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 ششاز ویپست  1صفحه 

 

  مبانی (1

شده توسط  ریزی ابالغ در حد آب قابل برنامهمحدود کردن مصارف آبي  کمهای سازگاری با  هدف کالن برنامه

میلیارد متر مکعب کاهش مصووب   11وزارت نیرو و کاهش برداشت از منابع آب زیرزمیني برای دستیابي به 

 در برنامه ششم است. 

 

 پیش نیازهای سازگاری با کم آبی، ایجاد شفافیت و یک درک مشترک در همه ذینفعان از موارد زیر است:  
 

 موجود و ساختار الزم برای پایش بهنگام آن  منابع آب 

   برداری از منابع آب  بهرهموجود وضعیت 

 هوا و   ها، دریاچوه  ودخانهربرداری است تا بتوان منابع آب زیرزمیني،  چه مقدار از منابع آب قابل بهره

 (ریزی و بیالن استناد به مستنداتي مثل آب قابل برنامه)با ها را حفظ کرد  تاالب

  شده  ذینفعان از منابع آب تخصیص دادهسهم 

 های کاهش تخصیص آب که برای دستیابي به پایداری منابع آب الزم است برنامه و زیرساخت. 

 

 آبی مستلزم توجه به نکات زیر است: پارادایم جدید سازگاری با کم
 

 و آبوي   کوم های استاني بایستي در مورد تعاریف و مباني سازگاری بوا   های عضو کارگروه همه دستگاه

 ( اتفاق نظر داشته باشند. 1شده در پیوست  علل بروز آن )به شرح ارائه

 صورت تمرکز ه ای استفاده شوند )و نه تک بعدی ب میان رشته -کارهای چند انضباطيورویکرد و ساز

 ای(  بر ابعاد فني و یا  سازه

  های صحیح اتخاذ شووند )کمبودهوای اطالعوات در برناموه      مبنای شواهد معتبر و دادهتصمیمات بر

 تکمیل و اصالح فوری قرار گیرند(

 اساس اصول مدیریت نتیجه محور  )برگرایي مورد توجه باشد نه اقدام محوری  نتیجه– RBM -   بوه

 (2شرح ذکرشده در پیوست 

 آبي بلي با روکش و عنوان جدید سازگاری با کماجتناب از تداوم کارهای غیرموثر و غیراثربخش ق 

 آبي تاکید ویژه بر اصول آمایش سرزمین با هدف سازگاری با کم 

 شناسي راهکارهای ناموفق شده، انعکاس شفاف دستاوردها و آسیب ارزیابي اقدامات انجام 

 است.های اجرایي و بررسي اثرات جانبي زیربنای سازگاری  ایجاد هارموني در اهداف دستگاه 
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 به کارگروه ملی  آبی  کمهای سازگاری با  نحوه ارائه برنامه (2

استان را پس از هماهنگي آبي  کم، برنامه سازگاری با (حفاظت منابع آب)شورای  های استاني سای کارگروهؤر

 نمایند:  ارسال ميآبي  کمهای عضو در قالب دو مستند زیر به دبیرخانه کارگروه ملي سازگاری با  با سازمان

 استان آبي  کمو برنامه پیشنهادی سازگاری با  گزارش اقدامات 

  آبي  کمفایل پاورپوینت ارائه برنامه در جلسه کمیته تخصصي کارگروه ملي سازگاری با 

 های گزارش و فایل فوق الذکر تشریح شده است.  سرفصل ،در ادامه

 
 آبي  كمهای گزارش اقدامات و برنامه پیشنهادی سازگاری با  ( سرفصل1–2

هوای ایون    شود. عناوین پیشنهادی بخش گزارش حاوی دو فصل است که به شکل خالصه مدیریتي تهیه مي

 فصول به شرح زیر است: 

 
 موجود تیفصل اول( شناخت وضع

 شده مشاهده راتییو منابع و مصارف آب و تغ يکیدرولوژیه ،یيآب و هوا ،یيایجغراف طیشرا اتیکل  

 ریساله اخ 22مصارف مختلف در طول دوره  یآب برا نیو تام دیروند تول يبررس  

 ریساله اخ 22مصارف آب در طول دوره  راتییروند تغ يبررس  

 آب يفاضالب و بازچرخان هیتصف تیآب شرب و وضع نیتام تیوضع يبررس  

 ندهیآ تیوضع ينیب شیها و پ ها، مسائل و چالش فرصت انیکالن از وضع موجود، ب لیتحل 

 یاضطرار یها برنامه یبه اجرا ازیدر صورت ن یجار خاص سال طیشرا 

 
 آبي  كمبا  یسازگار یفصل دوم( گزارش اقدامات و برنامه استان برا

 موجود یها عوامل موثر در چالش لیتحل  

 و  یا سوازه  یهوا  طورح  کیو موجوود )بوه تفک   یهوا  دردست اجرا و آثار آنها در رفع چوالش  یها طرح 

 (يتیری/مدیافزار نرم

 آب مرتبط با استان يعال یاقدامات در مورد مصوبات شورا گزارش 

 هوا و   دسوتگاه  ریدر استان و نحوه تعامل با ساآبي  کمبا  یبرنامه سازگار نیتدو یاقدامات برا گزارش

  ها و دانشگاه يبخش خصوص یها تیاستفاده از ظرف

 مصورف در   تیریتوان مود  نانهیب واقع يابیبا توجه به ارز يو کم يو اهداف کل یشنهادیپ یراهبردها

  مختلف یها بخش

 بوا منوابع   مصوارف مختلوف    نیتوام  یبورا  کیو ( به تفک1931 انی)تا پا یها و اقدامات اضطرار برنامه

  یا رسازهیو غ یا سازه کیبه تفک يابالغ یاعتبار
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 بوا منوابع   برناموه هفوتم(    یبرنامه ششم( و درازمدت )تا انتها انیمدت )تا پا انیها و اقدامات م برنامه

شامل موارد مرتبط با مصوبه تشکیل کارگروه ملوي   یا رسازهیو غ یا سازه کیبه تفک موجود یاعتبار

 نظیر موارد زیر: 

o با ذکر مورد مشخص اریاخت ضیتفو ایو  يدرخواست هماهنگ  

o آب،  يعوال  یشوورا  ،يبا کم آبو  یسازگار ياخذ مصوبه در سطوح کارگروه مل یبرا هایشنهادیپ

  :ریموارد ز رینظ یشنهادیقانون با اشاره به سوابق و متن پ ایو  رویدولت، وزارت ن اتیه

 و بهبود اشتغال در استان یور بهره شیبا هدف افزا صیتخص رییتغ  

 دیبر جد آب عیصنا سیدر مجوز تاس یبازنگر درخواست 

o بوه   يمنابع مال نیمصرف آب با ذکر نحوه تام تیریمد ای نیتام یبرا يلیتکم یها پروژه ای رحط

  :ریموارد ز ریمدت و بلندمدت نظ انیم ،یاقدامات اضطرار کیتفک

 آب رمجازیغ یها آب و کاهش برداشت يحجم لیتحو  

 دردسوت   یهوا  موجود و سدها و شوبکه  یها از سدها و شبکه یبردار در برنامه بهره یبازنگر

  اجرا

 آب يبازچرخان  

 یدر مورد الگوو  یساز در مصرف آب و فرهنگ یيجو صرفه یها در مورد روش يبخش يآگاه 

 مصرف آب

 استان میبا منابع آب و خاک و اقل یآب طلب و سازگار کم اهانیکشت به گ یالگو رییتغ 

 (2الحاق  22ه ماد ی)اجرا هیو جذب سرما نفعانید یمنابع آب با همکار يمشارکت تیریمد 

 سوبز و خودمات    یمصوارف آب فضوا   یدرصود  92سبز و برنامه کاهش  یفضا یالگو رییتغ

  یشهر

 مصارف آب شیپا یها سامانه یارتقا  

 در استان هستندآبي  کمبا  یتمام که در تناقض با برنامه سازگار مهین یها در طرح یبازنگر  
 آب در مزرعوه و کشوت    تیریمود  یهوا  اصوالح روش  قیو از طر یمصورف آب کشواورز   کاهش

  یا گلخانه
 

 های فایل پاورپوینت ارائه برنامه سازگاری در جلسه كمیته تخصصي   ( سرفصل2–2

هوای ایون    شود. عناوین پیشنهادی بخش گزارش حاوی دو فصل است که به شکل خالصه مدیریتي تهیه مي

 فصول به شرح زیر است: 
  و مطابق با جدول الف ریمنابع و مصارف آب استان شامل موارد ز یمایبخش اول( س

 یزیر و آب قابل برنامه ریپذدیآب تجد منابع 

 يطیمح ستیز یها آبه حق نیتام تیوضع   
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 بزرگ  عیصنا کیشرب و بهداشت، صنعت )به تفک کیبه تفک يمختلف از آب مصرف یها بخش سهم

 یمشخص شود(، فضوا  کیبه تفک التیو ش یدامپرور ،ي)سهم زراعت و باغبان یو کوچک(، کشاورز

  یسبز و خدمات شهر

 منابع یداریپا نیتام یبرا ازیکمبود آب مورد ن زانیم 

 يفیک یدهایمنابع آب در معرض تهد زانیم 

 

 

 سیمای وضع موجود منابع و مصارف آب استان -جدول الف 

 مطالعاتي و تعداد دشت های ممنوعه  های تعداد محدوده
 

 متوسط ساالنه منابع آب تجدیدپذیر سطحي )م.م.م.( حجم
 

 متوسط ساالنه منابع آب تجدیدپذیر زیرزمیني )م.م.م.( حجم
 

 آب زیرزمیني )م.م.م.( متوسط حجم کسری ساالنه مخازن
 

 آب زیرزمیني )م.م.م.( حجم کسری تجمعي منابع
 

 ها )م.م.م.( ها و تاالب کسری ساالنه دریاچه متوسط حجم
 

 ها )م.م.م.( ها و تاالب حجم کسری تجمعي دریاچه
 

 ریزی )م.م.م.( برنامه حجم آب قابل
 

 محیطي استان )م.م.م.( های زیست آبه حجم ساالنه حق
 

 های زیست استان )م.م.م.( آبه کمبود در تامین حق میزان
 

 سهم بخش کشاورزی از کاهش برداشت )م.م.م.(
 

 منابع آب در معرض تهدیدهای کیفي )م.م.م.( حجم
 

 آب شرب/صنعت/کشاورزی )م.م.م.( احجام ساالنه مصارف
 

 منابع آب ورودی به و خروجي از استان )م.م.م.( حجم
 

 
 آبي  كمبا  یسازگار یشنهادیبرنامه پ نیشده و نحوه تدو بخش دوم( گزارش اقدامات انجام

 آنها ياثربخش زانیو م یجار در سال شده انجام یاقدامات اضطرار سرفصل 

 به آبي  کمبا  یانتظار آنها در سازگار دردست اجرا و آثار مورد یها کالن از پروژه یبند دسته(

 (يتیری/مدیو نرم افزار یا سازه کیتفک
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 از  یریگ بهره زانیبرنامه و نحوه و م هیته ندیو فرآ يکارگروه استان یاز نحوه تعامل اعضا يگزارش

 یبرنامه سازگار نیها در تدو و دانشگاه ينخبگان بخش خصوص تیظرف
 

   آن يو اثربخش یشنهادیپآبي  كمبا  یبخش سوم( برنامه سازگار

 :از آنها کیدر مورد هر  ریو اطالعات ز یشنهادیپ یها طرح فهرست

 عنوان 

 هدف 

 ازیمورد ن زمان  

 يردولتیمشارکت بخش غ کردیآن با رو نیو نحوه تام ازیمورد ن يمال منابع 

 همکار یو نهادها یدستگاه مجر نیب تیمسئول میتقس نحوه 

 مشخصات کلي برنامه سازگاری شامل موارد زیر: 

 ی برنامه اجرا یبند زمان 

 يآب با کم یدر سازگار یشنهادیمورد انتظار برنامه پ يکل اثربخش زانیم 

 برنامه به طور کامل یدر منابع آب در صورت اجرا یداریبه پا يابیدست یمورد انتظار برا زمان  

 اطالعات ذکر شده در جدول ب 

 

 آبی ی سازگاری با کمشنهادیبرنامه پ اتکلی  –جدول ب 

 کاهش برداشت از منابع آب زیرزمیني که در برنامه سازگاری پیشنهاد شده است )م.م.م.(. میزان
 

 که در برنامه سازگاری پیشنهاد شده است )م.م.م.(.  میزان کاهش برداشت از منابع آب سطحي
 

 سهم بخش شرب شهری و روستایي از کاهش برداشت )م.م.م.(
 

 سهم بخش صنعت از کاهش برداشت )م.م.م.(
 

 سهم بخش کشاورزی از کاهش برداشت )م.م.م.(
 

 های زیست محیطي )م.م.م. و %( آبه و درصد بهبود تامین حق میزان
 

 فضای سبز و خدمات شهری )م.م.م. و %( درصد کاهش مصرف آبمیزان و 
 

 مدت برنامه )سال( به اهداف میان زمان مورد نیاز برای دستیابي
 

 )سال( زمان مورد نیاز برای دستیابي به اهداف بلندمدت برنامه
 

غیردولتوي،  گوذاری بخوش    اعتبارات مورد نیاز به تفکیک منابع عموومي موجوود، اسوتاني، سورمایه    

  تسهیالت خارجي و داخلي )میلیارد ریال(

 



 ششاز ویپست  6صفحه 

 

 های سازگاری و نظارت بر اجرای آنها   زمان بندی ارائه و فرآیند بررسی و تصویب برنامه (3

 یسازگار یها ارائه برنامه یبند زمان

 یهوا  تیو از ظرف یریو گ دستورالعمل، هر استان بوا بهوره   نیا افتیماه پس از در کیتا حداکثر  ستا یضرور

هوا و موسسوات    متخصص و خبرگوان دانشوگاه   يبخش خصوص یها تیاز ظرف یریگ عضو و بهره یها سازمان

بوه   بیتصوو  یبرا ،يدر کارگروه استان بیاقدام نموده و پس از تصو یبرنامه سازگار هینسبت به ته ،يپژوهش

 .دیارسال نما يکارگروه مل رخانهیدب

 

 یسازگار یها برنامه بیو تصو یبررس ندیفرآ

 آبي  کمبا  یسازگار يکارگروه مل رخانهیبه دب یارسال گزارش اقدامات و برنامه سازگار 

 يکارگروه مل رخانهیتوسط دب یاقدامات و برنامه سازگار يبررس  

 يتخصص تهیعضو کم یبه دستگاه ها یگزارش اقدامات و برنامه سازگار ارسال  

 بوا حضوور    يکوارگروه اسوتان   ریتوسط دب يتخصص تهیدر کم یگزارش اقدامات و برنامه سازگار ارائه

 استاندار

 يتخصص تهیاقدامات و برنامه در کم دییو تا يبررس  

 ياقدامات و برنامه در کارگروه مل بیو تصو يبررس  

 اجرا   یبرنامه به استاندار برا ابالغ 

 

 یسازگار یها برنامه ینظارت بر اجرا

 ینظوارت بور حسون اجورا     فوه یحفاظوت منوابع آب اسوتان، وظ    یشوورا  سیاستانداران به عنوان رئ 

  .مصوب را برعهده دارند یها برنامه

 يزموان  یها شده در قالب برنامه مصوب را در بازه انجام یها تیموظف هستند گزارش فعال استانداران 

 :ندیارائه نما يکارگروه مل رخانهیبه دب ریز

o و خاص: ماهانه یاضطرار یها مرتبط با برنامه اقدامات  

o کباریماه  6مدت و بلندمدت:  انیم یها مرتبط با برنامه اقدامات   

 کارگروه انجوام خواهود    رخانهیتوسط دب انهیگرا به صورت سال جهیعملکرد استانها به شکل نت يابیارز

 .شد

 صورت خواهد گرفت يو متعاقبا در کارگروه مل يتخصص تهیگزارش عملکرد استانها در کم يبررس. 

 

  



 ششاز ویپست  7صفحه 
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 یبا کم آب یسازگار یارکان کارگروه مل

 تأیه 12/12/36هو  مورخ  22232/ت121363شده در مصوبه شماره  فی: مطابق ساختار تعریکارگروه مل

 روین ریوز تیبه مسئول رانیوز

 ر،یو درسوطح معواون وز   يکارگروه مل یاعضا اریاالخت تام ندهی: متشکل از نمایکارگروه مل یتخصص تهیکم

 سازمان سیرئ ایو  يشرکت مادر تخصص رعاملیمد

  رویوزارت ن یآب و آبفا یبهره ور یمصرف و ارتقا تیری: دفتر مدکارگروه رخانهیدب

 92921/ ت 12166نامه شماره  بیتصو 6حفاظت منابع آب استان )موضوع ماده  ی: شورایاستان کارگروه

هوو موورخ    22232/ت121363( بوا لحواا اصوالحات مصووبه شوماره      رانیو وز تأیه 23/2/1912هو، مورخ 

 رانیوز تأیه 12/12/36

 

 هیپا فیتعار

  ست؟یچآبی  کم

 :ابدی يدوگونه وقوع م ،يآب موجوداست. کم هایازین نیتام یبرا ينبود آب کاف ،«يکم آب»از  منظور

 آب کمبود (Water Shortage)قطوع موقوت    ،يخشکسوال )وقوع آبي  کمبوده و با رفع بحران  ي، مقطع 

 .گردد يموجب اختالل م يبحران  خواهد رفت. فقط در دوره نیآب، ...( از ب

 آب يابیکم  (Water Shortage)، زانیو مصوارف از م  زانیو م ز،یحوضه آبر کیدر  چنانچهت. مزمن اس 

به درون حوضه(  يانتقال یها + آب تیریتحت مد ریدپذی= آب تجد صیمنابع موجود )آب قابل تخص

 ایو و  نیتوام  تیو ظرف شیاز افوزا  ریغ ای چاره ،حالت نیآب رخ خواهد داد. در ا يابیکم د،یتجاوز نما

محتاج اجماع گروداران است که  يفراوان و دوم هیسرما ازمندین ياول که کاهش مصارف وجود ندارد

 .ستندیدر دسترس ن يآسان هر دو به

 

 ست؟یچ یسازگار

 است یا و ضرورت دوام و بقاء هر توسعه یاز هوشمند یا نشانه یسازگار.  

 آنها و سپس عمل در دامنه آنهاست رشیها، پذ تیمستلزم شناخت محدود یسازگار. 

 ،یاقتصواد  ،ياجتمواع  ،يعو یطب یهوا  تیتوسعه متناسب با ظرف یبرا یکردیتوان به عنوان رو يرا م یسازگار

 .نمود فیجامعه تعر یازهانی برآورد منظور به موجود  …و يفرهنگ

 

را رصود نمووده و مسوتمرا      يو انسوان  يعو یطب یها طیمح یيایسازگارشونده، پو ستمیبر مفهوم فوق، س عالوه

 Adaptive) يقو یتطب تیریمود را دارد. مبحو    یو حفوظ سوازگار   دیجد طیبا شرا قیتطب یيو توانا يآمادگ

Management )است ینوع از سازگار نیناظر بر ا ت،یریعلم مد در. 
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 ست؟یچآبی  کمبا  یسازگار
های اقتصادی، طبیعي، سیاسي و  است که به پویایي سیستم «مدیریت تطبیقي»نوعي  ،يبا کم آب یسازگار

 دیجد طیمواجهه با شرا یالزم برا یها تیظرف یساز و آماده ندهیاجتماعي توجه داشته و همواره در حال رصد آ
است. در هر  «ها تیظرف»و  «توسعه»زمانِ  از حصول تناسب هم نانیاطم ،يآب با کم یسازگار ياصل هدف. است

ه ب دیشده است، با یریگ هدف یشتریو اگر توسعه ب دیشده گذر نما فراهم یها تیاز ظرف دیحال، توسعه نبا
 .ابدیآن فراهم و متعاقبا  توسعه وقوع  ازیمورد ن یها تیظرف جیتدر
را دچار  ندهیآ ،«میاقل رییتغ»و  «يمنفعت طلب» یها شرانهیپ ریتحت تاث «يعیطب»و  «يانسان» یها طیمح
 نیمحتمل، از بهتر یها تی)وضع ندهیآ یو شناخت فضا طیدو مح نیا یيایدرک پو بدون. ندینما يم تیقطع عدم

 ن،یبنابرا. سازگار گردد ندهیآ طیشده و نخواهد توانست با شرا یریدچار غافلگ تیری(، مدوهایسنار نیتا بدتر
 (Anticipation)یِنگر شی. با پباشد يم يو شناخت عواقب محتمل آت طیتحلیل مستمر شرا ازمندین یسازگار

 یمنطبق و سازگار با فضا یرا به نحو یجار یها استیهای مدیریتي و س روش توان يم ندهیمسایل و مشکالت آ
 .دیمحدود نما بشدت ایو  دهینمود که عواقب نامطلوب را به صفر رسان ندهیآ
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 (Result Based Management (RBM)) محور جهینت تیریمد یمبان( 2پیوست 
 

 برگرفته از:
 UN-Habitat Results-Based Management Handbook 
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 RBMتعریف 

ها و  )مردم، سازمان گرانیروش، تمام باز نیاست. در ا یراهبرد تیریمد یبرا يمحور، روش جهینت تیریمد

... را در  و و خدماتشان داتیموثر هستند، نقش خود، تول جیدر نتا میمستق ریو غ میطور مستقه ...( که ب

 نیاز ا یموارد ای هیرو رییتغ کی ،يکیزیف يخروج کیتواند  يم امدیکنند. پ يم میها ترسامدیحصول به پ

 .دست باشد

 

 نییبه آن، تع دنیدر خصوص نحوه رسشود و سپس  يم نییتع یي، ابتدا مقصد نهاRBM ي شناس روش در

 یجاه است که در آن ب یکردیرو RBM .شود يم یریگ میتصم ،یجار یها هیو اصالحات الزم در رو ریمس

بر استفاده از  RBM در گرید دیتاک .باشد يم «ها تیمنافع و موفق»، تمرکز بر «ها تیها و فعال یورود»تمرکز بر 

 یاصالح شوند. برا یشنهادیپ یندهایآنظر گرفتن آنها، فر است تا با در جیمربوط به نتا یاطالعات/بازخوردها

 RBM کردیرو. شود يابیارز یياقدامات در حصول اهداف غا ریتاث طور مستمره الزم است تا ب ،منظور نیا

 .اقدامات است   (Effectiveness)یيکارا يبر بررس يمبتن

 

  مراحل اصلی

 چگونه است؟ يفعل طی: شرايابیارز 

 اند؟ : علل و عوامل اثرگذار چه بودهتفکر   

 م؟یبه کجا برس میخواه يها: م آل دهیا 

 التیکارها، لزوم اعمال تعد شرفتینحوه پ يکردن برنامه، بررس ياتیاقدام: عمل فاز 

 م؟یدار یيها چه آموخته یمرحله بعد یبرا م؟ی: کجا موفق و کجا ناموفق بودينیبازب 

 

 RBMدر  یاز عناصر اصل یبرخ
 توسعه برنامه ندیآفر یفازها يدر تمام جینتا رامونیگفتمان پ  

 برنامه  جیبه نتا يابیدست یبرنامه برا یاجزا یو هماهنگ ساز میتنظ 

 محور جهیبه صورت نت يابیو ارز شیپا  

 يده و گزارش ازیاطالعات مورد ن یریانجام در اندازه گ ساده و قابل یها از روش استفاده 

 جیبا نتا تیریو نه مد جیحصول نتا یبرا تیریمد  

 ندیاصالح فرآ یبرا جیاز اطالعات و بازخورد از نتا استفاده 


