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 «آب ملی اطالعات ضرورت پایگاه»

 

تا حد زیادی دقیق نباشد، مفهوم سازی  بحث اصلی مقاله حاضر این است که تا زمانی که اطالعات آب در ایران

است، به اطالعات تا حد امکان « مسأله»یا « بحران»در مورد وضعیت آب کار مشکلی است. اینکه وضعیت آب ایران 

دقیق و روشنی از وضعیت آب نیاز داریم. بدون این تصویر روشن مبتنی بر اطالعات دقیق، تحلیل های مختلف مبتنی 

چنین آمارهای متناقض در مورد آینده آب ایران، جامعه را دچار شایعات مختلفی کرده است. بر فرض و گمان و هم

 در این مقاله کوتاه، به اهمیت و ضرورت اطالعات و آمار دقیق در مورد وضعیت آب ایران خواهیم پرداخت.

نشانگرهای منفی آب و اقلیم ایران سال هاست که هشدار می دهند و امروزه توافقی کلی به دست آمده است که 

، و آماادگی در مقابال تیییارات اقلیمای     اقدامات ناموفق و ناپایدار آب اصالحبرای جلوگیری یا کاهش تعارضات و 

، حکمرانای آب هستیم.  «نظام حکمرانی آب» قالبی موجود در بهبود کارکرد نهادهاایجاد نهادهای جدید و نیاز به 

محیطای، اقتصاادی و    سیاسی، اجتماعی، زیست نظام های طیفی از»عبارت است از: 1همیاری جهانی آبطبق تعریف 

«. کار می کنندکه برای تنظیم و توسعه و مدیریت منابع آب و مقررات خدمات آب درسطوح مختلف جامعه  اداری

هار کشاور اسات.    « اطالعاات کاافی و دقیاق در ماورد وضاعیت آب و اقلایم      »آب، وجاود   اما اولین شرط حکمرانی
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متأسفانه در حال حاضر در مورد وضعیت آب ایران اطالعات دقیقی کاه ماورد اجماا  و اساتفاده هماه باشاد وجاود        

سیاری موارد با فقار  ندارد. بنابراین مانند دیگر حوزه ها، حوزه آب ایران نیز با تشتت اطالعات )آمار متناقض( و در ب

در دست نیست و تنها به طاورکلی   ایرانو اقلیم شفافی از وضعیت آب اطالعات همراه است و به همین دلیل تصویر 

و با آمارهای متفاوت می دانیم که وضعیت منابع آبی و اقلیم ایران بسیار نامناسب است )کم آبی، گرم شادن، بیاباان   

باید با تجمیع اطالعات و داده های جزئی آب و اقلیم در یک یا چند نهاد و باناک  زایی، و ...(. اما این وضعیت کلی 

اطالعات دقیق در مورد میزان منابع آب های زیرزمینی، اطالعاتی، به تصویر روشن تری تبدیل شود. در حال حاضر، 

در بخاش  میزان مصرف ساالنه در بخش هاای کشااورزی، صانعت، خاانگی و بخاش دولتای )مااال  میازان مصارف          

کشاورزی در تحلیل های مختلف از سوی نهادهای رسمی بسیار متفاوت بوده است( و میزان واقعی هدررفت در هر 

در هر سال با توجه به میزان بارش، تعداد سدها و میزان ذخیاره آب   سرانه جمعیتی آب قابل استحصال کشور بخش،

ای آب و جزئیاات آن هاا و بسایاری شااخی هاای       ها، تعداد سدهای در حال ساخت، طرح های انتقال بین حوضاه 

 دیگر، اطالعات دقیقی وجود ندارد. 

در واقع تاکنون در مورد اکار طارح هاای آبای کشاور چاه در حاوزه سدساازی، انتقاال باین حوضاه ای، شابکه            

رح، فاضالب، سیستم های آبیاری و ...، اطالعات دقیق و شفافی از سوی مجریان در مورد امکان سنجی، ضرورت طا 

ارقام و آمار طرح  و دیگر اطالعات و ارقام داده نشده است. به همین دلیل مردم و بخاش مادنی و رساانه ای کشاور     

اطال  کافی از بسیاری از طرح ها نداشته اند تا بتواند وارد مذاکره و بررسی طرح شوند. اطال  رسانی در مورد طرح 

مشارکت عمومی درباره آب را افزایش دهد و این یکی از ابعاد  های آبی در شبکه های اجتماعی می تواند اعتماد و

 حکمرانی آب است که باعث می شود تا مردم نقش مهمی داشته باشند.

است )به « پایگاه ملی اطالعات آب»بنابراین یکی از نهادهای مورد نیاز کنونی جهت ایجاد نظام حکمرانی آب،  

ذاری کرد( که بر اساس آن بتوان برآوردهای دقیقی از وضاعیت آب  نامگ« پاماب»صورت اختصاری می توان آن را 

و اقلیم کشور ارائه کرد. به عبارت ساده، تأسیس این پایگاه از ضرورت های اولیاه اساتقرار نظاام حکمرانای آب در     

طالعاات  ایران است. هر نو  برنامه ریزی )آمایش سرزمین، برنامه جمعیتی، برناماه هاای کشااورزی، و ...( نیازمناد ا    

از  تولیاد اطالعاات صاحی     بایاد  های دولت یکی از مهمترین برنامهدقیق محلی، منطقه ای و ملی آب و اقلیم است و 
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طریق این پایگاه ملی باشد )دولت می تواند خود این کار را انجام دهد یا اینکه وظیفه جمع آوری و به روز رسانی و 

 در این حوزه محول کند(. دقیق سازی این اطالعات را به یک مؤسسه خصوصی

. نهادهای ذیمدخل بتوانند بر اساس اطالعات دقیاق تصامیم بگیرناد و    1پایگاه ملی اطالعات آب باعث می شود:

. پژوهشاگران و کارشناساان حاوزه آب مای توانناد بار اسااس ایان داده هاا، تحقیقاات           2نگاشت نهادی انجام شود. 

. ماردم باا اطاال  از ایان داده هاا، در مسااله ملای آب        3ائاه کنناد و   روشنگری در مورد مسائل آب و اقلایم ایاران ار  

مشارکت داده شده و اعتماد به دولت و نهادهای وابسته ایجاد می شود. به عبارت دیگر، پایگاه اطالعاات ملای آب،   

باعث تقویت سه ضلع حکمرانی خواهد شد: تصمیم گیری و برناماه ریازی )مادیران و نهادهاای مسا ول(، پاژوهش       

 کارشناسان و محققان( و مشارکت و اعتماد )مردم(.)

پایگاه ملی آب باید در سط  منطقه ای و محلی و در سط  تمام حوضه هاای آبریاز  اطالعاات داشاته باشاد. باه       

هاای باارش، دماا، تبخیار، وضاعیت مناابع آب        بررسای داده  ،تارین گاام   ابتدایی ،یک حوضهعنوان ماال در مدیریت 

و همچناین داده هاای اجتمااعی و جمعیتای      های زمینی، رادار و سانجش از دور(  صله از دادهسطحی و زیرزمینی )حا

، ارزیاابى  یا متنااقض  های ناقی ها یا دسترسى به داده در صورت عدم دسترسى به این داده و استتحت تأثیر حوضه 

بین المللی بار اهمیات    در مطالعات مختلف. امکان پذیر نخواهد بود از سوی یک کارشناس یا مدیر وضعیت حوضه

هاا  مبتناى بار     مطالعاات و تحلیال  چراکه  ها تأکید شده است های هیدرولوژیکی و دسترسی آسان به آن دقت داده

زیستی حوضه ماورد مطالعاه تاأثیر بسازایی      های اقتصادی، اجتماعی و محیط ها  هایدرولوژیکى بر سایر تصمیم داده

زندگی خاود را  که ند ا وزه منابع آب، در داخل و خارج از کشور، مشتاقبسیار  از پژوهشگران در حامروزه  .دارند

در  متأسافانه تا سهمى در توسعه و پیشابرد کشورداشاته باشاند ولای      کنندصرف پژوهش در مدیریت منابع آب ایران 

ایگااه مای   کاه ایجااد ایان پ    مواجه می شوند و فقر اطالعات ها  الزم، با بن بست ادار  نخستین گام برای تهیه داده

 تواند این مشکل را برطرف سازد. 

بازنگری آمار ایجاد پایگاه اطالعات ملی آب نیازمند همکاری و هماهنگی همه ذیمدخالن آب در کشور است. 

می تواند از  ی دقیق پتانسیل منابع آبی تجدیدپذیر کشوریها و شناسا و اطالعات منابع آبی و تدقیق و بروز رسانی آن

طریق این پایگاه انعکاس یابد. بر اساس این پایگاه می توان از بسیاری از مجادالت اجتناب کارد و گفتگاو در ماورد    
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اطال  رسانی دقیق و شفاف در مورد همه طرح هاای  آب در عرصه عمومی به یک پایگاه دقیق اطالعاتی تکیه کند. 

 کی شود و اعتماد عمومی را برانگیزد.آبی در کشور نیز می تواند به این پایگاه مت

علوم و فناوری  بر اساس قرارداد بین پژوهشگاه، 1375در سال در مورد سابقه پایگاه اطالعات آب باید گفت که 

ایجااد شاد. هادف از ایجااد و       اطالعاات آب  پایگاه ، یکوزارت نیرو دفتر فنی آبو  اطالعات ایران )ایران داک(

  اتموضاوع   در زمینه  تاکنون  که بود  مدارکی  مربوط به  اطالعات  و اشاعه  سازماندهی آوری، استقرار این پایگاه گرد

می شد. اما ایان پایگااه     مربوط گردآوری  و فنی  علمی  های و جنبه  آبی  ها و تأسیسات ، سازه آب  ، منابع آب  مربوط به

سیاست گذاری آب کشور نشد. بناابراین پایگااه ملای    در بین نهادهای متولی رسمیت نیافت و مرجعی برای تفسیر و 

اطالعات آب ایران باید مرجعی باشد که اطالعات دقیق و شفاف آب را در هر سال در سط  تمام حوضه های آبریز 

و دیگر شاخی های ملی آب را از تمامی نهادهای مربوطه اخذ و در پایگاه منعکس کند و مدیران و نهادهای مرتبط 

و اقلیم، با استناد با داده های این پایگاه، سیاسات گاذاری و برناماه ریازی کننادن همچناین مشاارکت و        با حوزه آب 

 اعتماد عمومی جلب شود و پژوهشگران برای تحقیق، به داده های دقیق دسترسی داشته باشند.

 


