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  پیشنهادي هاي برنامه

  بخش آب -وزارت نیرو 

 از منظر پارلمان بخش خصوصی 



ــی از  ــف یک ــای مختل ــران درحوزه ه ــا در ای ــن وزارتخانه ه ــیم کار بی ــوه تقس نح
چالش هــای مدیریــت بخــش عمومــی در ایــران اســت. موضوعاتــی ماننــد نحــوه 
اداره امــور آب، کشــاورزی، صنعــت و تجــارت و غیــره همــواره بحــث برانگیــز بــوده 
اســت. اغلــب متخصصــان، ریشــه پــاره ای از مســائل حــاد کنونــی را روشــن نبــودن 
دقیــق صالحیت هــا، اختیــارات و مســئولیت های وزارتخانه هــا و ســازمان های 
دولتــی می داننــد. از ایــن رو اگــر چــه عنــوان ایــن مجموعــه گزارش هــا بــر حســب 
وزارتخانه هــای موجــود انتخــاب شــده اســت امــا محتــوای آنهــا موضوعــات فــرا 
دســتگاهی را دربرمی گیــرد و انتظــار مــی رود وزرای پیشــنهادی بــرای حــل موضــوع 

ــد. ــه کنن ــی ارائ ــوق برنامه های ف
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  شناسنامه گزارش

  

  

  

  

  عنوان:

  زدهمیبخش آب در دولت س -رویوزارت ن يشنهادیبرنامه پ

  )ی(از منظر بخش خصوص
  گروه آب

  راحله ملکیانتهیه کننده: 

  اتاق هاي استانیکارگروه آب، کمیسیون هاي تخصصی اتاق ایران و با همکاري: 

  مهندس عباس کشاورز ناظر علمی:

  1400مرداد ماه  تاریخ انتشار:

  آبطبقه بندي موضوعی: 

  هاي آب، چالشآب، بحران آبهاي برنامه واژه هاي کلیدي:

  175تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوي (فرصت)، پالك  نشانی:
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  مقدمه  .1

دهه گذشته  5ها، تصمیمات و رویدادهاي گذاري، معلول سیاستزیستدر حوزه آب و محیط  شرایط نامطلوب کنونی

که ایجاد تعادل در باشد، به نحويمنابع آب می توجهی به ظرفیتو بیکشور در عرصه توسعه اقتصادي و اجتماعی 

در ابعاد مختلف مواجه  عرضه و تقاضاي آب براي کلیه مصارف و نیازهاي توسعه کشور را با چالش و مشکالت عمیقی

  ترین بحران کشور در حال حاضر تلقی نمود.توان بحران آب را مهمنموده است و می

موجب گسترش و شدت منازعات  بر سر دسترسی به منابع آب محدود، هانه چندان دور، رقابتبدون تردید در آینده 

طی محیهاي زیستاز طرف دیگر، بروز پدیده و شدههاي اجتماعی بر سر تقسیم و تسهیم آب در نقاط مختلف و تنش

قدام عمیق و گسترده ملی، گیري یک ااندیشی و درنگ در شکلدر صورت عدم چاره در کشور را تشدید خواهد نمود.

  شود.تري روبرو میاثرتر و با هزینه افزونراهکارهاي موجود کم

 هاي مهم بخشچالش مروري بر ،آنکنونی روند منابع آب و وضعیت پس از ارائه تصویري از سعی شده  نوشتاردر این 

  آب، راهکارهاي پیشنهادي از منظر اتاق ایران، بعنوان مشاور سه قوا و نماینده بخش خصوصی ارائه شود. 

  

 تصویري کلی از وضعیت آب در کشور .2

  

  شرح وضعیت  آیتم

هاي وضعیت آب

  سطحی کشور

  کاهش داشته است، درصد  17، حدود 90نسبت به نیمه اول دهه  50در نیمه اول دهه اگرچه میزان بارندگی

 42به  92درصدي (سه برابر کاهش بارندگی) از  50هاي سطحی طی این مدت با کاهش آبلیکن میزان روان

  .پیوست)-1(شکل  میلیارد مترمکعب کاهش داشته است
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  منابع آب زیرزمینی

 هاي تعداد چاههاي اخیر با افزایش که متأسفانه طی سالهاي بین نسلی است هاي زیرزمینی از ظرفیتآب

 848به  51-52هزار حلقه در سال  47از حدود  هاي غیرمجاز، ، بخصوص چاهبرداري (عمیق و نیمه عمیق)بهره

 134به حدود  51-52میلیارد مترمکعب در سال  4,6، میزان اضافه برداشت تجمعی از 97-96هزار حلقه در سال 

مکعب  میلیارد متر 5,5م مخزن سالیانه به حدود کسري حج پیوست).-2میلیارد مترمکعب رسیده است (شکل 

-8لذا الزم است میزان برداشت فعلی ساالنه حداقل  باشد.ترین تهدید پایداري سرزمین میرسیده است که بزرگ

  میلیارد متر مکعب از میزان برداشت فعلی کمتر باشد. 10

  پیوست). -3(شکل  و ممنوعه بحرانی است دشت آن ممنوعه 409دشت کشور،  606از  

 میلیون  4/1085هاي خراسان رضوي (ترتیب مربوط به استانهاي ممنوعه بهبیشترین کسري حجم مخزن دشت

میلیون  2/333میلیون مترمکعب)، قزوین ( 3/551فارس ( میلیون مترمکعب)، 4/813، کرمان (مترمکعب)

 .باشدن مترمکعب) میمیلیو 3/296میلیون مترمکعب) و یزد ( 3/320مترمکعب)، اصفهان (

 رونشست در دشت پدیده فرونشت آبخوان شده است. میزان فبه بروز  منجرهاي زیرزمینی، رویه آببرداشت بی

سانتی متر در سال گزارش شده است. نرخ فرونشست  24و  25، 25، 30رفسنجان، زرند، مشهد و قزوین به میزان

هاي جدید این میزان را در سانتیمتر بر سال بوده که برداشت 17شهریار حدود  -زمین در محدوده دشت تهران 

منطقه جنوب و جنوب غربی دهد. تیمتر بر سال نشان میسان 36و  24به ترتیب حدود  1395و  1390هاي سال

نشست زمین بر اثر برداشت آب  تهران یکی از مناطق بسیار مهم است که فرونشست در آن گزارش شده است.

 توان از تهدیدهاي امنیت کشور دانست.زیرزمینی را می

 یرزمینی و کاهش سطح ایستابی هاي زرویه برداشت منابع آبهاي زیرزمینی یکی از عوارض افزایش بیشوري آب

محیطی، کاهش محصوالت و اثرات اقتصادي و اجتماعی در صورت هاي زیستتواند منجر به خسارتکه میاست 

  کاربرد در آبیاري شود. 

  

سرانه منابع روند 

آب تجدیدپذیر و 

  شاخص برداشت آن

 در ایران روند کاهشی شاخص سرانه منابع آب ،بدلیل افزایش سریع جمعیت و کاهش میزان منابع آب تجدیدپذیر 

-4(شکل  است براي هر نفر در سال مترمکعب 1000 حدودداشته است. این مقدار در حال حاضر در کشور 

 پیوست).

  در شرایط تنش آبی وارد شده است. هم  المللیبینشاخص ، وضعیت ایران در سطح ملی بر اساس 70از اواخر دهه

  وضعیت به کمبود آب نزدیک شده است. صاین شاخاکنون بر اساس 

 درصد  86 حدودآخرین بیالن منابع آب  با توجه بهقدار شاخص برداشت آب نسبت به میزان آب تجدیدپذیر، م

   قرار دارد.شرایط تنش آبی  و بر این اساس، کشور درباشد می

شرایط زیست 

  و اجتماعی محیطی

 محیطیهاي زیستعدم تحویل حقابه رواناب ودر اثر کاهش ها ناپایداري اکوسیستم 

 بروز پدیده ریزگردها 

 آلودگی گسترده منابع آب 

 اعتراضات مدنیو  بروز تعارضات اجتماعیهاي اجتماعی، افزایش گسترده تنش  
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  مهم آب کشورها و تهدیدهاي چالش .3

 عمده محصوالت آب وريبهره: هاي مصرفوري فیزیکی و اقتصادي آب در کلیه بخشبودن بهرهپایین -1

هاي مدر سیست باشد.می کمتر آنها جهانی میانگین از ایران، در برنج و پنبه اي،دانه ذرت گندم، قبیل از کشاورزي

، بدلیل در صنعتدرصد از آب مصرفی در بخش شرب نیز آب بحساب نیامده است.  25حدود  نیز، توزیع آب شهري

نیروگاه حرارتی، معدن (آهن و فوالد)، تولید کاغذ، بر (مانند هاي جدید در صنایع پرآبعدم استفاده از تکنولوژي

و مصرف آب به ازاي تولید واحد  کموري آب کننده، بهرههاي خنکمنسوجات و صنعت پتروشیمی) و بویژه در برج

  .باال است

بخشی هاي زیرزمینی (عدم توجه به تعادلبخصوص در بخش آب )،منابع و مصارفعرضه و تقاضا (عدم تعادل  -2

 هاي زیرزمینی) آب

 محیطیعدم نگرش آب بعنوان نهاده بین بخشیِ اقتصادي، اجتماعی و زیست -3

- پاسخ بودن تصمیمات،شفافآب در کشور از نظر: اثربخشی (مدیریت : تدبیر کشورمدیریت تدبیر نامناسب آب  -4

اعتماد و مشارکت (پایش و ها، سطوح و مقیاس)، ها و وظایف، ظرفیت، انسجام و همسویی سیاستنقشگویی، 

در گذاري) کارایی (خالقیت، مقررات، داده و اطالعات و سرمایه عادل و مساوات، مشارکت و شفافیت) وارزیابی، ت

م و عد عدم توجه به مدیریت بهم پیوسته منابع آب بر اساس حوضه آبریزشرایط  مناسبی قرار ندارد. همچنین 

آب  مدیریتهاي دیگر نظام تدبیر از چالشسیستم آب، خاك، گیاه و اقلیم جامع و یکپارچه مدیریتی به رویکرد 

 باشد.می

 هايگیري و اجرا بین بخشاختالفاتی در حوزه تصمیمهاي مختلف مرتبط با آب: عدم هماهنگی بین بخش -5

 گیرد. صورت نمی مختلف آب وجود دارد و در زمینه رفع آنها نیز تالشی از طریق بررسی و انجام مطالعات

یت و تمرکز نامناسب جمع توسعه نامناسب صنایع و استقرار جمعیت: استقرار جمعیتو توزیع نامناسب  توسعه -6

موجب عدم تناسب بین عرضه ظرفیت پایین منابع آب تجدیدپذیر،  با بویژه در شهرها و بخصوص در کالن شهرها

 و تقاضاي آب و ایجاد بحران در مدیریت و تأمین منابع آب شهري شده است. 
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سی  -7 ــتمرار کافی ناپایداري آب: هاي مرزيدر آبضعف دیپلما ــور، نگرانی از عدم اس ــرق کش هاي مرزي ش

شنودي و اعتراض شمال غرب، ناخ شور در مهرودخانه مرزي  هاي مرزي، ار آبهاي دولت عراق از اقدامات ک

 باشد.هاي مرزي میشمار توسط ترکیه و ... از شواهد ضعف در دیپلماسی در مدیریت آباحداث سدهاي بی

 سالی،خشک بروز تغییرات اقلیم و : تغییر اقلیم و وقایع حدي و عدم وجود برنامه ملی سازگاري با این وقایع -8

 اهشک گیاهان، آبی نیاز افزایش اقتصادي، رشد کاهش پذیر، تجدید آب منابع بر مضاعف فشار اعمال سبب

هان عملکرد یا تادن خطر به زراعی، گ یت اف هاجرت یافتن فزونی و قحطی و فقر افزایش غذایی، امن  از م

  .گرددمی شهرها به روستاها

ستقرار نگرش دولتی به مدیریت آب و تکیه بر منابع دولت -9 شارکت ا ستفاده از ظرفیت ها و م اي هو عدم ا

هاي بخش آب، اصالح رویکردهاي مدیریتی حضور بخش خصوصی در فعالیت :بخش خصوصی در بخش آب

توان در افزایش هاي آب را میهاي حضور بخش خصوصی در حوزه فعالیترا به دنبال خواهد داشت. ضرورت

ر بخش آب هاي نیمه تمام، رونق فضاي کسب و کار دوري و کارایی بخش آب، کمک به ساماندهی طرحبهره

 کردن مدیریت بخش آب دانست. ها، اقتصاديگذاريو توسعه سرمایه

صی و ذي -10 صو شارکت بخش خ سایی در م ست وجود با: نفعان در نظام مدیریت آبنار کلی نظام  يها سیا

ــرف  ــارکت مردمی در کلیه امور و با در نظر گرفتن اینکه مص ــتفاده از مش ــالمی ایران مبنی بر اس جمهوري اس

نفعان بصورت مناسبی در کشور مشارکت ذي .هستندو صاحبان صنایع که همانا کشاورزان  آبکنندگان اصلی 

  عملیاتی نشده است.

شوراي -11 شی  شرایط فعلی : عالی آبعدم  اقتدار و اثربخ ش عالیيشورادر  سبی  یآب اقتدار و اثربخ در منا

شور آب  تیریمد شکیل آن،. انداردک صلی ت شورا از هدف ا سلیقه نحراف  ها با جایگاه و کارکرد اي دولتبرخورد 

ضویت نمایندگانی از دیگر بخش ،شورا ضائیهجامعه غیر از قوه مجریه ( هاي حاکمیتیعدم ع ه قو ،از جمله قوه ق

صینه، مقن صو سمن نهادهاي مدنی ،بخش خ شورا هاي علمی و غیره)ها، انجمنو  ضعف د در  بیرخانه و عدم و 

  .دباشمیاز نقاط ضعف آن نامه مرتبط براي آن امتدوین سازوکار و نظ

 منابع آبدقیق و بروز  توجه به پایش عدم -12
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   پیشنهاديهاي برنامه رئوس .4

هاي به منظور رفع چالشهمچنین، راهکارهاي اصلی و اثرگذار را باید خارج از بخش آب جستجو کرد. بسیاري از 

ها و بکارگیري ابزارها و تجهیزات مناسب نیاز است. در ادامه ها و دستگاهموجود، عزم و اراده ملی، هماهنگی بین ارگان

  اشاره شده است.به ارائه راهکارهاي موجود 

با بکارگیري در بخش کشاورزي  هاي مصرف.وري در مصرف آب در کلیه بخشبهرهتمرکز بر افزایش  -1

فصل کشت از فصول گرم به فصول با جابجایی راهکارهایی مانند: معرفی گیاهان با طول دوره رشد کمتر، 

ال اعم، ايتوسعه کشت گلخانه، کشت نشایی، درجه حرارت کمتر و استفاده از آب باران (چغندرقند پاییزه)

پذیر امکانخش خصوصی مشارکت ب وري بابهرهافزایش  ...،) و Precision Agricultureکشاورزي دقیق (

 است.

 تعادل عرضه و تقاضاي منابع آببخشی مطلق به اولویت -2

در حال فرسایش و اضمحالل و تمرکز بر بهبود وضعیت بسیار اسفناك کاهش  هاي زیرزمینیآببخشی تعادل -3

 هاي زیرزمینی حجم مخازن آب

سازي و تمرکز وظایف دولت به امور تمرکز خاص به کاهش و حذف مداخالت دولت و حمایت از خصوصی -4

 حاکمیتی آب

ها، ایجاد شفافیت، ها و وظایف، انسجام سیاستکردن نقشمناسب آب از طریق: شفاف نظام تدبیر استقرار -5

گیري مبتنی بر مشارکت واقعی و فراگیر مردم، تصمیماستقرار نظام و برقراري عدالت و مساوات  پاسخگویی،

 برداري آبگذاري، اجرا و بهرههاي اجتماعی از مرحله سیاستهاي غیردولتی و سرمایهذینفعان، بخش

 باشد.می اي که از اصول اصلی مدیریت بهم پیوسته منابع آببکارگیري رویکرد مدیریت حوضه -6

هاي مختلف (با تغییر ور از آن در بخشریزي در هر بخش و استفاده بهرهتحویل آب بر اساس آب قابل برنامه -7

، اعمال مدیریت، ارتقاي کنندههاي مصرفدر کلیه بخش تکنولوژي، انتخاب هوشمندانه گیاه، بازچرخانی آب

اي هبه منظور پایداري سرزمین و تخصیص آب بخشو ...) جداسازي مصارف آب بر اساس کیفیت سطح دانش، 

 ریزي و اولویت شرب ی با رعایت آب قابل برنامهمصرف
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 هاي مرزي مشتركسازي دیپلماسی خارجی بمنظور تعادل در استیفاي حقوق آبفعال -8

 و اقلیمیبا توجه به گذشت زمان و تغییرات  ن آب و نظارت دقیق بر اجراي آنها،اصالح و بازنگري در قوانی -9

  ئل جدید در خصوص مدیریت آب کشورمسا

و یا ناکارآمدي جذب دولتی آن و همچنین بازگشت  رفت از شرایط نامطلوبِ عدم امکان جذب سرمایهبرون   -10

 "هاي تأمین آبتوسعه فیزیکی ظرفیت"از  هارویکردتغییر  :از طریق راهکارهایی مانند سرمایه در بخش آب

هاي جدید از طریق ي از طرحبردارمطالعه، اجرا و بهره؛ "مدیریت تخصیص و تأمین پایدار و با کیفیت آب"به 

با حضور  ژهیبه و یخارجمشترك داخلی،  يگذارهیسرماجلب )؛ PPPمشارکت بخش خصوصی و دولتی (

دار، روش سرمایههاي اولویتلیست طرح ؛ تهیهو متوسط هاي کوچکاهبه بنگ توجه؛ یالمللنیب یمال ينهادها

گذاران بخش خصوصی با پنجره واحد حمایت از سرمایهمورد نظر و مزایاي جانبی هر طرح؛ تشکیل  گذاري

گذاران هاي قانونی قابل تخصیص به سرمایهتدوین مشوقمستقل در هر استان و  کمک بخش خصوصی به طور

 هاي آبی در طرح

ویی، گشفافیّت و پاسخ تهیه و اجراي سازوکار ارتقاي عالی آب از طریق:شوراي سازي و افزایش اثربخشیفعال  -11

، قوه مقننه ،از جمله قوه قضائیهجامعه غیر از قوه مجریه ( هاي حاکمیتیعضویت نمایندگانی از دیگر بخش

شورا در  هتغییر جایگاه دبیرخان، در شورا هاي علمی و غیره)ها، انجمنو سمن نهادهاي مدنی ،بخش خصوصی

 مرتبط براي آن نامه نهادي مانند معاونت اول ریاست جمهوري و تدوین سازوکار و نظام

ند هاي هوشمهاي پایه منابع و مصارف آب بر اساس کاربرد روشتولید دادهنظام دقیق، هوشمند و بروز استقرار  -12

 و استقرار سامانه ملی حسابداري آب و در راستاي استاندارد ملّی

ارومیه، سدگتوند و محیطی بزرگ کشور: دریاچه هاي زیستهاي ویژه براي کنترل بحرانتهیه و تدوین طرح  -13

 هاي زیرزمینی و اولویت خاص در اجراي آنهابحران آب

محیطی و مصرف آنها براي: کشت با رعایت مالحظات زیست هاي شور و لب شورآببرداري اقتصادي از بهره   -14

 پروري، پرورش ماهی در قفس، تولید جلبک و ...کینوا، آبزي
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  تغییرات میزان رواناب متناظر با بارش (شرکت مدیریت منابع آب کشور) -1شکل 

  

  کاهش تجمعی حجم مخزن ساالنه آبخوان هاي زیرزمینی کشور (شرکت مدیریت منابع آب کشور) -2شکل 
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  1397تا  1345روند افزایش تعداد محدوده هاي مطالعاتی (دشت) بحرانی ازسال  -3شکل 

  

  

 

  (شرکت مدیریت منابع آب کشور) 1395تا  1349سرانه آب تجدیدپذیر از سال  تغییرات میزان -4شکل 
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