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 مقدمه. ۱-۱
افزايش مصـرف و تخريـب   . هاي بعدي سپرده شود هاست كه بايد به نسل      گنجينه مشترك انسان   آب

به نوبه خود فقر، نـاداري و       . گذارد  منابع آب در مرحله نخست بر زندگي افراد فقير و مستمند اثر مي            
هـاي    باشند و تخريب منابع آب بـه منزلـه تخريـب پايـه              هاي برگرفته از عدم توسعه مي        واژه بيماري

توانـد سرمنشـأ      هاي قرن حاضـر بشـريت اسـت كـه مـي             ترين چالش    يكي از بزرگ   آب. توسعه است 
خـأل بـين تـوان تـأمين آب و شـدت تقاضـا،              . بسياري از تحوالت مثبـت و منفـي جهـان قـرار گيـرد             

هنگامي كه اين عدم تعادل با مجموعه راهكارهاي مديريتي قابل مهار نباشد، زبان        . آفرين است  بحران
اي و ملي و چـه در         چه در بعد محلي، منطقه    . مفاهمه در بخش آب مبدل به زبان مخاصمه خواهد شد         

شناسي و محدوديت طبيعي   ناشي از چرخه آب    آباي از عدم تعادل در منابع         بعد جهاني، بخش عمده   
هاي بشري بر روي منبع كـم نظيـر و            باشد و بخش ديگر، تأثيرگذاري اقدامات و فعاليت         ي م آبمنابع  

 آبمحـدوديت ذاتـي منـابع       . شـود   باشد كه در قالب آلودگي منابع آب ظاهر مـي           مائده خدايي آب مي   
سـاز    زمينـه جملگـي   زيسـت    آثـار تخريبـي فعاليـت انسـان بـر محـيط           وقوع و حـدوث خشكسـالي و        

عـدم توزيـع مناسـب بارنـدگي و     . باشند گيري از منابع آب شيرين مي  امر بهرههاي سنگين در  چالش
هـاي ذخيـره،    گذاري در بخش عدم تطابق نياز مصرف با زمان نزوالت جوي و نياز شديد به سرمايه       

اهميت مـديريت آب،  . نمايد تر مي تر و گسترده ، ابعاد چالش آب را سنگينآبحفاظت از منابع    پايش و 
 ،تواننـد و قادرنـد ايـن مـديريت را منسـجم              هستند كه مي   ها   ت توسعه است و اين دولت     همپاي مديري 

 . دار دنبال كنند مستمر و هدف
 
 وجود آمدن بحران به. ۲-۱
  در جهانآبتوزيع . ۱-۲-۱

 بـه تبعيـت از   آنشـوند و فراينـد تجديدپـذيري       منابع آب شيرين از منابع تجديد شونده محسوب مي        
باشد؛ ولي مقدار آبي كه از اين طريق در سطح كره زمين يا در هر محدوده                  ميچرخه آب در طبيعت     

به عبارت بهتـر    . آيد، صرفنظر از تغييرات بين سالي، معين و ثابت است           جغرافيايي مشخص پديد مي   
نمايـد، معـادل    اي كه سطح كره زمين هم اكنون و به طور ساالنه دريافت مـي   تجديد شوندهآبمقدار  

 .نمـوده اسـت   هاي بشري دريافت مي ت كه شايد هزاران سال پيش و از بدو بروز تمدن    همان آبي اس  
 تجديد شونده كامالً متغير بوده و متناسـب بـا           آباين درحالي است كه توزيع مكاني و زماني مقدار          

 مديريت منابع آب و توسعه پايدار 

  در جهانآببحران . ۱



_____________________________________________________________ 

 

٤

 .باشد توزيع جمعيت و نيازهاي آبي جوامع بشري نمي
 آب درصـد منـابع      ۳۶ سـاكن هسـت،      آنر   درصد جمعيت دنيـا د     ۶۰به طور مثال قاره آسيا كه        

 آب درصـد منـابع   ۱۴ يا حوزه آبريز رودخانـه آمـازون كـه      نمايد  تجديد شونده جهان را دريافت مي     
 . گيرد  درصد جمعيت جهان را دربر مي۴/۰شود، فقط  تجديد شونده دنيا را شامل مي

زايش جمعيت، پيوسته  به علت افآباز سوي ديگر برداشت و مصرف از اين منابع محدود ثابت     
 آب اسـت، ايـن امـر    تر بيشاگرچه افزايش تعداد جمعيت مالزمه با مصرف     . باشد  در حال افزايش مي   

 نشـان   هـا   بررسـي .  به طور خطي باشد    آببدين مفهوم نيست كه رابطه تغييرات جمعيت و مصارف          
 به شـدت در     آبف  شويم مقدار سرانه مصر     هاي اخير نزديك مي     ها و دهه    دهد كه هر چه به سال       مي

 تنـوع نيازهـاي آبـي مربـوط         آنتبع  به  دليل اين امر به افزايش سطح رفاه و         . حال فزوني بوده است   
 به دوران بلـوغ و توسـعه        آنبدين ترتيب كه گسترش شهرنشيني، توسعه صنعتي و ورود          . باشد  مي

ايش رفـاه   كشاورزي براي توليد مواد غذايي با الگوهاي كشـتي كـه پاسـخگوي سـطح در حـال افـز                   
 در مقيـاس جهـاني بـه سـرعت بـه مـرز              آبها باشد، موجب گرديده است كه ميزان مصارف           انسان

 . نزديك شودجهان ميزان آب قابل دسترس از منابع آب تجديد شونده 

 ن جهاهاي اصلي بروز بحران آب در مشخصه. ۲-۲-۱
مـودن توزيـع زمـاني و       از يكسو براي متناسـب ن     . تأمين مصارف آب به آساني ميسر نگرديده است       

مكاني منابع آب با نيازها، حجـم عظيمـي از منـابع مـالي و نيـروي انسـاني ملـل دنيـا بـراي ايجـاد،                           
 مصرف شده و از ديگر سو اين افزايش رفاه آثار و تبعـات  آببرداري و نگهداري از تأسيسات       بهره

شدن و آلودگي منابع آب      تخريب، ضايع    آنمنفي بسياري را نيز به ارمغان آورده است كه در رأس            
ايـن  . باشد  براي ارتقاي سطح رفاه خود مي     بشر  و محيط زيست است كه برخاسته از اقدام نسنجيده          

دو فرايند متضاد شرايطي را فراهم آورده است كه منابع آب شيرين از يك منبـع تجديـد شـونده بـه       
 كـه رونـد     ۱تـوان در نمـودار        ميتجلي اين ديدگاه را     . يك منبع نيمه تجديد شونده و ميرا تبديل شود        

 را در مقايسـه بـا منـابع قابـل           ۲۰۵۰بيني تـا سـال         از ابتداي قرن بيستم تاكنون و پيش       آبمصارف  
دهـد، مشـاهده    نشان مـي )  تجديد شونده به دليل آلودگي    آببا احتساب خروج مقداري از      (دسترسي  

 . نمود
ن نقطه تالقي مصرف و مقدار آب قابـل         توان دريافت كه در مقياس جهاني زما        از اين نمودار مي    

در اين تالقي شود؛ با توجه به توضيحات ارائه شده  بيني مي  ميالدي پيش۲۰۴۰دسترس، حدود سال 
 اتفاق افتاده و در مورد بسياري ديگـر          هاي پيش   سالملل، از   اي و ملي در مورد برخي         مقياس منطقه 

 . باشد در حال وقوع مي
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ميزان آب در دسترس با توجه به آلودگيها

ميزان تقاضاي جهاني

 
 ۱نمودار 

 
مصرف و  ميزان   يك شاخص براي بيان وقوع بحران آب، نقطه تالقي بين            عنواناين اگر به    بنابر 

توان اين گونه در نظر گرفت كه هر انـدازه بـه ايـن                 قابل دسترسي در نظر گرفته شود، مي       آبميزان  
شود ضروري است بشر براي ايجاد تـأخير در      تر مي   تر و گسترده     وسيع آنمرز نزديك شويم ابعاد     

 . اي را از جهات علمي، فني و تحقيقاتي سازمان دهد هاي عمده  به اين نقطه تالشرسيدن
هـاي بحـران آب مطـرح بـوده،            اخير براي بيـان مشخصـه      هاي   موضوع مهم ديگري كه در سال      

بدين . باشد برداري و مديريت از منابع آب مي محدوديت در تجهيز منابع مالي الزم براي توسعه بهره    
 تجديد شونده در وضع نسـبي مطلـوبي باشـد          آب است كشوري از نظر مقدار منابع        ترتيب كه ممكن  

. هـاي الزم بـدين منظـور باشـد         لكن فاقد منابع مالي كافي براي توسعه منابع آب و ايجاد زيرسـاخت            
 آبارزيابي جـامع منـابع      «اخيراً كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل متحد گزارشي را تحت عنوان            

 تجديــد شــونده و آب ملــل مختلــف جهــان را از نظــر ميــزان منــابع آنوده و طــي تهيــه نمــ» جهــان
 .  براي تجهيز منابع مالي به چهار دسته مشخص زير تقسيم نموده استها آنهاي  توانايي
  كشورهاي با درآمد سرانه باال و تنش آبي كم •
  كشورهاي با درآمد باال و تنش آبي زياد •
 ي كم بش آ كشورهاي با درآمد كم و تن•
  كشورهاي با درآمد كم و تنش آبي زياد •
 ها آنمذكور قرار دارند و متأسفانه تعداد بندي  طبقهچهارم دسته بدين ترتيب كشورهايي كه در  

 .  درجهان محسوب خواهند شدآبنيز قابل مالحظه است، اولين قربانيان بحران 
 عنـوان   بـه را   كلي سه محور اصلي زيـر        بندي  توان در يك جمع     با عنايت به آنچه كه ذكر شد مي        

 : هاي اصلي بروز بحران آب در نظر گرفت مشخصه
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  تجديد شونده قابل استحصال آب تقاضاي آب از مرز منابع ياعبور نياز . ۱
 كاهش شديد سرانه منابع آب تجديد شونده . ۲
  آببرداري از منابع  هاي مديريت و بهره عدم تطابق درآمد سرانه با هزينه. ۳

 جهان  امروز درآبهاي بحران  ويژگي. ۳-۲-۱
 يـك موضـوع مهـم در كـانون          عنـوان   بـه  آبهاي پايـاني قـرن بيسـتم،           در سال  ويژه  بهدر دهه اخير    

 آينـده اداره  آن را ـ كـه در   المللي بين قرار گرفته و تقريباً هيچ نشست المللي بينمباحثات و مذاكرات 
 بـه  آن آب و مـديريت  آنتوان سـراغ گرفـت كـه در     ـ نميجهان در هزاره سوم ميالدي مطرح باشد  

 . ترين عوامل و عناصر در دستور كار قرار نداشته باشد صورت يكي از اصلي
ها و هشـدارها از   دهد كه هر چند اولين جرقه  نشان ميآببررسي و تحوالت و توجه به مسائل      

هـاي ناشـي از نحـوه     نـي پديـده  هاي علمي برخاسته ولـي بـه تـدريج بـا مشـاهده عي        محافل و كانون  
اي و      گيـري در سـطوح ملـي، منطقـه          هـاي تصـميم      به بـاالترين رده    آببرداري و مديريت منابع       بهره
بحـران  « بـه نـام   آببندي اين فرايند عنوان جديدي را به ادبيات مديريت           جمع.  رسيده است  المللي  بين
 جهـت   آبن از ديربـاز بـراي تـأمين         اضافه نموده است، اگرچه ممكن است عنوان شود كه انسا         » آب

برآورده نمودن نيازهاي خود با طبيعت دست و پنجه نرم كرده و براي مواجهه و مقابلـه بـا كمبـود                     
تـوان از     هاي عظيمـي را سـازمان داده كـه مـي             در مناطق خشك و نيمه خشك دنيا تالش        ويژه  بهآب  
طول تـاريخ تمـدن بشـر بـا وي همـراه و       در آبهاي آبي نام برده و از اين رو بحران     به تمدن  ها  آن

دارد كه هيچ گونـه شـباهتي   شاخص  همگام بوده است؛ اما بحران آب در اين برهه از تاريخ دو وجه              
   : در گذشته ندارد كه عبارتند ازآببه مسائل 

 قابــل آب از مرزهــاي منــابع آبدر بســياري از نقــاط دنيــا نيازهــاي آبــي يــا تقاضــا بــراي . ۱
 اسـت و ايـن موضـوع در     آن فني و اقتصادي عبـور نمـوده يـا در حـال عبـور از                 استحصال از نظر  

به عبارت ديگر تفاوت اين مشخصه . اي همراه خواهد بود كننده ي آينده با ابعاد نگرانها  ها و دهه سال
هاي دور، آب از نظر مقداري و كمي در دسترس بود لكن محدوديت  با گذشته اين است كه در گذشته

همراه باشد و در آينـده بـه دليـل رسـيدن            هايي     با دشواري  آنشد كه استحصال      جب مي فناوري مو 
 اضـافي ديگـري بـراي توسـعه در دسـترس      آبمصرف به سقف امكانات توسعه منابع آب، اصـوالً        

 . نخواهد بود هر چند كه حتي مشكلي از نظر منابع مالي و فني نيز وجود نداشته باشد
سائل آب در مقياس محلـي مطـرح بـود، اكنـون و در آينـده ايـن                  اگر در گذشته مشكالت و م     . ۲

اي و حتي جهاني بروز خواهد نمود و اين فرايند موجـب شـده حفـظ                  مشكالت در مقياس ملي، منطقه    
 .  تبديل گرددالمللي بينصلح، تأمين امنيت غذايي و باالخره توسعه پايدار به يك دغدغه خاطر بزرگ 

بـه  .  وضع كشورهاي جهان سـوم و در حـال توسـعه خواهنـد بـود               هاي اين   قطعاً اولين قرباني   
خصوص كه ابعاد مسأله در بين اين نوع كشـورها، هـم بـه لحـاظ ايـن كـه سـهم و وزن بزرگـي از                         

 وسـيعي از مسـاحت كشـورهاي        هـاي    دهند و هم به دليل اين كـه بخـش           جمعيت جهان را تشكيل مي    
آب تجديـد شـونده در رنجنـد و بـاالخره بـه دليـل               مذكور به طور طبيعي از كمبود بارندگي و منابع          

 . شود بيني مي محدوديت شديد در تجهيز منابع مالي، بسيار گسترده پيش
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 آبنگري بـراي مـديريت        چه راهكارهاي سنجيده و آگاهانه و مبتني بر جامع          در اين ميان، چنان    
 . ودكشور تدارك ديده نشود، كشور ما نيز از اين رويداد در امان نخواهد ب

 
  در جهان آبعوامل به وجود آورنده بحران . ۳-۱
 نقش كميت منابع آب در به وجود آمدن بحران. ۱-۳-۱
 درصـد بـراي     ۵۵ تجديد شونده قابل استحصال در سطح جهان اكنون ساالنه حـدود             آب از ميزان    •

سال  ۳۰هاي انجام شده ظرف  شود و بر طبق بررسي منظورهاي مصرفي و غيرمصرفي استفاده مي
 .  درصد منابع آب تجديد شونده قابل افزايش است۶۵آينده اين رقم تا حداكثر 

 درصد جمعيت دنيا در كشورهاي آفريقايي و آسيايي متمركز است، سـهم ايـن دو              ۷۳ در حالي كه     •
 . باشد  درصد مي۴۷ تجديد شونده دنيا تنها آبقاره از منابع 

 در تطـابق بـا الگـوي دوره         آب درصـد از منـابع       ۴۰ ن، تنهـا حـدود    و به دليل توزيع زمـاني نـاموز       •
 . باشد مصرف در دسترس مي

 تأمين منابع آب جديد با مشكالت جـدي  ، تأمين شدهآب به دليل افزايش قيمت نهايي يك متر مكعب        •
توان در كاهش تعداد سدهاي مخزنـي سـاالنه           شاهد و شاخص اين موضوع را مي      . باشد  رو مي   روبه

 .  تبيين نمود۱۹۹۰ مورد در دهه ۲۶۰ به ۱۹۵۰ سد در دهه ۱۰۰۰دنيا از رقم ساخته شده در سطح 

 نقش مصرف در به وجود آمدن بحران .  ۲-۳-۱
بينـي     ميليارد نفر رسيده اسـت؛ پـيش       ۶ ميليارد نفر به حدود      ۲ جمعيت دنيا در طول قرن بيستم از         •

 . ميليارد نفر بالغ شود۸ به بيش از ۲۰۲۵شود تا سال  مي
 .  برابر شده است۳مصارف آب در سطح دنيا ) ۱۹۹۰-۱۹۵۰( سال ۴۰مدت  در •
 ۳۰ درصد كل مصارف بـه بـيش از          ۲۰ سال گذشته سهم مصارف شرب و صنعت از          ۵۰ در طول    •

 . درصد رسيده است
در سال  .  شهر با جمعيت بيش از يك ميليون نفر در سطح دنيا وجود داشت             ۸۳ تنها   ۱۹۵۰ در سال    •

 .  شهر رسيده است۲۸۰به  اين تعداد ۱۹۹۵
 درصـد مـواد   ۴۰دهنـد؛ در حـالي كـه        درصد اراضي زير كشت دنيا را تشكيل مـي         ۱۶ اراضي آبي    •

 . كنند غذايي دنيا را توليد مي

 هاي مديريتي در به وجود آمدن بحران  نقش توسعه پايدار و جنبه. ۳-۳-۱
 در آبرويـه    پيدا كرده و برداشت بـي اي افزايش كننده  به شكل نگرانآب روند تخريب كيفيت منابع    •

 آوارگـان زيسـت   عنـوان هاي آبريز موجب به وجود آمـدن آوارگـان جديـدي تحـت      باال دست حوزه 
براي مثال  . خاطرات زيادي را از لحاظ سالمت و بهداشت عمومي ايجاد نموده است           ممحيطي شده و    

 ۱۹۴۰ در دهـه  آن درصـد  ۱۰ بـه   ساله تقريباً  ۵۰جريان ورودي به درياچه اورال در طول يك دوره          
 . هاي پاياني حوزه تقريباً به صفر رسيده است خانه كلرادو، جريان در بخشدرسيده و در مورد رو

. دهـد     ها را در كشورهاي در حال توسعه تشكيل مي           درصد كل بيماري   ۸هاي ناشي از آب،        بيماري •
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 هسـتند و سـاالنه      آبهاي ناشي از      ماري ميليارد نفر در جهان به نوعي تحت تأثير بي         ۲ساالنه حدود   
 . دهند  ميليون نفر از كودكان جان خود را بدين لحاظ از دست مي۴حدود 

 . باشد  سطح آب زيرزميني در مناطق زيادي از دنيا به طور مستمر در حال افت مي•
بينـي   شـود و پـيش       ميليون هكتار از سطح اراضي آبي به داليل مختلف كاسته مـي            ۲ ساالنه حدود    •

 .شود رشد خالص اراضي آبي در آينده احتماالً منفي خواهد بود مي
 هكتـار   ۱۲/۰ بـه    ۱۹۵۰ هكتار در سال     ۲۴/۰ سطح زير كشت غالت به ازاي هر نفر در سال از رقم              •

 .  كاهش پيدا كرده است۱۹۹۶در سال 
حدود (ه است    رسيد ۱۹۶۱ترين مقدار خود نسبت به سال          به كم  ۱۹۹۶در سال   غالت   ميزان ذخيره    •

 .) روز۵۱
هاي انجام شده درباره تغييرات اقليم نشان داده است كه يكي از آثار و تبعات اين پديده به             بررسي •

بـدين ترتيـب    . العـاده منجـر شـده يـا خواهـد شـد             افزايش دوام و تشديد دامنه تغييرات مقادير فـوق        
 و مالي وقايع مختلف در اين هاي مستمر جامعه بشري، هر ساله شاهد خسارت جاني        برخالف تالش 

مديريت ناپايدار منابع طبيعي، افزايش سـطح نفوذناپـذير در نتيجـه توسـعه منـاطق                . باشيم  ميزمينه  
 . شهري و كاربري نادرست اراضي، اين شرايط را باز هم تشديد نموده است

 آمدن بحران به وجود نقش تهديد امنيت و صلح . ۴-۳-۱
 تـر   بـيش  در دو كشـور يـا        ها  آنودخانه وجود دارد كه حوزه آبريز        ر ۲۱۴ در سطح جهاني حداقل      •

ها بين  قرار دارد و تاكنون هيچ قانوني با ضمانت اجرايي قوي براي تخصيص منابع آب اين رودخانه
 . شده استننفع وضع  كشورهاي ذي

 آبدگاه  هـاي بحـران از ديـ         كـانون  عنوان  به منطقه در سطح جهان      ۷۰ هم اكنون به دليل كمبود آب        •
 . اند شناخته شده

و يا  با توجه به موارد باال و با پايان جنگ سرد اكنون تهديدات امنيتي با ماهيت ديگري بروز كرده               •
رويه از منابع طبيعي از جمله منـابع آب شـيرين    كه ناشي از تخريب و استفاده بي   درحال بروز است    

، بـا مخـاطره     المللـي   بـين اي و     ي، منطقـه  صلح جهاني را در سـطح ملـ       به طور جدي    تواند    است كه مي  
 . رو نمايد روبه

 
  در جهان آبراهكارهايي كلي در جهت مقابله با بحران . ۴-۱
  يجلوگيري از توسعه اراضي كشاورزي آب. ۱-۴-۱

نظـر   دو نقطـه  .  بسيار مهـم اسـت     آبميزان و نحوه توسعه اراضي كشاورزي آبي در كاهش بحران           
ادامـه مسـير    : تواند وجود داشته باشد      مي يآبت و توسعه كشاورزي     متفاوت در مورد چگونگي سم    

 .  در توسعه اراضي كشاورزيآبفعلي و تغيير مسير با رعايت اهميت وزن مصرف 
ريزان كشاورزي با توجه به نياز تأمين غذا براي پاسخگويي بـه رشـد جمعيـت جهـان                 برنامه -

 . اند  در نظر گرفته درصد۳۰توسعه اراضي كشت آبي را در سه دهه آينده 
انـدركاران كشـاورزي اعتقـاد دارنـد كـه سـاخت             طرفداران محيط زيسـت و برخـي از دسـت          -
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جويي    تراز آب زيرزميني نيز جلوگيري شود و با صرفه          مخزني بايد كاهش يابد و از كاهش       سدهاي
 .  درصد، اراضي كشت آبي افزايش يابد۱۰ الي ۵در مصرف آب 

 . اراي معايبي هستندهر دو راهكار ياد شده د 
گـذاري كـالن در        درصدي در اراضي كشاورزي نياز بـه سـرمايه         ۳۰ افزايش   :نظر اول  معايب نقطه 

ايـن روش ماننـد     . تجهيزات زيربنايي آب و تحمل ريسك و مشكالت احـداث سـدهاي بـزرگ را دارد               
 . تواند منجر به بروز مشكالت زيست محيطي شود  ميآبكمبود 

هاي آبياري، ميزان توليد مواد غـذايي كـاهش            در صورت كاهش توسعه طرح     :نظر دوم  معايب نقطه 
 . يابد و باعث افزايش بهاي آن خواهد شد مي

بنـابراين  . اي وابسته به بـروز بحـران خواهـد بـود     اجراي هر دو گزينه به صورت قابل مالحظه     
در . نمايدرا مالحظه گيري و اجراي روش بايد تأمين غذا و مديريت صحيح منابع آب            هرگونه تصميم 

 مقابل دو نقطه نظر ارائه شده چه بايد كرد؟ 
 تـر   بـيش  دانـه    آباز هر قطـره     « رعايت مصداق    ياپاسخ، استفاده بهينه آب در كشاورزي است        

 . باشد مي» برداشت كنيم
 نيازمنـد توسـعه     تـر   كم مصرفي تهيه شود، ما را       آب مواد غذايي كه با مقدار ثابت        تر  بيشتوليد  

 مواد غـذايي بـا      تر  بيش ما را به تأمين      آبتر براي استفاده از       رقابت كم . نمايد  ات زيربنايي مي  تأسيس
مانـد و    براي مصـارف خـانگي و صـنعتي بـاقي مـي     تري بيش آبنمايد و    راهنمايي مي  تر  بيشامنيت  

 . ماند همچنين آب مورد نياز محيط زيست طبيعي نيز باقي مي
دهـد كـه نيمـي از         اندازها نشان مي    چشم. جدي اصالح شود   به صورتي    آببايد الگوي مصرف    

اين كار با اصالح مديريت     . توان با استفاده بهينه تأمين نمود       افزايش آب براي امور كشاورزي را مي      
به طور بديهي   . سازي بايد صورت گيرد     منابع آب و مصرف دوباره آب تجديد شونده و قابل ذخيره          

بايـد  . هاي مدرن آبياري پرداختـه شـود   ه آموزش كشاورزان با روشريزي بايد ب   در كنار هر برنامه   
بايـد از   .  حاصـل شـود    تـري   بـيش ريزي كرد كه با هر قطره آب محصـوالت            يك انقالب سبز را طرح    

 . هاي بهينه آبياري استفاده شود  و روشتر كم با نياز آبي يهاي گونه
 : به اهداف زير دست يافتاستفاده از تحقيقات صنعتي كشاورزي با در گام اول بايد 

  اصالح گونه محصوالت •
  پرداخت يارانه به محصوالت كم مصرف •
 اصالح فرهنگ رفتاري، مديريت بهتر خاك و نحوه استفاده از كودها، در گام دوم بايد توجـه                  •
 : تر منابع آب با اهداف زير شود  به مديريت مناسبتر بيش

بهتر آبياري با اسـتفاده از مـديريت سيسـتم و نيـاز              آبياري، شامل زمان     آب اصالح مديريت    •
 . واقعي
هـاي پيشـرفته آبيـاري بـا كنتـرل       هاي كم آبياري، آبياري تكميلـي و روش       به كارگيري روش   •
  مصرفي و جلوگيري از تبخير آب بر ميزان تر بيش

 در  تـرين مـاده موجـود        بهاترين كاالي موجـود بـه بـا ارزش          كم عنوان  به آب ارزش نهادن به     •
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 .  به مصارف شهري و صنعتيآن كشاورزي و انتقال آبجويي در   صرفه،طبيعت
بـا افـزايش كشـت ديـم و بـا بـه             . هاي آبياري كشـاورزي اسـت        در روش  آبجويي    كليد صرفه 

 كشاورزي را   آبتوان ميزان مصرف      بيولوژيك و توان فناوري و دانش فني مي       هاي    روشكارگيري  
 . كاهش داد

  آبان ذخيره افزايش تو. ۲-۴-۱
تـوان  شكل ديگر مقابله بـا افـزايش تقاضـا بـراي آب، غـذا و توسـعه اجتمـاعي، توسـعه و افـزايش                         

هاي مناسب تهيه و نگهداري آب را فـرا گرفـت و بـه                ضروري است كه روش   . سازي آب است    ذخيره
و سـعه اقتصـادي     تـوان پاسـخگوي نيـاز تو        ها مـي    با استفاده از اين روش    . روش صحيح اشاعه داد   

، جهان براي سه دهه     آببراساس برنامه ارائه شده توسط افق جهاني        .  گرديد اجتماعي محيط زيست  
 ميليارد متر مكعب نيـز جهـت جابجـايي          ۲۰۰ ميليارد متر مكعب آب ذخيره شده و         ۱۵۰آينده نياز به    

ضـروري اسـت بـا اسـتفاده از     . باشـد  هاي اخير مـي    استحصال شده از منابع زيرزميني در سال       آب
 : سازي را افزايش داد هاي زير ظرفيت تأمين و ذخيره روش
  ي احداث سدهاي بزرگ و كوچك به صورت تلفيق•
  ها آنهاي زيرزميني و جايگزين كردن  آب تزريق •
 ها   بارشآبسازي آب به روش سنتي در مقياس كوچك و نگهداري   ذخيره•
  ذخيره آب در اراضي پست و مردابي •
 بـا هـدف   ،هاي زيرزمينـي  ني آب برداشت شده از سفره  يبايد جايگز   م فوري مي   يك اقدا  عنوان  به 

 منطقي از استفاده    هاي   با استفاده از روش   . ها صورت گيرد     خشكسالي تر  بيشجلوگيري از خسارات    
هـاي   از روش. هاي زيرزميني و پمپاژ بيش از حد منـابع آب زيرزمينـي جلـوگيري شـود          رويه آب   بي

 . تواند جايگزين احداث سدها شود استفاده گردد  آب باران كه ميسنتي حفظ و نگهداري

  آبتغيير روش مديريت منابع . ۳-۴-۱
 : بايد الگوي مديريت منابع آب با رعايت موارد زير تغيير نمايد

 كنندگان   تعيين بهاي خدمات آب به صورت واقعي و ارزش نهادن به آب براي تمام مصرف•
 كنندگان  با تمركز بر روي درخواست مصرف آب مديريت شفاف منابع •
  آب افزايش مشاركت همگاني مردم در تأمين، نگهداري و مصرف •

  المللي بين آبريزهاي  حوضهاركت و همكاري در افزايش مش. ۴-۴-۱
ــه نيمــي از مــردم جهــان در   ــينهــاي   رودخانــهحوضــه آبريــز ۳۰۰ الــي ۲۵۰نزديــك ب  و المللــي ب

بايـد بـا مشـاركت و همكـاري         . كنند   جريان دارند، زندگي مي    المللي  بيناي  هايي كه در مرزه     رودخانه
تجربـه ثابـت كـرده اسـت كـه اتخـاذ            . بنـدي شـوند     هـا سـهميه      رودخانه آب ،نفع  تمام كشورهاي ذي  

 باعث همكاري بـين كشـورهاي       المللي  بين هاي   هض در حو  آببندي منابع     هاي منطقي در سهميه     روش
تـر    تواننـد در سـطوح پـايين        كشـورها مـي   ي،  ها و مشاجرات بين مرز      يهمسايه خواهد شد تا درگير    

 . ها را افزايش دهند نمايند و به تدريج سطح همكاريبه همكاري شروع 
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 بحران آب در ايران. ۲

 ارزش نهادن به عوامل اكو سيستمي . ۵-۴-۱
سيسـتم بـراي انسـان فـراهم     ايـن  براي درك اثرات اكو سيسـتمي و شناسـايي ارزش خـدماتي كـه               

هاي كلي كه اخيـراً در مـورد تـأمين        بررسي. باشد   مي تري  بيش پژوهش و تحقيقات     سازد، نياز به    مي
هـا نظيـر كنتـرل سـيل،          دهـي   دهد كه اين نوع بهـره       خدمات اكوسيستم صورت گرفته است، نشان مي      

ايـن  . نمايد  آبياري، صنعت، تفريحات و حمل و نقل آبي در سال چندين تريليون دالر درآمد ايجاد مي               
هـا     آب زيرزميني و تاالب    يها   آبريز، سفره  هاي   هضتوان با استفاده از حو      تمي را مي  خدمات اكوسيس 

 .  شيرين تأمين كردآبهاي  و درياچه

  ها  حمايت از نوآوري. ۶-۴-۱
اي به نوآوري در تحقيقات بنيادي و انطبـاق نتـايج     بستگي گستردهآبسازي  افزايش تأمين و ذخيره  

بـين  هـاي نـوين افـزايش آگـاهي عمـومي              موفقيت در اجـراي روش     كليد.  به شرايط موجود دارد    آن
باشـند مـؤثر      همچنين آموزش افرادي كه براي تغيير الگو مناسـب مـي          . باشد  كنندگان آب مي    مصرف

كننـدگان و توليـد كننـدگان بايـد فايـده              يك كاالي ارزشـمند اسـت، مصـرف        آبجايي كه     از آن . است
 . سازي و مصرف بدانند  ذخيره،مين تأ،سازي نوآوري و پژوهش را در بهينه

 
 
 
 مقدمه . ۱-۲

، در آن زمـاني و مكـاني   هاي جـوي و نامناسـب بـودن پـراكنش          شبه دليل نازل بودن ريز    كشور ما   
زمره كشورهاي خشك و نيمه خشك جهـان قـرار دارد و در ايـن شـرايط بـه دليـل رشـد جمعيـت،                         

تقاضـا بـراي آب روز بـه        )  صنعت كشاورزي و (هاي اقتصادي     گسترش شهرنشيني و توسعه بخش    
دهد كـه بـراي تعـديل مشـكالت        نظري به گذشته و تاريخ كهن كشور، نشان مي        . يابد  روز افزايش مي  

 سطحي آببرداري از منابع       ابتكارات و ابداعات متنوعي در زمينه بهره       ،ناشي از محدوديت منابع آب    
 است كه احداث قنوات، سدهاي مخزني و اي و مديريتي مورد توجه بوده       در ابعاد سازه   ،و زيرزميني 

 .  قابل ذكر استآنبري مدون در بعد مديريتي  هاي حقابه اي ونظام  در بعد سازهانحرافي
ساز   و عوامل زمينهآب وضعيت بحران آبدر اين بررسي ضمن اشاره به امكانات بالقوه منابع      

در آخـر نيـز جهـت    . شـود  ميهاي مديريت آب كشور بررسي   در كشور و همچنين چالش  آببحران  
 . شود جلوگيري از بحران آب راهكارهايي در سطح ملي ارائه مي

 
  در ايران آبمنابع . ۲-۲
 منابع آب تجديد شونده . ۱-۲-۲

. باشد  هاي جهاني در تعيين وضعيت كشورها از نظر آب مي            تجديد شونده يكي از شاخص     آبسرانه  
هاي كشـاورزي، شـرب و بهداشـت و صـنعت عامـل               ش در بخ  آببرداري از     بديهي است نحوه بهره   

 . وري و كارايي ميزان سرانه آب تجديد شونده خواهد بود مهمي در بهره
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 ۲۷۰باشد كـه       ميليارد متر مكعب در سال مي      ۴۰۰ بارش در ايران به طور متوسط حدود         ميزان 
هـاي     آب عنـوان   بـه  در سـال     آن ميليارد متر مكعـب      ۱۳۰ تبخير و تعرق شده و       آنميليارد مترمكعب   

 ميليـارد متـر    ۳۸(هـاي زيرزمينـي       و آب )  ميليارد متر مكعب   ۹۲(هاي سطحي     تجديدپذير از طريق آب   
و در  ارقـام فـوق متوسـط در سـال بـوده            ). ۱جـدول   (برداري قرار گيرد      تواند مورد بهره    مي) مكعب

 .برداري نخواهد بود  قابل استحصال و بهرهميزانهاي سطحي تمام اين  مورد آب
 

 )ارقام به ميليارد متر مكعب(خالصه وضعيت منابع آبي تجديدپذير كشور . ۱جدول 
 ۴۰۰ بارش 

 ۲۷۰ تبخير و تعرق 
 ۱۳۰ منابع آب تجديد شونده 

 ۳۸ )هاي سطحي از بارندگي و جريان(هاي زيرزميني  تغذيه منابع آب
 ۹۲ هاي سطحي دردسترس  آب

 

 سـرانه آب    ۱۴۰۰د ميليـون نفـر جمعيـت كشـور در سـال             بيني يكصـ    براساس ارقام فوق و با پيش      
 متر مكعب براي هر نفر خواهد بود كه از نظر معيارهاي جهـاني مـرز      ۱۳۰۰ تا   ۱۰۰۰تجديدشونده حدود   

 بسياري از كشورها بـا  آن و بازچرخاني آبامروزه با استفاده بهينه از منابع  . بحران شناخته شده است   
 . برند هاي توسعه ملي خود را به پيش مي كعب در سال نيز برنامه مترم۸۰۰ از تر كمارقام سرانه 

 توزيع جغرافيايي منابع آب . ۲-۲-۲
باشـد كـه عمـدتاً در شـمال غـرب و غـرب كشـور فـرو                     ميليمتر مـي   ۲۴۰متوسط بارش ساليانه حدود     

رش بـا .  ميليمتر در سال دارنـد     ۱۰۰ از   تر  كمريزد و قسمت اعظم شرق و جنوب شرق كشور بارش             مي
 .  نشان داده شده است۲گردد كه در جدول  اي اصلي كشور مي گيري رودخانه فوق منجر به شكل

 

 )ارقام به ميليارد متر مكعب(هاي اصلي كشور  آورد ساالنه رودخانه. ۲جدول 
 جنوب و جنوب غرب كشورحوضه 

 ۶/۱۳ كارون 
 ۸/۸ دز 

 ۶ كرخه 
 ۴/۲۸ جمع

 ۷/۲ زهره 
 ۵/۲ جراحي 

 ۳/۱ مند 
 ۳/۱ زاينده رود 

 ۱ كر 
 ۸/۸ جمع

 )جنوب و جنوب غربي(جمع كل حوضه 
 

۲/۳۷ 
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 حوزه شمال غرب كشور
 ۷/۲ سيروان 

 ۸/۱ رود  زرينه
 ۵/۴ جمع

 حوزه شمال كشور 
 ۶/۴ سفيد رود 

 ۱ هراز 
 ۶/۵ جمع

 
 آنمكعـب   ميليارد متـر  ۳/۴۷هاي كشور حدود       ميليارد متر مكعب متوسط آورد رودخانه      ۹۲از   

در )  درصـد ۳۱ (آن ميليارد متـر مكعـب   ۴/۲۸باشد كه   رودخانه كشور جاري مي ۱۲در  )  درصد ۵۱(
هاي سـطحي نيـز در سـه ناحيـه جنـوب و جنـوب                 تجمع آب . استسه رودخانه كارون، دز و كرخه       

 درجه سـانتيگراد اسـت      ۱۶دماي متوسط ساليانه حدود     . باشد  غربي، شمال غرب و شمال كشور مي      
 تـا   ۲۰عكس توزيع جغرافيايي بارش، در شرق و جنوب شرقي كشور و حوزه مركزي بيش از                كه بر 
 درجـه   ۱۶ از   تـر   كـم  درجه سانتيگراد بوده و در غـرب و شـمال غـرب كشـور متوسـط سـاالنه                    ۲۵

شـمال و    در كشـور عمـدتاً در بخـش مركـزي و             آبتوزيع جمعيت و مصـارف      . باشد  سانتيگراد مي 
 . باشد د كه داراي تبخير و تعرق باال مي كشور قرار داريشرق شمال
در قسمت اعظم شـرق، شـمال       » امالح محلول آب  «هاي زيرزميني با مالحظه شاخص        كيفيت آب  

گرم در ليتـر اسـت كـه در مقايسـه بـا        ميلي۱۵۰۰ تا ۱۰۰۰شرق، جنوب شرق و مركز ايران بيش از     
 . باشد بي نميوضع مطلو) گرم در ليتر  ميلي۵۰۰( شرب آبميزان مناسب براي 

 
 بيني نيازها در كشور  وضعيت مصرف كنوني و پيش. ۳-۲

اعالم شده كه بيش از نود درصـد   ميليارد متر مكعب در سال ۸/۸۶  برابر۱۳۷۵ در سال   آبمصرف  
 در بخش كشاورزي بوده و مجمـوع مصـارف در بخـش شـرب و صـنعت حـدود هفـت درصـد                        آن
 ميليارد متر مكعب بوده كه همان رونـد مصـرف           ۱/۹۳ برابر   ۱۳۸۰باشد كل مصرف آب در سال         مي

 ). ۳جدول (دهد  هاي كشاورزي، شرب و صنعت نشان مي  را در بخش۱۳۷۵در سال 
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 ي كشور آب تأمين نيازهاي   در كشور و برنامهآبوضعيت مصرف . ۳جدول 
 )ارقام به ميليارد متر مكعب() ۱۴۰۰ كشور، سال آبسناريوي مطلوب طرح جامع (

 ۱۴۰۰سال  ۱۳۸۰سال  ۱۳۷۵ال س مصارف
 ۸/۷ ۶ ۵/۴ شرب 

 ۴/۲ ۱/۱ ۹/۰ صنعت و معدن 
 ۱۰۳ ۸۶ ۴/۸۱ كشاورزي 

 ۲/۱۱۳ ۱/۹۳ ۸/۸۶ جمع 
 ۵ - - محيط زيست 
 ۳۶۰۰۰ ۶۵۰۰ ۶۰۰۰ ) گيگاوات ساعت(انرژي برقابي 

 
 و به فرض ثابت بودن مصـرف سـرانه          آببراساس محاسبه ساده ادامه روند كنوني مصارف         
 مـورد  آب، مقـدار  ۱۴۰۰ ميليون نفـر جمعيـت در سـال    ۴/۹۰بيني   با توجه به پيش ۱۴۰۰ در سال    آب
 : نياز

130193
65
490

=× //
 

از آب  خواهد بود، بديهي اسـت تـأمين ايـن ميـزان            در سال   سي ميليارد متر مكعب      و برابر صد  
ش سـرانه مصـرف، از جملـه    پـذير نخواهـد بـود و هرگونـه افـزاي      منابع تجديدپذير آبي كشور امكان   

 خودكفايي كامل يا صادرات محصوالت كشاورزي يـا بهبـود و ارتقـاي              منظور  بهتوسعه كشاورزي   
كيفيت بهداشت از طريق افزايش مصرف سرانه شهري و روستايي بـا حفـظ الگـوي مصـرف فعلـي                    

اي زيرزمينـي و    هـ   نظيـر آب  (يا خارج شدن برخي از منابع تجديدپذير آبي         ) ها  وري  ها و بهره    كارايي(
هـاي غيرمتعـارف، وضـعيت موازنـه نيـاز و             از دسترس مصرف به دليل آلودگي     ) ها   برخي رودخانه 

 . نمايد تر مي  بغرنج۱۴۰۰ را در سال آبمصرف 
هاي توسعه كشور خواهد       آينده براي برنامه   هاي   ارقام فوق نشان دهنده چالش مهم آب در دهه         
هاي در دست اجرا و در دسـت مطالعـه و              براساس طرح  ۱۴۰۰ال  منابع آبي قابل تأمين براي س     . بود

. بـرآورده شـده اسـت     ) ۳جـدول   ( ميليـارد متـر مكعـب        ۱۱۳ حدود   ،آندر صورت تأمين منابع مالي      
 و صـنعت و     ) ميليـارد متـر مكعـب      ۸/۷(براساس رويكرد فوق و با تأمين نيازهاي شرب و بهداشـت            

 ميليارد متر مكعب خواهد ۱۰۳ابل ارائه براي كشاورزي ، حداكثر آب ق) ميليارد متر مكعب۴/۲(معدن  
در آمارهاي ارائه شده بـراي نيازهـاي آبـي كشـور در             ) ۱۴۰۰ درصد آب مصرفي در سال       ۹۱(بود  

هـاي آبـي منظـور         ميليارد متر مكعب نيز براي حفظ محيط زيست و اكوسيسـتم           ۵ ميزان   ۱۴۰۰سال  
توسـعه  . دهـد  يارد متر مكعب در سال را نشـان مـي      ميل ۱۱۸شده كه به جمع نيازها اضافه گرديده و         

گيگاوات ۳۶۰۰۰ گيگاوات ساعت بوده به      ۶۵۰۰ برابر   ۱۳۸۰انرژي برقابي از طريق سدها كه در سال         
پـذير خواهـد      هاي سدسازي امكان    بيني شده كه در صورت اجراي برنامه         پيش ۱۴۰۰ساعت در سال    

 . بود
شود كه از مجمـوع   هاي زيرزميني تأمين مي  آبهاي سطحي و منابع آبي كشور از دو بخش آب   
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برابـر  (هـاي سـطحي        ميليارد متر مكعـب از طريـق آب        ۴۲ ميليارد متر مكعب نيازهاي آبي حدود        ۹۳
. شـود   تـأمين مـي   )  درصـد  ۵۵برابر  (هاي زيرزميني      ميليارد متر مكعب از طريق آب      ۵۱و  ) درصد۴۵

گونه رقم ثـابتي منظـور        شود هيچ   تأمين مي هاي سطحي     براي نيازهاي محيط زيست كه از طريق آب       
 . شود ها تأمين مي اضافي از سدها و حداقل آبدهي رودخانهسرريز نشده و عمدتاً براساس 

 برابـر  ۱۳۸۱ اصلي كشور در سال      هاي آبريز   هضهاي زيرزميني از حو     هاي آب   مجموع برداشت  
ارقـام  . داشته است سال  برداشت در    ميليارد متر مكعب اضافه      ۱/۶ ميليارد متر مكعب بوده كه       ۷/۵۰

پـذير حـدود    هاي زيرزمينـي تجديـد     ميليارد متر مكعب آب    ۳۸است كه عالوه بر   اين  فوق نشان دهنده    
ــارد متــر مكعــب نيــز از طريــق آب ۶/۶ هــاي برگشــتي حاصــل از آبيــاري كشــاورزي و دفــع    ميلي

 ميليارد متـر مكعـب      ۶/۴۴  شود كه جمعاً    هاي آبدار زيرزميني مي     هاي شهري نيز وارد سفره      فاضالب
بـرداري در     براي بهـره  ) رت  بيشبا آلودگي   (هاي برگشتي     هاي تجديدپذير و آب     در سال تركيبي از آب    

 ميليـارد متـر مكعـب       ۱/۶ ميليارد متر مكعب برداشـت سـاالنه نشـانگر           ۷/۵۰دسترس خواهد بود كه     
ضـروري اسـت ظـرف      ) يـت آب  از نظر كم  (از نظر برداشت ايمن     . اضافه برداشت ساالنه خواهد بود    

 . هاي زيرزميني در حد برداشت ايمن تثبيت شود مدت زمان معقول، برداشت آب
 ميليـارد متـر مكعـب در سـال     ۱۱۳ براساس ۱۴۰۰ تأمين نيازهاي آبي كشور در سال   منظور  به 

هاي زيرزميني در حـد   با فرض تثبيت برداشت آب)  مورد نياز محيط زيستآببدون منظور نمودن   (
هاي شـهري و    ميليارد متر مكعب در سال از پساب۲ ميليارد متر مكعب در سال و منظور نمودن       ۵۱
در صـورت  . هاي سطحي خواهد بـود   ميليارد متر مكعب از منابع آب  ۶۰ نياز به    ، غيرمتعارف هاي   آب

در  درصد   ۴۵ درصد فعلي به     ۵۵ از   آبهاي زيرزميني در تأمين منابع          اي سهم آب    تحقق چنين گزينه  
 افـزايش   ۱۴۰۰ درصـد در سـال       ۵۳ درصد به    ۴۵هاي سطحي از       كاهش يافته و سهم آب     ۱۴۰۰سال  
 ). ۴جدول (يابد  مي

 
 )مجموع شرب و بهداشت، صنعت و معدن و كشاورزي (۱۴۰۰نحوه تأمين نيازهاي آبي كشور در سال . ۴جدول 

 ۱۴۰۰سال  ۱۳۸۰سال 
ميليارد متر  منابع آب

 مكعب در سال 
ليارد متر مي درصد 

مكعب در سال 
 درصد 

 ۵۳ ۶۰ ۴۵ ۴۲ هاي سطحي  آب
 ۴۵ ۵۱ ۵۵ ۵۱ هاي زيرزميني  آب

 ۲ ۲ - - هاي غيرمتعارف  آبهاي شهري و  پساب
 ۱۰۰ ۱۱۳ ۱۰۰ ۹۳ جمع 

 
 ميليارد متـر مكعـب خواهـد بـود كـه نسـبت بـه                ۴۰ برابر ۱۴۰۰هاي اصلي در سال       حجم پساب  
 بـه   ۱۴۰۰ها در سال      ميزان پساب .  درصد رشد خواهد داشت    ۳۸  حدود ۱۳۸۰ميليارد مكعب سال    ۲۹

هـاي مهـم       از چـالش   آنهـاي     رسد و با توجه به آلـودگي        حدود يك سوم منابع تجديدپذير كشور مي      
 و همچنين پتانسيل مهم براي بازيافت و اسـتفاده مجـدد   ها  آينده براي جلوگيري از آلودگي منابع آب    
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هـاي كشـاورزي مجـدداً بـه منـابع آبـي وارد شـده و            اعظم پساب در وضع فعلي قسمت     . خواهد بود 
هـاي    هاي شهري نيز در حد بسيار محدود تصفيه گرديده و بقيه به صورت دفـع توسـط چـاه                    پساب
 ). ۵جدول (گردد  هاي زيرزميني مي منجر به آلودگي منابع آبجذبي 

 
 )مكعبارقام به ميليارد متر (  ۱۴۰۰هاي اصلي در سال حجم پساب. ۵جدول 

 ۱۴۰۰ ۱۳۸۰ نوع پساب
 ۴۰ ۲۹ هاي شهري و صنعتي و كشاورزي  مجموع پساب

 ۳۲ ۲۶ هاي كشاورزي  پساب
 ۳ ۲/۱ هاي صنعتي  پساب
 ۵ ۸/۱ هاي شهري  پساب

 
  در سطح ملي آبساز بحران  عوامل زمينه. ۴-۲
  آبساز بحران از ديدگاه كميت منابع  عوامل زمينه. ۱-۴-۲
 ميليـارد متـر     ۱۳۰هاي ورودي از مرزهـا        آبنظر گرفتن منابع    ونده كشور با در   ش تجديد آب منابع   •

چنانچه برداشت آب از منابع بـراي مصـارف مختلـف بـر مبنـاي ايـن رقـم                   . باشد  مكعب در سال مي   
 درصـد منـابع     ۷۲در حال حاضر اين برداشت، حدود       ) ور نشود ظهاي برگشتي من    آب(سنجيده شود   

نظـر فنـي و اقتصـادي         با ملحوظ داشتن اين موضوع كه از نقطه       . دهد  يآب تجديد شونده را تشكيل م     
كـه  دهـد     هاي به عمل آمده نشان مـي         بررسي ،توان رسيد    ميليارد متر مكعب نمي    ۱۳۰هرگز به سقف    

وضـعيت  در نتيجـه       درصد قابل افـزايش اسـت      ۸۷ سال آينده حداكثر تا مرز       ۲۰درصد فوق ظرف    
 .  كامالً مشخص خواهد شدآبمديريت عرضه در مديريت بحراني كميت آب و مشكل اتكا به 

حـدود  ) هاي آبريـز دريـاي خـزر، اروميـه، كرخـه و كـارون               حوزه( در حالي كه نيمه غربي كشور        •
 درصـد   ۵۰ حـدود    ها  آنشود جمعيت ساكن در       درصد از كل منابع آب تجديد شونده را شامل مي         ۷۰

 ).  مكانيتوزيع نامناسب(دهد  جمعيت كل كشور را تشكيل مي
 درصد از كل منابع آب تجديد شونده كشور در فصل غيرزراعي مشـاهده شـده اسـت                  ۵۰ بيش از    •
 ).توزيع نامناسب زماني(
 و  برداري عبـور نمـوده      هاي زيرزميني در سطح ملي هم اكنون از سقف مجاز بهره             برداشت از آب   •

عه، برداشت اضافي از ذخيره  در برخي از نقاط كشور براي توس در شرايط حاضر برخالف امكانات    
 . باشد  ميليارد متر مكعب در سال مي۱/۶ها حدود  ثابت آبخوان

هاي سطحي از طريق ايجاد سـدهاي مخزنـي            جديد از منابع آب    آب قيمت تمام شده يك متر مكعب        •
 .  برابر شده است۱۸ سال قبل حدود ۲۰نسبت به ) مهار آب(
 قيمت تمام شده يك متر      ۶ در جدول    .دد بسيار ناچيز است    براي استفاده مج   آب ميزان بازچرخاني    •

 .  جديد استحصالي از منابع مختلف جهت مقايسه ارائه شده استآبمكعب 
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 هاي مختلف  در شرايط و گزينهآبقيمت تمام شده يك متر مكعب . ۶جدول 
 )سنت(قيمت  هاي مختلف تأمين آب گزينه

 ۵-۵۰ ) مديريت تقاضا (ها  راندمانكاهش تقاضاي آب از طريق حفاظت و افزايش 
 ۳۰-۶۰ هاي كشاورزي   براي استفادهآبتصفيه و بازچرخاني 

 ۴۵-۷۰ هاي كشاورزي  هاي لب شور براي استفاده زدايي از آب نمك
 ۵۵-۸۵  اضافي جديد آبتوسعه منابع آب و استحصال 

 ۱۰۰-۱۵۰  شور دريا آبزدايي  نمك
 

  از ديدگاه مصارف آب ساز بحران عوامل زمينه. ۲-۴-۲
 . يك صد سال گذشته حدود شش برابر شده استنسبت به  جمعيت كشور •
 ميليون نفـر    ۳/۹ ميليون نفر به جمعيت شهري و        ۳۰، حدود   ۱۳۷۵ لغايت   ۱۳۴۰هاي     سال   در فاصله  •

 . به جمعيت روستايي اضافه شده است
ر در كشور وجود داشت در حالي كه         تنها يك شهر با جمعيت بيش از يك ميليون نف          ۱۳۳۵ در سال    •

 .  شهر رسيده است۵ تعداد مراكز جمعيتي با بيش از يك ميليون نفر  جمعيت به ۱۳۷۵در سال 
 ۷جـدول  .  برابر شده اسـت ۲/۲ بيش از ۱۳۷۵ تا ۱۳۴۰ برداشت آب براي مصارف مختلف از سال    •

 . دهد  نشان مي۱۴۰۰ تا ۱۳۳۵هاي   تجديد شونده را در سالآبكاهش سرانه 
 

 تغييرات سرانه منابع آب تجديد شونده كشور. ۷جدول 
  به متر مكعب براي هر نفرآبسرانه  سال
۱۳۳۵ ۷۰۰۰ 
۱۳۷۵ ۲۱۶۰ 
۱۴۰۰ ۱۳۰۰ 

 

هاي زيرزميني متكي است، بـه طـوري           كشور به آب   آب درصد از مصرف     ۵۵ در حالي كه بيش از       •
هـا بـيش از       خـوان    توانايي تغذيه طبيعـي آب     رويه و خارج از     كه گفته شد در حال حاضر برداشت بي       

 افت متوسط ساالنه سـطح آب       ها   در برخي از دشت   . شود  برآورد مي در سال    ميليارد متر مكعب     ۱/۶
 . زيرزميني به بيش از دو متر نيز رسيده است

، ١٣٤٠هـاي   زماني سـال هاي مختلف مصرف در سه مقطع   تركيب و ساختار مصرف آب در زمينه    •
 . برآورد شده است٨ به شرح جدول ١٤٠٠ و ١٣٧٥

 

 )ارقام به درصد(         ١٤٠٠-١٣٤٠تحوالت ساختار مصرف آب در دوره . ٨جدول 
 ١٤٠٠سال  ١٣٧٥سال  ١٣٤٠سال  نوع مصرف

 ١/٨٨ ٣/٩٣ ٦/٩٨ كشاورزي
 ٩/٦ ٢/٥ ٣/١ شرب شهري و روستايي

 ١/٢ ١ ١/٠ صنعت و معدن
 ٩/٢ ٥/٠ ــــ آبزيان گرمايي

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمع
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هاي مازاد بـر مصـرف و همچنـين رژيـم          شايان ذكر است نيازهاي محيط زيست تاكنون از آب         
طور ويـژه بخشـي از        هاي آينده به     و دهه  ها  ن شده؛ ولي الزم است براي سال      ها تأمي   طبيعي رودخانه 

 . اين نيازها از ظرفيت تنظيم سدها تأمين شود
 درصـد و در توليـد سـاير محصـوالت           ٦٠د غالت حدود     در حال حاضر سهم اراضي آبي در تولي        

 . باشد  درصد مي١٠٠-٩٠زراعي و باغي بين 

 هاي مديريتي  ساز بحران از ديدگاه توسعه پايدار و جنبه عوامل زمينه. ٢-٤-٣
 بازده توليد خام و خشك محصوالت كشاورزي به ازاي يك مترمكعـب آب تخصـيص يافتـه فقـط                    

 .باشد در حالي كه متوسط اين رقم در سطح دنيا يك كيلوگرم مي). ١٣٧٦سال ( كيلوگرم است ٥/٠
  درصد است در حـالي كـه ايـن رقـم در سـطح دنيـا در حـد            ٣٠ بازده آبياري در كل كشور حدود        

 .باشد  درصد مي۴۵-۴۰
 ميليـون  ٢/١هاي اصلي آبياري و زهكشي اجرا شده در سطح ملـي حـدود     سطح زيرپوشش شبكه  

هاي تأمين در دست اجرا و مطالعه حدود     ها براي طرح    وري كه باقي مانده اين شبكه     هكتار است به ط   
 هزار هكتار شبكه آبياري فرعي      ٣٥٠در سطح ملي تنها حدود      . دهد   ميليون هكتار را تشكيل مي     ٨٥/٢

 .احداث شده است
 رقم حدود   شود اين   هاي تنظيمي ايجاد شده براي تأمين آب استفاده نمي           هنوز از بخشي از ظرفيت     

 . ميليارد مترمكعب برآورده شده است٩
 ۱/۶نزديـك بـه     هـا     آبخـوان  به طوري كه قبالً نيز درج شد ميزان اضافه برداشت از ذخـاير ثابـت                 

ميليارد مترمكعب در سال برآورد شده است كه بخش مهمي از آن در حـوزه آبريـز مركـزي ايـران                     
. باشد  ميليارد مترمكعب مي٨٠-٦٠افه برداشت بين براساس برآورد مقدار تجمعي اين اض. قرار دارد

 . واضح است تبعات منفي اين فرايند بر محيط زيست از ابعاد مختلف پر
هاي كشاورزي، صنعتي و شـهري بـه منـابع             ميليارد مترمكعب از پساب    ١٩ در حال حاضر حدود      

 حدود جموع دو رقم فوقشود؛ م  ميليارد مترمكعب به منابع آب زيرزميني تخليه مي   ١٠آب سطحي و    
هـاي    در حالي كه مجمـوع تصـفيه آب       . دهد  شونده كشور را تشكيل مي     درصد از منابع آب تجديد     ٢٣

 .باشد ها در كشور در حد صفر مي برگشتي و پساب
 درصد و درباره آبياري و كشـاورزي        ١٦هاي دولتي در كل بخش آب حدود           ميزان بازيافت هزينه   

 . درصد محاسبه شده است٦ تا ٣
ــا     ســهم مشــاركت ــابع مــالي بخــش آب تنه ــأمين من  درصــد كــل ۲۵-۳۰هــاي مــالي مــردم در ت

هـاي   بـه باشد در شـرايطي كـه سـهم مشـاركت آنـان دربـاره سـاير جن         ميهاي بخش گذاري  سرمايه
ها و حفاظت ـ كه قاعدتاً بايـد از طريـق ايجـاد نهادهـاي       گيري ريزي، تصميم مديريت آب نظير برنامه

 .باشد مردمي اعمال شود ـ تقريباً صفر مي
هاي تخصيص آب خـارج       هاي جمعيتي موجب گرديده كه سياست        فشار عوامل مختلف و دگرگوني     

دهي آمايش سـرزمين و       و جايگاه بخش آب در شكل     از چارچوب توسعه پايدار و موزون عمل نمايد         
 .بمانداي مفقود  هاي منطقه برنامه
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طور   هاي آن بر مبناي مديريت عرضه آب و به           اصوالً بخش عمده مديريت آب كشور و زيرساخت        
هـاي غيرسـاختماني در فراينـد تحـوالت مـديريت ملـي آب                كلي تأسيسات گرايي شكل گرفته و جنبه      

 .نگ باقي مانده استر طور كامل كم به
 فقدان مديريت محلي آب كه با تكيه بر مـوازين صـحيح و قـانوني فـراهم شـده باشـد و همچنـين                         

 .اي مديريت آب از مواردي است كه جاي تأمل بسيار دارد هاي موجود در ساختار منطقه نارسايي
آب و مـديريت    هـاي مـديريت تقاضـاي         هاي عملي با اهداف كمي مشخص براي اعمال جنبه           برنامه 

 .كيفيت آب تدوين نشده است
يافته جهت مواجهه بـا شـرايط اضـطراري، نظيـر پيشـگيري از وقـوع        هاي مدون و سازمان     برنامه 
هاي   هاي ساختماني و غيرساختماني و همچنين دوره        ها با استفاده از شيوه      ها و كنترل سيالب     طغيان

 .شود  مفقوده محسوب ميهاي خشك و مديريت بحران تدوين نيافته و جزء حلقه
چنـد وزارتخانـه يـا      حـال   باشد در همـين        بخش عمده مديريت آب كشور به عهده وزارت نيرو مي          

مند انجام بخشي از وظايف مديريت آب نيـز هسـتند كـه متأسـفانه در                هاي ديگر عمالً وظيفه     سازمان
وعه عوامـل دخيـل موجـود       هاي هماهنگي كافي، مؤثر و همگرا بين مجم         ريزي و اجراي برنامه     برنامه

 .نمايد نيست و اين امر يكپارچگي مديريت آب را كامالً مخدوش مي
بـرداري   كه متناسب با تحوالت مديريت آب كشور و نظام بهـره ـ سونگر    فقدان قوانين جامع و همه

 .باشد هاي مفقوده مديريت آب كشور مي از منابع آب به صورت رسمي و قانوني باشد ـ نيز از حلقه
 
 هاي مديريت آب كشور در آينده چالش. ٢-٥
 ها ميان متقاضيان تشديد رقابت. ٢-٥-١

هاي اصلي يعنـي كشـاورزي، شـرب و صـنعت و افـزوده شـدن                  به دليل رشد تقاضاي آب در بخش      
هـاي آبـي و كـاهش         هـا و سـاير پيكـره        پروري و محيط زيست رودخانه      تقاضاهاي جديد نظير آبزي   

در اين شرايط يكـي    . كنندگان آب بروز كرده و تشديد خواهد شد          مصرف  رقابت بين  ،امكانات عرضه 
منـد نمـودن فراينـد تخصـيص آب و اعمـال       آب كشور بايد بـه نظـام    هاي مديريت     ترين چالش   از مهم 

شود، در آينـده مقـدار مطلـق           مالحظه مي  ٨به طوري كه از جدول      . تخصيص معطوف گردد  مديريت  
هاي نسبي آب در مقايسه بـا سـاير           د يافت ولي عموماً عرضه    عرضه آب به كشاورزي افزايش خواه     

 .كنندگان اصلي كاهش خواهد يافت مصرف
 و  امعه روستايي، هدايت چنين تحـوالت     با توجه به اهميت بخش كشاورزي در اقتصاد كشور و ج          

 ها و مناقشات اجتمـاعي و  وري در بخش كشاورزي، با تنش تكيه اصلي بر توسعه عمقي و افزايش بهره   
 .اي اتخاذ كرد اكنون درباره آن تدابير دورانديشانه بايد از هم باشد و مي سياسي همراه مي

 مشكالت تأمين و تجهيز منابع مالي و مديريت اقتصادي بخش . ٢-٥-٢
هاي مختلف اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي كشـور، امكـان              با توجه به گسترش نيازهاي مالي بخش      

هـاي ملـي    اي براي افزايش سهم مـديريت آب در مجموعـه فعاليـت            گسترش چشمگير و قابل مالحظه    
در شرايطي كه با توجه به آنچـه دربـاره سـيماي نيازهـاي مـالي گفتـه شـده                    . وجود نخواهد داشت  
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٢٠

هـاي غيرمصـرفي و       بـرداري   اي بـراي تـأمين آب جديـد، گسـترش بهـره             كماكان تقاضاهاي گسترده  
هاي شهري و صنعتي و حفاظت از منـابع آب و             البآوري و دفع آب مازاد، پااليش فاض        خدمات جمع 

گذاري بخـش خصوصـي       به عالوه حضور چشمگير سرمايه    . محيط زيست آبي وجود خواهد داشت     
بـرداري از     اعتبار امكان توسعه بهره   به  تر    بيشبرداري از منابع آب كشور از گذشته تاكنون           در بهره 

 .منابع آب زيرزميني بوده است
يت منابع آب حتي بـراي حفـظ مشـاركت مـالي بخـش خصوصـي در حـد                   به عبارت ديگر مدير   

تـرين    هاي الزم بـراي مـديريت در پـايين          هاي نهادي و اتخاذ سياست      گذشته، به تغييرات و دگرگوني    
. ها به بخـش غيردولتـي و خصوصـي نيـاز خواهـد داشـت                تر مسئوليت   سطح ممكن و واگذاري بيش    

ه مالي نياز خواهد داشـت تـا بـيش از پـيش از راهبـرد        همچنين مديريت آب كشور براي ايجاد موازن      
هـاي   سـازي هزينـه   هـا بـه تقويـت سـازوكارهاي كمينـه      مهار هزينـه . مهار و بازيافت هزينه تكيه كند    

ها به تقويت سازوكار و نرخگـذاري   اقدامات و پيشرفت در مديريت تقاضا نياز دارد و بازيافت هزينه     
 .آب نيازمند است

گذاري، امكان استفاده از منابع اعتباري متنوع را براي مـديريت منـابع آب              تقويت سازوكار نرخ  
 .هاي سياسي و اجتماعي همراه خواهد بود فراهم خواهد كرد كه در عين حال با تنش

 هاي منابع آب  افزايش آلودگي. ٢-٥-٣
د  برابر نسبت به وضع موجـو ٤/١هاي برگشتي از مصارف گوناگون حداقل   حجم آب  ١٤٠٠در سال   

به عبارت  .  برابر خواهد بود   ٧/٢هاي شهري و صنعتي حدود        خواهد شد؛ اين رقم درخصوص پساب     
گردنـد   هاي آبي برمي هايي كه به داليل مختلف آلوده شده و به پيكره  مجموع آب١٤٠٠ديگر در سال    

مهـم  هاي اصلي و    بنابراين يكي از چالش   .  درصد منابع آب تجديدشونده بالغ خواهد شد       ٣٠به حدود   
هاي نهادي،  مديريت آب كشور در آينده در چگونگي حل و فصل مسائل مديريت كيفيت آب از ديدگاه       

 .سازي و باالخره تجهيز منابع مالي و نيروي انساني متمركز خواهد بود ساختاري، قانوني، ظرفيت

 ها ها و خشكسالي هاي ناشي از سيالب بحران. ٢-٥-٤
هـاي    سالي همراه بـا افـزايش جمعيـت و تمركـز آن در دوره             وقوع خطرات طبيعي نظير سيل و خشك      

تـري    هـاي گسـترده      به خسـارت   ،ها  هاي فيزيكي در سيالب دشت      گذاري  تر و گسترش سرمايه     كوچك
نهادهاي الزم براي پيشگيري و مقابله با چنـين سـوانحي بايـد از گسـتردگي و پيچيـدگي                . انجامد  مي

تري را براي اين منظور تجهيز نمايند و بـراي حـل و               ع بيش تري برخوردار باشند تا بتوانند مناب       بيش
هـاي    دخالت بشر در چرخه طبيعي آب، كـاهش پوشـش گيـاهي در عرصـه              . فصل امور به كار گيرند    
ها، كاربري اراضي  ها در جوار و مسير رودخانه هاي ساختماني نظير ايجاد راه آبخيز و ساير فعاليت

هـاي تشـديد خطـرات را بـراي خسـارت             توسعه شهرها، هزينـه   براي ايجاد زيربناهاي فيزيكي نظير      
طور كلي تلفيـق خطـرات طبيعـي بـا خطـرات              به. ها فراهم خواهد ساخت     تر مالي و جاني سيالب      بيش

ناشي از دخالت انسان در طبيعت احتمال وقوع و بروز حوادث و سوانح را در آينده افزايش خواهـد                   
اي موجـب   يل گرم شدن كـره زمـين و تـراكم گازهـاي گلخانـه     از سوي ديگر تغييرات اقليم به دل   . داد

ايـن امـر   . تـر گـردد   تـر و وسـيع   ها طوالني ها و خشكسالي خواهد شد كه دوره تداوم و دامنه سيالب      
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٢١

هـاي سـيل و خشكسـالي،         پـذيري منـاطق مختلـف كشـور در مقابـل بحـران              عالوه بر افزايش آسيب   
اي عدم وقوع پديده تغييـرات اقلـيم طراحـي و سـاخته             هاي كارايي تأسيسات فعلي را كه برمبن        زمينه
گذاري و چه خدماتي و مديريتي بـر مـديريت آب    هايي را چه از نظر سرمايه   كاهد و هزينه    اند مي   شده

 .كشور تحميل خواهد نمود
هـاي غيرتأسيسـاتي مـديريت آب        به كارگيري استانداردها و ضـوابط ايمنـي و گسـترش جنبـه            

سازتري عمل نمايد؛ لكن اين اقدام      رقليل دامنه آثار منفي اين سوانح به نحو كا        تواند در تخفيف و ت      مي
كه نيل بـه  مند است تر و نظام اجرايي كاراتري نياز عبه تدوين قوانين و مقررات و استانداردهاي جام     

 .هاي اساسي را در پي خواهد داشت ها به آساني ميسر نيست و چالش آن

 نابع آب مشتركمديريت آبهاي مرزي و م. ٢-٥-٥
هاي آبريز واقع در بيـرون از مرزهـاي كشـور سرچشـمه                درصد منابع آب كشور از حوزه      ٧حدود  

 و هيرمنـد    دهـاي آبريـز ارس، كشـف رو         طور عمده در حوزه     كننده كه به    اما مناطق استفاده  . گيرد  مي
ن جمعيـت در    اند، امكانات به نسبت چشمگيري را از نظر ظرفيت توليـد اقتصـادي و اسـكا                 واقع شده 

. الجيشي مهمي براي امنيت ملي نيـز دارد       كند كه به لحاظ مرزي بودن آثار سوق         سطح ملي فراهم مي   
هـاي غـرب كشـور امكانـاتي را بـراي انتقـال آب بـه                  هاي آبريـز مشـترك رودخانـه        آب مازاد حوزه  

بايــد هــا  هــاي مختلــف اســتراتژيك در مــورد آن كننــد كــه از ديــدگاه اي داخلــي فــراهم مــيهــ حــوزه
هاي مـرزي نقـش مهمـي در تعيـين حـدود و حـريم مرزهـاي                   به عالوه رودخانه  . گيري نمود   تصميم

از اين رو ارزيابي از مجموعه اقدامات در دسـت انجـام يـا قابـل                . جغرافيايي سرزمين به عهده دارند    
 بـا   ريزي براي توسعه اقتصادي و اجتمـاعي ايـن منـاطق            ها و بررسي برنامه     بيني در اين حوزه     پيش

. ترين سطوح مديريتي كشور از اهميت بسـزايي برخـوردار اسـت         همكاري و مساعدت كامل در عالي     
اي نيز براي اين مهـم بايـد در نظـر     المللي كشور جايگاه ويژه     هاي بين   كه در تدوين سياست     ضمن آن 

 .گرفت
 
 ارزيابي اقدامات انجام شده و وضعيت فعلي مديريت منابع آب كشور . ٢-٦
 هاي توسعه برداري از منابع آب كشور و برنامه وابق بهرهس. ٢-٦-١

در كشور ما سوابق تاريخي استفاده از منابع آب از طريق ايجاد تأسيسـات تـأمين و انتقـال آب بـه                      
بـرداري از     هاي مناسب ذخيره و هدايت آب بـراي بهـره           ايجاد سازه . گردد  دوران ايران باستان برمي   

برداري از منابع آب زيرزمينـي از ابتكـارات شـاخص             ات براي بهره  منابع آب سطحي و نيز احداث قن      
 .شود نقاط كشور ديده مي ايرانيان بوده است كه آثار آن در اقصي

برداري از منـابع آب از اولـين برنامـه عمرانـي              هاي توسعه بهره    در دوران معاصر اجراي طرح    
 ساله قبـل از انقـالب و        ٥برنامه   ۳ه و    سال ٧ برنامه   ٢ آغاز گرديد و طي تقريباً       ١٣٢٧ساله در سال    ٧

هـا و      برنامـه  ،بعـد از انقـالب    ) ١٣٧٨-١٣٦٧(سـاله اول و دوم      ٥هاي     و نيز برنامه   ١٣٦٧-١٣٥٧دوره  
 . برداري از منابع آب سطحي و زيرزميني كشور انجام گرفت اي در زمينه بهره هاي گسترده طرح
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٢٢

مـوارد زيـر را     ) ١٣٧٨-١٣٢٧( گذشته    ساله ٥٠هاي مديريت منابع آب طي        ارزيابي كلي سياست  
 :كند مشخص مي
و تـا حـدودي در برنامـه چهـارم          ) ١٣٤٦-١٣٢٧(هاي برنامه اول تا سوم قبل از انقالب           سياست

ها  ها از انسجام نسبي برخوردار بوده و وفاداري و التزام به آن قبل از انقالب در زمان اجراي برنامه
ه است ولـي از شـروع برنامـه عمرانـي پـنجم قبـل از انقـالب        در دوران برنامه در حد قابل قبول بود   

 از گسسـتگي و عـدم توجـه و          ،برداري از منـابع آب      هاي مورد عمل در توسعه بهره       سياست) ١٣٥٢(
هـا در     هاي برنامـه    متأسفانه اين عدم توجه به مجموعه سياست      . ها برخوردار بوده است     التزام به آن  

 .عمل تاكنون تداوم يافته است
هاي فصل منابع آب در قبل و بعد از انقالب در حد قابل قبول                هاي برنامه   د ماهيت سياست  هرچن

بررسـي داليـل عـدم تعهـد بـه          . ها عمل شده اسـت      تر به آن    ها كم    و لكن در اجراي برنامه      است بوده
بـا ايـن حـال گـرايش        . توانـد باشـد     ها خود موضوع بررسي ديگـري مـي         هاي برنامه   اجراي سياست 

تواند ناشـي از      ها مي   هاي مصوب برنامه     سياست ربط به عدم رعايت مجموع      جرايي ذي ي ا ها  دستگاه
هـا، عـدم    هـاي خـارج از مصـوبات و چـارچوب برنامـه      هـا، دخالـت و خواسـته    عدم اعتقاد به برنامه 

 .خواهي در قبال مصوبات برنامه و ضعف نظام نظارت و ارزيابي باشد پذيري و مسئوليت مسئوليت

 مات انجام شده جهت تهيه برنامه جامع آب كشور  اقدا.٢-٦-٢
هـاي توسـعه       سـاله مـديريت آب كشـور و اجـراي طـرح            ٥٠ارزيابي كلي به عمـل آمـده در سـوابق           

هاي   دهد كه تقريباً در هيچ مقطعي نگرش جامع برمبناي محدوده طبيعي حوزه             برداري نشان مي    بهره
دهـد كـه      حتي بعضي آثار و شواهد نشـان مـي        . آبريز كشور در مديريت منابع آب حاكم نبوده است        

 روند رو به جلو و مثبت در مـديريت          ،هاي قبل   ها طي دو دهه گذشته در مقايسه با دوره          روند نگرش 
بـا  ) ١٣٥٠(در اواخر برنامه عمراني چهارم قبل از انقـالب          . هاي آبريز نبوده است     جامع آب در حوزه   

هـاي   برداري از منابع آب و ضرورت هاي توسعه بهره ح در طر گذاري ه اهميت و ابعاد سرمايه توجه ب 
ريـزي و مـديريت آب كشـور مطـرح گرديـد و از آن زمـان               نگـري در برنامـه      ناشي از آن، فكر جامع    

 .تاكنون تهيه برنامه جامع آب كشور مراحل زير را گذرانده است
 هــاي مطالعــات انجــام شــده توســط گروهــي از كارشناســان ســازمان برنامــه وقــت ســال  . ١ 
ارزيـابي وضـع    «هاي آبريز تحت عنوان        جلد گزارش برمبناي حوزه    ٩ كه منجر به تهيه      ١٣٥١-١٣٥٠

 .گرديد» موجود و امكانات توسعه منابع آب
ريزي آب وزارت نيـرو       شروع و انجام مطالعات براي تهيه برنامه ملي آب توسط دفتر برنامه           . ٢

هـاي مربـوط طـي         كـه گـزارش    ١٣٥٧-١٣٥٢هـاي     با همكاري مهندسين مشـاور خـارجي طـي سـال          
 .هاي فوق تهيه و تحويل وزارت نيرو شد سال

توسـط مهندسـين    » تكميـل برنامـه جـامع آب كشـور        «شروع و انجام مطالعات تحت عنـوان        . ٣
 كه منجر ١٣٧٢-١٣٦٦هاي  به سفارش وزارت نيرو طي سال) وابسته به وزارت نيرو(مشاور جاماب 

 .زارش گرديد جلد گ٣٠به تهيه و ارائه حدود 
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٢٣

هـاي    اي طي سـال     هاي آب منطقه    با هدف لحاظ نظرات سازمان    » ٣«بازنگري در مطالعات بند     . ٤
هـا در دو    توسط مهندسين مشاور جاماب بـه سـفارش وزارت نيـرو انجـام و گـزارش       ١٣٧٨-١٣٧٤

 . تهيه شد١٣٧٩اي در سال  هاي آب منطقه سري به تفكيك حوزه آبريز و حوزه عملكرد شركت

  علل ناكارامد بودن مطالعات جامع آب كشور.٢-٦-٣
نظر از نقاط قوت و ضعف اگرچه به لحـاظ اطالعـات منـدرج          هاي مطالعات انجام شده صرف      گزارش
... عنـوان مأخـذ و مرجـع مـورد اسـتفاده محقـيقن، كارشناسـان و مهندسـين مشـاور و                   ها به   در آن 

بـراي  ك معتبـر يـا مصـوب مـورد اسـتفاده            عنـوان اسـناد و مـدار        تواند قرار گيرد ولي هرگز بـه        مي
هاي آبريـز قـرار نگرفتـه         هاي عمراني و نيز مديريت جامع آب در حوزه          ريزي و تدوين برنامه     برنامه
بنـدي    داليل ناكارامدي اين مطالعات و عدم استفاده از آن را شايد بتـوان بـه شـرح زيـر جمـع                    . است
 :نمود

كشـور از طريـق بررسـي، تبيـين و تصـويب            ـ عدم بسترسازي بـراي تهيـه برنامـه جـامع آب             
 .هاي راهبردي مديريت آب كشور مقدم بر انجام و تكميل مطالعات سياست

 .گيري شرح خدمات و مطالعات انجام شده به رغم تكرار مطالعات ـ كيفيت و جهت
اي و محلـي آب بـه ضـرورت و            هاي منطقه   ـ عدم توجيه يا عدم احساس نياز بعضي از مديريت         

 .رش جامع به مديريت منابع آباهميت نگ
 .مدت در مديريت آب كشور هاي ناشي از پيگيري اقدامات روزمره، كوتاه و ميان ـ ضرورت

كننده طرح    اي آب و مرجع مطالعه      هاي منطقه   رساني بين مديريت    ـ نارسايي در هماهنگي و اطالع     
 .جامع آب كشور

هـاي    وانع ناشي از حجـم زيـاد طـرح        ـ وجه غالب اقدامات ساختماني در مديريت آب كشور و م          
 .تمام توسعه منابع آب نيمه

 .هاي متقاضي آب هاي مشترك بين بخش عرضه و بخش ـ عدم هماهنگي و فقدان ديدگاه
هـاي    هاي مطالعات جامع آب و مطالعات مشـابه آن در بخـش             ـ عدم هماهنگي در اهداف و يافته      

 :مختلف از جمله
 . مطالعات آمايش سرزمين

 .ات توسعه جامع مناطق مطالع
 . مطالعات جامع عشاير

 . مطالعات جامع حفاظت منابع طبيعي

 هاي فعلي مديريت منابع آب كشور  ناهنجاري.٢-٦-٤
تمركـز سياسـي ـ اداري و ايجـاد نهادهـا و      : هاي عمومي و ويـژه اجتمـاعي و فرهنگـي    محدوديت
نهادهـاي  . ختار اجتمـاعي شـده اسـت       باعث توسعه نامتوازن و چندگانگي در سا       ،هاي جديد   سازمان

كه فرسايش يافته يـا رو بـه اضـمحالل رفتـه اسـت، نتوانسـته                  اجتماعي و اقتصادي سنتي ضمن آن     
ساختار نهادهاي جديد نتوانسته شكل كارا      . متحول شده و خود را با خصوصيات جديد سازگار كند         

 .بطه سازگاري برقرار نمايدهاي نظام اجتماعي را و منسجمي پيدا كند و با بدنه اصلي و ريشه
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هاي فرهنگي گذشـته، فـراهم شـدن امكانـات            عوامل متعدد و مختلف از جمله جدا شدن از سنت          
ريـزي، اجـرا و       بـرداران در مـديريت برنامـه        تـأثير بـودن بهـره       تر بـه آب، بـي       براي دسترسي آسان  

 و مشكالت مرتبط با توجه به مسائل هاي منابع آب، مشخصات فرهنگي خاص و كم برداري طرح بهره
. يـابي شـباهت اسـت      شـباهت   رينه و فرهنگ اصيل مردم كم     آب را پرورش داده كه با خصوصيات دي       

 مانع ديگري در فراگيري دانـش و تغييـر رفتارهـاي      ،سوادي يا بيسوادي به نسبت گسترده       ميزان كم 
اقتصـادي سـهم    هـاي جديـد       شـاغلين بخـش   . آيـد   حساب مي به  برداري از منابع آب       مديريتي و بهره  

ها دارنـد و ايـن مشخصـه نيـز مـانع مهمـي در راه تحـوالت اقتصـادي،                      ناچيزي در مجموعه فعاليت   
ها و ابزار و تأسيسات مدرن و فنون جديد بـا             ه   استفاده از نهاد   .آيد  اجتماعي و سياسي به حساب مي     

تحـوالت مختلـف    نتوانست  فناوري  فرايند جذب و توسعه     .  همراه نبوده است   ،تحوالت نهادي مناسب  
هـاي    هـاي بخـش     گـاه پايـدار در شـكوفايي فعاليـت          عنوان تكيـه    مرحله گذار را پشت سر بگذارد و به       

 .جامعه عمل نمايد) اشتغال، درآمد و رفع نيازهاي داخلي و ارزي(تأمين و اقتصادي 
هـا و تعـارض       ريزي اقتصادي قادر به رفـع ناهمـاهنگي         سازماندهي مالي عمومي و نظام برنامه     

انحصـار  . هاي اجرايـي نشـده اسـت      اي و نظام اداري مسئول و تشكيالت دستگاه         يان بودجه برنامه  م
پذيري و پاسـخگويي مـديران و اقشـار           توليد و درآمد در دست دولت مانع از رواج روحيه مسئوليت          

 هـا تـأثيرات     جامعه شده و در شناخت درست نيازها، تأمين و تجهيز منابع و اسـتفاده كارامـد از آن                 
هاي گروهي غيردولتي، حتي در سطوح فنـي و عملـي و علمـي              فعاليت. اي گذاشته است    منفي گسترده 

از اين رو مشـاركت مـردم در امـور مختلـف اجتمـاعي بـا                . يافته است   دشوار و بدون شكل سازمان    
 . رو است موانع نهادي روبه

 منـابع آب بـه      كننده اصـلي    هاي فوق براي بخش كشاورزي و روستاييان كه مصرف          محدوديت
هاي نهادي براي ارتقـاي       اين شرايط محدوديت  . تري دارد   آيند، در غالب موارد شدت بيش       حساب مي 

لذا مديريت منابع آب براي اقـدامات       . سطح بازدهي و كارايي و ارزش اقتصادي آب ايجاد كرده است          
 .  عمومي نداردخود بستر چندان مناسبي براي تأمين منابع مالي مورد نياز خارج از درآمدهاي

از اقتصاد كشاورزي هنوز طي نشـده و نوسـازي سـاختار            گذر  مرحله  : ساختار بخشي كشاورزي  
برداري كشاورزي هنوز تحـوالت مناسـب الزم          مالكيت و نظام بهره   . كشاورزي ميسر نگرديده است   

طور عمده از طريق گسـترش سـطح كشـت آبـي انجـام           را طي نكرده و تكيه بر توسعه كشاورزي به        
هاي عمومي مانع از اعتالي عوامل مؤثر بر افزايش ارزش اقتصادي آب در بخش                شود و سياست    مي

 .كشاورزي است
مـديريت منـابع آب كشـور از نظـر فرهنگـي و نيـروي               : هاي ضعيف مديريت منـابع آب       زيرساخت

حقـوقي،  (تي  ها و استفاده از تدابير غيرتأسيسـا        هاي اطالعاتي، قوانين، سياست     انساني كارامد، پايگاه  
تـرين ضـعف در ايـن زمينـه           مهـم . از امكانات پشتيباني اندك برخوردار است     ) اقتصادي و سازماني  

گـري،    طور كلي تفكيك نشـدن وظـايف حكـومتي از تصـدي             به. نارسايي در نظام تخصيص آب است     
 .هاي حكومتي مديريت منابع آب را فراهم كرده است موجبات ضعف و نارسايي در زيرساخت

 :توان به صورت زير ذكر كرد جا در مديريت آب كشور را مي ر كلي روندهاي نابهطو به
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گذاري در اين زمينه بدون  هاي سطحي و ابعاد گسترده سرمايه ـ توجه و عالقه وافر به مهار آب
هاي مكمل  ها از نظر توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي و عدم هماهنگي طرح      رعايت اولويت طرح  

  .برداري بهره
 .هاي ايجاد شده جهت تحقق هدف افزايش توليد ـ عدم توجه كافي به استفاده از ظرفيت

ها و آثار سوء      رويه از منابع آب زيرزميني با پيامد تخريب كمي و كيفي آبخوان             برداري بي   بهره
 .زيست محيطي

 .ـ تلفات زياد آب در مصارف اعم از مصارف كشاورزي، شهري يا صنعتي
هاي جوامع شهري و روسـتايي،        آب سطحي و زيرزميني ناشي از دفع فاضالب       ـ آلودگي منابع    

 .هاي شهري و روستايي هاي صنعتي و بيمارستاني و زباله پساب
هـاي تمـام شـده بـه دليـل            كننـدگان بـر اسـاس قيمـت         بهـا از مصـرف      ـ عدم امكان وصـول آب     

 ).ويژه آب كشاورزي به(هاي قانوني  محدوديت
 . هاي انجام شده گذاري برداري و نگهداري از سرمايه  مربوط به بهرهها و مشكالت ـ نارسايي

هـاي توسـعه و حفاظـت منـابع آب و خـاك و پوشـش گيـاهي در                     نگري بـه برنامـه      ـ عدم جامع  
 .هاي آبريز هضمحدوده حو

تر  هاي سنگين كه به دليل عدم امكان نگهداري مطلوب، سريع    گذاري   با سرمايه  ـ ايجاد تأسيسات  
 .اند معمول در حال استهالكاز روند 

هـاي مكمـل و ناكارامـدي و پراكنـدگي      برداري كارا از تأسيسات به دليل عدم تكميل طرح     ـ بهره 
 .هاي مديريتي به عمل نمي آيد مسئوليت

سـاماندهي امـور آب و      (هـاي آبخيـزداري       ـ بعد از گذشت چندين دهه از شروع به اجراي طرح          
هـاي آبيـاري و       هـاي تـأمين آب و شـبكه          طرح ،)ها   رودخانه هاي آبريز   هضخاك و پوشش گياهي حو    

عنوان معرف و شاهد ارائه نمود كـه در آن تمـامي              توان حتي يك حوزه آبريز را به        نمي... زهكشي و   
 .طور نسبتاً كاملي انجام شده باشد هاي فوق به ها و طرح برنامه

 .هاي مصرف آب انطباق ندارد ـ الگوهاي كشت در مناطق با كميت و كيفيت منابع آب و اولويت
هـاي    كارايي مصـارف آب در بخـش      . اي تقريباً فراموش شده است      ـ مديريت مصرف آب مقوله    

 .مختلف بسيار پايين بوده و روند آلودگي منابع آب سطحي و زيرزميني از شتاب برخوردار است

  توسعه پايدار و قانون برنامه سوم و چهارم توسعه.٢-٦-٥
مفاد قانون . ي از قانون برنامه چهارم توسعه آغاز شدعار منابع آب به صورت قط    نگرش توسعه پايد  

. باشـد   برنامه سوم توسعه به صورت منسجم و ساخت يافته در جهت توسعه پايدار منـابع آب نمـي                 
 :توان به صورت زير عنوان كرد را مي) ١٣٨٣-١٣٧٩(تكاليف قانون در برنامه سوم توسعه 

هـاي ديگـر      گوناگون و ممكن زير با اولويـت دادن نسـبت بـه پـروژه             دولت مكلف است از طرق      
 :استحصال آب

 ساخت سدهاي كوچك متعدد،. ١
 ساخت سدهاي بزرگ مخزني،. ٢
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 هاي انحرافي و شبكه توزيع مناسب، تنظيم مسير عبور آب با احداث تونل. ٣
 .هاي پمپاژ و طراحي شده براساس اصول فني و مهندسي ايستگاه. ٤

آب از كشور جلوگيري نمايد، به صورتي كه در پايان برنامه سوم، ميزان استحصـال               از خروج   
تـرين خروجـي را از كشـور          هاي مرزي به حداكثر ممكـن خـود رسـيده و كـم              آب از طريق رودخانه   

 .داشته باشد
بايـد رانـدمان آبيـاري و         دارد كـه مـي      قانون سـوم بيـان مـي      ) ١٠٩(از ماده   » ب«همچنين مورد   

 .ز آب و سطح زيركشت آبي افزايش يابدوري ا بهره
شود به توسعه پايدار به صورت عيني توجه نشده است و مفاد قانون           طور كه مشاهده مي     همان

 .سوم توسعه به صورت از پيش تعيين شده با توسعه پايدار هماهنگي چنداني ندارد
بـه جايگـاه محـوري      دولت مكلف است، نظر     «كند كه     از قانون چهارم توسعه بيان مي     ) ١٧(ماده  

آب در توسعه كشور، منابع آب كشور را با نگرش مديريت جامع و توأمـاً عرضـه و تقاضـا در كـل                       
هـاي آبريـز بـا لحـاظ نمـودن ارزش             چرخه آب با رويكرد توسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حـوزه          

مايـد كـه    ريـزي و مـديريت ن       اي برنامـه    سازي عمومي و مشاركت مردم بـه گونـه          اقتصادي آب، آگاه  
 ».اهداف قانون برنامه چهارم توسعه در زمينه منابع آب تحقق يابد

 
 جلوگيري از بحران آب در كشور. ٢-٧
 اي آب  مديريت فرابخشي و چندمؤلفه.٢-٧-١

تر به مديريت تأمين و عرضـه   افزايش جمعيت و محدوديت حجم ذخيره آب شيرين، لزوم توجه بيش    
اي است كه قبل از هرچيـز بايـد          يك مديريت فرابخشي و چندمؤلفه     مديريت آب . نمايد  آب را ايجاد مي   

هاي ضروري    گيران و مديران را به اين مسأله جلب نمود كه بدون توجه و حمايت               توجه همه تصميم  
تواند منجر به بروز مشـكالت   از مديريتي مقتدر و به هم پيوسته، برخي از تصميمات و پيشامدها مي  

گيـري در جهـان       هاي تصميم   ترين چالش   امروز آب يكي از مهم    . آتي شود هاي    اي براي نسل    گسترده
تـرين مشـكل و موضـوع          مسأله منابع آبـي اصـلي      ٢٠٥٠المللي تا سال      بنا به اظهار مجامع بين    . است

 ميليارد نفر رسيده و تأمين آب       ٤/٩ به   ٣/٦در آن تاريخ جمعيت جهان از       . بحث در جهان خواهد بود    
 .ترين دغدغه مديران و رهبران خواهد بود محيط زيست مهمو مواد غذايي و حفظ 
 درصـد   ٦٠ قاره آسيا باشد كـه بـا وجـود           ،هاي آبي   ترين كانونهاي بروز تنش     شايد يكي از مهم   

در كشـور مـا نيـز توزيـع         .  درصـد از ذخـاير آب شـيرين را در اختيـار دارد             ٣٠جمعيت جهان فقط    
زافزون براي مصـارف مختلـف، مـديريت آب را بـا            ها و تقاضاي رو     ناهمگون مكاني و زماني بارش    

از يك سو محافظت از منابع آبي و توسعه پايدار . رو ساخته است هاي مهمي روبه ها و چالش    فرصت
ترين راهبردهاي مديريت دانايي محـور كشـور مطـرح اسـت و از سـوي ديگـر                    عنوان يكي از مهم     به

هاي متفاوتي مطـرح و بعضـاً نيـز توسـط             تقاضاهاي روزافزون براي افزايش سهم مصرف به گونه       
 .شود گيران پيگيري مي مديران محلي و تصميم
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باشـد و هرگـز در مقابـل          اي و فرابخشي مـي      آنچه مسلم است مديريت آب يك مقوله چند مؤلفه        
. هاي متقاضي نظير توسعه شـهري، صـنايع كشـاورزي و محـيط زيسـت قـرار نـدارد                    توسعه بخش 

اي وانمـود شـود كـه مـانعي در مقابـل رشـد سـاير            د و نبايد بـه گونـه      باش  اساساً آب يك بخش نمي    
 . باشد ها مي بخش

شود بايد در رأس آن به  چيز است و وقتي فهرستي از اقدامات راهبردي تهيه مي       آب اساس همه  
 .آب توجه شود

عنـوان زيرسـاخت      هـاي زيربنـايي بخـش آب بـه          اي به برنامـه     در دهه گذشته دولت توجه ويژه     
اي نموده است ولي اين اقدامات كافي نيسـت           شهري، رفاه عمومي و دسترسي و خدمات پايه       توسعه  

 :ان قرار گيردردم گيران و حكومت و ضروري است، موارد ذيل مورد توجه تصميم
هـاي متفـاوت     ضـروري اسـت توافـق بـين گـروه     ،هاي توسـعه منـابع آب     در راستاي برنامه  . ١
طراحـي  . اي فـراهم شـود      يت عمومي براي اقـدامات توسـعه      كننده وجود داشته باشد و رضا       مصرف

هاي اجرايـي از      از طريق تصويب در هيأت دولت براي بخش       » راهبردهاي بلندمدت توسعه منابع آب    «
 . بايد محور اقدامات بعدي قرار گيرد دستاوردهاي مهمي است كه مي

ن زيرسـاخت اصـلي   عنـوا  هاي آمايش سرزمين و توسعه اجتماعي، اقتصادي آب بـه       در طرح . ٢
هاي توسعه مـديريت، در اسـكان و توسـعه     نفعان در برنامه مدنظر قرار گيرد و با جلب مشاركت ذي    

عنـوان عامـل محـوري مـورد توجـه            هـاي كشـاورزي بـه       زيربنايي شهرها، مراكـز صـنعتي و قطـب        
 .گيران قرار گيرد تصميم
امطلوب مصــارف آب هــاي غيرهدفمنــد باعــث هــدر رفــتن و مــديريت نــ هــا و حمايــت كمــك. ٣

بايد بـه شـكل منطقـي و صـحيح اصـالح              كشاورزي، صنعتي و شهري گرديده است و اين فرايند مي         
 .شود

ها، نهادها و دانش مردم بايد هدف اصلي دولت قـرار گيـرد و                تقويت توازن مابين زيرساخت   . ٤
ــودن زيرســاخت  ــراهم نم ــاه   ضــمن ف ــا آگ ــوده و ب ــراهم نم ــاي الزم را ف ــاي توســعه، نهاده ي و ه

 . سازي زمينه توسعه آگاهي و دانش مردم را فراهم نمايد فرهنگ
هــا و اعتبــارات   نيــاز بــه تــأمين هزينــه،هــاي منــابع آب اي و مــديريت هــاي توســعه برنامــه. ٥
هـا شـرايط      گـذاري   گذاري دارد و قبل از هر چيز بايد سعي شود با تنوع بخشـي در سـرمايه                  سرمايه

 .نمودالزم جهت جذب سرمايه را فراهم 
استفاده از تجربيات جهاني و انطباق آن با شرايط ملـي و اقليمـي كشـور بايـد مـورد قبـول                      . ٦

گيري از تجربيـات موفـق جهـاني بـه            گيران و مديران ارشد كشور باشد و ضمن بهره          تمامي تصميم 
 .اي نيز توجه شود سازگاري با شرايط فرهنگي و منطقه

 اي زهاي به غيرسا  تغيير مديريت سازه.٢-٧-٢
اي بـه   سـازي توسـعه   هـاي طـرح   هاي مهندسـي آب را از روش  مديريت آب كشور اكنون بايد ظرفيت 

هاي موجـود بـا هـدف افـزايش ظرفيـت             سمت مديريت مصرف و از سوي ديگر مهندسي مجدد طرح         
اي مديريت و سمت و سو  هاي غيرسازه اي عيني به روش تبديل فعاليت سازه. برداري سوق دهد بهره
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هاي جديـد مـديريتي، بسـيار         هاي درگير به سمت فناوري      وان مهندسي كشور در تمامي بخش     دادن ت 
لـذا مـديريت آب كشـور بـا         . باشد  هاي الزم نيز برخوردار نمي      دشوار و در بسياري موارد از جاذبه      

چالش خطير تغيير روند موجود در طي برنامه چهارم توسعه مواجه خواهد شد كه هسته اصلي آن،                 
اي   اي بـه غيرسـازه      هاي سـازه    كارگيري روش   ش حاكم بر فضاي مهندسي آب كشور از به        تغيير رو 

، انگيـر   امل سياسـتمداران و تصـميم     بايـد در تمـام سـاختار آب كشـور شـ             اين تغييـر مـي    . باشد  مي
بدين ترتيب اصـالح    . نفعان تسري يابد    بردار و تمامي ذي     هاي مهندسي مشاور و مديران بهره       شركت

 برنامـه چهـارم   دربايـد   ديريت آب و اثرگذاري بر روند توسعه دانش فني كشور مـي     ساختار كالن م  
 .مورد توجه عملي خاصي قرار گيردتوسعه، 

  ساير راهكارهاي مبارزه با بحران.٢-٧-٣
آمـايش  : ربـط و مـرتبط بـا منـابع آب از جملـه              هـاي ذي    ـ مطالعات جامع در دست انجـام در بخـش         

شاورزي و ساير مطالعات مشـابه كـه كميـت و كيفيـت آب در آن                جامع آب كشور، ك   طرح  سرزمين،  
 .بندي و خاتمه يابد كننده دارد ظرف حداقل زمان ممكن جمع مطالعات نقش تعيين

هـاي   هاي علمي پيشرفته، ويژگـي     ـ با استفاده از نتايج مطالعات انجام شده، اطالعات موجود و روش           
 .اي اصلي مشخص شوده هضها و زيرحو هضاقليمي غالب در هريك از حو

هـاي اصـلي بـراي     هضـ ه و زيرحوضـ ـ منابع آب قابـل تجديـد و امكانـات توسـعه منـابع آب در حو               
در رابطه بـا    . با دقت الزم برآورد و مشخص شود      نرمال  هاي    هاي ترسالي، خشكسالي و دوره      دوره

ناپذير تلقي    ابهاي اجتن   عنوان طرح   ه به ضهاي در دست اجراي هر حو       امكانات توسعه منابع آب، طرح    
 .شود

سـازي الگوهـاي كشـت        ي مصرف بهينه آب با تأكيد بر بخـش كشـاورزي مبتنـي بـر بهينـه                هاـ الگو 
هاي آبريز براسـاس شـرايط اقليمـي غالـب هـر       كننده آب در حوزه ترين بخش مصرف عنوان عمده  به
 .ه بررسي و مشخص شودضحو

 اين ماده حيـاتي، ارزش ذاتـي و نيـز هزينـه     ـ در تعيين قيمت آب با توجه به غيرقابل جايگزين بودن         
بـرداري و نگهـداري اسـت،         گذاري و بهره    هاي سرمايه   تمام شده هر مترمكعب آب كه ناشي از هزينه        

در  (كننـدگان قـرار گيـرد       هاي آبريز مبناي محاسبه و وصول آب بها از مصرف           هضدر هريك از حو   
 عـدالت اجتمـاعي و حفـظ حقـوق محـرومين            اين راستا اتخاذ سياست و تدابير الزم با رعايت اصـل          

 سـاله هدفگـذاري شـده و بـه تـدريج محقـق              ١٠تواند طي يك دوره       اين سياست مي   ).ضروري است 
 .شود

هـاي مختلـف مصـرف در محـدوده           هـاي بخـش منـابع آب و بخـش           هـا و برنامـه      ـ اهداف، سياسـت   
ه و متكـي بـر      ضـ  حو هاي آبريز اصلي كشور در جهت سازگاري با شرايط اقليمي غالب هـر              هضحو

ايجــاد تعــادل بــين منــابع و مصــارف آب و بــا لحــاظ حفــظ بلندمــدت كميــت و كيفيــت منــابع آب و 
هاي   هضمحيطي مورد ارزيابي و بازنگري قرار گرفته، مجدداً براي هريك از حو             هاي زيست   ضرورت

 .آبريز تبيين و تصويب شود
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هـاي   يز با تأكيد بر ارتقاي مسـتمر آگـاهي  ه آبرضـ برنامه سازگار با شرايط اقليمي غالب در هر حو    
مراجـع  عنوان سند يـا منشـور ملـي در     ها بررسي و تبيين شده و به      مردم و جلب مشاركت علمي آن     

 .قانونگذاري تصويب، ابالغ و سپس اجرا و نظارت شود

 اي هضانتقال آب بين حو. ٢-٧-٤
هـاي آبريـز      هضـ سـبب شـده تـا حو      عنوان عامل توليد آب،       توزيع ناهمگون زماني و مكاني بارش به      

بـه طـوري كـه      . هاي متفاوتي قرار داشته باشند      مختلف كشور از نظر امكانات منابع آب در وضعيت        
خصـوص    مناطق مركزي و شرقي همواره با كمبود و فقر منابع آب مواجه بوده اما مناطق ديگـر بـه                  

مرزها خارج شده يا بـه دريـا        غرب و جنوب غرب كشور عمدتاً با آب مازادي مواجه هستند كه يا از               
ريـزان كشـور بـوده و لـذا انتقـال آب از               اين امر از ديربـاز همـواره مـدنظر برنامـه          . شوند  تخليه مي 

عنوان يكي از راهكارهـاي تـأمين آب ضـروري            آب و خشك به     هاي كم   هضهاي مستعد به حو     هضحو
اساس وزارت نيرو به نمايندگي از بر اين . اين مناطق ـ و گاهاً تنها راهكار موجود ـ مطرح بوده است

عنوان متولي تأمين نيازهاي آبي كشور، در راستاي حفظ منافع ملي، توسـعه مـوزون در                  دولت و به  
هـاي    هاي مختلف زماني اقدام به اجراي طـرح         سطح ملي و رعايت قانون توزيع عادالنه آب، در دوره         

 . اي نموده است هضانتقال بين حو
انجـام و بـه     اسـالمي   هـا در دوره قبـل از پيـروزي انقـالب               از اين طرح   هايي  به طوري كه نمونه   

الزم به ذكر اسـت كـه هرچنـد مسـئوليت     ). ٢ و ١هاي كوهرنگ    نظير تونل (برداري رسيده است      بهره
باشد اما بايـد توجـه        تأمين آب مورد نياز براي توسعه مناطق مختلف كشور متوجه وزارت نيرو مي            

ن و   حاصل از عدم تأمين نيازهاي آبي اين منـاطق، مسـلماً كـل مسـئوال               هاي اجتماعي   داشت كه تنش  
باشـد، مطالبـات      مقامات كشور را به چالش خواهد كشاند و آنچه در اين خصوص جالب توجـه مـي                

ها و مناطق مركزي كشور در مجلس شـوراي           استان من كشوري و نمايندگان مرد    تعدادي از مسئوال  
حدودي حـاكي از درك ايـن        ه كارون به اين مناطق، تا     ضآب از حو  اسالمي مبتني بر تقاضاي انتقال      

 . باشد چالش مي
رود نماينـدگان محتـرم مجلـس شـوراي اسـالمي و مقامـات                با توجه به اين مطالب انتظـار مـي        

سياسي كشور با عنايت به شرايط ناهمگون اقليمـي و آبـي كشـور، وزارت نيـرو را در اجـراي ايـن                       
تـا  گيـري اقـدام نماينـد      نسبت به تصميم،سي همه جانبه از ابعاد مختلفو با بررسياست ياري دهند    

 .ها به حداقل ممكن كاهش يابد ابعاد اجتماعي اجراي اين طرحآثار منفي 
هاي كلي برنامه پنجساله چهـارم توسـعه، بـر توجـه بـه ارزش اقتصـادي، امنيتـي،                     در سياست 

و مصــرف آن و همچنــين مهــار سياســي و زيســت محيطــي آب در استحصــال، عرضــه، نگهــداري 
 .هاي مشترك، تأكيد شده است شود اولويت استفاده از منابع آب هايي كه از كشور خارج مي آب

 به تصـويب هيـأت محتـرم        ١٣٨٢سند راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب كشور كه در سال           
 پايـدار، بـا رعايـت    اي از ديدگاه توسـعه  هاي انتقال آب بين حوزه وزيران رسيده است بر انجام طرح  

نفعان و براي تأمين نيازهـاي مختلـف مصـرف، مشـروط بـر توجيحـات فنـي، اقتصـادي،          حقوق ذي 
نفعان   بديهي است بر وزارت نيرو تا دغدغه رعايت حقوق ذي         . اجتماعي و منافع ملي تأكيد شده است      
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اي عمـل كنـد كـه     هگونـ  هاي توسعه منابع آب داشته باشـد و بـه    را در اجراي كليه طرح    ن  احقابه بر و  
 .ه آبريز نشودضدست يا باالدست حو اجراي يك طرح باعث اضرار به منابع و مصارف پايين

هاي ممنوعه و ممنوعه      هاي دشت   در اليحه برنامه چهارم توسعه تأكيد بر تعادل بخشي آبخوان         
ر مسـلماً يكـي از آثـا      . بحراني كشور كه اغلب در مناطق مركـزي كشـور واقـع هسـتند، شـده اسـت                 

هـا كـه جـزء منـابع ملـي            اي، تعـادل بخشـي و احيـاي ايـن آبخـوان             هضـ هاي انتقال آب بين حو      طرح
ولـي  هـا مطـرح نبـوده         عنوان هدف در اين طرح      تجديدشونده كشور هستند، خواهد بود كه هرچند به       

 .ها قلمداد گردد عنوان يكي از آثار جانبي مثبت اجراي اين طرح تواند به مي
كنش جمعيت و فعاليت در سطح كشور مستلزم توزيـع متـوازن و متعـادل               حفظ الگوي فعلي پرا   

در . باشـد   اي فعلي و آتـي منـاطق مختلـف مـي            منابع آب در سطح كشور متناسب با نيازهاي توسعه        
غيراين صورت در آينده بايد شاهد تراكم بااليي از جمعيت و فعاليت در سطح مناطق پرآبـي باشـيم                   

بـر ايـن اسـاس      . باشـند ... نظر منابع ديگر نظير خاك، معـادن، صـنايع و           بسا فاقد پتانسيل از       كه چه 
بايد . عنوان راهكاري مناسب جهت برقراري اين توازن شناخته شده است    اي آب به    هضانتقال بين حو  
هـاي انتقـال بـين        كه كشورهاي متعددي تجارب زيادي در اين خصوص و اجراي طـرح           توجه داشت   

 ).شورهاي چين، فرانسه، مالزي، آفريقاي جنوبي، سودان و عراقنظير ك. (اند اي داشته هضحو
 
 
 

هاي جوي و نامناسب بودن پراكنش زماني و مكاني آن در زمره        كشور ما به دليل نازل بودن ريزش      
كشورهاي خشك و نيمه خشك جهان قرار دارد و در اين شرايط به دليـل رشـد جمعيـت، گسـترش                     

تقاضـا بـراي آب روز بـه روز         ) كشـاورزي و صـنعت    (ي  هـاي اقتصـاد     شهرنشيني و توسعه بخـش    
 .يابد افزايش مي

شـود و بـا        ميليمتر محاسبه مي   ۲۵۰با توجه به ميزان متوسط بارندگي ساالنه كشور كه حدود            
 ميليـارد متـر   ۱۳۰ قابل تجديد كشور حـدود  آبدر نظر گرفتن وضعيت پوشش گياهي و غيره منابع          

 ميليـارد متـر مكعـب را        ۹۲ حـدود    ،ع آب قابـل تجديـد سـاالنه       از كـل منـاب    . شـود   مكعب برآورد مـي   
 . دهد هاي نفوذي به منابع زيرزميني تشكيل مي  ميليارد متر مكعب را جريان۳۸هاي سطحي و  جريان

 ميليـارد متـر مكعـب بـراي مصـرف         ۸۶ حدود   ۱۳۸۰از كل منابع آب قابل تجديد در مقطع سال           
هاي شرب و صـنعت برداشـت         كعب براي مصرف بخش    ميليارد متر م   ۱/۷بخش كشاورزي و حدود     

 . شود مي
 اسـتفاده از    ، در كشـور   آن و توزيع نامناسب زماني و مكـاني         آببه رغم محدوديت ذاتي منابع      

گذاري براي استحصـال پرهزينـه، بـا          اين منابع ذاتاً با ارزش و غيرقابل جايگزين و به لحاظ سرمايه           
 . گيرد كارايي بسيار پاييني انجام مي

 درصـد تخمـين     ۳۰-۳۵ميزان كارايي مصرف آب در بخش كشاورزي به طور متوسـط حـدود              
رويه شهروندان، بـه دليـل       نظر از مصارف بي     شود و در بخش مصرف شرب شهري صرف         زده مي 

 گيري نتيجه. ۳
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بـا  . شـود   درصـد نيـز بـرآورد مـي    ۳۵هاي توزيع داخل شهرها ميزان آن تا حـدود            فرسودگي شبكه 
هـاي گذشـته،      هاي مصوب برنامـه     در يك تناقض آشكار حتي با سياست      آگاهي از اين واقعيت و نيز       

هـاي    اي نبوده است كه اولويـت اسـتفاده مطلـوب از ظرفيـت              گونه ها به    يگذار  متأسفانه روند سرمايه  
 موجـب   ،هـا   هـاي مصـوب برنامـه       همچنين عدم توجـه بـه سياسـت       . موجود را مورد توجه قرار دهد     

هـاي آبيـاري و زهكشـي         سط سدهاي مخزني بـه وسـعت شـبكه        گرديده تا نسبت آب تأمين شده تو      
داري را در جهـت       اهاي گذشـته تغييـر معنـ        اصلي و فرعي و نيز تجهيز و نوسازي مزارع طي برنامه          

 موجود وضعيت كلـي آتـي بخـش آب          هاي   در صورت ادامه روندها و گرايش     . منطقي شدن پيدا نكند   
 :شود بيني مي شور به شرح زير پيشك
 ميزان متوسط سرانه آب قابل تجديد تا مراحـل ورود بـه دوره              ،وند افزايش جمعيت كشور    ادامه ر  -

 . تقليل خواهد دادرا،  بحران آب ا بهتنش آبي و سپس مرحله مواجه
 كمبود را تشـديد و تسـريع خواهـد          ،رويه از منابع آب و پايين بودن كارايي          ادامه روند استفاده بي    -

 .كرد
 . ترسي به منابع با كيفيت مناسب را محدودتر خواهد نمود ادامه روند آلودگي دس-
 .  ادامه سياست فعلي به شكل مديريت عرضه منجر به اتالف و تخريب منابع آب خواهد شد-

 : گردد ها به شرح زير توصيه مي در اين راستا خالصه ضرورت
  .بندي و خاتمه يابد تر جمع  مطالعات جامع مرتبط با منابع آب هرچه سريع-
با بهينـه كـردن   ( الگوهاي مصرف بهينه آب با تأكيد بر بخش كشاورزي بررسي و اجرا شود            -

 ).مصرف بخش كشاورزي
ه شود و بـا رعايـت اصـل عـدالت            تمام شده واقعي آب محاسب      براساس برنامه چهارم، هزينه    -

 . اجتماعي قيمت آب تعيين گردد
هـاي    مربوطه در محدوده حـوزه هاي   بخشهاي بخش منابع آب و       و برنامه  ها    اهداف، سياست  -

محيطـي مـورد    هـاي زيسـت     آبريز اصلي كشور با توجه به حفظ بلندمدت كيفيت، كميـت و ضـرورت             
 . ارزيابي قرار گيرد

هاي سياسـي ـ اجتمـاعي و بـا پشـتوانه علمـي        اي با توجه به محدوديت  بين حوضهآب انتقال -
 .  كشور مدنظر قرار گيرد يك راهكار مؤثر در جهت توازن آبيعنوان به

اي به   تغيير مديريت سازهآن تغيير مديريت از مديريت عرضه به مديريت مصرف و در وراي -
 .  كشور قرار گيردآببايد مورد توجه مديريت منابع  اي از عواملي هستند كه مي مديريت غيرسازه

 . برداري الزم و انجام بهره) مرزي(هاي آبي مشترك  كردن آبهاي سطحي حوضه مهار -
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