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با تاكید بر مقوالت حوضه آبریز و توسعه پایدار)
كاوه معصومی(كارشناس اجتماعی مدیریت آب در وزارت نیرو و دانشجوی دكترای جغرافیا و برنامهریزی روستاییدانشگاه شهید بهشتی)

اشاره

شده و فرآیند توسعه ملی را بهطور جدی تحت تاثیر قرار داده است؛ روندی که

با توجه به اهميت روزافزون ابعاد مكااي  -فضااي در توعاعه يايا ار و مزاوازن

همگان امروزه اذعان دارند که بهرغم جنبههای مثبت بسیار ،آثار نامطلوبی به-

منطقهاي ،مقاله"جايگاه حوضه آبريز درتوععه ياي ار و مزوازن منطقهاي" توعا

زز
صورت تشدید نا برابری و عدم تعادل میان مناطق مختلف داشته است .با توجه

كاوه معصوم (كارشناس اجزماع م يريت آب در وزارت ييرو و دايشجوي دكزراي

به آنچه که اشاره شد به نظر میرسد استقرار مدیریت یکپارچه آب در سطح

جغرافيا و بريامهريزي روعزاي دايشگاه شهي بهشز ) يگاشزه ش  .ايشان در اين

حوضه های آبریز هم زمان با اصالح نظام حکمرانی آن میتواند نقش بسیار

يژوهش ضمن بررع جايگاه و اهميت"آب" در عطح جهاي و وضاعيت بررايا

مهمی در دستیابی کشور به تعادل و توازن منطقهای داشته باشد.

آب در عطح ايران به طرح مساله يرداخزه اعات .در اداماه ،رابطاه براران آب و
توععه يامزوازن در كشور ،آب ،ع الت اجزمااع و خودكاااي  ،توعاعه يايا ار و

نكات مورد بحث

م يريت بههم ييوعزه آب ،وضعيت تقسيمات اداري -عياع در كشور در رابطه با

الف .هشدار سازمانهای جهانی در رابطه با وضعیت بحرانی آب

حوضههاي آبريز و م يريت بههم ييوعزه در حوضه آبريز مورد كن وكاو علم قرار

براعاس آمار منزشره از عوي" بريامه يايش مشزرک عازمان جهاي به اشت و

گرفزهاي .در ادامه ،مخزصري از بروي ادهاي اين يژوهش مطرح گردي ه اعت.

يوييسف" در عال  ،0202بيش از  0/8ميليارد يار از جمعيت جهان به آب عالم

مقدمه

دعزرع ي اشزه اي  .براعاس همين گزارش ،در دوره  ،0991-0202عااليه ح ود

آب يک منبع طبيع

 0/5ميليون كودک زير  5عال در اثر ع م دعزرع

كمياب و با ابعاد بسيار مهم راهبردي اعت كه در عراعر

به آب عالم و كاف

جان

جهان به طور فزاين هاي در معرض رقابت مصرفكنن گان در بخشهاي مخزلف

خود را از دعت دادهاي .از دهه آخر قرن بيسزم بخشهاي بزرگ

قرار دارد بهگويهاي كه در برخ يقاط جهان م ت هاعت به موضوع براي شكل-

خاورميايه در وضعيت تنش و يا كمبود منابع آب قرار گرفزهاي  .بر اعاس ييش-

گيري و تش ي تعارضات اجزماع و به ابزاري براي وارد آوردن فشارهاي عياع

بين هاي ايجام ش ه در همين گزارش در حال كه در عال  ، 0995تنها  10كشور

در ارتباط ميان كشورها و بر هم خوردن معامالت ديپلماتيک و امنيز

با جمعيز

تب يل

از آفريقا و

بالغ بر  012ميليون يار در معرض تنش و يا كمبود آب شيرين قرار

ش ه اعت .به همين دليل اكنون از آب بهعنوان يک كاالي اقزصادي -اجزماع با

داشزهاي ؛ اين ارقام به ترتيب در عال  0205به  00كشور با  0/8ميليارد يار و در

ياد م شود .رش جمعيت جهان و يياز فزاين ه به

عال  0252به  50كشور با جمعيز ح ود  0ميليارد يار خواه رعي  .با وجود

كاربردهاي عياع

 -امنيز

غذا ،افزايش عطوح زيركشت آب در بسياري از يقاط جهان و تنوعياب و افزايش

اينكه جمعيت جهان ميان شهريشينان و روعزايشينان تقريبا به صورت مساوي

و گسزرش فعاليتهاي

ي اري در مناطق

مصرف آب در اثر رواج شهرگراي

و تغيير عبک زي گ

تقسيم ش ه ،اكثر كساي

روعزاي زي گ م كنن  .هات يار از هرده ياري كه به به اشت يايه دعزرع

اقزصادي ،بيش از هر زمان ديگري جايگاه آب را در كنار عرمايه مال به عطح
مهمزرين عامل مرركه براي دعزياب

به اه اف توععه اقزصادي و اجزماع

كه به آب و به اشت دعزرع

ي اري در مناطق روعزاي زي گ م كنن و بيش از هشت يار از ده ياري كه به

و

گسزرش يواح

آب آشامي ي عالم دعزرع ي اري روعزا يشين هسزن  .به همین دلیل است

بر يقشه جهان و

که تامین آب جمعیت شهری و روستایی به یکی از مهمترین دغدغههای دولتها

افزايش مسزمر شمار جمعيت يا برخوردار از منابع آب عالم و به اشز و كاهش

و سازمانهای غیر دولتی و موسسات بین المللی در بخش بزرگی از جهان تبدیل

فرهنگ

در مناطق مخزلف ارتقاء داده اعت درچنين شرايط

خشک و كم آب و مناطق برراي
كيايت زي گ

و يا دعتخوش تنش آب

شده است.

در بسیاری از جوامع در حال توسعه متاثر از کمبود منابع آب در

دسترس بهعنوان یکی از مهمترین دالیل تشدید نابرابریها و عدم تعادلهای

ب .بحران آب در ایران(عامل توسعه ناپایدار و نامتوازن و بزرگترین

منطقه ای توجه سیاست مداران،مدبران و کارگزاران توسعه را به خود معطوف

چالش سیاسی -امنیتیآینده كشور)

داشته است .کشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی ضمن آنکه در بخش

در كشور ما اگرچه بنا به يظر برخ كارشناعان ،برران آب بهدليل برداشت بيش

خشک و نیمه خشک جهان واقع شده؛ از نظر توزیع منابع آب قابل بهرهبرداری در

از توان تج ي يذيري طبيعت از همان اوايل دهه چهل و همزمان با توععه بهره-

مناطق مختلفاش نیز دچار وضعیتی کامال نامتعادل است که هم بطور تاریخی و هم

برداري از منابع آب عطر و زير زمين وايجاد كايونهاي رش شهري و صنعز

بهویژه در دوره معاصر منشاء بسیاری از تحوالت اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی
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و گسزرش كشاورزي آب در دشتهاي بزرگ و حاصلخيزآغاز گردي ؛ اما از ح ود

11

هي رولوژيک با قلمروهاي اعزاي

دو دهه قبل به عرعت يشايههاي برران آب آشكارا گردي  .كاهش آب ه چاهها و
ممنوعيت بهرهبرداريهاي تازه در تقريبا تمام

كشور اعت .در اين راعزا شاي كم اهميتترين مشكل همايا ع م ايطباق مرزهاي

دشتهاي مهم كشور و معضل

قسمتهاي از اعزانها را در برم گيرد.

تامين ييازفزاين ه جمعيت به آب شرب بهويژه در كالن شهرها ،مشكالت مرتب با
اجراي طرحهاي ايزقال آب بين حوضهاي و آلودگ روز افزون منابع آب عطر و
زيرزمين  ،خشك
گرايي ن شراي

نقشه تقسیمات سیاسی -اداری ایران در انطباق با حوزههای اصلی آبریز

تاالبها ،بروز خشكسال هاي هي رولوژيک و به وخامت
زيست و وضعيت اقزصادي مردم روعزاي

بهويژه در يواح

خشک و كمآب و باالخره ياكارام ي و ب اثر ماي ن بخش مهم
بازداري ه و تشويق
برمشكالتآب

و قلمروهاي عياع -اداري كشور باش .

همايگويه كه يقشه زير ييز يشان م ده  ،حوضههاي آبريز اصل كشور تمام يا

دولتها با اعزااده از اهرمهاي فن

از عياعتهاي

و قايوي

براي غلبه

زز

و زيست مريط ،بارزترين يشايههاي برآم ن يک برران آب

گسزرده در كشور بود .اين برران زمينههاي توععه ياياي ار و يامزوازن منطقهاي در
كشور را فراهم يمود.

ج .ضرورت مدیریت یكپارچره منرابت آب در ایران(اصرح تقسریمات
كشوری در انطباق با تقسیمات حوضه آبریز)
به اين ترتيب م يريت بخش آب كشور برآيست تا حوضه آبريز را بهعنوان اصال -
ترين مر وده براي اعزقرارم يريت يكپارچه بر منابع آب به يظام م يريت و بريامه
ريزي توععه كشور معرفا و در عااخزارم يريت آب تعبياه و عااز و كارهااي
عازماي الزم را در اين ارتباط بنا كن .از يظر م يريت بخش آب و به اتكاء بيش از
ييم قرن تجربه بريامهريزي در كشور و با توجه به ماهيت فرابخشا آب و مراي
زيست،حوضه آبريز مناعبترين مر وده براي بريامهريازي منطقاهاي در اياران

جمتبندی

اعت .اين دي گاه بر اعاس ترليل و ارزياب از يقش و اهميت تعياينكننا ه و در

م اخالت توععهاي دولتها در ايران ط بيش از ينج دهاه ،بزا ريج يااهمگن

عين حال فزآين ه آب و مري زيست بهعنوان مرور توععه اقزصادي ،اجزماع و

مناطق از يظر توزيع منابع آب را به عطح ش ي ترين ع م تعادلهاي منطقهاي و

فرهنگ مناطق(در شرايط كه اكنون ييام هاي وخامت بار كام تاوجه باه آن

شكافهاي عميق توععهاي ميان مناطق و يواح جغرافياي فرا كشاي  .ييشنهاد

درعرصههاي مخزلف ييش روي ماعت) ،در م يريت آب كشور تكوين يافزه اعت.

م شود تا حوضههاي آب كشور ،به عنوان يک قلمروي مناعاب باراي تا وين
بريامههاي منطقهاي مورد توجه يظام بريامهريزي كشور قرار گيرد؛ در غير ايان-

ترقق اين دي گاه عالوه بر تغيير بنيادين يگرشها و تاكرات بريامهريزي ييازمنا
اجماع دعت اي ركاران و شناخت دقيق موايع و مرا وديتهاا و از هماه مهمزار

صورت برران آب ،به امري غيرقابل م يريت و كنزرل ب ل ش ه و مناطق مخزلف

ييازمن عزم و اراده عياع در باالترين عطوح تصميمگيري و يهادهاي ما يريز

كشور ،اعم از برخوردار و يابرخوردار به طور يكساان در معارض مخااطره قارار
خواهن داشت.

((خبر نش

ر كتاب)) كتاب "نظم اجتماعی در جهان معاصر(آثار منتی و مثبت ترس)" نوشته والدیمیر شحپنتوخ توس دكتر اصر صارمی شهاب(ریس گروه امنیتی مركز

مطالعات راهبردی و آموزش وزارت كشور) ترجمه شده و با همكاری نشر جامعهشناسان در دسترس عموم پژوهشگران و كارشناسان قرار گرفته است.
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