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مروری بر برنامهها و سیاستهای توسعه در بخش منابع آب و
ارایه مدلی جهت سنجش پایداری آن
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چكيده
رشد روز افزون جمعيت ،توسعه فعاليتهاي اقتصادي و باالرفتن سطح استانداردهاي زندگي سبب افزايش چشمگير تقاضاي آب شده است.
در ايران سرانه آب تجديدشونده با افزايش جمعيت كاهشيافته و از نظر معيارهاي جهاني به مرز بحران نزديك ميشود .لذاا بهذرهبذرداري
بهينه از منابع آب در مديريت آن نقش مهمي دارد .با توجه به تاكيد مذتن سذند چشذمانذداز جمهذوري اسذ مي ايذران در سذا  1404و
برنامه هاي توسعه بر لزوم برخورداري از س مت ،امنيت غاايي ،فرصتهاي برابر ،محيطزيست مطلوب ،رشد پرشذتاب و مسذتمر اقتصذادي،
ارتقا نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغا كامل ،جايگاه و اهميت بخش آب در رسيدن به اين اهداف امري غير قابل انکذار اسذت.
اگرچه جهت نيل به اهداف ماكور چالشهايي وجود دارد .بهمنظور شناخت بهتر چالشها و مديريت آنها ميبايست نگذاه دقيذ تذري بذر
وضعيت موجود داشته باشيم كه اين امر از طري معرفي شاخصها و كمينمودن آنها صورت ميپايرد .روش توصيفي تحقيذ ااضذر بذه
همراه مد كمي استفاده شده مي تواند گوياي وضعيت پايداري بخش منابع آبي باشد .نتايج تحقي ااضر گويذاي آن اسذت كذه وضذعيت
پايداري بخش منابع آبي در بازه صفر تا يك ادود  0.11ميباشد كه برنامهريزي و مديريت بهتري را ميطلبد.
واژههای کليدی :منابع آب ،برنامههاي توسعه ،پايداري ،مد .

 -1استاديار ،دانشکده محيط زيست و انرژي ،وااد علوم و تحقيقات تهران ،دانشگاه آزاد اس مي *(مسوو مکاتبات).
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تقوی

زمينه و هدف
آب يکي از بزرگترين چالشهاي قرن ااضر است كه
ميتواند سر آغاز بسياري از تحوالت مثبت و منفي جهان قرار

وبژه آبهاي شيرين در ايات بشر و ساير جانداران و استفاده
بهينه و پايدار از اين منبع ذيقيمت است (.)3

گيرد 5/97 .درصد آب كره زمين در درياها و درياچهها است كه

هدف از مقاله ااضر مروري بر قوانين برنامهاي موجود

آب شور را تشکيل ميدهد 5/2 .درصد باقيمانده آب شيريني

در افاظت و مديريت منابع آبي ايران است .سپس جهت

است كه در زمين وجود دارد كه از آن  0/3درصد آب رودخانه

نمايش بهتر شرايط موجود مد كمي معرفي ميشود كه بتواند

 30/8درصد آبهاي زيرزميني و  68/9درصد يخچا ها و

وضعيت منابع آبي را نشان دهد تا بتوان راهکارهاي دقي تري

پوشش دايمي برف كوهها است ( .)1بنابراين بين توان تامين

جهت بهبود وضعيت موجود ارايه نمود.

آب و شدت تقاضا در جهان خ اي وجود دارد كه بحرانآفرين
است .هنگاميكه اين عدم تعاد با مجموعه راهكارهاي مديريتي
قابل مهار نباشد زبان مفاهمه در بخش آب تبديل به زبان
مخاصمه خواهد شد ،چه در بعد محلي ،منطقهاي ،ملي و چه در
بعد جهاني .بخش عمدهاي از عدم تعاد در منابع آب ناشي از
چرخه آبشناسي و محدوديت طبيعي منابع آب بوده و بخش
ديگر تاثيرگااري اقدامات و فعاليتهاي انسان بر روي منابع آب
است كه محدوديت ذاتي منابع آب ،خشکسالي ،افزايش
جمعيت ،بهرهبرداري بيرويه از منابع و ذخاير موجود و در
نتيجه افت آبهاي زيرزميني و اثرات تخريبي فعاليت انسان بر
محيطزيست جملگي زمينهساز چالشهاي سنگيني در امر
بهرهبرداري از منابع آب شيرين است.
آب براي زندگي ضروري و منبع كليدي براي س متي
انسان است .مطالعات نشان ميدهد كه تا سا  2025تقريباً
 3/5ميليارد نفر در كشورها دچار بحران آب بوده و كمتر از 1/2
ميليارد نفر به آب سالم دسترسي داشته و تا سا  2025بيش
از  4/5ميليارد نفر مردم جهان در معرض صدمات و زيانهاي
ناشي از كمبود و آلودگي آب قرار خواهند گرفت كه يکي از
بحرانيترين چالشهايي است كه بشر امروزي با آن روبهرو است
( .)2اج س جهاني توسعهي پايدار در سا

 2002در

ژوهانسبورگ ،اجرايي نمودن اهداف و برنامههاي كنفرانس ريو
را در دستور كار قرار داد و يکي از محورهاي اصلي مطرح شده
بخش مربوط به منابع آب بوده است .نامگااري سا 2003
مي دي با نام سا جهاني بهاي شيرين بيانگر اهميت آب به

روش بررسی
تحقي انجام شده ،با تکيه برمفاهيم نظري است كه با
روش كتابخانهاي از كتب ،قوانين و برنامههاي دولت ،مقاالت
داخلي ،خارجي و سايتها جمعآوري شد .مد رياضي بهكار
برده شده در پژوهش ااضر ميتواند شرايط فعلي را بر اساس
شاخصهاي كمي معرفي شده به آن محاسبه نمايد .نتايج
برآورد شده از مد ااصله براي بخشهاي گوناگوني از جمله
انرژي ،كشاورزي ،امل و نقل ،جنگل و مرتع و مقايسهي آن با
شرايط و آمارهاي موجود گوياي صحت نتايج و برآوردهاي
ااصله از آن ميباشد (.)4
معرفی مدل سنجش پايداری
به منظور كمي نمودن ميزان شاخصهاي پايداري
بخش روشي به شرح ذيل پيشنهاد ميگردد:
در روش ماكور براي هر يك از شاخصهاي مطرح
عددي بين صفر تا يك لحاظ شده است .لاا هر چه فاصله از
مركز دايره بيشتر شود عدد ماكور به يك نزديكتر و نشان
دهندي االت ايدهآ تر و پايداري بيشتر خواهد بود .با توجه به
شاخص مطرح شده چند ضلعي تشکيل ميگردد و ميزان هر
يك از شاخصها در شعاع مربوط به خود بين  0-1مشخص
ميگردد و با اتصا نقاط مرجع شاخصها يك چندضلعي شامل
اِلمان مثلثي شکل ااصل ميگردد .به منظور تعيين پايداري
كل با داشتن مختصات  Xو  Yمربوط به نقاط مرجع شاخصها
ميتوان مساات كل چند ضلعي را از فرمو  1محاسبه نمود
(شکل .(4) )1
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 دستيابي به ساختار اداري و مديريتي كارآمد با هدف
تسهيل و ارتقاي خدمات.
 دستيابي به تعاد و افاظت كمي و كيفي منابع آب
شرب و بهداشتي با نگرش جامع زيستمحيطي.
 دستيابي به شاخص مطلوب هدر رفت آب در
تاسيسات تامين ،انتقا و توزيع.
 دستيابي به فنآوري پيشرفته و روزآمد براي نيل به
بهرهوري مطلوب از تاسيسات آب و فاض ب.

شكل  - 1طرح شماتيک محاسبهی شاخصهای پايدار
لاا با داشتن مختصات ) (x,yمربوط به رئوس هر

 گسترش باور همگاني براي آب بهعنوان كاالي

اِلمان با استفاده از روابط ذيل محاسبه مساات هر يك از آنها

اقتصادي بدون جايگزين و استفاده بهينه از آن بر

و در نتيجه مساات كل سطوح امکانپاير خواهد بود

پايه الگوي مصرف.
 ايجاد بستر و زمينه مناسب براي تنوع بخشي در

()1

روشهاي توزيع آب (گسترش صنايع بستهبندي و
 = Atمساات كل كه معاد با ميزان پايداري در هر
بخش است

ايجاد سامانههاي دو شبکهاي).
 دستيابي به شرايط مساعد جهت مشاركت بيشتر
بخش خصوصي در مراال ايجاد و بهرهبرداري از

 = Nتعداد كل اِلمانها

تاسيسات آب و فاض ب.
 دستيابي به اهداف مديريت تقاضا با تغيير نگرش از

يافتهها
 اهداف استراتژيك ملي

مديريت مصرف به مديريت تقاضا در بهرهبرداري از

 نقش و جايگاه بخش منابع آب و فاض ب در سند

منابع آب (تعاد بخشي بين تأمين و تقاضا) (.)5
جايگاه بخش منابع آب در برنامههای توسعه

چشمانداز
 دسترسي و برخورداري صد در صد جمعيت شهري و

مفاد قانونی برنامه سوم توسعه در بخش منابع آب

روستايي كشور به آب شرب و بهداشتي با معيارها و

ماده 106

استانداردهاي كمي و كيفي

به دولت اجازه داده ميشود:

 دسترسي و برخورداري كليه شهرها و روستاهاي

الف -به منظور جلب منابع مالي بيشتر جهت

مواجه با بحران زيستمحيطي به سامانههاي جمع-

سرمايهگااري و تسريع در اجراي طرحهاي تامين آب و خاک

آوري ،تصفيه و دفع فاض ب (ادود  60درصد

كشاورزي ،شبکههاي اصلي و فرعي آبياري و زهکشي طرحهاي

جمعيت شهري و  30درصد جمعيت روستايي).

كوچك آبي و ااياي قنوات و چشمهسازها ،دام و طيور و

 الزام تطبي

فرآيند تصفيه و دفع فاض بهاي

صنعتي با استاندارهاي ملي.

دامپزشکي و شي ت ،منابع طبيعي (جنگل ،مرتع و بيابان)
آبخيزداري ،نوغانداري ،زراعت و باغداري اعتبارات الزم را در

 تحق خودكفايي و خوداتکايي مالي واادهاي آب و

بودجههاي ساالنه منظور و از طري وزارتخانه ذيربط در اختيار

فاض ب در عرصه خدمات بر مبناي قيمت تمام

بانك كشاورزي قرار دهد .مبالغ پرداختي به بانك كشاورزي به

شده.

هزينه قطعي منظور ميشود .بانك كشاورزي موظف است از
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منابع ماكور با منابع اعتباري سيستم بانکي و

متشکل از نمايندگان وزارتخانههاي متولي امور توليدي و

منابع ااصل از مشاركت توليدكنندگان و بهرهبرداران بخش

زيربنايي (اسب مورد) و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور

كشاروزي جهت سرمايهگااري در طرحهايي كه داراي توجيه

همهساله ضوابط تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراک و نرخ

فني و اقتصادي هستند ،در چارچوب مقررات ،تسهي ت اعطا

نهادهها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصاد

كند.

پيشنهاد خواهد نمود.

ماده 107

ماده 30

به دولت اجازه داده ميشود به منظور اجراي

بر اساس اين ماده دولت موظف است به منظور

سياستهاي صرفهجويي و هدايت مصرفكنندگان آب

هويتبخشي به سيماي شهر و روستا ،استحکامبخشي ساخت و

كشاورزي براي بهرهبرداري بهينه ،آب را در اَنهار و شبکههاي

سازها ،دستيابي به توسعهي پايدار و بهبود محيط زندگي در

آبياري و ايستگاههاي پمپاژ و چاههاي عمي

و نيمه عمي

شهرها و روستاها ،اقداماتي را در بخشهاي عمران شهري و

براساس الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي نسبت به تدوين و

روستايي و مسکن به عمل آورد در بند  4اين قانون ارتقاي

اجراي نظام بهرهبرداري ،مشاركت بخشي غيردولتي (اقّابه

شاخصهاي جمعيت تحت پوشش شبکه آب شهري و فاض ب

داران و مالکان) و ايجاد تشکلهاي بهرهبرداري آب و خاک

شهري به ترتيب تا سقف صد درصد ( )%100و چهل درصد

اقدام نمايد و براي اينگونه مصرفكنندگان ،براساس قانون

( )%40از تعهدات دولت شمرده شده است.

تثبيت نرخ آب بهاي زراعي قيمتگااري نموده و تحويل دهد.

ماده 34

ماده 109
در بخشي از ماده قانوني  109ذكر شده است كه

دولت موظف است ،به منظور تسهيل تجارت و امل و
نقل ،استقرار صنايع دريايي ،گسترش گردشگري ،كمك به

ميبايست تمركز بر فعاليتهايي باشد كه از خروج آب از كشور

بهره برداري پايدار منابع شي تي و استفاده بهينه از اين مناط ،

جلوگيري نمايد .به صورتيكه در پايان برنامه سوم ،ميزان

براي توسعهي فعاليتهاي توليدي و خدمات دريايي ،با افظ

استحصا آب از طري رودخانههاي مرزي به اداكثر ممکن

امور سياستگااري ،برنامهريزي و نظارت براي خود ،ضمن

خود رسيده و كمترين خروجي را از كشور داشته باشد (.)6

واگااري رقابتي امور تصدي به بخشهاي غير دولتي در مناط

مفاد قانونی بخش منابع آب در برنامه چهارم توسعه

ساالي و درياها ،با انجام مطالعات تطبيقي در قوانين ،مقررات،

ماده 17

آييننامهها ،اساسنامهها و شرح وظايف دستگاههاي اجرايي
دولت مکلف است ،نظر به جايگاه محوري آب در

مرتبط با فعاليتهاي دريايي ،لوايح مورد نياز براي توسعه

توسعه كشور ،منابع آب كشور را با نگرش مديريت جامع و توام

فعاليتهاي دريايي را با اص ح قوانين مرتبط و ااف وظايف

عرضه و تقاضا در كل چرخه آب با رويکرد توسعهي پايدار در

موازي ،مشابه و متضاد و تجميع وظايف همگن و متجانس هر

واادهاي طبيعي اوزههاي آبريز با لحاظ نمودن ارزش

يك از دستگاهها ،تفکيك كامل وظايف دستگاهها ،براي اعما

اقتصادي آب ،آگاهسازي عمومي و مشاركت مردم به گونهاي

ااكميت به مجلس شوراي اس مي ارايه نمايد.

صحيح برنامهريزي نمايد.

ماده 59

ماده 26

سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مکلف است ،با

در جهت منطقي نمودن هزينه برق ،گاز ،تلفن ،آب و

همکاري سازمان افاظت محيطزيست و ساير دستگاههاي

فاض ب و نيز متناسب نمودن نرخهاي ترجيهي در جهت

مرتبط ،به منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و

امايت از توليد (در مقايسه با بخشهاي غير توليدي) كميتهاي

زيستمحيطي و هزينههاي ناشياز آلودگي و تخريب محيط-
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زيست در فرآيند توسعه و محاسبه آن در اسابهاي ملي،

(برنامههاي آب شهري و روستايي) ،مهار آبها ،اص ح روش-

نسبت به تنظيم دستورالعملهاي محاسبه ارزشها و هزينههاي

هاي آبياري (با همکاري بخشهاي غير دولتي) و تقويت نظام

موارد داراي اولويت از قبيل :جنگل ،آب ،خاک ،انرژي ،تنوع

بيمه محصوالت كشاورزي ،كشور را براي مقابله با عوارض

زيستي و آلودگيهاي زيستمحيطي در نقاط اساس اقدام و در

خشکسالي مجهز نمايد.

مراجع ذيربط به تصويب برساند .ارزشها و هزينههايي كه

ماده 76

دستورالعمل آنها به تصويب رسيده ،در امکانسنجي طرحهاي

اجراي خطوط و شبکههاي برق ،آب ،گاز و مخابرات در

تملك داراييهاي سرمايهاي در نظر گرفته خواهد شد.

منتهياليه اريم راهها با هماهنگي وزارت راه و ترابري در

ماده 63

صورتي كه به تاسيسات راه لطمه وارد نکند بدون پرداخت هر

متن زير به عنوان يك تبصره به ماده ( « )24قانون
توزيع عادالنه آب مصوب  »1361/12/16الحاق ميگردد

گونه وجهي مجاز ميباشد.
ماده 93

تبصره ذ شركتهاي آب منطقهاي و آب و برق

سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مکلف است در

خوزستان مکلفاند در قبا واگااري ا برداشت جديد آب

پايان هر سه ماه معاد ارزش خدمات ارايه شده راهآهن و بهاي

تحت پوشش طرحهاي تامين و انتقا آب ،متناسب با سهم آب

سوخت ،آب ،فاض ب ،برق ،گاز ،مخابرات و بدهي به صندوق-

اشتراک دريافت و درآمد ااصله را بر اساس

هاي بازنشستگي و بيمه خدمات درماني نيروهاي نظامي و

تخصيصي ،ا

موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براي

انتظامي جمهوري اس مي ايران را در صورت عدم پرداخت

اجراي طرحهاي عمراني مربوط با اولويت نگهداري و مرمت

توسط دستگاههاي ذيربط ،از اعتبارات رديفهاي دستگاههاي

سازههاي آبي در دست بهرهبرداري در همان منطقه به مصرف

ذيربط كسر و اسب مورد به دستگاه طلبكار و وزارت دفاع و

برسانند.

پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايد .همچنين هزينههاي

ماده 66

سوخت ،آب ،برق ،مخابرات و تعميرات جزيي خانههاي سازماني

كليهي دستگاههاي اجرايي و موسسات و نهادهاي

توسط بهرهبردار و هزينهي واادهايي از نيروهاي مسلح

عمومي غير دولتي موظفاند ،جهت كاهش اعتبارات هزينهاي

جمهوري اس مي ايران كه به كارهاي انتفاعي ميپردازند ،از

دولت ،اعما سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط-

محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد .در مورد آب و برق

زيست ،براي اجراي برنامهي مديريت سبز شامل :مديريت

خانههاي سازماني به استثناي خانههاي سازماني پاسگاههاي

مصرف انرژي ،آب ،مواد اوليه و تجهيزات (شامل كاغا) ،كاهش

مرزي ،نيروهاي مسلح موظفاند با نصب كنتور مجزا با

مواد زايد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و وسايط نقليه)،

هماهنگي وزارتخانههاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي

آييننامهاي كه توسط سازمان افاظت محيطزيست و

مسلح هزينهي برق و آب مصرفي را مستقيما توسط بهرهبردار

طب

سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با همکاري دستگاههاي

به شركتهاي خدمات دهنده پرداخت نمايند.

ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ،اقدام

ماده  :104بند (ج)

نمايند.

به منظور كاهش عوامل آلودهكننده محيطزيست،

ماده 75

باالخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشور ،واادهاي

با توجه به وجود دورههاي آب و هوايي خشك در

توليدي موظفاند براي تطبي مشخصات فني خود با ضوابط

كشور ،دولت مکلف است در سرمايهگااريهاي جديد فصلهاي

محيطزيست و كاهش آلودگيها اقدام كنند .هزينههاي انجام

كشاورزي ،منابع طبيعي ،منابع آب و عمران شهري و روستايي

شده در اين مورد به عنوان هزينههاي قابل قبو واادها منظور
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ميگردد از واادهايي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و

مصارف موجود به ويژه در دشتهاي با بي ن آب زيرزميني

فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد،

منفي كاهش يابد تا آب صرفهجويي شده در جهت توسعهي

جريمه متناسب با خسارت وارده اخا و به درآمد عمومي واريز

اراضي جديد بخش كشاورزي يا ساير مصارف با روشهاي نوين

ميگردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي

آبياري مورد استفاده قرار گيرد.

سالمسازي محيطزيست هزينه شود .آييننامه اين بند مشتمل

ب ذ وزارت نيرو مکلف است تا پايان برنامه به تدريج

بر مبلغ و چگونگي اخا جرايم و نحوه هزينهي آن به پيشنهاد

نسبت به صدور سند بهرهبرداري آب براي تمامي اقابهداران و

سازمان افاظت محيطزيست به تصويب هيات وزيران ميرسد.

دارندگان مجوز تخصيص آب اقدام نمايد.

ماده 134

ج ذ دولت مکلف است در تهيه و اجراي همزمان طرح-

صدور هرگونه مجوز بهرهبرداري از منابع آب سطحي يا

هاي تأمين آب و طرحهاي مکمل نظير ااداث شبکههاي

زيرزميني و شبکه توزيع شهري براي مصارف واادهاي بزرگ

آبياري و زهکشي و تجهيز و نوسازي اراضي پاييندست و طرح-

توليد ي ،صنعتي ،دامداري ،خدماتي و ساير مصارفي كه توليد

هاي افاظت خاک و آبخيزداري در اوزههاي باالدست سدهاي

فاض ب با اجم زياد ميكنند و همچنين استمرار مجوزهاي

مخزني هماهنگي الزم به عمل آورد.

صادره درگاشته ،منوط به اجراي تاسيسات جمعآوري فاض ب،

د ذ دولت شبکههاي اصلي و فرعي آبياري و زهکشي

تصفيه و دفع بهداشتي پساب است .تا زمان اجراي تاسيسات

اراضي آبخور سدهاي ااداثشده را گسترش دهد به نحوي كه

مناسب ،از واادهاي مصرفكننده آب با توجه به نوع و ميزان

ساالنه اداقل بيست وااد درصد نسبت به عملکرد طرحهاي

آلودگي ،جرايمي بر مبناي آييننامه و تعرفهي مصوب دولت

سا قبل افزايش يابد.

اخا مي گردد كه پس از واريز به خزانه ،معاد وجوه واريزي از

ماده 142

محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي
پيشبيني خواهد شد در اختيار سازمان افاظت محيط زيست

به منظور تقويت بازارهاي محلي و منطقهاي و توجه
به ارزش آب:

قرار گيرد و براي طرحهاي افاظت كيفي منابع آب و تصفيه

الف ذ به وزارت نيرو اجازه داده ميشود خريد آب

دفع بهداشتي فاض ب هزينه خواهد شد .وزارت نيرو با همکاري

استحصالي و پساب تصفيهشده از سرمايهگااران اعم از داخلي و

سازمان افاظت محيطزيست كشور و دستگاه اجرايي ذيربط

خارجي ،آب مازاد ناشي از صرفهجويي اقابهداران در بخشهاي

نسبت به تهيه آييننامه اجرايي اين ماده و پيشنهاد آن براي

مصرف و همچنين هزينههاي انتقا آب توسط بخش غيردولتي

تصويب در هيات وزيران اقدام خواهد كرد (.)7

را با قيمت توافقي يا با پرداخت يارانه براساس دستورالعمل

مفاد قانونی بخش منابع آب در برنامهی پنجم توسعه

مصوب شوراي اقتصاد ،تضمين نمايد.

ماده 140

ب ذ سرمايهگااري و مالکيت ،مديريت و بهرهبرداري

به منظور مديريت جامع (به هم پيوسته) و توسعهي پايدار

سدها و شبکههاي آبرساني با افظ كليه اقوق اقابهبران،

منابع آب در كشور كه شامل بندهاي مختلف ميباشد.

توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني

ماده 141

و خصوصي با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم

الف ذ به منظور افزايش بهرهوري آب كشاورزي ،وزارت
نيرو مکلف است نسبت به اص ح تخصيصها و پروانههاي
موجود آب و تحويل اجمي آب به تشکلهاي آببران بهنحوي
اقدام نمايد كه ساالنه اداقل يك درصد ( )%1از اجم آب

( )44قانون اساسي و قانون مربوط مجاز است.
ج ذ به منظور جمعآوري آبهاي سطحي و هرز آب-
هاي پراكنده و نيز استفاده و جمعآوري نزوالت آسماني در
فصلهاي غير زراعي براي بهبود كشاورزي ،وزارت نيرو موظف

مروری بر برنامهها و سیاستهای توسعه...
است در دو سا

او

31

برنامه نسبت به ااياء آببندانهاي

 فقدان نگرش اقتصادي به آب در كشور

شناختهشده اقدام و در صورت نياز آببندانهاي جديد ااداث

 مقابله مطلوب با خشکسالي در سطح كشور

نمايد(.)8

 محدوديت منابع مالي براي تامين آب مورد نياز

سياستهای کلی برنامه ششم توسعه

(شرب ،كشاورزي و صنعت)

اب غيهي مقام معظم رهبري در بخش امور اقتصادي

 فقدان نظام مديريت يکپارچه آب در مناط شهري
 كمبود خدمات و صنايع پشتيباني بخش آب

بيان ميدارد كه:
در بخش امور اقتصادي :اولويتدادن به اوزههاي
راهبردي صنعتي (از قبيل صنايع نفت ،گاز ،پتروشيمي ،امل و

 عدم خوداتکايي مالي و رشد خصلتهاي بنگاهداري
اقتصادي در نظام مديريتي بخش آب

نقل ،مواد پيشرفته ،ساختمان ،فناوري اط عات و ارتباطات ،هوا

 آلودگي منابع آب مصرفي در بخش كشاورزي به

فضا ،دريا ،آب و كشاورزي) و افزايش ضريب نفوذ فناوريهاي

واسطهي انواع پسابها و پسماندهاي داراي منشا

پيشرفته در آنها (.)9

صنعتي ،شهري و كشاورزي
 ضرورت استفاده مجدد از پسابهاي گوناگون در

تحليلی بر مواد قانونی برنامههای سوم تا پنجم
هماكنون بسياري از كشورها با چالشهاي زيست-
محيطي متنوعي روبهرو بوده و راهكارهاي گوناگوني براي مقابله
با تهديدات زيستمحيطي و يا ال مشک ت زيستمحيطي در

بخش كشاورزي
 عدم توجه به ميزان و نوع مصارف آب در كشاورزي
از ديدگاه اقتصاد آب

و يا

 كمبود و ناهماهنگي در قوانين ،ضوابط و روشهاي

جلوگيري از چالشها و مسايل زيست محيطي از طري تدوين

اجرايي آنها در زمينههاي مرتبط آب با كشاورزي و

و تصويب سياستها و برنامههايي در اوزه ك ن اشاره نمود .در

بازرگاني

پيش گرفتهاند .از جمله ميتوان به موضوع كنتر

واقع ،دستگاه قانونگااري از طري تدوين قوانين و سياستها در
صدد اص ح و يا پيشگيري از مسايل زيستمحيطي است .يکي
از اوزههاي مهم بخش مديريت منابع آبي است .مروري بر مواد
قانوني برنامههاي سوم تا پنجم توسعه و توجه ويژه در

 استفاده از كودها و سموم شيميايي نامناسب و
تخليهي آلودگيهاي ناشي از آنها در منابع آب
 افزايش تنشهاي بينالمللي و مشک ت رودخانههاي
فرامرزي

سياستهاي اب غيه برنامهي توسعه ششم گوياي آن است كه از

 نامناسب شدن كيفيت آب آشاميدني در اثر تغييرات

نظر كمي مواد قانوني مرتبط با بخش منابع آبي موجود است

اكولوژيك و زيستمحيطي و دفع فاض ب و زبالهها

ولي نگرانيهاي موجود از وضعيت منابع آبي گوياي آن است كه

و عدم رشد كافي و هماهنگ تجهيزات مرتبط

ما با چالشهايي در اين بخش مواجهه هستيم كه در ذيل به

 افزايش جمعيت و سرانه و اجم كل مصارف آب

برخي از موارد اشاره ميگردد .لاا ميبايست مديريت بهتري

 تامين آب سالم براي عشاير و روستائيان در مراكز

براي هر يك از چالشهاي مطرح شده بصورت موردي اعما

جمعيتي كوچك و پراكنده

نمود.

 مصرف غيربهينهي آب براي مصارف بهداشتي

چالشها و محدوديتها

 دفع غيربهداشتي فاض ب در تعدادي از مراكز

 مصرف غير بهينه
 آب براي توليد محصوالت زراعي و پايين بودن نرخ
بهرهوري

شهري و روستايي
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 ناكافيبودن الگوهاي مصرف مناسب آب و كمبود

مطاب

تقوی

با تعريف سازمان توسعه و همکاريهاي

تاسيسات و زير ساختها براي مقابله با بحرانها در

اقتصادي( ،3)OECDتوسعهي پايدار تلفي

زمانهاي خشکسالي

اجتماعي و زيستمحيطي جهت به اداكثر رساندن رفاه نسل

 كمبود امکانات در زمينه سنجش آاليندههاي
كشاورزي ،صنعتي و شهري در منابع آب

اهداف اقتصادي،

فعلي ،بدون به خطر انداختن تواناييهاي نسل آينده ميباشد.
تاكنون اصط ح شاخص ( )indicatorدر آثار و ادبيات

 آلودگي رودخانهها و منابع آب زيرزميني در شهرها

آماري به طور مکرر به كار برده شده ،اما معني و مفهوم آن به

به ويژه بهدليل گسترش صنعتي غيراصولي روي

طور دقي تعريف نشده است .شاخص در فرهنگ لغت به معني

سفرههاي آب

نشانگر ،يا نمودار و نماينده ،تعريف شده است .شاخصها،

مفهوم توسعهی پايدار

آمارهاي فردي يا تركيبياند كه ويژگيهاي مهم يك سيستم را

امروزه مسالهي پايداري به طور عام و خاص به دغدغه-

منعکس ميكنند ( .)12برنامهي توسعه سازمان ملل در گزارش

هاي ملي و جهاني تبديل شده و در نوشتار توسعهي پايدار

توسعهي انساني خود تاكيد ميكند كه يك شاخص ،نشان يا

مفهوم پايداري به كانون اصلي مبااث علمي و دانشگاهي جهان

ع متي است كه به ما كمك ميكند تا تغييرات را بر اسب

تبديل شده است (.)10

كميت ،كيفيت و بههنگامي آنها اندازهگيري كنيم (.)13

متداو ترين تعريف توسعهي پايدار ،تعريفي است كه
كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه ) 1(WCEDعنوان
نموده است:
كمسيون جهاني محيط زيست و توسعه در سا

توسعه پايدار منابع آبی
آب گنجينهي مشترک انسانهاست كه بايد به نسل-
هاي بعدي سپرده شود .افزايش مصرف و تخريب منابع آب در
مرالهي نخست بر زندگي افراد فقير و مستمند اثر ميگاارد.

 ،1987توسعهي پايدار را چنين تعريف كرد « :توسعهاي كه

به نوبه خود فقر و بيماري واژههاي برگرفته از عدم توسعه مي-

بدون آسيب به توان نسلهاي آينده براي رفع نيازهاي خود،

باشند و تخريب منابع آب به منزله ي تخريب پايههاي توسعه

پاسخگوي نيازهاي ااضر باشد» .اين مفهوم طي تعريف ديگر

است .آب يکي از بزرگترين چالشهاي قرن ااضر بشريت

براي بخشهاي مواد غاايي و كشاورزي دقي تر بيان شد و در

است كه ميتواند سرآغاز بسياري از تحوالت مثبت و منفي

سا  1988توسط شوراي فائو ) 2(FAOمورد پايرش قرار

جهان قرارگيرد .خ بين توان تامين آب و شدت تقاضا ،بحران

گرفت« :توسعهي پايدار ،مديريت و نگهداري منابع طبيعي و

آفرين ميباشد.

جهت بخشي تحوالت وساختار اداري است ،به طوري كه تامين

اهميت مديريت آب ،همپاي مديريت توسعه است و

مداوم نيازهاي بشري و رضايتمندي نسل ااضر و نسلهاي

اين دولتها هستند كه ميتوانند و قادرند اين مديريت را

آينده را تضمين كند .چنين توسعهاي (در بخشهاي انرژي،

منسجم ،مستمر و هدفدار دنبا كنند.

كشاورزي ،جنگلداري وشي ت) با افاظت زمين ،آب و ذخاير

تببين شاخصهاي پايداري در بخش منابع آبي و

ژنتيکي گياهي وجانوري همراه است ،تخريب زيست محيطي

محاسبهي ميزان پايداري فعلي با استفاده از مد ارايه شده

بههمراه ندارد ،از فناوري مناسب استفاده ميكند ،از نظر

ميتواند وضعيت موجود را آشکارتر نمايد تا تصميمگيران در

اقتصادي بالنده و پايدار و از نظر اجتماعي مورد قبو است

سطوح بخشي و ملي مديريت بهتري را بر اين منبع ارزشمند و

(11و.)12

اياتي اعما نمايند.

1-World Commission on Environment and Development
)2- FAO (Food Agricultural Organization

3-Organization for Economic Co-operation and
Development

مروری بر برنامهها و سیاستهای توسعه...
معرفی شاخصهای توسعهی پايدار در بخش منابع آبی
مفهوم توسعهي پايدار و كاربرد آن در مديريت منابع
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متناسب با منابع آبي منطقه و عدم اعما تعرفههاي مناسب
براي محصوالت مختلف اشاره كرد (.)15

آب ،از مبااثي است كه در سا هاي اخير روي آن تاكيد فراوان

شاخص بهرهوري آب در بخش كشاورزي گوياي آن

شده است .از اين منظر نياز به بهبود بازخوردهاي مرتبط با

است كه مطاب با آمار وزارت نيرو ميزان توليد ماده خشك به

منابع آب كه توسط توسعهي شاخصها و معيارها پايهريزي

مترمکعب آب مصرفي در ايران  0.9كيلوگرم ميباشد در االي-

شدهاند ،ضروري به نظر ميرسد.

كه متوسط جهاني آن  2.5كيلوگرم ميباشد .لاا نسبت محاسبه

در ذيل برخي از شاخصهايي كه ميتوان جهت بررسي
ميزان پايداري منابع آبي مطرح نمود عنوان شده است:
 راندمان آبياري در بخش كشاورزي

شده براي ميزان پايداري شاخص بهرهوري در بخش كشاورزي
نسبت به متوسط جهاني در بازه تعريف شده صفر تا يك معاد
با  0.36خواهد بود.

 ميزان مصرف به ميزان متوسط تناژ توليد در بخش
كشاورزي
 ميزان مصرف به ميزان متوسط تناژ توليد در صنايع

طي سا هاي اخير تحقيقات مفيدي با هدف بازبيني و
بررسي مقادر بهرهوري آب در نقاط مختلف دنيا به انجام رسيده
است (16و.)17
نتايج اين بررسي نشان داده كه بهبود شيوههاي

مختلف
 ميزان مصرف سرانهي آب در كشور جهت مصارف
شرب نسبت به متوسط جهاني

مديريتي آب و خاک در سا هاي اخير سبب افزايش مقادير
بهرهوري آب شده است .كاربرد روشهاي جديد آبياري از جمله

 شاخص توليد مادهي خشك در مترمکعب

آبياري باراني و قطرهاي ،با توجه به بهبود مديريت آبياري در

 شاخص صادرات آب مجازي

مزرعه ،بهرهوري آب را به ميزان قابل توجهاي افزايش داده است

 درصد كنتر آبهاي سطحي

(.)18

 درصد بازيافت پسابهاي شهري

شاخص صادرات آب مجازی )(B

 درصد بازيافت پسابهاي صنعتي

طب

آمارهاي اع م شده از سوي وزارت نيرو در

با محاسبه كمي شاخصهاي فوق ميتوان وضعيت

سا هاي متمادي بيش از  92درصد آب مصرفي ايران در بخش

پايداري بخش منابع آبي را در مد رياضي مطرح شده در اين

كشاورزي 6 ،درصد در بخش شرب و خانگي و نزديك به 2

تحقي برآورد نمود .شايان ذكر است كه در تحقي ااضر چهار

درصد در بخش صنعت مصرف شده است.

شاخص ،از شاخصهاي فوق به شرح ذيل بهصورت كمي

مطاب با آمار وزارت نيرو بطور متوسط ارزش افزوده

درآمده است.

كاالهاي صادراتي در ايران به ازاي هر متر مکعب آب

شاخص توليد ماده خشک در مترمكعب )(A

درادود 30سنت ميباشد در صورتيكه متوسط جهاني آن

بهرهوري آب عبارت است از نسبت ماده خشك توليد
شده به كل آب استفاده شده براي توليد محصو (.)14
از مهمترين داليل پايين بودن بهرهوري آب ميتوان به
پايينبودن راندمان انتقا آب ،تلفات زياد آب درمزارع ،عدم
استفاده از روشهاي مناسب آبياري ،نامناسب بودن كيفيت آب
و بعضي از اراضي ،نامناسب بودن الگوي كشت و تراكم كشت

 120سنت برآورد شده است .چنانچه شرايط پايدار (معاد
عدد يك) را متوسط جهاني در نظر بگيريم ،وضعيت فعلي
پايداري برابر با  0.25خواهد بود ( .)19با توجه به عدد بهدست
آمده كه گوياي پايداري به نسبت كم ميباشد ضروري است كه
به سمت صادرات محصوالتي اركت نماييم كه ضمن مصرف
آب كمتر ولي ارزش افزوده بيشتري داشته باشند.
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شاخص درصد کنترل آبهای سطحی )(C

تقوی

استفاده كرد ( .)20تا سا  ،1400اجم فاض بهاي شهري به

سدها از هزاران سا قبل به منظور كنتر سي ب،

پنج ميليارد مترمکعب خواهد رسيد كه  70درصد از اين ميزان

ذخيره آب براي مصارف كشاورزي ،شرب ،صنعت ،بهداشت و

يعني سه و نيم ميليارد مترمکعب قابل استفاده مجدد خواهد

توليد برق -آبي ساخته شدهاند .تا سا  ،1950دولتها و در

بود ( .)20لاا چنانچه پايداري كامل (يك) را تصفيهي %70

بعضي ازكشورها بخشخصوصي ،سدهاي زيادي را با توجه به

فاض ب در نظر بگيريم از آنجابيكه در شرايط فعلي در

افزايش جمعيت و رشد اقتصادي ملي ااداث كردهاند .تاكنون

ادود 700ميليون مترمکعب از فاض بهاي شهري توليدي

تعريف كميسيون بينالمللي

تصفيه ميگردد ،بنابراين شرايط پايداري ما در بازه صفر و يك

اداقل  4500سد بزرگ (طب

سدهاي بزرگ ،سد بزرگ ،سدي است كه داراي ارتفاع بيش از

در ادود  0.2خواهد بود.

 15متر از پي باشد يا داراي ارتفاع بين  5تا  15متر و اجم

نتايج مدل توسعه پايدار بخش آب

مخزن بيش از  3ميليون مترمکعب باشد) ساخته شده است،

نتايج محاسبه ميزان پايداري براي چهار شاخص در

بهطوري كه ادود نصف رودخانههاي جهان اداقل داراي يك

نظر گرفته شده گوياي آن است كه وضعيت پايداري فعلي

سد بزرگ هستند (.)19

براساس شاخصهاي ماكور رقمي معاد ( 0.11در بازه صفر و

مطاب با آمار وزارت نيرو اجم كل آبهاي سطحي ما

يك) ميباشد .با توجه به عدد مابور لزوم نگرش و مديريتي

معاد  80ميليارد مترمکعب ميباشد .شايان ذكر است كه

يکپارچهي جهت بهبود وضعيت فعلي الزم است .شايان ذكر

اجم آبهاي تنظيمي برابر با  34ميليارد مترمکعب است.

است كه تدوين شاخصهاي بيشتر ميتواند نقش موثري در

جهت محاسبهي ميزان پايداري فعلي ،ميتوان فرض نمود كه

برآورد دقي تر وضعيت فعلي داشته باشد .در ذيل به برخي از

چنانچه بتوان  %70از آبهاي سطحي ايجاد شده يعني رقمي

راهبردها جهت نيل به توسعهي پايدار بخش منابع آبي اشاره

معاد  56ميليارد متر مکعب را مهار نمود وضعيت كنتر آب-

ميگردد (شکل.)2

هاي سطحي پايدار خواهد بود .با توجه به فرض صورت گرفته
يعني ميبايست از كل ميزان آبهاي سطحي رقمي برابر با 56
ميليارد مترمکعب (وضعيت ايده آ ) را استحصا نمود .آمار
وزارت نيرو ااكي از آن دارد كه اجم آبهاي تنظيمي ما
معاد با  34ميليارد مترمکعب است  .بنابراين وضعيت پايداري
ما در بازه صفر و يك معاد 0.61مي باشد (.)19
شاخص درصد بازيافت پسابهای شهری )(D
باتوجه به روند افزايش جمعيت در شهرهاي بزرگ كه
خود بهصورت طبيعي باعث افزايش ميزان فاض ب شهري مي-
گردد زمينه تشکيل سيستم جمعآوري و تصفيه فاض ب شهري

شكل  -2وضعيت کمی پايداری چهار شاخص بخش منابع
آب

امري الزم و ضروري به نظر ميرسد.
در تصفيه خانههاي فاض ب ادود  70درصد از
فاض ب وروردي تبديل به پساب ميشود و از لحاظ بهداشتي
داراي ويژگيهايي است كه ميتوان در فرآيندهاي صنعتي يا در
برخي از موارد كشاورزي بدون اينكه ضرري داشته باشد از آن

مطابق با فرمول (:)1

مروری بر برنامهها و سیاستهای توسعه...
سنجش پايداري كه گوياي

نتايج ااصله از مد

وضيت پايداري فعلي ميباشد بيان كننده وضعيت پايداري به
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 استفاده از منابع آب غير متعارف به منظور افزايش
بهرهوري منابع محدود آب.

نسبت ضعيفي در بخش منابع آبي و مديريت آن ميباشد .با

 فراهم نمودن زمينهي فني و عملي براي

استناد به نتايج ااصله در نظر گرفتن الزامات و راهبردهاي

بازچرخاني آب و جايگزيني پساب تصفيه خانهها با

براي بهبود وضعيت موجود بسيار ضروري ميباشد .لاا در ذيل

آب كشاورزي با هدف تامين آب شرب و برقراري

به بخشي از الزامات ،راهبردها و برنامههايي كه ميتواند در

چرخهي آب سالم در طبيعت.

بهبود وضعيت فعلي موثر واقع گردد اشاره ميشود .ضمن آن-

 اعما

الگوي مصرف آب همراه با تعرفههاي

كه با معرفي شاخصهاي بيشتر ميتوان ديدگاه دقي تري

ترجيحي متناسب با محدوديتها و شرايط اقليمي

نسبت به وضعيت پايداري داشت.

هر منطقه.
 اولويت بخشي به اعما روشهاي فراگير مديريت

الزامات ،راهبردها و برنامهها

تقاضا و مصرف آب نسبت به مديريت تامين آب.

الزامات
 رعايت معيارها و استانداردهاي ملي در ارايه

 اولويت بخشي و الزام جدي به بازسازي و نوسازي
تاسيسات آب و فاض ب در جهت افزايش بهرهوري

خدمات آب و فاض ب.
 توسعه تاسيسات تامين و توزيع آب شرب و

و به اداقل رساندن هدر رفت آب.

بهداشتي و تاسيسات جمع آوري ،دفع و تصفيه

 لزوم گسترش استفاده از توان و قابليتهاي بخش

فاض ب متناسب با رشد جمعيت در راستاي

خصوصي در ايجاد بهرهبرداري از تاسيسات آب و

توسعه شهرها و روستاها با رعايت معيارهاي فني.

فاض ب.

 استفاده از فنآوريهاي پيشرفته در بهبود و ارتقاي

با تاكيد بر فراهم نمودن زمينهي مشاركت و

كيفيت منابع آب.
 تدوين ضوابط و اعما

مقررات تعيين و افظ

ارايم كمي ،بهداشتي و زيست محيطي (كيفي)

سرمايهگااري بخش خصوصي داخلي و خارجي.
 طرااي و تدوين تعرفههاي منطقي بر مبناي قيمت
تمام شده در هر منطقه يا ملحوظ داشتن الگوي

منابع آب.
 تدوين و اعما

 ضرورت تنوع بخشي به تامين منابع مالي مورد نياز

ضوابط و مقررات الزم جهت

جلوگيري از ورود آاليندههاي صنايع و واادهاي
آلودهكننده به منابع آب.

مصرف ،سرمايه گااريها و .)...
 گسترش فعاليتهاي پژوهشي و مطالعاتي و ايجاد
ارتباط مستمر با مراكز علمي و دانشگاهي به

 توجه به آمايش سرزمين در توسعهي مراكز

منظور آشنايي و به كارگيري فناوريهاي پيشرفته.

جمعيتي و استقرار صنايع با تاكيد بر پتانسيلهاي

 شناسايي ،تخصيص و افاظت منابع آب با كيفيت

آبي كشور (با تاكيد بر جلوگيري از رشد و توسعهي

مطلوب در نزديکي شهرها با اولويت مصارف شرب

بي رويه جمعيت در شهرهاي بزرگ).

و در صورت ضرورت رفع كمبود آب از منابع آب

 استفاده از روشهاي نوين و پيشرفته براي تصفيه
آب و فاض ب و اجراي طرحها و پروژهها متناسب
با شرايط اقليمي.

دورتر يا انتقا اوزه به اوزه با الزام به پيش بيني
تمهيدات جبراني براي آثار زيست محيطي.
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 آموزش همگاني براي اص ح روشهاي مصرف آب

 ايجاد ،تطبي

تقوی
و رشد ويژگيهاي بنگاهداري

با استفاده از وسايل ارتباط جمعي بهويژه صدا و

اقتصادي در شركتهاي عهدهدار ارايه خدمات

سيما.

زيربنايي (آب و فاض ب).

 بهكارگيري و گسترش نظام طرح و اجرا با تاكيد بر

 بهرهگيري از كليهي شيوههاي آموزش همگاني (از

كيفيت در كليه مراال

جمله رسانههاي گروهي و ارتباط جمعي) به منظور

بازرسي فني و كنتر

طرااي ،ساخت ،نصب و بهرهبرداري از تجهيزات.
 لزوم بهكارگيري وسايل اندازهگيري دقي و سامانه
تلهمترينگ در مراكز تامين و مصرف آب با استفاده
از فنآوري پيشرفته روز دنيا.

ارتقاي آگاهي و اساسيتهاي عمومي در ارتباط
با مقوله آب و فاض ب.
 همسو نمودن توسعهي شهرها و روستاها با
ظرفيتها و محدوديتهاي خدمات آب و فاض ب
هر منطقه.

راهبردها
 توجه به آمايش سرزمين در توسعهي پايدار با
محوريت منابع آب.

 ايجاد تحو در طرااي و اجراي تاسيسات آب و
فاض ب داخل مناز از طري كنتر و تاييد نظام

 جامعنگري در بهرهبرداري از منابع آب با اولويت

مهندسي و فراهم نمودن بستر عملي جهت

تامين آب شرب و بهداشتي نسبت به ساير مصارف

واگااري انشعاب جداگانه به هريك از واادهاي

كشاورزي و صنعتي و ...

آپارتمانها.

 اولويت بخشي به مديريت تقاضا (مصرف) نسبت به
مديريت عرضه (تامين).
 ارتقاي مستمر كيفيت عرضه خدمات آب و فاض ب
به مشتركين.
 تهيه و اجراي برنامه جامع (ملي) افاظت كمي و
كيفي منابع آب شرب و بهداشتي.
 تسريع در اجراي طرحهاي فاض ب با هدف جبران
عقب ماندگيهاي اين بخش در كشور.

 الزام به رعايت استاندارد كيفي در اجراي تاسيسات
خدمات زيربنايي و توليد تجهيزات مورد نياز،
برقراري نظام بازرسي فني و كنتر كيفي در كليه
مراال طرااي و اجراي تاسيسات و توليد
تجهيزات.
 گسترش فعاليتهاي پژوهشي و مطالعاتي در بخش
و بهكارگيري فنآوري پيشرفته با م اظات زيست
محيطي به منظور تحق اهداف توسعهي پايدار.

 ايجاد ساختار و تبيين و اعما روشهاي بازدارنده

 امايت از مشاورين ،سازندگان و پيمانکاران به

و پيشگيرانه از آلودگي منابع آب و پشتيباني فني و

منظور افزايش مشاركت بخش خصوصي در

كارشناسي از روشهاي صحيح دفع و تصفيهي

فعاليتهاي صنعت آب و فاض ب.

فاض ب.

 توسعهي ارتباط بين بخش آب و فاض ب و مراكز

 شناسايي و به كارگيري راهكارهاي مناسب تجهيز

علمي ،تحقيقاتي و دانشگاهي داخلي و خارجي به

منابع مالي با استفاده از ظرفيتهاي دولتي ،بخش

منظور بهرهگيري مستمر از فنآوريهاي پيشرفته.

خصوصي و خارجي متناسب با توسعه طرحها و

 بهرهگيري از فنآوري اط عات ( )ITدر توسعهي

پروژهها.

مديريت بخش.
 افزايش بهرهوري نيروي كار از طري ارتقاي دانش
فني و تخصصي و اعما سامانههاي انگيزشي.
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 اركت در جهت رسيدن به مديريت كيفيت فراگير

 تعويض خطوط لوله قديمي انتقا و توزيع ،پر شده

با استقرار و توسعهي سيستمهاي مديريت كيفيت.

از ام ح ،آهکي شده و يا فرسوده در نقاط مختلف

 ايجاد سامانههاي غير متداو تامين و توزيع آب
شرب مورد نياز مصرفكنندگان در مناطذذقي كه
فاقد آب با كيفيت ميباشذذد .

شهري
 اقدام براي كاهش مصارف آب با استفاده از فن-
آوري مناسب و اص اات الزم بازيافت ضايعات
تصفيه و بازچرخاني

برنامهها
 اركت در جهت اعما اکمراني آب
 تنظيم برنامه و اقدامات ضروري براي اعما
مديريت يکپارچه آب در اوضههاي آبريز
 تعيين كسري ذخيرهي آب در نقاط مختلف بر
اسب سا هاي آبي مختلف
 اركت در جهت تخصيص آب براي مصارف
اقتصادي (در نظر گرفتن وااد توليد به ازاي وااد
آب مصرفي)
 تهيه و تنظيم دستور العمل مبارزه با بحران آب و
برنامههاي خشکسالي
 اركت به سوي مديريت تقاضا به جاي مديريت
عرضه و ايجاد بازارهاي رقابتي آب
 برونسپاري فعاليتهاي قابل واگااري به بخش
خصوصي و كاهش تصديگيري دولت
 توجه به هماهنگسازي اسناد باال دستي و فعاليت-
هاي پاياب و اعما مشاركت مردمي در اجراي
پروژهها
 اجراي برنامههاي انتقا آب از نوااي دور دست به
ساير نوااي
 تامين آب شرب كافي و ارزان براي اقشار آسيب-
پاير روستايي و شهري
 تامين آب شهرها ،شهرکها و مجموعههاي اقماري
اطراف شهرها به عنوان سر ريز جمعيت شهرها

 اركت در جهت بهسازي شبکههاي آبياري با تغيير
روش بهرهبرداري از جمله ايجاد شبکههاي آبياري
تحت فشار (باراني ،لوله اي ،دريچهاي ،تنشي،
قطرهاي و )...
 ت ش در جهت تغايه مصنوعي و آبگيري مجدد
سفرهها در نوااي مستعد
 ت ش در جهت اجراي پروژههاي آبخوانداري و
استفاده به هنگام از آبهاي نابههنگام
 اقدام به تهيهي آب بهداشتي در بطري و صدور
مجوز بهرهبرداري به مالکين خصوصي اين قبيل
منابع
 تهيه و صدور سند آب
 اجراي اص اات و بازنگري در قانون آب ،و قوانين
مديريت شهري (دفع آبهاي سطحي ،دفع
فاض ب ،شهرسازي و گسترش نقاط شهري در
نقاط كم آب و )...
 توجه به پروتکلهاي بينالمللي و دقت در توزيع
عادالنهي ا السهم آبهاي سطح مشترک
(ساخت سد دوستي در مرز مشترک ايران و
تركمنستان و ذخيرهسازي آب براي بهرهبرداري
عادالنه و مطاب سهم هر دولت ،ساخت سدهاي
ارس و خدا آفرين قيزقلعه سي و  ...براي تامين
بيروي برقآبي قابل استفاده مشترک و )...

 اجراي برنامههاي دفع فاض ب شهري و روستايي و

 اجراي برنامههاي آموزشي فرهنگي در مورد كاهش

افزايش مراقبتهاي بهداشتي آب نوااي پرخطر

مصرف آب ( برگزاري سميناره ،كارگاه عمل دوره-
هاي كوتاه مدت و )...و تشکيل گروههاي مروجين
كاهش مصرف آب و)...
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 انجام ارزيابيهاي زيستمحيطي اجباري مطالعات

تقوی

از اين رو ،طي سا هاي گاشته ت شهاي زيادي

در طرحهاي منابع آب كشور از سا  1375تاكنون

براي تدوين شاخصهايي ،به منظور بررسي عملکرد

 انجام ارزيابيهاي ادواري از عملکرد طرحها و در

محيطزيستي كشورها در اوزههاي آب ،انرژي ،تنوع زيستي،

واقع كشف بهترين تجربه ( )Best Practiceيا

پسماند و ...در راستاي توسعهي پايدار صورت گرفته است.
همانطور كه اشاره شد ،توسعهي پايدار رهيافتي

بهترين تجارب

است كه نيازهاي نسل ااضر را برآورده مينمايد بدون آنكه
بحث و نتيجهگيری
آب گنجينهي مشترک انسانهاست كه بايد به نسل-
هاي بعدي سپرده شود .افزايش مصرف و تخريب منابع آب در
مراله نخست بر زندگي افراد فقير و مستمند اثر ميگاارد .به
نوبه خود فقر ،نداري و بيماري واژههاي بر گرفته از عدم
توسعه ميباشند و تخريب منابع آب به منزلهي تخريب پايه-
هاي توسعه است .آب يکي از بزرگترين چالشهاي قرن
ااضر بشريت است كه ميتواند سرآغاز بسياري از تحوالت
مثبت و منفي جهان قرار گيرد .خ بين توان تامين آب و
شدت تقاضا ،بحران آفرين است .هنگاميكه اين عدم تعاد با
مجموعه راهكارهاي مديريتي قابل مهار نباشد ،زبان مفاهمه

توانايي نسلهاي آينده را براي رفع نياز خود به مخاطره اندازد.
مد ارايه شده در اين مقاله ،روشي جهت تعيين
پايداري بخش منابع آبي ميباشد .نکته قابل توجه در اين
روش تاثيرگااري افزايش شاخصهاي پايداري در پايداري كل
و بالعکس سير كاهش فزاينده پايداري كل در صورت كاهش
يافتن هر يك از شاخصها ميباشد .به عبارت ديگر كاهش يا
افزايش يك شاخص بر ساير شاخصها تاثيرات خود را در
جهت مثبت و يا منفي به جاي ميگاارد .لاا توصيه ميگردد
كه اين روش جهت تعيين شاخص پايداري تلفيقي بخشهاي
ديگر مرتبط با منابع آبي در سطح ملي و فراملي مورد
محاسبه قرار گيرد.

در بخش آب مبد به زبان مخاصمه خواهد شد .چه در بعد
محلي ،منطقهاي و ملي و چه در بعد جهاني ،بخش عمدهاي از
عدم تعاد

در منابع آب ناشي از چرخهي آبشناسي و

محدوديتهاي طبيعي منابع آب ميباشد و بخش ديگر،
تاثيرگااري اقدامات و فعاليتهاي بشري بر روي منبع كم-
نظير و مائده خدايي آب ميباشد كه در قالب آلودگي منابع
آب ظاهر ميشود .محدوديت ذاتي منابع آب ،وقوع و ادوث

بهطور كلي بر اساس شاخصهاي در نظر گرفته شده
ميزان پايداري بخش آبي كشور به نسبت اندک ميباشد.
جهت همسويي با اهداف توسعهي پايدار و نيل به پايداري در
اين بخش ضروري است به راهبردهاي اشاره شده در بخش
قبل توجه ويژه نمود؛ ضمن آنكه از مد ماكور جهت تلفي
بخشهاي مختلف به منظور داشتن يك نگرش جامعتر نسبت
به وضع پايداري كشور ميتوان بهره جست.

خشکسالي و آثار تخريبي فعاليتهاي انسان بر محيط زيست
جملگي زمينهساز چالشهاي سنگين در امر بهرهگيري از
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