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 مقدمه )شرح مساله(

باشد. براي نيل به در هر کشوري براي رسيدن به توسعه پايدار، فرايند ارزيابي و مديريت جامع منابع آب حياتي مي

مشارکت  گزارش کميته فني نابرب ست.اي از ابعاد و ارکان مديريت جامع ضروري امديريت موثر منابع آب، درک گسترده

برداري هماهنگ منابع آب، حفاظت، توسعه و بهرهيندي است که به آفرمديريت جامع منابع آب  ،(9222ب )جهاني آ

اي عادالنه بدون به خطر شيوه به منظور به حداکثر رساندن رفاه اقتصادي و اجتماعيبه وابستهمنابع  ساير زمين وسر

 ميزان تطابق و ارزيابي تحليل و تجزيه در اين تحقيق کند.هاي حياتي کمک شاياني مياکوسيستمانداختن پايداري 

المللي مربوط به مديريت اصول بين واروپا  آب اتحاديه دستورالعملاصول  اصول طرح جامع منابع آب کشور ايران با

ها و تهديدهاي قوت و ضعف و فرصت جهاني صورت گرفت. سپس نقاط هايمنابع آب مورد اجماع در کنفرانس جامع

است.  يترين موضوعات مطرح امروز. دسترسي به آب شيرين و تميز يکي از مهمبررسي شد طرح جامع منابع آب ايران

ها، رودخانه ه شدنشود و از طرف ديگر آلودمنظور جايگزيني آنچه مصرف ميبه باز يک طرف افزايش تقاضا براي آ

برداري بهينه از لذا بهره .تبديل خواهد کرد شوندهتشديدع آب، اين موضوع را در آينده به بحراني ها و ساير منابدرياچه

ها . بررسيشوندمحسوب ميمنابع تجديدشونده از ارکان اصلي توسعه ساير منابع آب و جلوگيري از آلودگي منابع آب و 

هاي گوناگوني در و در حال حاضر مشکالت و نارسايي دهد که استفاده و مديريت منابع آبي کشور مطلوب نبودهنشان مي

مديريت استراتژيک منابع آب اهميت  و ريزيلذا با گذشت زمان، آنچه که در طرح .گردداين خصوص مشاهده مي

 نحوي است که با نگرشي جامع به مجموعه نيازها وريزي و تخصيص آب بهبرداري، برنامهيابد، اداره نظام اجرايي، بهرهمي

را در  متوازنيو  مناسبهاي اقتصادي و اجتماعي بتواند نقش بخش درملي  اي، ملي و فرا، منطقهمحليامکانات در سطح 

  توسعه ملي ايفا نمايد.

 

 هاترین یافتهمهم

 هيگ،) آب جهاني اجالس دومين ،(9119 دوبلين،) زيست محيط و آب الملليبين کنفرانس حاصل از اصول

( WSSD) سرزمين پايدار توسعه براي سران اجالس ،(9229 بن،) شيرين آب الملليبين کنفرانس ،(9222

  .شد مقايسه کشور آب منابع جامع طرح ولاص با اروپا اتحاديه آب دستورالعمل و( 9229 ژوهانسبورگ،)

طرح جامع منابع آب کشور که  استاين در حالي  باشد.قابل تشخيص ميتفاوت اساسي  نتايج نشان داد که هفت

اين هفت اختالف شامل  .سازي شده است و منابع مالي و انساني با ارزشي در اين زمينه صرف شده استپنج بار بهنگام

مديريت سازي، ترين سطوح تصميمها تا پايينپذيريقوانين و مقررات منابع آب، توسعه مسئوليت توجه به نقش زنان،

 تفاوت باشد. هفتمحور، تمرکز بر فقرزدايي، مشارکت ذينفعان، تمرکززدايي و مشارکت بخش خصوصي مي -انسان

کشور به آنها در  آب منابع جامع شوند که در طرحمي محسوب آب جامع منابع جهاني مديريت اساسي اصول از مذکور

  حد شايسته پرداخته نشده است.
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 فرضيات تحقيق

  .است برخوردار جامع مديريت ديدگاه از الزم قلمروهاي و عناصر و ابعاد از آب منابع جامع طرح گزارش 
 

 .است شده ذکر تفصيلي و شفاف صورتبه آب منابع طرح جامع گزارش تهيه در بازخورد اخذ و تدوين فرآيند 
 

 تامين، در مختلف سني و جنسيتي هايگروه نقش تنگرف نظر در براي راهنما آب، خطوط منابع جامع طرح در 

 .است شده ارائه مشخص طور به آبي منابع از حفاظت و مديريت
 

 .است شده ارائه مشخص طوربه آب منابع جامع طرح در خصوصي بخش نمودن مندقاعده و تشويق براي راهنما خطوط 
 

 آب منابع جامع طرح در زيست محيط و گيخان کشاورزي، صنعت، هايبخش کردن هماهنگ براي راهنما خطوط 

 .است شده ارائه مشخص طوربه
 

 مشخص طوربه آب منابع جامع طرح در آب از کنندگاناستفاده و محلي جوامع فعال مشارکت براي راهنما خطوط 

 .است شده ارائه
 

  .است شده تمرکز مشخص طوربه آب منابع جامع طرح در فقر مسئله بر 
 

 .است شده پرداخته مشخص طوربه آب منابع جامع طرح در محور - انسان مديريت و محور - فن مديريت تلفيق بر 
 

 .است شده ارائه آب منابع جامع طرح در مناسب سطح ترينپايين تا مسـئوليت توزيع براي استاندارد راهنماي خطوط 
 

 .است شده ارائه آب منابع جامع طرح در مشخص طوربه آب منابع مديريت در پژوهيآينده چارچوب 
 

 .است شده ديده مشخص طوربه محيطي منابع جامع هايطرح ساير با سيستمي آب ارتباط منابع جامع طرح در 
 

 .است شده لحاظ آب منابع جامع طرح در مشخص طوربه الملليبين هايکنوانسيون الزامات و باالدستي اسناد با ارتباط 
 

 .است شده تهيه الزم جزئيات با موجود خدمات شرح اساس بر آب منابع جامع طرح گزارش مختلف هايبخش 

 

 اهداف تحقيق

 براي کاربردي پيشنهادهاي ارائه و کشور آب منابع جامع طرح تهديدهاي و هافرصت ضعف، و قوت نقاط شناسايي 

  .ملي سطح در آتي جامع مطالعات انجام يا و موجود جامع مطالعات تقويت
 

 ها.شباهت و هاتفاوت شناسايي و اروپا آب اتحاديه دستورالعمل اصول با کشور آب منابع جامع طرح اصول مقايسه 
 

 .مورد بررسي آب در طرح منابع جامع مديريت زمينه در جهاني هايکنفرانس توافق مورد اصول اعمال ميزان بررسي 
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 (مستندات سایر و هاجدول ها،شکل بر مشتمل) تکميلی اطالعات

 در آب منابع مديريت هماهنگي و بهبود منظوربه سازيکشور با پنج بار بهنگام آب منابع جامع طرح چه اگر

جهاني نظير  هايدستورالعمل با حال اين با است، شده طراحي ملي سطح و در کشور اصلي گانهشش هايحوزه

 ،(هيگ) وزراء اجالس و آب جهاني اجالس دومين ،(دوبلين اصول) زيست محيط و آب الملليبين کنفرانس

 آب دستورالعمل و( WSSD) سرزمين پايدار توسعه براي سران اجالس ،(بن) شيرين آب الملليبين کنفرانس

  .است هاي اساسيطور مشخص داراي تفاوتاروپا به اتحاديه

 

 اهميت موضوع

 متنوع مصارف براي مناسب آب تأمين مختلف، هايبخش نياز تشديد و کشور آب منابع محدوديت به توجه با

ستا در اين را .شودمي محسوب پايدار توسعه اهداف به رسيدن راستاي در کشور هايچالش تريناصلي از يکي

استفاده بهينه از منابع آب،  و نيز هااز آلودگي منابع آب و کنترل آالينده پيشگيريهاي سياست اجراي همسو با

هاي شهري، صنعتي و کشاورزي قوانين و مقررات حفاظت از منابع آب، پااليش و استفاده مجدد از پساب اعمال

تدوين نقشه راه،  .آينده مورد توجه قرار گيرد هده بايستي درهاي شور جهت مصارف مناسب و شيرين کردن آب

ها و موانع تغيير و بهبود مديريت کنوني منابع آب، ها و ابزارهاي موجود و نيز شناخت چالشتجزيه و تحليل فرصت

 مديريت لزوم طبيعت، کنوني، وضعيت در آينده موثر واقع شود. هايافقسازي وضعيت موجود و تواند در شفافمي

 قبيل از موضوعاتي با شدن مواجه با الزام اين. زندمي فرياد را ايرودخانه هايحوزه در جامع رويکرد با بآ منابع

 اينکه به توجه با. گرددمي شديدتر آب منابع کيفيت کاهش و تقاضا افزونروز افزايش آبي، منابع شديد محدوديت

در زمينه منابع آب  جهاني توافق مورد اصول با آن بيارزيا است، شده اجرا و مطالعه کشور در آب منابع جامع طرح

 است. ضروري
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 و جهانی مرتبط هايپيشنهاد شده در کنفرانس اصول با کشور آب منابع جامع طرح تطابق اصول

 اروپا اتحادیه آب دستورالعمل
 

  شیرین منابع آب مدیریت جامع

 طوربه بايستي که است پذيرآسيب و محدود ضروري، منبع يک شيرين آب که داردمي بيان دوبلين اول اصل

خاص  طوربه کشور آب منابع جامع طرح در آب پيوسته هم به مديريت اعمال لزوم. شود مديريت يکپارچه و جامع

 در بينيپيش و گرفته قرار بررسي مورد شيرين آب مصرف و برداشت همچنين ميزان است. قرار گرفته اشاره مورد

 .است شده انجام نيز آينده مورد

 

 شده تمام قیمت با اقتصادی کاالی یک عنوانبه آب

 منابع پايدار مصرف و عادالنه تخصيص به دستيابي اصلي محور اقتصادي، کاالي يک عنوانبه آب گرفتن نظر در

 اقتصادي منبع يک عنوانبه بايد و بوده اقتصادي ارزش داراي آب که داردمي بيان دوبلين چهارم اصل. باشدمي آب

 شده بيان خوبي به آب منابع جامع طرح در مهم اصل اين. گيرد قرار توجه مورد عدالت يارهايمع گرفتن نظر در با

 آب شده تمام قيمت کشور آب منابع جامع طرح در. است ناقص همچنان عدالت اجراي به مربوط بخش البته. است

 حساب نامتعارف هايآب و غيرمصرفي شرب، صنعتي، کشاورزي، هايبخش تمام در اقتصادي کاالي يک عنوانبه

 .است شده

 

 IWRM  های طرح توسعه

 راستا اين در. دهدمي سوق آب منابع جامع مديريت سمتبه را کشورها سران آب، منابع به روزافزون نياز

( 9229) زمين پايدار توسعه براي سران اجالس کنفرانس دوم و اول اصل. است نياز مورد IWRM هايطرح توسعه

 و توسعه و جهان ايرودخانه و آبخيز هايحوزه عمده براي 9222 سال تا IWRM و آب کارايي ايهطرح توسعه به

 اين خوشبختانه. دارد اشاره IWRM به مربوط هايبرنامه اجراي و ايمنطقه و ملي هايطرح و راهبردها اجراي

 اجرا کشور در هاييطرح حاضر حال در کهطوريبه است، شدن نهادينه حال در مرور به کشور مسئولين بين اصل

 .است تدوين حال در يا و شده

 

 هاآن مدیریت و زیرزمینی و سطحی هایآب متقابل ارتباط

 جامع مديريت و زيرزميني و سطحي هايآب متقابل ارتباط به اروپا آب اتحاديه دستورالعمل سوم و اول اصل

  و کمي صورتبه هم را زيرزميني و سطحي هايآب بين هماهنگي کشور آب منابع جامع طرح. دارد اشاره هاآن

  .است کرده بررسي جامع و کامل طور به کيفي صورتبه هم
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 آبی مختلف هایبخش بین یکپارچگی

 رويکرد يک. گرددمي اجرا و تدوين مختلف هايبخش بين يکپارچگي ايجاد منظور به آب منابع جامع مديريت

 حفاظت و زيستي منابع آب، سرزمين، جامع مديريت به دستيابي گيرد ونظر مي را در هابخش تمام جامع، نياز آبي

شامل  بخش آبي شش کشور آب منابع جامع کند. طرحاي را حمايت ميدر سطوح ملي و منطقه هااکوسيستم از

 هم به صورتبه را زيستي نياز محيط و غيرمتعارف هايآب غيرمصرفي، هايآب کشاورزي، صنعتي، مصارف خانگي،

. است کرده تاکيد آبي مختلف هايبخش بين تلفيقي رويکرد يک از استفاده لزوم بر است و گرفته نظر در پيوسته

ناشي از رشد  (انرژي شيالت، آبي، برق نيروي غذا، براي) آب تقاضاي افزايش تامين براي طرح آن در همچنين

 .دارد دستورالعملي وجود آبياري و صنايع در آب با مرتبط کارآمد هايفناوري بهبود از طريق جمعيت،

 نيز جهاني توافق مورد شده و گرفته نظر در کشور آب منابع جامع طرح در که اصولي بندي،جمع يک در

  :شودمي ارائه 9 شکل در که است مورد پنج شوندمحسوب مي

 

 
 

 . کشور آب منابع جامع در طرح شدهریزی منابع آب لحاظ مورد توافق جهانی در ارتباط با برنامه اصول -9شکل 

 

 اصول اجراي براي که مواردي از تعدادي که کرد اظهار توانمي کشور آب منابع جامع طرح عمومي ارزيابي با

IWRM شيالت فرامرزي و هايآب مديريت همچون مواردي. است شده لحاظ طرح اين در هستند ضروري بسيار 

   .هستند تاکيد مورد طرح اين دماتخ شرح در نيز آبزيان پرورش و تکثير و
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 طرح با اروپا آب اتحادیه دستورالعمل و المللیبين هايکنفرانس توافق مورد اصول بين شکاف

 کشور آب منابع جامع
 

 زنان نقش به توجه

 آبي هايپروژه اجراي و گيريتصميم آب، مديريت در آنها مشارکت و زنان نقش بر کشور آب منابع جامع طرح

 بر شده ريزيطور برنامهبه طرح اين که گفت توانمي چنين پس. ندارد تاکيد عملياتي و مشخص شکل به وطهمرب

 .است نپرداخته کفايت حد در جنسيتي هايگروه همه نقش افزايش

 

 خصوصی بخش مشارکت و تمرکززدایی

 عبارتبه. است هشد محدود توجه کشور آب منابع جامع طرح در خصوصي بخش مشارکت و تمرکززدايي به

 اختيار در خصوصي گذاريسرمايه و تمرکززدايي ترويج خصوص در مشخص اجرايي راهکارهاي طرح اين ديگر

 .گذاردنمي

 

 ذینفع افراد مشارکت

 کرده ارائه را آن فوايد و ذينفع افراد مشارکت جلب براي رهنمودهايي هر چند کشور آب منابع جامع طرح

در اين راستا، . باشدمي زمينه اين در مناسب اجرايي راهکارهاي بر کافي تمرکز و تاکيد فاقد حال اين با ولي است،

 عنوان يکي از گام هاي اوليه ضرورت دارد.تجزيه و تحليل ذينفعان به

 

 فقرزدایی بر تمرکز

 اصيخ راهکار گونههيچ. ندارد فقر کاهش هايسياست با واضحي ارتباط گونههيچ کشور آب منابع جامع طرح

 عنوانبه کشاورزي که چرا ندارد، وجود آبي هايسياست در کشاورزي بخش مشارکت براي کشور آب جامع طرح در

 .باشدمي نظر مد فقر کاهش عوامل از يکي

 

 محور انسان مدیریت

 چند هر( ايسازه برهزينه اقدامات) شودمي محور فناوري مديريت بهبود موجب کشور آب منابع جامع طرح

 فناوري به تنها آب منابع کارآمد و بهتر مديريت حال، اين با. است مهم آب منابع توسعه براي فناوري اراتابتک

 آب جامع طرح در متاسفانه. کرد تاکيد( محور فناوري و محور انسان) آب تلفيقي مديريت بر بايستي. ندارد بستگي

  .است خالي محور انسان مديريت جاي کشور
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 سازیسطوح تصمیم ترینپایین تا هایریپذمسئولیت توسعه

 ارائه منظورها، بهمسئوليت تفويض براي )تشکيالتي و قانون( مناسب ترتيبات کشور، آب منابع جامع طرح

 .است نگرفته نظر در را گيريتصميم سطح ترينپايين تا آب خدمات

 

 آب منابع مقررات و قوانین

 از ديگر يکي بنابراين. ندارد تاکيد آب ملي مقررات و قوانين رسانيبروز و اصالح بر کشور آب منابع جامع طرح

ملي در ارتباط با آب با توجه به  ضرورت اصالح قوانين نگرفتن نظر در آب منابع جامع طرح اساسي هايضعف

 .است نيازهاي مستحدثه

 از هاآن و پرداختن به توجه لزوم ولي نشده، گرفته نظر در کشور آب منابع جامع طرح در که اصولي بنابراين

 . است شده ارائه 9 شکل در که است مورد هفت باشدمي جهاني هايکنفرانس توافق موارد جمله

 

 
 

 . طرح جامع منابع آب کشورنادیده گرفته شده در  ریزی منابع آبدر زمینه برنامه المللیمورد توافق بین هفت اصل -9شکل 

 

 


