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بخش آموزش کارکنان، آموزش بهره برداران و آموزش : در سازمان تحقيقات آموزش کشاورزي سه بخش آموزشي وجود دارد : )دکترفتاحي( •
آموزش و ترويج و  .اولويت اول با آموزش بهره برداران و اولويت دوم با آموزش کارکنان، و اولويت سوم با آموزش بلند مدت است .بلند مدت

 .آموزش جمعيت. ابزار هرسه يکي است. ظرفيت سازي از هم تفکيک ناپذيرند
 .دده در اختيار وزارت نيرو قرار ميو  کند يريت آب را تهيه ميهاي مد شلشوراي سياستگذاري آب کشور هرچند وقت چا: )مهندس عباسي( •

علت اصلي اين وقايع در اين است که حق آبه چاالبهاي  .درصد تپه هاي ماسه اي از چاالبهاي داخلي است ٧٠تا  ٦٠در حال حاضر منشا 
اين چاالبها کانون و سرچشمه طوفانهاي ماسه و گرد وغبار را تشکيل  ايم و اين چاالبها خشک شده و در مواقع طوفان بستر را نداده کويري
هدف از کارگروه مشوتي آب هم اين است که چالشهاي مديريت آب کشور را مطرح و از طريق مراجع قانوني به وزارت نيرو ابالغ . مي دهد

  .اي نيست مگر آنکه حق آبه چاالبها داده شود ها بگوييم که چارهکرده و به آن
بل سدسازي هاي بي رويه در مقا ٦و  ٥مثال راهبردهاي شماره . راهبردهاي ما پر رنگ تر از راهبردهاي وزارت نيروست: )دکتر خسروشاهي( •

يا در اسناد  .در ليست راهبردهاي وزارت نيرو در اولويت قرار ندارند ٦و  ٥راهبردهاي شماره . اي استکه تا به حال صورت گرفته است
  . ر ديده شده استهم کمت ٨راهبرد شماره .نشده است آمده اما عملياتي ٧باالدستي راهبرد شماره 

چالش مديريت  بحث اول اين است که .از ليست راهبردهاي تدوين شده در اين کارگروه مغفول مانده استچند راهبرد که : )دکترفتاحي( •
 هبقي تا اين مبنا درست نشود .محسوب مي شودچالش اصل و عدم توجه به آن مهمترين ترين ميکپارچه ساختاري بر اساس حوضه آبخيز مه

ما بايد مبناي مديريت را در تمام مسائل محيط زيست و منابع طبيعي در قالب حوضه آبخيز بررسي کرده و چاره  .موانع برطرف نخواهد شد
غير از اين راه گريزي براي برون . نه آنچه که غير واقعي است. ن باشدهاي هر سرزمي دانسته ،چون الزم است مبناي برنامه ريزي. جويي کنيم

بحث دوم اين است که ما در کشور از طريق  .اند هاي قديم مراتع منطبق بر حوضه آبخيز بوده سامانه. وجود نخواهد داشترفت از بحران آب 
ل دسترس داريم که هيچ برنامه و فکري بر رويش انجام نشده و صورت نگرفته ميليارد متر مکعب آب قاب ١٩جريانهاي ورودي و خروجي، 

هاي ورودي  ما براي هامون به جريان. متر مکعب آب قابل استحصال رقم کمي نيست١٣٥ميليارد متر مکعب آب در قياس با  ١٩. است
. يک راهبرد اصلي و اوليه است. راهبرد عملي و فوري استهاي نامتعارف  آب. هاي نامتعارف بحث روز دنياست بحث آب .ايم افغانستان وابسته

 . بينم بر روي بحث بازده آب کشاورزي که دوستان مطرح کردند نيازي به تاکيد نمي
اگر به سراغ اندوخته هاي بومي همه اقوام  .عدم اتکا به دانش بومي بحث بسيار مهمي است که همواره مغفول مانده است: )دکترفتاحي( •

سيستم هاي لوله کشي آب که اساس حيف و ميل آب . آنها را زنده کنيم بسياري از مشکالت ما حل خواهد شد کشور برويم و دانش بومي
  .محسوب مي شود بر مبناي دانش نوين  باب شد

در نيروگاههاي حرارتي بخش قابل مالحظه اي از انرژي در حال از بين . بحث استفاده از انرژي هاي نو راهبرد مهمي است: )دکترفتاحي( •
  .اي توليد انرژي و جبران انرژي از دست رفته متوانيم از انرژي باد و انرژي خرشيدي استفاد کنيمبر. رفتن است

ما در استان تهران از حوضه آبخيز الر و . اصالح ساختار سياسي و مرزهاي واحدهاي جغرافيايي کشور است بعدي،بحث م: )دکترفتاحي( •
سد آبخيز طالقان .استفاده جمعيت تهران آب کشيده ايم حوضه آبخيز لتيان که از نظر واحد سياسي در محدوده استان مازندران هستند براي

دامدار و کشاورز شکايت و دعواي حقوقي . اين طرف کشيده شده و مورد استفاده قرار مي گيرد هجزء استان مازندران است ولي آب اين سد ب
   .اما آب در اين طرف مورد استفاده قرار مي گيرد. شان را بايد در استان مازندران رسيدگي کنند

بحث آبهاي مشترک ديده شده  ٩در راهبرد کالن .برخي از مباحث مطرح شده از سوي شمادر راهبردها آمده است: )دکتر خسروشاهي( •
گنجانده  ١٠هاي نو حتما بايد در راهبرد کالن  اما بحث انرژي.تر اين بحث لحاظ شده است به شکل پر رنگ ٣بند  ١٠و در راهبرد کالن .است
رق آبي استفاده کرد در همه منابع مورد ب توان در توليد انرژي براي روز است و ا ز اين ذخيره عظيم مي ٣٦٠اير آفتابي ما بيشتر از د. شود

، رويکرد اساسي حل مسئله آب مطرح شده مطالعه، بخشي نگري چالش مهم آب و تبديل بخشي نگري به همه جانبه نگري و يکپارچه نگري
  .ايم ما اين مهم را در راهبردهاي کالن گنجانده. است

نگاه صرف به آب بدون توجه به  .کند نگاه مي.....موردي منفک از گياه، خاک، نفوذ، تبخير، ووزارت نيرو آب را به شکل : )مهندس عباسي( •
کند؟ و چه مقدار هدر مي رود و چه ميزاني  رت تخريب و شستشوي خاک چقدر است؟ آب چه ميزان از آب در خاک نفوذ ميداينکه ق

ترين بحث در مديريت جامع حوضه آبخيز،  اولين و اصلي. تعلقاتش مديريت جامع حوضه آبخيز يعني مديريت آب با تمام م شود؟ مصرف مي
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سوال من هم اين است که مديريت  .تخصيص آب به هر منطقه بر اساس آمايش سرزمين بايد صورت بپذيرد و الغير. آمايش سرزمين است
  جامع حوضه آبخيز چرا در راهبردهايمان آورده نشده است؟

هاي  سامانه و ملي سطح در آب جامع مديريت ، اعمال٣كالن ذيل راهبرد ، و راهکارها راهبردها ،اه چالشدر اولين نسخه  : )مقدممهندس ( •
 رعايت با آبريز هاي حوضة سامانه و ملي سطح در آب جامع مديريت تعامل بين بخشي اعمال و پايدار توسعه اصول رعايت با آبريز حوضة
و يا در راهبردهاي خرد حذف شده يا شده بود ولي در بازنگري و اصالحات بعدي ظاهرا آورده تعامل بين بخشي،  و پايدار توسعه اصول

  .استگنجانده شده 
مديريت نادرست آب در سه استان منجر به نابودي  .وضعيت امروز درياچه اروميه سر انجام سوء مديريت آب را به همه ما نشان داد: )دکترفتاحي(

تي نتوانستيم  اداره سه استان را به نحوي در مديريت حوضه آبخيز،  به کار بگيريم که يک درياچه را از خطر نابودي نجات ما ح. درياچه ارميه شد
اک و پوشش گياهي خود را از منابع طبيعي ختوانيم بيست و چند استان را مديريت کنيم؟ اگر هر استان سهم آب و  دهيم پس چگونه مي

مازندراني . گيري مي کنند استانداران و فرمانداران بر اساس ساليق شخصي تصميم .انجام درياچه اروميه اين نبودسرکرد  دانست و استفاده مي مي
چون هيچ  . ها با گيالني ها، تهرانيها با مازندراني ها ، چهار محال و بختياري ها با اصفهانيها و اصفهانيها با يزدي ها بر سر آب اختالف دارند

امروزکشاورزان  اما ها را براي کشت و کار زراعت آفريده خداوند دشت .داند خاک و پوشش گياهي و منابع طبيعي خود را نمي استاني سهم آب و
برده اند تا  پمپاژ آب را تا راس قله باال ،ساماندر روستاي . پردازند آب را پمپاژ کرده و به زراعت مي ،ضي شيب دارااند و در ار دشتها را رها کرده

را با  ١٠جاي راهبرد . مديريت جامع حوضه آبخيز باشدبايد به نظر من اولويت اول  اين آب سهم کدام استان است؟. ند آلبالو و گيالس بکارندبتوان
  .کنيمجا  به جاکه فرهنگ سازي است  ٢راهبرد 

دکتر مقدسي تاکيدشان بر روي  جنگلها برگزار شد، که با حضور مسوولين موسسه و سازماندر مناظره تلويزيوني اخير  :)دکتر خسروشاهي( •
سازي است که بحث بسيار  اين تغيير نگرش همان فرهنگ. کمبود نيروهاي حفاظتي بود درحاليکه دکتر جليلي بر تغيير نگرش تاکيد داشتند 

  .مهمي است
بهتراست که يکي . ار شبيه همند و از هم تفکيک ناپذيرندبحث ذينفعان با بحث فرهنگ سازي و ترويج و ظرفيت سازي بسي :)دکترفتاحي( •

از دانش فرهنگ سازي و ظرفيت سازي از . قبل از هر تصميم گيري مديريتي بايد فرهنگ سازي شود. شان نيز مشابه هم است  ابزار.  شوند
  .بايد شروع شود .آموزان در مدارس

  . است که در راهبردها آورده شده است  Climate Changeاين موضوع منبعث از :  )مهندس سيد اخالقي( •
•   
 ددرياچه وان يا ساير منابع آبي چن  Climate Changeچرا . انداخت  Climate Changeنمي توان تقصير را به گردن :  )دکتر خسروشاهي( •

 Climateباره در ٤از راهبرد کالن  ٣بند کيلومتر دورتر از درياچه اروميه را نابود نکرده اما درياچه اروميه به اين حال و روز افتاده است؟ 
Change  آمده است ٧و  ٤ارزيابي و اثربخشي آب در راهبرد . است .  

  .يح قرار گرفتصحبند به بند مورد بازبيني قرار گرفته و به شرح زير مورد ت ،هاي آب ردهاي کالن چالشجزئيات راهبدر ادامه اين جلسه 
  :رويکرد راهبردي و نظري کارگروه  

گيري و استمرار وضعيت ناگوار فعلي رخ  با نگاهي راهبردي به شرايط آبي کشور ، آنچه به عنوان يکي از عوامل مهم و تاثير گذار در شکل    
ارها و اجرا ، ايجاد ساختگيري در فرايندهاي سياست گذاري ، تصميم... نمايد فقدان نگاه جامع نسبت به منابع زيستي شامل آب ، هوا ،منابع طبيعي و  مي

بنابراين بايد براي آن .که بدون اين نگاه جامع نمي توان چشم انداز روشني را براي آينده حيات متناسب با استانداردهاي زندگي در ايران متصور بود است 
  .چاره انديشي شود 

مديريت نظام " آب کشور، رويکرد استراتژيک مراحل تدوين راهبردهاي مديريت مشورتي آب و ريزگرد در بررسي و از اينرو اين کارگروه    
ابعاد اقتصادي،  ، تمامياين رويکرد. را در کانون توجه خود قرار داده است  محيطي کشور زيست و اقليمي شرايط با سازگار و"  منابع آب و جامع يکپارچه

از طريق اعمال مديريت هاي طبيعي  آب و اکوسيستم ابعمن حفظ پايداري خشي وب آن تعادلهدف را مد نظر داشته و اجتماعي و محيطي منابع آب
سعي دارد با تامل بر وضعيت منابع آبي کشور راهکارهايي مناسب براي بهبود شرايط و ايفاي نقش اثربخش و يکپارچه حاکميت در  کارگروه .استيکپارچه 

    :گردد در اين رهيافت سه هدف دنبال مي.حوزه منابع آبي را ارئه نمايد 
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  محيطهاي طبيعي   پايداري مديريت مبتني برو  سيستمي نگرش .١
  آب در آينده تخصيص بهينه نگري و آينده .٢
 منابع آبي موجود کارايي حفظ و افزايش .٣
  
  

  نگاهي به وضعيت منابع آب کشور  
 آب منابع بر مبتني هاي اکوسيستم و زيست محيط. هست مواجه معتنابهي مشکالت و مسايل با نياز مورد آب تامين براي جهان امروزه      

 يک ديگر آب شناسان، آب گفته به.. اند شده روبرو زيادي هاي چالش و ها بحران با آبي، ذخاير از رويه بي برداشت و متعدد هاي خشکسالي وقوع با شيرين
 و ذاتي محدوديت .باشد مي مصرف هاي زمينه همه در زياد اقتصادي ارزش با و جايگزين بدون کاالي يک بلکه نيست، اقتصادي ارزش فاقد و فراوان کاالي
 و کلي مديريت سوء کشاورزي، بر متکي اقتصاد ، خاورميانه کشورهاي در آبي مصارف و جمعيت رويه بي افزايش نظير مسائلي کنار در نامتوازن توزيع طبيعي،
  .هستند بحران اين کننده تشديد عوامل جمله از مشترك آبهاي بر حاکم المللي بين قوانين فقدان و جمعي

 آب کمبود با بالقوه طور گيرد و به مي قرار) منا منطقه( خاورميانه و آفريقا شمال منطقه جزء جهاني بندي طبقه در آب منابع شرايط نظر از ايران   
مقدار بارش متوسط .موجود را  در اختيار دارد درصد از آبهاي  ٠.٣٤٥درصد از مساحت خشکيهاي جهان را داراست فقط  ١.١کشورمان با اينکه . است روبرو

 ١٣٠ حدود تنها که است مترمکعب ميليارد ٤٠٠ کشور در بارش ظرفيت.ميلي متر و يک سوم مقدار متوسط بارش جهاني است  ٢٥٠ساالنه ايران حدود 
 استفاده امکان بارندگي مترمکعب ميليارد ١٠٠ از اکثرحد و دهد مي کاهش را کشور بارندگي ظرفيت ها، خشکسالي. شود مي استحصال آن مترمعکب ميليارد
 است حالي در اين. رسد مي صنعت و خانگي مصرف به آن درصد ٧ تا ٦ تنها و شود مي استفاده کشاورزي بخش در مصرفي آب درصد ٩٠بيش از .دارد وجود
 هدر آب از زيادي مقدار آن در که دهد  مي ادامه سنتي آبياري روش از استفاده به هنوز باشد داشته آب از اي بهينه استفاده بايد که کشاورزي بخش که
. شود مي کشت ديم هکتار ميليون ١٠ و آبي هکتار ميليون ٨ تقريباً ميزان اين از که دارد وجود باغ و زراعي زمين هکتار ميليون ١٨ حدود در کشور. رود مي
 استفاده فشار تحت آبياري يا و پيشرفته آبياري سيستم از هکتار ميليون يک حداکثر شود، مي کشت آبياري وسيله به که زراعي زمين هکتار ميليون ٨ از

تنها   رود، مي بيرون کشور مرزهاي از استحصال قابل آب معکب متر ميليارد ٣٣ حدود .است کشاورزي بخش در آب نامناسب مديريت گوياي اين که شده
 و کارون  کرخه، جنوب، رودهاي طرف از معکب متر ميليارد ٢٠ به نزديک ها آب مابقي و ترکيه و عراق وارد ايران از شيرين آب معکب متر ميليارد ١٢

 درياچه که همانگونه ..هستند شدن خشک حال در نيز کشور اصلي هاي رودخانه و ها درياچه. شود مي شور استفاده بدون و ريخته فارس خليج به جراحي
 سازمان اعالم بنابه که ايران، سطح در هوا آلودگي مشکل به خيزد برمي خشک رودهاي بستر از که غباري و گرد. شد خشک افغانستان و ايران مرز در هامون
  .  افزايد مي دارند، قرار جهان آلوده شهر ۱۰ فهرست در آن شهر چهار ملل،

  
  :هاي اصلي  چالــــــــش

 کشورآب  منابع ذاتي  محدوديت .١
   ناهماهنگي سياستهاي کالن آببخشي نگري و  .٢
 ،و تاالبها ها دشت شدن درآبخوانها، خشک زيرزميني منابع آب افت کمي و کيفي(زايي تخريب سرزمين و تشديد فرايند بيابان .٣

 ...)اراضي و  فرسايش، فرونشست تشديد
  ر ، ، توسعه و بهره برداري آب کشو، احياءحفاظتگذاري نامتوازن دراجراي طرحهاي  سرمايه .٤
  آب مصرف و نگهداري عرضه، استحصال، در آب محيطي زيست و سياسي امنيتي، اقتصادي، ارزش به عدم توجه .٥
 نارسايي نظام جامع پايش ،نظارت ،ارزشيابي و اثربخشي .٦
ريزي ،اجرا و نگهداري  سازي ،برنامه برداري و مشارکت ضعيف ذينفعان در فرايند تصميم بهره هاي تشكل ضعف فرهنگي، فقدان .٧

 هاي آب  طرح
 ، شفافيت و اجراي قوانين آبضعف در جامعيت .٨
 جريان و تبادل اندک دانش و فناوري، نقص آمار و اطالعات پايه   ،آينده پژوهي ،ناکافي بودن تحقيقات علمي .٩
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 ريزي و مديريت آب    جمعيتي و تقاضا در برنامهلحاظ نشدن ساختارهاي  .١٠
 

  :راهبردهاي کالن     
 برمبناي مديريت جامع حوزه هاي آبخيز سازماني آب ساختار  اصالح بخشي وانسجام - ١
 در سرزمين آمايش پايدار و توسعه اصول و آب چرخه كل در نگري جامع ، تقاضا و عرضه توامان مديريت اساس بر بايد كشور آب ملي مديريت( 

 اقتصادي، مختلف بخشهاي بين متقابل آب هماهنگيهاي منابع) جامع( يكپارچه مديريت تحقق منظور به و شده تقويت مشترك و كشور آبريز هاي حوضه
 بر ،آب چرخه كل در مديريت جامع نظام ايجاد )كشورآب  منابع بلندمدت توسعه راهبردهاي ١بند ( .گردد فراهم آب بخش با خدماتي و بنايي زير اجتماعي،
 برنامه تدوين )١بند  ياستهاي بخش آب مجمع تشخيص مصلحتس(كشور  هاي آبريز حوضه در سرزمين آمايش و پايدار آمايش و پايدار توسعه اصول اساس
استهاي بخش آب مجمع سي( آبها  حفظ كيفيت ، آبياري هاي شبكه ،داري آبخوان ،آبخيزداري ،سدها هاي طرح اجراي در تناسب رعايت بمنظور جامع

  )٦بند تشخيص مصلحت 
      مسلط جامعه گفتمان به آن تبديل و توسعه فرهنگ و معارف عمومي استفاده بهينه از آب  .١
 با آب محيطى زيست و سياسى امنيتى، اقتصادى، ارزش به توجه ي آب کشوراقتصادحفاظت و صيانت از ارزشهاي  .٢

 آن مصرف و نگهدارى عرضه، استحصال، در تسريع
 و كارايي افزايش ‐آب  مصرفي واحد هر ازاي به افزوده ارزش فزايشا ‐)سياستهاي کلي برنامه پنجم  ٢٦تکاليف برنامه چهارم و بند  ٤٠بند(

  )آب  مديريت منابع فرابخشي بند الف سند(مصرف تا استحصال زنجيره مراحل كليه در تلفات كاهش
سازي سهم مصرف  كشور  و بهينه در آب مصرف ساختار ايجاد سامانه ملي پايش ، ارزيابي و اثربخشي آب کشوراصالح .٣

  )آب كشور منابع بلندمدت توسعه راهبردهاي ٣بند (بخشها 
 بيابانيها و چاالبهاي  ، درياچهها ، تاالبها زيست محيطي رودخانه ايجاد و حفظ نظام حقابه .٤

  )آب كشور منابع بلندمدت توسعه راهبردهاي ٢بند (آنها  تحمل ظرفيت رعايت با آبريز هاي حوضه از يك هر در كشور آب منابع از برداري بهره
 
    هاي آبخيز سامانه اولويت بخشي به حفاظت ، ذخيره و انباشت آب در آبخوانها و .٥
  از منظر کارايي و اثربخشي )باغباني، زراعت(كشاورزي  بخش در آب وري ه بهر ارتقاء .٦

دشتهاي  در آب سطح افت نمودن متوازن براي مناسب هاي برنامه اجراي و زميني زير آب منابع از برداري بهره رويه بي توسعه از جلوگيري
 پايين اراضي اولويت با كشاورزي اراضي سازي يكپارچه و نوسازي  تجهيز،  اصالح، ‐ )  سياستهاي بخش آب مجمع تشخيص مصلحت ٧بند ( كشور مختلف
  ) آب مديريت منابع فرابخشي بند الف سند(ساخت  دست در و شده ساخته سدهاي دست

 صنعت آب در روز تحقيقات و فنآوري و علوم به كارگيري و دانش محور مديريت استقرار .٧
  )سياستهاي بخش آب مجمع تشخيص مصلحت  ٤بند ( ها  هزينه سازي بهينه و فناوري كردن بومي براي فني دانش و ها توانائي ارتقاي

  همجوار در حوزه آبهاي مشترک کشورهاي با اثرگذار و فعال تعامل .٨
پيرامون معضل کمبود آب و افزايش مشارکت آنان، و توان فني و مشارکتي ذينفعان و  کاربران آب  آگاهي ،ارتقاء ظرفيت .٩

 ها و منابع آب مديريت سيستم
 محوري وزارت سياستهاي٣بند ( )آبند بخش در گذار تاثير يا پذير تاثير نحوي به كه كساني همه و كنندگان مصرف ،كنندگان توليد(  آب نفعان ذي با سازنده تعامل

بلندمدت  راهبردهاي ٤بند  (شود گذاشته عمل مرحله به و تدوين آن از بهينه برداري بهره و آب كيفي و كمي حفاظت براي عمومي سازي آگاه برنامه ‐ ) آب در بخش نيرو
 از برداري بهره نظامهاي اصالح مديريتي ، و اقتصادي و فني ابزارهاي بكارگيري و ها تعرفه نمودن شفاف و اصالح عمومي، آگاهيهاي سطح رتقايا  ‐)آب كشور منابع توسعه
  )  سياستهاي بخش آب مجمع تشخيص مصلحت  ٣بند ( بومي  و اجتماعي نهادهاي و طبيعي و انساني منابع هاي توانايي و استعدادها بر مبتني آب منابع

 شرب آب توزيع و تأمين نوين هاي سامانه ايجاد .١٠
  آب مديريت منابع فرابخشي سند ‐ )باال كيفيت با آب فاقد مناطق در بندي بسته آب و دوگانه سيستمهاي نظير( 
 آب مصرف و تأمين مديريت در هماهنگي و تقاضا و عرضه توأمان مديريت اعمال .١١
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  آب مديريت منابع فرابخشي سند ‐
  

  ) :راهکارها(شرح راهبردها و اقدامات    
  :١ كالن راهبرد
  برمبناي مديريت جامع حوزه هاي آبخيز سازماني آب ساختار  اصالح بخشي و انسجام
  : )راهکارها( اقدامات

    کشور مختلف بخشهاي در افزاييهم و هماهنگي ي ارتقا ، سياستگذاري .١
  مديريت نهادهاي ساختاري مرتبط با آب  حدود تعيين .٢
    مقررات آب و قوانين كردن روزآمد و سازي ساده سازي، يکپارچه اصالح، بازنگري، .٣
 آب كارائي شاخص ارتقاء و تقاضا هدف مديريت با آب ملي حسابداري ايجاد و كشور آب منابع تخصيص ساختار بهبود و اصالح .٤
  آب منابع کالن يزير برنامه و سياستگذاري علمي راهبردي به منظور هدايت شوراي تشکيل .٥
  )راهبرد آينده آب (کردن نقشه راه آب  اجرايي سياستگذاري براي الزم سازوکار طراحي .٦
 راهبردها و سياستها با متناسب ،تجهيزات و امكانات ها،زيرساخت سازيمتوازن و توسعه .٧
   سازمانهاي مردم نهاد و جوامع محلي   سهم و غيردولتي از طريق پوياسازي نقش بخش توانمندسازي .٨
    مالي سازوکارهاي تسهيل اي سازگار با توسعه و محيط زيست و هاي ملي و منطقه ها و پروژه طرح  اعتبارات كردن هدفمند .٩
  غيردولتي بخش گذاريسرمايه افزايش براي قانوني تسهيالت ايجاد .١٠
  آبريز هاي در حوضه به هم پيوسته مديريت رويكرد با آب بخش سازماني ساختار استقرار و ارتقاء .١١

  
  ٢ كالن راهبرد

      مسلط جامعه گفتمان به آن تبديل و توسعه فرهنگ ومعارف عمومي استفاده بهينه از آب 
  :)راهکارها(  اقدامات

 هاي ديني و فرهنگي آب با تکيه بر آموزه مصرف ةلمقو به زيستمحيطي نگاه تقويت .١
 از مدرسه تا جامعه  عموم سطح در  آبي کشور منابع عمومي  حفاظت از سازيفرهنگ .٢
 و احسن جدال بر مبتني علمي مناظرات و تفکر کانونهاي ، آزادانديشي كرسيهاي از طريق علمي پيرامون آب فضاي گسترش  .٣
  عالمانه؛ نقدپذيري

  اهداف پيشبرد براي ها رسانه ظرفيت از استفاده .٤
 پويا و فعال اي دبيرخانه تعيين با" کشور آب توسعه فرهنگي" کارگروه تشکيل .٥
   آب و راه اندازه شبکه تلويزيوني آب موضوعات به فهم عامه و ساده زبان با ملي رسانه هاي برنامه از مهمي بخش اختصاص .٦
 آب تخصصي موضوعات با عمومي هاي رسانه در علمي مناظرات اجراي و طراحي .٧
  

  ٣كالن راهبرد
    سامانه هاي آبخيز اولويت بخشي به حفاظت ، ذخيره و انباشت آب در آبخوانها و

  :)راهکارها(  اقدامات
 اي محض همچون سدسازي  پرهيز از تفکر سازه .١
 آب كيفي شاخص افزايش و زيرزميني هاي آب هسفر منفي بيالن كاهش هدف با آب تقاضاي و عرضه در تعادل بخشي و پايداري .٢
  اقليم تغيير از حاصل شرايط اقليم و با سازگار كشور آبريز هاي حوضه از برداري ه بهر و توسعه ريزي، برنامه نظام استقرار .٣
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 با همكاري با آبخيزداري شدة ريزي اقدامات برنامه انجام با آب منابع تغذيه و گياه خاك، حفاظت مؤثر مديريت امر در هماهنگي .٤
 يربط ذ نهاي سازما

  
  ٤كالن راهبرد

هاي  پايداري بلندمدت پيکرهبه منظور ها و چاالبهاي بياباني  ها ، تاالبها ، درياچه رودخانه(هاي زيست محيطي  استقرار نظام حقابه
  )آبي کشور 

هاي  ها، جزء مهمترين زيستگاه هاي بنا بر برخي از ويژگي تاالب. هاي مولد حيات و تنوع زيستي در جهان هستند ها از مهمترين بستر تاالب    
اي  روند و از تنوع زيستي فوق العاده هاي جهان به شمار مي ترين اكوسيستم ترين و پر بازده شوند و از غني حياط وحش هر كشور محسوب مي

بر اساس برآورد مركز نظارت و پايش محيط زيست جهاني، . هاي زراعي  است برابر زمين ٢٠٠ها و  برابر جنگل ١٠ها  ارزش اكولوژيكي تاالب. برخوردارند
) ١: ١٣٩٠  :مركز پژوهش هاي مجلس(شود  مي درصد از مساحت كره زمين را شامل ٦ميليون هكتار است كه تقريباً  ٥٧٠هاي جهان  وسعت تاالب

هاي مختلف بيولوژيكي، شيميايي و فيزيكي به  متاسفانه به دليل متعددي از قبيل كاهش حجم آب دراثر عوامل طبيعي و انساني، ورود آالينده
، و بخصوص عدم رعايت حقابه طبيعي بيها ، تغيير كاربري اراضي تاال هاي تاالبي و عدم رعايت حريم زيست محيطي و اكولوژيكي تاالب محيط
 . اند هاي كشور هم اكنون در معرض تهديدات جدي قرار گرفته تاالب

  :)راهکارها(  اقدامات 
 هاي آبي و اکوسيستم برقراري تعادل بين منافع ريستمحيطي و اجتماعي .١
 تعيين ظرفيت تحمل حوضه ها .٢
 براي تعيين استانداردهاابداع يک روش بومي و محلي از سوي مهندسان آب کشور  .٣
 الزام سدها به تامين و تضمين مقدار جريان آب تخصيصي به محيط زيست  .٤
 ها در قوانين زيستمحيطي و الزام دادگاههاي قضايي کشور به رسيدگي تصريح حقابه .٥
 اي و محلي هاي تخصصي منطقه طريق تشکيل کميتههاي آبي از  ماي نياز آبي اکوسيست ارزيابي دوره .٦
 همکاريهاي بين المللي و تبادل تجربياتارتقاء  .٧
 و كالبدي حهايطر در آب زيستمحيطي اجتماعي و امنيتي، سياسي، ذاتي، اقتصادي، كامل ارزش و آبي ظرفيتهاي نمودن منظور .٨

  سرزمين آمايش
  

  ٥كالن راهبرد
   )محيطى زيست و سياسى امنيتى، اقتصادى، از منظر(واقعي آب حفاظت و صيانت از ارزشهاي 

  :)راهکارها( اقدامات
 و سياسى امنيتى، اقتصادى، ارزش به وتوجه وري هبهر ارتقاء رويكرد با شده تمام هزينه براساس آب گذاري قيمت نظام استقرار .١

  آن مصرف و نگهدارى عرضه، استحصال، در تسريع با آب محيطى زيست
 مطالعه، در ه بردارانبهر مشاركت و و خارجي داخلي هاي سرمايه جذب بر تأكيد با مالي توان تقويت و مالي منابع به ع بخشي تنو .٢

  آبي حهايطر ه برداريبهر و اجرا
  )محصول ها و مناطق ،دشت تفكيك به( كشور در آب وري بهره اقتصادي هاي شاخص تدوين .٣
 آبريز حوضه و دشت ،اي هاي منطقه س مقيا در آب ذاتي قيمت تعيين .٤
  ....)برداري ،سرمايه گذاري و  بهره(بهداشت و نرخ دوم و سوم براي ساير مصارف  تعيين نرخ پايه آب براي شرب و .٥
  مجازي آب تجارت بحث به كافي توجه .٦
  شده صرفه جويي و مازاد آب) فروش و خريد تسهيالت( حفظ مكانيسمهاي و راهكارها ايجاد .٧
  موجود هاي و سياست قوانين صحيح و كامل اجراي در محلي و ملي شرايط با سازگار مديريتي ساختارهاي تعريف .٨
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  ٦كالن راهبرد
  كشاورزي از منظر کارايي و اثربخشي بخش در آب وري هبهر ارتقاء

  :)راهکارها( اقدامات
 مدرن هاي سيستم از استفاده در برداران بهره سازي و اقناع آبياري نوين شهايرو استفاده از نمودن الزامي .١
  سبز فضاي كشاورزي، صنعت و مصارف نامتعارف براي آبهاي از استفاده و بازچرخاني طرحهاي اجراي و هاي جامع برنامه تهيه .٢
 کنتوردارنمودن چاههاي آب کشاورزي .٣
  آبياري راندمان افزايش .٤
 بيشتر اقتصادي ارزش با محصوالت به آب تخصيص .٥
  خشكسالي بحران و ريسك مديريت براي كشاورزي محصوالت بيمه گسترش .٦
 محصولارتقاء راندمان  .٧
  هاي نو براي تامين و توليد انرژي استفاده از انرژي .٨
  

   ٧راهبرد کالن 
  هاي بومي و نوين ارتقاء نظام پژوهش و فناوري

  :)راهکارها( اقدامات
  آب منابع اي ه غيرساز و هاي ساز مديريت فرآيند در دانش مديريت ارتقاء و استقرار .١
  كاربردي پژوهشهاي گسترش و كشور در آب تخصصي و عمومي آموزش نظام ارتقاء .٢
 طريق از...  و ابرها باروري نوين روش يونيزاسيون جو، نظير هوايي و آب تحوالت مديريت و دانش به دستيابي جهت در ويژه تالش .٣

 خاص  پژوهشي و تحقيقاتي حهاي طر اجراي
 پيشگيري مديريت بر تكيه با و ذيربط كليه دستگاههاي مشاركت با سيالب و خشكسالي مديريت هاي برنامه اجراي و تهيه .٤

  .پذيرد انجام) ريسك(
  آبريز هاي حوضه در سطح آبخيزداري و سيالب مديريت جامع طرحهاي اجراي و جامع هاي برنامه تهيه .٥
  بحران مديريت و خشكساليها با مقابله هاي برنامه تدوين و تهيه .٦
 داده پردازش و اطالعات بانك مديريت و تشكيل .٧
 خشكسالي با مواجه هاي روش روي كافي بررسي و مطالعه .٨
 اي حوضه بين آب تخصيص هاي سياست جامع هاي بررسي .٩
  كليدي هاي فناوري پژوهش و آموزش تعميق و توسعه ‐  .١٠
  مصرف الگوي اصالح ويژه به برق و آب صنعت تخصصي هاي حوزه با مرتبط عمومي هاي آگاهي ارتقاء   .١١
  نوآوران از حمايت و مرتبط ابزارهاي و ها آموزش ها، نظام بکارگيري طريق از نوآوري و خالقيت بروز براي بسترسازي  .١٢
 )حقوقي و حقيقي( متخصصين و نخبگان خبرگان، شبکه توسعه   .١٣

  
  ٨راهبرد کالن 

   همجوار در حوزه آبهاي مشترک کشورهاي هاي فني و علمي با و همکاري اثرگذار و فعال تعامل
  :)راهکارها( اقدامات

  آن با متناسب حقوقي ساختارهاي و استقرار مشترك و مرزي آبريز هاي حوضه آبي منابع از بهينه ه برداريبهر و توسعه در اولويت .١



  بسمه تعالي    
 )16/4/93(جمع بندي جلسه هفتم

 

  
٨ 

 

 منابع ظرفيتهاي نمودن لحاظ با ذيربط بين المللي نهاي كنوانسيو چارچوب در آب مبادلة و حقوقي فني، مهاينظا توسعة و ايجاد   .٢
  آبي كشور امنيت توسعه راستاي در مجازي آب و آبي

  
   ٩راهبرد کالن 
   ) برداري ريزي، حفاظت و بهره در فرايند برنامه(کاربران آب و توان فني و مشارکتي ذينفعان و ارتقاء ظرفيت 

  :)راهکارها( اقدامات
  آب بخش در انساني منابع و مديريت توانمندسازي و توسعه آموزش، ظرفيت سازي، .١
   فرهنگي پايگاههاي عنوان به سازمانهاي غيردولتيتر جوامع محلي و  فعال نقش ايفاي .٢
 فرهنگي در زمينه آب؛ غني ذخاير از تجارب و برداري بهره و ،اجتماعي و ملي رسالتهاي ايفاي در همگاني مشارکت سطح ارتقاي .٣
 توسعة و ايجاد بر تأكيد با آبي تأسيسات منابع و از حفاظت و برداري هبهر اجرا، ريزي، برنامه فرآيند در نفعان ذي مشاركت ارتقاء .٤

 مردمي تشكلهاي و نهادها
  

  ١٠كالن راهبرد
  ايجاد سامانه ملي پايش ، ارزيابي و اثربخشي آب کشور

  
  :)راهکارها( اقدامات

  كيفي و كمي هاي جنبه از آب منابع از و حفاظت ه برداريبهر فرآيند كنترل و مصارف و منابع ارزيابي و پايش فراگير سامانه توسعه .١
 چرخه تكميل و همزمان اتمام بر تأكيد و منابع آب پيوسته به هم مديريت الزامات براساس آبي حهايطر بندي اولويت نظام استقرار .٢

  چندمنظوره حهايطر
  كشور آب منابع بر اقليمي تغييرات اثرات مديريت و پايش .٣
  و ذينفع مرتبط بخشهاي با تعامل در آب وري ه بهر سنجش نظام بازنگري و استقرار ارتقاء،   .٤
  آب بخش استراتژيك برنامه اساس بر عملكرد ارزيابي و پايش نظام استقرار و ارتقاء   .٥
 مديريت بر تأكيد با آب منابع و كيفيت كميت در نقصان از جلوگيري جهت بحران و) ريسك( خطرپذيري مديريت توسعة .٦
  اقليمي تغييرات و سيل خشكسالي،
  محيط زيست و حوضه خاك و آب منابع از كيفي حفاظت و پايش در سازماني بين هاي هماهنگي ايجاد .٧
 تدوين برنامه مديريت ريسک و هشدار آب .٨
  آب كنندگان مصرف فعاليت مديريت .٩
  آب منابع آلودگيهاي كنترل .١٠
  آب كيفي هاي شاخص ارتقا .١١
  خروجي پساب براي كيفي حفاظت ملي استانداردهاي رعايت به الزام .١٢

  
 


