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یادداشت تحلیلی

مقدمه 

به مثابه جریان خون در رگ های  اهمیت داده ها و اطالعات 
و  دانش  مفید،  اطالعات  خود  همراه  که  می باشد  سازمان ها 
و  کارشناسان  بین  و  سازمان ها  مختلف  سطوح  در  را  تجربه 
و  کارایی  افزایش  موجب  و  می دهند  انتقال  سیاست گذاران 
با  از معضالت مرتبط  هوشمندتر شدن سیستم می شود. یکی 
داده ها و اطالعات در مدیریت منابع آب، عدم تولید اطالعات 
نیازهای  با  متناسب  شده(  اندازه گیری  داده های  )از  مناسب 
مدیریتی و اهداف سیستم می باشد. این امر به صورت »سندروم 
داده های غنی اما اطالعات فقیر«1 شناخته می شود. در چنین 
و جمع آوری می شود،  اندازه گیری  متعددی  داده های  رشایطی 
استفاده  و  تولید اطالعات مفید  برای  اما سازوکارهای مناسب 
از آنها و همچنین انتقال آنها به بدنه تصمیم گیری وجود ندارد 
)Ward و همکاران، 1986(. بنابراین بهبود کارایی در سیستم 
حوزه  چالش های  به  جدی  توجه  نیازمند  آب  منابع  مدیریت 
تصمیم گیری  بخش  به  آنها  ارائه  و  اطالعات  تولید  و  داده ها 
ذکر  قابل  می باشد.  افراد  عموم  همچنین  و  سیاست گذاری  و 
است که اطالعات2 شکل پردازش شده و پاالیش شده داده ها3 
نقشه،  منودار،  مانند  مختلف  صورت های  به  که  می باشند 

شاخص ها و مدل ها قابل ارائه می باشند.
هزاران  اندازه  به  تصویر،  »یک  که  دارد  وجود  کهن  جمله ای 
کلمه ارزش دارد«. یکی از رویکردهای مرسوم در تدوین و ارائه 
به عنوان  عموماً  اطلس ها  می باشد.  اطلس ها4  تهیه  اطالعات، 
از  زیادی  حجم  که  می شوند  شناخته  نقشه ها  از  مجموعه ای 
با  غالباً  و  است  داده شده  منایش  آنها  در  اطالعات  و  داده ها 
الکرتونیک(  و  )کاغذی  کتاب هایی  شکل  به   خاصی  اهداف 
 .)2006  ،Cartwright و   Da SilvaRamos( می شوند  تدوین 

در سال های اخیر با پیرشفت علوم کامپیوتر و اینرتنت، توسعه 
است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  بسیار  دیجیتالی،  اطلس های 
یا  رشح  دیجیتالی  اطلس های  تعریف  برای  بنیادین  مفهوم 
دیگر،  بیان  به  2003(؛   ،Ormeling و   Kraak( است  روایت5 
از  یکپارچه  و  نظام مند  مجموعه ای  دیجیتالی  اطلس های 
دیجیتال،  یا  آنالوگ  شکل  به  که  هستند  جغرافیایی  داده های 
یک منطقه جغرافیایی و یا موضوعات خاصی را با استفاده از 
بازیابی اطالعات، روایت کرده، مورد تجزیه و  برای  ابزارهایی 
 ،Koop( می دهند  ارائه  منایشی،  به  شکل  و  داده  قرار  تحلیل 
تجزیه  اطلس های دیجیتالی منایش و  به عبارت دیگر   .)1993
و تحلیلی نوآورانه از داده ها و اطالعات هستند که می توانند 
با هزینه ای کمرت از اطلس های کاغذی، با دسرتسی راحت تر در 

اختیار طیف وسیع تری از کاربران قرار بگیرند. 
یادداشت تحلیلی حارض با هدف ارائه بخشی از تجارب و نتایج 
طرح مطالعاتی با عنوان »تدوین نقشه راه اطلس منابع آب« در 
دفرت استانداردها و ضوابط فنی رشکت مدیریت منابع آب ایران و 
در هفت بخش ارائه شده است. بخش دوم به معرفی مهم ترین 
رویکردها در تهیه اطلس  های دیجیتال و تجارب برخی کشورها 
حال  و رشایط  تاریخچه  بر  مروری  سوم،  بخش  در  می پردازد. 
حارض مرتبط با اطلس منابع آب در ایران انجام شده است. در 
ادامه در بخش چهارم، براساس مطالعه انجام شده، خالصه ای از 
مهم ترین چالش  ها در تدوین اطلس منابع آب کشور بیان شده 
است. همچنین در بخش پنجم اسنادباالدستی موجود در کشور 
در رابطه با تهیه اطلس منابع آب به اختصار معرفی شده اند. 
در بخش ششم به طور خالصه چشم انداز و راهربدهای کالن 
پیشنهادی در تدوین اطلس منابع آب ایران ارائه شده اند. در 
یادداشت  از  خالصه ای  و  نتیجه گیری  هفتم،  بخش  در  نهایت 

حارض بیان شده است.

داده هــا و اطالعــات مهم تریــن زیربنــای تصمیم گیــری و سیاســت گذاری در مدیریــت منابــع آب و مواجهــه بــا چالش هــای نوظهــور تغییــر 
اقلیــم می باشــند. در ایــران بیــن تولیدکننــدگان داده هــا )کارشناســان( و مرصف کننــدگان داده هــا )سیاســت گذاران( در حــوزه مدیریــت 
منابــع آب شــکاف شــناختی و اطالعاتــی قابــل توجهــی وجــود دارد. بــه ایــن معنــی کــه هرچنــد در کشــور، داده هــای زیــاد و متنوعــی 
برداشــت و تولیــد می شــود، امــا در پاالیــش داده هــا، تولیــد اطالعــات مــورد نیــاز مدیــران، انتشــار و دسرتســی بــه آنهــا، ضعــف بزرگــی در 
کشــور وجــود دارد. رویکــرد تدویــن اطلــس دیجیتــال منابــع آب و تجــارب مرتبــط بــا آن می توانــد نقــش موثــری بــه عنــوان بســرتی بــرای 
ارائــه اطالعــات مفیــد و اشــرتاک گذاری آنهــا در راســتای بهبــود حکمرانــی آب باشــد. یادداشــت تحلیلــی حــارض بــا هــدف ارائــه مفاهیــم و 
تجــارب در حــوزه توســعه اطلــس دیجیتــال منابــع آب تدویــن شــده اســت. در این یادداشــت ضمن بررســی تاریخچه توســعه اطلس منابع 
آب در ایــران، بررســی اســناد باالدســتی در ایــن حــوزه و ارزیابــی مهم تریــن چالش هــای پیــش رو بــرای توســعه اطلــس دیجیتــال منابــع آب 

در ایــران، چشــم انداز و راهربدهایــی در تدویــن اطلــس دیجیتــال منابــع آب در ســطح وزرات نیــرو پیشــنهاد شــده اســت.
واژه  های کلیدی: اطلس، اسناد باالدستی، راهربد، چشم انداز

سال نهم، شامره 1، 1401 نرشیه آب و توسعه پایدار
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رویکردهای تهیه اطلس دیجیتال و تجارب سایر کشورها
 

در سال های اخیر با پیرشفت علوم کامپیوتر و اینرتنت، توسعه 
که   است  گرفته  قرار  توجه  مورد  بسیار  دیجیتالی  اطلس های 
ابعاد جدیدی را برای کاربرد اطالعات ایجاد کرده اند. اطلس های 
دیجیتالی منایش و تجزیه و تحلیلی نوآورانه از داده ها و اطالعات 
کاغذی،  اطلس های  از  کمرت  هزینه ای  با  می توانند  که  هستند 
با دسرتسی راحت تر در اختیار طیف وسیع تری از کاربران قرار 
می توان  دیجیتالی  اطلس های  مزیت های  مهم ترین  از  بگیرند. 
به قابلیت جستجو، پویامنایی/ انیمیشن، قابلیت سفارشی سازی، 
قابلیت  ادغام با رسانه های متنوع، دسرتسی رسیع و قابلیت انتقال 
اشاره منود )Borchert، 1999(. اطلس های دیجیتالی به سه گروه 
عمده تقسیم بندی شده اند )Siekierska و Taylor، 1991(، رشح 

این اطلس ها در ادامه ارائه شده است.
الف ـ اطلس های منایشی6: اطلس های منایشی مشابه اطلس های 
و  داده شده اند  توسعه  دیجیتال  در محیط  که  کاغذی هستند 
دارای کاهش هزینه تولید، امکان مشاهده و استفاده از چندین 
بر  نقشه ها  به  راحت  دسرتسی  قابلیت  و  زمان،  یک  در  نقشه 

خالف ساختار گزارشات کاغذی می باشند. 
ب ـ اطلس های تعاملی7: اطلس  هایی که نقشه ها را بر حسب 
تقاضا تولید می کنند. این امکان را برای کاربران ایجاد می منایند 
که با بانک داده ها در تعامل و ارتباط باشد، از طریق عملیاتی از 
قبیل منایش با رنگ و رشایط دلخواه، طبقه بندی روش ها یا تعداد 
کاربران فراهم  برای  را  امکان  این  کالس های منایش داده شده، 

می منایند. 
 GIS پایه  بر  تحلیلی  اطلس هایی  تحلیلی8:  اطلس های  ـ  ج 
ساماندهی شده اند. در این اطلس ها دسرتسی و تحلیل داده ها 
مستقیاًم از طریق نقشه ها امکان پذیر است. همچنین می توان 

با تلفیق بانک های مختلف داده، بانک داده جدید تولید منود. 
ارائه  حوزه  در  کشورها  سایر  در  بین املللی  متعدد  تجارب 
 ،)1( جدول  در  دارد.  وجود  آب  بخش  در  دیجیتال  اطلس های 
منونه هایی از مهم ترین تجارب کشورها منایش داده شده است. 
در  آب  ملی  اطلس  عنوان  با  طرحی  اخیراً  ایران  در  همچنین 
سازمان نقشه برداری تدوین شده است. این اطلس ملی فقط از 
نوع منایشی )تصویر ثابت( است و برای کاربرد عموم تدوین و 
مقرر شده است که اطالعات آن هر 10 سال یک بار بهنگام شود. 

جدول 1- منونه ای از اطلس های دیجیتال تحت وب در سایر کشورها

آدرس وب )لینک کوتاه شده(سال انتشارکشورمقیاسرویکردنام اطلس

2017https://b2n.ir/y98958آمریکااستانمنایشی با قابلیت بزرگنامییاطلس آب اورگن

https://b2n.ir/a08328 2016تانزانیاحوضهمنایشی با قابلیت بزرگنامییاطلس منابع آب نیل

https://b2n.ir/b76483 1992کانادااستانفقط منایشیاطلس منابع آب نیوفاندلند

https://b2n.ir/b22095 2014غناکشورمنایشی با قابلیت بزرگنامییاطلس منابع آب غنا 

https://b2n.ir/b77396 2015هندکشورمنایشیـ  تعاملیاطلس منابع آب هندوستان 

https://b2n.ir/x57450 2013کانادااستانمنایشیـ  تعاملیـ  تحلیلیاطلس منابع آب بریتیش کلمبیا

https://b2n.ir/y69812  1401ایرانحوضه درجه 2منایشیاطلس ملی آبـ  سازمان نقشه برداری 

مروری بر تاریخچه و دستورالعمل های مرتبط با اطلس منابع 
آب در کشور 

در شکل )1(، تاریخچه مخترص تهیه اطلس منابع آب در کشور 
به صورت منودار زمانی ترسیم شده است. شواهد و بررسی های 
انجام شده نشان می دهد، به طور کلی مطالعات اطلس منابع آب 
در کشور در مقیاس 1:1000000 در اواخر دهه 60، در مقیاس 
1:250000 برای چهار حوضه آبریز دریاچه منک، ارومیه، سفیدرود 
و رودخانه های مازندران در دهه70 و در مقیاس 1:500000 در 
مقیاس  در  مطالعات  این  است. همچنین  انجام شده  دهه 80 
1:250000 نیز یک بار با داده های منتهی به سال آبی 1379-80 
تهیه شده و بار دیگر منتهی به سال آبی 85-1384 به روزرسانی 
شده است و دارای نقشه های رقومی dwg و shp نیز هست. در 

سال 1370 در مرکز تحقیقات آب )متاب سابق(، کمیته ای تحت 
عنوان »کمیته اطلس منابع آب« تشکیل شد و حاصل کار این 
کمیته، 26 دستورالعمل در زمینه های مختلف منابع آب می باشد، 
که به عنوان مجموعه دستورالعمل های کمیته اطلس منابع آب 
شناخته می شوند. از این 26 دستورالعمل تنها دو مورد مستقیاًم 
مرتبط با تهیه گزارش های اطلس منابع آب در سطح حوضه های 
سایر   .)22 و   21 شامره   )دستورالعمل های  می باشد  دو  درجه 
دستورالعمل ها، مرتبط با روش انجام و ارائه مطالعات منابع آب 
می باشد، که در واقع نتایج آنها و تلفیق مطالعات آنها در گزارش 
اطلس منابع آب منایش داده می شود. دستورالعمل های مذکور 
در آدرس https://data.wrm.ir/ قابل دسرتسی می باشند. بر اساس 
دستورالعمل شامره 21، »گزارش اطلس منابع آب« از سه بخش: 
بخش اول ـ نگرشی کوتاه بر خصوصیات جغرافیایی و طبیعی 
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منابع آب حوضه  بر  اجاملی  نظری  ـ  آبریز، بخش دوم  حوضه 
آبریز و بخش سوم ـ رشح نقشه ها، تشکیل شده است. همچنین 
در دستورالعمل شامره 22 اطلس منابع آب، نحوه تهیه و ارائه 

نقشه های اطلس بیان شده که شامل 10 رسی نقشه است.
تا کنون دستورالعمل های 26گانه در ارائه فرمت و نحوه محاسبه 
مورد  کشور  در  آب  بیالن  بهنگام سازی  گزارشات  تدوین  در 
توجه بوده است. بر این اساس، دستورالعملی برای تهیه و ارائه 
گزارش های بهنگام سازی بیالن آب با نام »دستورالعمل نحوه تهیه 
گزارش بیالن آب« در سال 1390 بازنگری و تدوین شده است. این 
دستورالعمل در دو بخش: الف ـ تهیه گزارش های مطالعات پایه 
منابع آب، و ب ـ تهیه گزارش بیالن آب محدوده های مطالعاتی 
ارائه شده است. در بخش الف، به طور تفصیلی مطالعات پایه 
شامل هواشناسی، آب های سطحی، آب های زیرزمینی و كیفیت 
آب، بحث شده و گزارش ها و نقشه های مربوطه تهیه می گردد 
و در بخش ب، هدف ارائه تلفیق نتایج بخش الف و ارائه بیالن 
در هر محدوده مطالعاتی است. الزم به ذکر است که بخش الف 
ازای هر حوضه درجه 2 )یک جلد( است و بخش ب  به  تنها 
تعداد گزارشات بیالن به تعداد محدوده های مطالعاتی )در هر 
حوضه درجه 2( و به تفکیک ارائه می شود. بررسی انجام شده 
همچنین نشان داد که »دستورالعمل نحوه تهیه گزارش بیالن آب« 
به نوعی بازنگری شده بخشی از مجموعه دستورالعمل های 26 
گانه است. به طور مثال بخش »الف« آن در بردارنده بخشی از 

دستورالعمل های 3 تا 16 است. بخش »ب« آن دربردارنده بخشی 
از دستورالعمل های شامره 18، 19 و همچنین 21 که دستورالعمل 

گزارش اطلس می باشد، است.
تاکنون در کشور چهار بار مطالعات بیالن انجام شده است. دو 
بار آن بخشی از مطالعات اطلس منابع آب بوده است و منتهی 
به  آن  از  پس  است.  بوده   1384-85 و   1379-80 آبی  سال  به 
صورت جدا و در قالب پروژه بهنگام سازی بیالن که منتهی به 
حال  در  عمالً  لذا  است.  شده  انجام  بوده،  آبی 1389-90  سال 
به نوعی جایگزین  بیالن آب«  بهنگام سازی  حارض »گزارش های 
ارائه »گزارش اطلس منابع آب« شده است. اکنون آخرین نسخه 
این گزارش ها برای متامی محدوده های مطالعاتی در حوضه های 
30 گانه کشور و به تفکیک محدوده های مطالعاتی در دوره های 
در  اول  بخش  در  که  است. هامن طور  دسرتسی  قابل  مختلف، 
و  داده  تولید  هیچ گونه  اطلس ها  شده،  بیان  اطلس ها  تعریف 
استفاده  اطالعات  موجودی  از  تنها  آنها  بلکه  ندارند،  اطالعاتی 
می منایند و روایتی از وضعیت یک سامانه را در قالب مشخص 
منایش می دهند. بدین صورت می توان اذعان داشت که جداول 
ایستگاه های سنجش، نقشه های ده گانه  از وضعیت  ارائه شده 
و  آب  منابع  کیفی  وضعیت  با  مرتبط  منودارهای  و  شده  ارائه 
از  بیالن، خود بخشی  بهنگام سازی  گزارش  در  بیالن آب  چرخه 
گزارش اطلس منابع آب است که در سال های اخیر فقط به صورت 

گزارش بهنگام سازی بیالن ارائه و معرفی شده  است.

نرشیه آب و توسعه پایدار
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شکل 1- خالصه تاریخچه اطلس منابع آب در کشور

شده و نتایج حاصل از پرسش نامه در استخراج نقاط قوت و 
ضعف حوزه تدوین اطلس ها؛ چهار مورد چالش محدودیت زا 

قابل بیان می باشد:

الف ـ عدم وجود چشم انداز مشرتک در تهیه و ارائه داده ها و 
اطالعات در سیستم مدیریت منابع آب کشور: 

سیستم مدیریت منابع آب کشور به تنهایی شامل وزارت نیرو 
منی باشد، بلکه بخش کشاورزی و سازمان هواشناسی نیز در این 
تأثیرپذیر می باشند. در رشکت آب و فاضالب  تأثیرگذار و  امر 
جمله  از  شده اند؛  تدوین  منسجمی  سامانه های  کشور،  )آبفا( 
سامانه »سپتا« با هدف پایش اطالعات مرتبط با تولید و مرصف 

سال نهم، شامره 1، 1401 

چالش های محدودیت زا در تدوین اطلس دیجیتال منابع آب ایران

اتفاقات  یا  رشایط  عوامل،  مجموعه  به  چالش  کلی،  به طور 
بر  زیادی  تأثیر  می تواند  که  می شود  گفته  خارجی  یا  داخلی 
عملکرد و توانایی کنونی یا آینده یک حوزه کاری داشته باشد. 
از این رو برخی چالش ها یا مجموعه عوامل که می توانند نقش 
)از جمله چشم انداز  راه  نقشه  مولفه های  تدوین  در  موثری 
محدودیت زا«  »چالش  صورت  به  باشند،  داشته  راهربدها(  یا 
محدودیت زا  چالش های  بر رس  توافق  و  می باشند  بیان  قابل 
است.  برخوردار  راه  نقشه های  تدوین  در  زیادی  اهمیت  از 
برگزار  کارشناسی  جلسات  مجموعه  براساس  مطالعه  این  در 
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تحلیل  نتایج  منایش  )نحوه  زمانی  مقیاس  و  مکانی(  اطالعات 
قابل  نکاتی  آنها(  به روزرسانی  و  زمانی  رسی  دارای  داده های 
با  قابل ذکر است که، مقیاس مکانی  توجهی مطرح می باشد. 
میزان بزرگنامیی عوارض مختلف در نقشه ها، دو مفهوم کاماًل 
در  که  عوارضی  بزرگنامیی  میزان  چنانچه  می باشند.  متفاوت 
مقیاس یکسان تهیه نشده اند، یکسان باشد، ممکن است برخی 
از عوارض در نقشه کاماًل مشهود نباشند. در حال حارض اطالعات 
مکانی موجود از عوارض مختلفی از جمله نقشه زمین شناسی، 
شبکه رودخانه ای، نقشه توپوگرافی و ... با مقیاس های مکانی 
متفاوت و بسیار مختلفی در دسرتس هستند. از این رو منایش 
مشکل  یکسان،  بزرگنامیی  میزان  و  قالب ها  در  اطالعات  این 
مقیاس این عوارض را مرتفع نخواهد ساخت. همچنین براساس 
اطالعات بدست آمده در حال حارض تنها داده های توپوگرافی، 
می باشند.  موجود   1:250000 مقیاس  در   ... و  زمین شناسی 
گیرد.  قرار  نظر  مد  می تواند  ابتدا  در  مقیاس  این  بنابراین 
و  شده  انجام  بررسی  براساس  نیز،  زمانی  مقیاس  در خصوص 
همچنین مرور تجارب سایر کشورها، به نظر می رسد که با توجه 
به اهداف مدیریتی از تدوین اطلس  آب/ منابع آب، به لحاظ 
ارائه  بلندمدت، برای  تحلیلی، مقیاس زمانی ساالنه و متوسط 
آمار و اطالعات آنها مناسب باشد. اما برای داده های نقطه ای 
)مانند ایستگاه های بارانسنجی یا تبخیرسنجی(، امکان ارائه در 
به روزرسانی  مقیاس ماهانه وجود دارد. همچنین در خصوص 
نیز، اگر به روزرسانی مداوم در مقیاس ساالنه  )حداقل در برخی 
از بخش ها که اطالعات هر سال به روز می گردد( انجام نشود، 
از کارایی اطلس آب/ منابع آب در تصمیم گیری های مدیریتی 

کاسته خواهد شد. 

د ـ تدوین اطلس منابع آب یا اطلس آب:
با  مرتبط  اطالعات  متامی  شامل  کلی  طور  به  آب«  »اطلس 
فاضالب،  و  آب  اطالعات  دربرگیرنده  می تواند  و  می شود  آب 
حتی  و  آبی  سازه های  محیط زیستی،  کشاورزی،  اطالعات 
اطالعات اقتصادی و حقوقی باشد. با توجه به رسالت رشکت 
موجود،  تجارب  و  دستورالعمل ها  ایران،  آب  منابع  مدیریت 
طرف  از  اما  است.  بوده  آبی  منابع  اطالعات  زمینه  در  اغلب 
سایر  در  اطلس  سوابق  بررسی  به  توجه  با  همچنین  و  دیگر 
است.  بوده  توجه  مورد  بیشرت  آب«  »اطلس  امروزه  کشورها، 
که  نشان می دهد  انجام شده،  بررسی های  برآیند  کلی  به طور 
برنامه ریزی برای داشنت »اطلس آب« در میان مدت و بلندمدت 
)به طور  کوتاه مدت  زمانی  بازه  در  بود.  خواهد  امکان پذیر 
مثال کمرت از 5 سال(، رویکردهای فعلی وزارت نیرو و رشکت 
مدیریت منابع آب در ارائه »اطلس منابع آب« قابل پیاده سازی 

و پیگیری است.  

و  به روزسانی  هدف  با  که  »سیامب فا«  و  کشور  شهری  آب 
می باشد.  فاضالب  و  آب  تصفیه خانه های  اطالعات  جمع آوری 
)سامانه  »متاب«  سامانه  اخیراً  نیز  آب  منابع  مدیریت  رشکت 
تولید و مدیریت اطالعات منابع آب کشور( را توسعه داده است 
که در مراحل ابتدایی بهره برداری است. سازمان هواشناسی با 
توجه به رسالت اصلی خود در ذیل وزارت راه، تعامل ضعیفی 
و  موثر  نقش  آنها  اطالعات  و  دارد  نیرو  وزارت  مجموعه  با 
از  کارایی الزم را در بهبود سیستم مدیریت آب کشور ندارد. 
طرفی وزارت جهاد کشاورزی بزرگرتین مرصف کننده منابع آب، 
فعالیت های موازی و ارتباط بسیار ضعیفی در به اشرتاک گذاری 
به موقع اطالعات مرتبط دارد و اخیراً سامانه ای با نام »نگاه« با 
هدف بهنگام سازی سند ملی الگوی مرصف بهینه آب کشاورزی 
نیز تدوین منوده است. همۀ این سامانه ها با اهداف مختلفی 
تدوین شده اند، اما تاکنون چشم انداز و سازوکار مشخصی جهت 
تولید  و  داده ها  اشرتاک گذاری  و  ارتباط سامانه های ذکر شده 
تدوین نشده  منابع آب کشور  اطالعات متناسب در مدیریت 
است. در این زمینه نیاز به قانون گذاری و اصالح اسنادباالدستی 
اثربخشی اطلس  از کارایی و  بنابراین بخشی  مرتبط می باشد. 
منابع آب منوط به شناخت، بررسی و ورود به حل این مسأله 

می باشد.

بـ  توافق در خصوص دستورالعمل های موجود مرتبط:
در بخش قبل، دستورالعمل های مرتبط با اطلس منابع آب مورد 
کاماًل  مورد  دو  تنها  که  داد  نشان  نتایج  و  گرفت  قرار  بررسی 
مرتبط با تدوین اطلس منابع آب می باشد. بنابراین، باور گذشته 
که متام 26 دستورالعمل تدوین شده توسط کمیته اطلس منابع 
منابع  ارائه اطلس  با بحث  از سازمان متاب سابق، مرتبط  آب 
آب می باشد، نیاز به اصالح دارد. همچنین بررسی ها نشان داده 
از فرمت ها و استانداردهای دستورالعمل های  است که برخی 
مرتبط با اطلس منابع آب )دستورالعمل شامره 21 و 22( در 
حال حارض در گزارشات بهنگام سازی بیالن آب در محدوده های 
بنابراین  می شوند.  استفاده   2 درجه  حوضه های  و  مطالعاتی 
از فرمت های  اطلس، مجموعه ای  ارائه  یا  تدوین  دستورالعمل 
شکل،  نقشه،  صورت  به  داده ها  و  اطالعات  روایت  و  منایش 
به رویکردهای  با توجه  از طرف دیگر  یا جدول است.  منودار 
امکان دیجیتالی کردن اطلس ها و  اول و  ارائه شده در بخش 
زمینه  این  در  دستورالعمل ها  ارائه  وب،  امکانات  از  استفاده 
کمی متفاوت خواهد بود و نیازمند در نظر گرفنت امکانات و 

زیرساخت ها در این زمینه می باشد.

ج ـ توافق در خصوص مقیاس ها:
در تدوین اطلس ها، در خصوص مقیاس مکانی )نحوه منایش 
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می باشد. همین طور در ماده 19، وزارت جهاد کشاورزی مکلف 
سطح  کشاورزی،  مصارف  میزان  با  مرتبط  اطالعات  ارائه  به 

زیرکشت و نوع کشت به وزارت نیرو می باشد. 
راهربدی  برنامه  سند   :1404 نیرو  وزارت  راهربدی  برنامه   )3
ترسیم  را  نیرو  وزارت  آینده  حرکتی  افق   ،1404 نیرو  وزارت 
منوده و نگاه بلندمدت و راهربدی را در متامی سطوح وزارت 
نیرو داشته است. در این سند موارد ذیل در ارتباط مستقیم و 
غیرمستقیم مرتبط با مفاهیم و رضورت اطلس آب ارائه شده 

است:
الف ـ ارزش های وزارت نیرو، ارزش شامره پنج با عنوان: گردش 
شفاف اطالعات، پاسخگویی مسئوالنه، تعامل سازنده با جامعه 
و ارتقاء سطح اعتامد عمومی. بر این اساس اطلس آب می تواند 
در گردش شفاف اطالعات در سطوح مختلف سازمانی و جامعه 

کمک کند و مرجعی برای تعامل سازنده با جامعه باشد. 
فرآیند و ساختار:  ب ـ راهربد شامره 2، ذیل راهربدهای حوزه 
و  موازی كاری  حذف  سازمانی،  عمودی  سطوح  كاهش 
دوباره كاری با هدف تسهیل و ترسیع در فرآیند تصمیم سازی و 
تصمیم گیری و توسعه اختیارات واحدهای سازمانی. از آنجایی 
ایجاد/ تغییر  که تدوین اطلس آب و حتی منابع آب، نیازمند 
ساختارهایی هرچند جزئی در وزارت نیرو است و شاید حتی 
موجب تقویت ارتباطات بین وزارت خانه ای نیز شود، این راهربد 
مد نظر خواهد بود. همچنین این راهربد می تواند پشتوانه و 
تغییراتی که گردش  باشد،  نیز  تغییرات  اجرایی برخی  ضامنت 
اطالعات در مجموعه وزارت نیرو را تقویت مناید و در نهایت 

موجب شفاف سازی در پاسخگویی و تعامل با جامعه باشد. 
فناوری  حوزه  راهربدهای  ذیل   ،11 و   8  ،5 راهربد شامره  ـ  ج 
از  استفاده  بر  تأکید  موارد  این  که  ارتباطات؛  و  اطالعات 
فناوری های مکانی و ارتباطی در به اشرتاک گذاری اطالعات و 
همچنین استقرار نظام یكپارچه اطالعات مكانی و آمار صنعت 

آب و برق می باشند.
و  آب  بخش  در  نیرو  وزارت  تصدی  و  حاکمیتی  وظایف   )4
آبفا: وظایف ابالغی طی نامه شامره 46941/12/100 مورخ 07/ 
1389/06 وزیر نیرو می باشد که در بخش های مختلف وظایف 
در بخش آب،  آبفا، وظایف تصدی  و  در بخش آب  حاکمیتی 
وظایف تصدی در بخش آب و فاضالب، وظایف حاکمیتی در 
... بیان شده  بخش انرژی، بخش تحقیقات و منابع انسانی و 
وظیفه  )عمومی(  مشرتک  حاکمیتی  وظایف  بخش  در  است. 

شامره 52 آن مرتبط با ماهیت اطلس می باشد:
پایه در بخش آب و آبفا و  انتشار آمار و اطالعات  • تولید و 

تسهیل دسرتسی عمومی به آنها.
• همچنین در بخش وظایف حاكمیتی بخش تحقیقات و منابع 

انسانی، وظایف شامره 15 و 17 آن مرتبط می باشد.

بررسی اسنادباالدستی مرتبط با تدوین اطلس منابع آب کشور 

قوانین  و  برنامه های جامع  باالدستی شامل  اسناد  به طور کلی 
الزم االجرا و یا حامیتی در حوزه های مختلف در متامی سطوح 
اهمیت  می باشند.   )... و  سازمانی  استانی،  ملی،  )بین املللی، 
اسناد باالدستی این است که برنامه ها یا راهربدهای هر سازمان 
اسناد  و ضوابط  راهربدها  راستای  در  و  امتداد  در  می بایست 
باالدستی باشند. بنابراین این اسناد، ضامنت اجرایی راهربدهای 
هر پروژه )یا سازمان( و سیاست های آن خواهند بود. در جدول 
یا  آب  اطلس  ارائه  در  مرتبط  باالدستی  اسناد  مهم ترین   )2(
ارتباط  به طور مخترص  ادامه  در  است.  ارائه شده  منابع آب، 

راهربدهای مرتبط آنها معرفی شده است.

جدول 2- اسناد باالدستی مرتبط با حوزه تدوین 
و ارائه اطلس آب/منابع آب در کشور

سالمرجع تصویب کنندهعنوان

قانون انتشار و دسرتسی 
آزاد به اطالعات

1387مجلس

1362مجلسقانون توزیع عادالنه آب

برنامه راهربدی وزارت 
نیرو 1404

1392وزارت نیرو

وظایف حاکمیتی و تصدی 
وزارت نیرو در بخش آب و آبفا

1389وزارت نیرو

نظام نامه آمار و 
اطالعات وزارت نیرو

1387وزارت نیرو

نظام نامه سامانه اطالعات 
مکان  مرجع وزارت نیرو

1388وزارت نیرو

نقشه راه مطالعات پایه 
منابع آب کشور

وزارت نیرو 
)معاونت آب و آبفا(

1399

 

1( قانون انتشار و دسرتسی آزاد به اطالعات: این قانون، تنها 
قانون ناظر بر شفافیت امور عمومی در کشور است که کلیه 
ارائه  دهنده خدمات  و مؤسسات خصوصی  مؤسسات عمومی 
عمومی را شامل می شود و برای همه شهروندان، حق دسرتسی 

بدون تبعیض به اطالعات را شناسایی کرده است.
آب  عادالنه  توزیع  قانون  در  آب:  عادالنه  توزیع  قانون   )2
در  و شهرداری ها  نیرو، جهاد کشاورزی  وزارت  نقش کالن  به 
مدیریت آب و ارتباطات آنها از ابعاد مرتبط با مالکیت آب و 
مسائل حقوقی آن، اشاره شده است. در ماده های این قانون، 
بارها به تبادل اطالعات بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی اشاره 
مکلف  نیرو  وزارت   ،4 و   3 ماده  در  مثال  به طور  است.  شده 
آن  منابع  تعداد  و  زیرزمینی  آب  وضعیت  ارائه  و  بررسی  به 
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اطلس  تدوین  در  کالن  راهربدهای  و  سیاست ها  چشم انداز، 
دیجیتال منابع آب   

بر اساس نتایج طرح مطالعاتی، جلسات کارشناسی و مطابق با 
اسناد باالدستی مرتبط )بخش 5( و در راستای حل چالش های 
محدودیت زا )بخش 4(؛ چشم انداز تدوین اطلس آب کشور به 

صورت ذیل تعریف شده است:
اطالعات،  شفاف  گردش  راستای  در   1420 سال  نیرو  »وزارت 
تسهیل و ترسیع فرآیند های تصمیم سازی، پاسخگویی مسئوالنه 
و تعامل سازنده با جامعه؛ داری اطلس آب دیجیتال به صورت 
به  می باشد«.  دسرتسی مشخص  با سطوح  تحت وب  و  تحلیلی 
طور کلی، چشم انداز دورمنایی از دست یابی به اهداف می باشد 
و ارائه دهنده تصویری مطلوب، شفاف، واقعی و جذاب در آینده 

می باشد.
به  رسیدن  برای  حرکت  مسیر  منودن  مشخص  به منظور 
یک  در  می شوند.  تدوین  اسرتاتژی ها  یا  راهربدها  چشم انداز، 
راهربد منابع سازمانی، مهارت ها و توانایی ها ترکیب می شوند 
ذیل  در  شود.  حاصل  چشم انداز  سمت  به  رقابتی  مزیت  تا 
راهربدها، مجموعه اقدامات یا اقدامات اجرایی قابل استخراج 
به عبارت دیگر هر راهربد شامل مجموعه  هستند )شکل 2(. 
اقداماتی مشخص می باشد. براساس نتایج طرح مطالعاتی، سه 

راهربد اصلی در نظر گرفته شده است:

راهربد 1- تقویت و ایجاد چارچوب نهادی برای افزایش عملکرد 
و اثربخشی اطلس آب:

به  یا  هستند  جامعه  در  بازی  قواعد  نهادها،  طورکلی  به 
که  هستند  برش  دست  ساخته  محدودیت های  رسمی تر،  بیان 
تعامالت انسانی و سازمانی را شكل می دهند. طراحی و اصالح 
در  نهادی  سیستم  پیچیدگی   شناخت  و  نهادی  چارچوب های 
بهبود عملکرد/کارایی و اثربخشی یک سازمان /پروژه، اهمیت 
است:  الزم  مفهوم  دو  به  توجه  موضوع  این  در  دارد.  باالیی 
1( منابع سازمانی و 2( ساختار سازمانی. منابع سازمانی شامل 
همه ی دارایی ها، توامنندی ها، فرآیندهای سازمانی، ویژگی های 
کنرتل  تحت  که  است  چیزی  هر  و  اطالعات  دانش،  بنگاه، 
آن کمک می کند  به  و  است  اقتصادی(  بنگاه  )یا  یک سازمان 
خود  اثربخشی  و  کارایی  و  کرده  پیاده  را  خود  اسرتاتژی های 
رسمایه های  دسته  به  خود  سازمانی  منابع  دهد.  افزایش  را 
تقسیم  سازمانی  رسمایه های  و  انسانی  رسمایه های  فیزیکی، 
می شوند. ساختار سازمانی به عنوان نوعی ابزار مدیریتی برای 
اجرای اقدامات و تحقق اهداف یک سازمان است. به عبارتی، 
ساختار سازمانی، آیینه متام منای مقررات، رویه ها، استانداردها، 
گزارش دهی  مراتب  ارتباطات،  الگوهای  تصمیم گیری،  جایگاه 

• مطالعه و بررسی مستمر فن آوری های نوین اطالعاتی مورد 
نیاز صنعت.

• تدوین و استقرار نظام آماری و اطالعاتی در وزارت نیرو.
به  نظام نامه  این  نیرو:  وزارت  اطالعات  و  آمار  نظام نامه   )5
داده های  تولید  فرآیند  کردن  نظام مند  و  سامان دهی  منظور 
تدوین  کشور  برق  و  آب  صنعت  در  آن  به کارگیری  و  آماری 

شده است.
6( نظام نامه سامانه اطالعات مکان  ـ مرجع وزارت نیرو: این 
نظام نامه با رویکرد توسعه استفاده از سامانه های اطالعاتی با 
ویژگی هایی چون رسعت، دقت و سهولت دسرتسی و همچنین 
صنعت  وضعیت  از  بهنگام  و  دقیق  مکانی  اطالعات  وجود 
آب، برق و آب و فاضالب کشور، تدوین شده است. مهم ترین 

اهداف این سند موراد ذیل است:
• گسرتش و ارتقاء سطح فرهنگ و دانش استفاده از سامانه های 

اطالعات مکان مرجع.
• تدوین ساز و کارهای الزم جهت بهره گیری از اطالعات مکان 

ـ مرجع.
• یکسان سازی، هامهنگی و سامان دهی فعالیت های مربوط به 

اطالعات مکان ـ مرجع.
• استانداردسازی تعاریف و مفاهیم مربوط به اطالعات مکان ـ 

مرجع در چارچوب اسناد ملی و بین املللی.
ارائه  7( نقشه راه مطالعات پایه منابع آب کشور: با هدف 
تأمین داده ها، اطالعات  اقدامات زمان مند جهت  راهربدها و 
می باشد.   1410 افق  تا  آب  زمینۀ  در  پایه  تحلیل های  و 
و  اطالعات  و  آمار  الف(  شامل  مولفه   4 در  راه  نقشه  این 
نیروی  و  ساختار  ج(  پایش،  شبکه  ب(  تولیدی،  گزارش های 
انسانی و د( منابع مالی تدوین شده است. بررسی اقدامات 
این نقشه راه نشان داد که اغلب آنها به طور غیر مستقیم با 
موضوع تدوین اطلس آب/منابع آب کشور مرتبط می باشند. 
مستقیم  طور  به  که  شده  تعریف  اقدامات  موارد  مهم ترین 
اثرگذار یا اثرپذیر بر/از موضوع اطلس می باشند، شامل موارد 

ذیل است:
ضوابط  براساس  داده ها  بودن  محرمانه  معیارهای  تدوین   •

قانون دسرتسی آزاد به اطالعات )اقدامات کوتاه مدت(
• ایجاد بسرت به اشرتاک گذاری آمار و اطالعات تهیه شده توسط 

عموم مردم )اقدامات میان مدت(
• توسعه شبکه بین نهادی به اشرتاک گذاری اطالعات آب کشور 

)اقدامات میان مدت(
به  آزاد  دسرتسی  قانون  اساس  بر  غیرمحرمانه  آمار  انتشار   •

اطالعات بدون دریافت هزینه )کل افق 11 ساله برنامه(
• انتشار اطالعات به صورت موقت در سامانه انتشار اطالعات 

)کل افق 11 ساله برنامه(
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فعالیت ها، جریان  و  تلفیق وظایف  و  تفکیک  و گزارش گیری، 
اطالعات، سلسله مراتب اختیارات و مسئولیت است. بنابراین 
نیازمند تعریف مجموعه اقداماتی از جنس نهادی برای موفقیت 
در مسیر چشم انداز اطلس دیجیتال منابع آب کشور می باشیم.

راهربد 2- ایجاد و تقویت چارچوب مدیریت و منایش داده ها 
و اطالعات در اطلس آب:

اقداماتی  تعریف  نیازمند  آب،  منابع  دیجیتال  اطلس  تهیه  در 
هستیم که با توجه به ماهیت داده های مرتبط با آب بتوان آنها 
استانداردسازی، فرمت دهی و سازماندهی  به نحو مطلوبی  را 
منود. با توجه اهمیت رویکرد توسعه اطلس ها به صورت تعاملی 
و تحلیلی که می تواند از انواع داده ها از جمله چندرسانه ای و 
در مسیر چشم انداز  موفقیت  برای  مناید؛  استفاده  نیز  تصویر 
در  داده ها  انواع  مدیریت  برای  استاندارد  چارچوبی  بایستی 
مدیریت آب پیشنهاد داده و سپس در طول زمان آن را تدوین 

و تکوین منود.

راهربد 3- ایجاد و تقویت رویکردها و زیرساخت های مرتبط با 
تحول دیجیتال در اطلس آب:

به طور کلی، تحول دیجیتال را به عنوان مجموعه  اقدام های سازمان ها 
برای بکارگیری فناوری های جدید دیجیتال و بهره برداری از منافع 
آنها تعریف می کنند. عموماً، تحول دیجیتالی را به عنوان یک تحول 
سازمانی مورد توجه قرار می دهند و آن را در سه بخش بررسی 
می کنند: تحول در تجربه مشرتی، تحول در فرآیندهای عملیاتی و 
تحول در مدل کسب و کار. همچنین استفاده از فناوری های دیجیتال 
موجب افزایش عملکرد، رصفه جویی در زمان و کاهش هزینه ها 
می شود. برخی از فناوری های رو به گسرتش دیجیتال شامل: هوش 
مصنوعی، واقعیت افزوده، پلتفرم های اجتامعی، بالکچین، اینرتنت 
اشیاء، رایانش ابری و تحلیل بزرگ داده ها را می توان نام برد. به طور 
مثال سازمان ها به جای اینکه درگیر خرید و نگه داری از سخت افزار 
شوند، می توانند از امکانات رایانش ابری استفاده منایند. بنابراین در 
تهیه مسیر تدوین اطلس دیجیتال آب در کشور، تعریف اقدامات 
مبتنی بر فناوری های دیجیتال، اجتناب ناپذیر است و این اقدامات 
می توانند توامنندساز باشند، بدین معنی که رسعت و عملکرد سایر 

اقدامات را نیز افزایش دهند.
نکته حائز اهمیت دیگر، در تدوین نقشه های راه )یا برنامه ریزی های 
راهربدی(، ارائه سیاست ها در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت 
تدوین  جهت دهی  به  کمک  واقع  در  که  می باشد  بلند مدت  و 
اقدامات در ذیل راهربدها و اولویت بندی )تعیین توالی و تناسب( 
ارزیابی  اصلی در  به عنوان مراحل  اینکه  آنها می باشد و ضمن 
پیرشفت اقدامات نقشه راه قابل استفاده می باشند. براساس مطالعه 
انجام شده، سه سیاست به صورت ذیل پیشنهاد می شود )شکل 3(:

با  آب  منابع  اطلس  تکمیل  سال:   5 بازه  ـ  کوتاه مدت  سیاست 
و  داده ای  منابع  دسرتسی.  دو سطح  حداقل  و  منایشی  قابلیت 
اطالعاتی در این سیاست شامل داده ها و اطالعات دفرت مطالعات 
پایه منابع آب می باشد. در این بازه ساختار کالن و زیرساخت ها یا 
به عبارتی ظرف اصلی اطلس آب شکل دهی خواهد شد و با توجه 

به اطالعات منابع آبی، مورد آزمون و ارائه قرار خواهد گرفت.
با اضافه  بازه 10 سال: تکمیل اطلس آب  ـ  سیاست میان مدت 
شدن اطالعات آبفا و سازمان هواشناسی و افزوده شدن قابلیت 
تعاملی اطلس. در این سیاست، منابع داده ای و اطالعاتی آب و 
امکان جهاد  فاضالب کشور و سازمان هواشناسی و در صورت 
اطالعات  شد.  خواهند  اضافه  منایشی  حالت  در  نیز  کشاورزی 
مرتبط با خروجی سیاست کوتاه مدت )داده های مطالعات پایه( 
قابلیت تعاملی به آن اضافه خواهد شد )هامنطور که بخش 2 
ایجاد  و  اطالعات  تعاملی، سفارشی سازی  از  منظور  ارائه شده، 

ارتباط بین الیه ها و نقشه ها می باشد(.
سیاست بلندمدت ـ بازه 20 سال: پس از 20 سال، هدف تکمیل 
متامی اطالعات اطلس آب کشور و اضافه شدن قابلیت تحلیلی 
با  چندگانه  دسرتسی  سطوح  همراه  به  اطالعات  و  داده ها  در 

قابلیت های متنوع مد نظر می باشد. 

 

چشم انداز

راهبردها سه گانه
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مه
رنا

ن ب
شد

ی 
یات

عمل

ت
مد

تاه 
کو

ت
مد

ان 
می

ت
مد

ند 
بل

شکل 2- شامیی کلی از ارتباط اقدامات، راهربدها، 
چشم انداز و سیاست ها در نقشه راه اطلس آب کشور

سیاست  
کوتاه مدت

سیاست  
میان مدت

سیاست  
بلند مدت

اطلس منابع آب با قابلیت نمایشی و دو سطح دسترسی

اطلس آب با قابلیت تعاملی و سطح دسترسی چندگانه

اطلس آب با تمامی اطالعات ممکن، با قابلیت تحلیلی و سطح دسترسی چندگانه

شکل 3- سیاست های سه گانه )در بازه های 5، 10 
و 20 ساله( در نقشه راه اطلس دیجیتال آب 
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خالصه و نتیجه گیری 

رویکردهای  و  اهمیت  معرفی  حارض  تحلیلی  یادداشت  هدف 
مختلف در تدوین اطلس های دیجیتال آب و منابع آب می باشد. 
همچنین چگونگی پیاده سازی و تحقق توسعه اطلس منابع آب 
دیجیتال در وزارت نیرو با چشم اندازی مشخص در افق 20 ساله 
تحقق چشم انداز  راستای  در  است.  شده  بیان  طور خالصه  به 
تعریف شده، راهربدهای سه گانه به همراه سیاست های سه گانه 
پیشنهاد شده اند. چشم انداز، راهربدهای ارائه شده و سیاست های 
متناظر آنها در واقع مولفه های اصلی در تدوین نقشه راه تولید 
به  توجه  با  می باشند.  کشور  آب  و  آب  منابع  دیجیتال  اطلس 
اهمیت روزافزون داده ها و اطالعات، پردازش آنها و گردش آنها 
در سیستم مدیریت آب کشور، رضورت نگاه ویژه وزارت نیرو به 
این حوزه بیش از پیش احساس می شود. از طرف دیگر با توجه به 
اثرات تغییر اقلیم و نوسانات اقلیمی، امروزه مسائل و مشکالت 
متعدد  )از جمله سیالب های  در حوزه مدیریت آب  نوظهوری 
و خارج فصل و...( مشاهده می شود. بنابراین، توسعه دانش در 
حوزه کاربرد فناوری های دیجیتال در مدیریت آب و نگاه راهربدی 
به توسعه سامانه های مدیریت اطالعات و اطلس های دیجیتال در 
متامی سطوح مدیریتی آب کشور، رضوری است. قابل ذکر است 
که با توجه به هدف اصلی یادداشت حارض، مجموعه اقدامات 
پیشنهادی و نتایج مرتبط با جلسات کارشناسی، پرسش نامه ها، 
بررسی نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت و همچنین تحلیل 

ذی نفعان، در این مخترص ارائه نشده است.  

تشکر و قدردانی

»تدوین  عنوان  با  پژوهشی  قرارداد  مبنای  بر  حارض  یادداشت 
نقشه راه بهنگام سازی اطلس منابع آب« و با حامیت مالی طرح 
تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور، تهیه شده است. 
آقای  ارزشمند جناب  نکات  و  نظرات  از  نویسندگان  همچنین، 
مهندس نعمت الله دهبندی و آقای مهندس مجتبی آل بهبهانی، 

تشکر و قدردانی می منایند.

پی نوشت

1-Data-rich but information-poor syndrome

 2-Information
 3-Data
4-Atlas
5-Narrative
6-View-only atlases
7-Interactive atlases
8-Analytical atlases
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