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 چکیده

جمعیت و  باشد.در هر جامعه می اجتماعی اقصادی و جزو الینفک توسعه، آبمنابع طبیعی و به ویژه 

منابع طبیعی هیچ رشدی نداشته و با افزایش مصرف،  کنند، در صورتیکه نیازهای انسانی به طور مداوم رشد می

تواند و به دنبال آن مدیریت اشتباه و استفاده نادرست، می درک نادرست از منابع آبی یابند.کاهش نیز می

بی و آثار غیرقابل جبران بر ذخایر کشور شود. در نتیجه مطالعه دقیق و مدیریت صحیح باعث فشار بر منابع آ

در  توسعه بلند مدت جامعه را تضمین کند.تواند از توسعه بیش از حد منابع جلوگیری کرده و منابع موجود، می

 ود، پیشنهاد شود.بهبود وضعیت موجهایی برای حلاین متن سعی شده تا سیستم مدیریتی کشور بررسی و راه

 ، ابزارهای مدیریتیمدیریت جامع، منابع آب :هاکلید وازه

 

 مقدمه -0

، ناچار به مدیریت صحیح منابع های زندگیرشد اقصاد، افزایش جمعیت و باال رفتن استانداردامروزه جوامع با 

سعه منابع آبی دیگر جوابگوی تو ب از اهمیت بیشتری برخوردار بوده وباشند. در میان منابع طبیعی، آطبیعی خود می

  ها نیست.افزون کشورنیازهای روز

های کشاورزی، صنعت و شرب، برداشت و مصرف آب تا طی تحقیقات انجام شده، با درنظر گرفتن تمام بخش

به چرخه هیدرولوژی دیگر مصرف آب یعنی آبی که در اینجا، درصد افزایش خواهد یافت.  52و  52به ترتیب،  5302سال 

در نتیجه، با توجه به قرارگیری کشور در اقلیم خشک، اگر منابع آبی به درستی مدیریت نشوند، در آینده  .[1] گرددنمیبر

 بار کمبود منابع باشیم.نزدیک باید منتظر آثار به شدت زیان

ی هایک مدیریت صحیح بر منابع آب، باعث رسیدن به رشد و توسعه به صورت همزمان و پیشگیری از بحران

 .[5] خواهد شد محیطی و اقتصادیانسانی، زیست
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  بحث و نتایج -2

متر( جزو مناطق خشک و میلی 033متر در سال، به نسبت میانگین جهانی )میلی 523ایران با  میانگین بارندگی   

، ساالنه مربعکیلومتر 1033333بیش از  یمساحتبطور کلی ایران با این مقدار بارندگی کم در  شود.کم باران محسوب می

 2333میلیون نفر، چیزی در حدود  53کند، یعنی با احتساب جمعیتی بالغ بر مکعب باران دریافت میمیلیارد متر 033حدود 

بارندگی برای هر نفر در سال است. به عبارت دیگر اگر دو بحث تلفات آب و مدیریت صحیح حل شود  مکعب سهممتر

مسئله اصلی که امروزه تمام نقاط کشور را درگیر کرده است، اشته باشد، در صورتیکه نباید مشکلی برای منابع آبی وجود د

 .[0ذخیره منابع آبی است ] کاهش قابل توجه

تبعات منفی  کارشناسی در مورد مسائل آبی،در شرایط حساس کنونی کشور، هرگونه تصمیم عجوالنه و بدون 

های شمال و جنوب به ز آن، انتقال آب دریاتر اسازای و مشکلحوضهین انتقال آب بزیادی به بار خواهد آورد. برای مثال 

بعد از اجرای آن، هم شک در آینده کوتاهی ، طرحی است که بیهاستکه چندیست بر سر زبان مناطق مرکزی کشور

مانند  ایههای انتقال آب بین حوضطرح م مشکالتی در مقصد خواهد شد.زیست واکوسیستم مبدأ و همحیط باعث تغییر

وجود خواهد آورد که مدت عمل کرده و بعد از آن مشکالت جدیدتر و بزرگتری در هر دو حوضه بهیک مسکن کوتاه

 نیازمند تجدید نظر است.

سخنان وزیر محترم نیرو در مورد تغییر رویکرد از مسئله دیگر در مورد تغییر رویکرد مدیریتی کشور است، 

جا و تحسین برانگیز است، اما در این بین، در دستور کار قرار گرفتن استفاده از آب بسیار به منابعتوسعه منابع به مدیریت 

 تناقض دارد. و ... با این تغییر رویکرد ای، انتقال آب بین حوضهبه راه انداختن نهضت سدسازی در کشورهای ژرف، آب

از جانب مسئولین است  آبی کشور حرانشود، اظهار نظرها درمورد بمشکلی که باعث تشدید وضعیت موجود می

اما با فراهم کردن آب مصرفی مردم به هر نحو، اعتماد  ،گویندکه همواره از احتمال کمبود آب در فصول خشک سخن می

هرچند یابد. در نتیجه ها کاسته شده و رغبت ملی برای بسیج شدن برای مدیریت مصرف کاهش میمردم نسبت به این گفته

بندی آب، نه تنها اثر مثبتی رویه در مورد کمبود و جیرهبی الزم و ضروری است، اما هشدار و انذار و هشدارها این اظهارات

 ندارد بلکه باعث کم اهمیت شدن موضوع خواهد شد.

گذاری باشد. قانونکشور از بحران آبی موجود، تصحیح سیستم مدیریتی منابع آب می تنها راه بیرون رفت  

یک چهارچوب سازمانی برای اجرای دقیق قوانین و بکارگیری ابزارهای مدیریتی صحیح، الزمه یک درست، ایجاد 

 های مدیریتی آورده شده است.هایی در قالب ابزارحل. در ادامه، راه[5] مدیریت جامع در منابع آبی است

 

 های مدیریتی()ابزار و پیشنهادات راه حل ها 2-0

 

 ع منابعهای مدیریت جامابزار 2-0-0
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-اولین و اصلی ترین قدم برای تصحیح سیستم مدیریتی، ایجاد یک مدیریت جامع و همه جانبه بین تمام قسمت

. برای احقاق این طرح، تشکیل شوری ارتباطی با نمایندگانی از وزارت نیرو به عنوان [5] باشدهای درگیر در مسئله می

به  کننده و سازمان حفاظت محیط زیست ضروری است.ن مصرفکننده منابع، وزارت جهاد کشاورزی به عنواتأمین

 برد.ای شده و کارایی نظام مدیریتی را باال میجزیرهها باعث جلوگیری از اقدامات اشتراک گذاشتن اطالعات بین سازمان

 تواندای اقدامی بسیار ضروری است. یک استان میتبدیل مدیریت استانی به مدیریت حوضهدر مرحله بعد، 

تواند در چند استان گسترده شده باشد، هر حوضه یک حوضه آبریز بزرگ می ل چندین حوضه آبریز کوچک باشد، یاشام

تواند مجموعه این خصوصیات را آبریز خصوصیات هیدرولوژی مخصوص به خود را دارد و یک مدیریت استانی نمی

 لحاظ کند.

 

 های ارزیابی منابعابزار 2-0-2

ر دهد با اینکه میزان بارندگی در کشور دنشان می ،در سال در ایران مکعبمتر 2333به میزان وجود سرانه آب   

تلفات زیاد آب در لذا مشکل اصلی، ، اما به نسبت جمعیت مقدار مناسبی است. باشدمقایسه با میانگین جهانی کم می

ن از منابع و به تبع آن ایجاد مشکل و کمبود در نتیجه استفاده نامتواز عدم شناخت کافی منابع آب وهای مختلف و بخش

 آب است.

، در نتیجه استفاده از منابع آبی باید [0] باردایران در کمتر از یک چهارم سطح کشور می هایاز  باران درصد 02  

فات آب و گیری تلهای سطحی، اندازهگیری جریانهای هیدرومتری و اندازهایستگاه متناسب با توزیع بارش باشد. ایجاد

هایی های پایش سطح ایستابی از مهمترین ارزیابیهای اصلی و فرعی و شبکهها، تعیین ذخیره آبخوانمیزان تغذیه آبخوان

بر  های قانونی()چه در ارزیابی منابع و چه در نظارت کنترل دولت است که باید بصورت ماهانه و حتی روزانه انجام شود.

 کند.، که این خود بستر سواستفاده از این منابع را فراهم میایر منابع بسیار پایین استس منابع آب زیرزمینی به نسبت

 

 های تحول در جامعهابزار 2-0-9

گذاری بوده اند. مهمترین راهبردی که در این موضوع باید تحول در جامعه و فرهنگسازی همیشه مقدم بر قانون  

مومی نسبت به مسئله و درگیر شدن همه مردم در مسئله پیش روست. اگر پیش گرفته شود، متقاعد کردن مردم و آگاهی ع

سازی و متقاعد کردن مردم صورت نگیرد موفق نخواهد بود و بحث افزایش قیمت آب نیز در میان باشد، تا زمانیکه زمینه

 باعث نارضایتی عمومی خواهد شد.

گیرد، باید توجه وه بر تولیدات رادیویی و تلوزیونی که امروزه نیز صورت میدر مورد فرهنگسازی عمومی، عال  

های فرهنگی، مانند ساخت متن های اجتماعیو شبکه بسیار جدی بر فضای مجازی مبذول داشت. تکیه بر فضای مجازی

وه بر اینکه از لحاظ اقتصادی ها به صورت گسترده عالهای کوتاه، استیکرهای هشداردهنده، پوسترها و ... و انتشار آنفیلم

 تواند نتیجه بسیار مثبتی در مدیریت اذهان عمومی بگذارد.به صرفه است، می
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-در بحثتواند در مشارکت عمومی همه مردم های عمومی به صورت استانی و مستمر نیز میبرگزاری فراخوان  

یاس کوچک و استانی دعوت و استقبال شود، عزم ملی های مدیریتی اثر مثبتی داشته باشد. وقتی از نظر عموم مردم در مق

 در درگیری با مسائل افزایش پیدا خواهد کرد.

 

 و اقتصادی گذاریهای قانونابزار 2-0-4

گذاری صحیح ابتدا باید ابزارهای ارزیابی منابع به درستی اجرا شده و منابع موجود و مصرف کنندگان برای قانون

هری( به صورت کامل شناسایی شوند، سپس پاسخ منابع در دسترس، در مواجهه با تقاضا، )اعم از صنعتی، کشاورزی و ش

ها و ظرفیت منابع، آب های مختلف بر حسب نیاز آنتوان به بخشدر حجم هر آبخوان تخمین زده شود؛ آنگاه می

 .[5] تخصیص داد

های نظارت در مورد برخورد با چاهتشدید  تر است.گذاری مهمنظارت بر اجرای قوانین تخصیص آب، از قانون

وجود دارد، اما اجرای آن در در کشور باشد. امروزه این قانون غیر مجاز عامل بسیار مهمی در کنترل حجم مصرفی می

 شود.خیلی از موارد جدی گرفته نمی

قیمت آب و  افزایش از نظر اقتصادی، در حال حاضر قیمت آب در کشور با مقدار واقعی آن فاصله زیادی دارد.

تواند هشیاری مردم را افزایش دهد. بدیهی است تغییر نظام های بیشتر از حد مجاز، میهمجنین اعمال جریمه بر مصرف

  .انجام شودسازی عمومی گذاری باید اوال تدریجی باشد و ثانیا همراه با فرهنگسازی مناسب و آگاهقیمت

 

 ورزیکشاطور ویژه در به های مدیریتیابزار 2-0-5

باعث از لحاظ کمیت های صنعتی و به ویژه کشاورزی با اینکه باید در نظر داشت که تخصیص یارانه به بخش

های دولتی به یک میزان معقول، آورد. با کاهش یارانهرا پایین می هاکارایی و بازده آن شود اماها میپیشرفت این بخش

 شوند.وفق دادن خود با شرایط موجود میوری و ، ناچار به افزایش بهرهو کشاورزی صنایع

 درصدی از مصرف آب کشور، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 25با سهم  بخش کشاورزی

های های غیر مجاز و عدم نظارت کامل بر چاهای که در بخش کشاورزی وجود دارد، وجود چاهمسئله عمده

برداری است، نه حق تقاعد کند که حق هر فرد از منابع آبی، حق بهرهباشد. سیستم مدیریتی باید بتواند مردم را ممجاز می

ابزارهای تحول در جامعه آماده شوند و در مرحله  باید اذهان عمومی با مالکیت. برای حاکمیت این باور در بین مردم، ابتدا

 اکم شود.در استفاده منابع آبی ح سیستم جدیدی، جدید برداریبعد با تصویب و اجرای قوانین بهره

[. در 5آبی است ] منابعبرداری از دار برای بهرههای مدتاعطای پروانهمثالی از قوانین جدید در این بخش، 

دار تبدیل شوند، بطور طبیعی، مصرف آب کاهش و برداری مدتصورتیکه مجوزهای دایمی مالکیت، به مجوزهای بهره

 یابد. بازدهی افزایش می
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که باعث کنترل  .های آب است، نصب کنتورهای هوشمند برای چاهدارمجوزدهی مدتنکته قابل توجه در کنار 

ها وجود های استانایهای اخیر، این کنتورها در دستور کار آب منطقهدر سال شود.ها میحجمی و زمانی استفاده از چاه

 علومی کنار گذاشته شد.داشت اما به دالیل نام

رت متناسب با آب و هوای منطقه انجام شود، در کشور ایران که تبخیر باالیی بحث تغییر شیوه آبیاری باید بصو

بهترین شیوه آبیاری برای شرایط کشور، آبیاری قطره ایست.  کند.دارد، آبیاری بارانی توجیهی نداشته و مشکلی را حل نمی

باعث  آبیاری تحت فشار،هرچند ندارد. ای اما مدرنیزه کردن کشاورزی به تنهایی بدون نظارت بر نوع و مقدار کشت، فایده

اما در بسیاری موارد در کشور، آب مازاد، صرفه جویی نشده و صرف گسترش همان  ،شودکاهش مصرف آب می

 .گرددبر هستند، میبازده و پرآبمحصوالت، که بعضا کم

ورزی از کشور اهای مجازی است که توسط صادرات کشنکته قابل توجه دیگر در بخش کشاورزی، مسئله آب

جات، مثل هندوانه، خربزه، جات و صیفیبر، اعم از میوهشود. به عنوان مثال، کاشت و صادرات محصوالت پرآبخارج می

های مرکزی ایران، هیچ توجیهی ندارد. راهکار اصلی ها در بخشزمینی، ... در شرایط موجود و آن هم کاشت آنسیب

آب و هوای هر منطقه است. سرمایه گذاری روی محصوالت کشاورزی بومی هر  های جایگزین و متناسب بایافتن کشت

 تر است و هم از لحاظ حفظ منابع آبی.استان، هم از لحاظ اقتصادی به صرفه

 

 صنعتطور ویژه در های مدیریتی بهابزار 2-0-5

رود، بلکه از دست می به راحتیامروزه ها، یک منبع مهم آبی است که نه تنها پساب کارخانهدر بخش صنعت، 

جویی ها، باعث صرفهپساب (Reuseشود. ارایه تسهیالت دولتی برای استفاده مجدد )زیست نیز میباعث آلودگی محیط

ها که شامل فرآیندهای جداسازی در بسیاری از موارد تصفیه اولیه پساب کارخانه قابل توجهی در بخش صنعت خواهد شد.

دهد، در نتیجه از لحاظ اقتصادی غیر قابل توجیه باشد،کافی است و آب با کیفتی به دست میفیزیکی و شیمیایی ساده می

 .[1] نیست

های سردکننده با کارایی باالتر باعث کاهش مصرف از سیستم استفاده برای ارایه تسهیالت به همراه الزام صنایع

، است رایجکه امروزه ( Once-throughجهته ) های سردکننده یک. بکارگیری سیستمشودطور کلی انرژی میآب و به

( کمترین مصرف آب را Dryهای سردکننده خشک )کارایی باال ولی مصرف آب بسیار زیادی دارند؛ در مقابل، سیستم

 [.1] های دولت اندباشند، اما هزینه زیادی داشته که مستلزم کمکدارا می
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. مدیریت در وجود ندارد جز تصحیح سیستم مدیریتی موجود هیبرای خروج از وضعیت بحرانی کشور، را

بایستی تمام ابزارهای  وفقیت در رسیدن به یک مدیریت یکپارچه،و برای م مقیاس کالن باید یک مدیریت جامع باشد
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رای انجام و اج که بیشتر از همه اهمیت دارد، ن اجرا شود. اما در این میان آنچهمدیریتی ذکر شده به صورت همزما

 باشند.ابزارهای مدیریت جامع، ابزارهای ارزیابی منابع و ابزارهای دخیل در بخش کشاورزی می

تشکیل شوری ارتباطی بین وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت بطور کلی، در بخش مدیریت جامع، 

منابع موجود، و در بخش کشاورزی،  ارزیابی ایجاد یک سیستم پایش قدرتمند برای زیست، در بخش ارزیابی منابع،محیط 

دار و نصب کنتورهای هوشمند، اقدامات ضروری های مدتهای آبیاری، اعطای پروانهتصحیح الگوی کشت و سیستم

 ها پرداخته شود.باید به آنمنابع آبی و خروج از بحران هستند که برای کنترل 
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