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 ها وری در بخش آب کشور: روندها و چالشبهره
 

 
 

 دکتر حسین نایب

 زیست و پژوهشگر مستقل حوزه آب و محیط

 ب و فاضالب ایران ئت مدیره انجمن آعضو هی

 

مهم از  یکی  همواره  آب،  دسترس  در  منابع  ترین  محدودیت 

حتی  چالش و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  مسیر  در  سیاسی  ها 

برای   این موضوع همواره  اهمیت  اگرچه  است.  بوده  ایران  کشور 

از   تاریخی،  متون  از  بسیاری  در  و  بود  شده  شناخته  حاکمان 

به هراسخشکسالی  از  یکی  تهدیدات  عنوان  و  حاکمان  های 

سرزمین نام برده شده و در مقاطع مختلف با تصمیمات حاکمیتی  

زیرساخت  توسعه  به  محلی(  و  تأ)ملی  و  های  شهری  آب  مین 

سال   تا  لیکن  است،  شده  پرداخته  صنعتی  متاخراً  و  کشاورزی 

تصمیم  1342 شد،  تأسیس  برق  و  آب  وزارت  سازی،  که 

بهسیاست کشور  در  آب  بخش  مدیریت  و  صورت گذاری 

ای و منطبق با خواست حاکمیت  غیرمتمرکز، رانت محور و سلیقه 

های پس  الای( بوده است. در سمنطقه  -)در سطوح مختلف ملی

فقدان یک مرجع تخصصی مدیریت آب در   انقالب مشروطه،  از 

تا   مشروطه  بازه  در  و  احساس شد  پیش  از  بیش  دولت  ساختار 

بنگاه برق،  و  آب  وزارت  سازمانتأسیس  و  راستای  ها  در  هایی 

مند نمودن مدیریت آب تأسیس شدند، از جمله بنگاه مستقل نظام

به که  زیرم آبیاری،  از  یکی  کشاورزی،  جموعه عنوان  وزارت  های 

بخش  عهده )در  آب  تأمین  با  مرتبط  امور  توسعه  و  اصالح  دار 

 کشاورزی و شرب( و نظارت بر آن بود.  

سازی قوانین مرتبط با اصالحات ارضی و افزایش  پس از اجرایی

شمار مالکین خرد اراضی کشاورزی و توسعه سطوح زیر کشت و  

ها و در نهایت  ایش جمعیت آننیز با توسعه روزافزون شهرها و افز

آغاز تحول ساختار کشور و توسعه بخش صنعت، تأمین آب پایدار  

بهمصارف بخش  برای پیش  از  بیش  عنوان چالشی های مختلف، 

نمایان   حاکمیت  روی  پیش  رشد  شاساسی  با  دیگر  سوی  از  د. 

های مرتبط فزاینده شهرنشینی که یکی از نتایج ناکام ماندن برنامه

های  ات ارضی در کشور بود، معضالت مربوط به فاضالببا اصالح

عنوان یکی از مسائل جدید مدیریت شهری تولیدی در شهرها به

منظور ایجاد تعادل  آشکار شد. جمیع موارد یاد شده سبب شد تا به

در ساختار مدیریت   تحوالتی  آب،  تقاضا در بخش  و  عرضه  بین 

نیرو در سال   گیرد که نتیجه آن تأسیس وزارتبخش آب صورت 

بود. بنابر    "استفاده حداکثری از منابع آب و انرژی"با هدف    1353

های  سازی آن با تقاضای بخشاین، گسترش عرضه آب و منطبق 

مهم از  یکی  صنعت،  و  کشاورزی  شهری،  اهداف  مختلف  ترین 

 تأسیس این وزارت خانه کلیدی بوده است.  

ر پی تغییرات های پس از انقالب و با اتمام جنگ، ددر سال

عمیق در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، لزوم توسعه 

بههمه کشور  عقبجانبه  جبران  از ماندگیمنظور  حاصل  های 

جنگ، اهمیت گسترش شبکه آب شرب در شهرها و روستاهای  

رسانی و ضرورت  پوشش خدمات آبکشور و افزایش جمعیت تحت 

ها  منجر به تاسیس شرکت  زیست،توجه به مقوله بهداشت و محیط 

های آب و فاضالب شهری های مختلفی از جمله شرکتو سازمان

ای در وزارتخانه های نیرو و  های آب منطقه و روستایی و شرکت

چنان نگرش اساسی نهادها و  که همجهاد سازندگی شد. در حالی

های مرتبط با بخش آب، تأمین حداکثری عرضه و پاسخ به  ارگان

صورت زون آب در کشور بود، روند محدودیت منابع آب بهنیاز روزاف

رخ  تدریجی  سوال  امری  با  را  کشور  ارشد  مدیران  و  کرده  نمون 

که   نمود  مواجه  می"اساسی  کجا  همتا  تقاضا،  توان  توسعه  پای 

ن برهه همان زمان کلیدی بود که  . ای"عرضه آب را توسعه داد؟

فی معمول تغییر یافته عنوان یک کاالی مصرنگرش به آب، به  دبای

به آب  به  استراتژیک  و  و  اقتصادی  محدود،  کاالی  یک  عنوان 

های کلی نظام  نگریسته شود. انعکاس این تغییر نگرش در سیاست

سیاست  مجزای  ابالغیه  سه  در  و  شد  در  متبلور  نظام  کلی  های 

محیط آب،  منابع  ارتقازمینه  مصرف،  الگوی  اصالح  و   ی زیست 

رفت آب همتراز با توسعه استحصال آب   وری و کاهش هدر بهره

به غیرمتعارف  و  متعارف  منابع  بخشاز  نیاز  تأمین  های  منظور 

دنبال این تغییر  مختلف مورد توجه قرارگرفت. در این راستا و به

هم زیرساخت نگرش،  گسترش  با  نرمزمان  و های  افزاری 

بسخت  روند  کشور،  آب  بخش  در  فناوریکاهافزاری  های  رگیری 

جنبه  در  و نوین  تصفیه  مصرف،  توزیع،  و  انتقال  تأمین،  های 

به خصوصی،  بخش  و  گرفته  سرعت  آب  از  مجدد  ویژه  استفاده 

این  صاحبان فناوری بازار در  تثبیت  به توسعه و  های حوزه آب، 

 حوزه پرداختند. 

کشور  در  فاضالب  و  آب  صنعت  جایگاه  تثبیت  با  امروزه 

ابه یکی  حوزه عنوان  یافته، خطز  بلوغ  صنعتی  توسعه  های  مشی 

وری و ایجاد  هرچه بیشتر بهره  یسمت و سوی ارتقاها، بهفناوری
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ست که ا ارزش افزوده حداکثری از منابع آب است. این بدان معنا

ای رسیده  های بخش تأمین، تصفیه و انتقال آب به مرحلهفناوری

شود و در می  است که کمتر چالش اساسی در این حوزه مطرح

های موجود در بخش آب کشور معطوف به عوض، عمده چالش

فاضالب بازیافت/بازچرخانی  و  مصارف  تصفیه  از  تولیدی  های 

ارتقا بهره  یمختلف،  کیفی  و  نیز  کمی  و  آب  مصرف  در  وری 

 استحصال آب از منابع غیرمتعارف است. 

  بینی درهای قابل پیشترین چالشدر این میان، یکی از مهم

  یسبب ارتقااین مسیر توسعه، نحوه مدیریت منابع آبی است که به

قابلبهره آب  چرخه  به  است. برنامهوری،  بازگشته  کشور  ریزی 

برنامهبه از  عبارت دیگر، نحوه  ریزی و مدیریت منابع آب حاصل 

وری در  ها )باالخص در بخش شهری(، افزایش بهرهتصفیه پساب

ورزی( و آب استحصالی از منابع  ویژه در بخش کشامصرف آب )به

حساس از  کلیدیغیرمتعارف،  و  روی  ترین  پیش  مسائل  ترین 

سیاستتصمیم و  در گیرندگان  است.  کشور  آب  بخش  گذاران 

که  زیست، در صورتی دیدگاه بسیاری از فعالین حوزه آب و محیط

جهت کاهش مشکالت موجود در حوزه از این منابع یاد شده در

ف تعریف شده فعلی و کاهش تنش وارده به  تأمین آب در مصار

بهمحیط آب  منابع  و  حقآبهزیست  واریز  عدم  به  واسطه  ها 

ها( یا برداشت بیش از ها و رودخانهویژه تاالبهای آبی )بهمحیط

)آبخوان  مجاز  بهرهحدود  میها(  شود،  ارتقاگیری  این   ی توان 

بع آب ارزیابی  وری را در راستای توسعه پایدار و حفاظت از منابهره

عنوان منابع جدید آب  کرد. اما در صورتی که به منابع مذکور به

به ما  و  شود  بهرهنگریسته  آب  میزان  پساب  ازای  یا  شده،  وری 

تصفیه شده و یا آب استحصال شده از منابع غیرمتعارف، مصارفی  

بخش کشت(، در  زیر  اراضی  توسعه  طریق  )از  کشاورزی  های 

غیر اصولی صنایع در نقاط کم/بی آب(    صنعتی )از طریق توسعه

اکولوژیکی  توان  از  خارج  و  ناپایدار  توسعه  طریق  )از  شهری  و 

ویژگی با  منطبق  غیر  سبز  فضای  افزایش  اقلیمی،  شهرها،  های 

های وارده به های مصنوعی و...( تعریف شود، آسیب احداث دریاچه 

هیچ عنوان گرفته و به های آبی کشور سرعت زیست و پیکره محیط

ارتقا نمی بهره  یاین  را  مسیر وری  در  حرکت  راستای  در  توان 

ست که  ا جا ت سوال اساسی اینی توسعه پایدار قلمداد کرد. در نها 

تصمیم و  کدام مدیران  کشور،  آب  بخش  در  از گیرندگان  یک 

انتخاب گذاریها را در سیاستگیریجهت  های بخش آب کشور 

ارتقا و  نمود  از  وربهره  یخواهند  کدامیک  در  را  آب  بخش  ی 

یاد شده ریل این سوال مسیرهای  به  پاسخ  گذاری خواهند کرد. 

محیط  نگرش  به  تصمیممطمئناً  میزان زیستی  گیرندگان، 

گری آحاد  زیست و مطالبهگری فعالین حوزه آب و محیط روشن 

 جامعه وابسته خواهد بود.  


