
 



 پيشگفتار

 
امروزه نقش و اهميت ضوابط، معيارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشي از به كارگيري مناسب و مستمر                     

نظر به وسعت دامنه علوم . آنها در پيشرفت جوامع ، تهيه و كاربرد آنها را ضروري و اجتناب ناپذير ساخته است  

تانداردها در هر زمينه به مجامع فني ـ تخصصي واگذار شده و فنون در جهان امروز، تهيه ضوابط، معيارها و اس     

 .است

 
با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران تهيه استاندارد در                        

بخش آب از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و از اين رو طرح تهيه استانداردهاي مهندسي آب كشور وزارت                   

در جهت نيل به اين هدف با مشخص نمودن رسته هاي اصلي مهندسي آب اقدام به تشكيل مجامع علمي ـ    نيرو  

 . تخصصي با عنوان كميته ها و زيركميته هاي فني نموده كه وظيفه تهيه اين استانداردها را به عهده دارند

 :استانداردهاي مهندسي آب با در نظر داشتن موارد زير تهيه و تدوين مي گردد

 استفاده از تخصص ها و تجارب كارشناسان و صاحب نظران شاغل در بخش عمومي و خصوصي   ـ

 استفاده از منابع و مآخذ معتبر و استانداردهاي بين المللي  ـ 

بهره گيري از تجارب دستگاههاي اجرايي، سازمانها، نهادها، واحدهاي صنعتي ، واحدهاي مطالعه ،                 ـ

 طراحي و ساخت 

 ماهنگي در مراحل تهيه ، اجرا، بهره برداري و ارزشيابي طرحهاايجاد ه ـ 

 پرهيز از دوباره كاريها و اتالف منابع مالي و غير مالي كشور ـ 

توجه به اصول و موازين مورد عمل مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و ساير مؤسسات                     ـ

 معتبر تهيه كننده استاندارد

 
 مديريت آب پس از ارائه نشريه رهنمودهايي در سياستگذاري مديريت آب باتوجه             گروه كار تدوين سياستهاي   

به دامنه كار گروه، نسبت به تهيه نشريه حاضر تحت عنوان اصول كلي سياستهاي مديريت آب اقدام نموده                     

ي  گانه سياستهاي كلي كه در اين نشريه تبيين گرديده ضمن آنكه ادامه كار گروه جهت طراح                ١٩اصول  .  است

و تحليل سياستها مورد استفاده قرار مي گيرد مي تواند راهنمايي براي مديريت آب كشور جهت انتخاب سياستها     

 .نيز باشد

 
اين رشته از مهندسي آب مرتبط مي باشد          آگاهي از نظرات كارشناسان و صاحب نظراني كه فعاليت آنها با           

 موجب 

 .ب خواهد بودامتنان كميته گروه كار تدوين سياستهاي مديريت آ



 تركيب اعضاي كميته

 
گروه تدوين سياستهاي مديريت منابع آب كه در تهيه و تدوين اين نشريه                )  ١‐١(اعضاي كميته فني شماره   

 .همكاري داشته اند به شرح ذيل مي باشد
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 ١

 مقدمه
 

محدوديت منابع آب در تأمين نيازهاي بخش هاي مصرف كننده اعم از شرب و بهداشت، كشاورزي ، صنعت ،                    

ايگاه محيط زيست و حيات وحش اهميت و نقش زيربنايي بخش آب در توسعه همه جانبه و پايدار و به تبع آن ج                     

خطير مديريت آب در حفاظت كمي و كيفي از منابع آب و ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب را نمايان                          

 . مي سازد

 
با توجه به منافع بخش هاي مختلف مصرف و مسئوليت هاي مشترك مديريت آب و مصرف كنندگان در قبال حفظ                  

وب برنامه ريزيها و اقدامات مبتني بر اصول و          منافع نسلهاي آينده ، تحقق اهداف مديريت آب تنها در چارچ             

 . سياستهاي پذيرفته شده و مصوب در سطح ملي ميسر است

 
در اين نشريه ، گروه كار تدوين سياستهاي مديريت آب بر اساس مفاد مندرج در نشريه دامنه كار، روش كار و                      

ا و كمبودهاي موجود، نقش و اهداف پس از بيان اهميت آب، محدوديت ه   )  ن‐٣٥نشريه  (برنامه كار مديريت آب     

مديريت آب، جايگاه سياستگذاري و نقش آن را در مديريت و نهايتاً اصول عمومي سياستهاي مديريت آب را                     

 .ارائه نموده است كه بايد در تدوين ، تحليل، طراحي و انتخاب سياستهاي مديريت آب مالك عمل قرار گيرد

 
ب در اين نشريه به مفهوم تعيين سياستهاي كلي و اجرايي بخش آب در               بديهي است تبيين سياستهاي مديريت آ     

چارچوب فرايند برنامه ريزي در تدوين برنامه هاي عمراني كوتاه، ميان و بلندمدت نبوده، ولي خود بستر اصلي،                  

 اساسي و خدشه ناپذير سياست ها و خط مشي هاي برنامه  هاي ملي و منطقه اي بخش آب در دوره هاي زماني                     

 .مختلف را تشكيل داده و بايد تدوين سياستهاي اجرايي اين برنامه ها مورد استفاده قرار گيرد



 

 ٢

 اصول كلي سياستهاي مديريت آب

  اهميت آب در زندگي بشر‐١
 

فراواني آب از قديم تأثير بسزائي بر تكامل تمدن بشري داشته است به حدي كه در برخي مناطق دسترسي به منابع       

آب با تأثير دوگانه كيفي و كمي خود عامل تعيين كننده اي           .  ن علت اصلي شكوفايي تمدنها دانست     آب را مي توا  

در توسعه اقتصادي و بهزيستي اجتماعي مي باشد زيرا بر خالف منابع ديگر، آب را نمي توان در اغلب موارد با                      

يارد نفوس در زمين زيست كنند يك       تقريباً يك ميليون سال به طول انجاميد تا يك ميل        .منبع ديگري جايگزين كرد   

 ميليارد نفر خواهد    ٥/٦ جمعيت جهان به     ٢٠٠٠ سال به وجود آمدند و تا سال         ١٥ميليارد نفر بعدي تنها در طول       

 .رسيد

 
افزايش مصرف سرانه آب به سبب تمركز جمعيت شهري، صنعتي شدن شهرها و رشد استاندارد سطح زندگي از                   

ديگر موجب مي شود كه نقش آب در تأمين نيازهاي شرب روز به  روز بيشتر               يكسو و افزايش جمعيت از سوي       

 ميليارد نفر فاقد تأسيسات بهداشتي فاضالب       ٤/١ ميليارد نفر فاقد آب آشاميدني سالم و         ٢/١در حال حاضر  .  شود

 بسته به نوع    نياز انسان به آب شرب    .   ميليون نفر به علت بيماريهاي ناشي از آب مي ميرند          ٥مي باشند و هر ساله     

 ليتر متغير   ٧٠٠ تا ٣ ليتر در روز و مصرف سرانه آب خانگي در روز از              ٢٠ تا ٥/١فعاليت و شرايط آب و هوايي       

با توجه به اينكه ميزان ابتال به بيماريها با مصرف سرانه آب خانگي نسبت عكس دارد، حداقل آب سالم و                  .  است  

براي نشان دادن اهميت مصرف آب در صنعت        .  رد گرديده است   ليتر بر آو   ٩٠بهداشتي مورد نياز سرانه در روز       

 ليتر و براي هر كيلو كود       ٣٠٠ليتر، براي هر كيلو فوالد    ٢٥٠كافي است توجه شود كه براي توليد هر كيلو كاغذ            

 ٨٥ درصد مصرف آب به صنعت اختصاص داشته كه            ٤٠در آمريكا   .   ليتر آب نياز است     ٦٠٠شيميايي نيتراته   

ج رشته صنعتي مواد غذايي ، كاغذسازي، صنايع شيميايي، نفت و زغال سنگ و توليد فلزات                   درصد آن در پن   

 درصد آب الزم براي صنايع صرف خنك كردن مي شود كه نياز به كيفيت              ٩٠ تا ٨٠تقريباً  .  اصلي مصرف مي شود  

 .بااليي ندارد

 
ن بخش است به طوري كه در اكثر مصرف صحيح آب در توليد كشاورزي از ضروريات توليد انبوه اقتصادي در اي        

 درصد ٨٠كشاورزي با اختصاص . مناطق جهان به ندرت مي توان بدون آبياري محصول قابل توجهي به دست آورد       

 . آب مصرفي به خود پرمصرف ترين بخش مصرف كننده آب مي باشد

براي .   ليتر آب نياز است    ١٠٠٠٠ ليتر و هر كيلو پنبه        ٥٠٠٠ ليتر، هر كيلو برنج       ١٥٠٠براي توليد هر كيلو گندم       

توليد محصوالت دامي نيز با احتساب آب مصرفي براي علوفه و خود دام مقادير قابل مالحظه آب صرف                        

براساس آمار سازمان خواروبار    .   ليتر آب مصرف مي شود     ١٠٠٠مثالً براي توليد هر عدد تخم مرغ تقريباً         .  مي شود

 ٤٠ تا ٣٠ ميليون هكتار است آبياري مي شود و         ٢٢٣ه حدود    درصد اراضي كشاورزي جهان ك      ١٥جهاني تنها   

 ميليارد متر مكعب    ١٣٠٠ميزان آب مورد نياز براي آبياري اين مقدار زمين          .  در صد از محصوالت را توليد مي كند     



 

 ٣

 ميليارد متر مكعب آب صرف      ٣٠٠٠ برابر آب مورد نياز يعني حدود        ٣است كه به واسطه تلفات زياد آب حدود         

 . اين اراضي مي شودآبياري 

علي رغم كمبود آب در سطح جهان و نياز روز افزون به آب هنوز صرفه جويي در مصرف آب مورد توجه كافي                     

در صنعت نيز آب مصرفي را       .   درصد بالغ مي گردد    ٨٠تا  ٧٠تلفات آب در كشاورزي به       .  قرار نگرفته است  

به طوري كه براي مثال آب مصرفي براي توليد       .   كاهش داد  مي توان با تغيير فرايندهاي توليد مقدار قابل مالحظه اي       

در برخي شهرهاي   .   متر مكعب در فرايندهاي مختلف تغيير مي كند         ٣٧٦ متر مكعب تا      ٦٢يك تن كاغذ از      

 .١ درصد آب تأمين شده براي مصارف شهري به واسطه نشت تلف مي شود٥٠كشورهاي صنعتي تا 

 
  ميزان آب در جهان و ايران ‐٢
 
 ٢/٧٧.  درصد را آب شيرين تشكيل مي دهد     ٧/٢ درصد از آب موجود در جهان را آب درياها و اقيانوسها و               ٣/٩٧

٣٥/٠ درصد به صورت آب زيرزميني و رطوبت خاك،          ٤/٢٢درصد آب شيرين جهان به صورت يخ و يخچالها،          

رودخانه ها و آبراهه ها    درصد در    ٠١/٠ درصد به صورت بخار در جو و تنها          %۴درصد آب درياچه ها و مردابها،    

 . جريان دارد

 
 ميليارد ١٠٠٠٠٠برآورد مي شود كل آبي كه به صورت بارش در سطح خشكي هاي جهان نازل مي شود در حدود            

 ٣٨٠٠٠ درصد بقيه كه حدود ٣٥درصد آن از طريق تبخير و تعريق به جو برمي گردد و از             ٦٥متر مكعب است كه     

 درصد به صورت نفوذ عمقي به سفره هاي       ٣٠ سطح زمين جريان مي يابد و         درصد بر  ٧٠ميليارد مترمكعب است    

 .٢آب زيرزميني مي پيوندد

درصد جمعيت جهان ٦٣درصد خشكي ها و دارابودن حدود ٣٠ در ميان قاره هاي جهان قاره آسيا با وسعت حدود          

 متر  ١٤اي كليه مصارف حدود      درصد از آبهاي سطحي را دارا مي باشد به طوري كه سهم هر نفر بر             ٣٤تنها حدود   

بوده و با   )  بجز قطبين كه غير قابل سكونت است      (مكعب در روز است كه كمترين مقدار در بين قاره هاي جهان             

.  مترمكعب در روز است     ٦توجه به كل آبهاي سطحي ايران سهم هر نفر ايراني براي كليه مصارف حدود                    

، توزيع غير   ) آب شيرين موجود در جهان است        درصد١٠كه حدود    (محدوديت كمبود آب قابل دسترسي        

يكنواخت آن در سطح جهان و اقليم متغير مناطق مختلف تأمين آب موردنياز در بسياري از نقاط جهان را دچار                      

اختالل مي سازد، لذا مسئله اصلي انسان در رابطه با آب آن است كه مشخص شود عدم دسترسي به اين منبع                        

معه را محدود مي سازد و در آينده چگونه مي توان استفاده از منابع آب را به نحوي                 حياتي به چه ميزان رشد جا      
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 ٤

به عبارت ديگر بايد با اعمال مديريت صحيح در بخش آب           .  بهينه كرد تا منافع حاصله براي جامعه بيشينه گردد         

ب به شكل مطلوبي تأمين     بهره برداري از منابع آب به نحوي برنامه ريزي شود كه نيازهاي فعلي و آتي جامعه به آ               

نگاهي به مشكالت و محدوديت هاي موجود در اين بخش اهميت نقش مديريت آب را در تأمين نيازها                    .  گردد

 :محدوديتهاي توسعه بهره برداري از منابع آب كشور به شرح زير قابل طبقه بندي است. مشخص تر مي سازد

 

 ايط طبيعي مسائل و مشكالت ناشي از موقعيت جغرافيايي و شر‐٣
 
  كميت ريزشهاي جوي و توزيع مكاني و زماني آن١‐٣
 

 ٢٤٠كشور ايران در يكي از مناطق خشك تا نيمه خشك كره زمين واقع شده و متوسط بارندگي ساالنه حدود                       

 ميليمتر در   ١٨٠٠البته دامنه تغييرات آن در نقاط مختلف نسبتاً وسيع بوده و از حدود               .  ميليمتر برآورد شده است   

.  ميليمتر در نواحي جنوب شرقي حاشيه كوير لوت متغير است             ٥٠واحل غربي درياي مازندران تا حدود         س

به لحاظ وجود رابطه مستقيم بارندگي با ارتفاع، ارتفاعات شمال و غرب كشور بارندگي بااليي دارند و به همين                    

ط كشور از جريانهاي سطحي زيادي      دليل دشتهاي كرانه درياي خزر و دشتهاي خوزستان در مقايسه با ساير نقا             

از نظر توزيع زماني بارندگي بيشترين مقدار ريزشهاي جوي در كشور خارج از فصل رويش گياهي                .  برخوردارند

 دصد آن در فصل بهار كه بخشي از آن منطبق با شروع فصل              ٢٥و نيازهاي آبي كشتها انجام گرفته و تنها حدود          

درصد بارندگي  ٢‐٣ بارندگي در تمام طول تابستان بسيار ناچيز و از حدود          ميزان.  رويش مي باشد صورت مي گيرد   

 .ساالنه تجاوز نمي نمايد

 
 كيفيت منابع آب٢‐٣
 

بخشي از منابع آب سطحي كشور به دليل عبور از تشكيالت گچي و نمكي شور شده و ورود اين شاخه هاي شور           

در بعضي موارد نيز ريزش باران بر       .  يت آنها مي شود  به جريانهاي اصلي شيرين موجب شوري آنها و يا تقليل كيف          

همچنين تغذيه سفره هاي آب زيرزميني توسط      .  روي همين نوع تشكيالت موجب پيدايش جريانهاي شور مي گردد        

 .اين قبيل جريانها موجب تنزل كيفيت منابع آب زيرزميني مي شود

 
  نفوذ آب در سازندهاي سخت   ٣‐٣
 

زش هاي جوي بر روي سازندهاي سخت ارتفاعات، بخش زيادي از اين ريزشها در درز              با توجه به حجم زياد ري     

و شكاف اين تشكيالت نفوذ كرده و دسترسي به آن را مشكل مي نمايد اگرچه اين قبيل آبها امروزه قابل                          

 استحصال مي باشند ولي شناخت، استحصال و انتقال آن به نقاط مصرف مستلزم تخصيص امكانات گسترده مي                  

 .باشد
 
 
 



 

 ٥

   كمي پوشش گياهي آبخيزها٤‐٣
 

كمبود پوشش طبيعي گياهي در اكثر حوزه هاي آبخيز كشور و نيز تخريب آن در بعضي حوزه هاي داراي پوشش                   

طبيعي موجب گرديده تا حجم قابل توجهي از بارندگي ها سريعاً از حوزه خارج و قابل دسترسي براي مصرف                     

آب از حوزه از يكطرف موجب عدم تخليه منابع آب زيرزميني گرديده و از               در اين حالت سرعت خروج      .  نباشد

 در چنين شرايطي استفاده از جريان هاي . طرف ديگر فرسايش شديد خاك در سطح حوزه آبريز را به دنبال دارد

ده و  سطحي در اغلب موارد مستلزم سرمايه گذاري هاي سنگين براي ايجاد تأسيسات ذخيره و تنظيم منابع آب بو                 

 .ً موثر واقع مي شود نيز حمل رسوبات زياد توسط اين نوع جريانات در كاهش عمر مفيد تأسيسات شديدا

 
  عدم تطابق توزيع مكاني منابع آب با مناطق عمده مصرف٥‐٣
 

راكز زياد محلهايي كه مي توان از اين منابع بهره برداري كرد تا م   پراكنش طبيعي منابع آب در كشور و فاصله نسبتاً        

 ، ايجاب مي كند كه آب در فواصل نسبتاً طوالني با صرف هزينه هايي زياد و مشكالت و مسائل فني                    مصرف آب 

از آن  )   انتقال بين حوزه اي آب   (عديده اي منتقل گردد كه انتقال آب از حوزه هاي پر آب به حوزه هاي كم آب                  

 .جمله است

 
   عدم بهره برداري صحيح از منابع آب٦‐٣
 
    تلفات آب زراعي در روش هاي بهره برداري سنتي١‐٦‐٣

 
شيوه هاي سنتي آبگيري انهار از رودخانه ها و نيز مشخصات فني ابتدايي شبكه هاي سنتي انتقال آب و وجود                      

نهر هاي متعدد آبرساني در اغلب نقاط از عوامل اصلي تلفات آب و عدم امكان استفاده مطلوب از پتانسيل منابع                    

در مورد بهره برداري از منابع آب زيرزميني از طريق قنوات علي رغم مزيتهاي فني و                   .   باشد آب موجود مي  

تاريخي اين سيستم، با در نظر گرفتن حجم قابل توجه تخليه منابع آب زيرزميني در فصول غير زراعي، استفاده از            

 .بخش عمده اي از اين منابع ميسر نبوده و تلف مي شود

 
 
 
 ر سيستمهاي توزيع و مصارف شهري و صنعتي  تلفات آب د٢‐٦‐٣
 

با توجه به حجم قابل توجه آب مصرفي در شهرها و صنايع در وضعيت موجود و با سپري شدن عمر مفيد                          

و در مواردي عدم ) بخصوص در شهرهاي بزرگ(تجهيزات مربوط به اغلب شبكه هاي توزيع و مصرف آب شهري    

. توجهي از آب در شبكه هاي توزيع تلف شده يا بي رويه مصرف مي گردد            انطباق آنها با موازين فني، ميزان قابل        

 آلودگيهاي ايجاد شده در فرايند مصرف، پسآبهاي آنها مورد تصفيه و              بهدر مورد آب مصرفي صنايع، با توجه         

 در مورد .  دفع مي گردد )  سطحي و زيرزميني  (استفاده مجدد قرار نگرفته و اغلب به صورت آلوده به منابع آب               



 

 ٦

در فرايند سيستمهاي خنك كننده     )  در مقياس مصارف صنعتي     (نيروگاههاي حرارتي، حجم قابل توجهي از آب         

در ...  به صورت بخار از دسترس خارج مي شود و هر گاه چنين نيروگاههايي بنابه مالحظات اقتصادي، اجتماعي و                

 محدود پي آمدهاي سوء در برخواهد       مناطق داراي منابع آب محدود ايجاد شوند افزايش برداشت از منابع آب             

 .داشت

 
 عدم استفاده صحيح از آب زراعي در سيستمهاي مدرن٧‐٣
  
   عدم همزماني تهيه و توزيع آب١‐٧‐٣

 
با توجه به ماهيت مطالعه و اجراي طرحهاي تأمين، انتقال و توزيع آب در اغلب موارد مطالعات، طراحي و                        

ن با طراحي و اجراي طرحهاي تأمين آب نبوده و عمالً منابع آب تأمين             اجراي شبكه هاي آبياري و زهكشي همزما     

بدين ترتيب فاصله   .  شده به لحاظ عقب ماندگي اجراي شبكه هاي توزيع مورد بهره برداري كامل قرار نمي گيرد              

زماني بين تأمين آب و استفاده بهينه از آن موجب عدم حصول اهداف اقتصادي طرحهاي توسعه منابع آب                        

 . گرددمي 

 
   تلفات آب در شبكه هاي مدرن٢‐٧‐٣

 
نظر به فقدان نظام بهره برداري و نگهداري در مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي مدرن، كارآيي آبياري در اين                   

بدين ترتيب  .  سيستم ها بر خالف انتظار پائين بوده وحتي در مواردي به حد تلفات آب در انهار سنتي مي رسد                    

 تأمين شده استفاده مطلوب به عمل نمي آيد، تلفات آب در شبكه هاي آبياري و در سطح مزارع           ضمن اينكه از آب   

 .منجر به زهدارشدن اراضي نيز مي گردد

 
 
 
 مشكالت و مسائل تشكيالتي آب ٨‐٣
  
  آب و فاضالب شهرها ١ ‐٨‐٣

 
توسط دستگاههاي  تا چندي پيش تأمين و توزيع آب و بهره برداري از تأسيسات آب و فاضالب شهر ها                        

انجام مي گرفت و اين امر موجب عدم هماهنگي بين فعاليتهاي تهيه و توزيع ) سازمانهاي آب و شهرداريها (مختلف

 .و بهره برداري شده و در نتيجه از سرمايه گذاريهاي انجام شده استفاده كامل به عمل نمي آمد

  
 تأمين و توزيع آب زراعي ٢‐٨‐٣
 

 احداث و بهره برداري از شبكه هاي اصلي آبياري و زهكشي به عهده وزارت نيرو و                 تأمين آب و   ١٣٧٠تا سال   

عدم تمركز امور تأمين و توزيع آب تا سر مزارع          .  ساختمان شبكه هاي فرعي به عهده وزارت كشاورزي بوده است       



 

 ٧

نگهداري موجد در يك سازمان واحد، هم در طراحي و ساختمان و هم در امر بهره برداري و        )  واحدهاي زراعي   (

اگرچه بخشي از اين مشكل     .  مشكالت زياد در نحوه توزيع آب، تلفات آن و استهالك زودرس تأسيسات مي شد             

 با واگذاري اجراي شبكه هاي اصلي و فرعي به وزارت نيرو  رفع شده است ولي مشكالت ناشي از           ١٣٧١از سال   

 .هنوز به قوت خود باقي استمزارع  عدم همزماني و هماهنگي برنامه هاي تجهيز و نوسازي

 
  كمبودهاي فني ٩‐٣
 
  كمبود نيروي فني و استفاده نابجا از آن١‐٩‐٣

با توجه به اهميت و ابعاد تأسيسات آبي ايجاد شده و در دست اجرا و ارزش سرمايه گذاريها در بخش آب، از                        

اين كمبودها و در بعضي     .  نظر تأمين نيروي انساني متخصص در سطوح مختلف نارساييهاي جدي وجود دارد             

موارد استفاده نابجا از نيروهاي متخصص موجود موجب مي شود كه مطالعه، طراحي و ارزيابي فني ـ اقتصادي                   

طرحها و اجرا، نظارت برساخت، بهره برداري و نگهداري از تأسيسات آبي با تركيب مناسب تخصصهاي مورد                   

 .نياز انجام نگيرد

 
 اي فني فقدان ضوابط و معياره٢‐٩‐٣
  

ابعاد سرمايه گذاريها در بخش آب ايجاب مي كند كه ضوابط و معيارهاي فني مشخصي كه سازگار با شرايط و                     

. طراحي و اجراي آنها رعايت شود     ،  ويژگيهاي كشور و حتي مناطق باشد در مطالعه و انتخاب طرحهاي توسعه              

ندارند و حتي در صورت وجود به داليل مختلف      متأسفانه در اغلب موارد يا اين ضوابط و معياريهاي فني وجود            

 .از جمله اعمال نظرهاي غير اصولي و غير فني مورد توجه قرار نمي گيرد

  وجود نواقص فني در تأسيسات و تجهيزات آبي٣‐٩‐٣
 

فقدان و يا كمبود معيارها و ضوابط فني مشخص و سازگار و يا عدم توجه به صالحيتهاي طراحي، اجرايي و                       

نيز اشتباه در انتخابها و تصميم گيريها در مواردي موجب گرديده است كه تأسيسات ايجاد شده پس از                  نظارت و   

صرف هزينه هاي سنگين به علت و جود نواقص فني به طور مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته و مشكالت متعددي                 

 در مواردي رفع اين مشكالت       را در تحقق اهداف اين طرحها و امر بهره برداري و نگهداري فراهم آورد كه                

 .مستلزم سرمايه گذاريهاي سنگين مي باشد

 
  محدوديتهاي منابع سرمايه گذاري و مالي١٠‐٣
 

رشد سريع جمعيت شهرها، محدوديت كمي و كيفي منابع آب نزديك شهرها و صنايع و نيز ضرورتهاي                         

ز به اجراي طرحهاي تأمين و توزيع       اقتصادي، اجتماعي و سياسي براي افزايش توليدات در بخش كشاورزي نيا           

آب با ابعاد بزرگ را تشديد نموده و با در نظر گرفتن نياز سرمايه اي بخشهاي ديگر و نيز پر هزينه بودن طرحهاي                  

و همچنين با توجه به     .  توسعه منابع آب كه بايد اجرا شوند تأمين منابع مالي الزم را با مشكل مواجه مي سازد                  



 

 ٨

سازمانهاي مسئول بهره برداري و نگهداري از تأسيسات آبي، سازمانهاي مذكور در انجام             مشكالت مديريت مالي    

 .وظائف خود موفق نبوده و سرمايه گذاري انجام شده در معرض اتالف مي باشد

  
  كمبود هاي اطالعاتي١١‐٣
 

ها، مشكالت زيادي را    كمبود آمار و اطالعات پايه و كار بردي، عدم دقت در آمار برداري، پردازش و نگهداري آن              

 .در دسترسي به آمار و اطالعات مطمئن و قابل استفاده درطراحي تأسيسات آبي ايجاد مي نمايد

 
 فقدان قوانين و مقررات كافي در بخش آب١٢‐٣
  

قوانين و مقررات موجود در رابطه با بهره برداري از منابع آب و جنبه هاي حقوقي و مالي آن در غالب موارد نارسا   

به عنوان مثال   .  ناقص بوده و متناسب با توسعه بهره برداري از منابع آب و ويژ گي هاي مكاني و زماني نمي باشد                و  

اي و   مقررات تعيين نرخ آب در مصارف كشاورزي، صنعتي و شرب معموالً با توجه به هزينه هاي سرمايه                     

ارزش سرمايه گذاريها نه تنها بازگشت سرمايه      نگهداري و بهره برداري تعيين نمي شود و در اين رابطه با توجه به              

. انجام نمي گيرد بلكه در اغلب موارد آب بهاء وصولي تكافوي هزينه هاي بهره برداري و نگهداري را نيز نمي نمايد           

نارسائي در مقررات مربوط به حفاظت كمي و كيفي از منابع آب كشور و فقدان ضمانت اجرائي اين قوانين                       

 . ابع آبهاي زير زميني با توجه به شرايط بحراني آنها كامالً واضح استبخصوص در مورد من

 فقدان برنامه ريزي١٣‐٣
  

مطالعات پايه منابع آب و مطالعات مراحل مختلف طرحهاي توسعه در چارچوب يك برنامه و طرح جامع                       

امه بلندمدت مورد   نيز در چارچوب يك برن     )  پنجساله(  برنامه هاي توسعه ميان مدت      .  مصوب انجام نمي شود  

و در نتيجه مطالعه و اجراي تعدادي از طرحهاي توسعه خارج از                .  بررسي و تصميم گيري قرار نمي گيرد       

 .چارچوب برنامه هاي فوق مورد تصميم گيري، تصويب و اقدام قرار مي گيرد

 
   تعريف مديريت آب‐٤
 

جموعه فعاليتهائي دانست كه به منظور       با توجه به محدوديت ها و مشكالت موجود مي توان مديريت آب را م               

تأمين آب و مصرف بهينه كمي و كيفي آن براي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي انجام مي پذيرد و مديريت توأم                     

در نتيجه اقدامات مديريت آب ضمن حفاضت از منابع خاك، آب كافي با كيفيتي           .  آب و خاك را در بر مي گيرد       

لذا مديريت آب در كشور وظيفه دارد با اتخاذ سياستهاي           .  نياز تأمين مي گردد   متناسب با نوع مصرف در زمان        

صحيح جهت نيل به اهداف تعيين شده، برنامه ريزي دقيق و اقدامات مبتني بر سياستها و برنامه ها با صرف حداقل                

ه ريزي كند كه ضمن    منابع مالي و در كوتاهترين زمان ممكن، توسعه بهره برداري از منابع آب را به نحوي برنام                

تأمين نيازهاي بخشهاي مختلف مصرف باكمترين اثرات سوء كيفي و كمي در منابع آب، بيشترين منافع را براي                   

 .نسل فعلي و نسلهاي آينده تأمين كند و بر حسن اجراي برنامه ها و اقدامات نظارت نمايد



 

 ٩

 
  اهداف مديريت آب ‐٥
 

ا و برنامه هاي مديريت آب بايد جهت حصول هدفهاي زير تدوين              استراتژي ها، خط مشي ها، سياستها، روشه     

 : گردد

 
  توسعه بهره برداري از منابع آب١‐٥
  

توسعه منابع آب در مناطق مختلف كشور عالوه بر منافع اقتصادي، مزاياي اجتماعي و فرهنگي فراواني نيز                      

لي برخي را مشكل مي توان به صورت كمي بيان          به دنبال دارد كه برخي از آنها قابل ارزيابي و ارائه مي باشند و             

كرد از آن جمله مي توان اشتغال، توزيع مناسب ثروت و درآمد در كشور،رفع محروميت از مناطق عقب مانده،                    

بسياري از منابع آب كشور در حد مطلوب توسعه          .  تثبيت جمعيت و جلوگيري از مهاجرت بي رويه را نام برد            

رداري بهينه قرار نگرفته اند، يا هرز مي روند و يا به صورتي مورد استفاده قرار مي گيرند                نيافته و هنوز مورد بهره ب    

كه نه تنها منافع قابل توجهي را متوجه جامعه نمي سازند بلكه در برخي موارد اثرات سوء مصرف غير صحيح                      

ا توجه به تبعات و عوارض توسعه       لذا توسعه پتانسيل هاي قابل بهره برداري اين منابع ب       .  بيش از منافع آن مي باشد    

 . در اشكال مختلف و رعايت جوانب امر در دستور كار مديريت آب قرار مي گيرد

 
  بهبود بازده و بهينه سازي مصرف آب٢‐٥
  

نظر به ضرورت سرمايه گذاريهاي سنگين در اجراي طرحهاي آبي براي آنكه بهره برداري از منابع توسعه يافته آب                 

فع كافي اعم از اقتصادي ، اجتماعي و سياسي و فرهنگي به اجتماع باشد، الزم است آب                     متضمن حصول منا  

به نحوي مصرف شود كه منافع حاصله داراي بيشترين بازده بوده يا حداقل جوابگوي هدفهاي سرمايه گذاريهاي                 

فع بيشتري در در اين خصوص چنانچه در مصرف آب صرفه جوئي شود يا آب به مصرفي كه منا        .  انجام شده باشد  

بر دارد بر سد و منافع حاصله با مصرف آب كمتري تحصيل شود، آب صرفه جوئي شده را مي توان به مصارف                      

گاهي نيز براي صرفه جوئي در آب الزم نيست در          .  ديگري اختصاص داد و منافع جديدي را عايد جامعه نمود          

د يا به عبارتي بازده مصرف را باال برد و ميزان          شكل مصرف تغييري داده شود، بلكه بايد روش مصرف را تغيير دا           

اينگونه .  آب مصرفي در واحد محصول توليد شده را كاهش داد و از اين طريق در مصرف آب صرفه جوئي كرد                   

صرفه جوئي در مصرف آب نه تنها امكان استفاده از آب صرفه جوئي شده را در ساير بخشها و براي ساير مصارف     

ز بروز تبعات ناشي از آب مازاد بر مصرف كه گاهي مشكالت جدي در مسير توسعه ،                     ميسر مي سازد بلكه ا   

 .پديد مي آورد نيز جلوگيري مي نمايد... بهداشت و محيط زيست و

 
 
 
 
 



 

 ١٠

   حفاظت از منابع آب و بهبود كمي و كيفي آن٣‐٥
 

ه عوامل طبيعي و غير طبيعي از نظر        در اين رابطه منابع آبي كه هنوز مورد بهره برداري قرار نگرفته اند و به واسط              

كمي و كيفي دچار مخاطره گشته اند، بايد به نحوي حفاظت شوند كه توسعه و بهره برداري از آنها در آينده با                       

همچنين منابع آبي كه توسعه يافته و مورد بهره برداري قرار دارند و به علل طبيعي يا عوارض               .  اشكال مواجه نشود  

اصولي آنچنان در مخاطره قرار گرفته اند كه يا در مصرف فعلي آنها اختالل ايجاد شده يا                   ناشي از استقاده غير   

ادامه بهره بر داري از آن در آينده با اشكال مواجه مي شود بايد به نحوي اصالح گردند كه عالوه بر تضمين تأمين                     

 .نيازهاي فعلي، تأمين نيازهاي آتي نيز قابل برنامه ريزي باشد

 
 ات زيست محيطي مالحظ٤‐٥
 

در بعضي موارد منابع آب اعم از توسعه يافته و يا دست نخورده محيط زيست بشر و ساير موجودات را نامساعد                     

ساخته، حيات و سالمت آنان را تهديد مي نمايد، يا آنكه تغييرات به وجود آمده در منابع آب به علت نوع مصارف                    

در چنين شرايطي مديريت آب نه به لحاظ توسعه        .  ست مي گردد موجب بروز عدم تعادل در نظام طبيعي محيط زي        

بهره برداري از منبع آب يا حفاظت از آن بلكه در وهلة اول به جهت كاهش يا جلوگيري از زيانهاي مالي،                          

 . بهداشتي و زيست محيطي به اقداماتي دست مي زند

 
  ارتقاء سطح مديريت آب٥‐٥
 

 آب شرط الزم است و در صورت تأمين ساير شرايط ضروري بدون              براي نيل به اهداف فوق، مديريت صحيح       

اعمال مديريت درست و يكپارچه به هيچ يك از اهداف مذكور نمي توان دست يافت، لذا بايد ارتقاء سطح                        

... مديريت را از نظر تشكيالتي و سازماندهي، ابزار قانوني و ضوابط، برنامه ريزي و اجرا، نظارت و ارزيابي و                      

ت جامع جزء هدفهاي اصلي مديريت آب قرار داد و همواره در اصالح و بهبود آن كوشيد تا در سايه يك      به صور

 .مديريت يكپارچه، كارا و مؤثر، اثرات سوء ساير كمبود ها بر عملكرد بخش آب كاهش يابد

 
 جايگاه سياست گذاري در مديريت آب‐٦
 

براي آماده سازي زمينه اعمال خط مشي ها و تحقق          سياستها مجموعه تصميماتي است كه از سوي مديريت آب           

سياستهاي آب در ارتباط با بخشهاي بيروني و داخل بخش مورد           .  اهداف كيفي و كمي بخش آب اتخاذ مي گردد        

 .بررسي قرار گرفته و تدوين مي شود

 
  سياست گذاري در ارتباط با بخشهاي بيروني ١‐٦ 

 



 

 ١١

بخشهاي مثل  .  اعي، اعم از امور توليدي، زير بنايي و خدماتي است          آب مورد نياز همه بخشها اقتصادي ـ اجتم        

كشاورزي، صنعت و معدن در امور توليدي و بخشهاي زيربنايي مثل نيروگاههاي برق، پستهاي مخابرات،                     

) اجتماعي(و همچنين آبرساني به شهر ها به منظور شرب و خدمات بهداشتي در امور خدماتي                ...  پااليشگاهها و   

 .  آب دارندنياز به

 
سياستهاي تدوين شده در بخش آب بايستي به طور فراگير پاسخگوي جنبه هاي مختلف ارتباط اين بخش باكليه                   

 .بخشهاي مصرف كننده بوده و بتواند در جهت رفع نياز و خواسته آنها مفيد باشد

ندمان آبياري به صورت   بخش كشاورزي براي توفيق در تحقق اهداف بخش، نياز به تأمين آب و يا باالبردن را                  

مصرف بهينه دارد، اين اهداف در صورتي قابل حصول خواهد بود كه سياستهاي مناسبي در مديريت آب براي                    

 .اولويت دادن به بخش كشاورزي و يا مصرف بهينه از آن اتخاذ گردد

 جلوگيري از   در مواردي كه امكان ادامه تأمين آب براي توسعه كشاورزي در منطقه وجود ندارد به منظور                    

در چنين مواردي سياست بخش آب در ارتباط با          .  مهاجرت جمعيت منطقه بايستي اشتغال مردم را حفظ نمود          

 .بخشهاي كشاورزي و صنعت در جهت محدود نمودن كشاورزي و احداث و توسعه صنعت خواهد بود

م شده و اولويت هر منطقه      براي تشخيص اولويت تأمين آب بين بخشها الزم است مطالعات آمايش سرزمين انجا             

با تصويب اولويتهاي آمايشي از سوي شوراي اقتصاد        .  براي استقرار بخشهاي اقتصادي و اجتماعي مشخص گردد       

 و با در نظر گرفتن قابليت هاي مناطق و تلفيق نياز بخشهاي مختلف اقتصادي ـ اجتماعي با بخش                  ١يا هيئت دولت  

پس از تدوين و تصويب اهداف      .   برنامه تدوين و تصويب مي گردد     آب سياستهاي مناسب براي رسيدن به اهداف      

كالن اقتصادي كشور كه با توجه به مطالعات آمايش سرزمين تهيه شده است، اهداف كلي، كيفي و كمي بخشها                    

در قالب دوره هاي برنامه ريزي مشخص شده و خط مشي هاي بخش آب با توجه به اصول و رهنمودهاي منبعث                    

 .مين، خط مشي هاي كالن و خط مشي بخشها تهيه و تدوين مي شوداز آمايش سرز

 در اين مرحله مي بايد سياستهاي بخش آب را در ارتباط با بخشهاي بيروني، با مالحظه اهداف كيفي وخط                       

مشي هاي اقتصاد كالن و اهداف سياستهاي بخشهاي ذيربط با آب تهيه و تدوين نمود، به نحوي كه بتواند نيل به                     

 . و خط مشي هاي برنامه را ميسر سازداهداف

 
  سياست گذاري بخش آب در ارتباط با مسائل درون بخشي ٢‐٦
 

. سياست گذاري بخش آب در ارتباط با مسائل دروني بخش در جهت رسيدن به اهداف بخش تنظيم مي شود                     

تحقيقاتي، مطالعاتي و   سياستهاي انتخابي بيانگر ارتباط منطقي و معقول برنامه هاي زير بخش بوده و طرحهاي                 

 .اجرايي برنامه را در قالب طرحهاي عمراني به صورت هماهنگ به هم مربوط مي سازد

                                                   
 قانون الزم االجرا شده و در    درصورتي كه مطالعات آمايش به تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد به صورت          ‐١

 .تدوين سياستهاي مديريت آب مالك عمل قرار خواهد گرفت



 

 ١٢

 سياست گذاري به نحوي انجام مي شود كه مشكالت موجود بخش را رفع نموده، از به و جود آمدن مشكالت آتي                  

ن، انتقال، توزيع، مصرف، دفع پساب،       مراحل اعم از تأمي    پيشگيري نمايد و حفاظت كيفي و كمي آب را در كليه          

 .و مديريت آن را در برمي گيرد... استفاده مجدد 

سياست گذاري بخش آب در ارتباط با مسائل درون بخشي با استفاده از اهداف كيفي بخش و خط مشي هاي                      

و روشن  مصوب و با درنظر داشتن اهداف كمي انجام مي گيرد به طوري كه منجر به تعيين سياستهاي شفاف                     

گرديده و بتواند موانع انجام كار را رفع و شرايط الزم براي اجراي فعاليتهاي مشخص با زمان بندي معين را فراهم     

سياست گذاري در بخش آب ضمن هماهنگي و همخواني با اهداف كيفي و كمي و خط مشي هاي كلي                    .  آورند

. جتماعي كالن كشور نيز هماهنگي داشته باشد       ا ‐بخش ، بايستي با اهداف و خط مشي هاي برنامه هاي اقتصادي          

سياست ملي آب با هدف اصلي حفظ استقالل ملي، استمرار تمدنها، ارتقاء سطح زندگي و با در نظر گرفتن                        

شرايط جغرافيايي، ظرفيتهاي بالقوه منابع آب ، نيازها، ويژگي هاي محيط زيست، فرهنگ مردم و اعتقادات مذهبي                

 اعتقاد به سياستهاي ملي آب و رعايت آن منجربه مديريت مطلوب آب، مصرف بهينه و                  .تهيه و تدوين مي گردد   

سياست ملي آب هميشه و در همه مناطق كشور مالك تصميم گيريها و                .  حفاظت كمي و كيفي آن مي گردد       

 .برنامه ريزي هاي ملي و منطقه اي خواهد بود

  اصول كلي تعيين سياستهاي مديريت آب‐٧
 
  اهميت آب١‐٧
 

آب يك منبع طبيعي ، كمياب، حياتي، از دست رفتني و يك كاالي با ارزش در توسعه اقتصادي و اجتماعي                        

كشور در امور توليدي،زيربنايي و خدماتي است كه در اشكال مختلف مصرف آن اعم از كشاورزي، صنعتي،                    

 .بهداشتي و زيست محيطي قابل جايگزيني با ماده ديگري نمي باشد

 
 ه عمل مديريت آب واحد حوز٢‐٧
 

ـ  جغرافيايي فعاليتهاي مديريت آب اعم از سياست گذاري، برنامه ريزي                  اساسي ترين و منطق ترين واحد فيزيكي 

 .و ساير اقدامات مديريت آب عبارت از محدوده طبيعي حوزه آبريز اصلي يك رودخانه است

 
  واحد تشكيالتي مديريت آب٣‐٧

 
 واحدي در سطح حوزه آبريز اصلي يك رودخانه اعمال شود كه سازمان               مديريت آب بايد از طريق تشكيالت      

جهت اجتناب از تعدد     ك  براي حوزه هاي آبريز رودخانه هاي كوچ     .  مسئول مديريت آن حوزه آبريز مي باشد       

ولي .  تشكيالت مديريتي يك سازمان مي تواند توليت مديريت حوزه آبريز چندين رودخانه را به عهده داشته باشد               

 .هر صورت از دخالت و فعاليت چندين سازمان در مورد مديريت يك حوزه آبريز اصلي خودداري شوددر 

 



 

 ١٣

  اهداف اساسي مديريت آب٤‐٧
 

هدف اصلي مديريت آب بهينه سازي استفاده از منابع آب به جهت بيشينه نمودن بهره وري جامعه از منابع محدود                   

شد كه در قالب فعاليتهاي توسعه بهره برداري از منابع آب، بهبود        آب با لحاظ نمودن خط مشي توسعه پايدار مي با        

راندمان مصرف آب، حفاظت از منابع آب و بهبود كمي و كيفي آنها، اصالح و بهبود و حفظ محيط زيست و                        

 .ارتقاء سطح مديريت آب تحقق مي يابد

 
 
 
 
  گستره مديريت منابع آب٥‐٧
 

 آب اعم از سطحي، زيرزميني، درياچه ها و تاالب ها و آبهاي              مديريت آب در حوزه عمل خويش كليه منابع         

 .ساحلي را نيز در برمي گيرد

 
  مديريت كمي و كيفي آب٦‐٧
 

بنابراين كليه  .  جنبه هاي كمي و كيفي آب غير قابل تفكيك بوده و مديريت آب نيز ناظر بر هر دو جنبه مي باشد                     

 .باكسب مجوز و تحت نظارت و كنترل مديريت آب انجام گيردبرداشتها از منابع آب و دفع پسابها و فاضالبها 

 
  نقش آب در تعادل اكوسيستم ها٧‐٧
 

در بهره برداري و مصرف آب و دفع پسابها امر حفاظت و پايداري تعادل اكوسيستم ها واجد اهميت بوده و توجه                    

يف مديريت آب در تدوين سياستها      به اين مهم با در نظر گرفتن ظرفيت طبيعي خود پا اليي جريانهاي آبي از وظا              

 . مي باشد

 
  مسئوليت مديريت آب٨‐٧
 

) ١(مسئوليت مديريت آب به عهده بخش دولتي است و اين مسئوليت عالوه بر شمول كليه امور مذكور در بند                      

ي را نيز   امر مهم هماهنگي با سياستها و برنامه ريزيهاي ملي، منطقه اي و بين المللي براي نيل به اهداف توسعه مل                   

 . در برمي گيرد

 
  جامع نگري در توسعه منابع آب٩‐٧

در تدوين سياستهاي مديريت آب و تعيين خط مشي ها و برنامه ريزي ها، جامع نگري و فراگيري به عنوان يك اصل      

. رعايت شود به نحوي كه امر توسعه پايدار، آمايش سرزمين، تعادلهاي بين بخشي و بين منطقه اي محقق گردد                   

 . ين منظور توسعه منابع آب براساس يك طرح جامع بهنگام و پويا ضرورتي غير قابل اجتناب استبد



 

 ١٤

 
  نقش مصرف كننده در سياست گذاري١٠‐٧
 

به منظور تسهيل اعمال سياستها در بخش آب الزم است تهيه و تدوين سياستهاي مديريت آب با همكاري و                       

ي مسئوليت اعمال سياستها و هماهنگي بين مصرف كننده ها         مشاركت بخشهاي مصرف كننده آب انجام شود، ول       

 .به عهده تشكيالت مديريت آب كشور مي باشد

  استمرار در سياستها و فعاليتهاي بخش آب١١‐٧ 
 

 و نهايتاً    ها ً ركود در برنامه     جابجايي مديريتها و تغيير در تشكيالت مديريت آب اغلب موجب اختالل و گاها              

لذا بايد سياستها به گونه اي طراحي و       .  ي گردد كه براي بخش آب بسيار نامطلوب است         اقدامات مديريت آب م   

تدوين شوند كه در صورت ضرورت تغيير در مديريت و تشكيالت آب در هر حال از استمرار سياستها، برنامه ها                    

 .و فعاليتهاي از پيش طراحي شده مديريت آب اطمينان حاصل شود

  
  ارتقاء آگاهي عمومي١٢‐٧
 

براي تحقق اهداف مديريت آب الزم است سطح آگاهي مردم در زمينه هاي مصرف مطلوب آب، حفاظت كمي و                   

 .كيفي از منابع آب، بهره برداري و نگهداري صحيح از تأسيسات و تجهيزات آبي ارتقاء يابد

 
  مكانيسم هاي كنترل كمي و كيفي مصرف آب١٣‐٧
 

بزار و عوامل الزم آب از جمله استانداردها، قوانين، آب بهاء مصرف          سياستها و خط مشي هاي مديريت آب بايد ا       

براي كنترل رفتار مصرف كنندگان كه الزمه مديريت صحيح آب است در اختيار             ...  آب، آب بهاي دفع فاضالب و    

 .مديريت آب قرار دهد

 
  امكانات الزم براي اعمال مديريت آب١٤‐٧
 

توان مالي و فني كافي و قدرت تصميم گيري الزم براي انجام وظايف              سازمانهاي مديريت حوزه آبريز بايد از        

توزيع امكانات مالي، فني و اختيارات بايد متناسب با شرايط، نوع و محدوده مسئوليتهاي              .  محوله برخوردار باشند  

 . مديريت حوزه آبريز باشد

 
  مديريت مالي تشكيالت آب ١٥‐٧

 
 از يك طرف و درآمدها از طرف ديگر در سازمانهاي مسئول مديريت               ايجاد توازن در هزينه هاي جاري و ثابت      

آب در حوزه هاي آبريز از اصول كلي تعيين سياستهاي مديريت آب به شماره مي  آيد، در اين مورد اگرچه اصل                     



 

 ١٥

كلي تأكيد برخود گرداني سازمانهاي مسئول مديريت آب مي باشد ولي اين بدان معني نيست كه هزينه هاي                      

 .ديوان ساالري يا تشكيالت غير ضرور بر مصرف كنندگان آب تحميل گرددگزاف 

 
  ب  تأمين مالي توسعه بهره برداري از منابع آ١٦‐٧

 
محدوديت منابع مالي دولتي و نياز فزاينده به سرمايه گذاري گسترده در بخش آب، به جهت ضرورت استمرار امر            

مالي براي توسعه بهره برداري از منابع آب در بلندمدت از منابع            توسعه منابع آب ايجاب مي كند كه تأمين منابع          

مورد توجه قرار   ...)منابع سيستم بانكي، مصرف كنندگان آب و ساير مؤسسات سرمايه گذاري و           (مختلف و متنوع  

 گيرد، لذا در تعيين سياستها به اصل تطابق شاخص هاي مورد استفاده براي ارزيابي توجيهي طرحهاي توسعه منابع            

آب با مرحله توسعه يافتگي ملي و منطقه اي توجه الزم به عمل آيد، به طوري كه نهايتاً مطلوبيت نرخ بازگشت                     

 .سرمايه در مقايسه با ساير بخشها انگيزه الزم براي جلب سرمايه هاي بخش خصوصي را نيز فراهم نمايد
 
  تأمين نيروي متخصص١٧‐٧
 

وح مسئوليتهاي طراحي سياستها برنامه ريزي، مطالعات، اجرا و           كليه اقدامات مديريت آب از باالترين سط         

بهره برداري تا نقاط تحويل آب به مصرف كنندگان بايد اقداماتي تخصصي تلقي شوند كه نياز به آموزش                       

سياستهاي مديريت . عملي، آموزش حين خدمت و ارزيابي مستمر عملكرد دارنداوليه،كارآموزي و كسب تجارب    

نه اي تدوين شود تا كليه عوامل مديريت آب ضمن برخورداري از آموزش و تجربه الزم، انگيزه                  آب بايد به گو   

 .در تخصصهاي مربوطه در بخش آب باقي بمانندً كافي براي ارائه خدمات تخصصي را داشته، مستمراً

 
  تكنولوژي مناسب١٨‐٧
 

يري تكنولوژيهاي پيشرفته و متناسب با شرايط     توسعه پايدار در بهره برداري از منابع آب مستلزم شناخت و به كارگ          

بنابراين سياستهاي مديريت   .  اقتصادي و اجتماعي با تأكيد براستفاده از توانهاي بالقوه سنتي و قومي كشور است              

آب بايد امكان دستيابي بخش آب به تكنولوژيهاي پيشرفته و سازگار با شرايط ملي و منطقه اي در زمينه هاي                       

 .ي و بهره برداري و نگهداري را فراهم آوردمطالعاتي،اجراي

 
  نقش سياستهاي مديريت آب در مواقع اضطراري١٩‐٧
 

از قبيل سيل، زلزله، خشكسالي، بيماريهاي       )  طبيعي وغيرطبيعي   (مديريت آب بايستي براي حوادث غير مترقبه       

 حوزه هاي آبريز معمول داشته     مطالعات و بررسيهاي جامع در كليه     ...  اپيدمي،اعتصابات عمومي، انقالبات،جنگ و   

و سياستها و تمهيدات خاصي را براي حفاظت كمي و كيفي و پيشگيري از آلودگيهاي منابع آب،پيشگيري از                      

 .حوادث ناگوار و آمادگي عمومي باهدف اصلي كاهش خسارات تدوين نمايند
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