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 مقدمه -1

در یک نگاه سیستمی، مشکلی که کشور در حال حاضر در بخش منابع آب با آن مواجه است بسیار شبیه به مشکالت اساسی 

گیر مدیریت کارآمد کشوووور شوووده اسوووت. با یک بررسوووی  گریبان ها همچون آلودگی، ترافیک و ... بوده کهکشوووور در دیگر بخش

ت تقریبًا مشابه ه  ها و نهادهای مرتبط با این قبیل مشکالساوتار تشکیالتی و فرآیندی سازمان تنهانهکارشوناسی متوجه وواهی  شد که 

 .ندارندوود  مشکالتبرای مقابله با  ه  یمؤثرکارا و راهکار هستند، بلکه 

و  داشته باشند تضادممکن اسوت با یکدیگر های چندهدفه در مدیریت کشوور که در بروی موارد در حال حاضور وجود ناا 

  مثال، در حال حاضر نااعنوان، ناا  پاسوخگویی در کشوور را با مشوکلی جدی مواجه کرده اسوت. بههمپوشوانیدر بروی موارد دیگر 

ها و شورای اسالمی شهرها )مدیریت شهری( در این چگونه است؟ آیا شهرداری "شهرهاآلودگی هوا درکالن "پاسخگویی در موضوع 

یک زیست )دولت( پاسخگوست؟ آیا پلیس راهور )ناجا( پاسخگوست؟ اساساً هیچوصوص پاسخگو هستند؟ آیا سازمان حفاظت محیط

راکه دسوت )مرد ( داشوته باشند چیت( و ه  به پایینتوانند ناا  پاسوخگویی مناسوبی ه  به باسدسوت )حاکمالذکر نمیاز نهادهای فوق

ت های چندهدفه در مدیریشووناسووایی ناا " برای حل مشووکل، بنابراین گا  اول؛ سوواوتار مدیریتی این قبیل مشووکالت چندهدفه اسووت

 است. "کشور

ناا   رودمی که انتاار گونههمان. اسوووت "منابع آب مدیریت"هوای چنودهدفه در مدیریت کشوووور موضووووع یکی از ناوا 

سالمی، مجلس شورای ابایست پاسخگو باشد: در این وصوص در کشور وجود ندارد. معلو  نیست چه نهادی می ه  پاسخگویی مناسبی

 زیست؟محیط حفاظت سازمان کشاورزی یا جهاد وزارت نیرو، وزارت، گانهسه قوای ناارتی هایدستگاه

س گزارش بر اسا، کشور ما در وضعیت ووبی به لحاظ منابع آب نیستهمه به این موضوع اذعان دارند که  باً یتقردر حال حاضر 

 گیریاندازه اوصش عنوانبه را کشور هر در پذیربرگشت آب منابع از برداشت درصد میزانکه  ملل سازمان پایدار توسعه کمیسیون بنیاد

 قرار آبی شدید بحران وضعیت در کشور پذیربرگشت آب کل ی ازدرصد 07 با استفاده اکنونه  ،ایران است کرده معرفی آب بحران

 کرده ندیبطبقه کشور هر ساسنه پذیربرگشت آب منابع سرانه مقدار اساس بر را آب بحرانکه  مارک فالکنبر اساس شاوص  .دارد
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این شاوص در  .مترمکعب نفر سال در وضعیت کمبود آبی )تنش آبی( قرار دارد 6111 پذیربرگشتسرانه منابع  با مقدارایران ، است

 درصدکه بحران آب را بر اساس  آب مدیریت المللیبین موسسه شاوصبر اساس  است.مترمکعب نفر در سال  1117 حدود جهان

 الح درکرده است  بندیطبقه آب برداشت به نسبت آینده در آب برداشت میزان درصد و ساسنه آب منابع کلبه نسبت کنونی برداشت

 .مدیریت عرضه و تقاضای آب نیاز به توجه جدی داردآن است که  مؤیدمار آاین  .دارد قرار آبی شدید بحران وضعیت درایران  حاضر

های موضوع در هر یک از بخشاین  .همخوانی نداردنیز با میزان منابع آب در دسترس در شهرهای مختلف ایران  آب مصرف بدتر اینکه

 07در بخش شرب و مصارف شهری در حال حاضر، بیش از  .است بررسیو  واکاوی لقابو مصارف شهری، کشاورزی و صنعت  شرب

، مصارف بنابرایندرصد افزایش یابد.  67سال آینده  67شود این میزان تا بینی میدرصد از جمعیت کشور در شهرها ساکن هستند و پیش

، به آن مهاجرت میزان تهران، با توجه به روند گسترش شهرنشینی و شهرکالنآب به نحو چشمگیری افزایش وواهد یافت. در شهری 

های ای از آب تهران از حوزهدر شرایطی که بخش عمده ه آنمترمکعب نفر سال رسیده است  563 به میزانپذیر برگشت میزان آب

سرانه  ،شود که با در نار گرفتن این موضوع و کسر آب ورودی سد طالقان و کرج و ماملومی نیتأمآبخیز استان تهران  از حوزه وارج

 شاوصتهران در حال حاضر بر اساس  شهرکالنشود و این یعنی نفر سال می مترمکعب 687تهران حدود  شهرکالنپذیر آب برگشت

باس  بسیارمیزان مصرف آب در تولید محصوست کشاورزی ، کشاورزیبخش در فالکن مارک در شرایط بحران مطلق آب قرار دارد. 

ه، تولید . برای نمونهمخوانی نداردنیز که در باس ه  ذکر شد با میزان منابع آب در دسترس  طورهمانوری ویلی پایین است. بهره و بوده

 .های درگیر با بحران آب استن مازندران یکی از استاناست که استا در حالیو این  داردنیاز مترمکعب آب  5تا  6کیلوگر  برنج به  6

مورد  معموسً رف آب را به وود اوتصاص داده است،ولی چون درصد پایینی از مص در بخش صنعت ه  وضع به همین منوال است

های از برنامه یکهیچوجود برای آب، مگذاری اقتصادی کنونی آب و ناا  تعرفه و قیمت باارزش . اساساًگیردواکاوی و بررسی قرار نمی

کارساز نخواهند شد. بهای آب باید های شرب و مصارف شهری، کشاورزی و صنعت یک از بخشآب در هیچاصالح الگوی مصرف 

باشد هایی دهنده همه هزینهازتابکنندگان وانگی و تجاری بایستی بارزش و هزینه آب وا  باشد و بهای آن برای مصرف کنندهبازتاب

های تصفیه، پمپاژ و انتقال آب ( هزینه2زینه تهیه آب وا  و ه( 6ها دربرگیرنده تولید تا مصرف آب پدید آمده است. این هزینه راه درکه 

وود  استخراج آب را ه  در )توسعه پایدار( اجتماعیی و زیستمحیطهای دیگر تا جای مصرف است. در بهترین حالت، بایستی هزینه

ها باید از شود، این هزینهرودوانه می دستنییپاشیالت در  هابو د. برای نمونه، اگر برداشت آب باعث پیامدهای جانبی بر داشته باش

آب  شود ولی در این بها کمتر ارزش واقعیگرفته می کنندگانمصرفپمپاژ در بیشتر جاها از هزینه دریافت شود. همواره  کنندهمصرف

 است. شدهدهیدوا  

 با افزایش آگاهی نسبت درواقعاست.  شدهلیتبدبه یکی از موضوعات مه  اقتصادی و اجتماعی  8 ییگراقرن اویر، محیطدر 

یار مه  ، به یکی از مباحث بسزیستمحیطو گر  شدن زمین در جهان، روند سبز برای حمایت از منابع زمین و  زیستمحیطبه حفاظت از 

ره یدو نوع زنج ورکلیطبه .ستینستون فقرات فعالیت هر سازمانی از این امر مستثنا  عنوانبهنیز  نیتأماست. زنجیره  شدهتبدیلدر دهه اویر 

 هاآن واسطهبهه است ک ییهاتیفعال  شامل تما  یمستق نیتأمره یمعکوس. زنج نیتأمره ی  و زنجیمستق نیتأمره یوجود دارد: زنج نیتأم

ت یرین مدچو ییهانهیزم  را در یمستق نیتأم یهارهیزنجدارند تا عملکرد  یران سعی. مدشوندیمل یتبد یینهاه به محصوست یمواد اول

. شودیمطالق ا شدهدادهافت محصوست برگشت یو باز یآورجمعچون  ییهاتیفعالمعکوس به  نیتأمره یبهبود دهند. زنج و عرضه تقاضا
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 نیتأمره یک زنجیب یترک .ندیآیمک معکوس به شمار یسه بعد مه  لجست هاکنندهمصرف یو فشارها ین دولتی، قوانیاقتصاد یهاجنبه

 نیتأمره یزنجک شبکه یدر  دیگرعبارتبه. شودیم حلقه بسته نیتأمره یک زنجی یریگشکلمنجر به  معکوس نیتأمره یک زنجی  و یمستق

طح زیر توان در سه سرا می آب نیتأمتصمیمات مطرح در زنجیره  وجود دارد.  و معکوس یر مستقییک سیکلی از هر دو مس حلقه بسته

 بندی کرد: سطح استراتژیکی، تاکتیکی و عملیاتی.طبقه

 یکیاستراتژ سطح 

، تعیین نیأمتها و مخازن، تعیین ظرفیت ها، چاهوانهیابی سدها، تصفیهگیرد. مکانریزی بلندمدت در این سطح قرار میبرنامه

 .ستاتصمیمات مطرح در این سطح  ترینمه آوری از ها و وطوط شبکه انتقال و توزیع و جمعسایز و جنس لوله

 1یکیتاکت سطح 

ها و ... مدت با تصمیماتی همچون مدیریت تقاضا، مدیریت عرضه، مدیریت مصرف، مدیریت انرژی، تبصرهریزی میانبرنامه

 گردد.در این سطح بررسی می
 2یاتیعمل سطح  

در مورد چگونگی توزیع آب در شبکه، صدور قبض، وصول مطالبات، ورید مواد مصرفی در  مدتکوتاهریزی برنامه

 گیرد.ها و مخازن و ... در این سطح قرار میوانهتصفیه

 Water Supply Chainآب ) نیتأمزنجیره  تیریمد جامع در بخش آب، نیازمند یکردیرو با نگرندهیآ یریگ یتصم

Management) کاس(، مالی و اطالعات برای به وجود آوردن  عنوانبهدر این نگرش؛ جریان و گردش سه محور شامل آب ) .است

میلیون  3/8 برغبالتهران با جمعیتی  شهرکالن. در حال حاضر در ردیگیمو بررسی قرار  موردمطالعهتعادل پایدار بین عرضه و تقاضای آب 

، تصفیه، نیتأم آب هیثان در تریل هزار 53 متوسط طوربه و عبکمترم ونیلیم 6753 میلیون نفر شناور، ساسنه 3/6نفر ساکن و در حدود 

مدیریت  شودیمآوری فاضالب در سطح شهر تهران سعی و شبکه جمع تأسیساتشود. در مرحله بازگشتی نیز با توسعه توزیع و مصرف می

 یالمللنیبآمده است. این مدل، یک مدل کارآمد و  (6)یکپارچه و بهینه شبکه آب و فاضالب اعمال گردد که شماتیک آن در شکل 

 گیرند.است که در حال حاضر اکثر کشورهای دنیا از آن بهره می

 
 (Closed-loop Water Supply Chain Managementآب ) حلقه بسته تأمینزنجیره  تیریمد .1شکل 

                                                           
1.Tactical level 
2.Operational Level 
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اشد. بسیاری ب شدهفراه تشکیالتی و فرآیندی آن  یهارساوتیز قبالًکه است  اجراقابل یین مدلزمانی چن ،در کشور ما ایران

است ولی  حلابلقتوان گرفت که در سه سطح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی میآب با تصمیماتی  منابعاز مشکالت ما در مدیریت پایدار 

 ایگذاری، اجرایی و قضائی در سطح منطقهدر مدیریت منابع آب و واگذار نشدن بروی اوتیارات قانون چندهدفههای وجود ناا 

با در نار گرفتن تما  موارد  قرار داده است. به لحاظ مدیریت منابع آب ینامساعدکشور را در وضعیت  ،)حکمروایی محلی آب(

 شود.ها پرداوته میگردد که در ادامه به آنهایی برای مدیریت پایدار منابع آب کشور پیشنهاد میدر باس سیاست شدهمطرح

 

 سیاستی برای حل مسئله یهاحلراه -2

ن آهای اجرایی چگونه نگرش اینکهشووود و ها در گسووتره ملی اندیشوویده میگذاران بخش منابع آب، چارهدر گسووتره قانون

در  آب .محل بحث اسووت شوووندمیو جامعه به کار گرفته  ها و نهادهاسووازماناز سوووی  ،هسووتند رینرمش ناپذکه بسوویار ه   قوانین

گذاری شود ولی در شرایط موجود که دولتی نرخ یهااستیباسو بایسوتی  شوودمحسووب میکشوور ما ایران، یک کاسی عمومی 

های تاند و شرکبا کمبود منابع مالی مواجه شده شدتبهای اسوتانی( های آب منطقهآب )شورکت کنندهنیتأمهای دولتی شورکت

و یا به  ها را ندارندهای آب و فاضالب استانی و شهری( ظرفیت باس بردن قیمتتوزیع آب )شرکت )وصولتی( لتیصوی/دووصوو

ات با در نار گرفتن تما  مالحاو سوطح ملی وارد عرصه شده باید دولت در یا های سویاسوی قادر به انجا  آن نیسوتند، دلیل نگرش

ه آب را ب مدیریت منابعو یوا بوا در نار گرفتن مالحاوات توسوووعوه پایدار  ملی اقودا  بوه واقعی کردن تودریجی ارزش آب نموایود

فتن لی با در نار گرهای محمشخص واگذاری مدیریت منابع آب را به حکمروایی طوربهکه در ادامه  بسپارد های محلیحکمروایی

 مالحاات توسعه پایدار تشریح شده است.
 (1ملی آب )شکل  حکمرانی موازات و در طولآب به محلی حکمروایی برای قانونی وجاهت پذیرش -2-1

 هحوز در قضووائیه و مقننه مجریه، قوای سووه اوتیارات حدود از بخشووی واگذاریسووازوکارهای سز  برای این امر مسووتلز  آن اسووت که 

 ردند کهبایست به نحوی تدوین گمیمرتبط با این موضووع همچنین قوانین  تعیین گردد. محلی هایحکمروایی به "آب منابع مدیریت"

بکه شوو درو صووریحی  شووفاف روابطو  پاسووخگو باشووند (دسووتپایین) مرد  و( باسدسووت) حاکمیت قبال در آب محلی هایحکمروایی

 .((2)شکل ) ه باشددیگرد تنای  و تعریف ملی آب حکمرانی و بین محلی هایحکمروایی
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 آب ملی حکمرانی طول در و موازاتبه آب محلی حکمروایی برای قانونی وجاهت پذیرش .2شکل 

 
 منظور صیانت و حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی و پساب در ساختار قوه قضائیهفقدان نظام قضائی مشخصی به -2-2

ناا  و ساوتار  ،مشوخص اسوت قوه قضوائیه در راسوتای صیانت و حفاظت از منابع آب کشورنیز  (2گونه که در شوکل )همان

الی ع های ناارتی این قوه شوامل سوازمان بازرسوی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دیواندسوتگاه بنابراینتشوکیالتی مشوخصوی ندارد 

؛ ندارندص در این وصومشخصی  ساوتار و ناا  تشکیالتیرغ  اهمیت باسی موضوع منابع آب کشوور و قضوات حاک  نیز متعاقباً علی

ردد تا تشکیل گ و حکمرانی ملی آب گردد یک ناا  قضوائی مشوخصوی در وصووص موضوع آب در سطح کالنبنابراین پیشونهاد می

قرار  گیری و مورد تعقیب قضاییپیبا ناارت ویژه  را مصوبات نهادهای تحت پوشش قوه مجریهقوانین مصوب مجلس شورای اسالمی و 

گونه که مسوتحضرید کشور در حال حاضر به وری سز  برووردار گردند. هماناز کارایی و بهره قوانین و مصووبات با این شورایط .دده

 ی دیگرو از سو لزو  تنقیح آن را به وجود آورده است از طرفی کهت اسقوانین  انباشتگذاری مشکلی ندارد مشکل ما در لحاظ قانون

ین حقوق فقدان شوفافیت کافی بروی از قوانین برای تضم، بروی از قوانین با یکدیگر ناسوازگاری، قوانین اجرایی ناکافی بودن ضومانت

آورده  دبه وجودر این حوزه مشکالت سینحلی های کلی و کالن ابالغی مقا  معا  رهبری شوهروندان و نادیده انگاشتن بروی سیاست

 است.

 

حکمرانی ملی آب

معدنصنعت،وزارتکشاورزی،جهادوزارتنیرو،وزارت)مجریهقوه•
(شورکبرنامه ریزیومدیریتسازمانزیست،محیطحفاظتسازمانوتجارت،

(...وطبیعیمنابعوآبکشاورزی،کمیسیون)مقننهقوه•

قضائیهقوه•

حکمروایی محلی آب

ردیگوشربمصارفشامل)شهریآبمنابعمدیریت•
(صنعتوکشاورزیشهری،مصارف


