع انس ــدای تشــکیل جوام ــم از ابت ــن مه ــه ای ــاز ب نی
ــرات  ــع آب و تغیی ــران مناب ــدید بح ــا تش ــروزه ب ــی ام ــته ول داش
ــی در  ــت اجتماع ــود عدال ــه وج ــش ب ــع بیش ازپی ــی، جوام اقلیم
زمینــه آب نیازمنــد هســتند. چراکــه در صــورت عــدم وجــود آن 
ــر کشــورها می شــود  ــان گی مشــکالت بســیار گســترده تری گریب

ــه  ــوان ب ــا می ت ــه  آن ه ــه ازجمل ک
درگیــری ســاکنین و کشــاورزان 
ــا  ــا روســتای مجــاور و ی دو شــهر ی
اعتراضــات مردمــی بــه دولت هــا 
ایــن خواســته و  تأمیــن  جهــت 
اجتماعــی  درگیری هــای  ســایر 
و مردمــی اشــاره کــرد. هماننــد 
درگیری هایــی کــه بیــن کشــاورزان 
می دهــد  رخ  اصفهانــی  و  یــزدی 
و یــا اعتراضاتــی کــه اخیــراً در 
خوزســتان و اصفهــان شــاهد آن 

ــم. بودی
شــاید مشــکالت تقســیم بندی آبــی 
بــرای ســاکنین شــهرهای بــزرگ تــا 
حــدودی غیرقابــل درک باشــد امــا 
کردیــم،  اشــاره  کــه  همان طــور 
ایــن مشــکل در شــهرهای کوچــک 
و روســتاها بــه یــک معضل اساســی 
به طوری کــه  اســت.  تبدیل شــده 
میثــم جعفــر زاده، مدیــرکل جهــاد 
آب رســانی وزارت نیــرو پنجشــنبه ۲ 
ــه  ــای تفاهم نام ــم امض دی در مراس
ــام  ــرارگاه ام ــرو و ق ــن وزارت نی بی
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حســن مجتبــی بــرای آب رســانی خبــر از یــک بحران 
ــت  ــر از جمعی ــون نف ــت: “9 میلی ــی داد و گف اساس
روســتایی کشــور بــا تنــش آبــی مواجــه هســتند کــه 
بخشــی از ایــن جمعیــت در 13 هــزار روســتای بــاالی 
ــر ۲0  ــتای زی ــزار روس ــه در 15 ه ــوار و بقی ۲0 خان

ــد“. ــی می کنن ــوار زندگ خان
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــاور وزی ــاورز، مش ــاس کش عب
ــان اینکــه برنامه هــای ســابق مشــکل  ــز ضمــن بی نی
ــال  ــود: »10 س ــه ب ــد، گفت ــل نمی کن ــی را ح بی آب
ــرای  ــت و ب ــی اس ــت آب ــور، دوران ریاض ــده کش آین
پایــداری ســرزمینی، بایــد ســهم آب کشــاورزی 
کاهــش یابــد«. بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول کمبــود 
آب در آب هــای زیرزمینــی بســیار بیشــتر از آب هــای 

جــاری اســت.
ــار  ــز ضمــن اظه ــرو نی ــر نی ــان وزی ــر محرابی علی اکب
ــودن ۲5 درصــد روســتاها از  تأســف بابــت محــروم ب
آب شــرب ابــراز امیــدواری کــرده اســت تــا »در دولت 
ــد  ــر از 10 درص ــه کمت ــدار را ب ــن مق ــیزدهم ای س

ــانند«. برس
مشــکالت تقســیمات آبــی تــا جایــی پیــش مــی رود 
سیاســت گذاران  و  کارشناســان  از  بســیاری  کــه 
همســایه  کشــورهای  از  را  آب  واردات  پیشــنهاد 
ــز  ــادی نی ــان زی ــرح مخالف ــن ط ــا ای ــد ام می دهن
دارد. به عنوان مثــال دبیــر کل فدراســیون صنعــت 

آب ایــران در گفتگویــی دربــاره بحــران آب در ایــران، 
حــل  بــرای  راهــکاری  به عنــوان  واردات  دربــاره 
ــال آب از  ــاره انتق ــش هایی را درب ــران پرس ــن بح ای
ــم  ــا می دانی ــرد: “ آی ــایه مطــرح ک کشــورهای همس
کــه بــرای انتقــال آب از کشــوری مثــل تاجیکســتان 
حداقــل بــه 500 کیلومتــر تونــل و خــط انتقــال نیــاز 
اســت کــه عــالوه بــر نیــاز بــه ســرمایه گذاری بســیار 
زیــاد قیمــت هــر مترمکعــب آب را بــه حــدود ۶0 تــا 

ــاند؟“. ــان  می رس ــزار توم 70 ه
ــرار اســت از کشــوری مثــل افغانســتان کــه  ــا ق “ آی
ده هــا ســال اســت جوالنــگاه عناصــر شورشــی اســت 
و در حــال حاضــر هیــچ چشــم انداز روشــنی در 
ثبــات سیاســی آن مشــاهده نمی شــود، وارد معاهــده 

ــویم؟“ واردات آب ش
ــرد  ــد ک ــا تأکی ــا ایلن ــو ب ــریعت در گفتگ ــا ش علیرض
کــه “ آب را نمی تــوان چــاپ و تکثیــر کــرد و 
ــای  ــا روش ه ــط ب ــط و فق ــی را فق ــاده حیات ــن م ای
ــوان  ــق کشــورهای پیشــرفته می ت تجربه شــده و موف

ــرد“. ــت ک مدیری
ــزود: “دیگــر زمــان انجــام کارهــای پرهزینــه،  وی اف
غیــر کارشناســی و احساســی نیســت و فرصــت 
ــود  ــش کمب ــد چال ــان باش ــم. یادم ــی نداری چندان
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آب، چالشــی نیســت کــه بتــوان بــا چــاپ اســکناس 
بی پشــتوانه و یــا اســتقراض از بانــک مرکــزی و 

ــرد“. ــور ک ــی از آن عب ــورت مقطع ــره  به ص غی
ــیم  ــت تقس ــده جه ــر مطرح ش ــنهادهای دیگ از پیش
ــم  ــای عظی ــع آب، انتقال ه ــح مناب ــت صحی و مدیری
ــال  ــال انتق ــرای مث ــت. ب ــی اس ــای آب ــن حوزه ه بی
آب دریــای عمــان بــه مشــهد اســت کــه خبرگــزاری 
فــارس در مطلبــی بــا عنــوان »واکاوی پــروژه انتقــال 

ــت  ــته اس ــاره کرده و نوش ــوع اش ــن موض ــه ای آب« ب
ــهد  ــه مش ــان ب ــای عم ــال آب دری ــروژه انتق ــه پ ک
ــی کل  ــک ســال بودجــه عمران ــادل ی ــه مع ــا هزین ب

ــدارد. ــر اســت و توجیــه اقتصــادی ن کشــور براب
همچنیــن در رابطــه بــا طــرح دیگــری تحــت عنــوان 
انتقــال آب شــیرین بــه شــیراز، دکتــر مهــرداد 
ــیمی،  ــی ش ــکده مهندس ــیار دانش ــی زاده، دانش فیل
ــی  ــمینار تخصص ــیراز در س ــگاه ش ــت و گاز دانش نف
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راهکارهــا، راهبردهــا و سیاســت هایی کــه بایــد 
موردتوجــه بیشــتر قــرار بگیــرد، می تــوان بــه مــوارد 

زیــر اشــاره کــرد:

1. اجمــاع متولیــان برنامه ریــزی توســعه اقتصــادی-
اجتماعــی، بخشــی و کالبــدی به نظــام یکپارچــه 
ــرزمین،  ــش س ــر آمای ــی ب ــرزمین مبتن ــت س مدیری
ــای  ــدن راهبرده ــی ش ــه اجرای ــردن زمین ــم ک فراه
ــرزمین،  ــش س ــر آمای ــش آب از منظ ــدت بخ بلندم

ــی  ــی تبعیض ــازوکار قیمت ــال س ــی و اعم 2. طراح
ــوع محصــول  ــه ن ــا توجــه ب ــرای مناطــق کشــور ب ب
اعــم از صنعتــی و کشــاورزی و نــوع فنــاوری تولیــد، 

3. برقــراری تعرفــه یــا جریمه هــای بازدارنــده 
اســتاندارد،  بیش ازحــد  مصــرف 

4. ایجاد و توسعه بازارهای محلی آب، 

5. الــزام فعالیت هــای صنعتــی بــه به روزرســانی 
ــاوری،  فن

6. تدویــن الگــوی کشــت متناســب بــا اقلیــم 
مناطــق مختلــف کشــور، 

ــا بحــران آب گفتــه اســت: “هزینــه نهایــی  مقابلــه ب
ــیرین  ــب آب ش ــر مترمکع ــال ه ــی و انتق نمک زدای
بــه شــیراز حداقــل 30 هــزار و 500 تومــان می شــود 
کــه ۲۲ برابــر تعرفــه آب شــهری اســت. اگــر بــا آن 
محصــوالت معمــول کشــاورزی کشــت شــود، هزینــه 
آب مصرفــی بســیار بیــش از قیمــت محصول اســت“.

راهکار چیست؟!
ــران  ــا بح ــه ب ــده در رابط ــات بیان ش ــام موضوع تم
ــبب  ــدی س ــا ح ــیم بندی آن ت ــت آب و تقس مدیری
نگرانــی و ســردرگمی کارشناســان و سیاســت مداران 
در زمینــه آب شــده اســت امــا دنیــای اقتصــاد طــی 
ــران،  ــع آب ای ــت مناب ــا وضعی ــه ب ــی در رابط گزارش
۲۲ راهــکار جهــت نجــات منابــع آب ارائــه داده اســت 
در ایــن گــزارش بــا اشــاره بــه راهکارهــای مدیریــت 
بحــران آب آمــده اســت: در حــال حاضــر حــدود 89 
ــور  ــزی در کش ــب آب قابل برنامه ری ــارد مترمکع میلی
وجــود دارد و در صــورت مدیریــت صحیــح و بهینــه 
ــره وری آب  ــش به ــی و به خصــوص افزای ــع آب از مناب
ــدار  ــورت پای ــوان به ص ــاورزی، می ت ــش کش در بخ
ــه  ــوق داد. ازجمل ــعه س ــمت توس ــه س ــور را ب کش
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ــرای  ــازده کشــاورزی ب ــم ب ــای ک ــد چاه ه 19. خری
تعــادل بخشــی منابــع آب زیرزمینــی، 

20. توجــه ویــژه بــه افزایــش تــراز مثبــت تجــارت 
آب مجــازی، 

21. تعییــن اســتاندارد وســعت فضــای ســبز و نــوع 
ــا  ــزان آب قابل مصــرف ب گیاهــان مورداســتفاده و می

توجــه بــه اقلیــم مناطــق مختلــف کشــور.

البتــه کــه حــل ایــن مشــکل اساســی نیازمنــد یــک 
ــت و ســرعت در عمــل و  ــی و جدی اراده و اتحــاد مل

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

ــاالی آب  ــا مصــرف ب ــع ب 7. تمرکــز اســتقرار صنای
ــی کشــور،  در ســواحل جنوب

8. بازسازی شبکه آب و فاضالب، 

9. رعایت کلیه مالحظات زیست محیطی، 

10. عــدم انتقــال بیشــتر آب بیــن حوضــه ای بــرای 
مصــارف کشــاورزی و صنعــت، 

11. ارتقای بهره وری و صرفه جویی، 

12. ساماندهی کمی و کیفی زهاب های کشاورزی، 

13.فرهنگ ســازی عمومــی و ایجــاد انگیــزه در 
ــرب،  ــرف آب ش ــت مص ــوص مدیری خص

ــاختمان های  ــی و س ــای صنعت ــزام فعالیت ه 14. ال
طبقاتــی بــه اجــرای ســامانه های تصفیــه فاضــالب و 

بازچرخانــی آب، 

15. نصب کنتورهای هوشمند، 

فــرا  کشــاورزی  ظرفیــت  از  بهره بــرداری   .16
ســرزمینی، 

ــه گانه  ــوای س ــن ق ــی الزم بی ــاد هماهنگ 17. ایج
ــاز،  ــای غیرمج ــداد چاه ه ــرای انس ب

بــه ممنوعیــت کاشــت محصــوالت  الــزام   .18
تولیــدی در فضــای بــاز، 
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استان 
اصفهان 

دارای 5۶8 هزار 
هکتار اراضی کشاورزی است 

که قریب ۲00 هزار هکتار از این 
اراضی زیر کشت محصوالت زراعی و 

باغی است. حدود 30 درصد از سطح زیر 
کشت این استان وابسته به آب زاینده رود است، 

چراکه سال هایی که آب در رودخانه نباشد 
30 درصد سطح زیر کشت استان 

کاهش می یابد.

.2
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سخنی در باب اعتراض کشاورزان اصفهان 
و راه حل خشکی زاینده رود

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

بر 

اساس 

آمار رسمی وزارت 

نیرو، میزان آب اختصاصی برای 

بخش کشاورزی در اصفهان، ۲ میلیارد و 

900 میلیون مترمکعب آب برای وضعیت عادی، 

۲ میلیارد و ۲00 برای زمان کم آبی سطحی و 

یک میلیارد و 444 میلیون مترمکعب برای 

وضعیت کم آبی است.

 .1
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بخش 
کشاورزی 

اصفهان معادل پنج 
درصد از مساحت استان و 

3/5 درصد از اراضی کشاورزی 
کشور را به خود اختصاص داده 

است. بخش کشاورزی اصفهان در 
سال های اخیر بین 70 تا 75 درصد 

منابع آب های سطحی و زیرزمینی 
واقع در استان را مصرف کرده 

است. میزان مصرف آب شرب 
اصفهان نیز 3۲1 میلیون 

مترمکعب است.

.3.4

استان 
اصفهان 

یکی از صنعتی ترین 
استان های ایران است و شماری 

از کارخانه های آن، ازجمله ذوب آهن، 
پتروشیمی، پاالیشگاه، لوله سازی و 
نساجی از واحدهای پرمصرف آب به 

شمار می روند. تنها در سال 90 بیش از 
یک هزار واحد تولیدی در اصفهان در 

شماره واحدهای آالینده قرار 
داشته اند.

.5

مطابق 
آخرین 

آمار در دسترس و 
منتشرشده توسط آبفای 

اصفهان که شاید مربوط به 
یک دهه پیش باشد، کارخانه فوالد 

مبارکه به عنوان بزرگ ترین کارخانه 
فوالد ایران، در سال، ۲7 میلیون 

مترمکعب آب مصرف کرده و 
آب مصرفی کل شهر اصفهان در 

آن دوره زمانی 47۶ میلیون 
مترمکعب بوده 

است.

.6

 
یعنی 

مصرف آب 
کارخانه فوالد مبارکه 

معادل 5 و ۶ دهم درصد مصرف 
کل اصفهان بوده است. این شرکت 
در سال 1400 مدعی شده ساالنه 
از مصرف 700 هزار مترمکعب آب 

تازه جلوگیری کرده است اما هیچ گاه 
مصرف کلی آب خود در سال را اعالم 
نکرده و نمی گوید برای تولید یک تن 

فوالد چه میزان آب مصرف 
می کند.
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.11

.7.8

.9.10

اما 
مطالبه 

کشاورزهای 
اصفهان چیست؟ آن ها 1۲0 

میلیون مترمکعب آب در مدت 
۲5 روز در آذرماه را مطالبه کرده اند. 

چراکه کشت گندم در این منطقه باید 
در آذرماه تمام شده باشد. این در حالی 

است که هم اکنون سد زاینده رود، 
170 میلیون مترمکعب آب دارد و 

وضعیت آن بحرانی اعالم شده 
است.

راه حل 
واقعی و 

بلندمدت برای حل 
مشکل حوضه آبریز زاینده رود 
که درواقع با توجه به خشکی و 

کم آبی کشور باید موردتوجه جدی 
واقع شود، انتقال صنایع آب بر استان 

اصفهان که نامشان ذکر شد به مناطق 
ساحلی کشور و جلوگیری از اجرای 
طرح های توسعه ای در این صنایع 

و شهرک های صنعتی 
اصفهان است.

راه حل 
بعدی که 

باید در حوضه آبریز 
زاینده رود موردتوجه واقع شود؛ 

حذف 1۲8 محصول پرمصرفی است 
که در بخش کشاورزی اصفهان 

به عنوان محصوالت آب بر شناسایی 
شده اند و به تعبیری؛ تغییر الگوی 

مصرف و کشت. انتقال کشاورزی 
سنتی استان به کشاورزی با 

آبیاری، بذر و کشت 
مدرن.

راه حل 
دیگر: صنایع 

موجود در اصفهان آب 
مصرفی خود را از محل بازیافت 
فاضالب های شهری تأمین کنند تا 
آب اختصاص یافته به این صنایع 
به بخش های دیگری اختصاص 

یابد؛ و پیشنهاد دیگر: صنایع آب بر 
اصفهان تا زمان انتقال به استان های 
ساحلی، آب موردنیاز خود را از 
حقابه کشاورزان خریداری 

کنند.
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راه حــل خشــکی زاینــده رود مشــخص 
اســت و در دســترس همــه کشــور و بــرای 
اهالــی محتــرم اســتان اصفهــان هــم 

ــت: ــن اس روش

دســت برداشــتن از کشــت و کارهــا و باغــات 
ــن  ــاًل چنی ــرا قب ــان؛ زی ــتان اصفه ــرب اس در غ
گسترشــی در غــرب اســتان اصفهان وجود نداشــته 
ــزار  ــی 400 ه اســت. دســت برداشــتن از 350 ال
هکتــار باالدســت اصفهــان و زیــر ســد زاینــده رود 
ســاده اســت. ایــن کشــت و کارهــا بعــد از انقــالب 
راه افتــاده و بررســی ســوابق نشــان می دهــد همــه 
آن هــا غیرمجــاز و مصرف کننــده آبــی اســت 
ــی مســیر  ــدون اجــازه از اهال کــه خــود آن هــم ب
ــوی  ــال 133۲ به س ــگ در س ــی رود کوهرن طبیع
اصفهــان تغییــر مســیر داده شــده اســت. حــاال اگــر 
ــال 133۲  ــده س ــم آن آب منتقل ش ــرض بگیری ف
حقابــه ای اســت کــه اهالــی شــرق اصفهــان حقابــه 
آن را بــه دولــت وقــت پرداخــت کرده انــد و قابــل 
ــرب اســتان  ــی غ ــم نیســت، اهال ــری ه بازپس گی
اصفهــان بــه اهالــی شــرق آن رحــم کننــد و آن هــا 
ــن آب  ــد. ای ــروم نکنن ــان مح ــه خودش را از حقاب
ــل  ــم مبط ــوردن دارد و آب آن ه ــه خ ــی ن غصب
وضــو و نمــاز و روزه اهالــی غــرب اســتان اصفهــان 

اســت.
از برداشــت آب بــرای صنایــع آب بــری ماننــد 
کاشــی و موزائیــک و فــوالد و پتروشــیمی و غیــره 
ــرج  ــت را هم خ ــول مملک ــت بردارند. پ ــک دس ذال

آن نکننــد؛ زیــرا پســماند ایــن آب هــم بســیار آلــوده 
اســت و بــا تزریــق آن بــه ســفره های آب زیرزمینــی 
ــرق  ــان و ش ــهر اصفه ــی ش ــکالت اهال ــه مش ــاز ب ب
اســتان اصفهــان اضافــه می کنــد؛ زیــرا آب از طریــق 
ــهر  ــتی ش ــای دش ــه بخش ه ــی ب ــاری زیرزمین مج
ــرده در  ــوذ ک ــان نف ــتان اصفه ــرق اس ــان و ش اصفه
ــم،  ــد کادمی ــنگینی مانن ــزات س ــد فل ــیر و مقص مس
ســرب و آرســنیک بجــا می گــذارد کــه همگــی 
بســیار ســرطان زا هســتند. همیــن ســبب شــده 
اســت یکــی از باالتریــن نرخ هــای ابتــال بــه ســرطان 
متعلــق بــه اســتان اصفهــان باشــد. فاجعــه آلودگــی 
ــان  ــد داشــت. هم ــان نخواهن ــرای اصفه ــم ب ــوا ه ه
از سرشــاخه های  مترمکعبــی کــه  میلیــون   3۲0
ــرب  ــرای ش ــم ب ــد ه ــال 133۲ برده ان کارون در س
و هــم بــرای کشــت محــدود شــرق اســتان اصفهــان 
مخصوصــاً  اصفهانــی،  کشــاورزان  اســت.  کافــی 
ــاًل در  ــد، قب ــتان آمده ان ــرق اس ــه از ش ــی ک آن های
همیــن اســتان خوزســتان بــا زمیــن داران خوزســتانی 
مشــارکتی محصــول تولیــد می کردنــد و حتــی 
بســیار از اهالــی آنجــا در حمیدیــه هــم صاحب ملــک 
بودنــد. فروختنــد و رفتنــد. بجــای اینکــه در اصفهــان 
ــد در  ــد بازبیاین ــنده بکنن ــت بس ــل کش ــه یک فص ب
همیــن خوزســتان ســرمایه گذاری بکننــد و در ســال 
دو فصــل کشــت و کار بکننــد، هــم آن هــا نفــع ببرنــد 
و هــم کشــاورز خوزســتانی. از ایــن راه حــل کــه ده هــا 
ســال آزمــوده شــده اســت و بــدون ایجــاد تنــش بــه 

ــد؟ ــراغ داری ــر س ــود، بهت ــام می ش ــه تم ــع هم نف
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نشست علمی چشم انداز هیدروپلیتیک ایران

نگین نوروزی
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

هیدروپلیتیــک  چشــم انداز  علمــی  نشســت      
ایــران بــه همــت انجمــن ژئوپلیتیــک ایــران، انجمــن 
اســالمی دانشــجویان دانشــکدگان کشــاورزی و منابع 
طبیعــی دانشــگاه تهــران و مجمــع انجمن هــای 
اســالمی دانشــجویان آلمــان در روز ۲ دی 1400 

ــد. ــزار ش ــط برگ ــورت برخ به ص
راد،  کاویانــی  دکتــر  نشســت  ایــن  ابتــدای  در 
ــه بررســی تنش هــای  دانشــیار دانشــگاه خوارزمــی ب
ایــران  در  آبریــز  حوضه هــای  هیدروپلیتیــک 
پرداختنــد. ایشــان در ایــن خصــوص مطــرح نمودنــد 
کــه طــی چنــد دهــه گذشــته رویکــرد ایدئولوژیــک 
خودکفایــی کشــاورزی بــرای تأمیــن امنیــت غذایــی، 
بــدون فراهــم بــودن زیرســاخت ها، بــه تهــی ســازی 
ــده  ــور انجامی ــی کش ــع آب زیرزمین ــودی مناب و ناب
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه دگرش هــای اقلیمی 
ــالی های  ــارش و خشک س ــش ب ــب کاه ــز در قال نی
پیاپــی بــه ایــن وضعیــت ناگــوار دامــن زده اســت. بــه 
عوامــل ذکرشــده، افزایــش بارگذاری هــای محیطــی 

ــد. ــه کنی ــز اضاف را نی
طــی همیــن بــازه زمانــی ده هــا طــرح انتقــال آب از 
ــز فــالت مرکــزی  ــه حوضــه آبری زاگــرس مرکــزی ب
ــه پیامدهــای ناگــوار  ــه ســرانجام رســید بی آنکــه ب ب
مانــدگار آن هــا در مبــدأ توجه شــود. زاگــرس مرکزی 
دیگــر آب مــازادی بــرای انتقــال نــدارد، امــا نیازهــای 

فزاینــده  و  ســیری ناپذیر  مرکــزی  آبــی حوضــه 
اســت. حوضــه آبریــز شــرق، قره قــوم و آبخوان هــای 
دشــت خراســان رضــوی سال هاســت کــه تهــی 
شــده و درگیــر پدیــده خطرنــاک فرونشــت شــده اند 
و امنیــت آبــی آن هــا بــه رودهــای فرامــرزی هیرمنــد 
ــات  ــه از کشــور بی ثب ــرودی وابســته اســت ک و هری
ــا کارگزارانــی فزون خــواه در بخــش آب  افغانســتان ب

ــد. ــمه می گیرن سرچش
در شــمال باختــری کشــور هم بــا نگرش به وابســتگی 
ــه رود ارس،  ــه ب ــن ناحی ــترده از ای ــای گس بخش ه
ــای  ــش نیازه ــی، افزای ــالی های پیای ــروز خشک س ب
سیاســت های  و  رود  باالدســت  کشــورهای  آبــی 
ــه  ــورهای حوض ــن کش ــک ای ــز هیدروپلیتی تنش آمی
ــت.  ــن رود باالس ــکیدن ای ــکان خش ــز ارس ام آبری
در حوضــه آبریــز ارومیــه نیــز کنــدن بی رویــه 
ــاورزی  ــای کش ــاری زمین ه ــرای آبی ــای آب ب چاه ه
و سیاســت گذاری نادرســت گســترش کشــاورزی بــه 
نابــودی منابــع آب زیرزمینــی و خشــکیدن دریاچــه 

ــده اســت. ــه انجامی ارومی
ایــن رخدادهــا بیشــتر در نواحــی آذری نشــین بــوده، 
ــال آب از  ــه را در انتق ــدن دریاچ ــاره بازگردان ــا چ ام
نواحــی کردنشــین دیــده شــده اند کــه آب ایــن 
ــراق  ــتان ع ــی کردس ــای آب ــی از نیازه ــی بخش نواح
را فراهــم می کــرد. امــکان اینکــه در آینــده نزدیــک 
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نشست علمی چشم انداز هیدروپلیتیک ایران

درگیرهــای  خشک ســالی،  تشــدید  بــا  به ویــژه 
آب پایــه سرشــت و کار کــردی قومــی بیابــد باالســت.

ارائــه  ایشــان همچنیــن در ایــن خصــوص بــه 
آنکــه: ازجملــه  پرداختنــد  راهکارهایــی 

ــن  ــارش محــدود در کشــور، زی ــه ب ــه ب ــا توج * ب
پــس پیگیــری امنیــت غذایــی کشــور از راه گســترش 

کشــاورزی طرحــی ناممکــن خواهــد بــود.

آبخــوان داری  طرح هــای  انجــام  و  پیگیــری   *
بــا  کالن،  سیاســت گذاری های  در  آبخیــزداری  و 
ــروز ســیالب ها. ــی و ب ــای اقلیم ــه دگرش ه ــه ب توج

تصفیــه  ســامانه های  و  ســازه ها  برپایــی   *
آن  ارســال  و  شــهری  پســاب های  و  فاضالب هــا 
بــرای کشــاورزی و تغذیــه آبخوان هــای شــهری.

* بهره گیــری از فناوری هــای نویــن تشــخیص 
ــع آن. ــت و رف ــدر رف ــای ه جاه

ــب برانگیختــن شــهروندان  * فرهنگ ســازی در قال
ــه  ــش هزین ــه کاهــش مصــرف آب شــیرین و افزای ب

مشــترکان مصــرف بــرای کاســتن از مصــرف.

و  رویه گذاری هــا  دســت  ایــن  پس ازآنکــه 
ــه ســرانجام رســیدند و  سیاســت گذاری ها انجــام و ب
چالــش آب شــیرین هنــوز پایــدار بــود، طرح شــیرین 
ســازی و انتقــال آب از دریاهای پیرامونــی گریزناپذیر 
می شــود. بایــد بپذیریــم هیچ یــک از حوضه هــای 
ــی  ــز زاگــرس میان ــژه حوضــه آبری ــران به وی ــز ای آبری
ــه  ــس هیچ گون ــن رو، ازاین پ ــد. ازای ــازاد آب ندارن م
طــرح انتقــال بیــن حوضــه ای طراحــی و انجــام 

ــد شــد. نخواهن
اســتان های  برخــی  شــرب  آب  تأمیــن  جهــت 

ــیرین  ــوان از ش ــز، می ت ــرس نی ــی زاگ ــه جنوب دامن
ســازی آب دریــای خــزر بهــره بــرد کــه البتــه 
ــی و  ــرای مصــارف صنعت ــه اســت و ب بســیار پرهزین

کشــاورزی، غیرقانونــی خواهــد بــود.
ــاری  ــین مخت ــر حس ــت دکت ــن نشس ــه ای در ادام
هشــی، اســتادیار جغرافیــای سیاســی دانشــگاه 
ــای  ــل بحران ه ــل و عوام ــی عل ــه بررس ــان ب اصفه
زاینــده رود  بــر  تأکیــد  بــا  و هیدروپلیتیــک  آب 
پرداختنــد. ایشــان اذعــان داشــتند بحــران آب 
ــوده و پدیــده ای  مســئله ای مدیریتــی و حاکمیتــی ب
ــت در  ــف مدیری ــا ضع ــه ب ــت ک ــاخت اس انسان س
ــن  ــع آن و همچنی ــت و توزی ــش جمعی ــوزه افزای ح
شــدت و توزیــع فعالیت هــای اقتصــادی در فضاهــای 

جغرافیایــی ارتبــاط دارد.
ایشــان در ادامــه بــا اشــاره بــر اینکــه متوســط حجــم 
کل بــارش ســاالنه اســتان اصفهــان 17 میلیــارد 
ــب آن  ــارد مترمکع ــط 5 میلی ــوده و فق ــب ب مترمکع
ــه برخــی تبعــات بحــران آب  ــر اســت ب ــد پذی تجدی
ــتان  ــن اس ــی ای ــت اراض ــرات فرونشس ــه خط ازجمل
ــی  ــه راهکارهای ــه ارائ ــان ب ــد و در پای ــاره کردن اش
جهــت جلوگیــری از بحــران بیشــتر ازجملــه خــروج 
صنایــع آب بــر از ایــن اســتان، توجــه بــه جغرافیــای 
ــد و  ــع جدی ــذاری صنای ــگام بارگ ــادی در هن اقتص
همچنیــن خصوصی ســازی صنایــع آب بــر پرداختنــد. 
ــی،  ــادی ویس ــر ه ــی دکت ــت علم ــن نشس ــر ای دبی
ــه نکاتــی در  ــور نیــز ب هیئت علمــی دانشــگاه پیــام ن

ــد. ــوص پرداختن ــن خص ای

منابع
https://www.salameno.com/
news/55320493
http://www.ensafnews.com/323238
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پیش بینی بارش زمستان 1400
امین عبدی دزفولی

دانش آموخته کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

ــان  ــا پای ــارش دریافتــی در کشــور ت       میانگیــن ب
مــاه آذر حــدود 40 میلی متــر بــوده  کــه حــدود 
۲0.8 میلی متــر نســبت بــه میانگیــن بلندمــدت 
ــوط  ــا مرب ــن بارش ه ــت. کمتری ــته اس ــش داش کاه
ــوده  ــالم ب ــهر و ای ــاه، بوش ــتان های کرمانش ــه اس ب
ــن  ــه میانگی ــبت ب ــارش نس ــالف ب ــزان اخت ــه می ک
آن هــا بــه ترتیــب 95.9، 7۶.3 و ۶7.9 میلی متــر 
ــزی و  ــم، مرک ــتان های ق ــارش در اس ــا ب ــت؛ ام اس
ــب 17.5، 10.3 و  ــه ترتی ــاری ب ــال و بختی چهارمح
ــدت  ــارش بلندم ــن ب ــش از میانگی ــر بی 7.۲ میلی مت
بــوده اســت. در حــال حاضر النینــای1 نســبتاً ضعیفی 
حاکــم اســت. میانگیــن الگوهــای جریان هــای هــوا در 

ــی و فوقانــی جــو  ســه مــاه آینــده در ترازهــای میان
نشــان می دهــد کــه در بخش هایــی از نیمکــره 
شــمالی ازجملــه فــالت ایــران، )به ویــژه در دی مــاه( 
ــل  ــی در فص ــت کل ــه و در حال ــا افزایش یافت بارش ه
ــود.  ــی می ش ــال پیش بین ــدوده نرم ــتان در مح زمس
ــه  ــه در نیم ــت ک ــوان گف ــه می ت ــی ماهان در بررس
دی تــا نیمــه بهمــن بارندگــی بیــش از نرمــال اســت 
ــنگین  ــارش س ــز ب ــرب نی ــوب غ ــرب و جن و در غ
پیش بینــی می شــود. از نیمــه بهمــن تــا نیمــه 
ــر  ــاط کمت ــی نق ــال و در برخ ــد نرم ــفند در ح اس
ــز  ــت نی ــا اردیبهش ــن ت ــت و از فروردی ــال اس از نرم
بارش هــا در محــدوده نرمــال قــرار خواهنــد داشــت.

پیش بینی ناهنجاری های بارش در دوره دی تا اسفند 1400

La Niña 1.
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پیش بینی ناهنجاری های بارش در دوره فروردین تا اردیبهشت 1401

تحلیل وضعیت بارندگی در کشور از دی ماه 1400 تا فروردین ماه سال 1401

ماه فروردینماه اسفندماه بهمنماه دی

برای اکثر نقاط کشور 
بارش ها در حد بیش از 
نرمال خواهد بود، به ویژه 

در استان های شمالی 
ازجمله گیالن مازندران 

و در نیمه جنوبی 
ازجمله استان های 

سیستان و بلوچستان، 
کرمان، فارس، هرمزگان، 

بوشهر، کهکیلویه و 
بویراحمد، چهارمحال و 

بختیاری و خوزستان.

انتظار می رود در 
اکثر استان ها به جز 

بخش هایی از کردستان 
و آذربایجان شرقی و 
کرمانشاه بارش ها در 
حد نرمال بوده و در 

استان های قم اصفهان، 
خوزستان، ایالم، 

کهکیلویه و بویراحمد، 
چهارمحال و بختیاری 
و گیالن بیش از نرمال 

خواهد بود.

در اسفندماه شرایط 
بهبودیافته و همچنان 
بارش ها در محدوده 

نرمال و بیش از نرمال 
انتظار می رود به ویژه 
در استان کهکیلویه 
و بویراحمد، شمال 
خوزستان و استان 

لرستان.

در فروردین ماه نیز 
مانند اسفند بارش ها 
در اکثر نقاط کشور 
بیش از نرمال بوده و 
بیشتر بارندگی ها برای 
استان های کهگیلویه 
و بویراحمد خوزستان 

پیش بینی می شود.
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ECMWF پیش بینی های مدل

ماه بهمنماه دی

ماه فروردینماه اسفند

منابع
)www.irimo.ir( سایت سازمان هواشناسی کشور o

   )www.cri.ac.ir( سایت پژوهشکده اقلیم شناسی o
  )www.eco�rcrm.ir( سایت مرکز مدیریت ریسک بالیای طبیعی اکو o
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. کارگاه های علمی 
. رویدادهای علمی 

. ارتباطات و همکاري هاي علمي
. وبینار علمی تخصصي

. انتشار نسخه های نشریه آبخوان
. افتخارات انجمن و نشریه

معرفی خالصه اقدامات انجام شده در انجمن 
علمی دانشجویی گروه  مهندسی آبیاری 
و آبادانی دانشگاه تهران و نشریه علمی-

ترویجی )حرفه ای( آبخوان در 
سال تحصیلی 1399-1400

بخش

9
کارگاه های علمی

• کارگاه AutoCad )آذر 1399، 10 ساعت، مجازی(
• کارگاه Photoshop )آذر 1399، 15 ساعت، مجازی(
• کارگاه ArcGIS )بهمن 1399، 14 ساعت، مجازی(

• کارگاه صفر تا صد پژوهشگر شدن )اسفند 1399، ۲5 ساعت، مجازی( 

رویدادهای علمی 
• برگــزاری اولیــن کمــپ آموزشــی رشــته های علــوم کشــاورزی، منابــع طبیعــی، 
محیط زیســت و علــوم زمیــن )اردیبهشــت 1400- بــا ۶ کارگاه بــا همــکاری مرجــع 

مهندســی آب ایــران و 15 انجمــن علمــی، بیــش از 45 ســاعت آمــوزش(
• هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه )مهر 

1400- موسسه تحقیقات خاک و آب، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، انجمن علوم 
خاک ایران _ وزارت جهاد کشاورزی(

• برگــزاری دومیــن کمــپ بــزرگ آموزشــی رشــته های علــوم کشــاورزی، منابــع طبیعــی، 
ــع  ــکاری مرج ــا هم ــا 10 کارگاه ب ــان 1400- ب ــر و آب ــن )مه ــوم زمی ــت و عل محیط زیس
مهندســی آب ایــران و 15 انجمــن علمــی، بــا حضــور افــراد مطــرح و هیئت علمــی، بیــش 

از 80 ســاعت(
• همــکاری در برگــزاری و حامــی رســانه ای دومیــن همایــش ملــی کم آبیــاری و اســتفاده 
از آب هــای نامتعــارف در کشــاورزی مناطــق خشــک )بهمــن 1400- بــا همــکاری دانشــگاه 
فســا و قطــب علمــی مدیریــت کم آبیــاری و آب هــای نامتعــارف دانشــگاه فردوســی مشــهد(
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ارتباطات و
همکاري هاي علمي

• برگزاری کارگاه Adobe premiere )همکاری با انجمن علمی دانشجویی 
محیط زیست دانشگاه تهران، اردیبهشت 1400(

• مســابقه علمــی قلــم برتــر؛ ویــژه روز جهانــی آب )همــکاری با انجمــن علمی دانشــجویی 
زراعــت و اصــالح نباتات دانشــگاه تهران، اردیبهشــت 1400(

• کارگاه آموزشی نرم افزار WaterGems )همکاری با انجمن علمی دانشجویی علوم و 
مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین و 5 انجمن دیگر، شهریور 1400(

• برگــزاری دوره آموزشــی آبیــاری تحت فشــار )همــکاری بــا انجمــن علمــی دانشــجویی 
ــر،  ــن دیگ ــن و 5 انجم ــی قزوی ــام خمین ــی ام ــگاه بین الملل ــی آب دانش ــوم و مهندس عل

شــهریور 1400(
• برگــزاری مراســم معارفــه بــرای نودانشــجویان مقاطــع کارشناســی، کارشناســی ارشــد 
ــی 1399 و  ــی متوال ــی )در دو ســال تحصیل ــاری و آبادان ــروه مهندســی آبی ــری گ و دکت

)1400

وبینار علمی 
تخصصي

• ترکیب ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک برای تعیین نقاط فعال بیوژئوشیمیایی 
)۲4 اسفند 1399، امیرصداقت دوست، دانشگاه A & M تگزاس آمریکا(

• بررســی و شــناخت پویایــی سیســتم یکپارچــه خشــکی-دریا در مناطــق ســاحلی )۲0 
اردیبهشــت 1400، ســمانه ســیف اللهی، دانشــگاه اســتکهلم ســوئد(

ــط متخلخــل )9 خــرداد 1400،  ــال غیرواکنشــی امــالح و مدل ســازی آن در محی • انتق
بهــزاد قنبریــان، دانشــگاه ایالتــی کانــزاس آمریــکا(

• تکنولــوژی حفاری هــای روبســته و کاربــرد آن هــا در مهندســی آب )31 خــرداد 1400، 
حســن رحیمــی، اســتاد همــکار دانشــگاه های اســترالیا(

• تداخــل آب هــای زیرزمینــی و ســطحی و نقــش آن در چرخــه کربــن )۲3 تیــر 1400، 
ــود ســادات نوری، دانشــگاه نیوســات ولز ســیدنی اســترالیا( ســید محم

ــای پیشــرفته تشــخیص  ــور در آب؛ تکنیک ه ــای نوظه ــا و آلودگی ه ــت جلبک ه • مدیری
و تصفیــه )۲۶ مــرداد 1400، آرش ذامیــادی، دانشــگاه مونتــرال کانــادا(

ــوژی در  ــه هیدرول ــازی مناســب چرخ ــه شبیه س ــادر ب ــن ق ــای ســطح زمی ــا مدل ه • آی
مقیــاس بــزرگ هســتند؟ )۲7 مهــر 1400، نویــد قاجارنیــا، دانشــگاه اســتکهلم ســوئد(

• بــرآورد مقــدار آبیــاری بــا اســتفاده از تصاویــر ماهــواره ای رطوبــت خــاک؛ آیــا امکان پذیر 
اســت؟ )1۶ آبــان 1400، احســان جلیلوند، دانشــگاه صنعتی شــریف(
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انتشار نسخه های 
نشریه آبخوان

A4 فصلنامه پاییز 1399: منتشرشده در تاریخ 30 آذر 1399، 54 صفحه •

A4 فصلنامه زمستان 1399: منتشرشده در تاریخ ۲9 اسفند 1399، 50 صفحه •

A4 فصلنامه بهار 1400: منتشرشده در تاریخ 31 خرداد 1400، 59 صفحه •

A4 فصلنامه تابستان 1400: منتشرشده در تاریخ 31 شهریور 1400، 84 صفحه •

افتخارات انجمن
و نشریه

• جزء قدیمی ترین انجمن های علمی رشته علوم و مهندسی آب در کشور

ــال در  ــوای دیجیت ــش محت ــجویی در بخ ــی دانش ــن علم ــده انجم ــام برگزی • مق

ــران ــگاه ته ــت، دانش ــگاهی حرک ــنواره درون دانش جش

ــوان از  ــریه آبخ ــرای نش ــی( ب ــه ای )علمی-ترویج ــریه حرف ــوز نش ــب مج • کس
ــران ــگاه ته ــی دانش ــرم پژوهش ــت محت معاون

• کســب رتبــه نخســت در محــور طراحــی وب ســایت 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

ــوان” در  ــه ای( آبخ ــی )حرف ــی ترویج ــریه علم ــرای “نش ــر ب ــته تقدی ــر شایس • اث
ــران ــگاه ته ــگ دانش ــنواره فرهن ــومین جش س

• اثــر شایســته تقدیــر بــرای “مقالــه افزایــش بهــره وری آب کشــاورزی؛ مدیریــت 
آبیــاری یــا مدیریــت در مزرعــه؟” در ســومین جشــنواره فرهنــگ دانشــگاه تهــران

• اثــر شایســته تقدیــر بــرای “کتــاب کنتــرل آلودگــی فســفر )راهبردهــا و 
تهــران دانشــگاه  فرهنــگ  سیاســت ها(” در ســومین جشــنواره 

ــا  ــز 1399 ت ــریه از پایی ــم نش ــاپ منظ ــه و چ ــه فصلنام ــه ب ــر دوفصلنام • تغیی
A4 ــه ــش از ۲50 صفح ــا بی ــاً ب ــتان 1400، مجموع تابس
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A4 فصلنامه پاییز 1399: منتشرشده در تاریخ 30 آذر 1399، 54 صفحه •

A4 فصلنامه زمستان 1399: منتشرشده در تاریخ ۲9 اسفند 1399، 50 صفحه •

A4 فصلنامه بهار 1400: منتشرشده در تاریخ 31 خرداد 1400، 59 صفحه •

A4 فصلنامه تابستان 1400: منتشرشده در تاریخ 31 شهریور 1400، 84 صفحه •

دسترسی به مصاحبه دبیر انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران در 
خصوص دستاوردها و کارهای انجام شده این انجمن در سال تحصیلی 1399-1400 )بازه مهر 1399 تا 

آبان 1400(
/https://www.aparat.com/v/IPVdk

کسب اطالعات بیشتر




