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بررسي آخرين وضعيت آب شرب در كشور از جنبههاي مختلف

چكيده
بر اساس آخرین آمار ،مقدار توليد و فروش آب شرب شهري در كشور به ترتيب  6/2و  4/6ميليارد
مترمكعب در سال است .توليد و فروش آب شرب روستایي نيز به ترتيب معادل  1/44و  0/98ميليارد
مترمكعب در سال است .بر این اساس ميزان آب به حساب نيامده شهري و روستایي به ترتيب معادل
 26و  32درصد خواهد بود .ارقام مذكور حاكي از درصد باالي آب به حساب نيامده در كشور است كه
ناشي از هدررفت واقعي و ظاهري است .به دليل تفاوت زیاد بين قيمتهاي تمام شده و فروش آب شرب
در كشور ،معموالً شركتهاي آب و فاضالب زیانده هستند .شایان ذكر است كه در سال  1396قيمت
فروش آب در بخشهاي شهري و روستایي به ترتيب حدود  48و  24درصد قيمت تمام شده آن بوده
است .در تابستان سال  1397به دليل كاهش بارشها در سال آبي  1396-1397و برخي دالیل دیگر،
مناطق زیادي از كشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت .در این تابستان جمعيت شهري و روستایي بالغ
بر  36/8ميليون نفر (معادل  46درصد جمعيت كشور) تحت تنش آب شرب قرار گرفت .در این شرایط
ميزان كمبود ظرفيت تأمين آب شرب در اوج مصرف در كشور حدود  22/4مترمكعب در ثانيه بوده است.
در نتيجه كمبود و تنشهاي آب شرب یاد شده ،نارضایتيهایي در برخي از شهرهاي كشور رخ داد و این
موضوع چالشهایي را براي مسئوالن ایجاد كرد .این امر حاكي از آن است كه تنشهاي ناشي از كمبود
آب شرب به سرعت به صورت نارضایتي هاي اجتماعي نمود پيدا كند و به چالشي امنيتي تبدیل شود.
پيشبيني ها حاكي از آن است كه با فرض ادامه روند موجود ،در سال  1400جمعيت تحت تنش آب
شرب به  80درصد جمعيت كل كشور ميرسد .واضح است كه جهتگيري برنامههاي بخش آب كشور
از هماكنون باید در جهت حل مشكل مذكور باشد .راهكارهاي مقابله با تنش آب شرب به دو دسته
راهكارهاي كوتاهمدت و بلندمدت تقسيم ميشوند .راهكارهاي كوتاهمدت كه عمدتاً بر مدیریت عرضه
استوارند ،عبارتند از :افزایش تأمين و توليد آب ،اجراي طرحهاي ارتقاي كيفيت آب ،افزایش توان
ذخيرهسازي آب ،تقویت خرید تضميني آب از سرمایهگذاران سامانههاي نمكزدایي ،پایداري خدمات در
شرایط اضطرار و تنوعبخشي اعتباري  .راهكارهاي بلندمدت نيز كه عمدتاً مبتني بر مدیریت تقاضا و
سياستگذاري كالن بخش آب هستند ،عبارتند از :ارتقاي بهرهوري ،كاهش آب به حساب نيامده ،اقدامات
كاهش مصرف ،فرهنگسازي و تصحيح الگوي مصرف ،اصالح تعرفهها ،اعمال مدیریت بههمپيوسته آب
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در سطوح ملي و حوضه آبریز ،ارتقاي بهرهوري آب در بخش كشاورزي از طریق روشهاي مناسب در هر
منطقه و براي هر محصول با تأكيد بر كاهش مصرف آب در سطح حوضه آبریز و توسعه سامانه فراگير
پایش و ارزیابي منابع و مصارف آب.
مقدمه
در سالهاي اخير به دليل وقوع خشكساليها و تغييرات اقليم ،متوسط بارندگي كشور و در نتيجه آن ميزان آب
تجدیدپذیر كاهش چشمگيري داشته است .نتيجه كاهش مذكور در تمام بخشهاي مصرفكننده و از جمله
آب شرب قابل مشاهده است .سال آبي  1396-1397از نظر كاهش بارش یكي از بدترین سالها طي پنجاه
سال اخير بوده است و در تابستان سال  1397شهرهاي زیادي با تنش آب شرب مواجه بودهاند ،به طوري كه
در مواردي تنشهاي مذكور به مناقشات اجتماعي ـ امنيتي نيز بدل شده است .به دليل اهميت موضوع آب
شرب از یك طرف و دورنماي وخيم وضعيت آبي كشور از طرف دیگر ،الزم است كه موضوع آب شرب و
تنشهاي موضوعه در دستور كار مسئوالن كشور قرار گيرد و برنامهریزي براي حل مشكالت و معضالت این
بخش انجام شود .در این راستا باید با ترسيم تصویري از وضع موجود آب شرب كشور از جهات مختلف ،تنشهاي
آب شرب و راهكارهاي مختلف ،دید صحيح به سياستگذاران در سطوح مختلف ارائه شود .در گزارش حاضر پس
از بيان وضع موجود آب شرب كشور از جهات مختلف ،سطح تنش آب شرب ارائه ميشود .پس از آن نيز
راهكارهاي اجرایي و اعتبارات مورد نياز براي مقابله با تنش آب شرب در كشور بيان ميشود.
 .1وضع موجود مصرف آب شرب در كشور
تأمين آب شرب سالم و بهداشتي از وظایف حاكميتي دولت بوده كه در عين حال جزء موارد مربوط به
حقوق بشر نيز محسوب مي شود .در كشور ایران محدودیت منابع آب با كيفيت مناسب از یك طرف و
عدم وجود یك سازوكار مناسب از طرف دیگر ،این موضوع را به یك امر چالشي تبدیل كرده است .آب
در زنجيره ارزشافزوده اقتصادي نقش مهمي را ایفا ميكند ،لذا تأمين هزینه آب در توان اقتصادي
ملتها ،نقش مهمي را در صحنه اجتماعي بازي ميكند .این بخش از گزارش به بيان وضع موجود مصرف
آب شرب در كشور ميپردازد.
 .1-1ميزان مصرف آب شرب در كشور
جدول  1ميزان توليد و فروش آب شهري را توسط شركتهاي آب و فاضالب مختلف در سال 1396
نشان ميدهد( .شركت مهندسي آب و فاضالب كشور)1397 ،
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جدول  .1ميزان توليد و فروش آب شرب شهري در سال 1396
(ميليون مترمكعب)
رديف

نام شركت

مقدار توليد

مقدار فروش

1

آذربایجان شرقي

249

202

2

آذربایجان غربي

198

154

3

اردبيل

81

60

4

اصفهان

395

331

5

البرز

254

195

6

اهواز

164

118

7

ایالم

42

33

8

بوشهر

108

75

9

استان تهران

1417

1091

10

چهارمحال و بختياري

52

40

11

خراسان جنوبي

43

31

12

خراسان رضوي

165

114

13

خراسان شمالي

42

31

14

خوزستان

418

251

15

زنجان

71

51

16

سمنان

61

45

17

سيستان و بلوچستان

121

95

18

شيراز

142

110

19

فارس

180

133

20

قزوین

81

66

21

قم

116

95

22

كاشان

40

32

23

كردستان

112

76

24

كرمان

179

129

25

كرمانشاه

155

94

26

كهگيلویه و بویراحمد

43

30

27

گلستان

81

61

28

گيالن

161

118

29

لرستان

110

86

30

مازندران

247

178

31

مركزي

111

86

32

مشهد

225

178

33

هرمزگان

109

85

34

همدان

94

71

35

یزد

94

79

6169

4625

كل كشور

سهم آب به
حساب نيامده

25

3
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همانطور كه جدول  1نشان ميدهد ،ميزان توليد و فروش آب توسط شركتهاي آب و فاضالب
شهري در سال  1396به ترتيب حدود  6/2و  4/6ميليارد مترمكعب بوده است .تفاوت  1/6ميليارد
مترمكعبي بين ارقام مذكور همان آب به حساب نيامده است كه معادل  25درصد كل آب توليد شده
توسط شركتهاي آب و فاضالب شهري است .از ميان شركتهاي آب و فاضالب شهري بيشترین مقدار
توليد و فروش مربوط به شركت آب و فاضالب استان تهران و كمترین آن نيز مربوط به شركت آب و
فاضالب استان كهگيلویه و بویراحمد است .بيشترین سهم آب به حساب نيامده به توليد مربوط به استان
كرمانشاه ( 39درصد) و كمترین آن مربوط به استان یزد ( 16درصد) است.
مقادیر توليد و فروش آب توسط تمام شركتهاي آب و فاضالب روستایي نيز در سال  1396به
ترتيب معادل  1/44و  0/98ميليارد مترمكعب بوده است .در این شركتها نيز ميزان آب به حساب
نيامده برابر با  0/46ميليارد مترمكعب معادل  32درصد كل آب توليد شده توسط این شركتهاست.
جدول  2ميزان سرانه توليد و فروش آب شرب شهري و روستایي را در سال  1396نشان ميدهد.
جدول  .2سرانه توليد و فروش آب شرب در سال 1396
(ليتر در روز بر نفر)

شركت

سرانه توليد

سرانه فروش

آب و فاضالب شهري

276

205

آب و فاضالب روستایي

215

145

 .1-2شاخصهاي كالن آب شرب در كشور
شاخصهاي كالن و مهم آب شرب كشور شامل درصد جمعيت تحت پوشش و تعداد شهرها و روستاهاي
تحت پوشش است .در پایان سال  1396تعداد شهرها و روستاهاي تحت پوشش شبكه آب شرب به
ترتيب  1167و  35361بوده است و همچنين درصد جمعيت تحت پوشش شهري و روستایي نيز به
ترتيب  99/46و  85/29درصد بوده است.
 .2وضعيت آب به حساب نيامده در كشور
طبق تعریف ،آب به حساب نيامده عبارت است از :تفاوت بين حجم آبي كه به شبكه وارد ميشود و حجم
آبي كه به مصارف مجاز ميرسد .حجم آب خروجي اندازهگيري شده مجاز ،ميزان اندازهگيري شده توسط
كنتورهاي مشتركين و كنتورهاي خروجي منطقه ،صرفنظر از پرداخت یا عدم پرداخت قيمت آب مصرف
شده است .آب به حساب نيامده در یك نگاه كلي به دو جزء زیر تقسيم ميشود:
 .1آب به حساب نيامده فيزیكي یا تلفات واقعي كه ناشي از فرار فيزیكي آب از شبكه توزیع و
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انشعابات مشتركين است .در این نوع تلفات بخشي از آب توليد شده به دست مصرفكننده نرسيده و
هزینه آن نيز دریافت نميشود.
 .2آب به حساب نيامده غيرفيزیكي یا تلفات ظاهري كه به دليل خطاي انساني ،خطاي ابزار
اندازهگيري و یا خطاي مدیریت و راهبري سامانه ،دقيقاً اندازهگيري نشده است .متأسفانه تلفات مربوط
به آب به حساب نيامده در كشور در وضعيت مناسبي نيست .متوسط درصد آب به حساب نيامده در
كشور برابر با  25درصد است كه تقسيمبندي آن طي جدول  3نشان داده شده است( .مركز پژوهشهاي
مجلس شوراي اسالمي)1393 ،
جدول  .3اجزاي آب به حساب نيامده در كشور
جزء

درصد ميليون مترمكعب در سال

تلفات واقعي

13/4

756

تلفات ظاهري

9/9

558

مصارف مجاز بدون درآمد

1/7

96

جمع (آب به حساب نيامده)

25

1410

بر این اساس و به لحاظ حداكثر تلفات مجاز به ميزان  10درصد بر اساس استانداردهاي جهاني،
ارزش ریالي كل آب به حساب نيامده ساليانه حدود  5313ميليارد ریال ميشود( .بر اساس قيمتهاي
سال  ،)1392كه بسيار جاي تأمل دارد .شاخص دبي آب به حساب نيامده به ازاي واحد طول خط اصلي
و شاخص دبي آب به حساب نيامده به ازاي هر مشترك به ترتيب برابر  1136ليتر در ساعت بر كيلومتر
و  11ليتر در ساعت بر مشترك است .قابل توجه است كه با در نظر گرفتن استاندارد متوسط مصرف
سرانه خانگي به ميزان  75تا  150ليتر به ازاي هر نفر در شبانهروز ،مقادیر این شاخصها بيانگر این امر
است كه مقدار آب به حساب نيامده به ازاي هر مشترك در بسياري از شهرها ميتواند نيازهاي بسياري
از خانوارها را برآورده كند .متوسط شاخص عملكرد زیرساخت در كشور برابر با  6است .شایان ذكر است
كه شاخص عملكرد زیرساخت بين  5تا  8فقط تحت شرایط وجود منابع آب بسيار زیاد ،قابل اطمينان
و به راحتي قابل استخراج و مالحظات اقتصادي هزینههاي پایين تأمين آب و تصفيه آن قابل توجيه
است .با توجه به نبود این شرایط و حتي وجود اوضاع وخيم آبي ،لزوم و اهميت بهبود شبكههاي توزیع
آب شهري و كاهش آب به حساب نيامده ،بسيار چشمگير است.
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 .3تعرفههاي آب شرب
بر اساس قوانين كشور ،تعرفههاي آب شرب با پيشنهاد شركت مهندسي آب و فاضالب كشور به تصویب
شوراي اقتصاد رسيده و پس از آن به مرحله اجرا ميرسد .بر اساس توصيههاي جهاني باید حدود پنج
مترمكعب آب در ماه براي هر فرد به آساني در اختيار مصرفكنندگان قرار گيرد .الگوي مصرف آب خانگي
در كشور برابر با  130ليتر در روز به ازاي هر نفر در نظر گرفته شده است .بر اساس اعالم متوليان امر بين
قيمت فروش و قيمت تمام شده آب شرب ،فاصله زیادي وجود دارد و شركتهاي آب و فاضالب از این
بابت دچار زیان ميشوند .جدول  4آناليز قيمت تمام شده آب شرب را در سال  1396نشان ميدهد.
جدول  .4آناليز قيمت تمام شده يك مترمكعب آب در سال 1396
اجزا

سهم اجزا در قيمت تمام شده يك مترمكعب آب (ريال) درصد

خرید آب خام و حقالنظاره

488

5

برق مصرفي

390

4

مواد مصرفي

98

1

هزینه نيروي كار

2635

27

استهالك

4002

41

نگهداشت و تعميرات

683

7

خدمات قراردادي

781

8

سایر هزینههاي فرایندي

683

7

0

0

9760

100

هزینه مالي
جمع

جدول  5ن يز قيمت تمام شده و قيمت فروش آب شرب شهري و روستایي را در سالهاي مختلف
نشان ميدهد( .شركت مهندسي آب و فاضالب كشور)1397 ،
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جدول  .5قيمت تمام شده و فروش آب شرب شهري
و روستايي در سالهاي مختلف
سال

شهري

(ریال)

روستايي

تمام شده

فروش

تمام شده

فروش

1389

2552

1313

3474

431

1390

6057

2606

4477

1101

1391

6291

2943

6592

1121

1392

6936

3517

7659

1201

1393

7981

3938

7542

1487

1394

8705

4254

8613

1919

1395

8962

4600

10677

2576

1396

9760

4652

10983

2684

همانطور كه جدول  5نشان مي دهد بين قيمت تمام شده و فروش آب شرب اختالف چشمگيري
وجود دارد .به طوري كه در سال  1396قيمت فروش آب در بخشهاي شهري و روستایي به ترتيب
حدود  48و  24درصد قيمت تمام شده بوده است .در مورد فاصله بين قيمتهاي تمام شده و فروش آب
شرب باید نكات زیر را مدنظر داشت:
 .1نقش آب به حساب نيامده در شبكههاي توزیع در محاسبه قيمت تمام شده،
 .2نقش معافيتها در زیان انباشته شركتهاي آب و فاضالب،
 .3نقش كيفيت آب ارائه شده از سوي شركتهاي آب و فاضالب در قيمت تمام شده،
 .4نقش گستردگي ساختار شركتهاي آب و فاضالب در قيمت تمام شده،
 .5عدم وجود شفافيت در محاسبه قيمت تمام شده آب شرب.
 .4تنش آب شرب
این بخش از گزارش به بيان وضع موجود تنش آب شرب در كشور و همچنين پيشبيني وضعيت در
سال  1400ميپردازد.
 .4-1وضع موجود تنش آب شرب در كشور
تنش آب شرب در كشور ،به دليل مصرف باال ،عمدتاً در فصل تابستان رخ ميدهد .طبقهبندي ميزان
تنش آب شرب به صورت وضعيتهاي زرد ،نارنجي و قرمز انجام ميشود ،كه بر اساس آن وضعيت زرد
بيانگر ميزان كمبود آب در اوج مصرف تا  10درصد نسبت به آب مورد نياز ،وضعيت نارنجي بيانگر ميزان
كمبود آب در اوج مصرف از  10تا  20درصد نسبت به آب مورد نياز و وضعيت قرمز نيز بيانگر ميزان
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كمبود آب در اوج مصرف بيش از  20درصد نسبت به آب مورد نياز است.
تعداد شهرهاي تحت تنش آب شرب در كشور متغير بوده و به عوامل مختلفي بستگي دارد .از ميان
این عوامل ،مهمترین آن ميزان بارشهاست كه در نتيجه آنها مخازن سدهاي تأمينكننده آب شرب
تغذیه مي شوند .ظرفيت تأمين و ذخيره آب و همچنين قابليت تأمين در اوج مصرف نيز از دیگر عوامل
مهم در بروز تنش آب شرب است.
در تابستان سال  1397به دليل كاهش بارشها در سال آبي  1396-1397مناطق زیادي از كشور تحت
تنش آب شرب قرار گرفت .در این تابستان جمعيت شهري و روستایي بالغ بر  36/8ميليون نفر (معادل 46
درصد جمعيت كشور) تحت تنش آب شرب قرار گرفت .جدول  6سطح تنش آب شرب ،تعداد شهرها و
جمعيت تحت تأثير قرار گرفته را نشان ميدهد( .شركت مهندسي آب و فاضالب كشور)1397 ،
جدول  .6سطح تنش آب شرب ،تعداد شهرها و جمعيت تحت
تأثير در تابستان سال 1397
سطح تنش تعداد شهرها جمعيت تحت تأثير (ميليون نفر)
زرد

165

10/5

نارنجي

62

6/8

قرمز

107

17/2

مجموع

334

34/5

شایان ذكر است كه جمعيت روستایي تحت تنش آب شرب نيز معادل  2/3ميليون نفر بوده است.
از نظر ميزان تنش آب شرب در حوضههاي آبریز درجه یك كشور نيز بيشترین جمعيت در حوضه آبریز
فالت مركزي تحت تأثير قرار ميگيرد .جدول  7ميزان جمعيت تحت تأثير را به تفكيك حوضههاي آبریز
درجه یك كشور در تابستان سال  1397نشان ميدهد.
جدول  .7تنش آب شرب در حوضههاي آبريز درجه يك كشور در تابستان سال 1397
تعداد كل

تعداد شهرهاي

كل جمعيت

جمعيت تحت تنش

شهرها

تحت تنش

(ميليون نفر)

(ميليون نفر)

خليج فارس و دریاي عمان

348

118

12/2

7

دریاچه اروميه

62

11

4/2

3/1

دریاي خزر

237

48

8/1

3/6

فالت مركزي

444

129

32/4

16/7

سرخس

31

14

3/6

3/3

مرزي شرق

35

14

1/1

0/8

1157

334

61/6

34/5

حوضه آبريز

مجموع
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همانگونه كه جدول  7نشان ميدهد از كل جمعيت شهري  61/6ميليون نفري كشور حدود 34/5
ميليون نفر آن (معادل  56درصد) تحت تنش آب شرب قرار داشتهاند .از این ميزان جمعيت تحت تنش
متمركز در حوضه آبریز فالت مركزي بسيار چشمگير است .در این حوضه آبریز جمعيت شهري 16/7
ميليون نفري تحت تنش آب شرب قرار داشته است كه شامل استانهاي متعددي از كشور ميشود.
قابل توجه است كه ميزان كمبود آب شرب در اوج مصرف بر اساس آخرین آمار (تابستان سال
 )1397حدود  22/4مترمكعب در ثانيه است .در نتيجه كمبود و تنشهاي آب شرب یاد شده،
نارضایتيهایي در برخي از شهرهاي كشور مانند آبادان ،خرمشهر ،برازجان ،كازرون ،بوشهر ،اكثر شهرهاي
استان اصفهان و غيره رخ داد و این موضوع چالشهایي را براي مسئوالن ایجاد كرد .این امر حاكي از آن
است كه تنشهاي ناشي از كمبود آب شرب به سرعت به صورت نارضایتيهاي اجتماعي نمود پيدا كند
و به چالشي امنيتي تبدیل شود .عالوه بر آن تسري نارضایتيهاي مذكور و گسترش ابعاد آن نيز بسيار
محتمل است.
 .4-2پيشبيني وضعيت تنش آب شرب در سال 1400
با فرض ضریب رشد جمعيت شهري كشور برابر با  1/32درصد ،جمعيت شهري تحت پوشش شبكه آب
شرب به حدود  63/2ميليون نفر در سال  1400ميرسد .بر این اساس و با فرض ادامه روند فعلي
(سناریوي ادامه وضع موجود) ،جمعيت شهري چشمگيري از كشور تحت تنش آب شرب قرار ميگيرد.
جدول  8وضعيت پيشبيني تنش آب شرب را در تابستان سال  1400نشان ميدهد.
جدول  .8پيشبيني وضعيت تنش آب شرب در تابستان سال 1400
مورد

وضعيت

جمعيت شهري تحت پوشش آب شرب (ميليون نفر)

63/2

تعداد شهرهاي در معرض تنش آب شرب

433

جمعيت در معرض تنش آب شرب (ميليون نفر)

50/3

ميزان كمبود در اوج مصرف (مترمكعب در ثانيه)

33/2

ميزان كمبود مخزن (ميليون مترمكعب)

2/6

همانطور كه جدول  8نشان ميدهد در صورت ادامه وضع موجود ،در تابستان سال  1400حدود
 80درصد جمعيت كشور تحت تنش آب شرب خواهد بود و در این حالت ميزان كمبود در اوج مصرف
برابر  33/2مترمكعب در ثانيه است .آمار و ارقام مذكور حاكي از آن است كه ادامه وضع موجود تنش آب
شرب در كشور ،وضعيت بسيار وخيم و ناپایداري را از منظر تأمين آب شرب براي كشور رقم خواهد زد
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و به یقين جهتگيري برنامههاي كشور از هماكنون باید در جهت حل مشكل باشد .در بخشهاي بعدي
گزارش به راهكارهاي مختلف حل تنش آب شرب در كشور پرداخته ميشود.
 .5راهكارهاي كنترل مقابله با تنش آب شرب در كشور
در این بخش از گزارش ،راهكارهاي مختلف مقابله با تنش آب شرب در كشور مورد بررسي قرار ميگيرد.
 .5-1راهكارهاي مبتني بر مديريت عرضه
 .5-1-1افزايش تأمين و توليد آب
طرحهاي افزایش تأمين و توليد آب شامل توسعه سامانههاي نمكزدایي و همچنين اجراي پروژههاي
اضطراري حفر و تجهيز چاه هستند كه با اجراي آنها ظرفيت تأمين و توليد آب در كشور افزایش ميیابد.
با توجه به تداوم خشكسالي ها و كاهش حجم منابع تأمين آب شرب در مناطق جنوبي كشور و نيز
پتانسيل هاي مناسب استفاده از آب شور دریا ،لزوم توسعه سيستمهاي نمكزدایي از آبهاي شور و
لبشور در نوار ساحلي جنوب اجتناب ناپذیر است .این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه نيز مورد
تأكيد قرار گرفته است .بر این اساس باید با ساخت و بهرهبرداري از سامانههاي جدید آبشيرینكن به
ظرفيت  600.000مترمكعب در شبانهروز براي استانهاي جنوبي كشور شامل استانهاي بوشهر،
هرمزگان و بخشهایي از استانهاي سيستان و بلوچستان ،كرمان ،فارس ،خوزستان و كهگيلویه و
بویراحمد نسبت به تأمين پایدار آب شرب مردم این مناطق اقدام كرد.
وضعيت كمبود آب در بسياري از شهرها و روستاهاي كشور ميتواند زمينه تنشهاي اجتماعي را
ایجاد كند .به منظور تأمين كمبود آب مورد نياز جهت غلبه بر پيك مصرف روزانه آب در فصل تابستان
الزم است حفر و تجهيز چاههاي جدید به منظور افزایش ظرفيت تأمين و در نهایت افزایش توليد آب در
دستور كار قرار گيرد .شایان ذكر است بخشي از ظرفيت ایجاد شده جدید ،صرف جایگزیني با ظرفيت از
دست رفته ناشي از شرایط خشكسالي و بحران مانند كاهش آبدهي چاهها ،شور شدن منابع آبي ،كاهش
ذخایر سدها و غيره ميشود.
 .5-1-2طرحهاي ارتقاي كيفي
با افزایش خشكسالي و كاهش بارشها و افت منابع آب و نيز ورود آالیندههاي مختلف به منابع آب
كشور ،بخش زیادي از منابع آب زیرزميني به انواع آالیندهها از جمله فلزات سنگين و نيترات آلوده شده
است و غلظت برخي عوامل آالینده آب در منابع آبي در برخي نقاط به باالتر از حد مجاز استاندارد رسيده
است .این موضوع ميتواند تبعات زیادي در بهداشت و سالمت جامعه به دنبال داشته باشد .براي این
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منظور باید طرح هاي ارتقاي كيفيت آب شرب در دستور كار قرار گيرد .شایان ذكر است كه در صورت
طرحهاي بهبود كيفيت آب شرب پتانسيل اضافه شدن ظرفيت  15مترمكعب در ثانيه به ظرفيت تأمين
آب شرب كشور وجود خواهد داشت.
 .5-1-3افزايش توان ذخيرهسازي آب
در بسياري از شهرهاي كشور ،تنش موجود به علت كمبود منابع آب نبوده ،بلكه ریشه در كمبود مخازن
ذخيرهسازي آب براي زمان اوج مصرف (در فصل تابستان) دارد .به منظور غلبه بر اوج مصرف روزانه آب
در فصل تابستان و همچنين ایجاد امكان ذخيرهسازي مناسب آب براي تأمين آب در زمان قطع جریان
الزم است افزایش توان ذخيره سازي آب و احداث مخازن جدید در دستور كار قرار گيرد .در حال حاضر
كمبود  1/5ميليون مترمكعبي ذخيرهسازي آب شرب در كشور وجود دارد.
 .5-1-4تقويت خريد تضميني
با توجه به اختالف بين قيمت آب توليدي توسط سرمایهگذاران سامانههاي نمكزدایي و بهاي آب
دریافتي از مشتركين ،جهت حمایت از سرمایهگذاران این بخش و همچنين به منظور انجام تعهدات در
مقابل سرمایهگذاران طرحهاي در حال بهرهبرداري و در حال ساخت ،باید مكانيسمهاي مربوط به خرید
تضميني آب تقویت شود.
 .5-1-5پايداري خدمات در شرايط اضطرار
با توجه به وابستگي صد درصدي تأسيسات آب به استمرار جریان برق ،ضروري است با تجهيز منابع
تأمين و انتقال آب به دستگاههاي مولد برق اضطراري ،پایداري تأمين آب تحت شرایط اضطراري تضمين
شود .در حال حاضر ظرفيت  600مگاوات دیزل ژنراتور براي تأمين برق تأسيسات آب شرب تحت شرایط
اضطراري مورد نياز است.
 .5-1-6تنوعبخشي اعتباري
باید توجه داشت كه به دليل حجم باالي سرمایهگذاريهاي مورد نياز در بخش آب ،این بخش نميتواند
كامالً به اعتبارات عمومي دولتي متكي باشد .در این راستا الزم است كه با ایجاد تنوعبخشي اعتباري ،بر
مشكالت بودجه اي این بخش فائق آمد .البته شایان ذكر است كه به دليل معضالت تعرفهاي موجود در
این بخش (شرب و كشاورزي) و اختالف بين قيمت تمام شده و فروش ،بخش خصوصي انگيزهاي براي
سرمایهگذاري در طرحهاي بخش آب را نخواهد داشت .گام اول در تنوعبخشي به اعتبارات بخش آب،
ایجاد سازوكارها جهت ایجاد انگيزه در بخش خصوصي براي سرمایهگذاري در این بخش است.
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 .5-2راهكارهاي مبتني بر مديريت تقاضا
 .5-2-1ارتقاي بهرهوري
فرسودگي و راندمان پایين تأسيسات تأمين و انتقال و توزیع آب یكي از مشكالت اساسي بخش آب شرب
كشور است .این موضوع كه با گذشت زمان و افزایش عمر تأسيسات تشدید خواهد شد ،موجب هدررفت
بخش زیادي از ظرفيتهاي ایجاد شده و نيز سرمایهگذاريهاي انجام شده ميشود .بنابراین ضروري است
با مدیریت و سرمایهگذاري در این بخش ،ضمن حفظ سرمایهگذاريهاي انجام شده و بازگرداندن
ظرفيتها ي ایجاد شده به چرخه تأمين و توليد آب كشور ،بهبود خدمات و افزایش پایداري تأسيسات
حاصل شود .در صورت ارتقاي بهرهوري سامانههاي مذكور پتانسيل اضافه شدن ظرفيت  21/8مترمكعب
در ثانيه به ظرفيت تأمين آب در كشور وجود دارد.
 .5-2-2كاهش آب به حساب نيامده
در حال حاضر ،ميزان آب به حساب نيامده شركتهاي آب و فاضالب در بخش شهري حدود  25درصد
و در بخش روستایي حدود  32درصد است .این ميزان از آب به حساب نيامده با توجه به شرایط
خشكسالي و تنش آبي موجود ،بسيار چشمگير بوده و در حقيقت به معناي از بين رفتن فرصتهاي
تأمين مهمي است كه زمينهساز بروز شرایط اضطراري در شهرهاي مختلف ميشود .با اجراي پروژههاي
كاهش آب به حساب نيامده ميتوان ظرفيت  3/9مترمكعب در ثانيه را به ظرفيت تأمين آب كشور افزود.
 .5-2-3اقدامات كاهش مصرف
مدیریت مصرف به عنوان یكي از رویكردهاي اساسي بخش آب شرب ،برنامههاي متنوعي را در بر ميگيرد
كه مهمترین این برنامهها به شرح زیر است:
ـ نصب تجهيزات كاهنده مصرف در كليه ادارات دولتي،
ـ نصب تجهيزات كاهنده مصرف براي واحدهاي پُرمصرف (باالي الگو)،
ـ شناسایي و رفع انشعابات غيرمجاز،
ـ جداسازي سامانههاي آبياري فضاي سبز از آب شرب،
ـ اعمال تعرفه مازاد بر الگوي مصرف براي خانوارهاي پُرمصرف.
 .5-2-4فرهنگسازي و تصحيح الگوي مصرف
استفاده از رسانههاي جمعي و مهم تر از آن كتب درسي مقاطع مختلف آموزشي در تصحيح فرهنگ
موجود مصرف آب و اصالح آن و همچنين تصحيح الگوي مصرف بسيار مهم و قابل توجه است .در این
راستا همكاري جهتدار شركت مهندسي آب و فاضالب كشور ،صداوسيما و همچنين وزارت آموزش و
پرورش به عنوان اولين پيشنياز فرهنگ سازي و تصحيح الگوي مصرف مطرح است .البته باید در نظر
داشت كه راهكار فرهنگسازي و تصحيح الگوي مصرف معموالً جزء راهكارهایي است كه در بلندمدت به
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نتيجه ميرسد و لزوم تداوم آن بسيار مهم است.
 .5-2-5اصالح تعرفهها
یكي از چالشهاي مهم بخش آب و فاضالب كشور ،موضوع اختالف بين قيمت تمام شده و قيمت فروش
آب شرب است .همانطور كه اشاره شد ،در حال حاضر قيمت فروش آب در بخشهاي شهري و روستایي
به ترتيب حدود  48و  24درصد قيمت تمام شده آن است .این موضوع عمدتاً باعث عدم توجه
مصرفكنندگان به ميزان مصرف شده و در نهایت باعث افزایش مصرف آب ميشود .اصالح تعرفهها یا به
عبارت دیگر واقعي نمودن آنها باید در دستور كار متوليان بخش آب شرب كشور قرار گيرد .البته باید
عنوان كرد كه پرداخت یارانه به اقشار ضعيف یا گروههاي معاف از پرداخت آببها باید به صورت
غيرمستقيم انجام شود تا تأثير ابزار اقتصادي بر كنترل ميزان مصرف مشتركين موجود باشد .استفاده از
تعرفهگذاري پلكاني و جریمه مشتركين پُرمصرف نيز از دیگر راههاي اصالح تعرفههاست.
 .5-3راهكارهاي مبتني بر سياستگذاري كالن بخش آب
مهمترین نكتهاي كه در مقابله با تنش آبي یا گستردهتر از آن ،بحران آب ،باید مدنظر قرار گيرد ،این
است كه رفع اصولي و كامل چالش مذكور زمانبر خواهد بود .این موضوع به ارائه راهكارها در سطح
سياستگذاريهاي كالن بخش آب مرتبط است كه قطعاً امري بلندمدت بوده و حصول آن نيازمند
پيشنيازها و ساختارهاي مورد نياز است .باید توجه داشت كه حل مشكالت آب شرب كشور به عنوان
یكي از مؤلفههاي مشكالت ناشي از بحران آب مطرح است و در مقياس كالن براي حل این معضل ،دید
فراگير سيستمي مورد نياز است .به عنوان مثال با توجه به برداشت حدود  90درصدي آب در بخش
كشاورزي و بهرهوري نازل این بخش ،در حلوفصل اصولي مشكالت و تنش آب شرب ،قاعدتاً باید به
موضوعاتي از این قبيل هم توجه داشت .برخي از راهكارهاي بسيار مهم مبتني بر سياستگذاري كالن
بخش آب در مشكل تنش آب شرب كشور به شرح زیر است:
 .1اعمال مدیریت بههمپيوسته آب در سطوح ملي و حوضه آبریز (با رعایت اصول توسعه پایدار،
هماهنگي متقابل بين بخش هاي مختلف اجتماعي ،اقتصادي ،زیربنایي و خدماتي و اصالح ساختار
سازماني) و منظور كردن ظرفيت هاي آبي و ارزش كامل اقتصادي ،ذاتي ،سياسي ،امنيتي ،اجتماعي و
زیستمحيطي آب در طرحهاي كالبدي و آمایش سرزمين،
 .2اعمال مدیریت تقاضا و عملياتيسازي الگوي بهينه مصرف در بخشهاي مختلف مصارف و اعمال
سياستهاي تشویقي و حمایتي،
 .3استقرار نظام تعرفه و قيمتگذاري با رویكرد ارتقاي بهرهوري و كاهش هزینههاي سرمایهگذاري
و بهرهبرداري و هدفمند كردن یارانهها،
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 .4ارتقاي بهرهوري آب در بخش كشاورزي از طریق روشهاي مناسب در هر منطقه و براي هر
محصول با تأكيد بر كاهش مصرف آب در سطح حوضه آبریز،
 .5توسعه سامانه فراگير پایش و ارزیابي منابع و مصارف و كنترل فرایند بهرهبرداري و حفاظت از
منابع آب از جنبههاي كميوكيفي،
 .6ارتقا و استمرار نظام پایش و ارزیابي عملكرد بر اساس برنامه استراتژیك بخش آب.

نتيجهگيري
به دليل وقوع خشكساليهاي پيدرپي و كاهش آب تجدیدپذیر و كمبود برخي تأسيسات مربوط به آب
شرب و همچنين برخي مشكالت مدیریتي ،وضعيت آب شرب در بعضي از مناطق كشور مطلوب نيست
و این مناطق دچار تنش آب شرب هستند .در فصل تابستان سال  1397حدود  46درصد كشور تحت
تنش آب شرب قرار گرفت كه بسيار چشمگير است .تنش آبي مذكور در برخي از شهرهاي كشور به
مناقشات اجتماعي و امنيتي تبدیل شد و از این منظر هزینههایي را به كشور تحميل كرد .در صورت
ادامه وضع موجود ،پيشبيني ميشود كه وضعيت تنش آب شرب در تابستان سال  1400تشدید شود،
به طوري كه در این زمان حدود  80درصد جمعيت كشور تحت تنش آب شرب قرار ميگيرد.
براي مقابله با تنش آب شرب در كشور متوليان بخش آب شرب باید راهكارهاي موضوعه را از
هماكنون در دستور كار قرار داده و برنامهریزيهاي الزم را انجام دهند .راهكارهاي مقابله با تنش آب
شرب به دو دسته راهكارهاي كوتاهمدت و بلندمدت تقسيم ميشوند .راهكارهاي كوتاهمدت عمدتاً بر
مدیریت عرضه استوار هستند .این راهكارها و پتانسيل افزایش ظرفيت آنها به صورت زیر است:
 تأسيس سامانههاي جدید آبشيرینكن معادل با  70ميليون مترمكعب در سال،
 افزایش تأمين و توليد آب با استفاده از پروژههاي اضطراري حفر چاه معادل با  160ميليون
مترمكعب در سال،
 طرحهاي ارتقاي كيفي معادل با  160ميليون مترمكعب در سال،
 ارتقاي بهرهوري ،بازسازي تأسيسات و كاهش آب به حساب نيامده معادل با  60ميليون مترمكعب در سال.
در نتيجه با اعمال راهكارهاي فوقالذكر پتانسيل افزودن حدود  450ميليون مترمكعب در سال به
ظرفيت تأمين آب شرب كشور وجود دارد كه این امر نيازمند اعتباري حدود  100.000ميليارد ریال در
سال است .با این توضيح و در یك بازه زماني سهساله ميتوان ظرفيت  1350ميليون مترمكعب در سال
را به ظرفيت تأمين آب شرب كشور اضافه كرد  .البته بسيار مهم است كه توجه شود اعتبار مورد نياز یاد
شده جداي از اعتبارات ساليانه معمول فصل آب و فاضالب در بودجههاي سنواتي است كه جهت مقابله
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كوتاهمدت با تنش آبي شرب ،باید از هماكنون مورد توجه متوليان بخش قرار گيرد
راهكارهاي بلندمدت كه عمدتاً مبتني بر مدیریت تقاضا و سياستگذاري كالن بخش آب هستند،
عبارتند از :ارتقاي بهرهوري ،كاهش آب به حساب نيامده ،اقدامات كاهش مصرف ،فرهنگسازي و تصحيح
الگوي مصرف ،اصالح تعرفهها ،اعمال مدیریت بههمپيوسته آب در سطوح ملي و حوضه آبریز ،ارتقاي
بهرهوري آب در بخش كشاورزي از طریق روشهاي مناسب در هر منطقه و براي هر محصول با تأكيد بر
كاهش مصرف آب در سطح حوضه آبریز و توسعه سامانه فراگير پایش و ارزیابي منابع و مصارف.
باید توجه داشت كه متوليان بخش آب شرب كشور باید با استفاده از منابع مالي موجود ،متناسب
با وضعيت فعلي اقتصادي كشور ،بهترین عملكرد را در زمينه مقابله با تنش آب شرب داشته باشند .به
عبارت دیگر در حال حاضر نقش مدیریت بخش آب شرب در مقابله و كنترل تنش آب شرب و
اولویتبندي تخصيص اعتبارات بسيار مهم و قابل توجه است .از طرف دیگر با توجه به كاهش بسيار
چشمگير آب تجدیدپذیر كشور در سالهاي اخير و روند كاهش آن ،افزایش ظرفيت تأمين آب شرب از
منابع آب تجدیدپذیر با عدم قطعيت هاي زیادي همراه است .در این راستا متوليان بخش آب شرب باید
در راستاي تأمين هر چه بيشتر آب شرب از منابع نامتعارف (عمدتاً نمكزدایي از آب دریا) گام بردارند.
همچنين شایان ذكر است كه راهكارهاي ارائه شده از سوي دستگاههاي اجرایي متولي تأمين آب شرب
براي مقابله با تنش آب شرب ،عمدتاً مبتني بر مدیریت عرضه است تا مدیریت تقاضا .این امر در حالي
است كه وضعيت فعلي بخش آب شرب در كشور از منظر بهرهبرداري (ميزان آب به حساب نيامده،
تعرفه ها ،مشكالت ساختاري و غيره) نامطلوب بوده و باید مورد توجه قرار گيرد.
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