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بازشناسى  ها»، تالشى است در  ها و کوشش  «بازشناخت پویش  مجموعه 
راستاى  در  آب،  مدیریت  گوناگون  موضوعات  در  نوشتارها  بازنشر  و 

پاسداشت ذخیره دانش و سرمایه هاى فکرى جامعه کارشناسى آب.
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مدیریت منابع آب در فرایند توسعه1 .1
آب و خدمات مرتبط به آن، عامل تأمین بخشـی از نیازهای اساسـی انسـان )شـرب و بهداشـت(، تأمین نهاده های 
کشـاورزی، صنعت و خدمات( و باالخره فراهم کننده محیطی واسـط و حیاتی  اقتصادی برای بخش های مولد )

کشـور محسوب می شوند.  کنین یک منطقه با یک  برای سـالمتی و بهزیسـتی سـا
کیفـی منابـع آب در اثـر افزایـش تقاضا برای  کمـی  و  میـزان محدودیـت آب روزافـزون اسـت. محدودیت هـای 
کشـاورزی و افزایش حجم فاضالب ها و پسـاب ها افزایش  مصارف شـهری و صنعتی و ایجاد رقابت با مصارف 
می یابـد. مجموعـه ایـن رویدادهـا بـا افزایـش هزینه هـای اقتصـادی و زیسـت محیطی و هزینه هـای رو بـه افزایـش 
کیفیـت مناسـب همـراه اسـت. چنیـن شـرایطی نیـاز بـه اعمـال مدیریـت اقتصـادی و  تأمیـن منابـع جدیـد آب بـا 

زیسـت محیطی دقیـق و جامـع را آشـکار سـاخته اسـت.
کشـورهای مختلـف بـرای پاسـخگویی بـه نیازهـا و تقاضاهـای رو بـه افزایـش و  نهـاد مدیریـت منابـع آب در 
کنون از طریق احداث  که تا مسـائل و مشـکالت مبتالبه، با شـرایط و چالش های جدیدی روبرو اسـت. این نهاد 
سـازه های مهندسـی مختلف، تدوین قوانین و سیاسـت ها، تنظیم آئین نامه ها، دسـتورالعمل ها و اسـتانداردها و به 
کارگیری فنون مدیریتی، اقدامات وسـیعی را به انجام رسـانیده اسـت، برای پاسـخگویی به شـرایط و چالش های 

جدید، وارد مرحله نوینی شـده اسـت. 
کـه سـاختار و نهـاد مدیریـت منابـع آب بـه تبـع  بررسـی های انجام شـده در سـطح بین المللـی نشـان می دهـد 
کشـور مـا نیـز  دگرگونی هـای سـاختاری اقتصـادی و اجتماعـی، نیـاز بـه تحـوالت اساسـی دارد. ایـن قاعـده در 
صـدق می کنـد. دگرگونـی در نظـام اقتصـاد ملـی، دگرگونـی در نظـام عرضـه و تقاضـای آب و وقـوع بحـران آب 
، از جملـه سـاختار آن را  کشـور در سـطح جهانـی و منطقـه ای، اعتـال و تحـول بنیانـی در نهـاد مدیریـت منابـع آب 

کـرده اسـت. اجتناب ناپذیـر 
، از حـدود ۷0 سـال پیـش مراحـل شـکل گیری و تکویـن خـود را آغـاز  کشـور کنونـی مدیریـت منابـع آب  نهـاد 
کشـور نزدیـک به 6 برابر شـده اسـت. الگوی اسـتقرار جمعیت و شهرنشـینی  کـرده اسـت. در ایـن مـدت جمعیـت 
کـرده اسـت. شهرنشـینی و تغییـر در  و نظـام اقتصـادی، اجتماعـی و سیاسـی و اداری تحـوالت عمـده ای را تجربـه 
کـه تبعـات دامنگیـر  گسـترده ای را بـه همـراه آورده  الگـوی اسـتقرار جمعیـت و فعالیت هـای اقتصـادی، تبعـات 
سـاختار و نهـاد مدیریـت منابـع آب نیـز شـده اسـت. بـه عنـوان نمونـه در سـال 1۳۵۵ تنهـا ۳ شـهر بـا جمعیت بیش 
کـه در سـال 1۳۷۵ تعـداد شـهرهای بـا بیـش از یـک میلیون نفر  کشـور وجـود داشـت، در حالـی  از ۲۵0 هـزار نفـر در 
، محل سـکونت ۲6 درصد  کشـور کانون بزرگ شـهری با 0/۳ درصد وسـعت  جمعیت به ۵ شـهر رسـیده اسـت. ۹ 

کهریزی  کاربردی اهمیت مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی در آذرماه 1۳۷۸. از زحمات سرکار خانم شیال  گردهمایی علمی و  کامل مقاله ارائه شده در اولین  1. متن 
در تدوین و تنظیم مقاله، و سرکار خانم نادره شعبانی در تایپ و آماده سازی آن صمیمانه تشکر می شود.
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کشـور در اسـتان تهـران و مرکزی و  از جمعیـت شـده اسـت. در طـی یـک دهـه اخیـر حـدود ۲۵%  افزایـش جمعیت 
کرده اسـت. در مجمـوع، رویدادهـای مؤثر عمدتـًا مربوط  سـایر مناطـق حوضـه آبریـز دریاچـه نمـک اسـکان پیـدا 

بـه دهـه 1۳40 بـه بعد اسـت.
تأثیـر شـرایط اجتماعـی و سیاسـی  قـرن بیسـتم میـالدی، تحـت  آسـتانه  آب در  نهـاد مدیریـت ملـی منابـع 
کشـور بـه طـور غیـر متمرکـز و از طریـق مدیریت هـای محلـی اداره  کم اهمیـت بـود و منابـع آب  ، بسـیار  آن روزگار
می شـدند. بـه تدریـج در جریـان تحـوالت اقتصـادی و اجتماعـی، خصوصیـات نهـاد موجـود مدیریـت ملـی آب 

گرفـت. در ایـران شـکل 
که مدیریت  کـه در حـال حاضـر میزان تغییر در شـرایط و تحوالت به درجه ای رسـیده اسـت  بـه نظـر می رسـد 
کـرده اسـت.  گسـترده اقتصـادی، اجتماعـی و زیسـت محیطی  کشـور را وارد مرحلـه جدیـدی بـا ابعـاد  منابـع آب 
کـه بایـد بـرای انجـام ایـن  گرفتـه اسـت  کشـور قـرار  بـا آغـاز ایـن مرحلـه وظایـف نوینـی در پیـش روی مدیـران آب 
بـرای  متناسـب  انتخـاب سـاختار  نمایـد.  کسـب  آمادگی هـای جدیـدی  و  قابلیت هـا  مدیریتـی  نهـاد  وظایـف، 
مدیریـت منابـع آب، زمینـه و قالـب الزم را بـرای انجـام چنیـن وظایفـی فراهـم می کنـد. ایـن مقالـه، بـه چگونگـی 

تشـخیص حـدود و خطـوط اصلـی چنیـن سـاختاری می پـردازد. 
زمینـه اصلـی در ایـن مقالـه، مـروری بـر ارتبـاط فراینـد توسـعه و دگرگونی هـای مدیریـت منابـع آب بـه منظـور 
تشـخیص و تبیین اصول و مبانی تحوالت نهادی و سـاختاری مدیریت منابع آب اسـت. بخش بعدی، به ارائه 

مفاهیـم و چارچوبـی نظـری در ایـن زمینـه اختصـاص دارد. 
کشـور می پـردازد. در ایـن بخـش  گذشـته و موجـود مدیریـت منابـع آب  بخـش سـوم مقالـه بـه بررسـی شـرایط 
کار امور اجرایـی، از نقاط قوت  کشـور و تقسـیم  ضمـن مـروری بـر شـکل گیری و دگرگونـی نهـاد اصلی مدیریت آب 
و ضعف سـاختار موجود، جمع بندی و چشـم انداز تحوالت آینده و مسـائل و چالش های اصلی مدیریت منابع 
آب در آینـده ترسـیم می شـود. بخـش انتهایـی مقالـه بـه نتیجه گیـری و توصیه هـا اختصـاص دارد. در ایـن بخـش 
کشـورهای مختلـف و مسـائل و  گرایش هـا و مبانـی مشـترک سـاختار مناسـب مدیریـت منابـع آب در  بـا توجـه بـه 

چالش هـای موجـود و آینـده در ایـران، خطـوط اصلـی اصالحـات سـاختاری پیشـنهاد می شـود.



دگرگونی های بنیادی و ساختار متناسب    |  5

دگرگونی های بنیادی و ساختار متناسب .2
کشـورهای مختلـف، دگرگونی هـای آن در طـول زمـان و طـی  یکـی از شـاخص های بـارز سـاختار مدیریـت آب در 
مراحـل توسـعه اسـت. دگرگونی هـای عمـده بـه حـدود نیـم قـرن اخیـر مربـوط می شـود. بروز مسـائل عمـده مدیریت 
کنترل پیامدهای توسعه و مهار آثار منفی رشد فعالیت های اقتصادی  آب در سراسر جهان و مطرح شدن موضوع 
گذشـته، موجـب تحـوالت بنیـادی در سـاختارهای مدیریتـی، از جملـه سـاختار مدیریـت منابـع  بـه ویـژه در دهـه 
آب شـده اسـت. در این بخش از مقاله پیامدهای توسـعه، دگرگونی های بنیادی در وظایف مدیریت آب و تاثیر 

آن بـر سـاختار مدیریـت منابـع آب را مـورد توجه قـرار می دهیم.

پیامدهای توسعه و مدیریت آب .211
گونی ارتباط متقابل داشـته اسـت. این ارتباطات  گونا کـه آب بـا توسـعه از دیربـاز بـه شـکل های  واقعیـت آن اسـت 
گسـترده و دامنه دار مثبت و منفی بر رژیم هیدرولوژیکی، محیط زیسـت، شـرایط  در حال حاضر منشـاء بروز آثار 
کلـی سـالمت و شـرایط زندگـی جوامع انسـانی می شـود. اهم این ارتباطـات و آثار  اقتصـادی- اجتماعـی و بـه طـور 

آن بـا اسـتفاده از نتایـج مطالعـات محافـل بین المللـی نظیـر یونسـکو در ایـن بخش به طور خالصه مرور می شـود.

پیامدهای توسعه بر منابع آب ]26[ 
کیفیـت منابـع آب را بـه صـورت شـماتیک  کمیـت و  نمـودار شـماره )1(، محورهـای اساسـی پیامدهـای توسـعه بـر 
کشـاورزی،  گسـترش اسـتخراج معـادن، عملیـات  نشـان می دهـد. در ایـن نمـودار پیامدهـای اصلـی توسـعه نظیـر 
گازهـای مختلـف و رهاسـازی آنهـا در جـو  سـرریز و نشـت مـواد شـیمیایی، زبالـه و نخالـه، فاضالب هـا و تولیـد 
زمیـن و سـایر مکانیسـم ها و پیامدهـا در یـک سـطح ارائه شـده اسـت. ارتباط ایـن پیامدها با آثـار ثانویه آنها یعنی 
آلودگـی آب هـای سـطحی و زیرزمینـی، تغییـر در الگـوی طبیعـی حرکـت آب سـطحی و زیرزمینـی، بـاران اسـیدی 
 ، و تغییـر در فراینـد بنیانـی آب و هوایـی، در رده پائین تـر نیـز منعکـس اسـت. نهایتـًا در پائین تریـن قسـمت نمودار
کیفیت آب با تغییر زمانی و مکانی آب مشـخص شـده اسـت. نحـوه اتصـال ایـن پیامدهـای زنجیـره ای بـر تقلیـل 
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پیامدهای توسعه بر تقاضا، الگوهای اجتماعی مصرف و مدیریت آب ]28 و 8 و 4[
گذاشـته اسـت.  کمیت عرضه و تقاضای آب اثر  کیفیت و  گـون خـود، بـر  گونا گسـترده و  توسـعه بـه علـت نیازهـای 
گسـترش شهرنشـینی، تحـول در نظـام انـرژی و تحـول در ابـزار و  دگرگونـی در تقاضـا بـر پایـه افزایـش جمعیـت، 

گرفـت. یعنـی: ماشـین آالت شـکل 

کشـت  	 رشـد جمعیـت، باعـث افزایـش نیازهـای شـرب و تولیـد مـواد غذایـی )عمدتـًا از طریـق افزایـش سـطح 
گردیـد. آبـی( 

رشـد شهرنشـینی و افزایـش سـطح زندگـی موجـب افزایـش مصـارف آب خانگـی و بهداشـتی و موجـد تحول در  	
نهادهـای اجتماعـی، تغییـر در سـالیق و سـبک زندگـی و پیدایـش نیازهـای جدیـدی در محیط هـای شـهری و 

سـپس روسـتایی شد.

کـه ماشـین های بخـار و مولـد بـرق )از جملـه نیروگاه هـای آبـی( را جایگزیـن آسـیاب ها و  	 تحـول در نظـام انـرژی 
کرد. چرخ هـای آبـی 

کـه مصـارف جدیـد و متنوعـی بـرای  	 گسـترش صنایـع و تولیـد انبـوه  تحـول در ابـزار و ماشـین آالت صنعتـی و 
آفریـد. واحدهـا و فرایندهـای صنعتـی 

کلـی بـه دلیـل باالرفتـن سـطح زندگـی، سـرعت افزایـش مصـرف آب به مراتب بیشـتر از رشـد جمعیت  بـه طـور 
بـوده اسـت. بـه عنـوان نمونـه میـزان برداشـت سـرانه آب در سـال 1۹۹0 بـه حـدود ۸00 متـر مکعب در سـطح جهان 

کـه در 40 سـال قبـل ایـن رقـم حـدود ۵00 متـر مکعب بوده اسـت. رسـیده اسـت، در حالـی 
کـه عمده ترین آنها عبارت  کرد  تحـوالت اجتماعـی و اقتصـادی، وظایـف نوینـی را بـرای مدیریـت آب ایجاد 

: بودند از

کز جمعیتی به اقداماتی نظیر زهکشـی، حفاظت در برابر سـیل، تصفیه آب، تخلیه فضوالت  	 نیاز شـهرها و مرا
و فاضالب ها.

ک به وسـیله زه آب ها در اثر تداوم بهره برداری  	 ک و دفع امالح خا نیاز به سیسـتم های زهکشـی، شستشـوی خا
گسترش اراضی آبی. کشاورزی و  از اراضی موجود 

کز جمعیتی. 	 گسترده تر با خشکسالی ها و تضمین حیات در مرا نیاز به مقابله 

نیاز به خلق مناظر و چشـم اندازهای زیبا و تفرجگاه ها و تأسیسـات مشـابه در پاسـخگویی به نیازهای روحی  	
و روانی شهروندان.

گـذر از مرحلـه سـازگاری بـا شـرایط طبیعـی و ورود به مرحله توسـعه فنی، انتظـارات و تقاضاهای مرتبـط با آب  بـا 
دگرگـون می شـود. ایـن دگرگونـی در مقایسـه بیـن تقاضـا در مرحلـه بوم گرایـی )بـا هـدف بهره بـرداری از ظرفیت هـای 
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کولوژیکی آب(، و مرحله توسـعه با هدف فعالیت های توسـعه ای و پیامدهای آن از طریق افزایش  هیدرولوژیکی و ا
سـریع تقاضاهـا و پیامدهـای دخالـت در چرخـه طبیعی آب( مشـهود اسـت.

پیامدهای توسعه، عرضه آب و ادغام ابرسیستم های مدیریت منابع آب ]12 و 8 و 4[
در ُبعـد عرضـه، مدیریـت منابـع آب همـراه یـا در پـی تحـوالت تاریخـی بـرای پاسـخگویی بـه نیازهـا و تقاضـای رو 
گسـترش و متحـول، اقـدام بـه ایجـاد تأسیسـاتی نمـود تـا بتوانـد منابـع آب را توسـعه دهـد. در قـرن بیسـتم حجـم  بـه 
کارهـای انجام شـده جهـت عرضـه بیشـتر آب و خدمـات وابسـته افزایـش بی سـابقه ای یافـت. احـداث سـدهای 
مخزنـی بـرای تطبیـق زمانـی عرضـه بـا تقاضـا در سراسـر دنیـا بـه عنـوان یـک ضـرورت مطـرح شـد. ایـن رونـد بـه 
کـه در  ، سـدهای بزرگـی )بـا بیـش از 1۵ متـر ارتفـاع(  کـه صرفـًا در طـول چهـل سـال اخیـر نحـوی افزایـش یافـت 
گردیـد، نزدیـک بـه ۹0 درصـد تعـداد سـدهای ساخته شـده در طـول تاریـخ بشـر را تشـکیل مـی داد.  دنیـا احـداث 
احـداث سـدهای چندمنظـوره بـا نقـش اصلـی تنظیـم جریـان رودخانه هـا و بـرای تأمیـن نیازهای شـرب، صنعت، 
کنتـرل سـیل، پـرورش آبزیان و ورزش های آبی و تسـهیل در ترابـری آبی رواج  کشـاورزی و منظورهـای تولیـد انـرژی، 

یافتند.
بـا پیشـرفت های تکنولوژیکـی در زمینـه حفـر چاه هـای عمیـق و پمپـاژ آب از اعمـاق زمیـن، بهره گیـری از ایـن 
کنـون سـاالنه بیـن 600 تـا ۷00  گسـترش زیـادی یافـت. هم ا منابـع آب عظیـم- عظیم تـر از منابـع آب سـطحی- 

میلیـارد تـن آب از ایـن منابـع اسـتخراج می شـود.
کـه دسترسـی بـه آنهـا آسـان تر بـوده اسـت، ماننـد رودخانه هـا،  کثـر منابـع آب تجدیدشـونده ای  البتـه امـروزه ا
کـه سـریعًا تغذیـه و احیـا می شـوند، مـورد توسـعه و  کوچـک و سـفره های آب زیرزمینـی  نهرهـا، دریاچه هـای نسـبتًا 
که  ، و زمانی  کـه دسترسـی بـه آنهـا دشـوارتر اسـت زیادتـر گرفته انـد. هزینـه بهره بـرداری از منابعـی  بهره بـرداری قـرار 
بـرای انجـام عملیـات الزم صـرف می شـود نیـز طوالنی تـر اسـت. ضایعـات و خسـارات زیسـت محیطی و انسـانی 

ایـن قبیـل پروژه هـا نیـز فوق العـاده سـنگین اسـت.
گسـترش نظام هـای تأسیسـاتی و مدیریـت منابـع آب، موضـوع ادغـام و یکپارچگـی نظام هـای  بـه تدریـج بـا 
کلیدی، ابرسیستم های  مختلف مطرح شده است. در نتیجه ادغام چند زیرسیستم منطقی یا چند سازه اصلی یا 
کارکـرد، منظورهـا و هدف هـای عمومی خـود را بـه نحـو  گرفـت. هـر یـک از سیسـتم ها بـرای آنکـه  منابـع آب شـکل 
کارآمـدی تحقـق بخشـند، در ایـن مجموعـه ادغـام شـده اند. بدیـن ترتیـب، ابرسیسـتم هایی بـه شـرح زیر بـه وجود 

آمده انـد ]1۲[:
تأمین آب شهری، روستایی و صنعتی 	
کشاورزی 	 آبیاری، زهکشی و تولید 
انرژی مرتبط با نیروی آب  	
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گـروه از زیرسـاخت ها باشـند. بـه عنـوان  ابرسیسـتم های منابـع آب معمـواًل می تواننـد بخشـی از دو یـا چنـد 
کشـاورزی و هم به زیرسـاخت منابـع آب تعلق دارد.  مثـال، یـک ابرسیسـتم آبیـاری زهکشـی، هـم بـه زیرسـاخت 
آبـی، بهبـود  ابرسیسـتم های منابـع آب می تواننـد بـا سـایر سیسـتم ها نظیـر انتقـال آب، تفریحـگاه و تفریحـات 
مناظـر و چشـم اندازها طبیعـی، حفاظـت از محیط زیسـت، بوم شناسـی، حیـات وحـش، ماهـی و آبزیـان ترکیـب 

و تلفیـق شـوند.

تغییرات اقلیمی و مسائل جدید مدیریت آب ]4[ 
قـدر  بـه  هنـوز  فـوق  ترتیـب  اقلیمی بـه  تغییـرات  تأثیـر  پیش بینـی  صاحب نظـران،  از  برخـی  عقیـده  بـه  چـه  گـر  ا
کنـون برنامه هـا و  کار رونـد، مع هـذا هم ا کافـی معتبـر نیسـتند تـا در برنامه ریـزی درازمـدت مدیریـت منابـع آب بـه 
که برای ممالک  پیشـنهادهایی بـرای مقابلـه بـا زیان هـا و خطـرات بالقوه ناشـی از این تغییرات اقلیمی  ارائه شـده 
که  جهـان، صدهـا میلیـارد دالر هزینـه در بـر خواهـد داشـت. در پاسـخ بـه این نگرانی هـا، این احتمال وجـود دارد 
که در دهـه1۹60 و 1۹۷0 طرفدار داشـت-  برخـی از نواحـی بـار دیگـر بـه برنامه هـای بزرگ مهندسـی هیدرولیـک- 
روی بیاورنـد. یعنـی تأسیسـات عظیـم ذخیره سـازی آب، انحـراف آب رودخانه هـا، توزیـع مجـدد منابـع آب و 

افزایـش بهره بـرداری از سـفره های آب زیرزمینـی.
کـه ظـرف 40 سـال  بـر اسـاس پیش بینـی مدل هـای موجـود، مسـئولین آب در اسـترالیای غربـی انتظـار دارنـد 
کاسـته شـود. این  آینـده، ۲0 درصـد از میـزان بارندگـی و 4۵ درصـد از جریـان رودخانه هـا در جنـوب غربی اسـترالیا 
کشـاورزی غنـی و منابـع آب، شـهر »پـرت« را بـه خطـر می انـدازد. در نتیجـه مسـئولین آب  وضعیـت یـک ناحیـه 
« در سـواحل شـمالی  کانال آبی برای انتقال آب رودخانه »اور که با صرف 10 میلیارد دالر یک  کرده اند  پیشـنهاد 
گفت  بـه سـمت »پـرت« احـداث شـود. امـا وقتـی تغییـرات اقلیم هنوز تـا به این حد نامطمئن باشـد، حداقـل باید 
کـه صـرف چنیـن هزینـه عظیمـی  قابـل توجیـه نیسـت. وقتـی جهـت و شـدت ایـن تغییـرات روشـن شـود، انطبـاق 
گر بخواهیـم آبیاری  کشـاورزی بـا آن همچـون انطبـاق سیسـتم های آبـی شـهری پرهزینـه خواهد بود. مثـاًل ا سیسـتم 
کنیـم تـا جبـران  کنـون از طریـق بـاران بـه دسـت می آورنـد اضافـه  کـه هم ا مـزارع امـروز را بـه  انـدازه ۵ درصـد آبـی 
گـر هزینه هـای  کار 1۲0 تـا ۲40 میلیـارد دالر هزینـه بـر مـی دارد. ا گرم تـر باشـد، ایـن  افزایـش تبخیـر حاصـل از هـوای 
گرفتـه شـود، مجموعـًا 1۵0 تـا ۳00   تغییـرات الزم در سیسـتم های آبیـاری بـرای تطبیـق بـا شـرایط جدیـد نیـز در نظـر 

میلیـارد دالر یـا ۳0-1۵ میلیـارد دالر بـرای مـدت ده سـال مـورد نیـاز خواهـد بـود.
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مدیریت آب و توسعه پایدار .212
، موجـب ایجاد تغییر در تعاریف معمول مدیریت  نگـرش بـه وظایـف مدیریـت منابع آب از دیدگاه توسـعه پایدار
آب در چارچـوب ایجـاد تعـادل بیـن عرضـه و تقاضـای آب خواهـد شـد، زیـرا بـا توجـه بـه محدودیـت روزافـزون 
کار مدیریـت آب نمی تواند ایجاد تعادل بی قید و شـرط عرضه  گسـترش و رقابـت تقاضاهـا، مضمـون  منابـع آب و 
و تقاضـا باشـد. تـالش محـوری مدیریـت آب بایـد در جهـت اصـالح رابطـه انسـان و آب در فراینـد توسـعه باشـد. 
مدیریت در چنین شـرایطی از حالت انفعال و پاسـخگویی صرف به تقاضاها باید خارج شـود و به حالت فعال 
، تغییـر مسـیر دهـد. تـالش بـرای تقویـت آثار مثبـت و محدودکردن آثار منفی بر اهداف توسـعه، معنی  و اصالح گـر
گزارش به طور بسـیار فشـرده  و مقصود اصلی مدیریت منابع آب در زمان حاضر تلقی می شـود. در این بخش از 
کـه می خواهد به آن برسـد، مورد  کـرده و شـرایط مطلوبـی را  کـه مدیریـت منابـع آب در طـول تاریـخ طـی  مسـیری را 

توجـه قـرار می دهیم.

الگوهای تحوالت تاریخی 
بررسـی  مـورد  اروپایـی  کشـورهای  بلندمـدت  برنامه ریزی هـای  آب در  منابـع  الگوهـای عمومی تکویـن مدیریـت 
کار  کارشناسـان مجـاری در یـک  گرفتـه اسـت. در یکـی از جامع تریـن بررسـی های انجام شـده،  گسـترده ای قـرار 
کشـور مجارسـتان و سـازمان یونسـکو، مرحله بندی سـیر تاریخی مدیریت منابع آب را در قالب سـه  مشـترک میان 

مرحلـه بـه شـرح زیـر مـورد بحـث و بررسـی قـرار داده انـد ]۲۸[:
	 

مدیریت آب بوم گرا1
	 

 مدیریت آب تأسیسات گرا۲
	 

مدیریت آب جامع گرا۳

در شـرایط بوم گرایـی، مهم تریـن مشـخصه، سـازگاری و رعایـت محدودیت هـا در شـرایط بوم شـناختی اسـت. 
گسـترده، انتقـال آب بـه محـل مصـرف  یعنـی تأمیـن آب بـرای مصـارف مختلـف معمـواًل بـدون ذخیره سـازی های 
کیفیـت آب اسـت. بـرای پرهیـز از خسـارت سـیالب ها، دوری از مناطـق  کنتـرل  از مناطـق نزدیـک بـدون پاالیـش و 
سـیل گیر و سیالب دشـت ها، تنهـا راه حـل اساسـی اسـت. دفـع مـواد زایـد بـه داخـل منابـع آب بـا تکیه بـر خودپاالیی 
گسـترش جمعیـت و فعالیت هـای اقتصـادی خـود را بـا امکانـات طبیعـی  آنهـا انجـام می شـود. الگوهـای اسـتقرار و 
سـازگار می کننـد. در جامعـه بوم گـرا4، زیرسـاخت های نهـادی و فنـی مدیریت منابـع آب به عنوان میـراث فرهنگی و 

1.  Ecological Water Management
2.  Construction-Oriented Water Management
3. Integrated Management
4. Ecological Economy Society
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گرفته و تکوین می یابد، منافع و تمایالت محلی و زیرحوضه ای از قدرت  اجتماعی مردم بومی در هر ناحیه شکل 
و اثرگـذاری بیشـتری برخوردار اسـت.

قابـل  رشـد   ، اخیـر قـرن  چنـد  فنـی  و  علمـی   دسـتاوردهای  از  برخـورداری  و  اجتماعـی  تحـوالت  بـروز  بـا 
دگرگونـی  آن،  بـه  منضـم  خدمـات  و  آب  بـرای  تقاضـا  و  می شـود  پدیـدار  شهرنشـینی  و  جمعیـت  مالحظـه 
چنیـن  در  می شـود.  فن گـرا1  جامعـه  مرحلـه  وارد  آب  منابـع  مدیریـت  آن،  تبـع  بـه  می کنـد.  پیـدا  اساسـی 
و  می گـذارد  گسـترش  بـه  رو  بـزرگ  آبـی  سـازه های  احـداث  بـا  آب  طبیعـی  گـردش  در  دخالـت  شـرایطی، 
بـه  گرایـش   ، کار شـروع  در  می شـود.  اساسـی  دگرگونی هـای  دچـار  آب  منابـع  کیفیـت  و  مکانـی  زمانـی،  توزیـع 
 تأسیسـات گرایی بسـیار شـدید اسـت. امـا بـه تدریـج تدابیـر حقوقـی، سـازمانی و اقتصـادی )غیـر تأسیسـاتی۲(

کارآیـی خـود را از دسـت   نیـز بـرای مدیریـت آب وزن و اهمیـت پیـدا می کنـد. سـنت ها و میراث هـای فرهنگـی 
گسـترش جمعیـت و فعالیت هـای اقتصـادی، محدودیت هـای طبیعـی را بـه جـد  می دهنـد. الگـوی اسـتقرار و 
گسـترده و در نظرگرفتـن منافـع و تمایـالت ملـی بـه  نمی گیرنـد. طرح هـای بـزرگ و چنـد منظـوره بـا دامنـه تأثیـرات 
کنتـرل جامـع و  اجـرا در می آینـد و در عیـن حـال برخوردهـا و تعارضـات بالقـوه و بالفعـل افـزون می شـود و نیـاز بـه 

یکپارچـه توسـعه حوضـه آبریـز خـود را آشـکار می کنـد.
با تقویت زیربناهای علمی  و فنی و نهادی مدیریت منابع آب، بستر و زمینه الزم برای ورود به مرحله بعدی، 
کنتـرل آب بـه حـد نهایـی خـود  کـه مهـار و  یعنـی مدیریـت جامـع یـا مدیریـت تقاضـا۳ فراهـم می شـود )مرحلـه ای 

می رسـد و از ایـن پـس مدیریـت تقاضـا وجـه غالـب فعالیت هـا را بـه خـود اختصـاص می دهـد(.
کـه  کاًل سـه مرحلـه قابـل تشـخیص اسـت  در بررسـی های مختلـف مربـوط بـه سـیر تاریخـی مدیریـت آب 
گـون نسـبت بـه تعییـن مشـخصه های اصلـی و نام گـذاری هـر مرحلـه  گونا نظریه پـردازان مختلـف بـه صورت هـای 
کرده انـد. عناصـر مشـترک در ایـن تحلیل هـا را می تـوان بـه صـورت زیـر بـرای تشـخیص مراحـل مختلـف  اقـدام 

گرفـت: کار  مدیریتـی بـه 

مرحلـه وفـور فراوانـی آب: در ایـن مرحلـه بهره بـرداری مبتنـی بـر رژیم طبیعـی رودخانه ها اسـت و جامعه آب  	
کـم می داند. را بـه عنـوان هدیـه ای رایـگان و بـا محدودیت 

گسـترش یافتـه و تقاضـا  	 گـذار بـه محدودیـت آب: در ایـن مرحلـه اسـتفاده از آب و خدمـات وابسـته  مرحلـه 
بـه نحـو روزافزونـی در حـال افزایـش اسـت. مهـار رژیـم طبیعـی به طور جدی آغاز و به سـرعت به حـد نهایی خود 

کاالیـی اقتصـادی مـورد بهره برداری قـرار می گیرد. نزدیـک می شـود. آب تدریجـًا بـه صـورت 

1. Technological Economy Society
2.  Non-Structural
3.  Demand Management
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کنترل جریان آب و توسـعه  	 مرحلـه محدودیـت قابـل مالحظـه آب: در ایـن مرحلـه جامعـه به سـطح نهایی 
منابـع آب خـود نزدیـک می شـود. هزینـه نهایـی آب بـه سـرعت افزایـش یافتـه و مدیریـت بـر حسـب ضـرورت 

کار می گیـرد. کامـل اقتصـادی از منابـع آب بـه  کنتـرل تقاضـا و اسـتفاده  تالش هـای خـود را بـرای 

تصویر مدیریت آب در مقطع فعلی ]28[
کـه همـراه بـا افزایـش درجـات و ابعـاد  کـرد  بـا مـرور سـیر تحـوالت تاریخـی مدیریـت آب می تـوان نتیجه گیـری 

اسـت. گذشـته  از  گسـترده تر  بسـیار  آب  منابـع  مدیریـت  تالش هـای  و  فعالیت هـا  آب،  محدودیـت 
نظـر  از  می باشـد.  مطـرح  تی  تشـکیال اداری-  لحـاظ  بـه  هـم  و  جغرافیایـی  لحـاظ  بـه  هـم  گسـتردگی  ایـن 
تی و  کار مدیریـت آب از مرزهـای ناحیـه ای و حتـی ملـی فراتـر رفتـه اسـت و از نظـر تشـکیال جغرافیایـی، دامنـه 

گذشـته اسـت. ، از سـطح یـک بخـش یـا حتـی بخش هـای معیـن اقتصـادی  نظـام برنامه ریـزی نیـز
گرایش ها  گسـتردگی در حـوزه فعالیت ها- در سـطح جهانی، ترکیبـی از  کنونـی مدیریـت آب- بـا ایـن  تصویـر 
و مراحـل متفـاوت تکامـل تاریخـی مرتبـط بـا آب را منعکـس می کنـد. در یک جمع بندی، مشـخصه های عمومی 

:  در مقطـع حاضـر عبارتند از

گذار از جوامع بوم گرا به جوامع فن گرا 	
کاالیی با اهمیت اقتصادی« 	 گذار از نگرش به آب به عنوان »هدیه رایگان طبیعت« به »
گذار از مقوالت بخشی- مهندسی آب1 به مسائل مدیریت یکپارچه منابع آب  	

کشورهای در حال توسعه ]5 و 4[ گی های  ویژ
آب خـود  بـرای مدیریـت منابـع  زیربناهـای مناسـب  ایجـاد  از  بـه جـز معـدودی-  کشـورهای در حـال توسـعه- 
کاهـش فاصلـه و عقب ماندگـی تاریخـی خـود مشـکالت  کـه ناچارنـد ضمـن رفـع  غافـل بوده انـد. در حـال حاضـر 
کـه تحـت تأثیـر شـرایط جدیـد و متغیـر جهانـی و عملکردهـای جوامـع صنعتـی به  جدیـدی را نیـز برطـرف نماینـد 

آن مبتـال شـده اند.
کشـورها- و از جملـه ایـران- مشـخص می گـردد  لـذا در تحلیـل مسـائل مدیریـت و برنامه ریـزی منابـع آب ایـن 
کرده انـد  آنـان بـه نوعـی بخش هایـی از هـر یـک از مراحـل مختلـف مدیریـت آب را تجربـه  گـر چـه امـروز  کـه 
گویـای نارسـایی ها  کشـورها  و راهـی مرحلـه محدودیـت شـدید منابـع آب شـده اند، امـا تجربیـات ایـن دسـته از 
کارگیـری صحیـح ابزارهـای مدیریتـی نظیـر لوایـح قانونـی، مقـررات، برنامه ریـزی،  کاسـتی های فراوانـی در بـه  و 

1. Sectoral Issues of Hydraulic Engineering
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کم توجهی به  ابزارهـای اقتصـادی، مشـارکت مـردم و غیـره اسـت. بـه عالوه، نقایص برجسـته تر و عمده تری ماننـد 
کم توجهـی بـه  گسـترش پایـگاه و زیربناهـای مدیریتـی، روشـن نبودن اهـداف و سـمت گیری های توسـعه و  ایجـاد و 
سـطوح جامـع و درازمـدت برنامه ریـزی نظیـر برنامه ریـزی جامـع حوضـه رودخانـه، برنامه ریزی های بخشـی و ملی 

کشـورها شـده اسـت. گـروه از  کاسـتی هایی در نظـام برنامه ریـزی مدیریتـی ایـن  نیـز موجـب 

مدیریت نوین منابع آب 
بسـیاری از صاحب نظـران، وظیفـه عمـده مدیریـت منابـع آب را برقـراری تعـادل و تـوازن بین عرضه و تقاضا دانسـته اند. 
کنتـرل و تمشـیت امـور مربـوط بـه آن را نـدارد. ایـن نشـانه  ایـن تعریـف، نشـانه آشـکاری از تنظیـم رابطـه آب و توسـعه و 
گروه هـای  کیـف تقاضاهـا و رده بنـدی و تعییـن اولویـت آنهـا و نحـوه پاسـخگویی بـه  کـم و  کـه  هنگامی آشـکار می شـود 
کثر رسـانیدن  مصرف کننـده آب مشـخص شـود. ایـن تشـخیص بـا بررسـی تالش هـای مدیریـت منابـع آب بـرای به حدا
پیامدهای مثبت و به حداقل رسانیدن پیامدهای منفی اقدامات، نسبت به هدف های توسعه پایدار حاصل می شود. 
کـه تنظیم و تمشـیت  کارآمـدی مدیریـت منابـع آب از دیـدگاه توسـعه پایـدار هنگامی آشـکار می شـود  بـه عبـارت دیگـر، 

کند. کارآمـدی پیدا  ارتباطـات متقابـل بین آب و توسـعه شـکل 
کـس« بـرای مدیریـت آب ارائـه داده اسـت، مفهـوم مـورد نظـر را بـه نحـو  کا کـه پروفسـور » ، تعریفـی  از ایـن نظـر

بهتـری افـاده می کنـد ]۲۸[: 
که به خط مرز1 جامعه و منابع آب ارتباط دارد.  کلیه تصمیماتی اسـت  »مدیریت آب در یک جامعه شـامل 
کـه بـه اصـالح  بـه جـز در دوران آغازیـن توسـعه اقتصـادی- اجتماعـی، ایـن تصمیمـات شـامل تالش هایـی اسـت 
کنتـرل  رابطـه میـان انسـان و آب منجـر می شـود. منظـور از اصـالح، بهبـود مشـخصه های مثبـت آب و حـذف یـا 

جنبه هـای منفـی آن اسـت.« 
از  بـه شـناخت  بـا توجـه  بایـد  آب  منابـع  برنامه ریـزی مدیریـت  و  ایـن نگـرش، سیاسـت گذاری  بـا پذیـرش 
ارتباطـات متقابـل آب و توسـعه، امکانـات و ابزارهـای مدیریتـی، امکانـات فنـی و مالـی و محدودیت هـای نظـام 
که برنامه ریزی  گرفته و تعریف شـود. بهترین شـرایط هنگامی  فراهم می شـود  اجتماعی و سیاسـی هر جامعه شـکل 
کالن و فرابخشـی بـه وحـدت و هماهنگـی برسـد و مدیریـت منابع آب بـه صورت بخش  منابـع آب بـا برنامه ریـزی 

الینفـک مدیریـت توسـعه جامعـه عمـل نماید.
کـه هـم مشـکالت قدیمـی  مدیریـت آب و توسـعه و هـم مشـکالت جدیـد  فایـده اعمـال ایـن نگـرش آن اسـت 
گیرنـد. منظـور از مشـکالت »قدیمـی«، اسـتفاده  می توانـد در ایـن چارچـوب مـورد بررسـی و حـل و فصـل قـرار 
کارآ از آب بـه عنـوان منبـع اصلـی یـا ثـروت ملـی در خدمـت توسـعه و رشـد اقتصـادی اسـت، یعنـی همـان بحـث 

1.  Interphase
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توسـعه نیافتگی و ناتوانـی در اسـتفاده صحیـح از امکانـات و ظرفیت هـا، و منظـور از مشـکالت جدیـد، همـان 
« اسـت. مدیریـت حفاظـت و بهره بـرداری از منابـع آب در چارچـوب اهـداف »توسـعه پایـدار

ابتـدا بایـد موجبـات تبییـن و  آب و توسـعه  بـرای تخفیـف و رفـع نارسـایی ها و موانـع، در زمینـه مدیریـت 
سـنجش روابـط آب و توسـعه هـر چـه بیشـتر فراهـم شـود و همراه بـا آن و به تدریج ارتباط میـان مدیریت ملی آب و 
گیرد. آنگاه با بررسـی و  فراینـد توسـعه- بـر اسـاس شـرایط و ویژگی هـای هـر جامعـه مورد بررسـی و چاره جویی قـرار 
کنتـرل منابـع آب و تخفیف یا ممانعت از پیامدهـای منفی هر اقدام،  پیش بینـی پیامدهـای مثبـت بهره بـرداری و 
می تـوان راه حل هـای مختلفـی را مـورد بررسـی و مقایسـه قـرار داد. در ایـن صـورت، از یـک طـرف، زمینه هـای 
هماهنگـی و ارتبـاط میـان برنامه هـای مدیریـت منابـع آب و برنامه هـای توسـعه ملـی فراهـم می شـود و از طـرف 
کالن، مالحظـات و پیامدهـای ایـن تصمیمـات بـر  ، مدیریـت ملـی می توانـد در اتخـاذ تصمیم گیری هـای  دیگـر

کافـی قـرار دهـد. بخـش آب را مـورد توجـه 

گی های مدیریت نوین منابع آب.213 ویژ
گسترش دامنه کار 

کـه برای مدیریـت منابع آب در اثر تحوالت اجتماعی و اقتصادی ایجاد می شـود  پاسـخگویی بـه وظایـف نوینـی 
کـه الزمـه آن حضـور فعـال و پویـای مدیریـت آب در ارتبـاط توسـعه  و ضـرورت توجـه بـه مدیریـت آب و توسـعه، 

گسـترش داده و خواهـد داد. کار مدیریـت منابـع آب را  جامعـه و آب اسـت، دامنـه 
کار در سیاسـت گذاری  گسـترش وظایـف مدیریتـی در اثـر تحول در انتظـارات و تقاضاها، دامنه و اهداف  بـا 
گسـترش بـر اسـاس نمـودار شـماره )۲(، قابـل توضیـح  گسـترش می یابـد. ایـن  و ایجـاد زیربناهـای مرتبـط بـا آب 
که در  کار مدیریـت آب در جامعـه بوم گـرا محـدود بـه بخـش A می باشـد. در حالی  ، دامنـه  اسـت. در ایـن نمـودار
کار مدیریـت آب بـه ترتیـب شـامل بخش هـای B و C نیز می شـود. در این  جامعـه فن گـرا و سـپس جامع گـرا، دامنـه 
مرحلـه همکاری هـا و هماهنگی هـای میان بخشـی و مقـررات مربـوط و هماهنگی هـا در سـطح ملـی اهمیت زیادی 
کل محدوده h را شـامل شـود ]۲۸[. گسـترش یافته و  می یابد. پوشـش سیاسـت ها و زیرسـاخت های مدیریت باید 

مدیریت جامع و یکپارچه منابع آب ]18 و 21[
تعارضـات  و  غیـر1  بـه  معطـوف  آثـار  فزونـی  و  محدودیت هـا  تشـدید  آب،  منابـع  از  بهره بـرداری  ابعـاد  گسـترش 
و  آب،  منابـع  مدیریـت  جامعـه،  دامنـه دار  و  گسـترده  ارتباطـات  دربـاره  چاره جویـی  و  بررسـی  تزاحم هـا،  و 
کانـون توجـه و بحـث قـرار داده اسـت. ایـن عامـل، توجهـات بـه پیوندهـا و ارتباطـات متقابـل  محیط زیسـت را در 

1.  External effects
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کـرده اسـت. در چنیـن شـرایطی ابعـاد و مسـائل اعمـال مدیریـت  گسـترده تر  بیـن فعالیت هـای مرتبـط بـا آب را 
گرایش، اقدامـات نهادی در  گذشـته قابـل لمـس اسـت. بـا تقویت ایـن  جامـع1 و یکپارچـه۲  بـر منابـع آب بیشـتر از 
کرده اسـت. زمینه هـای حقوقـی و مالـی بـرای ایجـاد و تحکیـم ارتباطات، زمینه های نظری و عملی بیشـتری پیدا 
که می توانند منجر به تحقق مدیریت یکپارچه شـوند، در دو بخش اساسـی قابل توجه و پیگیری  اقداماتی 

می باشند:

کار روشـن  	 اقدامـات سـاختاری نظیـر ایجـاد سـاختارهای هماهنگ کننده فراوزارتخانه ای و منطقه ای، تقسـیم 
گـذاری مسـئولیت های اصلـی اجرایـی مدیریـت منابـع آب بـه تشـکیالت اصلـی، توسـعه و تقویـت  و مناسـب و وا

) NGOs( سـازمان های غیـر دولتـی

توسعه اجتماعی و اقتصادی

زندگـی سـبک  و  تکنولـوژی  در   تحـوالت 
کاربری اراضی تحوالت در مصارف آب و 
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کلیه ارتباطات مهم فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اداره امور منابع آب است. 1. منظور از جامعیت، توجه مناسب به 
کلیه پیوندها و ارتباطات اصلی میان اجزا و عوامل مهم در تحلیل ها و بررسی های تصمیم ساز است. ۲. مراد از یکپارچکی، لحاظ کردن 

نمودار )۲(- عوامل و فرایندهای مؤثر در تعیین نقش آب در توسعه اقتصادی و اجتماعی
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	  ، گیـر سـایر اقدامـات نهـادی نظیـر وضـع قوانیـن جامـع و منسـجم، تهیـه و تدویـن سیاسـت های جامـع و فرا
مناسـب.  اسـتانداردهای  و  آئین نامه هـا  مقـررات،  تدویـن  و  اسـتراتژیک  برنامه ریـزی 

در ایـن مقالـه اقدامـات سـاختاری الزم بـه منظـور تحقـق مدیریـت یکپارچـه مـورد بحـث و تشـریح بیشـتر قـرار 
گرفت. خواهـد 

تحوالت ساختاری و تمرکززدایی 
کار و لزوم حفظ وحدت و یکپارچگی و جامعیت در مدیریت منابع آب، تحوالت و ابداعات  گسترش دامنه  با 

: سازمانی ویژه ای را طلب می کند. جنبه های مهم و اصلی در این قلمرو عبارتند از

کار و نهاد اصلی مدیریت منابع آب   تحول در تقسیم 
کلیـه فعالیت هـا بـه یـک سـازمان واحـد  گـذاری  کـه وا کار مدیریـت منابـع آب در حـدی اسـت  گسـتردگی دامنـه 
کار سـنجیده میـان بخـش دولتـی و غیـر دولتـی و میـان تشـکیالت مختلـف  دولتـی امکان پذیـر نیسـت. تقسـیم 
کار نبایـد موجـب اتـالف منابـع و تداخـل در  دولتـی، امـر اجتناب ناپذیـری اسـت. در عیـن حـال، ایـن تقسـیم 
کنون بر  گذاری متناسـب فعالیت ها بسـیاری ضرورت دارد. تا وظایف باشـد. از این رو تعیین و تدقیق وظایف وا
کنترل و حفظ یکپارچگی در  پایه تقسیم وظایف سازمانی و اجتماعی، نارسایی های زیادی از نظر هماهنگی و 
کـرده و مثال های زیادی در ایـن زمینه موجود  ک بـروز  مدیریـت منابـع آب و میـان مدیریـت منابـع آب و منابـع خـا
کار بـه تقویـت ارتباطـات و  اسـت. راه حل هـای رفـع ایـن مشـکل اساسـی عـالوه بـر تقویـت فراینـد تصحیـح تقسـیم 
کارهای هماهنگ کننده و ایجاد تشـریک مسـاعی میان عوامل مختلف دسـت اندرکار نیز نیاز دارد. یکی  سـاز و 
از مهم ترین اصول در تعیین و تفکیک مسـئولیت ها، جداسـازی سیاسـت، برنامه ریزی و وظایف نظارت قانونی 

و تنظیـم امـور اجرایـی از وظایـف عملیاتـی در هـر سـطح و مجموعه تشـکیالت دولتی اسـت.
عـالوه بـر مـوارد فـوق، وظایـف اصلـی مدیریـت منابـع آب بـه ویـژه از نظـر مدیریـت تخصیـص و مدیریـت 
گـذار شـود. در  کـه بـه عنـوان نهـاد اصلـی مدیریـت آب شـناخته می شـود وا تقاضـا الزم اسـت در سـازمان واحـدی 

کادر شـماره1 نمونه هایـی از آن را ارائـه می کنـد. کشـورها چنیـن نهـادی ایجـاد شـده و  بسـیاری از 

تمرکززدایی و خصوصی سازی   
کلـی در مدیریـت منابـع آب قـرن آینـده میـالدی، اسـتفاده از شـیوه های غیـر سـاختمانی بـرای تشـخیص  بـه طـور 
نیازهـا و تقاضاهـا بـه شـکل نهادی شـده، مهـار تقاضـا و مدیریت تخصیـص اهمیت زیادی خواهـد یافت. این امر 
گاهی  که به آ مسـتلزم توجه بیشـتر به ابزارهای اقتصادی، قانونی، سیاسـت گذاری و ترغیب مشـارکت مردم اسـت 
نیـاز  راه حل هـای سـاختمانی(  بـه  )نسـبت  احتیاجـات جوامـع محلـی  و  از خصوصیـات  بیشـتری  اطالعـات  و 
گروه هـای ذینفـع و بهره بـران از  دارد. حضـور فعاالنـه دسـت اندرکاران در رده هـای مختلـف سـازمانی و مشـارکت 
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کارگیری تدابیر غیر تأسیسـاتی نقش تعیین کننده ای  فعالیت هـای زیربنایـی مربـوط بـه آب نیـز در شـکل گیری و به 
ایفـا می کنـد. از ایـن رو تفویـض مسـئولیت ها و اختیـارات بیشـتر بـه مدیریت هـای محلـی، منطقـه ای و باالخـره 
تفویـض  بـود.  اجتناب ناپذیـر خواهـد  امـری  گرایـش،  ایـن  تقویـت  و  رواج  بـرای  سـازمان های مصرف کننـدگان 
کارهـای هماهنگ کننـده قوی تـری در امـور مدیریتـی اسـت، در غیـر  اختیـارات مسـتلزم ایجـاد ارتباطـات و سـاز و 
ایـن صـورت اغتشـاش و منازعـه ممکـن اسـت افزایـش یافتـه و در عملکردهـا و انجـام وظایـف نـه تنهـا بهبـودی 

حاصـل نشـود، بلکـه نتیجـه معکـوس بـه دسـت آیـد.
، تمرکززدایـی مسـتلزم تجهیـز و آمـوزش، و پـرورش ظرفیـت نیروهـای محلـی و بهره بـرداران و  از سـوی دیگـر
گروه هـای ذینفـع یـا عالقه منـد اسـت تـا بتواننـد از عهـده مسـئولیت های جدیـد برآینـد. ضمـن آنکه اصواًل اسـتفاده 
که پایه های آموزشـی  از رهیافت هـای غیـر تأسیسـاتی و نرم افـزاری، نیـاز منـد نیـروی انسـانی و مدیران قابلی اسـت 
گسـترش  کـه در دهه 1۹۸0 میالدی  آنـان بـا روال موجـود تفـاوت اساسـی خواهـد داشـت. حرکت خصوصی سـازی 
گروه  کرد. تالش های انجام شـده در این زمینـه را در دو  یافـت بـه سـرعت بـه قلمـرو مدیریـت منابع آب نیز سـرایت 

کـرد: می تـوان طبقه بنـدی 

تفکیک خدمات از نظر عمومی  یا خصوصی بودن 	
تفکیک خدمات از نظر همکاری با بخش غیر دولتی  	

کادر )1(  نمونه هایی از نهاده های اصلی مدیریت منابع آب در سطح ملی یا فراایالتی
چین ]۲۲[:. 1

کشور وزارت منابع آب و نیروی الکتریکی، مسؤلیت اصلی نظارت قانونی، تنظیم امور اجرایی  در این 
و سـاخت و سـاز تأسیسـات آبی را به عهده داشـت. این وزارتخانه پس از اصالحات سـاختاری دولت 
کشـور بـه عهـده  چیـن در مـارس 1۹۹۸ بـه وزارت منابـع آب تبدیـل شـد. آب و فاضـالب شـهری در ایـن 

گذار شـده است. وزارت مسـکن وا
انگلیس ]۲0[:. 2

کشـور به عنوان »حافظ محیط آبی«،  براسـاس قانون مصوب سـال 1۹۸۹، مرجع ملی رودخانه های این 
گرفته اسـت و به عنوان نهاد اصلی مسـئول  گسـترده ای از وظایف و اختیارات قانونی را به عهده  طیف 
کشـور از نظـر نظـارت قانونـی و تنظیـم امـور اجرایـی شـناخته می شـود. حفاظـت و  مدیریـت منابـع آب 
کاهـش چشـمگیر آلودگـی منابـع آب بـه عنـوان  کارآمـد و  اعتـالی محیـط آبـی از طریـق اعمـال مدیریـت 
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مأموریـت قانونـی ایـن نهـاد تعییـن شـده اسـت. ایـن نهاد به انفـاق دفتر خدمـات آب بـر فعالیت های ۲0 
گـذار شـده اسـت نظـارت دارنـد. دو نهـاد دیگـر نیـز در سـطح  کـه بـه بخـش خصوصـی وا شـرکت اصلـی 

کشـور را به عهـده دارند. کیفیـت منابـع آب  کنتـرل  ملـی وظیفـه نظـارت و 
ژاپن ]۲4[. 3

کشـور قـرار دارد. مدیریـت آب هـای  نهـاد اصلـی مدیریـت منابـع آب ژاپـن در وزارت سـاختمان ایـن 
کشـاورزی و  گذاشـته شـده اسـت. آب صنعتـی و تولیـد انـرژی، آب  سـطحی ژاپـن بـه عهـده ایـن نهـاد 
کشـاورزی جنـگل و  مصـارف خانگـی بـه ترتیـب بـه عهـده وزارت تجـارت خارجـی و صنایـع، وزارت 

شـیالت و وزارت بهداشـت و رفـاه قـرار دارد.
ترکیه ]1۵[. 4

تشـکیالت ملی تأسیسـات آبی )DSI( در وزارت تأسیسـات عمومی  و اسـکان مجدد عهده دار نظارت 
قانونی و تنظیم امور اجرایی در سـطح ملی می باشـد. پنج وزارتخانه و سـازمان دیگر نیز مسـئولیت های 

مختلـف مدیریـت منابـع آب در سـطح ملی را بـه عهده دارند.
 ایتالیا ]1۷[: . 5

کالن و خرد  کشـور ایتالیا عهده دار تخصیص های  وزارت تأسیسـات عمومی  و شـعبات منطقه ای آن در 
می باشند.

غرب استرالیا ]1۹[. 6
مرجـع آب غـرب اسـترالیا نظـارت قانونـی و تنظیـم امـور اجرایـی و برنامه ریـزی را در ایـن منطقـه به عهده 
کشـاورزی، مدیریت سیالب دشـت ها،  دارد. ایـن مسـئولیت ها شـامل تأمیـن آب مصـارف خانگـی، آب 

پاالیـش پسـاب ها و فاضالب هـا، تخصیـص آب، ارزیابـی و برنامه ریـزی منابـع آب می باشـند.
غرب ایاالت متحده آمریکا ]۲۹[. 7

دفتر عمران ایاالت متحده )USBR( نهاد مسئول برنامه ریزی، احداث و نگهداری سدها و تأسیسات 
کشـور می باشـد. آبیاری در غرب این 
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کاالهـای عمومی  گروه  کامـل در  کـه خدمـات منضـم بـه آب عمومـًا نه به طـور  کـرده اسـت  بررسـی ها مشـخص 
گـر چـه در هـر صـورت درجـه ای از حضـور و  کاالهـای خصوصـی. لـذا  گـروه  کامـل در   قـرار می گیرنـد و نـه بـه طـور 
تصدی گـری دولـت اجتناب ناپذیـر اسـت، امـا در عیـن حـال بـا تمهیداتـی می تـوان بخش هـا و یـا رشـته هایی از 

کـرد ]6[. گـذار  امـور را بـه بخـش خصوصـی یـا تعاونـی وا
کـه در تقسـیم وظایـف جزئی تـر مدیریـت آب بیـن بخـش دولتـی و غیـر دولتـی در حـال  طبقه بنـدی دیگـری 
ترویـج اسـت، تفکیـک مراحـل آماده سـازی، ترتیـب ارائـه یـک خدمـات1 و تولیـد و تحویـل آن۲ از یکدیگر اسـت. 
آماده سـازی و تأمین شـرایط ایجاد زیربناها و تأسیسـات عمومی شـامل مجموعه ای از تصمیمات و اقداماتی اسـت 
که مجوز اخذ تعرفه های رسـمی  که دسترسـی به تسـهیالت و خدمات زیربنایی را میسـر می کند. چارچوب قانونی 
 و سـرمایه گذاری ایـن وجـوه را بـه سـازمان متصـدی اعطـا می کنـد و بـا سـرمایه گذاری مسـتقیم دولـت در احـداث 
کـه جنبـه اجرایـی و عملیاتـی  سـامانه های تأمیـن آب، از مصادیـق ایـن امـر هسـتند. امـا تولیـد و تحویـل خدماتـی 
دارنـد، نظیـر سـاختن یـک سـد توسـط پیمانـکاران خصوصـی و بـا مدیریـت بـر تأسیسـات فاضـالب متعلـق بـه 
دولـت، آماده سـازی و تأمیـن شـرایط و اقدامـات اجرایـی و عملیـات مربـوط بـه آن لزومـًا نبایـد توسـط یـک سـازمان 
و تشـکیالت دولتـی انجـام پذیـرد. در ایـن چارچـوب رابطه های سـازمانی مختلف و متنوعی میـان دولت و بخش 

خصوصـی مطـرح شـده اسـت ]6[.

ساختارهای هماهنگ کننده ]21[ 
کمیسـیون های متعددی با تداخل در مسئولیت ها و وظایف  کشـورها تشـکیالت و  که اشـاره شـد، در بیشـتر  چنان 
کاربـری آب تـالش می کننـد،  بـه امـر مدیریـت آب اشـتغال دارنـد. چـون ایـن تشـکیالت معمـواًل بـرای یـک نـوع از 
کارگـزاران  احیانـًا،  الزم هسـتند.  انسـجام  و  فاقـد جامع نگـری  و  تجزیه شـده  نتیجـه تصمیم گیری هـا، شـکل  در 
مختلفـی برنامه هـای متفاوتـی را بـرای منابـع آب واحدی تهیه می کنند. سیاسـت های نرخ گذاری نیز ممکن اسـت 
غیـر منطقـی باشـد و موجـب اسـتفاده نادرسـت از منابـع آب شـود. ترتیبـات نهـادی ممکـن اسـت الزم باشـد تـا 
کـرده و اولویت هـا و سیاسـت های توافق شـده چندجانبـه ای را  تشـکیالت مرتبـط بـا آب را بـه هماهنگـی تشـویق 

( وضـع نماینـد. کنتـرل و تخصیـص )بـه ویـژه در سـطح حوضه هـای آبریـز بـرای سـرمایه گذاری، 
در سـطح ملـی و منطقـه ای ایجـاد سـاختارهای هماهنگ کننـده بـا حضـور نمایندگانـی از تشـکیالت اصلـی 
کمیتـه و غیـره( بایـد مسـئولیت  گـروه،  کارسـاز باشـد. چنیـن واحدهایـی )تحـت عنـوان شـورا،  دولتـی می توانـد 
بازبینـی و توصیـه تغییـر در سـرمایه گذاری ها و خطـوط اصلـی مدیریـت منابـع آب را داشـته باشـد. در سـطح ملی، 
کافی برای نظارت  کمیته ها ممکن اسـت در وزارتخانه با تشـکیالت برنامه ریزی و بودجه تشـکیل شـوند تا اقتدار 

1.  Provision
2.  Production
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و بازبینـی فعالیت هـای آب را داشـته و در عیـن حـال سـازگاری الزم بـا راهبردهـای ملـی را نیـز اعمـال نمایـد. در 
کافی می تواننـد به عنوان  کمیته هـا در صورت داشـتن اقتـدار و خودگردانی مالی  سـطح حوضه هـای آبریـز نیـز ایـن 
کادرهـای شـماره ۲ و ۳ نمونه هایـی از سـاختارهای هماهنگ کننـده در سـطح  کننـد.  هماهنگ کننـده مؤثـر عمـل 

ملـی و منطقـه ای را ارائـه می کننـد.
مشـترک،  آب  منابـع  مـورد  در  مختلـف  ایـاالت  میـان  تعارضـات  فدرالـی،  سـاختار  دارای  کشـورهای  در 
کار رسـمی الزم بـرای تصمیم گیـری میـان پیشـنهادات مختلـف غیـر  اجتناب ناپذیـر اسـت. بایـد سـاختار و سـاز و 
کشـورها سـازمان های فراایالتی در سـطح  قابـل جمـع و قضـاوت میـان ادعاهـای متضـاد ایجـاد شـود. در بعضـی از 
کافـی در چارچـوب قوانیـن  گـر بـرای ایـن سـازمان ها اقتـدار  حوضه هـا بـرای ایـن منظـور تشـکیل شـده اسـت. ا
مناسـب فراهـم شـده باشـد، ایـن تشـکیالت می تواننـد مؤثـر باشـند. در غیـر ایـن صـورت، توافقـات فرامنطقـه ای 
کمیسـیون مشـترک بـرای حـل و  کارگشـا باشـد. تشـکیل  ، می توانـد  کشـور )فراایالتـی( در چارچـوب نظـام حقوقـی 
فصـل اختالفـات می توانـد مفیـد باشـد، تـا مـوارد باقیمانـده از طریـق نظـام قانونـی پیگیـری و حـل و فصـل شـود. 
کشـور فرانسـه(.  کشـورهای صنعتی نکات فوق را تا حد زیادی از نظر سـاختاری تحقق داده اند )نظیر  بعضی از 
کشـورهای در حـال توسـعه نظیـر مکزیـک و تونـس، اصـالح نظـام مدیریـت منابـع خـود را بـرای اعمـال  بعضـی از 

کرده انـد. نظـارت فـوق آغـاز 

کادر )2(  نمونه هایـی از تشـکیالت هماهنگ کننـده مدیریـت آب در سـطح ملـی و فراایالتـی 
کشـورهای مختلف 

هندوستان ]۲۵[:. 1
شـورای ملی منابع آب هندوسـتان به منظور جهت گیری مشـترک مدیریت منابع آب در سـطح ملی در سـال 
کشـور تأسـیس شـد. در ایـن شـورا وزرای ارشـد یـا رئوسـای دولت هـای  1۹۸۳ بـه ریاسـت نخسـت وزیر ایـن 
ایالتـی و اتحادیه هـای منطقـه ای و نماینـده وزارتخانه هـای ذیربـط در دولـت مرکزی عضویـت دارد. تدوین 
سیاسـت ها، بازبینـی برنامه هـای حوضه هـای آبریـز و تهیـه برنامـه بـرای انتقال هـای بین حوضـه ای بـا در نظـر 

گرفـن عالی تریـن منافـع ملـی، وظایـف شـورا را تشـکیل می دهد.
چین ]۲۳[:. 2

گـروه هماهنگـی ملـی« بـرای بهبـود بخشـیدن بـه آثـار مدیریـت یکپارچـه منابـع آب، تبـادل  کشـور » در ایـن 
گـروه بـا ریاسـت وزیـر منابـع آب  اطالعـات و هماهنگـی در جهـت حـل مسـائل مشـترک تشـکیل شـد. ایـن 
و نیـروی الکتریکـی رهبـری شـده و بـا مشـارکت معاونیـن وزارتخانه هـای حمـل و نقـل، روسـتا و شهرسـازی، 
کمیتـه  همچنیـن  و  معـادن  و  زمین شناسـی  مشـکالت،  و  امـدادی  کشـاورزی،  محیط زیسـت،  حفاظـت 

کادمی علـوم جلسـات خـود را تشـکیل می دهـد. آ برنامه ریـزی دولتـی و 
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فیلیپین ]1۳[:. 3
کافـی بـرای  کشـور متشـکل از عالی تریـن مقام هـای اجرایـی و بـا اقتـدار  هیـأت ملـی منابـع آب در ایـن 
تأمیـن هدف هـای اصلـی مدیریـت منابـع آب در سـطح ملـی بـا فرمـان 4۲4 رئیس جمهوری در سـال 1۹۷4 
آن  تأسـیس شـد. ایـن هیـأت بـه عنـوان مرجـع عالـی هماهنگـی و داوری عمـل می کـرد و هـدف اصلـی 
کشـور بـا مراعـات اصـول بهره بـرداری و  کلیـه منابـع آب  رسـیدن بـه توسـعه و مدیریـت قاعده منـد و عملـی 

حفاظـت منابـع بـرای تأمیـن نیازهـای فعلـی و آتـی تعییـن شـده بـود.
ژاپن ]۲4[:. 4

شـورای توسـعه منابـع آب ژاپـن مسـؤلیت عالـی مدیریـت منابـع آب و هماهنگی هـای الزم را به عهـده دارد. 
ایـن شـورا در سـازمان ملـی زمیـن قـرار داشـته و تحـت نظر نخسـت وزیر اداره می شـود.

غرب استرالیا ]1۹[:. 5
شـورای منابـع آب غـرب اسـترالیا بـه عنـوان نهـاد مشـورتی مسـتقل وزارتخانه هـای ذیربـط در سـطح ملـی 

فعالیـت می کنـد. ارتبـاط متقابلـی میـان ایـن شـورا ومرجـع منابـع آب ایـن منطقـه وجـود دارد.
انگلیس ]۲0[:. 6

، جهت گیری اسـتراتژیک و سیاسـت گذاری منابع آب را به عهده دارد.  کشـور سـازمان محیط زیسـت این 
کشـاورزی، شـیالت  کـه دایـره فعالیـت آن تأمیـن و مدیریـت منابع آب اسـت، وزارت  کنـار ایـن سـازمان  در 

کیفیت آب اسـت. و غـذا، عهـده دار مقابلـه بـا سـیل، شـیالت و بعضـی از جنبه های 
ایاالت متحده آمریکا ]۲۹[:. 7

کشـور بـا توجـه بـه اهمیـت منابـع آب مکفـی در تأمین رفاه عامـه و اقتصاد  گیـر در ایـن  هدایـت مرکـزی و فرا
منطقـه ای و ملـی و حفـظ محیط زیسـت، همـواره از آغـاز قـرن بیسـتم میالدی مطرح بوده اسـت. سـرانجام 
منظـور هماهنگـی  بـه  آب  منابـع  قانـون عمومی برنامه ریـزی  اسـاس  بـر  آب  منابـع  در سـال 1۹6۵ شـورای 
بخش هـا و سـازمان های مختلـف مرتبـط بـا برنامه ریـزی، مدیریـت و توسـعه منابـع آب زیـر نظـر نهـاد در 

گرفـت. نهـاد ریاسـت جمهوری شـکل 
ترکیه ]14[:. 8

کمیتـه ای وظیفـه هماهنگی هـای فراوزارتخانـه ای در زمینـه برنامه ریـزی  کشـور در سـال های اخیـر  در ایـن 
ک، پـرورش و ماهیگیـری در  ملـی، مدیریـت منابـع آب، خدمـات روسـتایی، جنگل بانـی، حفاظـت خـا
کمیتـه اجرایـی بـرای  آب هـای داخلـی و مدیریـت محیط زیسـت را عهـده دار شـده اسـت. همچنیـن یـک 

ارزیابـی مسـتمر ایـن بخـش تأسـیس شـده اسـت.
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کادر )3(  نمونه هایی از نهادهای مدیریت حوضه آبریز و مدیریت محلی منابع آب
چین ]۲۳[:. 1

کمیسـیون حوضـه آبریـز بـرای شـش رود بزرگ چین زیـر نظر وزارت منابـع آب و نیروی  کشـور شـش  در ایـن 
الکتریکـی تشـکیل شـد. ایـن نهادهـا بـه عنـوان سـازمان ها و نمایندگی های وزارتخانه فوق، مسـئول بررسـی 
کـه از طـرف دفاتـر محلـی بـه منظـور مدیریـت هریـک از  و تصویـب اسـناد و مـدارک طرح هایـی هسـتند 
کمیسـیون افزایش یافته  کمیسـیون ها در چند سـال اخیر به هفت  شـش حوضه پیشـنهاد می شـوند. تعداد 

است.
گروه هماهنگ ملی«  کشـور چین به منظور اعمال بهتر مدیریت یکپارچه، تشـکل های محلی مشـابه » در 
بـا همـکاری بخش هـای ذیربـط در چندیـن اسـتان، مناطـق خودمختـار و شـهرداری های مرتبـط بـا دولت 

گردید. مرکزی ایجـاد 
فرانسه ]16 و ۲1[:. 2

در سـطح  آب  منابـع  در مدیریـت  و هماهنگی هـای الزم  تمرکـز سیاسـت گذاری ها  نظـر عـدم  از  فرانسـه 
کمیته هـای حوضـه  کشـور  کشـور بـارز و مثال زدنـی شـناخته می شـود. در ایـن  منطقـه ای، بـه عنـوان یـک 
کمیتـه( با سـابقه ای نزدیک به ۳0 سـال، به عنـوان پارلمان آب، تصمیمـات درازمدت  آبریـز )جمعـًا شـش 
توسـعه منابع آب را به عهده دارند. نظارت قانونی، تنظیم امور و سـایر مسـائل اجرایی حکومت به عهده 

وزارتخانه هـای مختلـف در سـطح ملـی اسـت.
ایتالیا ]1۷[:. 3

کشـور ایتالیا به شـمار می روند.  کانون هـای اصلـی هماهنگـی مدیریت منابع آب  مراجـع حوضه هـای آبریـز 
گروه های ذینفع شـرکت دارند. در ایـن مراجـع، نماینـدگان دولـت محلـی و مرکزی و سـایر 

هلند ]1۸[:. 4
در هلنـد در سـطح منطقـه ای، 1۲دولـت ایالتـی و حـدود 1۵0 هیـأت عامـل آب، مدیریـت منابـع آب را 
، سیاسـت های خـود را در مـورد منابـع آب  کشـور بـه عهـده دارنـد. حکومت هـای ایالتـی مختلـف ایـن 
کنتـرل و نظـارت دارند.  محلـی اتخـاذ می کننـد و از طریـق هیأت هـای عامـل خـود، بـر مدیریـت ایـن منابع 
کیفـی آب هـای سـطحی و دولت هـای ایالتـی در زمینـه آب زیرزمینـی  کمـی  و  هیأت هـای عامـل مسـائل 

می کننـد. فعالیـت 
ایاالت متحده آمریکا ]۲1[:. 5

کشـور آمریـکا، مرجـع دره تنسـی )TVA( نقـش عمده ای در هماهنگـی دفاتر مختلف به منظور اعمال  در 
نگـرش جامـع در مدیریـت منابـع آب در چارچـوب حوضه های آبریز بـه عهده دارند.
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سازمان های غیر دولتی1
سـازمان های غیر دولتی، سـاختار الزم را برای تجمیع نظرات و امکانات عموم مردم، مسـتقل از تشـکیالت دولتی، 
که  فراهم می کنند، انجمن ها و اتحادیه های مصرف کنندگان آب۲ از جمله سـازمان های غیر دولتی مهمی  هسـتند 
می توانند نقش بسـیار مهم و اساسـی در نهادی کردن تمرکززدایی و تقویت مشـارکت مردم به عهده داشـته باشـند. 
که قباًل اشـاره شـد مربوط  پیشـرفت های مهم و اساسـی در مورد مدیریت و سـرمایه گذاری شـبکه های آبیاری چنان 
کلـی مدیریت تقاضا و تحویل حجمی  آب، مدیریت مشـارکتی  کشـاورزی اسـت. به طور  بـه انجمن هـای آب بـران 
و باالخـره مدیریـت محلـی آب بـدون ایجاد چنین انجمن هایی نمی تواند توسـعه و پیشـرفت زیادی داشـته باشـد. 
کـه توسـط سـازمان خـوار و  کشـورهای مختلـف در حـال توسـعه وجـود دارد  گسـترده ای در ایـن زمینـه در  تجربیـات 
بار جهانی )فائو(، بانک جهانی و مؤسسـه مدیریت بین المللی آب و سـایر نهادهای فراملی جمع آوری و تدوین 

شـده است.

گرایش ها و مبانی مشترک .214
کـه شـکل  کشـورهای مختلـف نشـان می دهـد  بررسـی های انجـام شـده در خصـوص سـاختار مدیریـت آب در 
کشوری با توجه به شرایط ویژه طبیعی، هیدرولوژیکی،  یکنواخت و مشابهی برای این منظور موجود نیست و هر 
کـه از پویایـی  کشـورهایی  اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعـی سـاختارهای خـاص خـود را پیـاده نمـوده اسـت. البتـه 
خاصـی در بررسـی مسـائل و مدیریـت آب برخـوردار هسـتند بـه طـور مسـتمر عملکـرد سـاختارهای خـود را مـورد 
گاهـی بـا توجـه بـه نتایـج حاصـل از ارزیابی هـا و تحـوالت، تجدیـد  بررسـی و ارزیابـی قـرار می دهنـد و هـر از چنـد 
کارشناسـان و همچنین سـازمان های بین المللی  که صاحب نظران و  نظر های الزم را اعمال می نمایند. لکن آنچه 
در مدیریـت منابـع آب بـرای سـاماندهی سـاختار متناسـب مدیریـت منابـع آب توصیـه نموده انـد، یـک سلسـله 
گرایش هـا و مبانـی در زمینـه سـاختارهای هماهنگ کننـده، تمرکـز زدایی و سـازمان های غیر دولتی اسـت. اهم این 

: کـه بـه صورت هـای مختلفـی بیـان شـده اند عبارتنـد از گرایش هـا 
ایجـاد هماهنگـی واقعـی و صحیـح میـان همـه تشـکیالت مسـئول مدیریـت منابـع آب، شـامل دفاتـر و مراجـع . 1

اداری مرکـزی، منطقـه ای و محلـی و دسـتگاه های مسـئول مصـرف بهینـه و حفاظت از منابع آب و محیط زیسـت
و . 2 محدودیت هـا  هدف هـا،  مناسـب  انعـکاس  منظـور  بـه  ملـی  کالن  برنامه ریـزی  امـر  در  مسـتقیم  مشـارکت 

کـم بـر نظـام مدیریـت منابـع آب در فراینـد تهیـه و تنظیـم برنامه هـای ملـی و سـازگاری سـاختاری  راهبردهـای حا
بـا ارتباطـات تضمین شـده میـان دسـتگاه های مسـئول اجـرای برنامـه همـراه 

1. Non-governmental organizations
2. Water User Associations
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کارا از منابع آب و استفاده مطلوب از فناوری پیشرفته. 3 برنامه ریزی، حفاظت و بهره برداری 
گروه های . 4 تقویـت انگیزه هـای مدیریتـی میـان مصرف کنندگان آب از طریق مشـارکت و حضور مؤثـر نمایندگان 

مصرف کننـده در تصمیم گیری های مدیریتی
ظرفیت سـازی و تأمیـن زیرسـاخت های مکفـی بـرای مدیریـت منابـع آب و بازبینـی مسـتمر اقدامـات در ایـن . 5

زمینه 
تطبیـق سـاختار مدیریـت آب بـا حوضه هـای آبریـز بـه عنوان واحد اصلی و اساسـی برنامه ریـزی و مدیریت . 6

منابع آب 
تمرکـز . 7 عـدم  و  تمرکـز  از  آمیـزه ای  عملـی  طـور  بـه  جامعـه  یـک  در  آب  مدیریـت  و  برنامه ریـزی  دسـتگاه 

گـذاری اختیـارات بـه واحدهـای منطقـه ای بـر اسـاس عوامـل  اسـت. چگونگـی اعطـای اقتـدار از مرکـز بـا وا
اجتماعـی  چارچـوب  جمعیتـی،  و  جغرافیایـی  ابعـاد  و  ،  انـدازه  آبریـز حوضه هـای  جملـه  از  هم پیوسـته،  بـه 
تفاوت هـای  آن،  از  اسـتفاده  بـا  مقایسـه  در  فراهمـی آب  آب،  منابـع  مالکیـت  حقوقـی  سیسـتم  سیاسـی،  و 

.]۳0[ شـود  تعییـن  بایـد  مختلـف  جوامـع  در  آب  مفهـوم  و  اهمیـت  و  سـنتی  ارزش هـای  و  منطقـه ای 
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گذشته و موجود .3 بررسی شرایط 

کشور ]10[.311 مراحل تکوین نهاد مدیریت آب 
مـدت  ایـن  در  اسـت.  گرفتـه  شـکل  سـال   ۲0 مـدت  در  و  تدریـج  بـه  ایـران  آب  منابـع  مدیریـت  موجـود  نظـام 
گسـترش یافتـه اسـت. سـاختار  کشـور حـدود 6 برابـر شـده و میـزان شهرنشـینی بـه شـدت  نسـبتًا طوالنـی جمعیـت 
کـرده، تأسیسـات مهمـی  احـداث، قوانیـن مختلفـی تصویـب،  کشـور تغییـرات عمـده ای  اقتصـادی- اجتماعـی 
کارگرفتـه شـده اسـت. بـه عـالوه، بـا شـکل گیری  تغییـرات سـازمانی زیـادی واقـع و نیـروی انسـانی قابـل توجهـی بـه 
کنـون( همـواره در ایـن نظـام، جایـگاه مشـخص و ویـژه ای بـه  کشـور )یعنـی از سـال 1۳۲۷ تا نظـام برنامه ریـزی در 

طرح هـای بـزرگ توسـعه منابـع آب اختصـاص داشـته اسـت.
شاید بتوان تکوین مدیریت امروزین منابع آب کشور را به سه مرحله به ترتیب زیر تقسیم بندی نمود:

مرحله آغازین )1۳06-1۳4۲( 	
مرحله شکل گیری )1۳4۲-1۳۵۷( 	
کنون( 	 مرحله تغییرات و بازسازی )1۳۵۷ تا

مرحله آغازین 
کن روسـتاها بودند، در  که اغلب سـا کشـور ایـران بـا حـدود 10 میلیون نفر جمعیت  در آسـتانه قـرن بیسـتم میـالدی، 
یکـی از مراحـل دشـوار تاریخـی خـود بـه سـر می بـرد. حکومـت مرکـزی در اواخر سـلطنت قاجاریه یکـی از مراحل 
فتـرت و ناتوانـی مفـرط را سـپری می کـرد. بـا پیـروزی نهضـت مشـروطه و پیامدهـای آن، امـواج نوسـازی نهادهـای 

کـه یکـی از مهم تریـن آنهـا نهـاد مدیریـت منابـع آب بود. کشـور شـکل مـی داد  مختلفـی را در 
کار  آغازیـن، مدیریـت ملـی آب بـا دامنـه  کـه در مرحلـه  بـا بررسـی شـواهد و مسـتندات مشـخص می شـود 
محـدودی فعالیت هـای خـود را شـروع می کنـد و در ایـن مرحلـه فاقـد بسـیاری از ابعـاد اصلـی امروزین خـود از نظر 
تی و برنامه ریـزی اسـت. ضمـن آنکـه اصـواًل جایـگاه ویـژه و مسـتقلی در نظامـات اداری  قانون گـذاری، تشـکیال
کشـور نـدارد. بـه تدریـج شـرایط اسـتقالل از سـال 1۳۲۲ و بـا تشـکیل »بنـگاه مسـتقل آبیـاری« تـا حـدودی فراهـم 
کـرد. شـد. از ایـن رو، ایـن مرحلـه را می تـوان بـه دو زیرمرحلـه قبـل و بعـد از تأسـیس بنـگاه مسـتقل آبیـاری تقسـیم 
در ایـن مرحلـه، در سـیر تاریخـی مدیریـت محلـی منابـع آب وقفـه ای حاصـل نشـد. یعنـی مالـکان اراضـی در 
چارچـوب نظـام اربـاب- رعیتـی مسـائل مدیریـت محلـی آب را حـل و فصـل می کردنـد. بنـگاه مسـتقل آبیـاری و 
مالـکان تشـکل یافته توانسـتند ضمـن ایجـاد نظـم و نسـق بهتر در انجام امـور حکومتی مدیریت منابـع آب و بعضًا 
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تصدی گـری و مباشـرت در امـر ایجـاد تأسیسـات آبـی، ارتبـاط مناسـبی میـان تشـکیالت دولتـی و مدیریت محلی 
برقـرار نمایند.

مرحله شکل گیری 
که موجب  کشـور ایـران در آسـتانه تحوالت اقتصـادی اجتماعی قرار داشـت  در آغـاز دهـه 1۳40 هجـری شمسـی، 
گسـترش نظام شـهری و بخش خدمات و تمرکز بیشـتر قدرت در دسـت حکومت  فروپاشـی نظام ارباب- رعیتی، 
سلطنتی شد. مرحله شکل گیری نهاد مدیریت ملی آب با تشکیل وزارت آب و برق و سپس تبدیل آن به وزارت 
کشـاورزی، شـهری  نیـرو آغـاز می شـود. در ایـن مرحلـه زمینه هـای چندگانه فعالیت مدیریت منابع آب )تأمین آب 
کرد. قانون مسـتقل و نسـبتأ  و صنعتی، تولید انرژی برقابی و دفع فاضالب های شـهری( شـکل مشـخص تری پیدا 
کشور به تصویب رسید. از برنامه چهارم به بعد بخش عمده  جامعی در سال 1۳4۷ در مورد مدیریت منابع آب 
گرفـت. فعالیت هـای  فعالیت هـای مدیریـت دولتـی منابـع آب در نظـام بودجه ریـزی در فصـل مسـتقلی شـکل 
گسـترش یافت. که از مرحله قبل شـروع شـده بود  مربـوط بـه اجـرا و بهره بـرداری طرح هـای بزرگ توسـعه منابع آب،
مدیریـت محلـی منابـع آب، بـا انجـام اصالحات ارضی و اسـتقرار نظـام دهقانی، در هم ریخت. تشـکیالت 
منطقه ای مدیریت منابع آب تأسیس و سنت های محلی ناظر بر اداره امور آب دچار فرسایش شد. سازمان های 
کشـور روبرو بود.  منطقـه ای ایجادشـده همـواره بـا مشـکل ایجـاد ارتباط متقابل بـا بهر ه بران و حقابـه داران از منابع 

در نتیجـه بدیـل و جایگزیـن شایسـته بـرای نظام ها و مدیریت محلی منابـع آب به وجود نیامد.

مرحله تغییرات و بازسازی 
ایـن  گـر چـه در  بازنگـری شـد.  آب دچـار  آن، نهـاد مدیریـت ملـی  انقـالب اسـالمی  و پیامدهـای  بـا پیـروزی 
بازنگـری تشـکیالت اصلـی دچـار تغییـرات مهمـی  نشـد، امـا وظایـف و اقتدار آن بـرای مدتی در ابهام فـرو رفت و 
گرفتند. امـا با تصویب قانون توزیع عادالنـه آب )1۳61(  سـازمان های مـوازی، بخش هایـی از وظایـف را بـه عهـده 
و قانـون برنامـه اول )1۳6۷( و قانـون تشـکیل شـرکت های آب و فاضـالب )1۳6۹(، ابهامـات تـا حـدود زیـادی 
برطـرف شـد. بـا توجـه بـه تشـدید رشـد جمعیـت و شهرنشـینی و مطرح شـدن ابعـاد جدیـد خدمـات مدیریتـی در 

سـطح ملـی و منطقـه ای و سـامان نیافتن مدیریـت محلـی منابـع آب، تغییـرات و بازسـازی هنـوز ادامـه دارد.

تطبیق با الگوهای عمومی 
کشـورهای اروپایـی مـورد بررسـی  الگوهـای عمومـی  تکویـن مدیریـت منابـع آب در برنامه ریزی هـای بلندمـدت 
ویژگی هـای  آغازیـن(  مرحلـه  )در  شـروع  بـرای  مرحله بندی هـا،  گونـه  ایـن  در  اسـت.  گرفتـه  قـرار  گسـترده ای 
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مدیریـت منابـع آب در دوره بهره گیـری طبیعـی از منابـع در یـک جامعـه بوم گـرا مـورد ارجـاع قـرار می گیـرد. در 
چنیـن شـرایطی مهم تریـن مشـخصه، سـازگاری و رعایـت محدودیت هـا در شـرایط بوم شـناختی اسـت. یعنـی 
گسـترده، انتقـال آب بـه محـل مصـرف از  تأمیـن آب بـرای مصـارف مختلـف معمـواًل بـدون ذخیره سـازی های 
کیفیـت آب اسـت. بـرای پرهیـز از خسـارت سـیالب ها، دوری از مناطـق  کنتـرل  مناطـق نزدیـک بـدون پاالیـش و 
سـیل گیر و سیالبدشـت ها، تنهـا راه حـل اساسـی اسـت. دفـع مـواد زایـد بـه داخل منابـع آب با تکیه بـر خودپاالیی 
گسـترش جمعیـت و فعالیت های اقتصادی خود را بـا امکانات طبیعی  آنهـا انجـام می شـود. الگوهـای اسـتقرار و 
سـازگار می کننـد. در جامعـه بوم گـرا، زیرسـاخت های نهـادی و فنـی مدیریـت منابع آب به عنـوان میراث فرهنگی 
گرفتـه و تکویـن می یابـد، منافـع و تمایـالت محلـی و زیرحوضه ای از  و اجتماعـی مـردم بومـی در هـر ناحیـه شـکل 

گـذاری بیشـتری برخـوردار اسـت. قـدرت و اثـر 
، رشـد قابـل مالحظه  بـا بـروز تحـوالت اجتماعـی و برخـورداری از دسـتاوردهای علمـی و فنـی چنـد قـرن اخیـر
جمعیت و شهرنشـینی پدیدار می شـود و تقاضا برای آب و خدمات منضم به آن، دگرگونی اساسـی پیدا می کند. 
گـردش  وارد مرحلـه جامعـه فن گـرا می شـود. در چنیـن شـرایطی، دخالـت در  آب  منابـع  آن، مدیریـت  تبـع  بـه 
کیفیـت منابـع  گسـترش می گـذارد و توزیـع زمانـی، مکانـی و  طبیعـی آب بـا احـداث سـازه های آبـی بـزرگ رو بـه 
گرایـش بـه تأسیسـات گرایی بسـیار شـدید اسـت. امـا   ، کار آب دچـار دگرگونی هـای اساسـی می شـود. در شـروع 
بـه تدریـج تدابیـر حقوقـی، سـازمانی و اقتصـادی )غیـر تأسیسـاتی( نیـز بـرای مدیریـت آب وزن و اهمیـت پیـدا 
گسـترش جمعیت  کارایـی خـود را از دسـت می دهنـد. الگـوی اسـتقرار و  می کنـد. سـنت ها و میراث هـای فرهنگـی 
و فعالیت هـای اقتصـادی، محدودیت هـای طبیعـی را بـه جـد نمی گیرنـد. طرح هـای بزرگ و چندمنظـوره با دامنه 
گسـترده و در نظرگرفتـن منافـع و تمایـالت ملـی بـه اجـرا در می آیند و در عین حـال برخوردها و تعارضات  تأثیـرات 
کنتـرل جامـع و یکپارچـه توسـعه حوضـه آبریـز خـود را آشـکار می کنـد. بـا  بالقـوه و بالفعـل افـزون می شـود و نیـاز بـه 
تقویت زیربناهای علمی و فنی و نهادی مدیریت منابع آب، بسـتر و زمینه الزم برای ورود به مرحله بعدی، یعنی 
کنترل آب بـه حد نهایی خود می رسـد و  کـه مهـار و  مدیریـت جامـع یـا مدیریـت تقاضـا فراهـم می شـود )مرحلـه ای 

از ایـن پـس مدیریـت تقاضـا وجـه غالـب فعالیت هـا را بـه خـود اختصـاص می دهـد(.
بر این اسـاس، مدیریت منابع آب در ایران از اواخر دوره آغازین و با شـروع احداث سـدهای بزرگ مخزنی 
گرایـش آغازیـن را پشـت سـر نگذاشـته اسـت.  گرایـش تأسیسـات گرایی شـده و هنـوز ایـن  وارد مرحلـه فن گرایـی بـا 
گسـترش زیربناهایـی علمـی،  فنـی و نهـادی و تحـول یـا جایگزینـی  گذشـت حـدود چهـل سـال، مشـکل  پـس از 
گسـترش  که  اصولی و صحیح زیربناهای فرهنگی سـنتی به سـرانجام خود نرسـیده اسـت. این در شـرایطی اسـت 
گـردش طبیعـی آب و آلودگـی منابـع آب در حـد قابـل مالحظـه ای تحقـق یافتـه و سـهم  تأسیسـات، دخالـت در 
سـرمایه و نیـروی انسـانی در مجموعـه فعالیت هـا رو بـه ازدیـاد اسـت و مسـائل و مشـکالت اجتماعـی مرتبط با آب 

کرده اسـت.  اشـکال جدیـد و پیچیـده ای پیـدا 
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سازماندهی و تشکیالت.312

سازمان مرکزی و اصلی مدیریت منابع آب 
، ایجـاد و حضـور یـک سـازمان  کشـور گسـتردگی و اهمیـت مسـائل مربـوط بـه مدیریـت آب   ، گذشـته های دور از 
تی در ایران پیش از اسـالم ایجاد شـده  کـه چنیـن تشـکیال گونـه  مرکـزی و اصلـی مدیریتـی را طلـب می کـرد. همـان 

کاسـت فزود« بـوده اسـت ]1[. بـود. نـام ایـن سـازمان در روزگار ساسـانی »دیـوان 
، تشـکیالت اصلـی شـکل  امـا در زمـان آغازیـن شـکل گیری نهـاد موجـود مدیریـت منابـع آب در عصـر حاضـر

گسـترش یافتـه اسـت ]۷[. کوچکـی داشـته و رفته رفتـه مسـتقل شـده و  سـاده و 
، پیمانـکاران،  سـازماندهی اصلـی مدیریـت منابـع آب تشـکیالت خـود را بـه سـازماندهی مهندسـین مشـاور

گسـترش داده اسـت. سـاخت ابـزار و لـوازم و تجهیـزات و سـازمان های آموزشـی 
کننـد،  شـرکت های مهندسـی مشـاور و پیمانـکاری بخـش خصوصـی نیـز توانسـته اند دوام و قـوام نسـبی پیـدا 

کار و در دوره هایـی بـا رکـورد مواجـه بوده انـد. کـه در دوره هایـی بـا رونـق  هـر چنـد 

سازمان های منطقه ای مدیریت منابع آب 
کـه  گونـه  گرفـت ]۷[. همـان  سـازماندهی مدیریـت محلـی و بعدهـا منطقـه ای در مرحلـه آغازیـن بـه تدریـج شـکل 
کشـور فـرو ریخت و هنـوز هم نظام  قبـاًل اشـاره شـد، بـا تحـوالت اجتماعـی دهـه 1۳40، نظـام مدیریـت محلـی آب 
منسـجمی  جایگزیـن آن نشـده اسـت. شـرکت های بهره بـرداری آبیـاری و زهکشـی بـا هـدف سـاماندهی بـه ایـن 
نقیصـه ایجـاد شـده اند. ایـن شـرکت ها در تالش انـد تـا مرحلـه انتقـال، انسـجام و تحویـل مدیریت به تشـکل های 
کار  محلی را به پایان ببرند. شـرکت های آب و فاضالب نیز در تالش هسـتند تا شـرایط را برای انسـجام و تحویل 

بـه مدیریـت محلی )شـهرها( آمـاده نمایند.
نمـودار شـماره )۳( تشـکیالت درونـی مدیریـت منابـع آب در وزارت نیـرو، واحدهـای عملیاتـی و پشـتیبانی 
بـه  را  آب  منابـع  مدیریـت  مختلـف  وظایـف  کـه  نیـرو  وزارت  سـتادی  حـوزه  تشـکیالت  می دهـد.  نشـان  را  آن 
عهـده دارنـد، عبارتنـد از معاونـت امـور آب، معاونـت امـور آب و فاضـالب و معاونـت امـور بـرق. هـر یـک از 
ایـن معاونت هـا و ظایـف سـتادی خـود را در قالـب شـرکت های خاصـی بـه انجـام می رسـانند. شـرکت های آب 
منطقـه ای، شـرکت های بهره بـرداری از شـبکه ها، شـرکت های آب و فاضـالب و شـرکت مسـتقلی بـرای اجـرای 
( وظایف عملیاتی را به عهده دارند. پروژه های برقابی به نام شـرکت توسـعه منابع آب و نیروی ایران )آب و نیرو
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معاونت امور آب

سازمان برق ایران

معاونت امور آب و فاضالبمعاونت امور برق

کشور شرکت آب و فاضالب  سازمان مدیریت منابع آب ایران

واحد عملیاتی امور آب

شرکت های بهره برداری از 
شبکه های آبیاری

شرکت های آب 
منطقه ای

شرکت آب و فاضالب منطقه ایشرکت آب و نیرو
)سیستم اقماری(

بهره برداران 
بخش دولتی

بهره برداران بخش 
خصوصی

پشتیبانی و 
تدارکات

پیمانکاری 
مشاوره ایآموزشیصنعتیمشاوره ایساختمان پشتیبانی و 

تدارکات
پیمانکاری 

ساختمان

وزارت نیرو و رئیس مجمع عمومی شرکت ها

تی درونی مدیریت آب در وزارت نیرو نمودار شماره )۳(- ارتباطات تشکیال

بـرای حـل و فصـل مشـکالت مربـوط بـه عـدم تطبیـق محـدوده جغرافیایـی سـازمان های آب منطقـه ای و 
کل  اسـتان ها، در بعـد از انقـالب اسـالمی، نسـبت بـه ایجـاد یـا تفکیـک شـرکت های آب منطقـه ای و ادارات 
محسـوب  منطقـه ای  آب  شـرکت های  داخلـی  تشـکیالت  اسـتان ها،  کل  ادارات  اسـت.  شـده  اقـدام  اسـتان ها 
می شـوند. بهره بـرداران آب بـه صـورت غیـر متشـکل بـوده و ایجـاد رابطـه سـازمانی و رسـمی با آنهـا بسـیار دشـوار و 

باشـد. شـاید دسـت نیافتنی 

تشکل های پشتیبانی ساخت و اجرا 
شـرکت های مهندسـی مشـاور و پیمانـکاری، مهم تریـن تشـکل های پشـتیبانی سـاخت و اجـرای تأسیسـات آبـی را 
کـرده  کارهـای اجرایـی مدیریـت منابـع آب فراهـم  تشـکیل می دهنـد. ایـن شـرکت ها تـوان مناسـبی را بـرای انجـام 
اسـت. حـدود یک صـد شـرکت مشـاوره ای و حـدود ۲00 شـرکت پیمانـکاری دولتـی و خصوصـی در حـال حاضـر 

فعالیـت دارند.
سـاخت تجهیـزات مرتبـط بـا صنعـت آب )شـیرآالت، خطـوط انتقـال آب، انـواع پمپ هـا و...(  نیـز پـس از 

کشـور می شـود. راه انـدازی و تجهیـز شـرکت های دولتـی و خصوصـی در حـد وسـیعی در داخـل انجـام 
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تشکل های تحقیقات کاربردی 
: این تشکل ها در حال حاضر عبارتند از

، شورای تحقیقات امور آب و شورای تحقیقات آب و فاضالب  	 کمیسیون آب شورای پژوهش های علمی کشور
کاربردی در زمینه آب را به عهده دارند. که وظیفه سیاست گذاری عمومی  و تخصیص منابع تحقیقات 

مرکز تحقیقات آب اقدامات مربوط به ساختن مدل های فیزیکی طرح ها را به انجام می رساند. 	

کارسـت  	 ، مرکـز مطالعـات  سـازمان تحقیقـات آب از طریـق مرکـز مطالعـات و تحقیقـات منابـع آب دریـای خـزر
گزارش هـای تحقیقاتـی و فنـی تهیـه می نمایـد و بـا سـازمان جهانـی هواشناسـی،  و انسـتیتوی مهندسـی رودخانـه، 

یونسـکو و دیگـر مرکـز علمـی  و تحقیقاتـی خارجـی و داخلـی همـکاری دارد.

مرکـز تحقیقـات و بهبـود بهـره وری صنعـت آب و فاضـالب بـه منظـور ارتقـای فعالیت هـای مربـوط در این زمینه  	
ایجاد شـده اسـت.

تشکل های فنی 
: تشکل های ملی مرتبط با سازمان های بین المللی عبارتند از

کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی است. 	 که وابسته به  کمیته ملی آبیاری و زهکشی 
کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ وابسته است.  	 که به  کمیته ملی سدهای بزرگ ایران 
کمیسیون ملی یونسکو در ایران است. 	 که وابسته به  کمیته ملی هیدرولوژی 

: تشکل های علمی  و تخصصی عبارتند از
که در سال 1۳۷۳ رسمًا تأسیس شد. 	 انجمن علوم و مهندسی منابع آب 
که در سال 1۳۷۳ رسمًا تأسیس شد. 	 انجمن هیدرولیک ایران 
که در سال 1۳۷۳ رسمًا تأسیس شد. 	 انجمن صنعت آب و فاضالب 

کار اجتماعی.313 تمرکززدایی و تقسیم 
کار  گسـترش ابعاد مختلف مدیریت منابع آب و ضرورت هماهنگی فعالیت ها، ضرورت تمرکززدایی و تقسـیم  با 
کار میان سـازمان ها و تشـکیالت اجرایی دولتی و میان تشـکیالت  گردید. تقسـیم  اجتماعی به طور جدی مطرح 
که ماحصل  گرفته اسـت  دولتی و مردم )بخش غیر دولتی(  موضوع توجه، بحث و در مواردی تصمیم گیری قرار 

آن به قرار زیر اسـت:
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تقسیم کار میان تشکیالت دولتی )اجرایی(
کـرده اسـت. یعنـی در حـال  کار میـان سـازمان ها و تشـکیالت اجرایـی دولـت، شـکل مشـخص تری پیـدا  تقسـیم 
کـه وظیفه محـوری و انحصـاری اش تخصیص و  حاضـر سـازمان اصلـی مدیریـت منابـع آب وزارت نیـرو می باشـد 
اجـازه بهره بـرداری از منابـع عمومـی آب بـرای مصـارف مختلـف اسـت. از وظایـف دیگر وزارت نیـرو جمع آوری و 
ثبـت اطالعـات پایـه مربـوط بـه منابع آب سـطحی و زیرزمینی، مطالعه و اقدامات اجرایـی و بهره برداری در زمینه 
کانال هـای انتقـال آب، احـداث ایسـتگاه های پمپـاژ  کانال هـای آبیـاری، تونل هـا و  احـداث سـدهای مخزنـی، 
بـزرگ و تأسیسـات آبرسـانی، تصفیـه، ذخیره سـازی، توزیـع و تحویـل آب و جمـع آوری و دفـع فاضـالب شـهری 
اسـت. وظایـف اصلـی هـر یـک از وزارتخانه هـا و سـازمان های ذیربـط دیگـر طبـق قوانیـن و مقـررات موجـود در 

کادر شـماره )4( ارائه شـده اسـت.

کار درونی وزارت نیرو  تقسیم 
در حـوزه سـتادی وزارت نیـرو در حـال حاضـر سـه معاونت به نحوی مسـئولیت اصلـی در مدیریت ملی منابع آب 

را به عهـده دارند:

اجـازه  	 و  تخصیـص  اصلـی  وظیفـه  ایـران،  آب  منابـع  مدیریـت  سـازمان  قالـب  در  کـه  آب  امـور  معاونـت 
بهره بـرداری از منابـع عمومـی آب بـرای مصـارف مختلف در سـطح ملی به آن سـپرده شـده اسـت. امور سـتادی و 

پشـتیبانی شـرکت های آب منطقـه ای نیـز بـا واسـطه مجمـع عمومـی  عمـاًل بـه عهـده ایـن سـازمان اسـت.

کشـور امـور سـتادی و  	 کـه مشـخصًا در قالـب شـرکت مهندسـی آب و فاضـالب  معاونـت امـور آب و فاضـالب 
پشـتیبانی فنـی، تحقیقاتـی، تدارکاتـی و آموزشـی شـرکت های آب و فاضـالب را بـه عهـده دارد.

، شـامل  	 کشـور کـه در قالـب سـازمان ملـی بـرق امـور سـتادی و پشـتیبانی مربـوط بـه تولیـد برق  معاونـت امـور بـرق 
انـرژی برقابـی را بـه عهـده دارد.

کـه طبـق قانـون بایسـتی نظیـر شـرکت های بازرگانـی عمـل نماینـد،  در تشـکیالت شـرکت های آب منطقـه ای، 
اسـتقالل زیـادی پیش بینـی شـده اسـت.

که ترکیب مجمع عمومی آن ریاسـت  کشـور نیز یک شـرکت دولتی می باشـد  شـرکت مهندسـی آب و فاضالب 
آب و فاضـالب اسـتانی در  آب منطقـه ای اسـت. شـرکت های  مجمـع و تفویـض اختیـارات نظیـر شـرکت های 

ارتبـاط بـا انجـام امـور منطقـه ای شـرکت مذکـور تشـکیل شـده اند و طبـق قانـون بایسـتی خودگـردان شـوند.
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کشور در وضع موجود کادر )4( زمینه های اصلی فعالیت های دستگاه های مختلف در ارتباط با مدیریت منابع آب 

زمینه فعالیتنام دستگاه

1-  سازمان برنامه و بودجه

تأمین آب، شبکه های آبیاری و زهکشی، آبرسانی به شهرها و صنایع، مهندسی رودخانه، حفاظت و دفتر امور منابع آب
بهره برداری و مطالعات

کشاورزی کدفتر امور  ک، منابع طبیعی و آبخیزداری، آبخوانداری و حفاظت منابع خا آب و خا

توزیع آب شهری و فاضالب شهرهادفتر امور مسکن و عمران شهری

آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ایدفتر آمایش سرزمین

کاربردی و برنامه جامع آبدفتر پژوهش تحقیقات 

2- وزارت نیرو

 معاونت امور آب سازمان مدیریت
کشور و سازمان های آب  منابع آب 

منطقه ای

 تدوین سیاست های اساسی، برنامه ریزی، تحقیقات و استانداردها، تولید داده های پایه آب، مدیریت
 تخصیص و نظارت و بهره برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی، مطالعات توسعه منابع آب، طرح های

 توسعه منابع آب، مهندسی رودخانه، اجرای طرح های آبرسانی به شهرها وصنایع، بهره برداری از تأسیسات
ک و آب بها و وصول حق النظاره، حق اشترا

 معاونت امور آب و فاضالب شهری
و شرکت های آب و فاضالب شهری

 مطالعات آبرسانی، اجرای طرح های آب و فاضالب شهری، بهره برداری از تأسیسات آب و فاضالب
ک و آب بهای شهری شهری و وصول حق اشترا

3- وزارت جهاد سازندگی

معاونت آبخیزداری

معاونت پژوهش

امور توسعه روستاها

کز جمعیتی کیفیت آب تأمین شده برای مرا کنترل  نظارت و  4- وزارت بهداشت

کشاورزی 5- وزارت 

کشاورزی استان ها ، برآورد آب مورد نیازسازمان های  کوچک تأمین آب و طرح های آبیاری تحت فشار  مطالعه و اجرای طرح های 
ک شناسی گیاهان، تحقیق و ترویج روش های آبیاری و مطالعات خا

کشور پیشگیری و مقابله با سیالب ها و دفع آب های سطحی شهرها6- وزارت 

کالبدی7- وزارت مسکن  برنامه ریزی برای تأمین آب شهرها و حفاظت آنها در مقابل سیل در چارچوب طرح 
ملی

 8- سازمان حفاظت
محیط  زیست

کنترل آلودگی آب ها پیشگیری و 

مطالعه و اجراى طرح هاى آبخواندارى

مطالعه و اجراى طرح هاى آبرسانى به روستاها و بهره بردارى از تأسیسات

مطالعه و اجراى طرح هاى آبخیزدارى
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 اخـذ تصمیمـات اساسـی عـزل و نصـب مدیـران و تعییـن حـدود اختیـارات سـازمان ها و شـرکت های تابعـه 
وزارت نیـرو نهایتـًا بـه عهـده مجمـع عمومـی  اسـت. ریاسـت مجمـع عمومی عالی تریـن مرجـع تصمیم گیـری اسـت 

.]۷4[
کل اسـتان ها و شـرکت های بهره بـرداری در ارتبـاط بـا شـرکت های آب منطقـه ای و واحدهـای آب و  اداره 

فاضـالب شـهری تابـع شـرکت های آب و فاضـالب اسـتانی )یـا ناحیـه ای( هسـتند.
کلیه شـرکت ها، معمواًل مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره نیز هسـت و بعد از رئیس مجمع عمومی  بیشـترین  در 

اختیارات و تأثیر را در هدایت امور و تصمیم گیری ها به عهده دارد.
کارشناسی وزارت  با آنکه قوانین و مقررات شرکت های منطقه ای را مقید به نظرخواهی از معاونت ها و بدنه 
که  کـه پیشـنهادهای مصـوب هیئت مدیـره سـازمان های آب منطقـه ای  نیـرو نمی کنـد، مـع هـذا رسـم بـر ایـن اسـت 
بـرای اخـذ مجـوز بـه دبیرخانـه مجامـع ارسـال می شـود بـه منظـور انجـام بررسـی های فنـی و اقتصـادی بـه معاونـت 
کارشناسـی همـراه بـا نظـر معاونـت مجـددًا بـرای اخـذ تصمیـم بـه  کارهـای  مربوطـه ارجـاع شـود و پـس از انجـام 
کافی و مناسـب نباشـد با  کـه بررسـی های انجام شـده بـرای اخذ تصمیم مورد نظر  مجمـع تقدیـم شـود. در صورتـی 

رفـت و برگشـت های الزم تکمیـل و اصـالح می گـردد.

کار میان بخش دولتی و بخش غیر دولتی تقسیم 

برنامه ریزی، اجرا و بهره برداری از منابع آب   
منابع آب سطحی 

بخـش عمـده اقدامـات مربـوط بـه برنامه ریـزی، اجـرا و بهره بـرداری تأسیسـات مربـوط بـه آب مهارشـده سـطحی 
بـه عهـده دولـت اسـت. شـرکت های بهره بـرداری از شـبکه های آبیـاری و زهکشـی و شـرکت های آب و فاضـالب 
گـر چـه دارای اساسـنامه غیـر دولتـی هسـتند، اما هنوز نتوانسـته اند از مشـارکت جدی بخـش غیر دولتی  اسـتانی، ا

برخوردار شـوند.
بخـش عمـده اقدامـات مربـوط بـه بهره بـرداری از آب مهارنشـده بـه عهـده بهره بـرداران غیـر دولتـی اسـت. 

وظیفـه اصلـی دولـت در ایـن زمینـه انجـام نظـارت و وظایـف حکومتـی اسـت.

منابع آب زیرزمینی 
بخـش عمـده اقدامـات مربـوط بـه بهره بـرداری از منابـع آب زیرزمینـی از طریـق چشـمه ها، چاه هـا و قنـوات بـه 
عهـده بهره بـرداران غیـر دولتـی اسـت. وظیفـه اصلـی دولت در این زمینـه انجام نظارت و وظایف حکومتی اسـت.
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نقاط قوت و ضعف .314

نقاط قوت  
سازماندهی تشکیالت مدیریت آب در وزارت نیرو 

سـازماندهی تشـکیالت مدیریـت آب در وزارت نیـرو در قالـب شـرکت ها در سـطح ملـی و منطقـه ای، از نقـاط 
قـوت سـاختار موجـود بـه شـمار مـی رود. در چنیـن سـاختاری زمینه هـای تمرکززدایـی و خودگردانـی وجـود دارد و 
بـا اصالحـات الزم می توانـد رشـد و توسـعه پیـدا نمایـد. جنبه هـای مثبـت چنیـن سـاختاری موجـب ایجـاد نظـام 

اجرایـی نسـبتًا توانمنـدی شـده اسـت.

کشور  تشکیل سازمان مدیریت منابع آب 
تی، زمینه هـای الزم را بـرای تقویـت ظرفیت هـا بـه منظـور انجـام وظایف حکومتـی مدیریت  ایجـاد چنیـن تشـکیال
منابـع آب در سـطح ملـی فراهـم آورده اسـت. بـه عـالوه تالش های ارزشـمندی به منظور تقویت حلقـه بهره برداری 

و تحقیقـات در چرخـه مدیریـت ملـی آب در قالب این تشـکیالت انجام شـده اسـت.

شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی 
گام اولیـه بـرای اصالحـات سـاختاری به منظور رفع مشـکالت  بـا ایجـاد چنیـن شـرکت های در طـول برنامـه اول، 
منظـور  بـه  بایـد  بعـدی  گام هـای  شـد.  برداشـته  زهکشـی  و  آبیـاری  طرح هـای  و  آب  منابـع  محلـی  مدیریـت 
تی بـه منظـور اشـاعه مدیریـت مشـارکتی بـا حضـور بیشـتر بهره بـرداران  اصالحـات سـاختاری در چنیـن تشـکیال

کشـاورزی باشـد. آب 

کشاورزی  تشکل های مصرف کنندگان آب 
آب  تشـکل های مصرف کنندگان  حجمی بـه  تحویـل  کشـاورزی،  آب  بهینـه  مصـرف  آئین نامـه  تحقـق  مسـیر  در 
کشـاورزی نقطه عطف مهمی  محسـوب می شـود. با ایجاد چنین شـکل هایی می توان نسـبت به تقویت مدیریت 

آب در سـطح محلـی امیـدوار بـود.

نقاط ضعف  
گسـتره  تی درونـی و بیرونـی مدیریـت منابـع آب بـه تبـع نارسـایی در سیاسـت ها و قوانیـن از  ارتباطـات تشـکیال
وظایـف، هدف هـا و مأموریت هـای مرحلـه اولیـه )تأسیسـات گرایی( تبعیـت می کنـد1. اهمیـت دادن بـه مدیریـت 
اجرایـی بـه قیمـت تضعیـف مدیریـت بهره بـرداری، تمرکـز در تصمیم گیری ها،تقسـیم وظایف میـان وزارتخانه ها و 

که بر اساس آن، دستگاه مدیریت منابع آب به عنوان عامل اجرایی و احداث کننده سازه های  1.این عوامل تعیین کننده عمدتًا در قوانین بودجه ساالنه تجلی یافته 
مختلف آبی معرفی می شود.
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کار مناسـب هماهنگ کننده و در حاشـیه قرارگرفتن وظایف حکومتی مدیریت  سـازمان ها بدون پیش بینی سـاز و 
منابـع آب از مشـخصه های اصلـی سـازمان ها و تشـکیالت موجـود مدیریـت منابـع آب اسـت.

هماهنگی میان بخش ها و تشکیالت مختلف
کشـور عمدتـًا بـه عهـده وزارت نیـرو بـوده و در همیـن حـال چنـد وزارتخانـه و سـازمان دیگـر نیـز  مدیریـت آب 
بخشـی از وظایـف مدیریـت آب را عمـاًل انجـام می دهنـد. هـر چنـد در برنامه ریـزی هماهنگی هـای بیـن وزارت 
کشـاورزی و جهاد سـازندگی صورت می گیرد، امـا در عمل و در  نیـرو بـه عنـوان تأمین کننـده آب، بـا وزارتخانه هـای 
کافـی نمی باشـد. حتـی در ارتباطات درونـی وزارتخانه های ذیربط مشـکالت عدم  اجـرای برنامه هـا هماهنگی هـا 

هماهنگی مشـهود اسـت.
و  شـرکت ها  و  مجـزا  معاونـت  دو  بـا  سـتادی  حـوزه  دارای  آب  مدیریـت  بـرای  سـازمانی  نظـر  از  نیـرو  وزارت 
سـازمان های منطقه ای به عنوان عوامل اجرایی در مناطق و اسـتان ها می باشـد. ارتباط منسـجم و نظام مندی میان 
عوامـل اجرایـی و حـوزه سـتادی وجـود نـدارد. سـاختار سـازمانی شـرکت های آب منطقـه ای بـا شـرایط ویـژه مناطـق 

گانـه و بـا سـاختار حـوزه سـتادی سـازگاری های الزم را پیـدا نکـرده اسـت. جدا
جنبـه دیگـر نقـص و نارسـایی در مدیریـت بهره بـرداری، عـدم اسـتفاده صحیـح از آب هـای مهارشـده در 
آبیـاری در مزرعـه می باشـد. ظاهـرًا از نظـر سـازمانی مدیریـت آب در مزرعـه بـه عهـده وزارت  مرحلـه انتقـال و 
کشـاورزی می باشـد، امـا وزارت نیـرو هـم بـه عنـوان متولـی اصلـی آب وظایفـی بـه عهـده دارد. بررسـی ها نشـان 
کشـت، عـدم  اندازه گیـری  کنتـرل الگـوی  کـه روش هـای ناقـص مدیریـت بهره بـرداری از آب شـامل عـدم  می دهـد 
کشـت، نامعلوم بـودن ارزش آب و یا  ، مشـخص نکردن میـزان آب مـورد نیـاز واقعی هر نوع  کشـاورز آب تحویلـی بـه 

کـم شـده اسـت. حداقـل هزینه هـای تأمیـن و انتقـال آب، موجـب تلفـات بیـش از حـد و بازدهـی خیلـی 
محـدوده فیزیکـی مدیریـت یکـی از عوامـل مهـم در اعمـال مدیریـت آب در هر زمینه محسـوب می گـردد. لذا 
محـدوده فیزیکـی یـا قلمـرو مدیریـت منابـع آب بایـد بـا تقسـیمات طبیعـی و خـاص ایـن منابـع هماهنگـی داشـته 
باشـد تـا بتـوان اقدامـات مدیریتـی را بـه آسـان ترین وسـیله و بهتریـن وجـه اجـرا نمود.امـا محـدوده تحـت مدیریت 
که طبیعی ترین تقسـیمات برای مطالعه،   ، کامـل با محدوده حوضه های آبریز سـازمان های آب منطقـه ای بـه طـور 
برنامه ریـزی، اجـرا و بهره بـرداری از طرح هـای توسـعه منابـع آب می باشـد مطابقـت نـدارد. ایـن ناهماهنگـی بـه 
کـه دالیلـی از قبیـل دوری از مرکـز سـازمان، مشـکالت دسترسـی بـه تمـام قسـمت های حوضـه از  جـز در چنـد مـورد 
یـک مرکـز و ماننـد اینهـا دارد، بقیـه عمدتـًا ناشـی از بی توجهـی بـه مـرز حوضه هـای آبریـز در موقع تعییـن محدوده 
تی در  کـه در هـر حـال تقسیم شـدن حوضـه آبریـز یـک رودخانـه در دو حـوزه مدیریتـی مشـکال سـازمان ها بـوده 

کـه بایـد اقـدام الزم بـرای حـل ایـن مشـکل بـه عمـل آید. اعمـال مدیریـت بـه وجـود آورده 
کشوری مطابقت  کثرًا با مرزهای استانی در تقسیمات  عالوه بر این محدوده سازمان های آب منطقه ای نیز ا



36  |   ساختار متناسب مدیریت منابع آب 

که قاعدتًا تابع یکی از سـازمان های آب  ندارد و این موضوع اشـکاالتی در انجام وظایف مدیریت آب اسـتان ها 
منطقه ای می باشـند به وجود می آورد.

هماهنگی میان بخشی دولتی و غیر دولتی 
گروه هـای ذینفـع و هماهنگی هـای سـاختاری آنهـا بـا تشـکیالت دولتـی  مشـارکت بخـش غیـر دولتـی و بهره بـران و 
مشـکل تعریف شـده و نهـادی نـدارد. بـه علـت تفکیک نشـدن حقـوق حکومتـی و تصدی گـری دولـت در ارتباط 
بـا مـردم و مشخص نشـدن میـزان دخالت هـای بخـش غیـر دولتـی در جنبه هـای مختلـف توسـعه و مدیریت منابع 
آب و فقـدان تشـکل های رسـمی آب بران، تمرکـز سـاختاری، و نارسـایی در مدیریـت محلـی دولتـی، ارتباطـات 

تعریف شـده ای بـه منظـور هماهنگـی میـان بخـش دولتـی و غیـر دولتـی وجود نـدارد.

همکاری تخصص های مختلف 
لـزوم برخـورد نظام گـرا بـا مسـائل پیچیـده مدیریتـی و برنامه ریـزی، نیـاز بـه مشـارکت تخصص هـای مختلفـی را در 
کارسـاز سـازمانی در فراهم کـردن امکان  کارشناسـانه آشـکار نمـوده اسـت. ابـداع روش های  بررسـی و ارائـه نظـرات 
کارشناسـان مالـی، اقتصـادی، حقوقـی و فنـی خـأ قابـل مالحظـه ای در تشـکیالت موجـود  همـکاری نزدیـک 

است.

نظام تصمیم گیری 
نظـام تصمیم گیـری مدیریـت منابـع آب و سـاختار مالـی آن تـا حـد زیـادی متمرکـز اسـت. اعطـای اختیـارات بـه 
کـم وظایـف و بـدون انضمـام حـد مناسـبی از اسـتقالل و پاسـخگویی  کاهـش ترا سـازمان های منطقـه ای در حـد 
میـان  و هماهنگـی  پیونـد  ایجـاد  در  نارسـایی  و  ایـن شـرایط، بی اطالعـی  در  می باشـد. مهم تریـن محدودیـت 
امکانـات ملـی )بـه ویـژه در قالـب طرح هـای بـزرگ( بـا امکانـات و طرح هـای منطقـه ای و محلـی و دسـتیابی بـه 
، به  هدف هـای نهایـی مـورد نظـر بـا اسـتفاده از وحـدت مدیریـت و یکپارچگـی در عمـل اسـت. مدیریـت متمرکز
کافـی از امکانات حل آنها اسـت. تداوم این  دلیـل دورمانـدن از ریشـه مسـائل و اطالعـات جزئـی، فاقـد شـناخت 

شـکل از مدیریـت منجـر بـه انباشـت مسـائل حل نشـده و در نهایـت تنـزل عمومی سـطح مدیریـت می شـود.
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عوامل اصلی مؤثر.411
افزایش جمعیت و شهرنشینی   

کشـور  طبـق پیش بینی هـای انجام شـده بـر مبنـای مطالعـات طـرح جامـع آب تـا سـال 1400 شمسـی، جمعیـت 
حداقـل حـدود 40 میلیـون نفـر و جمعیـت شـهری حـدود ۳۸ میلیـون نفـر افزایـش خواهـد یافـت. ایـن در حالـی 
کـه برآوردهـای مبنـی بـر افزایـش جمعیـت حـدود ۷0 میلیـون نفـر و جمعیـت شـهری حـدود 60 میلیـون نفـر  اسـت 
(. ایـن افزایـش  کثـر گزینـه حدا کالبـدی ملـی در حالـت محتمـل و سـازمان ملـل متحـد در  نیـز وجـود دارد )طـرح 

بی تردیـد همـراه بـا مطرح شـدن نیازهـای جدیـد )مسـتقیم و غیـر مسـتقیم( بـرای تأمیـن آب خواهـد بـود.

افزایش سطح زندگی   
گزینـه محتمـل  طبـق مطالعـه چشـم انداز سـیمای اقتصـاد ملـی تـا سـال 1400 شمسـی، تولیـد ناخالـص داخلـی در 
بـا متوسـط رشـد ۵/0۹ درصـد در سـال بـه 4 برابـر تولیـد ناخالـص سـال ۷۲ بـر پایـه قیمت هـای ثابـت خواهـد بـود. 
کشـور بـه طـور متوسـط ۳ درصـد در  در مقایسـه بـا متوسـط رشـد جمعیـت در حـد ۲ درصـد در سـال، درآمـد سـرانه 
سـال رشـد داشـته و در سـال 1400 به ۲/۳ برابر سـال ۷۲ خواهد رسـید. انتظار می رود این امر عامل اصلی افزایش 
سـطح زندگـی باشـد، بـه ویـژه در صـورت اتخـاذ تمهیـدات الزم بـرای بازتوزیـع متناسـب تر درآمـد. طبـق تجربیـات 
کشـورهای در حـال توسـعه همـراه بـا افزایـش مصـرف سـرانه آب به ویـژه در مناطق  تاریخـی افزایـش سـطح زندگـی 

شـهری خواهـد بود.

توسعه کشاورزی   
گزینـه  کشـاورزی در  طبـق مطالعـه چشـم انداز سـیمای اقتصـاد ملـی تـا سـال 1400 شمسـی، ارزش افـزوده بخـش 
محتمـل بـا متوسـط رشـد ۵ درصـد در سـال بـه ۳/۹  برابـر ارزش افـزوده سـال ۷۲ بـر پایـه قیمت هـای ثابـت خواهـد 
بـود. بخـش مهمـی  از ایـن رشـد مرهـون توسـعه اراضـی آبـی و افزایـش تأمیـن آب بیشـتر و مطمئن تـر بـرای اراضـی 

آبـی موجـود خواهـد بـود.

توسعه صنایع   
گزینـه  ارزش افـزوده بخـش صنعـت در  تـا سـال 1400 شمسـی،  اقتصـاد ملـی  طبـق مطالعـه چشـم انداز سـیمای 
محتمـل بـا متوسـط رشـد 6/4  درصـد در سـال بـه ۵/4 برابر ارزش افزوده سـال ۷۲ بر پایه قیمت هـای ثابت خواهد 

بـود. توسـعه صنایـع بـا افزایـش مصـارف صنعتـی آب همـراه خواهـد بـود.
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لودگی منابع آب و محیط زیست    آ
کشـاورزی، ابعاد  بـا افزایـش بهره بـرداری از منابـع آب و میـزان آب برگشـتی آلوده به پسـاب های شـهری، صنعتی و 
گسـترده تر از شـرایط  کـرد و دارای پیامدهایـی بـا ابعـاد بسـیار  گسـترش قابـل مالحظـه ای پیـدا خواهـد  آلودگی هـا 

امـروز خواهـد بود.

سیاست ها و راهبردهای توسعه .412
کـه بسـیاری از جنبه هـای  از تحلیـل و بررسـی مجموعـه شـرایط تاریخـی و تحـوالت در شـرف تکویـن بـر می آیـد 
، در آینـده نیـز حضـور  کشـور گذشـته و وضـع موجـود مدیریـت منابـع آب  گرایش هـای اصلـی مؤثـر در  سیاسـت ها و 

که: خواهنـد داشـت، بـا ایـن تفـاوت 
ایجـاد . 1 بـر  تکیـه  دولـت،  درآمـد  و  خارجـی  بازرگانـی  تـراز  در  نفتـی  درآمدهـای  وزن  و  سـهم  کاهـش  بـا 

گذشـته  واحدهـای مسـتقل و خودگـردان مالـی و توجـه بـه بازیافـت هزینه هـا در ارائـه خدمـات عمومی بیشـتر از 
مطـرح خواهـد شـد.

کامل تر وظایف حکومتی از وظایف تصدی گری، . 2 روند تمرکزگرایی تعدیل خواهد شـد. با تفکیک دقیق تر و 
کرد و  مدیریـت دولتـی فعالیت هـای جدیـدی در زمینـه روشـن کردن هدف هـا، سیاسـت ها و راهبردها آغـاز خواهد 

گذشـته دنبال خواهد شـد. وظایـف مرتبـط بـا هماهنگـی و رفـع مغایرت ها در مرکز جدی تر از 
، سیاسـت ها و نگرش هـا از نظر رابطه دولـت با جامعه . 3 کشـور بـا تغییـر تدریجـی نقـش بخـش نفـت در اقتصاد 

دگرگـون خواهـد شـد و بخـش غیـر دولتـی در نحـوه ایجـاد و نوسـازی نهادهـای اجتماعـی نقـش فعال تـری را بـه 
کار شـناخت نیازهـا و تأمیـن و تجهیـز منابـع بـا حضـور و مشـارکت نسـبی  گرفـت. بـه عـالوه، سـاز و  عهـده خواهـد 

بیشـتر عمـوم و بخـش غیـر دولتـی دچـار تحـول و دگرگونـی تدریجـی خواهـد شـد.
گرایش هـای خـارج از نظـام برنامه ریـزی، بـه تدریـج با رشـد و تکامل نظـام برنامه ریزی و نظام پارلمانی، شـکل . 4

کارسـازی در جهـت تمرکززدایی و افزایش  کـرد و ممکـن اسـت به صورت مؤلفه مثبت و  متعادل تـری پیـدا خواهـد 
کند و به اصالح سـاختار مدیریتـی جامعه بیانجامد.  تـوان و ظرفیـت عمـل 

عـالوه بـر مـوارد فـوق، در ترسـیم چشـم انداز تحوالت در سیاسـت ها و راهبردهای توسـعه، توجه بـه آرمان های 
کـه از شـمار آرمان هـای ملـی  ملـی، باورهـا و میثاق هـای اجتماعـی نیـز اهمیـت دارنـد. سیاسـت ها و راهبردهایـی 

: ک جهت گیـری تحـوالت و معیـار تمیـز مناسـب از نامناسـب بـه حسـاب می آینـد و عبارتنـد از هسـتند و مـال

تمرکززدایی   
قانون اساسـی نظام جمهوری اسـالمی  در اصول متعددی زمینه های مناسـب قانونی را برای تمرکززدایی سیاسـی، 
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کنترل،  کاهـش  کـرده اسـت. تمرکززدایـی در بخش هـای سیاسـی، اداری و مالـی بـا  اقتصـادی و اداری پیش بینـی 
تأمیـن مشـارکت عمومـی در مدیریـت امـور محلـی، توزیـع اختیـار تصمیم گیـری و محدودکـردن دخالـت در حـوزه 

تصـدی می توانـد تحقـق یابد.
گزینه محتمل، در پیش گرفتن تمرکززدایی  تمرکززدایی می تواند شـکل نسـبی و یا بسـیار شـدید داشـته باشـد. 

نسبی است.
تمرکززدایـی  پشـتوانه  و  اصلـی  اقدامـات  از  مالـی  خودگـردان  نظام هـای  تقویـت  و  مالـی  نظـام  تمرکززدایـی 
سیاسـی و اداری بـه شـمار مـی رود. تحقـق ایـن سیاسـت ها تـا حدود زیـادی موجب تقویت مدیریـت محلی آب و 

مدیریـت اقتصـادی و مالـی آن خواهـد بـود.

حفظ محیط زیست و منابع طبیعی   
از سیاسـت های مهـم  کوسیسـتم های حسـاس  ا و  گیاهـی، چشـم اندازها  ک، پوشـش  آب، خـا منابـع  حفاظـت 
کالن جامعـه اسـت. انجـام اصالحـات نهـادی و اتخـاذ راهبردهـا و تهیـه و اجـرای برنامه هـای مؤثـر در  مدیریـت 
کیفیت آب و محیط زیسـت وابسـته به آب عمـل خواهدکرد. ایـن زمینـه تـا حـدود زیـادی بـه نفـع تقویت مدیریت 

صرفه جویی در هزینه ها   
کـه بـا رعایـت اصـل تقدم حفاظـت منابـع طبیعـی در انتخاب  کاهـش منابـع مالـی ایجـاب می کنـد  محدودیـت یـا 
گرفتـه شـوند. از جملـه توجـه بیشـتر  ارزان تریـن راه حل هـا در پیـش  آسـان ترین و  طرح هـا و برنامه هـای توسـعه، 
کالبـدی ملـی  کـز جمعیتـی در طرح هـای  بـه هزینه هـای تأمیـن و انتقـال آب و هزینه هـای دفـع فاضالب هـای مرا
کاهـش تلفـات آب، بـه میـزان قابـل توجهـی بـر سـاختار هزینـه و تأمیـن  و مکان یابـی فعالیت هـای اقتصـادی و 

نیازهـای مالـی مدیریـت و بهره بـرداری از منابـع آب تأثیـر خواهـد داشـت.

افزایش بهره وری   
عـالوه بـر صرفه جویـی در هزینه هـا، بـازده و بهـره وری اقدامـات نیـز مـورد توجـه خواهـد بـود. از جملـه توجه بیشـتر 
آن در تصمیم گیری هـای  آب و دخالـت  بازبینـی نظـام تخصیـص  و  آب در تصمیم گیـری  بـه ارزش اقتصـادی 
کشـاورزی و صنعتـی می توانـد تا حـدود زیـادی موجب تقویت  کالبـدی ملـی، توسـعه  طرح هـای آمایـش سـرزمین، 
چرخـه تأمیـن منابـع مالـی و افزایـش ارزش اقتصادی آب باشـد. افزایش بهره وری زمینه های مناسـبی برای تقویت 

کرد. مدیریـت مالـی منابـع آب فراهـم خواهـد 

محرومیت زدایی   
که »محروم« شـناخته شـده اند الزم اسـت امتیاز خاصی  در شـرایط مسـاوی، در امر توسـعه برای مناطق و اقشـاری 

گرفته شـود. در نظر 
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پیامد تحوالت اصلی .413
: کشور عبارتند از پیامدهای تحوالت اصلی فوق بر وظایف مدیریت منابع آب 

افزایش بهره برداری مصرفی   
پیش بینـی می شـود در اثـر افزایـش جمعیـت، شهرنشـینی و سـطح زندگـی )مصرف سـرانه آب شـهری و روسـتایی( 
گرمابی( تا  کشـاورزی، شـهری و روسـتایی، صنعتی و پرورش ماهیان  و توسـعه صنعتی بهره برداری های مصرفی )
که در  کاهـش خواهـد یافـت. هـر چنـد  گذشـته  کلـی افزایـش نسـبت بـه  سـال 1400 افزایـش یابـد. امـا مطمئنـًا رونـد 

گذشـته ما شـاهد نرخ رشـد درازمـدت بیشـتری خواهیم بود. گرمابـی نسـبت بـه  مـورد آب صنعتـی و ماهیـان 

افزایش بهره برداری های غیر مصرفی   
پیش بینـی می شـود تولیـد انـرژی برقابـی و پـرورش ماهیـان سـردآبی و اسـتفاده های تفریحـی از منابـع آب بیـش از 

گذشـته خواهـد بـود. گذشـته افزایـش یابـد. همچنیـن اختصـاص آب بـه منظـور محیط زیسـت بیشـتر از  رونـد 

صرفه جویی و حفاظت از منابع آب   
گذشـته توجه خواهد شـد.  کشـاورزی، آب شـهری و صنعتـی( بیشـتر از  کاهـش میـزان تلفـات آب )تلفـات آب  بـه 
کـه پیامدهای حفاظتی نیز دارد، تمهیدات ویژه برای حفاظت از منابع آب نظیر جمع آوری  عـالوه بـر ایـن اقـدام 
گذشـته مـد نظـر واقع خواهد شـد. در غیـر این صورت  و پاالیـش پسـاب های شـهری و صنعتـی نیـز بسـیار بیشـتر از 

گذاشـتن چند دهه دیگر از سـال 1400 ممکن نیسـت. و طبق روند موجود، پیشـرفت عمده جز با پشـت سـر 

پیشگیری و مقابله با بالیای طبیعی   
کـم جمعیـت، شهرنشـینی و سـرمایه گذاری در سیالب دشـت ها، اتخـاذ اقدامـات پیشـگیری کننده  بـا افزایـش ترا
کـرد. در صـورت وقـوع خشکسـالی های متوالـی،  کاهـش خسـارات اهمیـت زیـادی پیـدا خواهـد  کنتـرل و  بـرای 

تقویـت زیربناهـای فیزیکـی و نهادیـن اهمیـت بیشـتری خواهـد یافـت.

تعمیرات اساسی و جایگزینی تأسیسات موجود   
ک در تأسیسـات در دسـت بهره بـرداری، لـزوم برنامه ریـزی و برخـورد مسـتقل بـا موضـوع  بـا افزایـش سـهم اسـتهال
طریـق  از  زمینـه  ایـن  در  ویـژه ای  اقدامـات  و  شـده  آشـکار  موجـود  تأسیسـات  جایگزینـی  و  اساسـی  تعمیـرات 

بهسـازی1، جایگزینـی۲ و یـا نوسـازی۳ اتخـاذ خواهـد شـد.

1. Rehabilitation
2. Replacement
3.  Renovation
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مدیریت مالی آب   
موضـوع مهـار هزینه هـا1 بـه علـت تشـدید محدودیـت تأمیـن مالـی و افزایـش رقابت هـا در ایـن زمینه هـا و موضـوع 
بازپرداخـت هزینه هـا۲ بـه علـت جدی تر شـدن سیاسـت خودگردانـی مالی در مالیه عمومی، اهمیت بیشـتری پیدا 
کـرد. اسـتفاده از ابزارهـای بهینه سـازی هزینه هـا، مدیریـت تقاضـا و توجـه بـه تـوازن مالـی طرح هـا به منظور  خواهـد 

گذشـته مطـرح خواهـد بود. مهـار هزینه هـا، جدی تـر از 
بازپرداخـت هزینه هـا بـا تقویـت نظـام نرخ گـذاری آب مالزمـت خواهد داشـت. زیربناهای قانونی و سـازمانی 
گذشـته مـورد توجه قرار  و سیاسـت های مؤثـر در ایـن زمینـه در چارچـوب سیاسـت های نرخ گـذاری جامع بیشـتر از 

گرفت. خواهد 

مدیریت تخصیص آب   
بـا اهمیت یافتـن آثـار معطـوف بـه غیـر۳  و تشـدید رقابت هـا بـه دلیـل تشـدید محدودیـت منابـع آب، رسـیدگی بـه 
کـرد. این موضوع  اختالفـات و مشـکالت اجتماعـی در چارچـوب حکمیـت قانونی اهمیت بیشـتری پیدا خواهد 
گذشـته  کـرده و ضـرورت تقویـت مبانـی قانونی و پایگاه های اطالعاتی را بیشـتر از  وظایـف حکومتـی را پررنگ تـر 

مطـرح خواهـد نمود.
کـه در باال  بـا توجـه بـه ابعـاد پیامدهـای تحـوالت و بـا در نظرگرفتـن سیاسـت ها و راهبردهـای عمومـی  محتمـل 
ذکـر شـد، تغییـر روش هـای مدیریتـی و ایجـاد تحـول در زیرسـاخت ها و سـاختار مدیریـت منابـع آب در جهـت 

تحقـق هدف هـای زیـر اجتناب ناپذیـر بـه نظـر می رسـد:
جلب مشارکت مردم در مدیریت و بهره برداری از طرح ها. 1

تکیه بیشتر بر تدابیر غیر تأسیساتی4. 2

چشم انداز تغییر شرایط و روندها .414
، عمدتـًا تحـت تأثیـر رویدادهـای دهـه 1۳40 به بعد شـکل  کشـور کنونـی مدیریـت و بهره بـرداری از منابـع آب  نظـام 
گرفتـه اسـت. مجموعـه شـرایط و رویدادهـا موجـب شـده اسـت تـا مدیریـت ملـی آب به تدریـج در نظـام مدیریت و 
گسـترش بیشـتر  کند. روند افزایش این اهمیت همراه با  کسـب  کشـور وزن و اهمیت بیشـتری  کالن  برنامه ریزی های 
کان ادامـه خواهـد داشـت و بنـا بـه  کمـا وسـعت و دامنـه فعالیت هـای مدیریـت منابـع آب در سـطح ملـی در آینـده 

1.  Cost containment
2.  Cost recovery
3.  External effects
4. Non-structural measures
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دالیـل مختلـف ضـروری اسـت تـا هـر چـه زودتـر نسـبت بـه سـامان دهی وظایـف و مسـئولیت های جدیـد، وحـدت 
، اقدامـات جـدی بـه عمـل آورد و  کشـور و یکپارچگـی مدیریـت آب و جایـگاه مدیریـت آب در نظـام برنامه ریـزی 

کـرد. گـذاری مسـئولیت ها و تقویـت مدیریـت محلـی آب چاره اندیشـی  همزمـان بـا آن دربـاره تمرکززدایـی و وا
کـه مدیریـت ملـی  کـه ایـن روندهـا و تحـوالت ناشـی از آن بـه نحـوی تـداوم خواهـد یافـت  پیش بینـی می شـود 
گسـترده اقتصـادی، اجتماعـی و زیسـت محیطـی بنمایـد. بـا  کشـور را وارد مرحلـه جدیـدی بـا ابعـاد  منابـع آب 
که بایـد برای انجام ایـن وظایف،  کشـور قـرار می گیـرد  آغـاز ایـن مرحلـه وظایـف نوینـی در پیـش روی مدیـران آب 
کسـب نماینـد. اقدامـات اصلـی در ایـن زمینـه را می تـوان حـول دو محـور بررسـی و  قابلیت هـا و آمادگـی الزم را 

کـرد: برنامه ریـزی 

رفع یا تخفیف نارسایی های مربوط به زیرساختارها و نظام های مدیریت آب 	
ایجاد ظرفیت های جدید در مدیریت آب به ویژه از دیدگاه مدیریت تقاضا  	

چشم انداز مسائل اصلی مدیریت منابع آب ]10[ .415
پیامد تغییرات بر مسائل مدیریتی  

تأمین تقاضا و نیازها 
زندگـی،  سـطح  افزایـش  و  صنعتی شـدن  شهرنشـینی،  جمعیـت،  رشـد  علـت  بـه  تقاضـا  میـزان  افزایـش 
آبریـزی  حوضه هـای  یـا  کـم آب  حوضه هـای  و  شـهری  مناطـق  در  ویـژه  بـه  آب  تأمیـن  بـه  مربـوط  مشـکالت 
فصـل  و  حـل  می یابـد.  افزایـش  می شـوند  اسـتحصال  حاضـر  حـال  در  آنهـا  آب  منابـع  مهمـی  از  بخـش  کـه 
طرح هـای  اجـرای  بـرای  مدیریتـی  و  انسـانی  مالـی،  منابـع  تأمیـن  بـه  زیـادی  حـدود  تـا  مشـکالت  ایـن 
اسـتفاده  چگونگـی  و  دیگـر  حوضه هـای  یـا  دور  مسـافت های  بـه  آب  انتقـال  آب،  منابـع  توسـعه  و  مدیریـت 
نیـاز1 تفکیـک  موضـوع  دارد.  بسـتگی  تقاضـا  مدیریـت  بـرای  اقتصـادی  و  فنـی  نهـادی،  ابزارهـای   از 

گانه برای هر یک در آینده اهمیت بیشتری خواهد یافت.  آبی از تقاضای آب۲ و برنامه ریزی جدا

توسعه و رفاه اجتماعی مرتبط با آب 
بـا افزایـش حجـم سـرمایه گذاری ها و نیـروی انسـانی تخصیص یافتـه به منابع آب، مسـائل مربوط بـه انضباط مالی 
و مهـار و بازیافـت هزینـه شـرکت های غیـر انتفاعـی وابسـته بـه دولـت، ارزش اقتصـادی آب و مسـائل مرتبـط بـا 

که تأمین آن برای آحاد جامعه و مناطق، الزامی است، مانند حداقل نیاز به آب شرب و بهداشتی، تأمین نیازهای  1.آن بخش از مصارف و بهره برداری از آب 
. کشور زیست محیطی و تأمین نیازهای آبی برای تولید درصد معینی از مواد غذایی در منطقه یا 

که تصمیم گیری در مورد آن تابع ارزش اقتصادی و سودآوری از دیدگاه اقتصاد ملی، اقتصاد منطقه ای یا اقتصاد ُخرد است. ۲.  آن بخش از مصارف و بهره برداری ها 
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کان مسـائل مربـوط بـه ارزش اقتصادی  کمـا ، اهمیـت بیشـتری پیـدا می کنـد و  تمرکززدایـی و خصوصی سـازی امـور
آنکـه بـا افزایـش اهمیـت نسـبی حجـم آب مهارشـده  کشـاورزی در اولویـت اول باقـی می مانـد. ضمـن  آب در 
کل مجموعـه مدیریـت و بهره بـرداری از منابـع آب بـه  آبیـاری در  سـطحی و شـبکه های مـدرن و تحـت فشـار 
کرد. بـا افزایش حجم  گسـترده تری نیز پیدا خواهنـد  کشـاورزی، دشـواری ها نسـبت بـه وضـع موجـود ابعـاد  منظـور 
کشـاورزی - بـه ویـژه نسـبت حجـم فاضالب هـای صنعتـی وشـهری  پسـاب ها و فاضالب هـای شـهری، صنعتـی و 
گسـترده تری پیـدا  ابعـاد  آب  کیفیـت منابـع  نـزول  و  کل پسـاب ها- پیامدهـای بهداشـتی و زیسـت محیطی  در 
، تعارضـات اجتماعـی و پیامدهای زیسـت محیطی طرح هـای بزرگ  کـرد. بـه عـالوه آثـار معطـوف بـه غیـر خواهـد 

: نیـز نسـبت بـه شـرایط موجـود ابعـاد وسـیع تری خواهـد داشـت. مـوارد قابـل پیش بینـی در ایـن زمینـه عبارتنـد از
کشاورزی به منابع آب شرب و صنعت . 1 بازتخصیص منابع آب 

تأثیر افزایش راندمان آبیاری در اراضی باالدست بر میزان آب برگشتی در اراضی پائین دست . 2
کیفی جریان آب در پائین دست آنها . 3 کمی  و  آثار احداث دریاچه سدهای مخزنی و تغییرات 

مسائل ویژه منطقه ای  
آبیـاری در  بـه الگـوی قابـل پیش بینـی توزیـع جمعیـت، شهرنشـینی و صنعتی شـدن و اراضـی قابـل  بـا توجـه 
از  ارزیابـی  اسـاس  بـر  مدیریتـی  مسـائل  طبقه بنـدی  و  حوضه هـا  گروه بنـدی  وضعیـت  آب،  منابـع  بـا  تطبیـق 
گـروه نیـاز بـه اتخـاذ  کـرد. حوضه هـای واقع شـده در هـر  گذشـته و موجـود آنهـا تـا حـدودی تغییـر خواهـد  وضـع 
سیاسـت های ویـژه مدیریتـی در انطبـاق بـا سیاسـت های ملـی و ظرفیت سـازی مدیریت هـای آب منطقـه ای 

ایـن حوضه هـا خواهـد داشـت.

زیرساخت ها و نهاد مدیریت منابع آب  
انتظـار در  گسـترده قابـل  آب و تحـوالت  گسـترده وضـع موجـود مدیریـت منابـع  نارسـایی های  بـا در نظرگرفتـن 
شـرایط آینـده، توجـه بـه تشـدید ایـن نارسـایی ها حایـز اهمیـت اسـت. زیـرا تـا حـدود زیـادی مسـائل مرتبـط با آب 
گـرو چگونگـی حـل و فصـل امـور در ایـن زمینـه  کـه از دیدگاه هـای مختلـف بـه آن اشـاره شـد در  و مدیریـت آب 
کم هزینه تـر بـوده و عیـن حـال مانـع از پیامدهـای  اسـت. اقدامـات سـنجیده و مؤثـر در بسـیاری از مـوارد مقـدور و 
منفـی زنجیـره ای بـر رفـاه و توسـعه جامعـه خواهـد بـود و باالخـره موجـب تقویـت پیامدهـای مثبـت زنجیـره ای 

فعالیت هـای مرتبـط بـا آب در پیشـبرد رفـاه جامعـه اسـت.
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اصلی ترین چالش های مدیریت آب در آینده ]10[.416
کـه بایـد نسـبت به آن چاره اندیشـی  کنـون، چالش هـای اصلـی مدیریـت آب  بـر اسـاس بررسـی های انجام شـده تا

: شـود عبارتند از

مدیریت رقابت ها و حل و فصل تعارضات   
کـه بـا افزایـش جمعیت و توسـعه  کلـی بـا نزدیک شـدن بـه سـقف بهره بـرداری از منابـع آب تجدیدشـونده  بـه طـور 
گذشـته  شهرنشـینی و صنایـع همـراه اسـت، رقابت هـا میـان متقاضیـان آب و خدمـات منضـم بـه آن را بیشـتر از 
کارهای پیچیده تری بـرای تصمیم گیری و حل و فصل مناقشـات  افزایـش می دهـد. بـا افزایـش رقابت هـا بـه سـاز و 

و مسـائل اجتماعـی و اقتصـادی در ایـن زمینـه نیـاز می افتـد.
گرچـه از نظـر  افزایـش سـریع تقاضـا بـرای خدماتـی چـون جمـع آوری و دفـع فاضالب هـای شـهری و صنعتـی 
منابـع آب بـا بهره برداری هـای مصرفـی و غیـر مصرفـی رقابـت نمی کنـد، امـا بـه لحـاظ تخصیـص سـهم بیشـتری از 
منابـع و امکانـات مدیریـت آب بـه اینگونـه مـوارد بـه محدودیت هـا و تنگناهـا دامـن می زند. در شـرایط نامناسـب 
کمتـری برخـوردار می شـوند. امـا  اقتصـادی و بـا اتخـاذ شـیوه مدیریـت عرضـه، ایـن نـوع اقدامـات از سـهم و وزن 
کیفیت منابع آب و محیط زیسـت تأثیر  توجه به آنها بر شـاخص های نشـانگر سـالمت و بهداشـت جامع و بهبود 

تعیین کننـده ای خواهـد داشـت.

لودگی منابع آب    کنترل آ
گسـترش شهرنشـینی و توسـعه صنایـع و افزایـش برداشـت ها و مصـارف آب، میـزان آلودگـی  بـا افزایـش جمعیـت، 
آب شـدت خواهـد یافـت. بـا افزایـش آلودگـی منابـع آب، محدودیت هـای جـاری در بهره بـرداری از منابـع آب 
کشـور می کاهـد و با  کـه بـه طریقـی یـا از میـزان منابـع آب قابل مصرف  بـرای مصـارف مختلـف ایجـاد خواهـد شـد 
بهره بـرداری از آن مسـتلزم تقبـل هزینه هـای سـنگین و یـا پیامدهـای زیسـت محیطی اسـت. حجـم آب برگشـتی از 
حـدود ۳0 میلیـارد متـر مکعـب در سـال در وضع موجود به حـدود40 میلیارد متر مکعب در آینده افزایش می یابد. 
در ایـن میـان سـهم فاضالب هـای شـهری و صنعتـی از حـدود 10 درصـد وضـع موجـود بـه ۲0 درصـد ارتقـاء خواهـد 
یافـت. بـا افزایـش چشـمگیر فاضالب هـای شـهری و صنعتـی، اهمیـت جمـع آوری و دفـع اصولـی آنهـا چنـد برابـر 

وضـع موجـود خواهـد بود.
کنتـرل و ممانعـت از آلودگی هـا نیـز بـه تحـوالت نهادی جـدی در مدیریت منابـع آب و تجهیز منابع  اقـدام بـه 

و تربیت نیروی انسـانی نیازمند اسـت.

مقابله با بحران های طبیعی و اجتماعی   
کوچکتـر و  وقـوع خطـرات طبیعـی نظیـر سـیل و خشکسـالی همـراه بـا افزایـش جمعیـت و تمرکـز آن در محـدوده 
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گسـترده تری می انجامـد. نهادهـای  گسـترش سـرمایه گذاری های فیزیکـی در سیالب دشـت ها بـه خسـارت های 
گسـتردگی و پیچیدگـی بیشـتری برخـوردار باشـد تـا بتوانـد  الزم بـرای پیشـگیری و مقابلـه چنیـن سـوانحی بایـد از 
کار بگیرد. طبق بررسـی های انجام شـده، تحوالت آب  کـرده و بـرای حـل و فصـل امـور به  منابـع بیشـتری را تجهیـز 

و هوایـی احتمـال وقـوع خطـرات طبیعـی چـون سـیل و خشکسـالی را افزایـش داده اسـت.
دخالـت در چرخـه طبیعـی آب از طریـق احـداث سـازه های آبـی، زیربناهای فیزیکی و توسـعه شـهرها باعث 
آبـی و بـه ویـژه سـدهای مخزنـی  خطرآفرینـی در مدیریـت آب می باشـد. در ایـن زمینـه بایـد ایمنـی سـازه های 
کیـد بیشـتر شـود. تلفیـق خطـرات طبیعـی و خطـرات ناشـی از دخالت انسـان ها در طبیعت، احتمـال وقوع بروز  تأ
گسـترش جنبه های  کارگیری اسـتانداردها و ضوابط ایمنی و  حوادث و سـوانح را در آینده افزایش خواهد داد. به 
کارسـازتری نسـبت بـه احـداث  غیـر تأسیسـاتی مدیریـت آب می توانـد در تخفیـف و تقلیـل ایـن سـوانح بـه نحـو 
تأسیسـات و خریـد تجهیـزات عمـل نمایـد. امـا ایـن خـود بـه تدویـن قوانیـن و مقـررات و اسـتانداردهای جامع تـر و 
که شـرایط دسترسـی به آن به آسـانی تأمین نمی شـود. احداث تأسیسـات و خرید  کاراتری نیاز دارد  نظام اجرایی 
که ممکن اسـت در این زمینـه محدودیت های  تجهیـزات نیـز نیازمنـد تجهیـز و منابـع نیروی انسـانی الزم می باشـد 

جـدی وجود داشـته باشـد.

مدیریت آب های مرزی و مشترك   
کشـور  انـدک اسـت، امـا ایـن منابـع در حیـات اقتصـادی  کل منابـع آب  گرچـه سـهم منابـع آبـی مشـترک و مـرزی از 
و اجتماعـی مناطقـی چـون آذربایجـان، سیسـتان و بلوچسـتان و شهرسـتان مشـهد بسـیار مهـم اسـت. بـا افزایـش 
جمعیت و توسـعه اقتصادی و اجتماعی در این مناطق و مناطق مرزی همجوار این اهمیت افزایش پیدا خواهد 

کـرد و حـل و فصـل مشـکالت و تعارضـات در ایـن زمینـه بـا پیچیدگـی بیشـتری روبـرو خواهد شـد.

مشکالت تأمین منابع مالی   
گسـترش  ، امکان  کشـور گسـترش نیازهـای مالـی بخش هـای مختلف اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی  بـا توجـه بـه 
چشـمگیر و قابـل مالحظـه ای بـرای افزایـش سـهم بهره بـرداری و مدیریـت آب در مجموعـه فعالیت هـا دشـوار 
گسـترش  گسـترده ای بـرای تأمیـن منابـع آب جدیـد،  کان تقاضـای  کمـا کـه  خواهـد بـود. ایـن در شـرایطی اسـت 
بهره برداری هـای غیـر مصرفـی و خدمـات مربـوط بـه جمـع آوری و دفـع آب مـازاد، پاالیـش فاضالب های شـهری و 
صنعتـی و حفاظـت از منابـع آب و محیط زیسـت آبـی وجـود دارد در آینـده نیـز افزایـش خواهـد یافـت. به عبارت 
دیگـر در صـورت حفـظ الگـوی سـی الـی چهـل سـال سـرمایه گذاری آب )حـدود 1/۲ درصـد تولیـد ناخالـص ملی 
کل( صرفـًا یـک سـوم الـی یـک چهـارم نیاز های سـرمایه گذاری ۳0 سـال آینده تأمین  و ۵/۸ درصـد سـرمایه گذاری 
خواهـد شـد. بـرای تأمیـن نیازهـا در حـد متعـادل نیـاز بـه افزایـش سـهم سـرمایه گذاری ها بـه دوبرابـر نسـبت های 
موجـود خواهـد بـود. بـه عـالوه حضـور چشـمگیر سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در بهره بـرداری از منابـع آب 
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کنـون عمدتـًا بـه اعتبـار امـکان توسـعه بهره بـرداری از منابـع آب زیرزمینـی از طریـق خودتجهیـز  گذشـته تا کشـور از 
چـاه بـوده اسـت. امـا بـه دلیـل محدودیـت توسـعه منابـع آب زیرزمینـی و سـرمایه گذاری های مسـتقل بخـش غیـر 
دولتـی در صـورت نارسـایی یـا فقـدان مدیریـت محلـی آب امـکان تجهیـز سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی و 
مشـارکت مالـی آنهـا در سـرمایه گذاری های الزم تقلیـل خواهـد یافـت. بـه عبـارت دیگـر مدیریـت منابـع آب حتـی 
گذشـته نیـاز بـه تغییـرات و دگرگونی هـای نهـادی واتخـاذ  بـرای حفـظ مشـارکت مالـی بخـش خصوصـی در حـد 
سیاسـت های الزم بـرای مدیریـت در پائین تریـن سـطح ممکـن خواهـد داشـت. تقویـت مشـارکت مالـی بخـش 
گسـترش ابعـاد دیگـر مشـارکت مـردم در نظام  گـذاری مسـئولیت های بیشـتر بـه ایـن بخـش و  خصوصـی مسـتلزم وا

مدیریـت آب خواهـد بـود.

کشاورزی    الزام به افزایش بهره وری آب 
کیفـی آب، محدودیـت توسـعه اراضـی دیـم کاری و مشـکالت مالـی توسـعه منابـع آب،  کمـی  و  محدودیت هـای 
کشـاورزی را الزامـی  می سـازد. منظـور از افزایـش بهـره وری آب، افزایـش تولیـد  توجـه بیشـتر بـه بهـره وری از آب 

کشـاورزی بـه ازای هـر متـر مکعـب آب برداشـت شـده اسـت.
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کشـور در سـیر تاریخـی در حـال ورود به مرحله جدیدی اسـت.  کـه مدیریـت آب  شـواهد بسـیاری نشـان می دهـد 
چشـم انداز ایـن مرحلـه تاریخـی، مسـائل و محدودیت هـای مضاعفـی را بـرای دهه هـای آینـده مطـرح می سـازد و 
کـه می توانـد بـه طـور تعیین کننـده بـه مقابلـه جدی بـا این مسـائل و محدودیت هـا بپـردازد و در این  تنهـا امکاناتـی 
کارسـاز باشـد، تکیـه بیشـتر بـر تمهیـدات مختلـف نهـادی و اقتصـادی )غیـر تأسیسـاتی( در حـل و فصـل  زمینـه 
کـه اغلـب مسـتندات و مطالعـات انجام شـده، آموزش هـا و بنیان های  مسـائل خواهـد بـود. ایـن در شـرایطی اسـت 
، متکـی بـر نگـرش توسـعه تأسیسـاتی بـرای پاسـخگویی بـه نیازها  کشـور فکـری و فرهنگـی مرتبـط بـا مدیریـت آب 
گزینه یابی برای سـاختار  جامعـه می باشـد. از جملـه تمهیـدات نهـادی بـرای غلبـه بـر محدودیت ها و نارسـائی ها، 

کرده اسـت: کـه بـه دالیـل زیـر ضـرورت پیدا  کشـور اسـت  متناسـب مدیریـت 
نارسـایی در هماهنگـی میـان دسـتگاه های مختلـف مرتبـط بـا مدیریـت آب در سـطح ملـی و عـدم حضـور . 1

جـدی نهـاد اصلـی مدیریـت آب در نظـام برنامه ریـزی ملـی و منطقـه ای
عـدم تطابـق محدوده هـای تحـت پوشـش شـرکت های آب منطقـه ای بـا محدوده هـای حوضـه آبریـز طبیعـی . 2

-اغلـب مـوارد و عـدم تطابـق محدوده هـای پوشـش این شـرکت ها بـا محدوده سیاسـی- اداری اسـتان ها  کشـور در
کشـور و تقاضاهـای مکـرر از طـرف مقامـات و مسـئولین اسـتان ها بـرای ایجـاد شـرکت های آب  در برخـی از نقـاط 

منطقـه ای مسـتقل بـرای هـر یـک از آنها
گذاری مسئولیت ها در پائین ترین سطح مناسب و حتی االمکان . 3 نهادی کردن مشارکت مردم در اداره امور و وا

بـه بخش غیر دولتی
آتـی . 4 بـا تحـوالت  بـه منظـور فراهم کـردن شـرایط مناسـب انطبـاق  کلـی و عمومـی  در وضـع موجـود  بازنگـری 

مدیریـت آب بـا عطـف توجـه بـه اصـول توسـعه پایـدار
گرایش هـا و مبانـی منبعـث از تجربیـات جهانـی، مشـخصه های اصلـی سـاختار  بـا توجـه بـه نارسـائی ها و 

گیـرد: مدیریـت منابـع آب الزم اسـت در سـه سـطح بـه شـرح ذیـل مـورد چاره اندیشـی و توجـه قـرار 
در سطح ملی . 1

در سطح منطقه ای. 2
در سطح محلی . 3

کالن ملی، امور بین المللی و ارتباطات  در سـطح ملی تعیین و تدقیق وظایف و ارتباط مدیریتی با مدیریت 
ارتباطـات سـطح ملـی و  و باالخـره  آب در سـطح ملـی  بـا مدیریـت منابـع  میـان دسـتگاه های مختلـف مرتبـط 
مدیریت هـای منطقـه ای حائـز اهمیـت اسـت. و روشن شـدن وظایـف در ارتباطات متقابل و حـذف فعالیت های 
کنونی می توانـد طلیعه دار اصالحات  مـوازی و احیانـًا مغایـر و تقویت تشـریک مسـاعی در نظـام مدیریتی متمرکز 
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سـاختار مدیریـت منابع آب باشـد.
بـا هدف هـا و  در سـطح منطقـه ای نیـز توجـه بـه وظایـف و ارتباطـات و دسـتگاه های مختلـف و انطبـاق 
سیاسـت های برنامه های ملی و مقتضیات حوضه های آبریز حایز اهمیت اسـت. در سـطح محلی در این مقطع 
تاریخی، ارتباط دولت با بهره برداران و تشـکل های مصرف کنندگان آب شـایان توجه ویژه اسـت. نمودار شـماره 
کـرده اسـت. بـر اسـاس نـکات فـوق  )4( سلسـله مراتب عمومی سـاختار متناسـب مدیریـت منابـع آب را مشـخص 

: مشـخصه های اصلـی الزم عبارتنـد از

تقویت هماهنگی و وحدت مدیریت آب   
بـا توجـه بـه حضـور تشـکیالت و دسـتگاه های مختلـف مرتبـط بـا مدیریـت آب در سـطح ملـی، ایجـاد سـاختار و 
کارهـای هماهنگـی در ایـن زمینـه بسـیار اهمیـت دارد. وظایـف متناسـب این سـطح از سـاختاری مدیریتی  سـاز و 
که در حال حاضر فقدان آن احسـاس می شـود، باید با بررسـی و نقد و نظرهای بسـیار نهایی شـود. برخی از اهم 
کادر شـماره )4( پیشـنهاد شـده اسـت. ایـن سـاختار می توانـد به صـورت یک شـورای هماهنگی  ایـن وظایـف در 

عالـی و وزارتخانـه ای بـا یـک سـازمان مسـتقل زیر نظر نهاد ریاسـت جمهوری باشـد.
پیش بینـی و ایجـاد چنیـن سـاختاری در سـطح حوضه هـای آبریـز مهـم یا بحرانـی نیز می توانـد هماهنگی ها و 
وحـدت مدیریـت آب در سـطح مدیریـت منطقـه ای را نیـز تأمیـن نمایـد. وظایـف سـاختار منطقه ای نیـز می تواند 

مشـابه بـه سـاختار هماهنگـی ملـی و بـه عنوان یـک زیر مجموعه تعیین شـود.
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ساختار هماهنگی 
فرابخشی و امور بین الملل

نهاد اصلی و سایر 
تشکیالت مرتبط با امور 

آب در سطح ملی

ساختار هماهنگی در 
سطح حوضه های آبریز 

مهم

شرکت های آب منطقه ای 
و سایر تشکیالت مرتبط با 

امور آب 

ساختار مدیریت محلی 
آب با مشارکت مردم

سطح ملی

سطح منطقه ای

سطح محلی

کشور نمودار )4(- سلسله مراتب عمومی ساختار متناسب مدیریت منابع آب 
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کادر )4(- اهم وظایف ساختار هماهنگ کننده در سطح ملی
کاسه نمودن توجهات و منافع ملی به مدیریت منابع آب. 1 یک 

روشن نمودن و تدقیق وظایف و مسئولیت های دستگاه های مختلف مرتبط با مدیریت منابع آب. 2
کنترل مدیریت آب با هدف ادغام برنامه های . 3 تهیـه چارچـوب ملـی برنامه ریـزی، نظارت، ارزیابی و 

ایـن مدیریت بـا هدف های اقتصاد ملی
انجام اقدامات نهادی الزم برای مدیریت آب های مرزی و مشترک. 4
کالن و تهیه و تدوین دستورالعمل ها و معیارهای مناسب. 5 توزیع صحیح اعتبارات ملی در سطح 

اعتالی نهاد اصلی مدیریت آب در سطح ملی   
حضـور یـک نهـاد مقتـدر ملـی بـرای اعمـال وظایـف قانونـی و تنظیـم امـور اجرایـی در چارچـوب سیاسـت ها و 
ضوابط تعیین شـده توسـط سـاختار هماهنگ کننده ملی، از دیگر اصالحات ضروری برای دسـتیابی به سـاختار 
متناسـب بـه نظـر می رسـد. ایـن نهـاد می توانـد شـکل اصالح شـده سـازمان مدیریـت منابـع آب ایـران باشـد و بـه 
عنوان دسـتگاه سـتادی بر فعالیت های تشـکیالت منطقه ای موجود )سـازمان های آب منطقه ای( نظارت نموده 
کادر شـماره )۵( ارائـه شـده  و فعالیت هـا را هماهنـگ نمایـد. اهـم وظایـف پیشـنهادی بـرای ایـن مجموعـه در 

است.

گذاری مسئولیت ها    تمرکززدایی و وا
: نهادی کردن تمرکززدایی در ساختار مدیریت منابع آب، اقدامات اصلی و قابل توصیه در این زمینه عبارتند از

ظرفیت سازی 
کشـورهای در حـال توسـعه بـه دالیـل  کـه نظـام اداری و اجتماعـی بسـیاری از  ایـن واقعیـت شـایان توجـه اسـت 
مختلـف هنـوز بـه بلـوغ سیاسـی و اقتصـادی الزم بـرای شـروع مرحلـه تمرکززدایـی نرسـیده اند و بـه عکـس همچنان 
نیـاز بـه نوعـی تمرکـز بـه منظـور حفـظ انسـجام، وحـدت و یکپارچگـی ملـی دارنـد. ایـن وضعیت شـرایط بغرنجی 
بـرای مقابلـه بـا چالش هـای مدیریـت ایـن جوامـع بـه وجـود آورده اسـت، زیـرا تنها تلفیق مناسـبی از سیاسـت های 
تمرکـز و عـدم تمرکـز می توانـد راهگشـا باشـد. در عیـن حـال، ظرفیت سـازی نهـادی از جملـه موضوعـات نویـن 
که در اواخر قرن حاضر و آغاز قرن آینده میالدی می تواند زمینه و بسـتر الزم را برای نهادی کردن  کارسـازی اسـت 

تمرکززدایـی بـه وجـود آورد و یـا حداقـل ایـن رونـد را تسـریع نمایـد.
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کادر )5(- اهم وظایف ساختار نهاد اصلی مدیریت آب در سطح ملی
کمبودهـای مربـوط بـا مـازاد منابـع آب، تعییـن مناطق بحرانی و پیشـنهاد . 1 کلـی عرضـه، تقاضـا،  بـرآورد 

برنامه هـای اجرایـی بـرای رفـع یـا تقلیل مشـکالت
کلیه برنامه های اجرایی مدیریت آب. 2 تکمیل مقررات و دستورالعمل ها برای 
 مشارکت در برنامه های منطقه ای و بین المللی و مدیریت منابع آب. 3
ایجـاد سـاختار مناسـب بـرای اداره امـور منابـع آب در سـطوح منطقـه ای و محلـی بـا ظرفیت سـازی . 4

کارا فنـی و مالـی مؤثـر و 
آمـوزش و . 5 تدویـن برنامه هـای مـورد نیـاز در سـطح ملـی بـرای سـازماندهی اطالعـات، تحقیقـات و 

انتقـال فنـاوری
کالن و تصمیم گیـری در مـورد جابجایـی و انتقـال آب بیـن . 6 تخصیـص منابـع آب مناطـق در سـطح 

طق منا
نظارت هـای مسـتقیم و غیـر مسـتقیم در تصمیم گیری هـا، اجـرا و بهره بـرداری و نگهـداری طرح هـای . 7

ملـی در مناطق
گزارشات نظارتی . 8 کنترل و نظارت بر هزینه کردن اعتبارات ملی و تدوین 

کـه دسـتگاه مدیریـت عمومـی  بـا مدیریـت  کلـی ظرفیت سـازی شـامل مجموعـه تالش هایـی اسـت  بـه طـور 
بخشـی و تخصصـی در جوامـع مختلـف بـرای تحـوالت نهادی با افزایـش توانایی ها و قابلیت هـای نهادی انجام 
می دهـد. ایـن تالش هـا از مجموعـه ای متشـکل از سیاسـت ها، قوانین اصالحات سـاختاری، تقویت و اسـتحکام 
سیسـتم مدیریتـی و توسـعه منابـع انسـانی تشـکیل می شـود. ایـن عامـل مهـم )در شـکل صحیـح خـود( زمینـه الزم را 
بـرای انطبـاق نهـادی جامعـه بـا شـرایط جدیـد و سـازماندهی بهینـه نیروهـا فراهـم می سـازد. ظرفیت سـازی از سـه 

جـزء اصلی تشـکیل شـده اسـت ]۲۲[:

کارساز از طریق اتخاذ سیاست های مناسب و تهیه و تصویب چارچوب های قانونی الزم 	 ایجاد محیط 
گسترش مشارکت جوامع محلی 	 رشد نهادها شامل ایجاد و 
رشد و اعتالی نیروی انسانی و تقویت سیستم های مدیریتی  	

گروه های  پیشـرفت در تمرکززدایـی مسـتلزم تجهیـز و آمـوزش و ظرفیت سـازی نیروهـای محلی و بهره بـرداران و 
ذینفـع یـا عالقه منـد اسـت تـا بتوانند از عهده مسـئولیت های جدیـد برآیند.

گذاری مسئولیت ها در سطح مناطق  	 تدقیق و وا
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در چارچـوب وظایـف نهـاد اصلـی مدیریت آب در سـطح ملی، وظایفی نظیر وظایف پیشـنهادی مندرج در 
گذار شـود. کادر ایـن مقالـه می توانـد به واحدهای منطقه ای وا

کادر )6(- اهم وظایف نهاد اصلی مدیریت آب در سطح منطقه ای
تدوین و به هنگام نگاه داشـتن سـیاهه ارقام تخصیصی، تأمین و مصارف آب و ظرفیت های توسـعه . 1

منابـع آب در منطقه
نگهـداری و بهره بـرداری بخـش منطقـه ای شـبکه ملـی ایسـتگاه های اندازه گیـری و ثبـت پارامترهـای . 2

کیفـی آب کمـی و 
تجهیز همه پتانسیل های توسعه منابع آب در چارچوب برنامه ریزی ملی. 3
تهیه و تجدید نظر دوره ای در برنامه منطقه ای آب. 4
کیفیـت در . 5 کمیـت و  طراحـی، احـداث، بهره بـرداری ونگهـداری تأسیسـات آبـی الزم بـرای تنظیـم 

منطقـه در سـازگاری بـا برنامه هـای ملـی
کیفیـت آب در . 6 کمیـت و  بازبینـی و تصویـب اجـرای پروژه هـای بخـش خصوصـی و عمومـی مؤثـر بـر 

کالن تعیین شـده چارچـوب تخصیص هـای 
مستندسازی طرح ها و فعالیت های در دست اجرا و بهره برداری. 7

گذاری مسئولیت ها در سطح محلی 	 وا

کشـور تـا حـد زیـادی  کـه سـاختار موجـود مدیریـت آب  کـرد  در ایـن سـطح، بایـد بـه ایـن واقعیـت اشـاره 
کرده اسـت، اما خأ مهمی در سـطح  مشـخصه های مربـوط بـه سـاختار اصلـی مدیریـت ملـی و منطقه ای را تأمین 
کـه بـا تشـکیل شـرکت های بهره بـرداری از شـبکه های آبیـاری برخـی از  محلـی بـه وجـود آمـده اسـت. هـر چنـد 
زمینه هـا فراهـم شـده، امـا تالش هـا مکفـی نبـود و هنـوز راه طوالنـی بـرای نیـل بـه نتایـج مطلـوب در پیـش اسـت. 

کادر۷ پیشـنهاد شـده اسـت. برخـی از اهـم وظایـف مدیریـت در ایـن سـطح در 
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کادر )7(- اهم وظایف نهاد مدیریت محلی منابع آب
کوچک منابع آب. 1 توسعه و مدیریت طرح های 

ک. 2 هماهنگی به منظور اعمال مدیریت یکپارچه آب و خا
اعالم شـده . 3 چارچوب هـای  اسـاس  بـر  متقاضیـان  بـرای  آب  منابـع  تخصیـص  مجوزهـای  صـدور 

منطقـه ای مدیریـت 
قـرار . 4 محلـی  مدیریـت  عمـل  محـدوده  در  کـه  طرح هایـی  تأسیسـات  از  نگهـداری  و  بهره بـرداری 

می گیرنـد.
ک و آب بها. 5 جمع آوری وجوهات مربوط به حق النظاره، حق اشترا
سازماندهی امور بهره برداری و نگهداریمتکی بر امکانات و توانایی های محلی. 6
گاهی مردم همراه با اعمال ضوابط و مقررات و ایجاد انگیزه و تشویق. 7 افزایش آ
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