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چکیده:
حسابداری آب علم نسبتا جدیدی است که به منظور سازماندهی و ارائهه االععهام مهطتبا بها ورودیهها و ماهارآ آب در
بخش های مختلف کشاورزی ،صنعت و شهطی و همچنین ارتباط آن با نوع ماطآ یا بههعبهارتی بههطهوری آب توسهعه داده شهده
است .کاری بسیار شبیه به آنچه در حسابداری مالی اتفاق میافتد .این علم جدید در حال حاضهط باهورم گسهتطده در بسهیاری از
حوضههای آبطیز دنیا در حال اجطا میباشد .با توجه به بحطان منابع آب در کشور متاسفانه تا کنون اقدامی اجطایی جهت الطاحی و
عملیاتی کطدن یک نظام ملی حسابداری آب صورم نگطفته اسهت .لهاا سهاانه شهاهد ههدر رفهت آب در بسهیاری از بخهشههای
مختلف کشور ،میزان بهطهوری پایین آب ،عدم هماهنگی و توازن بین ماهارآ و منهابع و فقهدان اسهتاندارد و رو

جهامع جههت

نظارم بط میزان بطداشت از منابع آب هستیم .بنابطاین استقطاریک نظام ملی حسابداری آب همانگونه که در بطنامه پیشنهادی وزیهط
محتطم نیطو نیز آمده است ،امطی مهم و ضطوری می باشد .در این راستا متن حاضط به اهمیت و ضطورم این مسهلله و ارائهه راهرهار
عملیاتی پطداخته است.

کلید واژهها :حسابداری آب ،بحطان آب ،مدیطیت منابع آب ،تااویط ماهوارهای ،سنجش از دور

بیان مسئله و ضرورت استقرار نظام حسابداری آب در کشور:
ازمه موفقیت در هط مجموعه و سیستمی ،بطنامه ریزی دقیق و مشخص کطدن ماارآ یا مخارج (ورودی ها و خطوجیها) و
در نهایت بهطه وری حاصل است .به عبارتی میتوان گفت ارزیابی عملرهطد و آگهاهی از نحهوه کهارآیی ههط سیسهتم و مجموعهه ای
مستلزم حسابطسی دقیق آن مجموعه است .این مهم در مسائل مطتبا با مدیطیت منابع آب و محیا زیست نیز صادق میباشد.
مدیطیت منابع آب یک موضوع اقتاادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و سیاسی است ،که در سالهای اخیط بها اهالش اساسهی
مواجه شده است و راهرارهای ارائه شده تا کنون ااره ساز نبوده است .یری از عوامل اصلی ایجاد بحطان آب در کشور نبود یک
ااراوب سازماندهی شده دقیق جهت ارائه االععام در خاوص اجزای مختلف بیعن آب و میزان آب ماطفی در ههط بخهش و
میزان قیمت نهایی آب و ارائه دستورالعمل های مدیطیتی با توجه به معحظام مختلف اقتاادی ،سیاسی و زیست محیطی است .به
عب ارتی میتوان بیان داشت هیچگونه سیستم منظم حسابداری آب در کشور وجود ندارد.
در حالی که اولین قدم جهت مدیطیت پایدار منابع آبی ،به تاویط کشیدن وضهعیت مهدیطیت موجهود بهه نحهو ی اسهت کهه
سؤاام مطبوط به عطضه و ماطآ منابع مختلف آب را نه تنها از دیدگاه مهندسی ،بلره از نظط اقتاهادی پاسهخگو باشهد .در ایهن
راستا رویرطد حسابداری آب با رو های مختلف جهت اجطای آن توسا محققین پیشنهاد و مورد اجطا قطار گطفته است.
حسابداری آب علم نسبتا جدیدی است که به منظور سازماندهی و ارائه االععام مطتبا با حجم فیزیرهی آب ،اقتاهاد آب،
معحظام اقتاادی تأمین آب و استفاده از آن مططح شده است .در واقع با حسابداری آب ،مقدار آب موجود و میزان ماطآ آن
در هط بخش مشخص می شود  .مشخص خواهد شد اه میزان از ماارآ مفید و اه میزان غیط مفید بوده ،همچنین میزان بههطهوری
آب ماطآ شده تعیین خواهد شد .کاری بسیار شبیه به آنچه در حسابداری مالی اتفاق میافتد.
اما متاسفانه تا کنون در کشور اقدامی جدی و یا حداقل اجطایی در این خاوص صورم نگطفته و سهاانه شهاهد ههدر رفهت
آب در بسیاری از بخش های مختلف کشور هستیم .حتی آمار و االععام دقیق در خاوص میزان ماارآ در هط بخش و تناسه
این ماارآ با منابع موجود وجود ندارد .تا جایی که حتی ساانه در بسیاری از گزارشام بیعن آب با مشرعم عدیده ای از قبیل
مشخص نبودن محل و نوع ماطآ (کشاورزی ،صنعت ،هدر رفت در کانهال هها ،تبخیهط و  )....حجهم زیهادی از منهابع آب کشهور
مواجه هستیم! به عبارتی میتوان بیان داشت در حال حاضط متخااان آب کشور به ااراوب مشتطکی که بتواند کاهش آب را بهه
گطوههای کاربط آب و مزایای آنها مطتبا کند ،دست نیافتهاند .فقدان االععام دقیق از میزان ورودیها و ماارآ در هط بخهش و
بهطهوری بخشهای مختلف باعث ایجاد سطدرگمی و تامیمگیطیهای اشتباه میشود.

در کل میتوا ن بیان داشت تا زمانی که نتوان به یک ااراوب و نظام واحد حسابداری آب در کشور دست یافت ،مشهرعم
بخش آب نیز روز به روز افزایش خواهد یافت .دقیقا مانند سازمانی که فاقد یک سیستم حسابداری مالی باشد .به احتمهال زیهاد در
آخط سال با کسطی بودجه مواجه خواد شد و بدتط از آن علت و محل کسطی نیز قابل پیگیطی و اقدام نخواهد بهود ،و در ایهن میهان
هیچ شخص و بخشی نیز مسلولیت را بطعهده نخواهد گطفت! بنابطاین ازمه مدیطیت پایدار منابع آب استقطار نظام حسهابداری آب
در سطح کشور میباشد.

نحوه استقرار نظام حسابداری آب :
حسابداری آب همانند هط نوع دیگطی از حسابداری مستلزم دستطسی به دادهها و االععام دقیق و به روز از میزان ورودیها
و خطوجیها یا ماارآ بخشها یا حوضههای مختلف آبی کشور میباشد .در واقع میتوان بیان داشت حسابداری آب یک سیسهتم
استاندار جمع آوری ،تجطیه و تحلیل و به روز رسانی االععام و داده های مطتبا با بخشهای مختلف منابع آب است.
مشرل اساسی در راستای اسقطار نظام حسابداری آب نحوه دستطسی به داده و االععام کافی و به روز بدین منظور است .در
این راستا استفاده از داده های سنجش از دور تنها راه محاسبه دادهها و االععام مورد نیاز حسابداری آب قبیل بارنهدگی ،تبخیهط و
تعطق ،رالوبت خاک ،میزان تغییطام ذخیطه آب زیطزمینی ،کاربطی اراضی ،سطح زیط کشت و میزان تولیهد محاهول و بههطه وری
در هط بخش میباشد.
امطوزه ماهواره های سنجش از دور گوناگون و متعددی در مدار زمین قطار داده شده اند کهه ههط یهک از آنهها بسهته بهه نهوع
ماموریت خود داده مورد نیاز پایش یک یا اند پارامتط خاص محیطی و اقلیمی را تولید میرند .بط همین اسهاس سهازمان هوافیهای
ایاام متحدهی آمطیرا از  02سال پیش پطوژه ای را بها نهام ) EOS (Earth Observation Satellitesآغهاز نمهود و در ایهن
راستا تا کنون نزدیک به  42ماهواره ی سنجش از دور را به فیا ارسال کطد ،که باورم پیوسته و مرانمند زمین را پهایش میرننهد.
بنابطاین با در اختیار داشتن دادههای ارزشمند ماهوارههای مختلف مشاهدهگط زمین و با اعمهال الگهوریتمهها و رو ههای پهطداز
میتوان اقدام به تهیه تمامی االععام مورد نیازسامان ه حسابداری آب نمود .همچنین با توجه به موجودیت ایهن داده ههها بهطای یهک
دره زمانی بلند مدم (از حداقل  02سال پیش تا کنون) امران حسابطسی و ارزیابی منابع آب در یهک دوره بلنهد مهدم گاشهته بهه
منظور بطرسی تغییطام در بخشهای مختلف و اعمال سیاستهای صحیح مدیطیتی بطای آینده نمود.
خطوجی نهایی این الطح ارائه سامانه ای است که در آن به صورم بطخا امران دستطسی به موارد زیط را فطاهم میرند .شایان ذکهط
است ععوه بط موارد زیط امران محاسبه سایط ماارآ و ورودی ها با جزئیام بیشتط نیز فطاهم خواهد آمد.
 محاسبه صورم میزان ورودی ها و ماارآ آب در هط بخش

 صورم جطیانهای فیزیری آب
 تعیین موجودی آب تجدیدپایط و میزان آب بطداشت شده از منابع آبی کلیدی کشور
 نقشه تبخیط و تعطق واقعی و پتانسیل و بارندگی هفتگی ،ماهیانه ،فالی و سالیانه
 نقشه های به روز کاربطی اراضی
 نقشه عملرطد واقعی و بالقوه و نقشه کاستی عملرطد محاول
 نقشه بهطه وری آب
 تعیین بیعن آبی حوضه های آبطیز و میزان آب ماطفی مفید و غیط مفید در هط بخش

پی آمدهای استقرار نظام حسابداری آب:
 ارائه گزار

های بطخا از وضعیت آبی حوضههای آبطیز کشور و میزان ماطآ در هط بخش

 تعیین بهطه وری آب و حطکت و بطنامه ریزی جهت افزایش آن
 دستیابی به حاکمیت عادانه ،شفاآ و پایدار آب
 حطکت به سوی قیمت گااری مناس

آب و تعیین حقابهها با رویرطدهای اجتماعی-اقتاادی ،زیست محیطی

و سیاسی
 ایجاد هماهنگی بین سازمانهای مختلف کشور ( به ویژه وزارم نیطو ،وزارم جهاد کشاورزی و سازمان محیا
زیست) در خاوص مدیطیت یرپاراه منابع آب

