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پیش درآمدی بر سپمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیالن آب کشور: لزوم مشارکت و 
هم افزایی در عالج بخشی مهم ترین مولفه برنامه ریزی منابع آب ایران

مجتبی شفیعی1، میثم مجیدی1، عطاءاله جودوی1، سعید سلیامنیها2، حمید پشتوان2

1- مرکز پژوهشی آب و محیط زیست رشق )EWERI(، مشهد، ایران. 2- اندیشکده تدبیر آب ایران، تهران، ایران.

یادداشت تحلیلی

مقدمه: لزوم شناسایی مسائل بیالن
 

آنچه تاکنون بر سر منابع آب کشور آمده است، ناشی از عدم 
شناخت کامل و جامعی از وضعیت منابع آب دشت های کشور 
و برنامه ریزی های کالن بر این اساس بوده است. عدم شناخت 
کامل از وضعیت منابع آب، پیش بینی وضع آتی منابع آب را نیز 
غیرممکن می سازد و تصمیم گیری در این خصوص را همواره با 
سعی و خطا مواجه کرده است. اعتقاد بر این است که مهلت 
اتمام رسیده است  برای چنین فرآیندهایی، سال هاست که به 
از  نمی پذیرد.  را  رویه  این  مسئول،  و  معقول  نگرش  نوع  و 
مهم ترین زیرساخت های مدیریت منابع آب و متضمن پایداری 
از  موقع  به  و  اعتماد  قابل  اطالعات  داشتن  و  شناخت  آن، 
تغییرات مولفه های بیالن آب می باشد. اما آنچه که امروز در 
مطالعات و بررسی بیالن آب در کشور انجام می شود، ناکارآمد 
و با تأخیر زمانی طوالنی می باشد )شفیعی و همکاران، 1396؛ 
جودوی و همکاران، 1397؛ دبیرخانه شورای عالی آب، 1398(. 

از جمله مشکالت حال حاضر در ارائه و محاسبه بیالن:
بیالن  مختلف  بخش های  بین  مناسب  ارتباط  وجود  1-عدم 
)مانند  بیالن  انواع  و  محاسبات(  مقیاس  و  بیالن  دوره  )مانند 

هیدروکلیماتولوژی، آب زیرزمینی و عمومی( می باشد.
2- روزآمد نبودن اغلب روش های محاسبه اجزای بیالن و عدم 

تطابق آنها در اقلیم های و شرایط مختلف.
3- عدم وجود چارچوب های مشخص و کاربردی جهت الف( 

برآورد مجهوالت معادله بیالن، ب( نحوه ارائه نتایج بیالن.

4- عدم توجه و عدم سرمایه گذاری در داده ها و اطالعات مورد 
نیاز بیالن.

5- نبود اجماع نظر در تغییر رویکرد تهیه گزارشات بهنگام سازی 
و  دور  از  سنجش  داده های  از  استفاده  در  کشور  آب  بیالن 

مدل های هیدرولوژی.
6- ضعف ساختارهای سازمانی موجود در وزارت نیرو و شرکت های 

تابعه در بررسی و تصویب گزارشات بهنگام سازی بیالن آب کشور.
سایر  )مشابه  بیالن  تهیه  فرآیند  بر  حاکم  عمودی  ساختار   -7
مشارکت  رهیافت  به  تمایل  عدم  و  کشور(  آب  منابع  مسائل 

حداکثری در مورد مهم ترین ورودی مدیریت منابع آب ایران.
آنچه بدیهی است در حال حاضر حتی اجماع و اتفاقنظری هم 
روی چالش ها و مسائل بیالن آب کشور وجود ندارد. این در حالی 
است که در بخش های مختلف وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع 
و  موازی  مطالعات  کشور،  پژوهشی  و  علمی  موسسات  و  آب 
پراکنده ای با اهداف مختلف در حال انجام است. لذا بدیهی است 
که امروزه، بیشتر از هر زمان دیگری، نیازمند تدوین چارچوب و 
روش جامع و مشارکت ـ محور در شناخت مسائل و چالش های 
بیالن آب کشور هستیم. یادداشت حاضر که در ادامه به معرفی 
مختصر وضعیت تهیه گزارشات بیالن آب کشور پراداخته است، 
راهبردهایی را در قالب برگزاری فرآیند مستمر با نام سمپوزیوم 
ملی مسائل حل نشده بیالن آب کشور پیشنهاد داده است که 
امیدوار است محلی برای تبادل نظر، شناخت مسائل و در نهایت 
همه  مشارکت  با  مناسب  راه کارهای  راهبردی،  فرآیند  یک  در 

متولیان و ذی نفعان تهیه گردد.

ــن مســئله در  ــالن آب اســت. ای ــز، شــناخت پیچیدگی هــا و مولفه هــای بی ــت آب در حوضه هــای آبری ــن ورودی هــای مدیری از مهم تری
مناطــق خشــک و نیمه خشــک کــه مصــارف آن عمدتــاً متکــی بــر آب زیرزمینــی اســت، اهمیــت دو چندانــی دارد. بــا توجــه بــه وجــود 
ــه آن،  ــع و مصــارف آب حوضه هــا در کشــور، دیدگاه هــای متفاوتــی در چگونگــی ارائ ــرای بیــالن مناب ــه ب ــان و ذی نفعــان چندگان متولی
تدقیــق مولفه هــای آن و همچنیــن توافــق و اجــامع در پذیــرش نتایــج آن، در طرح هــای توســعه و حفاظــت منابــع آب وجــود دارد. در 
ــا نســخه مــورد توافــق  ــوز ب ــه بیــالن، هن ــه فنــی محاســبات و ارائ ــران، علی رغــم تالش هــای در حــال انجــام در زمین حــال حــارض در ای
همــگان و متناســب بــا نیازهــای مدیریتــی کشــور، فاصلــه بســیار اســت. از ســوی دیگــر ســاختارها و ضوابــط موجــود نیــز بــه گونــه ای 
ــج آن  ــرداری متناســب از نتای ــکان بهره ب ــدم ام ــه ع ــالن آب و البت ــه بی ــد تهی ــودن فرآین ــر ب ــه زمان ب ــه خــود منجــر ب ــد ک عمــل می منای
می شــود. بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه مســائل منابــع آب بــا رسعــت و نوســان شــدید رشــد می کنــد و اطالعــات ارزشــمندی چــون بیــالن، 
ــذا موضوعــات اساســی در خصــوص بیــالن مطــرح اســت کــه آنهــا را می تــوان در »ســه گانه تدقیــق،  ــا رشایــط روز نیســت؛ ل منطبــق ب
ترسیــع و تســهیل« فرآینــد محاســبات و کســب خروجی هــای بیــالن خالصــه کــرد. یادداشــت حــارض در گزاره هــای مختــر بــه بیــان و 
معرفــی مســائل حــوزه تهیــه گزارش هــای بهنگام ســازی بیــالن آب کشــور پرداختــه اســت و در انتهــا، پیشــنهادات راهــردی جهــت ورود 

بــه شناســایی و حــل مســائل بیــالن آب کشــور، ارائــه شــده اســت.
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دستورالعمل های حاکم بر بیالن

در ارتباط با تهیه بیالن آب در کشور دو ضابطۀ اصلی در حال 
و  آب  بیالن  تهیه  دستورالعمل  شامل:  که  است  حاکم  حاضر 

دستورالعمل نحوه تهیه گزارش بیالن آب است. 

• دستورالعمل تهیه بیالن آب:
این دستورالعمل اولین بار در سال 1370 در سه فصل )کلیات و 
تعاریف، روش های محاسباتی عوامل بیالن، و برقراری معادله 
بازبینی  مورد   1378 سال  در  سپس  است.  شده  تهیه  بیالن( 
تغییرات  فنی  لحاظ  به  هرچند  است،  گرفته  قرار  بازنگری  و 
زیادی نداشته است. در این نسخه دو ضمیمه مرتبط با شیوه 
نیز  تبخیر  محاسباتی  روش های  و  هم باران  نقشه های  تهیه 

بدان اضافه شده است. 
)تماب(،  آب  منابع  تحقیقات  مرکز  توسط  دستورالعمل  این 

معاونت تلفیق مطالعات وقت تنظیم شده است. 

• دستورالعمل نحوه تهیه گزارش بیالن آب:
ارائه گزارش های  با هدف یکسان سازی در  این دستورالعمل 
حوضه های  مطالعاتی  محدوده های  آب  بیالن  بهنگام سازی 
آب،  منابع  پایه  مطالعات  دفتر  توسط  کشور   2 درجه  آبریز 
شده  تهیه   1390 سال  در  ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت 

است. 
این دستورالعمل دارای دو بخش تهیه گزارش های مطالعات 
محدوده های  آب  بیالن  گزارش  تهیه  و  آب  منابع  پایه 

است: ارائه شده  مطالعاتی 
شامل  پایه  مطالعات  تفصیلی  طور  به  الف،  بخش  در 
كیفیت  و  زیرزمینی  آب های  سطحی،  آب های  هواشناسی، 
تهیه  مربوطه  نقشه های  و  گزارش ها  و  شده  بحث  آب، 

می گردد.
در هر محدوده  بیالن  گزارش  ارائه  که هدف  بخش ب،  در 
و  تفصیلی  مطالب  ارائه  به  نیازی  است،  مشخص  مطالعاتی 
پایه  مطالعات  بخش های  و  داده ها  خصوص  در  تشریحی 
مولفه های  با  مرتبط  یافته ها  و  نتایج  ارائه  تنها  و  نیست 

كفایت می نماید.  آب  بیالن 
حوضه  هر  ازای  به  تنها  الف  بخش  که  است  ذکر  به  الزم 
2 )یک جلد( است و بخش ب تعداد گزارشات بیالن  درجه 
 )2 درجه  حوضه  هر  )در  مطالعاتی  محدوده های  تعداد  به 

ارائه می شود.  تفکیک  به 

ساختار سازمانی حاکم بر بیالن 

پروژه های »مطالعات بهنگام سازی بیالن آب« کشور اغلب هر 
پنج سال پس از اتمام طرح آماربرداری سراسری منابع آب در 
 2 درجه  آبریز  حوضه های  سطح  در  مطالعاتی  محدوده های 
کشور شروع می شود. متولی انجام این طرح، دفتر مطالعات 
پایه  مطالعات  دفاتر  و  ایران  آب  منابع  مدیریت  پایه شرکت 

در شرکت های آب منطقه ای کشور است. 
آب  بیالن  مطالعات  با  مرتبط  سازمانی  ساختار   )1( در شکل 
سازمانی  واحد  کوچکترین  است.  شده  داده  نشان  کشور  در 
مطالعات بیالن، گروه تلفیق و بیالن شرکت های آب منطقه ای 
معاونت  در  ساختار  باالترین  نیرو  وزارت  سطح  در  و  است 
آب و آبفا، دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفا است. همچنین 
بهنگام سازی  »مطالعات  پروژه های  بر  عالوه  است  ذکر  قابل 
بیالن آب«، پروژه های »تمدید ممنوعیت بهره برداری از منابع 
مطالعاتی  محدوده های  در  سال  پنج  هر  نیز  زیرزمینی«  آب 
کشور انجام می شود. ماهیت این پروژه ها نیز تهیه بیالن آب 
مسئول  آب،  منابع  پایه  مطالعات  حوزه  می باشد.  زیرزمینی 
پیگیری  بهره برداری، مسئول  و  معاونت حفاظت  و  آن  انجام 

مصوبات آن می باشد.

با مرتبط  سازمانی  ساختار   -1 شکل 
کشور  در  آب  بیالن  بهنگام سازی  پروژه های 

)واحدهای سازمانی با رنگ قرمز، به طور مستقیم در بحث بیالن وظایفی دارند(
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در  مرتبط  مراجع  سایر  و  نیرو  وزارت  تاکید  مورد  همواره 
بیالن آب و  برآورد مولفه های  تدقیق  بوده،  بیالن آب  مورد 
هرچند  است.  آنها  برآورد  در  قطعیت  عدم  کاهش  حدی  تا 
روش ها،  سایر  انجام  با  ارتباط  در  بیالن  تهیه  دستورالعمل 
هر  به  اما  است؛  گذاشته  باز  را  محققان  و  مشاوران  دست 
طوالنی  موجب  اغلب  که  ضابطه ای  و  نهادی  موارد  حال 
تدقیق  امر  است،  شده  کشور  در  بیالن  تهیه  فرآیند  شدن 
در  است.  داده  قرار  تاثیر  تحت  نیز  را  بیالن  مولفه های 
موثر  ابزارهای  و  علمی  پیشرفت های  علی رغم  حاضر  حال 
)مانند سنجش از دور و مدل سازی( هنوز در این زمینه بین 
متخصصان و مشاوران اجماع حاصل نشده است )شفیعی و 
1397؛ قلی زاده سرابی،  1396؛ جودوی و همکاران،  قراری، 

1398؛ Majidi و همکاران، 2015(. 
از  به روز  و  شفاف  تصویری  ارائه  حاضر  حال  در  بنابراین 
مطالعاتی  محدوده های  آب  بیالن  مؤلفه های  كمی  وضعیت 
فرآیند  تسهیل«  و  تسریع  »تدقیق،  سه گانه  بر  تأکید  با 
محاسبات، گزارش و ارائه بیالن، ضروری ترین نیاز کشور در 

حوزه مطالعات منابع آب است. 

فرآیند عمومی »ارزیابی بیالن آب«

براساس دستورالعمل های موجود، ارزیابی بیالن آب در حال 
حاضر در سه سطح انجام می شود. بیالن هیدروکلیماتولوژی 
که نشاندهندۀ چگونگی تبدیل بارش در منطقه به رواناب، 
اساس  بر  آب زیرزمینی  بیالن  است.  تبخیرتعرق  و  نفوذ 
برآورد  و  آب  سطح  تغییرات  آبرفتی،  آبخوان  ویژگی های 
از  مولفه های تغذیه )جریان زیرزمینی ورودی، آب برگشتی 
تخلیه  و  و...(  رودخانه  با  اندرکنش  بارش،  مصارف مختلف، 
جریان  قنات،  چشمه،  چاه،  مصنوعی،  و  طبیعی  )زهکش 
می شود.  ارائه  و  ارزیابی  و...(  تبخیر  خروجی،  زیرزمینی 
که  می شود  ارائه  و  محاسبه  آب  عمومی  بیالن  نهایت  در 
به  آب زیرزمینی  و  هیدروکلیماتولوژی  بیالن  شامل  واقع  در 
انتقال آب به محدوده ها، ورودی و خروجی  همراه بررسی 
ذخیره  تغییرات  میزان  بیالن،  گزارش  انتهای  در  است.  آنها 
و  مطالعاتی  محدوده  در  تجدیدپذیر  آب  میزان  و  آبخوان 

ارائه می شود.  امکانات توسعه منابع آب 
آنچه که در حال حاضر انتظار می رود و در ده سال گذشته 

نتیجه گیری و پیشنهادات راهبردی

شرایط موجود نشانگر این واقعیت است که در ایران برآیند 
غیرمشارکتی،  و  جزیره ای  فعالیت های  و  شعارها  رویکردها، 
حوزه  در  ذینفعان  باور  و  اجماع  عدم  و  ابهام  جز  چیزی 
بیالن آب نشده است. نگاه وزارت نیرو در این زمینه هنوز 
حاکمیتی است و نیازمند تغییر رویکرد به حکمرانی در این 
حوزۀ  سیاست گذاری های  شده،  سبب  امر  این  است.  زمینه 
گزارشات  تهیه  یعنی  آن  برونداد  و  در کشور  پایه  مطالعات 
مدیران  و  کشور  شرایط  پاسخ گوی  آب،  بیالن  بهنگام سازی 
)وزارت نیرو و سایر بخش ها مانند جهاد کشاورزی( نباشد. 
و  بیالن آب، هنوز هم ورودی  نتایج  که  اگر می پذیریم  لذا 
ابزار مهمی برای مدیریت منابع آب است، پذیرش و اجرای 

است: اجتناب ناپذیر  ذیل  گزاره های 
1- شناسایی و اجماع در مسائل حل نشدۀ بیالن هم در بعد 

محتوایی )فنی( و هم نهادی )ساختارها و ضوابط( 
2- تدوین چشم انداز مشترک در ایجاد همگرایی و حل مسائل 

بیالن آب با مشارکت متولیان و ذی نفعان
3- تغییر رویکردها از ساختار عمودی، تفکر سنتی و خودآهنگی 

به ساختار مشارکتی، تفکر نوین و هم آهنگی

مطالعات  نتایج  محاسباتی  و  فنی  لحاظ  به  همچنین 
هیدرولوژی و تجارب جهانی نشان می دهد:

1- لزوماً استفاده از رویکرد مدل سازی هیدرولوژی مسائل 
که  به خصوص  کرد؛  نخواهد  مرتفع  را  محاسباتی  و  فنی 
عبارت  به  نباشد.  مدل سازی  مراحل  بر  مبتنی  رویکرد  این 
مفهومی  و  ادراکی  مدل های  تهیه  به  توجه  عدم  دیگر 
قطعیت  عدم  افزایش  و  نتایج  شدن  اریب  به  منجر  خود 
قلی زاده  1396؛  قراری،  و  )شفیعی  شد  خواهد  نتایج 
1397؛  همکاران،  و  جودوی  1398؛  همکاران،  و  سرابی 

.)2014 و همکاران،   Izady
و  دور  از  سنجش  مانند  نوین  فناوری های  از  استفاده   -2
در  مناسب  زیرساخت های  ایجاد  نیازمند  تکمیلی،  داده های 
ساختارها  اصالح  و  حکمرانی  بعد  بنابراین  است.  حوزه  این 

همزمان با اصالح روش شناسی، ضروری است.
و در نهایت، ماحصل این دغدغه ها و الزامات، و با بهره گیری 
آب  بیالن  مسائل  قالب  در  آنچه  تمامی  جهانی،  تجارب  از 
سمپوزیوم  نخستین  در  گردید،  مطرح  آنها  عالج بخشی  و 
امید  و   )upwb.ir( شده  طرح ریزی  کشور،  آب  بیالن  ملی 
اثربخشی  و  نتایج  گزارش  نوشتار،  این  آینده  نسخۀ  است، 

این حرکت ملی و نویدبخش را شامل گردد.
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