
 

 «آمایش آب محور»گزارش نشست تخصصی 

 دبیرخانه کانونهای تفکر دانشگاه یزد: تهیه کننده

 

 مقدمه

 92روز  41تا  41توسط موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در ساعت « آمایش آب محور»نخستین نشست تخصصی 

در ابتدای نشست آقای دکتر مرتضی افتخاری، توضیحاتی . در سالن جلسات این موسسه برگزار شد 4921مهرماه 

به گفته وی، ماموریت اصلی موسسه، برقراری ارتباط میان اصحاب علم . درباره موسسه تحقیقات آب ارائه کرد

وی، هدف از برگزاری این نشست را اجرایی کردن ماموریت . است( وزارت نیرو)با نیروهای اجرایی ( دانشگاهیان)

 .داد، در قسمت اول مطرح شدندرویعمده مباحث اصلی این  .موسسه در موضوع آمایش آب محور دانست

 رویداد سازماندهی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای )خانم دکتر صدیقه ترابی  در ابتدا،. بود بخش سه دارای ،نشست

 14تالش کردند در حدود ( آقای دکتر تمیزی و خانم دکتر پورابراهیمی)و دو نفر از اعضای تیم ایشان ( وزارت نیرو

 طرحبه نفر از حضار  44در قسمت دوم رویداد، . دقیقه در مورد ایده آمایش آب محور توضیحاتی ارائه دهند

دکتر هومان لیاقتی  نفر شامل 4حضور  با یپنلدر نهایت نیز در بخش سوم، . و ایده های خود پرداختندت سواال

، خانم دکتر صدیقه ترابی، آقای دکتر مجید (رئیس سابق صندوق ملی محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست)

مشاور )دکتر حمیدرضا جانباز  ،(تاد دانشگاه تهرانرئیس هیات مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران و اس)خدوم 

رئیس گروه محیط زیست در سازمان )و آقای دکتر فرزام پوراصغر ( معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی

 .برگزار شد( برنامه و بودجه کشور

 شرح رویداد



جلسه مطرح شد این بود  آنچه در .سه نفر در مورد موضوع آمایش آب محور سخنرانی کردند نشست اول قسمت در

که این تیم سه نفره، طراحان اصلی موضوع آمایش آب محور در وزارت نیرو هستند و از مباحث آقای دکتر مجید 

 .ذکر شده استاین تیم  اعضای جدول زیر، مهمترین مباحثدر  .خدوم در این مورد استفاده کرده اند

نام و نام خانوادگی 

 سخنران

 مهمترین نکات

دکتر صدیقه خانم 

 ترابی

 استان قرار گرفته در منطقه  41) از سه سال و نیم پیش و با بحث انتقال آب دریای عمان به فالت مرکزی ایران

  .، موضوع آمایش آب محور شکل گرفت(خشک و نیمه خشک

 هر منطقه مورد نیاز ( دو بخش اصلی مورد نظر طرح)چه جحم آبی برای بخش شرب و صنعت : سوال اصلی ما

چه حجم آبی، برای کجا و با چه توزیع مکانی و زمانی نیاز داریم که این خطوط : سوال دقیق تر طرحهست؟ 

 انتقال آبی بر مبنای آنها طراحی شوند؟

  بود 4144و  4194، 4141افق طرح، سه مقطع زمانی. 

  کشید و اینکه، جمعیت در جریان طرح، به دلیل آنکه نمی توان خط مشخصی میان این استانها با سایر استانها

 .های استان به دالیل متعدد جابجا می شدند، در نهایت مقرر شد، کل کشور مبنای طرح قرار گیرد

 داده های آنها، عمدتاً . برای دریافت داده ها، از ادارات مربوطه وزارت نیرو در استانها، استعالم گرفته شد

  .غیرواقعی بود

 استانها و سرزمین و همه برنامه های مربوط به بخش صنعت و توسعه در گزارشهای مربوط به آمایش  گام بعدی

 . باز هم در نهایت، این اطالعات پاسخی به پرسش اصلی طرح نبودند .کشور، مورد بررسی قرار گرفت

 برای پاسخ به سوال، باید طراحان طرح مساله را به صورت آمایشی مطرح کنند: نتیجه. 

 در ابتدا این سوال را مطرح کردیم که اگر قید آب . روی مساله آب تمرکز کردند با این زمینه، طراحان طرح بر

را از محدودیت های زیرساختی برداریم، به چه نتایجی در مورد طرح می رسیم؟ یعنی با فرض وجود منابع 

ند را زیاد آب، تالش کردیم بفهمیم که با تداوم توسعه صنعت و مهاجرت پس از آن، تا کجا می توان این رو

  ادامه داد؟

 تاثیر توسعه فعالیت ها در هر  باید در طرح، نه تنها دینامیک های جمعیت را مدنظر قرار داد بلکه باید: نتیجه

 .ینامیک جمعیت را نیز در نظر گرفتمنطقه بر د

  خواهد بودتوسعه مناطق  هر منطقه نیز محدودیت دوم ما در« توان زیستی»پس از آب، متوجه شدیم که بحث. 

 این مابحث . توازن زیستی مشخص می کرد که چه فعالیتی تا کجا در هر منطقه می تواند تداوم داشته باشد

 «نیازهای هر منطقه به آب چقدر است؟»کمک کرد تا بتوانیم متوجه شویم 

  بقیه پس از این مراحل به این سوال پرداختیم که اگر در منطقه ای آب کم است، آیا امکانات کشور و شرابط

 .در نظر بگیریم« همیشه میزان توزیع آب را بر اساس نیازها»پارامترها به ما اجازه می دهد که 

 آمایش آب محور به دنبال پاسخ به این  .طرح آمایش آب محور، تالش می کند که به این سوال پاسخ دهد



نه به )یعنی آب قابل برنامه ریزی  هر کدام از استانها به اندازه منابع آبی که برایشان تعیین شده»سوال هست که 

بهترین فعالیت هایی که می توانند انجام دهند که منجر به پایداری سرزمین شود ( اندازه همه منابع آبی که دارند

 «و متغیرهای مهم حوزه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایدار باقی بمانند کدام فعالیت ها هستند؟

 آقای دکتر تمیزی

روش  موضوع)

شناسی آمایش 

 (آب محور

 ما تالش . توسعه در هر منطقه، نیازمند توجه به توجه به موضوع آب و دینامیک جمعیتی در هر منطقه است

هر منطقه و شهرستان بر اساس اجرایی برای و هم در سطح  استراتژیک-کردیم این مسائل را هم در سطح کالن

 .مورد بررسی قرار دهیم ICکدهای 

 ساختار اشتغالی که به دنبال این ساختار صنعتی می آید، (هر فعالیت در کجا باید مستقر شود)تی ساختار صعن ،

ساختار جمعیتی که نتیجه دو مورد قبل است، ظرفیت ها و محدودیت های زیرساختی و زمانی که برای توسعه 

مواردی بودند که مدنظر ما  همزمان این زیرساختها الزم است در نهایت، ظرفیت های توان زیستی و منابع آبی

 .قرار داشتند

 تعامل میان این دو موضوع، . به نظر ما، موضوع آبی موضوعی است که به توان زیستی هر منطقه ارتباط دارد

 .اصل اساسی ما در طرح آمایش آب محور بود

 سپس . نظر گرفتیم ما برای تدوین توسعه آب محور ابتدا وضعیت مطلوبی که خود استانها ترسیم کرده اند را در

بررسی کردیم که این وضعیت مطلوب، در چه مواردی خط قرمزهای مربوط به توان زیستی و محدودیت های 

با اصالح این موارد و در نظر گرفتن وضع موجودی که خود نیز می تواند برخی خطور . آبی را نقض می کنند

این برنامه توسعه، باید به یک  .استان می رسیم قرمز را نقض کرده باشد، به یک برنامه شدنی برای توسعه هر

 .همه این روندها، با تاکید مکرر بر وضعیت منابع آبی طراحی خواهند شد .نقشه راه برای هر استان تبدیل شود

خانم دکتر 

 پورابراهیمی

چگونگی  موضوع)

 مفهوم ی کردنکمّ

 (توان زیستی

 ده استماه وقت گذاشته ش 2، حداقل در مورد متدولوژی طرح. 

  کمی سازی این . (تنها مدل موجود در ایران)آقای دکتر خدوم است  مدلمفهوم توان زیستی، برگرفته از

 .مفهوم نیز تنها با این مدل امکان پذیر است

 ن زیستی در برنامه آمایش سرزمین توجه شده استبه توا در ایران برای اولین بار است که. 

 در این سرزمین، . یک سرزمین داریم که در حوزه هایی، آسیب پذیر است توان زیستی یعنی در نظر بگیریم ما

اگر این فعالیت ها هم تنش هایی  .فعالیت هایی در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در جریان هستند

بنابراین،  .برای سرزمین ما داشته باشند، ما به مرحله ای می رسیم که سرزمین، تنشها را نمی تواند تحمل کند

نتیجه این  .وجود دارد که اگر از آن بگذریم پایداری سرزمین به هم می خورد« آستانه اکولوژیک»دی به نام ح

به هم خوردن عبارتست از اینکه در سرمین، چیزی باقی نمی ماند که با استفاده از آن، بارگذاری مجدد فعالیت 

 .اتفاق بیافتد

 ظیم کنیم که در محدوده توان زیستی سرزمین باشدنتیجه اینکه الگوهای توسعه را باید به شکلی تن. 

 اگر ارتباطات بین . اکوسیستم از دو بخش ارتباط و کنترل تشکیل شده است. سرزمین یک اکوسیستم است

 .اجرا دیده شوند و با توجه به بازخوردها، کنترل صورت گیرد آنگاه ما می توانیم به توسعه پایدار برسیم

 در بحث آمایش سرزمین، ابتدا باید ارزیابی توان ت، جمع بندی این بود که با در نظر گرفتن این نکا

در طرح آمایش آب محور، ما چنین کاری . اکولوژیک صورت گیرد تا سهم داشته های سرزمین مشخص شود



 .در ادامه ما از مفهوم شدت تخریب آقای دکتر مخدوم در این مورد استفاده کردیم. را انجام دادیم

  استان، شدت تخریب را در بخشهای  41طرح فوق، یک کار جزء به کل بود به این معنی که در کار ما در

سپس یک کد نهایی تخریب به هر کدام از این شهرستانها دادیم تا . مختلف از محدوده شهرستانها آغاز کردیم

از مقایسه  .ر هستندبفهمیم که هر کدام از این شهرستانها، در حال حاضر از لحاظ اکولوژیک چقدر آسیب پذی

ارزیابی توان اکولوژیک با شدت تخریب متوجه شدیم که کجای سرزمین به لحاظ موقعیت جغرافیایی، امکان 

 .تعریف فعالیت دارد

  موضوع بعدی که در نظر گرفته شد، فهرست بندی عوامل تحریب و تعیین شدت آنها بر اساس شاخصهای

 .درخواستی استانها از توسعه ای مطلوبشان را نیز در نظر گرفتیمدر نهایت، تصویر . تعیین شدت تخریب بود

  با در نظر گرفتن همه این موارد، به مبحث اصلی طرح رسیدیم و این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم که با

توجه به سرزمین و توان زیستی سرزمین و با در نظر گرفتن شدت تخریب ها و آسیب پذیری اکولوژیک هر 

اثراتی که یک فعالیت بر منطقه می گذارد، آیا آن فعالیت باید انجام شود؟ برای هر فعالیت در هر  منطقه و

 .منطقه، این سوال را مطرح کردیم و به آن پاسخ دادیم

  سپس به بررسی آثار تجمعی پرداختیم و این موضوع را بررسی کردیم که اگر همه این فعالیت ها و صنایع در

اگر پاسخ منفی بود، چیدمان جدیدی از  با توجه به توان زیستی امکان پذیر هست یا نه؟کنار هم باشند، آیا 

اینقدر این کار انجام می شود . صنایع را مطرح می کردیم و دوباره تالش می کردیم به آن پرسش پاسخ دهیم

 .دست پیدا کنیمقه با توجه به حد توان زیستی آن منطتا در نهایت، به چیدمان درستی از صنایع در هر منطقه 

 

 

 :مطرح شده توسط حاضران جلسه دیدگاههایمهمترین 

  تمرکز طرح آمایش آب  (:سال فعالیت در حوزه آب 49سال کار معدن و  41مهندس معدن، )واسعی آقای

تا  14میزان مصرف آبی بین . میلیارد مترمکعب بارش ساالنه داریم 144ما  .محور بر روی موضوع آب نبود

ما  .میلیارد مترمکعب است 0تا  1میزان مصرف در دو حوزه شرب و صنعت نیز . میلیارد متر مکعب است 04

 اینکه ما .عمده این آب باقی مانده، تبخیر می شود. هیج برنامه ای برای مابقی آب حاصل از بارش نداریم

بر روی مسائل غیرمهمی مثل کاهش آب پشت سدها می پردازیم نشان می دهد که ما مساله اصلی را اشتباه 

می توانیم حجم  که راههای ساده ای هم دارد اگر بر روی موضوع تبخیر آب متمرکز شویم. گرفته ایم

برای مسائل بسیاری  .اهند شدبا این کار، بقیه مسائل ما نیز حل خو .بسیار زیادی از آب را در اختیار بگیریم

از حوزه های دیگر مثل کشاورزی نیز راههای ساده ای وجود دارد مثل برخی کارهای جهاد سازندگی در 



در شمال کویر مرکزی، خیلی از مسائل این حوزه را  (بدون هزینه) که با شیازنی ساده 4930-4931سالهای 

زمانی که مثال محیط . ای مجوزهای نادرست بودمساله ای که باعث توقف آن روند شد، اعط .حل کرد

زیست، جلوی کارهای درست جهاد کشاورزی در همین حوزه شیارزنی را بگیرد مشکالت زیادی به وجود 

 .می آید

  در وزارت نیرو، بحث انتقال آب از بحث میان حوزه ای گذشته و (: کارشناس محیط زیست)صمیمی خانم

عالوه بر این، وقتی صحبت از انتقال آب مطرح می شود، موضوع آمایش  .بیشتر از دریا به دریا شده است

اگر بر اساس آب موجود، می خواهیم برنامه ریزی توسعه انجام بدهیم، انتقال آب . سرزمین بی معنا می شود

فکر می کنم اینکه سدسازی دیگر صرفه اقتصادی ندارد، باعث شده تا موضوع انتقال آب  .دیگر معنا ندارد

کار درستی نیست که اگر می خواهیم آب انتقال بدهیم و پروژه هایی تعریف  .و پروژه های آن مطرح شود

 .کنیم، این کار را با القاب زیبایی به اسم آمایش آب محور تزئین کنیم

  بحث آمایش آب محور با توجه به اقدامات  (:ر حوزه آب و محیط زیستخبرنگا)آقای سیرجانی

با این . نمایندگان مجلس و وجود امضاهای طالیی در اعطای مجوزهای صنعتی، نمی تواند به سرانجام برسد

شعار اشتغال زایی توسط صنایع، بهانه ای شده  .اقدامات، اغلب مطالعات به راحتی به کنار گذاشته می شوند

برای اینکه آمایش در ایران اجرا نشود در حالی که اشتغال زایی می توانست به راحتی با تغییر است 

کلیدواژه  .الگوهای صنعتی و انتقال بسیاری از صنایع آب خواه به مناطقی مانند جنوب کشور محقق شود

امیدوارم وزارت  .تعلیه آمایش آب محور اس... هایی مثل باید اشتغال زایی شود، باید خام فروشی نشود و

 .نیرو بتواند این مسیر را ادامه دهد

  توضیحی در مورد کانونهای تفکر دانشگاه یزد و کانون تفکر آب که اخیراً (: دانشگاه یزد)عطار آقای دکتر

هدف من از شرکت در این جلسه  .موضوع آمایش سرزمین و آب را در دستور کار خود قرار داده است

متاسفانه . رویم باز شود تا با مفهوم جدیدی به نام آمایش آب محور آشنا شوم این بود که دریچه دانشی به

علیرغم توضیحات مفصل دوستان، هنوز نتوانسته ام درک کنم که آمایش آب محور چه تفاوتی با آمایش 

ده ما می توانیم واضع مفاهیم جدید باشیم اگر مبانی دقیقی از آن را هم تدوین کر .در معنای رایج آن دارد

علیرغم این اِشکال،  نکته مهم این است آیا آمایش محور، نقطه تمرکز سیاستی وزارت نیرو هست یا . باشیم

، احتماالً ی خود قرار دادهخیر؟ اگر فرض بگیریم که وزارت نیرو، این مفهوم را مبنای تصمیم گیری ها



ن دلیل که بدون فهم دقیق از ؛ به ایی در حال افتادن در درون یک خطاستوزارت نیرو به لحاظ راهبرد

. مفهوم کلیدی آمایش آب محور، سیاستگذاری بر اساس آن، خطای سیاستی را موجب می شود

سیاستگذاری درست در هر حوزه ای تنها با درک دقیق از ماهیت آن حوزه و فهم عمیق از مفاهیم مبنایی 

ل دهنده آن نداریم، برای یک بیمار نمی توان دارویی را که درک درستی از آن و مواد تشکی. ممکن است

نکته دوم اینکه، بر اساس برخی . تجویز کنیم که اگر بکنیم، مسمومیت دارویی نتیجه آن خواهد بود

گزارشهای جهانی که حاصل تجربه جهانی است، مسیر حل بحران آب در کشورهایی مانند ایران تا حدی 

طه تمرکز سیاستی را به مواردی بُرد که مستقیماً ما ، نقمی توان با خوانش این تجربیات. مشخص شده است

نمونه این اقدامات، تمرکززدایی از تصمیم گیری . را در بازه زمانی میان مدت به سمت حل مساله می بَرد

های مربوط به مدیریت آب ضمن حفظ حاکمیت دولت مرکزی است که در گزارش اخیر فائو و بانک 

ایجاد یک چارچوب حقوقی و سیاسی قدرتمند برای جلب مشارکت همه جهانی بر آن تاکید شده است؛ یا 

با شیوه های درست حل مساله و با خوانش تجربه جهانی و تجربه های محلی، . ذی نفعان آب در هر استان

 .بهتر می توانیم بحران آب را در ایران حل کنیم

  بیشتر به محدودیت آب اشاره شد و در طرح آمایش آب محور که در جلسه مطرح شد، )...(: احمدی آقای

اگر آمایش آب محور، سیاست اصلی وزارت نیرو باشد، . بحث توان زیستی باز هم در حاشیه قرار گرفت

نقش دستگاههای دیگر در این طرح چه هست؟ ما در قم، با توجه به مهم بودن بحث سازگاری با کم آبی و 

دعوت کردیم تا در مورد پروانه های کشاورزی، تعدیل  آب قابل برنامه ریزی، نماینده جهاد کشاورزی را

. به گفته ایشان، در وزارت جهاد کشاورزی در حال برنامه ریزی بر روی افزایش تولید هستند.صورت گیرد

اگر قرار بر اجرای  .مساله هماهنگی بسیار مهم است .دلیل وزارتخانه هم مقابله با تحریم و کمبود غذا است

 .همه دستگاهها در آن جهت حرکت کنند سیاستی باشد باید

  بهتر است عالوه بر کار در حوزه شهرستانی،  (:کارشناس اداره آب منطقه ای آب کرمان)آقای زراعت کار

. هر حوزه آب ریز، ورودی و خروجی مشخصی دارد. در حوزه های آب ریز نیز همین اقدامات انجام شود

مساله مهم دیگر، نقش ذی نفعان محلی در طرح دیده . ی کندمبنا قرار دادن شهرستان، کار را سخت تر م

اینکه ما از باال برای استانها برنامه ریزی کنیم، این کار باعث می شود که نتوانیم به اهدافمان . نشده است



ذی نفعان محلی باید به این پرسشها پاسخ دهند که این حوزه آب . اقدامات باید از پائین به باال باشد. برسیم

 .یز، چه توانی دارد، چقدر ورودی و خروجی دارد، چقدر می توانند تقسیم کنندر

  ما تا نتوانیم با کشورهای منطقه خودمان، مشکالتمان را حل کنیم، (: آب منطقه ای تهران)اعوایی آقای

ختالفها تنشها با کشورهایی مثل ترکیه و ا. برنامه هایی مثل آمایش آب محور نمی توانند به اهدافشان برسند

نکته مهم دیگر این است که خیلی از طرح ها . با کشور افغانستان و عراق مشکالت آبی ما را بدتر می کنند

از قبل تصمیم به اجرای آنها گرفته می شود و بعد از کارشناسان خواسته می شود تا آن را بررسی کنند که 

اینکه مساله آب قابل برنامه ریزی با و مورد آخر . این به معنی بی توجهی به کارهای کارشناسی است

ما باید به حد آب قابل برنامه ریزی در استانهایمان . شعارهای ما در حوزه های مختلف هم خوان نیست

 .پایبند باشیم و بدانیم که بیشتر از آن، آب نداریم

  توسعه آمایش آب محور با  (:بخش حفاظت و بهره برداری سازمان آب منطقه ای سمنان)آقای صفایی

اینکه آمایش سرزمین با توسعه پایدار . پایدار متفاوت است و به لحاظ مبنایی، دو موضوع جدا از هم هستند

گره خورده و طرح آمایش آب محور مطرح شده ممکن است جالب باشد اما نیازمند آن است که تعریف 

ز طرفیت های زیستی خود بیش نکته مهم دیگر این است که ما در حال حاضر هم ا .دقیقی از آن ارائه شود

از حد استفاده کرده ایم و دیگر توانی برای سرزمین ما نمانده است که در طرح آمایش آب محور، برای 

بهتر است اگر می خواهیم بر روی انتقال آب کار کنیم، آن را از بحث آمایش . آن برنامه ریزی کنیم

 .سرزمین جدا کنیم

  متاسفانه در  .، دولتی شددر ایران زمانی ایجاد شد که آب مشکل آب (:قمجهاد کشاورزی )آقای سعادت

حکمرانی اگر سه جزء داشته باشد یعنی . طرح آمایش آب محور، باز هم آب را دولتی در نظر گرفته اند

دولت، ذی نفعان و جوامع محلی، در طرح آمایش آب محور، اصال نه ذی نفعان دیده شده اند و نه جوامع 

اگر ذی نفعان توجیه شوند،  .نه در تصمیم گیری هستند و نه در اجرا به آنها بها داده می شودآنها . محلی

کارخانه های در حالی که . نکته دیگر، صنایع آب پر و پرهزینه ما هستند .طرحها هم بهتر اجرا می شوند

 می را در نظنزفوالد  کارخانهما ، در کنار دریا ساخته شده اند استاز ماز همه لحاظ بهتر که فوالد چین 

بحث .  امضاهای طالیی در این موضوع بسیار مهم هستند. سازیم یا در جاهای دیگر کویر احداث می کنیم

مردم حق آبه های طویل المدت داشتند اما دولت، آب را از مردم گرفته و حاال به آنها . دیگر، حق آبه است



حق آبه را تقسیم می کردند، حاال دولت آن را به مردم  در گذشته، میرابها که از مردم بودند و. می فروشد

 .می فروشد

 :مهمترین ایده مطرح شده در پنل

ما که در ایران (: رئیس سابق صندوق ملی محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست)آقای دکتر هومان لیاقتی 

الگوی کشت یکی از ضروری  .کمبود آب و فرسایش خاک داریم و بخش کشاورزی ما را به ناکجاآباد می برد

متاسفانه به این موضوع اصال توجه نشده  .ترین مسائل امروز ماست و باید در برنامه های کشور به آن توجه شود

توجه به دانشگاهیان در این قبیل موارد می تواند . کارهای توسعه ای الزم است. صنایع ما هم همین طور هستند .است

  .مسائل را حل کنندبه سیاستمداران کمک کند که 

اینکه بعد از  (:رئیس هیات مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران و استاد دانشگاه تهران)آقای دکتر مجید خدوم 

با این حال، ما بر روی واژه . دهه ها، یک وزارتخانه بر روی آمایش آب محور کار می کند اقدام بسیار مهمی است

سوال این است که درخور چی؟ چهار . موضوع مهم، بحث توسعه پایدار و در خور است. ها هنوز با هم مساله داریم

از این نظر، نمی توان توسعه پایداری  .ی، منابع مالی و ساختار زیربناییتوان زیستی، نیروی انسان: مولفه وجود دارد

آمایش آب محور . توسعه پایدار و درخور یعنی درخور آن منطقه .که در ایران داریم را در ژاپن هم داشته باشیم

ه و تقاضا برمی تاکید بر این است که اگر قبال تمرکز بر تقاضا بود با این کار، به اصل آمایش یعنی تعادل عرض

بحث توسعه پایدار و درخور، اساس  .باید ببینیم چقدر آب داریم، چقدر خاک داریم، چه جانواری داریم .گردیم

با آمایش آب محور ما می توانیم به سال صفر برسیم و بعد برای بقیه کارها، اقداماتی تنظیم . آمایش سرزمین است

 .کنیم

اگر آب محدود است، عقل بشتر : (آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی مشاور معاون)دکتر حمیدرضا جانباز  

اگر . اگر ما مرتب از کمبود آب بگوییم، احتماال از عقلمان کمتر می خواهیم استفاده کنیم. نامحدود می تواند باشد

ای اینکه آب دولتی هست هم مشکالت زیادی بر. از عقلمان خوب استفاده کنیم، محدودیت منابع اصال نداریم

هزار  944ما بیش از . میرابهای قدیم، منابع و مصارف را به خوبی مدیریت می کردند. کشور ما درست کرده است

حاال . مردم هم زیرک شده اند و دیگر مسئولیت آب را نمی پذیرند. نفر از میرابها را از مدیریت آب حذف کردیم



حوزه آب ریز داریم و  342ما پیشنهاد من این است که . سوال این است که چطور مردم را وارد مدیریت آب کرد

می توانیم در هر حوزه آب ریز، یک شورا داشته باشیم که با رای مستقیم مردم، محیط زیستی ها و ذی نفعان آب 

نفر عضو شورا  1اسم این شورا شورای دشت است که مثال می توان برای هر حوزه آب ریز، . انتخاب می شوند

فرادی بتوانند کاندیدا شوند که به تشخیص یک نهاد مثل نظام مهندسی ولی در حوزه آب، صالحیت فقط ا. باشند

شورای مرتبه باالتر هم تشکیل شود و در نهایت، این  .کار این شورا، سیاستگذاری است. این افراد را تایید کند

 .را تعیین کنندشورای آخری به همراه شورای عالی آب، سیاستگذاران کالن کشور در حوزه آب 

 آمایش آب محور: ایده اصلی نشستارزیابی 

این  .، طرحی با اتکاء به برخی ایده ها و آرزوها استبه شکلی که در نشست مطرح شد طرح آمایش آب محور

طرح، به صورت ترکیبی از سه موضوع آمایش به شکل کالسیک، پیش طرح های توسعه پایدار و پایدارسازی 

جدید بودن کار و نبود اطالعات دقیق از روش شناسی طرح، نمی توان ارزیابی دقیقی از آن به جهت . محیطی است

با این حال، آنچه مشخص است این است که این طرح دارای ابهام مفهومی و از آن مهمتر، دارای ابهام . ارائه کرد

ز این مفهوم، ماهیت طرح و نتوانسته اند درک خود ا طرح آمایش آب محور، واضعان میرسد نظر به. سیاستی است

از این نظر، چنانکه در باال نیز اشاره شد، احتمال اندکی است این طرح بتواند در بلندت . برنامه اقدام را منتقل کنند

 .مدت مدنظر وزارت نیرو قرار گیرد

 پیشنهادها

 سرزمین آمایش موضوع مورد در اجماع مورد و اتکا قابل متن یک به آب تفکر کانون دستیابی صورت در -4

به نظر می رسد . داشت نیرو وزارت آبفای و آب کالن ریزی برنامه دفتر با موثری همکاری توان می آب، و

 .این تیم، قابلیت خوبی در شنیدن نقطه نظرات کارشناسی داشته باشد

 همکاری پیشنهاد نیرو، وزارت آب تحقیقات موسسه رییس افتخاری، دکتر آقای جناب با گو و گفت در -9

 آغاز برای را موسسه آمادگی ایشان، و شد مطرح یزد دانشگاه آب تفکر کانون با تحقیقاتی موسسه این

 .کردند اعالم کانون جلسات برخی در موسسه این کارشناسان حضور و دیدگاهها تبادل همکاری،



هرچند این موسسه، از قابلیت پژوهشی . بود نشست این متولیان از یکی نیز ایران آب خانه پژوهشی موسسه -9

باالیی برخوردار نیست اما مجموعه ارتباطات این موسسه با سایر موسسات کشور، می تواند برای گسترش 

 بر موسسه این اخیر تمرکز به توجه با. حوزه همکاری های کانون تفکر آب با سایر موسسات مفید باشد

 فرصت یزد، در آبان 44 تا 0 های تاریخ در سهموس اعضای حضور و «آب گردشگری» موضوع روی

 مدیر با گو و گفت در. دارد وجود مشترک همکاری راههای کردن پیدا و بیشتر گوی و گفت برای مناسبی

 2یکی از اعضای موسسه، در جلسه کانون تفکر آب در روز  تا شد مقرر نوربخش، آقای جناب موسسه،

 .آبان حضور داشته باشد


