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 مقدمه -1-1

 از آب ی بعمنا به روزافزون نیاز و جمعیت رشد زیرزمینی، آب منابع به کشور ناطقم اغلب شدید وابستگی

 گ ر،دی ط رف از اخی ر س الیان در خشکس الی پدیده وقوع و ایران جغرافیایی و اقلیمی وضعیت و طرف یک

 راخی هایدهه در آب منابع کیفی و کمی حریم رعایت عدم و آب منابع از رویهبی برداشت تا گردیده موجب

 و دسترس رد آب منابع از بسیاری کهنحوی به گردد؛ حیاتی منابع این هب ناپذیریجبران صدمات ایجاد باعث

های انسانی در طبیعت و عالوه بر عوامل فوق، دخالت است. گرفته قرار خطر معرض در یا و نابود استراتژیک

پیوستگی منابع آب سطحی و همت، بهزیسرفتن اصول پایداری محیطهای توسعه، بدون در نظر گاجرای طرح

ت. زیرزمینی و حفاظت از منابع آب و خاک، در برخی از مناطق کشور موج ب تش دید بح ران گردی ده اس 

 و توس عه ممنوعی ت اع الم به نسبت آب عادالنه توزیع قانون 4 هماد مفاد اساس بر نیرو وزارت حاضر درحال

 است. نموده اقدام کشور دشت 609 از دشت 409 حدود هایآبخوان از برداریبهره

 یلیاردم 130 بلندمدت متوسط از کشور ریدپذیتجد آب کل میزان ،اقلیم تغییرات و هایخشکسال دلیلبه

 یهابرداش ت یب را آب ت أمین .اس ت رس یده (اخی ر سال 10 متوسط) مترمکعب میلیارد 89 به مترمکعب

 مکع ب متر میلیارد 19/53 و مکعب متر دمیلیار 18/43 اب برابر ترتیببه یرزمینیز و یسطح منابع از مختلف

 رص دد 55 و 45 براب ر ترتیببه یرزمینیز و یسطح یهاآب به کشور یهابرداشت وابستگی نتیجه در .است

 ح دود رد ترتیب به کشور در صنعت و شرب کشاورزی، هایبخش سهم آب، برداشت میزان این از .باشدمی

 .(1394ت نیرو، )وزار است درصد 3 و 8 ،89

 1384 س ال در نیرو وزارت هایپیگیری از پس و کشور زیرزمینی آب منابع نامطلوب وضعیت به توجه با

 ب ه ،زیرزمین ی آب من ابع از وریبهره افزایش هدف با «سیالب پخش و مصنوعی تغذیه ،بخشیلتعاد طرح»

 در خ دمات رائها نحوه از رجوع ارباب رضایت جلب و بحرانی و ممنوعه هایدشت هایآبخوان رساندن تعادل

 20 ایرنام هب ط ی ب ود ق رار طرح این مطابق .شد اعتباری ردیف دارای و تعریف ای،منطقه آب هایشرکت

 همچ ون ختل فم دالیل به طرح این برسد. تعادل به کشور مطالعاتی هایمحدوده ساله(، 5 بازه )چهار ساله

نفع ان، وج ود نادی ده گرفت ه ش دن مش ارکت  ی، هادستگاه ایرس همکاری عدم ،مناسب اعتبار تأمین عدم

 از، ت آب کش وراران مدیریز اتی کارگ پذیرشعدم تر و از همه مهم فشارهای سیاسی و تسلیم در مقابل آنها

 شد. متوقف نهایت در و نبود برخوردار مطلوبی چندان پیشرفت

 هایبرنامه نیرو وزارت یازدهم، دولت در آب یعال شورای مجدد شدنفعال با بالتکلیفی، دوره یک از پس

 با قانونی برخورد» عنوان تحت ایمصوبه ابتدا و ارائه 1392 سال در آب عالی شورای هشتم جلسه در را خود

 بخش یتعادل و احی ا ط رح» عن وان تح ت طرح ی به مبدل نهایتاً که نمود افتیدر «غیرمجاز هایبرداشت

 25 ت اری  در آب ع الی ش ورای پ انزدهم جلسه در و گردید پروژه 15 بر مشتمل «کشور زیرزمینی هایآب
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 ،بخشیتعادل و احیا طرح مصوب پروژه 15 از گردید مقرر اساس، این بر رسید. تصویب به 1393 شهریورماه

 و کشاورزی جهاد وزارت وظایف و اختیارات حیطه در پروژه سه نیرو، وزارت مسئولیت تحت پروژه 11 تعداد

 مع دنی اکتش افات و شناس یزمین )س ازمان تج ارت و معدن صنعت، وزارت مسئولیت تحت نیز وژهپر یک

 است. شده ارائه بخشیتعادل و احیا طرح گانه15 هایپروژه فهرست -1-1جدول  در برسد. انجام به کشور(

 1آب( عالي شورای مصوب گانه15) يبخشتعادل و احیا طرح هایپروژه معرفي 

 مربوطه نهاد عنوان ردیف

 نیرو وزارت هاآن تجهیز و کشور هایدشت در پیزومتری چاه 5200 حفر 1

 نیرو وزارت اکتشافی هایهچا و پیزومترها روی بر آب منابع گیریاندازه تجهیزات مورد 20900 نصب 2

 نیرو وزارت (Online) برخط صورت به مطالعاتی یهامحدوده 609 اطالعاتی بانک و بیالن تهیه 3

 مطالعاتی محدوده 609 در زمین فرونشست از ناشی مخاطرات بررسی و بندیپهنه 4
 و شناسیزمین سازمان

 کشور معدنی اکتشافات

 نیرو وزارت کشور در آب محلی بازار 1200 استقرار و ایجاد 5

 کشاورزی جهاد وزارت هاآن از فنی و مالی هایحمایت مانجا و برانآب هایتشکل مورد 1200 ایجاد 6

 کشاورزی جهاد وزارت کشور مطالعاتی محدوده 609 در آب ملی سند نمودن روز به 7

 نیرو وزارت زیرزمینی آب منابع بخشیتعادل برای کشاورزی بازدهکم هایچاه خرید 8

 نیرو وزارت حفاری هایدستگاه ویر بر GPS دستگاه 1300 نصب و حفار هایشرکت دهیسامان 9

 نیرو وزارت ممنوعه هایدشت در کشاورزی هایچاه با پساب جایگزینی 10

 نیرو وزارت کشور سراسر در بازرسی و گشت گروه 600 استقرار و تقویت 11

12 
 سامانه ایجاد و رسانیاطالع برق، و آب هوشمند و حجمی کنتور 360000 نصب و تهیه

 هاچاه از برداشت کنترل و پایش
 نیرو وزارت

 نیرو وزارت عمومی مصالح به مضر پروانه فاقد هایچاه نمودن المنفعهمسلوب و نظارت کنترل، 13

 نیرو وزارت ممنوعه هایدشت در سیالب پخش و مصنوعی تغذیه پروژه 400 اجرای 14

 کشاورزی جهاد وزارت آبخیزداری هایپروژه اجرای و مطالعه 15

 .اولیه اضافه شد به پیشنهادهای -2-1جدول  شرح به نیز دیگری هایپروژه ،طرح انجام طی و ریجتدبه

 زیرزمیني هایآب بخشيتعادل و حیاا اولیه طرح به شدهاضافه هایپروژه 

 عنوان ردیف

 کینمشتر امور و آب بعمنا برداریبهره و حفاظت یکپارچه سامانه تهیه 1

 آب مصارف و منابع وضعیت سراسری آماربرداری 2

 عمومی افکار سازیآگاه و رسانیاطالع 3

 داریبربهره هایپروانه تعدیل و اصالح 4

 1385 سال از قبل محفوره هایچاه تکلیف تعیین 5

 شکنیکف عمق تعیین مطالعات 6

                                                 
 1392مهر  ،برداری منابع آب و امور مشترکین شرکت مدیریت منابع آب ایرانو بهره دفترحفاظت 1
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 عنوان ردیف

 مشارکتی الگوی استقرار 7

 آب منابع حفاظت کیفی مدیریت لعاتمطا انجام 8

 اس تراتژیک و حیاتی منبع یک عنوانبه زیرزمینی آب منابع به توجهیبی و غلط رفتارهای حاضرحال در

 آب بح ران با برخورد در کافی انسجام و هماهنگی کالن، سطح در کماکان و دارد ادامه بردارانبهره سطح در

 اثربخش ی و کارآیی منظر از بخشیتعادل و احیا حطر شناسیآسیب ضرورت لذا شود.نمی مشاهده زیرزمینی

 و احی ا طرح هایپروژه عملکرد بررسی سو، یک از که چرا ؛رسدمی نظر به ناپذیراجتناب زمانی مقطع این در

 ح د از کمت ر بس یار اولی ه گ ذاریهدف با مقایسه در هاپروژه اغلب پیشرفت که دهدمی نشان بخشیتعادل

 مخ ازن کس ری جب ران همان ا ک ه خ ود اصلی هدف به نیل در طرح اثربخشی دیگر، سوی از و بوده انتظار

 در موج ود موانع و عوامل بررسی بدون است بدیهی ست.ا روبرو جدی ابهامات با باشد،می کشور هایآبخوان

 اف ق در نهایت اً و ت هیاف ادام ه بع د سال به سالی از هاپروژه اجرای در ناکامی بخشی،تعادل هایطرح اجرای

 از هری ک 2ک ارآیی و 1اثربخش ی اجرا، چگونگی پایش ،براینعالوه .دگردنمی حاصل مطلوب نتایج طرح زمانی

 اص الحات آنک ه از پ یش و ط رح اجرای اولیه هایسال در احتمالی اصالحات امکان بخشی،تعادل هایطرح

 اس اس ای ن ب ر نم ود. خواه د ف راهم را شود مکنغیرم بسا چه و دشوار پرهزینه، ایپروسه به مبدل طرح،

 ه ایآب من ابع در آم ده وج ود به شرایط تبعات و آثار دالیل، بررسی (1 یصلا هدف سه با حاضر مطالعات

 زیرزمین یآب  منابع بخشیتعادل و احیا طرح اثربخشی و کارآیی ارزیابی شناسی،آسیب (2 کشور، زیرزمینی

جهت بررسی و ارزیابی در تهیه نقش ه راه و برنام ه  تحقق قابل امل و مسائلترین عواستخراج مهم (3 ،کشور

 .است شده تعریف ،های زیرزمینیبخشی آبمعلولی موثر بر تعادل -از طریق شناسایی روابط علی عملیاتی

س ه ش ده،  شرح خدمات تعری ف بخشی مطابقشناسی طرح احیا و تعادلتا این مرحله از مطالعات آسیب

و جایگ اه  هاکه فهرست این گزارشده است جهت بررسی برای کارفرمای محترم ارسال گردییه و گزارش ته

 ارائه شده است. -3-1جدول در  مطالعات حاضر،در تحقق اهداف  آنهاهریک از 

 

 

 

 

                                                 
1 Effectiveness 
2 Efficiency 
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 بخشيشناسي طرح احیا و تعادلمطالعات آسیبهای ارسالي عنوان گزارش 

 های گزارشسرفصل وان گزارشعن ردیف

1 

گزارش فرآیندهای تحول در 

 های زیرزمینیمدیریت آب

 قانونی تحوالت

 بخش خصوصی(صف/  ی )ستاد/ساختار تحوالت 2

 هاپتانسیل برآورد ارزیابی منظر از تحوالت 3

 زیرزمینیآب منابع از برداریبهره تحوالت 4

 حیطیمزیست و اقتصادی اجتماعی، تحوالت 5
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 بخشیگزارش پیدایش طرح تعادل

 طرح تولد شیوه

 برداران(صف/ بهره )ستاد/اجرایی  ساختار 7

 هامسئولیت توزیع و هاپروژه 8

 تامین شده و شده بینیپیش مالی منابع 9

 هاپروژه از هریک فیزیکی پیشرفت 10

11 

پردازی برای مدیریت گزارش نظریه

 های زیرزمینیآب

اه و نقشه ر نیطرح و تدو یشناسبیآس یمفهوم یه الگوارائ

 یسند راهبرد

12 
ی )ابعاد سیاسی/ ابعاد نظر یو مبان یچارچوب فکر نییتب

 ابعاد اقتصادی( ساختاری و نهادی/ ابعاد اجتماعی/

 ینیرزمیز یهاآب یحاکم بر حکمران یالگو یشناسبیآس 13

 ضرمطالعات حا هینظر نییو تب یبندجمع 14

 شناسایی هدف با بخشیتعادل و احیا طرحعلل عدم تحقق اهداف  یابیمسأله عنوان تحت روپیش گزارش

احی ا و  ط رح ه ایپروژه مش کالت و مس ائلت رین مهم و ت اکنون ط رح اه داف تحقق عدم بر ثرؤم عوامل

 است. شده ارائه بخشیتعادل
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  بخشيتعادل و احیا طرح شناسيمسأله -2-1

 در است. گرفته قرار بررسی مورد منظر دو از بخشیتعادل و احیا طرح هایچالش و سائلم ،بخش این در

 مشکالت و ائلمس بعدی گام در و گردیده ارزیابی و تبیین طرح اهداف تحقق عدم بر ثرؤم عوامل نخست گام

 از - همیتا حائز هایپروژه الخصوصعلی بخشی،تعادل و احیا طرح هایپروژه از هریک اجرای در موجود

و حیا اسائل طرح جهت پایش و ارزیابی مگام بعدی در نهایت  است. شده تبیین - طرح عوامل دیدگاه

 ،هشد مل شناساییعوات بلند فهرسکه از  گردیدمتشکل از کارشناسان خبره تشکیل  یکارگروه ،بخشیتعادل

پس از  .مودندنیت انتخاب نموده را برحسب اولو اجرا هستند پنج عامل )علت( اصلی و مهم که در عمل قابل

عناوین ر با ویرایش جزئی د کمیته نظارت و ارزیابی مطالعات، اعضای 01/06/1400آن طی جلسه مورخ 

عنوان موانع اصلی عدم تحقق اهداف هبدر نهایت چهار اولویت  ،های منتخب )ضمن حفظ مفهوم(اولویت

بخشی تعادل مه عملیاتینقشه راه و برنا تدوین یادامه مسیر برا جهت وبخشی مشخص طرح احیا و تعادل

 .نمودندارائه  منابع آب زیرزمینی،

 
 بخشيو تعادل شناسي طرح احیامسألههای طي شده گام -1-1 شکل

 طرح اهداف تحقق عدم بر ثرؤم عوامل بررسي 

 زیر ردموا شامل طرح اهداف تحقق عدم بر ثرؤم عوامل شناخت و بررسی منظور به شدهطی مراحل

 است: شده ارائه گرفتهصورت اقدامات از حاصل نتایج آن ادامه در و اشدبمی

 و احیا طرح هایپروژه مجریان همچنین، و خبره کارشناسان طرح، نفعان ی با جلسات برگزاری -1

ها؛ وزارت جهاد کشاورزی و ای استانهای آب منطقهشرکت -از سه دستگاه متولی )وزارت نیرو بخشیتعادل

 هدف باشناسی کشور( ها، مراتع و آبخیزداری کشور؛ سازمان زمینربط نظیر سازمان جنگلهای  یسازمان
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 طرح درخصوص ایشان نظرات و هادگاهید اخذ

 اخذ هدف باها کلیه استان ایمنطقه آب هایشرکت در طرح مجریان برای نامهپرسش ارسال -2

 و ایشان نگاه از هاپروژه اولویت ها،دستورالعمل طرح، یهاپروژه کارآیی درخصوص ایشان نظرات و هادگاهید

 است(. شده ارائه -3-1شکل  در شدهتکمیل هاینامهپرسش از ای)نمونه طرح اثربخشی میزان

های صنفی و انجمن های کشاورز، نمایندگان خانهبردارانو بهره کشاورزاننامه برای ارسال پرسش -3

  نظرات ایشانو  هادگاهیاخذ دهای منتخب با هدف در استان زی و منابع طبیعیکشاور

ها، سازمان جنگل، ربطهای  یو معاونت جهاد کشاورزیمایندگان وزارت نبرگزاری جلسات متعدد با  -4

 رکزیم زمانسا و ییه روستاو توسع یاقتصاد کشاورز ،یزیربرنامه یهاسسه پژوهشؤم ،و آبخیزداری مراتع

ت گرفته توسط ایشان و مسائل و مشکالبا هدف بررسی وضعیت پیشرفت اقدامات صورت تعاون روستایی

 موجود

ررسی ببا هدف  هیجرم قوه قضائ از وقوع یریشگیو پ یمعاونت اجتماعنمایندگان برگزاری جلسه با  -5

دگی از بخشی و راهکارهای بازدارناحیا و تعادل های طرحمسائل حقوقی و قضایی مترتب بر اجرای پروژه

 یزیرزمین بع آبوقوع تخلفات، رویکردهای قضازدایی و تسریع در رسیدگی به تخلفات و جرایم مرتبط با منا

 بخشیعادلت و احیا طرح کارآیی و اثربخشی ارزیابی درباره شدهانجام داخلی مطالعات بررسی -6

ها و موانع ا مدیریت منابع آب زیرزمینی و نحوه مواجهه با چالشرتبط بمبررسی تجارب جهانی   -7

 مدیریت این منابع در کشورهای مختلف

 نتایج از گرفتهصورت بندیجمع براساس بخشیتعادل و احیا طرح اهداف تحقق عدم عوامل یابیریشه -8

و تهیه  1ماهی( )استخوان اایشیکاو تکنیک از استفاده با و داخلی مطالعات تحلیل ها،نامهپرسش جلسات،

 هااز آنهرکدام  ادیقفهرست بلندی از موانع پیشبرد طرح و مص

 مؤثر در یامل داخلعو: الف( دسته دوبخشی به عوامل عدم تحقق اهداف طرح احیا و تعادلتقسیم  -9

 مؤثر در عدم تحقق اهداف طرح خارجیعوامل ( بو عدم تحقق اهداف طرح 

 اساس بر بخشیتعادل و احیا طرح اهداف تحقق عدم عوامل از یک هر اهمیت میزانبندی اولویت -10

 .AHP تحلیل

                                                 
1 Fish bone Technique  

ور کائورو ر است که توسط پروفسبرای شناسایی و تهیه فهرستی از کلیه عوامل احتمالی مسئله موردنظماهی تکنیکی تکنیک استخوان

دار علل ماهی )یا نموخوانایشیکاوا، از دانشگاه توکیو ژاپن ابداع گردیده است با استفاده از این تکنیک و از طریق ترسیم نمودار است

 بندی نمود. های حل این مشکالت را طبقهایجاد یک مشکل را شناسایی و راهکارها و ایده ری، دالیلتوان به کمک طوفان فکای(، میریشه
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 های طي شده به منظور بررسي و شناخت عوامل موثر بر عدم تحقق اهداف طرحگام -1-2 شکل
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 طرح مجریان توسط شدهتکمیل نامهپرسش هایفرم از اینمونه -1-3 شکل
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ارائه ظور تعیین موانع و مشکالت عدم تحقق اهداف طرح من بهگرفته ای از اقدامات صورتدر ادامه خالصه

 استانی ایمنطقه آب هایشرکت نفعان، ی مشارکت استراتژی تعیین منظوربه و نخست گام در شده است.

های طرح احیا و سازی پروژهو ارتباط مستقیم با پیاده زیرزمینی آب مسأله در خود جایگاه و نقش لحاظ به

 و احیا طرح اجرای و منابع آب زیرزمینی مدیریت در که هاییمسائل و چالش نیهمچن وبخشی تعادل

 در با بندیاولویت این گرفتند. قرار عمده گروه سه در و شده بندیاولویت هستند، روبرو آن با بخشیتعادل

رین عوامل تعنوان مهماین معیارها با استفاده از خرد جمعی و به است. گرفته صورت معیار 10 گرفتن نظر

های کشور، انتخاب های مطالعاتی مختلف در استانمؤثر بر میزان برداشت منابع آب زیرزمینی در محدوده

 یامنطقه آب یهاشرکت بندیاولویت در مؤثر عوامل از هرکدام تیاهم زانیم نییتع منظوربهاند. شده

 یهافرم لیتکم قیطر معیارها از دهیاستفاده شد و وزن (AHP لی)تحل یزوج سهیمقا روشاز  ؛یاستان

 .دیگرد مشخص منتخب، و خبره کارشناسان توسط (یدهوزن سی)ماتر شده یسازساده ی  زوج سهیمقا

 تعیین جهت ایمنطقه آب هایشرکت بندیاولویت در (کی )سطح یاصل مؤثر عوامل دهیوزن نتیجه

الزم به  کر است که تعیین معیارهای  است. شده ارائه -4-1 جدول در هاآن نظرات اخذ سازوکار استراتژی

های مختلف به لحاظ میزان مواجهه و درگیری با بندی استانها صرفا جهت اولویتدهی آنگانه و وزنده

ن اساس، اولویت اخذ مسائل و موانع گوناگون در ارتباط با برداشت منابع آب زیرزمینی بوده است تا بر ای

 ها و... مشخص گردد. ها، ارسال پرسشنامهنفعان استانی از طریق برگزاری جلسات و مصاحبهنظرات  ی

 (تیاهم بیترت )به ایمنطقه آب هایشرکت بندیاولویت در موثر کی سطح عوامل وزن 
 )درصد( امتیاز معیار اولویت

 %13 آبخوان تراز افت 1

 %13 (یمع)تج مخزن یکسر حجم 2

 %12 رمجازیغ یهاچاه برداشت حجم 3

 %11 مجاز یهاچاه برداشتاضافه 4

 %11 هامحدوده کل از یبحران و ممنوعه یهامحدوده سهم 5

 %9 فرونشست وقوع ییخطرزا لیپتانس 6

 %8 ینیرزمیز آب تیفیک 7

 %8 ریدپذیتجد آب منابع از ینیرزمیز آب سهم 8

 %7 ینیرزمیز آب مصارف از شرب آب سهم 9

 %7  یزیرهبرنام قابل آب به نسبت یکشاورز برداشتاضافه 10

 به کم( و متوسط زیاد، )اهمیت گروه سه قالب در کشور استان 31 معیارها، از هرکدام ضریب به توجه با

 ارسال بر عالوه ،اول گروه هایاستان برای ل،جدو این مطابق شدند. بندیاولویت -5-1جدول  شرح

 ایمنطقه آب هایشرکت برداریبهره و حفاظت کارشناسان و مدیران با حضوری جلسه برگزاری نامه،پرسش
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 ادامه در اندیشیهم جلسات یا هاکارگاه برگزاری صورت در شد مقرر و گرفت قرار کار دستور در مربوطه،

 هایاستان با مواجهه استراتژی شوند. دعوت جلسات در حضور جهت هاشرکت نای از نمایندگانی مطالعات،

 ارتباط طریق از ربطو کارشناسان دفاتر  ی مربوطه طرح مجری یا حفاظت مدیر نظرات اخذ ،دوم گروه

 نظرات کتبی دریافت و نامهپرسش ارسال نیز سوم گروه برای و بوده نامهپرسش الارس و ایمیلی تلفنی،

  .گرفت قرار مطالعه تیم مدنظرو سایر کارشناسان مرتبط،  طرح مجری

 بخشيتعادل و احیا طرح شناسيآسیب در مشارکت جهت هااستان بندیاولویت 
 مشارکت استراتژی اولویت میانگین استان ردیف

 باال 5.2 کرمان 1

 + )تیم( حضوری جلسه

 + کارگاه در مشارکت

 پرسشنامه ارسال

 باال 5.3 رضوی خراسان 2

 باال 6.0 فارس 3

 باال 7.8 تهران 4

 باال 7.9 همدان 5

 باال 8.2 اصفهان 6

 باال 9.3 مرکزی 7

 متوسط 11.0 یزد 8

 مدیر نظرات اخذ

 مجری یا و حفاظت

 + تلفن( یا )ایمیل طرح

 پرسشنامه ارسال

 متوسط 11.3 البرز 9

 متوسط 11.7 قزوین 10

 متوسط 14.0 هرمزگان 11

 متوسط 14.4 سمنان 12

 متوسط 14.7 قم 13

 متوسط 14.8 زنجان 14

 متوسط 15.7 جنوبی خراسان 15

 متوسط 16.7 شمالی خراسان 16

 متوسط 16.8 بلوچستان و سیستان 17

 متوسط 16.9 غربی آ ربایجان 18

 متوسط 17.3 شرقی آ ربایجان 19

 متوسط 18.0 کرمانشاه 20

 کم 19.3 گلستان 21

 پرسشنامه ارسال

 کم 19.4 بوشهر 22

 کم 20.2 خوزستان 23

 کم 20.3 مازندران 24

 کم 22.6 کردستان 25

 کم 23.8 اردبیل 26

 کم 23.9 بختیاری و چهارمحال 27

 کم 25.1 لرستان 28

 کم 25.9 بویراحمد و کهگیلویه 29

 کم 26.2 گیالن 30

 کم 26.3 ایالم 31
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 و احیا طرح مجریان و ، کارشناسانمدیران با جلسه 25 تعداد اهمیت، حائز هایاستان نتعیی از پس

و نظران رشناسان خبره، صاحبکا باال(، )اولویت 1 گروه هایاستان ایمنطقه آب هایشرکت در بخشیتعادل

های ا و سازمانهو معاونت یجهاد کشاورز از جمله نمایندگان وزارت طرحاصلی  ننفعا یاساتید دانشگاه، 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان های آب و خاک و زراعت، سازمان جنگلخصوص معاونتتابعه به

و  یشناسنیسازمان زم ه،یاز جرم قوه قضائ یریشگیو پ یمعاونت اجتماع ،مرکزی تعاون روستایی کشور

 و طرح خصوص در نظرتبادل و حثب راستای درو...  زیستکشور، سازمان حفاظت محیط یاکتشافات معدن

 ایمنطقهآب هایتشرک سایر نظرات دریافت منظوربه همچنین، گردید. برگزار نظرات و هادگاهید اخذ

 نامهپرسش قالب در ایشان هایدیدگاه و هیته یاثربخش و کارآیی منظر از طرح بررسی جهت اینامهپرسش

نفعان طرح تهیه عنوان  یی جهت دریافت نظرات کشاورزان بهانامهاز سوی دیگر پرسش گردید. اخذ مذکور

 سال گردید.های با اولویت یک ارو برای تعدادی از ایشان در استان

 بخشيطرح احیا و تعادل تحقق عدم در مؤثر بخشيعوامل درون -1-1-2-1

های بخشی مسائل و چالشطرح احیا و تعادل تحقق عدم در مؤثرپس از تهیه فهرست بلندی از عوامل 

بخشی )خارج از حوزه حوزه اختیارات وزارت نیرو( و عوامل برونبخشی )مربوط به طرح، عوامل درون

و انتشار  تیشفاف( 1حوزه بخشی خود به پنج اختیارات وزارت نیرو از یکدیگر متمایز شدند. عوامل درون

و  یفن( 5ی و تیریمد (4، هاهپروژ یبندتیتأمین منابع و اولو( 3ی، نهاد باتیساختار و ترت( 2، اطالعات

 ارائه شده است. -6-1جدول اند که در بندی شدهیی تقسیماجرا

 بخشيطرح احیا و تعادل تحقق عدم در مؤثر بخشيعوامل درون 
 مسأله حوزه ردیف

1 

شفافیت و انتشار 

 اطالعات

 رسیدست یتقابل و فقدان دسترسی همگان به اطالعات مانند فقدانعدم اعتقاد مدیران به شفافیت 

 ساماب سامانه به عموم

2 
 هایشرکت به فقط ورکنت تولید نمودن ها مانند منحصرانحصارگرایی در اجرای برخی پروژه

 داخلی کنتورساز

3 
 عاتاطال داند فقاننبه روز نبودن و فقدان آمار و اطالعات کافی و وجود تناقض در آمار و اطالعات م

 محدوده در شکنیکف عمق تعیین و مطالعه جهت الزامی

4 

ساختار و 

 ترتیبات نهادی

 های بومیواقعیت ریزی غیرمحلی و عدم توجه بهبرنامه

5 
 ملیاتیع برنامه غابال فرآیند انجام بودن برزمان طوالنی بودن فرآیندها و بوروکراسی اداری مانند

 (پرونده هر برای زرو 20)برداری بهره هایپروانه تعدیل و الحها یا اصدشت برخی

6 
 در دستپایین در آب وضعیت به توجه عدم عدم مدیریت یکپارچه آب سطحی و زیرزمینی مانند

 مصنوعی تغذیه هایپروژه از بسیاری

7 
 وجود مانند ها، تصمیمات متناقض و ضعف ساختاریاتالف انرژی، موازی کاری، تغییر مداوم سیاست

 پروژه اراعتب تأمین محل و کنتور نوع مداوم تغییر در هوشمند کنتور نصب در متناقض تصمیمات
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 مسأله حوزه ردیف

 عدم توفیق شورای عالی آب در ایجاد هماهنگی 8

 مدیریت باال به پائین و دستوری 9

10 

تأمین منابع و 

بندی اولویت

 هاپروژه

 وابسته و ربرداریآما روند شدن طوالنی ها مانندفیتظر گذاری زمانی غیرمتناسب با امکانات وهدف

 اجرای در سریعت برای کافی نیروی سراسری و فقدان آماربرداری نتایج به بیالن مطالعات انجام بودن

 غیرمجاز چاه انسداد حکم

11 
 عدمو  سامانه ساماب پشتیبانی توجه به عدم های مقطعی و فقدان نگاه بلندمدت مانندریزیبرنامه

 کشاورزی هایچاه با پساب جایگزینی ها برای پروژهخانهتصفیه و مناسب هایزیرساخت وجود

 هاها متناسب با اولویتعدم اجرای پروژه 12

13 
ت به اختصاص حدود نیمی از اعتبارا نندها در تخصیص اعتبارات ماعدم توجه به اثربخشی پروژه

 پروژه گشت و بازرسی

 ری و تنوع منابع مالی طرحپذیعدم انعطاف 14

15 

 مدیریتی

 رد برق توزیع شرکت هماهنگی بدون اقدام انندای و عدم ارتباط بین دستگاهی ممدیریت جزیره

 آن اطالعات ارائه عدم و فهام کنتور نصب زمینه

 آبخوان بر فشار ها وتوجه به وضعیت ممنوعیت دشت برداری بدونصدور مجوزهای بهره 16

 های اجتماعی در اثر اجرای طرحهای اجتماعی برای همکاری و ایجاد نارضایتین انگیزهفقدا 17

 های اقتصادی برای همکاریفقدان جذابیت اقتصادی بخش آب و نبود انگیزه 18

19 

 فنی و اجرایی

ی و ها و دیده نشدن مسائل اقتصادی و اجتماعی و عدم کارآیشفاف و تخصصی نبودن دستورالعمل

 طافانع

 فقدان برنامه پایش اثربخشی طرح 20

 فقدان برنامه آموزش مداوم و اثربخش گروداران 21

گانه 5های منظور تعیین اولویت هرکدام از عوامل ارائه شده در جدول فوق ابتدا میزان اهمیت حوزهبه

ارائه شده است.  -4-1شکل مورد مقایسه قرار گرفت که در  AHPاصلی با نظر کارشناسان و به روش 

بخشی مؤثر بر عدم تحقق طرح احیا و گردد، از منظر عوامل درونمالحظه میاین شکل طور که در همان

از درجه اهمیت باالتری  "شفافیت و انتشار اطالعات"و مسائل مرتبط به  "های مدیریتیضعف" بخشی،تعادل

 د. برخوردار هستن
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بخشي بر اساس بخشي مرتبط با مسائل طرح احیا و تعادلهای اصلي درونمیزان اهمیت حوزه -1-4 شکل
 AHPتحلیل 

توجه به اهمیت  مورد بررسی قرار گرفت و با AHPدر گام بعدی اولویت مسائل هر حوزه با روش 

ایی عوامل بندی نههای مختلف نسبت به یکدیگر و مسائل و مشکالت درون هر حوزه، اولویتحوزه

و فقدان  تیبه شفاف رانیعدم اعتقاد مدارائه شده است. در نتیجه  -7-1جدول صورت بخشی بهدرون

ها و فشار دشت تیممنوع تیبدون توجه به وضع یبرداربهره یمجوزها صدور، همگان به اطالعات یدسترس

 شیبرنامه پا فقدان، و وجود تناقض در آمار و اطالعات ین و فقدان آمار و اطالعات کافروز نبود به، بر آبخوان

ترین مسائل و جمله مهم ازها پروژه یبرخ یدر اجرا ییانحصارگرابخشی و احیا و تعادل طرح یاثربخش

 باشند.بخشی در درون وزارت نیرو میمشکالت طرح احیا و تعادل

 بخشيطرح احیا و تعادل تحقق عدم در مؤثر يبخشبندی عوامل دروناولویت 
 عامل حوزه ردیف

1 
شفافیت و انتشار 

 اطالعات

بلیت ان قاعدم اعتقاد مدیران به شفافیت و فقدان دسترسی همگان به اطالعات مانند فقد

 دسترسی عموم به سامانه ساماب

 ها و فشار بر آبخوانجه به وضعیت ممنوعیت دشتبرداری بدون توصدور مجوزهای بهره مدیریتی 2

3 
شفافیت و انتشار 

 اطالعات

ان نند فقدات مابه روز نبودن و فقدان آمار و اطالعات کافی و وجود تناقض در آمار و اطالع

 شکنی در محدودهاطالعات الزامی جهت مطالعه و تعیین عمق کف

 فقدان برنامه پایش اثربخشی طرح فنی و اجرایی 4

5 
شفافیت و انتشار 

 عاتاطال

های کتها مانند منحصر نمودن تولید کنتور فقط به شرانحصارگرایی در اجرای برخی پروژه

 کنتورساز داخلی

 های اجتماعی در اثر اجرای طرحهای اجتماعی برای همکاری و ایجاد نارضایتیفقدان انگیزه مدیریتی 6

 فنی و اجرایی 7
 دی و اجتماعی و عدممسائل اقتصا ها و دیده نشدنشفاف و تخصصی نبودن دستورالعمل

 کارآیی و انعطاف

22%
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25%

تشفافیت و انتشار اطالعا

ساختار و ترتیبات نهادی

دی تأمین منابع و اولویت بن

پروژه ها
مدیریتی

فنی و اجرایی
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 عامل حوزه ردیف

 های اقتصادی برای همکاریفقدان جذابیت اقتصادی بخش آب و نبود انگیزه مدیریتی 8

 مدیریتی 9
یع ای و عدم ارتباط بین دستگاهی مانند اقدام بدون هماهنگی شرکت توزمدیریت جزیره

 عات آنبرق در زمینه نصب کنتور فهام و عدم ارائه اطال

 فقدان برنامه آموزش مداوم و اثربخش گروداران فنی و اجرایی 10

11 
تأمین منابع و 

 هابندی پروژهاولویت

 ها مانند طوالنی شدن روند آماربرداری وگذاری زمانی غیرمتناسب با امکانات و ظرفیتهدف

ی افی براوی کن نیروابسته بودن انجام مطالعات بیالن به نتایج آماربرداری سراسری و فقدا

 تسریع در اجرای حکم انسداد چاه غیرمجاز

12 
تأمین منابع و 

 هابندی پروژهاولویت

 های مقطعی و فقدان نگاه بلندمدت مانند عدم توجه به پشتیبانی سامانه سامابریزیبرنامه

ای هها برای پروژه جایگزینی پساب با چاهخانههای مناسب و تصفیهو عدم وجود زیرساخت

 کشاورزی

13 
تأمین منابع و 

 هابندی پروژهاولویت

ها در تخصیص اعتبارات مانند اختصاص حدود نیمی از عدم توجه به اثربخشی پروژه

 اعتبارات به پروژه گشت و بازرسی

14 
ساختار و ترتیبات 

 نهادی
 های بومیوجه به واقعیتریزی غیرمحلی و عدم تبرنامه

15 
ساختار و ترتیبات 

 ینهاد
 ین و دستورییمدیریت باال به پا

16 
ساختار و ترتیبات 

 نهادی

عدم مدیریت یکپارچه آب سطحی و زیرزمینی مانند عدم توجه به وضعیت آب در 

 های تغذیه مصنوعیدست در بسیاری از پروژهپایین

17 
تأمین منابع و 

 هابندی پروژهاولویت
 هاها متناسب با اولویتعدم اجرای پروژه

18 
اختار و ترتیبات س

 نهادی

ی ها، تصمیمات متناقض و ضعف ساختاراتالف انرژی، موازی کاری، تغییر مداوم سیاست

حل ر و ممانند وجود تصمیمات متناقض در نصب کنتور هوشمند در تغییر مداوم نوع کنتو

 تأمین اعتبار پروژه

19 
ساختار و ترتیبات 

 نهادی

ه غ برنامبر بودن انجام فرآیند ابالاری مانند زمانطوالنی بودن فرآیندها و بوروکراسی اد

 روز برای هر پرونده( 20برداری )های بهرهها یا اصالح و تعدیل پروانهعملیاتی برخی دشت

20 
تأمین منابع و 

 هابندی پروژهاولویت
 پذیری و تنوع منابع مالی طرحعدم انعطاف

21 
ساختار و ترتیبات 

 نهادی
 لی آب در ایجاد هماهنگیعدم توفیق شورای عا
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 بخشيطرح احیا و تعادل تحقق عدم در مؤثر بخشيعوامل برون -2-1-2-1

بخشی و خارج از حیطه اختیارات وزارت نیرو در چهار حوزه اقتصادی، سیاسی، قانونی و عوامل برون

 .است گردیدهئل مربوط به هر حوزه ارائه مسا -8-1جدول اجتماعی تقسیم شده است و در 

 بخشيطرح احیا و تعادل تحقق عدم در مؤثر بخشيعوامل برون 
 مسأله حوزه ردیف

1 

 اقتصادی

 کمبود اعتبارات

2 

 عدم برداران مانندریزی برای جایگزینی معیشت بهرهبرداری از منابع و عدم برنامهاقتصاد وابسته به بهره

یلیون هکتار از م 8/1 شدن آب بی) غیرمجاز هایچاه مالکین برای جایگزین شتمعی برای جوییچاره

 (آبی کشاورزی اراضی کل از درصد 21 حدود غیرمجاز، هایچاه انسداد با آبی کشاورزی اراضی

3 
های اقتصادی یافتگی صنعتی و عدم امکان استفاده از تجهیزات و فناوری روز به دلیل تحریمعدم توسعه

 داخلی تولید دیتاالگرهای کافی دقت فقدان مانند

4 
 عدم انندوجود کشاورزی سنتی، مالکیت خرد اراضی و ضعف بنیه مالی کشاورزان و کشاورزی معیشتی م

 ز پساباکشاورزان  استفاده هتج ریالی تعرفه کنتورها و باالبودن هزینه تأمین در بردارانبهره مالی توانایی

 وری اقتصادی آبزایی در بخش کشاورزی و اهمیت پایین بهرهتغالهزینه ریالی پایین اش 5

6 

 سیاسی

 بودن طوالنی و قضایی مراجع همکاری عدم گاهی مانندنگری و عدم وفاق و همکاری بین دستبخشی

 در کشاورزی جهاد سازمان و ایمنطقه آب شرکت تعامل های غیرمجاز و عدمتکلیف چاه تعیین فرآیند

 هاطرح جانمایی و آبخیزداری و مصنوعی تغذیه یهاپروژه اجرای

 فقدان نگاه جامع آمایشی با توجه به توان اکولوژیکی سرزمین 7

8 

اموریت  اتی برخی از مآب با  مسألههای مختلف و تعارض حل ای در بخشهای توسعهتضاد سیاست

 تعدیل و اصالح فرآیند با کشاورزی جهاد سازمان مخالفت مانند ایهای جزیرهها و سیاستدستگاه

 برداریبهره هایپروانه

9 
تی و انتخابا پسندعوامهای انگیزه نابع آب زیرزمینی بامهای برداشت از اعمال محدودیت به تأخیر انداختن

 ینمشترک حال به بهانه رعایت کنتور نصب خصوص در سیاسی مقامات و مراجع همکاری عدم مانند

10 
لیت زیرزمینی نسبت به دوره استاندارد مسئو زمانی حل مشکالت مرتبط با آب طوالنی بودن مقیاس

 ایی پس از تغییر مدیرانهایی در امور اجرادارات دولتی و ناپیوستگی

11 

 قانونی

 عدم انندمنقدی  جرائم به فقط مجازات شدن عدم بازدارندگی و فقدان ضمانت اجرائی قوانین و منحصر

 دگیجهت کاهش آلو بازدارندگی توان فقدان و متخلفین علیه شکایت طرح قانونی اختیارات وجود

12 
 گشاییباز ورتدرص بازدارنده قانون وجود عدم فقدان شفافیت الزم در برخورد با برخی از تخلفات مانند

 شده مسدود غیرمجاز چاه مجدد

13 

 اجتماعی

 رای همهبعدالتی و یکسان نبودن اجرای قوانین بی

14 

 تکلیفتعیین جهت راجعهم عدم و بردارانبهره مقاومت سرمایه اجتماعی و اعتماد به حاکمیت مانند فقدان

 و کارکرد ساعت صحیح اطالعات و ارائه ندادن چاه انسداد از هراس و پروانه اخذ از اطمینان عدم علت به

 بردارانبهره یا مالکین سوی از پایاب اراضی

 های کشاورزانگیری کنش جمعی و نبود اصناف و تشکلادی جهت شکلقانونی و نه ساختار فقدان 15
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گانه چهارهای منظور تعیین اولویت هرکدام از عوامل ارائه شده در جدول فوق ابتدا میزان اهمیت حوزهبه 

 ارائه شده است.  -5-1شکل مورد مقایسه قرار گرفت که در AHPاصلی با نظر کارشناسان و به روش 

 

بخشي بر اساس بخشي مرتبط با مسائل طرح احیا و تعادلهای اصلي برونمیزان اهمیت حوزه -1-5 شکل
 AHPتحلیل 

توجه به اهمیت  مورد بررسی قرار گرفت و در انتها با AHPدر گام بعدی اولویت مسائل هر حوزه با روش 

بخشی بندی عوامل برونو مشکالت درون هر حوزه، اولویت های مختلف نسبت به یکدیگر و مسائلحوزه

و اعتماد به  یاجتماع هیفقدان سرما" گردد،طور که مالحظه میهمان ارائه شده است. -9-1جدول صورت به

و  یبازدارندگ عدم"، "ن مردمدر بیهمه  یبرا نیقوان ینبودن اجرا کسانیو  یعدالتیب حس"، "تیحاکم

 اقتصاد"و  "نیسرزم یکیبا توجه به توان اکولوژ یشینگاه جامع آما فقدان"، "نیقوان ییفقدان ضمانت اجرا

ترین موانع از مهم "بردارانبهره شتیمع ینیگزیجا یبرا یزیراز منابع و عدم برنامه یبرداروابسته به بهره

 باشند.ا میبخشی عدم تحقق اهداف طرح احیبرون

 بخشيطرح احیا و تعادل تحقق عدم در مؤثر بخشيبندی عوامل بروناولویت 
 عامل حوزه ردیف

 اجتماعی 1

تکلیف عیینبرداران و عدم مراجعه جهت تفقدان سرمایه اجتماعی و اعتماد به حاکمیت مانند مقاومت بهره

و  کارکرد ح ساعتارائه ندادن اطالعات صحیبه علت عدم اطمینان از اخذ پروانه و هراس از انسداد چاه و 

 برداراناراضی پایاب از سوی مالکین یا بهره

 ین برای همهعدالتی و یکسان نبودن اجرای قوانحس بی اجتماعی 2

 قانونی 3
د عدم مانن عدم بازدارندگی و فقدان ضمانت اجرائی قوانین و منحصر شدن مجازات فقط به جرائم نقدی

 ودگیانونی طرح شکایت علیه متخلفین و فقدان توان بازدارندگی جهت کاهش آلوجود اختیارات ق

 فقدان نگاه جامع آمایشی با توجه به توان اکولوژیکی سرزمین سیاسی 4
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 عامل حوزه ردیف

 اقتصادی 5

برداران مانند عدم ریزی برای جایگزینی معیشت بهرهبرداری از منابع و عدم برنامهاقتصاد وابسته به بهره

ز امیلیون هکتار  8/1های غیرمجاز )بی آب شدن ای معیشت جایگزین برای مالکین چاهجویی برچاره

 درصد از کل اراضی کشاورزی آبی( 21های غیرمجاز، حدود اراضی کشاورزی آبی با انسداد چاه

 های کشاورزانگیری کنش جمعی و نبود اصناف و تشکلفقدان ساختار قانونی و نهادی جهت شکل اجتماعی 6

 اقتصادی 7
های اقتصادی یافتگی صنعتی و عدم امکان استفاده از تجهیزات و فناوری روز به دلیل تحریمعدم توسعه

 مانند فقدان دقت کافی دیتاالگرهای تولید داخلی

 قانونی 8
 ازگشاییبصورت فقدان شفافیت الزم در برخورد با برخی از تخلفات مانند عدم وجود قانون بازدارنده در

 ه غیرمجاز مسدود شدهمجدد چا

 سیاسی 9

اموریت  اتی برخی از آب با م مسألههای مختلف و تعارض حل ای در بخشهای توسعهتضاد سیاست

ای مانند مخالفت سازمان جهاد کشاورزی با فرآیند اصالح و تعدیل های جزیرهها و سیاستدستگاه

 برداریهای بهرهپروانه

 وری اقتصادی آبزایی در بخش کشاورزی و اهمیت پایین بهرهشتغالهزینه ریالی پایین ا اقتصادی 10

 سیاسی 11

 نگری و عدم وفاق و همکاری بین دستگاهی مانند عدم همکاری مراجع قضایی و طوالنی بودنبخشی

ای و سازمان جهاد کشاورزی در های غیرمجاز و عدم تعامل شرکت آب منطقهفرآیند تعیین تکلیف چاه

 هاهای تغذیه مصنوعی و آبخیزداری و جانمایی طرحاجرای پروژه

 سیاسی 12
پسند و انتخاباتی های عوامهای برداشت از منابع آب زیرزمینی با انگیزهبه تأخیر انداختن اعمال محدودیت

 کینمانند عدم همکاری مراجع و مقامات سیاسی در خصوص نصب کنتور به بهانه رعایت حال مشتر

 سیاسی 13
یت زیرزمینی نسبت به دوره استاندارد مسئول ودن مقیاس زمانی حل مشکالت مرتبط با آبطوالنی ب

 ایی پس از تغییر مدیرانهایی در امور اجرادارات دولتی و ناپیوستگی

 اقتصادی 14
دم عانند وجود کشاورزی سنتی، مالکیت خرد اراضی و ضعف بنیه مالی کشاورزان و کشاورزی معیشتی م

 ز پساباشاورزان برداران در تأمین هزینه کنتورها و باالبودن تعرفه ریالی جهت استفاده کبهرهتوانایی مالی 

 کمبود اعتبارات اقتصادی 15

 نیازهایی استبخشی منابع آب زیرزمینی نیازمند ایجاد بسترها و پیشالذکر تعادلفوقباتوجه به مطالب 

د جر نخواهانتظار من ها به نتایج مطلوب و موردشی آبخوانبخها، اقدامات مرتبط با تعادلکه بدون حضور آن

های های کالن کشور در حوزهتوان به ضرورت همسویی سیاستنیازها میترین این پیششد. از جمله مهم

ریزی مکانی، ایجاد بسترهای الزم برای تقویت جامعه مدنی و زیست و برنامهآب، کشاورزی، محیط

ق ر عدم تحقعوامل موثر ب از سوی دیگر عات مربوط به آب زیرزمینی اشاره نمود.روزرسانی و تدقیق اطالبه

بخشی و در حوزه وزارت نیرو و مشکالت خارج توان به مشکالت درونبخشی را میاهداف طرح احیا و تعادل

 بندی نمود. از حوزه اختیارات وزارت نیرو تقسیم

بخشی و گرفته با مجریان طرح احیا و تعادلصورت هایدر بخش بعدی گزارش، نتایج حاصل از مصاحبه

های مربوطه در راستای شناسایی و بررسی جزئیات بیشتری از مصادیق نامهکشاورزان و آنالیز پرسش

 های مربوط به هر پروژه ارائه شده است. چالش
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  طرح هایپروژه مشکالت و مسائل بررسي 

 یهامصاحبه انجام ضمن یبخشتعادل و ایاح طرح یشناسبیآس منظور به شد، گفته پیشتر که طورهمان

 گزارش در شده ارائه یبندتیاولو )مطابق 1 تیاولو یهااستان در طرح انیمجر از یتعداد با یگروه و یفرد

 ارسال خوزستان برق و آب سازمان و یامنطقه آب یهاشرکت یتمام یبرا و هیته یانامهپرسش فرم حاضر(،

 بوده طرح یشاثربخ و کارآیی خصوص در طرح انیمجر نظرات اخذ نامهپرسش نیا رسالا از هدف .دیگرد

 قیتدق و دیتول لف(ا :یکل دسته سه لی  یبخشتعادل و ایاح طرح با مرتبط یهاپروژه نخست، گام در است.

 و هاخوانآب تیقوت ج( و ینیرزمیز آب منابع از یبرداربهره نظارت و کنترل ب( اطالعات، و هاداده

 یامنطقه آب یهاشرکت از ها،پروژه کارآیی یبررس هدف با و شده یبندمیتقس ینیرزمیز آب یسازرهی خ

 ،یفن ،یحقوق و یقانون عوامل منظر از پروژه یاجرا در موجود مشکالت و هاچالش که شد درخواست

 ایاح طرح یاجرا یابتدا از هک نندک مشخص و ندینما انیب را عوامل ریسا ای و یساختار ،یاجتماع ،یاقتصاد

 انجام به تیموفق اب و یدرست به (ادیز ای متوسط )کم، زانیم چه تا پروژه هر امروز، به تا یبخشتعادل و

 است. دهیرس

 قرار مدنظر طرح هایدستورالعمل کارآیی خصوص در هااستان نمایندگان نظرات دریافت بعدی، گام در

 میزان و ایمنطقه آب هایشرکت نگاه از بخشیتعادل و احیا طرح هایپروژه بندیاولویت همچنین، گرفت.

  است. گرفته قرار بررسی مورد کشور زیرزمینی آب منابع وضعیت بر طرح کلی اثربخشی

 ایمنطقه آب هایشرکت کارشناسان و مدیران معاونین، عامل، مدیران شامل بررسی این در آماری جامعه

 ارسال نامهپرسش فرم 31 از مجموع در .باشدمی بخشیتعادل و احیا طرح درکاراناندست و مجریان عنوانبه

 توسط آن درصد 68 که گردیده آوریجمع نامهپرسش 22 تاکنون گرفتهصورت هایپیگیری با شده،

 تکمیل هاهرستانش آب منابع امور مدیران توسط هاآن درصد 32 و ایمنطقه آب هایشرکت نمایندگان

 هاآن درصد 33 ایمنطقه آب هایرکتش نمایندگان توسط شدهتکمیلنامهپرسش 68 بین از .است شده

 است. گردیده تکمیل کارشناسان توسط درصد 67 و مدیران توسط

 طرح هایدستورالعمل و هاپروژه کارآیي بررسي -1-2-2-1

 نتایج نون،تاک پروژه هر کارآیی خصوص در ایمنطقه آب هایشرکت از گرفتهصورت نظرسنجی براساس

 هایپروژه کارآیی خصوص در طرح مجریان از نیمی از بیش اساس این بر است. شده حاصل -6-1شکل 

 فرونشست مخاطرات بررسی و بندیپهنه کشاورزی، بازدهکم هایچاه خرید شکنی،کف عمق تعیین مطالعات

 آبخیزداری، هایپروژه اجرای و مطالعه آب، ملی سند نمودن روز به سیالب، خشپ و مصنوعی تغذیه زمین،

 دچار برانآب هایتشکل ایجاد و کشاورزی هایچاه با پساب جایگزینی آب، محلی بازارهای استقرار و ایجاد
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 بانک و نبیال تهیه بازرسی، و گشت هایگروه استقرار و تقویت پروژه 6 تنها دیگر سوی از باشند.می تردید

 پیزومتری هایچاه حفر هوشمند، و حجمی کنتورهای نصب و تهیه حفار، هایشرکت دهیسامان اطالعاتی،

 دارای طرح مجریان درصد 70 تا 50 حدود نظر از آب، مصارف و منابع وضعیت سراسری آماربرداری و

 باشد.می قبولیقابل عملکرد

 مشترکین امور و آب منابع برداریبهره و حفاظت پارچهیک سامانه همچون هاییپروژه کارآیی همچنین،

 نصب و 1385 سال از قبل محفوره هایچاه تکلیف تعیین برداری،بهره هایپروانه تعدیل و اصالح ،(ساماب)

 حد در آماری، جامعه از نیمی از بیش نگاه از اکتشافی هایچاه و پیزومترها روی بر گیریاندازه تجهیزات

 ت.اس بوده متوسط

 
 ایمنطقه آب هایشرکت در طرح مجریان نظر از بخشيتعادل و احیا طرح هایپروژه کارآیي -1-6 شکل

 هایدستورالعمل کارآمدی خصوص در بخشیتعادل و احیا طرح مجریان هایدیدگاه دیگر، سوی از

 در موجود هایراهنمایی طرح، مجریان درصد 60 حدود نگاه از که است آن از حاکی طرح گانههشت

 را کارآیی بیشترین غیرمجاز هایچاه انسداد و بازرسی و گشت هایگروه تشکیل و تقویت هایدستورالعمل

 مدیریت سازیپیاده و توسعه کشاورزی، بازدهکم هایچاه انسداد و خرید نحوه هایدستورالعمل و داشته

 کافی اطالعات و آییکار فاقد کشاورزی چاه آب با پساب جایگزینی و زیرزمینی آب منابع مشارکتی

 (.-7-1شکل ) باشندمی هاپروژه انجام چگونگی درخصوص

0

20

40

60

80

100

120

ار 
قر
ست

و ا
ت 

وی
تق

…

الع
اط
ک 

 بان
 و
الن

 بی
یه
ته

ی
ات

فار
 ح

ی
ها
ت 
رک
 ش

ی
ده

ان 
سام

ور
نت
 ک
ب
ص
و ن
ه 
هی
ت

ی
تر
وم
یز
ی پ

ها
چاه 

ر 
حف

ی
سر

سرا
ی 

دار
ربر

آما

ی
ساز

گاه 
و آ

ی 
سان

ع ر
طال

ا
…

ی 
جرا

و ا
ه 
الع
مط

…

 و 
ت
ظار

،  ن
رل

نت
ک

…

ش
پخ

 و 
ی
وع
صن

 م
یه
غذ

ت
…

ان
ب بر

ی آ
ها
ل 
شک

د ت
جا

ای

ی
ها
چاه 

ف 
کلی

ن ت
یی
تع

… ت
اظ
حف

ه 
رچ

کپا
ه ی

مان
سا

…

ل 
دی
 تع

 و
الح

اص
…

ی
ها
زار

 با
رار

تق
اس
 و 

اد
یج
ا

…

یف
 ک
ت
ری
دی
 م
ت
لعا
طا
م

ی 
…

ت 
یزا

جه
ب ت

ص
ن

…

ب
ی آ

 مل
ند

 س
دن

مو
ز ن
رو
ه 
ب

با 
ب 

سا
ی پ

زین
یگ
جا

…

ی
کت
شار

ی م
گو

ر ال
قرا

ست
ا

ق 
عم

ن 
یی
 تع

ت
لعا
طا
م

… ده 
باز
کم 

ی 
ها
چاه 

د 
ری
خ

…

ی 
رس

 بر
ی و

ند
نه ب

په
…

زیاد متوسط کم



 

 

 

 بخشییابی طرح احیا و تعادلمسألهگزارش  

 

 

 یدر سطح مل ینیرزمیمنابع آب ز  یو تعادل بخش ایطرح اح یشناسبیمطالعات آس 

 

20 

 
 در طرح مجریان نگاه از بخشيتعادل و احیا طرح هایدستورالعمل کارآیي نظرسنجي نتایج -1-7 شکل

 ایمنطقه آب هایشرکت

  طرح هایپروژه بندیاولویت و بخشيتعادل و احیا طرح اثربخشي -2-2-2-1

 میزان خصوص در ایمنطقه آب هایشرکت برای ارسالی نامهپرسش در شده مطرح سواالت از یکی

 اثربخشی میزان دهندگانپاس  درصد 41 که است بوده زیرزمینی آب منابع وضعیت بر طرح کل اثربخشی

 (.-8-1شکل ) اندکرده عنوان زیاد خیلی درصد 9 و زیاد درصد 23 متوسط، درصد 27 کم، را طرح

 سازیومیب عدم طرح، کامل اجرای عدم شامل عمدتاً طرح اثربخشی عدم خصوص در شدهمطرح دالیل 

 عدم تی،مطالعا محدوده و استان هر سیاسی و اقتصادی اجتماعی، طبیعی، شرایط با مطابق طرح اجرای

 از باشد.می آب برداشت کاهش از ناشی خأل جبران در کشاورزان از حمایت عدم و مالز بودجه تخصیص

 مواردی به اندکرده عنوان زیاد خیلی و زیاد را تاکنون طرح این اثربخشی میزان که هاییاستان دیگر سوی

 برخورد ،مندقانون و مستقل هایکمیسیون وجود رسانی،اطالع و آموزش هایپروژه زمانهم اجرای همچون

  اند.نموده اشاره بازرسی و گشت هایگروه موفقیت و شدهانجام تخلفات با موقعبه

 
 ایمنطقه آب هایشرکت در طرح مجریان نگاه از طرح اثربخشي میزان -1-8 شکل
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 در ایمنطقه آب هایشرکت در طرح مجریان نگاه از بخشیتعادل و احیا طرح هایپروژه بندیاولویت

 و کنتور نصب و تهیه بازرسی، و گشت گروه تشکیل هایپروژه اساس، این بر است. شده ارائه -10-1جدول 

 از که است اهمیت حائز لحاظ بدین امر این اند.گرفته قرار سوم تا اول هایرتبه در غیرمجاز هایچاه انسداد

 دستوری و پایین به باال مدیریت و حکمرانی سنتی الگوهای کشور، آبی منابع مدیریت اجرایی بدنه نگاه

  است. گرفته قرار اصلی هایاولویت در همچنان

 ایمنطقه آب هایدرشرکت طرح مجریان نظر از طرح هایپروژه بندیاولویت 

 طرح اولویت طرح اولویت

1 
 در بازرسی و گشت هایگروه استقرار و تقویت

 کشور سراسر
2 

 برق، و آب هوشمند و حجمی کنتورهای صبن و تهیه

 هاچاه از برداشت کنترل و پایش سامانه ایجاد و رسانیاطالع

3 
 هایهچا نمودن المنفعهمسلوب و نظارت کنترل،

 عمومی مصالح به مضر پروانه فاقد
 عمومی افکار سازیآگاه و رسانیاطالع 4

 1385 سال از قبل محفوره هایچاه تکلیف تعیین 6 برداریبهره هایپروانه تعدیل و اصالح 5

7 
 و آب منابع برداریبهره و حفاظت یکپارچه سامانه

 (ساماب) مشترکین امور
 آب مصارف و منابع وضعیت سراسری آماربرداری 8

9 
 هایمحدوده در آب ملی سند نمودن روز به

 کشور مطالعاتی
 وعهممن هایدشت در کشاورزی هایچاه با پساب جایگزینی 10

 12 مشارکتی الگوی استقرار 11
 در سیالب پخش و مصنوعی تغذیه هایپروژه اجرای

 ممنوعه هایدشت

13 
 مالی هایحمایت انجام و برانآب هایتشکل ایجاد

 هاآن از فنی و
 مطالعاتی هایمحدوده اطالعاتی بانک و بیالن تهیه 14

 کشور در آب محلی بازارهای استقرار و یجادا 16 آب منابع حفاظت کیفی مدیریت مطالعات انجام 15

17 
 یرو بر GPS نصب و حفار هایشرکت دهیسامان

 حفاری هایدستگاه
 هانآ تجهیز و کشور هایدشت در پیزومتری هایچاه حفر 18

19 
 و پیزومترها روی بر گیریاندازه تجهیزات نصب

 اکتشافی هایچاه
 شکنیکف عمق تعیین مطالعات 20

21 
 بخشیادلتع برای کشاورزی بازدهکم هایچاه خرید

 زیرزمینی آب منابع
 زمین فرونشست از ناشی مخاطرات بررسی و بندیپهنه 22

   آبخیزداری هایپروژه اجرای و مطالعه 23

 هاآن اجرای اصلي هایچالش و هاپروژه موجود وضع بررسي -3-2-2-1
 گرفته قرار بررسی مورد هاآن اجرای صلیا هایچالش و هاپروژه موجود وضع گزارش از بخش این در

از اطالعات دریافت شده از  های طرح،پروژه یک ازمیزان اهداف تعیین شده و عملکرد هر . برای تعییناست

 چهار استفاده شده است. مشاور طرح )شرکت مهندسین دزآب( هایو گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران

 سال از قبل محفوره هایچاه تکلیف تعیین کنتور، نصب و تهیه برداری،هرهب هایپروانه تعدیل و اصالح پروژه

 از و شده آب مصرف در جوییصرفه به منجر مستقیم طوربهها تحقق آن که غیرمجاز هایچاه انسداد و 1385
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 در اساسی نقش که بازرسی و گشت گروه تشکیل پروژه و باشندمی طرح اهمیت حائز و فعال هایپروژه

 سایر خصوص در و اندگرفته قرار بررسی مورد بیشتری تفصیل به دارد رت بر برداشت منابع آب زیرزمینینظا

  است. گردیده ارائه بخش این انتهای جدول قالب در پروژه هر اصلی مسائل ها،پروژه

 روژه،پ اجرایی هایگام پروژه، معرفی شامل که است شده تهیه ایشناسنامه شده،  کر پروژه پنج یبرا

 اجرای هایچالش و ایمنطقه آب هایشرکت در طرح مجریان دید از پروژه کارآیی اعتبار، تأمین چگونگی

 منابع زانیم به توجه با تیفعال کی صحیح اجرای و عملکرد ارزیابی پروژه کارآیی از منظور .باشدمی پروژه

 پروژه هر ارآییک میزان که شد درخواست هاپرسشنامه در منظور نیهم به است. آن انجام یبرا شده استفاده

 SPSS ارافزنرم زا استفاده با سپس ؛نمایند ارزیابی ادیز و متوسط کم، گروه سه قالب در یفیک صورت به را

 گرفت. قرار لیتحل مورد شده ارائه نظرات

 بازرسي و گشت گروه تشکیل پروژه -1-3-2-2-1

 پروژه عنوان

 بازرسی و گشت گروه تشکیل

 مترمکعب( میلیارد برحسب )ارقام زیرزمینی آب منابع از رداشتب کنونی شرایط

 134 تجمعی: مخزن کسری 6/60 ها:چاه از سالیانه برداشت میزان

 1/5 اخیر: سال 5 در سالیانه مخزن کسری متوسط 8/11 غیرمجاز: هایچاه 8/48 مجاز: هایچاه

 اولیه فرضیات

 - سالیانه: جوییصرفه میزان سال در گروه 856 متوسط طور به گذاری:هدف

 بخشیتعادل و احیا طرح اعتبار محل از اعتبار: تأمین محل بینیپیش

 کارپیشرفت میزان

 %82 کار:پیشرفت سال در گروه 770 متوسط طور به اجراشده: میزان

 پشتیبان قانون یا باالدستی اسناد

 مجازات مفاد خالصه ماده قانون

 - 44 اصل اساسی قانون

 اسالمی جمهوری اقتصادی نظام اساسی، قانون 44 اصل اساس رب

 ریزیبرنامه با خصوصی و تعاونی دولتی، بخش سه پایه بر ایران

 هب واگذاری قابل وظایف از برخی و .است استوار صحیح و منظم

 .هستند غیردولتی بخش

- 

 و آب عادالنه توزیع قانون

 آن اجرایی نامهآئین
30 

 توزار کارکنان و تابعه مؤسسات و نیرو رتوزا کارکنان گزارش

 ابالغ موجب به که (کشاورزی وزیر معرفی به )بنا کشاورزی

 نقانو این در مندرج وظایف اجرای برای نیرو وزیرمخصوص

 فینمتخل تعقیب مالک شوندمی معرفی دادسراها به و انتخاب

 تعقیب و بود خواهد دادگستریضابطین گزارش حکم در و است

 هب کیفری دادرسی آیین قانون 59 ماده از ب بند طبق ینمتخلف

 .آمد خواهد عمل

- 

 خدمات مدیریت قانون

 کشوری
 - هستند غیردولتی بخش به واگذاری قابل وظایف از برخی 24
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 شده:انجام اجرایی هایگام 

 و بعمنا کیفی و کمی حراست و حفظ منظور به هادشت در دائمی حضور هدف با بازرسی و گشت گروه

همچنین  و بردارانهرهب در همگرایی و رسانیاطالع امور در تسهیل ،آب منابع اطالعات و آمار نمودن روزبه

 آب منابع با مرتبط هاگروه این خدمات شرح اهم .است شده ایجاد هاتشکل تشکیل هایزمینه فراهم نمودن

 است: زیر صورتبه بخشیتعادل و احیا طرح چهارم دستورالعمل براساس زیرزمینی

o و آن عملکرد حتص بررسی و کنتور قرائت آبدهی، میزان گیریاندازه و زیرزمینی آب منابع از بازدید 

 جهت کارفرما به هفته هر پایان در الذکرفوق بازدیدهای مشروح گزارش ارائه و چاه منصوبات کنترل

 تکش فصول در مخصوصاً ... و غیرمجاز هایچاه برداشت اضافه غیرمجاز، هایچاه برداریبهره از جلوگیری

o نامبرده اب همکاری و جرم محل در حضور برای امور رابط به وقتاسرع در موقع به رسانیاطالع  

o چاه حفر هنگام در چاه، حفر پروانه و حفاری هایشرکت صالحیت پروانه اعتبار کنترل  

o در مجاز فاریح دستگاه یا کد فاقد جازغیرم حفاری دستگاه نوع هر مشاهده کتبی و تلفنی گزارش اعالم 

 امور رابط به تخلف هنگام

o صحت بررسی و معیوب و سالم هوشمند حجمی مکانیکی، حجمی کنتورهای نمودن مشخص و بازدید 

 هاچاه از برداریبهره هنگام یا و بودن خاموش زمان در هاآن

o هایازهب در گزارش ارائه و رفمص میزان کنترل و مکانیکی حجمی و هوشمند حجمی کنتورهای قرائت 

  ماهه سه و ماهه یک زمانی

o هاگروه عملکرد حوزه در آب غیرقانونی فروش نامحسوس کنترل و بررسی 

o هایفایل قالب رد و آب منابع موقعیت هاینقشه و افزارنرم قالب در اطالعات کامل بانک ارائه GIS 

 بازرس ی و گش ت ه ایگروه تشکیل در مشکالت از برخی آمدن وجود به موجب که  کر قابل مواردی از

 است: شده عنوان زیر صورتبه دستورالعمل در که است بازرسی و گشت هایگروه تخصص تعیین است شده

 مدرک رایدا زیرزمینی آب منابع به مربوط تخلفات پیگیری و بررسی شناسایی، جهت کارشناس نفر یک 

 :(ب) یا (الف) تحصیلی

 س ال پنج حداقل با آبیاری گرایش کشاورزی مهندسی و زیرزمینی هایآب ناسی،شزمین کارشناس الف(

  کارفرما تایید مورد و مرتبط مفید کار سابقه

 مهندسی زیرزمینی، هایبآّ هیدروژئولوژی، گرایش با شناسیزمین رشته در باالتر و ارشد کارشناس ب(

 .کارفرما ییدتأ مورد و مرتبط مفید ارک سابقه سال 2 حداقل با زهکشی و آبیاری گرایش کشاورزی
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 موج ب ب اال یلیتحص  م درک ب ا کارش ناس کی  که اندنموده اظهار یامنطقه آب یهاشرکت از یبرخ

 با یخدمات -مشاوره یهاشرکت یریکارگ به با که هستند یمدع و است شده پروژه نیا یهانهیهز باالتررفتن

 نمود. افتیدر را نظر مورد جهینت توانیم هاآن به آموزش و نییپا نهیهز

 اس ت. ش ده ارائ ه 1399 سال آبان پایان تا 1395 سال از بازرسی و گشت گروه عملکرد -9-1شکل  در

 است. درصد 90 هاسال این طی در پروژه این فیزیکی پیشرفت متوسط طوربه

 

 بازرسي و گشت وهگر تشکیل پروژه عملکرد میزان -1-9 شکل

 اعتبار: تأمین چگونگی 

 و کردهزین ه -10-1ش کل  در باش د.می بخش یتعادل و احیا طرح محل از پروژه این اعتبار تأمین محل

 ای ن کردهزینه میزان مجموع در است. شده ارائه 1397 و 1396 هایسال در بازرسی و گشت گروه عملکرد

 را طرح هایپروژه کردهزینه کل درصد 47 که است بوده ریال میلیارد 2073 میزان به سال دو این در پروژه

 است. شده شامل

 

 1397 و 1396 سال در بازرسي و گشت گروه عملکرد و شده هزینه اعتبار -1-10 شکل
 

 گ روه ش کیلت هپ روژ عملکرد خصوص در ایمنطقه آب هایشرکت از گرفتهصورت نظرخواهی اساس بر

 20 و متوسط رصدد 10 حدود زیاد، تاکنون را پروژه این کارآیی دهندگان،پاس  درصد 70 بازرسی، و گشت
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 )درصد( بازرسي و گشت گروه تشکیل پروژه عملکرد میزان -1-11 شکل

 پروژه: اجرای اصلی هایچالش  

 را آب من ابع م دیریت در مهم ی نق ش ک ه است اییهپروژه از یکی بازرسی و گشت گروه تشکیل پروژه

 ه ایچالش هادام  در اس ت. داده اختص اص خود به را یافته تخصیص مالی منابع از سهم ترینبیش و دارند

 و مدیریتی هایمحدودیت و قانونی و سیاسی خالهای اجتماعی، و اقتصادی موانع منظر از پروژه اجرای اصلی

 است. شده ارائه ایمنطقه آب هایشرکت در طرح مجریان از دریافتی نظرات اساس بر فنی

o اقتصادی موانع 

 استمرار عدم اتاثر و بازرسی و گشت هایگروه مطالبات پرداخت در طوالنی تأخیرات گرفتن نادیده -

 چاه حلقه هر نسداد)ا موقع به اعتبار تخصیص عدم و نیاز مورد مصالح و تجهیزات هاگروه این فعالیت

 ریال( یلیونم 30 حدود

 دیرکرد دلیل به بازرسی و گشت گروه قراردادهای مبلغ افزایش و اوراق صورتبه اعتبار تخصیص -

 هاحقوق

o اجتماعی موانع 

 نآنا با همکاری عدم و بردارانبهره سوی از بازرسی و گشت گروه پذیرش عدم -

 آب منابع تمامی از نشدن بازدید و آب منابع گستردگی دلیل به زیاد تخلفات -

 بازرسی و گشت گروه و بردارانبهره میان اختالفات بروز امکان و نیروها بودن بومی -

o قانونی و سیاسی خألهای 

 توانهپش نداشتن و دولتی هایدستگاه ازسوی بازرسی و گشت نیروهای نشناختن رسمیت به -

 الزم حقوقی

o فنی و مدیریتی هایمحدودیت 

 بازرسی و گشت هایگروه پرسنل تجهیز عدم -

 آنها یاثربخش و پروژه این در کافی تخصص دارای و مناسب مشاوران از استفاده به توجه عدم -
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 شده مشاهده تخلفات شگزار ارائه صورت در گشت هایگروه برای الزم افزارینرم بستر ایجاد عدم -

 بآ منابع بازرسی و گشت هایهایفعالیت کنترل برای یکپارچه سامانه اندازیراه اثرات بررسی عدم -

 و هاشهرستان مدیران سوی از بازرسی و گشت هایگروه به واگذارشده هایمأموریت تطابق عدم -

 فترید و اداری کارهای انجام عموماً و غیرمرتبط امور در کارشناسان کارگیریبه

 ساماب سامانه به اطالعات مستقیم انتقال و اطالعات برداشت یکپارچه سامانه فقدان -

 باتجربه نیروی کمبود و هاشهرستان در مستقر هایگروه کمبود -

 برداریبهره هایپروانه تعدیل و اصالح پروژه -2-3-2-2-1

 پروژه عنوان

 برداریبهره هایپروانه تعدیل و اصالح

 مترمکعب( میلیارد برحسب )ارقام زیرزمینی آب منابع از برداشت کنونی شرایط

 134 تجمعی: مخزن کسری 6/60 ها:چاه از سالیانه برداشت میزان

 1/5 اخیر: سال 5 در سالیانه مخزن کسری متوسط 8/11 غیرمجاز: هایچاه 8/48 مجاز: هایچاه

 اولیه فرضیات

 پروانه هزار 416 گذاری:هدف
 مترمکعب میلیارد 8/3 سالیانه: جوییصرفه میزان

 رهاکنتو کامل نصب و هاپروانه تعدیل و اصالح پروژه اجرای صورت در

 - اعتبار: نتأمی محل بینیپیش

 کارپیشرفت میزان

 درصد 47 کار:پیشرفت پروانه هزار 195 اجراشده: میزان

 کنونی روند ادامه صورت در آتی وضعیت

 تاکنون( یافتهتحقق سالیانه عملکرد حداکثر و متوسط اساس )بر سال 18 تا 11 بین پروژه: اجرای برای موردنیاز زمان مدت

 شتیبانپ قانون یا باالدستی اسناد

 مفاد خالصه ماده قانون

 - نظام کلی هایسیاست

 در سرزمین یشآما و پایدار یتوسعه اصول براساس آب چرخه کل در مدیریت جامع نظام ایجاد به تأکید

 استحصال در آب سیاسی و امنیتی و اقتصادی ارزش به توجه و وریبهره ارتقاء همچنین و کشور آبریز هایحوضه

 است شده آن مصرف و نگهداری و عرضه و

 الگوی اصالح هایسیاست

 مصرف
 8 بند

 سیاست چارچوب در زیکشاور بخش ویژههب هابخش تمام در آب بهینه مصرف شدن نهادینه و وریبهره ارتقاء به

 هایسفره در ویژهبه آب مصارف و منابع بین تعادل ایجاد برای مناسب عملیاتی هایبرنامه اجرای و تدوین

 است. دهش تأکید اقلیمی شرایط با سازگار سیل، و خشکسالی مدیریت اعمال و منفی تراز دارای زیرزمینی

 اجرایی نامهآئین

 آب مصرف سازیبهینه

 کشاورزی

 1 ماده

 مناطق کلیه ختلفم محصوالت آبی نیاز خالص درباره محاسبات براساس کشت الگوی اصالح بر نامهآئین این در

 از یک هر از نماینده نفر یک از مرکب کارشناسی کمیته توسط بهینه مصرف الگوی تعیین همچنین و بیاریآ

 در موجود تامکانا کلیه از گیریبهره با و کشور آبیاری مناطق کلیه رایب کشاورزی و نیرو هایوزارتخانه

 است. شده تأکید نامهآئین تصویب از پس ماه دوازده ظرف وزارتخانه،

 توسعه پنجم نامهبر
 141 ماده

 الف بند

 موجود هایپروانه و هاتخصیص اصالح به نسبت است مکلف نیرو وزارت کشاورزی، آب وریبهره افزایش منظوربه

 ارفمص آب حجم از %1 حداقل ساالنه که نماید اقدام نحوی به برانآب هایتشکل به آب حجمی تحویل و آب

 توسعه جهت در شده جوییصرفه آب تا یابد کاهش منفی زیرزمینی آب النبی با هایدشت در ویژهبه موجود

 د.گیر قرار استفاده مورد آبیاری نوین هایروش با مصارف سایر یا کشاورزی بخش جدید اراضی



 

 

 

 بخشییابی طرح احیا و تعادلمسألهگزارش  

 

 

 یدر سطح مل ینیرزمیمنابع آب ز  یو تعادل بخش ایطرح اح یشناسبیمطالعات آس 

 

27 

 شده:انجام اجرایی هایگام 

 آب هایچاه تکلیف تعیین قانون و کشاورزی آب بهینه مصرف نامهآئین توأمان اجرای دستورالعمل مطابق

 کیفی و کمی حفاظت و وریبهره افزایش پروژه این از هدف (،3 شماره )دستورالعمل برداریبهره پروانه فاقد

 این تعاریف ده،ش یاد دستورالعمل اساس بر است. زیرزمینی آب مصارف و منابع بین تعادل ایجاد و آب منابع

 است: زیر شرح به پروژه

 نامهآئین اساس بر مجاز هایچاه فعلی برداریبهره هایپروانه آب حجم :یبرداربهره هایپروانه اصالح

 پروانه در جمندر فعلی حجم با مقایسه در تعدیلی آب حجم .گرددمی تعدیل کشاورزی آب بهینه مصرف

 امهرکد گردد،می تعیین اهچ آبدهی توان و آب عادالنه توزیع قانون 3 ماده اساس بر که مجاز چاه برداریبهره

 پروانه عنوانبه جدید، وانهپر این و گرددمی قید جدید پروانه در مجاز تخلیه حجم عنوانبه باشد کمتر که

 گردد.می تلقی شدهاصالح برداریبهره

 حجم مجموع از کمتر یا مساوی ریزیبرنامه قابل آب چنانچه :برداریبهره هایپروانه تعدیل

 مجدداً  تعدیل ضریب و فرمول با نیز اصالحی برداریبهره هایپروانه اشد،ب شدهاصالح برداریبهره هایپروانه

 ساختار -12-1شکل  در .گرددمی تلقی شدهتعدیل برداریبهره پروانه جدید پروانه این و گرددمی اصالح

 است. شده ارائه تعدیل و اصالح پروژه اجرایی

هژورپ ییارجا راتخاس

یزرواشک بآ هنیهب فرصم هناورپ دقاف هک ییاه هاچ ندرک  خشم

)یزرواشک بآ هنیهب فرصم همان نییآ  اسا رب( یمیدق یاه هناورپ حالصا و یزرواشک زاجم یاه هاچ لک هب لیوحت لباق بآ  جح هبساحم

یتاعلاطم هدودحم رد اه هناورپ لیدعت بیرض نییعت و "ب" و "فلا" یاه هدودحم یدنب هقبط

نامز نیرت هاتوک رد یناسنا یورین و یلام تاناکما هیلک زا هدافتسا اب همان نییآ یزاس هدایپ تهج یدنب نامز همانرب نیودت

یا هقطنم بآ تکرش هب  البا و بآ عبانم تیریدم تکرش هتیمک رد همانرب بیوصت

هدش هبساحم  جح یور رب نآ لامعا و اه تشد لیدعت بیرض  احل   س و اه هناورپ حالصا

اه هناورپ رودص نویسیمک رد حرط و ینوناق لحارم یط زا  پ اه هاچ مامت "هدش لیدعت و حالصا" یرادرب هرهب هناورپ رودص
 

 برداریبهره هایپروانه تعدیل و اصالح پروژه اجرایي ساختار -1-12 شکل
 و یکشاورز آب بهینه مصرف نامهئینآ اجرای درصورت ها،آن ریزیبرنامه قابل آب میزان که هستند مطالعاتی هایمحدوده (:الف) مطالعاتی محدوده

 هستند مطالعاتی هایمحدوده (:ب) مطالعاتی دهمحدو .باشد مذکور هایدرپروانه مندرج حجم مجموع از بیشتر شده،اصالح برداریبهره هایپروانه صدور

 از کمتر یا مساوی شده،اصالح برداریبهره هایپروانه صدور و کشاورزی آب بهینه مصرف نامهآئین اجرای صورت در ها،آن ریزیبرنامه قابل آب میزان که

 .باشد مذکور هایهپروان در مندرج حجم مجموع
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 بوده پروانه هزار 416 ادتعد مجاز، هایپروانه تعدیل و اصالح پروژه اجرای برای شده انجام گذاریهدف

 (%53) پروانه هزار 221 و است شده تعدیل و اصالح تاکنون (%47) پروانه هزار 195 تعداد این از که است

 پروژه عملکرد خصوص در ایمنطقه آب هایشرکت از گرفتهترصو نظرخواهی اساس بر .است مانده باقی

 درصد 10 و طمتوس درصد 60 زیاد، را پروژه این عملکرد دهندگانپاس  درصد 30 ها،پروانه تعدیل و اصالح

 اند.کرده عنوان کم

 

 طرح مجریان نظر از برداریبهره هایپروانه تعدیل و اصالح پروژه عملکرد میزان -1-13 شکل

 اعتبار: تأمین چگونگی 

 و است نشده داده اختصاص هاپروانه تعدیل و اصالح پروژه برای اعتباری بخشیتعادل و احیا طرح رد

  گیرد.می صورت ایمنطقه آب هایشرکت فعلی هایظرفیت اساس بر پروژه این اجرای

 پروژه: اجرای اصلی هایچالش  

 سیاسی خالهای جتماعی،ا موانع منظر از هاپروانه تعدیل و اصالح پروژه اجرای اصلی هایچالش ادامه، در

 آب هایکتشر در طرح مجریان از دریافتی نظرات اساس بر فنی و مدیریتی هایمحدودیت و قانونی و

 است. شده ارائه ایمنطقه

o اجتماعی موانع 

 نهادهای برخی مخالفت و مقاومت و هاپروانه تعدیل فرآیند در نفو  ی هایهگرو و افراد دخالت -

 برداریبهره هایپروانه تعدیل و اصالح فرآیند با کشاورزی جهاد سازمان همچون دولتی و مردمی

 برداریبهره هایوانهپر میزان کاهش اثر بر آبی منابع تخلفات افزایش و اجتماعی هاینارضایتی ایجاد -

o قانونی و سیاسی خألهای 

 هایپروانه در شده ایجاد اتتغییر با متناسب کشت الگوی اصالح یا تغییر جهت قانونی الزام عدم -

 برداریبهره
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زیاد
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o فنی و مدیریتی هایمحدودیت 

 هر برای روز 20) مربوطه هایکمیسیون و هاشهرستان حوزه در مذکور فرآیند انجام بودن برزمان -

 (پرونده

 پشتوانه و هادشت از برخی در هاپروانه تعدیل ضریب و ریزیبرنامه قابل آب محاسبه در اشکال وجود -

 قابل آب تعیین و دقیق هایداده و اطالعات وجود عدم دلیل به هاپروانه تعدیل ضریب فنی فضعی

 هاپروانه تخلیه حجم براساس فقط زیرزمینی ریزیبرنامه

 یشاورزک بخش آب مصرف کاهش و هاپروانه تعدیل و اصالح با کشاورزی جهاد سازمان مخالفت -

 ها.دشت برخی عملیاتی برنامه ابالغ عدم -

 ایجاد و رسانياطالع برق، و آب هوشمند و حجمي کنتورهای نصب و تهیه روژهپ -3-3-2-2-1
 هاچاه از برداشت کنترل و پایش سامانه

 پروژه عنوان

 هاچاه از برداشت کنترل و پایش سامانه ایجاد و رسانیاطالع برق، و آب هوشمند و حجمی کنتورهای نصب و تهیه

 مترمکعب( میلیارد برحسب )ارقام مینیزیرز آب منابع از برداشت کنونی شرایط

 134 تجمعی: مخزن کسری 6/60 ها:چاه از سالیانه برداشت میزان

 1/5 اخیر: سال 5 در سالیانه مخزن کسری متوسط 8/11 غیرمجاز: هایچاه 8/48 مجاز: هایچاه

 اولیه فرضیات

 دستگاه هزار 416 گذاری:هدف
 مترمکعب دمیلیار 8/3 سالیانه: جوییصرفه میزان

 رهاکنتو کامل نصب و هاپروانه تعدیل و اصالح پروژه اجرای صورت در

 متقاضی عهده به هزینه و تسهیالت اعطای اعتبار: تأمین محل بینیپیش

 کارپیشرفت میزان

 درصد 9 کار:پیشرفت دستگاه هزار 5/38 اجراشده: میزان

 کنونی روند ادامه صورت در آتی وضعیت

 کنون( تا یافتهتحقق سالیانه عملکرد حداکثر و متوسط اساس )بر سال 115 تا 72 بین پروژه: اجرای برای ردنیازمو زمان مدت

 پشتیبان قانون یا باالدستی اسناد

 مفاد خالصه ماده قانون

  پروانه صاحب هزینه به کنتور نصب و تهیه  12 آب عادالنه توزیع

 آب هایچاه تکلیف تعیین

 برداریهرهب پروانه فاقد
 واحده ماده

 روی قانون این تصویب از پس سال دو حداکثر تا هوشمند کنتور نصب برای نیرو وزارت اقدام

 هاچاه مالکان سوی از هزینه تأمین با کشاورزی هایچاه تمام

 شده:انجام اجرایی هایگام 

 هزار 416 حدود تعداد هب مجاز هایچاه روی بر کنتور نصب پروژه اجرای برای شده انجام گذاریهدف

 377 تعداد نصب و تهیه و است شده نصب درصد( 9) دستگاه هزار 5/38 تعداد تاکنون که باشدمی دستگاه
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 ابتدای از کنتور نصب پروژه خصوص در شده اتخا  تصمیمات روند است. مانده باقی درصد( 91) دستگاه هزار

 شامل کشاورزی هایچاه بر شده نصب کنتورهای است. بوده برخوردار زیادی تغییرات از تاکنون طرح اجرای

 حجمی هوشمند و فهام (،303 و 207 نوع دو )شامل برق و آب هوشمند مکانیکی، حجمی کنتور

 دور راه از قرائت امکان و بوده دستکاری قابل مکانیکی حجمی کنتور که آنجایی از است. )الکترومغناطیسی(

 مدل این شدن خارج سپس و نموده 207 مدل برق و آب هوشمند کنتور بنص به اقدام نیرو وزارت ندارد، را

 هوشمند کنتور قبولقابل دقت عدم به باتوجه گردید. ابالغ 303 مدل برق و آب هوشمند کنتور جایگزینی و

  گردید. ابالغ ایمنطقه آب هایشرکت به حجمی هوشمند کنتور نصب الزم هایبررسی از پس برق، و آب

 آب، منابع مدیریت شرکت مشترکین امور و آب منابع برداریبهره و حفاظت دفتر 1396 سال اهمبهمن در

 دارای حجمی هوشمند کنتورهای نصب و خرید جهت مرتبط هایفرم و قرارداد متن چارچوب تهیه به اقدام

 هایرکتش کلیه به موضوع این 07/11/1396 مورخ 22650/100/96 شماره به اینامه طی و نمود صالحیت

 از حجمی هوشمند کنتورهای تهیه منظوربه گردید. ابالغ خوزستان برق و آب سازمان و ایمنطقه آب

 اشاره مورد کنتورهای نمایند. ارسال را تولیدی کنتورهای از اینمونه تا شد درخواست کنتورساز هایشرکت

 شده صالحیت تأیید هایشرکت تفهرس نهایت در و گرفته قرار آزمایش و بررسی مورد نیرو وزارت توسط

 گردید. ابالغ -11-1جدول  شرح به کنتور ساخت برای

 نیرو وزارت توسط شده تأیید کنتورساز هایشرکت اسامي 

 صالحیت تأیید تاریخ کنتور نوع شرکت نام

 95 بهمن الکترومغناطیس غرب صنعت ایفا

 96 تیر الکترومغناطیس مدار ایران

 96 تیر WI و الکترومغناطیس سانا

 96 مرداد الکترومغناطیس افزار سنجش

 96 شهریور WI اسپیناس

 96 ا ر WI ابارتوزین

 96 دی WI فرایند دیباگران

 96 اسفند WI برق و آب سنجش دانا

 98 مهر WI آینده پویای افزارسنجش
 

 مقرر ب،آ حجمی هوشمند کنتورهای نصب و برق کنتورهای مندسازیهوش طرح به توجه با دیگر سوی از

 سامانه برق توزیع شرکت و ایمنطقه آب شرکت برقی هایچاه اطالعات و آمار سازییکپارچه جهت شد

 با مطابق مشترکین رفمص میزان کنترل به توانمی سامانه این اهداف زا شود. گرفته کاربه برق و آب دوسویه

 با مشترکین یشناسای جدید، غیرمجاز هایچاه شناسایی آب، منابع بهتر مدیریت و صادره معتبر هایپروانه

  نمود. اشاره خاطی مشترکین جریمه و برداشت اضافه با مشترکین شناسایی غیرمجاز، مصرف نوع

 (6 شماره )دستورالعمل برق و آب هوشمند و حجمی هوشمند کنتور نصب و تهیه دستورالعمل براساس
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 از قرائت سامانه از استفاده با یا و شارژ کارت و دستی گرقرائت از استفاده با و مستقیم طوربه یا کنتور رائتق

 باریک ماه دو هر و منظم طوربه باید کنتورها ایدوره قرائت دستورالعمل مطابق .گیردمی صورت دور راه

 آبیاری تقویم و کشت الگوی با متناسب و داریبربهره و حفاظت معاونت توسط شدهارائه بندیزمان براساس

 شارژ گیرد.می صورت ایمنطقه آب شرکت تشخیص به بنا موردی قرائت همچنین گیرد. صورت منطقه هر

 پروانه آخرین با مطابق آب منبع یا چاه از آب برداریبهره مجاز حجم آن طی که است عملیاتی کنتور

 اختصاص مشترک به کشاورزی( هایچاه از برداشت تعدیل نامهظامن براساس شده)تعیین چاه برداریبهره

 گردد.می منتقل کنتور به و شده داده

 کنتورهای برداریبهره و نصب دستورالعمل مطابق مرحله سه قالب در کنتور نصب پروژه اجرایی ساختار

 است. شده داده نشان -14-1شکل  در برق( و آب و )حجمی هوشمند

روتنک بصن و هیهت

 تشد  ی زاین دروم یاهروتنک هیهت
 تسرهف  اسارب راکنامیپ تکرش طسوت

یا هقطنم بآ تکرش
 نارادرب هرهب هب راکنامیپ تکرش یفرعم

 بآ تکرش طسوت تشد نآ زاجم
اه بآ روما و یا هقطنم

 و راکنامیپ تکرش طسوت روتنک بصن
رادرب هرهب و یا هقطنم بآ تکرش ترا ن

روتنک ت ارق

 بآ تکرش طسوت هصقانم یرازگرب
رود هار زا ت ارق هناماسراکنامیپ نییعت یارب یا هقطنم

 هام 6 ره یسرزاب و تشگ هورگ دیدزاب
 و  رتسد زا رود یاهروتنک زا راب  ی
 هار زا ت ارق هناماس هب زهجم یاهروتنک

رود

روتنک ژراش

 روتنک دصرد 75 یالاب اب یاه تشد رد
  اسارب ژراش تراک تفایرد :هبوصنم
 بآ نایرج عطق و رادرب هرهب ربتعم هناورپ

 رادرب هرهب هعجارم مدع تروصرد

 روتنک دصرد 75 زا رتمک اب یاه تشد رد
 یارب رادرب هرهب زا دهعت ذخا :هبوصنم
 هبساحم و تشادرب زاجم  جح تیاعر
هدش تشادرب یفاضا بآ هدش مامت تمیق

هژورپ ییارجا راتخاس

 
 برداریبهره و نصب دستورالعمل مطابق مرحله سه قالب در کنتور نصب پروژه اجرایي ساختار -1-14 شکل

 برق( و آب و )حجمي هوشمند کنتورهای
 

 شمندهو هفراسامان سازیپیاده وظیفه دولت، محترم هیأت 42200 ت/94025 شماره مصوبه اساس بر

 هدف است. شده محول نیرو وزارت به گیریاندازه هایسیستم کنترل و )فهام( انرژی مدیریت و گیریاندازه

 کنتورهای شامل AMI سیستم باشد.می (AMI) گیریاندازه هوشمند زیرساخت سازیپیاده فهام طرح اصلی

 مصرف الگوی صالحا راستای در مصوبه طبق باشد.می داده آوریجمع مرکز و مخابراتی شبکه هوشمند،

 است: شده موظف نیرو وزارت
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 کنترل و قرائت هایسیستم به مجهز هوشمند کنتورهای صرفاً اشتراک جدید متقاضیان همه برای 

  نماید. نصب روزآمد اطالعاتی فناوری امکانات و بار هوشمند

 و پرمصرف رکینمشت اولویت با را موجود مشترکین همه کنتورهای سال پنج مدت ظرف حداکثر 

 کنترل و تقرائ سیستم به مجهز تجهیزات و زیرساخت کنتورها، با را انتقال و توزیع هایشبکه

 نماید. جایگزین روزآمد اطالعاتی فناوری و هوشمندبار

 شده داده نشان فهام کنتور شمندهو گیریاندازه ابزار به هاچاه تجهیز پروژه عملکرد -15-1شکل  در

 است.

 

 (فهام کنتور) هوشمند گیریاندازه ابزار به هاچاه تجهیز پروژه عملکرد -1-15 شکل

 نصب و تهیه ژهپرو عملکرد خصوص در ایمنطقه آب هایشرکت از گرفتهصورت نظرخواهی اساس بر

 اند.کرده عنوان زیاد ددرص 56 و متوسط درصد 11 کم، را پروژه این کارآیی دهندگانپاس  درصد 33 کنتور،

 
  طرح مجریان نظرات اساس بر کنتور نصب و تهیه پروژه عملکرد میزان -1-16 شکل
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 اعتبار: تأمین چگونگی 

 از ایخالصه که است بوده متغیر پروژه این اعتبار تأمین منبع درخصوص شده اخذ تصمیمات روند

 است. شده داده شرح تفصیل به ادامه در و گردیده ارائه -12-1جدول  در زمینه این در گرفتهصورت تغییرات

 کنتور نصب و تهیه پروژه اعتبار تأمین محل خصوص در گرفتهصورت تغییرات 
 پروژه اعتبار تأمین محل قانون

 برنامه قانون 35 ماده (ه) بند

 ششم
 متقاضی عهده به هزینه و تسهیالت اعطای

 متقاضی عهده به هزینه و تسهیالت اعطای 94 سال بودجه

 بخشیتعادل طرح محل از 96 و 95 هایسال بودجه

 متقاضی عهده به هزینه و تسهیالت اعطای ج( )بند 99 سال بودجه
 

 آب، عادالنه عتوزی قانون 12 ماده مصرف، الگوی اصالح کلی هایسیاست قبیل از قانونی لزاماتا اساس بر

 کنتور نصب به آب عالی شورای مصوبات توسعه، ششم و پنجم برنامه قانون ها،یارانه هدفمندسازی قانون

 آب حجمی هوشمند کنتور نصب "ششم برنامه قانون 35 ماده )ه( بند" براساس و است شده تأکید هوشمند

 نظر در قانون ینا رایاج پایان تا پروانه دارای هایچاه روی بر شده اداره وجوه محل از تسهیالت اعطای با

  است. شده محول متقاضی عهده به هزینه و شده گرفته

 آن بازپرداخت و شده گرفته نظر در بخشیتعادل طرح محل از اعتبار تأمین 94 سال بودجه قانون در

 با گردید. حذف بازپرداخت این 96 و 95 هایسال بودجه قانون در لیکنو ؛بود دهگردی تعیین متقاضی توسط

 کنتورهای نتوانست عمل در نیرو وزارت مذکور، یهاسال در طرح اعتبارات کفایت عدم به هتوج

 این هزینه توسعه ششم برنامه قانون به استناد با توانستمی نیرو وزارت .نماید نصب را شدهریزیبرنامه

 بینیپیش سهیالتت اعطای 96 و 95 سال بودجه قانون در چون ولی کند نصب و دریافت مالک از را کنتورها

 شد باعث لئمسا این .نمودند مخالفت امر این با استانی نمایندگان و اجرایی هایدستگاه از برخی ،بود گردیده

 وزارت توسط 97 سال بودجه قانون در بخشیتعادل طرح محل از کنتورها این مالی تأمین حذف پیشنهاد که

 آب هایشرکت که است شده عنوان «ج» بند در 99 سال بودجه قانون در و نهایت در .دگرد هئارا نیرو

 اعتبارات از بخشی و خود داخلی منابع محل از ندهست مجاز خوزستان برق و آب سازمان و هااستان ایمنطقه

 نصب و خرید هایهزینه تأمین به نسبت شدهاداره وجوه قالب در مصنوعی تغذیه و بخشیتعادل هایطرح

 که روشی با اقساطی صورتبه و نموده اقدام مجاز، کشاورزی آب هایچاه هوشمند و حجمی کنتورهای

 100 کنند. دریافت هاچاه این صاحبان از را تسهیالت این اصل شود،می تعیین مربوطه اییاجر دستگاه توسط

 آب هایشرکت اختیار در زمینیزیر آب منابع بخشیتعادل و ااحی هایطرح اجرای برای وصولی اقساط درصد

 د.گیرمی قرار خوزستان برق و آب سازمان و هااستان ایمنطقه
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 پروژه: اجرای اصلی هایچالش  

 بخشیتعادل و یااح طرح اهمیت حائز هایپروژه از مجاز هایچاه روی بر کنتور نصب و تهیه پروژه

 و متوسط اساس بر و کنونی هایچالش به باتوجه است. بوده روروبه گوناگونی هایچالش با که باشدمی

 115 تا 72 بین زمانی وژهپر این اتمام برای موردنیاز زمان مدت کنون تا یافتهتحقق سالیانه عملکرد حداکثر

 اجتماعی، و ادیاقتص موانع منظر از پروژه اجرای اصلی هایچالش ادامه در بود. خواهد نیاز مورد سال

 در طرح یانمجر از دریافتی نظرات اساس بر فنی و مدیریتی هایمحدودیت و قانونی و سیاسی خألهای

 است. شده ارائه ایمنطقه آب هایشرکت

o اقتصادی موانع 

 این نگهداری و تهیه باالی هزینه و داخلی کنتورساز هایشرکت به فقط کنتور تولید نمودن منحصر -

 کنتورها

 کنتورها هزینه تأمین در بردارانبهره مالی توانایی عدم -

o اجتماعی موانع 

 همکاری برای انگیزه فقدان و کنتور نصب و تهیه در بردارانبهره متمقاو -

 مشترکین حال رعایت و کنتور نصب خصوص در سیاسی مقامات و مراجع همکاری عدم -

 بردارانبهره توسط کنتورها دستکاری -

 آن از برداریبهره و کنتورها شارژ از کشاورزان استقبال عدم -

o قانونی و سیاسی خألهای 

 و نیرو زارتو تأیید مورد کنتور نوع مداوم تغییر در هوشمند کنتور نصب در متناقض اتتصمیم وجود -

 پروژه اعتبار تأمین محل

o فنی و مدیریتی هایمحدودیت 

 از پشتیبانی اتخدم ارائه عدم و کافی میزان به کنتور تولید در کنتورساز هایشرکت توانایی عدم -

 هاآن سوی

 کنتورها شارژ یکسان امانهس وجود عدم و موجود کنتورهای افزارمنر و افزارسخت سازییکسان عدم -

 نشدنعملیاتی و کنتور نصب و تهیه زمینه در مسئول هایشرکت از برخی تأییدیه اخذ بودن طوالنی -

  گذشته در شده منعقد قراردادهای از برخی

  هاآن پایین کیفیت و تولیدی کنتورهای استاندارد دقت عدم -

  کنتور سازنده هایشرکت بر ایمنطقه آب هایشرکت نظارت جهت مناسب قوقیح ساختار فقدان -

 ایمنطقه آب هایشرکت در تخصصی دانش فقدان -



 

 

 

 بخشییابی طرح احیا و تعادلمسألهگزارش  

 

 

 یدر سطح مل ینیرزمیمنابع آب ز  یو تعادل بخش ایطرح اح یشناسبیمطالعات آس 

 

35 

 ایمنطقه آب شرکت رد کنتورها اطالعات از برداریهبهر جهت الزم هایزیرساخت فقدان -

 کنتور بازرسی و نصب طوالنی فرآیند -

 هوشمند کنتورهای زا برخی شدن خارج مدار از و کنون تا شدهنصب کنتورهای از برداریبهره عدم -

 منصوبه حجمی هوشمند و برق و آب

 به هاآن اطالعات ارائه عدم و فهام کنتور نصب زمینه در برق توزیع شرکت هماهنگی بدون اقدام -

 ایمنطقه آب شرکت

 1385 سال از قبل محفوره هایچاه تکلیف تعیین پروژه -4-3-2-2-1

 پروژه عنوان

 1385 سال از قبل محفوره هایچاه لیفتک تعیین

 مترمکعب( میلیارد برحسب )ارقام زیرزمینی آب منابع از برداشت کنونی شرایط

 134 تجمعی: مخزن کسری 6/60 ها:چاه از سالیانه برداشت میزان

 1/5 اخیر: سال 5 در سالیانه مخزن کسری متوسط 8/11 غیرمجاز: هایچاه 8/48 مجاز: هایچاه

 اولیه تفرضیا

 حلقه هزار 104 گذاری:هدف
 مترمکعب میلیارد 6/4 سالیانه: جوییصرفه میزان

 و 1385 سال از قبل محفوره هایچاه تکلیف تعیین پروژه اجرای صورت در

 هاآن انسداد

 - اعتبار: تأمین محل بینیپیش

 کارپیشرفت میزان

 درصد 6 کار:پیشرفت حلقه هزار 6 اجراشده: میزان

 کنونی روند ادامه صورت در آتی یتوضع

 کنون( تا یافتهتحقق سالیانه عملکرد حداکثر و متوسط اساس )بر سال 106 تا 47 بین پروژه: اجرای برای موردنیاز زمان مدت

 پشتیبان قانون یا باالدستی اسناد

 مفاد خالصه ماده قانون

 3 آب عادالنه توزیع قانون

 وزارت سوی از برداریبهره پروانه صدور نیازمند خانگی مصارف استثنای به زمینیزیر هایآب از استفاده هرگونه

 از قبل تا پروانه بدون هایچاه تکلیف تعیین مسئول نیرو وزارت آن، تبصره و قانون این 3 ماده طبق و است نیرو

 گردد.می قانون تصویب تاری 

 هایچاه تکلیف تعیین قانون

 یبرداربهره پروانه فاقد آب

 ماده

 واحده

 قانون، این الغاب از پس تمام سال دو طی نفعان، ی به مؤثر و فراگیر رسانیاطالع ضمن است موظف نیرو وزارت

 1385 سال نپایا از قبل که کشور هایدشت کلیه در واقع پروانه فاقد فعال کشاورزی آب هایچاه کلیه برای

 آبی رفیتظ براساس و باشند شده شناسایی استانی تابعه هایدستگاه و نیرو وزارت توسط و حفر شمسی هجری

 فشارتحت بیاریآ یاجرا به مشروط عموم و دیگران به اضرار عدم و مجاز هایچاه حریم رعایت با و مرتبط، دشت

 .نماید صادر برداریبهره پروانه ،متقاضی توسط
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 شده:انجام اجرایی هایگام 

 در موجود 1385 الس از قبل محفوره برداریبهره پروانه اقدف آب هایچاه کلیه پروژه این مطابق

 سطحی مخازن و دائم آب و هپای دبی دارای هایرودخانه حریم و سنتی و مدرننیمه مدرن، آبیاری هایشبکه

 منابع این از داشتبر و سطحی آب منابع صورتبه باشند،می سطحی هایآب مستقیم تأثیر تحت که

 توسط آب تبرداش اضرار عدم و منطقه در سطحی آب تخصیص سهمیه وجود صورت در و گردندمی محسوب

 مقررات قالب در و بهاآب اخذ با توانمی دست،پایین هایحقابه و زیرزمینی و سطحی آب منابع به هاآن

 کرد. اقدام منابع گونهاین متقاضیان برای برداریبهره مجوز صدور درخواست به نسبت سطحی، هایآب

 این اجرای از هدف (دزآب مشاور مهندسین شرکت) طرح محترم مشاور از دریافتی هایگزارش اساس بر

 چاه (درصد 6) زاره 6 حدود تاکنون که است بوده برداریبهره پروانه هزار 104 حدود تکلیف تعیین پروژه

 است. مانده باقی لیفبالتک همچنان (درصد 94) برداریبهره پروانه هزار 98 حدود در و شده تکلیف تعیین

 گردیده تصویب 1389 الس در که برداریبهره پروانه فاقد آب هایچاه تکلیف تعیین قانون به توجه با

 با و شده شناسایی نهپروا فاقد فعال کشاورزی آب هایچاه بایستی قانون، این ابالغ از پس سال دو طی است،

 هایسال در هک کسانی کلیه مصوبه این اساس بر شدند.می تکلیف تعیین مرتبط دشت آبی وضعیت توجه

 ظرف دارند فرصت اند،کردهن دریافت برداریبهره پروانه عللی به اما اند،کرده چاه حفر به مبادرت 85 از قبل

 ظرفیت نگرفت نظر در با آب، شرکت کارشناسان توسط درخواست بررسی و پرونده تشکیل با سال دو مدت

 هایچاه تکلیف ینتعی با که است شده بینیپیش .کنند اقدام قانونی مجوز ریافتد به نسبت منطقه هر آبی

 گردد. جوییصرفه آب مصرف در مترمکعب میلیارد 6/4 حدود ،85 سال از قبل محفوره

 شده داده نشان -17-1شکل  در 85 سال از قبل محفوره هایچاه تکلیف تعیین پروژه اجرایی ساختار

 است.
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هژورپ ییارجا راتخاس

هیونا  تامادقاهیلوا تامادقا

 دعب و لبق هروفحم )رتم 20  مع ات ر کادح(  مع  ک یاه هاچ نییعت
 و نردم همین ،نردم یرایبآ یاه هکبش رد دوجوم 1385 لاس زا
 یحطس یاه بآ  یقتسم ری أت تحت هک اه هناخدور  یرح و یتنس
 ود هرامش تسویپ  باطم اهنآ ندومن فیلکت نییعت و دنراد رارق

3 هرامش لمعلاروتسد

 یزرواشک زاجمریغ یاه هاچ تاصخشم تسرهف  ی نت و هیهت
1385 لاس زا  پ هروفحم

 هب زور هنابش رد بعکمرتم 25  اصتخا
 هناورپ دقاف هدش فیلکت نییعت یاه هاچ
 1385 لاس زا لبق هروفحم هاچ ناونع هب
یتاعلاطم هدودحم عون  اسارب

 نییعت یاه هاچ ندومن هعفنملا بولسم و رپ
 هاچ ناونع هب هناورپ دقاف هدش فیلکت
1385 لاس زا دعب هروفحم

 ،هدش لیدعت/ حالصا هناورپ یاراد یاه هاچ تاصخشم تسرهف هیهت
 هک یا هناورپ دقاف یاه هاچ ،فیلکت نییعت نوناق لومشم یاه هاچ
یا هقطنم بآ تکرش طسوت دندرگ هعفنملا بولسم و رپ دیاب

 بآ عبانم تظافح یاروش یوس زا  یتایلمع همانرب بیوصت و یسررب
 بآ تکرش لماش طبر ی  یاه هاگتسد هب نآ  البا و ناتسا

 هرادا ،ناتسا یرتسگداد ،ناتسا یزرواشک داهج نامزاس ،یا هقطنم
یتاعلاطم هدودحم تظافح یگنهامه یاروش و ناتسا تاعالطا لک

 هناهام تروص هب طبر ی  یاه هاگتسد یوس زا درکلمع شرازگ ه ارا
ناتسا بآ عبانم تظافح یاروش هب

 بآ تکرش طسوت یتایلمع همانرب هارمه هب هدش هیهت تسرهف ه ارا
ناتسا بآ عبانم تظافح یاروش هب یا هقطنم

:فلا هدودحم
 لباق بآ دازام زا دصرد 10 -
 و برش زاین نیمأت یارب یزیر همانرب
تعنص
 یاه هاچ هب هدنام  یقاب دصرد 90 -
 دقاف یزرواشک هدش فیلکت نییعت
 ات ر کادح( دبای یم  اصتخا هناورپ
)زور هنابش رد بعکمرتم 25 فقس

:ب هدودحم
 رد بعکمرتم 25  اصتخا -
 لیدعت و حالصا زا دعب زور هنابش
 رد بیوصت تروص رد و اه هناورپ
ناتسا تظافح یاروش

 

 1385 سال از قبل محفوره هایچاه تکلیف تعیین پروژه ياجرای ساختار -1-17 شکل

 تکلیف تعیین پروژه عملکرد خصوص در ایمنطقه آب هایشرکت از گرفتهصورت نظرخواهی اساس بر

 درصد 56 کم، را پروژه این کارآیی دهندگان،پاس  درصد 33 حدود ،1385 سال از قبل محفوره هایچاه

 .(-18-1شکل ) اندنموده عنوان زیاد درصد 11 و متوسط

 

 مجریان نظر اساس بر1385 سال از قبل محفوره هایچاه تکلیف تعیین پروژه عملکرد میزان -1-18 شکل
 استاني ایمنطقه آب هایشرکت در طرح

 اعتبار: تأمین ونگیچگ 

 براساس پروژه این یاجرا و است نشده داده اختصاص پروژه این برای اعتباری بخشیتعادل و احیا طرح در

 .گیردمی صورت ایمنطقه آب هایشرکت فعلی هایظرفیت

11

56

33

1385تعیین تکلیف چاه های محفوره قبل از سال 

کم

متوسط

زیاد



 

 

 

 بخشییابی طرح احیا و تعادلمسألهگزارش  

 

 

 یدر سطح مل ینیرزمیمنابع آب ز  یو تعادل بخش ایطرح اح یشناسبیمطالعات آس 

 

38 

 پروژه: اجرای اصلی هایچالش  

 قانونی و سیاسی ایخأله تماعی،اج و اقتصادی موانع منظر از پروژه اجرای اصلی هایچالش  یل موارد در

 ارائه ایمنطقه آب هایشرکت در طرح مجریان از دریافتی نظرات اساس بر فنی و مدیریتی هایمحدودیت و

 است. شده

o اقتصادی موانع 

 از که فشار تحت آبیاری سیستم اجرای هزینه و آب هوشمند کنتور نصب و خرید هزینه باالبودن -

 باشندمی طرح این ملزومات

o اجتماعی وانعم 

 از هراس و پروانه اخذ از اناطمین عدم علت به تکلیفتعیین جهت مراجعه عدم و بردارانبهره مقاومت -

 (روزشبانه هر ایبر ثانیه در مترمکعب 25 تخصیص) هاآن برداریبهره حجم کاهش و چاه انسداد

o قانونی و سیاسی خألهای 

 مربوطه سامانه در هاچاه مالکان نامثبت جهت دوساله قانونی مهلت اتمام -

 هادشت عملیاتی برنامه ابالغ عدم -

 که ایجلگه اضیار از برخی هایچاه تکلیف تعیین برای طبیعی منابع از استعالم پاس  دریافت عدم -

 روندمی شمار هب ملی اراضی جزء طبیعی منابع نظر از و رسیده برداریبهره به کشاورزان توسط

 هایچاه با برخورد در استان زیرزمینی هایآب امور به رسیدگی هایکمیسیون متفاوت رویکردهای -

 85 سال از قبل پروانه بدون

 تکلیف تعیین فرآیند بودن طوالنی و قضایی مراجع همکاری عدم -

o فنی و مدیریتی هایمحدودیت 

 به وجهت با آب منابع مدیریت شرکت سوی از استان مختلف هایدشت تخصیص تکلیف تعیین عدم -

 تعدیل و اصالح ضرایب بودن صمشخ

 خصوص در فنی کارشناس صالحدید و نظر به شدید وابستگی و مشخص فنی معیار وجود عدم -

 روزشبانه در مکعب متر 25 میزان تخصیص و (1385 از قبل )محفوره چاه نوع کردن مشخص

 توأمان اجرای عملدستورال نمودن اجرایی جهت مطالعاتی هایمحدوده در آب ملی سند نبودن روزبه -

 برداری.بهره وانهپر فاقد آب هایچاه تکلیف تعیین قانون و کشاورزی آب بهینه مصرف نامهآئین
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 مصالح به مضر پروانه فاقد هایچاه نمودن المنفعهمسلوب و نظارت کنترل، پروژه -5-3-2-2-1
 عمومي

 پروژه عنوان

 عمومی مصالح هب مضر پروانه فاقد هایچاه نمودن المنفعهمسلوب و ن ارت کنترل،

 مترمکعب( میلیارد برحسب )ارقام زیرزمینی آب منابع از برداشت کنونی شرایط

 134 تجمعی: مخزن کسری 6/60 ها:چاه از سالیانه برداشت میزان

 1/5 اخیر: سال 5 در سالیانه مخزن کسری متوسط 8/11 غیرمجاز: هایچاه 8/48 مجاز: هایچاه

 اولیه فرضیات

 مترمکعب میلیارد 1/2 سالیانه: جوییصرفه میزان حلقه هزار 217 گذاری:هدف

 بخشیتعادل و احیا طرح اعتبار محل از اعتبار: تأمین محل بینیپیش

 کارپیشرفت میزان

 درصد 33 کار:پیشرفت حلقه هزار 217 اجراشده: میزان

 کنونی روند ادامه صورت در آتی وضعیت

 تاکنون( یافتهتحقق سالیانه عملکرد حداکثر و متوسط اساس )بر سال 12 تا 10 بین پروژه: اجرای برای موردنیاز زمان مدت

 مسدودشده هایچاه مجدد بازگشایی عدم و جدید غیرمجاز چاه حفر عدم غیرمجاز، هایچاه آمار بودن صحیح فرض با
 پشتیبان قانون یا باالدستی اسناد

 مفاد خالصه ماده قانون

 فصل اجرایی نامه آیین

 عادالنه توزیع قانون دوم

 آب

24 

 حوزه هایبآ از حفاظت مسئول نیرو وزارت ابالغ موجب به که ایمنطقه آب هایسازمان و هاشرکت مأمورین

 باشندمی حفاری حال در یا و حفر قانونی مجوز بدون که ییهاچاه مورد در باشندمی ربط ی هایشرکت عمل

 .نمود خواهند اقدام چاه نمودن المنفعهمسلوب و پر به نسبت

 توسعه پنجم برنامه قانون
 بند 140

 الف

 آب هایچاه تکلیف عیینت قانون چارچوب در زمینی زیر آب منابع از غیرمجاز هایبرداشت نمودن المنفعهمسلوب

 کشور در آب منابع پایدار توسعه و پیوسته( هم )به جامع مدیریت منظوربه پروانه فاقد

 شده: انجام اجرایی هایگام 

 باشد.می حلقه هزار 217 حدود است، 1385 سال از بعد هاآن حفر تاری  که غیرمجاز هایچاه کل تعداد

 این عملکرد بیشترین است. شده داده نشان -19-1شکل  در گذشته سنوات در غیرمجاز هایچاه انسداد روند

 عدم غیرمجاز، هایچاه آمار بودن صحیح فرض با بینانهخوش حالت در است. بوده 1395 سال به مربوط پروژه

 زمان سال 10 حداقل پروژه این اتمام مسدودشده، هایچاه مجدد بازگشایی عدم و جدید غیرمجاز چاه حفر

  برد. خواهد
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 1398 لسا پایان تا 1385 سال از غیرمجاز هایچاه انسداد پروژه عملکرد -1-19 شکل
 

 شده داده نمایش -20-1شکل  در غیرمجاز چاه نمودن المنفعهمسلوب و پُر و انسداد پروژه اجرایی ساختار

 منظر از جدی هایمحدودیت وجود و مذکور رویه بودن برزمان ساختار این اجرای در مهم نکته است.

 مواردی و کافی انسانی نیروی وجود عدم قضایی، مراجع توسط هاپرونده به رسیدگی جهت الزم هایظرفیت

 حال در مثال عنوانبه سازد.می مواجه جدی چالش با را پروژه اثربخش و موقعبه اجرای که است قبیل این از

 قرار بررسی مورد قضایی دستگاه در انسداد پرونده 5 تنها هفته هر در طرح، مجریان اعالم مطابق و حاضر

 حکم، صدور از بعد حتی نیز موارد از بسیاری در اینکه ضمن شود. صادر عملیات اجرای حکم تا گیردمی

 با حکم اجرای در انتظامی نیروی و قضایی دستگاه همکاری عدم نهایت در و دارد وجود آن لغو امکان

 گردد.می پروژه روند بیشتر هرچه تأخیر موجب ای،منطقه آب هایشرکت مسئوالن
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هژورپ ی ارجا راتخاس

 ارجالا مزال و یعطق یارآو روتسد ،ماکحا تسیل نیودت و هیهت
 یا هقطنم بآ تکرش یقوقح رتفد و بآ عبانم و تظافح روما طسوت

ماکحا یارجا رب ینبم فلختم هب هزور 20 مزال هیراطخا رودص

 لماعریدم طسوت تایلمع حرش و هدش هیهت تسیل ندش حرطم
 فرط زا مزال روتسد و یا هقطنم بآ تکرش رد یا هقطنم بآ تکرش
 یاه هاگتسد ریاس هب ناتسا تظافح یاروش  ی ر ناونع هب رادناتسا

 ناتسا

 و حرط یارجا نامز تدم ،تازیهجت ،یناسنا یورین ینیب شیپ
 تظافح روما طسوت حالص ی  راکنامیپ باختنا و زاین دروم تارابتعا

 یا هقطنم بآ تکرش بآ عبانم

 رد )بآ هنالداع عیزوت نوناق 30 هدام رومام( امرفراک هدنیامن یفرعم
 هریاد یما تنا یورین اب یگنهامه وراکنامیپ هب بآ روما ای و هرادا ره
  فح رو نم هب طبر ی  یاه هاگتسد ریاس و یرتسگداد ماکحا یارجا

ماکحا یارجا لحم تینما

 زاجمریغ هاچ ندومن هعفنملا بولسم و رپ ای و دادسنا تایلمع یارجا
 همتاخ زا  پ هسلج تروص هیهت و ... و یما تنا یورین روضح اب ... و

تایلمع

 یقوقح رتفد طسوت زاجمریغ یاه هاچ تاصخشم زا تسیل  ی هیهت
  تهج هی اضق هوق هب اه نآ هدنورپ لاسرا و یا هقطنم بآ تکرش

 دادسنا  کح رودص

 

 غیرمجاز هایچاه نمودن المنفعهمسلوب و پر یا انسداد پروژه اجرایي ساختار -1-20 شکل

 هایچاه انسداد هپروژ عملکرد خصوص در ایمنطقه آب هایشرکت از گرفتهصورت نظرخواهی اساس بر

 درصد 40 و متوسط ددرص 40 حدود کم، تاکنون را پروژه این کارآیی دهندگان،پاس  درصد 20 غیرمجاز،

 اند.نموده عنوان زیاد

 

 غیرمجاز هایچاه نمودن المنفعهمسلوب و پر یا انسداد پروژه عملکرد میزان -1-21 شکل

20

40

40

پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز

کم

متوسط

زیاد
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 اعتبار: تأمین چگونگی 

 آب هایشرکت عملکرد مطابق باشد.می بخشیتعادل و احیا طرح محل از پروژه این اعتبار تأمین محل

 30 حدود غیرمجاز چاه حلقه کی انسداد هزینه متوسط طوربه حاضرحال در شده،هزینه اعتبار و ایمنطقه

 و 288 مقدار ،1397 و 1396 سال در ایمنطقه آب هایشرکت کردهزینه براساس باشد.می ریال میلیون

 به منجر اًجموعم که است شده هزینه ترتیب به چاه حلقه هزار 30 و هزار 11 انسداد برای ریال میلیارد 217

  است. شده مترمکعب میلیارد 7/0 جوییصرفه

 

 و پر یا انسداد پروژه در شده جویيصرفه آب حجم ازای به شده هزینه اعتبار -1-22 شکل
 غیرمجاز هایچاه نمودن المنفعهمسلوب

 پروژه: اجرای اصلی هایچالش  

 حال، عین در و مهم هایپروژه از یکی غیرمجاز هایچاه نمودن المنفعهمسلوب و پر یا انسداد پروژه

 و اقتصادی موانع منظر از روژهپ اجرای اصلی هایچالش ادامه، در باشد.می بخشیتعادل و احیا طرح پرچالش

 مجریان از یدریافت نظرات اساس بر فنی و مدیریتی هایمحدودیت و قانونی و سیاسی خالهای اجتماعی،

 است. شده ارائه ایمنطقه آب هایشرکت در طرح

o اقتصادی وانعم 

 اراضی 8/1 نشد آب )بی غیرمجاز هایچاه مالکین برای جایگزین معیشت برای جوییچاره عدم -

 ی(آب کشاورزی اراضی کل از درصد 21 حدود غیرمجاز، هایچاه انسداد با آبی کشاورزی

 موقعهب عتبارا تخصیص عدم و نیاز مورد مصالح و تجهیزات قیمت افزایش و پروژه اجرای باالی هزینه -

 ریال( میلیون 30 حدود چاه حلقه هر )انسداد

o اجتماعی موانع 

 اجتماعی هایتنش ایجاد و حکم اجرای در مردمی مقاومت -

 چاه محل جابجایی یا مجدد حفاری به اقدام و شده مسدود هایچاه از تعدادی مجدد بازگشایی -

 شدن المنفعهمسلوب درصورت
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o قانونی و سیاسی خألهای 

 حکم اجرای رد انتظامی نیروی و قضائی دستگاه همکاری عدم و قضایی احکام اخذ نزما شدنطوالنی -

 اجرا مانز تا حکم دریافت پیگیری زمان از چاه هر مسدودشدن طرح، مجریان نظر اعالم اساس )بر

 برد(می زمان سال یک حدود متوسط طوربه

 چاه مالک اعتراض با انسداد حکم تغییر امکان -

 به سبتن کشاورزی صنفی نظام و کشاورزی خانه مانند مردمی هایتشکل و اهالی حساسیت عدم -

 غیرمجاز هایحفاری

 شده مسدود غیرمجاز چاه مجدد بازگشایی درصورت بازدارنده قانون وجود عدم -

o فنی و مدیریتی هایمحدودیت 

  زیرزمینی هایآب کمیسیون جلسات در جهادکشاورزی سازمان نماینده حضور عدم -

  پروژه این اجرای در کشاورزی جهاد وزارت کافی همکاری عدم -

 غیرمجاز چاه انسداد حکم اجرای در تسریع برای کافی نیروی وجود عدم -

 قضایی. مراجع حمایت دلیل به آبخوان به وارده خسارات وصول عدم -

 است. شده ارائه -13-1جدول  در یبخشتعادل و ایاح طرح یهاپروژه ریسا یهاچالش و مسائل
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 بخشییابی طرح احیا و تعادلمسألهگزارش 

 

 بخشيتعادل و احیا طرح هایپروژه سایر هایچالش و مسائل 

 عملکرد گذاریهدف واحد پروژه عنوان
 پروژه اجرای اصلی هایچالش

 فنی و مدیریتی هایمحدودیت قانونی و سیاسی خألهای اجتماعی موانع اقتصادی موانع

 در پیزومتری هایچاه حفر

 کشور هایدشت
 56 403 متر هزار

 برای نیاز مورد اعتبار کمبود -

 و چاه حفر جهت زمین خرید

 پیمانکار الزحمهحق

 اراضی در هاچاه حفاری از نارضایتی -

 برخی در تجهیزات به خسارت - کشاورزی

 و تادوا سرقت و بردارانبهره توسط موارد

 لوازم

 و اراضی تملک به مربوط حقوقی مسائل -

 غیر اشخاص اراضی در حفر یا

 که پیزومترهایی از بودن استفاده غیرقابل -

 اندشده نقص دچار

 برای دقیق ریزیبرنامه و ساختار وجود عدم -

 هاآن تجهیز و پیزومتر هایچاه حفر

 تولید دیتاالگرهای کافی دقت وجود عدم -

 داخلی

 گیریاندازه تجهیزات نصب

 و پیزومترها روی بر آب منابع

 اکتشافی هایچاه

 161 2293 دستگاه

 اطالعاتی بانک و بیالن تهیه

 و مطالعاتی هایمحدوده

 وضعیت سراسری آماربرداری

 آب مصارف و منابع

 

 100 درصد

آماربردار

 86 ی:

 درصد

 

 تهیه

 0 بیالن:

 

 روند شدن طوالنی -

 عدم دلیل به آماربرداری

 وابسته و اعتبار موقع به تخصیص

 به بیالن العاتمط انجام بودن

 سراسری آماربرداری نتایج

 در محلی مقامات و مردم همکاری عدم  -

 منابع یا غیرمجاز و پنهان آبی منابع معرفی

 خدماتی یا نظامی هایمحیط در واقع آبی

 کارکرد ساعت صحیح اطالعات ارائه عدم -

 بردارانبهره یا مالکین سوی از پایاب اراضی و

 

 

 رانآماربردا مناسب آموزش عدم -

 و آبی منابع پراکنش و وسعت -

 متخصص نیروی کمبود

 و حفاظت یکپارچه سامانه

 امور و آب منابع برداریبهره

 (ساماب) مشترکین

 100 100 درصد
 جهت اعتبار تأمین عدم -

 سامانه پشتیبانی

 و پیشخوان دفاتر به مردم مکرر مراجعات -

 کاهش طرح هدف کهحالی در ادارات

 است. بوده یریپیگ در تسهیل و مراجعات

 

 پیاده برای الزم زیرساخت وجود عدم -

 و ایمنطقه آب هایشرکت در سامانه نمودن

  هاشهرستان آب منابع

 سامانه به عموم دسترسی قابلیت فقدان -

 و آب منابع وضعیت از رسانیآگاهی جهت

 اطالعات شفافیت ایجاد

 هاینقص و افزارینرم مشکالت وجود -

 ساختاری

 تکرارهای و یندهافرآ بودن طوالنی -

 غیرضروری
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 بخشییابی طرح احیا و تعادلمسألهگزارش 

 

 عملکرد گذاریهدف واحد پروژه عنوان
 پروژه اجرای اصلی هایچالش

 فنی و مدیریتی هایمحدودیت قانونی و سیاسی خألهای اجتماعی موانع اقتصادی موانع

 گشت هایگروه استقرار و تقویت

 کشور سراسر در بازرسی و
 3846 5657 گروه

 صورتبه اعتبار تخصیص -

 قراردادهای مبلغ افزایش و اوراق

 دلیل به بازرسی و گشت گروه

 هاحقوق دیرکرد

 از بازرسی و گشت گروه پذیرش عدم -

 آنان با همکاری و بردارانبهره سوی

 آب منابع گستردگی دلیل به زیاد اتتخلف -

 آب منابع تمامی از نشدن بازدید و

 اختالفات بروز امکان و نیروها بودن بومی -

 سیبازر و گشت گروه و بردارانبهره میان

 گشت نیروهای نشناختن رسمیت به -

 و دولتی هایدستگاه ازسوی بازرسی و

 الزم حقوقی پشتوانه نداشتن

 به ذارشدهواگ هایمأموریت تطابق عدم -

 مدیران سوی از بازرسی و گشت هایگروه

 امور در کارشناسان کارگیریبه و هاشهرستان

 و اداری کارهای انجام عموماً و غیرمرتبط

 دفتری

 و اطالعات برداشت یکپارچه سامانه فقدان -

 ساماب سامانه به اطالعات مستقیم انتقال

 و هاشهرستان در مستقر هایگروه کمبود -

 باتجربه ینیرو کمبود

 و حفار هایشرکت دهیسامان

 هایدستگاه روی بر GPS نصب

 حفاری

- - 
 این اتمام

 پروژه

 برای اعتبار تخصیص عدم -

 پروژه این
  

 برروی GPS نصب اهمیت شدن کمرنگ -

 وجود دلیل به هاآن رصد و مجاز هایدستگاه

 هادشت سطح در غیرمجاز حفاری هایدستگاه

  ازغیرمج هایحفاری انجام و

 بر نظارت در غیرمجرب افراد از استفاده -

 حفاری هایشرکت

 هایشرکت رصد سامانه نشدن معرفی -

 ایمنطقه آب هایشرکت به حفاری

 دهیآنتن و هاGPS مناسب کارآیی عدم -

 مناسب

 ودننب استاندار علتبه هادستگاه خرابی -

 رابط هایکابل و نصب محل

 از بعضی در GPS دستگاه دهیآنتن عدم -

 ناطقم

 محلی بازارهای استقرار و ایجاد

 کشور در آب

 

  0 7 محدوده
 و بردارانبهره اعتماد و استقبال عدم -

 نفعان ی

 28 و 27 ماده با پروژه این تعارض -

 آب عادالنه توزیع قانون

 قانون نداشتن و حقوقی مشکالت -

 انتقال حقوق و حق رعایت برای پشتیبان
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 بخشییابی طرح احیا و تعادلمسألهگزارش 

 

 عملکرد گذاریهدف واحد پروژه عنوان
 پروژه اجرای اصلی هایچالش

 فنی و مدیریتی هایمحدودیت قانونی و سیاسی خألهای اجتماعی موانع اقتصادی موانع

 آب

 که اهحقابه برای رسمی اسناد فقدان -

 آب بازار تبادالت در آن از استفاده امکان

 باشد داشته وجود

 فنی و مدیریتی هایمحدودیت -

 هایتشکل و ساختار نبودن شفاف -

 مختلف سطوح در آب بازار سازمانی

 نهادهای قانونی جایگاه و نیرو وزارت

 نیرو وزارت بدنه در آب تبادل

 با آب بازار به کافی نظارت امکان عدم -

 به منابع تجهیزات وجود معد به توجه

 گیریاندازه وسایل

 برداشت حجم کنترل امکان عدم -

 متعدد و بردارانبهره توسط شده

 سازیآگاه و رسانیاطالع پروژه

 عمومی افکار

 برنامه

 ساالنه
- - 

 حصول عدم و بودن برهزینه -

  مدتکوتاه در مشخص نتایج

 هایارگان به مردم پذیرش و اعتماد عدم -

 دولتی
 

 از موضوع اهمیت با متناسب همکاری دمع -

 صداوسیما، همچون متولی هایدستگاه جانب

 و... هاشهرداری ارشاد، و فرهنگ

 نحوه جهت یکسان ریزیبرنامه -

 به وجهت بدون و کشوری صورتبه رسانیاطالع

 منطقه هر خاص فرهنگ

 و حفاظت معاونت به پروژه واگذاری -

 وزهح ننبود درگیر و آب منابع برداریبهره

  عمومی روابط امور تخصصی

 بردارانبهره با مداوم جلسات تشکیل عدم -

 کشت الگوی اصالح جهت در هاآن سازیآگاه و

 هاییبرنامه هرسال طی) آب بهینه مصرف و

 به سازیفرهنگ و رسانیاطالع تکلیف عنوانبه
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 عملکرد گذاریهدف واحد پروژه عنوان
 پروژه اجرای اصلی هایچالش

 فنی و مدیریتی هایمحدودیت قانونی و سیاسی خألهای اجتماعی موانع اقتصادی موانع

 آن از بخشی تنها که شود می ابالغ استان

 بخش و است آب منابع بردارانبهره با جلسات

 مدیرعامل متعدد جلسات شامل آن اعظم

 و حفاظت معاونت و ایمنطقه آب هایشرکت

 و هاارگان سایر روسای و مدیران با برداریبهره

 .(باشدمی هاسازمان

 عمق تعیین مطالعات پروژه

 شکنیکف
 - 568 محدوده

 مطالعات اجرای باالی هزینه -

 اعتبار تخصیص عدم و ژئوفیزیک

 نتیجه پذیرش در مردمی متمقاو -

 محدوده در هاآن اجرای و مطالعات
 

 و مطالعه جهت الزامی اطالعات فقدان -

 )مانند محدوده در شکنیکف عمق تعیین

 کف سنگ عمق از دقیق و کافی اطالعات

 منطقه(

 0 4 محدوده مشارکتی الگوی استقرار پروژه
 مناسب بستر وجود عدم -

 پروژه این در گذاریسرمایه

 دمع و دولت به بردارانبهره ستگیواب -

 مشارکتی مدیریت به عالقه

 همکاری برای اقتصادی انگیزه وجود عدم -

 مدیریت جلسات در شرکت و بردارانبهره

 مشارکتی

 

 استقرار برای مناسب بستر وجود عدم -

 مشارکتی الگوی

 از  یربط هایارگان متفاوت هایبرداشت -

 ریواگذا و مشارکت زمینه در پروژه اهداف

 هاتشکل به تصدی

 بازدهکم هایچاه خرید پروژه

 بخشیتعادل برای کشاورزی

 زیرزمینی آب منابع

 میلیون

 مکعب متر
33 0 

 هایشرکت مالی توان عدم -

 کم چاه خرید برای ایمنطقه آب

 بازده

 ذاریواگ جهت بردارانبهره استقبال عدم -

 چاه فروش و
  

 با پساب جایگزینی پروژه

 هایدشت در زیکشاور هایچاه

 ممنوعه

 0 55 محدوده

 انتقال برای اعتبارات کمبود -

 خانهتصفیه احداث و پساب

 جهت ریالی تعرفه باالبودن -

 بردارانبهره استفاده

-  

 از ادهاستف به بردارانبهره استقبال عدم -

 پساب

 بودن زابیماری با ارتباط در مردم دیدگاه -

 کشاورزی برای پساب از استفاده

-  

 

 راستای در مشخص ستانداردا وجود عدم -

 کشاورزی در استفاده قابل پساب کیفیت

 مداوم پایش برای سازوکاری فقدان -

 تولیدی پساب کیفیت

 و مناسب هایزیرساخت وجود عدم -

 هاخانهتصفیه

 و کنتور نصب پروژه با پروژه این تناقض -

 جبران برای ایبرنامه فقدان و چاه منصوبات

 کشاورز هزینه
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 بخشییابی طرح احیا و تعادلمسألهگزارش 

 

 عملکرد گذاریهدف واحد پروژه عنوان
 پروژه اجرای اصلی هایچالش

 فنی و مدیریتی هایمحدودیت قانونی و سیاسی خألهای اجتماعی موانع اقتصادی موانع

 تغذیه هایرحط اجرای پروژه

 در سیالب پخش و مصنوعی

 ممنوعه هایدشت

 میلیون

 مکعب متر
30 - 

 اعتبار مناسب تخصیص عدم -

 اعتبار تأمین عدم و پروژه این به

 اجرای برای زمین خرید جهت

 طرح

 و برداریبهره باالی هزینه -

 شدهاجرا هایطرح از نگهداری

 ادامه از انمانکاریپ انصراف  -

 و یمال لمسائ لیدل به همکاری

 کار روند شدن یشیفرسا

 عرصه از کشاورزان و مردم استفاده -

 و زراعی هایفعالیت جهت هاحوضچه

 کشاورزی

 

 اراضی تملک حقوقی مشکالت وجود -

 مناسب نقاط در پروژه اجرای جهت

 دستپایین در آب وضعیت به توجه عدم -

 مصنوعی تغذیه هایپروژه از بسیاری در

 نگهداری دمع و هاحوضچه فراوان رسوب -

 مناسب الیروبی و

 آب منابع سنجش شبکه تکمیل عدم -

 طرح اثرگذاری تعیین جهت زیرزمینی

 آب هدررفت و تبخیر بودن باال -

 و مسئول هایارگان همکاری عدم -

 آورد کاهش به تیعنا با منطقه در کشاورزان

 هارودخانه

 آن، تبع به و اجرا زمان شدن یطوالن -

 هاسازه دیمف عمر کاهش

 مدیریت مطالعات انجام ژهپرو

 آب منابع حفاظت کیفی

 

- - - 

 و مطالعات باالی هایهزینه -

 هاآزمایش انجام و شیمیایی آنالیز

 اعتبارات کافی تخصیص عدم -

 بخش این به

 

 طرح قانونی اختیارات وجود عدم -

 توان فقدان و متخلفین علیه شکایت

 زمینه این در بازدارندگی

 مانتض با مشخص قوانین وجود عدم -

 متخلفین با برخورد در باال اجرایی

 دنبو گسترده و کنندهآلوده منابع وسعت -

 هاآن

 در کافی و جامع خدماتشرح وجود عدم -

 گروهی و فردی هایمسئولیت و وظایف تشریح

 عدم و متخصص انسانی نیروی کمبود -

 استان هر در کافی و مجهز آزمایشگاه وجود

 آب منابع کیفیت مداوم پایش در ضعف -

 کشاورزی هایچاه خصوصاً 

 هایپروژه اجرای و مطالعه پروژه

 آبخیزداری

 

- - -  
 ایجاد و هارودخانه طبیعی آورد کاهش -

 دستنپایی اراضی بردارانبهره میان در تنش

 تملک برای حقوقی موانع وجود -

 طرح اجرای در اراضی

 سازمان و ایمنطقه آب شرکت تعامل عدم -

 تغذیه هایوژهپر اجرای در کشاورزی جهاد

 هاطرح جانمایی و آبخیزداری و مصنوعی

 میزان تعیین برای سنجش شبکه فقدان -

 هاانآبخو تغذیه در آبخیزداری هایپروژه تأثیر
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 بخشییابی طرح احیا و تعادلمسألهگزارش 

 

 عملکرد گذاریهدف واحد پروژه عنوان
 پروژه اجرای اصلی هایچالش

 فنی و مدیریتی هایمحدودیت قانونی و سیاسی خألهای اجتماعی موانع اقتصادی موانع

 و برانآب هایتشکل ایجاد پروژه

 از فنی و مالی هایحمایت انجام

 هاآن

 

- - - 
 تأمین منبع نبودن مشخص -

 اعتبار کمبود و هاتشکل مالی

 دلیل به هاتشکل به  ینفعان اعتماد عدم -

 جمله مشابه نهادهای کارکرد و سابقه

 هاتعاونی

 

 و ربط ی دستگاه حمایت و انگیزه عدم -

 مدیریت استقرار از (روستایی تعاون) متولی

 مشارکتی

 و کشور در تجربه با گرتسهیل وجود عدم -

 اجتماعی حوزه در هااستان

 در روستایی تعاون سازمان همکاری عدم -

 پروژه اجرای

 ملی سند نمودن روز به پروژه

 مطالعاتی هایمحدوده در آب

 کشور

 

- - -    

 مرتبط اجرائی هایدستگاه هماهنگی عدم -

 بررسی، بودن برهزینه و بودن برزمان -

 نظرات خذا تا سند رسانیروزبه و تدوین

 سند در آن اعمال و کارشناسی

 رآوردب برای الیسمیتر به مزارع تجهیز عدم -

 گیاهان نیاز مورد آب

 بررسی و بندیپهنه پروژه

 فرونشست از ناشی مخاطرات

 زمین

- - - 
 تخصیص و تأمین عدم -

 کافی اعتبارات
  

 وضعیت برای مناسب شاخص وجود عدم -

 وضعیت توجه با هادشت اکثر فرونشست واقعی

 متنوع شناسیزمین

 تعیین و کافی اطالعات نبودن دسترس در -

 از مختلف هایالیه مانند رخطرپ هایمحدوده

 پوشش آب، منابع برداشت خاک، بافت لحاظ

 ... و پساب لیتولوژی، گیاهی،

 



 

 

 

 بخشیی طرح احیا و تعادلیابمسألهگزارش  

 

 

 یدر سطح مل ینیرزمیمنابع آب ز  یو تعادل بخش ایطرح اح یشناسبیمطالعات آس 

 

50 

 بردارانبهره نگاه از طرح مشکالت و مسائل بررسي -4-2-2-1

ن مواجهه هر استان ب ا ی مختلف و متناسب با سطح و میزاهااستان از گرفتهصورت بندیاولویت براساس

نفعان اص لی ط رح برداری منابع آب زیرزمینی، فهرستی از  یب بر مدیریت و بهرههای مترتمسائل و چالش

، کشاورز هایخانه ،برانی آبهاتشکل برخی از نمایندگان با هایید و بر این اساس، مکاتبات و تماسشتهیه 

 هاینامهشپرس  و ی دگرد برق رار هاو نمایندگان نظام صنفی کشاورزی و من ابع طبیع ی اس تان بردارانبهره

در این  گرفت. قرار انایش اختیار در بردارانبهره دیدگاه از طرح مشکالت و مسائل بررسی جهت شدهطراحی

ه ای ها ارتب اط برق رار ش ده و فرمو نمایندگان آن برداربهره 20بندی صورت گرفته، با راستا و مطابق اولویت

 دهش  رائ ها این نظرخ واهی نتایج ادامه در که دیدها ارسال گرهادهای آنپرسشنامه جهت اخذ نظرات و پیشن

  است.
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 طرح مشکالت و مسائل بررسي جهت بردارانبهره برای شده طراحي نامهپرسش -1-23 شکل

 کم بسیار آبی منابع اطالعات و آمار به ایشان دسترسی میزان برداران مورد پرسش،بهره تمامی دیدگاه از

از آم ار و  برخ ی ب هب ران ی آبهاتش کل اعض ای از عض یب فقط براساس نظرات ایشان، است. شده ارزیابی

 و ش فافیت یارتقا ضرورت از حاکی امر این دارند. دسترسی زیرزمینی آب منابع وضعیتمربوط به  اطالعات

 اعتم اد می زانض من آنک ه  گی رد. ق رار نظر مد است الزم که است اطالعات به همگان دسترسی در عدالت

 درصد 33 و متوسط درصد 67 نیز ایمنطقه آب هایشده از سوی شرکتارائه طالعاتاآمار و  به بردارانبهره
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 محل ی جوام ع مش ارکت جلب در که است دیگری بحث اعتماد و اجتماعی سرمایه است. عنوان شده پایین

 دارد. بردارانبهره میان در آن فقدان از حکایت نظرسنجی این لیکن نتایجو است اهمیت حائز

  

 
 بردارانبهره اعتماد و آگاهي اطالعات، به دسترسي نمیزا -1-24 شکل

 دورص  ،نق دی ج رائم ب ه ه امجازات شدن منحصر ،آبخوان بر فشار و آب حسابداری بدون هایتخصیص

 ش دن ط والنی ،ه اچاه کردن برقی اثر بر برداشت اضافه ،ممنوعه هایدشت در چاه جابجایی و الیروبی مجوز

 و ریزینام هبر بدون هوشمند کنتور نصب ،خصوصی بخش به هاپروژه اگذاریو دلیل به هادشت احیای روند

 عیینت و رسیدگی عدم ،آبریز حوضه تقسیمات براساس یکپارچه نصب جای به جغرافیایی تقسیمات اساس بر

 و یکش اورز بخ ش یه اچالش و مس ائل از مس ئوالن و رانیمد شناخت عدم ،پروانه بدون هایچاه تکلیف

 از زیرزمین ی آب یریتم د مش کالت و مسائل جمله از بردارانبهره حقوق به توجهیبی ،موجود هایتیواقع

 و ب ازارآب ایجاد ،کشاورزان حقوق و هاحقابه پذیرش ،مشارکتی مدیریت همچنین باشد.می بردارانبهره نگاه

 ،یاس یغیرس و س یکارشنا ص رفاً برخ ورد ،مس ئوالن و کش اورزان می ان اعتم اد ایجاد ،بازده کم چاه خرید

 و کشاورزی آبیاری نوین هایفناوری از استفاده جهت دولت حمایت افزایش ،کنتور نصب هایهزینه پرداخت

 ب وده بخش یتعادل و احیا طرح موفقیت افزایش برای ایشان پیشنهادهای جمله از کشت الگوی طرح اجرای

 است.

 بردارانبهره دیدگاه از کنتور نصب و تهیه پروژه 

 آن نصب و تهیه االیب هزینه کردند، اعالم کنتور نصب و تهیه پروژه خصوص در بردارانبهره که ائلیمس از

 و کنتوره ا ارژش  ،نگه داری هایهزین ه اس ت، متقاض ی برعه ده ک ه کنت ور تهیه هزینه بر عالوه باشد.می

  است. شده سپرده بردارانبهره به نیز کنتورها هرساله کردنکالیبره

 

0%

67%

33%

میزان آگاهی بهره برداران از وضعیت کاهش
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 ب االی ضمانت اب کنتور نصب کردند مطرح کنتورها نگهداری خصوص در بردارانبهره که یدهایپیشنها از

 ن اطقم در یکپارچ ه ص ورتبه کنت ور نصب و تهیه همچنین است. کشاورزی هایتشکل نظارت با و سال 6

 ب ه ن ههزی کم ک اعط ای و موق ع به شارژ ضمانت پروژه، اجرای روند در سیاسی هایدخالت عدم و مختلف

  است. بوده هاآن هایپیشنهاد دیگر از بردارانبهره

 بازرسی و گشت گروه پروژه 

 کش اورزان نگاه از دانند.می منفی را بازرسی و گشت گروه به نسبت کشاورزان نگاه و برخورد بردارانبهره

 غیرمجاز هایچاه مالکان از رشوه دریافت و خطا بروز احتمال ،بازرسی و گشت گروه دستمزد تعویق دلیل به

 هایتش کل از اس تفاده را هادش ت در آب ی تخلف ات ب ا برخ ورد برای مناسب شیوه بردارانبهره دارد. وجود

 گش ت گروه برای جایگزین بهترین توانندمی و بوده دشت مالک کشاورزان ایشان نگاه از دانند.می کشاورزان

 شود. آب ازرسب یک به تبدیل هرکشاورز که ایگونه به باشند، بازرسی و

 غیرمجاز چاه نمودن المنفعهمسلوب و پر پروژه 

 احی ا دوب اره ی ا ش ده نآ ج ایگزین دیگ ری چ اه س ریعاً غیرمجاز هایچاه انسداد با بردارانبهره نگاه از

 ای ن در وج ودم مش کالت از غیرمجاز هایچاه مالکان برخی از حمایت جهت در سیاسیون دخالت گردد.می

 است. شده عنوان پروژه

 مشارکتی الگوی استقرار و برانآب هایتشکل ایجاد 

 و رس انیاطالع ب ا و دارد وج ود هادشت در برانآب هایتشکل ایجاد برای الزم زمینه بردارانبهره نگاه از

 راهکاره ای هجمل  از نم ود. تس ریع را هادش ت در یمش ارکت یالگ و استقرار توانمی کشاورزان به آموزش

 است: زیر موارد یبرداربهره یهاتشکل و یمحل ینهادها تیتقو و لیشکت جهت پیشنهادی

 هاسازیتصمیم و هاگیریتصمیم در کشاورزان نمایندگان مشارکت -

  دخالت نه و هاآن بر نظارت و بردارانبهره به امور یواگذار -

 عضو بردارانبهره با مرتبط یهاتیمعاف و بردارانبهره نمایندگان برای یرسم تیعضو کارت صدور -

 رانبآب تشکل

 باال آب یوربهره و راندمان با یهاکشت یبرا بهرهکم التیتسه ءاعطا -

 هاتشکل با یهمکار صورت در بردارانبهره میجرا یبخشودگ -

 طرح با همکار نرابردابهره به هانهاده دیخر فیتخف -

 طرح در همکار و فعال بردارانبهره از ماهانه تشکر و ریتقد جلسات -
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 اقتصادی ا لمس 

 یه اتیفعال ری نظ گ ر،ید مش اغل ب ه یکشاورز از خود یدرآمد منبع رییتغ به بردارانبهره عالقه میزان

 معاش امرار برای هاحرفه سایر با کشاورزان آشنایی میزان همچنین است. شده عنوان کم عیصنا و یگردشگر

  است. شده اعالم پایین

 زیرزمیني هایآب حکمراني بر حاکم یالگو با طرح هایپروژه انطباق بررسي -5-2-2-1

 وجود کشور زیرزمینی آب منابع بخشیتعادل و احیا طرح با ارتباط در که هاییپرسش ترینمهم از یکی

 و احیا زمینه در قبلی جربهت به توجه با است. طرح این گانهپانزده هایپروژه انتخاب دالیل و چگونگی دارد،

 آیا که داد اس پ اساسی پرسش این به بایستی اولیه، طرح توفیق عدم و خورشیدی 80 دهه در بخشیتعادل

 که هاییچالش و موانع برای و است قبلی طرح شناسیآسیب ماحصل جایگزین، طرح هایپروژه و هابرنامه

 هایپروژه آیا است؟ کرده بینیپیش مؤثری تدابیر گردیدند، اولیه طرح آمیزموفقیت اجرای از مانع

 ها،ظرفیت کلیه تنگرف نظر در با و بوده زیرزمینی آب منابع حکمرانی بر حاکم الگوی بر منطبق دهشانتخاب

 اجرای و الزم کارآیی صورت در حتی طرح، هایپروژه آیا اند؟شده تعریف موجود هایمحدودیت و موانع

 مخازن کسری جبران اهمان که آن اصلی هدف به دستیابی و طرح کل اثربخشی به توانندمی نهایتاً درست،

 چه تا بخشیتعادل و احیا طرح در شدهبینیپیش هایپروژه و هابرنامه نمایند؟ کمک است، کشور هایآبخوان

 مسائل میزان، چه تا هاپروژه این کرد؟ خواهند زیرزمینی آب بحران رفع به کمکی چه و دارند اجرا قابلیت

 مسائل این هبودب به و داده پوشش را ایران در رزمینیزی آب بحران محیطیزیست و اقتصادی اجتماعی،

 کرد؟ خواهند کمک

 است ضروری ،زیرزمینی هایآب حکمرانی بر حاکم الگوی با طرح هایپروژه انطباق میزان بررسی برای

 هامؤلفه این گردد. شناسیآسیب و شناسایی موجود وضع در حاکم الگوی اصلی هایمؤلفه نخست گام در

 از: عبارتند یکل طوربه

 دولت تصمیمات به وابسته و تمرکزگرا ساختار -

 آب مصارف و منابع یکپارچه و جامع مدیریت وجود عدم و نگریبخشی -

 جهاد رو،نی )وزارت حاکمیت مختلف هایبخش در توسعه هاینگرش و هاسیاست در تفاوت -

 و...( نعت، معدن و تجارتص کشاورزی،

 سایر و آب بخش قوانین در مستتر مخرب هایمکانیسم و قانونی موانع و خألها برخی وجود -

 مصرف بر اثرگذار هایبخش
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  زیرزمینی بآ مدیریت در کنترل -فرمان مدیریتی رویکرد بودن غالب و پایین به باال مدیریت -

 مالکیخرده بر مبتنی و فردی برداریبهره نظام -

 منابع از حداکثری ریبردابهره به وابسته اقتصاد و بازدهکم و معیشتی کشاورزی -

 برداریبهره هایتشکل تقویت و گیریشکل برای اقتصادی و اجتماعی مشوق ابزارهای فقدان -

 منافع تضاد ایجاد دلیلبه طرح اجرای برابر در اجتماعی و سیاسی هایمقاومت وجود -

 پایدار و مطمئن درآمدی منابع فقدان -

 ... و

 آب( عالی شورای جلسه پانزدهمین )مصوب بخشیتعادل و احیا طرح گانه15 هایپروژه به نگاهی با

 وجود .است حاکم طرح این بر کنترل - فرمان مدیریتی نگرش و ایسازه رویکرد که دریافت توانمی

 حجمی کنتورهای نصب و تهیه پروانه، فاقد هایچاه نمودنالمنفعهمسلوب و نظارت کنترل، نظیر هاییپروژه

 هایدستگاه نصب و حفار هایشرکت دهیسامان و بازرسی و گشت هایگروه اراستقر و تقویت هوشمند، و

GPS رویکردهای از استفاده با که گیرندمی قرار هاییپروژه زمره در جملگی حفاری، هایدستگاه روی بر 

 و کنترل ابزارهای تشدید طریق از زیرزمینی آب منابع برداشت میزان کاهش درصدد شده یاد مدیریتی

 تقویت و زیرزمینی آب منابع بر حاکمیت تثبیت که آنجایی از هستند. بردارانبهره عملکرد بر تنظار

 هایپروژه در لذا است، مطالعاتی هایمحدوده وضعیت از دقیق و کامل اطالعات نیازمند نظارتی ابزارهای

 آب منابع با ارتباط در موجود هایداده و اطالعات تدقیق و تکمیل بر هم ایویژه تأکید طرح، گانه15

 آب منابع گیریاندازه تجهیزات نصب ها،آن تجهیز و پیزومتری هایچاه حفر .است گرفته صورت زیرزمینی

 مجموعه این در مطالعاتی هایمحدوده اطالعاتی بانک و بیالن تهیه و اکتشافی هایچاه و پیزومترها روی بر

 بر حاکم الگوی چارچوب در بخشیتعادل و احیا طرح هایهپروژ انتخاب اگرچه کلی، نگاه در گیرند.می قرار

 به باال مدیریت و ایسازه رویکردهای استیالی سایه در و موجود شرایط در زیرزمینی آب منابع وضعیت

 آب واقعی ارزش به توجه مشارکتی، گفتمان گیریشکل برای هاییتالش اما است، پذیرفته صورت پایین

 آب منابع مدیریت در محلی جامعه هایظرفیت از استفاده همچنین، و ادیاقتص کاالی یک عنوانبه

 حاکم الگوی موفقیت عدم از امر مدیران آگاهی نتیجه توانمی را هاتالش این است. گرفته انجام زیرزمینی،

 سایه در مزبور هایتالش البته دانست. زیرزمینی آب منابع حوزه در موجود هایچالش و مسائل حل در

 توفیق الزم، نهادی و قانونی الزامات و بسترها فقدان علتبه و گرفته قرار غالب دستوری و ایسازه یکردرو

 انجام و برانآب هایتشکل ایجاد و آب محلی بازارهای استقرار و ایجاد پروژه دو است. نیافته چندانی

  گیرند.می جای مجموعه این در ها،آن از فنی و مالی هایحمایت
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 از )خارج هادستگاه سایر به بخشیتعادل و احیا طرح گانه15 هایپروژه از پروژه 4 مسئولیت ریواگذا

 )مشخصاً  مسئول هایدستگاه بنیادین اختالفات و مسائل حل لزوم به توجه بدون نیرو(، وزارت مجموعه

 این بین انسجام و ماهنگیه ایجاد برای فرابخشی قدرت یک خأل و کشاورزی( جهاد و نیرو هایخانهوزارت

 گذشت علیرغم و ودهنب برخوردار چندانی کارآیی از شده یاد پروژه چهار عمالً تا گردیده موجب ها،دستگاه

 نگردد. ارائه رحط مجریان برای هاپروژه این از کاربردی و شفاف خروجی هنوز طرح، اجرای از سال 5 حدود

 بروز اصلی علل از یکی زیرزمینی، آب منابع از اریبردبهره در کشاورزی بخش باالی سهم که آنجایی از

 دتوانمی بخشیتعادل و احیا طرح اجرای در کشاورزی وزارت همراهی و هماهنگی عدم است، کنونی بحران

 مثال، عنوانبه سازد. وارد کشور زیرزمینی آب منابع اولی، طریق به و طرح این به ناپذیریجبران لطمات

 وزارت مسئولیت تتح پروژه سه از یکی که زیرزمینی آب منابع احیای هدف با داریآبخیز هایپروژه اجرای

 پذیردمی صورت دخیل هایدستگاه سایر و نیرو وزارت اطالع و هماهنگی بدون عمدتاً است، کشاورزی جهاد

 اثربخشی عدم موجب الزم، هایشرطپیش و هازمینه نبودن فراهم و صرف ایسازه اقدامات جامان بر تمرکز و

  است. گردیده هاپروژه این

 لیست به نیز دیگری هایپروژه و هابرنامه بخشی،تعادل و احیا طرح ادامه در که است  کر به الزم

 از: عبارتند موارد این که است شده اضافه اولیه گانهپانزده

 مشترکین امور و آب منابع برداریبهره و حفاظت یکپارچه سامانه -

 مصارف و عمناب آماربرداری -

 عمومی افکار سازیآگاه و رسانیاطالع -

 برداریبهره هایپروانه تعدیل و اصالح -

 1385 سال از قبل محفوره هایچاه تکلیفتعیین -

 شکنیکف عمق تعیین مطالعات -

 مشارکتی الگوی استقرار -

 آب. منابع حفاظت کیفی مدیریت مطالعات انجام -

 و مسائل به توجه با و بخشیتعادل و احیا طرح ایاجر ادامه در شود،می مالحظه که طورهمان 

 و بردارانبهره مشارکت جلب لزوم و طرح مدیریتی نگرش و رویکرد تغییر برای تالش رو، پیش هایچالش

 در بیشتری نمود مطالعاتی، هایمحدوده سطح در زیرزمینی آب مشکالت حل در هاآن ظرفیت از استفاده

 پروژه  یل پیشتر )که عمومی افکار سازیآگاه و رسانیاطالع هایپروژه است. افتهی طرح هایپروژه و هابرنامه
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 این در مشارکتی الگوی استقرار و بود( شده تعریف برق و آب هوشمند و حجمی کنتور نصب و تهیه

 رویه، وحدت ایجاد مطالعاتی، هایمحدوده اطالعات تدقیق و تکمیل برای تالش گیرند.می قرار مجموعه

 ایجاد است. شده توجه آن به جدید هایپروژه در که بوده مواردی دیگر از فرآیندها تسهیل و سازیپارچهیک

 شکنیکف عمق تعیین مطالعات )ساماب(، مشترکین امور و آب منابع برداریبهره و حفاظت یکپارچه سامانه

 پروژه تعریف با آنکه، ضمن گیرند.می قرار زمره این در سوم( دور )آماربرداری مصارف و منابع آماربرداری و

 از بخشیتعادل و احیا طرح در موجود خأل شده تالش آب، منابع حفاظت کیفی مدیریت مطالعات انجام

 گردد. مرتفع نوعی به نیز هاآبخوان کیفیت به توجه عدم و کمی مسائل بر تمرکز منظر

 و تمرکزگرا ساختار وجود دلیلبه بخشی،دلتعا و احیا طرح در که نمود اظهار چنین توانمی کلی طوربه 

 هایپروژه اغلب کشور، زیرزمینی آب مدیریت در کنترل -فرمان رویکرد غلبه و پایین به باال حاکمیتی نگرش

 هایچاه انسداد نظیر محور( -نتیجه نه محور، -اقدام نظارت نوع )از نظارتی و سلبی اقدامات زمره در طرح

 درستیبه امر مدیران اگرچه اند.گرفته قرار و... کنتور نصب بازرسی، و گشت ایهگروه ایجاد غیرمجاز،

 مدیریت حوزه در ایغیرسازه و اصالحی اقدامات از بستری در لزوماً سلبی اقدامات این که انددریافته

 دلیلبه درویکر تغییر این کماکان اما بود، خواهد بخشنتیجه حکمرانی بهبود و هاآگاهی افزایش مشارکتی،

 بین هنگیهما عدم ،قانونی و نهادی بسترهای فقدان گیرد.می صورت کندی به ،حاکم الگوی تسلط

 از برخی ات گردیده موجب نیز الزم اقتصادی و اجتماعی هایمشوق وجود عدم همچنین و هادستگاه

 مناسبی پیشرفت از بران،آب هایتشکل تقویت و ایجاد و آب محلی بازارهای ایجاد نظیر طرح مهم هایپروژه

 ند.نباش برخوردار

 موردی: )نمونه ممنوعه هایدشت در برداریبهره هایپروانه رصدو روند ارزیابي -6-2-2-1
 زنجان( دشت

 دهه اوایل و 30 دهه اواخر در عمیق هایچاه حفر تکنولوژی ورود و ارضی اصالحات نظیر تحوالتی وقوع

 رویهبی برداشت اثر در کشور هایآبخوان از برخی در بحران هاینشانه نخستین بروز به منجر خورشیدی 40

 منابع از حفاظت و کنترل راستای در جامع قانون یک تدوین لزوم وضعیت، این گردید. زیرزمینی آب منابع

 زیرزمینی هایآب منابع از حراست و حفظ» قانون تصویب به نهایت در و نمود ناپذیراجتناب را زیرزمینی آب

 در برق و آب وزارت اختیارات به بار اولین برای قانون این 2 ماده در انجامید. 1345 سال در «کشور

 3 ماده  یل تبصره در هرچند ؛گردید اشاره زیرزمینی آب منابع از حفاظت هدف با هادشت کردنممنوعه

 باغچه یا مسکونی ایهمحل در روز(شبانه در مترمکعب 100) زیاد نسبتاً دبی با چاه حفر اجازه قانون، همین

 13 تعداد ،1345 سال در است  کر به الزم شد. داده مجوز اخذ به نیاز بدون درختکاری و شرب مصارف برای

 گرفت. قرار ممنوعه هایدشت زمره در برق و آب وزارت توسط کشور مطالعاتی محدوده
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 خورشیدی، 1347 سال در سفید انقالب دهم اصل عنوانبه کشور هایآب کردنملی قانون تصویب از پس

 در برق و آب زارتو اختیارات بر مجدداً آن در و شد قبلی قانون جایگزین «آن شدنملی نحوه و آب» قانون

 ولیکن (؛24 )ماده گردید دتأکی بحرانی هایمحدوده در زیرزمینی آب منابع از برداریبهره ممنوعیت ایجاد

 اخذ به نیاز بدون باغچه و بهداشتی و شرب خانگی، مصارف برای چاه حفر اجازه در قبلی قانونی استثنای

 مجدداً  قانون این 25 ماده در روز(شبانه در مترمکعب 25 به 100 )از برداشت مجاز سقف تعدیل با مجوز،

  گردید. تکرار

 و آب قانون 25 ماده مفاد و یافت ادامه نیز (1361 سال )مصوب «آب عادالنه توزیع» قانون در روند این

 و بهداشتی و شرب خانگی، مصارف با چاه حفر جهت مجوز اخذ به نیاز عدم بر مبنی آن شدنملی نحوه

 تکرار آب عادالنه وزیعت قانون 5 ماده در عیناً  غیرممنوعه، مناطق در زروشبانهدر مترمکعب 25 سقف تا هباغچ

 با ممنوعه، مناطق در هماد این وضوعم هایچاه حفر نیز آب عادالنه توزیع قانون 5 ماده  یل 1 تبصره در شد.

 که ممنوعه مناطق رد دیگر، عبارت به شد. اعالم مجاز پروانه، صدور به نیاز بدون و نیرو وزارت کتبی موافقت

 مصارف یبرا شده حفر چاه که علت بدین تنها است، ممنوع زیرزمینی آب منابع از برداشت و چاه حفر

 گردید. فراهم پروانه اخذ به نیاز بدون آب برداشت و چاه حفر امکان است، خانگی

 اجازه بدون هگذشت در که هاییچاه کلیه صاحبان به قانون، همین 3 ماده  یل تبصره در آنکه ضمن

 اب شد داده اجازه باشد، نگرفته یا گرفته قرار برداریبهره مورد چاه اینکه از اعم اند،شده حفر نیرو وزارت

 تصویب با نیز 1389 سال رد که اتفاقی د.کنن اقدام برداریبهره پروانه اخذ به تنسب نیرو، وزارت به مراجعه

 نصاحبا به قانون این واحده هماد در .شد تکرار نیز «برداریبهره پروانه فاقد هایچاه تکلیف تعیین» قانون

 و حفر 1385 سال انپای از قبل که کشور هایدشت کلیه در واقع پروانه فاقد کشاورزی آب هایچاه کلیه

 آبیاری اجرای شرط هب تا شد داده اجازه باشند، شده شناسایی استانی تابعه هایدستگاه و نیرو وزارت توسط

 نمایند. اقدام برداریبهره پروانه اخذ به نسبت خود اراضی در فشارتحت

 و ممنوعه یمطالعات هایمحدوده در زیرزمینی آب منابع بحران تشدید به منجر که اقداماتی دیگر از

 در خشکسالی روند ادامه از ناشی بحران با مقابله» نامهتصویب به توانمی است، گردیده کشور بحرانیممنوعه

 نامهتصویب این 7 بند مطابق که نمود اشاره دولت هیئت 20/03/1383 مصوب «دیدهخسارت هایاستان

 آب هایچاه شکنیکف یا ابجاییج پروانه صدور هایدرخواست شدند مکلف ایمنطقه آب هایشرکت

 النظارهحق دریافت بدون و نوبت از خارج استان، خشکسالی ستاد تأیید از پس را خشکسالی از دیدهآسیب

 «خشکسالی از ناشی خسارات جبران برای مالی منابع تأمین» قانون همچنین، نمایند. اقدام و رسیدگی

 و کشاورزی بخش هایفعالیت از وجهی هرگونه افتدری قانون، این 3 ماده در که 22/07/1383 مصوب

 سویک از تا شد موجب اقدام این گردید. ممنوع 1384 سال ابتدای از آب النظارهحق عنوانبه دامداری
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 حد تا آب مصرف نحوه به نسبت کشاورزان مسئولیت احساس و توجه آب، شدنرایگان دلیلبه

 نظارت و کنترل ابزارهای کاهش و النظارهحق حذف با دیگر، سوی از و یابد کاهش ایمالحظهقابل

 هایچاه برداشتاضافه و غیرمجاز هایچاه حفر از اعم تخلفات افزایش برای راه ای،منطقه آب هایشرکت

 گردد. رهموا مجاز

 1384 لسا مصوب «دولت درآمدهای از برخی وصول قانون به ماده یک الحاق» قانون واحده ماده در

 آب ضروری نیاز تأمین منظوربه ممنوعه مناطق در شودمی داده اجازه نیرو وزارت به» است: آمده چنین

 آبی مصارف با ایگلخانه و خدماتی ها،دامداری و هامرغداری صنعتی، واحدهای بهداشت و شرب و مصرفی

 مجوز ردوص به نسبت دشت هر در آب تخصیص سقف براساس روز(شبانه در مترمکعب 25 )حداکثر اندک

 آب، انتقال و تأمین) جایگزینی هایطرح اجرای به نسبت مناطق این در است مکلف نیرو وزارت نماید. اقدام

 در زیرزمینی آب عمناب حجم میانگین که نحوی به نماید؛ اقدام آبیاری( هایسیستم تغییر مصنوعی، تغذیه

 نیز قانون این در گردد،می مالحظه که ورطهمان «.نشود کمتر موجود وضع از مناطق این ساله 5 هایدوره

 در حتی -چاه فرح مجوز صدور به نسبت مصارف، از برخی تأمین برای شده داده اجازه نیرو وزارت به مجدداً

 مقادیر جبران برای جایگزین هایطرح عنوانبه قانون این در که هاییروش نماید. اقدام -ممنوعه مناطق

 به مطلوبی نتیجه ملع در غالباً شده، ارائه آبخوان حجم میانگین حفظ و زمینیزیر آب منابع از شدهبرداشت

 هتوسع موجب فشار(تحت آبیاری هایسیستم از استفاده )نظیر موارد از برخی در حتی و اندنداشته همراه

  اند.گردیده تقاضا افزایش و کشاورزی اراضی سطح

 است. شده ارائه -25-1شکل  و -14-1جدول  در عهممنو مطالعاتی هایمحدوده تعداد تغییرات روند

 که طورهمان ت.اس شده داده نمایش -26-1شکل  در نیز 1398 سال پایان تا ممنوعه هایمحدوده موقعیت

 یافته افزایش محدوده 409 به 1398 سال پایان تا ممنوعه مطالعاتی هایمحدوده تعداد گردد،می مالحظه

 است.

 مختلف هایسال در ممنوعه مطالعاتي هایمحدوده تعداد 
 ممنوعه هایمحدوده تعداد آبی سال ممنوعه هایمحدوده تعداد آبی سال

46-1345 13 73-1372 175 

47-1346 17 74-1373 177 

48-1347 20 75-1374 179 

49-1348 26 76-1375 181 

50-1349 27 77-1376 181 

51-1350 32 78-1377 183 

52-1351 33 79-1378 188 

53-1352 39 80-1379 198 
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 ممنوعه هایمحدوده تعداد آبی سال ممنوعه هایمحدوده تعداد آبی سال

54-1353 42 81-1380 205 

55-1354 42 82-1381 206 

56-1355 42 83-1382 213 

57-1356 42 84-1383 222 

58-1357 44 85-1384 236 

59-1358 45 86-1385 247 

60-1359 47 87-1386 253 

61-1360 52 88-1387 269 

62-1361 69 89-1388 282 

63-1362 77 90-1389 286 

64-1363 82 91-1390 292 

65-1364 90 92-1391 294 

66-1365 93 93-1392 297 

67-1366 102 94-1393 320 

68-1367 107 95-1394 350 

69-1368 114 96-1395 355 

70-1369 130 97-1396 381 

71-1370 147 98-1397 409 

72-1371 161   

 

 
  1398 تا 1345 سال از ممنوعه مطالعاتي هایمحدوده تعداد افزایش روند -1-25 شکل

 1398 - ایران آب منابع مدیریت شرکت کشور؛ ممنوعه هایدشت نشریه مأخذ:
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  1398 سال پایان تا کشور بحراني ممنوعه و ممنوعه مطالعاتي هایهمحدود موقعیت -1-26 شکل

 1398 - ایران آب منابع مدیریت شرکت کشور؛ ممنوعه هایدشت نشریه مأخذ:
 

 هایمحدوده در رزمینیزی آب منابع از برداریبهره ممنوعیت با مرتبط قوانین اجرای و وضع روند بررسی

 راستای در که یاقدامات همچنین و هامحدوده این در زیرزمینی آب فمصار و منابع مدیریت نحوه بحرانی،

 و هایاستس اثربخشی عدم و ناکارآمدی از حکایت است، گرفته صورت هاآبخوان وضعیت بهبود و حفاظت

 مطالعاتی هایحدودهم تعداد شدن برابر 31 مطلب، این گواه بهترین دارد. زمینه این در شده ارائه راهکارهای

 در چاه حفر یمجوزها صدور علل و تعداد بررسی برای .باشدمی 1398 تا 1345 هایسال طی عهممنو

 دشت موردی مونهن گزارش، از بخش این در ها،دشت این ممنوعیت اعالم اولین از پس ممنوعه هایدشت

 .است هشد ارزیابی گرفته، قرار ممنوعه مطالعاتی هایمحدوده زمره در 1372 سال از که زنجان

  زنجان ممنوعه دشت کلي سیمای و وضعیت -1-6-2-2-1

 1667 دشت )وسعت کیلومترمربع 6/4667 کل وسعت با (1304 محدوده )کد زنجان مطالعاتی محدوده

 توجهقابل افت دلیلبه است. گردیده واقع زنجان استان در بزرگ سفیدرود آبریز حوضه در کیلومترمربع(

 مطالعاتی محدوده این و اعالم 1371 سال ماهدی در انزنج دشت ممنوعیت پیشنهاد زیرزمینی، آب سطح

 زمان در .گردید اعالم کشور ممنوعه هایدشت زمره در نیرو وزارت سوی از 1372 سال خردادماه از رسماً
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 کسری و متر 38/0 با برابر دشت این زیرزمینی آب سطح ساالنه متوسط افت زنجان، دشت ممنوعیت اعالم

 از پس و 1396-97 آبی سال پایان تا آنکه حال است. بوده مترمکعب میلیون 3/18 با برابر آبخوان مخزن

 به زنجان دشت زیرزمینی آب سطح ساالنه متوسط افت دشت، ممنوعیت اعالم از سال 25 حدود گذشت

 محدوده مشخصات است. رسیده مترمکعب میلیون 8/23 به آبخوان مخزن کسری و متر 52/0 حدود

 وضعیت و زنجان استان در مطالعاتی محدوده این موقعیت و -15-1جدول  در جانزن ممنوعه مطالعاتی

  است. گردیده ائهار -28-1شکل  و -27-1شکل  هاینقشه در آن برداریبهره

 زنجان ممنوعه دشت مطالعاتي محدوده کلي مشخصات  

 نام

 دشت

 کد

 محدوده

 مطالعاتی

 مساحت

 کل

 مساحت

 دشت

 تاریخ و شماره

 پیشنهاد

 ممنوعیت

 تاریخ و شماره

 آگهی اولین

 ممنوعیت

 آخرین تاریخ

 آگهی

 ممنوعیت

 مدت

 ممنوعیت

 )سال(

 خاتمه تاریخ

 ممنوعیت

 متوسط افت

 )متر( ساالنه

 کسری

 مخزن

 مربع کیلومتر )م.م.م(

 1667 4667.6 1304 زنجان
800/2485 250/3709 

12/04/95 5 12/04/1400 0.38 18.3 
08/10/71 01/03/72 

 

 
 زنجان استان در زنجان دشت مطالعاتي محدوده موقعیت -1-27 شکل
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 زنجان استان مطالعاتي هایمحدوده برداریبهره وضعیت -1-28 شکل

 

 تعداد ،نتاکنو 1372 سال در زنجان دشت ممنوعیت آگهی اولین از پس که دهدمی نشان هابررسی

 این تخلیه مجوز انمیز که گردیده صادر ممنوعه دشت این در چاه برداریبهره و حفر جدید پروانه 1404

 مجوزهای از مترمکعب میلیون 2/43 مقدار، این از رسد.می مترمکعب میلیون 76 حدود به مجموع در هاچاه

 و باغداری و اعتزر مترمکعب میلیون 4/41 شامل که بوده دامپروری و کشاورزی هایفعالیت بخش در صادره

 به مربوط تخلیه هایمجوز از مترمکعب میلیون 7/17 است. بوده مرغداری و دامداری مترمکعب میلیون 8/1

 سبز یفضا و خدمات بخش به مربوط نیز مترمکعب میلیون 6/3 و صنعت مترمکعب میلیون 11 شرب، بخش

 است. بوده

 در دشت ممنوعیت آگهی اولین از پس زنجان دشت در چاه حفر جهت صادره مجوزهای حجم و تعداد

 و -29-1شکل  در صادره مجوزهای از مختلف هایبخش سهم همچنین، است. شده ارائه -16-1جدول 

 نیز -31-1شکل  است. ارائه گردیده -30-1شکل  در نیز زنجان مطالعاتی محدوده زیرزمینی آب هیدروگراف

 دهد.می نشان دشت ممنوعیت اعالم زمان با مقایسه در را زنجان تیمطالعا محدوده در هاچاه حفر زمان

 ممنوعیت آگهي اولین از پس زنجان دشت در چاه حفر جهت صادره مجوزهای حجم و تعداد 

 نام

 دشت

 محدوده کد

 مطالعاتی

 تعداد

 هایپروانه

 از پ  صادره

 آگهی اولین

 ممنوعیت

 مجوز میزان

 از پ  تخلیه

 آگهی اولین

 ممنوعیت

 .م.م()م

 )م.م.م( هافعالیت تفکی  به صادره مجوزهای حج 

 کشاورزی

 صنعت شرب
 و خدمات

 و زراعت سبز فضای

 باغداری

 و دامداری

 مرغداری

 3.6 11 17.7 1.8 41.4 76 1404 1304 زنجان
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 آگهي اولین از پس زنجان دشت در جدید چاه حفر صادره مجوزهای از مختلف هایبخش سهم -1-29 شکل

 دشت منوعیتم
 

 
 1397 تا 1367 سال از زنجان دشت مطالعاتي محدوده زیرزمیني آب سطح تغییرات -1-30 شکل
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 زنجان دشت ممنوعیت اعالم زمان به نسبت هاچاه حفر پروانه صدور زمان -1-31 شکل

 

 ولیکن دارد ارقر کشور ممنوعه هایدشت زمره در که است دهه سه به نزدیک زنجان دشت آنکه وجود با

 تمرکز است. دهدا اختصاص خود به را نخست رتبه زنجان استان در زیرزمینی آب منابع به گیوابست لحاظ به

 برآب صنایع یبرخ جمله از جدید صنایع استقرار و صنعتی توسعه مطالعاتی، محدوده این در استان جمعیتی

 این امطلوبن وضعیت تداوم دالیل جمله از زنجان، ممنوعه دشت در آبی کشاورزی اراضی توسعه اضافه به

 است. بوده اخیر هایسال در زیرزمینی آب منابع از برداشت افزایش و دشت

 
 زنجان استان مطالعاتي هایمحدوده در زیرزمیني و سطحي آب منابع سهم -1-32 شکل

 صورت زنجان شهر آب نیاز تأمین هدف با عمدتاً زنجان دشت محدوده در سطحی آب منابع از برداریبهره

 از بخشی تأمین آن اصلی هدف که است شده واقع محدوده این در نیز تهم برداریبهره لحا در سد پذیرد.می

 باشد.می زنجان شهر بهداشت و شرب آب نیاز
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 آبي شرایط در تهم سد محل از زنجان شهر بهداشت و شرب آب تخصیص ماهانه توزیع 
 مترمکعب( )میلیون نرمال

 ساالنه شهریور امرداد تیر خرداد بهشتاردی فروردین اسفند بهمن دی آ ر آبان مهر ماه

 25.76 0.12 0.25 1.18 6.74 10.49 2.84 1.30 1.05 1.02 0.60 0.09 0.07 آبدهی

 

 و نفر 521.302 با برابر زنجان شهرستان جمعیت (،1395 )سال مسکن و نفوس سرشماری آخرین مطابق

 زنجان شهر سه از حاضر حال در جانزن شهرستان است. نفر 430.871 حدود با برابر زنجان شهر جمعیت

 شهرستان روستایی و شهری آب مصارف است. شده تشکیل پینیک و خانهارمغان استان(، و شهرستان )مرکز

 است. گردیده ارائه -18-1جدول  در زیرزمینی و سطحی آب منابع تفکیک به زنجان

 آب منابع تفکیک به روستایي و شهری مناطق در زنجان رستانشه شرب آب مصارف 
 شرب آب مصارف

 زنجان شهرستان

 آب منابع

 سطحی

 آب منابع

 زیرزمینی
 مجموع

 40.8 23.8 17.0 شهری مناطق

 12.2 11.0 1.2 روستایی مناطق

 53.0 34.8 18.2 کل جمع
 

 در زنجان، ممنوعه دشت حدودهم در زنجان استان جمعیت عمده تمرکز به توجه با شرب، بخش در

 تهم سد احداث لیرغمع است. بوده روبرو جدی هایچالش با محدوده این شرب آب نیاز تأمین اخیر هایسال

 شرب آب نیاز تأمین در هم باز شهر این زنجان، شهر شرب آب نیاز از بخشی تأمین جهت آن از برداریبهره و

 آگهی یناول اعالم از پس شرب چاه حفر هایپروانه رصدو است. مواجه چشمگیری کمبودهای با خود

 آب منابع به زنجان شهر توجهقابل اتکای گرفتن نظر در با و وضعیت این چارچوب در زنجان، دشت ممنوعیت

 و مصرف مدیریت نظیر اتیاقدام با توانمی شرب بخش در است. توجیهقابل شرب، نیاز تأمین جهت زیرزمینی

 دولتی، و عمومی هایبخش در مصرف کاهنده ادوات از استفاده به الزام شرب، آب مصرف سرانه کاهش

 نمود. کمک بخش این مصارف کاهش به و... شرب آب توزیع و انتقال خطوط و شبکه اصالح

 این در صنایع استقرار و زنجان شهرستان صنعتی توسعه روند که رسدمی نظر به صنعت، بخش در

 اعالم از پس که چرا است. نداشته آبی منابع نظر از محدوده این وضعیت با چندانی سازگاری محدوده،

 چندین رشد با جدید صنعتی هایکارگاه احداث جهت صادره مجوزهای میزان زنجان، دشت ممنوعیت

 محدوده در استقراریافته صنایع از درصد( 37 بر )بالغ توجهیقابل بخش آنکه ضمن است. شده مواجه برابری

 و شهرستان صنعتی هایشهرک در پساب بازچرخانی از استفاده است. بوده برآب صنایع نوع از زنجان، دشت

 شهر فاضالب خانهتصفیه پساب با زیرزمینی آب منابع از شهرستان صنایع موجود مصارف از بخشی جایگزینی
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 در زیرزمینی هایآب از صنایع برداشت میزان کاهش جهت در توانمی که است اقداماتی جمله از زنجان

 داد. قرار مدنظر زنجان، ممنوعه دشت محدوده

 
 زنجان شهرستان در صنعتي هایکارگاه احداث برای صادره مجوزهای تعداد تغییرات روند -1-33 شکل

 

 

 مجوزهای از زنجان شهرستان سهم و نیرو وزارت دیدگاه از برآب صنعتي هایفعالیت  
 زنجان دشت ممنوعیت اعالم از پس هافعالیت این برای صادره

 گروه
 فعالیت کد

ISIC 
 فعالیت نوع

 مصرف شدت

 )مترمکعب آب

 ریال( میلیارد بر

 مجوز تعداد سه 

 میزان براسا 

 )%( مصرف

 هایفعالیت

 برآب صنعتی

 9.0 6336.5 شیمیایی محصوالت و مواد ساخت 24

23 
 نفت تصفیه از حاصل هایفرآورده کک، ساخت

 ایهسته هایسوخت و
2401.8 1.3 

 11.3 1791.3 هاآشامیدنی انواع و غذایی محصوالت 15

 13.3 1477.9 غیرفلزی کانی محصوالت سایر ساخت 26

 0.1 1377.4 شدهضبط هایرسانه تکثیر و چاپ انتشار، 22

 2.2 1231.8 کاغذی محصوالت و کاغذ ساخت 21

 37.1 مجموع
 

 

 
 ممنوعه دشت در صادره مجوزهای کل از ISIC کدهای مطابق برآب صنعتي هایفعالیت سهم -1-34 شکل

 دشت ممنوعیت اعالم از پس زنجان
 

 و گالبی )سیب، داردانه هایمیوه از اعم باغی محصوالت انواع نظر از زنجان شهرستان کشاورزی، بخش در

 خشک هایوهمی و )انگور( ریزدانه هایمیوه شلیل(، و زردآلو هلو، آلو، گیالس، )آلبالو، دارهسته هایمیوه به(،

 این باغی محصوالت تولید میزان است. برخوردار زنجان استان در ممتازی جایگاه از گردو( و بادام )پسته،

 استان نخست رتبه در زنجان شهرستان نظر، این از و رسدمی سال در تن هزار 5/65 از بیش به شهرستان
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 هم نظر این از که بوده دامی واحد هزار 700 حدود در نیز شهرستان این دامی جمعیت همچنین، دارد. قرار

 محصوالت تولید افزایش و آبی کشاورزی توسعه دهد.می قرار استان نخست جایگاه در را زنجان شهرستان

 این کشاورزی بخش هایویژگی دیگر از برنج، نظیر محصوالتی کشت کنار در زمینسیب و پیاز نظیر زراعی

 یک در زنجان شهرستان آبی زراعی اراضی سطح تغییرات روند رود.یم شماربه اخیر هایسال در شهرستان

 است. شده داده نشان -35-1شکل  نمودار در اخیر دهه

 

 96-97 تا 86-87 زماني بازه در زنجان شهرستان آبي زراعي اراضي سطح تغییرات روند -1-35 شکل
 

 زیرزمینی آب منابع از رویهبی برداشت و زنجان دشت کشاورزی آب مصارف توجهقابل حجم به توجه با

 توسعه از جلوگیری موجود، کشت الگوی اصالح خصوص در جدی اقدامات است ضروری ،محدوده این

 صورت فعلی رفپرمص محصوالت با برآبکم محصوالت جایگزینی و آبی کشاورزی اراضی سطح روزافزون

 سایر و دارویی هانگیا تنوع لحاظ به مطالعاتی محدوده هایظرفیت از استفاده ا،هگلخانه توسعه پذیرد.

 )تبدیلی، رزیکشاو وابسته صنایع ایجاد و ارزش زنجیره تکمیل رویکرد با اقتصادی و آبرکم محصوالت

 اعی،زر محصوالت از برخی در بهاره( جایبه )پاییزه کشت زمان تغییر و نشایی کشت بندی(،بسته و تکمیلی

 داد. قرار نظرمد محدوده این در کشاورزی آب مصارف کاهش جهت در توانمی که است اقداماتی دیگر از

 مورخ 532/100/94 شماره نامه )مطابق زنجان مطالعاتی محدوده زیرزمینی ریزیبرنامهقابل آب حجم

 مقایسه در مختلف هایبخش تفکیک به محدوده این زیرزمینی آب مصارف میزان و نیرو( وزارت 22/01/94

 است. شده ارائه -20-1جدول  در دشت، ممنوعیت اعالم اولین از پس صادره مجوزهای حجم با

 زنجان دشت مطالعاتي محدوده زیرزمیني آب مصارف و ریزیبرنامهقابل آب حجم 
 مجموع سبز فضای خدمات و صنعت شرب کشاورزی عنوان

 ریزیبرنامهقابل آب حج 

 )م.م.م( زیرزمینی
142.3 41.1 34.7 2.6 220.7 

 525.7 4.5 46.9 34.8 439.5 )م.م.م( زیرزمینی آب مصارف

 آب به نسبت برداشتاضافه

 )م.م.م( ریزیبرنامهقابل
297.2 6.3- 12.2 1.9 305.0 

 از پ  صادره مجوزهای حج 

 )م.م.م( دشت ممنوعیت اعالم
43.2 17.7 14.6 75.5 
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 کامل اجرای هتج موجود قانونی یهاکاستی و خألها کنار در که است آن از حاکی شدهانجام بررسی

 از ناشی بحران با مقابله» نامهتصویب 7 بند ،آب عادالنه توزیع قانون 25 ماده همچون هادشت ممنوعیت

 قانون واحده دهما دولت، هیئت 20/03/1383 مصوب «دیدهخسارت هایاستان در خشکسالی روند ادامه

 چاه حفر برای را راه که - و... 1384 سال مصوب «دولت درآمدهای از برخی وصول قانون به ماده یک الحاق»

 افزایش را خود مصرف میزان هادشت این در محفوره هایچاه از برخی و اندگذاشته باز ممنوعه هایدشت در

 در هادشت ممنوعیت یانمجر عنوان به نیز ایمنطقه آب هایشرکت - اندادهد تغییر را آن کاربری یا داده

 ند.اهبود ناتوان طرح این اجرای

 اقتصادی وابستگی سویک از داد. قرار بررسی مورد مختلفی زوایای از توانمی را ناتوانی این دالیل

 است. تضاد در کامالً  آبی نابعم از حفاظت در اهآن نقش ماهیت با آب فروش به ایمنطقه آب هایشرکت

 امر این و بوده ناتوان یآب منابع از برداریبهره کاهش با مرتبط تصمیمات اجرای و تخا ا در کنونی ساختار

 کنونی نهادی رساختا با آن صحیح اجرای قوانین، کارآمدترین و بهترین تصویب صورت در که است آن بیانگر

 در استانی و ملی هایگیریتصمیم به امر این دیگر جنبه نیست. استاند همه این اما رسد.می نظر به بعید

 ممنوعیت اعالم ستا مسلم که آنچه گردد.میباز اقتصادی مختلف هایبخش توسعه یبارگذار توزیع خصوص

 عمالً  و... صنایع ی،کشاورز شهری، توسعه جهت هاییمحدودیت اعمال بدون ها،دشت آبی منابع از برداشت

 پایدار توسعه رویکرد نفقدا و آمایشی نگرش وجود عدم داشت. نخواهد را انتظار مورد کارکرد و بوده هنتیجبی

 در توسعه روند تا دیدهگر موجب زیست،محیط و آب منابع نظر از منطقه هر هایمحدودیت گرفتن نظر در با

 تولید و شتک الگوی الحاص عدم آبی، کشاورزی اراضی سطح افزایش با ممنوعه، هایمحدوده از بسیاری

 فشار و یافته ادامه و... برآب صنایع استقرار جمعیت، تمرکز و شهرسازی توسعه آبی، پرمصرف محصوالت

 ایمنطقه آب هایشرکت بر وارد اجتماعی و سیاسی فشارهای سازد. وارد زیرزمینی آب منابع بر را بیشتری

 به دیگر سوی از د.نمو پوشیچشم آن از تواننمی هک است امری نیز ممنوعه هایدشت در مجوز صدور جهت

 قرار بررسی دمور متفاوتی کار و ساز با بایستی ممنوعه هایدشت در پساب تخصیص وضعیت رسدمی نظر

 آب منابع از استفاده جهت مجوز صدور جایگزین ایتوسعه هایفعالیت جهت پساب واگذاری و گیرد

 گردد. زیرزمینی

از طریللق  کالت اسللتخراش شللده از نظللرات اعضللای کللارگروهو مسللائل و مشللعواملل  
 بخشيمعلولي مؤثر بر تعادل -شناسایي روابط علي

های دریافتی و نامهپرسش و تحلیل ارزیابیشده طی جلسات برگزارشده، ت مطرحپس از بررسی نظرا

بخشی و با گرفته در خصوص نقد و بررسی مسائل و مشکالت طرح احیا و تعادلبررسی مطالعات صورت

استفاده از تکنیک ایشیکاوا فهرست بلندی از مسائل و مشکالت طرح استخراج گردید. با ارائه نتایج حاصل از 
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و ارائه ویرایش  02/09/99و  01/07/99، 06/05/99بخشی طی جلسات مورخ طرح احیا و تعادل یابیمسأله

قرر گردید که مسائل و مشکالت طرح در م 04/11/99اول تا سوم گزارش حاضر، در نهایت طی جلسه مورخ 

بخشی آب زیرزمینی، عوامل داخلی و عوامل خارجی عدم تحقق اهداف نیازهای تعادلپیش قالب سه گروه

های زیرزمینی ارائه بخشی آبطرح احیاء وتعادل یابیمسألهگزارش و تحت عنوان  بندی گرددطرح تقسیم

بخشی طرح احیاء وتعادل یابیمسألهگزارش  20/08/1399 ص مورخ/7953/26در نامه به شماره  گردد.

های زیرزمینی توسط کارفرمای این مطالعات )مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران( آب

نقشه راه و  جهت تدوین. در ادامه برای ویرایش گزارش مذکور و پیشبرد ادامه مسیر فتیید قرار گرأمورد ت

کارگروهی متشکل از خبرگان و گردید بخشی منابع آب زیرزمینی مقرر و تعادل سند راهبردی احیا

مطالعات "های ارائه شده توسط مشاور پروژه نتایج حاصله از گزارشبررسی و ارزیابی جهت  متخصصان امر

تشکیل شده و گزارش مذکور در  "ملی در سطح ینیرزمیمنابع آب زی و تعادل بخش ایطرح اح یشناسبیآس

صورت کتبی دریافت شده  های صورت گرفته، نظرات بهرس اعضای کارگروه قرار گیرد. مطابق هماهنگیدست

 فهرست وکنفرانس برگزار شد.یبه صورت وید 28/02/1400 اندیشی در تاری یک نشست همو همچنین 

ارائه  -21-1جدول در بخشی شناسی طرح احیا و تعادلاعضای کارگروه ارزیابی و نظارت بر مطالعات آسیب

 شده است.

بخشي شناسي طرح احیا و تعادلاعضای کارگروه ارزیابي و نظارت بر مطالعات آسیب 
 ترتیب حروف الفبا()به

 سازمان/ سمت عنوان ردیف

 دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی دکتر علی باقری 1

 علمی دانشگاه فردوسی مشهدعضو هیئت  دکتر محمدحسین پاپلی یزدی 1

 مهندس عباسقلی جهانی 2
 مشاور مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب 

 )اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(

 ووزارت نیر -ز امور اجتماعی منابع آب و انرژیسرپرست مرک وطنمهندس محمد حب 3

 یعیو منابع طب یکشاورز قاتیقمرکز تحعضو هیئت علمی  دکتر احمد حیدریان 4

 برداری آب و آبفا وزارت نیروهای بهرهدفتر نظامکارشناس  حمید رحمانی مهندس 5

 مشاور وزیر جهاد کشاورزی مهندس عباس زارع 6

 ی وزارت نیروو امور اقتصاد یزیرسرپرست معاونت برنامه مهندس مجید سیاری 7

 توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایرانمعاون سابق طرح و  مهندس عباس شفیعی 8

 مشهد دانشگاه فردوسیعضو هیئت علمی  علیزاده دکتر امین 9

 فاضلی مهندس عبداهلل 10
 برداری منابع آب زیرزمینیسرپرست دفتر حفاظت و بهره

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 ناستان اصفها -بردارنماینده جامعه بهره مهندس قاسمی 11



 

 

 

 بخشیی طرح احیا و تعادلیابمسألهگزارش  

 

 

 یدر سطح مل ینیرزمیمنابع آب ز  یو تعادل بخش ایطرح اح یشناسبیمطالعات آس 

 

71 

 سازمان/ سمت عنوان ردیف

 دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی د کتابچیدکتر حام 12

 عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران مهندس ابوالفضل کرباسی 13

 مهندس عباس کشاورز 14

 مشاور وزیر جهاد کشاورزی

 مشاور مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب 

 )اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(

 دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی ددکتر سعید مری 15

 مهندس جواد میبدی 16
 مشاور مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب 

 )اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(

ح ال  لی )مس ائل مه م و در ع یناص مسألهپنج  شناساییبا توجه به اینکه هدف اصلی اعضای کارگروه، 

بوده است، مقرر گردید هریک از اعضا در ادامه نظراتی که بخشی منابع آب زیرزمینی دلمؤثر بر تعاحل( قابل

بندی موضوعی کل مس ائل و دسته -36-1شکل نظر خود را ارئه دهند. در  مورد مسألهپنج اند، ارسال نموده

ش ده در حیط ه ع دم  ترین مسائل عنوانارائه شده است. بیشمشکالت عنوان شده توسط کارشناسان خبره 

( و س پس مس ائل و مش کالت موج ود در مس أله 8برداران و حکمرانی غیرکارآمد بوده است )مشارکت بهره

 مس أله 6ریزی و اج را )شده( و ض عف ط رح در برنام ه مسأله عنوان 7ه تعارضات سیاسی و سازمانی )حیط

ت. همچنین از دیگر موارد پیشنهادی بررس ی مس ائل و مش کالت موج ود در یشنهاد شده اسپشده(  عنوان

زمینه اقتصاد وابسته به منابع آب، فقدان آمار و اطالعات، عدم بررسی اثربخش ی ط رح، فق دان اراده و ع زم 

 سیاسی و در نهایت فقدان طرح آمایشی بوده است.

ش ده توس ط کارشناس ان خب ره عن وان  مسائل و مشکالت هر دسته موضوعی مط رح -22-1جدول در 

، مق رر گردی د ک ه توسط مشاور مطالعات در جلسه ویدیوکنفرانس شدهیادده است. پس از ارائه مسائل گردی

بندی ش ده و توس ط ه ا دس تهاص لی و مس ائل ناش ی از آن عام ل پنجتمامی مسائل و مشکالت به صورت 

جه ت تهی ه  ،بخش یطرح احی ا و تعادل یابیمسألهداد برونعنوان  بندی گردد تا بهسان خبره اولویتکارشنا

در نهایت پنج اولویت اصلی موانع ع دم تحق ق اه داف ط رح نظر قرار گیرد.  نقشه راه و برنامه عملیاتی مورد

ت م ورد بح ث و بررس ی کمیته نظارت و ارزیابی مطالع ا 01/06/1400بخشی در جلسه مورخ احیا و تعادل

عنوان بیشتر قرار گرفت و با اعمال اصالحات جزئی ویرایشی در عناوین آن ض من حف ظ مفه وم اص لی، ب ه

 بخشی مورد تأیید قرار گرفت.طرح احیا و تعادلشناسی خروجی مطالعات آسیب
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 شدهبندی موضوعي مسائل و مشکالت عنواندسته  -1-36 شکل
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 بخشییابی طرح احیا و تعادلمسألهگزارش 

 

 

 ده از سوی کارشناسان نخبهبندی مسائل و مشکالت مطرح شجمع 

 مسا ل و مشکالت ردیف مسا ل و مشکالت ردیف

1  بردارانعد مشارکت بهره 

 های ها و طرحبردار در تدوین و اجرای برنامهعدم حضور و مشارکت واقعی جامعه بهره

 هابخشی آبخوانحفاظت و تعادل

 عدم توجه به ضرورت مشارکت و اعتقاد به برنامه جهت پیشبرد طرح 

 های اجتماعی در اثر اجرای های اجتماعی برای همکاری و ایجاد نارضایتیفقدان انگیزه

 طرح

 بخشیدلبرداران در برنامه تعامشارکت نداشتن بهره 

 های گیری کنش جمعی و نبود اصناف و تشکلفقدان ساختار قانونی و نهادی جهت شکل

 کشاورزان

 های اجتماعی در اثرجاد نارضایتیکاری و ایهای اجتماعی برای همفقدان آگاهی و انگیزه 

 اجرای طرح

 بخشینفعان در اجرای طرح تعادلبرداران و  یعدم توجه به محوریت مشارکت بهره 

 برداران نادیده گرفتن سهم مالکیتی و مدیریت مشارکتی بهره 

2  حکمرانی غیر کارآمد 

 را گذاری تا اجحکمرانی غیر کارآمد و اثربخش از مرحله سیاست 

 ها اجرای غیر کارآمد و غیرموثر قانون ممنوعیت دشت 

 ها برداری بدون توجه به وضعیت ممنوعیت دشتصدور مجوزهای بهره

 و فشار بر آبخوان

 فقدان جایگاه مناسب آب زیرزمینی در ساختار مدیریت آب 

 کمبود اعتبارات 

 یافته به منابع آب سطحی و عدم توازن بودجه و اعتبارات تخصیص

 زمینیزیر

 مالی  پذیری و تنوع منابععدم تامین اعتبار مورد نیاز و فقدان انعطاف

 طرح

 ازیفقدان یک برنامه و بسته اقتصادی جامع برای پشتیبانی و بسترس 

 بخشیطرح تعادل

3  تعارضات سیاسی و سازمانی 

 ها و عملیات نگری و عدم وفاق و هماهنگی بین دستگاهی جهت تدوین سیاستبخشی

ها و اجرای آنها و عدم توجه به ریزینفعان در برنامهو نیز فقدان مشارکت  ی اجرایی

 نابع آب دهی برداشت از منظامات عرفی و محلی برای سامان

 یران، های اجرایی )شرکت مدیریت منابع آب انحوه برخورد متفاوت و گاه متضاد دستگاه

و سازمان برنامه و  شاورزیای، سازمان جهاد  کهای آب منطقهها، شرکتاستانداری

 بودجه( با این طرح

 ثر در ل مورفتار قوه مقننه و قضائیه در برخورد با این طرح با تاکید بر بررسی عوام

 حمایت و یا برخورد با این طرح

4  ریزی و اجراضعف طرح در برنامه 

 بخشیفقدان برنامه عملیاتی احیا و تعادل (Rehabilitation )نطبق با م

 های هر دشت شرایط و ویژگی

 های بومیریزی غیرمحلی و عدم توجه به واقعیتبرنامه 

 های گشت و بازرسی )و خدای عدم ایفای درست وظیفه توسط گروه

 های مالی مترتب(ناخواسته مفسده

 بخشی و اجرای غلط توجهی به ضرورت نگاه یکپارچه به برنامه تعادلبی

 های طرحاعی پروژهو انتز

 های ها )تجربه داخلی( و تقلید کور از نسخهبهره نگرفتن از دستورالعمل
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 بخشییابی طرح احیا و تعادلمسألهگزارش 

 

 مسا ل و مشکالت ردیف مسا ل و مشکالت ردیف
 تعارضات سیاستی و سازمانی بین بخش آب و بخش کشاورزی 

 زیست، حیطماورزی، های آب، کشبخش ها و اقداماتفقدان هماهنگی موثر بین سیاست

از  ریزی مکانی و زمانی نیازهای جدید و جلوگیریشهرسازی، انرژی، صنعت در برنامه

 های غیرمجازها و برداشتبرداشتاضافه

 بخشیه تعادلمدخل در برنامهای اجرایی  یمشارکت نداشتن ارگان 

 م همکارینگری و عدم وفاق و همکاری بین دستگاهی برای اجرای طرح مانند عدبخشی 

 های غیرمجاز و عدم تعاملمراجع قضایی و طوالنی بودن فرآیند تعیین تکلیف چاه

های تغذیه مصنوعی و ای و سازمان جهاد کشاورزی در اجرای پروژهشرکت آب منطقه

 هاآبخیزداری و جانمایی طرح

 خارجی

 افزاری در جهت فراهم های نرمعدم تأمین منابع مالی الزم برای فعالیت

 نمودن بستر توسعه و...

5  اقتصاد وابسته به منابع 

 زایی و حلویکرد اشتغالمحوریت توسعه کشور بر مبنای توسعه بخش کشاورزی و با ر 

 بع آبی وبرداری هر چه بیشتر از منامشکل بیکاری و در نتیجه اقتصاد   وابسته به بهره

 برداران عیشت بهرهمریزی برای جایگزینی عدم برنامه

 پا به ویژه کشاورزان خردهوابستگی شدید معیشتی و اقتصاد خانواده کشاورزان به

 نیهای زیرزمیبرداری از آببهره

 مالکیتی آب و اراضی و ضعف بنیه مالی کشاورزان )وجودوجود کشاورزی سنتی خرده 

 ی(سازی محصوالت کشاورزکشاورزان معیشتی و عدم تجاری

 ها و تکنولوژی سنتی کشاورزی( و کسب و کار های فنی )شیوهسطح پایین توانمندی

 کشاورزان

 ای به فروش آبهای آب منطقهوابستگی اقتصادی شرکت 

6  فقدان آمار و اطالعات 

 ر و روز نبودن و فقدان آمار و اطالعات کافی و وجود تناقض در آمابه

 اطالعات 

 نیاز به فهم دقیق رفتار آبخوان و منابع موثر و متاثر 

 ها و اطالعات مربوط به گذاری دادهروزرسانی و به اشتراکتولید، به

 منابع و مصارف

 فقدان اطالعات شفاف و مستند 

 روز از های پایه و آمار و اطالعات بههای اساسی در دادهکاستی وجود

ترین زیرساخت عنوان اصلیهای مختلف بههای کشور در زمینهدشت

 ریزی و ارزیابیبرای هر نوع برنامه

7  عدم بررسی ا ربخشی طرح 

 سازی جهت بررسی اثربخشی آنها بخشی در قالب مدلهای طرح تعادلعدم ارزیابی بسته 

  بروز رفتارهای جدید در بین کشاورزان )اثر برگشتی( متعاقب اجرای طرح و نصب

8  سایر مسا ل و مشکالت 

o فقدان اراده و عزم سیاسی 

 گیران )عدم سازان و تصمیمهای فکری تصمیملزوم تغییر در بنیان
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 بخشییابی طرح احیا و تعادلمسألهگزارش 

 

 مسا ل و مشکالت ردیف مسا ل و مشکالت ردیف
( حذف آبی که قبال نقش آبشویی و جلوگیری از شوری 1کنتورهای هوشمند؛ مانند: 

( دور زدن قوانین. 3آبیاری مدیریت نشده، ( کم2دنبال داشت )مانند یخاب(، خاک را به

 باشد.(بر منابع آب و خاک نیازمند بررسی می )این رفتارها و نقش مثبت و منفی آن

 رد های هوشمند و نحوه برخوبررسی تسهیالت بعد از اتمام سهمیه آب مندرج در کارت

 وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و خود کشاورزان با آن 

 های مجاز و در نتیجه مصرف( در ها )افزایش آبدهی چاهرسی تغییرات آبدهی چاهبر

 ه استتری به انجام رسیدطور گستردهه این طرح بههایی کدشت

 ها و احجام آنها(فقدان برنامه پایش اثربخشی طرح )بازنگری پروژه 

کلیدی کشور به موضوع ریزان اعتقاد اکثر مسئولین ارشد و برنامه

 بحران آب و بحران مدیریتی آن(

 نبود یک برنامه و بسته سیاسی جامع )اراده و عزم سیاسی( برای 

 بخشیپشتیبانی و بسترسازی طرح تعادل

o فقدان طرح آمایشی 

 ای و محلی هماهنگ های آمایشی و الگوهای توسعه منطقهفقدان طرح

 های منابع آبیها و پتانسیلبا ظرفیت
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 گیریبندی و نتیجهجمع -3-1
ه ای چالشموانع و بخشی و طرح احیا و تعادل تحقق عدم در مؤثر علل و عواملپس از تهیه فهرستی از 

بندی صورت گرفته توسط کارشناسان خبره، عوام ل ب ه ها و اولویت)معلول( منتج شده از آن ائلمسطرح و 

  :اندبندی شدهزیر تقسیم اصلی حوزه چهار

در  ید باالس تتوس عه و اس نا یهاو ع دم اس تفاده م وثر از احک ام برنام ه یقانون یناکاف یهاتیظرف( 1

 ؛بردارمشارکت جامعه بهره یسازو فعال یدهسازمان

 ؛ینیرزمیز یهاآب تیریمد و وجود تعارض منافع در یناکارآمد( 2

 ،یزیررنامهدر ب ییراگحصول هم یبرا یبخش نیو منافع ب یاسناد باالدست ها،استیوجود تعارض در س( 3

 ؛اقدام و عمل

  .طرح شیاجرا و پا ،یزیردر برنامه ینگرفقدان جامع (4

بخشی، مبتنی بر محورها و خطوط اص لی  ی ل خواه د ب ود. ای ن طرح احیا و تعادل یابیمسألهداد رونب

ت دریج زیرزمینی کش ور، به بخشی منابع آبمحورها در طی تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی احیا و تعادل

  توسعه و تکامل خواهند یافت.

 بخشيو تعادل عوامل )علت( و مسائل )معلول( مؤثر در عدم تحقق طرح احیابندی اولویت 

 ردیف
رتبه عامل 

 )علت(
 )معلول( مسأله عامل )علت(

1 

 اولویت اول

 یقانون یناکاف یهاتیظرف

و عدم استفاده موثر از 

وسعه و ت یهااحکام برنامه

در  یاسناد باالست

 یسازو فعال یدهسازمان

 بردارمشارکت جامعه بهره

ها و بردار در تدوین و اجرای برنامهعدم حضور و مشارکت موثر جامعه بهره

 هاهای حفاظت از آبخوانطرح

 طرح یدر اثر اجرا یاجتماع یتینارضا جادیا 2

3 
در  یو محل یات عرفعدم توجه به نظام و بردارانبهره یتیگرفتن سهم مالک دهیناد

 موجود یو نهاد یقانون یساختارها

 به منظور توسعه الگوی مشارکتی یادار یهاتیضعف ظرف 4

 تیدر حاکم یمشارکت کردیعدم باور به رو 5

6 

 اولویت دوم
و وجود تعارض  یناکارآمد

 یهاآب تیریمدمنافع در 

 ینیرزمیز

های مدیریت آب گذاران آب در ورود به چالشعدم تمایل مدیران و سیاست

 زیرزمینی

 طرح یاجرا یدولت یتیریمد ستمیبر س هیتک 7

 آب تیریدر ساختار مد ینیرزمیمناسب آب ز گاهیفقدان جا 8

 ینیزمریو ز یبه منابع آب سطح افتهیصیعدم توازن در بودجه و اعتبارات تخص 9

 فقدان اطالعات شفاف و مستند 10

11 
 روز ازهو آمار و اطالعات ب هیپا یهاداده دیدرتول یاساس یهایوجود کاست

 کشور یهادشت
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 ردیف
رتبه عامل 

 )علت(
 )معلول( مسأله عامل )علت(

12 

اولویت 

 سوم

وجود تعارض در 

اسناد  ها،استیس

و منافع  یباالدست

 حصول یبرا یبخشنیب

 ،یزیردر برنامه ییگراهم

 اقدام و عمل

بخش آب و  نیب )باالخص یدستگاه نیب یو عدم وفاق و هماهنگ ینگریبخش

در  مدخالنی  اریفقدان مشارکت و اخت زیو ن ییاجرا اتی( جهت عملیکشاورز

 هاآن یو اجرا هایزیربرنامه

13 
 ست،یزطیمح ،یآب، کشاورز یهابخش یهااستیس نیموثر ب یهماهنگ یینارسا

 دیجد یازهاین یو زمان یمکان یزیرصنعت در برنامه ،یانرژ ،یشهرساز

14 
ا هماهنگ ب یو محل یاتوسعه منطقه یو الگوها یشیآما یهاان طرحفقد

 کشور یآب یاکولوژ یهالیو پتانس هاتیظرف

 یبخش نیب یهماهنگ یساختارها ضعف 15

16 

اولویت 

 چهارم

در  یفقدان جامع نگر

 شیاجرا و پا ،یزیربرنامه

 طرح

 نقشه ها و استیس نیتدو ی( برایستاد مل ریمنسجم )نظ یفقدان ساختار فرابخش

در  یو بخش یطرح و ضعف تمرکز دولت یاجرا یبرا هینظارت عال نیراه و همچن

 یفعل طیشرا

17 
ح فقدان یک برنامه و بسته اقتصادی جامع برای پشتیبانی و بسترسازی طر

 بخشیتعادل

18 
 طیبا شرا ( منطبقRehabilitation) یبخشو تعادل ایاح یاتیبرنامه عمل یینارسا

 یو بخش یدولت تیریهر دشت و تمرکز بر مد یاسیو س یاجتماع ،یاقتصاد

19 
 یعلط و انتزاو اجرای غ یبخشبه برنامه تعادل کپارچهیبه ضرورت نگاه  یتوجهیب

 های طرحپروژه

 ره بردارانبه یو رفتار ها یبخشطرح تعادل یهابسته یاثر بخش یابیعدم ارز 20

 هوشمند یهاآب مندرج در کارت هیبه سهم یدبرخورد صرفا اقتصا 21

 معتبر یهابه شاخص یمدون از عملکرد طرح متک یادوره یهاگزارش هئعدم ارا 22
 

ین ی ارائه شده است. در ابخشو تعادل ایطرح اح یاثربخش یابی( ارزینفوگرافی)ا ینماداده -37-1شکل در 

های با تأثیر مستقیم در دسته پروژه سهبخشی در قالب های طرح احیا و تعادلبندی پروژهشکل ضمن تقسیم

 جویی قاب لهای حم ایتی می زان ح داکثر ص رفههای نظارتی و پروژهکاهش برداشت از آب زیرزمینی، پروژه

کن ونی و س ایر توج ه ب ه ش رایط  ه ا ب ابینی زمان اتم ام پروژهها، پیشتحقق در صورت اجرای کامل پروژه

ه ای ط رح ب ه نتایج حاصله، بیانگر دو نکته اساسی است؛ اوالً با تداوم پروژه ارائه شده است. اطالعات موجود

رسد که ادام ه ای ن رون د کمک ی ب ه ها، به نظر میشکل کنونی و با توجه به میزان پیشرفت و عملکرد پروژه

عدم توجه به تبعات و  های موجود نخواهد کرد. ثانیاًمشکالت و چالش ها و رفع اساسیبهبود وضعیت آبخوان

برداران و ت أمین معیش ت آن ان از های اقتصادی بسیاری از بهرهپیامدهای اجتماعی طرح با توجه به وابستگی

برداری از منابع آب زیرزمینی، اجرای طرح بایستی با در نظر گرفتن راهکارهای مناس ب و عمل ی طریق بهره

 بامثال  عنواننفعان طرح، انجام پذیرد. بهبرداران و  یجهت رفع مسائل و مشکالت اقتصادی و اجتماعی بهره

ه ای فاق د پروان ه در صورت انسداد چاه های غیرمجاز در سراسر کشور،توجه به تعداد و سطح زیرپوشش چاه
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درص د از  21 این رقم، ح دود که اندمبدون آب می کشاورزی میلیون هکتار اراضی 8/10 برداری، حدودبهره

هایی بدون در نظ ر گ رفتن گردد. بدیهی است اجرای چنین برنامهکشور را شامل میکل اراضی تحت کشت 

برداران مواج ه خواه د راهکارهای مناسب اقتصادی و اجتماعی، با مقاومت جدی و عدم پذیرش از سوی بهره

 شد و نتیجه اثربخشی به همراه نخواهد داشت.
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 بخشنمای )اینفوگرافي( ارزیابي اثربخشي طرح احیا و تعادلداده -1-37 شکل
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 مراجع: و منابع

 ش رکت نی رو، زارتو کش ور، ممنوع ه هایدشت (،1399) مشترکین امور و آب منابع برداریبهره و حفاظت دفتر -

 ایران. آب منابع مدیریت

 .4927 هشمار ،اقتصاد و تاری  گروه ،داقتصا دنیای روزنامه (،1399 تیرماه 16) شرقی استبداد و ویتفوگل -

 .4859 شماره اقتصاد، دنیای روزنامه (،1399 ماهفروردین 23) مشترک منابع تراژدی -

 .3639 شماره ق،شر روزنامه کشور. زیرزمینی آب مدیریت در نظریه فقر (.1398 ماهبهمن 15) محمد وطن،حب -

 هایپژوهش مرکز ی،زیرزمین آب منابع وضعیت بر گذارینونقا اثربخشی ارزیابی (،1398) زیربنایی مطالعات دفتر -

 تولیدی. امور و زیربنایی هایپژوهش معاونت ،اسالمی شورای مجلس

 آب س طح یراتتغی بررسی (،1398) ایران آب منابع مدیریت شرکت زیرزمینی، هایآب گروه پایه، مطالعات دفتر -

 (.1397 -98 آبی سال به )منتهی کشور هایآبخوان مخزن حجم و زیرزمینی

 ب ه توج ه ب ا کش ور آب بخ ش حکمرانی ساختار بررسی (،1397) پویا دانش راهبرد مهندسی -پژوهشی مؤسسه -

 اقلیمی. جدید شرایط

 و س طحی ه ایآب من ابع حف ظ و ص یانت قب ال در ای ران ق وانین شناسیآسیب (،1397) محمود االمینی،روح -

 .1 شماره ،4 دوره ی،انرژ حقوق مطالعات دوفصلنامه زیرزمینی،

 کاره ای و ساز منظر از ایران گذاریقانون حوزه شناسیآسیب (،1397) اسالمی شورای مجلس هایپژوهش مرکز -

 آبی. جدید شرایط با اقانطب برای حکمرانی ظرفیت ارتقای منظوربه نهادی اصالحات ارائه و آب منابع بر تأثیرگذار

 ه ایآب بخش یتعادل و احیاء طرح بر تأکید با آب منابع اجتماعی یتمدیر بر درآمدی (.1396) محمد وطن،حب -

 ایران. آب منابع مدیریت شرکت نامهپژوهش زیرزمینی،

 هایحلق ه ظرمن از نهادی سیستم ظرفیت ارزیابی (،1396) لیلی ابوالحسنی، علی؛ باقری، سامان؛ بنهنگی، مقیمی -

 .3 مارهش سیزدهم، سال رفسنجان، مطالعاتی محدوده موردی: مطالعه بران،آب سطح در اجتماعی یادگیری

 جلس ه پ انزدهمین مص وبات نت ایج بر مروری (،1396) کامران داوری، محمدبهنام؛ رسولی، محمدجواد؛ سمیعی، -

 اول. کوچ ه خ م در زیرزمینی هایآب بخشیتعادل و احیا آن: مسیر اصالح برای پیشنهادهایی و آب عالی شورای

 نیرو. وزارت زیست،محیط و آب علوم متخصصان با دیشیانهم اجالس اولین

 دیگ ر. تغیی ری ب رای هاییاس تراتژی م درن، دول ت ف روتن، دولت کتاب نقد (؛1396) حمیدرضا محمدی،ملک -

 .287-299 صص ،8 شماره هفدهم، سال فرهنگی. مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه پژوهشی -علمی ماهنامه

 ش رق روزنام ه اقتص ادی نامهویژه آب. بحران یا آبیکم ایران: در آب بحران سیاسی شناسیجامعه محمد؛ فاضلی، -

 (.1394 شهریورماه 21)

 م دیریت در بح ران نه ادی ه ایبنیان (،1394) محمدحسین آبادی،قوام رمضانی علی؛ ،باقری محمدرضا؛ فرزانه، -

 .57-94 صص ،64 شماره هفدهم، سال اقتصادی، پژوهشنامه فصلنامه ایران، زیرزمینی آب منابع
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 رک زم ،زیرزمین ی من ابع ب ر آن أثیرت  و آب بخ ش ق وانین تح والت بررس ی (،1394) زیربن ایی مطالع ات دفتر -

 تولیدی. امور و زیربنایی هایپژوهش معاونت اسالمی، شورای مجلس هایپژوهش

 بازرگانی اقات آب و کشاورزی کمیسیون کشور. آب حکمرانی مقدماتی ارزیابی (،1394) ایران آب تدبیر اندیشکده -

 کرمان. کشاورزی و معادن و صنایع و

 ات اق زیرزمین ی، ه ایآب من ابع مدیریت بحران همایش بیانیه (،1393) آب و کشاورزی راهبردی مطالعات مرکز -

 ایران. کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی،

 ش رکت لع همطا م ورد دولت ی: هایس ازمان ب رای یادگیرنده سازمان الگوی ارائه (.1393) میرمهدی سیدرضوی، -

 ایران. معادن و صنایع دانشگاه استراتژیک، مدیریت دکتری رساله ایران. آب منابع مدیریت

 -سیاس ی ه ایپژوهش معاون ت تطبیق ی، نه ادی چ ارچوب محل ی، حکمران ی (،1393) سیاسی مطالعات دفتر -

 اسالمی. شورای مجلس هایپژوهش مرکز حقوقی،

 جعف ر ترجم ه: جه انی. فق ر ب ا مب ارزه شیوه در بنیادین بازاندیشی فقیر: اقتصاد استر. دوفلو، یت؛آبهیج بنرجی، -

 .1392 اقتصاد، دنیای انتشارات تهران: فیضی، مهدی و خیرخواهان

 انتش ارات ن:ته را وحید، مجید ترجمه: دیگر. تغییری برای راهبردهایی مدرن: دولت فروتن، دولت میشل. کروزیه، -

 .1392 و،ن دادرخ

 نی. نشر تهران: ،کوثری عبداهلل ترجمه دیگر. مقاله سه و مدتکوتاه جامعه (.1391) همایون محمدعلی کاتوزیان، -

 کشور. بآ بخش در پژوهشی هایاولویت تعیین (،1390) پویا دانش راهبرد مهندسی -پژوهشی مؤسسه -

 و اجتم اعی( )دوراه ی جمع ی نف ع و ف ردی نف ع تع ارض (،1384) سیدضیاء هاشمی، محمدرضا؛ یگانه، جوادی -

 .26 شماره اجتماعی، علوم نامه آن، بر مؤثر عوامل

 شورای مجلس هایپژوهش مرکز دولت، توانمندسازی خوب: حکمرانی نظریه (،1383) اقتصادی هایبررسی دفتر -

 پژوهشی. معاونت اسالمی،

 اول: جل د تع اون. شناس یجامعه و شناسیمردم به درآمدی ایران؛ در یاریگری فرهنگ (،1373) مرتضی فرهادی، -

  دانشگاهی. نشر مرکز کشتکاری؛ و آبیاری در سنتی یاریگری

 


