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 چکيده

خشک درهم تنيدگي مستقيم يا غيرمستقيم مديريت منابع آب با فرآيندهای يکي از ويژگيهای مناطق خشک و نيمه

ی و حتي پايداری امنيتي و سياسي در منطقه است. تمرکز بر مديريت بخشي و عدم توجه اقتصاد -توسعه اجتماعي 

ناپايداری   ای به تدريجهای توسعه ملي و منطقهريزی و اجرای طرحبه نقش محوری منابع محدود آب در برنامه

الزم برای ايجاد نهادی  شامل بسترسازی پيشنهادی نامهشيوه . پديد آورده است کشوردر  اجتماعي - يمحيط زيست

 0241متاثر از آب در افق  دولتي برای بررسي و تدوين سپهر توسعه کشور در تمامي ابعاد مرتبط وفرابخشي و فرا

پايش عملکرد کليه گروداران و توصيه اصالح خط مشي آنها عالوه بر به روز آوری ابعاد سپهر توسعه از وظايف است. 

نيز انجام پژوهشي فراگير جهت تامين اطالعات پايه و حرکتي  در انتهای اين مقاله .اين نهاد باالدستي خواهد بود

 شده است.  توصيه "0241سپهر توسعه کشور"مقدماتي در راستای تدوين 

 

 شورای عالي آب، توسعه پايدار، سپهر توسعه، منابه محيط زيستي، مديريت همه جانبه منابع آب    :هاکليد واژه

 

 مقدمه

تامین  در ین سرزمین بیانگر سازگاری پایدار ساکنین آن با محدودیت منابع آب و تغییرات اقلیمی است. خلق نوآوریهاتاریخ ا

آورد این تدس ،تی و مشارکتسهمزی عهای بدیچون سیل و خشکسالی از طریق شیوه دیجآب و روبرویی با رویدادهای 

های مدیریتی منابع د. تداوم اثر بخشی این شیوهنآیشمار میجهان بهنگی فره هایی از آن در زمره میراثتالشها بوده که نمونه

                                                           
 .رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور طوس آب1
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بر رعایت حقوق نوشته و یا ننوشته  ینهاد و استوارهای مردمتشکل باای حاکمین منطقه آمیزیتقفب در گرو همکاریهای موآ

 گیری عادالنه از این منابع حیاتی بوده است.بهره

 توسعه مدیریت منابع آب با فرآیندهای مستقیممستقیم یا غیرخشک درهم تنیدگی یمهکی از ویژگیهای مناطق خشک و نی

و سیاسی در منطقه است. عدم توجه به این پیوندها هرگاه در بزنگاه تاریخ با  یامنیتپایداری و حتی  اقتصادی -اجتماعی 

و در  داشتهرا در پی ی، اجتماعی و سیاسیتحوالت نامناسب اقلیمی نیز همراه شده تضعیف نظام های حاکم بر روابط اقتصاد

 است. منجر شدهفروپاشی آنها  به مواردی

صنعت و در این  ،بخشهای کشاورزی شهرها، تامین نیازهای آبی سبب گردیده کهرشد سریع جمعیت کشور در نیم قرن اخیر 

ماموریت و دغدغه اصلی مدیران  رنامه هااین ب گذاریهدف . درگیردهای دولت قرار در صدر برنامه هموارهزیست اواخر محیط

 هایتوسعه سامانهکشور ایجاد تعادل بین تقاضای آب برگرفته از نیازهای آبی از یک طرف و عرضه مطمئن آب ازطریق آب

 منابع آبی کشور از طرف دیگر بوده است. های موجودظرفیت آب و تقویت کنترل و توزیع

ریزی و اجرای موفق محوری منابع محدود آب در برنامه عدم توجه به نقش و بخشی تمرکز بر مدیریتبا حال آنکه در عمل 

در محیط زیست و محیط اجتماعی ظاهر گشته است. عدم شناخت  ای به تدریج عالئم ناپایداریهای توسعه ملی و منطقهطرح

بخشی نگری و هدف گذاری ناپیوسته در  راین رویکرد متکی ب سبب تقویت ،ساختپیوند منابع آب با سایر منابع طبیعی و انسان 

 در سالهای اخیر کننده محیط زیستی در نقاط مختلف کشورکشور گردیده است. رخدادهای نگرانفضای مدیریت و توسعه 

 رشد فزاینده و کاهش اشتغال ،اثرات زیانبار بهداشتی، افزایش میزان بیکاریمی تواند گواهی بر این توسعه ناپایدار  بوده که 

اثرات تغییرات اقلیمی به ویژه در دهه اخیر شدت این تخریب . پی داشته باشددرهاجرت و حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ را م

 ه است.زیستی کشور را با مخاطره بسیار جدی روبرو نمودو پایداری منابع محیط هرا افزایش داد

 یزیستهای زیانبار محیطمحدودیت منابع آب و توسعه پدیده مه ازمخاطراتی که می تواند منشا نگرانی عابه ابتدا این شیوه نامه  

است. پیشنهاد کلی  کردهها می توانند برآنها استوار باشند اشاره که راه حل ایهای امیدوار کنندهو سپس به مولفه پرداختهباشد 

مامی ابعاد ی و تدوین سپهر توسعه کشور در تدولتی برای بررسبرای ایجاد نهادی فرابخشی و فرا شامل بسترسازی الزمامه نشیوه

در فضای این سپهر را کلیه گروداران آب  عملکرد دوساالنه اثربخشی دستیباال . این نهاداست1241افق  مرتبط ومتاثر از آب در

در  نیزتوسعه  رسپهابعاد به روزآوری   .آنها ارائه می نمایدتوصیه های الزم برای تغییر خط مشی  در صورت لزوم پایش نموده و

 یو حرکت مین اطالعات پایهاانجام پژوهشی فراگیر جهت ت نیز در انتهای این مقاله.  دستور کار این نهاد باالدستی قرار دارد

  شده است. پیشنهاد "1241سپهر توسعه کشور"تدوین  در راستای مقدماتی

 چرا بايد نسبت به آينده تامين نيازهای آبي کشور نگران بود؟

همانطور که نیاز فزاینده به منابع آب تجدید پذیر نیز  یت نسبی منابع آب کشور یک واقعیت گریزناپذیر اقلیمی است.محدود

 .اجتماعی و سیاسی کشور با آن روبرواست –اقتصادی  حیاتضرورتی است که مدیریت آب کشور برای حفظ پایداری 
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 توان در مواردزیر جستجو کرد:ن را میاصلی نگرانی در خصوص آینده مدیریت منابع آب ایرا دالئل

 محدودیت منابع آب 

 کننده تغییر اقلیماثرات محدود 

 روند افزایشی مصرف آب 

 رشد جمعیت -

 تغییر الگوی مصرف -

 توسعه ناپایدار کشاورزی -

 زاییتوسعه صنایع جهت اشتغال -

  محدودیت ساختاری 

 معضالت حکمرانی آب در کشور -

 دگیامنیت غذایی و شعارز -امنیت آبی   -

 زیع نامناسب منابع آب در سطح کشورتو -

 
 نارسایی مدیریتی 

 وری نامناسب آببهره -

 آهنگی نهادهای دولتی مرتبطعدم هم افزایی و هم -

 عدم حضور موثر گروداران در سیاست گذاری و پایش منابع آب -

 زیستیاثرات تخریبی محیط 

 ناپایداری منابع آبهای زیرزمینی و فرونشست زمین      -

 لودگی وشور شدن منابع آبآ      -

 ردهاگها و فعال شدن ریزخشک شدن تاالب      -

 افزایش منازعات اجتماعی ناشی از کمبود آب     -

 

جانبه منابع آب در کشور بستگی به چگونگی مواجهه با این سازی و اعمال هرگونه مدیریت همهبدیهی است توفیق در پیاده

 دارد.اسازگار آنها مولفه ها و ساماندهی اثرات سازگار و ن

 های اميد در کجاست؟رقهبا

های رود ولی در مقابل ظرفیتهای مدیریتی آب کشور را نشانه می، اغلب فرآیندفوق کنندهگرچه فهرست عوامل نگران

است که باید به خوبی ازآنها در جهت ثمربخشی  قوتی فرهنگی و ساختاری همچنین امکانات زیربنایی موجود کشور نیزعوامل

 بندی کرد:نمندی را می توان بصورت زیر دستهبخشی از این توا سامانه مدیریت منابع آب کشور بهره گرفت.
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 رشد آگاهی عمومی از محدودیت منابع آب و آمادگی سازگاری 

 ساله 42ه توقف رشد جمعیت کشور در یک باز 

 آینده ورد انتظارم با توجه به حداکثر جمعیتسرانه منابع آب تجدید پذیر  قبولقابل  میزان 

 جنوب کشور به ویژه در قابلیت دسترسی به منابع آبهای غیر متعارف 

 ظرفیت قابل توجه تامین انرژی از منابع فسیلی و انرژیهای پاک 

  نیمه خشک کشور  فرهنگ تاریخی مدیریت مشارکتی پایدار منابع آب در مناطق خشک و 

 

 0241پيشنهاد تدوين سپهر توسعه کشور افق 

ش از دانش سال اخیر بیانگر تالش خبرگان این بخ 01گذرا بر ادبیات علمی دنیا در زمینه مدیریت منابع آب به ویژه در  نگاهی

های سازگاری کمی وکیفی ارائه راه حلاز این طریق و بودهاین عنصر حیاتی  حاکم بر مدیریت  هایبشری بر شناخت پیچیدگی

خوشبختانه این دانش در دسترس دانشگاهیان و  گذاری نموده اند.هدف را زیستیحیطاجتماعی این منبع م –با اثرات اقتصادی 

بوده و در گفتمان علمی این خبرگان به فراوانی از آنها یاد شده و استفاده از این  طور کلی گروداران آب کشور نیزه بلین ومسئو

متضاد در نهادهای گاهی های قانونی ولی ماموریتسیاست بخشی نگری و  در عمل، . درحالیکهاندنمودهتوصیه را تجربیات 

 غیر ممکن کرده است. با چالش روبرو نموده و در مواردی های مناسب را در کشوراعمال سیاست آب ، انحاکمیتی و گرودار

ت نیز های مردمی اساغلب در اختیار بخش خصوصی و تشکلویژه در بخش کشاورزی که برداری از منابع آب بههای بهرهشیوه

کننده طرف و اثرات نگرانهای تامین و توزیع آب از یکای از سامانههای یارانهزند. حمایتنگری دامن می بخش به این

آینده مدیریتی آب و محیط زیست کشور را به یک مسئله حاد امنیتی  به نوبه خود توانندمی نیزتحوالت اقلیمی از طرف دیگر

های ذهنی خود یک تغییر در مدل ما گردد با این تصوراست کهنامه توصیه میشیوه ایندر تبدیل نمایند. رویکردهایی که 

 برگرفته از گفتمان همه جانبه که ایزیستی کشور را در یک سپهر توسعه اساسی بوجود آورده و ساماندهی مدیریت منابع محیط

بررعایت اصول پایه ای مدیریت منابع نامه اساس این شیوه ترسیم نمائیم. باشد، افزایی تمامی گروداران و تصمیم سازانو هم 

 :آب و توجه به رویکردهای کلیدی زیر است 

 

 :ای مديريت منابع آباصول پايه .0

 

  اصل پاسخگویی 

 اصل شفافیت 
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  های مربوط به منابع محیطدر تنظیم و اجرای تصمیم دولتی مسئوالن گردآوران از جملهاصل مشارکت همه 

 زیستی

 های اقتصادی، اجتماعی و محیطی در تمام بخشهای مرتبط با آبب خط مشیکپارچگی و ترکیتضمین ی 

  یرانه بر مدیریت بحران آبمدیریت ریسک با رویکردی پیشگاصل تقدم 

 اصل مدیریت انعطاف پذیر 

 های مربوط به آباصل اقتصادی کردن فعالیت 

 های ملی برای توسعه پایداراصل تقویت ظرفیت 

 
 

 :کليدی رويکردهای .4
 

  رویکردهای همه جانبه(Holistic Approach) عرضه و تقاضای آب 

مستقیم آب در تمامی شئونات شور در واقع به نقش مستقیم و غیرجانبه مدیریت منابع آب کریزی همهبرنامه

های این فرآیند تبادل و تقاطع ظرفیت پردازد و دری اجتماعی و هیدروپولتیک کشور میتحوالت اقتصاد

 سپهر توسعه های توسعه به صورت خطی نبوده و در درون یککشور با سایر مولفهابع آبی من

 (SPHERE OF DEVELOPMENT) افتد.اتفاق می 

 ساماندهی آب مصرفی کشاورزی در جهت تعادل بخشی منابع آبهای زیرزمینی 

بخش ، یز دراین از اشتغال کشور ن %11بخش کشاورزی ، بزرگترین مصرف کننده آب است و نزدیک به 

ویژه از طریق ، در بخش کشاورزی بهآب است . کلید نجات آب و بازگرداندن تعادل به منابعمتمرکز شده

این امر در صورتی پایدار خواهدبود که معیشت  کشت خواهد بود.کاهش سطوح زیرکشت و تغییر الگوی

 کشاورزان و حقوق مالکیت آنها دراین فرآیند در نظر گرفته شود.

تلفات واقعی آب آبیاری شامل بخشی از آب آبیاریست که قابل بازیافت نبوده و یا در فرآیندهای غیر  

های آبیاری باید های توسعه و نوسازی سامانهیابی و کاهش این تلفات در برنامهشوند. ارزمفید مصرف می

ها بسیار موثر برنامه یق اینهای کشاورزان نیز در توفمورد توجه قرارگیرد. در این فرآیند توسعه ظرفیت

 است. 

 مقابل خودکفایی غذایی توجه به رویکرد امنیت غذایی در 

 کشور4های آبریز درجه انه ملی حسابداری آب در سطح حوضهسازی سامپیاده 

  های جهاد ایجاد ساختار مشترک در وزارتخانهتوجه به منابع آبهای سبز از طریق همکاری، و

 .زیستظت از محیطان حفاکشاورزی و نیرو و سازم

 

 : "0241سپهر توسعه کشور  "چوبچهار
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آب در چندان موثر شورایعالیانداز توسعه کشور و عملکرد نهتیابی به اهداف مندرج در سند چشمتجربه ناموفق دس

یریت دمدر مرتبط  افزائی نهادهای دولتی و گروداران بخش خصوصیعدم پذیرش درونی مشارکت وهم، بیانگر های اخیردهه

های بروز پدیده ع کافی آب و جلوگیری ازبهای عموم از دسترسی به منایست کشور است. درحال حاضر نگرانیزآب و محیط

هم پیوسته آب ل مدیریت بههای معموبه حدی افزایش داده که دیگر روش سیاسی را –زیستی تنش اجتماعی مخرب محیط

 شوند که فراتر از مدیریت بهم پیوستهباز می همه جانبه منابع آب از مدیریت ئیبه فضا دامی هایلذا تمامی پنجره نیست. جوابگو

 گیرد.میزیست رادر بر،از جمله انرژی ،غذا و محیطهای توسعه تمامی پیوندهای آب با سایر مولفهده و وبمنابع آب 

ها هم در ساختار و برنامه فرادولتی که با تغییر دولت آب به نهادی فراسازمانی وارتقای موقعیت و ظرفیت شورایعالیدراین راستا 

های مختلف داشته تا بتواند برای کمیسیون و این تشکل به تعداد کافی عضو  .ضروریست ای آن اختالل و تغییر ایجاد نشود،ه

 "هر توسعهسپ"سال آینده کشور که طی آن جمعیت ایران به سقف خود خواهد رسید برنامه کلی توسعه را در قالب  42

جایگاه و مراتب توسعه درونی خود را در ارتباط چندجانبه با سایر نهادهای  نماید. در این سپهر هر سازمانو پایش  یف تعر

 رساند.میاین نهاد مرتبط تدوین و به تصویب 

ای هتوسع هایو به روزآوری خط مشی سپهر توسعهپایش عملکرد نهادهای گرودارآب در محدوده سطوح تعریف شده در 

ای امکان های میدانی و ماهوارهبود. در حال حاضر با تلفیق داده آب خواهدده شورایعالینهادها از وظایف عم محور - آب

وجود دارد. از این طریق پایش به نیز  آنها ت باال فراهم است و امکان بروز رسانی ماهانههای مختلف بیالن با دقبرآورد پارامتر

 طحی و زیرزمینی نیز میسر است.روز منابع آبهای س

 گذارثرا ،گیرند تمامی در تامین و یا مصرف آب نسبت به عمق نفوذ خودقرار می سپهر توسعهمحورهایی که در گفتمان این  

 آنها اشاره می شود: اتکلی در این قسمت به خواهند بودکه

  محدود کننده خارجی نی اثراتیمنابع آبهای کشور، باتوجه به پیش بی های کمی و کیفی توسعهقابلیت. 

 آب "مصرف واقعی "برآورد نیازهای آبی کشور نسبت به زمان و مکان بر مبنای. 

 افزایش نیاز به های توسعه صنعتی و معدنی کشور بادرنظر گرفتن کاهش میزان اشتغال در کشاورزی و برنامه

 های دیگر.اشتغال در بخش

 ت مهاجر روستایی در شهرهای کوچک درجهت توزیع مناسب جمعی توسعه های توسعه شهری با توجه بهبرنامه

 عیتی کوچک با توان نیمه خودگردانی.جمسطح کشور و همزمان تبدیل روستاها به مراکز 

 ها و بهبود مراتع کشور.جنگلهای حفاظت از برنامه 

 متاثر از توسعه ناپایدار منابع آب. زیستیهای مخرب محیطماندهی پدیدهسا 

 

 :بر ستونهای ذيل استوار خواهد بود "وسعهسپهر ت"

  به سقف خود خواهد رسید. 1241جمعیت کشور در حدود سال 
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 های کشور تنظیم خواهدشد.ان رفاه نسبی این جمعیت و قابلیتبرنامه آمایش سرزمین با توجه به میز 

 .تبادل منابع آب با کشورهای همجوار بر پایه تعامالت دوستانه صورت خواهد گرفت 

 آب خواهد بود که در کشاورزی عبارتست از تبخیر و  واقعی مصرف مقادیر ید واژه تخصیص آب بر مبنایکل

 یافته حاصل خواهد شد.از مقدار تخصیص  از کسر میزان بازیافت آب شرب  و تعرق واقعی و در صنعت

 :0241به مصارف واقعي در افق  آب طرح پژوهشي تخصيص منابع

و توجه به الزم ص این منابع به مصارف با اولویت یتخصهای های آبی کشور و مدلز ظرفیتایه ابه منظور تهیه اطالعات پ 

گردد. این طرح پژوهشی تحت شرایط سال آبی پیشنهاد می 4زیر در مدت انجام طرح تحقیقاتی  آب، شاخص مصرف واقعی

 ذیل انجام خواهد شد:

 هد بود.کشور خوا 4های آبریز درجه پژوهش شامل حوضه محدوده 

 ظرفیت پذیرش دارای گروههای آموزشی آب بوده و  همجری پژوهش دانشگاههای مستقر در منطقه مورد نظر ک

د. پژوهش مورد نظر توسط این دانشجویان زیر نظراستادان مرتبط نداشته باش را دانشجویان فوق لیسانس و دکتری

 انجام شود.

 قیق از طریق یک کمیته مرکزی متشکل از اساتید پیش جهت حفظ یکپارچگی و قابلیت تلفیق نتایج، روش تح

 شود.نیز توسط این ستاد مرکزی پایش میشود و درضمن پیشرفت کار کسوت دانشگاهها تدوین و ابالغ می

  در این پژوهش نیازهای مصرفی آب با اولویت شرب، صنعت، محیط زیست و کشاورزی با توجه به جمعیت

 شود.، صنعت و کشاورزی ارزیابی می خدمات های مختلفبخشل در ساکن در سال مقصد و نیاز اشتغا

  باقیمانده  ظرفیت برمبنایبخش کشاورزی  درآب بوده وواقعی مصرف شرب و صنعت بر مبنای  نیازهایتامین

 خواهدشد.تعیین کشت اقتصادی مناسب این ظرفیت  و الگوی سطوح ،آب در شکل تبخیر و تعرق

 از اصول این پژوهش خواهد بود. 4های آبریز درجهی درحوضهرزمینتعادل بخشی منابع آبهای زی 

 هدف از انجام اين پژوهش عبارتست از :

 کشور. 4های آبریز درجهای در محدوده حوضههای توسعهشناخت قابلیت 

 سب ودرنهایت چگونگی آمایش سرزمینهیه اطالعات الزم برای دستیابی به الگوی کشت منات. 

 های موثر بین این نهادها.های گرودار در چرخه آب و فراهم آوردن بسترهمکارینهاد کلیه افزایی درایجاد هم 

 ای کشور در بین جامعه دانشگاهیان و دانشجویانی که در آینده در سطوح مدیریتی آب کشور طرح مسائل توسعه

 خدمت خواهند کرد.

  0241سپهر توسعه کشور  "تهیه اطالعات پایه برای شکل گیری طرح". 

کمیته مرکزی این پژوهش اطالعات الزم از توزیع جمعیت کشور در آینده و اطالعات بروزآوری شده منابع آب کشور و 

 امکانات زیرساختی صنعت و معدن را در اختیار گروههای پژوهشی قرار خواهد داد.
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 ، "0241ه کشورسپهر توسع "این پژوهش درکل بصورت مقدماتی فرض شده و در روند تدوین خروجی استبدیهی

 برگرفته از نتایج این تحقیق تدقیق خواهد شد.اطالعات 

 

 


