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ایران  اصلی  اولویت  پایدار،  البته  بدون شک توسعه شتابان و صد 
در رشایط فعلی است. مهمرتین محدودیت فراروی توسعه پایدار، 
وضعیت اقلیمی و رشایط محیط زیست کشور است. بارش ناکافی 
و با پراکندگی نامناسب مکانی و زمانی به همراه تبخیر باال، سهم 
جهانی  متوسط  چهارم  یک  به  را  آب  تجدیدپذیر  منابع  از  رسانه 
در  اخیر  ساله   30 آب  مدیریت  در  تأمل  قابل  نکته  است.  رسانده 
کشور،  رویکرد اجرایی به مرصف بی رویه، بدون توجه به محدودیت 
منابع بوده است؛ بطوریکه شاخص مرصف آب به موجودی آن را به 

مرز 90 درصد رسانده است.
ظرفیت های  و  نسبی  مزیت های  به  توجه  بدون  نامتوازن  توسعه 
موجود، طرح های مدیریت آب بخشی نگر و سنتی به جای جامع نگر 
و روزآمد، طرح های عرضه محور بجای تقاضا محور، رویکرد سازه ای 
بجای غیرسازه  ای و مهمرت از همه سیاستگزاری توسعه بدون توجه 
به ارزش های زیستی، از مهمرتین چالش های حال حارض کشور در 
نامتوازن و رقابت در  این توسعه  نتیجه  بخش آب بشامر می رود. 
مرصف بی رویه آب، تعریف و اجرای طرح های عرضه محور کالن 
و انتقال بین حوضه ای و تأمین آب از دور دست و حتی فرامرزی، 
و  تاالب ها  نظیر  کشور  حیاتی  زیستگاه های  جدی  دیدن  صدمه 

دریاچه ها بوده است.

اما چه باید کرد؟ 
عدم وجود سیاست جامع نگر در بخش آب و خاک کشور، رشایط 
دشواری را پدید آورده است. در گام اول نیاز به تغییر نگاه و تغییر 
داریم.  حاکمیت  در  جانبه  همه  توسعه  و  کشور  اولویت های  در 
در  توسعه  راه  نقشه  تدوین  و  اقلیمی  انطباق  مبنای  بر  مدیریت 
جدا  است.  اجتناب ناپذیر  رضورت  یک  آبی  کم  و  خشکی  حضور 
شدن از مدیریت بخشی و سنتی آب و ورود به مضامین و مفاهیم 
انرژی«  رویکرد جدید »مدیریت همه جانبه آب، محیط زیست و 

امری راهگشا می مناید.
سه عنرص آب، محیط زیست و انرژی دارای چنان ارتباط تنگاتنگی با 
یکدیگراند که نظریه پردازان مدیریت یکپارچه منابع آب امروزه به 
دیدگاهی کالن نگرتر تحت عنوان »مدیریت همه جانبه آب، محیط 
در  پایدار  توسعه  دیدگاه،  این  از  آورده اند.  روی  انرژی«  و  زیست 
سایه رعایت توازن مابین این سه عامل صورت می گیرد. از آنجا که 
انرژی به بهای  از منابع آب و  تدابیر توسعه در زمینه بهره برداری 
فشار آوردن به محیط زیست متام می شود، روز به روز بر اهمیت 
بر  می گردد.  افزوده  اقلیمی«  انطباق  مبنای  بر  »مدیریت  دیدگاه 
منابع آب  فراروی مدیریت  به مشکالت  نظر  و  رویکرد  این  مبنای 
در کشور، سه رکن زیر به عنوان ارکان کلیدی باید در اصالح رشایط 

مدنظر قرار گیرد:

 الف- مدیریت بر مبنای انطباق اقلیمی 
کشور در پهنه جغرافیایی خشک و نیمه خشک قرار دارد. مرصف 
بی رویه آب راهگشا نیست و انطباق با اقلیم حاکم و طرح ریزی و 
برنامه سازی سازگار با رشایط خشکی و کم آبی یک رضورت تلقی 
می شود. این امر مستلزم  مدیریت همه جانبه آب، انرژی و محیط 

زیست و ساختارسازی و نهادسازی متناسب با آن  است.

ب- توجه به ارزش های زیستی 
توسعه  از  را  صدمه  بیشرتین  طبیعی  محیط  گذشته  سنوات  در 
زیست  پیوست  چند  هر  است.  شده  متحمل  ناپایدار  و  نامتوازن 
است،  مطرح  توسعه  برنامه های  در  الزام  یک  عنوان  به  محیطی 
لیکن بنظر می رسد فاقد کارایی الزم است. نتیجه فاجعه بار اجرای 
طرح های عمرانی بر محیط زیست طبیعی امروزه بصورت ریزگردها، 
خشک شدن تاالب ها و دریاچه ها و نابودی سفره های آب زیرزمینی 
منایان است. توجه همه جانبه به ارزش های زیستی بدور از شعار، 

یک اولویت مهم برای کشور به شامر می رود.

ج- توجه به ارزش اقتصادی آب 
در طرح تحول اقتصادی کشور، برق و حامل های انرژی به قیمت های 
مصارف  در  آب  تعرفه های  متأسفانه  ولی  گردید  نزدیک تر  واقعی 
مختلف رشب و کشاورزی، تغییر چندانی نیافت. بطوریکه می توان 
تا 20  که مرصف کننده ها حداکرث  داشت  اذعان  کلی  برآورد  یک  در 
از  بزرگی  بخش  که  آنجا  از  می کنند.  پرداخت  را  آب  هزینه  درصد 
تنگنای موجود در زمینه آب در کشور به بهره وری پایین آب مربوط 
است، بدیهی است که ارزش گذاری واقعی آب در کنار سایر نهاده های 

اقتصادی، تحول شگرفی در مرتفع شدن بحران آب ایجاد خواهد کرد.

پیشنهادها
بر مبنای ارکان سه گانه فوق اقدامات مشخص و عملی زیر به عنوان 

اولویت پیشنهاد می شود:
با  تغییر ساختار مدیریت آب در کشور و تشکیل وزارتخانه ای   -1
محوریت آب و کشاورزی و پیش بینی مدیر عالی آب در استان ها با 

رده سازمانی معادل با معاون استاندار.
بخش  در  خصوص  به  مرصف  مدیریت  طرح های  پیاده سازی   -2
کشاورزی و پیگیری مفهوم CPD )محصول بیشرت بر واحد مرصف 
آب(، بجای تولید بر واحد هکتار و فراتر از آن BPD )درآمد بر واحد 
سهم  کاهش  و  اشتغال  در  کشاورزی  سهم  کاهش  و  آب(  مرصف 

مرصف آب کشاورزی.
3- جربان مصائب رفته بر محیط زیست کشور در سال های گذشته 
بازنگری در  با تدوین برنامه جامع احیاء محیط زیست و همچنین 
طرح های در دست مطالعه، اجرا و بهره برداری با تأکید بر ارزش های 
محیط زیستی، نه به  صورت شعاری و نه همراه با افراط و تفریط. 

جامع  سند  تدوین  و  توسعه  بر  خشکسالی  اثرات  مطالعه   -4
خشکسالی و تهیه برنامه های اجرایی در این زمینه.

5- طراحی و ترویج الگوهای توسعه پایدار منطبق با رشایط خشکی 
و خشکسالی. 

ارزش گذاری  و  آب  منابع  بر  حاکم  حقوقی  ساختارهای  اصالح   -6
واقعی اقتصادی آب.

توسعه پایدار در گرو مدیریت 
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وجود محدودیت در منابع آب تجدیدشونده و قابل استحصال کشور 
افزایش روافزون  و  از یک سو  پیش رو  تنگناهای  بروز فشارها و  و 
و  کشاورزی، صنعتی  فعالیت های  و گسرتش  رشد  از  ناشی  تقاضای 
توسعه شهرنشینی و ارتقاء رفاه در جوامع به طور مستمر از سوی 
دیگر، نیاز به تدوین برنامه ای جامع و کاربردی در جهت بهینه سازی و 
بهره وری عرضه و تقاضای آب را رضوری می مناید. راهکارهای اقتصادی 
است که ضمن  اقداماتی  و  از سیاست ها  در حوزه آب مجموعه ای 
حفظ و ارتقای رفاه اجتامعی و تولید ملی، منجر به بهبود وضعیت 
و  حفاظت  )بازچرخانی(،  بازفراوری  آب،  مرصف  تقاضای  و  عرضه 
صیانت از محیط زیست و در نهایت ارتقای بهره وری آب خواهد شد. 
در این نوشتار تالش می شود، الزامات رویکرد اقتصادی آب، برای نیل 

به بهره وری و بهینه سازی آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

- محدودیت منابع و مصارف آب
با نگاهی به آمار نزوالت جوی در 15 سال اخیر مالحظه می شود 
که منابع آب تجدیدپذیر و بارش ها حدود 20% کاهش داشته و به 
تناسب، روند خشکسالی ها و کاهش میزان رواناب در رودخانه های 
اصلی کشور و کاهش چشمگیر قدرت تنظیم سدهای مخزنی، تداوم 
یافته است. در همین راستا منابع آب زیرزمینی با کمبود ساالنه 5 

میلیارد مرت مکعب در سال مواجه گردیده است. 
مطالعات و بررسی ها نشان می دهد که از منابع آبی در دسرتس حدود 
91 میلیارد مرت مکعب جهت مصارف بخش کشاوری و حدود 9 میلیارد 
مرت مکعب جهت مصارف صنعتی، رشب و بهداشت )مصارف خانگی( 
کنونی  رشایط  در  اینکه  به  توجه  با  می یابد.  اختصاص  خدمات  و 
حدود 80% از کل آب تجدیدپذیر کشور مورد استفاده قرار می گیرد  
)کشورهایی با مصارف باالتر از 40% در طبقه بندی سازمان ملل در 
وضعیت بحران شدید آبی قرار می گیرند(، رضوری است به منظور 
آب،  بهره وری  ارتقاء  و  و مصارف  منابع  در  پایداری  و  تعادل  ایجاد 
در شیوه های مدیریتی عرضه و تقاضای آب با استفاده از راهکارهای 

اقتصادی، اصالحات الزم صورت پذیرد.

-ارزش اقتصادی
برای غلبه بر چالش های مدیریت منابع آب، همواره سیاستگذاران و 
برنامه ریزان به دنبال توسعه ترتیبات نهادی و مکانیسم های محرک 
اقتصادی برای مدیریت پایدار منابع آب هستند. به عبارت دیگر در 
پی پاسخ به این پرسش هستند که منابع آب محدود، چگونه باید بین 
گزینه های مختلف مرصف )بخش ها و فعالیت های تولیدی( تخصیص 
داده شود تا بیشرتین بهره وری و منفعت اقتصادی حاصل شود. به 
همین دلیل آگاهی از ارزش اقتصادی آب در هر یک از گزینه های 
مرصف مورد نیاز است. برآورد ارزش اقتصادی آب در مصارف مختلف، 

نه تنها برای تصمیم گیری در سطح مزرعه، بنگاه و حوضه آبریز امری 
رضوری است، بلکه یک معیار مفید برای ارزیابی وضعیت مدیریت 
منابع آب و بررسی اینکه آیا منابع آب به بهرتین نحو ممکن به مرصف 
بخش های  در  آب  اقتصادی  ارزش گذاری  می باشد.  خیر،  یا  می رسند 

مختلف از چند جهت دارای اهمیت است:
اوالً موجب آگاهی سیاستگذاران، مدیران و برنامه ریزان منابع آب از 
هزینه-فرصت آن در بخش های مختلف می گردد. ثانیاً از آنجا که امروزه 
صنعت آب کشور از کمبود منابع مالی پایدار برای تأمین هزینه های 
رسمایه گذاری و بهره برداری و نگهداری طرح های کالن تأمین، انتقال 
و توزیع آب رنج می برد، ارزش گذاری آب در مصارف مختلف سازوکار 
مناسبی را برای قیمت گذاری بهینه منابع آب در بخش های مختلف 
مذکور فراهم آورده و موجب تشویق رسمایه گذاری بخش خصوصی 
در  شفاف سازی  و  بهبود  موجب  ثالثاً  می گردد.  آبی  طرح های  در 

تخصیص آب به بخش های مختلف مرصف می گردد.

- الزامات استقرار ارزش اقتصادی آب
با توجه به محدودیت منابع آب و نامتناسب بودن الگوهای توسعه 
رضورت  خدمات،  و  صنعت  کشاورزی،  بخش های  در  اقتصادی 
در  انکار  غیرقابل  واقعیت  یک  عنوان  به  آب  اقتصادی  ارزش  دارد 
ذیل،  موارد  در  اقدام  با  اقتصادی کشور  رشد  و  توسعه  برنامه های 

مورد توجه قرار گیرد.
1- جایگاه اقتصادی آب در اسناد باالدستی به صورت روشن تبیین گردد.

2- عرضه آب از انحصار دولت خارج شده و زمینه حقوقی و اقتصادی 
برای تشویق و ترغیب ورود رسمایه های بخش خصوصی فراهم شود.

و  قانونی  زمینه های  بایستی  آب،  منابع  به محدودیت  توجه  با   -3
حقوقی برای جداسازی تبعیت آب از زمین فراهم گردد. به عبارت 
دیگر بایستی امکان اختصاص آب به بخش های با ارزش افزوده باالتر 

فراهم گردد.
بررسی  و  تلفیق  نیازمند  آب،  فرابخشی  و  وجهی  چند  ماهیت   -4
از  حاصل  محیطی  زیست  و  اجتامعی  اقتصادی،  فنی،  جنبه های 
تخصیص و جابجایی کاربری آن می باشد،  که باید در یک چهارچوب 

تحلیلی به هم پیوسته مورد بررسی و  ارزیابی قرار گیرد.
اقتصادی آن صورت گیرد.  باید بر اساس ارزش  5- قیمت گذاری آب 
در این رابطه رضوری است که دخالت دولت در تعیین تعرفه های 
تکلیفی )که در موارد زیادی موجب کاهش بهره وری و ناکارآیی آب 
در بخش های مختلف مرصف شده است( حداقل گردد و دولت عمدتاً 

نقش نظارتی و تسهیل کننده داشته باشد.

-برنامه های در دست اقدام
 به منظور فراهم ساخنت زیرساخت های الزم جهت محاسبه و ارتقای 

ارزش اقتصادی آب در کشور اقدامات ذیل در دست انجام می باشد.
1- پر رنگ شدن نقش اقتصاد آب در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها 

به منظور دستیابی به مدیریت بهم پیوسته منابع آب.
بازارهای محلی آب در  تقویت  به منظور ساماندهی و  2- مطالعه 

کشور )به صورت پایلوت در دشت ورامین(
3- ایجاد زیرساخت های الزم به منظور تحویل آب به صورت حجمی 
در بخش های مختلف مرصف در راستای فراهم آوردن سازوکار الزم در 

جهت محاسبه و ارتقاء ارزش اقتصادی آب

ارزش اقتصادی آب، ضرورتی 
انکارناپذیر 
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یادداشت کوتاه

4- مطالعه و تدوین مدل محاسباتی هزینه فرصت استفاده از آب در 
بخش های مختلف مرصف )پایلوت: حوضه آبریز زاینده رود(

5- مطالعه، طراحی و اجرای سامانه عملیاتی چرخه بهبود و بهره وری 
آب )پایلوت: حوضه آبریز ارس(

6- مطالعه به منظور ایجاد و راه اندازی سامانه حسابداری آب به 
با سازوکار  اقتصادی و هیدرولوژیکی  اطالعات  منظور سازماندهی 
با  مرتبط  سیاست های  تحلیل  و  تجزیه  امکان  منظور  به  منسجم 
بخش آب و بررسی نقش ارزش آب، هزینه متام شده، ارزش زیست 

محیطی و غیره و اثر آن در اقتصاد ملی
- سخن آخر

رضوری است آب به عنوان یک عامل مهم تولیدی و توسعه ای که 
بخش های  توسعه  محدودیت  موجب  آن  کمبود  زیادی  موارد  در 
کشاورزی و صنعتی می گردد دارای جایگاه ارزش اقتصادی باشد. 
تشکل های  ایجاد  جمله  از  الزم  زمینه سازی های  با  می رود  انتظار 
تعادل  به  ضمن  آب،  بازار  استقرار  و  حجمی  تحویل  نهاد،  مردم 
رسیدن منابع و مصارف، ارتقاء بهره وری آب نهادینه و پایدار گردد.


