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 چکیده

توان گام دوم و تکمیلی )نهایی( فرآیندی محسوب نمود که با مطالعات بخشی را مینقشه راه احیا و تعادل

مطالعات  زیرزمینی در سطح ملی، شروع گردید. در گام نخست، بخشی منابع آبشناسی طرح احیا و تعادلآسیب

نفعان و خبرگان امر به گیری از رویکرد مشارکتی و دریافت نظرات ذیبخشی با بهرهلشناسی طرح احیا و تعادآسیب

بر  مؤثرعوامل و مسائل  نیترمهم عنوانبه)معلول(  مسأله 22عامل )علت( و  4 انجام رسید که خروجی آن شناسایی

 ،یکنون طیدر شرا ینیرزمیز نامطلوب منابع آب تیتر، وضعکالن دگاهیو از د یبخشو تعادل ایعدم تحقق اهداف طرح اح

 بوده است.

ترین این مراحل شامل بخشی، مراحل مختلفی به انجام رسید که مهمدر مطالعات تدوین نقشه راه احیا و تعادل

 بخشی واه احیا و تعادلارائه نقشه رریزی ارزش، تبیین نظریه منتخب، مهاندیشی و کارگاه برنابرگزاری جلسات هم

 است. در دو سناریو ارائه شده بخشینقشه راه احیا و تعادل باشد.بخشی میهای طرح احیا و تعادلاصالح و تدقیق پروژه

جهت  مدت و زودبازدهها و اقدامات کوتاهبهبود وضع موجود با برنامه در جهت هایییشنهادپبه ارائه  اول یویسنار

ر سناریوی د .پرداخته استروی کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی کم  یبا اثربخش افزایش کارایی طرح فعلی اما

شود بخشی منابع آب زیرزمینی میی که سبب افزایش اثربخشی اقدامات مرتبط با احیا و تعادلها و اقداماتبرنامهدوم 

 ارائه شده است. و بلندمدت مدتیانمدت، مکوتاه یسه گام زمان در

 هایی را در برنامهتغییرات مثبت هاآنهایی مدنظر قرار گرفته است که بتوان از طریق ، فعالیتسناریوی اولدر 

تغییرات این  هرچندحاتی، ارتقاء بخشید. این طرح را با انجام اصال کاراییبخشی ایجاد نموده و طرح احیا و تعادل فعلی

ح مسیر طرح ایجاد نماید. در ر اصالتواند نقش مثبتی را دمنجر به حل مسائل بنیادین طرح نخواهد شد ولی می

 سناریویهای تر از فعالیتبر و پیچیدهتواند زمانتری مدنظر قرار گرفته که تحقق آن میدوم، اقدامات اساسی سناریوی

 ربخشی باالتری نیز برخوردار است.باشد اما به همان نسبت، از اث اول

بخشی در نقشه راه احیا و تعادل سناریوی دوم سازیشود تا در ابتدای امر پیادهبدین منظور پیشنهاد می

های کشور تعمیم ر دشتقرار گیرد و سپس نتایج و تجربیات حاصل از اجرای طرح به سای موردنظرهای پایلوت دشت

برداران همان دشت های مدیریت و حفاظت منابع آب در سطح دشت به خود بهرهیابد. واگذاری اختیارات و مسئولیت

سازی بسترهای قانونی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد رویکرد مشارکتی در حکمرانی منابع آب با فراهماز طریق 

ویژه قرار گرفته  موردتوجههای زیرزمینی بخشی آبترین اهدافی است که در تدوین نقشه راه احیا و تعادلآن، از مهم

های جدی در اجرای گیر با محدودیتادهای تصمیماجرای سناریوی اول تنها در صورتی توجیه دارد که نه است.

  سناریوی دوم مواجه باشند.
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 خالصه مدیریتی

 ،یق بازرگانو اتا رویوزارت ن ،ینیرزمیمنابع آب ز یبخشو تعادل ایموضوع طرح احبنا بر اهمیت 

الزم جهت  یازوکارهاس جادیا یبرا 01/10/1395 خیرا در تار یانامهتفاهم رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا

 یو مبان صولا باشد، متضمن دیو مف مؤثرطرح  یاتیعمل یهابرنامه یمشترک که بتواند در اجرا یهایهمکار

ملی رکز مراستا،  نیطرح مبادله نمودند. در هم نیهرچه بهتر ا یمشترک دو نهاد در اجرا یهادگاهید

د دانش پویا( این موسسه )راهبرانعقاد قرارداد با  قیاز طر ران،یو آب اتاق ا یکشاورز یمطالعات راهبرد

 -2 ،یدر سطح مل ینیرزمیمنابع آب ز یبخشادلو تع ایطرح و اح یشناسبیآس -1 منظوربهرا  یمطالعات

 رار داد.در دستور کار ق ی؛نیرزمیز یهاآب یبخشو تعادل ایاح ینقشه راه و سند راهبرد نیتدو

بخش مطالعات  نیترعنوان مهمبه یبخشو تعادل ایطرح اح یشناسمسألهدر گام نخست این مطالعات، 

هداف طرح بر عدم تحقق ا مؤثربوده است. در گام نخست عوامل  یمشتمل بر سه گام اصل ،یشناسبیآس

و  ایطرح اح یهااز پروژه کیهر یمسائل و مشکالت موجود در اجرا ،یشده و در گام بعد یابیو ارز نییتب

دو  نیاست. در ا دهیگرد نییتب - نفعانیذ دگاهیاز د - تیحائز اهم یهاپروژه الخصوصی، علیبخشتعادل

روند انجام مطالعات  ،یبخشنامه تعادلمشترک تفاهم ونیسیو کم یابینظارت و ارز تهیمرحله، کم

 شیپا جهتام سوم، قرار دادند. در گ قیدق یرا مورد نظارت و بررس یبخشو تعادل ایاح طرح یشناسبیآس

ر مطالعات و نظارت ب یابیارز یمذکور، کارگروه تخصص ونیسیو کم تهیمسائل طرح، عالوه بر کم یابیو ارز

ز فهرست اقرار داد. سپس  قیو تدق یابیرا مورد ارز شدهییشده و فهرست بلند عوامل شناسا لیتشک زین

 یعامل )علت( اصل 4مذکور، انتخاب  ندیفرآ یشدند. خروج یبندتیعوامل استخراج و اولو نیتر، مهمیادشده

 یبخشو تعادل ایح احبر عدم تحقق اهداف طر مؤثرعوامل و مسائل  نیترمهم عنوانبه)معلول(  مسأله 22و 

عوامل اصلی عدم  .بوده است ،یکنون طیدر شرا ینیرزمیآب ز نامطلوب منابع تیتر، وضعکالن دگاهیو از د

 از: اندعبارتبخشی به ترتیب اولویت تحقق اهداف طرح احیا و تعادل

در  باالدستیتوسعه و اسناد  یهااز احکام برنامه مؤثرو عدم استفاده  یقانون یناکافهای ظرفیت .1

 بردارمشارکت جامعه بهره یسازو فعال یدهسازمان

 ینیرزمیز یهاآب تیریو وجود تعارض منافع در مدناکارآمدی  .2

در  ییحصول همگرا یبرا یبخشنیو منافع ب یاسناد باالدست ها،استیتعارض در سوجود  .3

 اقدام و عمل ،یزیربرنامه

 .طرح شیاجرا و پا ،یزیردر برنامه ینگرجامعفقدان  .4

بخشی، پیش از آغاز ق طرح احیا و تعادلر عدم تحقبندی عوامل و مسائل اثرگذار دپس از اولویت

عنوان نظریه حاکم انتخاب یک نظریه مبنایی بهبخشی، تدوین نقشه راه و سند راهبردی طرح احیا و تعادل

های باشد. بدین منظور و پس از بررسیمی تأثیرگذاربر مطالعات در ادامه فرآیند کار بسیار حائز اهمیت و 

های متعدد و قابل انجام شده، در نهایت نظریه حکمرانی منابع مشترک )الینور استروم( جهت پوشش جنبه

های زیرزمینی و همچنین انطباق حداکثری با رویکرد کلی تیم مطالعات مبنی بر جلب قبولی از مدیریت آب

عنوان نظریه مبنای مطالعات حاضر انتخاب ر مدیریت منابع آب زیرزمینی، بهبردار دجامعه بهره مؤثرمشارکت 

 شد.



 

سناریو در دو  بخشیهای طرح احیا و تعادلاقدامات و برنامه پیشنهادها، در گام بعدی این مطالعات

نهاد پیشبخشی حیا و تعادلاطرح فعلی  کاراییمنظور افزایش سناریوی اول پیشنهادی که بهارائه شده است. 

 شامل اقدامات زیر است: شده است،

 یبخشو تعادل یاطرح اح یهاو اصالح پروژه یبازنگر 

 فعال در سطح  یبرداربهره یهابه تشکل یدولت یهادستگاه یفو وظا یاراتاز اخت یبخش تفویض

ل توسعه موجود )در چهارچوب دستورالعم یقانون هاییتمنتخب با استفاده از ظرف یهادشت

 آب( یشارکتم یریتمد

 یهاشکلت اعالم نظربا مشارکت و  یبخشو تعادل یاطرح اح یهاضوابط و دستورالعمل اصالح 

مل توسعه دشت مربوطه )در چهارچوب دستورالع هاییژگیو و یطبر اساس شرا یبرداربهره

 آب( یمشارکت یریتمد

 یفجهت انجام وظا یبرداربهره یهابها به تشکلالنظاره و آباز درآمد حاصل از حق یبخش اعطای 

 محوله

 یهاو مشارکت تشکل یدشت با همکار یرزمینیمنابع و مصارف آب ز یو انتشار تابلو تهیه 

 یبرداربهره

 آمار و اطالعات  یگذارو اشتراک یتشفاف یسامانه مل یجادا یقآمار و اطالعات موجود از طر اشتراک

 یرزمینیآب ز

رتبط با مطلوب بوده و اجرای آن منجر به افزایش اثربخشی اقدامات مسناریوی دوم پیشنهادی که 

 باشد:مل اقدامات زیر میدر سه گام زمانی پیشنهاد شده است و شا ،باشدبخشی میطرح احیا و تعادل

 مدت:اقدامات کوتاه (1

 آب( یعال یشورا یل)ذ یبخشو تعادل یاکارگروه اح یلتشک 

 یلوتانتخاب دشت پا یینها یهاشاخص تعیین 

 فاظت(ح یشورا یا آبیکمبا  ی)سازگار یهر استان توسط کارگروه استان یلوتدشت پا تعیین 

 آب یعال یتوسط کارگروه شورا یلوتپا یهادشت تأیید 

 یینو تع یتوسط کارگروه استان یلوتدشت پا یریتسازمان مد یاتشکل  یفشرح وظا تعیین 

  یلوتپا یهار دشتسنجش عملکرد د یفیک/یکم یهاشاخص

 آب یعال یشورا تأییددر سطح هر حوضه با  یزحوضه آبر یریتمد یسیونکم تشکیل 

 شاخص  یینتع عالوهبهها دشت یردشت در سا یریتتشکل مد یاسازمان  یلتشک یندفرآ انجام

 هر دشت یبرا یفیک/یکم

 دشت یریتسازمان مد یاالنظاره به تشکل بها و حقحاصل از آب یدرآمدها اعطای 

 یهاو مشارکت تشکل یدشت با همکار یرزمینیمنابع و مصارف آب ز یو انتشار تابلو تهیه 

 یبرداربهره



 

 ی،آورول )جمعدر فاز ا یرزمینیآمار و اطالعات آب ز یگذارو اشتراک یتشفاف یسامانه مل ایجاد 

 و انتشار آمار و اطالعات موجود( سازییکپارچه

 مدت:اقدامات میان (2

 یزحوضه آبر یریتمد یسیونحوضه و استان و دشت توسط کم یکه آب و پساب به تفکتعرف تعیین 

 آب یعال یشورا تأییدبا 

 و  یلوم )تکمدر فاز د یرزمینیآمار و اطالعات آب ز یگذارو اشتراک یتشفاف یسامانه مل توسعه

 (نفعانیذ یازمتناسب با ن یداطالعات جد یدآمار و اطالعات موجود، تول یقتدق

 ت آب نقشه راه با نظار یبه تشکل دشت جهت اجرا هایتو مسئول یفوظا یارات،اخت واگذاری

 یو کارگروه استان یامنطقه

 هاتوسط تشکل یالزامات قانون ر چارچوبها و دستورالعمل دپروژه سازیبومی 

 یها توسط کارگروه ملدشت یرو انتقال تجارب حاصله به سا یلوتپا یهاعملکرد دشت ارزیابی 

 یبخشو تعادل یااح

 یزحوضه آبر یداریسند پا تدوین 

 آب توسط تشکل دشت با نظارت مراجع باالتر یو استقرار بازار محل ایجاد 

 آن یو اجتماع یاقتصاد یوستدشت و پ یداریسند پا تدوین 

 اقدامات بلندمدت: (3

 آب یداریصندوق پا تشکیل 

 یزرحوضه آب یداریسند پا بازنگری 

 دشت یداریسند پا بازنگری 

 وم )توسعه در فاز س یرزمینیآمار و اطالعات آب ز یگذارو اشتراک یتشفاف یسامانه مل توسعه

 اطالعات( و انتشار برخط آمار و ینآنال یهاو انتقال خودکار داده یآورجمع یهاشبکه

 و...( یقانون خألهایرفع  ید،و مقررات جد ینقوان ین)تدو یقانون اصالحات 

 آب  یهاو شرکت یرانمنابع آب ا یریتشرکت مد یتماه ییر)تغ یو نهاد یساختار اصالحات

 ها به سازمان و...(استان یامنطقه
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 مقدمه 

بی از یک آوابستگی شدید اغلب مناطق کشور به منابع آب زیرزمینی، رشد جمعیت و نیاز روزافزون به منابع 

گردیده تا  طرف و وضعیت اقلیمی و جغرافیایی ایران و وقوع پدیده خشکسالی در سالیان اخیر از طرف دیگر، موجب

د صدمات جایباعث ا اخیر هایدههآب در  عکمی و کیفی منابم یحر عدم رعایت ه از منابع آب ویرویبرداشت ب

ا در معرض یود و ک نابیاز منابع آب در دسترس و استراتژ یاریکه بسیبه نحو گردد؛ یاتیح ن منابعیا هب یریناپذجبران

های توسعه، بدون در نظر های انسانی در طبیعت و اجرای طرحعالوه بر عوامل فوق، دخالتاست.  خطر قرار گرفته

، در وخاکآبپیوستگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و حفاظت از منابع همزیست، بهول پایداری محیطگرفتن اص

 ور موجب تشدید بحران گردیده است.برخی از مناطق کش

 یبردارو بهره ت توسعهیع عادالنه آب نسبت به اعالم ممنوعیقانون توز 4 هاساس مفاد ماد رو بریوزارت ن اگرچه

ابع آب زیرزمینی نموده است، اما با این حال، روند تخریب من دشت کشور اقدام 609دشت از  400بیش از  یهاآبخوان از

بخشی، ضعف ، مدیریت نادرست، تعارض منافع و اختالفات بینمؤثرعدم نظارت مستمر و  ازجملهکشور به علل مختلف 

که و... کماکان ادامه دارد؛ به نحوی مایه اجتماعیبرداران، کاهش سرقوانین و مقررات، مشکالت اقتصادی و معیشتی بهره

حاکی  ریاخ یهادهه اتیتجربمیلیارد مترمکعب رسیده است.  130 های کشور به حدودکسری مخزن تجمعی آبخوان

ها را روزافزون آبخوان بیو تخر هیرویب یهابرداشت یها در عمل نتوانسته جلودشت تیکه اعالم ممنوع از آن است

مترمکعب،  ونیلیم 589حدود  هیو تخل حلقه چاه 1080با داشتن  1366که در سال  شابوریعنوان نمونه، دشت نبه. ردیبگ

 ونیلیم 700 به کیکل نزد هیحلقه چاه با تخل 4500از  شیکشور قرار گرفت، امروز با ب منوعهم یهادر زمره دشت

که  دهدیدشت، نشان م تیعپس از اعالم ممنو شابور،یها در دشت نمترمکعب مواجه است. چهار برابر شدن تعداد چاه

کشور  ینیرزمیمنابع آب ز ترشیب چههر بیاز تخر یریجلوگ یبرا مؤثریکارآمد و  داتیگذار توانسته تمهنه قانون

از تخلفات  یریلوگو ج ینیرزمیدر حفاظت از منابع آب ز یامر، عزم و اراده کاف انیو مجر رانینه مد د؛ینما ینیبشیپ

به منافع  یمنافع )بلندمدت( جمع حیمنابع و ترج نیحفاظت از ا یم براو اراده الز زهیبرداران از انگاند و نه بهرهاشتهد

 اند.برخوردار بوده ی( فردمدتاه)کوت

 1400تاکنون، بیش از  1372ای دیگر و در دشت زنجان، از زمان اعالم ممنوعیت این دشت در سال در نمونه

مر موجب شده امیلیون مترمکعب گردیده است و همین  76و میزان مجوز تخلیه آبخوان بالغ بر  صادرشدهپروانه جدید 

حال حاضر  میلیون مترمکعب مواجه بود، در 18تا دشت زنجان که در زمان اعالم ممنوعیت آن با کسری مخزن حدود 

اوان است و ا در مناطق مختلف کشور فرهمیلیون مترمکعب کسری مخزن را تجربه نماید. از این نمونه 24بیش از 

ها و از بین رفتن ها، با وقایع ناگوار و خطرناکی نظیر فرونشست زمین، نابودی آبخوانامروزه بحران در برخی از دشت

کند که این شرایط منجر به فقر و مشکالت عدیده اقتصادی و در اشتغال و معیشت ساکنان آن مناطق خودنمایی می

 گردد.اجباری به حاشیه شهرهای بزرگ و بروز معضالت اجتماعی و فرهنگی بعدی، مینهایت مهاجرت 
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 پیشینه طرح و ضرورت انجام مطالعات 

طرح  فیبا تعر رویوزارت ن ،هامخزن حادث شده در آبخوان یکنترل افت و کسر یبرا یشیاندچاره یدر راستا

 ینیرزمیز منابع آب تیبهبود وضع نهیزم خود در یهابرنامه 1384در سال  البیو پخش س یمصنوع هیتغذ ،یبخشتعادل

 یمقامات عال انیم یجد عزم ، فقدانربطذیهای سایر دستگاه یتحماعدم ازجملهبه دالیل مختلف  یغاز کرد ولآرا 

 از طرح حاصل نشد. یمطلوب جینتا منابع مالی موردنیاز و... تأمینعدم  آن زمان،کشور در 

های خود امهمجدد شورای عالی آب در دولت یازدهم، وزارت نیرو برن فعال شدنتکلیفی، با از یک دوره بالپس 

های برخورد قانونی با برداشت»ای تحت عنوان ارائه و ابتدا مصوبه 1392را در جلسه هشتم شورای عالی آب در سال 

« های زیرزمینی کشوربخشی آبدلطرح احیا و تعا»دریافت نمود که نهایتاً مبدل به طرحی تحت عنوان « غیرمجاز

 ؛ب رسیدبه تصوی 1393شهریورماه  25پروژه گردید و در جلسه پانزدهم شورای عالی آب در تاریخ  15مشتمل بر 

 .گردیدنداضافه  بخشیگانه طرح احیا و تعادل15های دیگری به فهرست نیز پروژه و طی انجام طرح یجتدربه

بخشی، اثربخشی طرح در نیل به هدف اصلی سال از شروع طرح احیا و تعادل 5ولیکن پس از گذشت بیش از 

های باشد، با ابهامات جدی مواجه گردیده است. ارزیابی پروژههای کشور میخود که همانا جبران کسری مخازن آبخوان

دهد که روح حاکم بر این طرح مبتنی نشان میبخشی )مصوب پانزدهمین جلسه شورای عالی آب( طرح احیا و تعادل

گیری هایی برای شکلهای اخیر تالشکنترل بوده است. اگرچه در سال -ای و نگرش مدیریتی فرمانبر رویکرد سازه

عنوان یک کاالی اقتصادی و همچنین استفاده از نوعی گفتمان مشارکتی، اعتمادسازی، توجه به ارزش واقعی آب به

زیر سایه رویکرد  عمدتاًهای مزبور معه محلی در مدیریت منابع آب زیرزمینی، انجام گرفته است اما تالشهای جاظرفیت

فقدان بسترها و الزامات قانونی و نهادی الزم، در عمل توفیق چندانی  به علتای و دستوری غالب قرار گرفته و سازه

 نیافته است.
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 1399های طرح تا پایان آبان سال وضعیت عملکرد پروژه 

 واحد موضوع ردیف
 بینییشپ

 شده کل

شده در انجام

 84-99 یهاسال

در شده انجام

 94-99های سال

تا پایان مانده 

 طرح

 142،795 63480 74،330 217،125 حلقه غیرمجاز یهااهتعیین تکلیف نمودن چالمنفعه، مسدود، پر و مسلوب 1

 93،147 3611 10،474 103،621 حلقه 85محفوره قبل از  یهاچاه فیتکل نییتع 2

 207،634 120579 208،473 416،107 پروانه پروانه لیاصالح / اصالح و تعد 3

 139،998 32549 32،738 172،736 دستگاه نصب کنتور فهام 4

 375،680 34255 40،427 416،107 دستگاه ینصب کنتور حجم 5

 1،005 3827 4،652 5،657 سال -گروه یگشت و بازرس یهااستقرار گروه 6

 348،842 53798 54،285 403،127 متر ورکش یزومتریشبکه پ لیو تکم یازموردن یزومتریپ یهاحفر چاه 7

 2،005 288 288 2،293 دستگاه شورک یزومتریشبکه پ یگیری بر رواندازه زاتینصب تجه 8

 9 91 91 100 پیشرفت قرارداد/ درصد النیب هیو ته 3مرحله  یآماربردار 9

 609 0 0 609 محدوده ساالنه النیب هیته 10

 80 20 20 100 درصد یمصنوع هیتمام تغذمهین یهاپروژه یاجرا 11

 55 0 0 55 محدوده با پساب یکشاورز یهاچاه ینیگزیجا 12

 33 0 0 33 میلیون مترمکعب کم بازده یهاچاه دیخر 13

 31 0 0 31 استان منابع آب یفیحفاظت ک تیریانجام مطالعات مد 14

 1،460 0 0 1،460 دستگاه یفیک یگیری پارامترهااندازه زاتینصب تجه 15

 7 0 0 7 برنامه ساالنه سازیرسانی و فرهنگاطالع 16

 7 0 0 7 برنامه ساالنه طرح یازموردن یهاسامانه یبانیاستقرار، ارتقاء و پشت 17

 14  0 31 محدوده پایلوت آب یاستقرار بازار محل 18

 8  0 8 دشت ینیرزمیمنابع آب ز تیریمد یمشارکت یاستقرار الگو 19

 ب( بخشی )دزامشاور طرح احیا و تعادلهای دریافتی از مأخذ: گزارش
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معادن  ع،یصنا ،یو اتاق بازرگان رویوزارت ن ،ینیرزمیمنابع آب ز یبخشو تعادل ایموضوع طرح احبنا بر اهمیت 

مشترک که  یهایالزم جهت همکار یسازوکارها جادیا یبرا 01/10/1395 خیرا در تار یانامهتفاهم رانیا یو کشاورز

مشترک دو نهاد در  یهادگاهید یو مبان صولباشد، متضمن ا دیو مف مؤثرطرح  یاتیعمل یهابرنامه یبتواند در اجرا

از  ران،یو آب اتاق ا یکشاورز یمطالعات راهبردملی راستا، مرکز  نیطرح مبادله نمودند. در هم نیهرچه بهتر ا یاجرا

 یبخشادلو تع ایطرح و اح یشناسبیآس (1 منظوربهرا  یمطالعاتاین موسسه )راهبرد دانش پویا( انعقاد قرارداد با  قیطر

در دستور  ؛ینیرزمیز یهاآب یبخشو تعادل ایاح ینقشه راه و سند راهبرد نیتدو (2 ،یدر سطح مل ینیرزمیمنابع آب ز

 کار قرار داد.

منابع  تیریمد شرکت رو،یوزارت ن ران،یاتاق ا ندگانیمتشکل از نما یاتهیبا شروع مطالعات مذکور، کمزمان هم

گام، مراحل انجام مطالعات و بهگام صورتبهتا  دیگرد لی( تشکیردولتیبرداران )بخش غبهره ندگانیو نما رانیآب ا

. عالوه بر ابدی ننایمطالعات اطم ریمس یقرار داده و از صحت و درست یابیو ارز یشده را مورد بررس هیته یهاگزارش

ده توسط ش ادیدر مراحل مختلف مطالعات  زین یمذکور، جلسات متعدد تهیمطالعات توسط کم یفن یابینظارت و ارز

معادن و  ع،یصنا ،یع آب و اتاق بازرگانمناب تیریشرکت مد -روی)وزارت ن یبخشنامه تعادلمشترک تفاهم ونیسیکم

 اریات، در اختمطالع نیا هیعال ینظارت و راهبر یدر راستا ونیسیکم یو نظرات اعضا دهی( برگزار گردرانیا یکشاورز

شد که  لیمطالعات تشک نیو نظارت بر ا یابیارز یکارگروه تخصص یدر مراحل بعد ن،یمشاور قرار گرفت. همچن میت

و جهاد  روین هایهوزارتخان ران،یاتاق ا ندگانیکارگروه، نما نی. در اگرفتیرا در بر م نفعانیاز ذ یترعیوس فیط

ها دانشگاه یعلم ئتیه یعضا(، ایردولتیبرداران )بخش غبهره ندگانینما ران،یمنابع آب ا تیریشرکت مد ،یکشاورز

 داشتند. تیو... عضو

مشتمل بر سه گام  ،یشناسبیبخش مطالعات آس نیترعنوان مهمبه یبخشو تعادل ایطرح احشناسی مسأله

مسائل و  ،یعدشده و در گام ب یابیو ارز نییبر عدم تحقق اهداف طرح تب مؤثربوده است. در گام نخست عوامل  یاصل

از  - تیحائز اهم یهاپروژه الخصوصیعل ،یبخشو تعادل ایطرح اح یهااز پروژه کیهر یمشکالت موجود در اجرا

نامه تفاهم مشترک ونیسیو کم یابینظارت و ارز تهیدو مرحله، کم نیاست. در ا دهیگرد نییتب - نفعانیذ دگاهید

قرار دادند. در  قیدق یررسبرا مورد نظارت و  یبخشو تعادل ایطرح اح یشناسبیروند انجام مطالعات آس ،یبخشتعادل

و نظارت  یابیارز یمذکور، کارگروه تخصص ونیسیو کم تهیمسائل طرح، عالوه بر کم یابیرزو ا شیگام سوم، جهت پا

 ادیپس از فهرست قرار داد. س قیو تدق یابیرا مورد ارز شدهییشده و فهرست بلند عوامل شناسا لیتشک زیبر مطالعات ن

 مسأله 22و  یاصل ()علت عامل 4 نتخابمذکور، ا ندیفرآ یشدند. خروج یبندتیعوامل استخراج و اولو نیترشده، مهم

تر، کالن دگاهیو از د یبخشو تعادل ایبر عدم تحقق اهداف طرح اح مؤثرعوامل و مسائل  نیترمهم عنوانبه )معلول(

 بوده است. ،یکنون طیدر شرا ینیرزمینامطلوب منابع آب ز تیوضع

 



 

6 

 بخشیدر عدم تحقق طرح احیا و تعادل مؤثربندی عوامل )علت( و مسائل )معلول( اولویت 

 )معلول( مسأله عامل )علت( اولویت دیفر

1 

 اولویت

 اول

های ناکافی ظرفیت

قانونی و عدم استفاده 

از احکام  مؤثر

های توسعه و برنامه

در  باالدستیاسناد 

دهی و سازمان

سازی مشارکت فعال

 بردارجامعه بهره

ها و نامهبر ین و اجرایدر تدو بردارجامعه بهره مؤثرعدم حضور و مشارکت 

 هاحفاظت از آبخوان یهاطرح

 اجتماعی در اثر اجرای طرحایجاد نارضایتی  2

3 
برداران و عدم توجه به نظامات عرفی و محلی در نادیده گرفتن سهم مالکیتی بهره

 ساختارهای قانونی و نهادی موجود

 توسعه الگوی مشارکتی منظوربههای اداری ضعف ظرفیت 4

 عدم باور به رویکرد مشارکتی در حاکمیت 5

6 

اولویت 

 دوم

وجود  ناکارآمدی و

تعارض منافع در 

های مدیریت آب

 زیرزمینی

 های مدیریت ورود به چالش برایآب  گذارانسیاستعدم تمایل مدیران و 

 آب زیرزمینی

 تکیه بر سیستم مدیریتی دولتی اجرای طرح 7

 فقدان جایگاه مناسب آب زیرزمینی در ساختار مدیریت آب 8

 یافته به منابع آب سطحی و زیرزمینیتخصیصعدم توازن در بودجه و اعتبارات  9

 فقدان اطالعات شفاف و مستند 10

11 
 روز ازهای پایه و آمار و اطالعات بهداده دیتول درهای اساسی وجود کاستی

 های کشوردشت

12 

اولویت 

 سوم

وجود تعارض در 

ها، اسناد سیاست

باالدستی و منافع 

بخشی برای بین

حصول همگرایی در 

ریزی، اقدام و برنامه

 عمل

نگری و عدم وفاق و هماهنگی بین دستگاهی )باالخص بین بخش آب و بخشی

مدخالن در کشاورزی( جهت عملیات اجرایی و نیز فقدان مشارکت و اختیار ذی

 هاآنها و اجرای ریزیبرنامه

13 
زیست، های آب، کشاورزی، محیطهای بخشبین سیاست مؤثرنارسایی هماهنگی 

 ریزی مکانی و زمانی نیازهای جدیدشهرسازی، انرژی، صنعت در برنامه

14 
ای و محلی هماهنگ با های آمایشی و الگوهای توسعه منطقهفقدان طرح

 های اکولوژی آبی کشورها و پتانسیلظرفیت

 ضعف ساختارهای هماهنگی بین بخشی 15

16 

اولویت 

 چهارم

در  ینگرجامعفقدان 

ریزی، اجرا و برنامه

 پایش طرح

ها و نقشه فقدان ساختار فرابخشی منسجم )نظیر ستاد ملی( برای تدوین سیاست

 دری راه و همچنین نظارت عالیه برای اجرای طرح و ضعف تمرکز دولتی و بخش

 فعلی طیشرا

17 
 طرح یو بسترساز یبانیپشت یجامع برا یک برنامه و بسته اقتصادیفقدان 

 یبخشتعادل

18 
طبق با شرایط ( منRehabilitationبخشی )نارسایی برنامه عملیاتی احیا و تعادل

 اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر دشت و تمرکز بر مدیریت دولتی و بخشی

19 
غلط و انتزاعی  یبخشی و اجراتوجهی به ضرورت نگاه یکپارچه به برنامه تعادلبی

 طرح یهاپروژه

 بردارانبخشی و رفتارهای بهرههای طرح تعادلبسته یاثربخشعدم ارزیابی  20

 های هوشمنداقتصادی به سهمیه آب مندرج در کارت صرفاًبرخورد  21

 های معتبرای مدون از عملکرد طرح متکی به شاخصهای دورهعدم ارائه گزارش 22
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منابع مشترک  یحکمران یهکشور در وضع موجود مطابق اصول نظر یرزمینیآب ز یحکمران یابیارز 

 )استروم(

عنوان الگوی نظری منتخب مطالعات تدوین نقشه با توجه به تعیین نظریه حکمرانی منابع مشترک استروم به

که در حال حاضر در ساختار  گانه استرومبخشی، در گام نخست تحقق اصولی از مجموعه اصول هشتراه احیا و تعادل

نیاز برای اقدامات آتی خواهد بود. مجموعه این اصول و های زیرزمینی کشور مفقود است، از مبانی پیشمدیریت آب

ارائه شده است. با توجه به ارزیابی حکمرانی آب زیرزمینی کشور  -3-1جدول ها در میزان تحقق و یا عدم تحقق آن

شود که مرز روشنی برای منابع آب زیرزمینی تعریف نشده، مطابق اصول نظریه حکمرانی منابع مشترک، مشاهده می

آب کشور های مختلف در رویکرد مدیریت ها و برنامهشرایط و نیازهای محلی در وضع قواعد و مقررات و تدوین سیاست

گاه امکان تعدیل قواعد کنندگان هیچجایی نداشته، در رویکرد کنترلی و سیستم باال به پایین سیستم مدیریت، مصرف

نفعان در تدوین و تعدیل قواعد مشارکتی ندارند. همچنین در شرایط اساس شرایط و نیازهای محلی را ندارند و ذی بر

ها ارت نیرو است و جامعه محلی هیچ دخالتی در پایش و نظارت بر دشتکنونی، مسئولیت نظارت در کل و جزء با وز

 عالوه سازوکاری برای حلنداشته و استفاده از مشارکت مردم و نهادهای محلی عمدتاً نمایشی و غیرکارآمد است؛ به

 است. بازدارنده ریغنفعان وجود نداشته و قوانین موجود در برخورد با تخلفات آبی اغلب ناکارآمد و تعارض میان ذی

ارزیابی حکمرانی آب زیرزمینی کشور در وضع موجود مطابق اصول نظریه حکمرانی منابع مشترک  

 )استروم(

 ردیف
اصل حکمرانی 

 منابع مشترک

وضعیت در حکمرانی آب زیرزمینی 

 کشور
 مالحظات

تحقق 

 کامل

تحقق 

 نسبی
 عدم تحقق

1 

تعریف روشن 

مرزهای منبع 

 مشترک

  × 

که چه افرادی حق باشد، بخش اول آناین اصل شامل دو بخش می

ها را داشته و بخش دوم، مرزهای فیزیکی برداری از آبخوانبهره

ه واضح و مشخص چیست، ک طوربهمنابع برداشت آب زیرزمینی 

 این موارد با توجه به وجود ابهامات در وضعیت مالکیت و حق

 ست.اردیده های کشور محقق نگبرداشت از آبخوان

2 

تطبیق قواعد 

حاکم با نیازها 

 و شرایط محلی

  × 

و  با توجه به رویکرد مدیریت آب کشور در وضع قواعد و مقررات

طرح احیا و  ازجملههای مختلف، ها و برنامهتدوین سیاست

شود که شرایط و نیازهای محلی مشاهده می وضوحبهبخشی، تعادل

ها نداشته و همواره برای تمام مناطق جایی در این قواعد و برنامه

 .کشور یک نسخه واحد تجویز شده است

3 

اطمینان از 

امکان تعدیل 

قواعد توسط 

 کنندگانمصرف

  × 

با توجه به رویکرد کنترلی، متمرکز و باال به پایین سیستم مدیریت 

 بر اساسگاه امکان تعدیل قواعد را کنندگان هیچآب کشور، مصرف

اند و همواره قواعد در سطوح باالی شرایط و نیازهای محلی، نداشته

نفعان تدوین یا تعدیل گردیده و به مدیریتی و بدون مشارکت ذی
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 ردیف
اصل حکمرانی 

 منابع مشترک

وضعیت در حکمرانی آب زیرزمینی 

 کشور
 مالحظات

تحقق 

 کامل

تحقق 

 نسبی
 عدم تحقق

 .اجرا درآمده است

4 

اطمینان از 

مشروعیت 

 همگانی قواعد

  × 

و  سوکینفعان در تدوین و تعدیل قواعد از عدم مشارکت ذی

مایه سر مدیریت باال به پایین و غیرپاسخگوی دولتی از سوی دیگر،

اجتماعی و مشروعیت همگانی قواعد در سطح محلی را تا حد 

های سالالخصوص در زیادی کاهش داده است که این امر علی

شدن وضعیت منابع آب زیرزمینی، در تراخیر و با توجه به بحرانی

 .ستها تشدید گردیده اسطح بسیاری از دشت

5 

توسعه 

های نظام

 خودپایش

  × 

و در شرایط کنونی، مسئولیت نظارت در کل و جزء با وزارت نیر

ها است و جامعه محلی هیچ دخالتی در پایش و نظارت بر دشت

یشی و نما عمدتاًندارد. استفاده از مشارکت مردم و نهادهای محلی 

بخشی نیز کنترل و پایش . در طرح فعلی تعادلغیرکارآمد است

 شدهفیتعرسی های گشت و بازرهها از طریق گروها و چاهبرداشت

 باشند و مغایر با این اصل است.بردار آب نمیبهره ذاتاًاست که 

6 
 مؤثرمجازات 

 کنندگاننقض
  × 

 ریغ ناکارآمد و عمدتاًقوانین موجود در برخورد با تخلفات آبی، 

ی مهم با متخلفان، خود به عامل مؤثراست. عدم برخورد  بازدارنده

برداران به نقض قوانین و رقابت برای ایجاد نارضایتی و تشویق بهره

 .برای برداشت بیشتر از منابع آب، تبدیل شده است

7 

ابزارهای 

دسترس و قابل

هزینه حل کم

 تعارض

  × 

هیچ سازوکاری برای حل تعارض میان  عمالً در شرایط کنونی، 

های حل نفعان وجود ندارد. مطابق قوانین موجود، عمده راهذی

شود. وجود ساختار تعارض به وزارت نیرو و دادگاه ختم می

حل تعارضات در قوانین فعلی،  شفاف ریغبوروکراتیک، کند و 

 .شودمی هاآنموجب تطویل زمان رسیدگی به تعارضات و تشدید 

8 

های وجود الیه

به هم مرتبط 

 حکمرانی
   

مرتبط همهای بهدر ساختار جدید مدیریت آب کشور، الیه

حکمرانی شامل سطوح ملی، حوضه آبریز و استانی تعریف شده 

 مؤثرز عدم ارتباط مرتبط همچنان اهمهای بهاست. اگرچه این الیه

 .برندشت( رنج مید -با الیه چهارم حکمرانی )سطح محلی
 

بخشی ا و تعادلیاز جهت احیموردناساس اصول نظریه استروم، اقدامات  بدین ترتیب با توجه به مسائل مذکور و بر

 های زیرزمینی به قرار زیر خواهند بود:آب

 تعریف روشن مرزهای منبع مشترک 

 طبیق قواعد حاکم بر مدیریت آب کشور با نیازها و شرایط محلیت 

  کنندگانتعدیل قواعد توسط مصرفحصول اطمینان از امکان 
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 واعدسازی جهت اطمینان از مشروعیت همگانی قزمینه 

 های خودپایشتوسعه نظام 

  کنندگاننقض مؤثروضع قوانینی جهت مجازات 

 هزینه حل تعارضدسترس و کمبینی ابزارهای قابلپیش 

 های به هم مرتبط حکمرانی.ارتقاء و تقویت الیه 

 های زیرزمینیبخشی آباهبردی احیا و تعادلتدوین نقشه راه و سند ر 

بخشی منابع آب زیرزمینی و همچنین تعیین نظریه شناسی طرح احیا و تعادلپس از انجام مطالعات آسیب

بخشی اقدام حاکم بر مطالعات، در گام بعدی این مطالعات، نسبت به تدوین نقشه راه و سند راهبردی احیا و تعادل

بتواند شکاف موجود میان وضعیت )نامطلوب( فعلی و تصویر مطلوبی که از شرایط آتی )در صورت  . نقشه راه بایدگردید

ای از منظور ضروری است مجموعه های موجود( ترسیم گردیده است را تا حد امکان پر کند. بدینرفع مسائل و چالش

های زمانی مشخص تدوین نهادی در گامانداز پیشهای عملیاتی جهت تحقق اهداف و چشمراهکارها، اقدامات و برنامه

های الزم جهت تحقق ایجاد بسترها و زمینه منظوربههای کالن ای از راهبردها و سیاستگردد و در کنار آن مجموعه

قرار گیرد تا از این طریق، با اصالح مسیر و  موردتوجهبخشی در سطوح باالتر ساختار حکمرانی بخش آب، احیا و تعادل

نمودار (. -1-1شکل شده، فراهم شود )ود، امکان حرکت به سمت وضعیت مطلوب در افق زمانی تعیینرویکرد موج

 نشان داده شده است. -2-1شکل در  زیرزمینی هایبخشی آبفرآیندی تدوین نقشه راه و سند راهبردی احیا و تعادل

 
 تحلیل شکاف وضع موجود و وضع مطلوب 
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  های زیرزمینیآب بخشینمودار فرآیندی تدوین نقشه راه و سند راهبردی احیا و تعادل 

 ریزی ارزشه برنامهنفعان با برگزاری کارگاگیری از خرد جمعی خبرگان و ذیبهره 

تر از وضعیت مطلوب آتی و همچنین در راستای استمرار رویکرد اصلی دستیابی به تصویری روشن منظوربه

نفعان اصلی طرح در کلیه مراحل انجام گیری از خرد جمعی و مشارکت حداکثری خبرگان و ذیمطالعات که همانا بهره

های نفعان اصلی از طریق برگزاری نشستنظران امر و نمایندگان ذیبا خبرگان و صاحب مؤثرباشد، ارتباط کار می

های تخصصی همواره مدنظر بوده است. بدین منظور و در اولین گام جهت انجام اندیشی، جلسات کارشناسی و کارگاههم

های زیرزمینی، بخشی آباحیا و تعادله ریزی ارزش نقشه رامطالعات تدوین نقشه راه، نسبت به برگزاری کارگاه برنامه

 اقدام گردید.

، رویکردی است که با استفاده از 1های متدولوژی ارزشعنوان یکی از انواع روشبه ریزی ارزشبرنامهرویکرد 

در  هاتیو ظرف هالیاز پتانس یالزم را جهت استفاده حداکثرنفعان کلیدی، بستر کار تیمی، خرد جمعی و مشارکت ذی

به  کپارچهیارزش، با توجه به نگرش کالن و  یزیربرنامه کردی. در روسازدیمطلوب فراهم م تیبه وضع یابیجهت دست

 نهیبه یبندتیطرح و اولو یزیرو برنامه تیریساختار مد یسازنهیبههای عمده، حل مسائل و چالشکل طرح، امکان 

                                                      
1 Value Methodology 

لوا ماگ

 و ایحا حرط یسانش هلاسم
یشخب لداعت

مود ماگ

موس ماگ

 ققحت مدع رب رثوم لماوع یسررب
حرط فادها

 رد دوجوم تالکشم و لئاسم یسررب
حرط یاه هژورپ زا  یره یارجا

حرط یسانش هلاسم یبایزرا و شیاپ

 و لماع 4  ارختسا
یلصا هلاسم 22 یدربهار دنس و هار هشقن

فادها

زادنا  شچ

اه تسایس و اهدربهار

 و اهداهنشیپ ،اهراکهار
اه همانرب

ییارجا تامازلا

یدنب نامز

حرط رب  کاح هیرظن نییبت
)کرتشم عبانم ینارمکح هیرظن(

کرتشم عبنم یاهزرم نشور فیرعت

  یارش و اهزاین اب  کاح دعاوق قیبطت
یلحم

  سوت دعاوق لیدعت ناکما زا نانیمطا
ناگدننک فرصم

دعاوق ینا مه تیعورشم زا نانیمطا

شیاپدوخ یاه ماظن هعسوت

ناگدننک  قن رثوم تازاجم

 لح هنیزه  ک و  رتسد لباق یاهرازبا
 راعت

ینارمکح  بترم  ه هب یاه هیال دوجو

مراهچ ماگ

 شیاپ یاه  خاش
تایلمع

اهویرانس

لوا یویرانس

مود یویرانس

 یزیر همانرب هاگراک یرازگرب
 هدیا 42  ارختسا و شزرا

بختنم
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رویکردی است که ارزش  یزیر... فراهم خواهد شد. برنامهو منابع صیاجرا، تخص یبندانها به لحاظ زمپروژه

 .نمایند تیریو مد یابیپروژه بر کل طرح را ارز ایبخش  کیدر  رییتا اثرات تغ سازدیرا قادر م گیرانتصمیم

 یافتگی. ساختارشودیم دهینام 1که اصطالحاً برنامه کار ردیگیصورت م یدر قالب مراحلریزی ارزش مطالعه برنامه

مطالعه  ندیرا در طول فرآ میاست که ت یی. در واقع برنامه کار فرمول اجراشودیگر ممطالعه ارزش در برنامه کار جلوه

 مسألهو خالقانه  گامبهگامارزش با اصول حل  ریزیبرنامه . برنامه کار مطالعهکندیم تیارزش از ابتدا تا انتها هدا

 دارد. یکینزد یهمخوان

کارگاه )مطالعه مطالعه(، کارگاه )مطالعه اصلی( و پسکارگاه )پیشه مرحله اصلی شامل پیشبرنامه کار از س

کارکرد،  لیفاز اطالعات، تحلترین مرحله، کارگاه یا مطالعه اصلی است که شامل شش تکمیلی( تشکیل شده است. مهم

 .(-3-1شکل ) باشدیم هئ)قضاوت(، توسعه و ارا یابی(، ارزیپردازدهی)ا تیخالق

 
 ریزی ارزشمراحل و توالی فازهای مختلف در کارگاه برنامه 

ری از خرد گیهای زیرزمینی، با هدف بهرهبخشی آبریزی ارزش تدوین نقشه راه احیا و تعادلکارگاه برنامه

تفرم مجازی و از طریق پل صورتبه 1400ماه آذر 29و  28روزهای  نفعان اصلی طرح، درجمعی و نظرات خبرگان و ذی

 روم برگزار گردید. اسکای

اطالعات موجود،  تیبر کفا میصورت است که پس از توافق و اجماع تنیارزش بد یزیرکار در کارگاه برنامهروش 

 میارزش پروژه داشته باشند، با مشارکت ت یرا در ارتقا یاثرگذار نیشتریب رودیطرح که انتظار م یمحور یکارکردها

در عدم تحقق  مؤثرشناسی طرح )شناسایی عوامل و مسائل اصلی در این کارگاه، خروجی مطالعات آسیب. گردیدانتخاب 

سپس نظر قرار گرفته و  ارها و پیشنهادهای تیم مدعنوان اطالعات پایه و مبنای ارائه راهکبخشی( بهطرح احیا و تعادل

                                                      
1 Job plan 
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انجام  یدر نتیجه .پرداختند موضوعات و کارکردهای اصلی طرحدر ارتباط با  یپردازدهیبه ا میت یاعضا ت،یدر فاز خالق

استخراج  شناسی طرح،فهرست علت و معلولی حاصل از مطالعات آسیبمختلف در مورد ایده  156 تعداد این مراحل،

های پردازی(، مقرر شد ایده. با توجه به مشارکت فعال حاضرین در کارگاه و تطویل زمانی فاز خالقیت )ایدهثبت گردیدو 

ها جهت شده پس از کارگاه در فضای مجازی متشکل از اعضای تیم به اشتراک گذاشته شده و امتیازدهی ایدهمطرح

های پیشنهادی، در نهایت امتیازدهی ایده بر اساسجام پذیرد. صورت مجازی انهای منتخب فاز توسعه، بهتعیین ایده

های منتخب کارگاه جهت بررسی بیشتر در مراحل بعدی مطالعه ایده عنوانبهایده با اخذ امتیازات الزم  42تعداد 

 ارائه شده است. -4-1جدول ها در انتخاب شدند که فهرست این ایده

 های زیرزمینیبخشی آبریزی ارزش تدوین نقشه راه احیا و تعادلهای منتخب کارگاه برنامهایده 

 ردیف دهیا

پذیری اجتماعی مسئولیتافزایش آگاهی عمومی نسبت به وضعیت منابع آب زیرزمینی و علل رخداد آن و افزایش 

 های مختلف دشتبرداری در بخشهای بهرهبرداران و سپردن امور مدیریت دشت به تشکلدر میان بهره
1 

 2 های اجراییها توسط دولت و دستگاهها و تشکلبرداران در ایجاد انجمنلزوم به رسمیت شناختن حق بهره

 تأمینهای ساالنه و جلسه با نهادهای باالدستی جهت ای جهت بررسی برنامه هفتم توسعه و بودجهتشکیل کمیته

 های زیرزمینیبخشی آبمنابع مالی احیا و تعادل
3 

های مناســـب ای با تعیین شـــاخصهای آب منطقهبرداران با نظارت شـــرکتها به بهرهواگذاری مدیریت دشـــت

 هاآنای عملکرد بخشی دشت و بررسی دورهتعادل
4 

 5 نفعان و مردم از سوی دولتقبول مشارکت و واگذاری اختیارات به ذی

های برداری و سایر بخشهای بهرهها و سازمانتشکلاختصاص سهم بیشتر اعضای کمیسیون دشت به نمایندگان 

 غیرحاکمیتی
6 

ــاورزان و باغداران موفق و الگوگیری از ایجاد برنامه ــات با کش ــورتبه هاآنهای بازدید و برگزاری جلس پایلوت  ص

 وریجهت ارتقای بهره
7 

ـــده در قانون برای تخلفات حفر چاه های پیشکارآمد نمودن مجازات ـــافهبینی ش ـــت آب، غیرمجاز، اض برداش

شکلکف شنهادی ت ستفاده از نظرات و راهکارهای پی ساختن آب و... با ا صرف آب، آلوده  ها/ شکنی، تغییر نوع م

 های مدیریت دشتسازمان

8 

 9 صورت شفاف و قابل دسترس برای عمومتهیه و انتشار تابلوی منابع و مصارف دشت به

 10 زیرزمینی و مدیریت اطالعات هر دشتهای ایجاد دیسپاچینگ آب

 11 ایهای آب منطقهجلوگیری از تخصیص جدید آب در ازای کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی توسط شرکت

های ممنوعه برای دوره زمانی معین برداری در دشــتممنوعیت هرگونه تخصــیص جدید آب یا صــدور پروانه بهره

سازمان  صرفاًها )تخصیص آب در این محدوده شکل/  شنهاد و نظارت ت از محل خرید منابع آب مجاز موجود به پی

 انجام پذیرد( کمیسیون مدیریت حوضه آبریزمدیریت دشت و با تصویب 

12 

ساالنه به دارندگان پروانه سقف مندرج در پروانههای بهرهتعیین و اعالم میزان آب قابل تحویل  ها در هر برداری تا 

های مصــرف )بدون تغییر در مقادیر اولویت چهارچوبســال آبی با توجه به ظرفیت آبی و شــرایط آب و هوایی در 

 برداری(های بهرهآب مندرج در پروانه

13 

 14 ها به نفع آبخوانجویی حاصل از کاهش مصرف آب در دشتصرفهاختصاص 

 15 ها با حفظ کیفیتبخشی آبخواناولویت استفاده از پساب برای تعادل
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 ردیف دهیا

 16 ها و اطالعات آب زیرزمینی در هر دشتانتشار عمومی و ایجاد دسترسی آزاد و آنالین به آمار، داده

ــکنی، الیروبی یا ممنوعیت هرگونه کف ــتثنای موارد خاص های آب دارای پروانه بهرهجابجایی چاهش برداری به اس

ناشــی از نقص فنی یا کاهش آبدهی و خشــک شــدن چاه در اثر احداث منبع آبی جدید و... با هدف جلوگیری از 

 ایهای آب منطقهکسب منافع و درآمدزایی شرکت

17 

 18 صنایع تکمیلی و تکمیل زنجیره ارزشبر برای مناطق ممنوعه با ایجاد آبترویج محصوالت کم

جای جریمه نقدی و دریافت پول ها توسط کشاورزان با آب در یک دوره زمانی معین )بهالزام جبران اضافه برداشت

 ای(های آب منطقهاز کشاورزان توسط شرکت
19 

 20 انتشار شفاف آمار و اطالعات و عملکردها جهت دسترسی و امکان ارزیابی عمومی

سازی جامعه از طریق پیش سارت وارده  تأمینبینی راهکارهای ضرورت توانمند شاغل جایگزین جهت جبران خ م

 برداران در اثر کاهش برداشت منابع آببه بهره
21 

ــرکت ــط ش ــیص جدید توس های نیازهای آبی جدید از طریق خریداری چاه تأمینای و های آب منطقهعدم تخص

 کشاورزی
22 

 23 ها و رفع تعارضات بین بخشیهماهنگی سیاستتشکیل کمیته 

 24 ها، آمار و اطالعات آب زیرزمینیگذاری دادهایجاد سامانه ملی شفافیت و اشتراک

سازی و رفع نواقص و تضادهای اطالعاتی مرتبط با منابع آب زیرزمینی از نهادهای متولی در آوری و یکپارچهجمع

 ها، آمار و اطالعات آب زیرزمینیگذاری دادهاشتراکقالب ایجاد سامانه ملی شفافیت و 
25 

برداران و متخصـصـان آب و های مناسـب ارتباطی برای کشـاورزان و بهرهها و پلتفرمطراحی و توسـعه اپلیکیشـن

 کشاورزی
26 

ستگاه شارکت د شی و م ضه آبریز با نگرش آمای سطح هر حو ضه آبریز در  سند پایداری حو و  ربطذیهای تدوین 

 های موجودها و جلوگیری از تداوم تعارضات و ناهماهنگیبرداران جهت ایجاد همگرایی سیاستنمایندگان بهره
27 

ـــول پایداری و  تأکیدامنیت آبی و غذایی با  توأمان تأمینانجام مطالعات جامع و راهبردی جهت  بر رعایت اص

 حفاظت از منابع آب زیرزمینی
28 

شرایط و ویژگیعملیاتی احیا و تعادلهای ارائه برنامه سب با  شت متنا شی هر د شت مربوطه در بخ های خاص د

 قالب تدوین سند پایداری دشت توسط تشکل/ سازمان مدیریت دشت
29 

سائل  -تهیه پیوست اقتصادی سایی و ارائه راهکارهای ایجاد معیشت جایگزین و حل م شنا اجتماعی دشت جهت 

 اجتماعی هر دشت
30 

 31 اثربخشی و امکانات مالی و... بر اساسبندی اجرا گیری و اولویتهای آب به ابزار اندازهتجهیز چاه

برداری از منابع آب گیری، پایش و نظارت بر بهرههای نوین جهت اندازهبررســـی امکان اســـتفاده از ابزار و فناوری

 زیرزمینی
32 

 33 های نقشه راهعنوان دشت پایلوت جهت اجرای برنامهبه آباد(انتخاب دشت ورامین )حوالی روستای معین

ــت الزام دولت به اجرای برنامه ــی میزان عملکرد و توفیق آن در دش ــت پایلوت و بررس ــه راه در یک دش های نقش

 مربوطه
34 

به ـــت  فت آب زیرزمینی در دش یت ا ـــاخصعنوان یکی از مهمتعیین تثب مدیران ترین ش یابی عملکرد  های ارز

 ایهای آب منطقهشرکت
35 

 36 سیما و...(های جمعی )صداوسازی با استفاده از ظرفیت رسانهرسانی و فرهنگتوجه به مباحث آموزش، اطالع

 37 های آب سطحی و زیرزمینیپایش یکپارچه کلیه منابع، مصارف و برداشت

 38 راهکارهای ایجاد معیشت و اشتغال جایگزین عنوانبهایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و مزارع انرژی خورشیدی و... 
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 ردیف دهیا

شوق شاورزی و بومگردی( به چاهاعطای م شگری ک سهیالت بانکی و مجوز گرد هایی که کاهش پروانه ها )نظیر ت

 داشته باشند
39 

شیدی( به بهرهاولویت سهیالت و مجوز ایجاد مزارع انرژی )خور شت آب برداران در ازای کاهش دهی اعطای ت بردا

 زیرزمینی
40 

 41 جهت جلوگیری از توسعه اراضی توسط یک سازمان تخصصی مستقل فشارتحتهای آبیاری پایش سیستم

های های جدی جهت جلوگیری از توسعه سطح زیرکشت در اثر اجرای سیستمضرورت اعمال نظارت و محدودیت

 ها اجتناب شود()تا زمانی که امکان این نظارت و اعمال محدودیت وجود ندارد، از توسعه این سیستم فشارتحت
42 

 اصلی نقشه راه یهامؤلفه 

 باشد:اصلی زیر می مؤلفههای زیرزمینی مشتمل بر هفت بخشی آبنقشه راه احیا و تعادل

 اهداف (1

 اندازهاچشم (2

 هاراهبردها و سیاست (3

  یاصلالزامات  (4

 سناریوها (5

 هاو برنامه یشنهادهامجموعه راهکارها، پ یقاستخراج و تلف (6

 اهداف  -1-2-4-1

منابع آب  یتوضع یفیو ک یکشور و بهبود کم یهاتراز آبخوان یمنف یبکنترل شهدف بنیادین این طرح، 

کلی، بهبود کمی و کیفی وضعیت منابع آب زیرزمینی کشور و کاهش اثرات و تبعات منفی  طوربهبوده است.  یرزمینیز

ترین اهداف طرح توان از مهمهای زیرزمینی و...( را میپدیده فرونشست، شوری آب ازجملهها )افت سطح آبخوان

 برشمرد.

 اندازچش  -2-2-4-1

ای بلندپروازانه اما در انداز باید تصویری روشن از آینده را در یک افق زمانی مشخص ارائه دهد؛ آیندهچشم

های که بتوان با توجه به موانع موجود و راهکارهای رفع آن و متناسب با زمان و ظرفیت قابل تحققگرایانه و حال واقععین

سال آینده( در  30یا  20انداز باید مشخص سازد که در افق طرح )موجود و آتی بدان دست پیدا کرد. در واقع، چشم

ها ای قرار خواهیم گرفت و برای دستیابی به نقطه مطلوب، باید چه مسیری را طی نموده و چه راهبردها، برنامهچه نقطه

 و اقداماتی را به انجام برسانیم.
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شی، بیشترین تمرکز تیم مطالعات بر دستیابی به بخدر مطالعات تدوین نقشه راه و سند راهبردی احیا و تعادل

ها، راهکارهایی است که بتواند به کاهش برداشت منابع آب زیرزمینی و در نتیجه، بهبود وضعیت کمی و کیفی آبخوان

 های زیرزمینی، معطوف خواهد شد.بخشی آبترین شاخص احیا و تعادلعنوان مهمبه

 نفعانیذ ینو متوازن ب یمشارکت یریتمد یکردتحقق رو یقکشور از طر یاهدشت یهاآبخوانانداز، در این چشم

 هایتظرف یهاز کل یمندبا بهره ینبه آن و همچن یابیدست خألهایو رفع  ییآب در همه سطوح و شناسا مدخالنیو ذ

های کشور متوقف خواهند رسید. در این شرایط روند نزولی آبخوان یداریبه تعادل و پا یموجود و آت هاییلو پتانس

جبران شده، تعادل و پایداری بین منابع و  هاآنمیلیارد مترمکعبی موجود  130توجهی از کسری گردیده و بخش قابل

محیطی مصارف آب، حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و مدیریت یکپارچه و سازگار با شرایط اقلیمی و زیست

ها )فرونشست زمین، مسائل کیفی و...( الت و تبعات ناشی از افت سطح آبخوانبرقرار خواهد بود و در این شرایط، معض

 نیز تا حد زیادی مرتفع خواهد گردید.

 هاراهبردها و سیاست -3-2-4-1

های طرح مشخص گردند. این راهبردها باید انداز، الزم است تا راهبردها و سیاستپس از تعیین اهداف و چشم

مکن بوده و در صورت عدم تحقق، خسارت شدیدی به طرح وارد نکنند. این های متعدد مبتوانند پاسخگوی آینده

و  کاراییراهبردها مبتنی بر نظریه منتخب مطالعات )نظریه حکمرانی منابع مشترک( و با هدف بیشترین میزان ثبات، 

 وارد زیر اشاره نمود:توان به ماین راهبردها می ازجملهگردد. انداز طرح تبیین میکاربردپذیری در تمامی ابعاد چشم

 بردار در مدیریت و حفاظت پایدار منابع آب زیرزمینیجامعه بهره مؤثرجلب مشارکت فعال و  -1

 ها و عملکردهاها، آمار، اطالعات، سیاستایجاد شفافیت در داده -2

 پایش و اصالح مستمر مدیریت آبخوان در رویکرد نوین حکمرانی آب زیرزمینی -3

 و سطوح مختلف حکمرانی آب زیرزمینی ربطذیهای مختلف ایجاد وفاق بین بخش -4

 بخشیساز در راستای کاهش تعارضات و افزایش انسجام بینایجاد نهادهای هماهنگ -5

 و اثربخشی. کاراییدر راستای افزایش  یلگرتسههای ایجاد نهاد -6

 یاصلالزامات  -4-2-4-1

نیازهایی و پیشالزامات شده برای آن در گروی تحقق تبیینبه اهداف  حداکثری موفقیت هر طرحی در دستیابی

به شرح زیر  یبخشو تعادل یااح یهاتحقق برنامه یاصلاست که نقشی اساسی در افزایش اثربخشی آن دارند. الزامات 

 است:

های مربوط به آب، کشاورزی، ویژه بین سیاست، بهمؤثرها از طریق هماهنگی بین بخشی انسجام سیاست -1

 ریزی مکانی و کاربری اراضیزیست، انرژی، صنعت و برنامهیطمح
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های حکمرانی از طریق تبیین سازوکارهای نهادی برای ایجاد بستر کافی برای حکمرانی با تقویت پایه -2

های آموزش و برداری و اجرای برنامههای بهرهنفعان، تقویت جامعه مدنی، ایجاد تشکلذی مؤثرمشارکت 

 رسانیآگاهی

ها، مدیریت اقدامات اجرایی و گذاری آب، اجرای سیاستهای مربوط به سیاستها و مسئولیتین نقشتعی -3

 ایجاد هماهنگی بین سازمانی

 مدیریت آب در مقیاس مناسب و با انعکاس شرایط محلی -4

 های نظارتی کارآمدچهارچوبحصول اطمینان از اجرایی شدن قوانین با  -5

 های مربوط به آببا پیچیدگی چالشانطباق سطح ظرفیت مقامات مسئول  -6

با  هاآنها و اطالعات مربوط به منابع و مصارف آب و استفاده از گذاری دادهروزرسانی و به اشتراکتولید، به -7

 های آبهدف ارزیابی و بهبود سیاست

 سناریوها -5-2-4-1

از راهبردها، راهکارها و  یابسته یرندهدر برگ یرزمینیز یهاآب یبخشو تعادل یااح ینقشه راه و سند راهبرد

و... تحقق  زیستییطمح ی،اجتماع ی،اقتصاد یاسی،از عوامل س یاخواهد بود که در بستر مجموعه یاتیعمل یهابرنامه

بخشی بر بودن ایجاد تغییرات اساسی در راستای تعادلپیچیدگی مدیریت منابع آب زیرزمینی و زمان. یافتخواهد 

های حرانی و فوق بحرانی منابع آب زیرزمینی در کشور، این مشاور را بر آن داشت تا برنامهها در کنار وضعیت بآبخوان

 در غالب دو سناریو زیر ارائه دهد:بخشی خود را تعادل

 کم  یمدت و زودبازده با اثربخشها و اقدامات کوتاهبهبود وضع موجود با برنامهسناریوی اول:  -

و  مدتیانمدت، مکوتاه یمشتمل بر سه گام زمان یشترب یاثربخش یداراها و اقدامات برنامهسناریوی دوم:  -

 بلندمدت 

ی پیشنهاد مدتها و اقدامات کوتاهبرنامه ،بخشی منابع آب زیرزمینیاحیا و تعادل نقشه راهدر سناریوی اول 

نهادی بدون ایجاد تغییراتی مات پیشکه در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسند. اما با توجه به اینکه اقدا گردیده است،

طرح فعلی شده و اثربخشی طرح را تا حدی بهبود  کاراییسبب افزایش  ،باشدمدیریت منابع آب زیرزمینی کشور میدر 

تبیین شده است اقدامات و تغییرات و بلندمدت  مدتیانمدت، مکوتاهخواهد داد. در سناریوی دوم که در سه گام زمانی 

مدیریت منابع آب زیرزمینی ارائه شده است که در فصل مربوطه به تفصیل مورد بحث قرار گرفته تری به لحاظ اساسی

 است.
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مدت و زودبازدهها و اقدامات کوتاهبهبود وضع موجود با برنامهسناریوی اول؛  :2 فصل

 

 دومفصل 

اه بهبود وضع موجود با ربانمهسناریوی اول؛ 

مات کواته  مدت و زودبازدهو اقدا
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 مقدمه 

بخشی، اثربخشی طرح احیا و تعادلنسبی و بهبود  کاراییمنظور افزایش به ،به سناریوی اول مربوطاقدامات 

 یهادستگاه یفو وظا یاراتاز اخت یبخش ( تفویض2ی، بخشو تعادل یاطرح اح یهاو اصالح پروژه یبازنگر( 1شامل 

 چهارچوبموجود )در  یقانون هاییتنتخب با استفاده از ظرفم یهافعال در سطح دشت یبرداربهره یهابه تشکل یدولت

با مشارکت  یبخشو تعادل یاطرح اح یهاضوابط و دستورالعمل ( اصالح3، آب( یمشارکت یریتدستورالعمل توسعه مد

دستورالعمل توسعه  چهارچوبدشت مربوطه )در  هاییژگیو و یطبر اساس شرا یبرداربهره یهاتشکل اعالم نظرو 

جهت انجام  یبرداربهره یهابها به تشکلالنظاره و آباز درآمد حاصل از حق یبخش ( اعطای4، آب( یمشارکت یریتمد

ی برداربهره یهاو مشارکت تشکل یدشت با همکار یرزمینیمنابع و مصارف آب ز یو انتشار تابلو ( تهیه5، محوله یفوظا

یرزمینی آمار و اطالعات آب ز یگذارو اشتراک یتشفاف یسامانه مل یجادا یقآمار و اطالعات موجود از طر ( اشتراک6و 

باشد، هرچند که سال می 2این سناریو اهم اقدامات مرتبط با شده برای اجرای باشد. برنامه زمانی در نظر گرفتهمی

 ساله ادامه خواهد داشت.ی در طی دوره دهبخشو تعادل یاطرح اح یهاو اصالح پروژه یبازنگر

ارائه شده است و در ادامه توضیحات مربوط به اقدامات ذیل این  اول یویسنار یبندبرنامه زمان -1-2جدول در 

 یاطرح اح یهاو اصالح پروژه یبازنگربه اینکه اقدامات مربوط به  با توجهسناریو ارائه شده است. الزم به توضیح است 

گزارش چهارم بین سناریوی اول و دوم مشترک است، اصالحات و توضیحات مربوطه در فصل  بعضاً یبخشو تعادل

 ارائه شده است. حاضر
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 مدت و زودبازدهها و اقدامات کوتاهود با برنامهاول؛ بهبود وضع موج یویسناربندی برنامه زمان 

 سال دهم سال نهم سال هشتم سال هفتم سال ششم سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول اقدامات ردیف

           بخشیهای طرح احیا و تعادلبازنگری و اصالح پروژه 1

2 

های های دولتی به تشکلتفویض بخشی از اختیارات و وظایف دستگاه

های های منتخب با استفاده از ظرفیتبرداری فعال در سطح دشتبهره

 دستورالعمل توسعه مدیریت مشارکتی آب( چهارچوبقانونی موجود )در 

          

3 

بخشی با مشارکت و های طرح احیا و تعادلاصالح ضوابط و دستورالعمل

های دشت برداری بر اساس شرایط و ویژگیهای بهرهتشکل اعالم نظر

 دستورالعمل توسعه مدیریت مشارکتی آب( چهارچوبمربوطه )در 

          

4 
های بها به تشکلالنظاره و آباعطای بخشی از درآمد حاصل از حق

 برداری جهت انجام وظایف محولهبهره
          

5 
تهیه و انتشار تابلوی منابع و مصارف آب زیرزمینی دشت با همکاری و 

 برداریهای بهرهمشارکت تشکل
          

6 
اشتراک آمار و اطالعات موجود از طریق ایجاد سامانه ملی شفافیت و 

 گذاری آمار و اطالعات آب زیرزمینیاشتراک
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فعال در سطح  یبرداربهره یهابه تشکل یدولت یهادست اه یفو وظا یاراتاز اخت یبخش ی تفو 

دستورالعمل توسعه  چهارچوبموجود )در  یقانون هاییتمنتخب با استفاده از ظرف یهادشت

 آب( یمشارکت یریتمد

 یو وزارت جهاد کشاورز یرووزارت نصورت مشترک توسط که به آب یمشارکت یریتدستورالعمل توسعه مد

در اختیار وزارت جهاد کشاورزی،  01/10/1398مورخ  100/31/42235/98تدوین و تصویب شده است، طی نامه شماره 

 ی،و اقتصاد یزیر، معاونت برنامهوبرق خوزستانو سازمان آب یاآب منطقه یهاشرکت ،وزارت نیرو معاونت آب و آبفا

موسسه  یران،ا یو زهکش یاریآب یمل یتهکم ی،منابع آب و انرژ یمرکز امور اجتماع ی،و منابع انسان یقاتمعاونت تحق

 .قرار گرفت یرانا یو آب اتاق بازرگان یکشاورز یمطالعات راهبرد یمل رکزیآب، م یقاتتحق

و استفاده اسناد  یهته یرا برا ییاجرا یهادستگاه»کشور که  ییو اجرا یبه استناد نظام فن مذکوردستورالعمل 

و با هدف ارائه  یدهگرد ، تدوین«مجاز شمرده است یاختصاص یهاها و پروژهطرح یبردارو بهره ییدآورپد یریت،مد

 ی. مخاطبان اصلتهیه شده است ی آبمشارکت یریتمد یهاپروژه یاجرا یو سازمان کار برا یشناس، روشچهارچوب

و  یجهاد کشاورز یها، سازمانیاآب منطقه یهاشرکت ربطذی یواحدها و کارشناسان یران، مدمذکور ملدستورالع

 یسازیادهتوسعه و پ دستورالعمل» یگزیندستورالعمل جا ینا ینباشند. همچنیها ماستان ییتعاون روستا یریتمد

 «یرزمینی(منابع آب ز یو تعادل بخش یاءطرح اح یکشماره  دستورالعمل) یرزمینیمنابع آب ز یمشارکت یریتمد

 شده است. 07/05/1394مورخ  100/31/24981/94 نامه شماره یط یرون یروز یابالغ

از  مورد انتظار یجاهداف و نتاو الزامات، و ملزومات تحقق دستورالعمل  طی دستورالعمل مذکور پس از تبیین

 ینمسائل و اهداف و تدو یلتحل، بستر مشارکت یازسآمادهی دستورالعمل شامل چگونگی شناسروش، دستورالعمل

پروژه و  ییدارپا، و بازخورد یشاجرا، پا، (ییاجرا یهاپروژه/یاتیطرح عمل یه)ته ییزرطرح، جدول طرح پروژه

 ارائه شده است. یمستندساز

انتخاب مشاور و الزامات  ییارهاو مع یطشرا ،سازمان کار، اجرا یتمسئول، محدوده اجرا ،در ادامه دستورالعمل

تبیین شده است. در انتهای این  سند أییدکنندگانکنندگان و تینتدو ،کنترل سند، دستورالعمل یاجرا یندفرآ، کار

ی پیوست آب سطح یمشارکت یریتتوسعه مدو  یرزمینیآب ز یمشارکت یریتتوسعه مد هایخدماتشرح ،دستورالعمل

 شده است.

 یلتحل( 2، بستر مشارکت یسازآماده( 1شامل  یرزمینیآب ز یمشارکت یریتپروژه توسعه مد یمراحل اجرا

 یهاطرح یه)ته ییزرطرح( 3، یجامعه محل یسازآماده( و PDM) جدول طرح پروژه ینمسائل و اهداف و تدو

 باشد.می یپروژه و مستندساز ییدارپا( 5و  و بازخورد یشاجرا، پا( 4، (ییاجرا یهاپروژه/یاتیعمل
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مذکور، استفاده از دستورالعمل  همکاری کارشناسان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در تهیهبه  با توجه

 در سطح دشت یبرداربهره یهابه تشکل یدولت یهادستگاه یفو وظا یاراتاز اخت یبخش یضتفوظرفیت آن جهت 

 باشد.رگذار یتأثی بخشهای احیا و تعادلطرح تواند جهت افزایش اثربخشیمی

 یهاتشکل اعالم نظربا مشارکت و  یبخشو تعادل یاطرح اح یهاضواب  و دستورالعمل اصالح 

دستورالعمل توسعه  چهارچوبدشت مربوطه )در  هاییژگیو و ی بر اسا  شرا یبرداربهره

 آب( یمشارکت یریتمد

این از  مرحله سومدر آمده است  یرزمینیآب ز یمشارکت یریتپروژه توسعه مددر دستورالعمل  آنچهبر اساس 

 یانیروستا یلگرانمرحله، تسه یندر ادر دستور کار قرار گرفته است.  ییاجرا یهاو پروژه یاتیعمل یهاطرح یهته ،پروژه

 توانندیرا که م اقداماتی ،رویشپ یدر دسترس در فصل زراع یرزمینیاز مقدار آب ز یتا بعد از آگاه کنندیم ییرا راهنما

 .یندنما ینتدو ییاجرا یهاصورت طرحانجام دهند، به یرزمینیآب ز عمناب یتبهبود وضع یبرا

تا آنان  کندیامکان را فراهم م ینا یاتیعمل یهاطرح یهدر ته یمحل ینفعدادن کشاورزان و جوامع ذ مشارکت

 را نسبت ییشترب یتو حما خاطرتعلقن امور، خود، و قرار گرفتن در کانو یهایینسبت به منابع و دارا یشتربا شناخت ب

ها برنامه در تدوین کشاورزان یممستق دخالتدر واقع برخوردار شود.  ییشتراز ضمانت ب هاآن یراکنند و اج یداطرح پ به

 دسترس آب در منابع یزانم به کشاورزان شودیم موجب یرزمینیاز منابع آب ز ینهبه یبردارحفاظت و بهره یهاو طرح

 ین. اشود تدوین کشاورزان یازن با متناسب یاتیعمل یهاطرح و برده پی ینهزم ینموجود در ا ییدهاو مشکالت و تهد

 کشاورزان انگیزه یششده و افزا در آنان یآب تأسیساتو  منابع در مورد یتمالک احساس و خاطرتعلق یجادا باعث امر

 را به دنبال دارد. یکشاورز یورو بهره آب مصرف کارایی آب و ارتقاء در ییجوصرفه نسبت به

با مشارکت و  یبخشو تعادل یاطرح اح یهااصالح ضوابط و دستورالعملظرفیت موجود، فرصت مناسبی جهت 

اصالح شده و دشت هر  هاییژگیو و یطشراهای مطابق با است تا این دستورالعمل یبرداربهره یهاتشکل اعالم نظر

 بخشی ارتقا یابد.های طرح احیا و تعادلو اثربخشی پروژه کارایی

 یفجهت انجام وظا یبرداربهره یهابها به تشکلالنظاره و آباز درآمد حاصل از حق یبخش یاعطا 

 محوله

های عملیات مدنظر هزینه تأمیننیازهای اقتصادی جهت بخشی الزم است تا پیشمنظور اجرای طرح تعادلبه

بخشی، کمبود اعتبارات و منابع مالی یکی شناسی طرح احیا و تعادلمنظور آسیببهگرفته در بررسی صورتقرار گیرد. 

 باشد. می از سوی مجریان طرح بخشی منابع آب زیرزمینیشده جهت تعادلاز پرتکرارترین مشکالت مطرح

( قانون توزیع 33د )ب( ماده )در اجرای بن، 1401ماده واحده قانون بودجه سال  8اساس بند )هـ( تبصره  بر

های ، شرکتهای کشورحفظ و صیانت از آبخوان برایبا اصالحات و الحاقات بعدی و  16/12/1361 عادالنه آب مصوب

 کشاورزی برای شمارشگر هایا نظارت تشکلب اندمکلفها و سازمان آب و برق خوزستان ای استانآب منطقه
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کنندگان آب کشاورزی برای مصرف شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از توجه به ها باشدن چاه)کنتور(دار

و  هاآنبرداری ( برابر ظرفیت پروانه بهره2/1) های مجاز فاقد شمارشگر )کنتور( هوشمند بر اساس یک و دودهمچاه

ه ازای هر مترمکعب برداشت ، بهاآنبرداشت مجاز از  بر اساسهوشمند  (های مجاز دارای شمارشگر )کنتوربرای چاه

( ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق 300ها، حداکثر معادل سیصد )آب از آبخوان

( این قانون 5جدول شماره ) 160112دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره 

 530000 -50نامه از محل ردیف ایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتکشور واریز نم داری کلنزد خزانه

دیده از خشکسالی از طریق صندوق بیمه محصوالت کشاورزی، ( این قانون به کشاورزان خسارت9) جدول شماره

وری آب افزایش بهرههای بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای تعادلشت به کشاورزان همان منطقه، برنامهاخسارت نک

کشور  وبودجهبرنامههای نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان ی این بند توسط وزارتخانهینامه اجراگردد. آیینپرداخت می

 هیئترسد. در اجرای این بند، اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی اصالح و به تصویب وزیران می هیئتتصویب  تهیه و به

های آبخیزداری و ( از منابع حاصل از فروش آب موضوع این بند صرف حمایت از طرح%5)رسد. پنج درصد وزیران می

 .شودهای محل استقرار سد میبه روستاهای شهرستان یرسانآب

المنفعه نمودن ( قانون توزیع عادالنه آب نسبت به مسلوب45) )هـ( ماده های غیرمجاز وفق بندخصوص چاه در

و راهبردی  مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصوالت اساسیها اقدام و جریمه این چاه

هر مترمکعب  یبه ازا( ریال و در غیر این صورت 3000)استراتژیک( کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ سه هزار )

سفره و حجم کسری مخزن سفره ( ریال به ازای هر مترمکعب آب متناسب با افت 6000) آب حداکثر مبلغ شش هزار

جدول شماره  160112گردد و به ردیف درآمدی شماره شود، دریافت میکه حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می

های افزایش بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای تعادلشود تا صرف برنامهداری واریز مینهااین قانون نزد خز( 5)

بار به کمیسیون یک سه ماهو و جهاد کشاورزی موظف هستند عملکرد این بند را هر وری آب گردد. وزارت نیربهره

 د.گزارش نماین زیستمحیطکشاورزی، آب، منابع طبیعی و 

  1401ماده واحده قانون بودجه سال  8تبصره  (هـ)حاصل از اجرای بند  تحققظرفیت درآمدی قابل 

 نوع چاه
 میزان مصرف کشاورزی

 )میلیارد مترمکعب(

 تعرفه

 )ریال بر مترمکعب(

جمع درآمد 

 )میلیارد تومان(

 1224 300 40/8 مجاز

 4680 4500 10/4 غیرمجاز

 5904 مجموع

تا  1394)از سال  بخشییافته طرح احیا و تعادلاعتبار تخصیص کل

1398) 
610 

 

توجهی از درآمد حاصله فوق های کشور با اختصاص سهم قابلسازی مدیریت مشارکتی در دشتدر صورت پیاده

 های کشور انجام خواهد شد.آبخوان تعادل رساندناعتبار جهت به  تأمینسازی برای های مردمی، زمینهبه تشکل
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 یهاو مشارکت تشکل یدشت با همکار یرزمینیمنابع و مصارف آب ز یو انتشار تابلو تهیه 

 یبرداربهره

آن، اطالع  کلی ، عالوه بر اطالع از سطح آب زیرزمینی و کیفیتاز منابع آب زیرزمینی حفاظتمدیریت و  یبرا

 به ها و دسترسیها، خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوانآلودگی ورود ها، نحوه مصرف، میزان و محلاز میزان برداشت

تقریباً وجود ندارند یا حتی اگر بعضی از این موارد  اطالعات اکنون ایناطمینان ضرورت دارد. هم و قابل روزبه یهابیالن

حفاظت ارتباط دارند  مسألهبه جنبه فیزیکی  شد باشند، شفاف و مطمئن نیستند. تمامی اطالعاتی که ذکر داشته وجود

برداران بهره یرفتار یو الگو اشتغال عیت معیشت،حفاظت یک فرآیند اجتماعی است آگاهی از وض فرآیند کهو از آنجایی

 مسألهو همین  ندارد گونه اطالعات شفاف و مطمئنی وجوددر این زمینه نیز هیچ متأسفانه بسیار اهمیت خواهد یافت.

در مواردی که شفافیت داده و دسترسی  گردد.اقدامات حفاظتی می با والن و مدیران در رابطهئموجب سردرگمی مس

 .تر خواهد بوداطالعات وجود داشته است، گذار به حکمرانی خوب آب از طریق مدیریت مشارکتی منابع آب محتملبه 

 ی)با همه نواقصش( اقدام ینیرزمیاطالعات موجود درباره آب زگذاری با این حال، در گام نخست، به اشتراک

 ز سه جنبه مهم است:اطالعات ا یگذاراست. اشتراک یهمکار یهانهیبهبود زم یالزم برا

متقابل  یهاو کنش اتی: کمک به فهم مشترک از عملیمحل ینهادها جادیا یجامعه براشدن  آماده .1

 تیاز وضع ی. بدون اطالعات کافیکننده محلخودکنترل التیتشک نهیزمشیپ عنوانبه یتیریمد یهاستمیس

و ممکن  دداشته باش کندیم دیمنابع را تهد نیکه ا یاز خطرات یدرک درست تواندینم یآبخوان، جامعه محل

 توهم شود. ایاست درباره آبخوان مربوط خود دچار غفلت 

بودن  اریهوش ،ینیرزمیداوطلبانه از مقررات آب ز تیتبع یازهاینشیاز پ یکیرفتار عموم: انگیزش تغییر  .2

 یهاآب یخطرات آلودگها، آبخوان هیدرباره ابعاد تخل یکه دانش عموم یتیعموم مردم است. در وضع

 رییتغ زشیگاست، ان یها ناکافبرگشت بودن افت آبخوان رقابلیبهداشت و سالمت افراد و غ یبرا ینیرزمیز

 مدت دشوار است.طلبانه کوتاهفعتمن یاز رفتارها زیخودجوش و پره طوربهها رفتار انسان

گرا از توسعه نیرفتار مسئول رییها از تغآبخوان تیاز توان و ظرف یاطالعیب :نیرفتار مسئول رییتغانگیزش  .3

 .کندیم یریمنابع، جلوگ تیریها به سمت مدساختن آبخوان و آلوده هیرویبه برداشت ب یتوجهیبودن و ب

 یدشت با همکار یرزمینیمنابع و مصارف آب ز یو انتشار تابلو یهتهدر گام نخست  گفتهبه موارد پیش با توجه

نفعان یو مشارکت ذ یهمکار هایینهزم یت، بهبودشفاف یشافزا امر مهمی در جهت یبرداربهره یهاو مشارکت تشکل

 باشد.می ییپاسخگو و ارتقای

آمار و اطالعات  یگذارو اشتراک یتشفاف یسامانه مل یجادا یقآمار و اطالعات موجود از طر اشتراک 
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 یرزمینیآب ز

سازد، باید های جدید مواجه میزونی که شرایط مدیریت آب را با مسائل و چالشبا توجه به تغییرات روزاف

بخشی، نیاز به اعمال رویکردهای های مذکور در پروژه طرح احیا و تعادلپذیرفت که عالوه بر اصالح و یا اجرای طرح

ها و وضع قوانین و ریزیامهها، برنگیرینفعان اصلی در تصمیمجدیدی خواهد بود که تنها از طریق مشارکت همه ذی

بخشی و ارتقای شفافیت و گردد. در این راستا، یکی از الزاماتی که به اثربخشی نقشه راه احیا و تعادلمقررات میسر می

ایجاد سامانه ملی شفافیت و پاسخگویی در سطوح مختلف حکمرانی منابع آب زیرزمینی کمک خواهد کرد، الزام به 

 باشد. می ، آمار و اطالعات آب زیرزمینیهاگذاری دادهاشتراک

ها و اطالعات های آبی دادهمقایسه و مرتبط با سیاستموقع، پایدار، قابلگذاری بهروزرسانی و اشتراکتولید، به

اصل حکمرانی  12های آبی، یکی از مربوط به آب و استفاده از این اطالعات برای راهنمایی، ارزیابی و توسعه سیاست

 (.OECD, 2015پیوسته منابع آب است )همز اصول و مبانی مدیریت بهآب و ا

ها، آمار و گذاری دادهگردد نسبت به طراحی و ایجاد سامانه ملی شفافیت و اشتراکبدین منظور پیشنهاد می

 اطالعات آب زیرزمینی با اهداف زیر اقدام گردد:

مرتبط  یهاداده دیکه در امر تول ییهاو اداره هاسازمان نیب اتیو تبادل تجرب یهماهنگ مؤثرایجاد و ارتقای  -

 هستند؛ فعال یکنندگان و کاربران در سطوح دولتمصرف دکنندگان،یتول نیبا آب ماب

 ؛ها و اطالعات ناقص، پراکنده و ناهمگنرفع مشکالت موجود در تولید، انتشار و استفاده از داده -

 ها و اطالعات؛شار عمومی و ایجاد دسترسی آزاد و آنالین به دادهانتارتقای شفافیت و پاسخگویی از طریق  -

ها و اطالعات در راستای داده یگذاربه اشتراکدر مورد نحوه  هاآنسازی نفعان و آگاهترویج مشارکت ذی -

 افزایش شفافیت، اعتماد و قابلیت مقایسه؛ 

 روز و مرتبط؛اعتماد، بهابلهای قبه داده بخش آب ربطذیهای دسترسی منظم و مستمر دستگاه -

 از: اندعبارتنفعان، تحلیل ذی بر اساسنفعان کلیدی در سیستم اطالعات آب زیرزمینی ذی

 دفتر فناوری اطالعات، امنیت فضای مجازی و آمار -معاونت تحقیقات و منابع انسانی -وزارت نیرو 

 های آب کشوراطالعات و دادهدفتر  -شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران -وزارت نیرو 

 های مرزی و منابع آب مشترکدفتر رودخانه -شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران -وزارت نیرو 

 دفتر  -گریمعاونت امور تلفیق و تنظیم -شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران -وزارت نیرو

 ریزی کالن منابع آب و تلفیق بودجهبرنامه
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 دفتر اقتصاد  -گریمعاونت امور تلفیق و تنظیم -شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران -وزارت نیرو

 وری آب، مدیریت مصرف و تقاضاو بهره

 دفتر توسعه  -گریمعاونت امور تلفیق و تنظیم -شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران -وزارت نیرو

 برداری و دیسپاچینگ برقابیبهره -های فنینظام

 هاهای توزیع برق استانشرکت -شرکت توانیر -زارت نیروو 

  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور -وزارت نیرو 

  ها و سازمان آب و برق خوزستانای استانهای آب منطقهشرکت -وزارت نیرو 

  هاهای آب و فاضالب استانشرکت -وزارت نیرو 

  موسسه تحقیقات آب -وزارت نیرو 

 کشاورزی وخاکآبمعاونت امور  -وزارت جهاد کشاورزی 

 معاونت امور زراعت -وزارت جهاد کشاورزی 

 ریزی و امور اقتصادیمعاونت برنامه -وزارت جهاد کشاورزی 

 ها، مراتع و آبخیزداری کشورسازمان جنگل -وزارت جهاد کشاورزی 

 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران -وزارت جهاد کشاورزی 

 ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییهای برنامهموسسه پژوهش -ت جهاد کشاورزیوزار 

 وخاکآبدفتر  -زیست انسانیمعاونت محیط -زیستسازمان حفاظت محیط 

 هادفتر آمار و فرآوری داده -معاونت طرح و برنامه -وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 و اکتشافات معدنی کشورشناسی سازمان زمین -وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 سازمان هواشناسی کشور -وزارت راه و شهرسازی 

 خشکسالی، -2امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب؛  -1سازمان مدیریت بحران ) -وزارت کشور

 سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی(

 بناییدفتر صنعت، معدن و امور زیر -های آماری و ثبتیمعاونت طرح -مرکز آمار ایران 

 دفتر کشاورزی -های آماری و ثبتیمعاونت طرح -مرکز آمار ایران 

 های مدیریت دشت.ها/ سازمانتشکل 
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همکار در گام اول  یتفاهم با نهادها ادداشتی یامضا ،اطالعات آب ستمیس نیدر ا هایهمکار یهایژگیو ومبنا 

استاندارد با  یهاخودکار و در فرمت یهاتیبا قابل ستمیتوسعه س تینها در ادامه کار و در ژهیو یهابودجه صیو تخص

اطالعات آب  ستمیس نیمناسب ا یهارساختیابزار و ز ها،سیسرو مناسب است. ینهاد یسازتیو ظرف یپشتوانه قانون

 است: ریز یژگیچند و یمطالعه دارا یهاافتهیمطلوب مطابق با 

و  یاماهواره یهایابیو ارز ریاطالعات، استفاده از تصاو یوردر فنا نیو ابزار روزآمد و نو هاسیاستفاده از سرو -

 مدنظر قرار گیرد. هاو پردازش، انتقال و انتشار داده یگردآور دیجد یهاروش

 خواهد بود. یازسنجین بر اساسو ابزار  هاسیهمه سرو -

 .ابندیبا گذشت زمان تکامل  دیبا هاستمیس -

به  رتیهم باشد. درصورت مغا یبر رو هاآن جیانطباق نتا تیسازگار باشد و قابل گریو ابزار با همد هاسیسرو -

 حرکت شود. رتریفراگ یمدرن و استانداردها یهایسمت تکنولوژ

 یهاستگاهیاز ا یااطالعات آب مطلوب مجموعه ستمیها در سداده یو گردآور دیتول یندهایها و فرآدادهمنابع 

است.  ...ازدور وسنجش یهاها، دادهاستفاده از مدل ،یو ادار ییاجرا یهاداده یآورجمع ،یدانیم یهاگزارش ش،یپا

 شیپا یهاشبکه ،یکیدرولوژیه شیپا یهاشبکه ،یهواشناس یهابکهدر چهار گروه ش شیپا یهاو شبکه هاستگاهیا

 باشد.که در اینجا تمرکز بر منابع آب زیرزمینی می ابندییسامان م ینیرزمیآب ز شیآب و پا تیفیک

صورت گذاری و فرآیندهای انتشار و دسترسی به اطالعات در این سیست  اطالعاتی باید بهاشتراک

 تالیجی)نقشه، اطالعات و نمودار(، کتاب د ییایجغراف شیصورت نمااطالعات به نیا .دسترسی آزاد و آنالین باشد

اطالعات  ستمیس و اسناد است. کیخام، جدول، گزارش، گراف یهاآب، داده یهاشاخص ستمی(، س)متن، شکل، اطالعات

( باشد و در شدهیبندسطح ای) یاختصاص تواندیانتشار م نی. اشودیم جادیها اداده یگذاراشتراک ایقصد انتشار آب به

 بر اساس یبندسطح نیمنتشر شود. ا یو همگان یطور عمومبه نکهیا ای ردیو کارشناسان قرار گ رانیدسترس مد

 رانیگمیتصم ایها نهادها و سازمان ریاشتراک سا یبرا تواندیم ستمیس نیهمچن اطالعات است. یهامخاطبان هرم

 یهاها، برنامهمختلف )پورتال یتالیجید یها و ابزارهاانتشار اطالعات، کانال یبرا شود. یسازادهیو پ یطراح یبخشنیب

 یاختصاص یارتباط یاستراتژ کیدر قالب  توانندی( در دسترس است و مرهیو غ یاجتماع یهاهوشمند، شبکه یهاتلفن

 .رندیقرار گ یبردارمورد بهره

ها و اطالعات دادهشامل  تواندیم «ینیرزمیها، آمار و اطالعات آب زداده یگذارو اشتراک تیشفاف یسامانه مل»

هواشناسی، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی، کیفیت آب، فاضالب و پساب، مشخصات فیزیکی آبخوان، وضعیت منابع و 

های ها، پروانه، استان و دشت(، نوع مصارف، الگوی کشت، نیازهای آبی، تخصیصحوضه آبریزمصارف آب )به تفکیک 

ها، فرونشست زمین، حقوق آب )قوانین و مقررات(، ضوابط و دستورالعمل ها،برداری، آخرین وضعیت ممنوعیت دشتبهره

برداران، گزارش پیشرفت های عملکردی به تفکیک دشت، ظرفیت آب قابل تحویل ساالنه به بهرهها و شاخصنامهنظام
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، استانی و ضه آبریزحوای در سطوح مختلف )ملی، های ارزیابی عملکرد دورهگزارش ،بخشیهای تعادلاقدامات و برنامه

 یبخشو تعادل ایاح یکارگروه مل و آب یعال یدر شورا ینیرزمیمربوط به آب زمحلی( و... باشد. همچنین، کلیه مصوبات 

 یحفاظت منابع آب و کارگروه استان یشوراها ز،یحوضه آبر یهاونیسیکم ،این شورا نظر یرز ینیرزمیمنابع آب ز

 در سامانه مذکور منتشر و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.  یآببا کم یسازگار

میزان بودجه،  هایزارشگ ازجملهعالوه بر این، در راستای افزایش شفافیت و پاسخگویی، اطالعات مالی طرح 

بها به تفکیک دشت، بخشی و درآمد حاصل از اخذ آبهای احیا و تعادلکرد برنامهیافته و میزان هزینهاعتبارات تخصیص

و... در سامانه یاد شده منتشر  بها به تفکیک حوضه آبریزحاصل از اخذ آب، سهم ذخیره درآمدهای استان و حوضه آبریز

 گردد.می

ها، آمار و اطالعات آب زیرزمینی در گذاری دادههای عملیاتی سامانه ملی شفافیت و اشتراکاقدامات و برنامه

 1مدت )تی در سه گام کوتاههای عملیاگردد، اقدامات و برنامهطور که مالحظه میارائه شده است. همان -3-2جدول 

فاز اول تهیه سامانه شامل اند. بندی شدهسال( تقسیم 10تا  6سال( و بلندمدت ) 5تا  3مدت )سال(، میان 2تا 

آمار و اطالعات موجود،  یقو تدق یلتکمباشد؛ در فاز دوم می و انتشار آمار و اطالعات موجود سازییکپارچه ی،آورجمع

 یهاتوسعه شبکهدر دستور کار قرار خواهد گرفت و در فاز انتهایی  نفعانیذ یازمتناسب با ن یداطالعات جد یدتول

گذاری سامانه هدفباشد. مدنظر می ( آمار و اطالعاتینو انتشار برخط )آنال ینآنال یهاو انتقال خودکار داده یآورجمع

المللی و چه و خودکار مبتنی بر استانداردهای بینملی، توسعه سیستم و حرکت به سمت ایجاد یک سامانه کامالً یکپار

 های روز خواهد بود.آخرین فناوری
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 ها، آمار و اطالعات آب زیرزمینی و درجه تالش موردنیازگذاری دادههای عملیاتی سامانه ملی شفافیت و اشتراکاقدامات و برنامه 

 نوع اقدام داماتگروه اق راهکار نهایی ردیف
درجه تالش 

 موردنیاز
 برنامه زمانی

1 
سازی همه اطالعات موجود مرتبط با آب زیرزمینی از نهادهای آوری و یکپارچهجمع

 های کاربردیها و حوزهبهترین برنامه زمانی توسعه انواع داده بر اساسمتولی 

 شناخت سیستم

 ها()دامنه داده
 مدتکوتاه زیاد توسعه سیستم

2 
آوری اطالعات های موجود در راستای جمعهای سازمانها و ظرفیتاستفاده از زیرساخت

 موردنیاز مرتبط با آب

 شناخت سیستم

 ها()دامنه داده

توسعه سیستم و 

 گذاریسیاست
 مدتکوتاه متوسط

3 

ها، آمار و گذاری دادهتعیین نهاد متولی در رابطه با سامانه ملی شفافیت و اشتراک

نهادی و جلوگیری از های بیناطالعات آب زیرزمینی در راستای بهبود همکاری

 کاریموازی

 مدتکوتاه متوسط گذاریسیاست الزامات نهادی سیستم

 مدتکوتاه متوسط توسعه سیستم الزامات فنی سیستم ها و اطالعاتکنترل کیفی و اعتبارسنجی داده 4

 الزامات فنی سیستم کاری توسط نهادهای مختلفموازیهای سنتی و پرهیز از حذف روش 5
توسعه سیستم و 

 گذاریسیاست
 مدتکوتاه متوسط

 الزامات فنی سیستم تهیه و انتشار تابلوی منابع و مصارف آب زیرزمینی دشت 6
توسعه سیستم و 

 گذاریسیاست
 مدتکوتاه کم

7 
استانداردهای یکسان و مشخص با  بر اساسها و اطالعات آوری و انتشار دادهتولید، جمع

 المللیگیری از استانداردهای داخلی و بینبهره
 الزامات فنی سیستم

توسعه سیستم و 

 گذاریسیاست
 مدتکوتاه کم

8 
مختلف )جدول، گزارش، نقشه( و در  یهادر سطوح و فرمتها و اطالعات انتشار داده

 تحت وب یبستر اطالعات مکان
 مدتمیان کم توسعه سیستم الزامات فنی سیستم

9 
استانداردها جهت رفع  همه یسازکپارچهیضوابط و استانداردها و روزرسانی تدوین و به

 نواقص و تناقضات و سازگاری با سامانه ملی
 الزامات فنی سیستم

توسعه سیستم و 

 گذاریسیاست
 مدتمیان متوسط

 مدتمیان متوسط توسعه سیستم الزامات فنی سیستم زاتیتجه یریکارگو به شیپا زاتیتجه راتیو تعم ینگهدار ،یبانیپشت یندهایفرآتوسعه  10
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 نوع اقدام داماتگروه اق راهکار نهایی ردیف
درجه تالش 

 موردنیاز
 برنامه زمانی

 و قابل اعتماد قیها و اطالعات دقبرداشت داده منظوربه دیجد یهایو فناور

11 

 یو دسترس نشدهیاطالعات محرمانه و اعتبارسنج استثنایبهدسترسی آزاد به اطالعات 

 یهاو قالب هاتیبه همه اطالعات با استفاده از همه ظرف شدهیبندو سطح یاختصاص

 یگذارانتشار و اشتراک

 الزامات فنی سیستم
توسعه سیستم و 

 گذاریسیاست
 مدتمیان کم

12 

روز با استفاده از های آنالین و بهآوری و انتقال خودکار دادههای جمعتوسعه شبکه

ای و سنجش از های ماهوارهبر ظرفیت تأکیدهای ارتباطی و مخابراتی مدرن با زیرساخت

 دور

 بلندمدت زیاد توسعه سیستم الزامات فنی سیستم

 بلندمدت متوسط توسعه سیستم الزامات فنی سیستم سازی و خودکارسازی همه فرآیندهای سامانه ملییکپارچه 13

14 
و  دهیچیپ یهانقش یموجود در کشور و واگذار یهاییو توانا هاتیاز ظرفاستفاده 

 ی و...(شناسنیزم ،یهواشناس ست،یزطی)مح گرید یبه نهادها یتخصص
 بلندمدت کم گذاریسیاست حکمرانی

 بلندمدت متوسط گذاریسیاست حکمرانی های اختصاصی و منابع مالی پایداربودجه تأمین 15

 بلندمدت زیاد گذاریسیاست حکمرانی سازی ساختاری و قانونیبازنگری قوانین و یکپارچه 16
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 مدت و بلندمدتمدت، میانها و اقدامات دارای اثربخشی بیشتر مشتمل بر سه گام زمانی کوتاهبرنامه؛ دوم یویسنار :3 فصل

 

 سوم فصل

مات دارای سناریوی دوم؛ ربانمه اه و اقدا

مشتمل رب هس گام زمانی 
ارثبخشی بیشتر 

 مدت و بلندمدتمیانمدت، کواته
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 مقدمه 

 یرانمورد استفاده مد یجرا یاتدهه از ظهور آن در ادب یکبه  یکاست که نزد یامر یمشارکت یریتضرورت مد

 سازییادهنام برد. پ توانیرا در کشور م یریتیمد یوهش یناز ا یاما تاکنون کمتر نمونه موفق گذرد،یبخش آب کشور م

 هایچیدگیالزم هستند، با پ یافتگیفاقد توسعه یمدن عهجام هاییرساختکه به لحاظ ز ییدر کشورها یمشارکت یریتمد

 روبرو است.  یافتهاز جوامع توسعه یشترب مراتببه ییهاو چالش

ان یم یده و عمل نماید که بتواند تعامل مناسبیگرد یطراح یاگونهکلی، ساختار مدیریت آب بایستی به طوربه

ت و رشد یفعال یبرا یالزم را از نظر نهاد یهانهیآورده و زم به وجود یو بخش خصوص ی، دولتیعموم یهامشارکت

در  یو سازگار ینظر نهاد از یباالدست یهاو سازمان یتیریمد یهار حوزهیجاد تعامل مناسب با سایفراهم سازد. ا هاآن

ساختار در شرایط فعلی رود. شمار میت آب بهیریک ساختار مناسب در مدی یهایژگی، از ویتیریمد یهایریگجهت

مبتنی بر بخش دولتی )حاکمیتی( است و هیچ جایگاهی برای بخش خصوصی، بخش عمومی کامالً حکمرانی بخش آب 

از این حیث  فعلیو نهادهای مدنی در نظر گرفته نشده است. بنابراین، جنبه مشارکت حکمرانی خوب در ساختار نهادی 

 سازد.دی بوده که مدیریت بخش آب را با مشکل مواجه میهای جدارای ضعف

ارائه شده  -1-3شکل در در سناریوی دوم بخشی آب زیرزمینی رویکرد کلی نقشه راه پیشنهادی احیا و تعادل

شود ساختار مدیریت آب زیرزمینی به سه سطح تقسیم شده است. در ه در این شکل مالحظه میطور کاست. همان

سطح ملی سهم نهادهای حاکمیتی در مدیریت منابع آب زیرزمینی بیشتر در نظر گرفته شده است و در سطح حوضه 

ما وقتی مدیریت منابع آب است. ا و به بخش خصوصی و نهادهای مدنی واگذار شده آبریز این سهم اندکی کاهش یافته

 حاکمیتی واگذار شود.از وظایف به نهادهای مردمی و غیررسد بایستی بخش اعظمی زیرزمینی به سطح دشت می

 
 بخشی منابع آب زیرزمینینقشه راه احیا و تعادل رویکرد کلی 

هن
دا

اه
 ی

کاح
تیم

ی

هن
دا

اه
 ی

کاح
تیم

ی

تیمکاحری  یاهداهن
ی

تیمکاحری  یاهداهن
ی

یلم حطس یلم حطس

زیربآ هضوح حطس زیربآ هضوح حطس

یناتسا حطس یناتسا حطس

تشد حطس تشد حطس
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های قانونی ت ظرفیتافزایش مشارکت در سیستم حکمرانی آب کشور، تقوی منظوردر سناریوی دوم، بهرو از این

الزم است . در این راستا قرار گرفته است موردتوجه زیرزمینیدر مدیریت منابع آب  نفعانمشارکت ذی افزایش جهت

بخش آب،  ربطذیهای اجرایی بازتعریف حدود وظایف )حاکمیتی و غیرحاکمیتی( و اختیارات دستگاه تا نسبت به

ای( و نحوه توزیع وظایف و اختیارات در سطوح های آب منطقهویژه وزارت نیرو )شرکت مدیریت منابع آب و شرکتبه

مدت و بلندمدت مدت، میاناجرای سناریوی دوم در سه گام زمانی کوتاهمختلف حکمرانی آب زیرزمینی اقدام گردد. 

 در نظر گرفته شده است:زیر 

 آغاز فرآیند تغییرات در مدیریت منابع آب زیرزمینی( و یلوتپا یهاا در دشتمدت )اجرکوتاه -

 تغییرات در مدیریت منابع آب زیرزمینیمدت: میان -

 یو قانون یاصالحات ساختارو  یرزمینیمنابع آب ز یریتدر مد ییراتتغ بلندمدت: تکمیل -

مدت و بلندمدت ارائه شده مدت، میاندر سه گام زمانی کوتاه دوم یوسنار یبندبرنامه زمان -1-3جدول در  

 است.
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 مدت و بلندمدتمدت، میانمشتمل بر سه گام زمانی کوتاه ها و اقدامات دارای اثربخشی بیشتربرنامهبندی سناریو دوم، مه زمانبرنا 

 اقدامات ردیف گام
 سال

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

گام اول 

)اقدامات 

 مدت(کوتاه

1 
بخشی )ذیل شورای عالی تشکیل کارگروه احیا و تعادل

 آب(
               

                های نهایی انتخاب دشت پایلوتتعیین شاخص 2

3 
تعیین دشت پایلوت هر استان توسط کارگروه استانی 

 یا شورای حفاظت( آبیکم)سازگاری با 
               

                 های پایلوت توسط کارگروه شورای عالی آبدشت تأیید 4

5 

تعیین شرح وظایف تشکل یا سازمان مدیریت دشت 

های پایلوت توسط کارگروه استانی و تعیین شاخص

 های پایلوت سنجش عملکرد در دشت کمی/کیفی

                 

6 
در سطح هر  کمیسیون مدیریت حوضه آبریزتشکیل 

 شورای عالی آب تأییدحوضه با 
                

7 

انجام فرآیند تشکیل سازمان یا تشکل مدیریت دشت در 

تعیین شاخص کمی/کیفی برای هر  عالوهبهها سایر دشت

 دشت

                 

8 
النظاره به تشکل بها و حقاعطای درآمدهای حاصل از آب

 یا سازمان مدیریت دشت
               

9 
تهیه و انتشار تابلوی منابع و مصارف آب زیرزمینی دشت 

 برداریهای بهرهبا همکاری و مشارکت تشکل
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 اقدامات ردیف گام
 سال

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10 

گذاری آمار و ایجاد سامانه ملی شفافیت و اشتراک

آوری، اطالعات آب زیرزمینی در فاز اول )جمع

 سازی و انتشار آمار و اطالعات موجود(یکپارچه

               

گام دوم 

)اقدامات 

 مدت(میان

1 

تعیین تعرفه آب و پساب به تفکیک حوضه و استان و 

 تأییدبا  کمیسیون مدیریت حوضه آبریزدشت توسط 

 شورای عالی آب

               

2 

گذاری آمار و توسعه سامانه ملی شفافیت و اشتراک

اطالعات آب زیرزمینی در فاز دوم )تکمیل و تدقیق آمار 

و اطالعات موجود، تولید اطالعات جدید متناسب با نیاز 

 نفعان(ذی

               

3 

ها به تشکل دشت واگذاری اختیارات، وظایف و مسئولیت

ای و کارگروه جهت اجرای نقشه راه با نظارت آب منطقه

 استانی

               

4 
الزامات  ها و دستورالعمل در چارچوبسازی پروژهبومی

 هاقانونی توسط تشکل
               

5 
های پایلوت و انتقال تجارب حاصله ارزیابی عملکرد دشت

 بخشیها توسط کارگروه ملی احیا و تعادلبه سایر دشت
               

                تدوین سند پایداری حوضه آبریز 6

7 
ایجاد و استقرار بازار محلی آب توسط تشکل دشت با 

 نظارت مراجع باالتر
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 اقدامات ردیف گام
 سال

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8 
تدوین سند پایداری دشت و پیوست اقتصادی و اجتماعی 

 آن
               

گام سوم 

)اقدامات 

 مدت(بلند

                تشکیل صندوق پایداری آب 1

                بازنگری سند پایداری حوضه آبریز 2

                بازنگری سند پایداری دشت 3

4 

گذاری آمار و توسعه سامانه ملی شفافیت و اشتراک

های سوم )توسعه شبکه اطالعات آب زیرزمینی در فاز

های آنالین و انتشار آوری و انتقال خودکار دادهجمع

 برخط آمار و اطالعات (

               

5 
اصالحات قانونی )تدوین قوانین و مقررات جدید، رفع 

 قانونی و...( خألهای
               

6 

اصالحات ساختاری و نهادی )تغییر ماهیت شرکت 

ای های آب منطقهمدیریت منابع آب ایران و شرکت

 ها به سازمان و...(استان
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 مدت(گام اول )اقدامات کوتاه 

 آب( یعال یشورا یل)ذ یبخشو تعادل یاکارگروه اح یلتشک 

، )فراتر از بخش آب( یحکمران یهدر سطوح عال یرزمینیله آب زأبه مس یلزوم توجه و عزم جدبا توجه به 

ی، بخشو تعادل یاطرح اح یفعل یهاها و دستورالعملنامهجهت اصالح بخش یکاف یاراتاز قدرت و اخت یبرخوردار

 یهابا اهداف نقشه راه در دستگاه یرمغا یاناکارآمد  هاییهجهت اصالح مقررات و رو یکاف یاراتاز قدرت و اخت یبرخوردار

نابع آب زیرزمینی در سطح فرابخشی بخشی متمرکز و تسریع در روند اقدامات احیا و تعادل، و... یآب و کشاورز ییاجرا

های غیردولتی و سازمان ربطذیهای حاکمیتی و اجرایی و حداکثری کلیه دستگاه مؤثرمنظور جلب مشارکت و ملی و به

پیشنهاد بخشی در سراسر کشور، های احیا و تعادلها و برنامهگیری، اجرا و پایش و نظارت بر طرحدر فرآیندهای تصمیم

اصل  یاراتبر اساس اخت یرانوز هیئت یببا تصوزیر نظر شورای عالی آب « بخشیملی احیا و تعادل رگروهکا»شود می

 . گرددتشکیل  یقانون اساس 138 یا 127

های قانونی گیری حداکثری از ظرفیت، نسبت به بهرهربطذیهای این کارگروه موظف است با مشارکت دستگاه

سازی در بخشی )با اولویت پیادهها و اقدامات جهت اجرای نقشه راه احیا و تعادلموجود در راستای تسهیل رویه

ها و مقررات بازدارنده یا مغایر با اهداف طرح در سطوح مختلف و در نامههای پایلوت(، اصالح ضوابط، آییندشت

سازی بسترها و فراهم بخشی در صورت نیازطرح احیا و تعادل یهاها و دستورالعملبخشنامه ؛ اصالحربطذیهای گاهدست

 یاعضا یبترک بخشی مطابق با نقشه راه اقدام نماید.های احیا و تعادلها و برنامهو الزامات موردنیاز جهت تحقق پروژه

 شوند:پیشنهاد می به شرح زیر یبخشو تعادل یااح یکارگروه مل

  مدیریت منابع آب ایران؛شرکت  /یک نفر نماینده وزارت نیرو 

 یک نفر نماینده وزارت جهاد کشاورزی؛ 

 ها، مراتع و آبخیزداری کشور؛یک نفر نماینده سازمان جنگل 

 یک نفر نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ 

 شور؛شناسی و اکتشافات معدنی کیک نفر نماینده سازمان زمین 

 یک نفر نماینده وزارت راه و شهرسازی؛ 

 یک نفر نماینده سازمان هواشناسی کشور؛ 

 یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ 

 یک نفر نماینده وزارت کشور؛ 

  ؛اجتماعی تأمینکار، رفاه و یک نفر نماینده وزارت 

 زیست؛ یک نفر نماینده سازمان حفاظت محیط 

  کشور؛ وبودجهبرنامهیک نفر نماینده سازمان 
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  یک نفر نماینده کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با انتخاب هیئت رئیسه

 عنوان ناظر(؛مجلس )به

  عنوان ناظر(؛)به قوه قضائیهیک نفر نماینده 

  شورای عالی آب؛ أییدتدو نفر از نمایندگان جامعه دانشگاهی کشور به انتخاب کارگروه و 

 شورای عالی آب؛ تأییدنظران مسائل آب کشور به انتخاب کارگروه و دو نفر از صاحب 

 شورای عالی آب. تأییدنهاد مرتبط به انتخاب کارگروه و های مردمدو نفر از اعضای سازمان 

ها و ر دستگاهالزم به ذکر است به تناسب موضوعات مورد بررسی و در صورت لزوم، از نمایندگان سای

گیری در خصوص موضوعات مرتبط، دعوت به عمل جهت شرکت در جلسات کارگروه و تصمیم ربطذی هایوزارتخانه

 خواهد آمد.

شت پا یینها یهاشاخ  تعیین  شت پا یلوت، تعیینانتخاب د س  کارگروه  یلوتد ستان تو هر ا

ــتان ــازگار یاس ــورا یا آبیک با  ی)س ــت تأییدو  حفاظت( یش ــ  کارگروه  یلوتپا یهادش و  یااحتوس

 )ذیل شورای عالی آب( یبخشتعادل

های زیرزمینی در چهارچوب نقشه راه، پیشنهاد بخشی آبهای احیا و تعادلها و برنامهسازی پروژهمنظور پیادهبه

های پایلوت عملیاتی گردیده و سپس نتایج حاصله به های پیشنهادی در تعدادی از دشتشود در گام نخست برنامهمی

، بایستی در این منظور ینبدختلف کشور تعمیم پیدا کند. های مهای آبریز و استانها در سطوح حوضهسایر دشت

ها های مختلف شناسایی شود. این شاخصهای پایلوت به تفکیک استانهایی جهت انتخاب دشتمرحله، شاخص

عنوان الگوی مناسبی جهت مدیریت منابع آب های پایلوت، بهبندی و انتخاب دشتتواند معیار مناسبی برای اولویتمی

بخشی باشد. مطابق نظرات کمیته محترم های کشور، جهت اجرای نقشه راه احیا و تعادلینی برای سایر دشتزیرزم

شده توسط کمیسیون گانه تدوین14های بخشی، شاخصنظارت و راهبری مطالعات تدوین نقشه راه احیا و تعادل

های پایلوت بندی و انتخاب دشتجهت اولویتهای اولیه مناسب عنوان شاخص، به1397بخشی اتاق ایران در سال تعادل

ها باشند. الزم است این شاخصمی -2-3جدول ها به قرار های مختلف انتخاب گردید. این شاخصبه تفکیک استان

 مورد بررسی قرار گرفته و نهایی گردند. یبخشادلو تع یاکارگروه اح توسط
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 گانه انتخاب دشت پایلوت 14های شاخ  

 یبندهنمرر معیا و تتوضیحا
 یفرد  شاخ  انعنو

 (1) ضعیف خیلی (2) ضعیف (3) متوس  (4خوب ) (5) بخو خیلی

 دجوو شتدر د برداریبهره هاینظام

 50از  بیشو  اندفعالو  شتهدا

 عضویتدر آن  بردارانبهرهاز  صددر

 .نددار

 دجوو شتدر د برداریبهره هاینظام

 50 تا 30 بینو  اندفعالو  شتهدا

 عضویتدر آن  بردارانبهرهاز  صددر

 .نددار

 شتدر د برداریبهره هاینظام

 ماا ،اندفعالو  شتهدا دجوو

 بردارانبهره صددر 30از  کمتر

 .شودمی شاملرا 

 شتدر د برداریبهره یهانظام

 اکنونهم لیو ،اندداشته دجوو

 فعالی برداریبهره منظا هیچ

 .اردند دجوو

از  برداریبهره منظا گونههیچ

و  شتهاند دجوو شتدر د قبل

 .اردند

 منظا ضعیتو

 برداریبهره
1 

در  لفعا صنفیو  برانآب هایتشکل

دارد و  دجوو سطحی هایآب زهحو

را  بردارانبهره صددر 50از  بیش

 جهت زمال گیدماو آ گرددمی شامل

را  مینیزیرآب ز مدیریتدر  رحضو

 هستنددارا 

در  لفعا صنفیو  برانآب هایتشکل

دارد و  دجوو سطحی هایآب زهحو

را  بردارانبهره صددر 30از  بیش

 جهت زمال گیدماو آ گرددمی شامل

را  مینیزیرآب ز مدیریتدر  رحضو

 .هستنددارا 

 صنفیو  برانآب هایتشکل

 سطحی هایآب زهحودر  لفعا

 گونههیچ مادارد ا دجوو

 هایآب صخصودر  فعالیتی

 .ندارند مینیزیرز

در  کمشتر فهم یودحد تا

 مدیریت وملز صخصو

 هیچ مادارد. ا دجوو کتیرمشا

( صنفی یاو  برانآب) تشکلی

 لفعاآب  مدیریت صخصودر 

 . نیستو  دهنبو

 به تمایلی ورزانکشا هعمد

 دخواز  کترمشا

 .دهندنمی ننشا

و کت رجه مشادر

د جوو)دم مر یرهمکا

 (هاتشکل

2 

 جهت انبخواز آ هابرداشت هعمد

 دقتصاا. ستا یورزکشا رفمصا

محصولی تکو  یورزکشا منطقه

 .است

 جهت انبخواز آ هابرداشت هعمد

 .ستا صنعتیو  یورزکشا رفمصا

 انبخواز آ هابرداشت هعمد

 ،یورزکشا رفمصا جهت

 حقابهو  ستا بشرو  صنعتی

 .تسا ناچیز زیستمحیط

 جهت انبخواز آ هابرداشت

و  صنعتی ،یورزکشا رفمصا

 هایبخشو  ستا بشر

 تنوسانا به نسبت یدقتصاا

 یحقابهها. اندحساس قلیمیا

 .اندتوجه قابل نیز کوسیستما

 جهت انبخواز آ هابرداشت

و  صنعتی ،یورزکشا رفمصا

 هایبخشو  ستا بشر

 تنوسانا به نسبت یدقتصاا

 بشر. آب اندحساس قلیمیا

 شتدابر به یتوجهقابل جمعیت

و  ستا بستهوا انبخواز آ

 قابل نیز کوسیستما یحقابهها

.اندتوجه

 یبررکا عتنو معد

 آب رفمصا
3 
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 یبندهنمرر معیا و تتوضیحا
 یفرد  شاخ  انعنو

 (1) ضعیف خیلی (2) ضعیف (3) متوس  (4خوب ) (5) بخو خیلی

 متوسطاز  بیشتر نهاسر مددرآ

 دقتصاو ا لشتغاا ،کشوری است

 به بستهوا صددر 40 ودحد منطقه

 متوسط ،ستا یورزکشاآب و 

کشوری  متوسطاز  بیشتر مددرآ

 بخشاز  مددرآ سهم ،است

 صددر 40 یباال یورزکشا

کشوری  متوسط برابر نهاسر مددرآ

 ودحد منطقه دقتصاو ا لشتغاا ،است

 یورزکشاآب و  به بستهوا صددر 50

 متوسط برابر مددرآ متوسط ،ستا

 بخشاز  مددرآ سهم، کشوری است

 صددر 50 یباال یورزکشا

 90از  کمتر نهاسر مددرآ

 ،کشوری است متوسط صددر

 منطقه دقتصاو ا لشتغاا

 به بستهوا صددر 65 ودحد

 متوسط ،ستا یورزکشاآب و 

 صددر 90از  کمتر مددرآ

 سهم، کشوری است متوسط

 یورزکشا بخشاز  مددرآ

 صددر 60 یباال

 70از  کمتر نهاسر مددرآ

 ،کشوری است متوسط صددر

 ودحد منطقه دقتصاو ا لشتغاا

آب و  به بستهوا صددر 80

 مددرآ متوسط ،ستا یورزکشا

 متوسط صددر 70از  کمتر

از  مددرآ سهم، کشوری است

 75 یباال یورزکشا بخش

 صددر

 صددر 50از  کمتر نهاسر مددرآ

و  لشتغاا ،کشوری است متوسط

 به بستهوا کامالً منطقه دقتصاا

 متوسط ،ستا یورزکشاآب و 

 صددر 50از  کمتر مددرآ

 سهم،  کشوری است متوسط

 یباال یورزکشا بخشاز  مددرآ

 است. صددر 50

 یدقتصاا ضعیتو

 منطقه
4 

 بیش جایگزین لشتغاا یابر تمایل

دارد  دجوو بردارانبهره صددر 50از 

و  فیاییاجغر ،قلیمیا هایظرفیتو 

 که ای استگونهبه منطقه یستیرتو

 هایظرفیت نشد لفعا جهت

 رحضو یابر بیتاجذ منطقه لشتغاا

 .دارد دجوو ربسیا خصوصی بخش

از  بیش جایگزین لشتغاا یابر تمایل

دارد و  دجوو بردارانبهره صددر 30

و  فیاییاجغر ،قلیمیا هایظرفیت

 که ای استگونهبه منطقه یستیرتو

 هایظرفیت نشد لفعا جهت

 رحضو یابر بیتاجذ منطقه لشتغاا

 دجوو یودحد تا خصوصی بخش

 .دارد

 جایگزین لشتغاا یابر تمایل

 دجوو بردارانبهرهاز  برخیدر 

 شتد توسعه هایبرنامهدارد، 

 نمکاا که ای استگونهبه نیز

در  جایگزین معیشت دیجاا

 .ستا همافر یودحد تا هیندآ

 جایگزین لشتغاا یابر تمایل

 دجوو بردارانبهرهاز  برخیدر 

آن  هایزیرساخت مادارد ا

 .نیست دموجو وجهچیهبه

 تمایلیو  ستا سنتی یورزکشا

 نمیادر  جایگزین لشتغاا به

 .اردند دجوو ورزانکشا

 5 جایگزین لشتغاا نمکاا

و آب و  یورزکشا ییاجرا انمدیر

در  سیاسی انمدیر همچنین

 با تخصصی ردبرخو صخصو

 صلآب و ا زهحودر  مدیریت

. نظرند هم دممر کترمشا

 هاینظامو  برداریبهره هایتشکل

و آب و  یورزکشا ییاجرا انمدیر

در  سیاسی انمدیر همچنین

 مدیریت با تخصصی ردبرخو صخصو

 دممر کترمشا صلآب و ا زهحودر 

 هایسیاست ستارا یندر ا. نظرند هم

 

و  یورزکشا ییاجرا انمدیر

 انمدیر همچنینآب و 

 ردبرخو صخصودر  سیاسی

آب  زهحو مدیریت با تخصصی

 هم دممر کترمشا صلو ا

 یجد عملی امقدا ماا نظرند

و  یورزکشا ییاجرا انمدیر

 تمشکال حل یستاآب در را

 عملی امقدا ماا همنظرندآب 

 رتصو صخصو یندر ا

 جلبو  پذیردنمی

 حددر  میدمر هایمشارکت

و آب  یورزکشا ییاجرا انمدیر

و  نیستند راستاهم با یکدیگر

 زمال هنگیزآب ا بخش انمدیر

در . ندارند رموا دپیشبر یابر

 هایمشارکت جلب یستارا

 رتصو زمال امقدا میدمر

و  کترمشا جهدر

و  مندیعالقه

 ینمسئول یتعهدپذیر

 (لت)دو ربطذی

6 
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 یبندهنمرر معیا و تتوضیحا
 یفرد  شاخ  انعنو

 (1) ضعیف خیلی (2) ضعیف (3) متوس  (4خوب ) (5) بخو خیلی

 یهانگاو ار اندفعال برداریبهره

 کتطلبیرمشا صخصودر  لتیدو

 منجاا مناسبی تمااقدا هاآن

 .دهندمی

 اًمستمر تجلساو  هشد ضعو خوبی

 .گرددمی اربرگز

 نگرفته رتصو صخصو یندر ا

 .ستا

 ستا حمطر کلی هایسیاست

در  سیاسی انمدیر ضمندر 

 تخالامدآب  تمدیر زهحو

 .نددار یجد

در  سیاسی انمدیرو  گیردنمی

 تخالامدآب  مدیریت زهحو

 .نددار یربسیا

ل منطقه فعادر بخش خصوصی 

در  ایمالحظهقابلحجم و ست ا

آب بخش  مدیریتیو یند مالی آفر

 .داردنقش 

ر جهت حضوزم ال هایزیرساخت

بخش ، ستاهم ابخش خصوصی فر

ما ه اشدل منطقه فعادر خصوصی 

ده و کوچک بوارد حد مودر تنها 

 گیر نیستافر

 رحضو جهت خصوصی بخش

 کترمشاو  گذاریسرمایهدر 

دارد و  تمایل مدیریتدر 

 جهت زمال هایزیرساخت

 با خصوصی بخش رحضو

 قابل زمال یهایارسیاستگذ

 .ستا نشد همافر

 صخصودر  لیهاو یسیهاربر

 خصوصی بخش رحضو

 عموضو ینا عمالً ماا شدهانجام

 بخشو  شتهاند متولی

 مندیعالقه نیز خصوصی

 .ستا شتهاند رحضو جهت

 صخصودر  سیربر گونههیچ

 منجاا خصوصی بخش رحضو

در  خصوصی بخشو  هنشد

 .نیست لفعا منطقه

و  کترمشا جهدر

و  مندیعالقه

 مسئولین یتعهدپذیر

 بخش) ربطذی

 (خصوصی
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از  عما مناسب هایزیرساخت کثرا

 بهآب  حجمی تحویل سامانه

 نوین هایشبکه ن،کنندگافمصر

 غالبدارد و  دجوو ... و یربیاآ

 دهستفاا هاآناز  بردارانبهره

 .کنندمی

 دجوو شتدر د هایییرساختز

 60 تا 30 بینو  اندفعالو  شتهدا

 شاملرا  بردارانبهرهاز  صددر

 شود.می

 دجوو شتدر د هایییرساختز

از  کمتر ماا ،اندفعالو  شتهدا

را  بردارانبهره صددر 30

 .شودمی شامل

 دجوو شتدر د هایییرساختز

 هیچ اکنونهم لیو ،اندداشته

 .اردند دجوو فعالی یرساختز

از مناسب یرساخت ز گونههیچ

و شته اندد جوو شتدر دقبل 

 د.ارند

وجود زیرساخت مناسب 

)تحویل حجمی، ابزار 

، تأسیساتگیری، اندازه

های نوین آبیاری، شبکه

 تجربه الگوی کشت و...(
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 140از بیش آب یی راکاو  یورهبهر

یش بیش افزر و اصد متوسط کشودر

 یصددر 70از 

 عملیت مااقداز ا متأثر یورهبهر

تا  110بین آب یی راکاو  یورهبهر

یش افزر و اصد متوسط کشودر 140

از  متأثر یورهبهر یصددر 70تا  50

 عملیت مااقدا

بین آب یی راکاو  یورهبهر

صد متوسط در 110تا  90

 50تا  30یش افزر و اکشو

از  متأثر یورهبهر یصددر

 عملیت مااقدا

 60بین آب یی راکاو  یورهبهر

ر و صد متوسط کشودر 90تا 

 یصددر 30تا  10یش افزا

ت مااقداز ا متأثر یورهبهر

 عملی

از کمتر آب یی راکاو  یورهبهر

ر و صد متوسط کشودر 60

 گرفتهرتعملی صوت مااقدا

ده بوار ثرگذاصد در 10از کمتر 

 .ستا

آب یی راکاو  یورهبهر

و عملی ت مااقدا)

 (شتدتی ذاپتانسیل 
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 یبندهنمرر معیا و تتوضیحا
 یفرد  شاخ  انعنو

 (1) ضعیف خیلی (2) ضعیف (3) متوس  (4خوب ) (5) بخو خیلی

قبیل از یگر آب دمنابع د جوو

 هایفاضالبه تصفیه شد هایپساب

سطحی  هایآوری آبجمع، یشهر

 یامینی برزیرز هایآباز غیر ... و

از بیش ان بخواز آشت داتلفیق با بر

 مصرفیان آب میز صددر 50

 هایآباز یگر غیر آب دمنابع د جوو

از شت داتلفیق با بر یامینی برزیرز

ان صد میزدر 50تا  30بین ان بخوآ

 مصرفیآب 

از یگر غیر آب دمنابع د جوو

 یامینی برزیرز هایآب

ان بخواز آشت داتلفیق با بر

ان صد میزدر 30تا  10بین 

 مصرفیآب 

قبیل از یگر آب دمنابع د جوو

 هایآباز غیر  ...وخانه رود

تلفیق با  یامینی برزیرز

 10حد ان در بخواز آشت دابر

 مصرفیان آب صد میزدر

از غیر آب هر منبع د جوم وعد

تلفیق با  یامینی برزیرز هایآب

 انبخواز آشت دابر

تلفیقی ده ستفان امکاا

و سطحی  هایآباز 

 مینیزیرز
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مینی زیرز هایآبفت ساالنه سطح ا

 متر 0.3از کمتر 

مینی زیرز هایآبفت ساالنه سطح ا

 متر 0.5تا  0.3بین 

 هایآبفت ساالنه سطح ا

 0.7تا  0.5مینی بین زیرز

 متر

 هایآبفت ساالنه سطح ا

 متر 1.5تا  0.7مینی بین زیرز

 هایآبفت ساالنه سطح ا

 متر1.5از مینی بیش زیرز

 درنسبی  یارپاید

، فتت اشد) هاسفره

 (شتداضافه براحجم 
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ت ضارتعاه بالقوو بالفعل د جوم وعد

 جتماعیا

ت ضارتعاه بالقوو بالفعل د جوم وعد

 دهگسترحد در  جتماعیا

ه بالقوو بالفعل د جوم وعد

حد در جتماعی ا تضارتعا

 ودمحد

ت ضارتعاه بالقوو بالفعل د جوو

 دهحد گستر درجتماعی ا

ت ضارتعاه بالقوو بالفعل د جوو

 دهگسترر حد بسیا درجتماعی ا
 12 جتماعیت اضارتعا

 هایزمینمتوسط مالکیت 

 رهکتا 15از  بیشتر، یورزکشا

، یورزکشا هایزمینمتوسط مالکیت 

 رهکتا 15 -10 بین

 هایزمینمتوسط مالکیت 

 10 -5 بین ،یورزکشا

 رهکتا

 هایزمینمتوسط مالکیت 

 رهکتا 5 -2 بین، یورزکشا

 هایزمینمتوسط مالکیت 

 رهکتا 2، یورزکشا
 13 مینزنه اسرازه ندا

 هابرداشتیا حجم و  هاچاهاد تعد

کمتر ان بخون آمخز یکسرل و معقو

ن مخز یصد کل کسردر 20از 

ن مخز یکسر اصوالًیا و ست ن استاا

 .ستاصفر 

کم  هابرداشتیا حجم و  هاچاهاد تعد

تا  20ود حدان بخون آمخز یکسرو 

ن ستان امخز یکسر صد کلدر 40

 .ستا

یا حجم و  هاچاهاد تعد

 یکسرو متوسط  هابرداشت

تا  40ود حدان بخون آمخز

ن مخز یصد کل کسردر 60

 .ستن استاا

یا حجم و  هاچاهاد تعد

و مالحظه  قابل هابرداشت

ود حدان بخون آمخز یکسر

 یصد کل کسردر 80 تا 60

 .ستن استان امخز

یا حجم و  هاچاهاد تعد

ن مخز یکسرد و یاز هابرداشت

صد کل در 80از بیش ان بخوآ

 .ستن استان امخز یکسر

 یکسرو  هاچاهاد تعد

 انبخون آمخز
14 
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های پایلوت توجه به این نکته بندی دشتگردد، در انتخاب و اولویتطور که در جدول فوق مالحظه میهمان

های کمی )نظیر افت تراز آب زیرزمینی یا بحرانی بودن وضعیت دشت و منفی بودن شاخص صرفاًضروری است که 

کند و در انتخاب های پایلوت کفایت نمیعنوان یکی از محدودهبرای انتخاب دشت بهها و...(، کسری مخازن آبخوان

 ای از عوامل فنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... توجه گردد.باید به مجموعه حتماً های پایلوت دشت

های بین دستگاه آنچه در انتخاب دشت پایلوت در هر استان حائز اهمیت است، لزوم ایجاد وفاق و هماهنگی

بر انتخاب دشت  هاآنزیست و...( و اجماع محیط اداره کلای، سازمان جهاد کشاورزی، )شرکت آب منطقه ربطذی

باشد. ضروری است در انتخاب دشت پایلوت، شرایط اجتماعی بخشی میسازی نقشه راه احیا و تعادلموردنظر جهت پیاده

اظت منابع آب دشت، برای مشارکت در مدیریت و حف هاآنبردار و تمایل بهرهمنطقه، میزان آمادگی و انسجام جامعه 

جدی  موردتوجههای فرهنگی و... نیز ، ویژگیضعیت منابع آب )سطحی و زیرزمینی(، شرایط سیاسی، وشرایط اقتصادی

هر استان از طریق ، بخشیشود در مرحله نخست اجرای نقشه راه احیا و تعادلقرار گیرد. با این تحلیل، پیشنهاد می

بندی و انتخاب آبی استان، نسبت به اولویتبررسی و حصول توافق در شورای حفاظت منابع آب/ کارگروه سازگاری با کم

پس از انتخاب . مربوطه جهت بررسی و تصویب، اقدام نماید کمیسیون مدیریت حوضه آبریزدشت پایلوت و معرفی آن به 

مورد بررسی قرار  یبخشو تعادل یاکارگروه اح ها توسطی استانی الزم است این دشتهاهای پایلوت در کارگروهدشت

 باشد:صورت زیر میبه یلوتانتخاب دشت پا یندفرآبرسد.  تأییدگرفته و به 

 یآببا کم یموردنظر در کارگروه سازگار یارهایها و معها بر اساس شاخصدشت بندییتو اولو یبررس -

 حفاظت منابع آب استان  یشورا یا

 آب  یعال یو اعالم آن به شورا یلوتدشت پا انتخاب -

آب و ابالغ  یعال یشورا یلذ یرزمینیمنابع آب ز یبخشو تعادل یااح یدر کارگروه مل یبو تصو بررسی -

 نقشه راه یاجرا یندجهت شروع فرآ یبه کارگروه استان

ها و اقدامات در برنامه یجهت اجرا یلوتدشت پاموردنظر در  یبردارنقشه راه به تشکل بهره ابالغ -

 و... یچارچوب الزامات قانون

شکل  یفشرح وظا تعیین  شت پا یریتسازمان مد یات ستان یلوتد س  کارگروه ا  یینو تع یتو

  یلوتپا یهاسنجش عملکرد در دشت یفیک/یکم یهاشاخ 

 یتصالح یهاول تأییدو  ینسبت به بررس یداستان با یآببا کم یکارگروه سازگار/حفاظت منابع آب یشورا

سازمان  یاعنوان تشکل الزم، به یقانون یاراتو اخت یطدشت با شرا یریتمد یهاها/ سازمانتشکل یجادا یانمتقاض

دشت  یداریسند پا یبو تصو یبررس یفهوظ ین،. همچنایددر هر دشت، اقدام نم یرزمینیمنابع آب ز یریتمسئول مد

 یهارا بر عهده خواهد داشت. نظارت بر عملکرد تشکل یزحوضه آبر یریتبه سازمان مد یجائه نتاو ار یدر سطح استان

و  یو بررس یزحوضه آبر یسیوناستان مربوطه و ارائه گزارش به کم یاشرکت آب منطقه یقدشت از طر یبرداربهره
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حفاظت منابع آب و کارگروه  یراشو یفوظا یگراز د ی،ها در سطح استانها و برنامهدر خصوص طرح یمتصم اذاتخ

 .باشدیاستان م یآببا کم یسازگار

کارگروه استانی سازگاری توسط  هاآنسازمان مدیریت دشت بایستی شرح وظایف /پس از ایجاد تشکلهمچنین 

های کمی یا کیفی سنجش و ارزیابی آبی/شورای حفاظت از منابع آب استان تعیین گردد و ضمن تبیین شاخصبا کم

گرفته و عملکرد سازمان مدیریت دشت صورت/فرآیند تحویل دشت به تشکلسازمان مدیریت دشت /عملکرد تشکل

و با رصد وضعیت تابلوی منابع و مصارف دشت و وضعیت  ارزیابی گردد صورت مداومبه یکارگروه استانتوسط  هاآن

 ترسیم گردد. یکارگروه استانشده، راهبردهای مقتضی توسط های تبیینشاخص

 آب یعال یشورا تأییددر سطح هر حوضه با  کمیسیون مدیریت حوضه آبریز تشکیل 

 کمیسیون مدیریت حوضه آبریز -1-4-2-3

پیوسته منابع آب هممدیریت به و داری دشت و انطباق آن با اصول پایداریبررسی و تصویب سند پای منظوربه

پیوستگی همتجدیدشوندگی و به ظرفیت منابع آب، کیفی و کمی پیوستگیهمبه رعایت ویژهحوضه آبریز، به در مقیاس

بخشی در سطح مدیریت نفعان و ایجاد وفاق و رفع تعارضات بینذی مؤثرمنابع آب سطحی و زیرزمینی، مشارکت 

 . شوندهای حوضه آبریز تشکیل کمیسیونالزم است حوضه آبریز، 

 بندییتاولو ی،بررس ؛منابع آب در سطح استان و دشت یفیو ک یکم یریتنظارت بر مد از وظایف این کمیسیون

استان و  یکساالنه به تفک یلحجم آب قابل تحو ؛ تعیینبر منابع آب تأثیرگذارتوسعه  یهاطرح یاها برنامه یبو تصو

و  یعموم یآگاه ؛ افزایشاستان و دشت یکبه تفک یزتعرفه آب و پساب در هر منطقه از حوضه آبر ؛ تعییندشت

 یو محل یاستان ینو حل اختالفات ب یانسجام و هماهنگ یز؛ ایجاددر سطح حوضه آبر نفعانیذ یو توانمندساز یتخصص

 یزگزارش عملکرد ساالنه حوضه آبر یز؛ و ارائهحوضه آبر یداریسند پا یو نظارت بر اجرا یز؛ تدویندر سطح حوضه آبر

 باشد.می به سطوح باالتر

وظیفه بررسی و تصویب سند پایداری دشت با این کمیسیون فرابخشی خواهد بود. همچنین، وظیفه تخصیص 

زیست، کشاورزی، صنعت و سایر موارد، با لحاظ شرایط آب برای مصارف شرب، محیطبرداری از منابع و اجازه بهره

های آبریز )به پیشنهاد قبول برای مصارف مختلف و با توجه به شرایط پایدارسازی حوضهاقلیمی، حدود اطمینان قابل

های مربوط به آب و پساب فهباشد. عالوه بر این، وظیفه تعیین تعرمی کمیسیون مدیریت حوضه آبریزوزارت نیرو( با 

ارزش اقتصادی  بر اساسشده توسط شورای عالی آب و و الزامات تعیین برای مصارف مختلف در هر استان مطابق شرایط

آب متناسب با شرایط طبیعی، اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی هر منطقه از حوضه آبریز، بر عهده این کمیسیون خواهد 

ها و بسترهای الزم جهت افزایش آگاهی عمومی و تخصصی و توانمندسازی ظرفیت بود. این کمیسیون موظف است

نفعان در سطح حوضه آبریز را به کار گیرد. همچنین، سند پایداری حوضه آبریز با مشارکت اعضای کمیسیون حوضه ذی



 

44 

موظف است عملکرد  کمیسیون مدیریت حوضه آبریزتر ابالغ خواهد شد. تدوین گردیده و جهت اجرا به سطوح پایین

 ای )ساالنه( به شورای عالی آب گزارش نماید.صورت دورهخود را به

 سازمان مدیریت حوضه آبریز -2-4-2-3

و استقرار رویکرد مدیریت حوضه آبریز، در هر حوضه متناسب با  بخش آب دیجد یساختار سازمانبا توجه به 

یل وزارت نیرو )شرکت مدیریت منابع آب ایران(، ذ سازمان مدیریت حوضه آبریزهای حوضه آبریز، تشکیالت کمیسیون

 کمیسیون مدیریت حوضه آبریزتشکیل خواهد شد. این سازمان وظیفه پایش، نظارت و ارائه گزارش عملکرد تصمیمات 

بردار و های بهرهها یا سازمانبر عهده دارد. همچنین، نظارت بر نحوه عملکرد تشکلرا و سایر امور محوله در بخش آب 

 باشد.بر عهده این سازمان می ،سازی سند پایداری دشت در سطح حوضه آبریزرت بر اجرا و پیادهنظا

ساختار احیا و  بازوی اجراییعنوان ها )و سازمان آب و برق خوزستان( بهای استانهای آب منطقهشرکت

بردار محلی و سطوح های بهرهها / سازمانها عمل نموده و نقش حلقه واسط بین تشکلبخشی در سطح استانتعادل

باالتر ساختار اعم از سازمان یا کمیسیون مدیریت حوضه آبریز و کارگروه شورای عالی آب را ایفا خواهند نمود. 

تشکل/ سازمان مدیریت  ها و اطالعات موردنیازداده تأمین و پشتیبانی فنیحمایت و  عالوه برای های آب منطقهشرکت

وظایفی نظیر  ی،ها و اقدامات با الزامات قانونبرنامه یرتو عدم مغا یبرداربهره یهابر عملکرد تشکل نظارت و دشت

کیفی منابع آب و های پیزومتری، همکاری با تشکل/ سازمان مدیریت دشت در حفاظت کمی و حفاری و تجهیز چاه

 دار خواهند بود. برخورد با تخلفات آبی در سطح دشت و اعمال وظایف حاکمیتی از سوی وزارت نیرو را عهده

سا یریتتشکل مد یاسازمان  یلتشک یندفرآ انجام  شاخ   یینتع عالوهبهها دشت یردشت در 

 هر دشت یبرا یفیک/یکم

بخشی به شورای حفاظت منابع آب/کارگروه روه ملی احیا و تعادلها، کارگها/سازمانمنظور ایجاد این تشکلبه

نماید تا طی فرآیندی که در ها اعالم میای استانهای آب منطقهآبی و همچنین شرکتاستانی سازگاری با کم

های زیرزمینی را تشریح بخشی آب( تبیین شده است مسائل موجود جهت تعادل1398دستورالعمل مدیریت مشارکتی )

الزم به ذکر است که در رابطه با داوطلبین های موجود و افراد داوطلب درخواست همکاری نمایند. نموده و از تشکل

 به قرار ذیل خواهد بود: هاآنهای احراز صالحیت ها برخی از شاخصایجاد این تشکل

 بردار همان منطقه باشند.از جامعه بهره بایستی حتماً  افراد منتخب .1

)نظیر مالکیت  جرائمافراد منتخب بایستی دارای حسن شهرت بوده و فاقد سوءپیشینه و سابقه تخلفات و  .2

  شکنی و برداشت غیرمجاز آب زیرزمینی و...( باشند.برداری، کفچاه فاقد پروانه بهره

رچوب ای موظف است در چهابرداری دشت، شرکت آب منطقهپس از تشکیل و استقرار تشکل/سازمان بهره

غیرحاکمیتی مدیریت های شده توسط کارگروه شورای عالی آب، کلیه اختیارات و مسئولیتمصوبات و الزامات تعیین

 منابع آب را به تشکل/ سازمان مذکور واگذار نماید. 
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های شناسی و شاخصاساس روش تشکل/ سازمان مدیریت دشت وظیفه تدوین سند پایداری دشت را بر

بخشی ذیل شورای عالی آب، بر عهده خواهد داشت. همچنین، وظیفه ارگروه احیا و تعادلعملکردی مصوب در ک

های مصوب در قالب سند پایداری دشت که توسط خود این تشکل/ سازمان تهیه و به تصویب سازی و اجرای برنامهپیاده

 رسد، را بر عهده خواهد داشت.کمیسیون مدیریت حوضه آبریز می

 مکاریه؛ ساالنه یلمصرف بر اساس آب قابل تحو یزانکنترل م؛ منابع آب دشت یفیو ک یو حفاظت کم یریتمد

از بروز  یریو جلوگ ییاشناس ی؛ کنترل،بردارفاقد پروانه بهره یهاچاه یفتکل ییندر بحث تع یابا شرکت آب منطقه

آب و  یهافهتعر یینتع ینهزم در یشنهادپ یی؛ ارائهقضا یو نهادها یابا شرکت آب منطقه یدر همکار یتخلفات آب

 یهاپروژه یاجرا یهاضوابط و دستورالعمل ها،یهاصالح رو ینهدر زم یشنهادپ یز؛ ارائهحوضه آبر یسیونپساب به کم

برداران و ارائه عملکرد بهره یابیها و ارزبرداشت ؛ سنجشو مقررات یناصالح قوان ینهدر زم یشنهادپ ی؛ ارائهبخشتعادل

ها و نصب و حفر چاه دهییرمجاز؛ سامانکاهش و حذف مصارف غ هاییاستاعمال س؛ گزارش عملکرد به سطوح باالتر

 ی؛حفار یهادستگاه یدهو سامان ؛ کنترلمنابع آب در سطح دشت یبردارو کنترل بهره یو بازرس ؛ گشتکنتورها یشپا

حفر چاه  ؛ و پیشنهادتخبکشت من یالگو یبر اجرا ؛ نظارتبردارانبه بهره یرسانعو اطال بخشییآگاه آموزش،

ز وظایف این تشکل ا منصوبه یزاتو تجه یزومترهاها، پآمار و اطالعات و حفاظت از چاه یقتدق یبرا یدجد یزومتریپ

 باشد.می

های عملکردی ابی به شاخصشکل/ سازمان مدیریت دشت که در اجرای سند پایداری دشت و دستیت -1توضیح 

ها و امتیازاتی که در چهارچوب قانون تواند از مشوقشده از سوی کارگروه شورای عالی آب موفق عمل نماید، میتعیین

ها و مند گردد. دریافت تخفیف در خرید نهادهبینی شده است، بهرهو به موجب مصوبات کارگروه شورای عالی آب پیش

م، اولویت در اخذ تسهیالت رزی، باالترین ارقام تخفیف بیمه کشاورزی، بخشودگی یا کاهش جرائآالت کشاواجاره ماشین

مند بهره هاآنتوانند از ها خواهد بود که اعضای تشکل/ سازمان مذکور میاین مشوق ازجملهقیمت کشاورزی و... ارزان

 شوند. 

تشکل/ سازمان مدیریت دشت موظف است برنامه فنی و مالی خود را ارائه نماید تا با توجه به شرایط  -2توضیح 

برداران اقدام نموده و بخشی های مربوط به آب و پساب از بهرههای مورد نیاز آن، نسبت به اخذ تعرفههر دشت و برنامه

های جاری هزینه تأمینمان مدیریت دشت قرار دهند تا جهت های اخذ شده را در اختیار تشکل/سازاز مبلغ تعرفه

های ایجاد معیشت جایگزین به مصرف برسد سازی سند پایداری دشت و برنامهتشکل/سازمان، اقدامات مربوط به پیاده

 کمیسیون مدیریت حوضه آبریزحوضه آبریز، در اختیار « 1صندوق پایداری آب»و مابقی آن از طریق واریز به حساب 

 گیرد تا در راستای اجرای سند پایداری حوضه آبریز به مصرف برسد.مربوطه قرار می

                                                      
 ارائه شده است. -3-4-1باشد و توضیحات مربوط به آن در بند تشکیل صندوق پایداری آب در زمره اقدامات بلندمدت می 1
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و  تهیه؛ دشت یریتسازمان مد یاالنظاره به تشکل بها و حقحاصل از آب یدرآمدها اعطایتوضیحات مربوط به 

 یسامانه مل ایجادو  یبرداربهره یهاو مشارکت تشکل یدشت با همکار یرزمینیمنابع و مصارف آب ز یانتشار تابلو

و انتشار آمار و اطالعات  سازییکپارچه ی،آوردر فاز اول )جمع یرزمینیآمار و اطالعات آب ز یگذارو اشتراک یتشفاف

 ارائه شده است. -6-2و  -5-2،-4-2در بندهای  ترپیش موجود(
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 مدتگام دوم، اقدامات میان 

س   ی ساب به تفکتعرفه آب و پ یینتع  شت تو ستان و د ضه و ا ضه حو سیون مدیریت حو کمی

 آب یعال یشورا تأییدبا  آبریز

دارد. در صورت  یعتوز هاییرساختتوسعه آب و ز یاتعمل یبرا یجد یامدهایآب، پ یینپا گذارییمتق

امر منجر  ینخود نخواهند بود و ا هایینهدهنده خدمات آب، قادر به پوشش هزارائه یهاآب، شرکت یینپا گذارییمتق

 ینو... خواهد شد. همچن یجزئ هایینهبه پرداخت هز ایلعدم تم یف،آب، خدمات ضع تأسیساتنامناسب  یبه نگهدار

 یحکمران یاصل یهااز موضوع یکی کهییاست. از آنجا ارزشیرا به دنبال دارد که آب ب یامپ ینآب ا یینپا گذارییمتق

ها، اختیرسز مؤثر یاحداث و نگهدار هاییرمجموعهبر ز یرآب با تأث یینپا گذارییمتاست، ق یربخشو اث کاراییخوب، 

 متأثررا  یو اثربخش کارایی تواندیاز منابع آب م یدارآب و حفاظت پا یمل یاستتلفات آب، پوشش خدمات، اهداف س

 سازد.

گذاری آب و پساب واقعی گردد. این زم است قیمتمدت نقشه راه پیشنهادی الهای میاندر اولین اقدام از برنامه

  شورای عالی آب صورت خواهد گرفت. تأییدبه تفکیک حوضه آبریز و با  یزحوضه آبر یریتمد یسیونکمامر با پیشنهاد 

سئول یفوظا یارات،اخت واگذاری  شت جهت اجرا هایتو م شکل د شه راه با نظارت آب  یبه ت نق

 یو کارگروه استان یامنطقه

در  یاآب منطقه یهاشرکت یفنقش و شرح وظاالزم است  های مدیریت دشت،ها/سازمانپس از ایجاد تشکل

 یجتدربهگردد و  بازتعریف برداران در سطح دشتبهره یهابه تشکل هاآن یفو وظا یاراتاز اخت یبخش یضتفو یراستا

ای های آب منطقهاز واگذاری اختیارات نقش شرکت واگذار گردد. پس سازمان/به تشکل هایتو مسئول یفوظا یارات،اخت

 ها خواهد بود.ف محوله به تشکلیدر حد نظارت بر اجرای وظا

نامه ارائه گزارش عملکرد ساالنه بخشی دستورالعمل و شیوههمچنین الزم است توسط کارگروه ملی احیا و تعادل

 ها ابالغ گردد.سازمان مدیریت دشت تدوین و به استان/تشکل

 هاتوس  تشکل یالزامات قانون ها و دستورالعمل در چارچوبپروژه سازیبومی 

بخشی، ابالغ شناسی طرح احیا و تعادلشده توسط ذینفعان در مطالعات آسیبیکی از مشکالت مطرح

در نظر گرفتن شرایط متفاوت منابع آب زیرزمینی، اجتماعی، بدون اجرا در کل کشور برای  یکسانهای دستورالعمل

 یالزامات قانون ها و دستورالعمل در چارچوبپروژه سازییبوموهوایی هر دشت بوده است. بر این اساس اقتصادی و آب

 رسد. ضروری به نظر می هاتوسط تشکل

نجام شده و پس از بررسی و تصویب در های مدیریت دشت اها/سازمانگردد این امر توسط تشکلپیشنهاد می

 آبی/شورای حفاظت از منابع آب استان، عملیاتی گردد.کارگروه سازگاری با کم
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سا یلوتپا یهاعملکرد دشت ارزیابی  صله به   یها توس  کارگروه ملدشت یرو انتقال تجارب حا

 یبخشو تعادل یااح

مدیریت خصوص چگونگی ها در تشکلساالنه ملکرد عالزم است های پایلوت، پس از اجرای نقشه راه در دشت

شود. کارگروه ملی ارائه میی بخشو تعادل یااح یکارگروه ملبه توسط کارگروه استانی  و بهبود شرایط آبخوان، دشت

ها و بررسی نتایج اجرای نقشه ضمن شناسایی نقاط ضعف و چالش دریافتیهای بخشی با بررسی گزارشاحیا و تعادل

 تعمیمهای الزم جهت سازی، زمینهپیشنهادی ارائه اصالحات و تغییرات الزم در نقشه راهو  های پایلوتدشتراه در 

 هادشت یربرداران ساموفق به بهره یو ارائه الگوها یلوتپا یهانقشه راه در دشت سازییادهحاصل از پ یاتو تجرب یجنتا

 را صورت خواهد داد.

 یزحوضه آبر یداریسند پا تدوین 

بخشی، رفع تعارضات شناسی طرح احیا و تعادلبا توجه به فهرست علت و معلولی مستخرج از مطالعات آسیب

عنوان یکی از مسائل ها، بهها و برنامهعدم هماهنگی بین دستگاهی و فقدان همگرایی در سیاست و نگریناشی از بخشی

نگر در یی شده است. فقدان رویکرد کالن و جامعبخشی شناساهای اصلی عدم تحقق اهداف احیا و تعادلو چالش

که طوریبههای متفاوت و اهداف ناهمگرا یکی از علل اصلی بروز این معضالت است؛ مواجهه با مسائل و مشکالت، منطق

عنوان یک سند باالدستی شفافیت و صراحت الزم را در ترسیم خطوط و های توسعه کشور که باید بهحتی در برنامه

گردد که شاید ها مشاهده میتناقضاتی در اهداف و برنامه بعضاً های مختلف داشته باشد، های توسعه بخشیریگجهت

عنوان متولی حفظ و حراست های توسعه کشور در بخش آب بهوجود تناقضات جدی در اهداف و برنامه هاآنبارزترین 

 منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور باشد.  کنندهترین مصرفعنوان بزرگاز منابع آب و بخش کشاورزی به

 ییو همسو ینبوده و در عدم هماهنگ یآب و کشاورز یهاتنها محدود به تعارضات بخشمشکالت یاد شده 

مشاهده  شیکماب زیبا بخش آب ن یعیو منابع طب ستیزطیخدمات، مح ،یصنعت، شهرساز ،یانرژ ازجملهها بخش ریسا

 منابع آب افزوده است. یفیو ک یمشکالت کم یدگیچیامر بر پ نیکه ا شودیم

ابالغ گردیده نیز  1401بند در شهریورماه  26سرفصل و  7های کلی برنامه هفتم توسعه کشور که در سیاست

بر  تأکیداند. ای جز شکست نداشتههای توسعه قبلی است که در عمل ناموفق بوده و نتیجهتکرار همان رویکرد برنامه

که این بار « خودکفایی غذایی»درصد کاالهای اساسی و اقالم غذایی در داخل و تبیین مجدد رویکرد  90تولید حداقل 

مطرح شده است نشان « امنیت غذایی»ترین تغییری و با همان اهداف و دستور کارها تحت عنوان هم بدون کوچک

 اند.ته نگرفتهکشور هیچ درسی از خطاها و اشتباهات گذش گذارانسیاستدهد که مسئوالن و می

حل ساختاری جهت عنوان یک راهبخشی ذیل شورای عالی آب بهدر این راستا، ایجاد کارگروه ملی احیا و تعادل

عنوان در حوزه منابع آب زیرزمینی، به ربطذیهای نهادهای ها و برنامهراستایی سیاستسازی، ایجاد وفاق و همهماهنگ

های حوضه آبریز در سطح حوضه و شوراهای است. همچنین، تشکیل کمیسیون نیاز اقدامات، پیشنهاد گردیدهپیش
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عنوان نهادهایی فرابخشی جهت رفع تعارضات آبی در سطح استان بههای سازگاری با کمحفاظت منابع آب/ کارگروه

تدوین سند موجود و ایجاد وفاق و همگرایی در سطوح بعدی حکمرانی آب پیشنهاد شده است. عالوه بر این موارد، 

های فرابخشی حوضه در سطح کمیسیون با ن رش آمایشی و مبتنی بر رویکرد مشارکتی حوضه آبریزپایداری 

 گردد.های موجود پیشنهاد میحل محتوایی در جهت رفع مسائل و چالشعنوان یک راهآبریز نیز به

مدخالن اصلی بخش آب ان و ذینفععنوان یک نهاد فرابخشی متشکل از ذیکمیسیون مدیریت حوضه آبریز به

ز یآبر یهادر حوضه داریپا طیشرامنظور ایجاد های اجرایی و حاکمیتی و نمایندگان بخش غیردولتی، بهاعم از دستگاه

و  یمنابع آب سطح یوستگیهم پو به یدشوندگیتجد تیمنابع آب، ظرف یفیو ک یکم یوستگیهم پت بهیبا رعا

نسبت به  کالن، یهاو برنامه هااستیس نیبا تدو م،یاقل رییتغ طیو با لحاظ شرا یستیزطیمح یداریو پا ینیرزمیز

مخازن  یو جبران کسر یمنف النیها، توقف بها و تاالبرودخانه یایمنابع و مصارف آب، حفاظت و اح متعادل نمودن

 ،یاساس یازهاین تأمینبا هدف  زیآبر یهانوع مصرف در حوضه رییتغ یریگو در صورت لزوم جهت ینیرزمیز یهاآب

 خواهد نمود.  اقدام

در راستای تحقق اهداف فوق، کمیسیون مدیریت حوضه آبریز نسبت به تدوین سند پایداری حوضه آبریز با 

 نماید:محورهای زیر اقدام می

 های مختلف؛های توسعه در حوضه آبریز به تفکیک بخشگیریها و جهتتعیین سیاست -

 امنیت آبی و غذایی؛ توأمان تأمینای تعیین سازوکاره -

 های مختلف؛بر منابع آب به تفکیک بخش تأثیرگذارهای توسعه ها و برنامهاولویت و تعیین طرح -

 ریزی سطحی و زیرزمینی و مقدار ظرفیت آب قابل تحویل ساالنه؛تعیین حجم آب قابل برنامه -

 گذاری بخش غیردولتی؛و جلب سرمایهمنابع مالی  تأمینهای مناسب جهت ارائه راهکارها و روش -

 نفعان؛بخشی عمومی و تخصصی و توانمندسازی کلیه ذیرسانی و آگاهیتعیین سازوکارهای اطالع -

 بخشی، بین استانی و محلی در حوضه آبریز؛تعیین سازوکارهای حل اختالفات و تعارضات بین -

بخشی های مدیریت دشت جهت احیا و تعادلسازمانها/ تعیین سازوکارهای پشتیبانی فنی و مالی از تشکل -

 های زیرزمینی؛آب

 ؛زیهر منطقه از حوضه آبر یو اجتماع یاقتصاد ،یمیاقل ،یعیطب طیشراتعیین ارزش اقتصادی آب متناسب با  -

 وری آب؛تعیین الگوی مصرف بهینه و راهکارهای افزایش بهره -

 مختلف با رعایت الزامات آمایش سرزمین؛ها و مصارف بندی منابع آب برای استفادهاولویت -

 مدیریت جامع سیالب و خشکسالی؛ -
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 برنامه حفاظت کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی و ... . -

از آنجایی که کمیسیون مدیریت حوضه آبریز ماهیتی فرابخشی داشته و کلیه تصمیمات این کمیسیون با 

های منتخب مدیریت دشت، ها/سازمانیردولتی و تشکلو همچنین نمایندگان غ ربطذیهای مشارکت همه دستگاه

عنوان سند مصوب و مورد به حوضه آبریزگردد، اقبال بیشتری برای تحقق اهداف و محورهای سند پایداری اتخاذ می

، وجود خواهد داشت. رویکرد مشارکتی حوضه آبریزنفعان و بازیگران اصلی بخش آب در سطح مدیریت اجماع کلیه ذی

ها از سطح محلی )دشت( با حضور ها و طرح و اجرای برنامهگیرینفعان اصلی در تصمیمت دادن کلیه ذیو دخال

های حوضه های مدیریت دشت و تدوین سند پایداری دشت تا سطح حوضه آبریز با حضور کمیسیونها/سازمانتشکل

یگاه و نقش شورای عالی آب و همچنین آبریز و تدوین سند پایداری حوضه آبریز و سطح ملی با تقویت و احیای جا

ها و اختالفات تواند به رفع تنشبخشی منابع آب زیرزمینی زیر نظر این شورا، میتشکیل کارگروه ملی احیا و تعادل

های مختلف و تقویت انسجام و هماهنگی های بخش، حل تعارضات و ایجاد همگرایی در اهداف و برنامهبین سازمانی

 کمک شایانی نماید. حوضه آبریز بخشی در سطحبین

بخشی و حفاظت های احیا، تعادلتدوین سند پایداری دشت جهت ارائه برنامهعالوه بر موارد مذکور، 

منظور مورد نیاز خواهد بود. همچنین تشکل/سازمان مدیریت دشت به بردارانپایدار دشت با مشارکت بهره

بخشی، نسبت های عملیاتی احیا و تعادلیی و تبیین راهکارها و برنامهسازی سند پایداری دشت، عالوه بر شناساپیاده

ها و راهکارهای مناسب برای جبران خسارت اجتماعی دشت جهت ارائه روش -تهیه پیوست اقتصادیبه 

بخشی، ایجاد اشتغال و معیشت جای زین و حل مسائل و های طرح تعادلبرداران در اثر اجرای برنامهبهره

 ، اقدام خواهد کرد. اجتماعی دشتهای چالش

 باشد:اجتماعی دشت به شرح زیر می -اهداف کالن و عمومی تهیه پیوست اقتصادی

بر طرح اعم از بازدارنده و  مؤثرترین عوامل و بسترهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی شناسایی مهم -

 برنده؛پیش

جتماعی و فرهنگی مثبت و منفی و تعارضات احتمالی بینی تأثیرات و پیامدهای اقتصادی، ابررسی و پیش -

 ناشی از اجرای طرح؛

ارائه راهکارهای کاهش و تعدیل پیامدها و تأثیرات منفی و افزایش اثرات مثبت ناشی از اجرای طرح  -

 های جبران خسارت، ایجاد اشتغال و معیشت جایگزین و...(؛)روش

 نفعان در اجرای طرح؛همه ذی مؤثرین مشارکت مطالعه و تدوین مالحظات اجرایی الزم برای تضم -

طرح با کمترین پیامدها و تعارضات  کردن ییاجرااجتماعی برای  -تدوین و ارائه دستورالعمل اقتصادی -

 و... . اجتماعی و بیشترین پایداری اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی
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باشد. این اجتماعی دشت به مانند سند پایداری دشت می -فرآیند تهیه، بررسی و تصویب پیوست اقتصادی

پیوست پس از تهیه توسط تشکل/سازمان مدیریت دشت، در سطح استانی توسط شورای حفاظت منابع آب و کارگروه 

ویب نهایی به کمیسیون مدیریت آبی بررسی و تصویب خواهد شد و سپس جهت بررسی و تصاستانی سازگاری با کم

گردد. پیوست مذکور باید در چهارچوب الزامات قانونی تهیه گردیده و با مفاد سند پایداری دشت حوضه آبریز ارائه می

 مغایرت نداشته باشد. 

 

 

 

 باشد:شامل موارد ذیل می حوضه آبریزمحتوای سند پایداری 

  حوضه آبریزراهکارهای تامین امنیت آبی و غذایی در سطح 

 پیوستگی کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی همراهکارهای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب با رعایت به

 دهی مصارف آب، بهبود کیفی منابع آب و...()سامان

 های سطح حوضه آبریزها و تاالبزیستی، حفاظت و احیای رودخانهراهکارهای پایداری محیط 

 اری با تغییر اقلیمراهکارهای سازگ 

 های زیرزمینیبخشی آبها و احیا و تعادلراهکارهای توقف بیالن منفی و جبران کسری آبخوان 

 هدف تامین نیازهای اساسی و رعایت الزامات آمایش سرزمین گیری نوع مصرف باجهت 

 های عمومی و مصارف آب در حوضه آبریزبندی استفادهاولویت 

 تماعی حوضه آبریزتهیه پیوست اقتصادی و اج 

 برداری و تخصیص آب حوضه آبریزهای بهرهشرایط و ضوابط صدور پروانه 

 های آبی برداری پروژهگذاری، اجرا و بهرهضوابط و الزامات مشارکت بخش غیردولتی )خصوصی( در سرمایه 

 هاها و دشتضوابط و الزامات واگذاری و نظارت بر عملکرد مدیریت آب در سطح استان 

 امه جامع مدیریت سیالب و خشکسالی حوضه آبریزبرن 

 ب سطحی و زیرزمینی )عالوه بر آنچه در قانون ذکر شده برداری از منابع آهای بهرهها و ممنوعیتاعمال محدودیت

 است(
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 آب توس  تشکل دشت با نظارت مراجع باالتر یو استقرار بازار محل ایجاد 

 بر اساسدشت مربوطه و  یریتآب در هر دشت، توسط تشکل/ سازمان مد یو استقرار بازار محل یجادمطالعات ا

دشت ارائه  یداریآن در قالب سند پا یجتادشت انجام و ن زیستییطو مح یفن ی،اجتماع ی،اقتصاد هاییتو ظرف یطشرا

منابع  یدآب و از محل خر یقالب حسابدار در یاندازجهت راه صرفاًدر دشت ممنوعه  یدآب جد یصخواهد شد. تخص

 خواهد بود. یرپذامکان یزحوضه آبر یسیونکم یبدشت و با تصو یریتتشکل/سازمان مد یشنهادآب مجاز موجود به پ

که شامل  یرزمینیآمار و اطالعات آب ز یگذارو اشتراک یتشفاف یسامانه مل فاز دوم توسعهتوضیحات مربوط به 

 -6-2تر در بند باشد پیشنفعان مییذ یازمتناسب با ن یداطالعات جد یدآمار و اطالعات موجود، تول یقو تدق یلتکم

 ارائه شده است.

 گام سوم، اقدامات بلندمدت 

 آب یداریصندوق پا یلتشک 

آب را  یداریصندوق پامنابع آب کشور،  یدارسازیبه دولت اجازه داده شود جهت کمک به پا گرددپیشنهاد می

 های آبریزحوضه هاییسیونشعب به تعداد کم یجادآب نسبت به ا یداریکند. صندوق پا یسآب تأس یعال یشورا یلذ

و  یداخل یردولتیبخش غ یهاساالنه بودجه و کمک یصتخص یقاز طر یادشدهصندوق  یاز. منابع مورد ننمایدیاقدام م

و نظارت  یمبا تصم های آبریزحوضه یداریاسناد پا یاجرا یآن در راستا کردینهو هز گرددیم تأمین یخارج

 .گیردیصورت م یزآبر یهاحوضه هاییسیونکم

 

 دشت یداریپاو سند  یزحوضه آبر یداریسند پا بازن ری 

 باشد:محتوای سند پایداری دشت شامل موارد ذیل می

یری از حفر چاه غیرمجاز های غیرمجاز، جلوگها، انسداد چاهبرداشت)اضافههای کاهش و حذف مصارف غیرمجاز برنامه -

 جدید و...(

عی و فرهنگی ارائه راهکارهای تکمیل زنجیره ارزش متناسب با الگوی کشت منتخب، شرایط اقلیمی، اقتصادی، اجتما -

 منطقه

 برداران به منابعارائه راهکارهای معیشت جایگزین برای کاهش وابستگی بهره -

 مطالعه ایجاد و استقرار بازار محلی آب  -

 راهکارهای مدیریت و بهبود کمی و کیفی منابع آب دشت -

 زیستی و سازگاری با تغییر اقلیمراهکارهای پایداری محیط -

ب سطحی و زیرزمینی )عالوه بر آنچه در قانون ذکر شده برداری از منابع آهای بهرهها و ممنوعیتاعمال محدودیت -

 است(

 یوست اقتصادی و اجتماعی دشتتهیه پ -
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به تغییرات محیطی، اقتصادی، اجتماعی  با توجهی حوضه آبریز و سند پایداری دشت، پس از تدوین سند پایدار

برای سند  سال 3هر برای سند پایداری حوضه آبریز و  سال 5)هر  مشخص های زمانیطی دوره هاآنروزرسانی و ... به

 بایستی در دستور کار قرار گیرد. پایداری دشت(

 و...( یقانون خألهایرفع  ید،و مقررات جد ینقوان ین)تدو یقانون اصالحات 

باشد تا با نگاهی به قوانین و مقررات های زیرزمینی الزم میبخشی آبرو در احیا و تعادلبا توجه به اهداف پیش

ترین ترین و جامعمرتبط با آب زیرزمینی کمبودها و موانع موجود در این حوزه نیز شناسایی گردند. در همین راستا مهم

( است که در کنار قوانین 1361شود، قانون توزیع عادالنه آب )مصوب سال استناد می به آنحاضر نونی که در حالقا

( و... بر مدیریت منابع آب 1389برداری )های فاقد پروانه بهرهموردی و مرتبط دیگر نظیر قانون تعیین تکلیف چاه

 زیرزمینی کشور حاکم است.

خی رویکردها و اقدامات توان دریافت که اواًل برسبت به قانون توزیع عادالنه آب میشناسانه نبا یک نگاه آسیب

ها و الزاماتی ساز حکمرانی خوب آب، در قانون مذکور جایگاهی ندارند و ثانیاً برای تحقق این هدف، محدودیتزمینه

دارای مفادی مخالف با این الزامات است. یا سکوت کرده و یا  هاآننیز باید مدنظر قرار گیرد که قانون مذکور نسبت به 

توان عدم توجه به اصول پایداری، مدیریت های قانون توزیع عادالنه آب را میترین کاستیدر یک بیان مصداقی، مهم

ساخت در پذیری نسبت به تغییرات اقلیمی و تحوالت انسانپیوسته و حکمرانی خوب، عدم انطباق یا انعطافهمبه

 سازوکاربرداری بهینه از منابع آب، عدم وجود توجه به حفاظت و بهره یجابه توزیع محور، اتخاذ رویکرد های اخیردهه

های الزم برای مشارکت میان، ضرورت اصالح قانون و ایجاد ظرفیت دانست. در اینآن های اجرایی مشارکتی و ضمانت

 است که باید به آن توجه گردد.ترین مواردی برداران در مدیریت منابع آب، یکی از مهمبهره

گذاری بخش آب صورت گرفته است، هایی که در طی چند دهه اخیر در حوزه قانونکلی، علیرغم تالش طوربه

های منفی گردیده که در عمل، پیامدی جز تخریب سازوکارسازی وجود برخی از بندهای قانونی نامناسب منجر به فعال

( 1389و  1361های کم در دو مقطع زمانی )سالعنوان مثال، دستداشته است. بههرچه بیشتر منابع آب زیرزمینی ن

توان مصادیق برداری دریافت نمایند که این موارد را میهای غیرمجاز حفر شده تحت شرایطی توانستند پروانه بهرهچاه

ا اصول استروم الزم است تا جهت که مطابق ببه متخلف در منابع آب کشور دانست، در حالی جایزه دادنروشنی از رویه 

کنندگان نیز قوانین مناسبی وضع گردد. البته این قوانین نامناسب منحصر به بخش آب نبوده و مجازات مؤثر نقض

های مخرب مستتر در قوانین توسعه کشاورزی، بیشترین اثرات منفی بر وضعیت منابع آب زیرزمینی از طریق مکانیسم

 سازی و... به این منابع تحمیل شده است.منابع طبیعی، مسکن و شهر

های زیرزمینی، اصالح برخی از قوانین فعلی بخشی آبنیازهای راهکارهای احیا و تعادلرو یکی از پیشاز این

های حفاظتی و پایداری قوانین، بتوان در مسیر کاهش برداشت آب قدم نهاد. ازجمله باشد تا ضمن تقویت جنبهمی

 توان به موارد زیر اشاره نمود:مورد نیاز در ساختار قانونی می اصالحات و تغییرات
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o  های آن:( و تبصره1361قانون توزیع عادالنه آب ) 5حذف ماده 

در مناطق غیرممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه  -5ماده »

برداری ندارد ولی مراتب ز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهرهروز مجاشبانهدر  مترمکعب 25تا ظرفیت آبدهی 

های منطقه و بررسی آب منظوربهها از این نوع چاهتواند باید به اطالع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در موارد الزم می

 آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند.جمع

این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی به  های موضوعدر مناطق ممنوعه حفر چاه -1تبصره 

 ندارد.برداری صدور پروانه حفر و بهره

های موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و در صورتی که حفر چاه -2تبصره 

نماید و چنانچه توافق حاصل بین طرفین می بدواً به موضوع رسیدگی و سعی در توافق یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو

 «تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.نشد، معترض می

o های ممنوعه کشور در دشت برداریهای آب دارای پروانه بهرهجابجایی کلیه چاه و شکنیممنوعیت هرگونه کف

 به استثنای موارد زیر:

 برداریحین حفر یا بهره های دچار نقص فنی درجابجایی برای چاه صرفاً  -الف

، از قبیل ربطذیهای مطالعاتی برای محدوده حوضه آبریزشده توسط کمیسیون مطابق با ضوابط تعیین -ب

ریزی زیرزمینی در برنامهبرداری، در قالب سند تخصیص آب و آب قابلشرط تعدیل آبدهی مجاز پروانه بهره

 اندهایی که با کاهش فاحش آبدهی مواجه یا خشک شدهبرای چاه صرفاً ، حوضه آبریز

 نقصان فاحش آبدهی یا خشک شدن چاه یا قنات در اثر احداث منبع آبی جدید در مجاورت آن. -ج

o  و نظارت سازمان مدیریت دشت در موارد خاص و به شکل محدود تأییدبا  صرفاً الیروبی چاه 

o  جای سایر منابع آبیجای قنات یا چاه بهبرداری چاه بهبهرهممنوعیت صدور هرگونه پروانه حفر و 

o های ممنوعهبرداری در دشتممنوعیت هرگونه تخصیص جدید آب و یا صدور پروانه بهره 

اندازی در قالب حسابداری آب و از محل خرید منابع آب جهت راه صرفاً )تخصیص آب جدید در دشت ممنوعه 

 پذیر خواهد بود(زمان مدیریت دشت و با تصویب کمیسیون حوضه آبریز امکانمجاز موجود به پیشنهاد تشکل/ سا

o  های برداری تا سقف مندرج در پروانههای بهرهساالنه به دارندگان پروانه یلقابل تحوتعیین و اعالم میزان آب

های تبا لحاظ ظرفیت آبی و شرایط آب و هوایی حوضه آبریز و در چارچوب اولوی مذکور در هر سال آبی

مصوبات کمیسیون حوضه آبریز،  بر اساسریزی استانی در حوضه آبریز، مصرف و به نسبت سهم آب قابل برنامه

جهت اجرا ابالغ گردیده و  ربطذیهای ای استانهای آب منطقهکه توسط سازمان حوضه آبریز به شرکت
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سید )بدون تغییر در مقدار آب مندرج برداران خواهد رای به اطالع عموم بهرهسپس از طریق شرکت آب منطقه

 برداری(های بهرهدر پروانه

o که  های مربوط به آب و پساببرداران مطابق با تعرفهکنندگان یا بهرهبها توسط کلیه مصرفالزام پرداخت آب

برای مصارف مختلف در هر استان مطابق شرایط و الزامات، بر اساس ارزش اقتصادی آب متناسب با شرایط 

عی، اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی هر منطقه از حوضه آبریز، توسط تشکل/ سازمان مدیریت دشت پیشنهاد طبی

 گردد.و توسط کمیسیون حوضه آبریز مربوطه، تصویب می

برداران )با توجه به اینکه هدف اصلی طرح، کاهش برداشت از سفره آب زیرزمینی است و نه اخذ خسارت، بهره

های برداشتبخشی دشت در قالب سند پایداری دشت، به میزان اضافهگذاری احیا و تعادلیزی و هدفرباید مطابق برنامه

های غیرمجاز، عالوه های وارده به آبخوان، اقدام نمایند. بدیهی است در خصوص چاهقبلی خود نسبت به جبران خسارت

به آبخوان مطابق برآورد خسارت مخزن که  نمودن چاه، نسبت به دریافت خسارت واردهالمنفعهبر مسدود و مسلوب

رسد، اقدام ای به تفکیک هر دشت محاسبه شده و به تصویب سازمان حوضه آبریز مربوطه میتوسط شرکت آب منطقه

 خواهد شد(

o بینی شده در قانون های پیشو تشدید مجازات ایجاد تناسب بین جرم و مجازات در مناطق آزاد و ممنوعه

 در ارتباط با منابع آب زیرزمینی:برای تخلفات زیر 

 حفر چاه یا قنات بدون پروانه حفر -الف

 برداریبرداری از چاه یا قنات بدون پروانه بهرهبهره -ب

 شکنی یا الیروبی چاه، ادامه پیشکار قنات یا توسعه و دستکاری چشمه بدون اخذ مجوزجابجایی، کف -ج

از اراضی آبخور اولیه یا خارج از محدوده اجرای طرح صنعتی و  تغییر نوع مصرف آب یا انتقال آب به خارج -د

 برداری بدون اخذ مجوزخدماتی یا مصرف آب در محلی به غیر از موارد مندرج در پروانه بهره

 هاها و قناتآب چاه آلوده ساختن -ه

 های حفاری حفاری غیرمجاز توسط دارندگان دستگاه -و

 ز های مجااضافه برداشت آب چاه -ز

 گیری کمی و کیفی آب.هرگونه ممانعت از نصب، قرائت یا کنترل ابزارهای اندازه -ح

o ذیل مجموعه های ویژه آب با حضور قضات و کارشناسان غیردولتیقضایی و دادگاههای شبهتشکیل کمیسیون ،

دسترسی  گیر در کنار استقرار شعب تخصصی آب ذیل مجموعه دیوان عدالت اداری با هدفنهادهای تصمیم

 های آبی.سریع، منصفانه و عادالنه در دادرسی
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باشند که در صورت اصالح در قانون توزیع عادالنه آب به مدیریت هر چه بیشتر ازجمله مواردی میموارد فوق 

بخشی خواهند بود؛ ولیکن با توجه منابع آب زیرزمینی نیز کمک نموده و موجب افزایش اثربخشی طرح احیا و تعادل

ن فرایند این تحوالت در قانون توزیع عادالنه بر بودبخشی و همچنین احتمال زمانبه فوریت اقدامات طرح احیا و تعادل

های بخشی از هزینه تأمینآب الزم است تا در ابتدای امر با توجه به پیشنهاد رویکرد مدیریت مشارکتی در دشت و 

ود نیاز قانونی اولیه به موارد زیر اشاره شپیش عنوانبهبرداران، ها از محل درآمدهای اخذ شده از بهرهمورد نیاز تشکل

 قانون توزیع عادالنه آب در دستور کار قرار گیرند: در قالب اصالح موادی از گردد این مواردپیشنهاد میکه 

 های برای حفاظت از آب های مدیریت دشتسازمان /هاای به تشکلهای آب منطقهدر قبال تفویض وظایف شرکت

اختصاص  های مدیریت دشتسازمان /هابه تشکل ها(النظارهحقاز طریق اختصاص )نیز زیرزمینی، منابع قانونی آن 

منابع آب/کارگروه  شورای حفاظت تأییدهم وظیفه دارند برنامه فنی و مالی خود را به  هاسازمان /هاتشکلاین یابد و 

 برسانند. آبی استان و در سطح باالتر کمیسیون حوضه آبریز مربوطهاستانی سازگاری با کم

 بخشی، های احیا و تعادلبرداران در قالب اجرای برنامهبهای دریافت شده از بهرهکرد آبو هزینه نحوه تسهیم

ای توسط تشکل/ سازمان مدیریت های دورهبایستی در قالب گزارشذخیره در صندوق پایداری آب حوضه آبریز و... 

 قرار گیرد. تأییددشت به مراجع باالتر ارائه شده و مورد بررسی و 

ص  شرکت یرانمنابع آب ا یریتشرکت مد یتماه ییر)تغ یو نهاد یساختار الحاتا آب  یهاو 

 ها به سازمان و...(استان یامنطقه

 یده و عمل نماید که بتواند تعامل مناسبیگرد یطراح یاگونهطور کلی، ساختار قانونی مدیریت آب بایستی بهبه

ت و یفعال یبرا یالزم را از نظر نهاد یهانهیآورده و زم وجود به یو بخش خصوص ی، دولتیعموم یهاان مشارکتیم

 یو سازگار یاز نظر نهاد یباالدست یهاو سازمان یتیریمد یهار حوزهیجاد تعامل مناسب با سایفراهم سازد. ا هاآنرشد 

د. با نگاهی به روشمار میت آب بهیریمناسب در مد یک ساختار قانونی یهایژگی، از ویتیریمد یهایریگدر جهت

مبتنی بر بخش  این قانون کامالً بر اساستوان دریافت که ساختار حکمرانی بخش آب قانون توزیع عادالنه آب نیز می

بخش عمومی و نهادهای مدنی در نظر گرفته نشده  دولتی )حاکمیتی( است و هیچ جایگاهی برای بخش خصوصی،

های اختار نهادی ترسیم شده در این قانون از این حیث دارای ضعفاست. بنابراین، جنبه مشارکت حکمرانی خوب در س

 سازد.جدی بوده که مدیریت بخش آب را با مشکل مواجه می

های منظور افزایش مشارکت در سیستم حکمرانی آب کشور، اصالح قوانین و مقررات و تقویت ظرفیترو بهاز این

بازتعریف حدود  الزم است تا نسبت بهخواهد بود. در این راستا  کشورات آتی ضروری نفعان ازقانونی جهت مشارکت ذی

ویژه وزارت نیرو )شرکت بخش آب، به ربطذیهای اجرایی وظایف )حاکمیتی و غیرحاکمیتی( و اختیارات دستگاه

ای( و نحوه توزیع وظایف و اختیارات در سطوح مختلف حکمرانی آب های آب منطقهمدیریت منابع آب و شرکت

 تأمینزیرزمینی با توجه به ساختار جدید اقدام گردد. همچنین، پشتوانه حقوقی و ضمانت قانونی الزم در خصوص 
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های حوضه آبریز در راستای مدیریت و های مدیریت دشت و کمیسیونها/سازمانمنابع مالی جهت فعالیت تشکل

 بینی گردد.پیش نون توزیع عادالنه آبصورت یک یا چند ماده الحاقیه قابهحفاظت پایدار از منابع آبی، 

منظور اصالح ضعف جدی قوانین جاری بخش آب کشور در تضاد منافع شود بهعالوه بر موارد فوق، پیشنهاد می

 تأمینبندی میان وظیفه ها در اولویتهای دولتی و حفاظت از منابع آب و تقابل اولویتمیان کسب درآمد برای شرکت

 منابع آب، نسبت به: حفاظت از آب و رسالت

ملی مدیریت منابع آب ایران در سطح ملی و  تبدیل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به سازمان»

های های مدیریت منابع آب استانای و شرکت سازمان آب و برق خوزستان به سازمانهای آب منطقهتبدیل شرکت

مندرج در  هایمأموریتها، بودجه، تعهدات و نیروی انسانی و نیز با ارایی، دهامأموریت، با انتقال کلیه وظایف، ربطذی

قانون توزیع عادالنه آب و سایر قوانین و مقررات مربوطه و واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی وزارت نیرو، از طریق 

، «الت و ایجاد بار اضافیها، بدون گسترش تشکیهای مذکور به این سازمانتحویل کلیه امکانات و منابع انسانی شرکت

باشد و با توجه به تجارب پیشین، فرآیند انجام اقدام گردد. بدیهی است که این امر نیازمند اصالح قوانین موجود می

 مدت/ بلندمدت قرار خواهد گرفت. آن، به لحاظ زمانی، در زمره اقدامات میان

 یهاتوسعه شبکهیرزمینی، و اطالعات آب ز آمار یگذارو اشتراک یتشفاف یسامانه مل توسعهدر فاز سوم 

مدنظر قرار دارد که توضیحات مربوط به آن  و انتشار برخط آمار و اطالعات ینآنال یهاو انتقال خودکار داده یآورجمع

 ارائه شده است. -6-2در بند 
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جهجمع :4 فصل یبندی و نتی  گیر

 

 

 چهارم فصل

 گیری بندی و نتیجهجمع
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 مقدمه 

گفت که حل مسأله آب  توانیمشترک، م یعیمنبع طب یکعنوان به یرزمینیمنابع آب ز یتماهبا توجه به 

مسائل آب  یلگونه که در تحلنهاد است. همان یاوزارتخانه  یک یاراتو اخت یفآن فراتر از حوزه وظا یایو اح یرزمینیز

حوزه آب  هاییتبه تحوالت و ظرف توانیتنها نم یز،مناسب جهت رفع موانع موجود ن یراهکارها ییو شناسا یرزمینیز

رشد  یرمهم خارج از محدوده بخش آب نظ هاییشرانو پ یرامونیپ یطتحوالت و اثرات شرا یدبا اکتفا نمود و ضرورتاً

منابع آب  علیف یتوضع سازینهقرار داد. زم یژهو موردتوجه یزو مصرف و... را ن یدتول یالگوها یمی،تحوالت اقل یت،جمع

 یرزمینیمنابع آب ز یحکمران یوهاست که بر ش یو اجتماع یاسیس ی،کالن اقتصاد یعوامل و ساختارها نییرزمیز

 یوهدر خصوص ضرورت و ش نفعانیذ یکه تمام شودیمحقق م یاست. حفاظت از منابع مشترک در صورت تأثیرگذار

و  یکالن اقتصاد هاییاستس سویکست. از ا یزمند دو رکن اساسیاامر ن یننظر داشته باشند. احفاظت از منابع اتفاق

 کردن یاتیعمل یالزم برا هایینهزم یگرد یشوند و از سو یینتب هاآنهمسو با حفاظت از  یدبا یاسیو س یاجتماع

از  یادر بستر مجموعه یرزمینیز یهاآب یبخشو تعادل یااح یبترت بدینحفاظت از منابع فراهم شود.  یهابرنامه

 . یافتو... تحقق خواهد  زیستییطمح ی،اجتماع ی،اقتصاد یاسی،عوامل س

های مرتبط با آن از آنجایی که تضاد منافع، ناهماهنگی و فقدان انسجام کافی میان بخش آب و سایر بخش

بر عدم تحقق طرح احیا و  مؤثرترین عوامل عنوان یکی از مهمزیست و...( به)کشاورزی، صنعت، انرژی، محیط

های ها از منظر مسئولیت دستگاهراهکارها و برنامه شدن ییاجراشود، ضروری است تا الزامات شناخته می بخشی،تعادل

های پیشنهادی از ماهیتی متولی و همکار به دقت بررسی و تبیین گردد. با توجه به آنکه اغلب راهکارها و برنامه

بخشی قدرتمند در ساختارهای اداری و همچنین، بینبخشی و فرابخشی برخوردار خواهد بود، ایجاد سازوکارهای میان

کننده فرابخشی با قدرت و اختیارات کافی جهت حل اختالفات و تعارضات احتمالی ایجاد و تقویت نهادهای هماهنگ

 ای برخوردار است. های مختلف، از اهمیت ویژهبین بخش

ابع آب زیرزمینی در دو سناریو پیشنهاد بخشی مندر مطالعات حاضر نقشه راه پیشنهادی جهت احیا و تعادل

جهت بهبود  هایییشنهادپباشد بخشی میفعلی احیا و تعادل طرح کاراییمنظور افزایش شده است. سناریوی اول که به

منظور افزایش اثربخشی اقدامات مرتبط با نقشه راه طرح در بستر کنونی ارائه کرده است. در سناریوی دوم به کارایی

مدت و بلندمدت مدت، میانتری در سه گام زمانی کوتاههای گستردهبخشی منابع آب زیرزمینی، برنامهعادلاحیا و ت

 پیشنهاد شده است.

عنوان گرفته توسط این مشاور و اعضای کمیته راهبری مطالعات، سناریوی دوم بههای صورتبه بررسی با توجه

نقشه راه و  ینمطالعات تدو یمفهوم یمطابق با الگوگردد. د میسناریوی مطلوب و پیشنهادی جهت نقشه راه پیشنها

)برگرفته از سازمان  یخوب آب یبر چهارچوب حکمران یکشور، مبتن یرزمینیز یهاآب یبخشو تعادل یااح یسند راهبرد

 بآ» یمنابع مشترک و در تعامل با ساختار و سطوح مختلف حکمران ی( و حکمرانOECD -یو توسعه اقتصاد یهمکار

 یلذ یبخشو تعادل یانقشه راه اح یشنهادیساختار پو دشت،  یاستان ،حوضه آبریز ی،شامل سطوح مل ،«یرزمینیز
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 !Errorدر  (یمحل -یاستان -حوضه آبریز -ی)مل یچهارسطح یحکمران یآب منطبق با الگو یعال یشورا

Reference source not found. شکل در  بخشیبین ارکان ساختار احیا و تعادل تقسیم وظایفو  -1-4شکل

 نمایش داده شده است. -4-2
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 محلی( -استانی -حوضه آبریز -بخشی ذیل شورای عالی آب منطبق با ال وی حکمرانی چهارسطحی )ملیاحیا و تعادل نقشه راهساختار پیشنهادی  
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 یبخشو تعادل یاارکان ساختار اح ینب یفوظا ی تقس 

 یشخب لداعت و ایحا یلم هورگراک
)بآ یلاع یاروش لیذ(

)   ی ا  یارو  لی ( یشخب لدا ت و ای ا یلم هورگراک یدنی رف رادومن

زیربآ هضوح نامزاس زیربآ هضوح نویسیمک  بآ یاه تکرش
ناتسا یا هقطنم

 /تظافح یاروش
 یناتسا هورگراک
یبآ  ک اب یراگزاس

 نامزاس /لکشت
تشد تیریدم

 داجیا یاضاقت تبث
نامزاس / لکشت

 داجیا ناوخارف
اه لکشت

 هیلوا دییات و یسررب
 نایضاقتم تیحالص
اه لکشت داجیا

 یرادیاپ دنس نیودت
تشد

 دنس دییات و یسررب 
 رد تشد یرادیاپ

یناتسا حطس

 دنس هیلوا یسررب
 هئارا و تشد یرادیاپ

نویسیمک هب

 دنس بیوصت و یسررب
تشد یرادیاپ

 قیفلت و یدنب عمج 
 لاسرا و یرادیاپ دانسا

یصصخت هتیمک هب

 داجیا همان ماظن نیودت 
 هب  البا و اه لکشت

 بآ یاه تکرش
یا هقطنم

 بیوصت و یسررب 
 اه همانرب

 رب تراظن و  شیاپ 
 یرادیاپ دنس یارجا

تشد

 یزاس هدایپ رب تراظن 
تشد یرادیاپ دنس

 یارجا و یزاس هدایپ 
 و بوصم یاه همانرب
 یاه شرازگ لاسرا

تفرشیپ

 شرازگ لاسرا  
 تیعضو زا یا هرود
اه همانرب یزاس هدایپ

 ،بوچراچ نییعت 
 و یسانش شور
 یدرکلمع یاه  خاش

 دنس نیودت تهج
تشد یرادیاپ

 ،بوچراچ مالعا
 و یسانش شور
 یدرکلمع یاه  خاش

لکشت هب 
 یلام عبانم مالعا 
 نامزاس هب زایندروم
 تهج هجدوب و همانرب

رابتعا نیمات

 یارجا رب هیلاع تراظن
تشد یرادیاپ دنس

  البا و ییاهن دییات
اه لکشت راک عورش
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ماتریس مسئولیت شش اقدام کالن مبتنی بر حکمرانی خوب و حکمرانی منابع مشترک که در این همچنین 

ارائه شده است. این جدول نهادهای مسئول، مجری، همکار و مرجع تصویب  -1-4جدول گردد در شکل مالحظه می

 دهد.را نشان می هاآنهر یک از 

 نهادهای مسئول و همکار و مراجع تصویب در راهکارهای پیشنهادی 

 مرجع تصویب همکار مجری/ دبیر مسئول راهکار پیشنهادی ردیف

1 
ملی احیا و تشکیل کارگروه 

 بخشی منابع آب زیرزمینیتعادل
 وزارت نیرو شورای عالی آب

های اجرایی کلیه دستگاه

 بخش آب ربطذی
 عالی آب شورای

2 

ایجاد سامانه ملی شفافیت و 

ها، آمار و گذاری دادهاشتراک

 اطالعات آب زیرزمینی

کارگروه ملی احیا 

 بخشیو تعادل
 وزارت نیرو

نفعان اصلی اعم از ذی

های اجرایی و دستگاه

 بخش غیردولتی

 شورای عالی آب

3 

تدوین سند پایداری حوضه آبریز با 

نگرش آمایشی و مبتنی بر رویکرد 

 مشارکتی

کمیسیون مدیریت 

 حوضه آبریز

سازمان 

مدیریت 

 حوضه آبریز

کمیسیون مدیریت اعضای 

 حوضه آبریز
 شورای عالی آب

4 

تدوین سند پایداری دشت جهت 

بخشی های احیا، تعادلبرنامهارائه 

و حفاظت پایدار دشت با مشارکت 

 بردارانبهره

تشکل/ سازمان 

 مدیریت دشت

سازمان 

مدیریت 

 حوضه آبریز

های اجرایی کلیه دستگاه

بخش آب )در  ربطذی

 سطح استانی(

. در سطح استان: 1

 آبیکارگروه سازگاری با کم

. در سطح حوضه آبریز: 2

 کمیسیون مدیریت حوضه

 آبریز

5 

اجتماعی  -تهیه پیوست اقتصادی

دشت جهت شناسایی و ارائه 

راهکارهای ایجاد معیشت 

 جایگزین و حل مسائل اجتماعی

تشکل/ سازمان 

 مدیریت دشت

سازمان 

مدیریت 

 حوضه آبریز

های اجرایی کلیه دستگاه

بخش آب )در  ربطذی

 سطح استانی(

. در سطح استان: 1

 آبیبا کم سازگاریکارگروه 

. در سطح حوضه آبریز: 2

کمیسیون مدیریت حوضه 

 آبریز

6 

اصالح قوانین و مقررات و تقویت 

های قانونی جهت مشارکت ظرفیت

 نفعانذی

 وزارت نیرو دولت

نفعان اصلی اعم از ذی

های اجرایی و دستگاه

 بخش غیردولتی

 مجلس شورای اسالمی
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 یبخشو تعادل یااح یهاو اصالح پروژه یبازن ر 

احیا  در الگوی مفهومی منبعث از نظریه منتخب طرح، ممکن است برخی از اقدامات جدید با اقدامات فعلی طرح

پوشانی نسبی یا تطابق کامل داشته باشند که در آن صورت، مجدداً به همان شکل قبلی و یا با اعمال ، همبخشیو تعادل

برنامه جدید گنجانده خواهند شد. همچنین، برخی از اقدامات موجود طرح ممکن است در رویکرد اصالحاتی در 

محور جدید جایگاهی نداشته و از دستور کار خارج شوند. از طرف دیگر، برخی از اقدامات جدید به فهرست نظریه

 های طرح افزوده خواهند شد.پروژه

های خاص هر دشت از ا در نظر گرفتن ماهیت محلی آب و ویژگیسازی اقدامات بایستی ببندی و بومیاولویت

های منابع ها و محدودیتزیستی، ظرفیتمنظر تنوع فرهنگی و قومیتی، شرایط اقتصادی و اجتماعی، وضعیت محیط

 هابندی و اجرای پروژهو مقادیر نیازها و مصارف آبی، صورت پذیرد. بدیهی است که این تنوع در اولویت وخاکآب

 های کالن طرح و در چهارچوب قوانین و مقررات جاری، انجام گردد.بایست با رعایت اصول و سیاستمی

های فعلی طرح در ، بازنگری برنامهبخشیهای طرح احیا و تعادلرنامهمنظور ارائه راهکارها و بترتیب و به بدین

 یو همکار یدر هماهنگبخشی دو بُعد فنی و اجتماعی دارد که الزم است . طرح احیا و تعادلگرفتدستور کار خواهد 

 یعد فندر بُ یتیموفق ،ینهاد -یاجتماع یو بسترها هانهیزم لحاظ کردنشوند و بدون پرداختن و  یاتیعمل گریبا همد

ای، های آب منطقهح )نمایندگان شرکتنفعان اصلی طرگرفته از ذی. با توجه به نظرسنجی صورتآن حاصل نخواهد شد

های های کشاورز و سازمانبردار و اعضای خانهها، نمایندگان جامعه بهرهبخشی در سطح استانمجریان طرح احیا و تعادل

کنون، متوسط درصد  بخشی تاهای طرح احیا و تعادلپروژه کارایینفعان و خبرگان امر( در خصوص استانی و سایر ذی

، اصلی طرح نفعانذیگردد که از دیدگاه مطابق این نمودار مالحظه میارائه شده است.  -3-4شکل هر پروژه در  کارایی

بندی مخاطرات فرونشست از شکنی و پهنهبازده کشاورزی، مطالعات تعیین عمق کفهای کماقداماتی نظیر خرید چاه

 باشند. بسیار پایینی برخوردار می کارایی

شناسی که پیش از این به انجام رسیده است، بازنگری و همچنین با توجه به نتایج حاصل از مطالعات آسیب

 ارائه شده است..Error! Reference source not found -2-4جدول در  بخشیرح احیا و تعادلهای طغربال پروژه

بخشی و های طرح احیا و تعادلو اثربخشی پروژه کاراییدر این مطالعات، ابزارها و معیارهای مختلفی جهت بررسی 

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:مورد استفاده قرار گرفته بود که از آن جمله می هاآنحفظ، اصالح یا حذف 

بخشی و دریافت نظرات نفعان کلیدی و مجریان طرح احیا و تعادلبره، ذیبرگزاری جلسات با کارشناسان خ -

 های طرحها و دستاوردهای هریک از پروژهدر خصوص مسائل، چالش هاآن

 بخشیهای داخلی انجام شده بر طرح احیا و تعادلفراتحلیل مطالعات و پژوهش -

 زیرزمینیهای شمول مدیریت آببررسی تجربیات جهانی و الگوهای جهان -

 های طرحگذاری و عملکرد پروژهبخشی مطابق با هدفهای طرح احیا و تعادلپروژه کاراییارزیابی میزان  -
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نظریه منتخب مطالعات )نظریه حکمرانی  هایمؤلفهبخشی منطبق بر اصول و های طرح احیا و تعادلارزیابی پروژه -

 منابع مشترک( 

سیاسی  خألهایبخشی از منظر موانع اقتصادی، ای طرح احیا و تعادلههای اصلی پروژهارزیابی مسائل و چالش -

 های مدیریتی و فنیو قانونی، موانع اجتماعی و محدودیت

ها )خروجی ها و معلولبخشی منطبق بر فهرست نهایی علتهای طرح احیا و تعادلبررسی و ارزیابی پروژه -

 شناسی(.مطالعات آسیب

 
 های زیرزمینیبخشی آبطرح احیا و تعادل های فعلیپروژه کاراییدرصد  

 

های سازی دو پروژه خرید چاهاساس نظریه منتخب نیز پیاده شود، برمالحظه می -2-4جدول طور که در همان

ها مطرح گردیده است و شکنی توصیه نشده و پیشنهاد حذف این پروژهت تعیین عمق کفو مطالعا بازده کشاورزیکم

گردد که دو پروژه خرید بخشی نیز مالحظه مینفعان کلیدی طرح احیا و تعادلگرفته از ذیدر نظرسنجی صورت

اند. عان طرح برخوردار بودهنفشکنی از حداقل کارایی از منظر ذیبازده کشاورزی و مطالعات تعیین عمق کفهای کمچاه

 ی،مشارکت یریتمد یالگو پروژه با توجه به هاآناز  یو فن یمال هاییتبران و حماآب یهاتشکل یجاداهمچنین پروژه 

 .شود حذف گرددو پیشنهاد می ندارد یتیموضوع یگرد
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 در نقشه راه پیشنهادیبخشی های فعلی طرح احیا و تعادلوضعیت پروژه 

 توضیحات وضعیت عنوان ردیف

 اجرا هاآنز یو تجه یزومتریهای پحفر چاه 1

 سناریوی اول: 

 ایتوسط شرکت آب منطقه هاآنهای پیزومتری و تجهیز یابی و حفر چاهمکان •

 ای در حفر چاه پیزومتریبا شرکت آب منطقهبرداری دشت های بهرههمکاری و مشارکت تشکل •

 سناریوی دوم:

ها توسط دشت )در آن صورت، هزینهیا سازمان مدیریت  تشکلتوسط  حفر چاه پیزومتری جدید پیشنهاد امکان •

 شود(پرداخت می تشکل

2 
منابع آب بر  یریگزات اندازهینصب تجه

 یاکتشاف یهازومترها و چاهیپ یرو
 اجرا

 سناریوی اول:

 یمنابع آب برا یریگاندازه یزاتنصب تجه یقدر هر دشت، از طر یرزمینیآب ز یفیو ک یافت کم یزانم یشپا •

 یاتوسط شرکت آب منطقه یاکتشاف یهاو چاه یزومترهاپ

 سناریوی دوم:

دشت )در آن صورت  یریتسازمان مد یاتوسط تشکل  یدجد یزاتحفر چاه و نصب تجه یشنهادپ امکان •

 (شودیتوسط تشکل پرداخت م یدچاه جد یبر رو یریگاندازه یزاتنصب تجه هایینههز

 یادر سطح دشت بر عهده تشکل  هاآن یزاتو تجه یاکتشاف یهاو چاه یزومترهاپ یهحفاظت از کل مسئولیت •

 دشت یریتسازمان مد

3 
 یهامحدوده یالن و بانک اطالعاتیه بیته

 (onlineبرخط ) صورتبه یمطالعات
 اصالح

ها، آمار و اطالعات آب داده یگذارو اشتراک یتشفاف یسامانه مل یقاز طر یو بانک اطالعات یالنب انتشار •

 (offline) یصورت عمومبه یرزمینیز

 سناریوی اول: 

  یروتوسط وزارت ن یمطالعات یهامحدوده یو بانک اطالعات یالنب یهته •

 سناریوی دوم:
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 توضیحات وضعیت عنوان ردیف

ررسی تایید نهایی برداری دشت و بهای بهرهاز طریق مشارکت و آماربرداری تشکل یو بانک اطالعات یالنب یهته •

های بیالن و بانک اطالعاتی از طریق سامانه ملی شفافیت و )خروجی کمیسیون حوضه آبریزتوسط 

 گیرد(ب زیرزمینی در دسترس عموم قرار میها، آمار و اطالعات آگذاری دادهاشتراک

4 
از  یمخاطرات ناش یو بررس یبندپهنه

 نیفرونشست زم
 صالحا

و  یتشفاف یدر سامانه مل یناز فرونشست زم یمخاطرات ناش یو بررس یبندمطالعات پهنه یجانتشار نتا •

 یرزمینیها، آمار و اطالعات آب زداده یگذاراشتراک

 سناریوی اول:

 مطالعات به شکل کنونی و استمرار انجام •

 سناریوی دوم:

توسط تشکل  یبحران یهاشده در سطح دشت یادجهت مقابله با مخاطرات  یعمل یشنهادهایها و پبرنامه ارائه •

 و...( یجهاد کشاورز یرو،)وزارت ن ربطذی یهادستگاه یدشت مربوطه با همکار یریتسازمان مد یا

 اصالح آب یجاد و استقرار بازار محلیا 5

 سناریوی اول:

 نیست در شرایط کنونی قابل انجام •

 سناریوی دوم:

دشت مربوطه و  یریتسازمان مد یاآب در هر دشت، توسط تشکل  یو استقرار بازار محل یجادنجام مطالعات اا •

 هر دشت زیستییطو مح یفن ی،اجتماع ی،اقتصاد هاییتو ظرف یطشرا بر اساس

منابع آب  یدآب و از محل خر یدر قالب حسابدار یاندازجهت راه صرفاًدر دشت ممنوعه  یدآب جد تخصیص •

پذیر امکان کمیسیون مدیریت حوضه آبریز یبدشت و با تصو یریتسازمان مد یاتشکل  یشنهادمجاز موجود به پ

های موجود در چارچوب بازار آب انجام است. تامین نیازهای جدید صرفا بایستی از طریق اجاره یا تملیک چاه

 گیرد.

6 
 یهاتیبران و حماآب یهاجاد تشکلیا

 هاآناز  یو فن یمال
 .بران موضوعیتی نداردالگوی مدیریت مشارکتی، پروژه ایجاد تشکل آب سازیپروژه پیاده با توجه به • حذف

 اجرا آب  یروز نمودن سند ملبه 7
 سناریوی اول:

 یآب توسط وزارت جهاد کشاورز یروز شده سند ملارائه نسخه به •
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 سناریوی دوم:

ریزی و تعیین الگوی کشت بهینه در هر دشت با جهت برنامهدشت  یریتسازمان مد یاسند به تشکل  ابالغ •

 برداران همان دشتمشارکت بهره

در نظر گرفتن دشت با  یریتسازمان مد یادشت توسط تشکل  ینهکشت به یدر خصوص الگو یشنهادهاپ ارائه •

 لحاظ نمودن ظرفیت آبی منطقهشرایط اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

 حذف کم بازده کشاورزی یهاد چاهیخر 8

 آن یباال هایینهکم و هز کاراییبا توجه به  یقاعده کل یک عنوانبهحذف پروژه  یشنهادپ •

 یریتسازمان مد یابا شرب و...( توسط تشکل  یچاه کشاورز یگزینی)جا یصتخص ییاجرا در قالب جابجا امکان •

 دشت

9 
بر روی  GPSدهی و نصب سامان

 های حفاریدستگاه
 اصالح

 سناریوی اول:

 پروژه به شکل کنونی ادامه یابد. •

 سناریوی دوم:

 یریجهت کنترل و جلوگ یحفار یهادستگاه یبر رو GPSو نصب  یهحفار به ته یهاو الزام شرکت یدهسامان •

 دشت یریتسازمان مد یاتوسط تشکل  یرمجازغ هاییاز حفار یناش یاز تخلفات احتمال

 ییو مراجع قضا یاآب منطقه یهادشت با شرکت یریتسازمان مد یاتشکل  یو مساعدت الزم از سو همکاری •

 جهت برخورد با متخلفان

10 
در  یکشاورز یهاپساب با چاه ینیگزیجا

 ممنوعه یهادشت
 اصالح

 سناریوی اول:

 در شرایط کنونی قابل انجام نیست. •

 سناریوی دوم:

دشت مربوطه با  یریتسازمان مد یشنهادهر دشت و به پ یطپساب به مصارف مختلف متناسب با شرا یصتخص •

 آبخوان یتو کمک به بهبود وضع زیستیطمح یتدر نظر گرفتن اولو

 کمیسیون مدیریت حوضه آبریزمصارف مختلف توسط  یتعرفه مربوط به پساب برا تعیین •

11 
 های گشت وتقویت و استقرار گروه

 بازرسی
 اصالح

 سناریوی اول:

 های گشت و بازرسی در سطح دشت استفاده گردد.های موجود جهت ایجاد یا تقویت گروهاز ظرفیت تشکل •
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 سناریوی دوم:

 یریتسازمان مد یادر هر دشت توسط تشکل  یرزمینیو حفاظت از منابع آب ز یبردارکنترل و نظارت بر بهره •

 دشت مربوطه

 دشت یریتسازمان مد یاخود تشکل  ینهدشت و با هز یطراهکار متناسب با شرا ینترمناسب اتخاذ •

 یقاز طر یبردارکنترل و نظارت بر بهره یآنان در راستا مؤثربرداران دشت و مشارکت بهره یتاز ظرف گیریبهره •

 یشخودپا یهاتوسعه نظام

 اصالح ه و نصب کنتور حجمی و هوشمندیته 12

 سناریوی اول:

گیری متناسب با شرایط و اندازه و تجهیزات های موجود جهت نصب کنتور یا سایر ادواتتشکل از ظرفیت •

 های دشت مربوطه، استفاده گردد.محدودیت

 سناریوی دوم:

 یهاادوات و دستگاه یرسا یابرداران به نصب کنتور بهره یقالزم جهت تشو هایینهزم یجادو ا یبسترساز •

 دشت یریتسازمان مد یاتوسط تشکل  یریگاندازه

برداران )نصب توسط دشت و بهره یطمذکور متناسب با شرا یزاتراهکار جهت نصب تجه ینترمناسب اتخاذ •

از  یپرداخت یالتاصل مبلغ تسه یافتبها و درحاصل از اخذ آب یدشت از محل درآمدها یریتتشکل مد

 ...( /یشخص ینهات با هزیزرداران به نصب تجهبصورت اقساط/ الزام بهرهسود به گونهیچبرداران بدون هبهره

 یریگاندازه یلوسا یدستکار یا یاز خراب یریو جلوگ شدهنصب یزاتبرداشت و حفاظت از تجه یزانم کنترل •

 دشت یریتسازمان مد یاآب توسط تشکل 

13 

المنفعه نمودن نظارت و مسلوب کنترل،

فاقد پروانه مضر به مصالح  یهاچاه

 یعموم

 اصالح

 سناریوی اول:

 پروژه به شکل کنونی ادامه یابد. •

 سناریوی دوم:

توسط  یرمجازغ یهانمودن چاهالمنفعهمسدود و مسلوب یژهودر منطقه جهت برخورد با تخلفات، به یبسترساز •

 صورت گیرد. دشت یریتسازمان مد یاتشکل 
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 یاآب منطقه یهام با شرکتو مساعدت الز یدشت و همکار یریتو اعالم تخلفات توسط تشکل مد شناسایی •

 صورت پذیرد. جهت برخورد با متخلفان ییو مراجع قضا

14 
الب در یو پخش س یه مصنوعیتغذ یاجرا

 ممنوعه یهادشت
 اصالح

 سناریوی اول:

ها، مراتع و سازمان جنگل -ربط )وزارت جهاد کشاورزیهای مسئول و ذیهماهنگی و وفاق الزم میان دستگاه •

ها از طریق برگزاری جلسات مشترک در سطح آبخیزداری، وزارت نیرو و...( جهت مطالعه و اجرای این پروژه

 استانی ایجاد گردد.  

 سناریوی دوم:

کمیسیون مدیریت بر منابع آب به  تأثیرگذار یهاعنوان طرحبه یالبپخش سو  یمصنوع یهتغذ یهاارائه پروژه •

 استان یآببا کم یحفاظت منابع آب و کارگروه سازگار یشورا یقاز طر حوضه آبریز

 نفعانیذ یهبا مشارکت و اجماع کل کمیسیون مدیریت حوضه آبریزها در پروژه یبو تصو بررسی •

 اصالح یزداریآبخ یهاپروژه یمطالعه و اجرا 15

 سناریوی اول:

ها، مراتع و سازمان جنگل -جهاد کشاورزی وزارتربط )های مسئول و ذیو وفاق الزم میان دستگاه هماهنگی •

ها از طریق برگزاری جلسات مشترک در سطح و...( جهت مطالعه و اجرای این پروژه آبخیزداری، وزارت نیرو

 استانی ایجاد گردد.  

 سناریوی دوم:

 یقاز طر کمیسیون مدیریت حوضه آبریزبر منابع آب به  تأثیرگذار یهاعنوان طرحبه یزداریآبخ یهاارائه پروژه •

 استان یآببا کم یحفاظت منابع آب و کارگروه سازگار یشورا

 نفعانیذ یهبا مشارکت و اجماع کل کمیسیون مدیریت حوضه آبریزها در پروژه یبو تصو بررسی •

16 
برداری یکپارچه حفاظت و بهرهسامانه 

 منابع آب و امور مشترکین
 اصالح

 سناریوی اول و دوم:

ها، آمار و اطالعات داده یگذارو اشتراک یتشفاف یسامانه مل یورود یاز اجزا یکی عنوانبهارائه اطالعات ساماب  •

 یرزمینیآب ز
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17 
 آماربرداری منابع و مصارف

 اطالعاتی()بخشی از پروژه بیالن و بانک 
 اصالح

 سناریوی اول:

های موجود در دشت جهت آماربرداری سراسری منابع و مصارف آب در سطح دشت مربوطه از ظرفیت تشکل •

 استفاده گردد.

 سناریوی دوم:

 دشت مربوطه  یریتسازمان مد یاو تشکل  یاشرکت آب منطقه یمنابع و مصارف دشت با همکار یآماربردار •

 یسامانه مل یورود یاز اجزا یکی عنوانبه ینمنابع و مصارف دشت و همچن یحاصله در قالب تابلو یجنتا ارائه •

 یرزمینیها، آمار و اطالعات آب زداده یگذارو اشتراک یتشفاف

 اجرا سازی افکار عمومیرسانی و آگاهاطالع 18

 سناریوی اول و دوم:

 یدشت و با همکار یریتسازمان مد یاتشکل  یتبا استفاده از ظرف یافکار عموم یسازو آگاه یرساناطالع •

دشت( متناسب با مالحظات  یریت)به درخواست تشکل مد ربطذی یهادستگاه یرو سا یاآب منطقه یهاشرکت

 هر منطقه یو فرهنگ یاجتماع یو بسترها

 اصالح برداریبهرههای اصالح و تعدیل پروانه 19

 سناریوی اول:

 نتیجه است.کنونی اجرای آن بی در شرایط •

 سناریوی دوم:

مذکور  یهاتا سقف مندرج در پروانه یبرداربهره یهاساالنه به دارندگان پروانه لیقابل تحوآب  یزانم یینتع •

مصرف و به  هاییتاولو چهارچوبو در  یزحوضه آبر ییآب و هوا یطو شرا یآب یتبا لحاظ ظرف یدر هر سال آب

 ون حوضه یسیتوسط کم یزدر حوضه آبر یاستان یزیرنسبت سهم آب قابل برنامه

 دشت مربوطه یریتسازمان مد یاساالنه در هر دشت به تشکل  یلآب قابل تحو یزانابالغ م •

 یهادر مقدار آب مندرج در پروانه ییرشده )بدون تغ یینسقف تع یتبرداران دشت به رعابهره یهکل الزام •

 (یبرداررهبه

شده  یینتع یهادشت متناسب با تعرفه یریتسازمان مد یامتخلفان توسط تشکل  یمهبا تخلفات و جر برخورد •

 حوضه یسیونتوسط کم
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20 
های آب اجرای قانون تعیین تکلیف چاه

 برداری فاقد پروانه بهره
 اصالح

 سناریوی اول:

 کارآیی الزم است.بر و فاقد پیچیده، زماندر شرایط کنونی اجرای آن  •

 سناریوی دوم:

بر اساس اطالعات موجود و ثبت شده  برداری های آب فاقد پروانه بهرهاجرای قانون تعیین تکلیف چاهو  یبررس •

و مساعدت شرکت آب  یدشت با همکار یریتسازمان مد یافاقد پروانه توسط تشکل  یهااز دارندگان چاه

 ربطذیمراجع  یرو سا یامنطقه

 حذف شکنیمطالعات تعیین عمق کف 21

در  یبردارپروانه بهره یآب دارا یهاچاه یهکل ییجابجا یا یروبیال ی،شکنکف یاتانجام هرگونه عمل یتممنوع •

و...( با  یدر اثر احداث منبع آب ینقصان فاحش آبده ی،نقص فن یرموارد خاص )نظ یها، به استثناسطح دشت

 یشکنکف یتوجه به تبعات منف

جهت  ییو مراجع قضا یادشت و اعالم به شرکت آب منطقه یریتسازمان مد یاتخلفات توسط تشکل  شناسایی •

 برخورد با متخلفان

 اجرا استقرار الگوی مشارکتی 22

 سناریوی اول:

 ادامه یابد. آب یمشارکت یریتدستورالعمل توسعه مدپروژه به شکل کنونی و مطابق با  •

 سناریوی دوم:

 باشد.ها میای از اقدامات و برنامهاساس سناریوی دوم است و شامل مجموعه الگوی مشارکتیاستقرار  •

 یلذ یبخشو تعادل یااح ینامه توسط کارگروه ملنظام یندشت، پس از تدو یریتسازمان مد یاتشکل  یجادا •

بینی شده در پیشبا استفاده از سازوکار  یانمتقاض یتو احراز صالح ییشناسا یقآب و از طر یعال یشورا

 گیرد.صورت می دستورالعمل مدیریت مشارکتی آب و شرح خدمات پیوست آن،

23 
 حفاظت یفیک تیریمد انجام مطالعات

 آب منابع
 اصالح

 سناریوی اول:

 شود.بخشی محسوب نمیهای طرح احیا و تعادلدر شرایط کنونی، جزو اولویت •

 سناریوی دوم:

 یرزمینیمنابع آب ز یفیبهبود ک یمناسب برا یحفاظت منابع آب و ارائه راهکارها یفیک یریتانجام مطالعات مد •

 و در قالب سند پایداری دشتدشت  یریتسازمان مد یاتوسط تشکل 



 

73 

 توضیحات وضعیت عنوان ردیف

 ربطذی یهادشت توسط دستگاه یریتمد یهاسازمان یاها با تشکل الزم هاییو همکار یفن هاییتحما لزوم •

 و...( زیستیطسازمان حفاظت مح یرو،)وزارت ن

24 
ایجاد معیشت جایگزین  انجام مطالعات

 برای کشاورزان
 جدید

 سناریوی دوم:

سازمان  یامناسب توسط تشکل  یو ارائه راهکارهاکشاورزان  یبرا یگزینجا یشتمع یجاداانجام مطالعات  •

 و در قالب سند پایداری دشتدشت  یریتمد
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 پایش عملکرد طرح هایشاخ  

های مناسبی بخشی، الزم است شاخصهای ارائه شده در نقشه راه احیا و تعادلدر گام نهایی پس از طی کلیه گام

با اهدافِ  هاآنها را پایش و میزان انطباق ها تدوین گردد تا از این طریق، بتوان عملکرد واقعی برنامهجهت پایش برنامه

های مرتبط ها و حوزهتوان درک کرد که سازمانهای مختلف میه را ارزیابی نمود. با توجه به شاخصشداز پیش تعیین

در آینده اطمینان حاصل  موردنظرانداز طرح و عدم انحراف از مسیر ترتیب از تحقق چشم نمایند و بدینچگونه عمل می

صورت گرفته و در صورت  هاآنجش عملکرد پایش عملیات، سن نمود. بدین منظور الزم است پس از تعیین شاخص

 نظر قرار گیرد. تشخیص انحرافات، با تحلیل علل و عوامل ایجاد انحرافات، اقدامات اصالحی مد

 ایناست.  سرانه منابع آب زیرزمینی تجدیدپذیرشاخص ها جهت پایش عملکرد طرح، یکی از این شاخص

در سطح ملی و  تجدیدپذیر زیرزمینی )مترمکعب در سال( برای هر فردشاخص به بیان کل مقدار ساالنه منابع آب 

عامل مهمی برای توسعه اجتماعی  ،آنکننده مصرفمقدار آب زیرزمینی موجود در تناسب با تعداد  .پردازدمیای منطقه

 آنتن کیفیت صورت کل منابع آب تجدیدپذیر زیرزمینی، بدون در نظر گرف. این شاخص بهباشدمی منطقهو اقتصادی 

در سطح صورت غیریکنواخت منبع این آب بارندگی است که به .شودتعریف می (شورلبهای شور و آب یاستثنا)به

در  های متفاوتی از بارندگی، نسبتتوپوگرافی اراضیشناسی، بافت خاک و بسته به زمینو  شودپخش می هادشت

 .شودغذیه مییافته و ت ها، نفوذهای موجود در محدودهانوآبخ

باالتر باشد، امکان استفاده از منابع  سرانه منابع آب زیرزمینی تجدیدپذیرشاخص طور نسبی هرچه مقدار به

آن بتوان عدد  بر اساسخاصی وجود ندارد که  ه باالتر خواهد بود. استانداردتجدیدپذیر برای مقاصد عمران و توسع

و میزان آن با توجه به شرایط هر منطقه متفاوت بوده و الزم است تا  توصیه کرد «خوب»عنوان یک شاخص مناسبی به

 ، در سند پایداری دشت میزان آن تعیین گردد.جهان مقدار این شاخص در کشورها و مناطق مختلف با مراجعه به

ی و دارا شده محسوب ایپو شاخص یک عنوانبه فوق شاخص گیران،تصمیم و گذارانسیاست ریزان،برنامه برای

ویژه در مناطق اهمیت اجتماعی و اقتصادی است. عوامل محرک دیگر شبیه تغییر اقلیمی و جمعیتی )افزایش جمعیت به

 این شاخص دارند. ییفقیر دنیا( نقش بزرگی در پویا

عالوه بر شاخص مذکور، محاسبه شاخص نسبت بحرانی در هر دشت نیز دیگر شاخص پیشنهادی جهت پایش 

عملکرد طرح خواهد بود. مطابق این شاخص، نسبت برداشت از منابع آب زیرزمینی به پتانسیل منابع آب زیرزمینی 

سازی عملیات در نان از عملکرد پیادهباشد و با سنجش مقادیر آن امکان اطمیدهنده تنش آبی در هر منطقه مینشان

 شود:این شاخص چهار حالت از تنش آبی تعریف می بر اساسهای متمادی وجود خواهد داشت. هر دشت در طی سال

 

 در دسترس  های زیرزمینیآبپتانسیل درصد  10تنش آبی کم: مصرف کمتر از  (1

 در دسترس یهای زیرزمینآبپتانسیل درصد  20تا  10تنش آبی معتدل: مصرف  (2
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 در دسترس های زیرزمینیآبپتانسیل درصد  40تا  20تنش آبی متوسط: مصرف  (3

 های زیرزمینی در دسترس.آبپتانسیل درصد  40تنش آبی شدید: مصرف بیش از  (4
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