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 چکیده

من منابع و مراجع مختلف داخلی و خاارجی ییاض  اوجود بحران آب در کشورمان یک واقعیت است و 
ها، شا ن دریاهاهخشک .رفات ا  ایان مسائله هساتن اثبات مسئله سعی بر ارائه رهکارهایی برای بارون

تخریب کیفیات آب، فرساایش  های  یر مینی، فرویشست  مین،کاهش سطح آب ها،ها و تاالبرودخایه
ش ب در ایران هستن . در این بین یگاریمودهای عینی بحران آ ا های گردوغبار طوفان  ایی وبیابان خاک،

ی هاای  یر میناقایویگذاران به حل بحران آب به تصویب قوایینی ا  قبیل قایون حفظ و حراست منابع آب
ر به کااهش قاد مجموع در هرهن کشور، قایون آب و ملی ش ن آن، قایون تو یع عادالیه آب منتهی ش ه؛ 

دار شا ه ای  و و عیت همچون گذشته بوده و بلکه ا  ش ت بیشتری ییاض برخاور هیا رفع بحران آب یش
عاان ای باا امهگیری ا  روش توصیفی و استفاده ا  مناابع کتابخایااست. در این بین پژوهش حا ر با بهره

 گذاری، یهاادگرایی باههایی همچون سیاساتیظر به دیگاه اقتصاد سیاسی، با یگرش بسیط یسبت به مقوله
ما یریت  های قوایین گذشته و با  تعریف رابطاه یهادهاای دخیال درنوان م لی برای کشف یاکارآم یع

ا ر ایاران ردآب ا  طریق و ع قایون ج ی  و ییض ارائه پیشنهادات همسو با منافع ملی کااهش بحاران آب 
 در پی خواه  داشت. 

 

ی د سیاسی جمهوری اساممآب، اقتصاحکمرایی اقتصاد سیاسی، سیاست گذاری : واژگان کلیدی
 ایران
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 مقدمه

برداری یاپای ار ا  منابع آب  یر مینی باعث کاهش سطح ایستابی و بحرایی ش ن هرهب

است. با توجه به یقش استراتژیک این منابع حیاتی، های ایران ش هبسیاری ا  دشت

است. ترین مسائل امرو ی جوامع بشری حفاظت ا  منابع آب  یر مینی یکی ا  مهم

ای مهم برای دو دهه است که تب یل به مسئلهبه بحران آب در کشور ما ایران یضدیک 

ا  مو وعات همیشه مردم و سیاستم اران کشور ش ه است و در هن  سال اخیر یکی 

خشک، منابع ییمه ها است. ایران به دلیل قرارگیری در کمربن  خشک ومطرح در رسایه

کمی آب با توجه به رش  جمعیت و توسعه کشاور ی، آبی و یضوالت جوی کمی دارد. 

متنوع جبران شود. دولت  یهام یریت منابع آب ا  روش یلهوسشرب و صنعت بای  به

ترین یقش را با توجه به بضرگی آن در ایران دارد که بای  در قبال این مو وع مهم

حا ر ما مناسبی را در جهت م یریت آب ایجام ده . ولی در حال  گذاریسیاست

آب باعث ب تر  ینۀهای مختلف در مبریامه م ون و موا ی کاری سا مانیبود شاه یم که 

طور ا  منابع آب  یر مینی به برداشت یاپای ارو  ش ن و عیت منابع آبی کشور ش ه

 ای باعث تبعات رو افضون اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در کشور ش ه است.گسترده

در  «های  یر مینی کشورقایون حفظ و حراست منابع آب»ن تصویب طور ویژه ا   مابه

حراست ا  منابع آب  یر مینی  ینۀها و قوایین متع دی در متاکنون، سیاست 1345سال 

هرساله شاه  افت ش ی تر  وجود ینا و وارد فرآین  اجرایی ش ه است با ش هیب تصو

شود مطرح می تی کهابراین، سؤاالهای ممنوعه هستیم؛ بنسطح ایستابی و افضایش دشت

های سال تمش در  مینه 50هرا باوجود قریب به ( 2 ؟مشکل کجاست( 1 این است که

تنها حراست یش ه، گذاری و اجرا، منابع آب  یر مینی کشور یه، قایونگذاریسیاست

سی؛ ( با مبنا قراردادن اقتصاد سیا3؟ ش ه استگام برداشته یضبلکه در جهت تخریب آن ی

گذاری بر منبای م ل یهادی هگویه برای کاهش بحران آب در ایران فرآین  سیاست

 است؟
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ها و وظایفی که به گذاری و تقنین، یقشبا تمام اق امات صورت گرفته در قالب سیاست

گواه آن است که مسئله آب در کشورمان همچنان در  قرارگرفتهعه ه یهادهای مربوطه 

رفع  باه فگذاری ج ی ی و ال م است سیاست مای هیباق «1مسئله عمومی»قالب یک 

و قوایین گذشته بر مبنای یقش یهادهای متولی امر برای حل  هاگذاریسیاستیواقص 

ین اثر پژوهشی یوع یگاه در ااین مسئله م یظر قرار گیرد. در این بین یکته حائض اهمیت 

تحقیقات صورت گرفته در  تفاقابهقریب  هراکهاقتصاد سیاسی ست.  به مو وع ا  منظر

هایی همچون مهن سی آب، یق مقولها  طریی جوهارهخصوص بحران آب درص د 

در این پژوهش با طرح این مسئله  آیکهحالپژوهی و... هستن . بارورسا ی ابرها، آین ه

که بحران آب کشور یتیجه شرایط اقلیمی و سوء م یریت آب است. عامل قابل اصمح و 

های رس  که یافتهطور به یظر میش ه است. فلذا ایننبه م یریتی در یظر گرفتهکنترل، ج

 تر است.این پژوهش اجرایی

  . تعریف مفاهیم1

 گذاری . سیاست1-1

گذاری را توالی در کتاب خود با عنوان سیاست عمومی، فرآین  سیاست میشل و اسکات

ها این شود. آنعمومی ایجاد می هایای  که طی آن سیاستهایی دایستهمنطقی فعالیت

 ،2گایه ذیل معرفی کردی : تعریف مشکلتوالی منطقی را شامل مراحل شش

پور، دستورگذاری، تهیه و تنظیم سیاست، مشروعیت بخشی، اجرا، ار یابی و تغییر )قلی

 ا  ایمجموعه گذاری عمومیسیاست یگاشته ویکی پ یا (. دایشنامه48-49: 1389

 لضوماً اق امات ا  متشکل که ای رسی ه ایجام به فراین ی طی که است ییعقم اق امات

 یمود گذاری قلم ادسیاست فراین  عنوانبه توانمی را سیاسی اق امات این. است سیاسی

 تهیه: کرد مجسم مرتبط هم به ش ه بن ی مان مراحل ا  ایمجموعه همچون را آن و

،  سیاست برآورد سیاست، تحقق سیاست، اذاتخ سیاست، تنظیم و ت وین کار، دستور

. می شود تعریف «عمل به دادن شکل مشخص شیوه» ساده معنای در گذاریسیاست

 ,Colebatch)تصادفی  یا منظم تا است ه فمن  و آگاهایه تمش بیشتر گذاریسیاست

                                                           
1 . Public Issue 

2. Problem Definition 
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پذیرد. به تعبیری مسئله سیاستگذاری در قبال مسئله عمومی ایجام می (.169 :2002

افتاد و آیچه که اتفاق افتاده ا  اختمف میان آیچه بای  اتفاق می عبارت استومی عم

 (.40: 1380ای که ییا  به اصمح احساس گردد )الوایی، است به گویه

  . نهادگرایی2-1 

ترین علت آن مقوله علت محوری برو  بحران آب یا به تعبیر دیگری قابل کنترل

پراکن گی یهادهای دخیل و  رورت اتخاذ سیاستی  م یریتی است. فلذا با توجه به

عنوان راهکار برون رفت ا  یهادهای مربوطه، اقتصاد سیاسی به سا وکارج ی  بر مبنای 

صورت ش ه است. همچنین بهاین بحران و هارهوب یظری این پژوهش در یظر گرفته

صاد سیاسی تخصصی در تشریح و ت قیق م ل یهادی ا  که در این پژوهش به کمک اقت

 Institutional Theory In Political»در کتاب « گای پیتر »های قرار گرفته ا  ای یشه

Science» های صورت مبسوط به ای یشهش ه است. این ای یشمن  بهبهره گرفته

عنوان یک یظریه به ارائه یهادگرایی و یویهادگرایی پرداخته است. رهیافت یهادی به

پردا د؛ حامیان این رهیافت، قواع  علل و یتایج یهادهای سیاسی میهایی در مورد گضاره

ها را و سرشت دموکراسی  و کارکردعنوان متغیر اساسی مستقل های قایویی را بهو رویه

-گیری  و معتق ی  این قواع  است که رفتار را تجویض میعنوان متغیر وابسته در یظر میبه

های یهادگرایی عبارتن  ا : مطالعات قایون اساسی، (. رهیافت222: 1394کن  )حقیقت، 

گذاری عمومی و یهادگرایی ج ی . رهیافت اول یقطه شروع مطالعه دولت را سیاست

جای تأکی  بر یهادهای کن . این رهیافت سعی دارد بهبررسی قایون اساسی قلم اد می

 (.106-83: 1378رسمی و قایویی، به تحلیل یهادهای در حال کنش بپردا د )استوکر، 

گذاری عمومی و یهادهای حکومتی بسیار یضدیک است. به عبارت ارتباط بین سیاست

شود که تصویب شود، گذاری عمومی میتر، هر سیاست  مایی تب یل به سیاستدقیق

ی سه ویژگی یهاد حکومتعملیاتی گردد و هن  یهاد حکومتی آن را به اجرا در آورد. 

 ها، مشروعیتدهن : یخست، حکومت به سیاستومی میگذاری عممشخص به سیاست

ای که وفاداری عنوان الضامات قایوییهای حکومتی بهی، سیاستطورکلبهبخش . می

های حکومتی واج  شود. به عبارتی تنها سیاستکن ، قلم اد میشهروی ان را کنترل می

ت. در یهایت، این تنها های دولتی، واج  عمومیت اسالضامات قایویی هستن . دوم سیاست
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حکومت است که ایحصار اعمال  ور در جامعه را داراست و تنها حکومت است که 

 .(5-4: 1387یاستش را به  ی ان محکوم یمای )دای، سطور مشروع، یاقضان توای  بهمی

به عبارتی دیگر ه ف ا  اتخاذ م ل یهادی در خ مت هارهوب یظری اقتصاد سیاسی 

گذاری آب و در یهایت اتخاذ ین یهادهای دخیل در امر سیاستبماایجاد هماهنگی 

طور بهقوایین ال م االجرا با توجه به بحرایی بودن و عیت منابع آب در کشور است. 

ها را تعیین کلی در یهادگرایی تأکی  بر تأثیر یهادهایی است که رفتار افراد و گروه

الگوهای باثبات گذاری آب هستن . ستسیا که در این مورد یهادهای درگیر درکنن . می

گذاری عمومی گذارد. بنابراین سیاستها ییض تأثیر میمشیرفتار فردی و گروهی بر خط

  ت.حاصل ا  این ارتباط اس مختلف و پیام  در این م ل حاصل ارتباط بین یهادهای

 بحران آباقتصاد سیاسی . 3-1

ت ج اگایه تعریف کنیم. امرو ه بحران به آی  واژه بحران را به صوردر ابت ا ال م می

 علوم حو ه مفاهیم ا  بسیاری و ماین  لیتب  رو مره  ی گی در معمول هایواژه ا  یکی

ییست. در مورد  گویاگون هایفرهنگ و جوامع میان در واح ی معنای دارای ایسایی

 یقطه بحران»ود. شکه به برخی ا  تعاریف مهم اشاره می ش هارائهبحران تعاریف مختلفی 

-سؤال می  یر سیستم یک ساختار آن در که است فراین ی و بوده موجود و عیت مقابل

 ش ت آن در که است ایهش اردهن ه و عیت»بحران،  .(Offe, 1984: 36)« رود

 در گیرد،می قرار دولت و هادقیق رسایه موردتوجه یاب ،می افضایش هرلحظه مخاطره

 را به درگیر هایسا مان تصویر و آوردمی وجود به اختمل معمولی و جاری امورات

 آن مشخصه که است و عیتی» بحران، (.Fink, 1986: 15-16)« ای ا دیم مخاطره

 ,Holsti« )است گیریبرای تصمیم کم  مان و اساسی هایار ش باالی ته ی  غافلگیری،

ای : ذکر کرده (. محققان سه ویژگی اصلی را شرط اصلی تعریف بحران41 :1978

ا   یارائه تعریف مشخص(. Hermann, 2006: 415« )ته ی ، غافلگیری و فشار  مایی»

-بحران ؛درش ه ییض همگی یسبی هستن بحران کار بسیار دشواری است و تعاریف ارائه

 های مختلف کایون توجه متفاوت است. 

ی به دالیلی ا  اما در این پژوهش صحبت ا  بحران آب است هرا که در شرایط کنوی

های سطحی و  یر مینی ا  ا ح  آبهای مکرر توأم با برداشت بیشخشکسالیقبیل 
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و عیت آب در های عمیق، های هی رولیکی و هاهطریق شبکه بضرگی ا   یرساخت

ها، ش ن دریاههو عیت خشک تبعات اینا   ایران به حالت بحران رسی ه است.

های  یر مینی، فرویشست  مین، تخریب کیفیت آب ها، کاهش سطحها و تاالبرودخایه

-Madani, 2016: 4) های گرد و غبار است ایی و طوفانآب، فرسایش خاک، بیابان

درص  برداشت ا   1«بنیاد کمیسیون توسعه پای ار سا مان ملل»شاخص . همچنین (12

آب معرفی گیری بحران عنوان شاخص ای ا هکشور را بهر در ه« پذیر آب تج ی»منابع 

%کل منابع  10 ا  کمتر کشور یک در هرگاه میضان برداشت آب که بر این اساسکرده 

گردد و هنایچه این آب تج ی پذیر آن باش ، و عیت منابع آب ب ون بحران تلقی می

-%20ح  متعادل و اگر این مق ار در ح فاصل ر باش ، بحران د %20-10شاخص بین 

ط و هرگاه میضان برداشت آب یک کشور بیش ا  باش  بحران در و عیت متوس 40%

 و باش کل منابع آب تج ی پذیر آن باش  این کشور با بحران ش ی  آب مواجه می 40%

ا  کل آب تج ی پذیر کشور  %85 با توجه به اینکه در ایران هم اکنون بیش ا  

 دارد رارق« بحران ش ی  آبی»مان در و عیت رگیرد، درواقع کشومورداستفاده قرار می

بنابراین یاگفته پی است که و عیت آبی کشور عموه بر تطبیق با  (.3: 1393راد، )کاویایی

 مفاهیم یظری ارائه ش ه با شاخص کمی ییض همخوایی دارد. 
 

 : حکمرانی و سیاستگذاری آب .  رهیافت مفهومی2

و اقتصاد به ، اصطمح اقتصاد رایج بوده است 17ملت در قرن  -تا قبل ا  پی ایش دولت

« Oikonomike»ش . هنایکه ریشه یویایی اقتصاد یعنی عنوان علم اداره منضل تعریف می

یعنی علم اداره خایه یاظر بر همین تعریف بود. به عبارتی خایواده محل تأمین ییا های 

ها اقتصاد، سیاسی ش . به همین علت بود که اسمیت ملت-مادی بود؛اما با پی ایش دولت

ها را کن  آنگذاران، که تمش میمردان و قایونای ا  علم دولتیاسی را شعبهاقتصاد س

در بهتر اداره کردن امور اقتصادی مردم و حاکمان راهنمایی کن ، تعریف کرد. اما اقتصاد 

یا « گذاری عمومیهای اقتصادی سیاستجنبه»به بررسی و مطالعه  17سیاسی ا  قرن 

توان برای اقتصاد سیاسی تعریف ت. سه دوره  مایی را میعلم اداره عمومی پرداخته اس

                                                           
1. Commission Sustainable Development  
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به  1960و دوره سوم ا   1950الی  1860، دوره دوم، 1850الی  1600کرد: دوره اول، 

هایی در حو ه اقتصاد سیاسی به رشته تحریر در آم  که ا  آن بع . در دوره اول کتاب

یمض استوارت میل و کتاب یوشته ج« تحقیق درباره اصول اقتصاد سیاسی»جمله کتاب 

یوشته سینیور قابل ذکر هستن . در دوره دوم اصطمح « اصول اصلی اقتصاد سیاسی»

اقتصاد سیاسی منسوخ و به علم اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه شناسی، تاریخ اجتماعی، 

روایشناسی اجتماعی و فلسفه اجتماعی تجضیه گشت و با وجود تمش یهادگرایان و 

آلمان، غیرسیاسی و غیراجتماعی بودن این علم قوت گرفت. کارگضاران مکتب تاریخی 

« اصول اقتصاد سیاسی»هایی مثل ها بودی . در این دوره کتاباین دوره یئوکمسیک

ا  « عناصر اقتصاد محض»توسط استنلی جویض و « اقتصاد سیاسی»توسط کارل منگر و 

ای مکتب یئوکمسیک ییض قرار سوی لئون والراس یگاشته ش  که کتاب اخیر ییض مبن

آغا  ش  مج داً واژه اقتصاد سیاسی رویق گرفت. در  1960گرفت. در دوره سوم که ا  

های اقتصادی، محیط  یست، این شکل ا  اقتصاد سیاسی بروجود غیراقتصادی فعالیت

تبعیض جنسیت، تأثیر یظام اقتصادی بر یظام سیاسی، وجوه اجتماعی و سیاسی و 

 (. 34-32: 1390های سیاسی مورد تأکی  است )خوایساری،  ههنجاری پ ی

تحقیق درباره ماهیت »میمدی آدام اسمیت کتابی را تحت عنوان  1176همچنین در سال 

منتشر کرد. معروف است که با ایتشار این کتاب علم اقتصاد محض « و علل ثروت ملل

را منتشر کرده و « اداصول علم اقتص»متول  ش  بع  ا  اسمیت هم، مارشال کتاب 

تر کرده و ابعاد این دایش را به یحوی ترسیم تر و پرریگمر های اقتصاد را مشخص

کرده که دایش اقتصاد توایسته است ذیل ویژگی تجربی بودن خودش را یشان ده . 

توان ا  این عبارت بنابراین قبل ا  این  مان هر هه بوده، اقتصاد سیاسی بوده است که می

را ارائه داد. عمیق دولت یه ا  یاحیه عمقیش به تخصیص بهینه منابع، بلکه به تعریفی 

لحاظ عمقیش به م یریت منابع اقتصادی کشور یا به لحاظ عمقیش به ح اکثر کردن 

شود که به یوعی شود در تخصیص منابع اعمال میآیچه که به یام منابع دولت یامی ه می

ها در تخصیص منابع هایی ا  سوی دولتگرفتن شیوه اقتصاد سیاسی است. یعنی به کار

کن . کن  ولی بهینگی اه اف دولت را دیبال میکه لضوماً بهینگی اقتصادی را دیبال یمی

دولت هم ا  طریق توان مشروعی که دارد منافع خودش را به صورت ایتخاب مج د ا  
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کن  اسی خود را حفظ میکن . یعنی با دخالت در اقتصاد، ق رت سیطرف مردم دیبال می

ای یشمن ان مسلمان معاصر ییض ماین  مرحوم شهی  مطهری و (. 6: 1386)سبحایی، 

مرحوم شهی  ص ر ییض به این یکته توجه داشتن  که ما یک اقتصاد توصیفی داریم و یک 

پردا د، و شود؛ میاقتصاد تجویضی. یک یوع اقتصاد آن است که با آیچه که ایجام می

یگر اینکه آیا درست است فمن کار را در اقتصاد ایجام دهیم یا خیر و این اقتصاد د

ها هم همین را م یظر اقتصاد تجویضی معنای دقیق اقتصاد سیاسی است، مارکسیست

کم این جنجال به سمت خاموش ش ن ها که کمداشتن  به عبارتی تا قبل ا  کمسیک

خره دولت بای  دخالت کن  یا خیر؟ در رفت، این مسئله را م  یظر داشتن  که آیا باال

ها بای  دخالت کن ؟ امرو ه مو وع اقتصاد سیاسی را تحت عنوان ک ام بخش

کنن  که به صورت یک علم بین مطرح می 2یا ایتخاب عمومی 1گذاری عمومیسیاست

گذاری عمومی در حقیقت به یوعی مو وع ای مطرح گردی ه است. فلذا سیاسترشته

های مختلفی گذاری هم م ل(. برای سیاست36: 1386ی است )یبوی، اقتصاد سیاس

ای ش  م ل ها که در قسمت مفاهیم به آن اشارهبرشمرده ش ه است که یکی ا  این م ل

 یهادگرایی است.

ر دقتی بع ا  یهادگراها؛ توجه به این مطلب ایجاد ش  که عمل اقتصادی ایسان را و

تغیر مای متغیرهای مختلف تأثیرگذار است و فقط کنیم دارصحنه توصیفی، بررسی می

ی در ی ولیفع شخصی ییست. در اینجا یهادگرایی در اقتصاد، توجه به عوامل غیراقتصاد

کن  حو ه توصیف مطرح است و یهادگرایی به با گشت اقتصاد سیاسی کمک می

 (.16-15: 1386)کچویان، 

گیرد هم برای ورود روشمن  به بحث اما  مایی که مسئله اقتصاد سیاسی م  یظر قرار می

و هم برای فهم ماجرا و هرایی استمرار آن به شکل قابل قبول و هم برای رهگیری سا و 

بین قرار شود سه مؤلفه کلی ی بای   یر ذرهرفت ا این شرایط، گفته میکارهای برون

استمرار بخش به  های ذهنی با تولی  کنن ه یاگیرد. این سه مؤلفه عبارتن  ا : اول، سا ه

شود. دوم، هایی ای ک به آن فرهنگ گفته میشرایط یامطلوب موجود که با تفاوت

ساختار یهادی، یعنی یهادهای رسمی، غیررسمی و اجرا و باالخره اقتصاد سیاسی که یاظر 
                                                           
1 - Public Policy 

2 - Public Choice 
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دهی است؛ به عبارت دیگر در این مو وع خاص ییض بر یظام تو یع منافع یا یظام پاداش

های تواییم هم بحران آب در ایران را تو یح دهیم و هم راهن سه مؤلفه میا  کایال ای

های متناسب به رفت را بیان کنیم. هر هن  برای تبیین بهتر مسئله و واگذاشتن یقشبرون

 هر یک ا  یهادها در کشورمان ا  م ل یهادگرایی ییض استم اد گرفته ش ه است. 

صل مهم اقتصاد سیاسی یعنی رابطه بین دایش و تصویر مسئله آب در ایران، تابع یک ا

-ق رت است و این رابطه است که بر ساختار یهادی و یظام تو یع منافع هم تأثیر می

گذارد؛ بنابراین یک گام بنیادی و اصولی در این  مینه عبارت ا  آن است که در ابت ا 

 تصویر و تلقی موجود ا  بحران آب را کمی شفاف کنیم. 

تر ا  این مسئله، وجوه دیگر هم تر و شفافمش برای ارائه تصویری دقیقدر جریان ت

مو وعیت دارد؛ مثمً در حالی که میضان بارش در کشور ما تقریباً یک سوم میایگین 

توان یک سؤال جهایی است و میضان تبخیر ییض تقریباً سه برابر میایگین جهایی است، می

درباره آن بحث کرد، با این مضمون که در ج ی در هارهوب آن سه مؤلفه مطرح و 

حالی که ما به طور متوسط میضان تبخیرمان سه برابر میایگین جهایی است، تمایل 

 ا های غیرعادی و غیرکارشناسی به هه دلیل است؟ مشکل برونغیرمتعارف به س سا ی

-بوط میهای ای ک در کشور مرو البته بسیار مهم دیگر به  مان و مکان همین باری گی

سوم میایگین جهایی گوین  برای اینکه میضان سطح بارش یکترین سطح میشود. در کلی

است و این میضان بارش، یه کافی است و یه در مکان مناسب و یه در  مان مناسب اتفاق 

و  %90افت . طبق برآوردهای فائو، میایگین جهایی کشت محصول به صورت دیم می

ی دیم ایران با و عیتی که درباره آب آن گفته ش ، دقیقاً است. کشاور  %10کشت آبی 

 آبی است.  %90دیم و  %10برعکس است؛ یعنی ا  کل کشت ایران 

کنیم به هه صورتی هایی که میگذاریمسئله بع ی م ل یهادی است؛ یعنی اینکه قاع ه

ران به ای رکاهایی ا  دستاست؟ ساختار یهادی در ایران گاه حتی با وجود میل بخش

کن . آن دو صورت سیستمی، علیه دو گروه خاص و به یفع سه گروه ویژه عمل می

ها در اقتصاد سیاسی ایران علیه آیها سامان گذاریگروهی که بخش قابل اعتنایی ا  قاع ه

کنن گان هستن . یعنی آیهایی که بقای کشور و امنیت ملی، کن ، عامه مردم و تولی پی ا می

ها هستن  شود، غیرمول گذاری میا وابسته است و آیهایی به یفعشان قاع هاساساً به آیه



258 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

  یطططططازدهمدوره 

شطماره  شماره اول 

 پ اپ  چهلم

  1400بهار 

 
 
 
 

ها و های بخش کشاور ی عم تاً شامل رباخوارها، واسطهکه در هارهوب فعالیت

شوی  و البته یک گروه ههارم هم به جمع آیها ا افه ش ه که وارد خرها میسلف

شود و یع منافع؛ آن هیضی که عمل میکنن گان هستن . بر منبای وجه سوم یعنی یظام تو 

آفرین عموماً به عامه مردم و کن . این است که اصابت آثار سوء و فاجعهعینیت پی ا می

خواران و رباخواران و سوادگران، بری گان اصلی این ماجرا تولی کنن گان است و رایت

یعنی « سعه کشوراتحاد سه گایه مقاوم علیه تو»بینی این است که ا  طریق هستن . پیش

ها در عمل در مسیری قرار های وطنی، بحثیگر، غیرمول ها و یئوکمسیکدولت کوته

هایی برای بحران آب به طور خاص، تولی کنن گان تحت حلگیرد که تحت عنوان راهمی

گیری  و در این میان فشار بر کشاور ان بیشتر ا  سایر فشارهای ج ی  قرار می

ای ا های یحوه مواجه با بحران آب در بود و این یک مؤلفه ا  هشم تولی کنن گان خواه 

صورت ارتقاء ییافتن آگاهی عمومی است. مؤلفه دیگر آن هم تنبیه شهروی ان است. ا  

های ایرژی و ماجرای آن ای میان ماجرای حاملهای بسیار تکان دهن هاین  اویه مشابهت

های رسمی حاکی ا  آن بوده که اینکه گضارشهای ایرژی با وجود دارد در ماجرای حامل

-رو ایه تقریباً معادل یک میلیون بشکه یفت خام در فرآین  تولی ، ایتقال و تو یع و حامل

های حامل« عر ه»ده  کایون اصلی مسئله، قسمت شود و یشان میهای ایرژی تلف می

-ما برای قاع هالطمق در ایحصار دولت است؛ اایرژی است. که آن هم به حکم علی

ای . در حالی که هاره کنن گان یعنی عامه مردم بودهها مصرفگذاری، کایون اصلی تنبیه

کنن گان که بخش اعظم کار، حل مشکل در کایون اصلی آن است یه تنبیه کردن مصرف

های موجود برای حل حل(. هر هن  راه51-49: 1394آیها مصرف یرمال داری )مؤمنی، 

ررسی یهادگرایایه و با یقطه یظر اقتصاد سیاسی در این پژوهش ارائه مسئله پس ا  ب

 خواه  ش . 

  

 .  عوامل و پیامدهای بحران آب در ایران3

های تکنولوژیک گرفته تا امرو ه مسائل  یست محیطی، ا  رش  جمعیت و دگرگویی

ب ش ن آبی، گرم ش ن کره  مین و ذوهای واگیر، کمها و وجود ایواع بیماریمهاجرت

ای و ... جملگی ا  مو وعات حادی به شمار های قطب، افضایش گا های گلخایهیخ
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های ها و اتخاذ استراتژیبن ی ه فها، اولویتگذاریروی  که بای  در فرآین  سیاستمی

المللی، های بینها سا مان حکومتی و غیرحکومتی، سا مانگویاگون و در تعامل با ده

المللی مورد توجه قرار گیری )قوام، های بینای و رژیممنطقه های جهایی وسا مان

محیطی بر شمرده ش ه های  یسترس  که ا  میان بحران(. هر هن  به یظر می10: 1384

مسئله کمبود منابع آب ا  اهمیت بیشتری برخوردار باش  و احتماالً عم ه سکنه کره 

بسیاری  لموس با آن درگیر هستن .صورت م مین در خصوص آن مطالبی را شنی ه یا به

ای . آیان معتق ی  که دایسته« قرن هی روپلیتیک»قرن بیست و یکم را ییض ها ا  ژئوپلیتیسین

. به دلیل منابع آب خواه  بود ای در جهان، بر سرهای منطقهها و جنگاغلب درگیری

حل این بحران، دوم  ها دراهمیت این مسئله و برای تحرک بخشی ن به عضم و اراده ملت

ای  )هنربخش، مارس را رو  جهایی آب یامگذاری کرده 22فروردین ماه مصادف با 

به  یو امرو ه دسترس ش ه لیتب  یراهبرد ییبه کاال 21در قرن  تیفیآب باک(.2: 1387

 شیافضا ت،یرش  رو افضون جمع ،یمیاقل راتیی. به علت تغستیگذشته ی یسادگآن به

واقع در منطقه  یغالب کشورها ،ینیر می  یهاسفره آب ا  هیروی بمصرف و برداشت 

 ای . با بحران آب مواجه نیکره  م خشک مهیخشک و ی

دستاورد  نی. مهمترشودیمصرف م یدرص  آب در کشاور  90ا   شیکه ب شودیگفته م»

 یتیاهم گرید یکشاور ان است و منشأها یا  سو هایاست که تمام یابرابر نییگاه، ا نیا

است  یجهای نیایگیبرابر م 4 ران،یدر ا یکه سرایه مصرف آب شرب شهریی ارد. درحال

  یتأک یاست. همواره بر بخش کشاور  یجهای نیایگیبرابر م 13یسبت در تهران  نیکه ا

 یجهان است ول کسومی ران،یبارش در ا نیایگی. مشودییم یبه سرایه مصرف توجه یول

ی ارد. س ها  رانیبا توسعه در ا ییسبت یاست. س سا  یسه برابر جهای ریتبخ ضانیم

ا  آثار برجسته کردن مشکل  یکیای  و را به وجود آورده یستیمشکمت   نیشتریب

به اسم کمک به بخش  ی. س سا شودییم  هید یاست که مشکل س سا  نیا ،یکشاور 

 ،ی)مؤمن «شودیبه کار گرفته م یآب شرب شهر نیتأم یبوده است اما برا یکشاور 

1397 :56-55.) 

کشور ای ک و مصرف  تیهون درگذشته جمع یداشته ول یخیسابقه تار یآبکم رانیا در

آب به هالش  نیهون امرو  تأم چگاهیکمتر بود؛ ه یو کشاور  یآب در بخش خایگ
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 یهایسالیش ه بود. در دهه گذشته با ت اوم خشک لیمردان تب مهم شهروی ان و دولت

و رش  رو افضون و  کسویا   یجهای شیرماو گ یمیاقل راتییا  تغ ییاش یهواشناس

 یمصرف ا  سو یالگو رییکشت و تغ ریسطح   شیافضا ت،یجمع یوییلیم 10بر بالغ

 یشاخص یدارا ،یتنش آب»ش ه است.  ی یبحران آب در کشور وارد مرحله ج  گر،ید

است  8/4 رانیخص در اشا نی. اکن یم نیآن در کشورها را مع ضانیاست که بحران و م

 ،یعربستان سعود ت،یماین  قطر، کو ییو مربوط به کشورها 5سقف آن،  کهیحالدر

شاخص  شیا  عوامل افضا یکیهستن .  یتنش آب نیشتریب یو ... است که دارا نیبحر

ا  دست رفتن آب که ح ود  یاصل لیاست؛ دل یا  دست رفتن منابع آب ضانیم ،یتنش آب

« است ینیر می  یا  کاهش آب یدرص ( است، یاش 60عب )ح ود مترمک اردیلیم 90

 یاسیس یبحران آب به مقوله و مو وع ری(. در هن  سال اخ55-56: 1397 ،ی)تراب

 یا  یاتوای یتیایتقال آب و یار ا یمناطق، طرحها یو کمبود آب در برخ ش هلیتب 

ا   ییهاکه یشایه یاگویهآن، سبب برو  تنشها در کشور ش ه است به تیریکشور در م 

و شهروی ان با دولت بر سر آب  گریک یشهروی ان و مناطق با  نیو تقابل ب نشت

 یتامنی – یاسیبه مسئله س رانیش  آب در ا یم ع توانیم رو،نیاست. ا ا تیرؤقابل

 در کشور برخوردار است.تنش  جادیا یبرا ییباال لیو ا  پتایس ش هلیتب 

ییض در اسفن  ماه وبودجه کشور سا مان بریامه یگریین ههای توسعه و آمرکض پژوهش

های آبی سنجی اتصال پهنهبحران آب و امکان»با تهیه گضارشی تفصیلی با عنوان  1396

آمارهایی را پیرامون و عیت بحران آبی کشور ارائه کرد. در  «شمال و جنوب کشور

سلسیوس بر دهه  0.4ابطه در پنج دهه اخیر میایگین دمای کشور با شیبی ح ود همین ر

 1384میلیمتر بر دهه کاهش یافته است. ا  سال  11افضایش و میضان باری گی با شیب 

ای کشور منفی بوده و ا  آن  مان تاکنون کشور با تاکنون شاخص خشکسالی دهه

میلیارد متر  25ج ی  پذیر کشور ییض ا  خشکسالی تجمعی مواجه بوده است. منابع آب ت

میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.همچنین متوسط  89سال اخیر به  15مکعب طی 

میلیارد متر  5( ح ود 1396سال آبی اخیر ) 10کسری مخا ن آب  یر مینی، سالیایه طی 

میلیارد  500ای که در حال حا ر ا  مجموع ح ود مکعب بوده است. به گویه

میلیارد مترمکعب ا  ذخایر استاتیک منابع آب  یر مینی ا  دست  120کعب، ح ود مترم
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رویه و کاهش یضوالت جوی باعث ش ه است. تا تع اد های بیرفته است. برداشت

افضایش  1395دشت در سال  355به  1347ع د در سال  15های ممنوعه کشور ا  دشت

 یاب . 

میلیمتر  62.4معادل  96-97بهمن سال آبی  29ا های جوی ا  اول مهر تارتفاع کل ریضش

 138.4های مشابه درا  م ت )باش . این مق ار باری گی یسبت به میایگین دورهمی

 55.2میلیمتر( 139.3کاهش و یسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ) 54.9میلیمتر( 

 102.84بهمن معادل  29ده .  مناً حجم بارش اول مهر تا درص  کاهش یشان می

های یضد، خراسان باش . در این م ت، میضان باری گی در استانمیلیارد مترمکعب می

درص  یسبت  80ر وی، کرمان، فارس، خراسان جنوبی و سیستان و بلوهستان بیش ا  

 به میایگین درا  م ت کاهش داشته است. 

س (  130س (، در دست ساخت ) 372برداری )س  در دست بهره 683حجم کل مخا ن 

باش . در میلیارد متر مکعب می 103.5س ( کشور معادل  181و یا در دست مطالعه )

 باش .میلیارد مترمکعب یمی 55صورتی که کل آب قابل تنظیم ساالیه بیشتر ا  

هاه با ظرفیت برداشت  794.000(، تع اد 1396طبق آخرین آمار و ارت ییرو )بهمن 

 330کشور وجود دارد که ا  این تع اد، ح ود  میلیارد متر مکعب آب در سال در 45.4

ها، باشن . عموه بر هاههضار حلقه هاه به صورت غیرمجا  در حال برداشت آب می

رشته قنات ییض در حال تخلیه منابع آب  یر مینی در  41.169دهنه هشمه و  174.248

توسط  94-95میلیارد مترمکعب آب در سال آبی  61.3باشن  که در مجموع کشور می

هضار حلقه هاه  330تع اد ح ود  1381هاه، هشمه و قنات تخلیه ش ه است. در سال 

هضار حلقه رسی ه  600به ح ود  1395عمیق در کشور وجود داشته است. که در سال 

های عمیق در کشور منجر به فشار بیش ا  برابری تع اد هاه 2است. افضایش ح ود 

های مجا  و غیرمجا  در با ه درص  هاه 70ش ه است.  های  یر مینیای ا ه به منابع آب

و به دلیل واگذاری اختیارات به فرمای اران در تخصیص آب حفر  1392تا  1386 مایی 

ال ین آشنا سرپرست مرکض (. حسام1396ای  )سا مان بریامه و بودجه کشور، ش ه

یل بحران در ای دالییض در جریان مصاحبه های استراتژیک ریاست جمهوریبررسی

 حکمرایی آب را به این شرح احصاء کرده است: 
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ای که یظام حکمرایی آب در ایران ح ود ههار دهه است که مسئله را به گویه -الف

-یفعان ییض اجا ه مشارکت و یظارت یمیخود به آن تمایل داشته تعریف کرده و به ذی

 ده .

ش ت تمش ش ه است تا سا ی در تعریف مسئله محقق یش ه و گاه به شفاف -ب

های اجرایی درباره سهم مسئله به صورت شفاف تعریف یشود. برای مثال بین دستگاه

و « کمبود منابع آب»کشاور ی ا  مصارف منابع آب، توافقی وجود ی ارد و هنو  سهم 

 مسخص یش ه است. « یقصان در م یریت منابع آب»

ای اعم ا  های توسعه سا هه پروژههای مشاور و پیمایکاران ا  خوان گستردشرکت -ج

ای . حتی ها بردهای آب، بهرهحو ههای ایتقال بینهای ایتقال آب و سا هس ها، کایال

 ای . فرهنگی ییض ا  این خوان متنعم ش ه -مشاوران ار یابی محیط  یستی و اجتماعی

ت ای ک به دلیل ظرفی -گذاری و اجرا در عرصه م یریت منابع آبیظام سیاست -د

-های مصرفهای یاشی ا  فعالیتقادر یبوده است هضینه -دستگاه بوروکراتیک در ایران

 کنن گان آب را برایشان تحمیل کن . 

ب ون حل بحران حکمرایی آب، بحران آب ما را عبرت تاریخ خواه  ساخت.  -ذ

 قضاوت تاریخ درباره ما، بر مبنای ظرفیت ما برای تحقق ملضومات بقای یک تم ن

 (. 44-40: 1394خواه  بود یه بر مبنای شعارها یا میضان محبوبیتمان )آشنا، 

ب ین  ترین عواملی که منجر به پی ایش و تش ی  بحران آبی در کشور ش همهمدر کل 

ای تغییر اقلیم، خشکسالی، افضایش جمعیت، یگاه توسعه بن ی است:صورت قابل جمع

ه اهمیت مو وع آمایش سر مین، ع م ای بخش آب، ع م توجه بفیضیکی و سا ه

هماهنگی بخش آب و کشاور ی، تأکی  بر خودکفایی، قیمت بسیار پایین آب، صادرات 

بخش  و مقرراتقوایین  ا  منابع آب، یارسایی برداری یامتناسبآب مجا ی و بهره

های مجا ، بر در مناطق خشک، برداشت غیرمجا  ا  هاههای آبآب،استقرار فعالیت

، در یظر یگرفتن ار ش آب در ایجاد های غیرمجا ، الگوی کشت یامتناسبهاهحفر 

وری پایین آب در ای، بهرهحو هار ش افضوده ا  محصوالت کشاور ی، ایتقال آب بین

. که این دالیل ییض اشاره کردهای مختلف،افضایش تقا ای یاشی ا  افضایش بخش

خلیه روستاها، شورش ن ذخایرآبی، ا  بین  ایی، فرویشست، تپیام هایی ا  قرار بیابان
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ها، تبعات امنیتی، ته ی  امنیت غذایی کشور را در پی خواه  داشت)سا مان رفتن تاالب

  (.1396بریامه و بودجه کشور، 

همچنین عموه بر پیام های گفته شواه  و مستن ات علمی مبین ب تر ش ن و عیت در 

اقلیم شناسی مشه  در غالب یک سنوات آتی است. در این خصوص پژوهشک ه 

ای ا  تغییر اقلیم را بررسی کرده است هشم CMIPهای پایگاه پژوهش با استفاده ا  داده

 2100تا  2021ساله ا   20های  مایی که بر مبنای آن تغییرات اقلیمی ایران در با ه

قرار براساس سناریوهای متفاوت مورد بحث و بررسی  1986-2005یسبت به دوره پایه 

دولی تغییر اقلیم مورد ای ا  تغییر اقلیم کشور توسط هیئت بینگرفته است. این هشم

بینایه، در سه سناریوی دیگر، بررسی و تأیی  قرار گرفته است. به استثنای سناریوی خوش

یاب . در صورت ع م پایبن ی کشورها میایگین بارش ا  م یترایه تا افغایستان کاهش می

 20وهوای پاریس، کاهش بارش در غرب ایران تا  تغییر آب 2015سال  یامهبه توافق

درص  در مقایسه با بلن م ت خواه   30درص  و در سوریه، اردن، فلسطین و عراق تا

درص  کاهش بارش را تجربه  20هایی ا  شرق ایران ییض تا بود. افغایستان و بخش

مقایسه با و عیت فعلی،  در 2050سالی ا  دهه خواهن  کرد. کاهش بارش و خشک

یامه پاریس میایگین دمای کشور ح ود شود. در صورت ع م پایبن ی به توافقتش ی  می

 1986-2005درجه سلسیوس یسبت به دوره  1.3و در صورت پایبن ی به آن  5.2

ای بیشترین کاهش بارش به ترتیب در منطقه  اگرس و یاب . ا  یظر منطقهافضایش می

واه  داد. منطقه  اگرس عموه بر بیشترین کاهش بارش با بیشترین شمال غرب رخ خ

ای که احتمال افضایش بارش در آن وجود افضایش دما ییض مواجه خواه  ش . تنها منطقه

ها در این منطقه به صورت یاگهایی و دارد؛ جنوب شرق کشور است. ولی رفتار بارش

کن  که ایران  من حضور فعال جاب میالذکر ایآسا خواه  بود. شرایط اقلیمی فوقسیل

گری خود برای تبعاتی که گرمایش جهایی در کشور ایجاد در توافقنامه پاریس، مطالبه

 (.1396کرده است را ا  جامعه جهایی داشته باش  )پژوهشک ه اقلیم شناسی،

هایی که بای  موردتوجه بیشتر قرار جمله راهکارها، راهبردها و سیاست ا به عموه 

-ریضی توسعه اقتصادیاجماع متولیان بریامه:توان به موارد  یر اشاره کردمی؛ گیردب

، یظام یکپارهه م یریت سر مین مبتنی بر آمایش سر میناجتماعی، بخشی و کالب ی به
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، فراهم کردن  مینه اجرایی ش ن راهبردهای بلن م ت بخش آب ا  منظر آمایش سر مین

تبعیضی برای مناطق کشور با توجه به یوع محصول اعم طراحی و اعمال سا وکار قیمتی 

های با داری ه برقراری تعرفه یا جریمه، تولی  فناوریا  صنعتی و کشاور ی و یوع 

های صنعتی لضام فعالیتا ،ایجاد و توسعه با ارهای محلی آب،استای ارد ا ح یشبمصرف 

 ،م مناطق مختلف کشورت وین الگوی کشت متناسب با اقلی ،رو رسایی فناوریبه به

با سا ی شبکه آب  ،تمرکض استقرار صنایع با مصرف باالی آب در سواحل جنوبی کشور

ای ع م ایتقال بیشتر آب بین حو ه، محیطیرعایت کلیه ممحظات  یست، و فا مب

سامای هی کمی و  ،جوییوری و صرفهرتقای بهرها ،برای مصارف کشاور ی و صنعت

سا ی عمومی و ایجاد ایگیضه در خصوص م یریت فرهنگ ،ر یهای کشاوکیفی  هاب

های های طبقاتی به اجرای سیستمهای صنعتی و ساختمانالضام فعالیت،مصرف آب شرب

برداری ا  ظرفیت بهره، یصب کنتورهای هوشمن ، تصفیه فا مب و با هرخایی آب

های ی ایس اد هاهبرا گایهایجاد هماهنگی ال م بین قوای سه،کشاور ی فراسر مینی

های کم خری  هاه ،الضام به ممنوعیت کاشت محصوالت تولی ی در فضای با  ،غیرمجا 

توجه ویژه به افضایش ترا  مثبت ، با ده کشاور ی برای تعادل بخشی منابع آب  یر مینی

و یوع گیاهان مورداستفاده و  فضای سبض وسعت استای ارد تعیین، آب مجا ی تجارت

 (.90 :1397)بوستایی،  مصرف با توجه به اقلیم مناطق مختلف کشورلمیضان آب قاب

 گیرینتیجه

تر المللی روشنابعاد بحران آب در ایران در آین ه با توجه به گضارش یهادهای بین

آبی ش ه در سال که در سال های اخیر وارد مرحله کم ناشود. به گفته این یهادها ایرمی

ی( با بحران ش ی  و مضمن آب روبرو خواه  ش . مشکل خورشی  1404میمدی ) 2025

و  های  یر مینی در برخی شهرها وجود دارددسترسی به آب آشامی یی ا  منابع آب

در ایران در پروی ه آب به  یدرپیهای پرویکرد دولت گمانیب .شوداحتماالً تش ی  می

یط کنویی مبهم است. در ایران با توجه به شرا یآبیتیجه یرسی ه و هشم ای ا  کم

بار خواه  بود. تنش آبی ایران در دهه اخیر به شکل پیام های یاشی ا  این بحران فاجعه

پرشتاب و پیچی ه بوده و پیام های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آن  یابی سابقه

اعترا ی در برخی شهرها ا  جمله  یهامشهود است. برو  یاآرامی و درگیری و تجمع
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است. ا  لحاظ اقتصادی کمبود آب بر تولی  کشاور ی و  یآباجتماعی کمپیام های 

 یست دیگر مثل محیط یهااقتصادی به شکل عام تأثیر گذاشته و حتی یتایج آن به بخش

آب و فا مب سرایت کرده است. ا  لحاظ سیاسی، این  یهاشبکه یهارساختیو  

در حال گسترش بوده  یثباتیاین ه بفض یها. یشایه یآیحساب مبحران هالش بضرگی به

در برابر آ مون دشواری قرار دارد. با توجه به شرایط داخلی تأمین  کشورو یظام سیاسی 

 .رس یاساسی و اولیه مردم ا  جمله تأمین آب شرب دشوار به یظر م یهایا من یی

ط م یریت پروی ه آب در کشور بسیار سطحی یگرایه و غیرسیستماتیک و تابع شرای

بی تردی ، این رویکرد  عیف سیاسی منجر به افضایش  سیاسی و اقتصادی است.

رویه روستائیان به جوامع شهری ش ه است. این امر با توجه به یبود مهاجرت بی

پیام های مخربی بر ساکنان مناطق روستایی در  یآبعملی برای مقابله با کم یهابریامه

در ایران به دلیل  غیرمعقولاقع، الگوی مصرف درو و بلن م ت خواه  داشت. م تانیم

 ع م آگاهی جامع و گسترده افکار عمومی یسبت به ابعاد این بحران تغییر یکرده و این

و یکی ا  دالیل ب تر ش ن و ع آب است. خشک ش ن  یآبیکی ا  ابعاد بحران کم

ایران هر هن  ت. در ایران اس یآبکم کنن هیگراناو اع مص اقی بار  ا  دریاهه ارومیه 

شود. حاال بسیاری ا  جویبارها در معرض در آین ه با مشکمت مشابه فراوایی مواجه می

های  یر مینی ایران عنوان مثال، ابعادافت سطح آبآبی و خشک ش ن قرار داری . بهکم

آن شای  به این مسئله و مقابله با و که بای هنانآن تر خواه  ش . البتهدر آین ه گسترده

آبی هستی و حیات آین ه مشکل کمش ه در حالیکه پیش ا  ب تر ش ن او اع توجه ی

بحران  حتماالًاست. ارا در معرض یابودی قرار داده و یکپارهگی و ثبات کشور ایران 

حفظ در حالیکه  کشای .میییض های بلن م ت با همسایگایش آبی ایران را به کشمکشکم

ست و اییا های امرو  جامعه برای رعایت حقوق عمومی  یست، پاسخ به یکی ا  محیط

های غلط ا  طبیعت و یکی اجتماعی و استفاده هایی یست معلول یابرابرتخریب محیط

بینایه هاره یگرش واقعراهرس  بنابراین به یظر میهاست. ا  عوامل تضییع حقوق ایسان

ن قضیه برخورد شود. ا  منظر گر است؛ یعنی بای  به عنوان یک مسئله ملی با ایتوسعه

های اصلی بحران، این است که در کشور، هنو  هم یک ستاد یهادی یکی ا  کایون

گذاری آب و ایرژی وجود ی ارد. عموه بر تعار ی که بین حاکمیتی برای سیاست
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جهادکشاور ی و و ارت ییرو در بخش مهمی ا  بحران آب وجود دارد، بین این دو و 

طور بین این سه و سا مان م یریت ای وجود دارد و همیننین مسئلهمحیط  یست هم ه

یکته بع ی این است که در بریامه ششم به صورت ج ی خواسته شود  ریضی. و بریامه

سا  ستادهای حاکمیتی کارآم  شکل بگیرد.ا  سوی که راجع به این مسائل سریوشت

با پذیرش ییت خیر م یران  -تیدیگر توجه کنیم، که بر مبنای اقتصاد سیاسی دولت رای

یگرایه به حل و فصل مسائل دارد؛ یعنی به صورت در ذات خود یک رویکرد کوتاه -آن

کن . م ت میوار و یهادمن  ممحظات بلن م ت را قربایی ممحظات و منافع کوتاهیظام

بنابراین بای  کمک کنیم که مسئله به صورت سیستمی در افق دورم ت و بر محور 

به ت وین قایون منسجم و بایست گذار مییاستسدر ادمه .  اری یظام ملی دی ه شودپای

 یستی محیطی مبادرت ور د تا ا  پراکن گی فعلی قوایین محیطیکپارهه  یست

جلوگیری به عمل آورد و در اق ام بع ی به اصمح  مایت اجراهای قوایین 

های متع د به ا  ورود آسیب محیطی همت گمارد تا گامی مثبت برای جلوگیری یست

 یست به گیری ا  متخصصان حو ه محیطهنین بای  با بهرهاین حو ه برداشته شود. هم

 یست یائل آی  تا ا  تفاسیر یاروا در های موجود در عرصه حمایت ا  محیطرفع هالش

 یست ش ه گیری و کمک شایایی به کارایی و پویایی حمایت ا  محیطاین عرصه پیش

بهتر و  عنوان یک حق، برای  ی گی هر هههای اخیر به یست سالم در دههمحیط ش .با

ش ه است. در پی این شناسایی تاکنون اسناد و معاه ات  یادی تر بشر شناختهسالم

، برخی ا  بینین ا جهت قایویمن  یمودن و تبیین ابعاد آن به تصویب رسی ه است. در

ای  و  یست سالم و حق بر به اشت پرداختهحق بر محیط اصول و مواد به بررسی رابطه

من ی ا  سممت جسمی و روحی  یستن در فضایی سالم و به اشتی که منجر به بهره

و به اشت  هاین ه یست ا  آالای . به دلیل اهمیت حفظ محیطحق بشر دایسته گردد را

ت. با وجود اق امات آن، اصولی ییض در جهت ممنوعیت آلودگی آن به تصویب رسی ه اس

 یست ایجام ش ه و المللی برای حفظ و یگه اری محیطبین یهاصحنه ار شمن ی که در

های دولتی و غیردولتی، هنو  هم  یست و سا ماندائمی طرف اران محیط هایییگرای

ترین همسایه، مهم تها ا  مر های یک کشور به دولو گسترش آن هاین هآلودگی و آال

 یست ایواع گویاگویی های محیطآلودگی رود.حیات بشر به شمار می  کنن هیعامل ته 
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ها وارد ها و محیط  ی گی آنبر ایسان دارد که هرک ام تأثیرات مختلف و متع دی

مربوط به آب در دو دهه اخیر بین ا یم  هایگذاریسیاستاگر یگاهی به . سا دیم

کمن برای م یریت  گذاریسیاستدر  مینه درخواهیم یافت که اسناد باالدستی مناسبی 

ای . ا  آن ش هو امنیت آب در کشور ت وین و به تائی  مقام معظم رهبری رسی ه و ابمغ

(، راهبردهای توسعه 1379های کلی یظام در مورد منابع آب )توان به سیاستجمله می

های (، سیاست1382) 1404ای ا  ایران در افق (، سن  هشم1382بلن م ت منابع آب )

( اشاره یمود. ب ین ترتیب خأل 1389کلی یظام در  مینه اصمح الگوی مصرف )

ا  این بابت در کشور وجود ی اشته و بستر مناسبی برای م یریت جامع  گذاریسیاست

رغم تبلور اسناد باالدستی در قالب علیاما ش ه است. منابع آب و حفظ امنیت آب فراهم

ها یا اصمً های ههارم و پنجم توسعه کشور، بسیاری ا  آنر بریامهمفاد مربوط به آب د

صورت یاقص اجرا گردی ه است. برخی ا  قوایین مصوب در دهه ای  و یا بهیش ه اجرا

اخیر به دلیل همسو یبودن با اه اف بلن م ت، عممً درروی  م یریت و امنیت آب کشور 

توان به قایون تأمین مالی برای جبران ها میاختمالتی ایجاد یموده است که ا  جمله آن

( که منجر به ع م 1383سالی یا سرما دگی )مصوب خرداد خسارت یاشی ا  خشک

های ها به شرکتقایون تب یل ادارات کل امور آب استان دریافت حق النظاره آب ش .

آب را ( که رقابت و مناقشه در تخصیص منابع 1383ای استان )مصوب اسفن  آب منطقه

برداری )مصوب های آب فاق  پروایه بهرهافضایش داده است. قایون تعیین تکلیف هاه

های غیرقایویی عممً مجا  ش ه و منجر به ( که در خمل آن تع ادی ا  هاه1389مرداد 

های آبی ب ون ساخت سا ههمچنین افضایش برداشت ا  منابع آب  یر مینی ش ه است. 

 یستی و اجتماعی بر یاامنی آب در کشور دامن  ده محیطدر یظر گرفتن ممحظات 

اهمیت این مو وع  هااستانی در مراکض امنطقهو ارت ییرو و به تبع آن مناطق آب  است.

گذار ق رت کافی برای مبار ه با این بحران را در قایون متأسفایهکنن  اما را درک می

یون تو یع عادالیه آب بسیار فریبن ه است، ها قرار ی اده است. متأسفایه ظاهر قااختیار آن

 یرا ظاهراً ق رت  یادی به و ارت ییرو داده است اما در قالب هن  استثنا همین ق رت 

گذاری در ایران در ظاهری را ییض ا  و ارت ییرو گرفته است. بررسی تحوالت قایون

که ا  منابع  یر مینی جای آیبه  تریج  مان قوایین  درگذر مینه آب یشان ا  آن دارد که 
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حفاظت و حراست کنن  برعکس عمل کرده و این منابع را در معرض تضییع قرار 

گذاران ترین آسیب در  مینه مبار ه با بحران آب توجه  عیف سیاست. شای  مهمای داده

گذار توجه هن ایی ویژه اینکه قایونهای سطحی و  یر مینی است ؛ بهبه صیایت ا  آب

ی آب  یر مینی یکرده است. این امر در حالی است که در قایون حفظ هاسفرهبه تقویت 

به این مو وع توجه ش ه بود .  1345های  یر مینی کشور مصوب و حراست منابع آب

برداری های  یر مینی و در بهرهی آبهاسفرهدر تقویت منابع  هارودخایههمچنین بستر 

مهمی داری ، اما امرو ه افراد سودجو به های سطحی یقش بسیار و استفاده ا  آب

ی رییاپذجبراناق ام یموده که این مو وع ییض ص مات  هارودخایهدر بستر  وسا ساخت

طور مطلق ممنوع گردد. البته طبق کن . که این امر بای  بهبه منابع آب کشور وارد می

این  مینه استثنائاتی  گذار درقوایین موجود اق ام به هنین امری ممنوع است، اما قایون

قائل ش ه که در عمل همین استثنائات سبب ورود خسارت و آسیب به این منابع 

یا برداشت  رمجا یغی هاهاهترین آسیب به منابع آبی وجود شود. در مرحله بع  مهممی

ی مجا  است. در حقیقت در خصوص مبار ه با این امر در حال هاهاهآب ا   رمجا یغ

مهم وجود دارد، در مرحله یخست با توجه به وسعت بخش کشاور ی  حا ر دو مشکل

یا اطمع ا  برداشت غیرمجا  آب ا  هاه مجا   رمجا یغو گستردگی آن عممً کشف هاه 

هن ان ساده و راحت ییست. شای  به همین دلیل بود که قایون و یحوه ملی ش ن آن در 

ب ون استفاده ا  ییروهای محلی و  بینی کرده بود. درواقعپلیس آب را پیش 1347سال 

بومی در قالب پلیس آب امکان مبار ه مؤثر با این پ ی ه وجود ی ارد؛ این امر در حالی 

است که در قوایین فعلی جای هنین پلیسی خالی است. افضون بر این  مایت اجراهای 

مبار ه با در این  مینه بسیار  عیف هستن  و به همین دلیل عممً  ش هینیبشیپکیفری 

ترین آسیب به منابع آبی کشور ی با مشکل مواجه است و در پایان مهما هیپ هنین 

گذار جای استفاده ا  آبیاری م رن و تحت فشار است. قایوناستفاده ا  آبیاری سنتی به

بای  استفاده ا  آبیاری م رن و تحت فشار را برای تمامی کشاور ان اجباری و خود 

مالی به کشاور ایی که ق رت مالی ی اری  کمک یمای  . که پیشنهاد  دولت ییض ا  لحاظ

االمکان تمامی موارد فوق در یک قایون پیشنهادی و این پژوهش متمرکض کردن حتی

ج ی  با ه ف رفع یواقص قوایین گذشته در تعیین وظایف یهادها و تعریف وظایف 
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مشارکت آیان در این مهم  ربط یا دخالت دادن یهادهایی کهج ی  برای یهادهای ذی

 شود بر مبنای رویکر اقتصاد سیاسی است. منجر به رفع یا کاهش بحران آب می
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