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 راهبرد مجلس دهم

 مسائل اساسی بخش آب و نقش مجلس شورای اسالمی

 

 

 

 دهکیچ

 .استآب روان و جوی هایریزش دارامعن کاهش از حاکی کشور آب منابع به مربوط اخیر ارقام و آمار

بررسی وضعیت موجود بخش آب بیانگر آن است که منابع آب تجدیدشونده کشور نسبت به متوسط 

درصد  01بیشتر از دهد که مدت کاهش معناداری یافته است. عالوه بر آن آمار و ارقام نشان میبلند

 وخیم وضعیت موضوع این کنار شود. درشونده کشور استحصال و مصرف میمنابع آب تجدید

 بر داللت کشور و بروز مناقشات محلی همگی در آبی هایبومزیست برخی و زیرزمینی آب ایهسفره

 تداوم بینیپیش همچنین و کشور در موجود آب بحران به توجه با .دارند کشور در آب بحران وجود

 رسد.نظر میبه ضروری کامالً آب، های بخشریزیها در برنامهگیریجهت تغییر بحران، لزوم این

های بخش آب مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از: ها و سیاستریزیمحورهای اصلی که باید در برنامه

حکمرانی مؤثر، توسعه پایدار، مشارکت ذینفعان و ذیمدخالن، اقتصاد آب، مدیریت تأمین و عرضه، 

 های غیرمتعارف/بازیافت و پژوهش، فناوری و آموزش.آب

 مقدمه

 یکشور بر کس یهار بخشین در توسعه سایگزیرقابل جایک مؤلفه غیعنوان ت آب و نقش آن بهیاهم

ها و یآبک طرف و کمیمنابع آب قابل دسترس از  یت ذاتیران محدودیست. در کشور ایده نیپوش

در مورد آن را مضاعف ساخته  یزیرت بخش آب و برنامهیگر، حساسیر از طرف دیاخ یهایخشکسال

کند. یآن متصور نم یرا برا یبخشتیت رضایآن، وضع یت بخش آب و اجزایبر وضع یکل یروراست. م

 یت نسبیل وضعین دالیتراز مهم یکیجستجو نمود.  یتوان در موارد مختلفین امر را میعلت ا

 باشد.ین بخش میا ین اتخاذ شده در ارتقایشیپ یهااستیت سینامناسب بخش آب، عدم موفق

 

 شوركت منابع و مصارف آب در یوضعن ی. آخر6

باشد. حداکثر و حداقل یمتر میلیم 4/243کشور برابر  یمدت برابلند یجو یهازشیمقدار متوسط ر

-1301 یآب یهاباشد که در سالیمتر میلیم 3/138و  5/344ب برابر یترتمدت بهبلندانه یبارش سال
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ساله  11مقدار متوسط بارش ه کن الزم به ذکر است یرخ داده است. همچن 1380-1386و  1302

متر کاهش داشته که معادل یلیم 21مدت بلندمتر بوده که نسبت به متوسط یلیم 5/222ر حدود یاخ

 مترمکعبارد یلیم 86حدود  یان سطحیمدت حجم جربلندباشد. مقدار متوسط یدرصد کاهش م 6/8

 یهاب مربوط به سالیترتبه ،مترمکعبارد یلیم 38و  104ر حداکثر و حداقل آن حدود یبوده و مقاد

ان یر حجم جریساله اخ 11ه متوسط کر است کباشد. الزم به ذیم 1388-1380و  1348-1340 یآب

 اهش داشته است.کدرصد  32مدت، حدود بلندنسبت به دوره  یسطح

، 1384، 1361، 1340 یهاسال یط ینیرزمیز یهاآبخوان و مخازن در یتجمع یکسر شیافزا

 یجد یبحران که است مترمکعب اردیلیم 111و  10، 2/65، 2/2، 1/1ب حدود یترتبه 1312و  1381

ممنوعه کشور از  یهات. تعداد دشتاس کرده وارد آنها به هاآبخوان تحمل آستانه از شیب یفشار و

 یل روند صعودیدلافته و بهیش یافزا 1313دشت در سال  311به  1340دشت در سال  15حدود 

ش یممنوعه در حال افزا یها، تعداد دشتینیرزمیه از منابع آب زیرویب یهایبردارمصارف و بهره

ش تعداد یرغم افزایکه عل آنهاست یت آبین امر، کاهش ظرفیها به اآبخوان یهاالعملاست. از عکس

ها نداشته و قدرت ش تعداد چاهیت از افزایها تبعه چاهیش تخلیبه بعد روند افزا 1388ها از سال چاه

 ت آبخوان، کاهش نشان داده است.یاد سطح آب و کاهش ظرفیافت ز لیدلبهها چاه یآبده

 ین مرحله آماربرداریشده است. دوم یاتیشور عملکدر  1341از منابع آب از سال  یآماربردار

و  ین دو دوره، منابع و مصارف آب سطحی. در اصورت گرفت 1388 منابع آب کشور در سال یسراسر

ها و شور اعم از دشتک یمطالعات یهال محدودهکپارچه در سطح یکزمان و صورت همبه ینیرزمیز

با  یدر کشور را بخش کشاورز ینیرزمیو ز یارتفاعات انجام گرفته است. عمده سهم مصارف آب سطح

درصد در  8خود اختصاص داده است. پس از آن بخش شرب و بهداشت با حدود درصد به 81حدود 

ارد یلیم 5/4ها با حدود درصد در مکان سوم قرار دارد. در بخش شرب، چاه 3صنعت با رتبه دوم و 

ها و ز چشمهیپس از آن نباشد و یدار من آب شرب کشور عهدهین سهم را در تأمیشتریب مترمکعب

ها، بندانشامل آب یکنند. منابع آب سطحینقش م یفاین راستا ایدر ا ینیرزمیها در منابع آب زقنات

انبارها ر استان فارس آبیمناطق کشور نظ یپمپاژ و در برخ یهاستگاهیار، ایس یهاانهار، موتورپمپ

وه مدرن، انتقال و یکه به ش یاریآب یهاشود. سدها و شبکهیانجام م یباشند که عمالً به روش سنتیم

ف آب در بخش شرب و مکعب از مصارارد متریلیم 2/2معادل  یباشند، سهمیدار مبرداشت آب را عهده

مصرف  مترمکعبارد یلیم 16از کل  مترمکعبارد یلیم 8ند. در مجموع حدود ینماین میبهداشت را تأم

 آب در کشور مربوط به بخش شرب است.

 

 



 

 

 

 بخش یهاان چالشیبخش آب و ب یت فعلیوضع ی. بررس0

شتر از یر بیاخ یهاست و در سالیده نیپوش یسکت نامطلوب بخش آب بر یدر حال حاضر وضع

مختلف،  یهاآب در بخش یورت نامطلوب بهرهید. وضعیآیان میسخن از بحران آب به م یهرزمان

از ناموفق بودن  کیحا یگر همگیر دکموارد قابل ذ یاریت آب و بسیریساختار نامناسب مد

 یابیحال، در ارزهه تا بک ین موضوعیترد مهمیباشد. شایبخش آب م یتیریمد یهااستیس

ن یهاست. ااستین سیا یبر اجرا یار سازهکم بودن تفکبخش آب بتوان عنوان نمود، حا یهااستیس

 یافزارو نرم یاسازهریغت شده و موارد یتقو یاام در جهت سازهکاح یه اجراکشود یامر سبب م

در بخش آب  یافزارو نرم یاسازهریغ ید مبانین موضوع سبب ضعف شدیقت همیمغفول بماند. در حق

ر کها به تفیریگر جهتییه تغکر است کنون است. البته الزم به ذکتوسعه تا یهابرنامه یدر تمام

نداشته است.  یریگرد چشمکعمل یول ،خوردیبه چشم م یت بخش آب در مواردیریدر مد یاسازهریغ

گر سند ید یعبارتا بهیمدت مدون و سند راه و بلندبرنامه  یکتوان در عدم وجود یگر را میته مهم دکن

ت منفعالنه هر کبر حرن صورت عالوهیان نمود. در ایربط بیذ یهاجامع آب مورد قبول همه دستگاه

ن یترگردد. مهمیل به اهداف مطلوب میت باعث عدم نیو عدم احساس مسئول یدستگاه، ناهماهنگ

 نمود: یبندر جمعیصورت زتوان بهیبخش آب را م یهااستیرد نامناسب سکعوامل در عمل

 ها،برنامه یت بخش و اجرایریبر مد یار سازهکغالب بودن تف 

 ت بخش،یریمد یافزارنرم یمبان ید در ارتقایضعف شد 

  ساله،توسعه پنج یهامدت مدون و ارتباط آن با برنامهبلندعدم وجود برنامه 

 یمتول یهان دستگاهیب یناهماهنگ، 

 ها،ام برنامهکاح یم نظارت بر اجراسیانکعدم وجود هرگونه م 

 شور،کت آب در یریسطوح نامناسب مد 

 ها،نبود سند جامع آب مورد قبول همه بخش 

 م،یر اقلییو تغ یسالکط خشیها با شراق برنامهیو تطب یریپذعدم انعطاف 

 ص اعتبارات.یط نامناسب تخصیشرا 

سات گسترده یها و تأسرساختیز جملهها در بخش آب ازنقاط قوت و فرصت یرغم وجود برخیعل

ن بخش وجود دارد. یدر ا یمتعدد یهامتعدد، نقاط ضعف و چالش یموجود و وجود اسناد باالدست

انباشته، عدم  یهاتیریمدارآمد، سوءکن و مقررات نایل قوانیدلور بهکمذ یهاعمده نقاط ضعف و چالش

 یاصل یهاباشد. چالشیم یعیو طب ییایجغراف یهاتیمحدود یمدت و برخبلند یاهوجود برنامه

 ارائه شده است. 1بخش آب در جدول 
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 بخش آب یاصل یها. چالش6جدول 

 دهایتهد نقاط ضعف

 از  یریرپذیعدم وجود اقتدار در بخش آب و آبفا و تأث

 مصرف یهابخش

 یهان دستگاهیمنسجم ب یعدم ارتباط و هماهنگ 

 مؤثر یمرانکح یمختلف در راستا

 یهابه آب و عدم تناسب تعرفه یرد اقتصادیکعدم رو 

 مت تمام شدهیبا ق یاارانهیفروش خدمات و نظام 

 بر آنیمبتن یزیرن و برنامهیش سرزمیعدم توجه به آما 

 یفرابخش یهایدر هماهنگ ضعف 

 مصرف  یآب و عدم وجود الگو یورن بودن بهرهییپا

 مختلف مصرف یهادر بخشنه آب یبه

 یسات و عدم وجود اعتبارات مناسب برایتأس کاستهال 

 یر و نگهداریتعم

 مقابله با  ین بازدارنده مناسب برایعدم وجود قوان

 مختلف یهاه آب در بخشیرویمصرف ب

  منسجم در بخش آب و آبفا یگاه اطالعاتیپا یکعدم وجود 

 مصرف  یبر تقاضا و اصالح الگو یرگذاریعدم توان تأث

 و صنعت یشاورزک یهاخصوص در بخشبه

  ت کحضور و مشار ین مناسب برایقوان ییارآکعدم

 یبخش خصوص

 یسازو فرهنگ ی، آموزش همگانیرسانضعف اطالع 

 ییتمام اجرامهین یهاتعدد پروژه 

 هاو افت سطح آبخوان ینیرزمیز یهار آبیاهش ذخاک 

 کو مشتر یمرز یهامنابع آبم از ک یبرداربهره 

 موجود یعیانات طبکارآمد از امکنا یبرداربهره 

 یعموم یاد به منابع مالیز یوابستگ 

 میر اقلییو تغ یسالکق با خشیو تطب یزیرعدم برنامه 

 دشونده و یاهش منابع آب تجدکو  یعیطب یهاتیمحدود

 شورکآن بر منابع آب  آثارم و یر اقلییتغ

 شورکبه آب در توسعه نقاط مختلف  ازحدشیب یاکات 

 مبود آب شربکو  ینیت و شهرنشیش نرخ رشد جمعیافزا 

 یآب یهاطیها در محندهیش آالیافزا 

 ان آبین متقاضید رقابت بیاز تشد یناش یهاتنش 

 و  یمرز یهااستفاده از منابع آب یبرا یاتعارضات منطقه

 کمشتر

 شورکآب در  یش تقاضایافزا 

 م منطقهیشت متناسب با اقلک یعدم وجود الگو 

 از آنچه در  یناش یامدهایو پ یالمللنیب یهامیوقوع تحر

ل مورد یزات و وساین اعتبارات و چه در مورد تجهینه تأمیزم

 ازین

 بخش یزیردر برنامه یاسیدخالت عوامل س 

 

 

 در بخش آب یجه ادامه روند فعلی. نت1

ن تداوم یطرف و همچن یکآب از  کنندهمصرف یهااز بخشیش نیه با توجه به افزاکواضح است 

ل کموجود بخش آب به ش یهااستیگر، در صورت تداوم سیم از طرف دیر اقلییها و تغیسالکخش

از بحران  یان ابعاد تازهیروبرو خواهد بود و همچن یشتریب یهان بخش با چالشینده ایموجود، قطعاً آ

موارد متفاوت را درصورت ادامه وضع موجود از  ینیبشی، پذیلل کان خواهد شد. شیشور نماکآب در 

 شد.کیر میمناظر مختلف به تصو



 

 

 

 بخش یفعل یهااستیشور در صورت تداوم سكنده بخش آب یآ ینیبشیپل کش

 

 

 

 
 

گر سبب ید م از طرفیر اقلییو تغ هایسالخشکو  یها از طرفتیریمدالزم به ذکر است که سوء

ها استیان بهتر بحران آب در کشور شده است. با ادامه سیا به بیبخش آب  یوضع کنونشکل گرفتن 

 یاهمراه خواهد بود و ابعاد تازه یتریجد وشتر یب یهانده بخش آب با چالشی، قطعاً آیفعل صورتبه

ها چهایم دریت وخیتوان به وضعین امر میق ایاز مصاد یبرخ عنوانبهن بحران آشکار خواهد شد. یاز ا

ت یبا محور یمحل یهاو وقوع تنش ینیرزمیر، بحران منابع آب زیاخ یهاکشور در سال یهاو تاالب

ع کمبود ذاتی مناب
آب در کشور

 ها تداوم خشکسالی
براساس 

پیش بینی ها

ل  افزایش دما به  دلی
تغییر اقلیم

کاهش بارندگی و 
الگوی آن به دلیل 

تغییر اقلیم

کاهش منابع آب 
موجود

افزایش جمعیت
افزایش نیازهای 
بخش های مختلف

آلودگی فزآینده 
منابع آب و کاهش 

کیفیت

ات استهالک تأسیس
و کاهش بهره وری

و تهدید امنیت آبی
غذایی کشور

م کاهش بیشتر سه
محیط زیست

ز استفاده بیشتر ا
ذخایر استاتیک و

نابودی آنها

کاهش بیشتر ذخایر
ات  آب زیرزمینی و تبع

وابسته

نابودی بیشتر
زیست بوم های 

آبی کشور

از بین رفتن 
منابع طبیعی  

کشور

افزایش مناقشات
بین بخش های 

مختلف

افزایش مناقشات
محلی و داخلی

افزایش مناقشات 
لیمنطقه ای و بین المل

ع امنیتی شدن موضو
آب

تحت الشعاع قرار 
گرفتن امنیت ملی

کشور
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جاد یبخش آب و ا یهااستیس یهایریگر جهتییآب اشاره نمود. با توجه به موارد ذکر شده لزوم تغ

 اجتناب است. رقابلیو غ یمذکور، کامالً ضرور یهااستیس یاجرا ین بخش برایان ایعزم در متول

 

 بخش آب یقانون یازهای. سابقه و ن7

 دهه در هاچاه تعداد و ختیر هم به 31 دهه اواسط در قیعم چاه یفناور ورود با آب یعرف کهن ظامن

 در قیعم چاه دو ای کی حفر که یطوربه داشتیبرم آب سفره عمق از قیعم چاه. افتی گسترش 41

 را یباستان یهاچشمه ای سالهچند یهاقناتعمق، مک یهاچاه یآبده توانستیم هفته چند ظرف

ن قانون جامع آب مصوب یاول عنوانبهن آ شدن یمل نحوه و آب قانون 1340در سال  .کند مختل

 گرچهد. باشیم یبرداربهره مجوز صدور بریمبتن آب حقوق نظام ظهور قانون، نیا بزرگ تحولد. یگرد

 در تنها و است نکرده یمل را آب وجهچیه به قانون نیا یول دارد اشاره آب کردن یمل به قانون هیتسم

 ن،یمالک خسارت هیدأت قبال در هم آن را آب کردن یمل ،یعمران خاص طرح مشمول یهادشت

 وضوح به است، رفته کاره ب کردن یمل به اشاره که یموارد ریسا در .است کرده دادگاه حکم به مشروط

 و شناخته تیرسم به خود تیتمام در را یقبل یازتیح حقوق قانون، متن. دارد قانون یاجرا به اشاره

ان برداربهره گرفتن قرار دولت نظارت تحت قانون هدف .است دهیگرد الزام بردارانبهره مجوز صدور

. است ودهب آب منابع داریپا توسعه و کنندگانازتیح منافع حفظ منظوربه آب منابع از دیجد

 نییتع و پروانه اخذ لزوم یر محورهاد توانیم را آن شدن یمل نحوه و آب قانون یاصل یکردهایرو

 یاجرا ای و موجود منابع از حفاظت لیدلبه تنها یآب ممنوعه مناطق نییتع، یبرداربهره زانیم

 حفر پروانه اخذ لزوم عدمق، ساب قنوات ای هاچاه یآبده کاهش خسارت جبران، یدولت یاریآب یهاطرح

 نمود. یبندت دستهتخلفام و یحره، شد ازتیح آب بر افراد تیمالک حق سلب، یخانگ یهاچاه یبرا

ن یا راداتیاباشد. یز میالت نکنقاط ضعف و مش یز دارایگر، قانون آب نیمشابه با هر قانون د

 ثرا بر که یراداتیان ید و همچندار وجود قانون خود نیتدو در که یراداتیاه دست دو در توانیم را قانون

 یعنی 1350 از بعد یهاسال درنمود.  یبندمید، تقسکنیم بروز یبعد یاقتصاد و یاجتماع تحوالت

 یاسیس ملتهب جو و یاساس قانون نیتدو بر حاکم یفضا یاسالم انقالب یروزیپ از پس 1358 سال

 از یاریبس در لذا، دادینم قانون میتنظ بررا  روند نیا شدن حاکم و قیسال شدن وسکی اجازهشور، ک

 نیا از. است کرده استفاده مبهم بعضاً و نشده فیتعر میمفاه از قانونگذار که شودیم مشاهده موارد

 درد. نمو اشاره است، کرده نیمع را هاآب فیتکل که یاساس قانون وپنجمچهل اصل به توانیم جمله

 حکومت اریاخت در» و «یعموم یهاآب ریسا» و «یعموم یهاثروت» و «انفال»عبارات  به اصل نیا

 متون در نه و دیجد قانون در نه یواحد فیتعر هاواژه نیا ازه ک ی، در حالاست شدهاشاره  «یاسالم

 ت.سین دست در نیشیپ یحقوق



 

 

 

 یشورا مجلسبه  یقانون طرح صورتبه ابتدادر  1361 سال مصوب آب عادالنه عیتوز انونق

 روند نیا البته .دیرس مجلس بیتصو به آب عادالنهع یتوز طرح عنوان با تینها درو  شد هئارا یاسالم

 گرید قانون دو در بلکه 1361 سال قانون در تنها نه که شودیم سبب مذکور مشروح هدف با ن،یآغاز

 اهداف به انیمجر یابیدست عدم هیتوج به قانون سه هر در یعنی 1381 و 1384 یهاسال در آب حوزه

 نهیزم در یعیوس ومرجهرجن مرحله یدر ا یکل طوربهت. اس شده پرداخته یقبل نیقوان درر شده کذ

 صورت یعیوس تخلفات آب حوزه در 1361 تا 1350 یهاسال نیبد و آم وجود به رمجازیغ یهایحفار

 (23) ماده لیذ «2» تبصره با ریمغا که آب عادالنه عیتوز قانون (3) ماده لیذ تبصره به توجه با. گرفت

 نیب از ینیرزمیز آب منابع بر تجاوز قبح باشد،یم 1340 سال مصوب آن شدن یمل نحوه و آب قانون

 و 01 دهه در و شد ملموسج یتدربه 61 دهه در ینیرزمیز یهاآب کیاستات ریذخا کاهش آغاز و رفت

 یدولت و است شده انگاشته دهیند بردارانبهره یهاتشکل اساساً قانون نیا ر. دگرفت سرعت 81

 و کشت توسعه، مدتکوتاه در قانون، نیا وضع چهگر. است بوده نظرمد و هدف آب، امور مطلق ساختن

 بر بالغ افت صورتهب 1313 سال در کار نیا عاقبت یول ،داشت یپ در را انییروستا عیوس اشتغال

 تبعات ازجملهد. شویم گرجلوه کشور ینیرزمیز یهاآب مخزن یکسر مترمکعب اردیلیم 111

 همان از یلیتکم نیقوان نیتدو که بود اجرا در ییهاخأل وجود ،1361 سال یراصولیغ ینگارقانون

 از یبرخ وصول قانون به ماده کی الحاق» قانون ظهور با ازین نیا شدن نهینهاد .دیطلبیم را جنس

 فیتکل نییتع» قانون نیهمچن و 1384 سال مصوب« نیمع موارد در آن مصرف و دولت یمدهاآدر

ر نواقص یسا .است مختلف هاینامهنییآ یادیز تعداد و 1381 مصوب« یبرداربهره پروانه فاقد یهاچاه

 ان نمود:یر بیصورت زتوان بهین مرتبط با بخش آب را میقوان

 یجاد مدارکیو ا یسازصحنه یزه و فرصت برایجاد انگیط مجاز شدن تخلفات و ایجاد شرایا 

 رمجاز شود،یغ یهاچاه یکه منجر به اخذ پروانه برا

 3»ف تبصره ین تکلیین جهت تعیمراجعه متخلف یبرا یت زمانین زمان و محدودییعدم تع» 

 فاقد پروانه، یهاف چاهین تکلییع عادالنه آب و قانون تعیقانون توز

 کشور، یهاآبخوان یط بحرانیعدم توجه به شرا 

 اند،جاد شدهیکه بدون توجه به قانون ا ییهاچاه یبرا« رمجازیغ»د یح قیعدم تصر 

 ن مصوب،ین جرم و مجازات در قوانیز عدم تناسب بیف جرم و مجازات و نیت تعریعدم جامع 

 یدگاه اقتصادید از دیگاه آب در تولین سهم و جاییآب و تع یعدم توجه به ارزش اقتصاد، 

 ممنوعه،ک نوع و سطح مجازات در مناطق آزاد و یعدم تفک 

 یخانگ چاه حفر یسب مجوز براکاز به یعدم ن، 

 بدون تیمالک سلب یعنی متروکه قنوات از تیمالک سلب در دولت کارگزارار به یاخت دادن 

 ه،دادگا حکم
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 کنندهیهتغذ باالدست سفره از فارغ ،یمنف النیب با یآب سفره از برداشت تیممنوع، 

 ه،نیبه مصرف محل نییتع در بازار یقوا اریاخت ینف و آب یدوفروشخر تیممنوع 

 ه،ممنوع یهادشت به یبخش لتعاد مسیمکان فقدان 

 عنوانبهن یش سرزمیاقتصاد آب و آما یت جامع منابع آب با لحاظ مبانیریعدم توجه به مد 

 .یزیرمحور برنامه

 

 از بخش آبیاقدامات مورد ن نیترمهم. 5

 دهد.یمربوطه را نشان م یبخش آب و راهکارهااز یاقدامات مورد ن یمحورها نیترمهم 2جدول 

 

 مؤثر یارهاکبرنامه ششم توسعه در بخش آب و راه یاصل ی. محورها0جدول 

 مؤثر یمرانکح .6محور 

 یدهمنظور جهتبه یالمللنیو حقوق ب یاست خارجیارشناسان ارشد سکمتخصصان آب و  کارگروه مشترکل کیتش 

( در جهت سند یکتیدروژئوپلیه یهااستیاست خارجه )در قالب سیبخش آب و س ییو اجرا یعلم یهااستیس

 ران.یا یاسالم یانداز جمهورچشم

 رفع  یشنهادها برایموجود در جهت ارائه پ یحقوق یهارساختیو ز یدولت یهاف دستگاهیدر وظا یبازنگر

رو، یوزارت ن ژهیوبهمختلف ) یهاو سازمان هاوزارتخانه یهاتیاز مأمور یح و جامعیه فهرست صریها و تهیهمپوشان

 ت منابع آب.یفکیت و یمکانت از یمنظور صه( بیشاورزکست و وزارت جهاد یط زیسازمان حفاظت مح

 ت یجاد شفافیمتناقض و ا ییاجرا یهاو اتخاذ روش ینگریمؤثر آب و ممانعت از بخش یمرانکل در حیمنظور تسهبه

با مطالعه  یا، برنامهیاسالم یبه مردم و نظام مقدس جمهور ییاجرا یهادستگاه ییدر پاسخگو یریپذتیشتر و مسئولیب

ت به یریمد یبه شکل مستقل برا یتیمکامل حاکارات یع اختیشور با تجمکمقتدرانه آب  یجانبه جهت تولق و همهیدق

 رد.یل گکوسته منابع آب شیهم پ

 آب در سطح شش حوضه  یات حوضهیریمد یهاتکل و استقرار شرکیتش یالزم را برا یار قانونکه برنامه سازویته

 .یفعل یآب استان یهاتکت شرکشور با مشارک یکز درجه یآبر

 وسته منابع یت به هم پیریر آن بر مدیم و تأثیرات اقلییدار، تغیتوسعه پا یارهایانداز با توجه به معسند چشم یبازنگر

 آب.

 آب. بلندمدتو برنامه جامع  یب سند ملین و تصویتدو 

 داریتوسعه پا .0محور 

 یشناختست حقابه آبیز طیسازمان حفاظت مح یارکشور با همک یآب یهارهیکپ یایانت و احیبا هدف ص ،

 ه گردد.یره تهیها و غها، مصبها، تاالباچهیها اعم از رودها، دررهیکپ یستیط زیو مح یشناختبوم

 و  ینونکط یطه توسعه منابع آب با توجه به سنجش شرایدر دست مطالعه و اجرا در ح یهاها و پروژهطرح یبازنگر

 یارهایشور با لحاظ کردن معکمناطق مختلف  یطیمحستیو ز ینفعان، اقتصادیذ یت اجتماعک، مشاریمی، اقلینده آبیآ

 .یاقتصاد مقاومت یهااستیدار و سیتوسعه پا

 خصوصاً با استفاده  یه مصنوعیتغذ یهاطرح یها، اقدام به اجرات آب در آبخوانیفکیت و یمکو حفظ  ایبا هدف اح(

 ها در طول برنامه شود.آبخوان یبخشتعادل یارسازهیغ یهاها( و طرحالبیاز س

  



 

 

 

 مدخالنینفعان و ذیت ذكمشار .1محور 

 سهم در  یمبناارزش آب بر یسازید درخصوص واقعیبرنامه بان یلوت. ایپا صورتبهبازار آب و تجارت آب  یریگلکش

ند عرضه و یل فرآیها جهت تسهلکتش یسازآب، فعال یعرضه و تقاضا ی، ترازنامه آب، رفع موانع حقوقیید نهایارزش تول

، ید)از نظر اقتصا چندمنظوره یاالک یکعنوان ، توجه به آب بهی، صادرات آب مجازیآب در بازار خصوص یتقاضا

 (.یطیمحستیزو  یاجتماع

 ز برنامه یآبر یهامنابع آب در سطح حوضه یفکیو  یمکالت کدر رفع مش یمردم یهاتکمشار یبا هدف توانمندساز

ت کج و جلب مشارینهاد؛ برنامه جامع آموزش، ترومردم یهاو سازمان ی، بخش خصوصی، پژوهشیز آموزشکت مراکمشار

 ه شود.یته یو آموزش یمشورت یهاارگاهک یو برگزار یاجتماع یهاهک، شبیمجاز یفضاها، ق رسانهیرا از طر یهمگان

  یورنه و بهرهیمنجر به مصرف به ت منابع آب، اقداماتیفکیت و یمکمردم در حفاظت از  لیبدیببا توجه به نقش 

 د.یشت( به عمل آک یجمله اصالح الگو)از یشاورزکدات یشتر از آب در تولیب

 اقتصاد آب .7محور 

 یشاورزکآب در بخش  یهامتیق یسازیارائه برنامه جهت واقع. 

 یشاورزک( در بخش یررسمیو غ یا توسعه بازار آب )رسمیل و کیتش. 

 یت مدبرانه آب مجازیرین برنامه مدیتدو. 

  الن( یترازنامه )به یالزم، جهت ته یهارساختیار و زکشور، سازوکمنابع و مصارف آب  یهاداده یسازپارچهیکبا هدف

الزم  یهارساختیار و زکربط سازویذ یهادستگاه یارکتواند با همیران میز آمار اکن ارتباط مرین شود. در اییآب تب

 د.ین نمایآب را تدو یه حسابداریجهت ته

 حات ، اقدام و اعمال اصالیشاورزکزان مصرف آب در محصوالت ین مییالزم جهت تع یهارساختیار و زکجاد سازویا

 .یو پرمصرف آب توسط وزارت جهاد کشاورز مصرفکم کیکبه تف یشاورزکالزم در ترازنامه گروه و اقالم محصوالت 

 اقدام شود. یمختلف انرژ یهالکد شیدر تول یترازنامه انرژ یمصرف آب، نسبت به بازنگر یبا هدف بهبود الگو 

 ن و مصرفیت تأمیریمد .5محور 

 ت دولت.یبا حما یاگلخانهشت کش و توسعه یافزا 

 ر آنها یدپذیدرصد منابع تجد 51ش از یه بک یزیآبر یهادر حوضه یشاورزک یا توقف توسعه اراضیت یمحدود

 ص داده شده است.یتخص

 ها.ص داده شده در حوضهیر تخصیدپذیل منابع تجدکپساب از  یش سهم بازچرخانیافزا 

 ت یریمد ینامتعارف و ارتقا یهامدرن، استفاده از آب یاریتوسعه آب، یورش بهرهیبا افزا یشاورزکاهش مصرف آب ک

 آب. نیتأم

 نده.یو ده سال آ یط فعلیشرا یمنابع و مصارف آب برا یه سند ملیته 

 افتیرمتعارف/بازیغ یهاآب .1محور 

 از  یتخط ری)نظ یو نهاد یحقوق یهانامتعارف با لحاظ نمودن مؤلفه یهات آبیریت و مدکیف مالیلکن تییتع

 .یمذهب -یر تعرفه استفاده از پساب( و فرهنگی)نظ یه آب(، اقتصادیتصف یاستانداردها

 و آموزش یپژوهش، فناور .4محور 

 از آب،  یورش بهرهیت دانش، افزایریشور با هدف توسعه مدکها در مسائل مرتبط با آب ت دانشگاهیاستفاده از ظرف

 شور.کت آب یریاز آن در مد یریگان بهرهکن و امینو یهایرصد فناور

 آموختگان، نسبت به شور به دانشک یفکیو  یمکاز یبدون توجه به ن یاز توسعه ناموزون آموزش عال یریجلوگ یبرا

 مختلف مرتبط با بخش آب اقدام شود. یهانهیدر زم یآموزش یازهایو ابالغ ن یی، شناسایبازنگر
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 یریگجهینت

ت بلندمدشور نسبت به متوسط کدشونده یه منابع آب تجدکانگر آن است یبت موجود بخش آب یوضع یبررس

درصد منابع آب  01شتر از یه بکدهد یافته است. عالوه بر آن آمار و ارقام نشان می یاهش معنادارک

شور و کدر  یسالکتداوم خش ینیبشینار پکن موارد در یشود. ایشور استحصال و مصرف مک دشوندهیتجد

شور، ک یآب یهابومستین رفتن زین بحران مانند از بیق ایاز وقوع بحران آب است. مصاد کیحا میر اقلییتغ

ت نامطلوب ینون وضعکار است. همکدر مورد آب قابل ذ یو بروز مناقشات محل ینیرزمیب منابع آب زیتخر

طلوب سخن به ت نامین وضعیاز ا یشتر از هر زمانیر بیاخ یهاست و در سالیده نیپوش یسکبخش آب بر 

شور در رابطه با ک ییو قضا یگذار، قانونییاجرا یهارد بخشکت عملیانگر عدم موفقین امر بید. ایآیان میم

ر کتوان به غالب بودن تفیبخش آب م یهااستیرد ناموفق سکن عوامل در عملیتربخش آب است. از مهم

ت بخش، عدم وجود یریمد یافزارنرم یمبان یارتقاد در یها، ضعف شدبرنامه یت بخش و اجرایریبر مد یاسازه

، عدم یمتول یهان دستگاهیب یساله، ناهماهنگتوسعه پنج یهامدت مدون و ارتباط آن با برنامهبلندبرنامه 

شور، نبود سند کت آب در یریها، سطوح نامناسب مدام برنامهکاح یم نظارت بر اجراسیانکوجود هرگونه م

م و یر اقلییو تغ یسالکط خشیها با شراق برنامهیو تطب یریپذها، عدم انعطافهمه بخشجامع آب مورد قبول 

، یصورت فعلبخش آب به یهااستیه با تداوم سکص اعتبارات، اشاره نمود. واضح است یط نامناسب تخصیشرا

شتر یاهش بکتوان به یجمله مار خواهد شد، ازکنده آشیاز بحران آب در آ یاشتر و ابعاد تازهیب یهاچالش

الشعاع قرار گرفتن و تحت یآب یهابومستین رفتن زیشور، از بک ییو غذا یت آبید امنیمنابع آب موجود، تهد

رند، یبخش آب مورد توجه قرار گ یهااستین سید در تدویه باک یاصل یرد. محورهاکشور اشاره ک یت ملیامن

ن و عرضه، یت تأمیریمدخالن، اقتصاد آب، مدینفعان و ذیت ذکشاردار، میمؤثر، توسعه پا یمرانکاز: ح ندعبارت

 و آموزش. یافت و پژوهش، فناوریرمتعارف/بازیغ یهاآب

 منابع و مآخذ

های مجلس شورای اسالمی، . گزارش بررسی تحوالت قوانین بخش آب و تأثیر آن بر منابع آب زیرزمینی، مرکز پژوهش1

 .1314، 14311دفتر مطالعات زیربنایی، 

های مجلس شورای اسالمی، دفتر مرکز پژوهش. جایگاه آب در برنامه ششم توسعه، 11درباره برنامه ششم توسعه: . 2

 .1314، 14586مطالعات زیربنایی، 

 .1314های زیرزمینی در کشور، وزارت نیرو، و آبآب روان های جوی،. گزارش آخرین آمار و ارقام ریزش3

 .1414اسالمی ایران در افق سال  انداز جمهوری. سند چشم4

 های کلی اصالح الگوی مصرف.. سیاست5

 های کلی اقتصاد مقاومتی.. سیاست6

 های کلی نظام درخصوص منابع آب.. سیاست0

.. راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور8



 اهمركز ژپوهش
لس شوراي اسالميمج 

 راهبرد مجلس دهم مسائل اساسی بخش آب و نقش مجلس شورای اسالمی عنوان گزارش:

 

 

 (آب و محیط زیست)گروه  ییربنایزمطالعات  :نام دفتر

 السادات عبدالمنافی، مهدی مظاهرینرجس :كنندگاننیه و تدویته

 جمال محمدولی سامانی مدیر مطالعه:

 محمدرضا محمدخانی، محسن صمدی :یعلم انناظر

 های زیربنایی و امور تولیدیمعاونت پژوهش :یمتقاض

 ــــــ: یتخصص راستاریو

 ــــــ: یراستار ادبیو
 

 

 :یدیلك یهاواژه
 . راهبرد1

 . مجلس دهم2

 . منابع آب3
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