«ضا٘ثطز٘اي تٛؼؼٗ تٍٕسِست ِٕاتغ آب وفٛض» وٗ زض تاضيد  1382/7/27تٗ تصٛية ٘يأت ٚظيطاْ جّٛٙضي
اؼالِي ايطاْ ضؼيسٖ اؼت ،تٗ ػٕٛاْ ضإّ٘اي ِٕاؼثي تطاي تسٚيٓ تطٔاِٗ ٘اي ِياِْست  ٚوٛتاِٖست ِسيطيت
آب وفٛض تٛزٖ  ٚزض ػيٓ حاي تا ايجاز ُ٘پئٛسي زض ػطصٗ٘اي ِسيطيت فطاترفي آب ِٛجة تٙطٖتطزاضي تٙيٕٗ اظ
ِٕاتغ آب وفٛض ذٛا٘س گطزيس.
زض ايٓ ؼٕس ،ضا٘ثطز٘اي تٛؼؼٗ تٍٕسِست ِٕاتغ آب وفٛض تطاؼاغ ٔگطـي جاِغ  ٚتا ٌحاظ ّ٘إ٘گي٘اي
ِتماتً تيٓ ترفٙاي ِرتٍف ،زض  18تٕس تفطح ظيط شوط ـسٖ اؼت.
 -1مذيريت كالن
ِسيطيت ٍِي آب وفٛض تايس تط اؼاغ ِسيطيت تٛاِاْ ػطضٗ  ٚتماضا ،جاِغٔگطي زض وً چطذٗ آب  ٚاصٛي تٛؼؼٗ
پايساض  ٚآِايؿ ؼطظِيٓ زض حٛضٗ٘اي آتطيع وفٛض ِ ٚفتطن تمٛيت ـسٖ  ٚتٗ ِٕظٛض تحمك ِسيطيت يىپاضچٗ
(جاِغ) ِٕاتغ آب ّ٘إ٘گيٙاي ِتماتً تيٓ ترفٙاي ِرتٍف التصازي ،اجتّاػي ،ظيط تٕائي  ٚذسِاتي تا ترؿ
آب فطاُ٘ گطزز.
 -2مذيريت مىابع
تٙطٖ تطزاضي اظ ِٕاتغ آب وفٛض زض٘ط يه اظ حٛضٗ٘ايآتطيع تا ضػايت ظطفيت تحًّ آٔٙا تٗ گٗٔٛاي تطٔاِٗضيعي
ـٛز وٗ ِيعاْ اؼتحصاياظآتٙاي ظيطظِيٕي حؽة ِٛضز (تيالْ ِٕفي) اظِيعاْ فؼٍي تجاٚظ ٔىطزٖ  ٚالساِات
ؼاظٖاي ٚغيطؼاظٖاي تطاي تؼازي ترفي آٔٙا  ٚتاِيٓ ٔياظ٘اي جسيس وفٛض صٛضت گيطز ،تٗ طٛضي وٗ ؼُٙ
تٙطٖتطزاضي اظ ِٕاتغ آب ؼطحي اظ ضلُ چٚ ًٙـؿ زضصس( )%46فؼٍي تٗ حسٚز پٕجاٖ ٚپٕج زضصس ( )%55زض
تيؽت ؼاي آتي افعايؿ ياتس  ٚحسالً ٔياظ ِحيط٘اي طثيؼي آتي تٗ طٛض پايساض تأِيٓ گطزز.

 -3مذيريت مصارف
اصالح ؼاذتاض ِصطف آب زض وفٛض ،تٗ گٗٔٛاي وٗ ؼِ ُٙصاضف آب وفاٚضظي اظ ٔٛز  ٚز ٚزضصس(  )%92زض ٚضغ
فؼٍي تا احتؽاب ؼايط ٔياظ٘ا تٗحساوثط ٘فتاز٘ٚفت زضصس( )%87زض تيؽت ؼايآيٕسٖ تغييط ياتس  ٚزضػيٓ حاي
صازي تيفتط ،تاظز٘ي آب زض ترؿ وفاٚضظي تٗ
تا افعايؿ ضأسِاْ آتياضي  ٚترصيصآب تٗ ِحصٛالت تااضظؾ الت
اظاي يه ِتطِىؼة آب اظ ٚضغ فؼٍي تٗ ز ٚتطاتط زض تيؽت ؼاي آتي افعايؿ ياتس .اٌٛٚيت ترصيص ٘اي جسيس آب
تٗ تطتية تٗ ِصاضف ـطب  ٚتٙساـت  ،صٕؼت  ٚذسِات  ،تاغساضي  ٚظضاػت ذٛا٘س تٛز.
 -4ارزش اقتصادي
ِسيطيت آب وفٛض تايس اضظؾ اقتصازي آب ،ـاًِ اضظؾ شاتي آْ زض ٘ط يه اظ حٛضٗ ٘اي آتطيعِ ،تٕاؼة تا
ـطايط طثيؼي  ٚالٍيّي زؼتطؼي تٗ آب  ،اضظؾ ؼطِايٗ گصاضيٙاي تاِيٓ  ،أتماي  ،تٛظيغ ٚتاظيافت آب تطاي
ترفٙاي ِرتٍف ِصطف ضا تؼييٓ  ٚاػالَ ّٔايس تا زض تطٔاِٗ ٘اي تٛؼؼٗ ترفٙاي ِصطف ِٕظٛض گطزز .
 -5کىترل کيفيت

ِسيطيت فؼاٌيتٙاي ِصطفوٕٕسگاْ ِرتٍف آب ،تٗ گٗٔٛاي اػّاي ـٛز وٗ اتتسا آٌٛزگيٙاي ِٕاتغ آب ٔاـي اظ
فؼاٌيتٙاي ايٓ ترفٙا وٕتطي  ٚؼپػ ـاذصٙاي ويفي آب تٗ تسضيج اضتماء ياتس .تطاي تحمك ايٓ ٘سف ضػايت
اؼتأساضز٘اي ٍِي حفاظت ويفي ِٕاتغ آب ،تٛؼط ِصطفوٕٕسگاْ تطاي پؽاب ذطٚجي اٌعاِي اؼت .
 -6هسيىه تأميه
تؼييٓ ٔطخ آب زض ِصاضف ِرتٍف تٗ گ ٗٔٛاي أجاَ ـٛز تا ٔياظ٘اي پايٗ آب ـطب  ٚتٙساـت ِطزَ (زض چٙاضچٛب
اٌگٛي ِصٛب تطاي ـٙط  ٚضٚؼتا) تٗ صٛضت تطجيحي تاِيٓ گطزز  ٚتطاي ِصاضف فطا تط اظ آْ  ٚؼايط ِصاضف تا
تٛجٗ تٗ تاِيٓ َٔاتغ ِاٌي  ٚتٕٛع ترفي تٗ ايٓ ِٕاتغ ،زض ِطحٍٗ اٚي ٘عيٕٗ ٘اي تٙطٖتطزاضي ٔ ٚگٙساضي پٛـؿ
زازٖ  ٚزض ِطاحً تؼسي تاظيافت ٘عيٕٗ ٘اي ؼطِايٗگصاضي ضا تاِيٓ ّٔايس.
 -7مبادله آب
تا تٛجٗ تٗ ٔمؿ آب زض تٛؼؼٗ ٍِي  ٚاضظؾ التصازي آْ زض تاظاض٘اي ِٕطمٗ تا ٌحاظ ِٕافغ ٍِي  ٚتط اؼاغ ططح
جاِغ آب وفٛضِ ،ثازٌٗ آب تا وفٛض٘اي ّ٘جٛاض تا ضػايت تٛجيٙات فٕي  ،التصازي  ،ظيؽت ِحيطي ٚ
اجتّاػي زض تطٔاِٗ ٘اي تٛؼؼٗ ٌحاظ گطزز.
 -8آمايص سرزميه
زض تٙيٗ ططح٘اي تٛؼؼٗ واٌثسي  ٚآِايؿ ؼطظِيِٓ ،حسٚزيت ِٕاتغ آب وفٛض اظ ٔظط وّي  ٚويفي  ٚتٛظيغ
ِىأي  ٚظَأي آْ تٗ ٌحاظ ٘عيٕٗ فطصت  ٚاضظؾ شاتي آب ِٛضز تٛجٗ  ٚػًّ لطاضگطفتٗ  ٚتطٔاِٗ ٘اي تٛؼؼٗ
ترفٙاي آب  ٚوفاٚضظي ،صٕؼت ِ ٚؼسْ ،أطژي ،ػّطاْ ـٙط٘ا  ٚضٚؼتا٘ا  ٚؼايط ترفٙا زض ٘ط يه اظ حٛضٗ
٘اي آتطيع تا ضػايت ظطفيت تحًّ آٔٙا تٙيٗ  ٚتٗ اجطا زضآيس.
 -9اوتقال ميان حىضه اي
ططحٙاي أتماي آب تيٓ حٛضٗاي اظ زيسگاٖ تٛؼؼٗ پايساض ،تا ضػايت حمٛق شي ٔفؼاْ  ٚتطاي تاِيٓ ٔياظ٘اي ِرتٍف
ِصطفِ ،فطٚط تٗ تٛجيٙات فٕي ،التصازي ،اجتّاػي ِٕ ٚافغ ٍِي ِٛضزٔظط لطاض گيطز.
 -10مذيريت و ساختار
ؼاذتاض ِسيطيت آب وفٛض زض جٙت تّطوعظزايي زض اجطا  ٚتٙطٖ تطزاضي تا افعايؿ ٔمؿ ِفاضوت ِطزَ ٚ
ؼاظِأٙاي ِحٍي ٚجاِغٔگطي زض چطذٗ آب  ٚتا ٍِحٛظ ّٔٛزْ حٛضٗ٘اي آتطيع تٗ ػٕٛاْ ٚاحس٘اي طثيؼي
ِسيطيت آب ٚ ٚاحس٘اي اؼتأي تطاي ػٍّيات اجطايي ِ ٚفاضوت تٙطٖتطزاضاْ ،تا ضػايت لٛأيٓ ِ ٚمطضات تٙثٛز
يافتٗ  ٚاصالح گطزز.
مات حىضه اي
 -11تقسي
زض تطٔاِٗ ٘اي تٛؼؼٗ اؼتأي ،حٛضٗ ٘اي آتطيع تٗ ػٕٛاْ لٍّطِٛ ٚثطزض تٛؼؼٗ التصازي  ٚاجتّاػي اؼتاْ
ِٛضز تٛجٗ لطاض گيطز.
 -12مذيريت پيطگيري
تٙيٗ  ٚاجطاي تطٔاِٗ٘اي ِسيطيت ذفىؽاٌي  ٚؼيالب تاِفاضوت وٍيٗ زؼتگا٘ٙاي شي ضتط  ٚتا تىيٗ تط

ِسيطيت پيفگيطي (ضيؽه) أجاَ پصيطز.
 -13تىزيع آب ضهري
اػّاي ـي٘ ٖٛاي ِرتٍف ِسيطيت ِصطف  ٚجٍٛگيطي اظ ٘سض ضفت آب زض ذطٛط أتماي آب  ٚـثىٗ ٘اي تٛظيغ آب
ـٙطي  ٚضٚؼتايي  ،تٗ ػٕٛاْ اٌٛٚيت اٚي فؼاٌيتٙا زض ِسيطيت آتطؼأي ـٙطي  ٚضٚؼتايي ٌحاظ گطزز.
 -14آمىزش همگاوي
تطٔاِٗ ٘اي آگاٖ ؼاظي ػِّٛي تطاي حفاظت وّي  ٚويفي آب  ٚتٙطٖ تطزاضي تٙيٕٗ اظ آْ تسٚيٓ  ٚتٗ ِطحٍٗ
ػًّ گصاـتٗ ـٛز.
 -15آبهاي مطترک و مرزي
ِٙاض آتٙاي ذطٚجي ،اؼتفازٖ اظ آتٙاي ِفتطن  ٚؼاِأس٘ي ضٚزذأٗ٘اي ِطظي تا ضػايت جٕثٗ ٘اي التصازي ٚ
ظيؽت ِحيطي تحمك ياتس.
 -16مذيريت اطالعات
تجٙيع  ٚتىّيً ـثىٗ٘اي أساظٖگيطيٙاي وّي ٚويفي ِٕاتغ ِٚصاضف آب ٔ ٚيع تىّيً ؼاِأٗ٘اي اطالػاتي ٚ
اطالع ضؼأي ِٛضز تٛجٗ لطاض گيطز.
 -17حفاظت بىاهاي تاريخي
حفع ،احيا  ٚتٙطٖ تطزاضي پايساض اظ ؼاظٖ ٘اي تاضيري آتي زض تٙيٗ  ٚتسٚيٓ تطٔاِٗ ٘اي آب وفٛض ِٛضز تٛجٗ لطاض
گيطز.
 -18مذيريت فرابخطي
ّ٘إ٘گي ؼياؼتگصاضيٙا زض ظِيٕٗ تاِيٓ ،تٛظيغ ِ ٚصطف آبِ ،طاتك ِازٖ ( )10لأ ْٛتفىيً ٚظاضت جٙاز
وفاٚضظي ِ -صٛب  - 1379تا ـٛضاي ػاٌي آب ذٛا٘س تٛز.

