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ربه ي و يکپارچه منابع و مصارف آب بر اساس تجمديريت مشارکت استقرار الگوی

 بخشي محدوده مطالعاتي اسفراينتعادل

 

 *منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان شمالي برداریو بهره حفاظت معاونواسطه،  وحيد

 **(EWERIمرکز پژوهشي آب و محيط زيست شرق ) جمه مجيدی، دکتری مهندسي آب،ن

 (EWERI، دکتری مهندسي آب، مرکز پژوهشي آب و محيط زيست شرق )مجتبي شفيعي

 (EWERIميثم  مجيدی، دکتری مهندسي آب، مرکز پژوهشي آب و محيط زيست شرق )

 ای خراسان شماليشرکت آب منطقهبرداری منابع آب رضا نمازی، کارشناس حفاظت و بهره

  vahid.vaseteh@yahoo.com نيكي: پست الكترو*

 n.majidi@eweri.ir : نيكيپست الكترو**

 چکيده

 هایفرهس آب سطح افتتوانست  که باشدمي کشور بحراني ممنوعه هایدشت معدود از اسفراين دشت

و تداوم پايداری  .شود آب المللي بين انجمن از 4102 سال افتخار ديپلم دريافترا کنترل و موفق به  زيرزميني

دهد اين يگذشته نشان مهای سياست بررسي. نيستپذير بدون جلب مشارکت جوامع ذينفع امکاننتيجه اين 

نتوانسته نياز اساسي و واقعي کشور را در خصوص مديريت منابع و مصارف برآورده نمايد و به طور کامل  هاسياست

ايي برای افزايش هشناسي رفتار گذشته و يافتن راهنگری و آسيباين خود موجب شده تا حرکتي اصالحي برای باز

مينه تغيير رويکردها در اين زبنابراين در شرايط حال حاضر نيازمند . کارايي مديريت آب در کشور آغاز گردد

يکردها در مديريت يير روموانع استقرار مديريت يکپارچه منابع آب، تغبه بيان  به طور مختصر مقالهاين . باشيممي

يشنهادی و ارائه چارچوبي پ محدوده مطالعاتي اسفراينبخشي اجرای طرح تعادل، تأملي در تجربه موفق يکپارچه

 برای استقرار مديريت مشارکتي منابع و مصارف آب پرداخته است. 

 مديريت بهينه مصرف آب، محدوده مطالعاتي اسفراين، مديريت مشارکتي، توسعه پايدارها: کليد واژه 

 

 موانع استقرار مديريت يکپارچه منابع آب -0

ويه رمصارف آب تحت فشارهاي توسعه و بروز پيامدها در اثر برداشت بيگذشته مديريت منابع و هاي سياست بررسي

هابه طور کامل نتوانسته نياز اساسي و واقعي کشور را در خصوص مديريت منابع و مصارف دهد اين سياستنشان ميمنابع آب، از 

هايي براي تار گذشته و يافتن راهشناسي رفنگري و آسيبموجب شده تا حرکتي اصالحي براي بازبرآورده نمايد و اين خود 
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مديريت يكپارچه منابع آب توان به مي هاي گذشتهجمله سياست ازافزايش کارايي مديريت آب در کشور آغاز گردد. 

(IWRM ) هاي کالن توسعه درتوسعه پايدار بوده که اساساً جايگاه مشخصي در برنامه تمرکز آن براشاره نمود. از آنجايي که 

شور باشد. هاي آبريز کتنيده مديريت منابع و مصارف آب در حوضهگشاي مسائل درهمشته، تاکنون نتوانسته است راهايران ندا

آبريز تعريف شده، اما واقعيت اين است که مسائل ديگري  ها در مرزهاي حوضهحلتمامي مسائل و راه IWRMهمچنين در 

همچنين مروري اي بوده است. ها( همواره بر سر راه مديريت آب حوضهگذاريخارج از مرزهاي حوضه آبريز )مانند سياست

ترين همم کلي بر مواد برنامه هاي توسعه قبلي و عملكرد آنها در بخش آب نشان مي دهد که با توجه به وضعيت نامطلوب کنوني،

 به شرح ذيل است: استقرار مديريت يكپارچهموانع بر سر 

ازماني نهادي و س )کنشگران( دست اندرکارانفقدان يک نظام جامع براي شناسايي نقش و شناخت روابط ساختاري  1-1

هم  آوري، براي مديريت پايدار منابع، همكاري، هماهنگي وکه بايستي در يک فرآيند مشارکتي مبتني بر پايداري و تاب

 [1]افزايي داشته باشند

  [،23،3،3]  به پايين با قدر  متمرکز دولتي و نگاه تک  بخشي به موضو اعمال سيستم مديريت از باال 1-2

 غالب بودن تفكر سازه اي در تدوين و عملكرد آنها 1-3

 تعارض ساير برنامه هاي حوزه هاي ديگر علي الخصوص کشاورزي 1-4

 غيرواقع بينانه بودن و عدم تطابق با شرايط موجود کشور 1-5

 مردم به شكل اجرايي عدم در نظر گرفتن مشارکت 1-6

 

 تغيير رويکردها در مديريت يکپارچه -4

رگرفتن با درنظ واست  ذي مدخالن و تمام ذي نفعان حضوريک سيستم مشارکتي با  ه منابع آب،چيكپارمديريت 

 اورزي وشرب، صنعت، کش: مصرف ت منابع، نو و کيفي تکمي ،آب برگشتي زيرزميني و ،اعم از سطحي، منابع آبتمامي 

پايدار منابع  هبا هدف توسع و سياسي با در نظر گرفتن معيارهاي اقتصادي ـ اجتماعي، زيست محيطي، حقوقي و و زيستمحيط

 پذيرهاي مديريت آب بدون جلب مشارکت جوامع ذينفع امكانپايداري و ضمانت اجرايي طرح. لذا [6]شودآب، تعريف مي

دها به صور  ترين تغيير در رويكرمهمم. باشياين زمينه مي نيازمند تغيير رويكردها درنخواهد بود. بنابراين در شرايط حال حاضر 

 ذيل خالصه شده است:

( و evaluationتوجه به اصول و ابعاد توسعه پايدار )اجتماعي، اقتصادي و محيط زيست( و همچنين ارزيابي ) 2-1

 ( مناسب.indicators( آنها در ابعاد مختلف توسط نشانگرهاي )monitoringپايش )

گانه توسعه پايدار سازمان  11هاي آرمان الف(توجه به اسناد باالدستي توسعه در سطح بين المللي و ملي. شامل  2-2

 ساله ششم توسعه کشور، ابالغيه معاونتبرنامه پنج ب(( Sustainable Development Goals, SDGsملل )
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هاي ها در حوضههاي آبخوانگانه احياء و تعادل 15هاي طرح ج(جمهور و  رييس راهبردي نظار  و ريزيبرنامه

 آبريز کشور ابالغيه شوراي عالي آب.

 انداز مشترکانداز مشترک )ترسيم فضاي مشارکت( در مديريت آب. ايجاد چشمتوجه به لزوم ايجاد چشم  2-3

( shared visionانداز مشترک )ايجاد چشمواقع  شود. درن مياموجب تقويت فضاي مشارکت در بين گرودار

 باشد.نگرشي براي جلب مشارکت پايدار گروداران مي

( و منافع valuesها )در مديريت آب. مديريت راهبردي با شناسايي ارزش« راهبردي»ريزي توجه به لزوم برنامه 2-4

(interestsگروداران موجب تسهيل فرآيند ) هاي هاي کالن و اجرايي در بازهسياستو تضمين اجراي سازي تصميم

 . شودزماني کوتاه مد ، ميان مد  و بلند مد  مي

 بخشي در محدوده مطالعاتي اسفراينتاملي در تجربه تعادل -9

 هنگفر ايجاد و هوشمند کنتورهاي نصب با که باشدمي کشور بحراني ممنوعه هايدشت معدود از اسفراين دشت

 رد آب مصرف مديريت اجراي و ريزي برنامه، آب بهينه مصرف تدوين طريق از آن ارتقاي و آب مصرف منطقي و صحيح

ت. اين دشت اس شده زيرزميني هايسفره آب سطح افت کنترل موجب مصرف پر مشترکين براي هاتعرفه اصالح و کشاورزي

ه به هاي قبل اجرا، کزيرزميني را در سالهاي ها توانسته است کسري مخزن آببه عنوان منطقه پيشرو در اجراي اين سياست

 سازنده شرکت همراه ميليون مترمكعب در سال کاهش دهد و به 11ميليون مترمعكب در سال بوده به  45طور متوسط معادل 

است. الزمه تداوم اين  شده آب المللي بين انجمن از 2114 سال افتخار ديپلم کننده دريافت برق و آب هوشمند کنتورهاي

ها بود که منجر به تدوين چارچوپ بيان شده در اين مقاله شد. هاي پيش روي اجراي اين سياستموفقيت پايش و بررسي چالش

تواند سازي الگوي کشت است. اين موضو  عليرغم اينكه ميبخشي، بهينههاي تعادلها و برنامهيكي از تاثيرگذارترين بخش

  ي گردد.گاه هاي روستايريزي شود که قادر باشد منجر به حفظ سكونتي برنامهسبب کاهش مصارف آب گردد، بايد به نحو

و  دانش ،تكنولوژي ،فرهنگ تأثير و ارزيابي براي آباد و صفي اسفراين دشت هايچاه از مورد 5لذا در اين مقاله به بررسي 

انجام اين  است. از جمله اقداما  الزم براي دهپرداخته ش زيرزميني آب به دنبال آن ارزيابي تأثير بر منابع  صحيح کشت الگوي

نمونه از چاههاي دشت اسفراين،  5انتخاب  -2انتخاب فاکتورهاي مقايسه و ارزيابي،  -1توان به موارد ذيل اشاره کرد: کار مي

صالح الگوي اعمال ا -4مصاحبه با بهره برداران چاهها و پايش ميزان عملكرد، مصرف آب، انرژي )برق( ودرآمد آنان.  -3

 مقايسه و ارزيابي شاخص هاي اقتصادي.   -5، 5کشت بر روي چاه شماره 

بود.  کرد و داراي الگوي کشت ثابتيداراي سطح دانش پايين بود که از روش آبياري سنتي استفاده مي 1 شماره بهره بردار چاه

ي در است، در آن تغيير جزئ شده گرفته نظر در هم با چاه حلقه دو، چاه حلقه دو در مالكين مالكيت به توجه با 3و  2 شماره چاه

آب نيز داراي کنتور هوشمند و  4 شماره چاه بردارها نصب گرديد. بهرهچاه الگوي کشت داشته و کنتور هوشمند نيز بر روي

تي، بدون تغيير الگوي علي رغم سطح دانش باالتر نيز از روش آبياري سن 5سطح دانش پايين بوده است. بهره بردار چاه شماره 

با ارتقا سطح آگاهي و مشارکت  5هاي مذکور، چاه شماره کشت و داراي کنتور هوشمند بر روي چاه خود بود. که در بين چاه
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 تايج بررسين در اصالح الگوي کشت خود و ارتقا روش آبياري خود به سيستم هاي نوين براي مقايسه مورد بررسي قرار گرفت. 

نيز با تغييراتي در الگوي کشت )نه اعمال الگوي کشت  4و3و2دهد، چاههاي نمونه مقايسه آنها با يكديگر نشان ميها و اين چاه

ا وري اقتصادي چاه هتوصيه شده( درآمد خود را افزايش داده اند که اين منجر به اضافه برداشت آب شده است. مقايسه بهره

ريال بر متر مكعب بيشترين و  13111با ميزان  4دهد چاه شماره ان مي)درآمد خالص به ازاي مصرف يک مترمكعب آب( نش

نتور اند. تغيير الگوي کشت در کنار نصب کريال بر مترمكعب کمترين بهره وري اقتصادي را داشته 1211با ميزان  1چاه شماره 

ي، مصرف آب و درآمد خالص وري اقتصادمنجر به تغييرا  چشمگيري در شاخص هايي چون بهره 5هوشمند در چاه شماره 

دهد، همانطور که از اين نشان مي 1312تا  1331هاي مقايسه اضافه برداشت ها را در طي سال 1خود داشته است. شكل شماره 

به دنبال  11و  1311هاي ها همه چاه ها داراي اضافه برداشت بودند، در سالو قبل اعمال سياست 1331مقايسه پيداست در سال 

مجدداً داراي اضافه برداشت   4چاه شماره  1312اضافه برداشتي نداشتند ولي در سال  5و  4هاي شماره لگوي کشت، چاهتغيير ا

ها و دستيابي دهد براي اجرايي شدن سياستباشد. و نشان ميآب شد که اين به دليل اعمال نكردن الگوي کشت توصيه شده مي

برداران براي مشارکت در مديريت منابع و مصارف آب آگاهي و اهميت نقش بهره به نتايج موفق نياز به ارتقا سطح دانش و

اين چاه  1312صور  گرفته، از سال  5است. همانطور که در اين مقايسه مشخص است و طبق پايشي که تاکنون در چاه شماره 

 همچنان بدون اضافه برداشت از حق مجاز خود مشغول به فعاليت است.

 نمونه چاه 5حجم اضافه برداشت آب مقايسه  .0شکل 

نيز قبل از اصالح الگوي کشت، داراي ميزان برداشت اضافه  5چاه شماره  1همانطور که در باال بيان شده و طبق جدول شماره 

مترمكعب( بوده است که با عنايت به سطح دانش کشاورز و  32351مترمكعب نسبت به حجم مجاز خود ) 212626آب معادل 

ان در مشارکت مديريت بهينه مصرف آب و اعمال الگوي کشت اصالحي، نه تنها اضافه برداشت آب صور  پذيرش ايش

مترمكعب نيز از حجم مجاز خود کمتر برداشت داشته است. اين در حالي است که درآمد کشاورز  1114نگرفت بلكه به ميزان  

ريال به  3111و ميزان درآمد به ازاي يک واحد آب مصرفي از  دهدميليون ريال افزايش نشان مي 2111ميليون ريال به  1411از 

 ريال بر مترمكعب رسيده است. 31436
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 5هاي اقتصادي در چاه شماره مقايسه شاخص. 0جدول 

  شماره چاه  واحد  قبل از اصالح الگوی کشت  از اصالح الگوی کشت بعد

 درآمد خالص  ميليون ريال  1411  2111   

مجاز پروانه حجم  مترمكعب 82350 82350   

  حجم آب برداشتي  مترمكعب 374976 74446

اضافه برداشت آب  حجم  مترمكعب  292626 7904-  

  بهره وري اقتصادي  ريال بر مترمكعب  3991  37486

 

 چارچوب پيشنهادی استقرار مديريت جديد و مشارکتي منابع و مصارف آبو راهبرد  -2

يار هاي پيشنهادي بسمدخالن براي تداوم و نيل به اهداف عاليه سياستدهد مشارکت ذينفعان و ذينتايج نشان مي

تأثيرگذار است و ارتقا سطح آگاهي و دانش آنان در تمايل به اين مشارکت جزوه نيازمنديهاي اساسي است که اين خود با 

ت مدخالن، اصالح ساختار اقتصاد و مديريمديريت منابع آب با ذينفعان و ذي انعقاد تفاهم نامهاعتماد سازي بين دولت و مردم، 

اصالح الگوي کشت و ارتقاء مديريت زراعي با توجه به پتانسيل منطقه به لحاظ شرايط اقليمي، نياز  آب و ارتقاي بهره وري

 راهبردهاي مذکور در انطباق ذير است. اجتماعي و بهره وري آب امكانپ -بازار، منابع آب و خاک و تكيه بر اهداف اقتصادي

سازي الگوي اي مدون و راهبردي وهمچنين چارچوبي مشخص در پياده( نيازمند برنامه2با تغيير رويكردهاي مطرح شده )بخش 

 باشد که در ادامه به چگونگي تدوين آن پرداخته شده است.مديريت مشارکتي و يكپارچه منابع آب مي

 ، تامين پايدار آب مورد نياز بخش هاي مصرف کننده با توجهبين منابع و مصارف افي چون ايجاد تعادلبه دنبال توجه به اهد

به اصول توسعه پايدار، حفاظت و صيانت از منابع آب، ارتقاي مشارکت بهره برداران در مديريت منابع آب، احياء و تعادل 

مديريت  سازيچارچوبي جهت پياده به ارائه  تقاي بهره وريبخشي آب زيرزميني، اصالح ساختار اقتصاد و مديريت آب و ار

 ،«عا مطال و ريزيبرنامه در جامع نگري»هاي که داراي ويژگي ميپردازيمدر محدوده مطالعاتي اسفراين يكپارچه منابع آب 

و پيامدهاي  اثرا  بهتوجه  مطالعا  و ريزيبرنامه در نگري جامع. است «تخصيص در يكپارچگي» نيز و «مديريت در مشارکت»

 انساني محيط رتاث و تاثير تحليل نيز و کافي و موثق داده هاي نيازمند جامع نگري. است مكان و زمان مختلف ابعاد در تصميما 

بوجود  توسعه پايدار زماني. باشداست و همچنين توجه به سه بعد پايداري )اجتماعي، اقتصادي و محيط زيست( مي طبيعي و

هاي مديريت منابع گيري باشند. شكل اين مشارکت بستگي به مشخصا  و ويژگيذينفعان بخشي از فرآيند تصميمآيد که مي

 ريقط از آب مديريت براي( کالن/ خُرد) گيريتصميم سطوح تمامي در بران نيزآب بويژه و عموم مشارکت آب دارد. جلب

 گيريتصميم ربيانگ تخصيص در يكپارچگي همچنين. است پذير امكان قوانين اصالح و بعضاً سازيفرهنگ اعتمادسازي، ايجاد

 بين متقابل يهماهنگ نيازمند نيز خود امر اين که باشدمي تقاضا و عرضه توامان مديريت و مصارف به منابع تخصيص در متمرکز
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بنابراين براساس رويكردهاي موجود و در جهت تشخيص و رسيدن به وضع مطلوب در  .است آب بخش با مختلف هايبخش

ريزي مقدماتي، که شامل: برنامه (2)شكل شماره  گام اصلي تعريف شده است 4 مقالهمديريت منابع و مصارف آب در اين 

و در نهايت  راه(،انداز و ترسيم نقشهريزي راهبردي )تدوين چشمبررسي و تحليل وضع موجود منابع و مصارف آب منطقه، برنامه

  باشد.سازي نقشه راه و راهبري اقداما  ميپياده

 مختلف طرحها و مراحل ارتباط گام . 4شکل 

 لفمخت حوزه هاي در( مد  بلند و ميان مد  مد ، کوتاه) راهبردي ريزيبرنامه نيازمند اقتصادي رشد و پايدار توسعه

ا، اجرا ههاي راهبردي )مديريت استراتژيک( سه مرحله اصلي تدوين سياستريزيدر برنامه. باشد اجتماعي، اقتصادي و ... مي

آيد. در واقع عدم وجود يک نقشه راه مدون ترين ابزار در مرحله اجرا به حساب ميو ارزيابي وجود دارد. تدوين نقشه راه مهم

هاي عملياتي باعث ايجاد خالء و به تبع آن شكست بسياري ها( و برنامهانداز و راهبردها )چشمبه عنوان حلقه گمشده ميان آرمان

با مشارکت تمامي گروداران در سطوح مختلف  نقشه راه ميترس انداز وتدوين چشم نديفرآ .ها در گذشته بوده استاز برنامه

(، Communication)تعامل و ارتباط شود. قابل ذکر است که پنج هدف عمومي در ترسيم نقشه راه وجود دارد شامل: انجام مي

 اجرا ( و ضمانتConsensusاجما  ) (،Coordinationي )هماهنگ(، Focus on long term) تمرکز بر بلندمد 

(Commitmentمي )انداز و توسعه نقشه راه در چهار مرحله اصلي و در دو سطح به طور همزمان باشد. فرآيند تدوين چشم

 روز رسانيانداز، تدوين نقشه راه و اجرا و بههار گام اصلي آن شامل اقداما  آغازين، تبيين چشم(. چ3گيرد )شكل صور  مي

  باشد.ها مي( تجميع و تحليل داده2( جلسا  کارشناسي و اجما  و 1باشد. همچنين اين فرآيند در دو سطح شامل نقشه راه مي
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فرآيند عمومي تهيه نقشه راه .9شکل   
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