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به باور بسیاری، آب از اصلی ترین چالش های امروزی ایران بوده و 

شاید اصلی ترین عامل محدود کننده توسعۀ همه جانبه کشور است. 

مسئلۀ کم آبی، متام گسرته ایران را متأثر کرده و به دغدغه بزرگی 

برای مردم، مسئولین و سازمان های مردم نهاد بدل شده است. رشد 

بی رویه و رقابتی مرصف آب با رشد 6 برابر در جهان به رغم افزایش 

3 برابری جمعیت و رشد 14 برابری تولید ناخالص داخلی کشورها 

طی یک قرن گذشته، در کنار گرمایش جهانی و آشوب های اقلیمی، 

وضعیت نگران کننده ای را برای سال های پیش رو، به خصوص برای 

کشوری همچون ایران با قرار گرفنت در کانون بحران آب )منطقه 

ژئوپلتیک خاورمیانه(، ترسیم می مناید.

بدون تردید، مدیریت و حکمرانی غیرموثر، چالش بزرگ در حوزه 

آب در کشور است که رضورت دارد سیاستگذاری  مدون، راهربد 

بحران سازی  بر  تکیه  جای  به  امروزی  دانش  پایه  بر  و  مشخص 

از  مجموعه ای  شامل  آب  حکمرانی  گردد.  اتخاذ  شعارزدگی  و 

رویکردهای مدیریتی است که با هدف حفاظت و بهبود کارائی 

اقتصادی،  سیاسی،  سامانه های  از  وسیعی  طیف  در  آب،  منابع 

اجتامعی و اداری، قابل تعریف است. در عمل، وجوه حکمرانی 

ارزش های زیستی(،  )با حفظ  از منظر زیست محیطی  موثر آب 

سیاسی )با شفافیت(، اجتامعی )با عدالت( و اقتصادی )کارآیی( 

مشخص و متامیز گردیده و در نهایت موجب پایداری منابع آب 

می گردد.

برای گذار از مشکل آب، نگاه مسئله محور راه گشاست. الزم است 

مفهوم آب پایگی و آب محوری به وجه غالب طراحی و توسعه همه 

جانبه کشور تبدیل گردد. در این راستا اصالح ساختار اقتصادی آب 

یک اصل پایه در گذار از رشایط منفعت همگانی -که به مفهوم 

تشویق برای مرصف بیشرت است- به منفعت خصوصی شده که 

اولویت  و  بخش خصوصی  برای  تضمینی  رویکرد سود  متضمن 

ذینفعان خواهد شد. 

در  سازنده  رویکرد  یک  آب،  بی رویه  مرصف  مهار  و  مدیریت 

مدیریت کالن منابع است؛ ارصار بر تولید مواد غذایی و افزایش 

ظرفیت های  به  توجه  بدون  کشاورزی،  محصوالت  تولید  آمار 

اکولوژیک و شعارمحوری در زمینه خودکفایی متامی محصوالت، 

رویه دهه های گذشته بوده است. این درحالی است که در ایران 

کشاورزی با مرصف نزدیک 90 درصد منابع آب و دارابودن صدها 

دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، امنیت غذایی پایدار را باعث نشده 

و کشور همواره وابسته به واردات مواد و محصوالت غذایی و 

نهاده ها بوده است. دلیل این امر کشاورزی کم اثر، بهره وری پایین 

آب، نظام خرده مالکی و سنتی، توسعه بی رویه کشت آبی، غیر 

علمی بودن سیاست ها و برنامه های ایشان بوده است. استفاده از 

توسعه دانش به زراعی و به نژادی، مهمرت از همه فناوری های نوین 

در کشاورزی از جمله کشت های مرتاکم و مزارع هوشمند، می تواند 

ترویج  و  شناسایی  طرفی  از  گردد.  کارآمدتر  کشاورزی  بسرتساز 

گونه های سازگار با تنش های محیطی از قبیل شوری و خشکی، 

بر اساس اصل تطابق اقلیمی، موجب کاهش مرصف آب و افزایش 

کارائی بخش کشاورزی خواهد شد. عالوه بر آن اتخاذ سازوکارهای 

نوین در تجارت و بازاریابی محصوالت و کاهش ضایعات غذایی با 

بکارگیری فناوری در بسته بندی و توزیع محصوالت غذایی، وضع 

تعرفه بیشرت در صادرات محصوالت غذایی با تکیه بر آب نهفته 

در تولید محصول و کاهش عوارض و تعرفه واردات کاالهای آب بر، 

توصیه می شود.  

دولت محوری و دولت ساالری در مدیریت آب، مسئله مشهود 

و  تصمیامت  از  بسیاری  که  سالهاست  است.  کشورمان  دیگر 

سیاست ها، جامعه محور و مردم پایه نیستند. پیوست های فرهنگی 

و اجتامعی در برنامه های توسعه، اقدامی ظاهری به شامر می رود. 

باید پذیرفت که در مدیریت جامع نگر آب در دهۀ گذشته، ابعاد 

فرهنگی و اجتامعی زیر سایه الزامات فنی و اقتصادی قرار گرفته 

است.

متوازن  منطقه ای،  توسعۀ  متضمن  آمایش رسزمینی،  پیاده سازی 

آمایش  برنامه سازی  و  طرح ریزی  اولیه  اصول  از  است.  پایدار  و 

و  اکولوژیک  محیطی، ظرفیت های  امکانات  به  توجه  رسزمینی، 

محدودیت های منابع طبیعی از جمله آب می باشد. گذار به توسعه 

پایدار بدون داشنت طرح آمایش رسزمینی در مقیاس ملی، منطقه ای 

و محلی که بر مبنای ظرفیت های محیطی، انسانی و راهربدی تنظیم 

شده باشد، امکان پذیر نیست.

مدل سازی پویای سامانه های آبی بر مبنای استفاده از فناوری های 

سنجش از دور و سامانه های اطالعات مکانی، جمع آوری داده و 

پایش برخط منابع و مصارف، همراه با برپایی سامانه های پشتیبانی 

مختلف  بخش های  تخصیص  از  واقع بینانه  برآوردهای  تصمیم، 

مرصف و حسابداری هوشمندانه آب را موجب شده و پایداری 

سامانه های آبی را به دنبال خواهد داشت. 

جایگاه فناوری در تأمین ایمن 

آب برای آیندگان
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استفاده از آب های نامتعارف، شور و لب شور در دو نوار ساحلی 

شامل و جنوب کشور، حتی آب های شور سطحی و زیرزمینی در 

با استخدام فناوری های امروزی حرارتی و  نواحی مرکزی کشور، 

غشایی و با رعایت الزامات زیست محیطی مدیریت شورابه، اقدامی 

اصولی در تأمین و توسعه منابع آب به شامر می رود. 

از دیگر واقعیات دنیای امروز توسعه روزافزون شهرنشینی است، 

باید در نظر داشت که بیش از نیمی از جمعیت جهان در نواحی 

شهری اسکان دارند. در کشور ما نیز از اواسط دهه 60، جمعیت 

شهری از جمعیت روستایی پیشی گرفت. هرچند توسعه شهرنشینی 

جذابیت های فراوانی را برای ساکنین آن فراهم می کند، لیکن تبعات 

عدیده ای را نیز به دنبال دارد که از آن جمله صدمات زیست محیطی 

است. بنابراین مدیریت شهرها به شیوه پایدار را به عنوان یک 

آِب  امروزی در مدیریت  از رویکردهای  رضورت مطرح می کند. 

مناطق شهری، اطمینان از عدم بروز مشکل در شهرها و حومه ی 

آن به هنگام وقوع رخداد حدی، از جمله سیل و دوره های طوالنِی 

خشکسالی است. 

و  نوین  فناوری های  بکارگیری  یافته،  توسعه  کشورهای  تجربه 

تعامالت متقابل زیرساخت های آب شهری در برنامه ریزی فضایی و 

بهینه سازی عملکرد زیست بوم ها است. این امر با اقداماتی همچون 

جمع آوری آب باران و بازچرخانی آب به کمک فناوری های نوین 

ساختامن و ایجاد تصفیه خانه های مدرن فاضالب شهری و صنعتی، 

می تواند مورد توجه قرار گیرد. 

منونه های کاربردی و مطالعات موردی در این خصوص که می تواند 

به عنوان الگو مطرح بوده و حاکی از توجه به فناوری در مدیریت 

آب باشد، شامل مجموعه اقدامات انجام شده در کشورهایی نظیر 

کره جنوبی، اسرتالیا، انگلستان، ایاالت متحده و ... است. در سئول 

کره جنوبی، به منظور حفظ آب و کاهش تقاضا، کاهش خطر سیل 

و کاهش مرصف انرژی، سامانه های غیرمتمرکز مدیریت آب باران 

توسعه یافته و به عنوان یک راه حل کوتاه مدت و درازمدت برای 

سازگاری با تغییرات اقلیمی عمل منوده و مکمل زیرساخت های 

موجود آب شهری هستند. طرح توسعه مسکن شهری بر مبنای اصول 

"طراحی شهری حساس به آب" در ملبورن اسرتالیا، منونه ای از راهربد 

توسعه فناوری محیط زیست دوست در آن منطقه می باشد. برنامه 

ساالنه "شهر سبز، آب های پاک"، برنامه ای 25 ساله را در راستای 

حفاظت و ارتقای کیفی آبخیزها، با بهره گیری از زیرساخت ها برای 

مدیریت آب رگبارها، در شهر فیالدلفیای آمریکا هدف گذاری منوده 

است. بازچرخانی آب در بریزبن اسرتالیا، منایشی از یک رویکرد 

به هم پیوسته است که شامل برداشت آب باران، بازچرخانی آب های 

خاکسرتی و مدیریت تقاضای آب می شود. توسعه زیست محیطی 

در  محیط زیست  با  سازگار  مسکن  توسعه  شامل  صفر،  انرژی 

والینگتون انگلستان، در نزدیکی لندن و در شهر ساتون بوده و 

توسط معامر مشهور بیل دانسرت طراحی گردیده و به دنبال روش 

پایدارتر برای توسعه مسکن شهری می باشد. موارد فوق منونه هایی 

از کاربرد زیست فناوری در مدیریت آب شهری است. 

با  یادآور می شود، توسعه فناوری، مستلزم تولید دانش  انتها  در 

ابتکار و  ایجاد دره های  نوپا،  حامیت از رشکت های دانش پایه و 

استفاده از تجارب مرتاکم و البته مقدم بر همه آنها، بسط و ترویج 

فرهنگ توسعه در کشور خواهد بود.

برخورداری از آب آشامیدنی سامل و اصول اولیه بهداشتی جزو 

حقوق اولیه انسانهاست. با این وجود تقریباً 780 میلیون نفر 

از جمعیت جهان به آب آشامیدنی سامل دسرتسی نداشته و 2/6 

میلیارد نفر هم بدون امكانات بهداشتی زندگی می كنند.

و  كشاورزی  حوزه های  حارض  درحال  كمبودها،  این  وجود  با 

تولید، بیش از چهار پنجم این ثروت با ارزش را مرصف می کنند 

و تقاضا برای این كاال همچنان روبه افزایش است که با ادامه 

روند كنونی پیش بینی می شود که در سال 2050 میالدی، حدود 

40 درصد جمعیت جهان با كمبود شدید آب مواجه باشند. 

به روایت آمار، خشک شدن ساالنه 13 هزار هکتار باغ پسته 

در کرمان، خالی شدن روستاها و مهاجرت به شهرها، گسرتش 

آسیب های  آمار  افزایش  و  شهرها  در  حاشیه نشینی  پدیده 

آب  کم شدن  جمله  از  آبی  اکوسیستم های  زوال  اجتامعی، 

دریاچه ها، تاالب ها، کاهش آبدهی رودخانه و پایین رفنت سطح 

قنات ها، چشمه ها و چاه های آب،  زیرزمینی، خشك شدن  آب 

تنزل کیفیت آب، نشست زمین، شوری اراضی و بیابان زایی و 

در  آب  بحران  پیامدهای  از  کوچکی  بخشی  بیابان ها  توسعه 

ایران - با 85 درصد اقلیم خشک و فراخشک- می باشد.

نگاهی به شاخص رسانه منابع آب تجدیدپذیر نیز، نشان دهنده 

مرت  از 5500  آن  مقدار  که  به طوری  است.  آن  منظم  کاهش 

مکعب در سال 1344 به 2100 مرت مکعب در سال 1376 و به 

1860 مرت مکعب در سال 1385 کاهش یافته و در سال 1404 
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می توان  بنابراین  رسید.  خواهد  مکعب  مرت   1300 از  کمرت  به 

در  و  شده  آبی  تنش  مرحله  وارد  اخیر  دهه  در  کشور  گفت 

تقاضا  مدیریت  و  جمعیت  افزایش  فعلی  روند  ادامه  صورت 

با مرحلۀ بحران نیز مواجه  الگوی مرصف آب،  و عدم رعایت 

خواهد شد )اگرچه بعضی از نقاط کشور از مرحله تنش عبور 

کرده و در حال حارض در مرحله بحران می باشند.(

رفع چالش های یاد شده مستلزم بهره گیری هر چه گسرتده تر، 

آب  حوزه  در  روزآمد  و  نوین  فناوری های  کارآمدتر  و  بهرت 

آب،  منابع  دور  راه  از  پایش  جمله  از  فناوری هایی  می باشد. 

مدل سازی منابع سطحی و زیرزمینی آب، مدل سازی و طراحی 

حسگرهای  آب،  کیفیت  سنجش  حسگرهای  آب،  شبکه های 

مدیریت  آب،  دیسپاچینگ  و  کنرتل  مراکز  آب،  نشت  کشف 

انرژی در فعالیت های آب و فاضالب، مدیریت تقاضا و مرصف 

آب، کنتورهای چندتعرفه ای آب و ... که در حوزه آب در حال 

حارض در حال اجرا می باشد.

به  نیاز  اخیر،  بحران  از  حاصل  نتایج  اثرمنودن  کم  راستای  در 

هدف گذاری دقیق با نگاه کوتاه مدت، میان مدت و طوالنی مدت 

در زمینه فناوری آب می باشد که به بخشی از آن در ذیل اشاره 

شده است:

فناوری،  علمی-  نهادهای  بین  مفقوده  حلقه های  یافنت   •

اقتصادی و فرهنگی فّعال كشور و ایجاد هامهنگی و هم افزایی 

و حفظ  با خشكسالی  مقابله  آب،  منابع  زمینه های حفظ  در 

محیط زیست

• افزایش سهم تولید محصوالت دانش بنیان و خدمات مبتنی بر 

دانش و فناوری داخلی با كاربردی منودن و تجاری سازی نتایج 

حاصل از پژوهش ها

• استقرار الگوی بومی از همكاری وسیع ملی با مشاركت دولت، 

بنگاه های خصوصی، نهادهای علمی- تحقیقاتی و بهره مندی از 

ابزارهای توسعه فناوری

• تهیه و تدوین نقشه راه و سند راهربدی توسعه فناوری آب 

و محیط زیست

• بكارگیری منابع و ظرفیت های تخصصی انسانی )دانشجویان، 

موجود  امكانات  سایر  و   )... و  علمی  انجمن  های  نخبگان، 

ایجاد  منظور  به  غیردولتی،  و  دولتی  بخش های  در  كشور  در 

همكاری وسیع ملی

• ارتقای سطح علمی و فناوری مراكز دانشگاهی و تحقیقاتی 

پژوهشی  و  آموزشی  ظرفیت های  از  استفاده  برنامه ریزی   •

به  مهندسی  و  فنی  خدمات  ارائه  منظور  به  دانشگاه ها 

مبتکران، مخرتعان و پروژه های دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

ارزیابی  برای ساخت منونه های آزمایشگاهی و نیمه صنعتی و 

فناوری های توسعه یافته در زمینه آب

• برگزاری سمینارها، هامیش های علمی، کارگاه های آموزشی- 

تخصصی و نشست های علمی و مسابقات دانشجویی در زمینه 

علوم و فناوری های آب

• حامیت، هدایت و برنامه ریزی الزم برای تعریف موضوعات 

به کارگیری  نیاز صنعت و  با محورهای مورد  پژوهشی منطبق 

دانشجویان كارشناسی ارشد و دكرتی در رشته های مختلف و 

انجام پژوهش های بین رشته ای در زمینه فناوری آب

• حامیت از نرش و ترویج دستاوردهای فناورانه آب از طریق 

و  فنی  گزارش های  تخصصی،  نرشیات  تخصصی،  کتب  انتشار 

برگزاری منایشگاه های فناوری آب

در این میان موضوعات زیر در زمینه فناوری های مرتبط با آب 

دارای اولویت می باشد که در حوزه های مختلف آب می بایست 

پی گیری گردد:

1. فناوری های شناسایی منابع جدید آب های غیر متعارف

2. فناوری های مرتبط با استفاده از آب های شور و زه آب

3. توسعه و بومی سازی روش های نوین كاهش مرصف آب و 

افزایش بهره وری سیستم های انتقال و شبکه های توزیع آب

از سطوح  تبخیر  بارش و کاهش  تبخیر  فناوری های کاهش   .5
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6. فناوری کاهش آلودگی های زیست محیطی

7. فناوری نرم افزاری در مدیریت خشکسالی و تغییر اقلیم

8. فناوری های جدید در زمینه کنرتل کیفیت آب

9. طرح های الگویی تعادل بخشی منابع و مصارف آب زیرزمینی

10. فناوری های مدیریت منابع آب

11. فناوری های مرتبط با حذف آالینده های آب

شکی نیست که راهکارهای علمی، می تواند انقالبی در تولید 

و  بهینه سازی  برای  بهره برداری  مورد  فناوری های  توسعه  و 

از  می توان  زمانی  تنها  ولی  آورد،  وجود  به  آب  رصفه جویی 

متامی منابع موجود استفاده بهینه کرد که متامی این راهکارها 

آب،  قیمت گذاری  رصفه جویی،  فناوری ها،  بکارگیری  جمله  از 

بسته  یک  صورت  به  فرهنگ سازی  و  تشویقی  مکانیسم های 

بحران  با  مقابله  و  آب  مختلف  مسائل  حل  راستای  در  کامل 

کم آبی دیده شود.


