
 

 

 زدهمی س دوره   جمهور سیرئ  از  انتظارات  هی انی ب
 حضور محترم جناب حجت االسالم رئیسی

 سیزدهم  هرئیس جمهور منتخب دور

 

  با سالم و احترام 

  و  هاتیفعال  بر  یمرور  شمرده،  متیغن  را  فرصت  ،با انتخاب جنابعالی به عنوان رئیس جمهور منتخب دوره سیزدهم

به سمع و نظر را    یبهتر در دولت آت  تیریمد  یبخش آب برا   نیو انتظارات متخصص  گذشته  اقدامات  یشناس  بیآس

   . یمرسان جنابعالی می 

قابل جایگزین در  ر، محدود، حیاتی و با ارزش و غیرپوشیده نیست که آب به عنوان یک منبع طبیعی تجدید پذی

  یتمدن و آبادان   توسعه  محرک   و  شرانیپ   موارد  یبرخ  در  و   دار یپا  توسعه  ی اصل  کشورعامل   ی اجتماع   و   یاقتصاد  توسعه

 در   و  اریبس  یها یدگیچ یپ   یدارا  کشور  در  آب  ت یریمد  که  داشت  دور  نظر  از  دینبا  گرید  طرف  ازرود.    یبه شمار م

عوامل توسعه و   ریآن با سا  یچندوجه  ارتباطفراوان بوده و با توجه به    یاسازه  ری غ   و  یاسازه  یهاتیفعال  رندهیبرگ

با    یو فن  یتیریمد  ،یستیز  طیو مح  یاجتماع   ،ی اقتصاد  ،یتیامن  ، یاسیمسائل س  یهایدگ یو در هم تن  هایدگیچیپ 

. لذا دقت  شود ی م شناختهدر جهان  دیچالش در کشور، منطقه و شا ابر کی عنوان  به آب چالش حاضر، حال در آن،

و تعیین راهبردها و ارائه راهکارهای مبتنی بر دانش برای برخورد با    ه این موضوعو توجه جدی و بدون فوت وقت ب 

این ابر چالش بزرگ در سطح کالن کشور امری حیاتی است. اتحادیه انجمن های علوم آب در راستای مسئولیت  

های حل این  ی پیش رو و ارائه راهبردها و راهکارها و اولویتهاعلمی و اجتماعی خود با تبیین فهرستی از چالش

 .  دی نمایم مطرحها در حوزه آب، انتظارات خودرا از دولت سیزدهم جهت پیگیری مجدانه آن بشرح ذیل چالش

 حوزه آب  یاصل یها   چالش  - الف

بحران    بروز  یو از طرف   ها یو کاهش بارندگ  یو خشکسال   لیس،  یمیاقل  راتییتغطبیعی وحوادث    وقوع -1

آب  پ   در  ، یکم  تداوم    اردهایلیم  هدررفت  و  یخشکسال  لیس  خسارات  ،یطیمحستیز  ی منف  ی امدهایکنار 

 ؛آب ارزشمند منابع مترمکعب

  ،ی شور شدن منابع آب  ، هافرونشست دشت   جهیو در نت  ها آبخوان  درسطح آب    افتمنابع آب،    کاهش -2

 شدن   خشک  ،سدها  مخازن  در  یگذاررسوب   و   خاک  شیفرسا  دی تشد  ،ها زگردیر  وقوع  د یتشد  و  یی ابانزایب

 ؛ خشک شدن قنوات ها،تاالب

 ، گذشته  ادوار  ی و هدر رفت آب ط  یمصرف منابع آب  نبودن  نهیبه  ، غلط  یهاروش  واتخاد  ها یناکارآمد -3

 ؛ یتیریمد  یناکارآمد و یکشاورز در  آب مصرف راندمان بودن نییپا

  حقابه   ای بر   یالمللنیب  و یا منطقهمحلی،  مناقشات    شی افزا  ز یو ن آب  ی تقاضا  ش یافزا -4
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 آب   تیمالک  نظام  در  موجود  یا شهیبه همراه مشکل ر  نگریبخش  ساختار  و   آب  منابع   ناکارآمد  تیریمد -5

 ؛ یبرداربهره نظام و نیزم و

   ؛حاکم بر منابع آب یبحران طیشرا لیبه دل کشور  ییغذا تیامن  یجد  دیتهد   -6

به    ممداو  یاندازو دست  ی به منابع آب  ی بدون توجه به دسترس  یو کشاورز  ع یصنا  شهرها،   توسعه    -7

  ت یعدم رعا ،ینادرست توسعه شهر  تی ریمد   ل یدل  هب  یشهر  یهاحوضه   در  البیوقوع س  زیها و نحقابه  ریسا

 ؛ یو روستائ یسازها و توسعه شهر و ختاسکشور در  یها رودخانه و ی آب منابع یهامیحر

 

 آب  حوزه مسائل  حلدر    یشنهادیپ  اقداماتراهکارها و    راهبردها،   - ب

 کپارچهی  و   جامع  ت یریمد  یبرقرار  و  خاک  و  آب  خصوصه  ب  یعیطبمنابع  از  حفاظت  ی برا  الزم   ت یاحم  -1

 با هدف:   یاحوضه ماتیتقس  یمبنا بر یفرابخش یسازدنها و زیآبخ یهاحوزه  بر یزداریآبخ

 انتیص   و  کشور  در  آب  منابع  روز  بحران  مشکالت  اول  تیاولو  عنوان  به  اهوانآبخ  یکسر  جبران  و  یبخشتعادل -
 ؛با اقدامات غیر متمرکز آبخیزداری و آبخوانداری در گستره کشور آب  رمنابعیذخا از

  با رعایت اصول پایداری و   آب   منابع  بخصوصها  حوضه   ی عیاز منابع طب  نهیبه  یبرداربهره  و   ا هبالیس  مهار -

 ؛یبرداردر بهره تجدیدپذیری تیظرف

توان   یایحاحفظ و    ک،یاکولوژ  توان  شی افزامنابع ارزشمند خاک کشور و    شی کاهش فرسا  ،حفاظت خاک   -

قالب    در  ستزی  طیمح  و   آب  وستهیپ   بهم  و   جامع   ت یریمد  با  کشور  یزهای آبخ  یستیز  تنوع  و   یکیدرولوژیه

 ؛زیآبخ یهاوزهحجامع  تیریمد

 ؛از منابع آب نهیبه یوربر بهره یمبتن کشور یاقتصاد توسعه و نانیزنشیدرآمد آبخ شیافزا -

 ی ورآب و خاک و  بهره  ی طرح ها  یو نظارت بر اثربخش  یبخشنیب  ی هماهنگساز و کار     و   مناسب  استیس  اتخاذ -

 ؛کشور زیآبخ یهاحوضه اسیدر مق  یاهیآب سبز و توسعه پوشش گ  ا یو  یخاکستر ، یمنابع آب اعم از آب آب

 ، یزداریآبخ  ،یبخشتعادل  ،یسدساز  یهاطرح  یاجرا  در  تناسب  تیرعا  منظور  به  مناسب  سازوکار  جادیا -

 ؛یاراض حیو تسط زیتجه ،یاریآب یهاشبکه و یآبخواندار

،  یآب  منابع  یهامیحر  حفظبهره وری مناسب آب،    منظوره  سامانه هوشمند ب  استقرار  و  مناسب  استیس  اتخاذ -

 ؛ ی روستائ و یشهر توسعهو ساخت و ساز  های آبی درلحاظ استاندارد و محدودیت 

 آب یالملل  نیب و  یمل  یپلماسید تیتقو -

  ومنابع آب    ینیسرزم  تیریبا هدف مد  یتی ریمد  التیتشکو ساختار    نیشدن قوان   روزآمد   و   اصالح   - 2

ح  ستیز  طیمح مد  زیآبخ  ی هاوزه در ظرف  آبخ  تیریو  و    یهاسازمان  نقش   شیافزا  ،یزدار یجامع  نهاد  مردم 

بعنوان    یبازار آب و ارزش گذار  جاد یا  آب،   منابع  یبرا  یگذارهیسرما  و   ت یریبرداران در مدبهره نهاده    کیآب 

از   یفرابخش  ی نهادها  نقش   کردن  اثربخش  و   ست یز  طیمح  یداریبا حفظ و پا   یاقتصاد  یهاتیدر فعال  یمحور

   ؛آب یعال یجمله شورا

  هوشمند  و   ن ینو  یها   یفناور  و  دانش   یارتقا   و   یکاربرد  قاتیتحقاز  هدفمند  و   جانبه  همه  تیحما   -3

مورد استفاده   یو دانش فن  زاتیتجه  زیمنابع آب، و ن  تیریو مد  یبردارمختلف اکتشاف، بهره  یها  نهیدر زم  یساز

  ی هاتیاز ظرف  یریگبا بهره  ،شودیم   نیواردات تأم  قیاز آنها از طر  یادر صنعت آب کشور که امروزه بخش عمده

  ؛کشور ی دانشگاه یهاتی و ظرف ی پژوهش-ی علم یو ساختارها یو موجود منابع انسان عیوس

  و  یخشکسال  و  لیس  ، یمیاقل  یپارامترها  ،مصارف آب  و منابع    شی هوشمند  پا  ی هاسامانه  جادیو ا  توسعه  -4

 و  یتیتا مراکز جمع یواحد مسکون ز،یمختلف مزرعه تا حوزه آبخ یهااسیدر مق هابخش نیا هشدار  و ینیبشیپ 
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و با    زیآبخ  ی هامختلف تا سطح حوزه  یهااسیآب در مق  یحسابدار  ی نظام مل  یاندازو روستا و شهر و راه  یصنعت

 ؛ستیز طیمح حفظ و ارزشمند یهامیکرواقلیتمرکز برحفظ م

مردم    یهانسازما  گاه یجا  یارتقا  زیو ن  کشور  ییاجرا  و   ی زیربرنامه  آموزش،   نظام   در  آب   گاه یجا  ی اعتال    -5

ها،    برنامهدر    یآب کشور، بازنگر  ینظام مهندس  سازمان  لیتشک  ضرورتبخصوص    ی و تعاون  یصنف  ،ینهاد تخصص

، منابع  وزارت آب  لیتشک  رینظ  ،ستیز  طیمتناسب در حوزه آب و مح  یاجرائ  ی و ساختارها  التیتشک  ندها، یفرآ

  طیآب و مح  یمهندس   یدانشکده ها  ی سامانده  رینظ  ی عال  آموزشدر بخش    نیو همچن  ستیز  طیو مح  طبیعی

 آب در کشور. یهادانشگاه لیتشک ایو  ستیز

کشت    یالگو   یاجرا  یمناسب برا  یهایگذار استیس  و همه جانبه   تیهمانند حما  مؤثر   و   یمورد  اقدامات  -6

آب شامل    یها  رساختیز  راتیو تعم  ینگهدار  یبرا  یمال /یحقوق/یمناسب سازمان  یساز و کارها  نیتدو   ، یمل

و    البفاض  هیو تصف  یجمع آور  ساتیآب و تاس  عیانتقال و توز  ساتیتاس  ،یو زهکش   یاری آب  یسدها، شبکه ها

ارتق  یآب و کشاورز  ، یداده ها و اطالعات هواشناس  یمرکز مل   جادیا  ،پساب  یبازچرخان ا  تیشفاف  یاو    جاد یو 

 .ی زداریخو آب نوین یاریآب هایبکهدرش یگذارهیسرما توسعهداده ها در سطح دولت و  نیبه ا یدسترس

 

 شامل   کشور  آب  حوزه  در  فعال  یعلم  انجمن  13  ندگانینما  از  متشکل  که  آب  علوم  یها  انجمن  هیاتحاد  ساختار

انجمن    -5  ؛ی برقابانجمن    - 4  ؛ی زهکش  و  یاریآب  انجمن  - 3  ؛ فاضالب  و  آب  انجمن  -2  ؛یزداریآبخ  انجمن  -1

 علوم انجمن    - 8  ؛ ییایدر  فنون  و   علومانجمن    - 7  ؛باران  ریآبگ  سطوحانجمن    -6 ؛ یخشکسال  و   یخشک  با   یسازگار

  ؛ رودخانه  ی مهندسانجمن    - 11  ؛ ییایدر  یمهندس  انجمن  -10  ؛آب  و   یاریآب  یمهندسانجمن   -9  ؛آب  ی مهندس  و

 ی ارائه  ییتوانا   که  است  شده  یطراح  یاگونهه  ب  باشد،  ی م  کیدرولیهانجمن    -13  و    یدرولوژیه  انجمن  -12

  کامل   یآمادگ هیاتحاد  نیا. باشد داشته را آب با مرتبط مسائل عیوس یگستره  در یکارشناس و  یتخصص خدمات

 . داردیم اعالم زدهمیس محترم دولت در خود یتخصص نقش یفایا یبرا را خود

 

 

 

 

 

 

 سپاس و آرزوی توفیق الهی                         با                                                                           

 های علوم آب اتحادیه انجمن  رهیمدت أیه                                       
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