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پايه گـذاري جلسـات گـروه    : اشاره كردند, گذشته اتجلس مباحثبا يادآوري خالصه  و  كرده آغاز خدا نام با را جلسه )مهندس سيد اخالقي( •

تدوين درخت اصلي پيكره موضوع آب، بازنگري ه منظور طراحي و ب. بيابان ميسر كرد عه بخشومشورتي اجازه ورود به بحث آب را براي مجم
در اين خصوص ضمن جستجوي منابع و اسناد، متوجه شديم كه ما حتي در سند راهبـردي  . و دسته بندي موضوعات مرتبط به آب الزم شد

اه بخشي نگري به موضوع آب نشان مي دهد كه دولـت اسـتراتژي   تعدد دستگاهها و نگ. بخش بيابان هيچ استراتژي براي آب ارائه نشده است
سـپس  . ما در وهله اول بايد نظر گاه و پايـه آرمـاني مـان از الگـوي آب را بايـد مشـخص كنـيم       . مشخصي براي مبحث آب در دسترس ندارد

اين مسيرها يا كريدورها كه ما را به الگـوي  . مشخص كنيم از كدام كريدورها مي توانيم به تاالر اصلي كه چشم انداز ما در آن جاست برسيم 
  .ژي ما محسوب مي شودتساند استرارآرماني مان مي 

  
  : الش ها راهبردها و راهكارهاي افزايش بهره وري آب در ايران با تمركز بر سه محور زير چ
  

  مديريت مبتني بر پايداري اكوسيتم هاي طبيعي  -الف
  حفظ و افزايش كارآيي منابع آبي موجود  -ب
  .دشو، تبيين مي  ينده نگري و تخصيص بهينه آب در آيندهآ -ج
  

تدوين و تنظيم شده و قـبال بـه عضـو مـدعو      )مهندس سيد اخالقي (و راهبردهاي كالن كه توسطمديريت منابع آب لش هاي اساسي اچدر اين جلسه 
در هر مورد كـه الزم تشـخيص   از اعضاء حاضر در جلسه خواسته شد يك به يك مورد بحث و بررسي گذاشته و ايميل شده بود  )مهندس رهبر (جلسه 

  : مورد بررسي را ارائه نمايندو اضافه در عناوين يا متن  تغييرات و حذفپيشنهاد داده شد 
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  :1 كالن راهبرد
  نكال ريزيبرنامه و سياستگذاري مراحل در مديريت و قوانين منابع آب ساختار به  بخشيانسجام و اصالح    

  :ملي راهبردهاي
  راه آب كشور نقشه جامع كردن يياجرا در كشور مختلف بخشهاي در افزاييهم و يهماهنگ يارتقا ، ياستگذاريس .1
    مديريت نهادهاي ساختاري مرتبط با آب  حدود تعيين .2
    مقررات آب و قوانين كردن روزآمد و سازيساده سازي،يكپارچه اصالح، بازنگري،  .3
  

  : )راهكارها(ملي اقدامات
 نظامنامه مديريت جامع آب كشورتدوين  .1
  آب كارائي شاخص ارتقاء و تقاضا هدف مديريت با آب ملي حسابداري ايجاد و كشور آب منابع تخصيص ساختار بهبود و اصالح .2
  )راهبرد آينده آب (كردن نقشه راه آب  يياجرا ،يياجرا ياستگذاريس يبرا الزم سازوكار يطراح .3
 راهبردها و سياستها با متناسب ،تجهيزات و امكانات ها،زيرساخت سازيمتوازن و توسعه .4
   سازمانهاي مردم نهاد و جوامع محلي   سهم و غيردولتي از طريق پوياسازي نقش بخش توانمندسازي  .5
    مالي سازوكارهاي تسهيل طرح ها و پروژه هاي ملي و منطقه اي سازگار با توسعه و محيط زيست و  اعتبارات كردن هدفمند .6
    غيردولتي بخش گذاريسرمايه افزايش براي قانوني تسهيالت ايجاد .7
   

  2 كالن راهبرد
      مسلط جامعه هاي گفتمان از يكي به آن تبديل و توسعه فرهنگ ومعارف عمومي استفاده بهينه از آب 

  :ملي راهبردهاي
  آب با تكيه بر آموزه هاي ديني مصرف ةلمقو به زيستمحيطي نگاه تقويت .1
  از مدرسه تا جامعه  عموم سطح در  آبي كشور منابع حفاظت از  يعموم سازيفرهنگ .2
   عالمانه؛ نقدپذيري و احسن جدال بر يمبتن علمي مناظرات و تفكر يكانونها ، آزادانديشي كرسيهاي از طريق علمي پيرامون آب فضاي گسترش  .3
 در زمينه آب؛ يفرهنگ يغن ريذخا از تجارب و يبردار بهره و و ملي ، ياجتماع يرسالتها يفايا در همگاني  مشاركت سطح يارتقا .4
 و نهادهـا  توسـعة  و ايجاد بر تأكيد با آبي تأسيسات منابع و از حفاظت و ه برداري بهر اجرا، برنامه ريزي، فرآيند در نفعان ذي مشاركت ارتقاء .5

  مردمي تشكلهاي
  اهداف شبرديپ يبرا ها رسانه تيظرف از استفاده .6
  ايپو و فعال يا رخانهيدب نييتع با "كشور آب توسعه فرهنگي" كارگروه ليتشك .7

  :)راهكارها(ملي اقدامات
   يفرهنگ يگاههايپا عنوان به و سازمانهاي غيردولتي يتر جوامع محل فعال نقش يفايا .1
   آب و راه اندازه شبكه تلويزيوني آب موضوعات به فهم عامه و ساده زبان با يمل رسانه يها برنامه از يمهم بخش اختصاص .2
 آب يتخصص موضوعات با يعموم يها رسانه در يعلم مناظرات ياجرا و يطراح .3
 آب بخش در انساني منابع و مديريت توانمندسازي و توسعه آموزش، ظرفيت سازي، .4
 
  

  3كالن راهبرد
  تعامل بين بخشي و پايدار توسعه اصول رعايت با آبريز سامانه هاي حوضة و ملي سطح در آب جامع مديريت اعمال 

  :ملي راهبردهاي
 آب كيفي شاخص افزايش و زيرزميني ه هاي آب سفر منفي بيالن كاهش هدف با آب تقاضاي و عرضه در تعادل بخشي و پايداري .1



  بسمه تعالي    
  )12/3/93(پنجم جلسه نديب جمع

 
  اقليم تغيير از حاصل شرايط اقليم و با سازگار كشور آبريز حوضه هاي از ه برداري بهر و توسعه برنامه ريزي، نظام استقرار   .2
 آمـايش  و كالبـدي  حهـاي  طر در آب زيستمحيطي اجتماعي و امنيتي، سياسي، ذاتي، اقتصادي، كامل ارزش و آبي ظرفيتهاي نمودن منظور .3

  سرزمين
  تدوين برنامه جامع مديريت خشكسالي و سيل .4
  :)راهكارها(ملي اقدامات 

  آبريز در حوضه هاي به هم پيوسته مديريت رويكرد با آب بخش سازماني ساختار استقرار و ارتقاء .1
 سـازما  بـا  همكـاري  بـا  آبخيـزداري  شدة اقدامات برنامه ريزي انجام با آب منابع تغذيه و گياه خاك، حفاظت مؤثر مديريت امر در هماهنگي   .2

 يربط ذ نهاي
 تعيين ظرفيت تحمل حوضه ها .3
 اجراي طرح هاي انتقال بين حوضه اي آب با رعايت جدي حقوق ذينفعان .4
  

  4كالن راهبرد
  اقتصاد ي  آب كشورحفاظت و صيانت از ارزشهاي 

  :ملي راهبردهاي
 زيسـت  و سياسـى  امنيتـى،  اقتصـادى،  ارزش بـه  وتوجـه  ه وري بهر ارتقاء رويكرد با شده تمام هزينه براساس آب قيمت گذاري نظام استقرار .1

  آن مصرف و نگهدارى عرضه، استحصال، در تسريع با آب محيطى
 و اجـرا  مطالعـه،  در ه بـرداران  بهر مشاركت و و خارجي داخلي سرمايه هاي جذب بر تأكيد با مالي توان تقويت و مالي منابع به ع بخشي تنو .2

  آبي حهاي طر ه برداري بهر
  
  :)راهكارها(ملي اقدامات 

  )محصول و دشت تفكيك به( كشور در آب وري بهره اقتصادي هاي شاخص تدوين .1
 آبريز حوضه و دشت سهاي مقيا در آب ذاتي قيمت تعيين .2
  ....)بهره برداري ،سرمايه گذاري و (براي ساير مصارف تعيين نرخ پايه آب براي شرب و بهداشت و نرخ دوم و سوم  .3
  مجازي آب تجارت بحث به كافي توجه .4
  شده هجويي صرف و مازاد آب) فروش و خريد تسهيالت( حفظ مهاي مكانيس و راهكارها ايجاد .5
 موجود هاي و سياست قوانين صحيح و كامل اجراي در محلي و ملي شرايط با سازگار مديريتي ساختارهاي تعريف .6
  

  5كالن راهبرد
  )زراعت ، باغباني (كشاورزي  بخش در آب وري ه بهر ارتقاء

  :ملي راهبردهاي
 مدرن هاي سيستم از استفاده در برداران بهره سازي و اقناع آبياري نوين شهاي رو استفاده از نمودن الزامي .1
  سبز فضاي كشاورزي و مصارف براي پساب جايگزيني بر تأكيد با آب از مجدد استفاده و بازچرخاني .2
  :)راهكارها(ملي اقدامات 

 كنتوردارنمودن چاههاي آب كشاورزي .1
  آبياري راندمان افزايش .2
 بيشتر اقتصادي ارزش با محصوالت به آب تخصيص .3
  خشكسالي بحران و ريسك مديريت براي كشاورزي محصوالت بيمه گسترش .4
 ارتقاء راندمان آبياري .5
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  6كالن راهبرد 

  پايش ، ارزيابي و اثربخشي آب كشورايجاد سامانه ملي 
  :ملي راهبردهاي

  كيفي و كمي جنبه هاي از آب منابع از و حفاظت ه برداري بهر فرآيند كنترل و مصارف و منابع ارزيابي و پايش فراگير سامانه توسعه .1
 حهاي طر چرخه تكميل و همزمان اتمام بر تأكيد و منابع آب پيوسته به هم مديريت الزامات براساس آبي حهاي طر اولويتبندي نظام استقرار .2

  چندمنظوره
  كشور آب منابع بر اقليمي تغييرات اثرات مديريت و پايش .3
  نفع و ذي مرتبط بخشهاي با تعامل در آب ه وري بهر سنجش نظام بازنگري و استقرار ارتقاء،   .4
  آب بخش استراتژيك برنامه اساس بر عملكرد ارزيابي و پايش نظام استقرار و ارتقاء   .5
 و سيل خشكسالي، مديريت بر تأكيد با آب منابع و كيفيت كميت در نقصان از جلوگيري جهت بحران و) ريسك( خطرپذيري مديريت توسعة .6

  اقليمي تغييرات
  محيط زيست و حوضه خاك و آب منابع از كيفي حفاظت و پايش در سازماني بين هاي هماهنگي ايجاد .7
  :)راهكارها(ملي اقدامات 

 برنامه مديريت ريسك و هشدار آبتدوين  .1
  آب كنندگان مصرف فعاليت مديريت .2
  آب منابع آلودگيهاي كنترل .3
  آب كيفي هاي شاخص ارتقا .4
 خروجي پساب براي كيفي حفاظت ملي استانداردهاي رعايت به الزام .5
  

  7كالن راهبرد
  آبصنعت  در روز تحقيقات و فنĤوري و علوم به كارگيري و دانش محور مديريت استقرار 

  :ملي راهبردهاي
  آب منابع ه اي غيرساز و هاي ساز مديريت فرآيند در دانش مديريت ارتقاء و استقرار .1
  كاربردي پژوهشهاي گسترش و كشور در آب تخصصي و عمومي آموزش نظام ارتقاء .2
 طر اجراي طريق از...  و ابرها باروري نوين روش يونيزاسيون جو، نظير هوايي و آب تحوالت مديريت و دانش به دستيابي جهت در ويژه تالش .3

 خاص  پژوهشي و تحقيقاتي حهاي
  :  )راهكارها(اقدامات ملي

 انجـام ) ريسـك ( پيشـگيري  مديريت بر تكيه با و ذيربط كليه دستگاههاي مشاركت با سيالب و خشكسالي مديريت هاي برنامه اجراي و تهيه .1
  .پذيرد

  آبريز هاي حوضه در سطح آبخيزداري و سيالب مديريت جامع طرحهاي اجراي و جامع هاي برنامه تهيه .2
  بحران مديريت و خشكساليها با مقابله هاي برنامه تدوين و تهيه .3
  متعارف غير آبهاي از استفاده و بازچرخاني طرحهاي اجراي و هاي جامع برنامه تهيه .4
 داده پردازش و اطالعات بانك مديريت و تشكيل .5
  خشكسالي با مواجه هاي روش روي كافي بررسي و مطالعه .6
 اي حوضه بين آب تخصيص هاي سياست جامع هاي بررسي .7
 

   8راهبرد كالن 
     همجوار در حوزه آبهاي مشترك كشورهاي با اثرگذار و فعال تعامل   

  :ملي راهبردهاي
  آن با متناسب حقوقي ساختارهاي و استقرار مشترك و مرزي آبريز حوضه هاي آبي منابع از بهينه ه برداري بهر و توسعه در اولويت .1
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 و آبـي  منـابع  ظرفيتهـاي  نمودن لحاظ با ذيربط بين المللي نهاي كنوانسيو چارچوب در آب مبادلة و حقوقي فني، مهاي نظا توسعة و ايجاد   .2

  آبي كشور امنيت توسعه راستاي در مجازي آب
  

شـفاف سـازي   افزودنـد كـه    ،اي كه از منابع آبي گزارش مي شود اوليههاي آمار  عدم شفافيت با اشاره بر رهبر مهندس ،پس از مالحظه و مطالعه متن
اعالم مي شـود، ايـن رقـم بسـيار     % 92وقتي سهم بخش كشاورزي از آب قابل استحصال كشور  . آمارها به عنوان يك اصل بايد مورد بررسي قرار بگيرد

همچنين اضافه كردند يك باكس ديگر به چارت چالش هاي آب تحـت  ايشان  منبع داده سازي ها كجاست؟. بايد آمار شفاف سازي شود. مشكوك است
پس الزم است در باكس بحران آب را در پي داشته است، عواقب  ،از آنجايي كه شيوه نادرست مديريت منابع آب. عنوان مديريت ناسالم آب افزوده شود

سر رشـته همـه مشـكالت    . د شاخه شاخه كنيم بهتر استن وارد شويم و بعاگر از محور كال .دنبال عبارت منابع آب واژه خاك نيز افزوده شودوسط به 
ولي . عوارضي را كه از بابت مديريت نادرست آب نتيجه شده است را در قدم هاي بعدي به شكل انشعاب اضافه خواهيم كرد. كمبود يا فقدان آب است 
  .امناسب، عبارت سرمايه گذاري نامتوازن، به كار گرفته شوددر باكس سمت چپ، به جاي سرمايه گذاري ن. فعال كالن قضيه را ببينيم

پس در چالش هاي آب بهتـر اسـت بـه عبـارت تخريـب      . چرخه معيوب آب از تشديد فرآيند بيابان زايي منتج مي شود: مهندس عباسي اظهار داشتند 
  .خاك و تشديد فرآيند بيابان زايي نيز اشاره شود

بر روي ذخيـره سـازي   ) سدسازي (در بحث ذخيره سازي آب به جاي ذخيره آب در سطح الزم است به عنوان راهبرد اساسي : افزودند پور روحي دكتر
با اين قيد تفكر ذخيره آب در دل زمين را جايگزين ذخيره نـزوالت از طريـق سدسـازي خـواهيم     . زمين تاكيد شوددرون سردر عمق يا نفوذ آب ها در 

  . كرد
يعني به عنوان يكي از راهكارها مطرح شـود نـه بـه عنـوان راهبـرد       1اين بند مي تواند به عنوان زيرمجموعه راهبرد كالن : اشتندرهبر اظهار د مهندس

  . كالن 
خيـره آب در درون  از امـروز ذ اسـت،  بـوده  همانگونه كه تا به حال سدسازي براي دولـت راهكـار ذخيـره آب كشـاورزي     : اظهار داشتند پور روحي دكتر

اولويت حفاظت و نگهداري آب در عمق و درون سرزمين نسبت به نگهداري و ذخيـره  . براي جلوگيري از سيالب نيز يك راهبرد محسوب شود سرزمين
  .ردبه عنوان يك راهبرد بايد مورد تاكيد قراربگي) سدسازي(سطحي 
يك اسـتراتژي  . فرمايش دكتر روحي پور كامال صحيح است اما در سطح وزارت نيرو نه در سطح استراتژي كالن آب كشور :رهبر اظهار داشتند مهندس

سطح سازمان جنگلها و مراتع و يك اسـتراتژي در سـطح مـديريت كـالن آب كشـور       ممكن است دريك استراتژي و در سطح وزارت نيرو ممكن است 
  .در سطح استراتژيهاي خرد مطرح شودمي تواند ايشان فرمايش . مطرح شود

تفكر سازه اي و سدسازي در سطح كشور تعديل خواهـد   با اولويت بخشي به راهبرد حفاظت از آب در عمق زمين،: داشتنداظهار  اخالقي سيد مهندس
ه عنوان مثال براي كشور كم و خشكي مثـل  ب .ده استبراي هر راهبرد كالن يك پاراگراف در شرح آن راهبرد همراه با مصاديق آورده ش: و افزودند. شد

گونـه تـامين   مهمترين چالش وزرت نيرو اين اسـت كـه آب شـهري را چ   . ايران وزارت نيرو و سياست گذاريهايش به عنوان يك مصداق مطرح مي شود
% 90اروميه را تامين مي كـرده امـروز   آب شهر % 40مثال زرينه رود كه زماني  .پرت آب به طور مطلق مربوط به كشاورزي است%  92كند؟ در حاليكه 

در برنامه چهارم توسعه نوشته شده مازاد دام هر اسـتان بايـد بـه    . در هيچ سندي به اين موارد اشاره نشده است .آب شرب شهر تبريز را تامين مي كند
كجا مازاد ، جمعيت در حال حاضر رسيده استدرصد كل % 2كل جمعيت در گذشته به % 30وقتي جمعيت عشاير از . يك ميليون راس تقليل پيدا كند

از مهاجرين به شـهر تهـران از اسـتان آذربايجـان     % 19حدود  1385بر اساس سرشماري سالدام وجود دارد؟ اين آمار دام مازاد از كجا استخراج شده؟ 
  . نمي شوداشاره اين آمار در هيچ سندي به . ندبوده ا

اگر پايش صحيح گرد و غبار در ايران وجود نداشته باشد چگونه مي تـوانيم بـراي حـل    درستي نداريم پايش ما سيستم : دكتر روحي پور اظهار داشتند
اين رقم چگونه پايش شده؟ . اين معضل برنانه بنويسيم؟ مهندس درويش در مقاالتش ابراز ميدارد فرسايش آبي ايران ده برابر فرسايش آبي  جهان است

ابزار اندازه گيري ميزان فرسايش رسوب استفاده شد ديديم اصال روان آبي وجود نـدارد كـه   از تر عرب خدري داشتيم وقتي در ماموريتي كه با آقاي دك
  . رواناب ما به اندازه استراليا نيست كه فرسايش آبي  ما بخواهد با فرسايش آبي آن كشور مقايسه شود. بخواهد فرسايش آبي ايجاد كند

  . پس الزم است ما بحث آماربرداري داده شناسي را به عنوان استراتژي مطرح مي كنيم :اخالقي اظهار داشتند مهندس سيد
ـ  4با استناد به گزارش كتبي شركت در كارگاه بيابان زايي، فقر و كشاورزي را كه در تاريخ  )پور روحي دكتر (در اين زمان  2002آگوسـت سـال    8 يال

هـاي شـش    در سوريه برگزارشده بود عناوين و چالش هاي بيابان زايي فقر و كشاورزي را كه در آن كارگـاه در نشسـت   1381مرداد  17الي  13برابر با 
  . ده بود بيان داشتندگانه و شش حوزه مطرح  ش



  بسمه تعالي    
  )12/3/93(پنجم جلسه نديب جمع

 
ا بـه تحقيقـات   جاضافه شود تا بحث آب به نحوي از انبه هشت راهبرد حاضر حق آبه  :بهتر است راهبرد ديگري به عنوان: مهندس عباسي ابراز داشتند 

توانـد   آوردن اين مقولـه مـي   .لحاظ شود 9هاي طبيعي به عنوان راهبرد شماره  هاي چاالب و محيط رعايت حق آبه اكوسيستم. بخش بيابان مرتبط شود
هاي ريزگرد شـرح   هاي طبيعي حتما بحث چشمه هاي محيط در زير راهبرد حق آبه. تمايزي بين وظايف بخش تحقيقات بيابان با ساير مراكز ايجاد كند

  .داده شود
توليد چشمه هـاي طبيعـي گـرد وخـاك      حتما الزم است قيد شود. چاالبي هاي طبيعي اكوسيستم محسوب مي شوند: اضافه كردند )دكتر روحي پور(

  .ناشي از حق آبه است
  .اشاره به جزئيات راهبردهاي كالن چالش هاي آب به جلسه بعد موكول شد

  

  
 
 
 


