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 زیست ایرانترین مساله مدیریت آب و محیطجدي
 

 مهدي کالهی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 MahdiKolahi@ferdowsi.um.ac.ir  

 
 چکیده

ان آب، ایران را در اقتصاد، بحر زیستیطآب و مح یریتمدمسایل  ترینمهمهاي مختلف، مطالعات و نظرسنجی
صلی این مسایل مسبب ا ونه عامل. باید به دنبال عامل  ،انداینها معلول ،اند. ولی به نظرمبیکاري، و غیره خالصه کرده

تطبیقی بر -حکمرانی مشارکتی«عدم را باید در  یرانا زیستیطآب و مح یریتمد مساله ترینيجدپرداخت. به نظرم 
هم انطباق  رب مرزهاي سیاسی، ثبتی، قضایی و اکولوژیکی یوقتدر این صورت،  خالصه کرد.» هاي آبخیزاساس حوضه

 بیند.میهتر را ب» خودش«عواقب رفتار » مستقل حوضه یریتمد«و  یردگبشکل  تواندیم یکپارچه یریتمد یابند

 
حوضه: هاکلید واژه ی،  طبیق ی ت حکمران ی،  ی مشارکت چهحکمران ت یکپار دیری خیز، م ي آب ي، عها د ت مرزبن  قالنی

 
 مقدمه

 ي،اقتصاد يقدرت در نهادها سازيِیادهروش پ؛ مناسب آنها ياجرا یدائم یشو پا هایاستس سازيیادهپحکمرانی را 
 ییو اجرا سییاس ي،اقتصاد گريِيتصدیاسی؛ س یستمس یکحاکم بر  ینقوانو  نهادها، هااز سنت يامجموعهیِ؛ و اجتماع یاسیس

حبت از اند. در این راستا، وقتی صکشور؛ و یا اثربخشی دولت و حاکمیت در مسیرهاي دموکراتیک تعریف کرده یریتمد يبرا
 است، که داراي اثربخش یِو خدماتِ عموم یتشفاف ي،و احترام به حقوق شهروند یدموکراسشود منظور حکمرانی خوب می

 ي است.پذیرافو انعط ،و حاکمیت قانون ییو کارآ یاثربخش یی،، پاسخگوپذیريولیتئشارکت، شفافیت، مسارکانی همچون م
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هادي، ن، یدولت هايبخش یبا ساز و کار تعامل عمل یانسان یدارتوسعه پا يبراالگوي حکمرانی مشارکتی، رویکردي 
که برآیندي پیچی نیست، بل. باید در نظر داشت که حکمرانی مشارکتی، ساختاري ایستا و قابل نسخهاست یو جامعه مدن ی،خصوص

اید تطبیقی مشارکتی بالگوي حکمرانی  همچنینباشد. میکلیه گروداران نهادي -هاي اجتماعیاز تعامل و برخواسته از کنش و واکنش
 ق باشد. منطبهمان حوضه، نهادي و سایر پارامترهاي موجود -با شرایط اجتماعیبراساس یادگیري از یکدیگر بوده و باشد، یعنی 

(شکل  باشدی میفرع یزحوضه آبخ 1081ی، و اصل یزحوضه آبخ 30یز، کالن حوضه آبخ 6یران داراي کشور ا یعی،از نظر طب
آوري و به یک خروجی نظیر رودخانه، ها جمعاي است که روان آب ناشی از بارش بر روي آن توسط آبراههعرصهه آبخیز ضحو. )1

 يهاآب که گیردیرا در بر م یسطح یتمام یزه آبخضشود. به عبارتی دیگر حودریا هدایت مییا آب انباشت، تاالب، دریاچه و 
این تعریف، جایگاه مهم حوضه آبخیز را براي یکسانی . یابندیم انیجر مشخصیمحل  یادر آن منطقه به سمت نقطه  یسطح

 دهد.بندي سیاسی، ثبتی و قضایی نشان میتقسیم
 

 
 کشور یفرع یزآبخ يهاحوضه یماتتقس -1شکل 
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عالوه بر این  .استیافته یلشهر تشک 1245دهستان و  2589بخش،  1057شهرستان،  429استان،  31از  یرانکشور ا
هاي سی با حوزههاي سیاهاي حوزه، تفاوت ساختارها و نقشههاي آبخیز تطابق ندارندکه اکثرا با مرزهاي حوضه هاي سیاسیبنديتقسیم

به  کند،هدف مدیریت یکپارچه دور می هاي مختلف ادارات و نهادها، ما را ازبنديبندي یا ناحیهثبتی و قضایی، و حتی تفاوت منطقه
اي سیاسی، ههاي حوزهبنديگردد تقسیمبنابراین، پیشنهاد میرساند. انجامد و به حکمرانی خوب نمینی مدت میبوروکراسی طوال

نیاز دارد که همگی بر اساس مرزهاي  استان 30استان، به  31به جاي  یرانکشور اپس  هاي آبخیز باشند.ثبتی و قضایی منطبق با حوضه
 هستند.نیز اند و داراي مرز سیاسی، ثبتی و قضایی یکسانی شدهآبخیز مرزبندي  هايحوضهاکولوژیکی 

 
 بنديجمع

 ،یاسی، ثبتیهاي سکمک شایانی به مدیریت یکپارچه حوزه» هاي آبخیزتطبیقی بر اساس حوضه-حکمرانی مشارکتی«اجراي 
آوري و سازگاري مدت را براي تابمدت و بلند گیري کوتاهسازي و تصمیمکرده و تصمیم اکولوژیکی هايعرصه بر اساس قضاییو 

 گریلتسهو گر یمهماهنگ کننده و تنظگري به سازد. این چنین است که دولت و حاکمیت از تصديزیستی مهیا میمحیط -اجتماعی
آن حوضه، توسط مردم مستقیما ، هر حوضهو مسایل و مشکالت ساخته، هموار را ها بخش یرسا یتفعال ، مسیرتبدیل شده روابط
 یابندهم انطباق  بر مرزهاي سیاسی، ثبتی، قضایی و اکولوژیکی یوقتهمچنین  گردند.مشارکتی حل میترین زمان، در سریعو  ،درك

 بیند.میرا بهتر » خودش«عواقب رفتار » مستقل حوضه یریتمد«و  یردگبشکل  تواندیم یکپارچه یریتمد
 



 

  

  وزارت نيرو براي  اولين اجالسبرنامه 

  »زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم«
  

  ١٣٩٦اسفند  ١٠

  

  پژوهشگاه نيرو برگزاري: محل

  دادمان شهيد بلوار انتهاي قدس، شهرك تهران،

  
   



   نگرجامعبسته موضوعي دوم) مديريت يكپارچه و 

  فاطمه كارانديش، مهدي كالنكي زيست و انرژي پسند راهبردي در مناطق خشك، راهكاري در جهت تامين امنيت آب، غذا، محيطكشت و فرآوري گياهان شور

  مديريت تعارض ها در سامانه هاي منابع آب: كاربرد تئوري بازي ها
رضا كراچيان، محمدجواد امامي اسكاردي، نجمه مهجوري 

  مجد

  غذا -انرژي -حران آب با رويكرد پيوند آبسياستي در مواجه با ب هايحلراه
شكيبا ميرزايي، بيژن قهرمان، ابوالفضل مساعدي، مهدي 

  ضرغامي

  غالمحسين كرمي  كشور هايدشتدر  Sو  T هاينقشهبا تهيه  آبرفتي هايآبخوانمديريت صحيح 
  زاده¬ميثم حاجي  هاها و توصيهمديريت جامع منابع آب در ايران، سياست

  مهدي كالهي  زيست ايرانمديريت آب و محيط مسئله ترينجدي
  يان خراسانيحميد عمران، حسين انصاري  فضاي موهوم مديريت آب

  حميد عمرانيان خراساني، حسين انصاري  سند ملي الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي نمودن اجراييو  نمودن هنگام بهبازنگري، 
–ر آبخوان دشت مشهدب تأكيد(با  هاآبخوانآبي  هايتنشبراي كاهش  ) دانشگاه فردوسي مشهدمتاب( زيرزميني هايآبمركز تحقيقات  كارهايراه

  چناران)
  زاده محمدحسين 

ب از منظر ديپلماسي هاي آبريز مرزي جهت اتخاذ راهكار سياستي مناسنيازهاي آبي داخلي در اثر توسعه باالدست در حوضه پذيريآسيببررسي 
  ضه آبريز هيرمند)آب (مطالعه موردي حو

  كوري و مجتبي شوريان و علي مريديسارا ف

   ميثم مجيديمجتبي شفيعي، ، سرابي زاده قليشيوا   تغيير رويكردهاي مديريت منابع آب از نگرش هيدرولوژي مهندسي تا هيدرولوژي اجتماعي
  صفا ميرمعصومه ، زينب طالبي  يريت يكپارچه منابع آب شهريارتقاء مد باهدفو طراحي شهري  ريزيبرنامهبراي مديريت،  سازان شهرضرورت آموزش 

  مجيد دالور   توسعه سامانه پشتيبان تصميم ملي منابع آب كشور
  حميدرضا صفوي          رودزايندهعرضه و تقاضاي آب در راستاي مديريت يكپارچه منابع آب، مطالعه موردي: حوضه آبريز  تويمانلزوم مديريت 

  محمدتقي ستاري  ران، تهديدها و رويكردهابحران آب در اي
  عباس جنگي مرني  منابع آب حوضه آبريز پيوستههمبهآبريز /ايران، فعال نمودن شوراي هماهنگي مديريت  هايحوضهمديريت مشاركتي منابع آب در  سازيپياده

  امير جعفري آزاد  نگاه اجتماعي؛ گمشده بزرگ طرح هاي انتقال آب
  ابراهيم حبيبي مجنده  تماعي وزارت نيرو در طرح هاي توسعه محورطراحي سياست اج

  مهدي شاه حسيني، سيدعطااله ساكبي  زيرزميني هايآبو توزيع آب چاه هاي كشاورزي در راستاي طرح تعادل بخشي  تأمين درخورشيدي  انرژي ازضرورت رويكرد استفاده 
  بيژن نظري   بر آبكمدر مسير اصالحات آبي؛ حكمراني مشاركتي آب و توسعه 

  ميثم فرجزاده ارنساء  واكسن مناقشه
  مهدي ترقي  نگر و مشاركتي منابع آب ¬سازي عمومي به منظور تسهيل مديريت جامعآگاهي

  مرتضي تهامي پور  آب مجازي، بررسي تجارب و مطالعات انجام شده در ايران و جهان
  زاري¬ضا اللهر  اصالح ساختار مديريت منابع آب در بخش كشاورزي 

  ، ليدا جاللي، محمد حسن ليحسينعلي يحيايي  هاهاي مردمي در حراست و حفاظت از رودخانهرويكرد استفاده از ظرفيت
  سيد محمدعلي بني هاشمي  مديريت كم آبي و بازگشت به عقالنيت 

  ميالد نجاتي  منابع آب و خاك سياست هاي جلب مشاركت عمومي در بخش كشاورزي متناسب با رويكرد جامع مديريت يكپارچه
هاي زيرزميني در خم بخشي آباحيا و تعادل -مروري بر نتايج مصوبات پانزدهمين جلسه شوراي عالي آب و پيشنهادهايي براي اصالح مسير آن 

 كوچه اول
  محمد جواد سميعي، محمد بهنام رسولي، كامران داوري
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اجالس اولين  

« زيستمحيط و آب علوم متخصصان با انديشیهم » 
 

 یکاله یمهدجناب آقای / سرکار خانم 

 با سالم و احترام؛
 

ای است که ضرورت دارد همه گونه زيست کشور بهضعیت مديريت منابع آب و محیطو

ها به منظور برای بررسی، ارائه راهکارها و اجرای آن –باالخص جامعه دانشگاهی کشور  –متخصصان 

انداز روشنی برای آينده مشارکت کنند. اين مهم با توجه به ضرورت تعديل مشکالت و گشودن چشم

 يابد.در مديريت منابع آب، اهمیتی دوچندان می« تغییر رويکرد»

خش آب بهای تعامل مؤثر و مستمر وزارت نیرو و مديريت ريزی زمینهوزارت نیرو با هدف پی

را « زيستانديشی با متخصصان علوم آب و محیطهم»کشور با متخصصان اين حوزه، اولین اجالس 

 نمايد.می برگزار 

 بدينوسیله کارت ورود به سالن اجالس تقديم حضور میگردد.

 

 :اهداف برگزاری اجالس 
 زيست.برای صنعت آب کشور در هر دو بخش آب و محیطايجاد پشتوانه فکری و علمی  -

 ی دوران جديد حکمرانی و مديريت منابع آب کشور.های وزير نیرو برابیان ديدگاه -

زيست کشور برای تحقق های دانشگاهیان و متخصصان آب و محیطها و طرحها، ايدهبیان ديدگاه -

 ضه و تقاضای آب.حکمرانی خوب منابع آب، و موفقیت در مديريت توأمان عر

های گوناگون، زيست که به طرق مختلف و در زمینهای از متخصصان آب و محیطکمک به تشکیل شبکه -

 پشتوانه فکری و اجتماعی مديريت منابع آب کشور باشند.

 زيست کشور و وزارت نیرو.صان آب و محیطهای اجرايی میان متخصتوسعه همکاری -

مند کشور در التحصیالن و دانشجويان باانگیزه و دغدغهاتید، فارغايجاد سرمايه اجتماعی در میان اس -

های اجرايی مديريت سازی برای ايجاد تغییرات در رويکردها و جهتزيست و زمینهحوزه آب و محیط

  زيست کشور.منابع آب و محیط
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