
 

 

 
 
 

 
 

 1پيشگفتار
جستجو و كنكاش نمايد. يكي از داليل  ي خودهاها و ناكاميهر سازمان پويا، همواره بايد نقش خود را در ميزان دستيابي به اهداف، كاميابي

هاي مؤثّر و گروه و هاي بزرگ، سازماندهي و ايجاد ساختار مناسب با تكيه بر منابع انسانيها و شركتپيشگامي و اعتالي عملكرد سازمان
 منابع مختلف هايجنبه در مديريتي يها گيري تصميم هاي گذشته،در دهه باشد.ارزيابي محيط و اتخاذ رويكردهاي نوين مي با توجه بهو كارآمد 

 منابع مديريت رويكرد نوين در شد. مي خاذتا متكثّر با رويكردهاي بعضاً ناهمسو نهادها و واحدهاي در مستقل اغلب و مجزّا بطور معموالً آب
بررسيپيوستههمهبصورتبهشفافوپذيرانعطافمشاركتي،اي،چندرشتهچندبخشي،هايروشازاستفادهآب را بامتفاوت و متعددمنافعآب،
 كنند.  مي

هاي آب در  چالش سؤال اساسي اين است كه در وضعيت حاضر براي اصالح و بهبود وضع موجود منابع آب و جلوگيري از افزايش ناپايداري و
ارتقاي وضع موجود، نيازمند بازنگري و و  هر سازماني براي بهبود عملكرد و افزايش اثربخشيايران چه اقدام اساسي بايد انجام شود؟

ها، وظايف، هاي اساسي سازمان شامل: مأموريت، مسئوليت، نقشها معموالً حوزهباشد. در بازنگريسازي ساختار تشكيالتي خود مي بهينه
گيري را ارزيابي و تصويري از نظام ارتباطي و مراكز تصميم كنند ميرا بازبيني هاها، قدرت و اختيارات هر جايگاه و محدوده اعمال آن رويه
 گيرد.انداز رسيدن به شرايط مطلوب مورد سنجش قرار ميها، استقرار و اجراي قوانين و چشمبدين صورت حصول اهداف، سياست ،نمايند مي

وضعيت زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي ناپايداري را بوجود آورده است. دليل اصلي اين  كشور بخشي در حوضه هاي آبريز رويكردهاي
منابع آب قابل استحصال  پايدارريزي و اقدامات ناهماهنگ و غيرمتوازن گذشته و بارگذاري مصارف به ميزان بيش از ظرفيت امر، برنامه

برداري باشد. چنين امري منجر به ناپايداري در بهرههاي آبريز ميدست حوضهو پايينها و نيز استفاده غيرمجاز از منابع آب در باالدست  حوضه
هاي آبريز و ناديده انگاشتن حفاظت از منابع آب، محيط زيست و امنيت آبي و غذايي شده است. بدون شك عوارض مذكور نشان از منابع حوضه

ها، شرايط آب و ها، درياچهها، رودخانهها، تاالبر بوده به طوري كه آبخواناز وجود يك ضعف بنيادي در بدنه حكمراني و سيستم آب كشو
 هوايي، توليدات و كيفيت محصوالت كشاورزي و ... را تحت تأثير خود قرار داده است.

و منفعالنه در مواجهه  اي، منفردانهعليرغم اقدامات مهمي كه در بخش آب براي تأمين نيازهاي اساسي جامعه صورت گرفته است، تفكّر جزيره
ا با مسائل آبي سبب اتالف منابع مالي هزينه شده و نيز تزريق منابع عظيم مالي به منظور تصحيح آثار زيانبار اقدامات گذشته شده است. لذ

سيستمي روابط و تأثير مند جستجو كرد و با نگاه ريزي و اجراي نظامها را بايد در تغيير رويكرد به سمت برنامهرفت از چالشراهكار برون
ها و اقدامات مختلف در كنار هم و مرتبط با هم و در تأثير با يكديگر باشند، ها را به صورت كليتي واحد كه همه اجزا، متغيرها، فعاليت پديده

تواند موجب تنظيم آب كشور ميهم پيوسته منابع آب در ساختار   همديريت ب الزم برايهاي سازي هر يك از مؤلّفهجستجو كرد. توجه و پياده
 .متناسب فرآيند و ارتباطات كاري در ميان هر يك از سطوح سازماني و واحدها گردد

، "طرح و توسعه"، "برداريحفاظت و بهره"داراي پنج معاونت با عناوين  1392ل سال ياواتاساختار شركت مديريت منابع آب ايران 
بود. در ساختار مذكور هر يك از  "هاي آبريزهماهنگي حوضه"و  "هاو امور مجامع عمومي شركتتوسعه مديريت "، "هاي برقابي نيروگاه"

پرداختند و ارتباط معاونت هماهنگي مي هاي تخصصي خودطور مجزّا به فعاليتبرداري و طرح و توسعه بههاي حفاظت و بهرهمعاونت
 به درستي تدوين نشده بود.هاي مذكور هاي آبريز در فرآيند كارها با معاونت حوضه

هاي مرتبط با ترين بخشولي مهم ،ساختار كالن و تشكيالت تفصيلي شركت مديريت منابع آب ايران ابالغ گرديد 11/04/1392در تاريخ 
ه آبريز اصلي هاي آبريز بود در عمل، به طور كامل تحقّق نيافت. در ساختار جديد شش حوضهاي حوضهمديريت منابع آب كه استقرار معاونت

فالت مركزي، قره قوم و مرز  -3درياي خزر و درياچه اروميه،  -2خليج فارس و درياي عمان،  -1كشور در قالب سه معاونت حوضه آبريز 
حفاظت و "و  "فنّي و مهندسي"، "ريزي منابع آبمطالعات و برنامه"، "مديريت بهم پيوسته حوضه آبريز"ريزي شدند و دفاتر شرقي پي

 1392ساختار ابالغي سال  در موردها ي آبريز واقع شدند. در چند سال اخير همچنان نقد و بررسيزيرمجموعه هر معاونت حوضه "برداري بهره

 
نوشته شده است و توسط سردبير و اعضاي  مرتضي موسوي مدير كل دفتر مديريت به هم پيوسته منابع آب حوضه درياي خزر و درياچه اروميه اين پيشگفتار توسط جناب آقاي مهندس -1

 هيأت تحريريه مجله ويرايش و تكميل شده است.
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ها، معاونت طرح و توسعه و دفتر فنّي و مطالعات طرح تاكنون وليگيرد ادامه دارد و در هر مقطعي از زمان پيشنهاد جديدي مورد بررسي قرار مي
هم پيوسته منابع آب   هنمايند. دفاتر مديريت بهر يك مستقالً در تشكيالت زير نظر مديرعامل شركت فعاليت مي ،برداريونت حفاظت و بهرهمعا

 باشند.برداري ميهاي آبريز نيز يكي از دفاتر مجموعه معاونت حفاظت و بهرهحوضه
 

اختيار داشتن دفاتر تخصصي، از ابزار قدرت و اختيارات الزم براي مديريت پايدار  به واسطه در "آبريز اصلي  معاونت حوضه"در ساختار جديد 
ها بر هاي توسعه و تأثيرات منفي آنمنابع آب حوضه آبريز اصلي برخوردار است، لذا طبيعتاً پاسخگوي مشكالت ايجاد شده درخصوص طرح

 بود.زيست حوضه آبريز تحت مسئوليت خود، خواهد برداري و محيط بهره
ها و بعضاً عدم التزام  واسطه سياست نسبتاً مستقل معاونتتواند بهتراز با معاونت حوضه آبريز اصلي ميهم» طرح و توسعه«ايجاد معاونت  

اي، موجبات تكرار هاي توسعهدر گسترش طرح» حوضه آبريز اصلي«هاي هاي انقباضي معاونتبه اجراي سياست» طرح و توسعه«معاونت 
و اساساً مديريت است  ي مشكالت و معضالت مديريت منابع آب ايران را فراهم آوردهگذشته در ستاد آب كشور و افزايش دامنه يرويه

  يكپارچه را نفي نمايد. 
ب، هاي شربراي رعايت تخصيص آب بخش اي ساختار آب كشور بايد پيوندي با تمام نيازهاي اساسي جامعه داشته باشد و ثبات و تعادل نسبي

تواند گامي مهم در بهبود عملكرد محيط زيست، كشاورزي، صنعت و خدمات به وجود آورد. تسريع در تدوين و اجراي اصالحات ساختاري مي
 ستاد آب كشور و كاهش هزينه فرصت از دست رفته باشد.

ر در ارتباط با ارزيابي و بهبود ساختار مديريت محققين كشوصاحبنظران و مجله تحقيقات منابع آب ايران از انتشار نتايج دستاوردهاي پژوهشي 
 نمايد. منابع آب كشور استقبال مي

 
  

 

 
  


