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 چكيده  
 در نوشتار مختصر پيش رو، نگارنده سعي دارد داليل بنياديني برای وضع موجود پيش آمده در مديريت منابع آب

معرفي نموده و راه کار اصالال  آناا را بيان کند  نخست ساتتارهای استاني مديريت منابع آب به نقد کشيده شده و برای  را

اصالال  آن تشالكيل واحدهای مديريت منابع آب بر مبنای حوضاله آبريز رودتانه پيشالنااد مي شود  سا  با تمرکز بر نحوه 

کشالاورزی، شالكل کنوني توزيع آب زيرزميني برای مصالارش کشالالاورزی وير مونر و ناعادالنه  زيرزميني در بخش توزيع آب

ساليستم توزيع بر مبنای آب اابل برنامه ريزی در اال  شرکتاای باره برداری از منابع آب زيرزميني پيشنااد معرفي شالده و 

اداتي ول مورد نياز در کشور وجود ندارد، پيشنامي شود  در پايان با بيان اين مام که برنامه ريزی مونری برای توليد محص

 برای حل اين مساله ارايه مي شود 

 

 حوضه آبريز، شرکت های آب منطقه ای، آب کشاورزی، آب اابل برنامه ريزی، توليد محصول ها :کليد واژه

  

  مقدمه -1

 «کشور در آن پيامدهای و آب بحران بررسي» در اوایل دی ماه سال جاری، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي گزارشي با عنوان

منتشر نمود که در آن با ارایه آمار و ارقامي از وضعيت منابع آب در کشور، چالش ها و بحرانهای موجود و پيش روی که با ادامه سياستها 

 رنده این بحران را تشریح ميکشور با آن مواجه خواهد بود بيان و برخي از مهمترین علل به وجود آو ،و روندهای پيشين در بخش آب

[. برخي از مهمترین اطالعاتي که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص وضعيت منابع آب کشور به چشم مي خورد 1کند]

درصدی حجم رواناب ها در کشور نسبت به  44درصدی بارندگي در کشور نسبت به آمارهای بلند مدت، کاهش  11عبارتند از: کاهش 

ميليارد مترمكعب از ذخایر استاتيک منابع آب  121د مدت)که با مقادیر کاهش بارندگي همخواني ندارد(، از دست رفتن مقادیر بلن

( 01ميليارد متر مكعب)متوسط دراز مدت تا سال  141ساله اخير، کاهش ميزان آب تجدیدپذیر کشور از از  44زیرزميني کشور در دوره 

درصدی بخش  0/2درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی در مقابل سهم  8/00(، سهم 1481تا  1401ميليارد متر مكعب)دوره  08به 

درصدی بخش شرب و بهداشت و راندمان پایين آب آبياری در ایران حتي نسبت به کشورهایي همچون سوریه، پاکستان،  4/0صنعت و 
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کيلوگرم در  10/1در ایران نسبت به مقدار متوسط جهاني)ليبي و هند و مقدار بسيار پایين توليد ماده خشک به ازای واحد آب مصرفي 

 [.1کيلوگرم در جهان به ازای مصرف یک متر مكعب آب(] 1/2ایران به 

 منابع از که اروپا اتحادیه عضو کشورهای در آب واحد مصرف ازای به داخلي ناخالص توليد 2114 سال در، جهاني بانک گزارش طبق

 بریتانيا در، دالر 21 ترکيه در، دالر 184 سوئد در، دالر 20 روسيه در، دالر01 برخوردارند ایران به نسبت بيشتری بسيار تجدیدپذیر آب

 توليد مقدار که بينيممي. است بوده دالر 1 تنها ایران در مقدار این کهدرحالي [،2است] دالر 44 آمریكا متحدهایاالت در و دالر421

 شورهایيک از کمتر بسيار، مصرفي آب واحد ازای به( است جهاني متوسط سومیک آن در بارندگي متوسط که) ایران داخلي ناخالص

 بخش در آب رفمص برای را داخلي ناخالص توليد مقادیر اگر. دارند اختيار در ما کشور از بيشتری بسيار تجدیدپذیر آب مقادیر که است

 تریاميدکنندهنا ارقام به کنيم مقایسه کشورها دیگر با را آن و بگریم نظر در( است آب کنندهمصرف ترینعمده که) کشور کشاورزی

 داشته داکثریح و بهينه استفاده دسترس در فعلي آب منابع از است نتوانسته هنوز ایران کشور که است معني بدان این و رسيد خواهيم

 در»[ و 4«]رسيده است که دیگر فرصت آزمون و خطا نداریممساله آب به جایي »باشد. این مطالب نشان دهنده این واقعيت است که 

 [. 1«]است الزم بخش این استراتژیهای و سياستها در اساسي رویكرد تغيير نتيجه

 مدیریت در ورمح تأمين دیدگاه وجود. است نرسيده آب منابع مدیریت در الزم مدیریتي بلوغ به هنوز ایران کشور که است مهم این نكتۀ

 آب انتقال و سازیشيرین، ایحوضه بين آب انتقال هایطرح، هارواناب کنترل حداکثر مثل مختلفي هایشكل به هرازچندگاه، آب منابع

 هک دهدمي نشان و؛ کندمي بروز و اخيراً به شكل بهره برداری از آبهای ژرف زیرزميني هایآب از برداریبهره عمق افزایش، دریا

 و ترایشينم البته و افزاریسخت هایيحلراه که منابع تأمين در را مشكالت حلراه، تاکنون گذشته از گيرانتصميم و ریزانبرنامه

 چشم هب کمتر، است زیادتر زمان صرف مستلزم که افزارینرم و مدیریتي هایحلراه سمت به حرکت و بينندمي است الوصولسهل

 استحصالي آب   احدو از بهينه استفاده بر تكيه جایبه و شده سپرده فراموشي به آب منابع صحيح مدیریت خورد. واضح تر اینكه اعمالمي

 با کشور هک است تلخي تجربۀ این. یافته است و همچنان همان مسير طي مي شود افزایش استحصال مقدار، درآمد و توليد افزایش برای

 است. شده مواجه آن با آب منابع مدیریت در محورتأمين رویكردهای

نگارنده معتقد است که برای اصالح وضع موجود در مدیریت منابع آب کشور، حكومت)به معنای خاص کلمه و نه تنها دولت(، باید 

تصميمات بزرگ بگيرد و دست به کارهای بزرگ بزند. خانه از پای بست ویران است و خشتهای نخست کج نهاده شده اند. بدون 

توان انتظار داشت که وضع موجود در یریت منابع آب و مدیریت توليد غذا در کشور، نمياصالحات اساسي در ساختار و اسكلت مد

 در آب نابعم هاست. مدیریتمدیریت در اساسي تغييرات ایجاد مستلزم کشور آبي منابع موجود شرایط منابع آب اصالح شود. بهبود

 چراکه ستا بزرگ تغييرات نيازمند، گيرد(  مي صورت ناعادالنه صورت به کشاورزی)که بخش در آب توزیع در خاصه و آبریز حوضه
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 و بحران از خروج ایبر. کرد خواهد بيمارتر را فعلي سيستم بلكه نيست کننده کمک کنوني بحران رفع در تنها نه مدیریت نوع این ادامه

 کارهای به دست است الزم هک بپذیریم باید ما و شود اصالح گذشته اشتباه استراتژی باید کشور آب منابع مدیریت سيستم در فعلي بيماری

ار مشكل بوده و صد البته که این کار بسي .کنيم تقبل را بنيادی و بزرگ اقدامات این مختلف هایهزینه و بزنيم بنيادی تغييرات و بزرگ

 هزینه های زیاد و متنوعي در پي خواهد داشت. 

منابع آب و توليد غذا در کشور وجود دارد که حل و اصالح آنها باعث برون رفت از به نظر نگارنده، سه مشكل اساسي در مدیریت 

 اتتارس اصال » قالب در اساسي تغيير و اقدام مشكل و سير صحيح مدیریت منابع آب و توليد خوراک در کشور خواهد شد. سه

 بر محصول وليدت برای کالن ريزیبرنامه» و «کشاورزی آب توزيع نحوه در اساسي تغيير» ،«کشور آب منابع مديريت

 و هارنامهب سایر و است ضروری و الزم کشور در آب منابع کنوني بحران از رفتبرون برای، «ريزیبرنامه اابل آب مقدار اساس

ع بخشي منابتوليدکنندگان، برنامه های حفاظت از منابع آب)مثل تعادل  از حمایت نحوه، آب واقعي گذاری ارزش همچون راهكارها

 و راتاست و باید تغيي گذشته مقطعي راهكارهای عمر و فرصت. شوند انجام بنيادی تغييرات این قالب در باید... آب زیرزميني( و

 و قطعيم هایدرمان با و است مشهود کامال سيستم دگرگوني ضرورت. گردد اعمال کشور آبي منابع مدیریت در اساسي تكانيخانه

 نونيک نادرست مدیریت بيماری تواننمي، کنندمي عمل مسكن همانند که... و ژرف هایآب از برداریبهره، آب انتقال همچون کوچک

  کرد عالج را آب منابع احيای و حفظ در

 :کشور آب منابع مديريت ساتتار اصال  -الف

 و سياسيون هایدخالت امكان که است کشور در آب منابع مدیریت بر حاکم کارشناسي غير و ناصحيح ساختار، اساسيیک مسأله  

 که است شده باعث نامناسب ساختار این. است کرده تسهيل و فراهم را منطقه یک در آب منابع مدیریت در محلي متنفذان دیگر

 همۀ تقریباً .ندشو انگاشته نادیده کليبه محلي و اجرایي سطوح در آب حكمراني و منابع مدیریت در نگرییكپارچه مانند مفاهيمي

 ریزیامهبرن و مدیریت صحيح شكل و است آبریز حوضۀ آب منابع در مدیریت واحد که دارند آگاهي آب منابع حوزۀ کارشناسان

، بریزآ حوضۀ یک در که است الزم و است صحيح و کارآمد آبریز حوضۀ نام به هيدرولوژیكي واحدهای قالب در فقط آب منابع

 دیریتم یكپارچه صورتبه( دارند قرار هم با کامل ارتباط در که) زیرزميني و سطحي آب منابع ازجمله تجدیدپذیر هایآب تمام

 خطایي، (شهرستاني ادارات و استاني ایمنطقه آب هایشرکت)سياسي تقسيمات بر آب منابع مدیریت ساختارهای انطباق. شوند

 .کندمي تحميل کشور بر را سنگيني هایهزینه که است ایران منابع مدیریت در بزرگ

 حوضۀ مثال برای؛ شوندمي مدیریت سياسي مختلف واحدهای توسط آبریز هایحوضه در آب منابع که کرد اذعان صراحتبه توانمي

 کارون آبریز حوضه یا؛ دارد قرار استان 8 مدیریت تحت، است ایران مرکزی فالت آبریز حوضه هایحوضه زیر از که نمک دریاچه آبریز
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 اعثب آبریز هایحوضه در آب منابع مدیریت در هااستان ایتوسعه و سياسي هایدیدگاه اعمال. شودمي مدیریت استان 0 توسط بزرگ

 رفتنگ نظر در بدون، استان آن سياسي محدودۀ در موجود آب منابع از حداکثری استفاده در سعي با هااستان از کدام هر که شودمي

 سياسي تقسيمات در و رقابت برای نابودی منابع آب، وضعيت این. بپردازند رقابت به هم با، آبریز حوضۀ مدیریت در یكپارچه دیدگاه

 داتتولي توسعه بر اصرار، آب منابع پرمصرف هایکاربری استقرار بر اصرار .شودمي مشاهده هم هاشهرستان قالب در ترکوچک

 احداث(، موجود بآ از بهينه مصرف بر تكيه با توليد توسعه به توجه بدون) قيمت هر به جدید آب منابع تأمين بر تأکيد با کشاورزی

 ساختارهای در واقع در. است کشور در آب منابع ناکارآمد و ناصحيح مدیریتي ساختار همين زایيده همه و همه...  و شماربي سدهای

 یكپارچه یریتمد دیدگاه اعمال امكان اینكه بدون محلي متنفذان و مدارانسياست بلكه کندنمي حكمراني آب، آب منابع مدیریت فعلي

 در .کنندمي حكمراني منابع این بر، باشد فراهم آب و امكان مشارکت کليه ذینفعان و ذیمدخالن)مدیریت مشارکتي( در مدیریت منابع

 هااستان ياسيس مسئوالن طرف از و آیندمي در اجرا به ناقص شكل به یا مانده عقيم یا، نيز آب منابع حفاظتي هایبرنامه، غلط ساختار این

 مخالفت فاظتيح هایبرنامه با نحوی به یا، آن تبعبه و آیندمي شمار به عمومي رضایت عدم برای عاملي و یا توسعه مسير در مانعي عنوانبه

 .دهندمي نشان هاآن به خوش روی کمتر یا و کنندمي

 رودخانه یزآبر حوضه در مدیریتي هایسياست اعمال و آب منابع مدیریت بر حاکم فعلي ساختار اصالح، معضل این از رفتبرون حلراه

(River Basin Water Resources Management )رب مبتني ساختار است داده نشان نيز تجربه، علمي مبنای بر عالوه. است 

 نمونه یک ایران کشور و هستند آب منابع مدیریت در الزم کارآیي فاقد، آنها زیرمجموعه واحدهای و استاني ایمنطقه آب هایشرکت

 است. ناموفق تجربه این از بارز

 یک لتحا این در. کنندمي عمل و شده تشكيل سياسي تقسيمات از مستقل آب منابع مدیریت واحدهای، مدیریت صحيح شكل در

 در ریزآب حوضه که) استان چند در را آب منابع مدیریت هایسياست توانمي و بود خواهد یگانه مدیریت ساختار دارای آبریز حوضه

 در ستقاللا و هااستان به آب منابع مدیریت ساختاری وابستگي عدم دليل به، مدیریت از شكل این در. کرد اعمال( است شده واقع آنها

 واحدهای در واقعي مفهوم به را پایدار توسعه توانمي، شودمي اعمال آب منابع یكپارچه مدیریت هایسياست اینكه ضمن، عملكرد حوضه

 هایبرنامه در را( Water Governing) آب حكمراني مفهوم و کرد اعمال آب منابع مدیریت واحد عملكرد حوزه در موجود سياسي

 .گذاشت اجرا به ایتوسعه

 کشاورزی آب توزيع نحوه در اساسي تغيير -ب

 به آب توزيع سيستم اصال ، نگرییكپارچه هایسياست اعمال و کشور در آب منابع ایحوضه مدیریت اعمال از پس بعدی قدم

 است. ناعادالنه و غلط زیرزميني آب منابع از برداریبهره سيستم فعلي. است کشاورزی بخش در زيرزميني آب توزيع تصوص
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 مبنای بر هک)ریزیبرنامه قابل آب حجم شرط رعایت با آن در که است صحيح زیرزميني آب منابع از برداریبهره منظور به سيستمي

 صورت هب زیرزميني آب(، است شده تهيه آبریز حوضه در آب منابع ریزیبرنامه و برداریبهره هایمدل اجرای و اصولي و درست مطالعه

 اختارس و مدل در و سيستم این در. باشد کشاورزی هایزمين مالكان همه برای استفاده قابل مشخصي کار و ساز رعایت با و عادالنه

حيح در شكل ص. شود لغو کشاورزی های چاه برداریبهره پروانه کليه که است این بحران از خروج صحيح راهكار، ایحوضه مدیریت

 آب عمناب از توزیع و برداشت، شود حاصل مصارف و منابع تعادل که مقداری به ایحوضه مدیریت ساختار در باید و عادالنه توزیع،

 و بردارانهبهر بين رقابتي فضای شرایط است که در این. انجام شود زیرزميني آب منابع برداریبهره هایشرکت قالب در زیرزميني

 کنترل شدهتعيين مطالعه توسط برداریبهره حجم ابتدا، در، آب منابع توزیع و برداریبه وجود مي آید. در این سيستم بهره کشاورزان

 ردارانببهره و متقاضيان اختيار در، مشخص کار و ساز و شروط رعایت با و عادالنه صورت به مشخص آب حجم این همچنين و شودمي

 توليد ترینبيش که مي گيرد تعلق برداریبهره به آب، زیرزميني آب توزیع از شكل این در. گرفت خواهد قرار کشاورزی اراضي دارای

 ایجاد قابتر فضای که گرفت خواهد تعلق مناسب عملكرد با و موفق کشاورز به آب واقع در باشد. داشته تحویلي آب واحد ازای به را

 امكانات ریاختيارگي در برای و رودمي نوین هایروش و روز تكنولوژی دنبال به خود برداربهره و کشاورز رقابتي، فضای این در. کندمي

در این صورت، توليد محصول خشک و بهره وری به ازای واحد آب  بود. نخواهد دولتي هایکمک انتظار چشم آبياری نوین سيستم و

 مصرفي در کشور افزایش یافته و نيازهای تحقق امنيت غذایي مرتفع تر مي گردد.

 ريزیبرنامه اابل آب مقدار اساس بر محصول توليد برای کالن ريزیبرنامه -پ

 به و اردوجود ند کشت الگوی کشور در است. اکنون کشاورزی بخش مديريتدر مدیریت منابع آب،  اساسي اصالحات سوم گام

، یکشاورز اراضي مساحت خصوص در دقيق اطالعات حاضر حال در نيست. اختيار در محصوالت برداشت ميزان از اطالعي دقيق طور

 توليد يزانم چه با و محصولي چه زمين کدام در اینكه بر برنامه ای مبنياطالعات و  اما، است موجود آنها مالكيت و آبي و دیم کشت نوع

رن و رقابتي که در دنيای مد شودمي برآورد محصوالت ساالنه برداشت هابينيپيش براساس تنها و نيست دست یا باید بشود، در شودمي

 هر از ساالنه که بداند باید کشاورزی جهاد غذایي نيست. وزارتتوليد و وضعيت فعلي منابع آب، روندی منطقي و منطبق با تأمين امنيت 

 هب شكل صحيح و اصولي مدیریت منابع آب و کشاورزی، در، شودمي توليد کشور در ميزان چه و دارد نياز ميزان چه محصول نوع

 وجهت با را محصول از ميزاني هچ برداربهره کدام و است نياز کشور در ميزان چه محصول نوع هر از که شودمي مشخص شفاف صورت

 آب تاندارداس مقدار، دشت در ریزیبرنامه قابل آب حجم براساس نيز آب متقاضي بردارانبهره.  کند توليد باید مصرفي آب مقدار به

 ریافتد نظر مورد محصول توليد برای را نياز مورد آب منطقه اقليم و شرایط و کشت زیر سطح، محصول واحد توليد برای نياز مورد

 راتاعتبا هدایت جای به تواندمي دولت روش این در. شد خواهد مشخص کشور در محصوالت از یک هر توليد واقعي مقدار و کنندمي

 کند. واگذار ردارببهره به را بهينه برداریبهره روش انتخاب، این نظير هایپروژه و فشار تحت آبياری نظير هایيبرنامه سمت به حمایتي



 

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 

 1396اسفند  10وزارت نيرو، 
 

نظير حمایت از برنامه های حفاظتي نظير طرح احيا و  دیگر هایشكل به را خود حمایتي هایکمک و هابرنامه تواندمي همچنين دولت

 کرده دیریتم را کشور در محصول توليد عمالً خرید و... تضمين و کشاورزی محصوالت رایگان بيمه تعادل بخشي منابع آب زیرزميني،

 .کند ينتام را غذایي امنيت و

 و سهل راتتغيي این قطعا  پذیرفت. را آن هایهزینه باید کشور در آب منابع مدیریت در اساسي اصالح هرگونه  تحقق در پایان، برای

 راهكارهای، تاس هزینه پذیرش به منوط خطاهای گذشته جبران و تغيير این و باشد داشته وجود تغيير اراده باید بود و تنها نخواهد ساده

 .و دانش محور کنيم  جسورانه خود تمدن حفظ زودگذر پاسخگو نيست. الزم است برای
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