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چکیده
کوشش برای تأمین امنیت همواره در پس کنش و منش انسانها وجود داشته است.
طی دو دهه اخیر ،مسئله امنیتی تغییر اقلیم با توجه به پیامدهای پایدار آن بر زیست
و تمدن بشر بیشترین توجه را به خود معطوف داشته است .در این میان ،کشورهای
واقع د ر کمربند خشک جهان به واسطه کاهش بارش ناشی از تغییرات اقلیمی و
ناکارامدی مدیریت منابع آب ،بیشترین آسیب را دیدهاند که کشور ما نیز با توجه به
موقعیت جغرافیاییاش به شدت متأثر از این رخداد شده است .برابر دادههای موجود،
حوضه آبریز مرکزی که استان های واقع در آن از وزن ژئوپلیتیک بالایی نیز برخوردار
هستند ،بیشترین اثرپذیری را از عوامل یاد شده داشته است .پژوهش حاضر با
ماهیتی توصیفی-تحلیلی ،بر این فرضیه استوار است که پیامدهای امنیتی تغییرات
اقلیمی در حوضه آبریز مرکزی ،علاوه بر پیامدهای ناگوار اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی
و محیطی برای شهروندان این منطقه پهناور از کشور این توانایی را دارد که با توجه به
سهم تقریبی  84درصدی آن در تولید ناخالص داخلی کشور و نیز تعلق آن به یکی از
پربسامدترین محورهای تمدنی ایران ،امنیت کشور را در مقیاس ملی و گستره
جغرافیایی فرهنگ ایران با چالشهای بنیادی همراه کند .نتیجه پژوهش حاضر نشان
داد در صورت تداوم وضعیت موجود ،پیامدهای تغییر اقلیم در حوضه آبریز مزکزی
این توانایی را دارد که ثبات و امنیت ملی را به چالش بکشاند.
 .1نویسنده مسئول :تهران ،دانشگاه خوارزمی ،دانشکده علوم جغرافیایی.
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کلید واژگان :ژئوپلیتیک انتقادی ،تغییر اقلیم ،امنیت ملی ،امنیت زیستمحیطی ،حوضه آبریز مرکزی
ایران

مقدمه
واژه امنیت ،نخست در ادبیات سیاسی آمریکا به شدت متداول گردید .تغییرات مهمی که پس
از جنگ جهانی دوم در سیاست جهانی پدید آمد ،موجب شد این مفهوم کارایی بیشتری پیدا
کند .عناصر اصلی ،که تقریباً در تمامی تعاریف امنیت میتوان مشاهده کرد ،ارزشها ،خطرات یا
تهدیدات هستند .میتوان گفت هم ارزشهای مشترک و هم تهدیدهای مشترک ،احتمالاً به
رهیافت امنیت جمعی در میان کشورهای مستقل منجر میگردند .رویهم رفته ،امنیت به
صورت وسیع ،در مفهومی بهکار گرفته شده است که به صلح ،آزادی ،اعتماد ،سلامتی و دیگر
شرایطی اشاره میکند که فرد و یا گروهی از مردم احساس آزادی از نگرانی ،ترس ،خطر یا
تهدیدات ناشی از داخل یا خارج داشته باشند (ربیعی .)66 :20۹0 ،از سوی دیگر ،امنیت
پدیدهای متأثر از مؤلفههای عینی-ذهنی به شمار میآید که دیگر همانند دوران جنگ سرد،
نمیتوان آنرا در ذیل ملاحظات نظامی تعریف کرد (آرلیتل .)5۹ :20۹5 ،از دهههای پایانی سده
بیست برای نخستین بار تهدیداتی که جامعه انسانی را دچار چالش کرده بود در وجه تازهای
ظاهر شد؛ به گونهای که گستره آن از مرز دولتها گذشت و بنیاد جوامع انسانی را در معرض
تهدید قرار داد .تغییرات اقلیمی از جمله این تهدیدات جدید به شمار میرود .خاستگاه
دگرگونی آب و هوا در دورههای زمینشناسی با آنچه هماکنون زمین آن را میآزماید تفاوتی
بنیادین دارد .ریشه و بنیاد همه دگرگونیهای آب و هوایی پیشین (طبیعی) بودند ،اما
زمینهساز دگرگونیهای امروزین آب و هوا ،آدمیبنیاد است (کریمیپور .)20۹3 ،اهمیت
تهدیدات اقلیمی به وجه ساختاری آن برمیگردد؛ چرا که متفاوت از تهدیدات نظامی ،اقتصادی
با سلامتِ روان و فیزیک انسان ارتباط دارند و پیامدهای بسیار عمیقتری برجای خواهند
گذاشت .از سوی دیگر و در حالیکه آگاهی از مسائل اقلیمی-زیستمحیطی همگام با تشدید
نگرانیها نسبت به آنها افزایش مییابد ،درک موضوعات مزبور از هر زمان دیگری سختتر
میشود (بوزان و همکاران .)234 :20۹1 ،کشور ایران به صورت تاریخی و با توجه به موقعیت
جغرافیایی خود ،همواره در معرض پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی بوده است .قرارگیری
ایران در کمربند بیابانی زمین و برخورداری از یک چهارم منابع آبی (بارش و آبهای سطحی)،
لزوم توجه به ابعاد مختلف تغییرات اقلیمی در ایران را آشکار کرده است .تغییرات اقلیمی به
دلیل ابعاد و تاثیرات پیچیده و چندوجهی خود ،سطوح متفاوتی از مدیریت فضا را متاثر می-
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سازند و عدم شناخت جامع آن ،یکی از موانع جدی در راستای مدیریت بهینه فضا و سرزمین
محسوب میشود .در فضای جغرافیایی ایران ،نواحی متعددی را میتوان شناسایی کرد که به
لحاظ سابقه تاریخی ،تاثیرات تغییرات اقلیمی در آن در مقیاس ملی و حتی منطقهای است.
یکی از چنین نواحی هایی ،حوضه آبریز مرکزی است که یکی از محورهای تاریخی تمدن ایران
بهشمار میآید و بزرگترین حوضه آبریز از نظر وسعت جغرافیایی را شکل میدهد .قرارگیری 25
استان کشور و دربرگیری بیش از  53درصد مساحت کل کشور در این حوضه ،مسئله ابعاد
امنیتی تغییرات اقلیمی در این حوزه را در مقیاس ملی و فراملی روشن میکند .با توجه به
اهمیت تاریخی-جغرافیایی این حوزه ،پژوهش پیش رو به این پرسش پرداخته است که ابعاد و
مقیاسهای تاث یر امنیتی تغییرات اقلیمی در حوضه آبریز مرکزی ایران چیست؟ برای پاسخ به
این پرسش با تبیین رابطه تغییرات اقلیمی با امنیت ملی و ابعاد مفهومی-نظری آن به
پیامدهای تغییرات اقلیمی در این حوضه پرداخته خواهد شد.
مبانی نظری
تغییر اقلیم و امنیت ملی
در تفکر سیاسى نخستین بار واژه امنیت توسط سیسرو 2و لاکرتیوس 1به یک حالت روانشناختى
و فلسفى ذهنى یا احساس درونى آزاد شدن از حزن و اندوه اطلاق شده و بعدها در تاریخ روم
مفهومی سیاسى پیدا کرده است .در قرون  27و  21میلادی نیز مفهوم امنیت به یک مفهوم
هنجارى تبدیل شد که با توسعۀ رفاه اجتماعى ،رفاه عمومى و خیر همگانى هم معنا بود (امانت،
 .)264 :20۹3به رغم این قدمت کهن ،کاوش نظری و واکاوی ابعاد مختلف امنیت حداکثر به
آغاز جنگ سرد باز میگردد (رنجبر .)75 -76 :2015 ،از نظر لغوی نیز واژه امنیت از ریشه
 sine curaبه معنی «بدون ترس» است .امنیت در سیاست داخلی ،منطقهای و جهانی
بیشترین ارتباط معنایی را با مفهوم ترس دارد و آن هم چیزی نیست جز تهدید علیه زندگی
بشری که او را آزار داده و یا در معرض نابودی قرار میدهد (متقی .)557 :20۹6 ،در همین راستا
و با فروپاشی نظام دوقطبی و ظهور تحولات جدید در ساختار نظام بینالملل به ویژه پدیدههای
غیرنظامی نظیر توسعه اقتصادی ،تغییرات زیستمحیطی ،مهاجرت و رشد بیسابقه جمعیت،
بیماریهای جدید نظیر ایدز ،تروریسم و خشونتهای قومی و نژادی ،نقدهای جدی بر نگاه
سنتی به امنیت وارد شد .به عبارت دیگر ،ظهور پدیدههای جدید و ناتوانی دیدگاه رئالیستی
Marcus Tullius Cicero
Titus Lucretius
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امنیتی در تحلیل آنها ،منجر به تجدیدنظر در باب مفهوم کلاسیک امنیت شد که تنها در
مقولۀ نظامی میگنجید .در این میان مکتب کپنهاک توانست جامعترین نظریه تحلیل امنیت را
ارائه نماید .تأکید بر چندبعدی بودن مفهوم امنیت راهکار ارائه شده از سوی این مکتب در پاسخ
به چالشهای امنیتی نوین بود(طباطبایی و فتحی .)۹ :20۹0 ،باری بوزان به عنوان پیشاهنگ
در این زمینه ،راه را برای مطالعات انتقادی امنیت باز نمود .این نقدها که از اواخر دهه 2۹13
زمینه طرح شدن یافتند ،بقای دولتها یا بازیگران دولتی را دیگر تنها در فاکتورها و عوامل
نظامی تعریف نمیکردند بلکه وجود سایر حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،زیست محیطی و
اجتماعی را در این راه الزام می شمردند .از نظر کپنهاگ در حالیکه در گذشته ،امنیت در
چارچوب مدل وستفالیا و با ابعاد نظامی نگریسته میشد ،در دوران پساجنگ سرد ،دچار
دگردیسی شده است .در واقع ،مکتب کپنهاگ که با عنوان مکتب سوم امنیت نیز شناخته می-
شود ،به رغم آنکه امنیت ملی را مرکز ثقل و گرانیگاه مطالعات خود قرار داده ،اما معتقد است
که اگر دولتی نتواند امید به زندگی را در بین شهروندان تامین و تضمین کند ،از لحاظ امنیت
اجتماعی و امنیت عمومی فاقد کارآمدی باشد و امنیت اقتصادی و زیست محیطی را تامین
نکند ،فاقد هر گونه امنیت ملی است .بنابراین ،با کم رنگ شدن بعد نظامى امنیت ،دیگر ابعاد
آن نیز به موازات عامل نظامى مورد توجه پژوهشگران مسائل امنیتى قرار مىگیرد .در تلقى
جدید از امنیت ،امنیت کشورها به قابلیت افزایش هماهنگى ,تعمیق حس مدنیت و کاهش
معارضات و تنشهاى اجتماعى-محیطی باز تعریف مىشود (دولور .)01۹ :20۹2 ،باری بوزان،
در همین راستا معتقد است که امنیت دیگر مفهوم سنتی خود را که در چارچوب مدل
وستفالیایی بود ،از دست داده و امروزه امنیت چند بعدی شده است .بوزان معتقد است که
امنیت ملی و امنیت بین المللی به وسیله امنیت منطقهای معنا و مفهوم مییابد .در نتیجه
سیاست خارجی مناسب هر کشوری با توجه به مکتب کپنهاگ ،سیاستی است که به امنیت
چندبعدی توجهی ویژه نماید و برای کسب امنیت ملی خویش ،نگاه ویژهای به امنیت منطقهای
و جهانی داشته باشد .به نظر وی ،تأکید صرف بر مقوله امنیت ملی کافی نیست (بوزان:20۹4 ،
 .)01جدول  ،2خلاصه گزارههای مهمترین مکاتب ژئوپلیتیکی درباره امنیت ملی را نشان داده
است.
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جدول ( .)1مهمترین مکاتب و خلاصه گزارههای آنها درباره امنیت ملی
ردیف

نام مکتب

خلاصه گزارهها

2

مکتب اول یا

بهوسیله جامعهشناسان و دانشمندان علوم سیاسی آمریکایی در پاسخ به
نیازمندی های آمریکا پس از پایان استراتژی انزواگرایانه در آن کشور شکل
گرفت .نظریهپردازان آمریکایی ،مدلهای امنیت ملی را در راستای منافع جهان
غرب و بیشتر ،آمریکاپی گرفته و عمده استراتژیهای ناتو در مقابل بلوک شرق
در این مکتب تدوین شده است.

مکتب آمریکایی
امنیت ملی

1

مکتب دوم یا
مکتب انگلیسی
امنیت ملی

0

مکتب سوم یا
مکتب کپنهاگ

بنابر سنت جامعهشناسان انگلیسی بیشتر بر ابعاد تاریخی امنیت توجه میکند.
بافت تاریخی ،انسجام ملی ،پیوند گروههای قومی و اجتماعی با مقیاس ملی
هویت (هویت قومی و جمعی در هماهنگی با هویت ملی) و روشهای نرم-
افزارانه و فرهنگی در امنیت ملی اهمیت دارند.
مکتب سوم به دنبال قواعد و قوانین بین المللی است و به عنوان سنت تحلیلی
در توسعه روابط بین الملل در ابعاد قاره ای اروپای غربی نقش قدرتمندی داشته
است .این مکتب که به واسطه مکان بنیانگذاران آن به مکتب کپنهاگ شهرت
یافت ،بیشتر از منظر حقوق بین الملل و وابستگی متقابل ،تهدیدات امنیت ملی
را در سه مقیاس جهانی ،منطقهای و ملی بررسی میکند و ماهیتی ترکیبی
برای تهدیدات قائل است.
(منبع؛ نگارندگان)

ژئوپلیتیک انتقادی و امنیت زیستمحیطی
ژئوپلیتیک انتقادی ،مجموعه نظریههایی است که از سال  2۹73به این سو و در واکنش و نقد
به ژئوپلیتیک سنتی پدید آمد .ژئوپلیتیک انتقادی ،هدف خود را در تقابل با شماری از فرضیهها
و گزارههای ژئوپلیتیک سنتی مطرح کرده است .برای مثال ،ژئوپلیتیک سنتی با رویکردی
رئالیستی به رقابت میان کشورها برای کسب منافع باور دارد اما ژئوپلیتیک انتقادی با رویکردی
ایده آلیستی به همکاری و تعامل میان کشورها برای همزیستی در زمین (به عنوان بنیاد زیستی
مشترک) باور دارد .از نظر ژئوپلیتیک انتقادی ،ژئوپلیتیک اساساً دانشی امپریالیستی بوده است
که با شناخت فضاها و مکان ها چگونگی تسلط بهتر بر آن و ایجاد جنگ و خشونت را به قدرت-
های بزرگ نشان میداده است ( .)Dittmer and Gray, 2010:169ژئوپلیتیک انتقادی با
برگزیدن مفهوم همزیستی و اجتنباب از روششناسی پوزیتویستی ،درصدد توزیع مناسبتر
عدالت فضایی و نگاه متفاوت به پدیدهها و موضوعات ژئوپلیتیکی است .میان ژئوپلیتیک و
محیط زیست ،شبکهای از روابط و پیوستگی مقیاسها وجود دارد .پژوهش دربارهی این روابط و
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پیوستگیها د ر ژئوپلیتیک کلاسیک چندان جدی گرفته نمیشد ،اما در ژئوپلیتیک انتقادی،
طیفی از رویکردها و رهیافتها سربرآورد که هریک از نگاهی متفاوت و غیر ملی به مطالعهی
تعامل میان محیط زیست و ژئوپلیتیک پرداختند .رویهم رفته ،میتوان اذعان کرد که انحصار
نگاه ملی-کشوری پوزیتویستی در ژئوپلیتیک سنتی در قالب رقابت ،سبب پیدایش رهیافتهای
همپوشان و درهمتنیدهای در ژئوپلیتیک انتقادی شد که رابطه میان محیط زیست و ژئوپلیتیک
را به صورت پیوسته و شبکهای و جهانی بررسی میکند .در ژئوپلیتیک انتقادی ،اگر تغییری در
یکی از عناصر محیط زیست (به عنوان یک شبکه) روی دهد ،تمام شبکه (کره زمین) دچار
تغییر خواهد شد؛ چراکه مجموعهای سیستماتیک از عناصر انسانی و طبیعی را درگیر میکند.
در واقع ،یکی از مهمترین جنبههای تغییر اقلیم تاثیر آن بر امنیت جهانی و ملی است .با توجه
به وابستگی متقابل واحدهای سیاسی – فضایی و جوامع به یکدیگر ،مقوله امنیت دیگر فردی
نیست و جهانی شده است .از این رو ،مولفههای تهدید یا تامین کننده امنیت نیز علاوه بر آنکه
ماهیت جهانی به خود گرفته ،بسیار پیچیده شده ،از ماهیت صرف نظامی -اقتصادی خارج و
ابعاد اجتماعی -فرهنگی ،سیاسی ،زیست/محیطی به خود گرفته است .تغیرات اقلیمی و
پیامدهای ناشی از آن از جمله این مولفههاست ،که در نقش تهدیدگر امنیتی جدید جهان را
تحتالشعاع قدرت خود قرار داده است .برای نمونه ،میتوان به رابطهی میان «محیط زیست» و
«بیثباتی ،بحران مهاجرت ،جنگ و خشونت» و در مقیاسهای مختلف و تاثیرات جهانی آن
اشاره کرد ( .)Dodds, et al, 2013: 56چالشهای زیستمحیطی برخاسته از دگرگونیهای
اقلیمی ،تغییر الگوی بارش ،گسترش صنعت و کشاورزی ،رشد جمعیت ،کاهش منابع و افزایش
کشمکش بر سر منابع طبیعی و بنیادهای زیستی ،بهرهکشی از منابع طبیعی به آشفتگی تعادل
بوم شناختی و فروسایی محیط زیست آبی و خشکی در مقیاس محلی ،ناحیهای ،ملی ،منطقهای
و جهانی انجامیده و بقاء حیات و مدنیت انسان با چالشهای بنیادی همراه شده است .از این
رو ،میتوان گفت که در رابطهی میان ژئوپلیتیک انتقادی و محیط زیست ،گسترش بحرانهای
محیط زیست از مقیاس محلی به ملی و منطقهای و فرمنطقهای (جهانی) است .رابطه متقابل
میان ژئوپلیتیک انتقادی با توجه به آنچه در محیط زیست در سطح ملی تا جهانی (و نه صرف ًا
ملی) رخ میدهد و در میان همه بشریت اثر میگذارد ،یکی از حلقههای ارتباطی محیط زیست
و ژئوپلیتیک است.
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تغییر اقلیم و پیامدهای آن در مقیاس جهانی
افزایش جمعیت کره زمین که باعث تغییر کاربری زمین ،تخریب جنگلها ،افزایش فعالیتهای
کشاورزی و دامداری و تولید ضایعات جامد و مایع شده ،تبعات مختلفی به همراه داشته است
که پدیده تغییر اقلیم یکی از آنهاست ( .)Angel,2008این امر باعث شده تا یکی از مباحث مه ِم
بسیاری از محافل علمی جهان ،اقلیم و تغییرات آن به عنوان یک وضعیت برگشتناپذیر باشد
که چند دهه اخیر کانون توجه اکثر محققین رشتههای علمی بوده است .به هم خوردن اندکی
از تعادل اقلیم جهان موجب شده متوسط درجه حرارت کره زمین تمایل به روند افزایش را
نشان دهد) .(IPCC; 2001به طوری که هیأت بینالمللی تغییر اقلیم در سال  1332گزارش داد
که اقلیم در حال تغییر و گرمایش جهانی در حال وقوع است و این تغییرات در قرن معاصر نیز
با سرعت بیسابقهای ادامه خواهد یافت ( .)Adger et al. 2003:179موجهای گرمایی شدید و
خشکسالیهای ممتد ،کمبود آب شیرین ،تغییر شکل بارشها از جامد به مایع ،گرم شدن آب
اقیانوسها ،تسریع در روند ذوب یخهای قطبی با اهمیتترین و قابل لمسترین مواردی هستند
که در دهههای اخیر جوامع انسانی و زیست آنها به خود دیده است .تغییرات اقلیم به دلیل ابعاد
علمی و کاربردی (اثرات محیطی ،اقتصادی و اجتماعی) آن از اهمیت فزایندهای برخوردار است،
چرا که سیستم های انسانی وابسته به عناصر اقلیمی مانند کشاورزی ،صنایع و امثال آن بر
مبنای ثبات و پایداری اقلیم طراحی شده و عمل میکنند(علیجانی و قویدل رحیمی:2016 ،
 .)11-12از این رو ،بدیهی است که کوچکترین تغییرات در اقلیم پیامدهای ویژهای بر امنیت
جوامع انسانی در ابعاد گوناگون آن برجای خواهد گذاشت .فعالیتهای انسانی بویژه از انقلاب
صنعتی به این سو ،میزان گازهای موجود در جو همچون دیاکسید کربن را به میزان زیادی
افزایش داده است ،تولید گاز زیادتر از حد توان جو زمین به بهای به هم خوردن سیستم طبیعی
تمام شده و پدیدهای بنام تاثیر گلخانه ای را به همراه داشته است ،این وضعیت به همراه
فرایندهای دینامیکی و طبیعی سبب تغییرات اقلیم شده است .تغییرات یاد شده هم به نوبه
خود پیامدهای مهمی بر چرخه حیات ،بویژه هیدرولوژی (ابراهیمی )54 :2016،به جای می-
گذارد .افزایش وقوع سیل و خشکسالیها ،گرد و غبارهای گسترده ،افزایش مناطق بیابانی و
تغییر در سطح منابع آب سطحی و زیرزمینی ( )Angel,2008هم از دیگر آثار زیست محیطی
تغییرات اقلیم به شمار میرود که بیشترین تاثیر سوءشان بر فعالیتهای اقتصادی همچون
تولید مواد غذایی ،کشاورزی و عرصههای منابع طبیعی و محیطزیست (خالق و دیگران:20۹6،
 ) 226است .به همین دلیل ،تغییر اقلیم و پیامدهای آن ،تنها مقولهای از جنس امنیت ملی
شمرده نمیشود ،بلکه کل بشریت و کره زمین را دربر میگیرد.
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4۹

تغییر اقلیم در جنوب غرب آسیا
با توجه به اینکه بیشترین وسعت جنوب غرب آسیا در مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده و
منابع آبی آن بسیار محدود است ،تغییر اقلیم در آن بسیار چالشبرانگیزتر خواهد بود .بسیاری
از کشورهای منطقه مان ند سوریه ،لبنان ،اردن و عراق منابع آبی سطحی مناسب دارند .اما بالا
رفتن استانداردهای زندگی و رشد سریع شهرنشینی تقاضا برای آب را افزایش میدهد ،این امر
مصرف آب سالانه در منطقه را به  2723میلیون متر مکعب افزایش داده که در مقایسه با
میانگین جهانی  465میلیون مت ر مکعب در سال بسیار بالا است .درجه تهدید بحران آب متوجه
جنوب غرب آسیا در صورت تحقق پیشبینی سناریوهای اقلیمی که بر طبق آن  13درصد
بارش منطقه در صورت گرم شدن آن تا  1درجه و  21درصد منابع آن تا  1303کاهش خواهد
یافت ،روشنتر میشود.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر ماهیت ،کاربردی و از لحاظ روش ،توصیفی-تحلیلی است .دادهها و
اطلاعات مورد نیاز نیز به روش کتابخانهای گرداوری شده است .در این چارچوب ،نخست با
استفاده از مطالعات کتابخانهای(داخلی و خارجی) دادههای مورد نیاز فراهم ،سپس با استفاده از
روش توصیفی -تحلیلی ،اقدام به تحلیل دادهها شده است.
محیطشناسی
حوضه آبریز مرکزی ،بزرگترین حوضه منطقهای ایران ،وسعتی معادل  13۹125کیلومتر مربع
دارد (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح :2010،الف) .حوضه آبریز مرکزی از شمال به رشته
کوههای البرز ،از غرب به رشته کوههای زاگرس ،از جنوب به کوههای فارس و بلوچستان و از
مشرق به ارتفاعات واقع در مشرق ایران محدود میشود .این حوضه شامل استانهای اصفهان،
یزد ،کرمان ،فارس و بخشهایی از استانهای تهران ،قم ،مرکزی ،سمنان ،همدان ،زنجان،
هرمزگان ،چهارمحال بختیاری ،سیستان و بلوچستان ،خراسان رضوی و جنوبی میباشد.
همچنین ،این پهنه جغرافیایی از نُه حوضه آبریز شامل دریاچه نمک ،حوضه آبریز اصفهان و
گاوخونی ،حوضه آبریز دریاچههای تشک-بختگان و مهارلو ،حوضه آبریز هامون جازموریان،
حوضه آبریز کویر لوت ،حوضه آبریز کویر مرکزی ،حوضه آبریز کویرهای سیاه کوه ،ریگ زرین و
دق سرخ و سرانجام حوضه آبریز کویرهای درانجیر و ساغند تشکیل شده است و تنها  03درصد
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از حجم آب حاصل از نزولات جوی کل کشور را در خود دارد (همان) .متوسط بارندگی این
حوضه در سال آبی  ۹5- ۹6در جدول  ،1آمده است:
جدول ( .)2متوسط بارندگی حوضه آبریز مرکزی در سال ۹7-۹8
میزان بارش اول مهر تا  2۹خرداد ( میلیمتر)
حوزه آبریز

سال آبی ۹5- ۹6

سال آبی ۹0- ۹6

متوسط  67ساله

حوضه آبریز مرکزی

21۹

215

257

(منبع؛ شرکت مدیریت منابع آب ایران)20۹5 ،

اهمیت دادههای جدول  ،1زمانی مشخص میشود که میزان تبخیر در حوضه را نیز در نظر
آوریم که به طور متوسط به 0533میلیمتر در سال میرسد(ولایتی .)261 :20۹1،در اثر تغییر
اقلیم بیشتر نقاط افزایش دما را به خود خواهند دید ،این امر در اقلیم خشک و نیمه خشک
حوضه مرکزی به مراتب شدیدتر است به گونهای که اکوسیستم آن نیز با تاثیرپذیری از تغییر
اقلیم دچار تغییرات زیادی میشود (براتیان )1 :2014 ،و امنیت زیستمحیطی آن را دچار
چالش میکند .بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی توسط چاه و قنات پیشه قدیمی ایرانیان در
فلات مرکزی بوده است .با ورود فناوری چاه و پمپ ،به تدریج سطح ایستایی در اکثر دشتها
افت پیدا کرد و تع داد زیادی از آنها خشک و یا شور شدند .علاوه بر برداشت بیرویه آب توسط
چاهها ،نوسان عوامل اقلیمی از جمله بارندگی در کاهش سطح ایستایی آبهای زیرزمینی نقش
موثری داشته است (آروین و دیگران .)61 :20۹5،افت سطح آبهای زیرزمینی به دلیل کاهش
بارش و نیز بهرهبرداری بیرویه از چاههای این دشت ذهن را بدین سو متبادر میسازد که تا چه
اندازه این موضوع با نوسانات بارش ارتباط مییابد .تغییرات فزاینده اقلیمی ،خطرات ناشی از
بیابانزایی و شدت گرفتن ریزگردها و آلودگی هوا را در حوضه مرکزی افزایش میدهد .بر اساس
دادههای موجود ،تعداد روزهای همراه با ریزگرد در حوضه مرکزی از  7۹روز در سالهای
 2013و  12به  106روز در سال  20۹2و  ۹1رسیده است .همچنین میزان غلظت آلودگی
ناشی از ریزدگردها از  2۹درصد به  61درصد افزایش نشان میدهد .با توجه به اینکه استاندارد
جهانی گرد و غبار  253تا  133میکروگرم بر مترمکعب است ،در برخی از ماهها میزان گرد و
غبار در برخی از زیرحوضههای حوضه مرکزی 4 ،برابر بیش از حد استاندارد بوده است .اهمیت
دیگر حوضه مرکزی که با توجه به وسعت جغرافیایی آن و دربرگیری  25استان از کشور توجیه
میشود ،نقش پررنگ آن در تولید ناخالص داخلی ( )GDPاست .بخش عمدهای از شاخصهای
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تولید ناخالص داخلی همواره در این بخش از جغرافیای ایران انجام شده است .بر پایه آخرین
دادههای موجود ،سهم کل حوضه آبریز در تولید ناخالص کشور بالغ بر  61درصد از کل تولید
ناخالص کشور است (جدول .)0
جدول ( .)3کل جمعیت و میان گین تولید ناخالص داخلی حوضه آبریز مرکزی به نسبت کل کشور در
سال 13۹7
شاخص
حوضه مرکزی

تولید ناخالص داخلی

جمعیت
تعداد
(نفر)

سهم از کل کشور
(درصد)

مقدار (هزار
میلیارد ریال)

سهم از کل کشور
(درصد)

64112456

62/34

1۹17/1

67/36

(منبع؛ بانک مرکزی20۹5 ،؛ مرکز آمار ایران .20۹5 ،میانگین و درصدگیری حوضه مرکزی از نگارنده)

این حوض ه علاوه بر پوشش بزرگترین مساحت از قلمرو ایران در میان دیگر حوضهها ،بیشترین
حوزهها و محورهای تمدنی را در نیز خود جای داده است .بنابر دادههای تاریخی ،تمدن ایران از
خط تاریخی لرستان-خوزستان-کرمان-فارس شروع شد و حکومت عیلام را شکل داد .همراستا
با این تمدن می توان به تمدن شهرسوخته در سیستان و بلوچستان ،سیلک در کاشان و نیز
تمدن جیرفت اشاره کرد (نلسون فرای .)06 :20۹6 ،پس از آن محور تمدنی به آذربایجان
(شامل دو استان آذربایجان ،کردستان ،کرمانشاه و همدان) ،پارس و سیستان تا زمان ساسانیان
انتقال یافت .بعد از اسلام تا زمان حملهی مغول محور تمدنی اغلب به خراسان بزرگ منتهی
میشده است .دوران گذار (از صفویه تا اواخر قاجار) نیز اصفهان ،تبریز و تهران بیشترین سهم را
داشتهاند .در دوره مدرن (از مشروطه به بعد) نیز میتوان کلانشهرهایی چون تهران ،مشهد،
تبریز ،اصفهان و شیراز را به عنوان مهمترین فضاهای تمدنی مدرن ایران به حساب آورد
(گرانتوسکی و داندامایو .)4۹ :20۹5 ،بنابراین ،حوضه ایران مرکزی از نقظه نظر تعداد محورها و
فضاهای تمدنی نیز در جایگاه نخست قرار دارد.
پیامدهای کلی تغییر اقلیم بر ایران
ایران که واحد سیاسی – فضایی در جنوب غرب آسیاست ،بدون شک در آینده نزدیک با
پیامدهای تغییر اقلیم که جهانی است ،مواجه خواهد شد و شاید این تغییرات بر این تمدن بری
به مراتب سنگینتر تمام شود .ایران سرزمینی است که حدود جغرافیایی و فرهنگیاش فارغ از
مرزبندیهای اعتباری و سیاسی سدههای اخیر تعریف شده است .این سرزمین مجموعهای است
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از زیستگاه های متنوع که در طول تاریخ ،آن را به ایرانشهر ،مُلک عجم و ....میشناختند .این
زیستگاهها با ویژگیهای ممتاز و منحصر – که ماهیت جزیرهای دارند – اجزاء اجتماع و نظا ِم
کلی ایران را میسازند که از دوره هخامنشی تاکنون – به استثنای اندکی تغییرات و تصرفات –
پابرجا مانده است (بهشتی .)2 :2014،بنیاد منظومه کلان زیستی ایران با آب پیوند ناگسستنی
دارد .آبادی در جاهایی ممکن است که امکان آن (آب) بالقوه یا بالفعل در آنجا باشد .از
مهمترین عوامل امکان عمارت منابع آبی است .یعنی مردم این سرزمین در جایی رحل اقامت
دایم افکنده اند که دستیابی به آب محال نبوده است .اگر به هر طریق ممکن امکان استحصال و
بهرهوری از آب در جایی میرفت ،گروهی دست به آبادی آنجا زدهاند (بهشتی )4 :2014،و
فرهنگ ایرانی در این بستر شکل گرفته است .در مناطق خشک و کمآب که حیات به طرز
شگفتی به آب وابسته است ،آب به همه سطوح مادی و معنوی اهالی آن نفوذ کرده است.
اهمیت آب در حیات آبادیهای کمآب تا بدانجاست که بر نامگذاری آبادیها و عوارض طبیعی
تاثیر گذاشته است (بهشتی.)4 :2014،
نتایج :تغییر اقلیم و پیامدهای آن در حوضه آبریز مرکزی
پیامدهای زیستمحیطی
آثار و پیامدهای زیستمحیطی تغییر اقلیم بر حوضه مرکزی که به نوعی قلب کشور محسوب
میشود ،بسیار قابل تامل است .اقلیمهای خشک و نیمه خشک ،به دلیل ساختار اکولوژیکی
خاص خود بیش از سایر اقلیمها نسبت به تغییرات محیطی حساس بوده و آسیبپذیری
بیشتری دارند .متوسط بارندگی در حوضه مرکزی بهعنوان یک اقلیم خشک و نیمهخشک،
بسیار ناچیز است (جدول  .)6در تهران که در پایین کوههای البرز قرار دارد در حدود 153
میلیمتر است در حالی که در بخش کویری تا مناطق جنوبی و شرقی متوسط بارندگی در سال
معادل  53میلیمتر است (دومین گزارش ملی تغییر آب و هوا .)1 :20۹1 ،عمق تاثیرات زیست-
محیطی تغییر اقلیم در این حوضه با توجه به اینکه  ۹3درصدِ خاک ایران را سرزمینهای
خشک و نیمه خشک تشکیل میدهد و تقریبا دو سوم حجم بارندگی کشور پیش از آنکه بتواند
رودها را پر آب کند ،تبخیر می شود و در نتیجه ایران بیش از نیمی از آب مورد نیاز خود را با
برداشت از آبخوانها تامین میکند و مصرف عمومی به سرعت در حال تحلیل بردن منابع
زیرزمینی است(مرکز رصد راهبردی اشراف ،)20۹6،بیشتر خود را نشان میدهد.
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جدول( .)8وضعیت بارندگی در حوضه آبریز مرکزی (از  1مهر  ۹7تا  4اسفند  – ۹7میلیمتر)
حوضه آبریز

۹6-۹7

۹7-۹8

متوسط  84ساله

فلات مرکزی

۹4

44

4۹

درصد اختلاف با
۹7-۹8
26

متوسط  84ساله
۹

(وزارت نیرو؛ معاونت آب و آبفا.)20۹5:
با توجه به دادههای جدول  ،6وضعیت بارندگی حوضه مرکزی ،با وجود افزایش نسبی در سال
 ،۹4-۹5همچنان در وضعیت اندک  ۹7میلیمتر باقی مانده است .این میزان اندک بارندگی در
اثر تغییر اقلیم با کاهش فزایندهای مواجه خواهد شد؛ بهگونهای که بیشتر نقاط افزایش دما را
به خود خواهند دید .این امر در اقلیم خشک و نیمه خشک حوضه مرکزی به مراتب شدیدتر
است؛ بهگونهای که اکوسیستم آن نیز با تاثیرپذیری از تغییر اقلیم دچار تغییرات زیادی میشود
(براتیان )1 :2014 ،و امنیت زیستمحیطی آن را دچار چالش میکند .بررسیها نشان میدهد
که حجم گرد و غبار در حوضه مرکزی در سال  ۹1در مقایسه با سالهای پیش از آن به بیش
از  1برابر رسیده و از میزان استاندارد جهانی نیز  4برابر فراتر رفته است .ادامه این روند ،علاوه
بر افزایش بیابانزایی ،گستره وسیعی از کشور را با آلودگی ریزگردها و تشدید وضعیت نابسامان
آلودگی هوا مواجه خواهد کرد .در کنار کاهش آبهای زیرزمینی ،کاهش کیفیت آنها نیز مساله
مهم دیگری در پیوند با تغییرات اقلیمی در منطقه است .کاهش کیفیت آب با بررسی قابلیت
هدایت الکتریکی آب ( )ECکه قابل سنجش است .قابلیت هدایت الکتریکی آبها به میزان املاح
موجود (غلظت و درج ه یونیزاسیون املاح) بستگی دارد ،به طوری که هر چه میزان املاح و
درجه یونیزاسیون آنها بیشتر باشد ،قابلیت هدایت الکتریکی آب بیشتر میشود .بنابراین هر چه
قابلیت الکتریکی بیشتر باشد ،کیفیت آب نامطلوبتر است .بررسی این شاخص در آبهای
زیرزمینی منطقه گویای این مطلب است که هدایت الکتریکی آب در حال افزایش است .دلیل
آن ناشی از افزایش عمق سطح آب ،کاهش مقدار آب و افزایش غلظت آن و در نتیجه افزایش
میزان املاح موجود در آب میباشد .ادامه این روند افزایش سنگینی آب و کاهش کیفیت آب را
در پی دارد .در همین راستا ،بررسیها نشان میدهد که کاهش بارندگی و برداشت بیرویه
آبخوانها ،افت سطح آبهای زیرزمینی در مناطق فلات مرکزی را به همراه داشته به گونهای
که در برخی مناطق این افت به  66متر در طی  13سال اخیر رسیده است.
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تبیین پیامدهای امنیتی تغییر اقلیم حوضه آبریز مرکزی ایران

پیامدهای اقتصادی
یکی از پیامدهای اقتصادی تغییرات اقلیمی در حوضه مرکزی ،آسیبهای ایجاده شده در بخش
کشاوزی است ،این پدیده می تواند بر تولید انواع محصولات باغی و کشاورزی که عمدهترین
منابع غذایی کشور را تشکیل میدهند ،آسیب وارد کند (اسلامی .)20۹3،برای نمونه میتوان به
دشت دامنه اشاره کرد .این دشت به عنوان قطب کشاورزی منطقهی فریدن یکی از پیشروترین
مناطق در به کارگیری کشاورزی مکانیزاسیون در استان اصفهان است که متکی بر بهرهبرداری
از آبهای زیرزمینی آبخوان دامنه میباشد .خشکسالیهای اخیر و پایین رفتن سطح ایستایی
آبهای زیرزمینی و خشک شدن چاههای شمالی دشت ،کشاورزی منطقه را با مخاطره و چالش
جدی روبهرو ساخته است .افت سطح آبهای زیرزمینی این دشت و نوسانات بارش ،علاوه بر
اینکه موجب شور و غیرقابل استفاده شدن آب میگردد ،شور شدن خاک بر اثر استفاده از آب
سنگین و لم یزرع شدن دشت را نیز در پی خواهد داشت .این امر میتواند زنگ خطری برای
کشاورزی و اکوسیستم منطقه باشد .زیرا با ادامه همین روند در سالهای آتی ،نه تنها آب برای
مصرف کشاورزی غیرقابل استفاده میگردد؛ بلکه با شور شدن خاک ،شرایط اکولوژیکی منطقه
با خسارت جبرانناپذیری مواجه خواهد شد (آروین و دیگران .)5۹ :20۹5،پیامد اقتصادی
دیگری که از تغییرات اقلیمی در حوضه مرکزی بهوجود میآید ،توجه به نقش و حجم تاثیر این
حوضه در تولید ناخالص ملی است .همانگونه که دادههای جدول  0نیز نشان میدهد ،حوضه
آبریز مرکزی با تامین نزدیک به  61درصد از کل حجم تولید ناخالص داخلی کشور ،یکی از
مهمترین قطبهای اقتصادی کشور بهشمار میآید .تغییرات اقلیمی که منجر به کاهش آب،
افزایش بیایانزایی ،افزایش شوری و از میان رفتن حاصلخیزی خاک میشود ،بسیاری از فعالیت-
های اقتصادی -صنعتی در این حوضه را با دشواریهای فراوانی مواجه میسازد.
جدول( .)7تغییر در تولیدات کشاورزی حوضه مرکزی متأثر از تغییرات اقلیمی در سالهای – 2817
( 2812میانگین تولید به هزار تن)
2812
تولید

2813
سهم

تولید

کشوری%
مرکزی

1887۹

886 2

سهم

2818
تولید

کشوری%
۹487

836 4

سهم

2817
تولید

کشوری%
722۹

346 6

سهم
کشوری%

7142

(منبع؛ وزارت نیرو ،میانگینسازی و درصدگیری از نگارنده)

3661
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بر پایه دادههای جدول ، 5تغییرات اقلیمی سبب شده است تا روند کاهش محصولات کشاورزی
در حوضه مرکزی از سال  1320به این سو مشهود باشد .با افزایش روند تغییرات اقلیمی و
پیامدهای زیستمحیطی و اقتصادی آن ،در نزخ هزینه و سود فعالیتهای اقتصادی-صنعتی
حوضه مرکزی تغییراتی پدید میآورد؛ بهگونهای که نرخ هزینه از سود آن پیشی میگیرد و
حاکمیت به ناچار و برای کاستن از هزینههای خود به واردات اقلام ،کالاها و فراوردههای مشابه
روی میآورد.
پیامدهای اجتماعی
تغییرات اقلیمی در حوضه مرکزی که با کاهش بارندگی در کنار پدیدههایی مانند گرمایش
زمین ،دگرگونی الگوی بارش ،ناکارآمدی مدیریت منابع ،رویکرد کمّیمحور به توسعه ،کندن
بیرویه چاههای غیرمجاز در چند دهه اخیر ،متاثر از دو مؤلفه «کمبود» و «نیاز» (کاویانی-
راد )20۹5،است ،طرح انتقال آب بین حوضهای را به میان آورده است .این راهکار نیز به نوبه
خود فارغ از چالش و تهدید نیست .انتقال آب بین حوضهای زمانی اتفاق میافتد که توزیع
غیریکنواخت زمانی و مکانی بارش و پراکنش ناهمگون پتانسیل منابع آب سطحی در سطح
کشور از یک سو ،و رشد جمعیت و توسعۀ جوامع شهری و توسعۀ فعالیتهای کشاورزی و
صنعتی از دیگر سو وجود دارد .این عوامل مسئله کمبود آب برای مصارف شرب ،صنعت و
کشاورزی را در برخی از نقاط کشور پر رنگتر میکند .با توجه به این کمبودها ،در برخی از
مناطق کشور ،که در شرایط خشکسالیهای طولانی ،وضعیت به مراتب وخیمتر میشود و از
طرفی ،وجود حوضههای پرآب در برخی دیگر از مناطق کشور ،سبب میشود که گزینۀ انتقال
آب در دستور کار قرار گیرد(عرب و پشتوان،بیتا .)20 :اما این راهکار هیچگاه بدون مسئله نبوده
است و میان حوزه مقصد و شهرهای دریافت کننده تنشهایی را دامن میزند .کاهش فعالیت-
های کشاورزی بر پایه دادههای جدول  5و افزایش سطح شوری و خشک شدن آبها ،بخش
وسیعی از فعالیتهای اقتصادی-صنعتی را در کشور به چالش میکشاند .نخستین پیامد چنین
رویه ای ،افزایش حجم بیکاری و بحران مهارجرت است .یافتههای موجود نشان میدهد که به
ازای تعطیلی هر کارخانه بر اث ر تغییرات اقلیمی (برای نمونه تعطیلی کارخانه به دلیل کمبود
آب) 21 ،درصد به آمار بیکاران و  27درصد به آمار مهاجرت اضافه میکند .علاوه بر این ،کمبود
آب و نیاز به تخصیص آن برای فعالیتهای صنعتی ،میزان آب در فعالیتهای کشاورزی را
کاهش خواهد داد که این مسئله به نوبه خود به کاهش فراوردههای کشاورزی ،افزایش بیکاری
در میان کشاورزان و مهاجرت آنان به شهرها را شدت میبخشد (امانت.)26۹ :20۹3 ،
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پیامدهای سیاسی
در نتیجه تغییرات اقلیمی بر پهنه حوضه مرکزی ،طرح انتقال آب بینحوضهای را به دنبال خود
خواهد آورد ،در نهایت حداقل برونداد زنجیره یاد شده تنشهای سیاسی خواهد بود .افزایش
تنشهای میان استانی که نمونههای بارز آن میان استانهای خوزستان ،اصفهان و چهارمحال
بختیاری در سالهای اخیر مشاهده شد ،یکی از مهمترین پیامدهای سیاسی تغییرات اقلیم
است که دولتها را ناگزیر به طرح انتقال بین حوضهای میکند .افزایش تنشها بهویژه در میان
قشر کشاورز که به دلیل انتقال آب بین حوضهای ،حجم وسیعی از آبهای خود را برای مصرف
در استانهای دیگر از دست میدهند ،منجر به اختلال در سازماندهی سیاسی فضا و افزایش
نارضایتیهای اجتماعی میشود .در صورت دامنهدار شدن تنشهای ناشی از تغییر اقلیم،
استانهایی از کشور که مبدأ انتقال آب بین حوضهای هستند ،به فضایی از تنش و منازعههای
فرساینده و گسترده تبدیل خواهند شد .از سوی دیگر ،افزایش حجم نارضایتیها و شدت
گرفتن فاصله میان دولت و ملت ،سبب افزایش بیاعتمادی به لایههای سیاسی در میان مردم
میشود .چندلایگی و تاثیرات چند مقیاسی پدیده تغییر اقلیم بهویژه در حوضه مرکزی که
بیشترین مساحت از ایران را به خود اختصاص داده است ،مدیریت سیاسی فضا در کشور را
مختل میکند (شکل .)2

شکل( .)1پیامدهای نظاممند سیاسی تغییر اقلیم در حوضه مرکزی(منبع :نگارندگان)13۹6 ،
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نتیجهگیری
حوضه آبریز مرکزی ایران که از نظر گستره ،بزرگترین مساحت ایران را در زیر پوشش خود قرار
داده است ،در طی یک دهه گذشته با تغییرات اقلیمی فزایندهای مواجه شده است .از جمله این
تغییرات میتوان به کاهش میزان بارشهای جوی ،کاهش منابع آب جاری ،کاهش و عمیقتر
شدن آبخوانها و افزایش دما اشاره کرد .مجموعه این تغییرات ،پیامدهای چندگانهای در ابعاد
سیاسی ،اجتماعی و زیست محیطی دارد که به صورت مستقیم با امنیت ملی کشور در پیوند
است .برای نمونه ،بر طبق آمارهای موجود تنها در پنج سال گذشته پنج میلیون نفر بر جمعیت
حوضه آبریز مرکزی اضافه شده است ،در این مدت سرانه آبی  41متر مکعب برای هر نفرکاهش
یافته است .در این راستا ،می توان به مهاجرت گسترده ،از میان رفتن توان تولید ،افزایش
درخواست برای اشتغال در مراکز غیرکشاورزی ،نامساعد بودن محیط برای فعالیتهای صنعتی،
آلودگیهای جوی ناشی از بیابانزایی و فرسایش خاک و تنشهای هدیروپلیتیکی میان استانی
اشاره کرد .چندلایگی تاثیرات تغییر اقلیم در حوضه مرکزی ،ابعاد فراملی نیز دارد .از آنجا که
حوضه آبریز مرکزی ایران تولید کننده نزدیک به  61درصد از تولید ناخالص داخلی کشور و
دربردارنده بخشهای مهمی از پایگاههای تاریخی فرهنگ و تمدن ایران (مانند استانهای
فارس ،اصفهان ،یزد ،کرمان ،خراسان ،سیستان و بلوچستان و تهران) است ،آثار تخریبی تغییر
اقلیم در این حوضه ،تهدیدی علیه تمدن ایرانی در مقیاس منطقهای بهشمار میآید .با توجه به
وسعت جغرافیایی و اهمیت تمدتی این حوضه ،بهنظر میرسد که بهکارگیری شیوههای
مدیریتی نظاممند برای سازماندهی بحرانهای احتمالی ضرروی باشد .یکی از شیوههای
مدیریتی نظاممند در این خصوص« ،حکمرانی آب» نام دارد .حکمرانی آب بهویژه در حوضه
مرکزی ایران با پرتو افکندن نگاه سیستماتیک و کُلنگرانه دانش جغرافیا ،مجموعه چندلایه و
هماهنگی از ساختار و کارگزار را برای مدیریت بحرانهای ناشی از تغییر اقلیم در این حوضه
ضروری میسازد .در سطح ساختاری ،مجموعهای از نهادها و سازمانهای مسئول و ذیربط از
وزارت نیرو ،جهاد و کشور گرفته تا همه نهادهای کشوری و لشکری و همه ارگانها و دست اندر
کاران در مقیاسهای متعدد باید به صورت یکپارچه و تعیین کارویژههای متعدد برای مدیریت
بحران ها و پیامدهای تغییر اقلیم در حوضه مرکزی ساماندهی شوند .در حوزه کارگزاران نیز
مجموعه هماهنگ و نظاممندی از پژوهشکدهها و مراکز مطالعاتی غیر دانشگاهی تا دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی کشوری و بین المللی (مانند سازمان ملل متحد) باید با تبیین اصول و
برنامههای راهبردی در بعد آموزش ،فرهنگسازی و آگاهیبخشی تا ابعاد سناریونویسی و
فعالیتهای علمی به مدی ریت بهینه پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم در حوضه مرکزی پبردازند.
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ضرورت تصمیمگیری و اقدام به صورت نظاممند و چندلایه در حکمرانی آب ،ایجاب میکند که
ابعاد مختلف ساختارها و کارگزاران نیز در یک شیوه مدیریتی اشتراکی-یکپارچه و با مشارکت
همه نهادها و افراد در مقی اس محلی تا ملی و فراملی به سازماندهی مناسب فضا در بخش
حوضه مرکزی اقدام شود.
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