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 چکيده:

باشد. آنچه های خام به اطالعات با ارزش مديريتي ميمفهوم کيمياگری در مديريت منابع آب به معني تبديل کردن داده

ديگر باشد. در سوی شود ناکارامد و با تاخير زماني طوالني ميکه امروز در مطالعات و بررسي بيالن آب در کشور انجام مي

های آن، هرچند در نوبه خود هنوز هم رويکردی سنتي داشته و مطابق با شرايط امروزی صرف تمرکز بر بيالن آب و مولفه

تواند ارزش اقتصادی و اجتماعي آب را آشکار سازد. اينکه ورودی و خروجي آب چه مقدار کميابي آب نيست، وليکن نمي

گذاری تواند تامين نمايد. تامل بر ارزش آب و سرمايهروز مديريت آب را نميهای شرايط امو چگونه هست به تنهايي پاسخ

گذاری گردد، رويکردی نوين و در عين حال الزاميست تا سرانجام نتايج ارزشمند ها  ريلدر مسيری که بر مبنای اين ارزش

های نوين از جمله سنجش از دور، ناوریمديريتي از اطالعات منابع و مسايل آب توليد نمايد. در سوی ديگر همگام با رشد ف

های حسابداری آب با هدف ای سبب شده تا توسعه سامانههای مفهومي هيدرولوژی و ابزارهای قدرتمند رايانهمدل

های بيالن آب در دنيا گسترش قابل توجهي يابد. اين نوشتار مختصراً به بيان ضعف سيستم موجود و مديريتي کردن مولفه

سازی های نوين، ارائه تجربه مشترک بين المللي و چگونگي پيادهداری آب با رويکرد استفاده از فناوریمزايای حساب

 رويکرد جديد وزارت نيرو در تحقق اين هدف پرداخته است.

 رود، مرکز حسابداری آببيالن آب، حوضه کشفها: کليدواژه
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 بهای بيالن آب در وزارت نيرو و مفهوم حسابداری آـ چالش 0

 مديريت يکپارچه و ضعف نهادی و محتوايي در توليد گزارشات بيالن 0ـ  0

هاي آبريز تنها راه تضمين پايداري اين منابع است. آنچه تاکنون بر سر نگر منابع آب در مقياس حوضهراهبرد مديريت يكپارچه و جامع

هاي کالن بر اين ريزيهاي کشور و برنامهبع آب دشتمنابع آب کشور آمده است ناشي از عدم شناخت کامل و جامعي از وضعيت منا

گيري در سازد و تصميمبيني وضع آتي منابع آب را نيز غيرممكن مياساس بوده است. عدم شناخت کامل از وضعيت منابع آب، پيش

هاست که به اتمام ي، سالاين خصوص را همواره با سعي و خطا مواجه کرده است. اعتقاد بر اين است که مهلت براي چنين فرآيندهاي

در مديريت  "وضع مطلوب"و رسيدن به  "وضع کنوني"پذيرد. عبور از رسيده است و نوع نگرش معقول و مسئول، اين رويه را نمي

هاي هاي کالن در حوضهگذاريها و سياستريزيهايي است که بتواند مبناي کليه برنامهمنابع آب کشور نيازمند توسعه زيرساخت

بندي هاي بيالنهاي مديريت منابع آب و متضمن پايداري آن، توسعه و کاربرد سامانهترين زيرساختشک يكي از مهمز باشد. بيآبري

ريزي تأمين توان از آن در برنامهبيني دقيق رفتار منابع آب ميباشد. بدين طريق و با پيشها ميها و حوضههوشمند منابع آب در دشت

 تماد و نيز در مديريت پايدار منابع آب استفاده نمود. پايدار آب قابل اع

هاي آبريز با توجه به وضع موجود منابع آب در هاي بيالن آب حوضهروز از وضعيت کمي مؤلفهبهو  ارائه تصويري شفاف بنابراين،

ه مشكالت حال حاضر در ارائه و گشا باشد. از جملتواند بسيار راههاي سابق بيالن آب ميکشور و مشكالت متعدد در تهيه گزارش

 محاسبه بيالن:

هاي مختلف بيالن )مانند دوره بيالن و مقياس محاسبات( و انواع بيالن )مانند ـ عدم وجود ارتباط مناسب بين بخش 1

 باشد.هيدروکليماتولوژي، آب زيرزميني و عمومي( مي

باشد، بطوري که در صورت تغيير برخي عوامل ز مشكالت اين بخش ميهاي بيالن يكي ديگر اـ پويا نبودن محاسبات مرتبط با مؤلفه 2 

 گيرد.مؤثر بر بيالن )يا پارامترهاي آن( تكرار محاسبات و امكان بررسي مجدد آنها به کندي صورت مي

 مختلف يهاميو عدم تطابق آنها در در اقل النيب يمحاسبه اجزا يهاروزآمد نبودن اغلب روشـ  3

 بيالن ، ب( نحوه ارائه نتايج النيبرآورد مجهوالت معادله بالف( جهت و کاربردي مشخص  يهارچوبعدم وجود چاـ  4

 

 های نوينمفهوم حسابداری آب و کاربرد فناوری 2ـ  0

وان به عن ها،سامانه اين. باشدمي اطالعات و هاداده سازماندهي حسابداري آب، رويكردي در جهت استاندارد کردن نحوه هايسامانه

 از مختلف هايداده سازماندهي با هاآب هستند. در اين سامانه منابع يكپارچه و نگرجامع مديريت سازيپياده ترين ورودي درمهم

. در واقع شودميطي و اقتصادي امكان پردازش و تفسير آنها را در کنار يكديگر فراهم محي زيست هيدرولوژيكي، گوناگون هايبخش
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 کنار در ها،حساب قالب در آنها بنديدسته اقتصاد، و آب منابع از مهم هايسابداري آب، به دست آوردن دادههدف اصلي رويكرد ح

جهت پايش وضعيت منابع آب و اخذ تصميمات  استخراج نشانگرهاي تحليلي براي مناسب بستري ايجاد و هاحساب دادن قرار هم

ترين آنها هاي حسابداري آب تا کنون ارائه شده است. از مهمسازي سامانههاي مختلفي جهت پيادهچارچوبمديريتي مناسب است. 

اي و تفكيک مصارف در آن نيز تاکيد شده است. اين چارچوب هاي ماهوارهباشد که رويكرد استفاده از منابع دادهمي +WAچارچوب 

 .   [1] تواند توصيف نمايدهاي آبريز پيچيده ميبه عنوان روشي آسان و استاندارد است که وضعيت مديريت آب و زمين را در حوضه

توانند در تخمين مجهوالت بيالن و يا تدقيق آنها موثر باشند کاربرد فناوري سنجش از دور و کاربرد ها که امروزه ميترين فناورياصلي

اي امكان برآورد و تدقيق تبخيرتعرق سازي مفهومي هيدرولوژي است. فناوري سنجش از دور و تحليل تصاوير ماهوارههاي شبيهمدل

و ضمن آن موجب تدقيق کاربري اراضي، تغييرات ارتفاعي و ساير   [3] آوردترين مولفه بيالن است را فراهم ميواقعي که مهم

ريز هاي آبهاي بسيار زياد در حوضهشود. از طرف ديگر برخي مجهوالت معادله بيالن به سبب پيچيدگيمحصوالت جانبي نيز مي

ها برآوردي از تغذيه آب ترين خروجي آنهاي هيدرولوژي امكان پذير بوده و مهمهاي کشاورزي تنها با کاربرد مدلبخصوص حوضه

 زيرزميني و يا نفوذ است. 

 

 رودتجربه حوضه آبريز کشفمعرفي تجارب بين المللي حسابداری آب و ـ  2

 نهيصورت گرفته در زم راتييو تغ موجود تياز وضع قيدق ليطالعات الزم و تحلا يآب با گردآور يحسابدارهمانطور که اشاره شد، 

هاي متفاوتي در اين زمينه ها و سامانه. تا کنون چارچوبسازديم ريمنابع را امكان پذ نيا داريپا تيريمد ،يآب از منابع يبرداربهره

ترين ترين و کاربرديتوان استراليا و هلند را نام برد. از مهممي . از پيشرو ترين کشورها در اين زمينه[1,2,3] اندتوسعه داده شده

توان موارد ذيل را هاي چارچوب فوق ميترين مزايا و برتريباشد. مهممي +WA  چارچوب حسابداري آبهاي موجود چارچوب

 اشاره نمود:

 يت آب و غذا ( بررسي پايداري و امنindicatorsانطباق ساختار و قوانين آن با نشانگرهاي ) -

 هاي مختلف امكان بررسي مصارف آب )بخصوص تبخيرـ تعرق( در کاربري اراضي -

  ند.ستين تيريکه قابل مد (از آب يسهم) مصارفي قابل مديريت و تفكيک مصارف به صورت -

ستگي اين سامانه به بنابراين واباي قابل تامين است. هاي ورودي در اين چارچوب از منابع و تحليل تصاويرماهوارهاغلب داده  -

  کمتر است. آوري دادههاي محلي و سيستم جمعسازمان

هاي و پيگيري IHE Delftبراي اولين بار در کشور همزمان با تفاهم نامه وزارت نيرو با موسسه بين المللي آب  69در شهريور ماه 

به « رودتهيه سامانه حسابداري آب در حوضه کشف»صورت گرفته، با رويكرد انتقال دانش فني و توانمندسازي موسسات محلي پروژه 
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هاي ترين ويژگيصورت طرح مشترک با مجموعه مرکز پژوهشي آب و محيط زيست شرق در شهر مشهد کليد خورده است. مهم

 طرح مذکور به شرح ذيل است:

 مي هيدرولوژيهاي مفهواي  و مدلهاي بيالن با استفاده همزمان از تحليل تصاوير ماهوارهتدقيق مولفه -

 متر( در  برآورد تغيرات تبخيرتعرق واقعي با الگوريتم سبال اصالح شده و تهيه نقشه 33استفاده از تفكيک مكاني باال ) -

 کاربري اراضي

 هاي مديريت آب شهري هاي حسابداري آب جهت لحاظ کردن مولفهاصالح و بهبود کاربرگ -

 حارائه يک سامانه تحت وب براي نمايش نتايج طر -

 

  های حسابداری آب در کشورسازی سامانهچگونگي پيادهـ  9

هاي مطالعاتي کشور و همچنين لزوم سازي بيالن در محدودههاي محاسبات و بهنگامبا توجه به موارد ذکر شده در ارتباط با چالش

سازي اين مفاهيم و نگر، چگونگي پيادهاستفاده و کاربرد از مفاهيم و رويكردهاي جديد در پيشبرد اهداف مديريت يكپارچه و جامع

 رويكردها در دو بخش در ادامه خالصه شده است. 

 اصالحات ساختاری و نهادی:

  هاي منابع آب. اين آوري و تحليل دادهها به عنوان متولي جمعاستان دفاتر مطالعات پايه منابع آبتغييرات در ساختار وظايف

هاي حسابداري آب و به روزساني آنها در توليد گزارشات روتين تلفيق و بيالن، سامانه تواند به نحوي باشد که به جايامر مي

 يک بازه مشخص جايگزين گردد.

 تواند هاي آبريز کشور در وزارت نيرو )شرکت مديريت منابع آب به تنهايي نميتاسيس دفتر مرکزي حسابداري آب حوضه

هاي حسابداري آب اين امر بدين سبب است که بخشي از مفاد و کاربرگ نمايد، راهبري، نظارت و پشتيبانياين موضوع را 

 مرتبط با مديريت آب شهري است( 

 هاي هاي محاسبات بيالن طرحاز آنجايي که همزمان در وزارت نيرو و شرکت مديريت منابع آب روي بازبيني دستورالعمل

 در قابل بخشي از سامانه حسابداري آب تجميع شوند. هاي مذکورشود تمامي طرحمختلفي در حال انجام است، توصيه مي

  هاي بخش خصوصياز ظرفيت صحيح و پايدارتدوين سازکار جهت استفاده 
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 اصالحات محتوايي:

 هاي طرح 12و  11، 13هاي بخشي آب زيرزميني کشور )دستورالعملگانه تعادل 11هاي ها و نتايج طرحتوجه به دستورالعمل

سازي حسابداري آب در باشد و همچنين منطبق بر اهداف پيادهکنون در مرحله بررسي و تاييد ميابخشي که همتعادل

 باشد(هاي بيالن ميهاي آبريز و تدقيق و برآوردي مولفهحوضه

 باشد. استفاده موثر از تجارب تحقيقاتي و کاربردي که در سطح کشور وجود دارد يا در حال انجام مي 

 لحظا اصالحات پيشنهادي(،  تغيرات ساختاريشود برنامه راهبري مشخصي )نقشه راه( همراه با ايجاد در نهايت پيشنهاد مي(

 در اين زمينه تدوين گردد. هاي نوينرويكرد استفاده از فناوريو  هانامهارائه آيين
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