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  تعريف دقيق مسئله -1

برداري  امروزه حفظ و صيانت از منابع آب و بهره .شودمحسوب مي جوامع اجتماعي و اقتصادي توسعه در كليدي عناصر از يكي آب منابع

از آب به عنوان يك چالش فراگير بشري ياد  21بهينه و اقتصادي و عادالنه از آب يك مساله جهاني است و به همين علت در قرن 

  .اي داشته باشندژهها به مقوله آب به عنوان كليد توسعه نگاه وي ها و ملت تأكيد جامعه جهاني بر اين است كه دولت. شود مي

 و است وجهي شده چند و پيچيده كامالً سياسي، و اجتماعي، فرهنگي اقتصادي، مختلف تحث تاثير عوامل ايران در آب منابع مديريت

 كاهش كشاورزي، و جمعيتي، صنعتي مراكز فزاينده رشد كنار در عوامل اين. هستند موثر آن مختلفي در نهادهاي و دستگاهها سياستها،

 كرده روبرو چالشهاي جدي با را آب منابع بهينه مديريت آن، به دسترسي براي رقابت و براي آب تقاضا افزايش و تجديدپذير آب منابع

  .است

 روند جاري آب، منابع كيفيت تنزل متعاقباً و كاهش ذخاير آبي مطالعاتي كشور، هايمحدوده در يكپارچه غير تخصيص و ناپايدار توسعه

 در" مشاركتي آب و يكپارچه جامع، مديريت" ايجاد همانا راه حل،. است قرار داده مخاطره معرض در را )كشاورزي صنعتي، شهري،( توسعه

-مي آب مديريت منابع اصالح گرو در خود كه است؛ پايداري به دستيابي با هدف زيست محيطي و اقتصادي اجتماعي، هايحوزه تمامي

 توسعه"هدف به دسترسي و آب منابع يكپارچه مديريت" سازيپياده در توجهي قابل كمك "راهبردي"جنس از ييهابرنامه .باشد

منطقه را حفظ كند به  اي كه دستيابي به اهداف و چشم انداز توسعه پايدارتي راهبردي منابع آب به گونهيمدير اين رو از .نمود خواهد"پايدار

  امري ضروري تبديل گشته است

 گذشته از آب بخش ايتوسعه مطالعات در بخشي رويكرد اتخاذ و) آمايش سرزمين ريزيبرنامه( فضايي ريزيبرنامه ضرورت به توجهيبي

 را آب منابع جمله از محدود منابع سر بر رقابت كه است ايگونه به ايران در ايتوسعه اقدامات ريزيشيوه برنامه .است بوده رايج ايشيوه

 دونب و اجتماعي -اقتصادي توسعه هاي جامعمهبرنا و هانقشه از بيرون بستري در كشور آب كالن هايپروژه از بسياري. داده است افزايش

 براي مناسب راهكارهاي و هاروش يافتن رو اين از .انديافته ظهور آب منابع يكپارچه مطالعات يا سرزمين طرحهاي آمايش با ارتباط

 به آمايش سرزمين، به توجه .است ضروري پيوسته هم به و منطقي چارچوبي در بخشي، اقدامات و هابرنامه ها،سياست نمودن هماهنگ

 عملياتي را مديريت در شيوه رويكرد تغيير زيادي حد تا تواندمي متوازن، ايتوسعه دستيابي به براي باالدستي راهنماي و راه نقشه عنوان

  .نمايد

بندي هاي ممنوعه و ممنوعه بحراني طبقهكرمان به دليل افت شديد سطح آب زيرزميني جزو دشتهاي استان در حال حاضر تمامي دشت



 .شودمحسوب ميهاي خشك اين استان جزو استان ،باشدكشوري مي از آنجا كه نزوالت جوي حدود يك سوم متوسط. شده اند

  .بع آب مواجه استمديريت صحيح و پايدار مناعدم اي از جمله بامشكالت عديدهاستان كرمان 

  :ترين چالشهاي اصلي مديريت آب در استان كه نسبت به آن بايد چاره انديشي شود عبارتند از مهم

 رويه برداشت بيهاي استان به علت افت شديد در آبخوان -

 راندمانهاي پائين در بخش كشاورزي -

  آلودگي منابع آب -

 هاي شديدوقوع سيالبنظير خشكسالي و  ناشي از آب بحرانهاي طبيعيوقوع   -

و عدم استفاده از منابع محدود آب  كشاورزي با راندمان بسيار پاييندرصد از منابع آب تجديد شونده در بخش  90استفاده بيش از  -

 .كنندبيشتري براي آب توليد مي هايي كه ارزش اقتصادياستان در بخش

 توجه عدم و سرزميني آمايش زيست محيطي و هايجنبه به توجه با آب مصارف و منابع پيوسته بهم و جامع مديريت اعمال عدم -

 آب بازچرخاني و بازيافت آب، يياكار و وريبهره به كافي

 آب اقتصادي گذاريارزش عدم -

 هاي غير مجاز از منابع آب استان و وابستگي معيشتي بهره برداران غير مجاز به اين منابعحجم زياد برداشت -

 آب صنعت با مرتبط شركتهاي و هاسازمان ها،وزارتخانه باز دير از حلهاي مناسب، راه يافتن و شده ياد مشكالت با اصولي مواجهه براي

 منسجم و مدون مجموعه يك فقدان اام. اند كرده مبادرت خود فعاليت حوزه با مرتبط و اطالعات آمار آوري جمع و توليد به نسبت

شركت  منظور همين به .شودمي احساس باشد بخش اين جوانب نظر راهكارها و پيشنهادات تمام در برگيرنده كه مديريتي راهكارهاي

جهت مصارف منابع آب برنامه ريزي بلند مدت براي حفاظت و استفاده از  با هدف عنوان متولي آب در استاناي كرمان به آب منطقه

منابع آب استان  داريپا تيريمد يسند راهبردتهيه "عنوانطرح پژوهشي تقاضا محور با تعريف  اقدام به، شرب، صنعت و كشاورزي

  . است نموده "كرمان

  
  

  تبيين ضرورت و نياز اساسي براي انجام اين تحقيق -2

 در اسـتان  هـاي اجرايـي  آب به منظـور نيازسـنجي و تعريـف پـروژه     در بخشي تم جامع مديريتسبا توجه به مطالب ذكر شده لزوم يك سي

آب بـا محـيط   ارتباط دادن متقابـل مـديريت منـابع     سيستمي است كه ضمن مديريت جامع منابع آب، ايجاداين هدف از . شوداحساس مي

و در نهايـت بـا مشـاركت بخشـهاي مختلـف،       مند گرديدهاز انعكاس و بازخورد آنها بهره و كشاورزي و اقتصاديزيست و توسعه اجتماعي 

و آب ها و موانع در زمينه نارسايي براي كاهش و رفعهمچنين . صورت گيرد توسعه منابع آبتخصيص و بهينه و اصولي هاي گيريتصميم

، ملـي آب و فراينـد توسـعه    ميان مديريت و همراه آن و به تدريج ارتباط ابتدا بايد موجبات تبيين و توسعه هر چه بيشتر فراهم شود ،توسعه

و كنترل ي مثبت بهره برداري بيني پيامدهابا بررسي و پيش آنگاه .جويي قرار گيردمورد بررسي و چاره استانهاي براساس شرايط و ويژگي

در اين صورت، از  .هاي مختلفي را مورد بررسي و مقايسه قرار دادتوان راحلهر اقدام، ميهاي منفي منابع آب و كاهش و يا ممانعت از پيامد

فراهم شده و از طرف ديگر، مديريت  هاي توسعه مليديريت منابع آب و برنامهم هايهماهنگي و ارتباط ميان برنامه هاييك طرف، زمينه

  . قرار دهد را مورد توجه بخش آبتصميمات بر  مالحظات و پيامد هاي اين ،كالن هايگيرياتخاذ تصميم تواند درملي مي

  
  

  :تحقيق- سواالت اساسي-3

  خواهد بود؟چگونه  1425منابع و مصارف آب استان در چشم انداز  - 

  سند جامع آب استان بر چه محورهايي استوار خواهد بود؟ - 



  چيست؟ 1425هبردهاي رسيدن به چشم انداز ار - 

  ؟دنتعريف شو ، بايستي براي رسيدن به چشم اندازبا چه منابع ماليو هايي ها و پروژهچه طرح - 
  

  دستاوردهاي كاربردي اين تحقيق براي بخش آب استان -4

  حراست از حقوق آيندگان در زمينه آبحفظ و  - 

 .و راهبردهاي رسيدن به آن هدف استان كرمان تعيين چشم انداز و هدف بلند مدت در بخش آب - 

 تعيين مصارف آب استان در حال حاضر و افق آينده - 

 در بخش آبو موازي هاي پراكنده از انجام پروژهجلوگيري  - 

  .در اين بخش نمودناي عمل ، جهت جلوگيري از جزيرهامور آب هماهنگ سازي و تقويت مشاركت بين دستگاهي در - 

  الزامات مورد نظر كارفرما جهت لحاظ نمودن در متدولوژي تحقيق-5

و برنامه سازگاري با كم  استان اتي با توجه به مطالعات آمايشمحدوده مطالعهر ريزي در مناطق برنامههاي ها و اولويتلحاظ قابليت - 

 آبي استان

اقتصاد هاي كلي سياست هاي كلي نظام در بخش آب،سياست( حوزه آب مرتبط بااسناد باالدستي الزامات بخش آب در لحاظ  - 

 )...و  هاي كلي وزارت نيروسياستهاي مصوب بخش آب، قوانين، مقررات و برنامه ،مقاومتي

  مسايل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي منطقهاي توسعه استان، هاي منطقهاستيس ،مدنظر قرار دادن اصول زيست محيطي - 

  :رئوس كلي شرح خدمات-6
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  بررسي بيالن و ارزيابي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني در وضع موجود بر حسب زيرحوضه ها و دشت ها -2-5

   بررسي بهره وري منابع و مصارف آب -2-6

   بررسي راهكارهاي تامين منابع آب پايدار استان -2-7

   :شامل سناريوهاي مختلف منابع و مصارف استان كرمان در افق آتيبررسي  -2-8

   منابع، نيازها و مصارف آبي در وضع موجود: 0سناريو 

   نيازها و مصارف آبي در افق طرح، منابع آب و طرحها در شرايط موجود: 1سناريوي 



   طرح هاي اجرايي+  1سناريو: 2سناريوي 

   طرح هاي مطالعاتي+  2سناريو: 3سناريوي 

   كه داراي تخصيص هستندفقط با در نظر گرفتن طرحهاي مطالعاتي  3سناريو: 4سناريوي

  در نظر گرفتن اثر تغيير اقليم +  4سناريو : 5سناريوي 

   1425مديريت تقاضا در + 5سناريو : 6سناريوي 

  شناخت و تحليل عوامل دروني و بيروني -3

  موثر بر منابع آب براساس شناخت و تحليل فضايي) فرصتها و تهديدها(بررسي عوامل محيطي و دروني  -3-1

  شناسايي نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت ها به تفكيك شهرستان -3-2

  جمع بندي و تدوين چشم انداز و اهداف كالن -4

 ساختار فضايي فرابخش در آب درجمع بندي قوتها، ضعفها، فرصت ها و تهديدهاي هر شهرستان بر اساس شناخت و تحليل  -4-1

  شهرستان هاي استان

   سدهاي مخزني، انحراف آب، احداث كانالها، انتقال آب، شبكه هاي آبياري و زهكشي و تغذيه مصنوعيارائه برنامه هاي احداث  -4-2

  ارائه راهكارهاي تامين منابع آب پايدار استان -4-3

  ارائه راهكارهاي كاهش مصرف آب - 4- 4

   ...ارائه چشم انداز هر شهرستان در بخش منابع و مصارف آبهاي سطحي، آبهاي زيرزميني و  -4-5

   ارائه سياستهاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت بخش منابع و مصارف آب سطحي و آب زيرزميني در هر شهرستان -4-6

   ارائه چشم انداز استان در بخش منابع و مصارف آب سطحي و آب زيرزميني -4-7

  هر شهرستان استانپيشنهاد راهكارهاي سازه اي براي حل مسائل مربوط به وضع موجود به تفكيك  -4-8

 ريزي،برنامه آب قابل نگاه از و ريزي آمايش استانبرنامه ديدگاه با توسعه مطلوب ترسيم وضعيت بر مبتني پيشنهادي چارچوب -4-9

  )مطلوب و موجود(دو وضعيت  اين بين موجود شكاف بردن بين از براي اقداماتي راهكارها و تعريف و موجود وضع با آن مقايسه

  ارائه سياستهاي مديريتي جهت تهيه سند راهبردي آب استان به تفكيك شهرستان - 4-10

  

  :حداقل تخصصهاي مورد نياز در تيم پژوهش-7

  تعداد  حداقل مدرك موردنياز  تخصص  رديف

  3  دكتري  منابع آبمهندسي و مديريت   1

  2  دكتري  آب زيرزميني  2

  1  دكتري  مهندسي منابع آب  3

  1  دكتري  اقتصاد  4

  1  فوق ليسانس  علوم اجتماعي  5

  1  فوق ليسانس  محيط زيست  6

  1  دكتري  مديريت  7

  1  فوق ليسانس  مهندسي عمران  8

  2  فوق ليسانس  مهندسي كشاورزي  9

  1  دكتري  سنجش از دور  10

  

  ):در صورت نياز(توضيحات -8



- مي.......روش انجام كار و مدت زمان، ها، تفضيلي، هزينهانتخاب پروپزال برتر براساس توانمندي و تجربيات تيم پژوهشي، شرح خدمات 

  .باشد

  

  


