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های مدیریت جدید بخش آببرنامه ربتحلیلی 

 دکتر مسعود تابش

استاد دانشگاه تهران و رئیس هیئت مدیره انجمن اب و 

 فاضالب ایران

مدیریت جدیدی نیز در حوزه ، با روی کار آمدن دولت جدید

د و پس از کسب رای اعتماد از مجلس شورای کرکار آب شروع به

 براساس برنامه پیشنهادیکار خود را وزیر محترم نیرو نیز  ،اسالمی

بر وظیفه ذاتی خود با آب و فاضالب ایران بناآغاز نمود. انجمن 

مشارکت در نقد و بررسی برنامه پیشنهادی وزیر محترم که طی 

درکنار اوس برگزار شد در کالب ه 92/5/0011ساعت در تاریخ  5

های خود را در دیگر اندیشمندان و متخصصان حوزه آب دیدگاه

های کارشناسی این زمینه ارائه نمود. امیدواریم نتایج این بحث

ها و بتواند به متصدیان جدید حوزه آب کمک کند تا برنامه

گیری اقدامات آتی خود را مستند به مبانی علمی نموده و با بهره

 د.ند به موفقیت بیشتری دست یابنت خبرگان بتواناز نظرا

ها را های اعالم شده می توان آنطور کلی با نگاه به برنامهبه

بخش تقسیم کرد. بخش اول آن دسته است که با  سهبه 

گیری و اقدام صحیح در داخل حوزه وزارت ریزی، تصمیمبرنامه

و هماهنگی سازی پذیر است. بخش دوم نیاز به زمینهنیرو امکان

مله وزارت جهاد کشاورزی، های دیگر از جبخشی با دستگاهمیان

وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان 

. اما بخش تر از همه مردم داردها و مهمزیست، شهرداریحیطم

ها نیاز سوم آن دسته از اقداماتی است که اجرا و موفقیت در آن

های اساسی در مملکت در گیریتصمیماد تغییرات و به ایج

 گیری دارد.ترین سطوح تصمیمعالی

توان امید داشت که اول صرفا می مرحلهرسد در نظر میبه

ها و تصمیمات مربوط به دسته اول که قابلیت اعمال ریزیبرنامه

ای های آب منطقههای وزارت نیرو از جمله شرکتدر زیرمجموعه

 جملهپذیر و قرین موفقیت باشد ازامکانو آب و فاضالب را دارد 

ریزی علمی افزایش کیفیت منابع انسانی و کادر مدیریتی و برنامه

 برای پیشبرد امور.

شود در موارد مرتبط با دسته دوم متاسفانه تناقضاتی دیده می

جمله تناقض کمبود و بحران شدید آب در کشور و سیاست از

ورزی و تامین امنیت جانبه در محصوالت کشاخودکفایی همه

میلیون مسکن جدید بدون  0چنین اقدام به ساخت غذایی و هم

 های الزم ازتکلیف مطالعات زیربنایی و تامین زیرساختکه این

جمله آب و فاضالب مشخص شده باشد. بنابراین وزارت نیرو باید 

این شجاعت را داشته باشد که وجود کمبود و محدودیت دائمی 

ها ک و نیمه خشک ایران را به دیگر دستگاهآب در اقلیم خش

ها و اقداماتی که در نهایت صرفا بحران گیریبقبوالند و از تصمیم

آب را تشدید کرده و از نظر مادی و معنوی آسایش و رفاه مردم 

با ایجاد یک وفاق ملی در سطوح  ،کنددار میخدشهدر درازمدت را 

 عمل آورد.گیری ممانعت بهتصمیم

از نظر علمی اثبات شده است که آب تجدیدپذیر موجود در 

با توجه به پدیده گرمایش جهانی آن سرانه هرساله میزان ایران که 

ما اجازه به ،شودتر میکمروز چنین افزایش جمعیت روزبهو هم

قرن گذشته بدون درنظر گرفتن آمایش دهد همانند نیمنمی

اضا مبادرت کنیم. محور به افزایش عرضه و تقسرزمین آب

بار با انتقال آب ای )اینحوضههایی از جمله انتقال آب بینایده

گذاری روی شده دریاها به فالت مرکزی( و یا سرمایهشیرین

نه تنها از نظر کار دائمی نبوده و یک راههای ژرف استفاده از آب

تبعات بسیار  بلکه ،کندکمی درد زیادی را از کشور درمان نمی

الزم است مدیریت  . لذازیستی نیز دربر داردزیاد اقتصادی و محیط

جدید بخش آب با عنایت به نظرات علمی کارشناسان دلسوز در 

 محور در بخش آب نیفتد.ساالران پروژهدام سرمایه

اندیشمندان حوزه آب اذعان می نمایند که دوران اقدامات 

ت و برای مدیریت بحران آب باید سر آمده اسای بهرهزینه سازهپ

ها باشد. اما گیریای محور تصمیمافزاری و غیرسازهاقدامات نرم

دادن مردم در نکته کلیدی برای موفقیت در این بخش مشارکت

ها است که بدون وجود سرمایه ها و اجرای برنامهگیریتصمیم

 ناجتماعی و ایجاد اعتماد بین ملت و حاکمیت امکان موفقیت ای

ها بسیار کم است. در این رابطه فقط وزارت نیرو نقش نوع برنامه

رد با تصمیمات و عملک بلکه کلیه قوا و مسئولین مملکتی ،ندارد

خود در افزایش یا کاهش اعتماد عمومی موثرند. متاسفانه علمای 

میزان سرمایه در شرایط فعلی شناسی علوم اجتماعی و جامعه

دانند و همین مسئله مستقیما پایین می اجتماعی و اعتماد مردم را

تاثیر نیز ها و اقدامات وزارت نیرو در حوزه آب قیت برنامهفدر مو

   گذارد.می

مواردی هستند که برای نگهداری و  ،اقداماتاما دسته سوم 

چنین انجام در حوزه آب و هم های موجودبرداری زیرساختبهره

های توسعه، به مبالغ کالنی از منابع مالی )ارزی و ریالی( نیاز طرح

های خدماتی مانند شرکت ده بودننزیااست که با توجه به 

گذاری دالیل مختلف از جمله قیمتههای آب و فاضالب بشرکت
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های پنهان، عدم مدیریت بهینه منابع مالی و دستوری و یارانه

عدم دسترسی به ته قبلی، های انباشبدهینیروهای انسانی، 

انداز روشنی از نظر گشایش گذاری خارجی و غیره چشمسرمایه

خورد. به گفته کارشناسان چشم نمیدر تامین منابع مالی کافی به

حل اقتصادی داشته باشد که راهحل این مشکالت قبل از این ،امر

نظر کیفیت مدیریت سری تصمیمات کالن سیاسی ازنیاز به یک

چنین نحوه تعامل با های مختلف حاکمیتی و همدستگاه

انداز روشنی مبنی بر کشورهای جهان دارد. بنابراین چون چشم

عمال مدیران جدید به  ،خوردچشم نمیها بهتغییر در این حوزه

صرفا منابع مالی کافی مورد نیاز دسترسی نخواهند داشت و 

سائل دسته توانند در مورد ممی ،صورت داشتن توان مدیریتیدر

که بنابر اول و بخشی از موارد دسته دوم اقداماتی را انجام دهند 

 نخواهد شد.چشمگیری تجربه گذشته منجر به تحول 

های علمی از جمله انجمن آب و فاضالب در هر حال انجمن

ایران آمادگی دارند تمام توان کارشناسی خود را در اختیار مدیران 

شرایط فعلی کشور و وجود محترم حوزه آب قراردهد تا در 

د در نبتوان های گوناگون، ضمن اتخاذ بهترین تصمیماتمحدودیت

د. در همین زمینه در ادامه نها نیز موفق شومحقق ساختن برنامه

های توجه خوانندگان محترم را به بیانیه انتظارات اتحادیه انجمن

انجمن علمی فعال در این حوزه است  01علوم آب که متشکل از 

 ز رئیس محترم جمهور جلب می نماید.ا
 

 حضور محترم جناب حجت االسالم رئیسی

 رئیس جمهور منتخب دوره سیزدهم
 

  با سالم و احترام

 ،عنوان رئیس جمهور منتخب دوره سیزدهمبا انتخاب جنابعالی به

 یشناسبیآس و هاتیفعال بر یمرور شمرده، متیغن را فرصت

 تیریمد یبخش آب برا نیو انتظارات متخصص گذشته اقدامات

  .یمرسانجنابعالی میبه سمع و نظر را  یبهتر در دولت آت

عنوان یک منبع طبیعی تجدیدپذیر، پوشیده نیست که آب به

 یداقتصا توسعهمحدود، حیاتی و با ارزش و غیرقابل جایگزین در 

 موارد یبرخ در و داریپا توسعه یاصل کشورعامل یاجتماع و

 ازطرفرود.  یشمار مبه یتمدن و آبادان توسعه محرک و شرانیپ

 یدارا کشور در آب تیریمد که داشت دور ازنظر دینبا گرید

 و یاسازه یهاتیفعال رندهیدربرگ و اریبس یهایدگیچیپ

 ریآن با سا یچندوجه ارتباطفراوان بوده و با توجه به  یارسازهیغ

 ،یاسیمسائل س یهایدگیو در هم تن هایدگیچیعوامل توسعه و پ

با  یو فن یتیریمد ،یستیزطیو مح یاجتماع ،یاقتصاد ،یتیامن

چالش در کشور، ابر کی عنوانبه آب چالش حاضر،حال در آن،

. لذا دقت و توجه جدی شودیم شناختهدر جهان  دیمنطقه و شا

این موضوع و تعیین راهبردها و ارائه و بدون فوت وقت به

 چالش بزرگ دربر دانش برای برخورد با این ابر کارهای مبتنیراه

سطح کالن کشور امری حیاتی است. اتحادیه انجمن های علوم 

آب در راستای مسئولیت علمی و اجتماعی خود با تبیین فهرستی 

های حل کارها و اولویترو و ارائه راهبردها و راههای پیشاز چالش

ظارات خودرا از دولت سیزدهم جهت ها در حوزه آب، انتاین چالش

 . دینمایم مطرحشرح ذیل هپیگیری مجدانه آن ب

 حوزه آب یاصل یها چالش -الف

و   لیس، یمیاقل راتییتغطبیعی وحوادث  وقوع -0

بحران  بروز  یو از طرف هایو کاهش بارندگ یسالخشک

 ،یطیمحستیز یمنف یامدهایکنار تداوم پ در ،یآبکم

 مترمکعب اردهایلیم هدررفت و یسالخشک ،لیس خسارات

 ؛آب ارزشمند منابع

  جهیو در نت هاآبخوان درسطح آب  افتمنابع آب،  کاهش -9

 دیتشد و ییزاابانیب ،یشدن منابع آبشور ،هافرونشست دشت

 در یگذاررسوب و خاک شیفرسا دیتشد ،هازگردیر وقوع

 ؛شدن قنواتخشک ها،تاالب شدنخشک ،سدها مخازن

مصرف  نبودن نهیبه ،غلط یهاروش واتخاد هایناکارآمد -1

 بودننییپا ،گذشته ادوار یرفت آب طو هدر یمنابع آب

 ی؛تیریمد یناکارآمد و یکشاورز در آب مصرف راندمان

محلی، مناقشات  شیافزا زیو ن آب یتقاضا شیافزا -0

  ؛حقابه ایبر یالمللنیب و یامنطقه

همراه به نگریبخش ساختار و آب منابع ناکارآمد تیریمد -5

 نظام و نیزم و آب تیمالک نظام در موجود یاشهیمشکل ر

 ی؛برداربهره

 یبحران طیشرا لیدلبه کشور ییغذا تیامن یجد دیتهد  -6

  ؛حاکم بر منابع آب

بدون توجه به  یو کشاورز عیصنا شهرها، توسعه   -7

 ریبه سا ممداو یاندازو دست یبه منابع آب یدسترس

 لیدلهب یشهر یهاحوضه در البیوقوع س زیها و نحقابه

 منابع یهامیحر تیعدم رعا ،ینادرست توسعه شهر تیریمد

 یسازها و توسعه شهر و ساختکشور در  یهارودخانه و یآب

 ی؛و روستائ

 حلدر  یشنهادیپ اقداماتکارها و راه راهبردها، -ب

 آب حوزه مسائل

 آب خصوصهب یعیطبمنابع از حفاظت یبرا الزم تیحما -0

 بر یزداریآبخ کپارچهی و جامع تیریمد یبرقرار و خاک و
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 ماتیتقس یبرمبنا یفرابخش یسازدنها و زیآبخ یهاحوزه

با هدف:  یاحوضه

 اول تیاولو عنوانبه هاآبخوان یکسر جبران و یبخشتعادل -

 منابع ریذخا از انتیص و کشور در آب منابع روز بحران مشکالت

داری در گستره متمرکز آبخیزداری و آبخوانبا اقدامات غیر آب

کشور؛

ها حوضه یعیاز منابع طب نهیبه یبرداربهره و هاالبیس مهار -

 تیظرف با رعایت اصول پایداری و  آب منابع خصوصهب

ی؛برداردر بهره تجدیدپذیری

منابع ارزشمند خاک کشور و  شیکاهش فرسا ،حفاظت خاک -

 نوعت و یکیدرولوژیتوان ه یایحاحفظ و  ک،یاکولوژ توان شیافزا

 و آب وستهیپ همهب و جامع تیریمد با کشور یزهایآبخ یستیز

؛زیآبخ یهاحوزهجامع  تیریقالب مد در ستزیطیمح

بر  ینمبت کشور یاقتصاد توسعه و نانیزنشیدرآمد آبخ شیافزا -

؛از منابع آب نهیبه یوربهره

و  یبخشنیب یهماهنگساز و کار   و مناسب استیس اتخاذ -

منابع آب  یورآب و خاک و  بهره یهاطرح ینظارت بر اثربخش

 یاهیآب سبز و توسعه پوشش گ ایو  یخاکستر ،یاعم از آب آب

؛کشور زیآبخ یهاحوضه اسیدر مق

 یاجرا در تناسب تیرعا منظوربه مناسب سازوکار جادیا -

 و یدارآبخوان ،یزداریآبخ ،یبخشتعادل ،یسدساز یهاطرح

ی؛اراض حیو تسط زیتجه ،یاریآب یهاشبکه

 منظورهسامانه هوشمند ب استقرار و مناسب استیس اتخاذ -

ی، لحاظ استاندارد منابع آب یهامیحر حفظوری مناسب آب، بهره

ی؛روستائ و یشهر توسعهو ساخت و ساز  های آبی درو محدودیت

.آب یالملل نیب و یمل یپلماسید تیتقو -

 التیتشکو ساختار  نیشدن قوان روزآمد و اصالح -2

در  ستیزطیمح ومنابع آب  ینیسرزم تیریبا هدف مد یتیریمد

 نقش شیافزا ،یزداریجامع آبخ تیریو مد زیآبخ یهاهضوظرف ح

 یگذارهیسرما و تیریبرداران در مدنهاد و بهرهمردم یهاسازمان

 کیعنوان هآب ب یبازار آب و ارزش گذار جادیا آب، منابع یبرا

 یداریبا حفظ و پا یاقتصاد یهاتیدر فعال ینهاده محور

از جمله  یفرابخش ینهادها نقش کردن اثربخش و ستیزطیمح

 ؛آب یعال یشورا

 و یکاربرد قاتیتحقاز هدفمند و جانبه همه تیحما -3

در  یهوشمندساز و نینو یهایفناور و دانش یارتقا

منابع آب، و  تیریو مد یبردارمختلف اکتشاف، بهره یهانهیزم

مورد استفاده در صنعت آب کشور که  یو دانش فن زاتیتجه زین

با  ،شودیم نیواردات تأم قیاز آنها از طر یاامروزه بخش عمده

و  یو موجود منابع انسان عیوس یهاتیاز ظرف یریگبهره

 ؛کشور یدانشگاه یهاتیو ظرف یپژوهش-یعلم یساختارها

 ومنابع  شیهوشمند  پا یهاسامانه جادیو ا توسعه -0

 و ینیبشیپ و یخشکسال و لیس ،یمیاقل یپارامترها ،مصارف آب

 ز،یمختلف مزرعه تا حوزه آبخ یهااسیدر مق هابخش نیا هشدار

و روستا و شهر و  یصنعت و یتیتا مراکز جمع یواحد مسکون

مختلف تا سطح  یهااسیآب در مق یحسابدار ینظام مل یاندازراه

 و ارزشمند یهامیکرواقلیو با تمرکز برحفظ م زیآبخ یهاحوزه

 ؛ستیزطیمح حفظ

 و یزیربرنامه آموزش، نظام در آب گاهیجا یاعتال  -5

نهاد مردم یهانسازما گاهیجا یارتقا زیو ن کشور ییاجرا

 انسازم لیتشک ضرورتخصوص هب یو تعاون یصنف ،یتخصص

 ندها،یفرآها، برنامهدر  یآب کشور، بازنگر ینظام مهندس

متناسب در حوزه آب و  یاجرائ یو ساختارها التیتشک

و  ، منابع طبیعیوزارت آب لیتشک رینظ ،ستیزطیمح

 یسامانده رینظ یعال آموزشدر بخش  نیچنو هم ستیزطیمح

 لیتشک ایو  ستیزطیآب و مح یمهندس یهادانشکده

 ؛آب در کشور یهادانشگاه

 وجانبه همه تیهمانند حما مؤثر و یمورد اقدامات -6

 نیتدو ،یکشت مل یالگو یاجرا یمناسب برا یهایگذاراستیس

و  ینگهدار یبرا ی/مالی/حقوقیمناسب سازمان یساز و کارها

و  یاریآب یهاآب شامل سدها، شبکه یهارساختیز راتیتعم

و  یآورجمع ساتیآب و تاس عیانتقال و توز ساتیتاس ،یزهکش

ها و داده یمرکز مل جادیا ،پساب یو بازچرخان البفاض هیتصف

 جادیو ا تیشفاف یاو ارتق یآب و کشاورز ،یاطالعات هواشناس

 یگذارهیسرما توسعهها در سطح دولت و داده نیبه ا یدسترس

 .یزداریخو آب ی نویناریآب هایدرشبکه

 نندگاینما از متشکل که آب علوم یها انجمن هیاتحاد ساختار

 انجمن :شامل کشور آب حوزه در فعال یعلم انجمن 01

ی؛ زهکش و یاریآب انجمن ؛فاضالب و آب انجمن ی؛زداریآبخ

 انجمنی؛ خشکسال و یخشک با یسازگارانجمن ی؛ برقابانجمن 

 و علومانجمن یی؛ ایدر فنون و علومانجمن ؛ باران ریآبگ سطوح

 انجمن؛ آب و یاریآب یمهندسانجمن ؛ آبمنابع  یمهندس

ی و درولوژیه انجمن ؛رودخانه یمهندسانجمن یی؛ ایدر یمهندس

 که است شده یطراح یاگونههب باشد،یم کیدرولیهانجمن 

 عیوس گستره در یکارشناس و یتخصص خدمات ارائه ییتوانا

 کامل یآمادگ هیاتحاد نیا. باشد داشته را آب با مرتبط مسائل

 زدهمیس محترم دولت در خود یتخصص نقش یفایا یبرا را خود

.داردیم اعالم




