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از اساسی ترین مباحث در همه کشورهای  امنیت آب و غذا 
جهان محسوب می شود. از طرفی کمبود آب در ایران در حال 
تبدیل شدن به یک بحران ملی است و صاحب نظران منشأ آن را 
در دو بُعد تغییرات اقلیمی و مدیریت غیر بهینه منابع آب در 
کشور عنوان می کنند. به طوری که در آینده با افزایش تنش های 
که  مواجه خواهد شد  بزرگ تری  با چالش  داخلی  تولید  آبی، 
می تواند منجر به وابستگی بیشرت به واردات مواد غذایی گردد. 
به  اساساً  آینده  در  کم آبی  که  است  قابل تأمل  نکته  این  اما 
دلیل کمبود آب نخواهد بود، بلکه به دلیل ضعف در قوانین، 
از  برنامه ریزی  بدون  استفاده  و  نامطلوب  سیاست گذاری های 
به  ایران  در  آب  حکمروایی  اساس،  این  بر  است.  آب  منابع 
یک نگرانی کلیدی در زمینٔه افزایش کمبود آب، تعارضات آب 
تبدیل شده  جهانی،  هوایی  و  آب  تغییرات  و  مرزی  و  محلی 
زیرزمینی  افت سفره های  و  آبی  است. خشکیدن حوضه های 
فعلی  رشایط  در  مجموع  در  است.  حکمروایی  این  دستاورد 
پایدار تحت وضعیت  مواد غذایی  تولید  تضمین  ایران جهت 
توامنندسازی  با  همراه  تا  است  الزم  رشد،  به  رو  آبی  کمبود 
با  مرتبط  زمینه های  در  آن ها  دانش  احیای  و  بومی  جوامع 
از منابع آبی، حکمروایی خوب  بهینه  حفاظت و بهره برداری 
آب نیز، مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در این مطالعه، ضمن 
پرداخنت به ابعاد مختلف حکمروایی آب و نقش آن در امنیت 
آب و امنیت غذایی، به بیان روش های ابتکاری حکمروایی در 
زمینٔه امنیت آب نسبت به روش های مرسوم مدیریت یکپارچه 
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Food and water security are one of the most critical sub-
jects in all countries. Water deficiency is turning to a na-
tional crisis in Iran, due to climate change and non-opti-
mal management of water resources. Due to the increase 
in water tensions, the national production will encounter  
major challenges which will lead to more dependency on 
importing foodstuff. It is notable that in the future, water 
deficiency will not be due to water shortage, but could be 
the consequence of the weakness in the regulations, inap-
propriate policies, and unplanned use of water resources. 
Accordingly, water governance in Iran has become a cru-
cial concern in the context of increasing water deficiency, 
local and border water conflict, and global climate chang-
es. Drying of water basins and the decline of groundwater 
is the result of the aforementioned regulations. Altogether, 
in the current situation of Iran, in order to guarantee the 
production of sustainable food products, considering the 
worsening state of water shortage, it is necessary to notice 
good governance, along with the empowerment of indig-
enous communities and the revival of their knowledge in 
areas related to the conservation and optimal utilisation of 
water resources. In this study, while addressing different 
dimensions of water governance and its role in water and 
food security, the innovative water governance methods 
have been described in the field of water security com-
pared to conventional methods of integrated water re-
sources management. 
Keywords: Water governance, Water security, Food 
security, Integrated water resources management.
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مقدمه

بحث امنیت در ابعاد گسرتده به عنوان بنیادی ترین حقوق برش 
موردتوجه همه جوامع بین امللل بوده است. این مهم در مواجهه 
ذخایر  از  بهره برداری  تشدید  و  کنونی  رشد  به  رو  جمعیت  با 
محدود و تجدیدناپذیر، به صورت خاص در دو بعد امنیت آب و 

غذا، اهمیت بیشرتی پیدا می کند.
پیش بینی های جهانی نشان می دهد که در دهه های آتی، به علت 
رشد جمعیت، توسعه اقتصادی، شهرنشینی و تغییرات اقلیم، تقاضا 
برای آب شیرین به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. در این 
میان، بخش کشاورزی به 70 درصد از مجموع کل هزینه های آب 
شیرین جهانی نیاز دارد، لذا الزم است تا در این بخش، از سهم 
آب برای تولید مواد غذایی و تأمین امنیت غذایی اطمینان حاصل 
شود. درعین حال، باید پایداری مرصف آب کشاورزی در اثر افزایش 
امنیت غذایی افزایش یابد. این در حالی است تا سال 2050، 60 
درصد غذای بیشرت برای تغذیه جهان موردنیاز است که متناسب 
با آن آب بیشرتی نیز برای تولید محصوالت کشاورزی می طلبد 
)FAO، 2014(. از سوی دیگر، امنیت آب، یک مفهوم و چالش 
در حال ظهور به معنی »دسرتسی قابل اعتامد به مقدار و کیفیت 
قابل قبول آب، برای بهداشت، معیشت و تولید« است که امروزه 
نقش و اهمیت آن در افزایش امنیت غذایی، افزایش یافته است 
و در میان منابع طبیعی، امنیت آب از اصلی ترین ارکان دستیابی 
به توسعه پایدار به شامر می رود. ازاین رو بهره برداری ناکارا از 
منابع آب، سبب تهی شدن ذخایر آبی، تضعیف توسعه اقتصادی 
شده و درنهایت به تهدیدی جدی برای امنیت بلندمدت غذایی 
تبدیل می شود. این در حالی است که آب از طریق اثرات متعدد 
فرآوری  و  کشاورزی  تولید محصوالت  تغذیه،  و  در سالمت  آن 
مواد غذایی، نقش مهم و کلیدی را در امنیت غذایی ایفا می کند 
)عابدی، 1396(. مسائل مربوط به تخصیص بهینه منابع محدود 
آبی، افزایش بهره وری آب، روش های کنرتل، دسرتسی و مدیریت 
آب توسط ذی نفعان مختلف، اهمیت زیادی دارد. این در حالی 
است که بررسی مسائل فوق باید با مسائل مدیریت کارآمد و 
 .)2014 ،FAO( مؤثر آب، به طور هم زمان موردتوجه قرار گیرد
اما در حال حارض باوجود پیوندهای روشن بین عملکرد چندگانه 
آب، امروزه منابع آب، در متام سطوح به صورت چندپاره )پراکنده( 
مدیریت می شود. مسئولیت های مرتبط با آب در سطح حکومت، 
اغلب بین چندین نهاد پراکنده شده، لذا هامهنگی مؤثر، در سطح 

تصمیم گیری و هم در سطح نهادهای اجرایی وجود ندارد.
الزم به ذکر است در دهه های اخیر برای حل مسائل مرتبط با آب، 
عمدتاً بر مسائل مدیریتی بدون در نظر گرفنت ابعاد حکمروایی آن، 
مترکز شده است. بنابراین مترکز بیشرت بر حکمروایی آب موردنیاز 
است؛ زیرا، از یک سو، مدیریت تنهای آب، برای حل مسائل، کمرت 

کارآمد است و از سوی دیگر مسائلی مانند آب، مواد غذایی و 
انرژی و همچنین بخش های مرتبط با آنها، به هم وابسته هستند، 
این  از دیگری مجزا باشد. در  به طوری که هیچ بخشی منی تواند 
میان کمبود آب در ایران در حال تبدیل شدن به یک بحران ملی 
است. یکی از عوامل مؤثر بر بحران آب، مدیریت نابهینۀ منابع 
آب در کشور است که این مسئله، کامالً انسان محور است، چراکه 
در مدیریت منابع آبی همواره اهداف چندگانه و بعضاً متضادی 
مقابل مدیریت  در  این که مدیریت عرضه  ازجمله  بوده،  مطرح 
تقاضا، کمیت آب در مقابل کیفیت آب، ابعاد اقتصادی در مقابل 
ابعاد اجتامعی-زیست محیطی و بیشینه سازی یک هدف با کاهش 

دیگری همراه بوده است )تاتار و همکاران، 1394(.
تا پایان قرن گذشته، مدیریت آب، تنها راه جهت مقابله با مشکالت 
آب و تالش برای یافنت راه حل، بوده است. این در حالی است که 
امروزه این رویکرد به نظر می رسد کارکردهای خود را ازدست داده 
و در حل بسیاری از بحران ها، دچار محدودیت هایی شده است. 
لذا حکمروایی منابع آب به عنوان یک مفهومی مهم برای مقابله با 
پیامدهای قابل توجهی ازنظر امنیت غذایی و توسعه اقتصادی، ظهور 
کرده است )FAO، 2014(. بر اساس آن، حکمروایی آب به فرآیندها، 
دست اندرکاران و مؤسسات درگیر در تصمیم گیری برای توسعه و 
مدیریت منابع آب و برای تحویل خدمات آب، شامل حوزه های 
سیاسی، اداری، اجتامعی و اقتصادی همراه با سامانه های رسمی و 
غیررسمی و مکانیسم های درگیر، اشاره دارد و به عنوان یک عامل 
مهم در پایداری درازمدت منابع آب شناخته شده است )Bakker و 
Morinville، 2013(. بنابراین در این مطالعه با بهره گیری از روش 
تحلیلی، ضمن پرداخنت به ابعاد مختلف حکمروایی آب و نقش آن 
در امنیت آب و امنیت غذایی، به بیان روش های ابتکاری حکمروایی 
در زمینٔه امنیت آب نسبت به روش های مرسوم مدیریت یکپارچه 

منابع آب، پرداخته می شود.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

که  هستند  تخصصی  مفاهیم  حکومت  و  حکمروایی  واژه های 
بعضاً فارغ از مفهوم، بجای همدیگر بکار می روند؛ اما حکمروایی 
عبارت است از هدایت کردن، راهنامیی کردن و یا چیزها را در 
کنار هم نگه داشنت است. درحالی که مفهوم حکومت داللت بر 
واحد سیاسی برای انجام وظیفۀ سیاست گذاری داشته است. لذا 
حکومت بخشی از سیستم بزرگ تر حکمروایی است )رشیفیان 
اداره  نحوۀ  یعنی  حکمروایی  نظریه  بنابراین،   .)1380 ثانی، 
کشور، شیوه تصمیم گیری و چگونگی تعامل بین دولت و مردم. 
در  مهم  موضوعات  از  یکی  به  حکمروایی  اخیر  دهه های  در 
گفتامن توسعه، تبدیل شده است. همچنین از آن به عنوان فرآیند 
مشارکتی توسعه تعریف می شود و به موجب آن،  همۀ ذی نفعان 
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شامل حکومت، بخش خصوصی و جامعۀ مدنی متهیداتی را برای 
حل مشکالت فراهم می کنند که نتیجۀ آن رفع ناپایداری از بدنۀ 
توسعه، رفع ناپایداری ها از بدنه نهادهای مدیریتی، برنامه ریزی، 
و  امور  ادارۀ  در  بیشرت  مسئولیت پذیری  مدیریت،  کارآمدسازی 
تفویض قدرت، وظایف و صالحیت ها به سایر ذی نفعان محلی 
خواهد بود )الله پور، 1386(. حکمروایی طی دهۀ 1990 میالدی 
و  سیاسی  علوم  اجتامعی،  علوم  محوری  واژه های  از  یکی  به 
نوعی  حکمروایی  بنابراین  است.  تبدیل شده  انسانی  جغرافیای 
اعامل اقتدار در روش یا سیستم اداره است که در آن مرزهای 
بین سازمان ها، و بخش های عمومی و خصوصی در سایۀ یکدیگر 
محو می شوند و در سایۀ آن ذی نفعان مختلف منافع خود را به 
هم پیوند زده، حقوق خود را پیگیری می کنند، تعهدات خود را 
بجا می آورند و اختالفات خود را حل می کنند )تاتار و همکاران، 
در  و بخش خصوصی  مدنی  دولت، جامعۀ  1394(. سه عنرص 
رابطه با حکمروایی وجود دارد. به هر میزان که این سه نهاد به 
هم نزدیک تر شوند و بتوانند در اجرای دستورات متوازن عمل 
کنند، به هامن اندازه حکمروایی هم به خوبی اجرا خواهد شد 

)صفریان و امام جمعه زاده، 1396(. 
واژۀ حکمروایی خوب ابتدا در بعد اقتصادی در دستور کار مجامع 
بین املللی قرار گرفت و به عنوان پیش رشط کمک های توسعه از 
جانب مؤسسات بین املللی مالی به کشورهای درحال توسعه و فقیر 
مطرح گردید )تاتار و همکاران، 1394(. بر این اساس معیارهای 
حکمروایی خوب از سوی محققین موردتوجه قرار گرفت و تحت 
مطرح شده  خوب«1  »حکمروایی  شاخصه های  و  معیارها  عنوان 
است )UN- HABITAT، 2002(. حکمروایی خوب برقراری روابط 
متقابل، حامیت کننده و همکاراِن بین دولت، جامعۀ مدنی و بخش 
به  وابسته  سازمان های  طرف  از  زمینه  این  در  است.  خصوصی 
سازمان ملل متحد همچون یونسکو برای حکمروایی خوب هشت 
ویژگی مهم مشارکتی، اجامع محور، مسئولیت پذیر، شفاف، پاسخگو، 
اثربخش و کارا، منصفانه و همه گیر، قانون محور و هامهنگ با 
حکومت اعالم شده است. در این میان حکمروایی آب حائز اهمیت 
است. حکمروایی آب از دیدگاه سازمان های بین املللی، عمدتاً به 
محیط زیستی،  اقتصادی،  اجتامعی،  سیاسی،  سامانه های  نقش 
نهادهای رسمی و غیررسمی که در توسعه، بهره برداری و حفاظت 
از آب یک ملت نقش دارند، اطالق می شود )OECD، 2011(. لذا 
حکمروایی پایدار منابع آب فرآیند اعامل اقتدار اداری، اقتصادی 
و سیاسی از طریق آموزش سیاست گذاران و کلیۀ ذی نفعان و نیز 
مشارکت مردم در تهیه برنامه ها و مالحظات اخالقی و تساوی 
به  مربوط  سیاست های  پیاده سازی  و  تنظیم  طراحی،  در  افراد 
منابع آب و مدیریت هامهنگ آب وخاک و سایر منابع برای رفاه 
اجتامعی و اقتصادی، بدون به خطر انداخنت پایداری اکوسیستم های 
حیاتی است )قایمی و همکاران، 1396(. اهمیت حکمروایی آب 

برای دستیابی به پایداری در سال 1992 در اجالس رسان سازمان 
ملل متحد موردتوجه قرار گرفت و در سال 2002 اجالس جهانی 
توسعه پایدار، »گفتگو در مورد مدیریت مؤثر آب« را آغاز کرد. 
را در  سازمان همکاری جهانی2 آب در سال 1997، تالش زیادی 
زمینٔه نهادینه كردن مسئلۀ حكمرانی صورت داده است. این نهاد 
»جعبه ابزاری« متشكل از 50 راهنام برای به كار بسنت موفق در 
مدیریت به هم پیوسته منابع آب ارائه داده و در زمینٔه حكمرانی 
مؤثر در آب با مشاركت 30 كشور، 40 نشست را برگزار كرده است. 
از دید این نهاد، حكمرانی خوب در آب نیازمند سامانه های اداری و 
اقتصادی - اجتامعی مؤثر به روش مدیریت به هم پیوسته بوده كه با 
فرآیندهای مشاركتی و شفاف، نیازهای انسانی و زیست محیطی را 

برطرف می مناید )اردکانیان و رضغامی، 1383(.
کنفرانس بین املللی ُبن نیز، در رابطه با آب شیرین در سال 2001، 
چالش حکمروایی آب را یکی از اولویت های اصلی دانست. در 
اولین نسخه گزارش جهانی آب، به طورکلی اعالم شد که »بحران 
آب اساساً بحران حکومتی« است. همچنین در فائو، کمیته امنیت 
غذایی جهانی3 اهمیت مسائل مربوط به حکمروایی آب را به 

رسمیت شناخته است.
حکمروایی آب، دارای ابعاد مختلفی است. ازجمله از آن ها می توان 
به حکمروایی آبیاری، حکمروایی آب زیرزمینی، حکمروایی آب 
برای کنرتل آلودگی و مدیریت کیفیت آب اشاره منود، که در ادامه 

به رشح آن ها پرداخته می شود. 
مدرنیزه سازی  فعالیت های  و  ابزارها  شامل  آبیاری  حکمروایی 
از نهادهای دولتی و سایر ذی نفعان برای  آبیاری برای حامیت 
ایجاد محیط مناسب و تقویت سازه های سازمانی برای مواجهه 
با پیچیدگی های مدیریت آبیاری است. هدف اصلی آن افزایش 
برای  یک  راه حل  به عنوان  کشاورزی  آبیاری  در  آب  بهره وری 
کمبود آب است. از جمله اقدامات در این زمینه شامل اصالحات 
و  مدیریت  چارچوب  طراحی  کشاورزی،  حوزه  در  سیاستی 
سازمانی، اقدامات انگیزشی و نظارتی برای مرصف کنندگان آب 
بازار،  بهبود  کشاورزی،  هدفمند  رسمایه گذاری های  کشاورزی، 
روش های  بهبود  ارضی،  اصالحات  مکانیزاسیون،  مدرنیزاسیون، 
مدیریت مزرعه، دسرتسی به منابع مالی و غیره است که نتیجه آن، 
ایجاد مزایایی ازجمله بهبود معیشت کشاورزان، امنیت غذایی، 
افزایش بازده اقتصادی و توان بالقوه رصفه جویی در مرصف آب 
حکمروایی  ابعاد  دیگر  از  زیرزمینی  آب های  حکمروایی  است. 
بهبود و  برای  اقداماتی  ایجاد چارچوب  قالب  آب است که در 
تقویت مدیریت منابع زیرزمینی و همچنین حفاظت از آن ها، 
تعریف می شود. اجزای اصلی این برنامه شامل توسعه پشتیبان و 
اسناد قانونی مبتنی بر رفتار حاکم بر آب های زیرزمینی، می باشد. 
کیفیت آب نیز یکی دیگر از چالش های جهانی است که از بعد 
آب  کیفیت  حکمروایی  است.  مرتبط  کشاورزی  با  آب  آلودگی 
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هستند که دسرتسی فیزیکی و اقتصادی غذا در جامعه را تأمین 
می کنند. اردکانیان و رضغامی )1383( در مطالعه ای حکمروایی 
در مدیریت به هم پیوسته منابع آب را موردبررسی قراردادند که 
برنامه ریزی  ادبیات  تحلیل  و  بررسی، دسته بندی  از  آن پس  در 
در  و  پرداخته  حکمروایی  موضوع  به  آب،  منابع  به هم پیوسته 
نهایت نحوه رشد سازمان آب در ایران و سیاست های آینده آن 
بررسی شده است. بر اساس مطالعه انجام شده، هرچند مدیریت 
عرضه با چالش منابع مالی روبروست، لكن عرصۀ پر چالش تر، 
غیرسازه ای  روش های  همه  اجرای  كه  است  تقاضا  مدیریت 
نیروی  ظرفیت سازی  مرصف،  الگوی  اصالح  آموزش،  مانند 
مدیریت  این  می شود.  شامل  را  ذی نفعان  مشاركت  و  انسانی 
توأمان می بایستی مبتنی بر رویكرد مدیریت به هم پیوسته كلیه 
بخش های مرتبط با آب بوده و با اصالح قوانین و مقررات به 
سمت حكمرانی مؤثر در آب حركت مناید. بنابراین با توجه به 
نقش حكمرانی مؤثر در موفقیت برنامه های مدیریت منابع آب، 
تدوین تفصیلی مؤلفه های حكمرانی در آب در رسزمین ایران، با 
اتكا به ساختارهای مدیریتی موجود و نیز برنامه ها و سیاست های 

راهربدی پیش رو، یك رضورت است. 
در مطالعات خارجی نیز Neto )2016( در مقاله ای با عنوان 
برای  پیش رو  چالش های  به  شهری،  عرص  در  آب  حکمروایی 
ایجاد جایگزین های شیوه های فعلی سیاست آب در زمینه های 
اجتامعی و فرهنگی جهان دگرگون شدۀ شهرنشینی، اشاره دارد. 
و  بحرانی  مشکالت  از  منونه هایی  بیان  مطالعه ضمن  این  در 
ارائه مؤثرترین  نتایج متعددی در زمینٔه  نوآورانه،  رویکردهای 
رویکردها برای اثرگذاری بر مدیریت آب و سیاست های شهری 
در سطح محلی، ارائه  شده است. از دیگر اهداف مطالعه، ارائه 
مجموعه ای از توصیه های مربوط به توسعه شهری و مدیریت 
مدل های  در  بازنگری  از  حامیت  و  ترویج  همچنین  و  آب 
و  مقررات گرا(  و  پایین  و  باال  )از  سنتی  برنامه ریزی  مفهومی 
موجود  واقعی  چالش های  با  مقابله  برای  آن ها  بودن  ناکافی 
پایه  بر  مطالعه  این  در  نهایت  در  است.  شهری  مناطق  در 
پایدار و مدیریت یکپارچه  مفاهیم مدیریت منابع آب شهری 
عنوان  تحت  جدید  مفهومی  چارچوب  یک  شهری،  مدیریت 
و   Lalika است.   پیشنهاد شده  یکپارچه شهری،  آب  سیاست 
همکاران )2015(، به بررسی رویکردهای حفاظت از حوضه و 
چالش های حاکمیت آب در حوضه رودخانه پنگانی در تانزانیا 
اسرتاتژی  روستا های ساحلی،  داد حفظ  نشان  نتایج  پرداختند. 
مناسب برای حفاظت از حوضه آب و جریان آب پایدار است. 
شامل  آب  منابع  مدیریت  در  موجود  چالش های  همچنین 
غیرقابل اعتامد  مالی  مدیریت  و  ناکارآمد  سازمانی  ساختارهای 
آب  مرصف کنندگان  انجمن  ظرفیت  ایجاد  بنابراین  است. 
می تواند نتایج مثبتی برای حفاظت از آبخیزها و مدیریت آب 

یک موضوع بسیار پیچیده است، که اغلب وجود ندارد، یا فاقد 
اصول و قدرت است. در این زمینه توسعه ابزارها )استانداردهای 
اثرات  ارزیابی  بازیافت،  دستورالعمل های  مناسب،  کیفیت 
زیست محیطی، اندازه گیری و نظارت و غیره( و تقویت مقررات 
و اصالحات نهادی برای مدیریت کیفیت و کنرتل آلودگی آب، 
الزم و رضوری است. در این زمینه می توان به فعالیت فائو که 
شامل همکاری با ذی نفعان، به ویژه برنامه محیط   زیست سازمان 
ملل متحد4 و سازمان بهداشت جهانی5 اشاره منود که در راستای 
قابل  زمینه  دراین   .)2014  ،FAO( است  بوده  مذکور  اقدامات 
ذکر است علی رغم شباهت هایی که در عوامل، عنارص و تعریف 
حکمروایی آب در کشورهای مختلف وجود دارد، لیکن در هر 

کشوری حکمروایی آب اهداف متفاوتی را دنبال می کند. 
در زمینٔه حکمروایی آب مطالعات بسیار محدودی در داخل کشور 
انجام شده است، ازجمله می توان به قایمی و همکاران )1396(، 
اشاره منود. هدف از این تحقیق ارائه مدل مفهومی حکمروایی 
پایدار در مدیریت منابع آب با تأکید بر آموزش و ظرفیت سازی 
است. در این مطالعه با مرور دیدگاه های مختلف بین املللی، نتایج 
اجالس ها و کنفرانس های جهانی آب، یک مفهوم جامع و کامل از 
حکمروایی پایدار در مدیریت به هم پیوسته منابع آب با تأکید بر 
آموزش و ظرفیت سازی، ارائه شده است. الگوی ارائه شده متشکل 
از 9 معیار و 52 شاخص بود که در بین آن ها، معیار مشارکت 
مردمی و شاخص آموزش و ظرفیت سازی، بیشرتین امتیاز را کسب 
منود. نتایج تحقیق نشان می دهد، مدل مفهومی پیشنهادی، کاماًل 
پایداری است که هم اکنون مطرح است.  منطبق با حکمروایی 
مردمی،  مشارکت  کلیدی  بسیار  نقش  به  پایدار  در حکمروایی 
آموزش و ظرفیت سازی کلیه سیاست گذاران و ذی نفعان در فرآیند 
تاتار  تأکید شده  است. همچنین  برنامه ریزی ها  و  تصمیم گیری 
حکمروایی  رابطه  تبیین  به  مطالعه ای  در   )1394( همکاران  و 
کشاورزی  آب  منابع  زمینۀ  در  تضاد  مدیریت  مبنای  بر  خوب 
دیدگاه های  بیان  و  ادبیات  مرور  با  منظور  بدین  پرداخته اند. 
مختلف دربارۀ حکمروایی خوب و ارتباط آن با مدیریت تضاد 
منابع آب کشاورزی، الگویی پیشنهادی به منظور تبیین حکمروایی 
خوب از مسیر مدیریت تضاد ارائه شده است. در این چارچوب 
خصوصی،  دولتی،  بخش های  از  ذی  نفع  گروه های  منایندگان 
اجتامعات مدنی و محلی در فرآیند حل تضاد مداخله می کنند 
و زمینه برای استقرار حکمروایی خوب فراهم می شود. شاه آبادی 
و همکاران )1393(، به بررسی تأثیر حکمروایی بر امنیت غذایی 
درحال توسعه  منتخب  و  هفت  گروه  توسعه یافته  کشورهای 
پرداختند. نتایج به دست آمده نشان می دهد با بهبود مؤلفه های 
افزایش تولید و رشد  حکمروایی می توان محیطی مساعد برای 
اقتصادی کشورها فراهم منود که افزایش اشتغال، درآمد رسانه و 
کاهش تورم را در پی دارد و بهبود این متغیرها از جمله عواملی 
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داشته باشد. بر این اساس، نتایج مطالعه نشان داد، اسرتاتژی ها 
بر  باید  هیدرولوژیکی  خدمات  جریان  بهبود  سیاست های  و 
همکاران  و   Franks باشد.  متمرکز  محلی،  جوامع  رفاه  بهبود 
در  را در 40 سال گذشته  منابع آب  توسعه مدیریت   )2013(
حوضه کیامنی دشت اوسانگو در جنوب غربی تانزانیا بررسی 
منودند. در این مطالعه ضمن بررسی چگونگی تغییر مدیریت 
منابع آب در طول زمان، به تغییرات در تخصیص آب به ویژه 
در مورد حقوق آب، سازمان های مدیریت آب و زیرساخت های 
نتایج نشان داد توسعه منابع  فیزیکی نیز پرداخته شده است. 
در  و  بوده  موفقیت آمیز  موارد  از  بسیاری  در  کیامنی  در  آب 
نتیجه، تأمین منابع برای بسیاری از کاربران با بهبود معیارهای 
معیشتی همراه بوده است. بااین حال، این پیرشفت ها با برخی 
نتایج منفی همراه بوده، چراکه بر اساس این اسرتاتژی دسرتسی 
پایین دست  جریان های  و  کاهش یافته  کاربران  دیگر  برای  آب 
به  نیاز  از  حاکی  نتایج  بنابراین  است.  قرارگرفته  تهدید  مورد 
زیرساخت های  از  اطمینان  و  نهادی  چشم انداز  کلی  نقشه 
طراحی  هنگام  در  را  نهادی  توافق های  که  است  فیزیکی ای 
چنین  چراکه  نشان  دهد.  آب،  امنیت  افزایش  برای  مداخالت 
و  صحیح  روابط  برای  قابل توجهی  نتایج  می تواند  مداخالتی 
 Goswami و   Lele باشد.  داشته  آب  کاربران  میان  در  قدرت 
)2013( با استفاده از منونه هایی از تجربیات جهانی، به بررسی 
اثر حکمروایی خوب بر امنیت غذایی، آب و انرژی پرداختند. 
نتایج نشان داد، انتخاب سیاست ها، نهادها و نتایج مواجهه با 
چالش های پیش رو، به نوع و ماهیت حکمروایی در هر سطح، 
وابسته است. همچنین Pahl-Wostl و همکاران )2011(، ضمن 
بررسی چالش های اصلی حاکمیت برای امنیت آب، موفقیت ها 
و شکست های روش های حکمروایی را بررسی منوده اند. نتایج 
اطمینان  عدم  افزایش  چالش ها،  پیچیدگی  داد،  نشان  مطالعه 
اداری مناسب، ازجمله مهم ترین چالش های  و فقدان ظرفیت 

اصلی حاکمیت، است.

مواد و روش ها

این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و مروری با بررسی 
و  مقاالت  بین املللی،  گزارش های  از  بهره گیری  و  اسناد  منابع، 
پایگاه های اینرتنتی، صورت گرفته است. در این راستا ابتدا تجربه 
برخی از کشورها در رابطه با برنامه های مرتبط با حکمروایی 
ادامه  در  می شود.  بررسی  پایدار  توسعه  به  دستیابی  در  آب 
ضمن پرداخنت به ابعاد مختلف حکمروایی آب و نقش آن در 
ابتکاری حکمروایی در  امنیت آب و امنیت غذایی، روش های 
زمینٔه امنیت آب نسبت به روش های مرسوم مدیریت یکپارچه 

منابع آب، بیان می شود.

بررسی تجربیاتی در رابطه با حکمروایی آب

در طول سال های گذشته، تالش ها برای حامیت از مدیریت در 
توسط  رابطه،  این  در  طرح  چندین  و  شده  تشدید  آب  بخش 
آن ها  رشح  به  ادامه  در  که  ترویج شده  بین املللی  سازمان های 

:)2014 ،FAO( پرداخته می شود
1- تسهیالت حاکم بر آب6؛ ابتکار مشرتک برنامه توسعه سازمان 
ملل متحد7 و مؤسسه بین املللی آب استکهلم8، برای پیشربد پیرشفت 
در مدیریت آب برخی از کشورها، کمک و پشتیبانی فنی موردنیاز 
را درزمینه هایی مانند مدیریت یکپارچه منابع آب، آب های مرزی، 

تأمین آب و بهداشت، انطباق با تغییرات اقلیمی، ارائه دادند.
و  آب«  مؤثر  »مدیریت  مفاهیم  خصوص  در  جهانی  بانک   -2
»مدیریت مناسب قوانین حاکم بر آب«، در چارچوب مدیریت 
سال  در  به طوری که  است.  کرده  فعالیت  آب،  منابع  یکپارچه 
برای  پاسخگویی  بیشرت:  را در مورد »کمیابی  2007، مطالعه ای 
نتایج بهرت مدیریت آب در خاورمیانه و شامل آفریقا« منترش منود 
که در آن اهمیت حیاتی مسائل مربوط به مدیریت آب کشاورزی 

را روشن ساخته است.
3- سازمان همکاری اقتصادی و توسعه9 در رابطه با حکمروایی 
آب، شبکه ای از دست اندرکاران عمومی، خصوصی و فعاالن غیر 
سودجو را برای حامیت از حکمروایی بهرت در بخش آب از طریق 
همتایان،  با  گفت وگو  و  تحلیلی  کار  تجربه،  اشرتاک گذاری  به 
و  آب، شیوه ها  ابزارهای حکمروایی  از  فهرستی  و  ایجاد منوده 

دستورالعمل های مرتبط را راه اندازی کرده است.
الزم به ذکر است اگرچه این ابتکارات به پیرشفت دانش و ترویج 
مدیریت مؤثرتر درزمینٔه آب کمک می کند، اما ارتباط مؤثری را 

میان آب، کشاورزی و امنیت غذایی ایجاد منی کند. 
میان  مشرتک  ابتکار  زیرزمینی،  آب های  حکمروایی  برنامه   -4
فائو، برنامه بین املللی هیدرولوژیکی یونسکو10، انجمن بین املللی 
جهانی  تسهیالت  و  جهانی  بانک  هیدروژئولوژیست ها11، 
فائو هامهنگ شده اند. هدف  توسط  که  است  محیط  زیست12 
اصلی برنامه مذکور این است که مدیریت موردنیاز برای حفظ 
مزایای اجتامعی اقتصادی آب های زیرزمینی و جلوگیری از بحران 
آتی آب، در دستور کار تصمیم گیران قرار گیرد. این برنامه از سال 
2011 به وسیله یک فرآیند مشورتی با ذی نفعان آب زیرزمینی در 
رسارس جهان، اجرا شده است. همچنین برای ایجاد یک چشم انداز 
در زمینه آب های زیرزمینی، اصولی در قالب »برنامۀ اقدام« بر 
اساس دانش، تجربه های موجود، سیاست ها و تسهیالت نهادی و 

رسمایه گذاری تدوین  شده است.
در  چالش های  به  واکنش  در  فائو13،  آب  کمبود  برنامه   -5
مرتبط،  قانونی  با سازمان های  دقیق  در مشورت  و  حال ظهور 
ایجادشده است. این برنامه به طور خاص، در پی ارزیابی نقش 

عابدی، س.  حکمروایی آب و ارزیابی آثار آن بر تأمین امنیت آب و غذا
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فائو و فعالیت های مربوط به آب، در سال 2010 تأسیس  شده 
است. همچنین طی این برنامه یک پیش نویس اسرتاتژیک برای 
ماهیت  و  اهداف  اهمیت،  منعکس کنندۀ  که  ایجادشده  آب 

متقابل ذاتی آب در مأموریت سازمان فائو است.
در طول دو سال 2012 و 2013 برنامه جامع مقابله با کمبود آب 
آغازشده است. هدف آن، حامیت از کشورها برای رفع کمبود آب 
آب  بهره وری  بهبود  برای  آن ها  تقویت ظرفیت  و  کشاورزی  در 
سامانه های کشاورزی در سطح ملی و حوضۀ رودخانه، ازجمله 
سامانه های آب و فاضالب مرزی است. در این برنامه یک رویکرد 
یکپارچه برای کمبود آب، از تصفیه آب تا مدیریت تقاضا، ارتقاء 
فن آوری و مدیریتی و رویکردهای بهبودیافته برای ارزیابی و نظارت 
بر منابع آب، تدوین شده است. همچنین سازمان فائو تجزیه وتحلیل 
کشورهای  در  آب  به  مربوط  اداری  و  نهادی  قانونی،  چارچوب 
منتخب را انجام می دهد. الزم به ذکر است رویکرد برنامه جامع در 
چارچوب اسرتاتژی بازنگری سازمان غذا و کشاورزی )فائو( و با مترکز 
ایجاد  ارتقاء روش های چندرسانه ای و  بر اولویت های منطقه ای، 
به طوری که طیف وسیعی  قرارگرفته است.  مشارکت، موردتوجه 
از اولویت های کلیدی مرتبط با چارچوب اسرتاتژیک، مانند ایجاد 
کشاورزی، جنگل داری و شیالت پایدار و سازنده و ایجاد دیدگاه 
مشرتک برای غذا و کشاورزی پایدار در رسارس سامانه های مختلف 
تولید کشاورزی، توسط این برنامه پوشش داده  شده است. عالوه 
بر آن جوانب مختلف دیگری مانند کاهش فقر، امنیت غذایی و 
بازگشت به سالمت نیز در برنامه جامع مورد توجه قرارگرفته است. 
برای منونه یکی از مهم ترین برنامه ها در زمینٔه مدیریت آب، برنامه 
نوآورانه کمبود آب منطقه ای14 در خاور نزدیک و شامل آفریقا است. 
این اسرتاتژی همکاری مشرتکی را برای مدیریت زیست محیطی 
از  حامیت  برای  منطقه ای  مشارکت  و  غذا  امنیت  برای  پایدار 
کشورها در اجرای اسرتاتژی مشارکتی، تعریف کرده است. فرآیند 
مشورتی با کشورها و رشکا در طول مرحله آزمایشی برنامۀ مذکور، 
نشان دهنده نیاز به افزایش ابعاد حاکمیت آب با تأکید بر رویکرد 
و  اسرتاتژیک  برنامه ریزی   -1 زمینه های  در  اعامل شده  تحلیلی 
سیاست ها، 2- بهبود و اصالح حکمروایی در متام سطوح، 3- بهبود 
کارایی و بهره وری مدیریت آب در سامانه های کشاورزی عمده و 
در زنجیره غذایی، 4- مدیریت عرضۀ آب از طریق استفاده مجدد 
و بازیافت آب های غیرمتعارف، 5- سازگاری تغییرات اقلیمی، 6- 
پایداری ساختار با مترکز بر آب های زیرزمینی، آلودگی و شوری خاک، 
7- ارزیابی، نظارت و گزارش دهی در مورد بهره وری و بهینه سازی 
مرصف آب، است )FAO، 2014(. سایر فعالیت های فائو در رابطه 

با حکمروایی آب عبارت اند از:
- حکمروایی یکی از مهم ترین موضوعات برنامه فائو در سال 2014 
تا 2017 است. FAO به دولت ها و ذی نفعان کلیدی در تجزیه  
اجرای  و  طراحی  برای  اساسی حکمروایی  چالش های  تحلیل  و 

سیاست های مؤثر، کمک می مناید. همچنین با نقش تسهیل گری 
خود مطالعات موردی را برای حامیت از تصمیم گیری مبتنی بر 

شواهد، برای تقویت سازوکارهای حکومتی ارائه می دهد. 
منابع  مدیریت  برای  را  مفهومی  رویکردهای  فائو،  سازمان   -
به طوری که  است.  داده  گسرتش  حوضه آبریز  ازجمله  طبیعی 
رویکردهای مذکور ابزارهایی کارآمدی را برای اجرای تصمیامت 
و برنامه ریزی فرآیندها در بخش های مختلف ارائه می دهند. در 
این میان حکمروایی آب در مرکزیت رویکردهای مرتبط با حوضه 

رودخانه یا حوضه آبریز طبیعی برای مدیریت آب قرار دارد.

نقش حکمروایی آب در امنیت غذایی

امروزه با توجه به رشد جمعیت، تغییرات آب و هوایی، افزایش 
رقابت برای آب و توجه به مسائل زیست محیطی، آب برای تولید 
با  می شود.  اصلی محسوب  موضوع  یک  به عنوان  غذایی  مواد 
مروری بر وضعیت منابع آب مشاهده می شود، امنیت آن نه تنها 
در ایران بلکه در رسارس جهان در معرض خطر است؛ به طوری که 
انتظار می رود، جمعیت جهان تا سال 2050 دو میلیارد نفر افزایش 
یابد که بر اساس آن 47 درصد جمعیت جهان تحت فشار شدید 
بحران آب، زندگی خواهند کرد. زیرا بر اساس اطالعات سازمان 
همکاری های اقتصادی و توسعه و سازمان خواربار و کشاورزی 
ملل متحد، استفاده از آب شیرین برای مرصف انسان، کشاورزی، 
درحالی که  شد،  خواهد  برابر  شش  استفاده ها  سایر  و  صنعت 
مقدار آب و زمین های قابل کشت غیرقابل افزایش است )عابدی، 
آن،  یک  کیفیت  محدودیت های  و  آب  کمبود  بنابراین   .)1396
چالش عمده برای امنیت غذایی آینده است، به خصوص ازآنجاکه 
انتظار می رود کشاورزی به عنوان بزرگ ترین مرصف کننده منابع 
آب شیرین در متام نقاط جهان باقی مباند و در کنار آن تقاضای 
صنعتی و داخلی نیز به رسعت در حال افزایش باشد. عالوه بر 
این، اطمینان از عرضه آب کشاورزی بدون بهبود قابل توجه در 
سیاست های مدیریت آب و رسمایه گذاری، کاهش خواهد یافت. 
همراه  آب  کمبود  مشکالت  و  رقابتی  بخش های  شدید  رقابت 
با کاهش قابلیت اطمینان عرضه آب کشاورزی، باعث فشار بر 
امنیت  عرضه مواد غذایی شده و همچنان باعث نگرانی برای 
غذایی می شود. این در حالی است که بخش کشاورزی خود با 
مجموعه ای از چالش های پیچیده ازجمله تولید غذای بیشرت و 
باکیفیت با استفاده از آب کمرت در واحد تولید، فراهم کردن یک 
زندگی سامل برای مردم روستایی با منابع و فرصت هایی موجود، 
استفاده از فناوری های پاک که پایداری محیط  زیست را تضمین 
کند و همچنین دستیابی به یک روش کارا و مؤثر برای بهبود 
اقتصاد محلی و ملی، مواجه است. باید به این نکته توجه داشت 
که کشاورزان در هسته هر فرآیند تغییر هستند و باید از طریق 
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انگیزه های مناسب و شیوه های حکومتی، تشویق و هدایت شوند 
تا اکوسیستم های طبیعی و تنوع زیستی آن ها حفظ شود و اثرات 
منفی بر آن ها را به حداقل برساند. این هدف نه تنها از طریق 
دستیابی به سیاست های مناسب و تغییر در نگرش ها امکان پذیر 
نوسازی  در  هدفمند  رسمایه گذاری های  نیازمند  بلکه  است، 
سازه های زیربنایی، بازسازی سازمانی و ارتقای ظرفیت های فنی 

کشاورزان و مدیران آب است. 
اثرگذاری حکمروایی و سایر متغیرهای اقتصاد کالن بر عملکرد 
کشاورزی، به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر دسرتسی 
فیزیکی به غذا، اشتغال، تورم، درآمد رسانه، مهم ترین مؤلفه های 
دسرتسی اقتصادی به غذا، در ادبیات اقتصادی به نحو وسیعی 
قرارگرفته است )شاه آبادی و همکاران،  اقتصاددانان  موردتوجه 
1393(. Lele و Goswami )2013( در مطالعه ای تأثیر حکمروایی 
منودند.  بررسی  هند  و  چین  کشور  در  غذایی  امنیت  بر  را 
امنیت غذایی،  ارتباط عمیقی بین  از آن است که  نتایج حاکی 
و   Azmat .دارد با شاخص های حکمروایی وجود  انرژی  و  آب 
کشاورزی  بخش  در  را  نیز حکمروایی خوب   )2005(  Coghill
حکمروایی  برقراری  داد  نشان  نتایج  منودند.  بررسی  بنگالدش 
خوب باعث ایجاد اصالحاتی در بخش کشاورزی شده و دسرتسی 
آسان کشاورزان به عوامل تولید و در نتیجه بهبود تولید مواد 
ارتقای امنیت غذایی را به همراه خواهد داشت. در  غذایی و 
این زمینه سازمان فائو نیز برای امنیت غذایی و مدیریت پایدار 
منابع طبیعی در کشاورزی در متام سطوح مرتبط، بر آب تأکید 
اسرتاتژیک  از طریق همکاری های  را  کار  این  به طوری که  دارد. 
با مؤسسات بین املللی و گروه های ذی نفع انجام می دهد و از 
مجامع مهم که در آن تصمیم گیری های کلیدی انجام می شود، 
استفاده می کند. برای منونه این سازمان فعالیت ها و برنامه های 
با همکاری  پایدار را  خود در زمینٔه امنیت غذایی و کشاورزی 
سازمان ملل متحد، انجام می دهد. از دیگر برنامه های این سازمان 
در مورد کمبود آب می توان به، حکمروایی آب، رایزنی سازمان 
ملل متحد برای هدف توسعه پایدار15 در آب و گزارش جهانی 
و  داده ها  اینکه  به  توجه  با  همچنین  منود.  اشاره  آب،  توسعه 
اطالعات کافی برای حکمروایی آب رضوری است، سازمان فائو، 
مترکز بر ظرفیت نظارت جهانی آب را حفظ کرده و از تالش های 
جهانی در زمینٔه نظارت بر اهداف توسعه پایدار آب در آینده، 

پشتیبانی می کند. 
بنابراین آب، نه تنها برای امنیت غذایی بلکه برای امنیت عمومی 
جامعه نیز حائز اهمیت است؛ به طوری که کمبود آن ممکن است 
منجر به ناآرامی و درگیری  اجتامعی شود. به عبارت دیگر امنیت 
غذایی از الزامات توسعه پایدار بوده و برای دستیابی به آن توجه 
به امنیت آبی انکارناپذیر است. بر این اساس در ادامه به نقش 

حکمروایی در امنیت آبی پرداخته می شود.

نقش حکمروایی آب در امنیت آب

قبل از پرداخنت به نقش حکمروایی در امنیت آب، الزم است به 
بیان تفاوت مفهوم امنیت آب و مدیریت یکپارچه پرداخته شود. 
مفهوم امنیت آب در طیف گسرتده ای از رشته های علوم اجتامعی، 
امنیت آب، مفاهیم کلیدی  طبیعی و پزشکی قرار گرفته است. 
مشرتکی را با پارادایم مدیریت یکپارچه منابع آب16 دارد )Hering و 
Ingold، 2012(. در این راستا مدیریت یکپارچه منابع آب، اغلب بر 
اهمیت مدیریت جامع تأکید دارد، درحالی که طرفداران امنیت آب 
بر عدم اطمینان در مورد )و توانایی کنرتل( سامانه های آب شیرین 
تأکید دارند. عالوه بر این، چشم انداز امنیت آب، توجه خود را بر 
شناسایی، پیش بینی و پاسخ به خطرات )شوک های آب و هوایی، 
تهدیدات و یا نقطه اوج( متمرکز می کند. چشم انداز امنیت آب، 
فارغ از انعطاف پذیری سامانه های اجتامعی و زیست محیطی در 
برابر ریسک ها، بر اهمیت آستانه ها نیز تأکید می کند. رویکرد امنیت 
آب، آستانه ها را اولویت بندی می کند؛ در واقع، آستانه و سطوح 
قابل قبول خطر، مهم ترین بحث دربارۀ امنیت محیطی است. در 
مقابل مدیریت یکپارچه منابع آب، امنیت آب معموالً تأکید بیشرتی 
بر آنچه Ostrom و همکاران تحت عنوان »فضای عملیاتی ایمن« 

 .)2013 ،Morinville و Bakker( برای برشیت نامیدند، دارد
که  نشان می دهد  منابع آب  یکپارچه  یک چشم انداز مدیریت 
نیازهای آب ممکن است تحت الشعاع تصمیامت استفاده زمین 
قرار گیرد. عالوه بر این، بر محور مصالحه بین عدالت اجتامعی، 
یکپارچگی زیست محیطی و رشد اقتصادی تأکید دارد. در مقابل، 
یک دیدگاه امنیت آب بر برتر بودن حفاظت از آب تأکید دارد، 
که اغلب با تأکید بر حداقل )یا حداکرث( آستانه، سطح قابل قبول 
خطر و کاهش آسیب پذیری همراه است. از دیدگاه دوم، مصالحه 
همیشه امکان پذیر یا مطلوب نیست. بر اساس متایز مفهومی این 
دو مفهوم، دیدگاه های امنیتی آب می تواند به تدریج مکمل یا حتی 
جایگزین روش های مدیریت یکپارچه منابع آب شود )Bakker و 
Morinville، 2013(. متایز دیگر این است که رویکردهای امنیت 
یک  به عنوان  به طوری که  دارد،  نیاز  انطباق17  مدیریت  به  آب، 
رویکرد پاسخگو می تواند آسیب پذیری را کاهش و انعطاف پذیری 
 World Commission( را در زمینٔه عدم اطمینان، افزایش دهد
درحالی که   .)1987  ،on Environment and Development
اهمیت  بر  اغلب  آب،  منابع  یکپارچه  مدیریت  دیدگاه های 
مدیریت جامع در زمینٔه منافع بین حفاظت از اکوسیستم ها و 
توسعه اقتصادی تأکید دارند. در مقابل، رویکردهای امنیت آب 
با انتقادات از رویکردهای فرمان و کنرتل متعارف برای مدیریت 
اکوسیستم، اغلب دارای این دیدگاه است که سیستم حکمروایی 
بیوفیزیکی،  سامانه های  با  که  است  پیچیده  سیستم  یک  آب 

 .)1996 ،Meffe و Holling( فن آوری و اجتامعی تعامل دارد
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اما الزم است پیامدهای اتخاذ یک رویکرد مدیریت تطبیقی برای 
امنیت آب )به عنوان یک رویکرد مخالف مدیریت یکپارچه منابع 
آب( مشخص شود. اثر اول این است که، مدیریت انطباقی مستلزم 
درجه باالتری از چندمرکزی18 در حكومت است كه در آن طیف 
نهادهای غیردولتی در تصمیم گیری ها  و  فعاالن  از  گسرتده تری 
بهبود  به  چندمرکزی  حکمروایی  اهمیت،  نظر  از  دارند.  نقش 
یادگیری اجتامعی از طریق تنوع بیشرت دخالت دست اندرکاران 
در فرآیندهای مدیریت و تصمیم گیری، منجر می شود. چندمرکزی 
به معنای دخالت چند بازیگر در مقیاس های چندگانه است؛ لذا، 
جنبه نوآورانه دوم در رویکرد امنیت آب، تأکید بر مدیریت چند 
سطحی است. فرآیندهای مدیریتی چند سطحی در بسیاری از 
حوزه ها به دالیل مختلف آغاز می شود، ازجمله از آن ها شامل، 
افزایش تأکید بر مدیریت آب های سطحی و مدیریت یکپارچه 
مسائل زیست محیطی، آگاهی از علل و تأثیرات تهدیدات مرتبط 
با آب و نگرانی در مورد پیامدهای تغییر آب وهوا برای منابع آب، 

.)2013 ،Morinville و Bakker( است
ابعاد  از  سوم  نوآورانه  جنبه  سطحی،  چند  حکمروایی  مورد  در 
حاکمیت در خصوص امنیت آب مربوط به مسائل قدرت اجتامعی 
زیست محیطی،  و  برشی  امنیتی  تهدیدات  به  توجه  با  است. 
درگیری های  وقوع  به احتامل  توجه  با  آب  امنیتی  بحث های 
خشونت آمیز و غیرخشونتی مطرح است. وجود این اختالفات، نیاز 
به مکانیسم های قدرمتند، چند سطحی و حکمروایی چندمرکزی و 
فرآیندهای یادگیری اجتامعی را بیان می کند که برای کاهش تلفات 
و حل اختالف بین کاربران، بخش ها و دولت ها طراحی شده اند و 
نیز توجه به مسائل اجتامعی، جنبه های سیاسی و نهادی حکمروایی 

آب نیز موردنیاز است )Pahl-Wostl و همکاران، 2008(. 
مدیریت  رویکردهای  و  آب  امنیت  مقایسه  خالصه،  به طور 
یکپارچه منابع آب، نشان می دهد که حداقل سه بعد حاکمیت 
نوآورانه در الگوی امنیت آب وجود دارد که بیشرت مورد قبول 
است. اول اینکه، دیدگاه های امنیتی آب بر عدم قطعیت ذاتی 
در مدیریت سامانه های پیچیده اجتامعی-محیطی تأکید می کنند 
می کنند  پیش بینی  را  سازگار  مدیریت  پارادایم  یک  بنابراین  و 
)و در  اجتامعی  یادگیری  باعث  که در آن مدیریت چندمرکزی 
نتیجه سازگاری قوی( می شود. دوم، دیدگاه های امنیتی آب بر 
ارتباطات چندگانه در داخل و خارج از حوضه آبریز تأکیددارند. 
سوم، امنیت آب بر محوریت قدرت اجتامعی، در انواع رشایط 
)قانونی و غیرقانونی( و مقیاس )از محلی تا فراملی(، در مذاکرۀ 
درگیری هایی که ناشی از تنش ها در ارتباطات آب و انرژی غذایی 

و مواد غذایی است، تأکید می کند. 
حکمروایی انطباقی به تازگی جذابیت رو به رشدی را به عنوان یک 
اسرتاتژی امیدوارکننده برای زمینه های مدیریت منابع معارص که 
مشخصه پیچیدگی و عدم اطمینان دارند، به دست آورده است. این 

موضوع به ویژه در مورد تغییرات اقلیمی جهانی که به طور هم زمان 
پایداری منابع کوتاه مدت و بلندمدت مانند منابع آب شیرین جهان 
را تهدید می کند، به کار می رود. در چارچوب حکمروایی انطباقی 
اجتامعی،  یادگیری  و  چندمرکزی  حکمروایی  درونی  مفهوم  دو 
قرار دارند )Bakker، 2003(. حکمروایی چندمرکزی، به عنوان یک 
رویکرد تصمیم گیری شامل چندین مرکز مستقل و دست اندرکاران 
سامانه های  طرفداران   .)2009 ،Pahl-Wostl( است  تعریف شده 
حکمروایی چندمرکزی، آن را پاسخی به تغییرات و عدم اطمینان 
بهرت می دانند، زیرا انعطاف پذیری بیشرتی نسبت به سامانه های 
 .)2009 همکاران،  و   Huitema( دارد  مرکزی  تک  حکمروایی 
به این ترتیب مسئولیت های مدیریتی به صورت فزاینده ای در سطح 
با توزیع مجدد قدرت تصمیم گیری در میان  محلی و همچنین 
 مقیاس های مختلف و دست اندرکاران اجتامعی، به وجود می آید. 
در بسیاری از موارد، حکمروایی چندمرکزی همچنین بیان می کند 
حکمروایی  در  جامعه(  به ویژه  )و  غیردولتی  دست اندرکاران  که 
می کنند  ایفا  گذشته  به  نسبت  را  مهمی  نقش  زیست محیطی 

.)2013 ،Morinville و Bakker(
که  است  این  سنرتیک19،  پلی  حکمروایی  عمده  مزایای  از  یکی 
میزان یادگیری اجتامعی تسهیل می یابد که این به نوبه خود منجر 
این  در  می شود.  آب  امنیت  افزایش  و  انعطاف پذیری  ارتقاء  به 
میان با توجه به نیاز به اجرای سیاست ها باوجود عدم قطعیت، 
غیرقابل پیش بینی بودن و کمبود دانش جامع در ارتباط با حوزه 
مدیریت آب، »یادگیری اجتامعی«20 به عنوان یک فرآیند اکتشافی 
آن  در  که  می شود  تعریف  عمل(  با  )یادگیری  تکرارشونده  و 
دست اندرکاران تجربیات و ایده ها را برای حذف محدودیت ها و 
حل مسائل پیچیده به اشرتاک می گذارند )Pahl-Wostl و همکاران، 
2011(. به عبارت دیگر، مدیریت آب به عنوان یک فرآیند آزمون وخطا 
تعریف می شود که از طریق آن حلقه های بازخورد اجازه می دهد 
که سیستم از طریق نتایج سیاست هایی که قبالً اجراشده، آموزش 
نشان   )2007( همکاران  و   Pahl-Wostl به عنوان مثال،  ببیند. 
می دهند که برخی از ابتکارات حاکمیتی چندمرکزی آب می تواند 
یکپارچه سازی دیدگاه های اجتامعی، طبیعی و مهندسی را تقویت 

کند، که در نتیجه به یادگیری اجتامعی می انجامد. 
بنابراین افزایش همکاری، ظرفیت سازگاری سامانه های حکمروایی را 
افزایش می دهد که این موضوع سبب افزایش انعطاف پذیری خواهد 
انطباقی مستلزم همکاری بیشرت  شد. به عبارت دیگر، حکمروایی 
است، اما پیچیدگی سامانه های اجتامعی و محیطی چالش هایی را 

.)2013 ،Morinville و Bakker( برای این همکاری ایجاد می کند
بنابراین قدرت اجتامعی نیز یکی دیگر از ابعاد اصلی بحث های 
امنیتی آب است. زیرا ناامنی نه تنها از طریق تصمیم های مدیریتی 
ضعیف، فرآیندهای حکمروایی غیرمتمرکز، علم ناکافی و فشارهای 
محیطی، بلکه از طریق روابط قدرت، مقابله )خشونت آمیز یا غیر 
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خشونت آمیز( و رقابت بین منافع سیاسی، اجتامعی و اقتصادی 
با توجه به مالکیت زمین و آب، حاصل می گردد. بنابراین قدرت 
برای  است.  آب  ناامنی  توضیح  در  کلیدی  عامل  یک  اجتامعی 
مثال، تجزیه وتحلیل جامع Ostrom )1990(، نشان می دهد که 
به  منجر  می تواند  جمعی  اقدام  و  همکاری  خاص،  رشایط  در 
مدیریت پایدار منابع مشرتک، ازجمله آب شود. به طور مشابه، 
بررسیWolf  )1998( در مورد حوضه های رودخانه های مرزی 
زمینه  هر  در  که  مربوطه  معاهدات  یا  مدیریت  نهادهای  و 
مدیریت  موارد  در  همکاری  پتانسیل  نشان دهندۀ  ایجادشده، 

مشرتک منابع آب است. 
همچنین یک دیدگاه قدرت اجتامعی در مورد امنیت آب ادعا 
می کند که ناامنی آب نه تنها به عنوان یک نتیجه از عوامل فنی، 

بلکه به عنوان یک نتیجه از روابط قدرت اجتامعی، اقتصادی و 
برای کاهش  این بدان معنی است که تالش  نیز است.  سیاسی 
ناامنی آب، نه تنها باید توسط مسائل مربوط به مقیاس، یادگیری 
اجتامعی و تفسیر تصمیم گیری بین دست اندرکاران متعدد، بلکه با 
 Bakker(پویایی قدرت اجتامعی و روابط اجتامعی صورت پذیرد

.)2013 ،Morinville و
آب،  منابع  مدیریت  در  حکمروایی  عدم  مجموع،  در  بنابراین 
ممکن است ناشی از عوامل متعددی باشد که بر اساس ادبیات 
موضوع در جدول )1( برخی حباب های اصلی حاکم بر منابع 
آب، شناسایی شده و به تعیین موضوعات اصلی در هر شکاف، 
اولویت بندی این مسائل و تعیین مداخالت پیشنهادی ممکن برای 

بهبود هر شکاف، پرداخته شده است.

جدول 1- تعیین مداخالت ممکن پیشنهادی برای شکاف های حاکم بر آب

مداخالت ممکنمشکالتشکاف حکمروایی آب

عدم مهارت و دانش در 
مدیریت منابع آب

- عدم اسرتاتژی برای انتقال دانش و توسعه مهارت
- کمبود کارکنان مجرب )کیفیت / کمیت(

- آگاهی کم از حوضه )سیستم آب، اقتصاد، اجتامعی 
و محیطی(

- ایجاد محیط کاری جذاب
- ایجاد مکانیسم انگیزشی برای حفظ و جذب کارکنان
- جمع آوری، پردازش، به اشرتاک گذاری و انتشار اطالعات

فقدان برنامه جامع توسعه 
منابع انسانی برای حوضه

- فقدان چارچوب برنامه ریزی
-کمبود تجربه

- آماده سازی / به روزرسانی طرح جامع یکپارچه برای 
حوضه ها

شکاف سیاسی در توسعه استفاده 
از زمین، تغییرات آب و هوایی 
مربوط به مدیریت منابع آب

- نبود ارتباط زمین و آب در سیاست گذاری ها
- نبود هامهنگی در مدیریت حوضه ها

- آماده سازی / به روزرسانی طرح جامع یکپارچه برای 
حوضه ها

مکانیسم مالی نامناسب
- سیستم ناکارآمد مالیات آب

- کمبود بودجه
- وابستگی به بودجه دولتی

- اعامل پرداخت کامل توسط کاربران / آلوده کننده ها
- پیاده سازی / طراحی سیستم کارآمد بازپرداخت هزینه 

-  ایجاد کمپین های آگاهی 

کمبود ساختارها برای مکانیسم 
انگیزشی که می تواند متخصصان 

باتجربه را حفظ کند

- فقدان حقوق و امکانات مناسب 
)محیط زندگی و کار(

- بهبود ساختار سازمانی فعلی )مقیاس حقوق و دستمزد(
- مترکز بر تدوین گروه، آموزش گروه ها، حفظ مهارت ها 

و دانش در گروه ها

کمبود ابزار / دستورالعمل 
/ روش برای اجرای

- دستورالعمل اجرایی ضعیف
-  فقدان دستورالعمل ها 

- تدوین دستورالعمل ها و بخش نامه ها
- ایجاد شورای عالی حوضه ها که برای تصمیم گیری در 

مورد دستورالعمل ها عمل کند
-  همکاری با ذی نفعان برای تدوین دستورالعمل

مدیریت اطالعات ضعیف

- فقدان نیروی انسانی ماهر
- مشکالت تفسیر داده ها )از داده ها به اطالعات / 

دانش( و انتشار به کاربران
-  عدم وجود تبادل اطالعات / انتشار

- ایجاد مرکز اطالعات در حوضه ها
-  تقویت همکاری با متامی ذی نفعان در حوزه مدیریت 

اطالعات
- انتقال داده های نظارت هیدرولوژیکی 

کمبود ارتباطات / همکاری با 
ذی نفعان و ایجاد آگاهی عمومی

- عدم وجود بسرت مناسب برای مشارکت ذی نفعان 
/ مشارکت ذی نفعان

-  عدم اسرتاتژی ارتباطات

- توسعه اسرتاتژی ارتباطات
- ایجاد آگاهی

عابدی، س.  حکمروایی آب و ارزیابی آثار آن بر تأمین امنیت آب و غذا
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کردن  هامهنگ  نیازمند  غذا  و  آب  امنیت  به  دستیابی 
آب  با  مرتبط  اهداف  و  استانداردها  بسرت  در  دست اندرکاران 
است که از طریق قوانین و مقررات مربوطه و نظارت و اعامل 
مجوزهای مرتبط امکان پذیر است. بنابراین در راستای شکاف های 
پیشنهاد  زیر  اقدامات  مختلف،  حوزه های  در  آب  حکمروایی 
می شود: 1- بررسی و تجزیه  و تحلیل بخش آب در حوضه های 
مختلف، 2- ارزیابی ارتباط میان اقتصاد مقاومتی آب وهوا و طرح 
مشخص  قدرت/  سلسله مراتب  تعیین   -3 رشد،  تحوالت  انتقال 
ذی نفعان  شناسایی   -4 و  مرتبط  مسئولیت های  و  مجوز  کردن 

اصلی و مشاوره با آن ها.
نیز  نامناسب  از مکانیسم مالی  پیشنهادهای رفع شکاف ناشی 
شامل 1- ارزیابی منابع مالی، مکانیسم و تصمیم گیرندگان موجود، 
2- شناسایی و ارزیابی رهنمودهای موجود، 3-یافنت منابع مالی 
جدید، پیوند با رسمایه گذاران و مؤسسات، 4- شناسایی ذی نفعانی 
که پرداخت منی کنند و بررسی علت عدم پرداخت و 5- ارزیابی 

سیستم بازپرداخت هزینه های موجود، الزم و رضوری است. 
و روش  ابزار، دستورالعمل ها  کمبود  رفع  درزمینٔه  آن  بر  عالوه 
در  نظارتی  اصلی  عملیات  شناسایی   -1 به  می توان  اجرا،  برای 
ابزارها، دستورالعمل ها، روش ها  از  تهیه فهرستی  حوضه ها، 2- 
منابع و  نظارتی، 3-  برای عملکردهای  و دستگاه های موردنیاز 
ارزیابی قابلیت های ابزارها، دستورالعمل ها، روش ها و سامانه های 
موجود، 4- توصیه های مبتنی بر موجودی و ارزیابی و 5- اقدام 
برای تهیه ابزارها، دستورالعمل ها، روش ها و سامانه های موردنیاز، 

به منظور تدوین دستورالعمل ها، اشاره منود. 

بهبود مدیریت اطالعات نیز می تواند با 1-شناسایی انواع اطالعات 
و سامانه های اطالعاتی موردنیاز برای مدیریت آب مناسب، 2- 
شناسایی و ارزیابی نوع داده ها و اطالعات موجود در سامانه های 
شناسایی شده، 3- شناسایی منابع اطالعات، 4- شناسایی شکاف 
داده ها و اطالعات، 5- شناسایی کاربردها و کاربران اطالعات، 6- 
ارزیابی اطالعات و به اشرتاک گذاری آن ها و 7- توسعه روش های 

پیشنهادی برای بهبود سیستم مدیریت اطالعات، صورت پذیرد. 
با  ارتباطات، همکاری  همچنین ازجمله راهکارهای رفع کمبود 
آگاهی عمومی شامل 1-شناسایی ذی نفعان  ایجاد  ذی نفعان و 
با  رابطه  در  بحث  برای  برنامه  برگزاری  با چالش ها، 2-  مرتبط 
مسائل روز، 3- سازمان دهی کارگاه و جلسه، 4- امکان ارزیابی 
اولویت بندی   -5 همکاری،  و  ارتباط  فعلی  وضعیت  بازتاب  و 
فعالیت هایی که نیاز به همکاری دارند 6- شناسایی مشکالت، 
 -8 مصاحبه،   -7 ذی نفعان،  ارزیابی  در  قدرت  و  نگرش  منافع، 
خوشه بندی و انجام بحث های گروهی، 9- یافنت منابع، مطالعات 

گذشته، بررسی ها و ارزیابی ها، است. 
در زمینٔه ایجاد و بهبود مهارت و دانش در مدیریت منابع آب 
است،  موردنیاز  دانشی  و  مهارت  نوع  اینکه چه  تعیین  نیز 1- 
2- ارزیابی محیط کار، 3- ارزیابی منابع برای کارمندان جدید، 
4- ارزیابی تجهیزات و فناوری مورداستفاده، 5- ارزیابی اسرتاتژی 
مالی و امکان رسمایه گذاری در محیط کار بهرت، 6- ارزیابی سیستم 
انتقال دانش موجود، 7- انتقال دانش و به اشرتاک گذاری تجربه، 
8- ارزیابی آموزش موردنیاز و 9- ارزیابی امکانات: کتابخانه و 

مرکز فناوری اطالعات، حائز اهمیت است.

نتیجه گیری و پیشنهادها

در مجموع با توجه به اینکه ایران در گروه کشورهای دارای تنش 
با  داخلی  تولید  دور  نه چندان  آینده ای  در  دارد،  قرار  زیاد  آبی 
چالش بزرگ تری مواجه خواهد شد که می تواند منجر به وابستگی 
بیشرت به واردات مواد غذایی شود. اما این نکته قابل تأمل است 
که کم آبی در آینده اساساً به دلیل کمبود آب نخواهد بود، بلکه 
خورد.  خواهد  رقم  آب،  از  برنامه ریزی  بدون  استفاده  دلیل  به 
یک  به  حارض  حال  در  ایران  در  آب  حکمروایی  اساس  این  بر 
نگرانی کلیدی در زمینٔه افزایش کمبود آب، تعارضات آب محلی 
و  است  تبدیل شده  جهانی  هوایی  و  آب  تغییرات  و  مرزی،  و 
خشکیدن حوضه های آبی و افت سفره های زیرزمینی دستاورد این 
حکمروایی است. در این خصوص حکمروایی خوب و راه حل های 
پایدار برای امنیت آب، نه تنها در رابطه با در دسرتس بودن آب 
باقیمت مقرون به رصفه برای یک زندگی سامل است، بلکه  کافی 
به حفظ سامانه های اکولوژیکی تأمین آب نیز، می پردازد. بر این 

به حل  باید هم زمان  امنیت آب  برای  اساس، حکمروایی خوب 
چندین موضوع بپردازد. اوالً، باید با نابرابری های مداوم، افزایش 
شکاف توسعه و رقابت برای منابع کمیاب، مقابله مناید. که این 
رویکردهای  خوب،  عمومی  سیاست های  با  می توان  را  مسائل 
از  از جمله  نهادی و رسمایه گذاری در زیرساخت های روستایی، 
طریق مشارکت عمومی و خصوصی، موردتوجه قرار داد. در این 
زمینه، رهربی سیاسی در ایجاد این تغییرات، نقش به سزایی را ایفا 
می مناید. نکته دوم، برخی مناطق مانند ایران نسبت به تغییرات 
آب و هوایی، آسیب پذیر است. حوادثی مانند طوفان، سیالب و 
خشک سالی، تهدید بسیار جدی برای هر تالشی در زمینٔه توسعه 
و کاهش فقر محسوب می شود. با توجه به این تهدیدات، الزم 
است تا پارادایم توسعه تغییر یابد و راهربدهای جامع، رشد سبز 
و سایر رویکردهای سازگار با محیط  زیست در توسعه ملی اتخاذ 
شود. نکته سوم مربوط به استفاده ناکارآمد از آب است. لذا برای 
ارتقاء بهره وری در استفاده از آب، باید هزینه های واقعی تأمین 
آب پرداخت شود. بر اساس آن، باید سیاست های قیمت گذاری 
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اصالح شده و از سوی دیگر به تنظیم مجازات و جریمه هایی برای 
استفاده بیش ازحد از منابع آب و هدر رفت آن پرداخته شود که 
این امر منجر به تشویق خانوارها، صنایع و کشاورزان در استفادۀ 
بهینه زیست محیطی منابع آب می شود. در مجموع در  کارا و 
رشایط فعلی ایران، برای تضمین تولید مواد غذایی پایدار تحت 
توامنندسازی  با  تا  است  الزم  رشد،  به  رو  آبی  کمبود  وضعیت 
جوامع بومی و احیای دانش بومی آن ها در زمینه های مرتبط با 
حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آبی، اقداماتی ازجمله 1- 
رسمایه گذاری در تولید محصوالتی که به ازای هر واحد آب دارای 

عملکرد باالتر هستند، 2- حرکت به سمت فناوری های نوین آبیاری 
و سامانه های کشاورزی حفاظتی، 3- توجه جدی به مقوله حقوق 
آب و تجارت آب، 4- تأمین رسمایه برای رسمایه گذاری در آبیاری و 
آب، 5- افزایش عرضه آب از طریق استفاده از آب های غیرمتعارف 
)استفاده مجدد از فاضالب ها و پساب های تصفیه شده( صورت 
پذیرد. همچنین در این زمینه، مبادلۀ آب مجازی داخل کشورها و 
میان کشورها نیز می تواند به عنوان ابزاری مؤثر در برطرف کردن 
محدودیت های محیطی با ارتقاء کارایی مرصف آب و دستیابی به 

امنیت آبی در مناطق دارای فقر آبی، موردتوجه قرار گیرد.

پی نوشت

1- Good governance
2- Global Water Partnership )GWP(
3- Committee on World Food Security )CFS(
4- United Nations Environment Programme )UNEP(
5- World Health Organization )WHO(
6- Water Governance Facility )WGF(
7- United Nations Development Programme )UNDP(
8- Stockholm International Water Institute )SIWI(
9- Organization for Economic Co-operation and De-
velopment )OECD(
10- the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization International Hydrological Pro-
gramme )UNESCO IHP(
11- International Association of Hydrogeologists )IAH(
12-World Bank and Global Environment Facility 
)GEF(
13- FAO Water Scarcity Programme
14- regional water scarcity initiative )WSI(
15- sustainable development goal )SDG(
16- integrated water resources management )IWRM(

اجتامعی  نوع هامهنگی  یک  به عنوان  انطباقی؛  مدیریت   -17
متصل  شبکه هایی  به  حکمروایی  آن  در  که  می شود  تعریف 
است که افراد، سازمان ها، سازمان ها و مؤسسات را در سطوح 
مختلف سازمان متصل می کند؛ توافق های نهادی و تصمیم گیری 
انعطاف پذیر،  مدیریت  برای  و  می شود  تنظیم  چندمنظوره 

مشارکتی و مبتنی بر یادگیری است.
18- polycentric
19- polycentric
20- social learning
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