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بـه  , و در راستاي تكميل مباحث جلسه گذشته جلسه كرده و بر مبناي موضوع آغاز خدا جلسه را نام با بيابان تحقيقات بخش رئيس نشست اين در
هاي منابع آب كـه از قبـل بـه     منظور شناسايي، جمع بندي، دسته بندي و غربالگري چالش هاي منابع آب، در باره فهرست تهيه شده اي از چالش

  .اعضاء جلسه ارسال شده بود، از حاضرين اعالم نظر كردند

چـالش عمـده محـدويت     2اعضا اتفاق نظر داشـتند كـه   . با توجه به جلسات گذشته اعضا به ترتيب نظرات و پيشنهادات خود را  ارائه نمودن •
 .ئه شده نظرات خود را مطرح كردنددر الويت بحث قرار دارد و بر مابقي راهبردها ارا هاي كالنمنابع آب و  ناهماهنگي سياست

بيان نمودن مشكالت صحيح بيان شـده  ) به طور كلي اسناد باالدستي(با نگاه به سند چشم انداز و مصوبات مجلس تشخيص  )مهندس رهبر( •
ا خـوب پوشـش   هـا ر  هـاي اجرايـي دغدغـه    هـا و بخـش   اما وزارتخانـه . به خوبي نشان داده شده است) توصيه براي رفع مشكالت(و راهكارها 

 . دهند نمي

پنج بند از سندچشم انداز و راهبرد هاي كه در اين جلسه توسط مهندس رهبر مطرح شده اعضا پيشنهادات خود را بيان نمودن به شرح زيـر   •
 .مي باشد

 مديريت عرضه و تقاضا -

 مديريت يكپارچه -

 توجه به مسائل آب  -

 پرهيز از مصرف بي رويه منابع آب -

 آمايش سرزمين -

 :از سياست هاي محوري مورد توجه در اين جلسه موارد ذيل را بيان شدهمچنين  •
 تعامل سازنده با ذي نفعان آب كه تاثيرگذار در بحث آب هستند -

به جاي گفتن چقدر سد زده ايـم، بگـوييم چقـدر آب در اختيـار مصـرف      (ادامه طرح هاي توسعه اي با الويت زنجيره اي پروژه ها  -
 )كننده قرار داده ايم

 فرابخشيسند  -

 اعمال عرضه و تقاضا -

 افزايش سهم مصرف  -

 ساله 20حركت برنامه اي در چشم انداز  -

 )كوتاه مدت(ساله 5تمركز بر برنامه  -
رسـيم   مـي ) اجـرا كننـده گـان   (هـا   ريزي دارند ولي وقتي به پايين دسـتي  اعضا به اين نتيجه رسيدند كه باالدستي ها دقت كافي را در برنامه •

 .ها وجود دارد در نتيجه ناهماهنگي بين باالدستي و پايين دستي. شود هاي نامناسب ديده مي و طرح بينيم مشكالت را مي
تصويب شده است با اين مشكل كه هر بنـد   82ابالغ شد و در سال  1379كه در سال  1404همچنين اعالم شد با تمركز به سندچشم انداز  •

 . نجام هر بند و نداشتن نظارت كافي بر انجام آن مواجه هستيماي بايد كار كند و جزء شدن روي ا را چه وزارتخانه

 .اند، مهندس رهبر پيشنهاد دادن وظايف را به صورت حكم قانوني در بياورند ها را آورده در اين سند چشم انداز تمام وظايف ذاتي وزارتخانه •
يشه اي بايد انجام شود و براي رفع محـدوديت آب مصـرف را   باتوجه به راهكار هاي وزارت كشاورزي و مديريت بحران كار ر : )مهندس رهبر( •

ايشان بيان داشتند روي چاه ها بايد كنتور نصب شود تا مصرف كنندگان مصرفشان را كنترل كننـد و بـه مهـار     .مهار كنيم و آب توليد كنيم
كنيم در انتهاي حوضه آب شور شده و منجر بـه از  بپردازيم چون اگر نتوانيم آب سيل را مهار ) مانند نهبندان(سيل در استان هاي سيل خيز 

 .شوددست رفتن مقدار زيادي آب مي
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شـود و بايـد بـه مهـار      هاي فصلي خوبي داريم كه اگر در جاي خود اسـتفاده شـوند منجـر بـه سـيل نمـي       افزودن رودخانه )دكتر روحي پور( •
تنها به طـور سـنتي در   . شود آوري هرز آب در ايران بندرت انجام مي جمعهمچنين بيان شد . هاي فصلي و استفاده بهينه از آنها شود رودخانه

 .شود بعضي مناطق مثل استهبانات جمع آوري هرزآب انجام مي
به روش هاي بيولـوژيكي  %  10راهبردها تكنيك مهندسي و سازه بوده و تنها % 90در جلسه اي كه جديدا شركت داشتند  ):مهندس عباسي( •

افزودن براي ما بد جـا افتـاده    )مهندس رهبر (.باشد اي مي هاي پر هزينه سازه تر از روش هاي بيولوژيك كار امد درصورتي كه روش. اند پرداخته
هم اتفاق نظـر داشـتند كـه     )دكتر روحي پور (.انجام دهد) مانند كانال خاكي و بتني (اي  است كه مهندس كسي است كه تنها كارهاي سازه

 .خورد و اعتقاد به انجام كارهاي بيولوژيك دارند ن نتيجه رسيدن سازه زدن به درد فرسايش نميمحققين خارجي به اي
هاي توسـعه   كند در صورتي كه در كشور از آب زيرزميني در ايران  به كشاورزي اختصاص پيدا مي% 92طي مقايسه اي كه به عمل امد حدود  •

گـرم   800بـا رانـدمان توليـد    % 35است و در ايـران تنهـا   %  60ر كشوري مانند ليبي اين در حاليست كه راندمان آبياري د. است% 72يافته 
دليل اين امر را سـواد نداشـتن و سـنتي عمـل كـردن      . كيلوگرم است 2-5/2باشد درصورتي كه راندمان توليد در كشورهاي توسعه يافته  مي

 .كشاورزان دانستند
. ها صحيح نباشد و قانون به خوبي اجرا نشود خروجي خوبي نخواهد داشـت  ندي به طرحوقتي برنامه ريزي براي پايب " )مهندس سيداخالقي( •

هـاي كـه    ايشان اظهار داشتند كه بيشـتر طـرح  . ها و اجراي آنها صورت پذيرد با توجه به رويكرد نظري كه موجود است بايد بازنگري در طرح
ايشـان  . ها براي گرفتن طرح ها دارن بيشتر به فكر درآمدزايي هستند شركتشود شعاري است و با توجه به زد و بندهايي كه بيشتر  انجام مي

 .شود ريزي بايد به تمام سرمايه ها فكر كنيم، ايشان اعتقاد داشتن به سرمايه هاي اجتماعي كمتر فكر مي بيان داشتند در برنامه

هزار هكتار زمين كشـاورزي و توجـه    400ي در توسعه هاي كالن را بيان كردن كه صحبت آقاي روحان ناهماهنگي سياست ):مهندس عباسي( •
 .شود اكثر طرح ها ضمانت اجرايي ندارن و فقط روي كاغذ اورده مي : )دكتر شفيعي(. نكردن به مسئله آب و كم بود منابع ابي است

يگر هم استفاده شده است را تصويب شده و در آن از تجارب كشورهاي د 2002مورد قانون آب در كشور چين كه در سال  8دكتر روحي پور  •
  بيان كردن،

مي مشاركت مرد -4) حق آبه(تخصيص اقتصادي آب  -4حفاظت منابع آب  -3بخش توسعه و كاربرد آب  -2برنامه ريزي براي منابع آب  -1
 تصحيح شودقوانين تكميل كننده با شرايط دنيا  -8حقوقي كردن  -6رات براي اجراي قوانينمقر -5براساس وضعيت آب و هوا 

كار بايد انجام داد؛آنچه داريم حفاظت كرد و بـه انـدازه مصـرف كـرد و آب قيمـت       2بيان داشتند كه با محدوديت منابع آب )مهندس رهبر ( •
هـا بايـد    چـاه . شود مانند چاه نفت مهم و با اهميت اسـت  اگر از سفره چاه زيرزميني استفاده مي كنيم از اموال ملي محسوب مي. داشته باشد

 .كنتور داشته باشند و قيمت گذاري شوند
ريـزي و   هاي علمي حاكم بـر برنامـه   ها و بنيان ها بايد تدوين مديريت جامع آب و بازشناسي ديدگاه مهندس سيداخالقي افزودند اولين راهبرد •

 . هاي كشور باشد اجراي طرح

 بندي راهكارهاي كوتاه مدت و بلند مدت  به طور مثال  همچنين طبقه •

 )كوتاه مدت.(طرح جامع برخورد قانون منابع آب كه سريعا به مجلس شوراي ملي داده شودتهيه  
 )بلندمدت(اعتبار مورد نياز در قوانين بودجه تامين شود . كليه نقاط برداشت بايد به لوازم اندازه گيري مجهز شوند  

طبيعي استفاده كنيم و در باالي حوضه بـه طـور بيولوژيـك     همچنين اعضا بر اين توافق بودن كه آب را به جاي دستكاري و سدسازي به طور •
 .استفاده كرد
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هاي مطرح شده بر مبناي موافقت ساير اعضاء حاضر در جلسه و پيشنهادات اعضاء براي راهبردهاي حفظ  ترين چالش دكتر خسروشاهي عمده در نهايت
  . طراحي شد زير در قالب جدول وري آب زيرگروه بهرهراهبردهاي كالن و همچنين برداري از منابع آب  هاحياء توسعه و بهر

 

  

  

  راهبردهاي حفظ احياء توسعه و بهره برداري از منابع آب

  شرح راهبرد  عنوان راهبرد

    هاي آبرفتي ها در درون سامانه حفظ و نگهداري نزوالت جوي و رواناب -1

زيست تعيين ارزش اقتصادي واقعي آب بر اساس نيازهاي كشاورزي، صنعتي و  -2
  محيطي

  محيط زيست، كشاورزي، صنعت ، شرب

  تدوين نظام مديريت جامع و يكپارچه منابع آب كشور -3
براساس چهارچوب طرح پايه آمايش 

  سرزمين

برداري  هاي آگاه سازي عمومي براي حفاظت و بهره آموزش همگاني و تدوين برنامه -4
  بهينه از منابع آب

مشاركت  – NGO -ها رسانه
  توانمندسازي و ظرفيت سازي

  

 راهبردهاي كالن زيرگروه بهره وري آب

  مديريت جامع آب كشور -1

  

  هاي كالن آب ناهماهنگي سياست

  ضعف جامع نگري مديريت آب

    برداري آب فعان و بهرهآموزش مشاركت ذين -2

  

  

  

 

 


