
 

  شناسایی عوامل مدیریت بهینه بحران آب 
  دانشجوي ترم آخرکارشناسی ارشد سازه ه هاي هیدرولیکی دانشگاه خاوران مشهد -1کاظم محمدي

  خراسان رضويکارشناس ارشد مهندسی کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي  -محمدي علی محمدي

  :چکیده
سوم و  عنوان یکی از کشورهاي خشک منطقه خاورمیانه در مقایسه با متوسط جهانی، میزان بارندگی آن کمتر از یک ایران به

گرم محصول کشاورزي  830طور متوسط از هر مترمکعب آب  در ایران به .تبخیر آن حدود سه برابر متوسط جهانی است
متوسط آبدهی  .باشد مترمکعب می کیلوگرم به ازاي هر 2ن شاخص در سطح جهان در حدود که ای شود درحالی برداشت می

رسیده است و همچنین در  1390هزار مترمکعب در دهه  70به  1350هزار مترمکعب در دهه  200ساالنه براي هر چاه از 
برابر  5/5سالیانه از منابع آب زیرزمینی میزان برداشت  .برابر گشته است 14برداري  هاي مورد بهره طی این دوره تعداد چاه
هاي  متري در تراز سطح آب سفره 3الی  1برابر گردیده و هرساله شاهد افت  11هاي ممنوعه کشور  شده است و تعداد دشت
چنانچه مدیریت تأمین و مصرف آب با روند فعلی ادامه یابد آینده پرخطري براي منابع .ها هستیم زیرزمینی در اغلب دشت

در مقاله .به بحران آبی مواجه شود 1425الی  1415هاي  شود ایران بین سال بینی می ی کشور رقم خواهد خورد و پیشآب
هاي متداول مدیریت منابع آب واستحصال  مطالعه اسنادي جوانب مختلف کنترل بحران و روش حاضر سعی شده است با

م وجود ساختار درست مدیریتی در حوزه مدیریت بحران آب و عد.باران  و شناخت بهتري از آینده منابع آبی ترسیم شود
هاي کالن دولتی در این بخش و احتمام جدي مسئولین  گذاري مدیریت یکپارچه منابع آبی سبب شده تا باو جود سرمایه

ترل چشمگیري حاصل نشود براي مقابله با بحران آب و موفقیت پروژه هاي کنکنترل بحران، تاکنون موفقیت  ◌ٔ درزمینه
بحران، الزم است اصالح  ساختار مدیریتی موجود از لحاظ مدیریت منابع آبی مورد تجید نظر قرار گیرد و هر تصمیمی در 
این زمینه  مدیریتی از فیلترهاي مدیریت بحران عبور نماید و سیاست گذاري هاي درست و منطقی در این زمینه اتخاذ 

 .دریاچه ارومیه نباشیمگردد تا دیگر شاهد دوگانگی هایی از قبیل 
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  مقدمه 

  :طرح مسئله
جهان در حال تجربه بحران آب  ایران تنها کشوري نسیت که در سال هاي اخیر با مساله ي بحران آب درگیر است بلکه

مردم جهان به بهداشت مناسب دسترسی ندارند آشامیدنی و نیمی از  بیش از یک میلیارد از مردم جهان به آب سالم. است 
 ، بسیاري از مناطق جهان آب کافی براي تولید غذا ورشد جمعیت علی رغم اعمال سیاست هاي بدون تغییرات اساسی. 

بسیاري از نقاط جهان اتفاق افتاده  نابودي گونه هاي گیاهی و جانوري حقایق دیگري هستند که در. کنترل جمعیت ندارند 
در مقاله حاضر . بحران آب جهان ، یک بحران مدیریتی است . بشوند  توانند باعث تغییر روش زندگی نسل هاي آیندهو می 

را می توان به صورت  چگونه آب را می توان با بهره وري باالتر مورد استفاده قرار داد؟ که جواب این سوال :در پی آنیم که 
  : زیر خالصه کرد

  رف آب کمترافزایش تولیدات با مص -
  نیاز کمتر به توسعه و ساخت سازه هاي زیر بنایی- رقابت کمتر برسر آب - 
  افزایش ایمنی و امنیت تولیدات غذایی - 
   مصارف خانگی و محیط زیست بهتر داشتن آب بیشتر براي کشاورزي ، صنعت و - 

 اهمیت وضرورت
مایع  عنی توجه کردن به اینماز سوي کارشناسان اقتصادي و بسیاري به » درآب«حاضر با عنوان  بدون شک نامگذاري قرن

یکی از مهم ترین  . بوده است آب از گذشته هاي بسیار دور همچنان داراي اهمیت بسزایی. حیاتی پبیش از پیش است 
و تبعاتی است که می تواند » بحران آب « بحث آب و به موازات آن مواردي که بسیار ي از سیاست ها به آن توجه دارند

نیاز  باید دقت داشت که . جامعه و حتی یک حوزه زیست محیطی دشواري هاي زیادي ایجاد کند دراثر نبودش براي مردم
دیگر درصددجایگزین کردن ، کمبود و خالء  به آب مقوله اي نیت که داراي محدودیت زمانی و مکانی باشد و بتوان با مایعی

جهان ، جمعیت کشور و کالن شهرهاي ما همچنان درحال روند صعودي  ضمن آنکه براساس آمر موجود جمعیت. رآمد آن ب
چهارم متوسط  طرفی منابع آب در کشورهایی چون ایران ، محدود وبارندگی ها تقریباً یک سوم تا یک از. و افزایش است 

،چه سطحی و چه زیر زمینی درحال افزایش  لوده شدن آب هااز سوي دیگر متاسفانه آ. بارندگی دیگر نقاط جهان است 
پایانی قرن بیستم آب به عنوان موضوعی مهم کانون مباحثات و مذاکرات بین  در دهه هاي اخیر و به ویژه در سال . است

ر شرایط اما د در سال هاي پیش مشکالت ، مسایل و کمبودهاي آب در مقیاس محلی مطرح بود ،.گرفته است  المللی قرار
   . حتی جهان بروز خواهد کرد فعلی و ازآن مهمتر در آینده این مشکالت در مقیاس هاي ملی ، منطقه اي و

  

  بررسی منابع علمی
صورت بارش و  به% 90شود حدود  ها تبخیر می ها و خشکی کیلومتر مکعب آبی که ساالنه از سطح اقیانوس 500 طورکلی از به

ها و دریاها را کنار بزنیم از مجموع بارش  که اگر بارش بر سطح اقیانوس گردند؛ به زمین بازمیهاي هوا  صورت جریان به% 10
ها به مصرف  دیگر در خشکی% 65گردد و  ها برمی اي به اقیانوس هاي رودخانه درصد به شکل جریان 35ها  روي خشکی

  )1393نردینی، ( .شود هاي زیرزمینی می رسد درنهایت باعث تغذیه آب می



 

  
  عدم توزیع یکنواخت زمانی و مکانی منابع آبی در کشور 1-شکل 

  
ها در فصل  درصد بارش 70ها هم  دهد و ازلحاظ توزیع زمانی بارش درصد مساحت کشور رخ می 25ها در  درصد بارش 75

  .دهد غیر کشاورزي رخ می
 33آن در تولید ناخالص ملی از باالي  شود چراکه درآمد این بخش و سهم روز افزوده می مظلومیت کشاورزي ایران روزبه

که سطح زیر کشت و مصرف آن افزایش پیداکرده کشاورزان باوجود تالش بیشتر و هزینه  درصد رسیده درحالی 13درصد به 
  ).1393مدنی، ( یافته است باالتر نسبت به قبل درآمدشان کاهش



 

  
  ی و تنش آبیآب کمایسه با شرایط کل کشور و مق شده نیتأمروند رشد جمعیت و سرانه آب  )2شکل (

  نوآوري ریاست جمهوري و فناوري يها يهمکار مرکز: ماخذ

  :سوابق تحقیق -1
  

ا  به این نتیجه رسیده تطبیقی با استرالی مقایسه و سالی خشک هاي بحرانمدیریت منابع آب در با بررسی ) 1381( کورونی 
تا  4000که سرانه آب از اي گونه بهرو به کاهش بوده است  مستمراًمیزان آب در این کشور در طول سالیان اخیر است که 

صورت تداوم روند کنونی  در ودر حال حاضر رسیده است  مترمکعب 2000شمسی به حدود  30در دهه  مترمکعب 5000
بحران آب یک واقعیت  درنهایت و آبی کمبحث  بنابراین. شمسی خواهد رسید 1400ال در س مترمکعب 1000به کمتر از 

 غیرمترقبه اي حادثه توان نمیرا دیگر  آبی کم از اي زیرمجموعه عنوان به سالی خشکعینی در کشور محسوب گردیده و پدیده 
به مدد دانش ،آگاهی و  ها پدیدهیر یک پدیده طبیعی همچون سا عنوان بهنیز  سالی خشک درواقع. و موردي تلقی نمود

در حال .به حداقل رساند را آنخسارات ناشی از  توان میو  باشد میو کنترل  بینی پیشو مدیریت صحیح قابل  ریزي برنامه
 هاي بخشن در بیشترآکه  گردد می برآورد مترمکعبمیلیارد  420متوسط بارش سالیانه کشور در حدود  حجم حاضر

و این خود . گیرد میقرار  مورداستفادهپایین  باراندمان و غیرعملی اي گونه به عموماًمختلف کشاورزي ،شرب و صنعت و 
 .  نیاز است اي گسترده ریزي برنامهبه تحقیقات و  آب منابع ازمناسب  وري بهره منظور بهاست که  آن گویاي

مقاله  و هاي گرگان ها به فرصت، کنترل روان آب بدیل تهدید سیالبهاي ت اي با عنوان مقاله در) 1392پارسایی، صلبی، (
فرصت بحران آب پرداخته و  به ها سیالب تهدید تبدیل قال، آق و گرگان شهري هاي رواناب آوري جمع و دیگر با عنوان کنترل

و بیشتر حاصل دخل و  هاي به وجود آمده ایران جزو حوادث غیرمترقبه نیستند گیري نموده است که اغلب سیالب نتیجه
. باشد همچنین در مقاله به جهت مدیریت روان آب می و باشند؛ پیشگیري می باشند که قابل هاي نابجاي انسانی می تصرف

 216وچهار  باشد که در سال هزار و سیصد شصت عدد می 71ها در حال حاضر در شهرستان گرگان  تعداد کل رشته قنات



 

دهد که در صورت ادامه روند فعلی در آینده نزدیک شاهد نابودي کامل  خوبی نشان می به رشته قنات بوده است این مطلب
  .منابع آبی خواهیم بود

اکنون ، اصوالٌ آب اضافی براي . تکنولوژي وجود داشت  در گذشته آب بود ، اما براي رسیدن به آن محدودیت:هدف تحقیق 
 کنون کره زمین دریافت می ند معادل همان آبی است که هزارن سالتجدید شونده که هم ا توسعه وجود ندارد ومقدار آب

دلیل این امر به . افزایش است  باید توجه داشت مقدار سرانه مصرف آب به شدت درحال .پیش دریافت کرده و ثابت است
 . گ خطر ندارددر حال حاضر بحران آب نیازي به زن . می شود افزایش سطح رفاه و به تبع آن تنوع نیازهاي آبی مربوط

براي . منابع آب را قابل تحمل ساخت  استفاده از توسعه زنگ هاي خطر به صدا در آمده و می توان این بحران را مهار کرد
اگر ما . تحقیق کامل براي مدیریت سیستم هاي با پیچیدگی باال داریم  موفقیت در مهار این بحران نیاز به یک بررسی و

براي زمین و مردم  دهیم ،قادر به رسیدن به یک آینده مطلوبنیریت استفاده ازآب را تغییر همچنین روش مد رفتارمان و
   . خواهیم بودنآن 

  :مواد و روش
مقاله حاضر به روش مطالعه اسنادي تدوین شده وسعی گردیده است با بررسی منابع موجود وتحقیقات انجام شده  

با روش مطالعه که مطالعه حاضر از نوع تحقیق کاربردي است  .شودراهمکارهاي مدیریت بحران آب در ایران شناسایی 
 در این مقاله سعی شده است تا سیاست ها و برنامه هاي اجرا شده اسنادي جمع آوري و آنگاه تحلیل شده است 

  .راهکار عملیاتی ارائه شودو  شوندارزیابی  مدیریت بحران آب  مورددر

  يریگ جهینتي و بند جمع
مسئولین کشور و همچنین عموم مردم نسبت به بحران آب پیشرو آگاهی الزم را دارند و در مورد آینده منابع آبی کشور 
نگرانی احساس میکنند و اقدامات موثر و گام هاي مثبتی نیز در این زمینه برداشته شده است اما نکته قابل توجه این است 

کنترل بحران در تعارض با سایر منافع ملی یا منطقه اي قرار می گیرد که در که در مواردي اقدامات انجام شده در حوزه 
  . نهایت باعث متوقف شدن و یا شکست پروژه هاي در دست اقدام میشود

  



 

  
  ي شیرینها آباطراف دریاچه ارومیه براي مهار  شده ساختهشماي سدهاي  1- 3شکل 

  13مجله زیست، شماره : ماخذ
زودي به  سد دیگر به 10و  برداري است منطقه در حال بهره سد در 52دریاچه ارومیه در حال حاضر عنوان نمونه در مورد  به

ها در مورد دریاچه ارومیه و  رسد حدود هفتاد طرح دیگر در فاز مطالعاتی است این در حالی است که نگرانی برداري می بهره
برنامه دولت براي آینده منطقه سخنی نگفته و اصوالً در  زاما تاکنون هیچ مسئولی ا یافته است؛ اکوسیستم منطقه افزایش

اي براي حفظ دریاچه ارومیه وجود دارد یا خیر؟ و یا برعکس با توجه  که آیا برنامه این .اتخاذ نشده است		این زمینه تصمیمی
ها به دریاچه شور  هاي شیرین و جلوگیري از ورود آن به وضعیت بد منابع آب شیرین کشور برنامه دولت، مهار کامل آب

باشد یا خیر؟ در این صورت برنامه دولت براي اکوسیستم منطقه چگونه است؟ آیا قرار است اکوسیستم منطقه در  منطقه می
وضعیت فعلی باقی بماند؟ یا دولت در نظر دارد قسمتی از دریاچه را بنا به منافع ملی حفظ و سایر منابع آبی منطقه را مهار 

گیري  برنامه دولت براي خروج و پیش .گیري است ها بحرانی است که در حال شکل یه تنها یک نمونه از دهدریاچه اروم کند؟
و سؤاالت  برنامه دولت براي مدیریت یکپارچه منابع آب و مدیریت بحران آب چگونه است؟ از بحران آب پیشرو چیست؟

ا اصوالً تاکنون کارگروهی جامع براي مدیریت کالن در اند و آی ها سخن گفته دست که مسئولین کمتر از آن بسیاري ازاین
  براي مدیریت بحران آب تشکیل شده است؟ سطح کل کشور

کفایتی نیست مدیران دولتی نسبت به بحران آب پیش رو آگاهی دارند اما  با توجه به این نکته که سوء مدیریت لزوماً بی
سازد که فقط مدیریت بحران  شود و ما را مجبور می سیار زیاد میوجود ساختار غلط و معیوب، باعث ایجاد رقابت و تنش ب

رود خراب است به آن تخصیص اعتبار دهیم تا به فاجعه ملی و سیاسی تبدیل  نماییم یعنی اگر وضع دریاچه ارومیه و زاینده



 

ظلوم نیست شود و چون آذربایجان مانند سیستان م می		هاي قومی این ساختار باعث به وجود آمدن تبعیض. نشود
ایم و  قدر نگران بختگان و گاوخونی و هورالعظیم و غیره نبوده برخوردمان با هامون و ارومیه کامالً متفاوت است و لزوماً آن

  ).1393مدنی، (نیستیم 
خشک درجایی  وهواي خشک و نیمه کند براي کشوري مانند ایران با آب به آن اشاره می) 1393مدنی،( ساختار غلطی که

 کارهاي سازمانی، مدیریت منابع آب را متولی اصلی مدیریت بحران آب قرار داده است؛ گردد که طبق تعاریف ساز یآغاز م
پس از  کار ناکارآمدي شده است که از ابتدا نگاهی جامع و یکپارچه به مدیریت منابع آبی ندارد و که منجر به ساختار و ساز

پردازد و اصوالً نگاه جامع براي خروج از بحران را با  ها می رفع مقطعی بحران هاي آبی به مدیریت و گیري بحران بروز و شکل
ي مدیریتی یعنی مدیریت بحران و مدیریت منابع آب  شاخه 2این . داند تصمیمات و اقدامات مقطعی و عجوالنه یکی می
هاي مرتبط با آب  لوحه اجراي طرحاکنون در ایران مدیریت منابع آب سر .هرکدام اصول و قوانین متفاوت از یکدیگر دارند

هایی در ایران اجرا شوند  هاي سدسازي و غیره که این امر باعث گردیده تا طرح طرح هاي انتقال آب، اعم از طرح. قرار دارد
مدت و  گونه مدیریت سبب گشته تا به طرح کوتاه باشند و همچنین این که مغایر با منافع ملی و اصول مدیریت بحران آب می

  .ندمدت مقابله با بحران آب، رغبتی ایجاد نگردد و اعتبار اختصاص داده نشودبل
پیشنهادات زیادي در زمینه کنترل و پیشگیري بحران آب وجود دارد اما نکات مهمی نیز وجود دارند که اجراي آن ها براي 

ین نکات اصالح  ساختار مدیریتی مقابله با بحران و موفقیت پروژه هاي کنترل بحران، الزم و ضروري است که یکی از ا
موجود از لحاظ مدیریت منابع آبی میباشد که اصوال بایستی هر تصمیمی در این زمینه  مدیریتی از فیلترهاي مدیریت 
بحران عبور نماید و سیاست گذاري هاي درست و منطقی در این زمینه اتخاذ گردد تا دیگر شاهد دوگانگی هایی از قبیل 

  .باشیمدریاچه ارومیه ن

  :نتیجه گیري
ایران در صورت ادامه روند فعلی استفاده از منابع آبی خود، به زودي با بحران آبی روبرو خواهد شد و بایستی  -1

بنا براین اصالح ساختار مدیریتی منابع آبی در .اقدامات موثري را در جهت کنترل و پیشگیري بحران انجام دهد
 .ایران الزم و ضروري به نظر میرسد

مورد استحصال آب شیرین گام هاي موثري برداشته شده است اما در این زمینه بیشترین تمرکز بر روي در  -2
استحصال آب شیرین از طریق نیروگاه اتمی می باشد که با توجه به وسعت کشور و همچنین موقعیت جغرافیایی 

 .نیروگاه بوشهر سرمایه گذاري کالنی را براي انتقال آب در این زمینه میطلبد

لزوم توجه به سایر فناوري هاي نمک زدایی و شیرین سازي آب از قبیل فناوري هاي خورشیدي و زمین گرمایی  -3
 .در مناطق دور افتاده و یا صعب العبور احساس می شود

در مورد حجم آب مصرفی در بخش کشاورزي، فناوري ها و امکانات مناسبی توسط دولت به جهت کاهش حجم  -4
ش و ارتقاء شاخص هاي بهره وري عرضه شده است اما با وجود مشوق هاي دولتی پیشرفت آب مصرفی در این بخ

چشم گیري در این بخش حاصل نگردیده است که با توجه به عواملی چون کوچک شدن اراضی کشاورزي به 
شوق هاي سبب انحصار وراثت و اداره سنتی اغلب زمین هاي کشاورزي نیاز است که با ایجاد اهرم هاي قانونی و م

 .قوي تر روند مکانیزه شدن کشاورزي در ایران تسریع گردد
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