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 خالصه

 آب، تقاضاي کاهش باعث که است هاييباشد. مديريت تقاضاي آب فعاليت ناپذير مي ، امري اجتنابجدي به مديريت تقاضاي آب کشاورزيتوجه 

ده قوانين مختلفي تصويب ش آب،. در مطالعات منابع کند يب جلوگيري مآ منابع رفتن بين از يا شدن آلوده از و شده آب مصرف راندمان افزايش

بررسي شد. اين پرسشنامه پرسشنامه با استفاده از در اين تحقيق ساختار موجود کشور  نبنابراي است، نشده اجرا گاهبرخي از اين قوانين هيچ ياست ول

ر قوي بدست آمد که نشانگر اعتبا 101/0اندرکاران بخش آب پاسخ داده شد. ضريب آلفاي کرونباخ  و دست اننفر از کارشناس 83 ِي لهيبه وس

عدم هماهنگي "باشد. نتايج ارزيابي نشان داد که کارشناسان با تغيير ساختار مديريت منابع آب کشور موافق هستند واعتقاد دارند که  پرسشنامه مي

ني با پنج تاثير زيادي در بحران آب دارد. در ادامه يک ساختار سازما"مشکالت قانوني در اصالح الگوي مصرف دوجو"و  "بين سازمانهاي زيربط

 .شود استفاده کشور مختلف هاي سازمان در تواند مي که شد پيشنهادسطح 

 آب، اصالح، تقاضا، پرسشنامه، ساختارکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

ر تداوم افزايش ميزان تقاضا براي آب، باعث افزايش شکاف ميان عرضه و تقاضاي آب خواهد شد. افزايش اين شکاف و حجم زياد آب مصرفي د

 مصرف و عرضه زمينه در نسبي تعادل به دستيابي جهت  کشاورزي آب تقاضاي مديريت به جدي توجه ها، بخش کشاورزي در مقايسه با ساير بخش

 ضمن تا کند مي کمک که شود  مي اطالق هايي فعاليت به آب تقاضاي مديريت. نمايد مي ناپذير اجتناب را آب منابع از پايدار برداري و بهره آب

 هاي شيوه کشاورزي آب تقاضاي مديريت. شود جلوگيري آب منابع رفتن بين از يا شدن آلوده از آن، مصرف راندمان افزايش  و آب تقاضاي اهشک

کند. اصول راهبردي مديريت تقاضاي آب کشاورزي بر  ف و ابزارهاي موجود براي ارتقاء سطوح و الگوهاي مصرف آب کشاورزي را مطرح ميمصر

سازي مصرف آب در بخش کشاورزي )ارتقاء راندمان آبياري(  بهينه-2اصالح سيستم مديريت منابع آب )اصالح ابزارهاي نهادي و قانوني( -1سه محور 

برداران در مديريت آب،  گذاري و مشارکت بهره سازي در سرمايه گسترش نقش خصوصي-8از طريق احداث شبکه آبياري و زهکشي مدرن 

 :باشد ب استوار ميگذاري و اقتصاد آ ارزش

مديريت منابع  .(Herbertson and Tate,2001)در مديريت منابع آب، مديريت تقاضا بايد بيشتر از مديريت عرضه مورد توجه قرار گيرد

 بياري،آ و آب هاي سازه از نگهداري و برداري (. بهره1831گيرد )جعفري،  و مصارف آب با ديدگاه تقاضاي آب کشاورزي با الگوي کشت شکل مي

. بر طبق است آب مصرف و انتقال مراحل در وري بهره حداکثر با آب بهينه مصرف نمودن اجرايي راهکارهاي از و تقاضا مديريت تحقق کليدي حلقه

ولي (، مديريت تقاضاي آب با تغيير تفکر مردم از نگاه سنتي به آب به عنوان کاالي عمومي به محص2000( و داونينگ )2002نظرات لوژيانگ )

اي  ( مديريت منابع آب بايد به مديريت حوضه رودخانه و مديريت منطقه2003اقتصادي امکان پذير است. بر اساس طرح فنگ رويي و همکارانش )

ي ( يک ديدگاه سيستمي را جهت تشريح ترتيبات نهادي، براي مشارکت عموم2002تبديل شود که هرکدام بايد داراي سازوکار جداگانه باشند. بارت )

به کار بردند. هدف ايشان سازماندهي مفهومي مشارکت عمومي در مديريت به هم پيوسته و فراهم کردن نقطه شروعي براي آزمون سيستماتيک 

انجام شده است بيان شده است که در حدود   2002کميته آبياري و زهکشي در سال  يِ لهيمشارکت در مديريت آب شهري بود. در تحقيقي که به وس

 .(ICID, 2002) توان از طريق افزايش راندمان آبياري جبران نمود را مي 2020آب تا سال  ضايصد از افزايش تقادر 00
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 مهم. است گرفته صورت تحقيقاتي نيز آب منابع يکپارچه مديريت و آب تقاضاي مديريت هاي خصوص بررسي دو ساختار مديريتي با نام در

 مصرفي آب ميزان با رابطه در فوق سؤال عبارتي به. است آب منابع مورد در گيري تصميم چگونگي آب ضايتقا مديريت در آمده وجود به سوال ترين

 قيمت و مصرفي انرژي آب، توزيع جمعيت، سطح دولت، هاي سياست چون باشد. تقاضاي واقعي در هر زمان به متغيرهايي هم و آينده مي حال زمان در

 مي وابسته عرضه قابل فاضالب و آب خروجي، آب قيمت زندگي، سبک ها، کننده مصرف عادات ها، تکنولوژي توسعه مصرف، قابل آمد در سرانه ها،

 انفرادي بصورت آب مصرف هاي فعاليت و مصرفي آب هاي فعاليت جمع اي، ( چهار سطح تقاضاي آب در سطوح ملي، منطقه2002) دلرکين. باشد

 که باشد مي آنها نگرش تغيير و کشاورزان سازي آگاه آب، تقاضاي مديريت معايب بزرگترين از يکي( 2001) تيت و هربرتسون. است نموده معرفي

 روش اين روي پيش ديگر مشکالت از مديريت در مشارکت و فرايندها اين در برداران دخالت بهره و تمايل عدم چنين . هماست بر-زمان اي پروسه

 .باشد مي آب منابع مديريت

بوده است. در اين  1810در بررسي و تدوين موضوع مديرت منابع آب کشور، مطالعه طرح جامع آب کشور در سال  اقدام جدي دولت اولين

 به سقف بهره 1200شود تا استحصال آب تا سال  سناريو مختلف در زمينه مديريت منابع آب مطرح شده است. در سناريوي اول تالش مي 8طرح 

 حاصل بزرگ مخزني سدهاي احداث و سطحي هاي آب مهار طريق از اضافي آب اعظم بخش سناريو اين در. شود نزديک کشور آب منابع از برداري

 مربوط گذاري سرمايه نياز. است عرضه مديريت آن غالب وجه و آمده حساب به گذشته هاي دامه سياستا زيادي حدود تا مديريت شيوه اين. شود مي

 امکانات و شود برداري بهره کشور آب منابع حداقل از تا شود مي تالش دوم سناريوي در. است داکثرح ديگر سناريوهاي با قياس در سناريو اين به

گيرد. اين شيوه مديريت اساسا با ساير سياستهاي گذشته تفاوت داشته و وجه غالب آن سياستهاي مديريت تقاضا  قرار ها زمينه ساير اختيار در بيشتري

 در قياس با سناريوهاي ديگر حداقل برآورد شده است. در سناريو سوم توسعه متعادل بهره 1200ن سناريو تا سال گذاري در اي سرمايه ياست. نيازها

گيرد. اين شيوه مديريت تا حدودي با  هاي گوناگون مديريتي اساس کار قرار مي توزيع متعادل امکانات موجود در زمينه و کشور آب منابع از برداري

 اين به مربوط گذاري سرمايه نياز. است شده تشکيل تقاضا و عرضه مديريت هاي داشته و در عين حال از تلفيق سياستگذشته تفاوت  هاي استسي

 گرهاي مورد بررسي مديريت تقاضا نسبت به سناريوهاي دي يوهاي ديگر متوسط است. در ادامه اشاره شده است که از بيشتر جنبهسنار با قياس در سناريو

 اقدامات، بودن بر زمان و موجود هاي به لحاظ دشواري دسترسي به مفروضات پايه، اين شيوه مديريتي به علت ناکافي بودن ظرفيتارجحيت دارند اما 

قابل توصيه  يگرد موارد در اقتصادي، رشد کاهش شرايط در بجز مديريتي شيوه اين. رسد مي تر تر و قابل دسترس اي متعادل قي به نظر شيوهتلفي مديريت

شود که اگرچه در تدوين طرح جامع آب کشور متأسفانه روح و ديدگاه صرفا اقتصادي حاکم بوده است که با ماهيت مديريت منابع  مشاهده مياست. 

باشد، با اين حال سناريوي دوم که بار اقتصادي کمتري داشته تحت شعاع وجه غالب مديريت منابع آب کشور  آب و حفظ حقوق ذينفعان در تضاد مي

سال از تصويب مديريت تلفيقي  11مديريت عرضه و مسائل سياسي قرار گرفته و مورد تصويب قرار نگرفته است. از سوي ديگر با گذشت بيش از يعني 

ي و راندمان آبيار رفتهعرضه و تقاضا، متأسفانه عالوه بر اينکه مشکالت مديريت منابع آب حل نشده، مديريت منابع آب کشور در وضعيت بحران قرار گ

 .باشد مي پايين بسيار کشور سطح در آب وري و بهره

( يکي از نيازهاي اصلي برنامه ريزي دقيق در مورد مسائل آب، پيش بيني در مورد تقاضا و آشنايي به عوامل و 1831و سرلک ) محمودي

 ديدگاه از. باشد مي آب مديريت مسائل ترين از مهمابزارهاي مؤثر بر تقاضا را دانسته است. به نظر نامبردگان ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي آب 

( مجموعه اقداماتي که تاکنون در کشور در ارتباط با تأمين آب انجام شده، عمدتاً در زمينه مديريت توليد و عرضه آب 1830و ابريشم چي ) ريشيتج

 هاي نهمصرف بهينه آب تهيه و تبادل سند ملي آب بين وزارتخابوده است و به مديريت تقاضا کمتر توجه شده است. يکي از اقدامات شايسته در زمينه 

 و محمدي جهاد کشاورزي و نيرو است که به عنوان تنها مرجع تأييد شده در راستاي استقرار الگوي مصرف بهينه آب کشاورزي تأکيد شده است. گل

بهينه  صرفم و تقاضا مديريت زمينه در تواند مي آب ملي سند الحاص و بازنگري که رسيدند نتيجه اين به اردبيل دشت در تحقيقي طي( 1831) سربند

  .آب و تحويل حجمي آب مفيد واقع شود

 يکپارچه مديريت و آب تقاضاي مديريت هاي توان گفت هر کدام از روش توجه به اصول راهبردي مديريت تقاضاي آب کشاورزي مي با

رسد مديريت به هم پيوسته منابع آب ميتواند مقدمه رسيدن به مديريت تقاضاي آب باشد. در روش  مي نظر به اما است، معايبي و مزايا داراي آب منابع

آب، هدف واگذاري بخش عمده مديريت منابع و مصارف آب به بهره برداران و مشارکت همه جانبه آنها مي باشد. در نتيجه نياز به  تقاضايمديريت 

 از. باشد مي مشهود کامالً آينده و حال زمان در آب بحران بر غلبه جهت اساسي هاي ضا آب و ايجاد راه حلتغيير ساختار مديريتي در زمينه عرضه و تقا

اي از تمهيدات فني، اداري و قانوني دانست که هدف آن برقراري تعادل و توازن ميان تقاضا براي آب  توان مجموعه مي را آب منابع مديريت که آنجائي

با موضوع،  مرتبطباشد، لذا در اين تحقيق با تکيه بر تقاضاي آب کشاورزي و در نظر گرفتن غالب پارامترهاي  وي ديگر مياز يک سو و تأمين آب از س

 شود. راهبرد مديريت تفاضاي آب کشاورزي در ايران ارائه مي
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 ساختار کنوني سيستم مديريت آب در کشور و قوانين مربوطه .2
 

 سيستم تواند مي نيز اي منطقه و کالن هاي گذاري سياست مانند بيروني مسائل اثرات سيستم، يک ليداخ هاي عالوه بر مشکالت و محدوديت

 ارائه قوانين. شوند مي ابالغ و تهيه بخش هر در امور انجام کردن قانونمند و هدايت منظور به ها ورالعملدست و ها سياست قوانين،. نمايد اخالل دچار را

 آب منابع و آب بحث در مهم قوانين از. گيرد صورت الزم اصالحات بايد که آورده بوجود را مشکالتي و ها چالش يموارد در نيز آب بحث در شده

 ه کرد:اشار ذيل موارد به توان مي کشور

 به آبياري هاي : طبق اين قانون وزارت نيرو موظف شد آب را بصورت حجمي در شبکه1812-1813قانون برنامه دوم  12بند ط تبصره -1

 .دهد تحويل کنندگان مصرف نماينده

اي تشکيل وزارت جهاد کشاورزي را  ماده  10سه ماده از قانون  1812قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزي: مجلس شوراي اسالمي در سال -2

ي فراهم شود. اعمال گري آب کشاورز به مباحث آب اختصاص داده است تا زمينه مناسب براي رفع مشکالت موجود و انجام مطلوب وظايف تولي

که به  21و با توجه به تبصره ماده  18۳1مديريت يکپارچه در مزارع، وظايف مديريت توزيع و مصرف آب بر اساس قانون توزيع عادالنه آب مصوب 

 يده است.عهده وزارت کشاورزي بوده، بار ديگر نيز بدون توجه به محدوديت اختيارات قانوني آن عيناً به وزارت کشاورزي محول گرد

 اينگونه براي و کند ايجاد خاک و آب برداري بهره هاي : دولت مکلف شد تشکل1812-1838قانون برنامه سوم  101ماده -8

 گذاري و تحويل صورت گيرد. بهاي زراعي قيمت بر اساس قانون تثبيت آب کنندگان مصرف

شور را با نگرش مديريت جامع و توأمان عرضه و تقاضا در کل : دولت مکلف شد منابع آب ک1832-1833قانون برنامه چهارم  11ماده -2

با لحاظ نمودن ارزش اقتصادي آب، آگاهسازي عمومي و مشارکت مردم  رآبخي هاي چرخه آب با رويکرد توسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حوضه

 نمايد. مديريت و ريزي برنامه

تبصره ميباشد. بر اين اساس  21ماده و  02بحث آب، قانون توزيع عادالنه آب شامل  قانون توزيع عادالنه آب: يکي از مهمترين قوانين در-0

 منابعبرداري از  اين قانون، تخصيص و اجازه بهره 21وزارت نيرو متولي مديريت بر کليه منابع آبي اعم از سطحي و زيرزميني ميباشد. بر اساس ماده 

وزارت نيرو بايد انجام شود. بزرگترين مصرفکننده آب در کشور  يِ لهيموارد منحصرأ به وس عمومي آب براي مصارف شرب، کشاورزي، صنعت و ساير

اين  ذابخش کشاورزي ميباشد. اما قانون توزيع عادالنه آب مديريت آب را به نهادي سپرده است که خود کمترين سهم را در مديريت مصرف دارد. ل

 ال گذشته الينحل باقي مانده است.مورد يکي از مشکالت و تناقضاتي است که طي سي س

هاي اصلي پاياب سدها را مي سازد،  شبکه نيرو وزارت راستا اين در. باشد مي نيرو وزارت عهده به آب گري اساس قوانين اشاره شده تولي بر

 و اهداف و شود مي انجام سنتي طريق هب کشاورزي هاي زمين آبياري چنان هم لذا و شوند مي اجرا ناقص طور به يا و نشده احداث فرعي هاي اما شبکه

ه وزارت نيرو است و مديريت تقاضاي عهد بر آب عرضه مديريت. گردد نمي محقق بود، نظر مد آبي هاي سازه ساخت براي که بهايي گران فوايد

 پيوسته مديريت توان مي چگونه صورت اين در. باشد مي کشاورزي جهاد وزارت عهده به است، کشاورزي بخش که کشور آب بخش ترين پرمصرف

 .نمود اعمال را آب يکپارچه و

 

 بندي وضعيت تقاضاي آب کشاورزي در ايران جمع .3
 

در  عدم توجه جدي به مديريت تقاضاي آب کشاورزي به منظور حفظ تعادل عرضه و تقاضا و بهره برداري پايدار از منابع آب يکي از مشکالت اساسي

. توجه بنيادي به مديريت مشارکتي آبياري يا تدوين و اجراي دستورالعملهاي مناسب براي بهره برداري پايدار از منابع باشد زمينه مديريت منابع آب مي

ت افزايش بهره وري آب فراهم آب و خاک، مي تواند بستر و زمينه اجراي کامل سياستها، قوانين و آيين نامه هاي مرتبط با آب کشاورزي را در جه

  د.نماي

موريتهاي بسيار مهم مديران ارشد منابع آب و کشاورزي کشور، باال بردن راندمان و ميزان بهره وري آب در بخش کشاورزي  است يکي از ما

و به جرات مي توان گفت تحقق اين امر بدون تدوين يک راهبرد دقيق و همه جانبه در مقوله مديريت تقاضاي آب در کشور غيرممکن مي باشد. 

کند. بحران آب کشورهاي  ا در نظر گرفتن کليه پارامترهاي دخيل در منابع و مصرف آب، تعادل بين تقاضا و مصرف ايجاد ميمديريت تقاضاي آب ب

ير اساسي جهان را وادار کرده تا ديدگاههاي خود را در مورد نحوه مديريت اين منبع تغيير دهند. در نتيجه سيستم مديريت منابع آب در معرض يک تغي

ست. کشورها تالش مي کنند به منظور مديريت مطلوب منابع آب، به سوي مديريت به هم پيوسته منابع آب و مديريت تقاضاي آب قرار گرفته ا

ب است. کشاورزي حرکت کنند. اجراي اين ديدگاه مستلزم تغييرات و تحوالتي در زمينه هاي مختلف و از جمله ايجاد ساختارها و ترتيبات نهادي مناس
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 تيتوزيع عادالنه آب پيشنهاد محقق در اين خصوص ايجاد يک نهاد متمرکز در بخش آب با عنوان وزارت آب و محيط زيست با اولودر بحث قانون 

 متعدد هاي مي باشد تا بتواند تمامي موارد مرتبط با آبرا در يک مجموعه بررسي، تصميم سازي و حل و فصل نمايد. با وجود فعاليت ستيز طيمح

 برخي مورد در. باشند يافته دست برنامه در شده بيني پيش اهداف تمامي به اجرائي هاي رسد هيچ يک از دستگاه ول برنامه به نظر نميدر ط رفتهگ صورت

 پيگيري اساس بر ها استان و ستاد در نامه آئين همان از شده، تشکيل هاي جرا نرفت و کميتها مرحله به قوانين اين گاه هيچ که کرد اشاره بايد نيز قوانين

 .دادند ادامه خود کار به قبلي هاي

 

 طراحي پرسشنامه براي نظرسنجي وضعيت موجود مديريت تقاضاي آب کشاورزي .4
 

شود تا در  براي ايجاد ساختارها و ترتيبات نهادي مناسب ابتدا ساختار موجود کشور با نظرسنجي از کارشناسان بخش آب کشور در اين تحقيق بررسي مي

 اختار مطلوبي پيشنهاد شود. براي اين منظور از پرسشنامه استفاده شد. براي تهيه پرسشنامه مناسب از معيارهاي مهم در مديريت تقاضاي آبصورت نياز س

نگي، محترم راهنما، مشاور و کارشناسان بخش آب کشور استفاده شد. اين معيارها عبارتند از معيارهاي حقوقي، فره يکشاورزي با توجه به نظر استادها

از اين معيارها، سواالت  اممحيطي، اقتصاد آب و فاضالب و الگوي کشت ساختاري. در ادامه براي هر کد برداري، زيست سياست و قيمت، مديريت، بهره

اده شد قسمتي ليکرت )کامال موافق، موافق، نظري ندارم، مخالف، کامال مخالف( استف 0متعددي طراحي و براي نظرسنجي از کارشناسان از طيف 

(Likert,1932.) 

 

 نتايج نظرسنجي مربوط به پرسشنامه طراحي شده و ارائه چارت سازماني پيشنهادي در کشور .5
 

استخراج شود. جامعه آماري اين  اندرکاران بخش آب کشور بايد نمونه آماري مناسب پس از طراحي پرسشنامه، براي اخذ ديدگاه کارشناسان و دست

بود. با توجه  (N=45) نفر 20تحقيق، کارشناسان و متخصصان بخش منابع آب کشور )که تخصص مديريت تقاضاي آب کشاورزي را دارند( به تعداد 

 Krejcie and) يري مورگانگ به اينکه واريانس جامعه يا درصد خطا در اين تحقيق مشخص نبود براي برآورد حجم نمونه از جدول معروف نمونه

Morgan 1970)  نفر از کارشناسان مديريت  20بدست آمد. بر اين اساس به  20ها برابر با  عضو، تعداد نمونه 20استفاده شد و براي جامعه آماري با

گرفت. براي بررسي اعتبار پرسشنامه پرسشنامه برگشت داده شد و مورد تجزيه و تحليل قرار  83تقاضاي آب کشاورزي پرسشنامه ارسال شد و در نهايت 

 .(1بدست آمد )جدول  101/0استفاد شد. مقدار آلفاي کرونباخ برابر با  spss افزار در نرم (Cronbach, 1951) از ضريب آلفاي کرونباخ

 

 spssضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شده در  -1جدول 

 
 

 متوسطپرسشنامه داراي اعتبار  باشد 1/0تا  0/0بين  اگرد، پرسشنامه داراي اعتبار قوي، باش 1/0الزم به ذکر است اگر آلفاي کرونباخ بزرگتر از 

 .باشد باشد. بر اين اساس پرسشنامه تحقيق حاضر داراي اعتبار قوي مي مي الزماعتبار  فاقد پرسشنامه ،باشد 0/0 از کمتر اگر و

عدم هماهنگي بين سازمانهاي زيربط، تاثير زيادي "ر کدام از سوالها، سوالهاي هاي ه گيري از ارزش تعيين شده براي پاسخ ادامه با ميانگين در

 21/1و  22/1به ترتيب با ارزشهاي  "در اصالح الگوي مصرف، مشکالت قانوني که نياز به اصالح داشته باشند وجود دارد"و  "در بحران آب دارد

 .(2موافقت را داشته است )جدول   بيشترين
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دهندگان به پرسشنامه مثبت  بدست آمد. بنابراين رويکرد کلي پاسخ ۳2/2ها براي کل پرسشنامه برابر با  وق، ميانگين ارزشتوجه به جدول ف با

 اورزيباشد و در نتيجه با تغيير ساختار مديريت منابع آب کشور موافق هستند. با توجه به نتايج پرسشنامه و وضعيت کنوني مديريت تقاضاي آب کش مي

 .ارائه شده است 1رت سازماني مديريت تقاضاي آب کشاورزي در کشور پيشنهاد شد که در شکل در کشور، چا
 

 دهندگان ا با توجه به نظرات پاسخه میانگین و رتبه ارزش -2جدول 

 رتبه ها ارزش ميانگين   
 1 1.29 عدم هماهنگي بين سازمانهاي زيربط، تاثير زيادي در بحران آب دارد 

 2 1.41 مصرف، مشکالت قانوني که نياز به اصالح داشته باشند وجود دارد.  در اصالح الگوي

 3 1.50 گذاري آب در ايران نياز به بازنگري اساسي دارد قيمت

 4 1.62 هاي مختلف ضروري است گذاري آب، نياز به اصالح ساختار قانوني آب درکشور در حوضه در خصوص ارزش

 5 1.62 برداري در هدر رفت منابع آبي تاثيرگذار است. الگوي بهينه بهرهناآگاهي از ميزان مصرف و نداشتن 

 6 1.62 گذاري آب در مناطق مختلف آب وهوايي متفاوت باشد بايد قيمت

 7 1.65 توان در اصالح الگوي مصرف تاثير گذاشت. هاي فرهنگي و ترويجي در اقشار مختلف مي با انجام آموزش

 8 1.65 م استقيمت آب در کشاورزي خيلي ک

. . . 

. . . 

. . . 
 - 2.64 میانگین

 بعلت حجم زیاد جدول، بخشی از آن ارائه شده است*

(راهبردهاي بلند مدت منابع آب کشور)مجلس شوراي اسالمي 

(رئيس شوراي عالي آب)رئيس جمهور 

وزير صنايع و 
معادن

نماينده تشکلها

رئيس سازمان محيط زيست
وزير نيرو

وزيرجهاد کشاورزي

يک نفر از اعضاي کميسيون آب، 
کشاورزي و منابع طبيعي به انتخاب مجلس

رييس سازمان مديريت 
وبرنامه ريزي کشور

وزير کشور

رئيس قوه قضائيه

دونفر متخصص بخش کشاورزي با 
انتخاب ريس جمهور

 8 و 2 و 1کميته تخصيص آب حوضه هاي مناطق 
*

نمايندگان وزارت نيرو

نماينده شوراي عالي آب

نماينده وزارت جهاد کشاورزي

استانداران 

هاي   تشکل نماينده
برداري بهره  

نماينده شرکت آب منطقه اي

نماينده سازمان جهاد 
کشاورزي

کميته هاي اجرايي تخصيص 

نماينده 
برداري بهره هاي  تشکل

نماينده امور آب

نماينده قوه قضائيه

نماينده قوه قضاييه

2کميته تخصيص آب حوضه هاي درجه 

نماينده  فرمانداري 
شهرستان

نماينده جهاد 
نماينده شوراي شهرکشاورزي

کارشناسان رسمي 
دادگستري

نماينده تشکل هاي بهره برداري از آبهاي 
سطحي و زيرزميني

نماينده تشکل هاي بهره 
برداري ازچاهها و قناتها

نماينده بهره برداري از 
رودخانه ها و شبکه ها

وزير اقتصاد و دارايي

رييس سازمان 
خصوصي سازي

کميته نظارت بر اجرا و تحقق 
سياستها

ب
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کميته تحقيقات

(تشکلهاي آببران)کميته هاي اجرايي محلي 

شرکتهاي مديريت و بهره برداري

 *
 (درياچه اروميه و درياي مازندران)شمالي: 1منطقه 

تصميمات مشترکابالغمشاوره

راهنمای  لو ارت

 (خليج فارس و درياي عمان)غرب و جنوب : 8منطقه  (فالت مرکزي، قره قوم و مرزي شرق)مرکزي و شرق: 2منطقه 
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 کشور. در کشاورزی آب تقاضای مدیریت سازمانی  ارت -1شکل 

 

  :توان به موارد زير اشاره کرد پيشنهاد شده، ميمديريت تقاضاي آب کشاورزي با توجه به نتايج اين پرسشنامه و چارت سازماني  براي

باشد. موضوع  عدم  مي 1داراي رتبه  22/1با ميانگين ارزش  "عدم هماهنگي بين سازمانهاي زيربط تاثير زيادي در بحران آب دارد" سوال

شور و وقوع بحران آب داشته و نتايج حاصله از هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي يکي از مواردي است که تاثير بسيار زيادي در مديريت منابع آب ک

نيز بر اين موضوع صحه گذاشته است. در اين راستا و با توجه به اهميت موضوع سعي گرديد که در طراحي ساختار سازماني مديريت منابع آب  شنامهپرس

 منابعدين لحاظ ساختار شورايي در طراحي ساختار مديريت اي عمل شود که اين مساله بصورت اجرايي و تاثير گذار در نظر گرفته شود. ب کشور بگونه

به  آب ايران بعنوان يکي از ستونهاي اصلي ساختار سازماني انتخاب و طراحي گرديد. در راس اين ساختار، شوراي عالي آب به رياست رئيس جمهور

سطح وزير  ازشورا قدرت تصميم سازي و تصميم گيري اين نهاد را عنوان باالترين مقام اجرايي کشور قرار دارد. حضور رئيس جمهور بعنوان رئيس اين 

 نيرو در گذشته به سطح رئيس جمهور افزايش مي دهد. الزم بذکر است که تصميماتي از اين دست قبال در مجموعه وزارت نيرو بعنوان متولي آب

وزير انجام  طحگيري بجاي اينکه در س شده است.  بنابراين تصميم کشور و در سطح وزير يا معاون وزير و عموما بدون حضور نهادهاي ديگر انجام مي

هاي مختلف در  شوراي عالي آب به بحث  نظر بين وزارتخانه گيرد، در سطح رئيس جمهور انجام خواهد گرفت. در اين صورت هرگونه اختالف

صنايع  ورزي،بارت خواهد بود از وزارتخانه هاي نيرو، جهاد کشاجمهور قابل حل خواهد بود. اعضا شوراي عالي آب ع رئيس يِ لهيگذاشته شده و به وس

اري و و معادن، کشور و اقتصاد و دارايي و سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي کشور، محيط زيست و رئيس قوه قضائيه و نماينده تشکلهاي بهره برد

 .متخصصين بخش آب و کشاورزي

را کسب کرده است. يکي از مشکالت  2رتبه  "ي که نياز به اصالح داشته باشند وجود دارددر اصالح الگوي مصرف، مشکالت قانون " گزينه

ابع اساسي فعلي در ساختار مديريت منابع آب ايران، لحاظ کردن تقسيمات سياسي و جغرافيايي مورد تاييد وزارت کشور در تصميم گيري مديريت من

درجه  ريثر از تقسيمات حوضه اي در کشور است. با عنايت به تقسيمات کشور به حوضه هاي آبخآب است. مقوله آب تابع تقسيمات سياسي نبوده و متا

و  ري، در اين راستا در ساختار سازماني پيشنهاد شد که تقسيمات مديريت منابع آب کشور بجاي اينکه استاني باشد، بر مبناي حوضه هاي آبخ8تا  1

عضو خواهند بود و تصميمات مشترک  ريا لحاظ کردن اين مبنا، برخي از استانها در يک يا دو حوضه آبخاي و در چهار اليه انجام شود. ب حوضه بصورت

  .بين استاني مالک عمل تصميم سازي ها قرار خواهد گرفت

ي سطوح و اليه راستاي افزايش نقش بهره برداران در مديريت منابع آب کشور و اعتماد سازي آنان نماينده تشکلهاي بهره برداري در تمام در

در  ابرداران ر توان نقش بهره بيني شده است. در نتيجه مي هاي مديريتي در ساختار سازماني پيشنهادي، نماينده منتخب بهره برداران با حق راي پيش

گزاري و  ورد ميزان ارزشتوان آنها را در م برداران در مديريت منابع آب کشور مي مديريت منابع آب کشور افزايش داد. با افزايش مشارکت بهره

آموزشهاي  نجام( توجيه کرد و با ا۳تا  8هاي  برداري در هدر رفت منابع آب )رتبه تاثيرگذاري قيمت آب، مصرف بهينه آب و نداشتن الگوي بهينه بهره

 .(3ه ( و قيمت آب را افزايش داد )رتب1فرهنگي و ترويجي در اصالح الگوي مصرف آب اقدامات موثرتري انجام )رتبه 

هاي نيرو، کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، کشور و سازمان محيط زيست پيشنهاد شده است.  چارت پيشنهادي، وزارتخانه در

 .ها تاثيرگذار باشد هاي وزارتخانه گيري تواند در تصميم را دارد، مي 10و  2هاي  محيطي که رتبه حضور سازمان محيط زيست براي حل مشکالت زيست

شود تمامي سواالت پرسشنامه در مورد ساختار مديريت منابع آب کشور بوده که در هر کدام به نوعي با تغيير در  که مشاهده مي انطورهم

 کند. ساختار فعلي مديريت منابع آب کشور موافقت شده است و ساختار چارت پيشنهادي را تاييد مي

 

 بررسي سطوح مختلف چارت سازماني پيشنهاد شده .6
 

گري آب به  و مديريت يکپارچه آن ميباشد. در حال حاضر تولي رينگري در حوضه آبخ جامع آب، منابع مديريت نظام در حالت ترين ناسبم

برداران ميباشد، وزارت نيرو اين نقش را به بخش کشاورزي واگذار -عهده وزارت نيرو است، اما در عمل در جايي که نياز به ارتباط با بهره

 يکپارچه گري . اصالح ساختار مديريت منابع آب با توليميگردد دوگانه مديريت و گسستگي دچار آب مديريت گري تولي ذالکرده است. 

  .پذير خواهد بود انجام دهد، امکان رآبخي هاي حوضه در را مديريت و گذاري يک سيستم اجرايي که برنامهريزي، سياست يِ لهوسي به

ح هماهنگي هر بخش با سط و شده لحاظ آب با مرتبط هاي شده است که همه موارد و بخشتدوين اين چارت سازماني سعي  در

 و آب بخش در کشور قوانين ساختار در بازنگري و اصالح به منجر سازماني نمودار چنين تصويب که است بديهي. شود لحاظ ها ساير بخش

برداران  مطابق اين نمودار سازماني، تقاضاي آب کشاورزي از طرف بهره مرتبط خواهد گرديد. هاي ورالعملدست و ها نامه آئين تدوين و تهيه
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 انجام نياز مورد اصالحات و شود مي رسيدگي و مطرح کشور و حوضه سطح در سپس و استان سطح تا اي شکل گرفته و با هماهنگي منطقه

برداران کنترل -تشکل بهره يِ لهوسي به اي بوده و بخش ويژهدر هر سطح قابل انجام  ها ئوليتمس بندي تقسيم سازماني نمودار اين در. گردد مي

شود. اين چارت از پنج سطح مديريتي تشکيل شده است که مي تواند اولين گام اساسي در راستاي اصالح وضعيت مديريت  و مديريت مي

 :باشد منابع آب در ايران باشد. که به ترتيب از خرد به کالن شامل سطوح زير مي

  هاي قانوني هاي کالن آب با حضور نهاد عيين چارچوب و سياستسطح اول: ت*

رأس چارت مديريت تقاضاي آب کشاورزي در کشور رياست جمهوري به عنوان رئيس شوراي عالي آب جاي دارد و تحت  در

بخشي مديريت آب را  کند و با ديدي فرا نظارت مجلس شوراي اسالمي در سطح ملي، توسعه بلند مدت منابع آبي کشور را ساماندهي مي

دهد و به منظور تحقق مديريت  به اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين مد نظر قرار مي وجهبراساس مديريت تقاضا در کل چرخه آب با ت

 رد کالن هاي نمايد. در سياستگذاري هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، زيربنايي و خدمات را فراهم مي يکپارچه منابع آب هماهنگي بخش

ه ارزش اقتصادي آب و هزينه تامين آن در حوضه هاي مختلف و تخصيص آن با زمين در( دارايي و اقتصاد وزير) اقتصادي هاي ريزي برنامه

ريزي طوالني مدت ميزان آب در  پردازد. وزارت نيرو در بخش شناسايي منابع آبي در دسترس و برنامه رعايت ارزش آب در مصرف مي

گيرد. وزارت جهاد کشاورزي  را در نظر مي يعينمايد. رئيس سازمان محيط زيست نيازهاي محيط طب ين آن عمل ميدسترس مشارکت و تام

ريزي بلند مدت در مورد کاهش سهم مصرف آب در بخش کشاورزي و افزايش راندمان آبياري و تخصيص آب به محصوالت با ارزش  برنامه

قانوني را به اجرا در  هاي چارچوبدهد. رئيس قوه قضائيه ضمانت اجرائي و نظارت بر اجرا در  مي هاي خود قرار اقتصادي باال را در رأس برنامه

 .آورد مي

  8و 2 و 1 مناطق بزرگ هاي حوضه هاي سطح دوم: تخصيص سياست*

هاي  سياستسازي در تخصيص  اين سطح استانداران، نمايندگان قوه قضائيه و نماينده شوراي عالي آب و رئيس سازمان خصوصي در

ها  کنند. در اين سطح در ساختار مديريت آب در کشور با در نظر گرفتن ارزش اقتصادي آب در هريک از حوضه بزرگ همکاري مي

نگري در چرخه آب در  ها با جامع برداري از منابع آّبي کشور در هر يک از حوضه شود و بهره مي جرااي براي تمرکززدايي ا تقسيمات حوضه

 .شود ينظر گرفته م

  دو درجه هاي حوضه هاي سطح سوم: تخصيص سياست*

اي حضور دارند. واحدهاي استاني  منطقه هاي نظارت و نماينده شرکت آب اين سطح نمايندگان سازمان جهاد کشاورزي و کميته در

 اجتماعي اقتصادي، فني، توجيهات به هتوج با اي شوند و سياست انتقال ميان حوضه برداران ساماندهي مي براي عمليات اجرايي و مشارکت بهره

ها در اين سطح قرار  گيرد. کميته نظارت بر اجرا و تحقق سياست هاي انتقال صورت مي نفعان و با اجراي طرح حقوق ذي عايتر با ملي منافع و

ب و شبکه توزيع آب اي در اين سطح در بخش مديريت مصرف و جلوگيري از هدر رفت آب در خط انتقال آ منطقه گيرد. شرکت آب مي

 .نمايد شهري و روستايي ايفاي نقش مي

  هاي تخصيص سطح چهارم: اجراي سياست*

اجرايي تخصيص، نمايندگان شهرستان، مديريت جهاد کشاورزي، امور آب، شوراي شهر و کارشناسان رسمي دادگستري  هاي کميته

 .در اين سطح حضور دارند

  سطح پنجم: اجراي محلي*

ها و قنوات در  برداري از چاه ها و تشکل بهره ها و شبکه برداري از رودخانه هاي آببران( و نماينده بهره اي محلي )تشکلاجر هاي کميته

 گيرد. برداري در اين سطح مورد ارزيابي قرار مي برداران و ميزان بهره اين سطح قرار دارند. تقاضاي بهره

 

 يريگ نتيجه .7
 

 يتقاضا تيريمد قيتحق نيباشد. در ا ناپذير مي براي آب، توجه جدي به مديريت تقاضاي آب کشاورزي امري اجتنابميزان تقاضا  شيبا توجه به افزا

آب کشور بررسي شد. براي اين منظور  يتقاضا تيرياصالح ساختار موجود کشور با نظرسنجي از کارشناسان بخش آب با تخصص مد کرديآب با رو

محيطي،  برداري، زيست کشاورزي با استفاده از معيارهاي مهم حقوقي، فرهنگي، سياست و قيمت، مديريت، بهرهدر مديريت تقاضاي آب  يا سشنامهپر

 برابرها براي کل پرسشنامه  ارزش نيانگيم ارها،ياختصاص داده شده به مع يها شد. با توجه به ارزش هياقتصاد آب و فاضالب و الگوي کشت ساختاري ته

وجود مشکالت قانوني  انگريب جينتا نينشان داد عدم هماهنگي بين سازمانهاي زيربط تاثير زيادي در بحران آب دارد. همچن جيبدست آمد. نتا ۳2/2با 
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مورد تاييد  فيايياست که نياز به اصالح دارند. يکي از مشکالت اساسي فعلي در ساختار مديريت منابع آب ايران، لحاظ کردن تقسيمات سياسي و جغرا

تصميم گيري مديريت منابع آب است. مقوله آب تابع تقسيمات سياسي نبوده و متاثر از تقسيمات حوضه اي در کشور است. با عنايت  وزارت کشور در

آب کشور بجاي اينکه  بع، در اين راستا در ساختار سازماني پيشنهاد شد که تقسيمات مديريت منا8تا  1درجه  ريبه تقسيمات کشور به حوضه هاي آبخ

اي و در چهار اليه انجام شود. با لحاظ کردن اين مبنا، برخي از استانها در يک يا دو حوضه  و بصورت حوضه رياشد، بر مبناي حوضه هاي آبخاستاني ب

پرسشنامه به نوعي لزوم  سواالتها قرار خواهد گرفت. هر کدام از  عضو خواهند بود و تصميمات مشترک بين استاني مالک عمل تصميم سازي ريآبخ

شده  شنهاديکه ساختار پ شود يم شنهاديکند. پ و ساختار چارت پيشنهادي را تاييد مي کند يم انيغيير در ساختار فعلي مديريت منابع آب کشور را بت

 آن گزارش گردد. جيمطالعه و نتا زيحوضه آبخ کيدر  لوتيبصورت پا
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