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 -1مقدمٍ

آب عیظعمیىی ؿُ فمشٌای اع ز میه آب آتیاطی سط ملايطعی طا تهظ فُهشٌ ساطس .سط
ؿههغج جُههان سط مىههاعق رلههن ي ویمههٍرلههن ت هیق اع  60سطهههش موههظف آب
عیظعمیىی تٍ ملايطعی زقلق ساطس 40 .سطهش غضای جُان سط ایه مىاعق زًلیش میكًس.
مغههاتق تظآيطسَههای جُههاوی اطعف زًلیههش حاهههل اع موههظف آب عیظعمیىههی سط
ملايطعی ؿاالوٍ مقاسل  210 -230میلیاطس سالط مقهاسل مسًؿهظ تُهظٌيطی وارهالن
 0/23 -0/26سالط تٍ اعای َظ مسظ مکقهة آب تظساكهركهشٌ اؿهر .مجمهًؿ اؿهسفاسٌ
موظفی آب عیظعمیىی تظای آتیاطی سط ؿال  2010حشيس  545میلیاطس مسظ مکقهة یها
 43سطهش مل اؿسفاسٌ موظفی آب آتیاطی تظآيطسٌ كشٌ اؿر .مجمًؿ مـاحر زخر
خًكق آتیاطی تا آب عیظعمیىی  98میلیًن َکساط یا  39سطهش مهل اطاضهی آتهی سط
1
ؿال  2010تًسٌ اؿر.
مىاتـ آب عیظعمیىی افغایق اؿاؿی طا سط زهًان زًلیهش ملهايطعی امکهانخهضیظ ؿهارسٍ
اؿر ي َمچىان ؿُ قاتل م حؾٍای سط زًلیش عطافی جُان رًاَش ساكهر .گـهسظف
چلمگیظ آتیاطی تا آب عیظعمیىی سط چُاط سٍَ گضكسٍ طا «اوق ب رامًف» وامیشٌاوش.
سط وسیجٍ ایه اوق ب میهغان زًلیهش ملهايطعی تهٍ میهغان چلهمگیظی افهغایق یافهر.
گـسظف تُظٌ تهظساطی اع آب عیظعمیىهی تهظای آتیهاطی وزـهر سط ملهًطَایی ماوىهش
ایسالیا مکغین اؿداویا ي ایاالذ مسخشٌ آغاع كش ي سط خی آن سط آؿیا گـسظف یافهر.
امىههًن ویمههی اع آتیههاطی سط جىههًب آؿههیا ي سيؿههًد زًلیههش غ ه ذ سط چههیه تههٍ آب
عیظعمیىی مسکی اؿر.
آب عیظعمیىی سط ملًطَای سیگظ ویغ وقق مُمی سط ملايطعی تٍ يیؼٌ ملهًطَای
ياقـ سط مىهاعق رلهن یها ویمهٍرلهن ساطس .تهیق اع  60سطههش ملهايطعی آتهی ي
وغسین تٍ ویمی اع عاطفان سط ایاالذ مسخشٌ اع آب عیظعمیىی اؿسفاسٌ میمىىش .تیق اع
 70سطهش آتیاطی سط اؿداویا تا آب عیظعمیىهی اوجهاد مهیكهًس .تهظای ومًوهٍ سط مىغقهٍ
اوشيلًعیا سط اؿداویا اؿسفاسٌ اع آب عیظعمیىی خىجتظاتظ اطعف تیلهسظ ي ؿهٍتظاتهظ كه ل
تیلسظ سط مقایـٍ تا آتیاطی تا آب ؿغخی زًلیش مهیمىهش .سط مکغیهن آب عیظعمیىهی
ین ؿهًد آب اؿهسفاسٌكهشٌ تهظای آتیهاطی طا زلهکیل مهیسَهش .مکغیهن تغطگسهظیه
موظفمىىشٌ آب عیظعمیىی سط امظیکای الزیه تٍ كماط میآیش .سط ایه ملًط تهیق اع
1- OECD (2015), Drying Wells, Rising Stakes: Towards Sustainable Agricultural
Groundwater Use, OECD Studies on Water, OECD Publishing, Paris.

 100,000خمح تا ؽظفیر تاال يجًس ساطس .سط ملًط َىش سط حشيس ؿهال  1960ممسهظ
اع ین میلیًن َکساط اع اطاضی عطافی تا آب عیظعمیىی آتیاطی میكش -تـیاط ممسظ اع
ؿایظ ملًطَای جُان سط آن عمان .تا ایه َمٍ سط  50ؿال تقشی تُظٌتهظساطی اع آب
عیظعمیىی سط َىش تا ؿظفسی تـیاط تیلسظ اع ملًطَایی ماوىش ایاالذ مسخشٌ مکغیهن ي
چیه طكش مظس.
فًامل مزسلفی طا میزًان تظای زًضهیج طكهش غیهظ فهاسی تُهظٌتهظساطی اع مىهاتـ آب
عیظعمیىی سط ملايطعی آتی تظكهمظس .سط ایهه میهان تهٍ تهايط تظرهی ههاحةوؾهظان
قشطزمىشزظیه فامل ز ثیظگضاط ز میه تظز تشين مىسًط ي كشیشاً یاطاوٍای اؿهر مهٍ سط
تظری ملًطَا تظای خلسیثاوی آتیاطی تا آب عیظعمیىی سط خیق گظفسٍ كشٌ اؿهر .تهظز
یاطاوٍای تظای ملايطعی خشیشٌ مسشايلی اؿر ي سط ملًطَایی مٍ ازکهای عیهاسی تهٍ
آب عیظعمیىی ساطوهش ماوىهش مکغیهن ي فمهان ملهاَشٌ مهیكهًس .سط ایهه وًكهساط تهٍ
ارسواط وُاسَها ي ؿیاؿهر َهای حکمظاوهی آب عیظعمیىهی تها زمظمهغ يیهؼٌ تهظ طاتغهٍ
اوظػی -آتیاطی تظطؿی میكًس.

2

 -2مزيری کًتاٌ تز سیاستَای آب سیزسمیىی در چىد کشًر جُان
 -1-2سیاستَای آب سیزسمیىی در َىد ي چیه

مقایـٍ وُاسَای آب عیظعمیىی سط َىش ي كمال چیه تٍ سلیل كثاَرَای ایه سي مىغقٍ
اع وؾظ زظام تاالی جمقیر رظسٌ عمیهساطی ي ياتـسگی عیاس تٍ آب عیظعمیىی جالة
زًجٍ اؿر .تا ایه َمٍ زفايذَای اؿاؿی يجًس ساطس .سط چیه حشيس  3/5میلیًن چاٌ
ملايطعی يجًس ساطس مٍ ؿاالوٍ  75میلیهاطس مسهظ مکقهة آب عیظعمیىهی طا تظساكهر
میمىىش .آماط َىش سط ایه عمیىٍ تُرآيط اؿر 20:میلیًن چاٌ ي تظساكر ؿهاالوٍ 200
1
میلیاطس مسظ مکقة آب.
سط َىش تٍ خیظيی اع قاوًن اوگلـسان حقًز آب عیظعمیىی تٍ عمیه الخاز كهش .تها ایهه
َمٍ تظای آوکٍ خمداػ امکانخضیظ كًس ؿظمایٍ تظای ز میه زجُیغاذ خمداػ العد اؿهر
ي ایه َغیىٍ سط زًان َمٍ عاطفان ویـر .ف يٌ تظ ایه خظامىشگی عیهاس اطاضهی ؿهثة
میكًس حسی هاحثان چاٌ ویغ وسًاوىش َمٍ عمیهَای رهًس طا تها اؿهسفاسٌ اع یهن خمهح
آتیاطی مىىش .یکی اع خاؿذ َای وُاسی فمشٌ تهٍ ایهه يضهقیر ؽُهًط تاعاطَهای غیهظ
طؿمی آب عیظعمیىی تًسٌ اؿر .تاعاطَای آب سط ؿغج گـهسظسٌای سط جىهًب آؿهیا
مغالقٍ كشٌاوش .زظسیشَایی سطتاطٌ ز ثیظ مىفی تاعاطَا تهظ خایهشاطی آب عیظعمیىهی اتهظاع
كشٌ اؿر 2تا ایه َمٍ ازفاز وؾظ فمًمی يجًس ساطس مٍ تاعاطَهای آب سؿسظؿهی تهٍ
آتیاطی طا تظای آوُایی مٍ اع رًسكهان مىثهـ آتیهاطی وشاطوهش فهظاَ مهیآيطس ي تهشیه
زظزیة تٍ افغایق ماعاس رالن آتیاطی ي سط وسیجٍ ماَق فقظ ممن میمىهش .3تها ایهه
َمٍ ایه تاعاطَا زماماً غیظ طؿمی َـسىش ي زىُا وقغٍ ز قی میان موظفمىىشگان آب
عیظعمیىی ي سيلر كظمر ز میه تظز اؿر.
سط چههیه خههیق اع اه ه حاذ ملههايطعی سيلههر سو ه ( )Dengسط ؿههال  1979آب
عیظعمیىی تٍ سؿر زقايویَای طيؿسایی مشیظیر میكش .تقهش اع اهه حاذ زظزیثهاذ
وُاسی مسىًفی سط طيؿساَای چیه تٍ يجهًس آمهش .4قیمهر آب تهٍ زوهمی تهاعاط آعاس
ياگضاط ولش (آن گًوٍ مٍ سط تیلسظ طيؿساَای جىهًب آؿهیا يجهًس ساطس) يلهی غالثهاً
طَثظان طيؿسا ي مقاماذ حهغب [ممًویـهر قیمهر آب طا زقیهیه مهیمىىهش تىهاتظایه
زضمیه میكًس مٍ خیماوکاطان روًهی ومهیزًاوىهش ؿهًسَای غیهظ فهاسی تهٍ سؿهر
1- Mukherji and Shah 2005.
2- Janakarajan 1994; Adnan 1999; Dubash 2002.
3- Shah 1993; Fujita and Hossain 1995; Palmer-Jones 2001.
4- Shah 2003:5.

آيطوش .تٍ سلیل حضًط قشطزمىش حغب [ممًویـر سط ؿظزاؿهظ چهیه طاتغهٍ اوهظػی-
آتیههاطی سط چههیه مـهههلٍؿههاع ولههشٌ اؿههر .1سط چههیه حکمظاوههی آب عیظعمیىههی اع
خظامىشگی عیاس تٍ وُاسیكشٌزظ ي وامسمظمغزظ ز ییظ مظسٌ ي وققَای َهظ سؿهسگاٌ تهٍ
طيكىی ملزن كشٌ اؿر .تا ایه َمٍ َىًع رألَهایی تهاقی اؿهر مُه زهظیه آن تهٍ
ؿامانطؿاوشن مىش مـهلٍ مجًعَای تظساكر آب سط تظری مىاعق اؿر.2
سط حًعٌ زوًیة قًاویه آب عیظعمیىی چیه مًفقیر تیلسظی سط مقایـٍ تا ملًطَای
جىًب آؿیا ساكسٍ اؿر .زخًالذ حقًقی سط چیه تا زوًیة قاوًن ملهی آب سط ؿهال
 1988آغاع كش .سط سٍَ گضكسٍ ویغ ؿٍ قاوًن سیگظ ي مقظطاذ مسقشس مشیظیر آب تهٍ
زوًیة طؿیشٌ اؿر .3سط َىش تا ایىکٍ چىهشیه سَهٍ اع زُیهٍ خهیقوهًیؾ الیخهٍ آب
عیظعمیىی ؿدظی میكًس اما َیچ اطاسٌ ای تظای زثشیل آن تٍ قاوًن يجًس وشاطس كهایش
تٍ سلیل آوکٍ خیاسٌؿاعی آن تا سكًاطیَای فظاياوی طيتظي رًاَهش تهًس .تها ایهه َمهٍ
خشیشٌای مٍ زقظیثاً سط سكرَای كمال چیه يجًس وشاطس يلهی سط َىهش اَمیهر ساطس
جىثق فمًمی مظسمی تظای ز ضیٍ آب عیظعمیىی تٍ يیؼٌ سط ایاالذَای مه آب َىهش
ماوىش طاجـسان ي گجظاذ اؿر .4يیؼگهی جالهة ایهه اقهشاد مظسمهی آن اؿهر مهٍ تهٍ
وشطذ مشیظیر زقاضا طا َشف قظاط ساسٌ اؿر.
 -2-2سیاستَای آب سیزسمیىی در اسپاویا ي مکشیک

اؿداویا ي مکغین ویغ ماوىش جىًب آؿیا ي چیه سط عمظٌ تاالزظیه موظفمىىهشگان آب
عیظعمیىی تٍ كماط میآیىش .تا ایه َمٍ ؿٍ زفايذ اؿاؿی يجًس ساطس .وزـر مقیاؽ ي
ياتـسگی تٍ آب عیظعمیىهی سط ایهه ملهًطَا تـهیاط ممسهظ اؿهر .سيد سطآمهش ؿهظاوٍ
عاطفان مکغیکی ي اؿداویایی وـثر تٍ عاطفان َىشی ي چیىی تیلهسظ اؿهر .ؿهًد التهی
عاطفان سط ایه سي ملًط سط مقایـٍ تا جىًب آؿیا ي چیه تـیاط قًیزهظ اؿهر .يجهًس
ایه فًامل سط ایه ملًطَا افمال مجمًفٍ گـسظسٌزظی اع اتغاطَها طا تهظای مهشیظیر
آب عیظعمیىی امکانخضیظ میؿاعس يلی سط اوجاد آن ایه ملًطَا تا مزالفهر كهشیش
التی عاطفان طيتظي رًاَىش كش.

1- Shah et al. 2004a.
2- Foster et al. 2004.
3- Wang and Huang 2002.
4- Steenbergen and Shah 2003, Burke and Moench 2000.
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سط اؿداویا زا ؿال  1985حقًز ساطایی روًهی سطتهاطٌ مىهاتـ آب عیظعمیىهی حهام
تًس .تا ایه َمٍ قاوًن آب ؿال  1985سط خاؿذ تٍ موظف تیق اع حش آب عیظعمیىهی
قًافش تاعی طا ز ییظ ساس .تظای ايلیه تاط آب عیظعمیىهی اع حهًعٌ روًههی رهاط ي
حقًز مالکیر تٍ سيلر ياگضاط گظسیش .سيد تظای سؿسگاٌَای مشیظیر حًضٍ آتظیغ
سط مشیظیر آب عیظعمیىی ویغ وقق زقظیف گظسیش .ي سط وُایر ارسیاط افغای مجهًع
اؿسفاسٌ اع آب عیظعمیىی ویغ تٍ ایه سؿهسگاٌَها ساسٌ كهشَ .مچىهیه ارسیهاط زلهزین ي
اف د آتزًان تٍ فىًان آتزًان تخظاوی تٍ سؿسگاٌَای حًضهٍ آتظیهغ ساسٌ كهش ي ایهه
سؿسگاٌَا مًؽفىش خؾ اع اف د تظوامٍ مشیظیر آتزًان طا تظای تاعیاتی آتزًان زشيیه
ومایىش .ف يٌ تظ ایه زماد تُظٌتظساطان آتزًان ملغد كشوش رًس طا سط قالة زلکلَای
موظفمىىشٌ آب عیظعمیىی تٍ مىؾًط ملاطمر تُظٌتظساطان ؿاعماوشَی مىىش .زامىًن
حشيس  16آتزًان م ً یا تزلهی اع آوُها تخظاوهی افه د كهشٌ اؿهر 1سط حهالی مهٍ
زلکلَای آب تظ فقظ سط خىج آتزًان زلکیل كشٌ ي فقظ سط سي آتزًان فقالیر رًس
طا آغاع مظسٌاوش .اه حاذ تیلسظ سط ایه قهاوًن سط ؿهالَهای  1999ي  2001ههًطذ
گظفر .اطعیاتی يضقیر مىًوی خیاسٌؿاعی ایه قاوًن زوًیظ م یًؽمىىشٌای طا ولان
میسَش .وزـر آوکٍ تا گضكر تهیق اع  15ؿهال ثثهر حقهًز آب عیظعمیىهی َىهًع
مامل ولشٌ اؿر ي ممسظ اع ینچُاطد مل ؿهاعٌَهای تظساكهر ي تُهظٌتهظساطی آب
عیظعمیىی تٍ ثثر طؿیشٌاوش .تا زًجٍ تٍ ؿىر خظؿاتقٍ اؿداویا سطتهاطٌ زلهکلَهای مًفهق
آب تظان آب ؿغخی (تظری اع آوُا سط يالىـیا ین قظن قشمر ساطوهش) قهاوًن جشیهش
آب تظ ز ؿیؾ زلکلَای موظفمىىهشگان آب عیظعمیىهی تهٍ يیهؼٌ تهظای مهشیظیر
آتزًانَای تخظاوی ز میش ساكسٍ اؿر .اع ایه طي سط حالی مٍ هشَا زلهکل مًچهن
تُظٌتظساطان آب عیظعمیىی زلکیل كشٌ اؿهر تیلهسظ آوُها تها مهشیظیر جمقهی كهثکٍ
آتیاطی زىاؿة ساطوش ي زىُا مقشيسی اع آوُها م مًطیهر گـهسظسٌزهظ مهشیظیر جمقهی
آتزًان طا تظ فُشٌ ساكسٍ ي اع ایه زقشاس َ زىُا اوشمی مًفق تًسٌاوش .تهظای ومًوهٍ سط
حًضٍ گًاسیاوا (( )Guadianaومًوٍ ای اع یهن آتزهًان كهشیشاً تخظاوهی) آوچهٍ مًقسهاً
تظساكر تیق اع حش طا مسًقف مظسٌ مىق جمقی ي ؿاعوشٌ آتیاطان وثًسٌ تلکٍ عظح
جثظان سطآمش ( )Income Compensation Programmeازخاسیٍ اطيخا تًس مٍ تهظای مهاَق
تظساكر آب تا یاطاوٍ حشامثظ  420یًطي سط َکساط عظاحی كشٌ تًس.2
1- Hernandez-Mora et al.2003:398.
2- Hernandez-Mora et al. 2003; Lopez-Gunn 2003:370.
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مکغین اع ؿال  1992اه حاذ گـسظسٌای طا سط قهاوًن آب ههًطذ ساسٌ اؿهر .تها
زوًیة قاوًن جشیش آب سط ؿال  1992ممیـیًن ملی آب فُشٌساط مـههًلیر ثثهر
حقًز تُظٌتظساطی آب كشَ .ماوىش اؿداویا سط اه حاذ تزق آب سط مکغین آب
ساطایی ملی اف د كش ي تُظٌتظساطان فقلی ملغد كشوش زا تا سطیافر حق تُظٌتظساطی تهٍ
حقاتٍَای رًس ملظيفیر سَىشَ .مچىیه ایه ممیـیًن مًؽف كش زها مقهظطاذ العد
طا تظای افمال ي خایق مجًعَای تُظٌتظساطی عظاحی مىش ي ویغ آبتُای حجمی طا اع
زماد تُظٌتظساطان تٍ اؿسثىای آتیاطان مًچهنمقیهاؽ سطیافهر ومایهش .ممیـهیًن ملهی
آب زلکیل كًطاَای مشیظیر آتزًان طا تٍ فىهًان ؿهاعمانَهای موهظفمىىهشٌ تها
َشف مشیظیر آب عیظعمیىی ي سط تظری اؿهسانَها زمهاد مىهاتـ آب زهظيیج ي زلهًیق
میمىش .1سط حکمظاوی آب ممیـیًن آب اع ایه ؿٍ اتغاط تُظٌ تظسٌ اؿهر :مقهظطاذ
اتغاطَای اقسواسی ي اتغاطَای ملاطمسی .يامىق تٍ ایه اه حاذ زهامىًن زظمیثهی اع
مثثر ي مىفی تًسٌ اؿر .موظف مىىهشگان تهغطآ آب (موهظفمىىهشگان ههىقسی ي
زجاطی) تٍ ؿظفر تظای سطرًاؿر حق تُظٌتظساطی ي خظسارر آبتُا اقشاد مظسوش .تا
ایه َمٍ اهلیزظیه چالق ثثر حقًز آب موظفمىىهشگان ملهايطعی اؿهر مهٍ
حشاقل  80سطهش مل حج تظساكر آب تٍ آوان ارسوام ساطس .سيد خایق تظساكر
آب اؿر .سط میان موظفمىىشگان ملايطعی هاحثان چهاٌ يامهىق مثثسهی تهٍ ایهه
قاوًن ولان ساسوش ي مسقاضی سطیافر حق تُهظٌتهظساطی كهشوش .سلیهل فمهشٌ تهظای ایهه
يامىق مثثر ایه تًس مٍ تٍ هاحثان چاٌَها يفهشٌ ساسٌ كهشٌ تهًس تها ثثهر چهاٌَها سط
كًطاَا اع تظز یاطاوٍای تُظٌمىش رًاَىش كش.
اع آوچٍ سط قـمر قثل گفسٍ كهش مهیزهًان تهٍ ؿهٍ جمهـتىهشی ملهی طؿهیش .وزـهر
مکغین ي اؿداویا ي زا اوشاعٌای چیه وگاٌ جشی تٍ حکمظاوی آب عیظعمیىی ساكسٍاوش
ي مسىاؿة تا آن زمُیشاذ حقًقی طا زشاطک سیشٌاوش سط حالی مٍ َىش َىًع تا مـائل
خایٍ ماوىش زوًیة قاوًن آب عیظعمیىی سؿر ي خىجٍ وظد میمىش .سيد زجظتٍ ایهه ؿهٍ
ملًط ایه ياققیر طا ومایان میؿاعس مٍ قاوًنگضاطی چىشان سكًاط ویـر يلی افمال
قاوًن چالق اؿر چاللی مٍ تٍ وشطذ سط ملًطَای وامثظسٌ تظ آن فائق آمشٌاوش .ایه
یافسٍ ر ف ایه ياققیر اؿر مهٍ كهظایظ تهظای افمهال قهاوًن سط ملهًطَایی ماوىهش
اؿداویا ي مکغین فظاَ زظ اؿر ملًطَایی مٍ ياتـسگی مـهسقی تهٍ آب عیظعمیىهی
ممسظ اؿر ي كظایظ اقسواسی عاطفان تُسظ ي ايضاؿ ؿیاؿی تاثثاذ اؿر .تا ایه َمهٍ
1- Shah et al. 2004b; Sandoval 2004.
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زشاتیظ غیظ مـسقی ماوىش جثظان سطآمش سط اؿداویا یا یاطاوٍ تظز تظای زلًیق تٍ ثثهر چهاٌ
سط مکغین اثظگضاطزظ اع زشاتیظ مقظطازی مـسقی تهًسٌ اؿهر .ؿهًد ؿهارساط مىهًوی
اجسمههافی -اقسوههاسی ي ؿیاؿههی َههظ ملههًط ؿههغج زًاوههایی آن طا سط حکمظاوههی آب
عیظعمیىی زقییه میمىش .ایه يضقیر تٍ طيكىی سط َىش ي چیه ملاَشٌ میكًس.
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 -3راتطٍ اوزصی -آتیاری :مزير تجزتٍ جُاوی
 -1-3عدم يجًد راتطٍ اوزصی -آتیاری در چیه

یکی اع سالیل اهلی تُظٌتظساطی تیق اع حش آب عیظعمیىی سط ملًطَایی ماوىش َىهش
تظز یاطاوٍای ي فظضٍ تشين مىسهًط آن اؿهر .ایهه مـههلٍ سط چهیه يجهًس وهشاطس .1سط
چیه كظمر َای زًعیـ تظز تظ اؿاؽ اهل تاعیاتی مامل َغیىٍ تٍ َمظاٌ قثًل جغئی
زلفاذ فىی ي ز میه مىسًطساط فقالیر میمىىش .سط چیه تظر ف َىش زا ایه ايارظ تظز
طيؿسایی وظد تاالزظی وـثر تٍ تهظز رهاوگی ي كهُظی ساكهر .2ممیسهٍ طيؿهسا يؽیفهٍ
وگُشاطی ز ؿیـاذ تظز طيؿسایی ي جمـآيطی تُای موظفمىىشگان طا تظفُشٌ ساطس
ي آوان ین زکىـیه مخلی طا تظای اوجاد آن اؿسزشاد میمىىهش .زکىـهیه طيؿهسا تاتهر
ایه ماط حقًز ممی سطیافهر مهیمىهش يلهی تهظای جمهـآيطی تُهای موهظف تهظز
اوگیغٌای قًی ساطس چهظا مهٍ اگهظ تسًاوهش تهیق اع  10سطههش زلفهاذ مجهاع كهثکٍ طا
جمـآيطی مىش میزًاوش  40سطهش مقشاط اضافی طا تٍ فىًان زلًیقی وغس رهًس وگهاٌ
ساطس .سط خیاسٌؿاعی ایه وؾاد مغیر مىخوظ تٍ فظس چیه اقسشاط قًی سط ؿهغج طيؿهسا
اؿر.
 -2-3وزخگذاری تزق ي استفادٌ آب سیزسمیىی در پاکستان

طكش موظف آب عیظعمیىی سط خامـسان طيوش ملاتُی تا مىاعق كمال غظتی َىش ساكسٍ
اؿر .سط ایه ملًط موظف تظز تظای خمداػ آب عیظعمیىی سط میاوٍ سٍَ  1970عمهاوی
مٍ كثکٍ طيؿسایی گـسظف مییافر ي سيلر تٍ َغیىٍ طاٌاوشاعی چاٌَا یاطاوهٍ مهیساس
آغاع كش .ملاتٍ َىش سط آغاع زماد چاٌَا مىسًط ساكسىش ي عاطفان َغیىهٍ مامهل زه میه
تظز طا خظسارر می مظسوش .زا میاوٍ سٍَ  1980كماط چهاٌَهای تظقهی چىهشتظاتظ كهش ي
زومی گظفسٍ كش وؾاد زقظفٍ ثاتر تظقظاط گظسس .3زقظفهٍَها ویهغ سط ؿهغج تهاالیی قهظاط
ساكسىش .زا میاوٍ  1990سيلر یاطاوٍَای تظز طا سط اؿسانَای خىجاب ي ؿىش حضف مظس
ي سط ايایل سٍَ  2000خامـسان مجشساً تٍ وؾاد زقظفٍ تظ اؿاؽ اوشاعٌگیظی طيی آيطس.
سط وسیجههٍ كههماط عیههاسی اع چههاٌَههای تظقههی تهها خمههحَههای سیغلههی جههایگغیه كههشوش.4
ز ه فَههای هههًطذگظفسههٍ تههظای مههشیظیر طاتغههٍ تههظز ي آب عیظعمیىههی اع عظیههق
وظدگضاطی َغیىٍ مامل تظز ي اوشاعٌگیظی تٍ تزق تظز ممن مهظس يلهی وسًاوـهر
1- Shah et al. 2004a.
2- Wang et al. 2004.
3- Qureshi and Akhtar 2003.
4- GOP 2000.

موظف آب عیظعمیىی طا مىسظل مىش چًن تا يجًس فمق وـثساً مه خمدهاػ سط خىجهاب
خامـسان تیلسظ عاطفان اع تظز تٍ چاٌَای سیغلی طيی آيطسوش .تظساكر آب عیظعمیىی
اع  43میلیاطس مسظ مکقة سط ؿال  1990تٍ  48میلیاطس مسظ مکقة سط ؿال  2000افغایق
یافر 1ي سط ؿال  2006تٍ  51میلیاطس مسظ مکقة طؿیش.2
 -3-3تزق یاراوٍای ي آب سیزسمیىی در عمان

فمان یکی اع رلنزظیه ملًطَای جُان تٍ كماط میآیش ي ياتـسگی عیاسی تهٍ آب
عیظعمیىی ساطسَ 127 .غاط چاٌ سط ؿلغاویٍ فمان يجًس ساطس مٍ سط حًضهٍَهای آتظیهغ
مزسلف زًعیـ كشٌاوش .چاٌَای جشیهش ملهمًل ضهًاتظ قهاوًن حفاؽهر اع مىهاتـ آب
َـسىش .هشيط مجًع حفظ چاٌَای جشیش یا مفكکىی یا جاتجهایی چهاٌَها تهٍ سؿهر
يعاطززاوٍ مىاتـ آب هًطذ میگیظس .اع تظری جىثهٍَها خمدهاػ آب عیظعمیىهی تـهیاط
تیلسظ اع ملًطَای سیگظ خایق میكًس .تا ایه َمٍ زماد چاٌَها سط ایهه ملهًط تظقهی
َـسىش ي موظف ملايطعی اوشاعٌگیظی میكًس يلی زقظفٍَا ملهمًل یاطاوهٍ عیهاسی
اؿر.3
 -4-3وًآيریَا در مدیزیت راتطٍ اوزصی -آتیاری در مکشیک

مکغین ماوىش َىش تظز طا تا وظد یاطاوٍای تٍ عاطفان فظضٍ میمىش .میغان یاطاوهٍ تهظز
سط ملايطعی سط مکغین سط ؿال  2000حشيس  592میلیًن سالط تظآيطس میكًس مٍ
زقظیثاً مقاسل یاطاوٍ تظز سط َىهش سط َمهان ؿهال اؿهر .4زخلیهلَهای اوجهادكهشٌ ولهان
میسَش مٍ خایق مـسقی تظساكر آب عیظعمیىی فظازظ اع ؽظفیر اساطی مظاجـ مـهًل
آب اؿر .سط خاؿذ مکغین قاوًن جشیشی تٍ واد قاوًن اوهظػی طيؿهسایی طا سط ؿهال
 2002تٍ زوًیة طؿاوش .سط ایه قاوًن حشی تظای اوظػی ؿاالوٍ تهظ حـهة میلهًياذ
ؿافر زقییه میكًس مٍ تهظ مثىهای فمهق ؿهغج ایـهساتی ي مهاطآیی الکسظيمکهاویکی
مقاسل حج ؿاالوٍ تُظٌتظساطی مجاع آب عیظعمیىی ین چاٌ طا ملزن میمىش .ایهه
قاوًن َمچىیه یاطاوٍَای موظف اوظػی طا سط تزق ملايطعی مقظط مهیمىهشَ .هشف
ایه قاوًن ممن تٍ عاطفان مکغیکی تظای حفؼ طقاتر تها َمسایهان امظیکهایی اؿهر
يلی سط فیه حال ؿُمیٍ ززوین ساسٌكشٌ آب عیظعمیىی تظاتظ قاوًن آب ؿهال 1992

1- Qureshi and Akhtar 2003; Bhutta 2002.
2- World Bank 2007.
3- Zekri 2008.
4- Scott and Shah 2004.
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مکغین طفایر میكًس .1ز ثیظ ایه قاوًن َىًع طيكه ویـهر يلهی تهٍ وؾهظ مهیطؿهش
فملکظس تُسظی وـثر تٍ خایق مـسقی آب عیظعمیىی ساكسٍ اؿر.
 -5-3یاراوٍ دیشل ي کارتَای اعتثاری تزق در تىگالدش

تىگ سف اع موظفمىىشگان فمشٌ آب عیظعمیىی سط جىًب آؿیا تٍ كماط میآیش .سط
حال حاضظ سط ایه ملًط تیق اع  1,500,000خمح يجًس ساطس مٍ زقظیثهاً  95سطههش
آوُا سیغلی َـسىش .رًسمفایی سط زًلیش تظوج تٍ يیؼٌ تقش اع كًک قیمر غضا سط ؿال
 2008سط هههشط ؿیاؿههرَههای سيلههر قههظاط ساطس .سط خاؿههذ سيلههر تههىگ سف عههظح
وًآيطاوٍ یاطاوٍ طا تظای عاطفان تهٍ وهاد « »Agricultural Input Assistance Cardعظاحهی
مظس .مغاتق ایه عظح ياطیغ مـسقی وقشی تٍ حـاب تاوکی عاطفهان اوجهاد مهیگیهظس
ؿدؾ عاطفان میزًاوىش تظای رظیش سیغل اقشاد ومایىش .عاطفان مًچهنمقیهاؽ مهٍ اع
خمحَای م ملق ي چاٌَای م فمق اؿسفاسٌ میمىىش مىسفـ فمشٌ ایه عظح َـسىش.
تٍ عاطفاوی مٍ ياجش ه حیر سطیافر یاطاوٍ وقشی َـسىش مثله ملزوهی تهظ مثىهای
مقشاط عمهیه عاطؿ مـهسقیماً تهٍ حـهاب تهاوکی آوهان ياطیهغ مهیكهًس .ؿهاعمان زًؿهقٍ
چىشمىؾًطٌ  Barindین كظمر سيلسی آتیاطی اؿر مٍ وؾاد مىسًط افسثاطی طا تهظای
عاطفاوی مٍ اع چاٌَای تظقی اؿسفاسٌ می مىىش مقظفی مظسٌ اؿر .سط ایه وؾاد مهاطذ
افسثاطی الکسظيویکی سط ارسیاط عاطفان قهظاط ساسٌ مهیكهًس .عاطؿ مهاطذ طا سط مىسهًط
ياطس مظسٌ ي كماط ؿافاذ آتیاطی طا اوسزاب میمىش ؿدؾ تٍ كکل رًسماط كیظَای
مظتًط تٍ مغطفٍ عاطؿ تاع كشٌ ي آتیاطی تظای مشذ اوسزابكهشٌ آغهاع مهیكهًس .ایهه
مىسًط ؿاتقٍ موظف اوظػی طا سط حافؾٍ وگهاٌ مهیساطس ي مها تهٍ اعای زقظفهٍ ویهظي طا اع
ماطذ عاطؿ مـظ میمىش.
 -6-3مىحصز تٍ فزدتًدن راتطٍ اوزصی -آتیاری در َىد

ملًطَای عیاسی َـسىش مٍ اع آب عیظعمیىی تٍ كهکل گـهسظسٌ اؿهسفاسٌ مهیمىىهش ي
تیلسظ ایه ملًطَا تظز یاطاوٍای طا تٍ عاطفان فظضٍ میمىىش .تا ایه َمٍ تظز طا تهشين
مىسًط سط ارسیاط عاطفان قظاط ومیسَىش سط حالی مٍ سط تیلهسظ ایالهرَهای َىهش چىهیه
ویـر .اهلیزظیه فامل زقییهمىىشٌ طاتغهٍ مىخوهظ تهٍ فهظس اوهظػی -آتیهاطی سط َىهش
ؿیاؿر تظری ایالرَا تظای ز میه تظز تشين مىسًط تظای تزهق ملهايطعی اؿهر .تهٍ
تیاوی سیگظ فقشان حـاتشاطی اوظػی سط طاتغٍ اوظػی -آتیاطی سط َىش مخًطیر ساطس.
1- Morgera et al. 2009.
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سط حالی مٍ سطؽَایی اع زجظتٍ تهیهالمللهی مهیزهًان آمًرهر َیچیهن اع آوُها طا
ومیزًان تٍ ماط تـر مگظ آوکهٍ زوهمی گظفسهٍ كهًس موهظف تهظز سط ملهايطعی
اوشاعٌگیظی كًس ي چالق اهلی ویغ سط َمیه ماط اؿر.
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گسترش چطمگیر آتیاری تا آب زیرزمیىی در چُاار دَاٍ گتضاتٍ را «اوقاالب
خامًش» وامیذٌاوذ .عًامل مختلفی را میتًان تارای تًیایر رضاذ یار عاادی
تُرٌ ترداری از مىاتع آب زیرزمیىی در کطايرزی آتی ترضمرد .در ایه میان ،تاٍ
تاير ترخی صاحة وظران ،قذرتمىاذتریه عامال تثییرگاتار ،تاثمیه تارو تاذين
کىتًر ي ضذیذاً یاراوٍای است کٍ در ترخی کطًرَا تارای پطاتیثاوی آتیااری تاا
آب زیرزمیىی در پیص گرفتٍ ضذٌ است .در ایه وًضاتار تاٍ اختراار ،وُادَاا ي
سیاست َای حکمراوی آب زیرزمیىی تا تمرکس يیصٌ تر راتطاٍ اوارشی -آتیااری
تررسی میضًد.
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