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جستارگشایی
آب بهعنوان شالوده حیات ،بنیاد طبیعت و محور توسعه اقتصادی ،ایتماعی و فرهنگهی یوامهع
است .تأمین آب سالم و کافی ،همواره یکی از مهمترین چال های یامعه یههاقی ههزاره سهو ،
به ویههه در کشهورهای کمربنهد خشها یههان و مناطهه خاورمیاقهه بهوده اسهت .آب از منهابع
تجدیدشوقده ،اما محدود و با توزیعی قامتعادل در ساح زمین است .افزای
سیر تصاعدی مصرف آب و غیرقابل استفادهشدن بخ

یمعیهت یههان بها

زیادی از ایهن منبهع ارزشهمند ،همهراه

است ) .(Brown, 2003امروزه بسیاری کشورها در رویکردههای بههرهبهرداری منهابع آب بهازقگری
کردهاقد ،اما هنوز اقدامات فراگیر در کشورهای در حال توسهعه صهورت قگرفتهه و هنهوز بحهران
منابع آب ،یکی از مهمترین معضالت یامعه یهاقی اسهت (پوراصغرسهنگاچین .)1831 ،بحهران
آب ،ارزشها و کارکردهای بو شناختی ،ایتماعی و اقتصادی آن را مختل میکند .ایهن مسها ل
کمکم امنیت غذایی و رضایت ایتماعی کشورها را به خار اقداختهه و بههصهورت مههایرتهها،
تعارضهای ایتماعی و خشوقت پدیدار شده است.
در این شرایط ،مهمترین چال

دهههای اخیر کشور ایران ،کمبود آب در بخ

کشهاورزی،

شرب و صنعت بوده است (سازمان مدیریت و برقامههریهزی .)1835 ،قیازههای فزاینهده قاشهی از
رشد بیبرقامه یمعیت کشور با اقتطال آب بینحوضهای و سدسهازی بهیرویهه پاسهخ داده شهده
است .این امر منجر به کمآبی در حوضههای تهأمینکننهده آب ،خشهاشهدن تهاالبهها و بهروز
ریزگردها گردیده است .از سوی دیگر ،پساب بازگشتی مصارف مختلف موی آلودگی منابع آب
زیرزمینی شده است .پیامدهای ثاقویه برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی ماقند قشست زمهین
و بیابانزایی ،پس از خشاشدن چاهها شدت گرفته اسهت (پوراصغرسهنگاچین .)1831 ،ایهران
سرزمینی خشا ،حاصل از اختالط کوه و کویر است که بهی

از قهیم آن را ارتفاعهات تشهکیل

داده و بیابانها در پستترین بخ های آن واقعند .عمده سکوقتگاهههای تهاریخی در ارتفاعهات
میاقی (میانبندها) بین دو وادی کوه و کویر قرار گرفتهاقهد (هاشهمی و همکهاران .)1894 ،ایهن
مکانگزینی قاشی از یایگاه متفهاوت آب در درازای تهاریخ ایهن سهرزمین و شهرایط ایتمهاعی-
بو شناختی فالت ایران بوده است .بیتویهی به این امر ،منجر بهه قاکارامهدی قظها مهدیریت و
بهرهبرداری منابع آب شده است که موی به تأخیراقداختن آمای

سرزمین 1بهرای قسهلههای

بعد خواهد شد .قسلهایی که منابع کمتر و فرصت محدودتری برای یبران خاا خواهد داشهت.
همچنین سرزمین ما بهشدت تحت تأثیر پیامدهای قاشی از بهکهارگیری روشههای شناسهایی و
ارزیابی قامناس

است که با ویهگیهای بو شناختی -ایتماعی سهرزمین مها ههمخهواقی قهدارد.
1. Land Use Planninig
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سرزمین در برقامهریزی توسعه ایران ،طی فرایند بومیشدن موف قبوده اسهت (عظیمهی

بلوریان .)1839 ،روشهای معمول ارزیابی محیطزیست (ارزیابی توان ،ارزیابی اثهرات و ارزیهابی
راهبردی) 2،محدودیتهای شناختی و کهاربردی فراواقهی دارقهد کهه قاشهی از عهواملی همچهون
پیچیدگیها ،عد قاعیتها ،تغییرات سریع ،بازخوردها ،اثرات تجمعی و ویود دسهتاقهدرکاران
مختلف است ).(Carpenter et al, 2005

مدیریت و بهرهبرداری پایدار منابع آب ،قیازمند سیاستگذاری و تهدوین راهبردههایی اسهت
که زیربنای پایداری فرایند حکمراقی سرزمین باشند .تدوین ساوح باالی تصهمیمگیهری منهابع
پایه و درقتیجه سیاستگذاری مدیریت و بهرهبرداری منابع آب هر سرزمینی قیازمند بهکارگیری
مباحث یدید در قال روششناسیهای یدید است .امهروزه زمینههههای رویکردههای قهوین در
ادبیات توسعه شکل گرفته است .توسعه پایدار با ادعای حل مسا ل توسعه در هزاره سهو مهورد
تویه یهاقی قرار گرفت تا قیازهای کنوقی یامعهه یههاقی را تهأمین کنهد ،بهدون آقکهه تواقهایی
قسلهای آینده را در برآوردن قیازهای خود به مخاطره افکند ( .)Henry, 2001فلسفه این دیدگاه،
ضرورت تویه به ابعاد سهگاقه توسعه اقتصادی ،پیشرفت ایتماعی و سالمت محیطزیست اسهت
( .)Gawor, 2008توسعه پایدار ،اشاره به الگویی دارد که در تالش است با الها از تجربهه گذشهته
ارتباط اقسهان بها محهیط طبیعهی ،قیازههای اقسهان را در چهارچوب تهوان محهیط پاسهخ دههد
) .(Edenhofer et al, 2012بسط مباحث یدید محیطزیستی که با بروز مسا ل حاد محیطزیسهتی
رواج یافههت ،ریشههه در روششناسههی اقتطههادی 8دارد

)1986: 43

 .(Albrecht,مفههاهیم یدیههد در

دهههای اخیر بهشدت با محیطزیست پیوقد یافته تا مرد یهان به ساختن محیطزیسهت بهتهر
ترغیه شهوقد ) .(Albrecht, 1986, 43توسهعه پایهدار منهابع آب قیهز اسهتبنا قبهوده و بهه شهکل
گستردهای با قظریههای قوین ،بهویهه تابآوری 4گرهخهورده اسهت )(Gibbs, 2009; Brand, 2009؛
زیرا منابع تابآور آب ،دارای ظرفیت کاه

پیامدهای قاشی از اخهتاللهها ،حمایهت از کیفیهت

محیطزیست و تأمین قیازهای اقسان در طوالقیمدت است ) .(Pahl-Wostl et al, 2005شایانذکهر
است که بخ

آب قسبت به سایر ابعاد سرزمین مطولهای بسیار تأثیرگذار و تأثیرپهذیر اسهت .بها

تویه به یایگاه آب در قظا برقامهریزی توسعه کشور ،قیازمنهد قگرشهی تحلیلهی بهر تهابآوری
منابع آب فالت ایران طی فرایند حکمراقی سرزمین هستیم .در این راستا ،اهداف ایهن پههوه
چنین است:
2. Environmental Capability Evaluation, Environmental Impact Assessment,
Strategic Environmental Assessment
3. Critical Methodology
4. Resilience
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 -شناسایی مواقع ،مسا ل ،فرصتها و مزیتهای پهی

روی قظها مهدیریت و بههرهبهرداری

منابع آب فالت ایران؛
 -تدوین راهبردهای افزای

تابآوری منابع آب برای سیاستگذاری فرایند حکمراقهی ایهن

سرزمین.
پیشینه پژوهش .یاوری ( ،)1813در مطالهای به تشریح ابهامات و عد قاعیتهای محهیط
بو شناختی کوهستان ،قارساییهای روششناختی برقامههریهزی و مهدیریت فضهای کوهسهتان،
مسا ل تحلیل محیطزیست کوهستان پرداخته و سسس پیشنهادههایی بهرای افهزای

اطمینهان

قسبی مدیریت و بهرهبرداری تلفیطی محیای کوهستان ارا ه کرده است .همچنهین وی (یهاوری،
 )1831در مطالهههای دیگههر ،بهها تویههه بههه اهمیههت آمههای

صهحیح در ایههران و تخریه شههدید

محیطزیست کوهستانها به دلیل بهرهبرداری قادرست ،به ارا ه مباقی و تعهاریف محهیطزیسهت
کوهستان ،تشریح وضعیت تحتفشار حمایتی آقها پرداخته است.
صالحی و پوراصغر سنگاچین ( ،)1833در مطالههای بها قگهاه تحلیلهی و بها اسهتفاده از روش
ستادی و مستندات و بر اسا

قظرات خود ،تحوالت برقامهریزی توسعه و سازمان فضایی کشهور

و مهمترین مسا ل فراروی سیاستها و برقامههای آمای

سهرزمین را بررسهی و پیشهنهادههایی

ارا ه کردهاقد.
صالحی و همکاران ( ،)1891در مطالهای با ارا ه تعاریف آسی پذیری و تابآوری با تویه به
چارچوبها و مدلهای ماالعهشده به تعیین و پیشنهاد ابعاد و مؤلفههای تابآوری محیاهی در
سکوقتگاههای شهری بر اسا

مدل شبکه علیت پرداختهاقد.

پریور و همکاران ( ،)1892در مطالهای با تویه به تفکر تابآوری و بعد از تعریف عوامل مؤثر
بر تابآوری محیطزیست شهری ،به تدوین چارچوب ارزیابی راهبردی طرحهای توسعه شههری
در مناط  1و  8شهرداری تهران پرداختهاقد .درقهایت راهبردهای مکاندار را در پهنه مورد قظر
برای حفظ و ارتطای فرصتهای مویود و بالطوه خدمات اکوسیستمی شهر بسط دادهاقد.
سعیدی و دارابی ( ،)1898در مطالهای ابتدا مروری بر تابآوری اکولوژیا و تابآوری منابع
آب صورت دادهاقد .سسس اصول پایداری اکولوژیا درخصوص تابآوری محیطههای خشها در
موایهه با کمآبی را استخراج کردهاقد .همچنین با تجزیهوتحلیهل فرصهتهها و محهدودیتههای
محدوده ماالعاتی ،راهکارهای عملی برای طراحی منظر در شرایط بحران آب را ارا ه کردهاقد.
صفایی و ملامحمدی ( ،)1892در مطالهای تاریخچه مناقشه آبی دریاچه ارومیه را بررسهی
و با استفاده از قظریه بازیها و تعیین محتملترین قتایج ممکهن ،بیهن ههایی راهبهردی بهرای
تصمیمگیری بهتر به تصمیمگیرقدگان ارا ه کردهاقد.
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آلمحمههد و همکههاران ( ،)1898در مطههاالتی در چههارچوب رویکههرد ارزیههابی راهبههردی
محیطزیستی و مدل قیروی محرکه ،فشار ،وضعیت ،اثر و پاسخ ،به شناسایی زقجیرههای علهت و
معلولی تخری سرزمین دریاچه ارومیه و سهسس بهه تهدوین راهبردهها و سیاسهتههای الز در
برقامهریزی و سیاستگذاری حکمراقی و مدیریت توسعه پایدار منابع سرزمین در آبریهز ارومیهه
پرداختهاقد.
کهریههزی ( ،)1898در پایههانقامههه کارشناسههی ارشههد بهها روش توصههیفی -پیمایشههی شههامل
پرسشنامه و تحلیلهای آماری به بررسی حکمراقی خوب در بهبود مدیریت آب کشور پرداختهه
است .به این ترتی که با هدف بررسی مؤلفههای حکمراقی خوب در بهبود مهدیریت آب کشهور
از مدلهای باقا یهاقی و سهازمان همکهاریههای اقتصهادی و توسهعه سهازمان ملهل متحهد و
مؤلفههای سیاستگذاری شفاف و علنی ،قظا اداری حرفههای ،پاسهخگویی مسهووالن و یامعهه
مدقی مشارکتی قدرتمند استفاده کرده است.
روش پژوهش .اعتبار تحطی به روش بهکار گرفتههشهده بهرای آن بسهتگی دارد

(Hubbell,

) .1965روششناسی یا مدل مناطی است که در آن از مباقی قظهری بهرای ههدایت تحطیطهات
استفاده میشود .قظریهها در تحطیطات قطه

ههدایتگر و راهنمها را در بههکهارگیری روشههای

مناس دارقد .هویت قظریه ،مسیر حرکت و چگوقگی استفاده از ابزارهای تحطی  ،بها اسهتفاده از
روششناسی و فلسفه تحطی  ،تعیین میگردد (فریادی .)3 :1898 ،امروزه روششناسی اقتطادی
در حال قفوذ هرچه زیادتر به مباحث ماالعاتی محیطزیست است ).(Albrecht, 1986: 43
حاضهر ،بها اسهتفاده از

این مطاله دارای قگاه تحلیلی و روششناسی اقتطادی اسهت .پههوه
روش گهردآوری 5و ماالعهات کتابخاقهههای -مهروری و همچنهین بههر اسها

قظهرات اسههتنباطی

قویسندگان اقجا شده است .بهاینترتی  ،مهمترین مواقع و فرصتههای قادیهده گرفتههشهده در
قظا مدیریت و بهرهبرداری منابع آب که در حال حاضر فراروی فرایند حکمراقی سهرزمین قهرار
دارد ،مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .این مطاله ،شه

بخه

اصهلی دارد .ابتهدا مبهاقی

قظری تفکر تابآوری در قظا های ایتماعی -بو شناختی بهعنهوان یکهی از یدیهدترین مبهاقی
قظری تفکر در علو محیطزیست معرفی شده است .در بخ

دو  ،وضعیت منابع و مصارف آب

و یهانبینیهای مؤثر بر قظا مدیریت و بهرهبرداری منابع آب یهان بیان شده است .در بخه
سو  ،موقعیت و شرایط بهو شهناختی -ایتمهاعی فهالت ایهران در ارتبهاط بها قظها مهدیریت و
بهرهبرداری منابع آب ،شناسایی و تحلیلشده است .این بخ  ،خود شامل چههار مرحلهه اسهت.
ابتدا موقعیت و شرایط کلی فالت ایران تشریح شهده اسهت .سهسس آب بههعنهوان عامهل اصهلی
5. Compilation
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شکلزایی سهرزمین و فضهایابی فعالیهت هها در فهالت ایهران معرفهی گردیهده اسهت .همچنهین
درآمیختگی عنصر آب با فرهنگ و تاریخ تمدن فالت ایران تحلیل شده است .درقهایت ،مطیها
و روش مناس ارزیابی سرزمین در فالت ایهران معرفهی شهده اسهت .در بخه

چههار  ،مواقهع

سیاستگذاری مدیریت و بهرهبهرداری منهابع آب کشهور در فراینهد حکمراقهی سهرزمین ،بیهان
گردیده است .در بخه

پهنجم ،بههمنظهور بهرونرفهت از قارسهاییهها و اسهتفاده از فرصهتهها،

راهبردهای ارتطای تابآوری منابع آب کشور بر اسها

مفهاهیم اساسهی تهابآوری ایتمهاعی-

بو شناختی ارا ه شده است.

 .1مبانی نظری تفکر تابآوری
مفهو بازگشتپذیری یا تابآوری ،قخستینبار بهرای ماالعهه قظها ههای بهو شهناختی توسهط
هولینههگ ( )1911معرفههی شههده اسههت

)et al, 2004

 .(Pickettتههابآوری ،مبتنههی بههر تفکههر

اقعاافپذیری و پایداری 6در شرایط عد قاعیت ،اختالالت و پویایی تغییرات است .این رویکرد
فراتر از مفهو ثبات و کشساقی( 1زمان الز برای بازگشت به توازن بعد از اختالل) است

(Brand

) .and Jax, 2007آشفتگیهایی طبیعت (ماقند سیل ،زلزله و خشکسالی) ،روقد تکامل و تهوالی آن
را تغییر میدهند .یا قظا تابآوری قهتنها به یذب و تحمل اختالل مجهز است ،بلکه میتواقد
تغییر ،توسعه ،قوآوری و سازماندهی مجدد داشته باشد .قطاه مطابل تابآوری را آسهی پهذیری
میقامند ) .(Friend & Moench, 2013تغییرات کوچا در قظا آسی پذیر ،تخری ایجاد میکند
)2006

 .(Folke,در شکل ( ،)1توپ ،وضعیت سیستم و ساح قیز ،قیروهای تغییردهنهده را قشهان

میدهند .گودالها ،وضعیتهای با ثبات (سهازماندههی شهده توسهط سهاختارها و عملکردههای
متطابالً تطویتکننده) هستند که تابآوری متفهاوتی دارقهد .تهابآوری یها وضهعیت بهه عهرض
گودال و شی آن وابسته است .شی  ،مطدار قیروی اختاللی مورد قیهاز بهرای تغییهر وضهعیت و
عرض گودال قیز مطدار تغییرات مورد قیاز قبل از اقتطال به وضعیت دیگر است ).(Peterson, 2000

6- Flexibility & Sustainability
7- Stability & Elasticity
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شکل  -1نمایش تابآوری سیستم در وضعیتهای متفاوت

انرژی بالقوه

وضعیت سیستم طی زمان
)(Wang et al, 2009

تابآوری بو شناختی ،مطدار تغییر یا اختالل مسب یایگزینی وضعیت یا بو سهازگان بهه
وضعیت دیگر است .این تابآوری ،مربوط به تواقایی بو سازگان برای حفظ سهاختار و عملکهرد

3

در موایهه با آشفتگیهای محیط است ) .(Holling, 2005تابآوری ایتماعی ،تواقایی یوامع برای
مطابله با اختالالت و فشارهای ایتماعی ،سیاسی و محیطزیستی است ).(Perrings, 2006

 .1-1تابآوری اجتماعی -بومشناختی
پیچیدگی به تنو و ارتباطات غیرخای اشاره دارد .اقابا پذیری بهه ظرفیهت تحهول و تواقهایی
یادگیری از طری تجربه مربوط است ) .(Angeler et al, 2011قظا ایتماعی -بو شهناختی ،یها
سیستم اقاباقی پیچیده است 9.درقتیجه پی بینهی الگهوی رفتهاری آن مشهکل اسهت
) .2012بر اسا

(Fryer,

دیدگاه اقسان در طبیعت ،یوامع اقسهاقی بها بهو سهازگانههای پیرامهون خهود

تلفی شده و ارتباط و تأثیرات متطابل دارقد ،تابآوری ایتماعی -بو شناختی ،اقعاهافپهذیری و
ظرفیت یذب اختالل و بازسازماندهی طی طوالقیمدت است ) .(Adjer et al. 2005در قظا ههای
ایتماعی -بو شناختی ،عناصر فرهنگی ،سیاسی ،ایتمهاعی ،اقتصهادی ،اکولهوژیکی بها یکهدیگر
تعامل متطابل دارقد؛ بنابراین قیازمند کلقگهری و تمرکهز بهر ارتباطهات ،تغییهرات ،بازخوردهها و
پویایی هستیم ).(Holling & Gunderson, 2002
 .1-1-1مفاهیم اساسی تابآوری اجتماعی -بومشناختی
ظرفیت تابیطی و سازگار 11:این ظرفیت ،در قظا های ایتماعی -بو شناختی با تطویهت حافظهه
در مطابل داق  ،قدرت یادگیری در مطابهل تجربهه ،تنهو  ،اقعاهافپهذیری ،قهوآوری و یامعیهت
8. Structure & Function
9. The Social Ecological Systems is a Complex Adaptive System.
10. Adaptive capacity
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مییابد .چنین قظامی ،پس از اختالل ،قادر به بازسازماندهی بدون کهاه

افزای

قابهل تویهه

در خدمات بو سازگان ،رفاه ،ارتباطات ایتماعی و روق اقتصادی خواههد بهود .در ایهن شهرایط
ویود ظرفیت تابیطی ،از گذار از آسهتاقه بهه وضهعیت غیرقابهل بازگشهت یلهوگیری مهیکنهد
).(Gunderson et al, 2010
حکمراقی تابیطی و سازگار 11:یامعه از سازمانها ،قهادها ،قهاقونههای رسهمی ،هنجارهها و
قواعد غیررسمی بسیاری ساخته شده است که یا سیسهتم حکمراقهی بهرای تعیهین چگهوقگی
عمل و تصمیمگیری یامعه را تشکیل میدهند .رویکرد حکمراقی تابیطی با شناسایی تعهامالت
سازماقی به ارتطای اقعاافپذیری راهبردههای مهدیریتی و یامعیهت مشهارکت دسهتاقهدرکاران
کما میکند ) .(Gunderson et al. 2010حکمراقی خوب (با ویهگیهای مشارکتی ،ایتما محهور،
مسوولیتپذیر ،پاسخگو ،شفاف ،اثربخ

و کارا ،عادالقه و یامع و پیرو قاقون) 12،فساد را حداقل

کرده ،دیدگاه اقلیتها و اقشار آسی پذیر را در تصمیمگیری بهحساب آورده و قیازههای حهال و
آینده یامعه را پاسخ میگوید ).(Sheng, 2004
چرخه تابیطی و سازگار 18:قظا های ایتماعی -بو شهناختی ،ماهاب شهکل ( ،)2از چرخهه
تابیطی چهار مرحلهای شامل (رشد سریع و بهرهکشی ،قگههداری ،رهاسهازی و فروپاشهی و بهاز
سازماندهی)

14

عبور میکنند .طی مراحل چرخه ،ساختارها (ماقند مطدار ذخایر تجمهع یافتهه)،

فرآیندها (ماقند دریه ارتباط ایزا) و درقهایت تابآوری و آسی پهذیری قسهبت بهه اخهتالالت،
تغییر میقماید .درقتیجه برای از دستقرفتن فرصتها ،باید بر اسا
حسا

زمانبنهدی مراحهل ،قطهاط

را پیدا و با اعمهال اقهدامات مهدیریتی ،سیسهتم را بهه ههدف مهورد قظهر ههدایت کهرد.

) .(Gunderson et al, 2010این چرخه حاوی دو بازخور کند (پیکانهای کوتاه) و سهریع (پیکهان-
های بلند) است که همزمان با هم پویا و فعالند .بازخور قخست رشهد و اقباشهت مهواد و بهازخور
دو برخالف اولی ،فروپاشی را میسر میکنند ).(Holling, 2001

11. Adaptive Governance
12.Participatory, Consensus oriented, Accountable, Responsive, Transparent,
Effective and efficient, Equitable, Inclusive and Rule of law
13. The Adaptive Cycle
14. Exploitation, Conservation, Release & Collapse & Reorganization
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شکل  -2چهار مرحله چرخه تطبیقی در نظام اجتماعی -اکولوژیکی
نگهداری

بازسازماندهی

رهاسازی و فروپاشی

رشد و بهرهبرداری

زیاد
سرمایه
ذخیرهشده
کم

قوی

ضعیف

ارتباط
)(Peterson, 2000

در مرحله رشد ،همه بهرهبرداران شرو به بهرهبرداری سریع میکننهد ،ارتباطهات ضهعیف و
سیستم تابآور است .به سمت مرحله قگهداری ،ارتباطات تطویتشده و مزیهت رقهابتی بهه قفهع
مییابهد .در

بهرهبرداراقی است که مطاو تر و سازگارتر هستند ،درقتیجه تنو و تابآوری کاه

مرحله فروپاشی ،اختالل از تابآوری سیستم تجهاوز کهرده ،سهرمایههها و ارتباطهات شهرو بهه
فروپاشی می کند و وضهعیت سیسهتم قاگههان بهه وضهعیت گهذار پرتهاب مهیگهردد .در مرحلهه
بازسازماندهی ،مرزهای سیستم و ارتباطات دروقی آن ،شکننده است و سیستم میتواقد توسهط
ورودیهای کوچا بازساماقدهی شود .خروج از چرخه در سمت چپ ،زمهاقی رخ مهیدههد کهه
سیستم ،به سیستمی با مناسهبات ارتبهاطی و تولیدکننهدگی متفهاوت تبهدیل شهود

(Peterson,

).2000
16

15

پاقارچی :این مفهو به معنی تعامالت بین مطیا های سلسهمراتبی تو در تو است و بهر
عد قاعیت و غیرقابلپی بینی بودن ارتباطات بین ایزای سیسهتم تأکیهد دارد .درك پویهایی
یا سیستم در یا مطیا

بدون تویه به ارتباطات با مطیا های باالتر و پهایینتهر غیهرممکن

است .مااب شکل ( ،)8چرخههای تابیطی در مطیا

زماقی -مکاقی کوچها بهرای متغیرههای

با تغییرپذیری سریع (ماقند یمعیت ،تراکم ،درامهد) بها چرخههههای تابیطهی در مطیها ههای
زماقی -مکاقی بهزر

بهرای متغیرههای بها تغییرپهذیری کنهد (ماقنهد خهدمات اکوسیسهتمی و

ارزشهای فرهنگی) تعامل دارقد ).(Holling, 2001
15. Panarchy
16. Nested hierarchical
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شکل  -3پنارکی در نظامهای اجتماعی -اکولوژیکی

)(Gunderson et al, 2010

وضعیتهای چندگاقه و آستاقهها 11:قظا های ایتماعی -بو شناختی ،معمهوالً بهی
وضعیت با ثبات دارقد .این وضعیتها ،بر اسا

ساختار و عملکرد ،تعریف و بر اسا

از یها
آسهتاقههها

تفکیا میشوقد .این قظا ها ،در معرض تغییرات تدریجی ،سازگاری پیدا میکنند ،اما بهواسهاه
تغییرات قاگهاقی ،مااب شکل ( ،)4به وضعیت متفاوتی پرش میکننهد .تهابآوری ،فاصهله بهین
وضعیت سیستم و آستاقه بحراقی است؛ بنابراین تابآوری با گذشهت زمهان در شهرایط مختلهف
ایتماعی و اکولوژیکی ،متفاوت خواهد بود )(Scheffer et al. 2001

شکل ( -)4عبور از آستانه و پرش به وضعیتی دیگر

)(Scheffer, et al. 2001

17. Alternate Stable States & Thresholds

شماره هشتادویا  /سال بیست و پنج  /زمستان 1895

155

 .2وضعیت منابع و مصارف آب در جهان
حدود یاسو یمعیت یهان با کمبود یدی منابع آب سالم و کافی روبهرو هستند .این قطصان
به افهزای

مسها ل بهداشهتی ،محهدودیت توسهعه ،تخریه محهیطزیسهت ،رکهود اقتصهادی و

محدودیت عرضه غذا در کشورهای درحالتوسعه ،بهویهه در مناط خشا و قیمهخشا یههان
منجر مهیشهود ) .(World Bank, 2006آب شهیرین منبعهی بها ماهیهت دسترسهی مناطههای در
حوضههای آبخیز است که با محدودیتهای فصلی ،قرخ تجدید آب زیرزمینی و قهرخ ذوب بهرف
همراه است .همچنین بهعنوان منبع و یاذب( 13به دلیل ظرفیت یذب و پهاالی

آلهودگیهها)،

سرمایهای منحصربهفرد است که میتواقد همه اقوا خدمات بهو شهناختی (تنظیمهی ،تولیهدی،
پشتیباقی و فرهنگی) 19را ارا ه دهد ) .(Wentworth, 2008از مجمو کل آبههای یههان ،حهدود
 91/4درصد ،آب شور دریاها و اقیاقو ها است .ذخایر آب شیرین فطط  2/6درصهد کهل حجهم
ذخایر آبهای یهان را شامل میشود که بخ

اعظم آن یخهای قابی و یخچالههای طبیعهی

( 1/93درصد) و آبهای زیرزمینی ( 1/59درصد) هستند .از مجمو آبهای کهره زمهین ،تنهها
 1/114درصد شامل آب مویود در یو ،رودخاقهها و دریاچهههها ،گیاههان و یهاقوران و رطوبهت
خاك است ) .(GEO 4, 2008با ویود اینکه بخ

عمده زمین را آب پوشاقیده ،بخ

کمهی از آن

برای بشر قابل استفاده است و برقامهریزیهای توسعه باید با تویه به این محهدودیت دسترسهی
صورت گیرد .توزیع این حجم محدود آب ،مناب با پهراکن

یمعیهت و قیهاز یوامهع قبهوده و

بسیار قامتوازن است .خاورمیاقه و شمال آفریطا با  5درصد یمعیت یههان 1 ،درصهد منهابع آب
تجدیدپذیر یهان و آمریکای التین و حوضه دریای کارا یه بها  3درصهد یمعیهت یههان81 ،
درصد منابع آب تجدیدپذیر یهان را داشتهاقد ).(World bank, 2006
کمبود منابع آب ،آثار بین المللی دارد .برخی کشهورهای کمربنهد خشها یههان ،قیازههای
فزاینده خود را با کهاه

سههم آب بخه

کشهاورزی و واردات غهالت تهأمین مهیکننهد؛ زیهرا

واردکردن غله کارامدتر از وارد کردن آب است

)2003

 .(Brown,فعالیتهای بشر طی دهههههای

اخیر ،به تشدید خشکسالیها و خشاشدن رودخاقهها و تاالبها منجر شده اسهت .ازیملهه آب
رودخاقههای آمودریا و سیر دریا در آسیای مرکزی به دلیل اسهتفاده بهیرویهه آب در باالدسهت
(کشورهای ازبکستان و ترکمنستان) برای تولید پنبه ،به دریاچه آرال قرسهیده اسهت (ظفرقههاد،
 .)1891شهرهای ماهیگیری قدیمی حاشیه دریاچه ،اکنهون در فاصهله  51کیلهومتری آن قهرار
گرفته ،شوری دریاچه از تحمل آبزیان فراتر و صهید مهاهی از میهان رفتهه اسهت

(Aladin et al,

18. Source & Sink
19. Regulation, Provisional, Supportive & Cultural Services
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) .2009در قیم قرن اخیر ،سفرهههای آب زیرزمینهی یههان ،بهه دلیهل عبهور از ظرفیهت تحمهل
بهرهبرداری ،قطصان یافته است .بیتردید کمیابی آب در خاورمیاقه و شمال آفریطا تشدید خواهد
شد و چال های اساسی را فراروی این کشورها قرار خواهد داد .بر اسا
 ،2141ایران ازیمله کشورهایی است که تن

پی بینی بهرای سهال

آبی آن در بحراقهیتهرین وضهعیت ممکهن قهرار

خواهد داشت ) .(WRI, 2015در قرن بیستم ،همزمان با افزای

یمعیت ،رشهد بههرهبهرداری آب

یهان تطریباً دو برابر رشد یمعیت بوده است .با آغاز قهرن بیسهتویکهم ،آهنهگ رشهد منحنهی
بهرهبرداری آب باویود سیر صعودی یمعیت یهان ،شی کندتری قسبت به قهرن بیسهتم دارد
که مربوط به توسعه اقتصادی ،فناوری و اعمال قواقین و مطهررات حفهاظتی آب اسهت

(Brown,

).2003
متوسط سالیاقه بارش کشور حدود  251میلیمتر است که یاسو متوسط یهاقی و قصهف
متوسط آسیا است .بی

از  11درصد همین مطدار قیز بهطور مستطیم تبخیر و تعهر مهیشهود
قزوالت بسیار قاهمگن است .برای مبال آبریز خزر

(سازمان مدیریت و برقامهریزی .)1834 ،پراکن

با  11/1درصد ساح کشور 13/1 ،درصد قزوالت و آبریز مرکهزی بها  51/6درصهد سهاح88/1 ،
درصد حجم قزوالت را به خود اختصاص داده است (مرکز آمار ایهران .)1836 ،قبهل از اقطهالب 11
سد ساخته شده بود .در سال  641 ،1892سد در حال بهرهبرداری 146 ،صهد در حهال ایهرا و
 581سد در دست ماالعه بوده است .فطط در آبریز ارومیه 111 ،سد (با مجمو حجم آب قابهل
تنظیم سالیاقه  4میلیهارد مترمکعه ) ویهود دارد (شهرکت مهدیریت منهابع آب ایهران1 .)1892 ،
میلیارد مترمکع

کسری آبهای زیرزمینی کشهور ،قشهان از فهرارفتن تخلیهه از تغذیهه اسهت.

بیشترین تراز منفی در آبریز ارومیه و بهی

از  8میلیهارد مترمکعه

بهوده اسهت (وزارت یههاد

کشاورزی و سازمان ینگلها و مراتع کشور.)1831 ،

شاخص قسبت استحصال آب به آب قابل استحصهال 21،از تطسهیم آب مصهرفشهده بهه آب
قابلدستر

به دست میآید .هرقدر این شاخص بزر تر باشد ،تن

 1-5درصد (عد تن
و بی

از  41درصد (تن

آبی) 5-21 ،درصد (تن

آبی بیشهتر اسهت .دامنهه

آبی کم) 21-41 ،درصد (تن

آبهی متوسهط)

آبی شدید) میباشند .متوسط این شهاخص طهی  1993-2111از 2

درصد در کاقادا تا  2211درصد در کویت متغیهر و بهرای ایهران برابهر  65درصهد بهوده اسهت

()1

) .(LPR, 2006شاخص بهرهوری آب 21،به ازای ههر واحهد تولیهد قاخهالص ملهی 22مطهدار آب
مصرف شده را قشان میدهد (برحس دالر بر مترمکع ) .مطهدار کهل ایهن شهاخص از  23/2در
20. Withdrawals –to-availability

21. Water Productivity
22. Gross National Product
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کشورهای با درآمد باال تا  1/3در کشورهای بها درآمهد پهایین در قوسهان بهوده اسهت (پوراصهغر

سنگاچین .)1831 ،متوسط این شاخص طی دوره  1931-2114در ایران برای کشهاورزی و کهل
به ترتی معادل  1/2و  1/6بوده است ) .(World bank, 2009شاخص بازده آبیهاری از مههمتهرین
شاخصهای مصرف آب است .بازده آبیاری ایران در سال  ،2115حتی قسبت به سایر کشورهای
در حال توسعه همسایه بسیار پایین و حدود  81درصد است (رستمآبهادی .)1833 ،بهویههه آقکهه
در کشور ما ،بخ

کشاورزی در مصرف آب ،سهم  92درصدی دارد ) (FAO, 2008شاخص سراقه

آب تجدیدپذیر قشان میدهد سهم هر فرد از منابع آب تجدیدشوقده در سال چهه مطهدار اسهت.
مطدار این شاخص از  25مترمعک در کشور مصر تها  33ههزار مترمکعه در کشهور کاقهادا در
قوسان است ) .(World bank, 2009این شاخص در کشور مها ،حهدود  5511مترمکعه در سهال
 ،1845حدود  1151مترمکعه در سهال  1835و بهرای افه  1411حهدود  1811مترمکعه
پی بینی شده است (پوراصغر سنگاچین .)1831 ،شاخص سراقه مصرف آب قشان میدهد که ههر
فرد بهطور متوسط چه مطدار آب در سال مصرف میکند .سهراقه مصهرف آب در ایهران در سهال
 ،2115قسبت به سایر کشورها در ساح باالیی قرار دارد .کشور ترکیه ،از سراقه مصرف کمتهر از
قصف سراقه مصرف ایران برخوردار بوده است (رسهتمآبهادی .)1833 ،قطصهان ایهن شهاخصهها از
قارساییهایی در مدیریت و بهرهبرداری منابع آب کشور و قواقصی در فرایند حکمراقی سهرزمین
حکایت دارد.
 .1-2جهانبینیهای مؤثر بر نظام مدیریت و بهرهبرداری منابع آب جهان
بر اسا

خط شناختشناسی 28توسعه علو  ،سه قو یهانبینی و ادراك قسبت به تعامل اقسان
24

و طبیعت ویود دارد ) (Wu & Hobbs, 2002که ساماقدهی فضایی فعالیتهها و رفتهار اقسهان را
متفاوت میقماید .این یهانبینیها که هم روش متفاوت ارزیهابی مهیطلبنهد و ههم بهر قتیجهه
ارزیابی تأثیر گذارقد ) ،(Ndubisi, 2002به شرح زیر هستند:
 -1اقابا ارادی ،همراه با محدودیت بهرهبرداری به فرصتهای مشهود و قابل دستر ؛
 -2اقابا ایباری ،با هدف حداکبرسازی سود و سرمایه ،همراه با مالحظات استمرار امکهان
بهرهبرداری؛
 -8اقابا ارادی و مبتکراقه مبتنی بر اکتشاف هوشمنداقه طبیعت و یادگیری از بازخوردها،
با هدف بطا و سرزقدگی.

23. Epistemology
24. Spatial organization
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ساماقدهی دیرینه بهرهبرداری منابع فالت ایران از قو سو  ،خودیوش بوده که طی تجربهه
(آزمونوخاا) به داق

بومی منتج شده است .اههالی بهومی ،قارسهاییههای سهرزمین کهمبهازده

کوهستاقی و کویری را اکتشاف و با ابتکار به مزیت قسبی تبدیل کردهاقهد .مشهارکت و احسها
تعل به سرزمین ،توان بو شناختی را ارتطا و منابع را با عملکرد باالتر از معمهول تخصهیص داده
است

)1995

 .(Zonneveld,تویه دیرین به سه خصوصیت بارز طبیعی فهالت ایهران شهامل ابعهاد

زماقی -مکاقی دسترسی به منابع ،ارتباطات عمودی بین کمربندهای ارتفاعی و ارتباطهات افطهی
بین بو سازگانهای یا کمربند ارتفاعی و عد تجهاقس سهاختاری 25،منجهر بهه تلفیه پایهدار
توسعه -حفاظت میشده است ).(Yavari, 2003

 .3موقعیت و شرایط بومشناختی -اجتماعی فالت ایران
مواقع و مزیتهای شرایط ایتماعی -بو شناختی فالت ایران ،طی قرون متمهادی سهب ایجهاد
قگرش و الگوی معیشتی شده است که قظا مدیریت و بهرهبرداری متفاوتی قسبت به سایر قطاط
یهان بهویود آورده است .این قظا سازگار دیرین که تا حدود زیادی در دههههای اخیهر قهابود
شده است ،مطیا ها و روشهای ارزیابی متفاوتی را میطلبد .اینها بهه تبیهین شهرایط خهاص
فالت ایران میپردازیم.
 .1-3موقعیت و شرایط کلی طبیعی فالت ایران
سرزمین ایران ،یا بیرونزدگی بسیار چینخورده ،یوان ،فعال و لرزهخیز است .ایهن سهرزمین
در ابتدا بخشی از دریای تتیس بوده است که طی کوهزایی دوران چهار زمینشناسی به فالتی
مرتفع و کاسهماقند تبدیلشده است (مطیمی .)1839 ،اقلیم خشا و قیمهخشا بر بخ

اعظم

کشور ایران حاکم است؛ زیهرا بهین دو عهرض یغرافیهایی  25تها  41دریهه شهمالی قهرار دارد.
محدوده بین این دو عرض در هر دو قیمکره شامل کمربند خشها و اغله بیابهانههای یههان
است .فالت ایران هر دو خشهکی مناطههای و غیرمناطههای 26را دارا اسهت؛ چهون ههم در ایهن
کمربند واقع است و هم ارتفاعات بلند از قفوذ یبهههای کمفشار و مرطوب به داخل یلهوگیری
میکند (تریکار .)1869 ،ایران در قلمرو اقلیم پرفشار و ین حاره بوده و تنهها رشهتهکهوهههای
البرز و زاگر

و کوههای مرکزی سب تعدیل وضعیت یوی آن قسبت به بیابانهای ههمعهرض

شده است (قا می و همکاران .)1891 ،بی

از  31درصد کشور ایران را فهالت مرتفهع ایهران در

برگرفته است و تنها سواحل شمال و ینوب کشور ،یلگههای پست هستند (زمردیهان.)1831 ،

& 25. Time-space dimension of resources, Vertical & Chorological connectivity
Macro-Heterogeneity
26. Regional Aridity & Non-Regional Aridity
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مهمترین ویهگی که قواحی خشا غیرمناطهای فالت ایران را متمایز و شهکلدههی مهیقمایهد،
همیواری کوهستانهای مرتفع برفگیر با سرزمینهای پست است .صعود هوا و قزول بهاران در
کوهستان به حضور آبراههها در دشتهای خشا اقجامیده است (تریکار .)1869 ،گستره وسیع
ویهگیهای ارتفا  ،بارقدگی و دما از شمال غرب به ینوب شر فالت ایران ،سب حضور شرایط
و اقلیمهای متنو یخچالی تا بیاباقی در این سرزمین شده است.
 .2-3آب ،عامل اصلی شکل سرزمین و فضایابی فعالیتها در فالت ایران
در فالت ایران شکلگیری عوارض زمین ،متأثر از یریاقات پویای آب و باد بوده اسهت

;(Forman

) .1999دسترسی به آب ،عامل اصلی بروز توان توسهعه و ویهود آن مسهب برقهراری ارتباطهات
منشأ -مطصد ،اقتطال مواد ،اقرژی و حیات است ) .(Fischer, 1968مااب شکل ( ،)5فهالت ایهران،
ش

آبریز اصلی( )2شامل آبریزهای فرعیتر و حوضههای آبخیهز متصهل دارد .عمهده آبریزههای

فرعی بسته بوده و یریان فصلی سیالبی آقها رسوبات را از کهوه تها کهویر فاقهد زهکشهی حمهل
میکنند.
شکل  -5آبریزهای اصلی (سمت راست) و آبریزهای فرعی (سمت چپ) ایران

(شرکت مدیریت منابع آب ایران)1892 ،
این رسوبات بر اسا

وزن ،دبی و شی در فواصل معینی قشسته و رخسارهههایی پیوسهته،

غیرمتجاقس ،دایرهای و متحدالمرکز را بههویهود آوردهاقهد .ایهن سیسهتم ههمبسهته باالدسهت-
پاییندست ،باید مالك شناسایی و ارزیابی سرزمین باشد؛ زیرا توان توسعه اراضهی ،متناسه بها
دسترسی به منابع طبیعی از گرادیاقت ارتفاعی برخوردار است .این واحدهای شکلشهناختی آب
و زمین 21،کمربندهای ارتفاعی زیر را دارقد:

27- Hydro-Geomorphologic
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باالبند شامل :سرزمینهای کوهستاقی و تسه ماهورها که منشهأ یریاقهات اسهت و فرسهای
مکاقیکی و هوازدگی دارد.
23

میانبند شامل دشت سرها :به ترتی سرزمینهای دارای مخروطافکنه و آواره داقهدرشت
کوهسایهها با خار سیل (دشت سر لخت) ،سرزمینهای دارای رسوبات قلهوهسهنگی بها رسهوبات
ماسه و ر
زهک

(دشت سر باز) و سسس سرزمینههای دارای رسهوبات آبرفتهی مسهاح ریزداقهه بها

مناس (دشتسرپوشیده)
پایینبند شامل :کویر فاقد زهکشی با اقباشت امالح که توسط یریاقات باد همگن شهده ،آب

زیرزمینی در عمه اقهدك و در مرکهز دریاچهه ماقهدابی یها پالیها 29اسهت

)1968

 .(Fisher,ایهن

رخسارهها در شکل ( ،)6قمایان است.
شکل  -6ساختار سیستم باالدست -پاییندست در فالت ایران

(احمدی)1835 ،
کوهسههتان منشههأ اصههلی منههابع آب و مرکههز ثطههل مههدیریت سیسههتم هههمبسههته باالدسههت-
پاییندست است .به دلیل محدودیت و آسهی پهذیری کوهسهتان ،اولویهت آن در برقامههریهزی
حفاظت است و بهرهبرداری ،فطط در فعالیتهای غیرتولیدی (تحطیطات ،گردشگری ،آبخیزداری)
28. Glacis
29. Playa
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و تولیدی سبا (زقبورداری ،دامداری کوچ روقده) اقجا میشود .دشتسرها محل مصرف منابع،
سکوقت ،کشاورزی ،آبخوانداری و مسیر ارتباط باالدست با پاییندست میباشهند .کهویر مطصهد
قهایی یریاقات و پیامدهای توسعه باالدست است و قخستین قشاقههای تخری سرزمین را قشان
میدهد ،از اینرو باید مورد پای

پیوسته قرار گیرد (یاوری و همکاران .)1891 ،در فالت ایران،

برقامهریزی سنتی استفاده از سرزمین ،مبتنی بر سیستم همبسته کوه -کویر بوده است .استطرار
کاربریها ،همواره در فواصل معینی بر اسا

توان و آسی پذیری کمربنهدهای ارتفهاعی ،سهب

میشد تا از کمبودها و سواقح ایتناب و از مزیتهای قسبی حداکبر بهرهبرداری شهود .ابهداعاتی
ماقند یابهیایی زمانبندیشده بهرهبرداریها بهصورت فرصتطلباقه در اقابا با عهد تجهاقس
ساختاری و ابعاد زماقی -مکاقی دسترسی به منابع شکل گرفت .فرصتهای معیشتی یایگزین و
متنو در سیستم مزرعهداری و تلفی کاربریههای کوچها و پراکنهده ،شهرایط پویها و پایهدار
ایتماعی ایجاد کرد (یاوری 1831 ،و .)Klink & Jolly, 2008
 .3-3درآمیختگی عنصر آب بافرهنگ و تاریخ تمدن فالت ایران
تمدنها در سرزمینهای خشا و قیمهخشا در واکنشی طبیعی بهسوی زقدگی آبسهاالراقه

81

حرکت کردهاقد .در یوامع آبساالر ،بارش باران قاکافی ،قامنظم و سهیالبی اسهت ،بنهابراین دوا
با تکیهبر روشهای مدیریت و بهرهبرداری آبهای زیرزمینی بوده است .تأکید این تمدنهها ،بهر
حکمراقی و مدیریت کشاورزی بوده است .همکاری یمعی در تدارك و حفاظت آب ،تحت

قط

قظارت تطویمشده و رهبری برقامهریزیشده بوده است .این تمدنها در شمال آفریطا ،خاورمیاقهه،
شمال هند ،چین و آمریکای ینوبی ظهور یافت .در این میان ،فالت ایران تمدن آبهای پنههان
قامیده شده است (ویتفوگل .)1892 ،طی تاریخ ،حضور آب با فرهنگ ما درآمیختگی معنهاداری
داشته است .از دوران هخامنشی ،آب با قواعد دقی توسهط کدخهداها ،میهرابهها و زیردسهتان
توزیع شده است .پادشاهان سعی بر افزودن رودخاقههای مهم (سهیحون و ییحهون تها دیلهه و

فرات) به قلمرو خود داشتهاقد .داریوش بهزر

در کتیبههاش دعها مهیکنهد کهه اههورامزدا ایهن

سرزمین را از لشگر دشمن ،خشکسالی و دروغ پا

دارد (زرینکوب.)1814 ،

راهحلهای پایدار به مسوله کمآبی به بهترین ویه قهزد خهود یوامهع هیهدرولیا اسهت .در
سرزمینهای خشا ،ارتباط اقسان با طبیعت ،قابلیت بهرهبهرداری اغله منهابع و تهوان توسهعه
سرزمین با محدودیت منابع آبی مشروط و عجین شده و ارتباط آب رو و زیهرزمین حفهظ شهده
است

)1992

 .(UNESCO,بهرهبرداری آب زیرزمینی در ایران با بهرهبرداری محهدود از چهاهههای

دستی آغاز شد .ایراقیهان باسهتان ،قارسهایی خشهکی سهرزمین را بها قنهات ،بههعنهوان زیربنهای
30. Hydrocratic
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شهرقشینی ،مظهر مشهارکت و هویهت فرهنگهی یبهران کردقهد .همکهاری مهالکین باالدسهت-
پاییندست ،سب شد تا قناتها در قگههداری ،اقتطهال و تخصهیص آب بهدون تبخیهر قطه

بهه

سزایی داشته باشند .امروزه با گذشت چند هزار سال از اخترا قنهات ،هنهوز در بخه ههایی از
فالت ایران استفاده از قنات رایج است .آب قنات با قیروی ثطل کوهدشت و از الیهههای سهاحی
آبخوان و به میزان توازن بیالن آبی برداشت میشود .فنهاوری چهاه عمیه در دهههههای اخیهر،
موی تغییرات شدید قظا مدیریت و بهرهبرداری منابع آب شد .خشکسالی تأثیر فوری بر چاه-
ها قدارد ،اما درقهایت با افت شدید آب زیرزمینی ،منجر به تن

بهرهبرداران میگردد (حسهنی،

 .)1891امروزه مهایرت اهالی به علت تخری سرمایههای غیرقابهلیبهران طبیعهی -فرهنگهی،
موی

روقد قهطرایی کویریشدن ،اختالل تهوازن آبشهناختی سهرزمین ،خشهکیدن قنهاتهها،

رهاشدن مراکز اصلی کشاورزی و تشدید فرسای

و گردوغبار شده است.

 .4-3مقیاس و روش مناسب ارزیابی سرزمین در فالت ایران
سرمایهگذاری شدید صنعتی در اروپا ،سب توسهعه قاهماهنهگ و تضهاد طبطهاتی شهد .در ایهن
شرایط ،آمای

سرزمین با هدف برقراری عدالت در رفاه اقتصادی مارح شد .آمهای

سهرزمین

در اروپا در بستری بهویود آمد که درواقع ،قیازمند برقراری مجدد تعادلی بود که پس از اقطهالب
صنعتی برهمخورده بود .در اروپا ،اغل سرزمینها ،معتدل ،هموار ،متجاقس و بدون مسوله کهم-
آبی بوده و یوامع آقها دارای هدف حداکبرسازی سود بودهاقد ) .(Naveh, 2007این ویهگهیهها بها
سرزمین ما مغایر است؛ در حالی که روشهای ارزیهابی در فراینهد برقامههریهزی اسهتفاده از ههر
سرزمین باید متناس

با محتوا و بستر آن باشد .پاسخگوبودن آمهای

سهرزمین بهه همهاهنگی

روشهای شناسایی و ارزیابی سرزمین با ویهگیهای بو شناختی -ایتماعی آن سرزمین وابسهته
است

)2008

(Wentworth,؛ در حالیکه در اقتطال تجربه آمای

سرزمین از اروپا به ایران ،اقسجا

آن فروپاشید و بومی قشد (عظیمی بلوریان.)1839 ،
شناسایی و ارزیابی سرزمینهای مختلهف و سهاماقدهی توسهعه آقهها ،قمهیتواقهد از الگهویی
یکسان پیروی کند .روششناسی آمای

سرزمین مویهود در ایهران ،تجربهه کهافی در راسهتای

توسعه قدارد و به شرایط مویود و علت حضور تاریخی کهاربریهها ،اختیهار و خواسهت مالها و
قیازهای روقد توسعه تویه قکرده است .خصوصیات بو شهناختی -ایتمهاعی ایهران باعهث شهده
است که روشهای ارزیابی توان توسعه معمول یههان ،تضهادهایی در پاسهخگویی بهه قیازههای
برقامهریزی استفاده از سرزمین داشته باشد .شناسایی سرزمین چهار فصل ما کهه ابعهاد زمهاقی-
مکاقی دسترسی به منابع آن ،ییال و قشال را میسر کرده است ،قیازمنهد مشهاهدات در چنهد
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طی فصول است (یاوری و همکاران .)1891 ،در ایهن شهرایط ،پهای

مسهتمر

)2002

،(Wristen,

روقد حدود قابل قبول تغییرات 82توسط قشاقهههای قزدیهاشهدن بهه آسهتاقه

بهمنظهور شهناخت ،مرمهت ،حفاظهت و بههرهبهرداری از شهبکهههای حیهاتی و زیرسهاختههای
بو شناختی 88سرزمین ماقند آبخوانها ،رود -درهها ،تاالبها و مسیرهای کوچ و همچنین تداو
فرایندهای شکلزایی مهمتر است.
روشهای ارزیابی توان توسعه معمول یهان ،برخی سرزمینهای ما را فاقهد ههر قهو تهوان
توسعه میداقد درحالیکه سکوقتگاههایی در آن سهرزمینهها ،در تهأمین قیازههای اههالی خهود
پایدار بودهاقد .این تطلید قاشی از بیتویهی به مطیها

متفهاوت مهورد قیهاز بهرای برقامههریهزی

استفاده از سرزمین در مناط دارای خشکی غیرمناطهای ماقند فالت ایران و تصمیمگیهری بهر
اسا

شرایط میاقگین است .قادیدهگرفتن عهد تجهاقس سهاختاری سهرزمینههای ههمبسهته و

تصمیمگیری بر اسا

میاقگین در مطیا

مناطه یا آبخیز بهیای شرایط مطیا

دسترفتن مزیتها و فرصتهای پراکنده میاقجامد

)2010

محلهای ،به از

 .(Farina,بهطور مبهال تهاریخ دشهت

وسیع یزد -اردکان ،حضور پایدار یوامع اقساقی را در شهرایای قشهان مهیدههد کهه بهر اسها
ارزیابی متداول یهان ،فاقد توان توسعه است؛ زیرا روشهای ارزیابی توان توسعه معمول یههان،
بارش میاقگین سالیاقه این دشت ( 25میلیمتر) را مالك ارزیابی قرار میدهند .درحالیکه بارش
در قسمتهای مختلف این سرزمین بین تطریبهاً صهفر و بهاالتر از  511میلهیمتهر متغیهر اسهت
(یاوری و همکاران.)1891 ،
در فالت ایران ،توان سرزمین را همواره با میزان دسترسی به آب میسنجیدهاقد .درحالیکه
در روشهای ارزیابی توان توسهعه معمهول یههان بهه دلیهل قهدرت یابههیهایی آب ،ایهن امهر
فراموش شده است .مفروضهای رهیافت بو شناسی سرزمین 84،استطالل ریاضی عوامل محیط و
استطالل فضایی واحدهای برقامههریهزی اسهت ) (Behnke & Scoones, 1992کهه بها ویهگهیههای
بو شناختی -ایتماعی فالت ایران در تضاد است .تفکیا سرزمینههای فهالت ایهران بهه واحهد
شکل زمین (بر اسها

شهی  ،یههت و ارتفها ) مناسه قبهوده و مطیها

بهو سهازگان ،بهرای

برقامهریزی استفاده از سرزمین ما کافی قیست؛ بنابراین سرزمینهای همبسهته فهالت ایهران یها
همان آبریزهای بسته ،باید بهعنوان واحد برقامهریزی اسهتفاده از سهرزمین بهر اسها

رهیافهت

31. Multi Scales
32. Limits To Acceptable Change
33. Ecological Infrastructure
34. Land ecology

 164تحلیلی بر تابآوری منابع آب در فرآیند حکمراقی سرزمین فالت ایران
بو شناسی سیمای سرزمین 85در قظر گرفته شود .بهعالوه سیمای سهرزمین طبیعهی و سهیمای
سرزمین فرهنگی با مطیا

آبریزههای بسهته فهالت ایهران ههمپوشهاقی بهاالیی دارد .در چنهین

مطیاسی ،با تویه به سه خصوصیت بارز طبیعی فالت ایران ،پایداری سرزمین بهی

از پایهداری

مجمو ایزا است و به فراپایداری و اقسهجا  86منهتج مهیشهود ) .(Forman & Godron, 1987بهه
دلیل ویهگیهای بو شناختی -ایتماعی فالت ایران ،باید ماالعات شناسایی و ارزیابی سهرزمین
در سه مطیا

زیر اقجا گیرد:

مقیاس خرد و محلهای :ماالعه یا اکوسیستم و عوامل آن با تویه به همبستگی دروقهی
و متطابل این عوامل؛
مقیاس میانی یا سییمای سیرزمین :ماالعهه یها کمربنهد ارتفهاعی مرکه از چنهدین
اکوسیستم با تویه به ارتباطات افطی؛
مقیاس کالن یا منطقهای :ماالعه کل سیسهتم ههمبسهته آبریهز مرکه از چنهد سهیمای
سرزمین با تویه به ارتباطات عمودی باالدست -پاییندست.

 .4موانع سیاستگذاری نظام مدیریت و بهرهبرداری منابع آب کشیور در
فرایند حکمرانی سرزمین
رویههارویی بهها مسهها ل بههدخیم 81،بهها ابعههاد مختلههف (تههاریخ ،یامعهههشناسههی ،اقتصههاد ،فرهنههگ،
محیطزیست و همچنین سیاست) مرتبط است که بدون رویکهرد محتاطاقهه 83و درك مشهترك
میان دستاقدرکاران رفع قخواهند شد ) .(Balint et al, 2011کمآبی ،تحت تأثیر موقعیت اقلیمهی
ایران ،طبیعی است .مسوله مربوط به بحران آب و از سنخ حکمراقهی 89اسهت (فاضهلی.)1894 ،
حکمراقی ،فرایند تصمیمگیری و ایرا توسط همه دستاقدرکاران (حکومهت ،بخه

خصوصهی،

قهادها و یامعه مدقی) است .اهر توسعه کشورهای درحالتوسعه ،دولت است کهه مشهروعیت و
دوا قظا اداری و دیوانساالری 41آن ،قیازمند اقتدار قاقون و بریستگی قط

مرد در اداره امور

یامعه است (فطیهی و داقاییفرد .)1891 ،در دهههای اخیر ،تصمیمگیری کشهور در بخه

آب

بدون ایما و مشارکت دستاقدرکاران و اهالی اقجا شده است .بهمنظهور آسهی شناسهی قظها
مدیریت و بهرهبرداری منابع پایه سرزمین ،میتوان به تاریخ حکمراقی کشور ،مرایعه کرد.

35. Landscape Ecology
36. Metastability & Integrity
37. Wicked Problem
38. Precautionary approach
39. Governance
40. Bureaucracy
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ایران دارای غنیترین سابطه حکمراقهی اسهت .پهار هها در امسراتهوری هخامنشهی ،دولتهی
آزادمن

قسبت به اقوا گوقاگون با قلمرو چندملیتی بودقد .شایستهساالری ،تجارت آزاد ،قهاقون

همگاقی ،قظا قضهایی و قظهارت سهالم در ایهن محهیط گسهترده و متنهو  ،بهه ثبهات اقجامیهد.
امسراتوری ساساقی این دیوانساالری را توسعه داد .خلفای عباسی و سسس سلسله صهفوی آن را
اقتبا

کردقد .یلوگیری حکومت مستبد قایار از شکلگیری این قظا اداری کارامد ،منجر بهه

عط ماقدگی ما از غرب شد .در دهههای اخیر ،مدیریت دولتی ایران با بحران هویت روبهرو شده
است (فطیهی و داقاییفرد .)1891 ،بحران آب محصول پیشرانهای 41سیاسی -ایتماعی است کهه
فرایند حکمراقی سرزمین را در پنج دهه اخیر قاپایدار ساخته است .ازیمله مهمترین رویههههای
منجر به بروز بحران و قارساییهای سیاستگهذاری مهدیریت و بههرهبهرداری منهابع آب کشهور،
میتوان موارد زیر را برشمرد:
 -قبود روششناسی بومی آمای

سرزمین در ایران که به دلیل تطلید از روشههای معمهول

ارزیابی توان توسعه یهان به پیامدهای فزاینده اقجامیده است؛
 فطدان برقامهریزی و مدیریت یکسارچه منابع پایه سرزمین در مطیاکه به دلیل ویود مناطهبندیهای متعدد بر اسا
 -تکیهبر سیاست قا

دستگاههای همبسته

اهداف متفاوت دستگاههای دولتی است؛

رشد ،به دوقابیشدن فضای کشور در ابعاد شهرقشینی ،کشهاورزی

و صنعتی اقجامیده است (صالحی و پوراصغر سنگاچین ،)1833 ،عد تعادلهای مناطههای توسهعه
به تمرکزگرایی و مهایرت به شهرها و کالنشهرها و افزای

فشار بر منابع آبی با تبدیل فزاینده

اراضی کشاورزی به مسکوقی و کشت دیم به آبی اقجامیده است؛
 محوریشدن اقتصاد کشاورزی در قظا برقامهریزی توسعه ،منجر به بیتهویهی در ایجهاداشتغال صنعتی شده است .عد ارتطای بهرهوری و فناوری آبیاری سب

فشار فزاینده بهر منهابع

آبی برای زیر کشتبردن اراضی بیشتر شده است؛
 تفکر اشتباه خودکفایی در تولید اقوا محصوالت کشاورزی بهیای تطویم زراعهی و تعیهینالگوی کشت مناس برای کاه

مصرف آب ،منجر بهه تولیهد محصهوالتی آببهر و فاقهد ارزش

افزوده شده است؛
 اصالحات اراضی ،سب از همپاشیدن یکسارچگی اراضی و قظها مشهارکتی تولیهد ،حهذفمدیریت مطتدر ارباب ،قابودی قناتها ،افزای

تصاعدی قاعات زمین بها قهاقون ارو و درقهایهت

غیراقتصادی شدن کشاورزی گردیده است؛

41. Driving Forces
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 دولتیبودن تصمیمگیری و اختیار مسووالن قظا دیوانساالری در صهدور مجهوز و میهزانبهرهبرداری منابع آب ،منجر به تلطی سدسازی و اقتطال بهین حوضههای آب بههعنهوان هویهت و
هدف (بدون توییهات کافی فنی ،اقتصادی و محیطزیستی) و پیچیهدن قسهخهای واحهد بهرای
مدیریت منابع آب کشور شده است؛
 تصدیگری و تسهیلگری دولت در امر تولید با تخصیص یاراقه و قاکارامدی قظا مالیهاتیو قیمتگذاری آب و اقرژی ،سب اقتخاب پمساژ آب از سفرههای زیرزمینی بهعنوان سهادهتهرین
روش توسعه فعالیتهای کشاورزی شده است؛

 عد قظارت بر حفر چاههای عمی و کمبود اعتبار آبخوانداری کهه قاشهی از برداشهت دردشتهای ممنوعه است منجر به تخصیص سرمایه بی ازحد به مدیریت آبهای سهاحی شهده
است؛

 -قبود ساماقه ملی اطالعات مکانمند و ح مالکیهت اشهتراك آقهها ،بههویههه در بخه

آب

زیرزمینی ،به کمبود اطالعات برای برقامهریزی توسعه دامن زده است؛

 ضوابط و استاقداردهای کیفی آب بهصورت مناطهای برای برونریز کاربریها ،تدوینقشدهاست .همچنین دولتیبودن صنایع عمده کشور ،امکان برخهورد بها صهنایع فاقهد ضهوابط کیفهی
پساب خرویهی را مشهکل مهیکنهد .بههعهالوه ،قظهارت مسهتمر و پهای

مناسهبی بهر رعایهت

استاقداردهای مویود ،ویود قدارد.

 .5راهبردهای ارتقای تابآوری نظام مدیریت و بهیرهبیرداری منیابع آب
کشور
تعدیل بحران آب و یلوگیری از تشدید آن ،قیازمند خل و بسط راهبردهای تابآوری اسهت تها
مسیر اصالحات در قظا مدیریت و بهرهبرداری منهابع آب کشهور ،پایهدار شهود .از ایهنرو ،بایهد
راهبردهای ارتطای تابآوری قظا ایتماعی -بو شناختی مدیریت و بهرهبرداری منابع آب کشور
در فرایند حکمراقی سرزمین تدوین شود .این راهبردها را بر اسها

مفهاهیم اساسهی تهابآوری

ارا ه میکنیم.
راهبردها بر اساس مفاهیم چرخه تطبیقی و پنارکی
هر قظا ایتماعی -بو شناختی ،تحت تأثیر تعامالت ،مراحل و فرایندهای مطیها ههای متنهو
است .بهمنظور ارتطای این ابعاد تابآوری منابع آب ،راهبردهای زیر پیشنهاد میشود:
 -شناسایی و ارزیابی سرزمین در سهه مطیها

کهالن (آبریهز بسهته) ،میهاقی (کمربنهدهای

ارتفاعی) و سسس خرد (بو سازگانها) با تویه به ارتباطات عمودی و افطی سرزمین و ارتباطهات
ایزای بو سازگان؛
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مناطهای به مطیها

محلهای و عد سادهسازی بی ازحد تعامالت پیچیده و پویای محیطزیست؛
 شناسایی یهانبینی ،ادراك فضایی و فرهنگ کهن اقسان در تعامل با طبیعت فالت ایهرانو ارتطای علمی و عملی آن بهمنظور اخالقیکردن رفتار اقسان امروزی طی دریافهت بهازخورد از
طبیعت ،ابتکار عمل فردی و سسس پشتیباقی آن توسط یامعه.
راهبردها بر اساس مفهوم وضعیتهای چندگانه و آستانهها
آستاقه سیستم همان فاصلهای است که وضعیت سیستم با بروز اختالل به وضعیت دیگهری
تبدیلشده است .بهمنظور افزای

فاصله آستاقهای تهابآوری منهابع آب ،راهبهرد زیهر پیشهنهاد

میشود:
تطویههت قظهها پههای

مسههتمر بههر اسهها

حههدود قابههلقبههول تغییههرات شههرایط سههرزمین و

بهرهبرداریها با اقتخاب قشاقهههای قزدیهاشهدن بهه آسهتاقه در رویکهرد محتاطاقهه بههمنظهور
ساماقدهی ،مرمت و حفاظت شبکههای حیاتی زیرساختهای طبیعی سرزمین.
راهبردها بر اساس مفهوم ظرفیت تطبیقی
برای بیشترکردن ظرفیت سیستم قسبت به اختالالت ،احیای تنو در اشکال مختلف سهاختاری
و عملکردی الز است .بهمنظور ارتطای این بعد از تابآوری منابع آب ،راهبردهای زیر پیشهنهاد
میشود:
-تدوین مدل ارزیابی توان هر سرزمین بر اسا

ابعاد زمهاقی -مکهاقی دسترسهی بهه منهابع،

ارتباطات عمودی و افطی در سیستم همبسته و عد تجاقس ساختاری سرزمین؛
-تضمین بهرهبرداری محدود و فرصتطلباقه عشایر طی یابهیاییها بر اسا

ابعاد زمهاقی-

مکاقی دسترسی به منابع؛
-کاه

سهم عرضه آب به بخ

کشاورزی با تعدیل کاربری کشاورزی ،به ویهه کشهت آبهی

برحس ظرفیت هر سرزمین؛
-بازقگری یدی در الگوی توسعه مبتنی بر منابع طبیعی برای کاه

وابستگی معیشتی بهه

سرزمین توسط کارآفرینی و اشتغال در سایر بخ های دارای مزیت قسبی ماقند کس وکارهای
سبز ،اقرژیهای قو ،بو گردی و صنایع؛
-کاه

قا گرایی در توسعه توسط پراکنهده ،متنهو و محهدودکهردن توسهعه و اسهتطرار

یمعیت در اقابا با توان سرزمین ،بهویهه بر اسها
زیرزمین بهمنظور تعادلبخشی منابع و مصارف آب.

حلطهه مفطهوده برقهراری ارتبهاط آب رو و
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راهبردها بر اساس مفهوم حکمرانی تطبیقی
حکمراقی قظا های ایتماعی -بو شناختی باید اقعاافپذیری ،تنهو  ،ابتکهار و یامعیهت داشهته
باشد .بهمنظور ارتطای ایهن بعهد از تهابآوری منهابع آب ،راهبردههای فراینهد حکمراقهی خهوب
سرزمین ،به شرح زیر پیشنهاد میشود:
 -اصالحات قهادی به منظور کاه

اختیارات دسهتگاه دولتهی و حرکهت بهه سهمت الگهوی

مشارکتی حکمراقی سرزمین؛
 بازقگری در مفاهیم امنیت غذایی و خودکفایی کشاورزی توسهط اصهالح الگهوی کشهت وتجارت آب مجازی؛
 -آموزش ،یل

مشارکت و احسا

تعل کشاورزان برای یکسارچگی قظا تولید کشهاورزی

بهمنظور استفاده بهینه از قهادههای کشاورزی و فناوریهای قوین ،بهویههه در آبیهاری و احیهای
قناتها؛
 سیاستگذاری شفاف برای ایتناب از رویکرد سازهای در مدیریت منابع آب و یلوگیری ازبرداشت غیرمجاز از چاهها؛
 تکیهبر رویکردهای مدیریت تطاضای منهابع آب بههیهای مهدیریت عرضهه توسهط تهدابیراقگیزشی مالیاتی و تجاری و همچنین واقعیکردن قیمهتهها کهه منجهر بهه تصهفیه ،بازیافهت و
بازگرداقی پسابها خواهد شد؛
 -ایجاد اصالحات در ساختار قظا دیوانساالری کشور بر اسا

مشارکت ،ایما  ،شهفافیت،

شایستهساالری ،مسوولیتپذیری ،پاسخگویی ،اثربخشی و کارایی ،عدالت و قاقونمداری؛
سرمایهگذاری برای ایجاد ساماقه ملی اطالعات مکهانمنهد و حه مالکیهت در بهه اشهتراك
گذاشتن دادهها و اطالعات.

فرجام
کمبود منابع آبی ،همواره یا عامل محدودکننده توسعه در ایران بوده است؛ اما طی دهههههای
اخیر ،شاخصهای منابع و مصارف آب کشور در مطایسه با بسیاری از کشورها در سهاح بحراقهی
قرارگرفته است .بحران آب ،محصول پیشرانهای سیاسی -ایتماعی است که با ابعاد اقتصادی و
محیط زیستی گرهخورده است .بهمنظور پیشگیری از اختالل روقد توسهعه درازمهدت کشهور در
پاسخگویی به قیازهای ضروری یمعیت فزاینده ،باید شیوه حکمراقی سرزمین و قظا مدیریت و
بهرهبرداری منابع آب و زمین در کاقون تویه قرار گیرد.
بنیاد آمای

سرزمین کشور با تطلید از روشهای ارزیابی سرزمین اروپهایی و قدیهدن مبهاقی

فرهنگی بومی استفاده از سرزمین ،قاموف بوده است؛ زیرا در آن یوامع ،ادراك فضایی بر اسا
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قگرشهایی قاهماهنگ با کشور ما بوده است .همچنین قادیدهگرفتن مواقع و مزیتههای فهراروی
قظا مدیریت و بهرهبرداری منابع آب ،به تضادها و پیامدهایی اقجامیده است .بهمنظور تهدوین و
تحط راهبردهای تابآوری منابع آب در فرایند حکمراقی این سرزمین ،ابتدا باید قارسهاییهها و
فرصتهای قادیده گرفتهشده پی

روی این قظا بو شناختی -ایتماعی بررسی و تحلیل شهود.

اعمال روشهای ارزیابی هر سهرزمین بهدون تناسه بها محتهوای بهو شهناختی -ایتمهاعی آن
سرزمین ،قمیتواقد پاسخگو باشد؛ بنابراین الز است بر اسا

شناسهایی تفهاوتههای سهرزمین

فالت ایران ،شیوه های متناس ارزیابی سرزمین ،خل و بستر احیای برقامهریزی بومی استفاده
از سرزمین آماده شود.
آب و آبراههها در آبریزهای بسته فهالت ایهران ،عامهل یریهان حیهات ،یابههیهایی مهواد و
شکلزایی رخسارههای سرزمین و برقراری ارتبهاط بهین کمربنهدهای ارتفهاعی سهرزمین اسهت.
همچنین آب همواره ،محدودکنندهترین عامل موثر در قابلیت بهرهبهرداری سهایر منهابع و تهوان
توسعه سرزمین در مناط خشا و قیمه خشا بوده اسهت؛ بنهابراین بایهد بهرای رفهع اقطاها
یریان آن در سیستم همبسته باالدست -پاییندسهت و زیهر و روی زمهین کهه مویه بهرههم
خوردن تعادل مصارف و منابع ،تخری سرزمین و گسترش بیابانزایی شده است ،اقدا شود.
از دیرباز عد تجاقس قاشی از همجواری ایهزای سهاختاری متنهو سهرزمین ،یهابههیهایی
کاربریها به دلیل ابعاد زماقی -مکاقی دسترسی به منابع و ارتباطات فضایی عمهودی و افطهی در
سیستم همبسته باالدست -پاییندست ،قوعی فراپایداری در اسهتفاده از سهرزمین ایهران ایجهاد
کرده که امکان استفاده از توان سرزمین را قسبت بهه روشههای ارزیهابی تهوان معمهول یههان
افزای

داده است؛ زیرا در این روشها ،همبستگی عوامل محیای و ارتباط فضهایی سهرزمین و

وحدت حاصل از تنو قادیده گرفته میشود؛ بنابراین به منظور تهابآوری منهابع آب در فراینهد
حکمراقی سرزمین ایران ،باید اشکال و فرایندهای سرزمین در مطیا ههای مختلهف ،شناسهایی،
ارزیابی و سسس برای تلفی دو امر حفاظت و توسعه برقامهریزی شود.
شرایط بو شناختی فالت ایران ،استطرار سکوقتگاهها و روق بهرهبرداریهایی را میسر کرده
که طب روشهای ارزیابی توان توسعه معمول یهان غیرممکن اسهت .غفلهت از ایهن شهرایط و
تعمیم شرایط میاقگین مربوط به مطیا

باالتر به مطیا های پایینتر ،منجر بهه فطهدان تفسهیر

درست از توان سرزمین ما شده است .با تویهه بهه ابعهاد زمهاقی -مکهاقی دسترسهی بهه منهابع،
ارتباطات عمودی در سیستم ههم بسهته (بهین کمربنهدهای ارتفهاعی) ،ارتباطهات افطهی در ایهن
سیستم (بین بو سازگانهای هر کمربند ارتفاعی) ،تنو و عهد تجهاقس سهاختاری سهرزمین و
سایر ویهگیهای بو شهناختی -ایتمهاعی فهالت ایهران ،بهرای شناسهایی و ارزیهابی آن ،تعریهف
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چندین مطیا

سلسلهمراتبی مکمل ضروری است .آمای

سرزمین ایران بایهد در مطیها ههای

کالن (آبریز بسته) ،میاقی (کمربندهای ارتفاعی) و سسس خهرد (بهو سهازگانهها) ،بها رویکهردی
محتاطاقه توسط پای

مستمر شرایط سرزمین بهمنظور ساماقدهی ،مرمت و حفاظت شبکههای

حیاتی زیرساختهای طبیعی طرح شود.
در طول تاریخ فالت ایران ،قو یهانبینی قسبت به تعامل اقسان و طبیعت ،رفتهار آدمهی را
بر مبنای ابتکار هوشمنداقه مکشوف از طبیعت و مناب با آن بنها قههاد؛ قهه شهرایط مصهنو و
قاهماهنگ با بستر طبیعی .سرمایههای ایتماعی (خرد یمعهی و مشهارکت اههالی) ،همبسهتگی
قوی اقتصادی میان یوامع ساکن کوه و دشت ایجاد کرد که امروزه باید منبعی فرهنگهی تلطهی
شود .دوا این تمدن آبساالر در شرایط سخت ،متغیهر ،آسهی پهذیر و کهمبهازده کوهسهتاقی و
کویری فالت ایران ،مدیون داق

بومی ایهداد خردمنهد مها در مهدیریت و بههرهبهرداری پایهدار

آبهای پنهان زیرزمین بهیای تکیه بر آبهای ساحی و همچنین یابهیهایی بههرهبهرداریهها
طی فصول بر اسا

ابعاد زماقی -مکاقی دسترسی بهه منهابع بهوده اسهت .امهروزه ،درآمیختگهی

سرمایه فرهنگی دیرین ما با عنصهر آب ،در ارزیهابی تهوان سهرزمین قادیهده گرفتههشهده اسهت.
بهاینترتی  ،یوامع محلی مبتکر و محافظ دیروز (با ههدف بطها و سهرزقدگی) بهه بههرهبهرداران
مهایم و معهارض امهروز (بها ههدف حداکبرسهازی سهود و سهرمایه) تبهدیلشهدهاقهد .میهراو و
سرمایههای فرهنگی -طبیعی ایران ،احسا

تعل به سرزمین ،اخهال و ابتکهار بایهد بههعنهوان

مباقی دیگر استفاده از سرزمین ما تلطی شوقد .همچنین اصالحات قهادی بهمنظور بهرونرفهت از
مواقع قظا دیوانساالری منابع آب کشور شامل کهاه

اختیهارات دولهت و حرکهت بهه سهمت

الگوی مشارکتی ،ایما محور ،شایستهساالر ،شهفاف در سیاسهتگهذاری ،پاسهخگو ،اثهربخ

و

کارا ،عادالقه و قاقونمدار ضروری است.
پینوشتها:
( ) 1شاخص مزبور برای برخی از کشورها که بخ اعظم آب آقها از سایر کشورها وارد مهیشهود (ماقنهد
کشور مصر از طری رودخاقه قیل) یا کشور کویت که بخه زیهادی از آن از طریه واردات تهأمین
میشود ،میتواقد بی از  111باشد.
( )2این ش آبریز اصلی شامل دریای مازقدران ،خلیجفار و دریای عمان ،دریاچه ارومیه ،مرز شهرقی
سرخس و فالت مرکزی میشود.
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پوراصغر سنگاچین ،فرزا (« ،)1831قگاهی به وضعیت منابع آب در ایران و یهان» ،سال هفتم ،شهماره
 ،218معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
مریم ،حسنی (« ،)1891قگاهی به سیر تحول در بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی ایران» ،انجمن پسته
ایران ،دوره  ،5شماره .46-43 ،36
تریکار ،ژان ( ،)1869اشکال ناهمواری نواحی خشک ،تریمه مهدی صهدیطی و محسهن پورکرمهاقی،
آستان قد رضوی مشهد.
رستم آبادی ،الها (« ،)1833حرکت به سوی مدیریت یکسارچه آب» ،هفتیهنامیه خبیری -تحلیلیی
برنامه ،دوره  ، 3شماره  ،884معاوقت برقامهریزی و قظارت راهبردی ریاست یمهوری
زمردیان ،محمدیعفر ( ،)1831ژئومورفولوژی ایران ،فرایندهای اقلیمی و دینامیکهای بیرونیی،
مشهد :داقشگاه فردوسی مشهد.
زرینکوب ،عبدالحسین ( ،)1814تاریخ مردم ایران ،پیش از اسالم ،تهران :امیرکبیر.
سازمان مدیریت و برقامهریزی کشور ( ،)1813سند برنامه سیوم توسیعه اقتصیادی ،اجتمیاعی و
فرهنگی کشور.
سازمان مدیریت و برقامهریزی کشور ( ،)1838نظارت بر عملکرد چهارساله برنامیه سیوم توسیعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور.
سازمان مدیریت و برقامهریزی کشور ( ،)1835اسناد ملی توسعه برنامه چهارم توسیعه اقتصیادی،
اجتماعی و فرهنگی کشور.
شرکت مدیریت منابع آب ایران ( ،)1892مشخصات سدهای ایران به تفکیک حوضههیای آبرییز
اصلی و فرعی ،معاوقت طرح و توسعه ،دفتر طرحهای توسعه منابع آب ،تهران :وزارت قیرو.
شرکت مهندسین مشاور یکم ( ،)1834مطالعات پیامدهای زیستمحیطی طرحهای توسعه منابع
آب حوضه دریاچه ارومیه.
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صالحی ،اسماعیل ،محمدتطی آقابابایی ،هایر سرمدی و محمدرضا فرزاد بهتاش (« ،)1891بررسی میزان
تابآوری محیای با استفاده از مدل شبکه علیهت» ،محیطشناسی دانشیگاه تهیران ،دوره ،81
شماره .99-112 ،59
صالحی ،اسماعیل و فرزا پوراصغر سنگاچین (« ،)1833تحلیلی بر مواقع فراروی آمهای سهرزمین در
ایران» ،راهبرد ،دوره  ،13شماره .149 -131 ،52
صفایی ،امیر و بهرا ملامحمدی (« ،)1892رهنمودهای قظریه بازیها برای حکمراقی پایدار منابع آبی
مشترك (مناقشه آبی دریاچه ارومیه)» ،محیطشناسی دانشگاه تهران ،دوره ،41شماره  ،1بههار
.129 -183 ،1898
ظفرقهاد ،فاطمه ( ،)1891توسعه پایدار و مدیریت آب در اییران (پیامیدهای ناسیازگار الگیوی
توسعه نابومی در بخش آب با سدسازی) ،مشهد :یهاد داقشگاهی مشهد.
عظیمی بلوریان ،احمهد ( ،)1839مفهوم آمایش سرزمین در برنامهرییزی توسیعه ،خواسیتگاه و
تجربه ایران ،تهران :رسا.
فاضلی ،محمد (« ،)1894یامعهشناسی سیاسی بحران آب در ایهران (کهمآبهی یها بحهران)» ،ویهههقامهه
اقتصادی روزنامه شرق ،شماره .21
فریادی ،شهرزاد ( ،)1898مقدمهای بر روش تحقیق در برنامهریزی محیطزیست ،تههران :داقشهگاه
تهران.
فطیهی ،ابوالحسن و حسن داقاییفرد ( )1891بروکراسی و توسعه ایران (قگاهی تهاریخی -تابیطهی)،
تهران :داقشگاه اما صاد .
قا می ،هوشنگ و زرین ،آذر و خوشاخال  ،فرامرز ( ،)1891اقلیمشناسی منیاطق خشیک ،تههران:
سمت.
کهریزی ،شهال ( ،)1898بررسی حکمرانی خوب در بهبود مدیریت آب ،پایانقامه کارشناسی ارشد،
داقشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،داقشکده مدیریت و حسابداری.
مرکز آمار ایران ( ،)1836سالنامه آماری  1385کشور،
مطیمی ،ابراهیم ( ،)1839ژئومورفولوژی ایران ،تهران :داقشگاه تهران.
وزارت یهاد کشاورزی و سازمان ینگلها و مراتع کشور ( ،)1831برقامه ملی برای مطابله با بیابانزایی و
تعدیل آثار خشاسالی کشور.
ویتفوگل ،کارل اگوست ( ،)1892استبداد شرقی ،بررسی تطبیقی قدرت تام ،تریمه محسن ثالثی.
تهران :ثالث.
هاشمی ،سیدمحمود و احمدرضا یاوری و حمیدرضا یعفری (« ،)1894بررسی مکهاقی -زمهاقی کیفیهت
محیطزیست اکوتونهای کوهسایهای فهالت ایهران بها کهاربرد متریهاههای اکولهوژیکی سهرزمین»،
محیطشناسی ،دوره  ،41شماره .211 –213 ،1
یههاوری ،احمدرضهها (« ،)1813مشههکالت ماالعههات تحلیلههی محههیطزیسههت در فضههای کوهسههتان»،
محیطشناسی دانشگاه تهران ،دوره  ،25شماره .28
یاوری ،احمدرضا (« ،)1831سهال یههاقی کهوههها و وضهعیت زیسهتبهو ههای کوهسهتاقی در ایهران»،
محیطشناسی دانشگاه تهران ،دوره  ،23شماره .81
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