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مقدمه-  
ارزش و اهمیت آب در چرخه حیات، ایجاد تمدن ها، پیشرفت و توسعه 
نیست.  پوشیده  کسی  بر  محیط  زیست  سالمت  و  کشاورزی  و  صنعتی 
زیادی  چالش های  با  را  آبی  سامانه های  شهرها،  تغییر  حال  در  وضعیت 
روبرو کرده است. شهرها با فشارهای زیادی از جمله افزایش جمعیت، رشد 
هستند  روبرو  غیره  و  اقلیم  تغییر  مصرف،  الگوی  تغییر  صنعت،  و  اقتصاد 
فاضالب شهری  و  آب  وارد سامانه های  را  امر چالش های جدیدی  این  که 
به  شهری  فاضالب  و  آب  چرخه  مختلف  بخش های   .]1 و   2[ است  کرده 
بین  موجود  روابط   .]2 و   3[ می باشند  ارتباط  در  یکدیگر  با  پیچیده ای  طور 
برنامه ریزی  شده  سبب  امر  همین  و  است  بیشمار  چرخه  این  در  بخشی 
یکپارچه برای آب دشوار گردد ]4[. این چرخه شامل منابع آب، تصفیه آب، 
می باشد.  فاضالب  تصفیه  و  فاضالب  جمع آوری  آب،  مصرف  آب،  توزیع 
در رویکردهای مرسوم مدیریت سامانه های آب شهری، اغلب بخش های 
چالش  با  عمدتا  و  می شوند  متصور  منفرد  صورت  به  چرخه،  این  مختلف 

»بخشی نگری و فقدان جامع نگری« روبرو هستند. از طرفی نگاه به فاضالب 
تصفیه  شده به عنوان یک منبع آب نیز در رویکردهای قدیمی کمتر مورد توجه 
بوده است ]5[. این در حالی است که برای جوامعی که با مشکل کمبود منابع 
آب روبرو هستند، استفاده از فاضالب تصفیه  شده از نکات کلیدی مدیریتی 
است ]6[. اولین بحث این موضوع در ادبیات بین الملل در سال 1974 و توسط 
مولویهیل و دراکپ و با هدف کمینه سازی هزینه های تامین آب صورت گرفت 
]7[. پس از آن در سال 1984 مدل های پیچیده تری از بازیافت و استفاده مجدد 
از فاضالب توسط شوارتز و میز مطرح گردید ]8[. لیکجما و ویرا نیز در سال 
1989 با طراحی مدلی پویا، در مورد بهینه سازی مکان یابی تصفیه  خانه های 
فاضالب بر اساس محل های هدف مصرف پساب، گزارشی ارائه کرده اند ]9[. 
در ایران نیز تحقیقاتی که در زمینه استفاده مجدد از فاضالب صورت گرفته 
است بیشتر با هدف بررسی فنی بوده و کمتر به جنبه های مدیریتی آن پرداخته 
شده است ]12-10 و 6[ . در واقع نگاه اولیه محققین برای در نظر گرفتن 
فاضالب به عنوان یک منبع آب، فارغ از نگاه کالن به این مسئله بوده است.

در مقابل رویکردهای مرسوم، رویکرد مدیریت یکپارچه آب و فاضالب 
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شهری قرار دارد. این رویکرد بر این درک استوار است که مشکالت وقوع یافته 
در یک بخش از چرخه می تواند نتیجه مدیریت نامطلوب در بخشی دیگر باشد 
و یا بالعکس ]2[. مهم ترین هدف به کارگیری این رویکرد دستیابی به توسعه 
پایدار در طوالنی مدت می باشد. در این رویکرد تمام جنبه های چرخه آب و 
فاضالب شهری به عنوان یک سامانه واحد در نظر گرفته می شود. استفاده 
توجه  این رویکرد مورد  در  نیز  منبع آب  به عنوان  از فاضالب تصفیه  شده 
است ]4 و 3[. شکل 1 چرخه آب و فاضالب شهری مورد نظر پژوهشگران 
می دهد. نمایش  بحث،  مورد  یکپارچه  مدیریت  منظر  از  را  پژوهش  این 

ارتباط چرخه آب و فاضالب شهری با دیگر بخش های شهری همچون 
مسکن و شهرسازی، انرژی، حمل و نقل و غیره و همچنین ماهیت فرابخشی 
و تاثیر و تاثر متقابل مدیریت یکپارچه آن با بخش های اقتصادی، اجتماعی 
کشور  برنامه ریزی  نظام  در  آن  مضاعف  اهمیت  موجب  زیست محیطی،  و 
با  بخش  این  اجرایی  اولویت های  و  حرکت  روند  است  الزم  لذا  می گردد. 

حساسیت های بیش تری دنبال گردد ]1[. به منظور پیاده سازی رویکرد یکپارچه 
در تصمیم گیری ها، بایستی این رویکرد در سطوح کالن برنامه ریزی ها لحاظ 
گردد ]3 و 2[. از آنجایی که اسناد و قوانین باالدستی مانند سیاست های ابالغی، 
جهت گیری و رویکردهای کلی حرکت کشور را در ابعاد مختلف برای بازه های 
بلند زمانی و در قالب سیاست ها و خط مشی هایی مشخص می کنند، انتظار از 
برنامه های توسعه ای میان مدت کشور این است که این احکام کیفی را به 
صورت ضوابط کمی برای دوره های زمانی مربوط به خود عملیاتی نمایند ]1[. 
ایران داراي بیش از هفتاد سال سابقه رسمي برنامه ریزي توسعه است 
و برنامه ریزي در این دوران متناسب با شرایط اقتصادي، اجتماعي و سیاسي 
کشور همواره با تغییراتي همراه بوده است. درباره دالیل وجودي برنامه ریزي 
این  بر  برخي  مي شود.  دیده  موضوع  سوابق  در  متفاوتي  دالیل  ایران،  در 
اجتناب  ناپذیر  امر  یک  بودن  عقالني  علت  به  برنامه ریزي  که  عقیده اند 
شرایط  با  متناسب  برنامه ریزي  بسترهاي  شدن  مهیا   .]13 و   14[ است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل  . چرخه آب و فاضالب شهری مورد نظر پژوهشگران این پژوهش از منظر مدیریت یکپارچه

Fig. 1. Proposed urban water/wastewater cycle from the perspective of integrated management
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است. هر  امری ضروری  توسعه  برنامه  تدوین هر  به  از شروع  پیش  کشور 
برنامه اي با توجه به نظام حاکم بر آن، فرآیند به خصوصي را براي تدوین 
مي شود،  استخراج  برنامه ریزي  فرآیند  دل  از  آنچه  مي کند.  طي  تکمیل  و 
همان محتواي برنامه است. در گام آخر نیز اجرای برنامه حائز اهمیت است 
برنامه  یعنی  برنامه ریزی،  نوع  سه  توسعه،  قبلی  برنامه های  طی  در   .]15[
عمرانی )متکی بر طرح و پروژه(، برنامه جامع ملی )شکل سنتی و متعارف 
برنامه( و برنامه ساختاری )شناخت چالش های اساسی فرآیند توسعه و سعی 
در فراهم ساختن الزامات تحقق توسعه پایدار( تهیه شده است ]17 و 16[.

سوال مهم اینجاست که در کشور ایران با قدمت طوالنی برنامه ریزی 
توسعه، جایگاه بخش های مختلف در رویکرد یکپارچه مدیریت آب و فاضالب 
شهری در برنامه های توسعه قبل و بعد از انقالب اسالمی به چه صورت است. 
عالوه بر آن آیا در عمل و اجرا نیز پیشرفت های این بخش مطابق برنامه های 
توسعه تدوین شده پیش رفته است. همچنین عمده چالش های آن در چه 
بخش هایی و در چه سطحی است. تا کنون گزارش های متعددی ]20-18 و 1[ 
برخی  در  آب  بخش  عملکرد  و  جایگاه  ارزیابی  در  مختلف  نهادهای  توسط 
به  محدود  بیشتر  گزارش ها  این  اما  است.  شده  ارائه  توسعه  برنامه های  از 
بخش آب بوده و تا کنون ارزیابی برنامه های توسعه کشور از منظر “مدیریت 
یکپارچه آب و فاضالب شهری” و برای تمامی بخش های آن صورت نگرفته 
است. بررسی این موضوع هم به شناخت تحوالت نگرش به این حوزه کمک 
راه گشا می با شد. توسعه کشور  آتی  برنامه های  تدوین  برای  و هم  می نماید 

هدف از انجام این تحقیق، مقایسه تحلیلی تحوالت نگرش به مدیریت 
یکپارچه آب و فاضالب شهری در برنامه های توسعه ایران است. برای این 
منظور ضمن بررسی تاریخچه کامل برنامه ریزی توسعه در قبل و بعد از انقالب 
اسالمی در ایران، تمامی این برنامه ها  از منظر بخش های مختلف چرخه آب و 
فاضالب شهری در رویکرد یکپارچه، مورد بررسی قرار گرفته تا تحوالت نگرش 
در هر بخش تبیین گردد. همچنین همزمانی سیاست های کالن باالدستی 
در کشور و تاثیر آن بر برنامه های توسعه نیز مورد بحث قرار گرفته است.

روش پژوهش-  
این  است.  توصیفی-تحلیلی  نوع  از  پژوهش  این  انجام  روش 
است: گرفته  صورت  پرسش ها  این  به  پاسخ گویی  هدف  با  تحقیق 

1-روند برنامه های توسعه در ایران چگونه بوده است؟
2-نگرش به حوزه آب و فاضالب شهری در هر یک برنامه های توسعه 

چگونه بوده است؟

3-هر یک از بخش های چرخه مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری 
چگونه در برنامه های توسعه مورد توجه قرار گرفته است؟

4-آیا میزان توجه به بخش های مختلف چرخه آب و فاضالب شهری 
در قبل از انقالب بیشتر بوده است یا بعد از آن؟

5-کدام بخش در چرخه مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری در 
برنامه های توسعه مورد غفلت بوده است؟

6-تا چه میزان اهداف تبیین شده در برنامه های توسعه برای هر یک 
از بخش های چرخه مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری، تحقق یافته 

است؟
7-چگونه باید در برنامه بعدی توسعه کشور به مقوله آب و فاضالب 

شهری توجه نمود؟
تاریخچه  بررسی  پرسش های مطرح شده، ضمن  پاسخ  یافتن  منظور  به 
برنامه ریزی در کشور، از برنامه عمرانی اول در قبل از انقالب تا برنامه ششم 
توسعه در بعد از انقالب، بر اساس بخش های مختلف چرخه آب و فاضالب 
اطالعات  اساس  بر  بعد  مرحله  در  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  شهری 
یافت  شده، روند تغییرات نگرش به این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.

سیر نگرش به مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری در - 3
برنامه  های توسعه ایران

برای تحقق اهداف تعریف شده در این پژوهش و به منظور یافتن پاسخ 
پرسش های مطرح  شده، شناخت سیر برنامه ریزی توسعه در ایران ضروری 
است. بنابراین در این بخش ابتدا مختصراً به شکل گیری تفکر برنامه ریزی 
در ایران پرداخته می شود. هسته اصلی فکر برنامه ریزی در ایران با تشکیل 
از  تهیه گزارش جامع  برای مطالعه و  اقتصادیات در سال 1306  کمیسیون 
گردید.  تشکیل  متخصصین  از  استفاده  با  بهداشت  جمله  از  متعددی  موارد 
و   1316 سال  از  نیز  کشور  عمرانی  فعالیت های  برای  برنامه  تنظیم  فکر 
در  روند  این   .]21 و   22[ آمد  وجود  به  اقتصاد”  عالی  “شورای  تشکیل  با 
پیشنهاد  با  سال  این  در  تا  یافت  ادامه   1325 تا  دهه  دو  به  نزدیک  طی 
نقشه ها و طرح هایي بر اساس دو اصل “باال بردن سطح استاندارد زندگي” 
به  هیاتي  ایجاد  و  اقتصادي  عالي  شوراي  جلسه  در  ثروت”  توزیع  “باز  و 
نام »هیات تهیه نقشه اصالحي و عمراني کشور« و ارائه برنامه هاي هفت 
توجه  رسمًا  ایران  دولت  هیات،  این  توسط  کشور  اصالحي  و  عمراني   ساله 
تامین  که  آنجایی  از  اما   .]13[ کرد  اعالم  عمراني  برنامه ریزي  به  را  خود 
هزینه های اجرای این برنامه ها از توانایی کشور خارج بوده و نیازمند گرفتن 
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وام از بانک های بین المللی بود، موسسه آمریکایی “موریسن نودسن“ برای 
واقع  در   .]22[ شد  دعوت  ایران  به  بانک ها،  قبول  مورد  جدید  طرح  تهیه 
آغاز رسمی توجه دولت ایران به برنامه ریزی در سال 1325 می باشد ]13[. 
تشکیل هیات عالی برنامه در سال 1325 و سپس سازمان موقت برنامه در 
سال 1327، موجب شکل گیری نخستین تجربه برنامه ریزی در ایران گردید. 
دوران برنامه ریزی توسعه ایران در قبل از انقالب، تا سال 1357 ادامه یافت.

بخش  دو  به  می توان  را   1357 سال  اسالمی  انقالب  از  پس  دوران 
از سال 1368  تا 1368 و بخش دوم  اول دهه 1357  نمود. بخش  تقسیم 
به بعد می باشد. در طی سال های 1357 تا 1368، نظام جمهوری اسالمی 
انسانی  نیروی  مهاجرت  سرمایه،  فرار  انقالب،  شکل گیری  مسائل  با  ایران 
تحمیلی  جنگ  اقتصادی،  مدیریت  بانک ها،  و  صنایع  کردن  ملی  کارآمد، 
هشت  ساله و بسیاری مسائل اجتماعی و سیاسی روبرو بوده و بستر مناسبی 
ارائه  علی رغم   .]13 و   23[ نداشت  وجود  توسعه ای  برنامه ریزی های  برای 
دولت  به  بودجه  و  برنامه  سازمان  کارشناسان  توسط  توسعه  برنامه  پیشنهاد 
در  موجود  نابسامانی های  و  بی نظمی ها  دلیل  به   ،1358 ماه  اردیبهشت  در 
نرسید ]14[. سپس سازمان  به جایی  پیگیری،  از یک سال  زمان، پس  آن 
برنامه و بودجه، “اهداف کمی توسعه اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسالمی 
ایران در دوره بیست  ساله )1361-1381(” را تدوین نمود ]24[. این طرح 
جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  برنامه  اولین  تهیه  مبنای 
پس  برنامه  این  اما  گرفت.  قرار   1366 تا   1362 دوره  برای  ایران  اسالمی 
اول  دوره  در  اسالمی  شورای  مجلس  توسط  دولت،  هیات  در  تصویب  از 
برنامه  تدوین  کارشناسان،  از  بسیاری  عقیده  به   .]14[ نشد  پذیرفته  دوم  و 
نبود،  اجرا  قابل  نیز  انجام شد و در صورت تصویب  نامناسبی  با شتاب  اول 
اساسًا  آن که  حال  و  بود  شده  تهیه  جنگ  ادامه  نه  و  صلح  فرض  با  زیرا 
این  سرانجام   .]13[ داشت  منافات  توسعه ای  برنامه ریزی  با  جنگ  نفس 
در  و  گرفت  قرار  بازنگری  مورد   1364 و   1363 سال های  طی  در  برنامه 
افتاد. تعویق  به  اجباراً  تحمیلی  جنگ  پایان  تا  توسعه  برنامه ریزی  نتیجه 

اما با بازنگری در قانون اساسی در سال 1368 اوضاع تغییر کرد. اصول 
چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، نظام 
اقتصادی کشور را به صراحت نظامی مبتنی بر برنامه ریزی عمومی، منظم و 
صحیح ترسیم کرده است ]25[. در اصول دیگری از قانون اساسی نیز وظایفی 
بر عهده دولت قرار گرفته است که هر چند از مقوالت اقتصادی نیست اما با 
این وجود، انجام مؤثر این وظایف بدون توسل به برنامه ریزی عمومی، منظم 
و صحیح ممکن نیست. عالوه بر این مطابق بند 8 اصل سوم، اصل هفتم 

و اصول یک صدم تا یک صد و ششم قانون اساسی، برنامه ریزی از چنان 
)قوه مجریه(  تنها در حیطه تصمیم گیری دولت  برخوردار است که  اهمیتی 
نبوده و در تهیه و تنظیم و اجرای آن نه تنها قوای سه گانه باید مشارکت داشته 
باشند، بلکه مردم نیز از طریق شوراها در این امر مشارکت دارند ]25 و 14[. 
همچنین مطابق بند 1 اصل 110 قانون اساسی، تعیین  سیاست های کلی  نظام  
با مجمع تشخیص  مصلحت  نظام  از مشورت   ایران  پس   جمهوری  اسالمی  
جزو وظایف  و اختیارات  مقام رهبری است ]25[. اهمیت این موضوع در نقش 
تاثیرگذار این سیاست ها در تبیین خطوط کلی برنامه های توسعه در ایران است.

طی  )در  انقالب  از  قبل  دوران  در  ایران  توسعه  برنامه ریزی  فرآیند 
سال های 1327 تا 1357( و در دوران پس از انقالب )در طی سال های 1357 
تا 1400( به ترتیب در شکل 2-الف و شکل 2-ب، نشان داده شده است. 
ایران  در  توسعه  برنامه ریزی  شکل گیری  سیر  شناخت  از  پس 
به  نگرش  بررسی  به  ادامه  در  انقالب،  از  بعد  و  قبل  در  آن  فرآیند  و 
در  اول  عمرانی  برنامه  از  شهری  فاضالب  و  آب  یکپارچه  مدیریت 
شد خواهد  پرداخته  انقالب،  بعد  در  توسعه  ششم  برنامه  تا  انقالب  قبل 

بررسی برنامه های توسعه قبل از انقالب از منظر مدیریت یکپارچه - 1- 3
آب و فاضالب شهری

انقالب  از  تا قبل  همانطور که در شکل 2-الف نشان داده شده است، 
پنج  ساله در کشور  برنامه  برنامه هفت  ساله و سه  اسالمی، در مجموع دو 
اجرا شده و فرصت اجرای برنامه ششم نیز به دلیل وقوع انقالب، پدید نیامده 
از  قبل  عمرانی  برنامه های  از  یک  هر  رویکرد  تفصیل،  به  ادامه  در  است. 
انقالب به موضوع مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری بیان گردیده است

برنامه عمراني هفت ساله اول ) 1334 ـ 1327 ( - 1- 1- 3
برنامه اول عمرانی برای مدت 7 سال برنامه ریزی گردید زیرا به دلیل نو 
پا بودن این امر در کشور و نداشتن تجربه و وسایل کافی، امکان تحقق اهداف 
آن در طی مدت 5 سال امکان پذیر نبود ]13[. یکی از اهداف اصلی این برنامه 
که مطابق ماده 1 قانون برنامه طرح ریزی گردید، بهبود وضع بهداشت عمومي 
ارائه شده و هیچ  برنامه به صورت کیفی  این  اکثر اهداف اصلی  بود ]14[. 
تالشی برای کمی کردن آن انجام نشده است ]26[. در عمل نیز این برنامه 
به دلیل قطع درآمد نفت و عدم پرداخت وام از سوی بانک جهانی، چندان 
تحقق نیافت ]14 و 13[. ارزیابی این برنامه از منظر بخش های مختلف چرخه 
آب و فاضالب شهری در رویکرد یکپارچه بیانگر نکات کلیدی ذیل می باشد:
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-پرداخت وام برای لوله کشی آب و استفاده از آب معدنی 
-اولویت بخشی به ارتقای بهداشت عمومی در دولت

-نگاه اقتصادی به لوله کشی آب به منظور تامین درآمد برنامه
-توجه به بیماری های ناشی از آب و بهداشت کودکان و مادران

برنامه عمرانی هفت ساله دوم ) 1341 ـ 1334 (- 2- 1- 3
این برنامه در اسفند ماه 1334 تصویب شد اما زمینه آغاز عملیات از مهر 
ماه 1335 فراهم آمد ]13[. این برنامه از مجموعه ای از طرح هاي فیزیکي زیر 
بنایي تشکیل مي شد که فقط شامل بخش دولتی بود. اصالح امور بهداشت 
عمومي، به عنوان یکی از اهداف اصلی این برنامه تعریف گردیده بود ]27[. 

این برنامه سرآغاز یک دوره طوالنی رشد اقتصادی متجاوز از دو دهه بود. 
به لحاظ رویکرد بخشی نیز می توان دوران اجرای این برنامه را نقطه مثبتی 
انتهای  در  که  بازنگری  گزارش  حال  این  با  دانست.  برنامه ریزی  دوران  در 
الگوهای مخارج عمرانی و توجه  این دوره منتشر شد، به ثمر بخش بودن 
مسئله  این   .]28[ داشت  انتقادی  دید  اقتصادی،  روابط  و  اجتماعی  امور  به 
آمده  پدید  برنامه  آخر  رکود مشاهده شده طی سال های  نتیجه  در  ویژه  به 
آب  منظر بخش های مختلف چرخه  از  برنامه  این  ارزیابی  و 13[.   29[ بود 
می باشد: ذیل  کلیدی  نکات  بیانگر  یکپارچه  رویکرد  در  فاضالب شهری  و 
-استمرار اولویت بخشی به ارتقای بهداشت عمومی در دولت مانند برنامه اول
-واگذاری تامین آب شرب، حمام و سرویس عمومی به شهرداری و یا 

مردم؛ در قبال کمک های بالعوض و وام های کم بهره
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شکل 2. فرآیند برنامه ریزی توسعه ایران الف( در دوران قبل از انقالب از 1327 تا 1357 و ب( در دوران پس از انقالب از 1357 تا 1400

Fig. 2. Iran's development planning process a) Before Islamic revolution from 1948 to 1979, and b) After 
Islamic revolution from 1979 to 2021
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برنامه عمراني پنج  ساله سوم ) 1346 ـ 1341 ( - 3- 1- 3
زیادي  حد  تا  ایران  اقتصاد  که  شد  آغاز  هنگامي  سوم  عمراني  برنامه 
تحت تاثیر عواقب برنامه تثبیت اقتصادي و رکود سال هاي آخر برنامه دوم 
شد  مشخص  برنامه ریزی،  سطح  لحاظ  به  دوره  این  در   .]29[ داشت  قرار 
و دوم،  اول  برنامه  مانند  از طرح ها،  قالب مجموعه ای  در  برنامه   اجرای  که 
یک  صورت  به  سوم  برنامه  بنابراین  نیست.  اقتصادی  نیازهای  پاسخ گوی 
این  دیگر  تفاوت   گردید.  تدوین  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  جامع  برنامه 
)در  سال   5 به  سال   7 از  برنامه  مدت  که  بود  آن  قبل  برنامه  دو  با  برنامه 
واقع 5/5 سال( تقلیل یافت ]13[. اهداف عمده برنامه سوم با اهداف برنامه 
هفت  ساله دوم یکسان نبود. در پی تجارب حاصله از برنامه های اول و دوم، 
بیشتری  منطق  و  جامعیت  با  سوم  برنامه  اهداف  تعیین  و  نیازها  تشخیص 
کوچک  صنایع  و  اجتماعی  مسائل  کشاورزی،  بخش  بر  و  گرفت  صورت 
آب  منظر بخش های مختلف چرخه  از  برنامه  این  ارزیابی   .]30[ تأکید شد 
می باشد: ذیل  کلیدی  نکات  بیانگر  یکپارچه  رویکرد  در  فاضالب شهری  و 
-اولویت بخشی به طرح های مربوط به تأمین آب مشروب و طرح های 

حفاظتی و بهداشتی
-مستثنی سازی لوله کشی آب آشامیدنی از مقررات اضافه ارزش ناشی 

از عملیات عمرانی

برنامه عمراني پنج  ساله چهارم ) 1351 ـ 1347 ( - 4- 1- 3
در  سرمایه داری  روابط  که  شد  آغاز  شرایطی  در  چهارم  عمرانی  برنامه 
کشور مسلط شده بود. عالوه بر آن، مشکالتی نیز در اقتصاد وجود داشت 
سوم،  برنامه  در  کشاورزی  توسعه  و  ارزی  اصالحات  شکست  با   .]31[
بر  چهارم  ساله  پنج   برنامه  در  را  خود  نگاه  پهلوی  رژیم  سیاست گذاران 
توسعه صنعتی معطوف کردند. در واقع هدف اصلی این برنامه، توسعه سریع 
برنامه  این  تنظیم  در   .]13 و   31[ بود  صنایع  گسترش  طریق  از  اقتصادي 
یابد.  ادامه  برنامه ریزی همچنان  نظام  در  پیوستگی  و  تا جامعیت  سعی شد 
به عنوان  به مسئله »برنامه ریزي منطقه اي«  بار  اولین  برای  برنامه  این  در 
امکانات  بر  مبتني  منطقه اي  برنامه هاي  تنظیم  و  نگاه شد  ملي  فرآیند  یک 
طبیعي و احتیاجات مناطق در برنامه هاي بعدي مورد تاکید قرار گرفت ]14[. 
مهم ترین تحولی که در نظام برنامه ریزی در برنامه چهارم ایجاد گردید، 
تصویب “قانون برنامه و بودجه” در اسفند ماه 1351 بود که مبنای اصلی تهیه 
برنامه های پنج  ساله و بودجه های سالیانه دوره های بعد شد. به رغم بیش از 
25 سال سابقه برنامه ریزی در ایران و تهیه و تنظیم و اجرای چهار برنامه 

عمرانی، نظام برنامه ریزی تا قبل از سال 1352 تابع یک قانون عام دائمی نبود. 
برنامه های اول تا چهارم بر اساس قوانین مقطعی و خاصی که برای هر یک از 
این برنامه ها به تصویب می رسید، اعتبار قانونی و اجرایی پیدا می کردند ]32 و 
14[. ارزیابی این برنامه از منظر بخش های مختلف چرخه آب و فاضالب شهری 
در رویکرد یکپارچه بیانگر رویکرد مشابه با برنامه سوم در اولویت بخشی به 
طرح های مربوط به تأمین آب مشروب و طرح های حفاظتی و بهداشتی است.

برنامه عمراني پنج  ساله پنجم ) 1356 ـ 1352 ( - 5- 1- 3
فرآیند  تسریع  هدف  با  و   1351 بهمن  در  پنجم  عمراني  برنامه  قانون 
صنعتی شدن از طریق توسعه بخش پتروشیمی و صنایع سنگین و گسترش 
شبکه بنادر، به تصویب رسید ]33 و 13[. این برنامه براي سال هاي 1352 تا 
1356 تهیه شد اما در اولین سال اجرای خود با دگرگوني هایي که در اقتصاد 
جهاني و بازار بین المللي نفت به وجود آمد، سازمان برنامه و بودجه اقدام به 
تهیه گزارشی با نام “دورنمای بیست  ساله ایران” نمود که طي آن در اهداف 
تجدید  از  قبل  در  برنامه  این  ارزیابی   .]34[ شد  نظر  تجدید  پنجم  برنامه 
رویکرد  در  شهری  فاضالب  و  آب  چرخه  مختلف  بخش های  منظر  از  نظر 
یکپارچه بیانگر پرداختن به این مسئله از حیث مجاز شدن دولت برای تامین 
تجدید  از  بعد  اما  می باشد.  دیگر  محل های  از  آب شرب  تامین  مالی  منابع 
نگاه متفاوتی  این چرخه،  به بخش های مختلف  توجه  نظر در سال 1354، 
می باشد.: ذیل  موارد  بیانگر  شده  نظر  تجدید  برنامه  کلیدی  نکات  داشت. 

-توسعه منابع آب با تاکید بر تامین آب قابل اطمینان برای تأمین 
نیازمندی های شهری

-اجرای طرح جامع آب شامل احداث تأسیسات آب رسانی، توزیع داخلی 
آب و شبکه فاضالب با استفاده از تجربیات علم و فن در جهان

-تحقیق و بررسی در مورد احتیاجات دراز مدت آب هر یک ازشهرهای 
کشور  )به منظور برقراری تعادل مطلوب بین شهرها(

-اجرای سیاست توزیع و تخصیص آب جهت ایجاد انگیزه کافی برای 
صرفه جویی در شهرهایی نظیر تهران

-اعمال نرخ تعدیل شده   برای وصول کل هزینه تأمین آب از 
مصرف کنندگان در مناطق دارای مقتضیات اجتماعی

برنامه عمراني پنج  ساله ششم )1361ـ 1357( - 6- 1- 3
برنامه عمراني پنجم و تجدید نظري که در آن صورت  از اجراي  پس 
بین المللي  و  ملي  عرصه  تحوالت  که  شدند  متوجه  برنامه ریزان  گرفت، 
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می گردد.  ملي  مقیاس  در  برنامه  طراحي  روش  در  اساسی  تغییرات  موجب 
فعالیت های   ،)1355 )سال  عمرانی  پنجم  برنامه  چهارم  سال  ابتدای  از  لذا 
گسترده ای برای تهیه برنامه ششم عمرانی آغاز شد، اما تا پایان سال 1356 
)سال پایانی برنامه پنجم( برنامه مزبور به تصویب دولت نرسید. این برنامه 
در  این ها  بر  افزون   .]13[ بود  شده  تهیه   1361 تا   1357 سال های  برای 
برنامه ششم، مقدم بر تهیه برنامه میان  مدت، دو کار دیگر نیز انجام گرفت: 
ایران و 2(  بلند مدت توسعه  یافتن چشم انداز  براي  آینده نگري ده ساله   )1
برنامه ریزي آمایش سرزمین به منظور ایجاد توازن و تعادل در توزیع فعالیت ها 
میان مناطق گوناگون کشور ]14[. برخالف برنامه های قبلی و تاکید آن ها 
زیربنای  ساخت  بر  برنامه  این  تاکید  سازی،  زیربنا  و  عمرانی  بحث های  بر 
اجتماعی و همچنین رفع تنگناهای فیزیکی و ایجاد سیاست جامع در مورد 
توسعه صنعتی و شهری بود ]35[. توجه به بخش های مختلف چرخه آب و 
فاضالب شهری در رویکرد یکپارچه در این برنامه بیانگر موارد ذیل می باشد:

-برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها در سطوح 
ناحیه ای، منطقه ای و ملی

-برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضالب شهرها با اولویت دهی به 
طرح های مطالعه شده در برنامه پنجم و در شهرهای دارای مشکل از نظر 

اقلیمی و خصوصیات خاک
-پیشگیری از آلودگی آب ها و احیای آب های آلوده به کمک اجرای 

ضوابط و استانداردهای حد مجاز مواد آلوده  کننده آب
-ایجاد تاسیسات فاضالب اگو و تصفیه خانه برای شهرها و کارخانجات 

تخلیه  کننده پساب به آب های سطحی و زیرزمینی
-اولویت دادن به طرح های آب نیمه تمام از برنامه قبل

-توجه به کنترل کیفیت منابع آب و استفاده مجدد از منابع 
-اتخاذ سیاست افزایش بهره وری و صرفه جویی در مصرف آب

-توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی در تعیین قیمت تمام شده آب 
و محاسبه آن بر اساس هزینه های جاری و استهالک سرمایه )اعم از 

سرمایه گذاری، نگهداری و بهره برداری(
از نکات تمایز این برنامه با برنامه های قبل، توجه آن به بخش مصرف آب و 
تصفیه فاضالب در چرخه مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری برای نخستین 
بار از شروع برنامه ریزی در کشور است. در واقع پشتوانه تجارب برنامه های اول 
تا پنجم سبب شد این برنامه، کامل ترین برنامه توسعه شناخته شده در قبل 
انقالب باشد. ولیکن این برنامه به دلیل شروع اعتراضات و اعتصابات مردمي 
در سال 1356 و نهایتًا وقوع انقالب اسالمي در سال 1357 به اجرا در نیامد.

بررسی برنامههای توسعه بعد از انقالب از منظر مدیریت یکپارچه آب  -2 -3
و فاضالب شهری

از  بعد  دوران  در  است،  شده  داده  نشان  2-ب  شکل  در  که  همانطور 
پنج  ساله  برنامه توسعه  تا کنون در مجموع شش  از سال 1368  و  انقالب 
ادامه به تفصیل به رویکرد هر یک  در کشور به اجرا در آمده است که در 
شد. خواهد  پرداخته  شهری  فاضالب  و  آب  یکپارچه  مدیریت  به  آن ها  از 

جمهوری - 1- 2- 3 فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  اول  برنامه 
اسالمی ایران )1372ـ 1368( 

سرانجام اولین برنامه پنج ساله با خاتمه جنگ در تابستان سال 1367، 
در بهمن ماه سال 1368 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. علی رغم 
سال  عنوان  به   1368 سال  همان  سال،  پایان  تا  اندکی  زمان  باقی ماندن 
تهیه شده  تا 1372  برای سال ها 1368  برنامه  این  منظور شد.  برنامه  اول 
لحاظ شکلی،  به  برنامه  این   .]36[ شد  تمدید  سال 1374  تا  بعدها  اما  بود 
جامع ترین برنامه توسعه ایران از ابتدا تا کنون به شمار می آمد ]14[. هم چنین 
تنها برنامه بعد از انقالب است که دارای پیوست برنامه های بخشی مصوب 
ناشی  خسارات  جبران  روی  بر  بیشتر  توسعه،  اول  برنامه  تمرکز  است]37[. 
بوده  اقتصادی  رشد  و  اشتغال  رونق  برنامه  این  اول  و هدف  بوده  از جنگ 
و  آب  چرخه  مختلف  بخش های  منظر  از  برنامه  این  ارزیابی   .]37[ است 
می باشد: ذیل  کلیدی  نکات  بیانگر  یکپارچه  رویکرد  در  شهری  فاضالب 

طرح های  اجرای  برای  دولت  سوی  از  نیاز  مورد  بودجه  -تأمین 
ارتقا  جهت  در  پیشنهادی  طرح های  عملیات  حجم  افزایش  یا  و  جدید 
آب بخش  جمله  از  زیربنایی  امور  زمینه  در  خصوصًا  برنامه ها،  اهداف 

آب بها  قبیل  از  عمومی  خدمات  و  عمرانی  امور  در  عوارض  -تخفیف 
-سازماندهی و ایجاد تشکل های قانونی حقابه بران و مصرف کنندگان آب و 
جلب همکاری و مشارکت آنان در امر نگهداری و بهره برداری از تأسیسات آبی کشور

بخش   اقتصادی  مدیریت  و  سازماندهی  در  اساسی  نظر  -تجدید 
هماهنگی های  ایجاد  مسئولیت ها،  قلمرو  تعیین  موارد  در  باالخص  آب 
آب منابع  از  معقول  و  صحیح  استفاده  و  ذی ربط  ارگان های  بین  الزم 

جاری  و  جدید  سرمایه های  قبول  قابل  هزینه های  تدریجی  -تأمین 
تامین هدف  با  آب  نظیر  عمومی  کاالهای  کننده  تولید  شرکت های 

تولید  نهایی  هزینه های  با  نظر  مورد  یا خدمات  کاالها  قیمت  -برابری 
مصرف  در  اسراف  از  جلوگیری  برای  قیمت ها  تصاعدی  -افزایش 
نیاز مورد  حداقل  از  باالتر  مصرف  برای  شده  یاد  عمومی  کاالهای 
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جمهوری - 2- 2- 3 فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  دوم  برنامه 
اسالمی ایران )1378ـ 1374( 

در  رهبري  معظم  مقام  توسط  دوم  پنج  ساله  برنامه  کلی  سیاست هاي 
آبان 1372 تصویب و ابالغ گردید ]38[. این اولین بار بعد از پیروزی انقالب 
بود که بنا بر اصل 110 قانون اساسی، مقام رهبری به ابالغ سیاست کلی 
نشانگر  شهری  فاضالب  و  آب  منظر  از  سیاست ها  این  ارزیابی  پرداختند. 
رویکرد کالن کشور به این حوزه به صورت “تاکید بر رعایت عدالت اجتماعي 
در تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومي و در بذل توجه و کمک بیشتر به 
است.  بهداشت”  جمله  از  مختلف  زمینه هاي  در  روستاها  و  محروم  مناطق 
به مجلس شورای  آذر 1372  در  اقتصادی  توسعه  دوم  برنامه  سرانجام 
اسالمی تقدیم شد ولی با توجه به نیاز مجلس به زمان بیشتر برای بررسی این 
الیحه، با یک سال فاصله از پایان برنامه اول در آذر 1373 به تصویب رسید. 
این برنامه دوره 1374 تا 1378 را در بر می گرفت و عمال کشور در سال 1373 
بدون برنامه توسعه بود ]13[. هدف اصلی برنامه دوم نیز مانند برنامه اول، رشد 
پایدار اقتصادی بود به طوری که نام دیگر این برنامه، “برنامه ثبات اقتصادی” 
بیان شده است ]39[. یکی از اقدامات اساسی دولت در طی دوران برنامه دوم 
به  توجه  با  که  بود  در سال 1377  اقتصاد  برنامه ساماندهی  تدوین  توسعه، 
همزمانی آن با شروع فعالیت های تهیه برنامه سوم، اقدامات آن به برنامه سوم 
موکول گردید. در سال های انتهایی برنامه دوم نیز تهیه برنامه “ایران 1400” 
و برنامه “اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای نفتی” در دستور کار سازمان برنامه 
قرار گرفت که علی رغم تهیه برنامه، هیچکدام مورد تصویب مراجع رسمی 
کشور قرار نگرفت ]14[. ارزیابی این برنامه از منظر بخش های مختلف چرخه 
آب و فاضالب شهری در رویکرد یک پارچه بیانگر نکات کلیدی ذیل می باشد:

-انجام طرح های عمرانی بهداشت و آب رسانی با اولویت اتمام 
طرح های نیمه تمام برنامه اول

-اعمال نرخ تصاعدی بر تعرفه های مصرف آب و ثابت ماندن نرخ 
مربوط به مشترکین کم مصرف 

-اختصاص بخشی از مطالب کتب درسی مدارس و دانشگاه ها به 
موضوع اهمیت آب و ضرورت مدیریت بر مصرف آن و آموزش  عمومی 
جامعه از طریق صدا و سیما و مطبوعات در این زمینه به منظور اشاعه 

فرهنگ صرفه جویی و پرهیز از اتالف و اسراف منابع
-ثابت ماندن تعرفه های آب مصرفی مراکز آموزشی و پرورشی اعم 
از دولتی و غیردولتی، بخش فرهنگی از جمله صدا و سیما، کتابخانه ها و 

موزه ها و اماکن و تأسیسات ورزشی ) اعم از دولتی و غیردولتی(

-کمتر نشدن رشد اعتبارات بخش آب از رشد متوسط اعتبارات کل 
عمرانی سایر بخش ها

-تصویب تسهیالت بانکی با صرف حداقل کارمزد به منظور تشویق 
مردم برای وصل انشعابات فاضالب اماکن مسکونی

-اختصاص ده درصد از درآمد آب بهای شهرهای بیش از سیصد هزار 
نفر جمعیت، که در گذشته سرمایه گذاری طرح های آب شرب توسط دولت 
در آن ها انجام شده است، به جبران ضرر و زیان شهرهای واقع در مناطقی 

با قیمت تمام شده آب شرب بیشتر از دو برابر قیمت متوسط کشور
-تشکیل “شورای عالی الگوی مصرف” به منظور ارائه الگوی مطلوب 

در زمینه مصرف آب و غیره
-اختصاص %3 از لوایح بودجه ساالنه به وزارت نیرو جهت اجرای 

طرح های تأمین آب و آب رسانی
در میان نکات بیان شده، تشکیل “شورای عالی الگوی مصرف” که در 
برنامه دوم مورد توجه قرار گرفت، می تواند اقدامی موثر در مدیریت یکپارچه 
آب و فاضالب شهری باشد زیرا مطابق متن برنامه دوم، شورای مذکور موظف 
است نسبت به “ارائه الگوی مصرفی قابل قبول و مطابق امکانات و شئون 
الگوهای  اجرای  انجام  بر حسن  نظارت مستمر  و  بررسی  و  اسالمی  جامعه 
مصوب و اتخاذ تدابیر الزم جهت اجرای آن ها و همچنین تهیه برنامه های 
تبلیغی و ارشادی و آموزشی و پخش و انتشار آن ها از طریق رسانه های عمومی 
و کتاب های درسی”، اقدام نموده و پیشنهادهای الزم را جهت تصویب نهایی 
به هیأت وزیران تقدیم نماید. اما نکته حایز اهمیت در بعد اجرایی آن، ترکیب 
در نظر گرفته شده برای آن است. زیرا در هسته اولیه آن، وزیر نیرو به عنوان 
رکن اساسی دولت در حوزه آب و فاضالب شهری در نظر گرفته نشده است 
است. نبوده  گیر  چشم  چندان  حوزه  این  بر  آن  اثربخشی  جهت  این  از  و 

جمهوری - 3- 2- 3 فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  سوم  برنامه 
اسالمی ایران )1384ـ 1379( 

اقدامات صورت گرفته در  در پی مشکالت برنامه اول و دوم توسعه و 
طی سال های پایانی برنامه دوم، ابتدا گزارشی با نام “نظام برنامه ریزی برنامه 
سوم” در شهریور 1377 تهیه و به تصویب هیات دولت رسید. این سند به 
به  دولت  توسط  همان سال  مهرماه  در  برنامه سوم  تهیه  آغاز  نقطه  عنوان 
کلیه وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی کشور ابالغ شد ]13[. سیاست هاي 
 1378 اردیبهشت  در  رهبري  معظم  مقام  توسط  نیز  سوم  برنامه  کلی 
به رویکرد کالن  اشاره ای مستقیم  اما در آن  ابالغ گردید ]40[.  تصویب و 
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است.  نشده  شهری  فاضالب  و  آب  چرخه  مختلف  بخش های  برای  کشور 
سرانجام قانون برنامه سوم در فروردین 1379 به تصویب مجلس شورای 
اسالمی و شورای نگهبان رسید و اصطالحًا به “برنامه تغییر ساختار” معروف 
شد. در برنامه سوم توسعه سعی بر این بوده تا مشکالت برنامه اول و دوم 
برطرف گردد و هدف اصلی آن نیز اصالح ساختار اقتصادی و دستیابی به توسعه 
پایدار بوده است ]14[. ارزیابی این برنامه از منظر بخش های مختلف چرخه 
آب و فاضالب شهری در رویکرد یکپارچه بیانگر نکات کلیدی ذیل می باشد:

-هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع پایه و نهادینه  کردن مشارکت 
مردم در برنامه  ریزی، تصمیم گیری و اجرا با حفظ تعادل محیط  زیست 
-تعیین تعرفه های آب بها، حق انشعاب و هزینه دفع فاضالب در 

چارچوب ضوابط و سقف شورای اقتصاد و با پیشنهاد شرکت آب و فاضالب 
و تصویب شورای اسالمی شهر

-منوط ساختن صدور هرگونه مجوز بهره برداری از شبکه توزیع شهری 
برای مصارف واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر 

مصارفی که تولید فاضالب با حجم زیاد می کنند، به اجرای تأسیسات 
جمع آوری فاضالب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب

تشخیص  مجمع  پیشنهاد  پیرو  و  سوم  برنامه  آغاز  از  بعد  ماه  چند 
این پیشنهاد  تایید  با  مصلحت نظام در دی ماه 1378، مقام معظم رهبری 
پرداختند  آب”  “منابع  کالن  سیاست های  ابالغ  به   ،1379 بهمن  در 
فاضالب  و  آب  چرخه  مختلف  بخش های  بحث  سیاست ها،  این  در   .]41[
ایجاد   “ صراحت  به  آن   1 بند  است.  داشته  قرار  توجه  مورد  بسیار  شهری 
را  پایدار”  توسعه  اصول  اساس  بر  آب  چرخه  کل  در  مدیریت  جامع  نظام 
فاضالب  و  آب  مدیریت  یکپارچه  رویکرد  در  که  موضوعی  می کند.  اشاره 
از  سیاست   این  ارزیابی  آن،  بر  عالوه  است.  اهمیت  حائز  بسیار  شهری 
منظر بخش های مختلف چرخه آب و فاضالب شهری در رویکرد یکپارچه 
برنامه ریزی  در  کالن  تفکر  ایجاد  برای  که  است  کلیدی  نکات  بیانگر 
اشاره شده است: این نکات مهم در ذیل  راه گشاست.  توسعه کشور بسیار 

و  امنیتي  و  اقتصادي  ارزش  به  توجه  و  بهره وري  -ارتقاي 
آن مصرف  و  نگهداري  و  عرضه  و  استحصال  در  آب  سیاسي 

رساندن  حداقل  به  و  آب  استحصال  میزان  -افزایش 
ممکن طریق  هر  از  کشور  در  آب  طبیعي  غیر  و  طبیعي  ضایعات 

-تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجراي طرح هاي 
استفاده از آب هاي غیرمتعارف و ارتقاي دانش و فنون و تقویت نقش مردم 

در استحصال و بهره  برداري

و  پیشنهاد  اگر   ،1378 سال  در  سوم  برنامه  تصویب  زمان  به  توجه  با 
در  اینکه  به  توجه  با  بود،  گرفته  انجام  زودتر  اندکی  سیاست ها  این  ابالغ 
آب  چرخه  بحث های  به  مستقیم  اشاره  سوم  برنامه  کالن  سیاست های 
برای  مشخصی  راه  برنامه  سیاست ها  این  بود،  نشده  شهری  فاضالب  و 
می گردید. برطرف  زیادی  حد  تا  خال  این  و  می نمود  تبیین  سوم  برنامه 

ابالغ  کشور،  در  توسعه  برنامه ریزی  نظام  با  مرتبط  تحوالت  دیگر  از 
متن سند نهایی “چشم انداز جمهوري اسالمي ایران در افق 1404 هجري 
به مجمع تشخیص مصلحت نظام در  شمسي” توسط مقام معظم رهبری، 
پنج  ساله   برنامه  این سند مبناي سیاست هاي کلي چهار  آبان 1382 است. 
آینده کشور گردید ]42[. بر این اساس شاخص هاي کمي کالن در تدوین و 
تصویب برنامه هاي توسعه و بودجه هاي سالیانه، باید متناسب با سیاست هاي 
توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست ها 
انداز  این چشم  اشاره  به  با توجه  به صورت کامل مراعات شود.  و هدف ها 
 ،“ مطلوب  محیط زیست  و  سالمت  از  ایرانی  جامعه  بهره مندی   “ لزوم  به 
اکنون فرصتی مناسبی برای برنامه ریزی در کشور ایجاد شده بود تا بتواند در 
راستای ایجاد رویکرد یکپارچه در مدیریت آب و فاضالب شهری اقدام نماید

.
جمهوری - 4- 2- 3 فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  چهارم  برنامه 

اسالمی ایران )1388ـ 1384( 
توسعه  مسیر  نمایانگر  که  بیست  ساله،  چشم انداز  سند  ابالغ  پي  در 
بود،  اسالمي  جمهوري  واالي  هدف هاي  جهت  در  کشور  سازندگي  و 
ساله  بیست  دوران  برنامه  نخستین  که  نیز  برنامه چهارم  کلي  سیاست هاي 
است، برابر اصل 110 قانون اساسي، توسط مقام معظم رهبري در آذر 1382 
مدیریت  بر  سیاست ها  این  تاثیرگذار  و  مهم  بخش  دو   .]43[ گردید  ابالغ 
یکپارچه چرخه آب و فاضالب شهری بیانگر “ توجه به بهبود کیفیت زندگي و 
سالمت” و نیز “ دگرگوني در نظام پرداخت یارانه ها و شفاف سازي یارانه هاي 
پنهان در اقتصاد کشور” می باشد. نکته مهم در این سیاست های کلی، تاکید 
رهبری بر توجه کافی به تقنین و اجرای موارد مصرح در آن بود. زیرا برخي از 
سیاست هاي کلي مصرح در برنامه سوم از توجه کافي برخوردار نگردیده بود.

توسعه  چهارم  برنامه  برنامه ریزی  نظام   ،1382 سال  طی  در  طرفی  از 
نیز با تغییرات ماهوی آن در ارتباط با تهیه برنامه روبرو شده و در مرداد ماه 
چهارم  برنامه  الیحه  سرانجام  رسید.  وزیران  هیات  تصویب  به  سال  همان 
به  توجه  با  شد.  تصویب  مجلس  در   1383 اردیبهشت  و  فروردین  در  نیز 
این  به  نگهبان  شورای  ایرادات  همچنین  و  ششم  مجلس  پایانی  روزهای 
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برنامه، عمال رفع این ایرادها به عهده مجلس هفتم گذاشته شد و این برنامه 
نواقص برطرف  شده در مجلس )در شهریور 1383(،  ضمن تصویب مجدد 
ترسیم  قالب  در  چهارم  برنامه   .]14[ شد  ابالغ  دولت  به   1383 مهرماه  در 
چشم  انداز آینده در افق بلند مدت و با هدف “رشد پایدار اقتصادی مبتنی 
فرآیندها  و  ساختارها  اصالح  منظور  به  جهانی”،  رویکرد  و  دانایی  محور  بر 
تهیه و تدوین شده است. این برنامه برخالف برنامه سوم که اصالح ساختار 
برای  جهانی  رویکرد  با  بود،  داده  قرار  نظر  مد  داخلی  رویکرد  با  را  کشور 
اصالح ساختار کشور تدوین شده است ]13[. برنامه چهارم توسعه در حالی 
تدوین شد که بسیاری از منتقدان معتقد بودند برنامه های پنج  ساله توسعه 
کارایی الزم را ندارند و لذا برنامه چهارم در قالب سند چشم  انداز بیست  ساله 
تدوین گردید و بیش از پیش رویکرد توسعه با هدف پایداری را مد نظر قرار 
آب  مختلف چرخه  بخش های  منظر  از  برنامه  این  ارزیابی   .]13 و   14[ داد 
می باشد: ذیل  کلیدی  نکات  بیانگر  یکپارچه  رویکرد  در  فاضالب شهری  و 

-تحقق فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب از طریق تدوین الگوی 
مصرف بهینه آب، اصالح تعرفه ها برای مشترکین پر مصرف، نصب تدریجی 
کنتورهای جداگانه برای کلیه واحدهای مسکونی و اجرای طرح های مدیریت 

مصرف آب در شهرها
-وصول جریمه به ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف مشترکین از 

شبکه های آب شهری توسط شرکت های آب و فاضالب و به منظور کاهش 
مصرف آب و یا برای بازسازی شبکه های فرسوده و حمایت از مصرف  

کنندگان زیر الگوی مصرف و نیز جلوگیری از بحران های آتی و اجتناب از 
قطع آب مشترکین دارای مصرف منطبق با الگوی مصرف 

-ارتقاء شاخص های جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضالب 
شهری به ترتیب تا سقف %100 و %40 و ایمن سازی سیستم خدماتی آب

علی رغم ابالغ سیاست های کالن “منابع آب” در قبل از برنامه چهارم 
و وجود زمان کافی برای دنبال نمودن این خط مشی کالن کشور در برنامه 
چهارم، اما عمال هیچ ردپایی از آن در رویکرد برنامه چهارم دیده نمی شود.

جمهوری - 5- 2- 3 فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  پنجم  برنامه 
اسالمی ایران )1394ـ 1390( 

همزمان با تمدید برنامه چهارم توسعه برای سال 1389، مقام معظم رهبری 
اساسی،   قانون   110 اصل  مطابق  کشور  سیاست های کالن  ابالغ  ادامه  در 
سیاست های کلی “اصالح الگوی مصرف” و سیاست هاي کلي نظام در بخش 
“شهرسازي” را به ترتیب در تیر ماه و بهمن ماه 1389 ابالغ فرمودند ]45 و 

44[. در سیاست های کلی “اصالح الگوی مصرف”، بحث بخش های مختلف 
چرخه آب و فاضالب شهری بسیار مورد توجه قرار داشته است. بند 8 آن به 
صراحت “ارتقاء بهره وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام بخش ها” 
را اشاره می کند. موضوعی که در رویکرد یکپارچه مدیریت آب و فاضالب 
این  تحقق  منظور  به  بیان شده  چارچوب  است.  اهمیت  حائز  بسیار  شهری 
سیاست، بیانگر نکات کلیدی است که برای ایجاد تفکر کالن در برنامه ریزی 
اشاره شده است: این نکات مهم در ذیل  راه گشاست.  توسعه کشور بسیار 

-طراحی، تدوین و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب در بخش های 
مختلف و به هنگام سازی آن

-اعمال سیاست های تشویقی و حمایتی از طرح های بهینه سازی 
استحصال، نگهداری و مصرف آب

-برنامه ریزی برای استفاده مجدد و باز چرخانی آب
بین  فاصله  “شهرسازی”،  سیاست های  مورد  در  اهمیت  حائز  نکته  اما 
تصویب آن در مجمع و ابالغ آن است. در واقع این سیاست ها در مهر ماه سال 
1381 به تصویب مجمع رسیده بود. نکات اشاره شده در بند 1 این سیاست ها که 
مبین “مکان یابی توسعه شهرها با رعایت معیارهای زیست  محیطی و مراقبت 
از منابع آب و امکان استفاده از زیر ساخت ها و شبکه شهری” می باشد، در 
صورت ابالغ در همان سال تصویب، می توانست در پی ریزی خط  مشی برنامه 
چهارم مورد نظر واقع گردد. اما اکنون در برنامه پنجم باید به آن پرداخته می شد.

در ادامه روند تحوالت برنامه ریزی توسعه در کشور، قانون برنامه پنجم 
برای یک دوره  به تصویب مجلس رسید و  توسعه در دی ماه سال 1389 
برنامه   1394 سال  پایان  تا  که  آنجایی  از  اما   .]46[ گردید  ابالغ  ساله   5
نیز   95 سال  پایان  تا  یابد  دست  خود  اهداف  از  بسیاری  به  بود  نتوانسته 
تعیین  توسعه،  پنجم  برنامه  تدوین  مهم  ویژگی های  از  یکی  گردید.  تمدید 
و تهیه سیاست های کلی برنامه قبل از تدوین آن بود. در واقع سیاست هاي 
چارچوب  در  و  در دی 1387  رهبري  معظم  مقام  توسط  پنجم  برنامه  کلی 
ابالغ گردید ]47[. رویکرد  انداز بیست  ساله کشور” تصویب و  “سند چشم 
به صورت  این سیاست ها  در  فاضالب شهری  و  آب  به حوزه  کالن کشور 
با  آب  محیطی  زیست  و  سیاسی  امنیتی،  اقتصادی،  ارزش  به  “توجه 
است.  شده  تبیین  آن”،  مصرف  و  نگهداری  عرضه،  استحصال،  در  تسریع 
از طرفی این برنامه که در پنج سال دوم از سند چشم  انداز بیست  ساله 
و  چهل  اصل  مانند  دیگر  کلی  سیاست های  از  برخی  با  داشت،  قرار  کشور 
چهارم قانون اساسی نیز همزمان گردید. تدوین الگوی توسعه ایرانی-اسالمی 
نیز از دوران شروع این برنامه در دستور کار قرار گرفت ]14[. مطابق اسناد 
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معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، نظام برنامه ریزی این برنامه با رویکرد 
“پیشرفت عدالت محور” طراحی شده و برای معضالت هر بخش، یک بسته 
اجرایی تعریف و هر بسته تا سطح برنامه عملیاتی )پروژه-فعالیت( تعیین شده 
است ]46 و 14[. ارزیابی این برنامه از منظر بخش های مختلف چرخه آب 
می باشد: ذیل  کلیدی  نکات  بیانگر  یکپارچه  رویکرد  در  فاضالب شهری  و 
-تهیه آمار و اطالعات مورد نیاز براي محاسبه شاخص هاي حوزه هاي 

تخصصی مختلف از قبیل الگوي مصرف 
-تدوین برنامه جامع بهره وري کشور

-مجاز بودن واردات و صادرات آب به کشورهاي منطقه و اجراي 
طرح هاي مشترک آبی با کشورهاي هم جوار با رعایت منافع ملی و 

توجیه هاي فنی، اقتصادي، اجتماعی و زیست  محیطی با تأیید شوراي 
اقتصاد و به منظور مدیریت جامع )به هم پیوسته( و توسعه پایدار منابع آب 

در کشور
-خرید آب استحصالی و پساب تصفیه  شده از سرمایه گذاران اعم از 
داخلی و خارجی به منظور تقویت بازارهاي محلی و منطقه اي و توجه به 

ارزش آب
-موظف  بودن کلیه دستگاه هاي اجرایی و مؤسسات و نهادهاي عمومی 

غیردولتی به اعمال سیاست هاي مصرف بهینه منابع پایه و اجراي برنامه 
مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف آب

بدون شک نگاه کمی و عملیاتی برنامه پنجم در مسائل مرتبط با مدیریت 
برنامه در توسعه  این  از نقاط متمایز  یکپارچه آب و فاضالب شهری، یکی 
کشور بوده است. یکی از مصادیق این موضوع، ایجاد “سازمان ملی بهره وری 
“برنامه  تدوین  ماده،  این  در  است.  برنامه  این   79 ماده  راستای  در  ایران” 
مطابق  است.  شده  داده  قرار  سازمان  این  عهده  بر  کشور”  بهره وري  جامع 
آیین نامه اجرایی این ماده، “برنامه ریزی، سیاست گذاری، راهبری، پایش و 
ارزیابی بهره وری کلیه عوامل تولید از جمله آب” جزو وظایف سازمان ملی 
بهره وری بوده و سازمان موظف است “برنامه جامع بهره وری کل کشور” را 
بر اساس اطالعات دریافتی از دستـگاه های اجرایی حداکثر تا پایان شهریور 
برنامه  این  اما  نماید.  ارائه  وزیران  هیات  به  تصویب  برای  و  تدوین   1391
موضوع  این  اهمیت  رسید.  وزیران  هیات  تصویب  به   1394 ماه  مرداد  در 
در مدیریت یکپارچه چرخه آب و فاضالب شهری بسیار تعیین کننده است. 
یکی دیگر از نکات تاثیرگذار بر روند برنامه های توسعه، ابالغ “مقررات 
تشخیص  مجمع  توسط  نظام”  کلی  سیاست های  اجرای  حسن  بر  نظارت 
از  بعد  بار  نخستین  برای  که  بود   1392 سال  ماه  اسفند  در  نظام  مصلحت 

شروع ابالغ سیاست های کالن رهبری، ساز و کار نظارت بر اجرای آن نیز 
مشخص گردید ]48[. مطابق ماده 1 این مقررات، “ نظارت برحسن اجرای 
سیاست های کلی نظام به موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری، 
توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد”. همچنین در تبصره 
2 این ماده نیز آمده است: “نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، شامل 
اجرایی  مراحل  و  مقررات  قوانین،  در  کلی  سیاست های  اعمال  بر  نظارت 
است”. در ماده 2 آن نیز به طور صریح بیان گردیده که: “ قوانین و مقررات، 
به خصوص قانون برنامه و بودجه های سنواتی باید در چارچوب سیاست های 
کلی تنظیم شود. قوانین و مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست های 
این مقررات، تشکیل “کمیسیون نظارت” برای  باشد”. مطابق ماده 4  کلی 
نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی در مجمع تشکیل می گردد و بنا بر 
ماده 7 آن “رئیس مجلس شورای اسالمی موظف است پس از اعالم وصول 
از آن ها را برای اطالع مجمع ارسال  لوایح در مجلس، نسخه ای  طرح ها و 
نماید تا کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آن ها را از نظر انطباق و عدم 
ابالغ  از  بعد  بنابراین  بررسی  نماید”.  مصوب  کلی  سیاست های  با   مغایرت 
سیاست های  به  توسعه  برنامه های  توجه  میزان  آسیب شناسی  مقررات،  این 
می گردد. اهمیت  حائز  پیش  از  بیش  احتمالی،  توجه  عدم  علل  و  کالن 

در  و  توسعه  پنجم  برنامه  طی  در  که  کلی  سیاست های  از  دیگر  یکی 
اردیبهشت 1393 ابالغ گردید، سیاست کلی “جمعیت” بود ]49[. ارزیابی این 
سیاست از منظر توجه به مدیریت یکپارچه چرخه آب و فاضالب شهری، حائز 
این نکته در بند 9 آن است که “ باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعّیت، متناسب 
با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب” صورت گیرد. این نخستین بار در ادبیات 
سیاست های کالن کشور است که از لفظ “ظرفیت زیستی” استفاده می گردد. 
سیاست های  نیز  آن  پایانی  قانونی  سال  در  و  پنجم  برنامه  اواخر  در 
این  ارزیابی   .]50[ گردید  ابالغ   )1394 آبان   ( “محیط زیست”  کالن 
در  شهری  فاضالب  و  آب  چرخه  مختلف  بخش های  منظر  از  سیاست  
و  بوده  سبز  اقتصاد  گسترش  با  حوزه  این  ارتباط  بیانگر  یکپارچه،  رویکرد 
برنامه ریزی  در  کالن  تفکر  ایجاد  برای  که  است  کلیدی  نکات  حاوی 
اشاره شده است: این نکات مهم در ذیل  راه گشاست.  توسعه کشور بسیار 

از  بهره گیري  با  پساب ها  مدیریت  بر  تاکید  با  سبز  اقتصاد  -گسترش 
زیست  محیطي و  طبیعي  اجتماعي،  اقتصادي،  توانمندي هاي  و  ظرفیت ها 

-گسترش اقتصاد سبز با تاکید بر بهینه سازي الگوي مصرف آب
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جمهوری - 6- 2- 3 فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم  رنامه 
اسالمی ایران )1400ـ 1396( 

برنامه ششم توسعه، سومین برنامه ای است که در راستای تحقق اهداف 
سند چشم انداز بیست  ساله ایران تهیه می شود. سیاست های کالن این برنامه 
بیست  ساله   چشم انداز  دوم  دهه   آغازین  ماه های  آستانه   در  رهبری  توسط 
تالش  سیاست ها  این  تدوین  در  گردید.  ابالغ   1394 ماه  تیر  در  و  کشور 
شده است با در نظر گرفتن واقعیت های موجود در صحنه  داخلی و خارجی، 
مجموعه ای تعیین شود که در یک دوره  پنج  ساله کاماًل دست یافتنی باشد 
]51[. تنها بخش  مهم و تاثیرگذار این سیاست ها بر مدیریت یکپارچه چرخه 
آب و فاضالب شهری بیانگر “اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی 
از قبیل آب و افزایش ضریب نفوذ فناوری های پیشرفته در آن ها” می باشد. 
با توجه به عدم دستیابی برنامه پنجم به اهداف خود تا پایان سال 1394 
و تمدید آن تا پایان سال 95، قانون برنامه ششم توسعه در اسفند ماه 1395 
به تصویب مجلس رسید. مطابق ماده 124 این قانون، از زمان الزم  االجرا 
شدن آن، به مدت پنج سال )یعنی پایان سال 1400( معتبر می باشد. اسناد 
برنامه ششم مشتمل بر 12 موضوع فرابخشی و 17 موضوع بخشی تنظیم 
گردیده است ]52[. ارزیابی این برنامه از منظر بخش های مختلف چرخه آب 
می باشد: ذیل  کلیدی  نکات  بیانگر  یکپارچه  رویکرد  در  فاضالب شهری  و 

اولویت  با  سدها،  استحصالی  آب  از  استفاده  جمله  از  اقداماتی  -انجام 
منظور  به  سد  استقرار  محل  آبریز  حوضه  در  نیاز  مورد  شرب  آب  تأمین 
آب تراز  جبران  و  بهره  وری  ارتقای  و  پایداری  کم آبی،  بحران  با  مقابله 

-اصالح نظام بهره برداری آب آشامیدنی، بهره وری استحصال و ارتقای 
بهره وری مصرف آن  )%30( و تأمین آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور از طریق 
شیرین کردن آب دریا )%30( با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

معادل  حداقل  ساخت  و  طراحی  تأمین،  جهت  الزم  تمهیدات  -انجام 
%70 آب  شیرین کن های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای 
مدیریت  نیز  و  شیرین شده  آب  تضمینی  خرید  طریق  از  جمله  از  عمان 
داخل به  فناوری  انتقال  طریق  از  شیرین کن  آب   خرید  تجمیع  و  هوشمند 

و  خارجی  و  داخلی  خصوصی  بخش   سرمایه گذاری  از  -استفاده 
از  استفاده  و  استحصالی  پساب  واگذاری  ازای  در  بین المللی  سازمان های 
طرح های  تکمیل  و  توسعه  جهت  فاضالب  پساب  فروش  از  حاصل  منابع 
بودجه  قانون  در  آن  مصارف  و  منابع  پیش بینی  با  شهری  فاضالب 
شهری فاضالب  شبکه  پوشش   25% حداقل  افزایش  منظور  به  سنواتی 

و  بازچرخانی  تصفیه،  جمع آوری،  تأسیسات  اجرای  و  -تکمیل 

یا  و  فروش  قرارداد  عقد  طریق  از  شهرها  در  فاضالب  و  پساب  مدیریت 
آتی توسعه  طرح های  یا  و  موجود  تأسیسات  خروجی  پساب  پیش فروش 

آب  مصرف  مدیریت  شامل  سبز  مدیریت  برنامه  -اجرای 
و  اجرائی  دستگاه های  کلیه  در  ساختمان ها،  در  آن ها  بازیافت  و 
مربوطه قوانین  چهارچوب  در  غیردولتی  عمومی  نهادهای  و  مؤسسات 

در جهت  یارانه ها  و هدفمند کردن  آب  در مصرف  بهره وری  -افزایش 
افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به  منظور ارتقای عدالت اجتماعی

مالحظات  رعایت  با   ،1400 سال  تا  آب  قیمت  تدریجی  -اصالح 
و  صنایع  برای  رقابتی  و  نسبی  مزیت  حفظ  و  اقتصادی  و  اجتماعی 
یارانه ها کردن  هدفمند  قانون   3 و   2 و   1 مواد  به  توجه  و  تولیدات 

برای  فاضالب  و  آب  انشعاب  هزینه های  پرداخت  -معافیت 
کمیته  پوشش  تحت  افراد  یافته  اختصاص  مسکونی  واحدهای 
مسکن ساز خیرین  و  بهزیستی  سازمان  و  )ره(  خمینی  امام  امداد 

-تأمین هزینه های خدماتی مربوط به آب رسانی برای گلزارهای شهدای 
سراسر کشور، یادمان شهدای گمنام و موزه های دفاع مقدس توسط وزارت  نیرو

یک  در  بار  یک  برای  فاضالب  و  آب  رایگان  انشعاب  -بهره مندی 
حداقل  که  مقدس  دفاع  سال  هشت  رزمندگان  توسط  مسکونی  واحد 
جانبازان   ،25% زیر  جانبازان  دارند،  جبهه  در  حضور  سابقه  شش  ماه 
آنان فرزندان  و  همسران  و  اسارت  سابقه  شش  ماه  از  کمتر  با  آزادگان  و 

-حمایت دولت، شهرداری ها و سازمان آب و فاضالب از کاربری فرهنگی در 
فضاهای مسکونی از کتاب  فروشان، ناشران و مطبوعات دارای مجوزهای قانونی 
الزم با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه های مختلف از جمله آب

-معافیت مساجد، مصلی ها، اماکن صرفًا مذهبی اقلیت های دینی مصرح 
در قانون اساسی و حوزه های علمیه شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری از 
پرداخت هزینه های حق انشعاب از جمله آب و فاضالب فقط برای فضای اصلی

بدون شک نگاه برنامه ششم به مدیریت یکپارچه چرخه آب و فاضالب 
شهری، نگاهی کامل و دارای نقاط عطف بسیاری است که تحقق آن به اجرای 
این تفکر در کشور خواهد انجامید. این شرایط در برنامه ششم قبل انقالب نیز 
رخداده بود و با پشتوانه برنامه های قبلی خود، بسیار کامل تهیه شد. البته نکته 
قابل تامل در این برنامه این است که هر چند در سیاست های کالن به شکل 
مستقیم به این مسئله توجه نشده اما در متن این برنامه به صورت چشم گیری 
به این موضوع پرداخته شده است. البته این نکته نیز قابل ذکر است که پشتوانه 
ایجاد شده توسط سایر سیاست های کالن مرتبط با این حوزه در طی تمامی 
این سال ها، به نحوی خال سیاست های کلی برنامه ششم را جبران می نماید. 
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از طرفی تجارب برنامه های اول تا پنجم نیز به عنوان پشتوانه آن بوده و این 
موضوع سبب شده است که به عنوان کامل ترین برنامه توسعه شناخته شود.

تحوالت نگرش به مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری - 4
در قبل و بعد از انقالب اسالمی

شهری  فاضالب  و  آب  یکپارچه  مدیریت  به  نگرش  تحوالت  روند 
دوره های  که  است  نکته  این  بیانگر  گذشته  قرن  یک  در  ایران  در 
است  شده  سپری  آن  از  پس  و   1400 تا   1306 از  کشور  در  مختلفی 
است. شده  داده  نشان   3 شکل  در  دوران  این  کلی  تقسیم بندی  که 

اسالمی،  انقالب  از  قبل  در  می شود،  دیده   3 شکل  در  که  همانطور 
دوم  دوره  که  است  گرفته  شکل  حوزه  این  در  تحوالت  دوم  و  اول  دوره 
در  نیز  اسالمی  انقالب  از  بعد  می باشد.  مختلف  گام  سه  شامل  آن 
چهارم  دوره  و  است  یافته  تحقق  جدید  گام  سه  تحوالت،  سوم  دوره 
تحوالت  مجموع  در  دیگر،  عبارتی  به  است.  شکل گیری  حال  در  نیز 
تشکیل  مختلف  دوره  چهار  از  ایران  در  شهری  فاضالب  و  آب  به  نگرش 
شد. خواهد  پرداخته  آن ها  از  هریک  به  تفصیل  به  ادامه  در  که  گردیده 

دوره اول )1327-1306(: دوره سرآغاز- 1- 4
زمان  تا  ایران  در  برنامه ریزی  تفکر  به  توجه  رسمی  آغاز  دوره 
نگرش  تحوالت  سرآغاز  دوره  عمراني،  هفت  ساله  برنامه   اولین  ارائه 
نیز  دوره  این  عطف  نقطه  می باشد.  شهری  فاضالب  و  آب  حوزه  به 
توزیع  “باز  و  زندگي”  استاندارد  سطح  بردن  “باال  اصول  نمودن  لحاظ 

است. دولت  بدنه  از  خارج  به  کشور  برنامه ریزی  واگذاری  با  ثروت”، 

دوره دوم )1327-1357(- 2- 4
پس از شکل گیری تفکر برنامه ریزی و ارائه اولین برنامه عمرانی کشور در 
سال 1327، دوره دوم نگرش به آب و فاضالب شهری در ایران آغاز گردید. در 
این دوره مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری با شتاب بیش تر و منسجم تری 
دنبال شد. به صورت کلی این دوره در سه گام مختلف مورد توجه است که در 
ادامه به آن ها اشاره خواهد شد. شکل 4 نیز نگاه این دوره را در بخش های مختلف 
چرخه آب و فاضالب شهری و بر اساس گام های مختلف آن نشان می دهد.

گام اول )1341-1327(- گام کسب تجربه- 1- 2- 4
 این گام مشتمل بر برنامه اول و دوم عمرانی کشور است. با توجه به نوپا 
بودن امر برنامه ریزی در کشور در این مقطع، برنامه ریزی به صورت 7 ساله 
انجام می گرفت. از طرفی قطع درآمد نفت و عدم پرداخت وام از سوی بانک 
جهانی و بروز حوادثی مانند کودتای 28 مرداد 1332 در کشور باعث گردید 
تا مفهوم برنامه ریزی در این گام بیشتر به صورت اهداف کیفی بیان گردد و 
بخش هایی که از چرخه آب و فاضالب شهری در این گام مورد توجه قرار 
گرفته است معطوف به منابع آب، توزیع آب و جمع آوری فاضالب بوده است.

 
گام دوم )1357-1341(- گام تحول- 2- 2- 4

پس  است.  کشور  عمرانی  پنجم  تا  سوم  برنامه  بر  مشتمل  گام  این   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 3. تقسیم بندی دوران مختلف در تحوالت نگرش به آب و فاضالب شهری در ایران

Fig. 3. The division of different periods in the attitude changes towards urban water/wastewater in Iran
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شکل 4. تحوالت نگرش به مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری در دوره دوم قبل از انقالب اسالمی؛ 
الف( گام اول )1341-1327(- گام کسب تجربه ، ب( گام دوم )1357-1341(- گام تحول ، ج( گام سوم )1357(- گام بلوغ

Fig. 4. Attitude changes to integrated urban water/wastewater management in the second period be-
fore Islamic revolution; a) Step 1 (1948 to 1962) Gain experience step, b) Step 2 (1962 to 1979) Trans-

formation step, and c) Step 3 (1979) Maturity step
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توسعه  جامع  برنامه  یک  صورت  به  توسعه  برنامه های  اول،  گام  تجربه  از 
اقتصادی و اجتماعی، با اهداف عمده متفاوت و برای مدت 5 سال طرح ریزی 
گردید. برای اولین بار به مسئله »برنامه ریزي منطقه اي« در این گام تاکید 
تصویب  گردید،  ایجاد  برنامه ریزی  نظام  در  که  تحولی  مهم ترین  و  شد 
پنج  ساله  برنامه های  و  تهیه  اصلی  مبنای  بود که  بودجه”  و  برنامه  “قانون 
سابقه  سال   25 از  بیش  رغم  به  شد.  بعد  دوره های  سالیانه  بودجه های  و 
برنامه ریزی در ایران، نظام برنامه ریزی تا قبل از این گام تابع یک قانون عام 
دائمی نبود و بر اساس قوانین مقطعی و خاص، اعتبار قانونی و اجرایی پیدا 
می کردند. از دیگر تحوالت این گام نیز تهیه “دورنمای بیست  ساله ایران” 
توسط سازمان برنامه و بودجه برای تجدید نظر در اهداف برنامه پنجم بود. 
بخش هایی که از چرخه آب و فاضالب شهری در این گام مورد توجه قرار 
توزیع آب و جمع آوری  به منابع آب،  گرفته است همانند گام قبل معطوف 
فاضالب بوده است. اما نکاتی که در آن باعث ایجاد تحول در نگرش به این 
رویکرد شده است، به توجه به پوشش شبکه فاضالب به صورت کشوری، 
دارد.  اشاره  منابع  برای  آب  نرخ  حداقل  تعیین  و  اطمینان  قابل  آب  تامین 

گام سوم )1357(- گام بلوغ- 3- 2- 4
ایران  در  برنامه ریزی  شروع  از  سال   30 حدود  گذشت  از  پس  اکنون 
تحوالت  که  شدند  متوجه  برنامه ریزان  قبلی،  عمرانی  برنامه   5 تجربه  با  و 
عرصه ملي و بین المللي موجب تغییرات اساسی در روش طراحي برنامه در 
یافتن چشم  انداز  براي  ساله  ده  آینده نگري  بنابراین  ملي می گردد.  مقیاس 
صورت  کشور  در  سرزمین  آمایش  برنامه ریزي  و  ایران  توسعه  مدت  بلند 
مورد  در  جامع  سیاست  ایجاد  قبلی،  برنامه های  نگاه  برخالف  و  پذیرفت 
به پشتوانه  ایجاد شده  بلوغ  قرار گرفت. در واقع  تاکید  توسعه شهری مورد 
توسعه  گام  کامل ترین  گام،  این  پنجم سبب شد  تا  اول  برنامه های  تجارب 
شناخته شده در قبل انقالب باشد. بخش هایی که از چرخه آب و فاضالب 
به  چرخه  تمامی  شامل  است،  گرفته  قرار  توجه  مورد  گام  این  در  شهری 
قبل،  برنامه های  با  برنامه  این  تمایز  نکات  از  است.  آب  تصفیه  بخش  جز 
مدیریت  چرخه  در  فاضالب”  “تصفیه  و  آب”  “مصرف  بخش  به  آن  توجه 
برنامه ریزی در  از شروع  بار  یکپارچه آب و فاضالب شهری برای نخستین 
کشور است. ولیکن این گام به دلیل شروع اعتراضات و اعتصابات مردمي در 
سال 1356 و نهایتًا وقوع انقالب اسالمي در سال 1357 به اجرا در نیامد.

به صورت کلی اگر بخواهیم به تحوالت حوزه مدیریت یکپارچه چرخه 
آب و فاضالب شهری در دوره دوم اشاره نماییم، باید توجه داشته باشیم که 

نگاه شکل گرفته در این دوره، به نحوی نمایانگر توجه مناسب برنامه های 
مدیریت  چرخه  از  مانده  مغفول  نقاط  تنها  می باشد.  موضوع  این  به  توسعه 
یکپارچه در این دوران، بخش های “تصفیه آب” و “بازگشت فاضالب تصفیه 
 شده به عنوان یک منبع آب” است. این در حالی است که مفاهیم مهمی مانند 
کیفیت آب، نرخ تامین آب، اولویت  بخشی به تامین آب شرب شهری، افزایش 
بهره وری و صرفه جویی در مصرف آب و ایجاد پوشش کشوری برای شبکه 
است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  برای شهرها،  احداث تصفیه  خانه  و  فاضالب 

دوره سوم )1357-1400(- 3- 4
انقالب اسالمی سال 1357 و تغییرات حاکمیتی در کشور،  با  همزمان 
دوره جدید نگرش به حوزه آب و فاضالب شهری نیز آغاز گردید. همانطور 
که قبال به آن اشاره شد، در سال های نخست پس از انقالب اسالمی، نظام 
جمهوری اسالمی ایران با مسائل گوناگونی روبرو بوده و بستر مناسبی برای 
و  کرده  تغییر  مرور  به  روند  این  نداشت.  وجود  توسعه ای  برنامه ریزی های 
این  کلی  صورت  به  یافت.  دست  مهمی  نقاط  به  سال   40 طی  در  ایران 
در  فاضالب شهری  و  آب  چرخه  یکپارچه  مدیریت  به  توجه  منظر  از  دوره 
شد. خواهد  اشاره  آن ها  به  ادامه  در  که  است  توجه  مورد  مختلف  گام  سه 

گام اول )1368-1357(- جنگ تحمیلی- 1- 3- 4
در طی سال های 1357 تا 1368 و پس از شکل گیری نظام جمهوری 
اسالمی ایران، کشور با مسائل مختلفی از جمله فرار سرمایه، مهاجرت نیروی 
انسانی کارآمد، ملی کردن صنایع و بانک ها، مدیریت اقتصادی، جنگ تحمیلی 
هشت  ساله و بسیاری مسائل اجتماعی و سیاسی روبرو بوده و بستر مناسبی 
برنامه ریزی های توسعه ای وجود نداشت. هر چند تالش های بسیاری  برای 
برای تدوین برنامه صورت گرفت اما هیچ گاه به ثمر ننشست. در واقع اساسًا 
نفس جنگ با برنامه ریزی توسعه ای منافات داشت. به تبع شرایط کشور، نگاه 
این دوره در بخش های مختلف چرخه آب و فاضالب شهری چندان قابل 
توصیف نیست و تحولی در آن صورت نگرفته است. حتی شاید این گونه بیان 
کرد که این بخش نیز مانند بسیاری از امور، در اولویت بعد از جنگ قرار گرفت.

پشتوانه - 2- 3- 4 بدون  برنامه ریزی  گام   -)1368-1384( دوم  گام 
سیاست های کالن

قانون  در  بازنگری  با   1368 سال  در  و  تحمیلی  جنگ  پایان  از  پس   
توسعه  سوم  تا  اول  برنامه  بر  مشتمل  گام  این  کرد.  تغییر  اوضاع  اساسی 
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بعد از انقالب است. با وجود اختیارات رهبری برای تبیین سیاست های کلی 
مطابق بند 1 ماده 110 قانون اساسی، برای اولین برنامه توسعه، سیاست های 
سال  در  دوم  پنج  ساله  برنامه  برای  سیاست ها  این  اما  نگردید.  ابالغ  کلی 
1372 به عنوان نخستین سیاست ابالغی رهبری تعیین گردید و به عنوان 
پشتوانه این برنامه معرفی شد. در برنامه سوم نیز با وجود ابالغ سیاست های 
کلی اما عمال نکته ای در آن در خصوص تعیین نقشه راه برای بخش های 
پایانی  تا سال  واقع  نگردید. در  بیان  مختلف چرخه آب و فاضالب شهری 
این گام، برنامه ریزی بدون پشتوانه سیاست های کالن به موضوع مدیریت 
است. کرده  اشاره  محدودی  موارد  در  شهری  فاضالب  و  آب  یکپارچه 

پشتوانه - 3- 3- 4 با  برنامه ریزی  تعالی؛  گام   :)1384-1400( سوم  گام 
سیاست های کالن

 این گام مشتمل بر برنامه چهارم تا ششم توسعه بعد انقالب است. با 
در  عطفی  نقطه  عمال   ،1379 سال  در  آب  منابع  کالن  سیاست های  ابالغ 
برنامه ریزی کالن در کشور در حوزه آب و فاضالب شهری ایجاد گردید. با 
توجه به گذشت یک سال از شروع برنامه سوم در زمان ابالغ این سیاست ها، 
عمال برنامه چهارم نخستین برنامه ای است که از آن متاثر واقع گردید. روال 
ابالغ سیاست های کلی برای هر برنامه توسط رهبری در این گام به صورت 
منظم صورت پذیرفت و در هر سیاست  کلی، نقشه راه کالن کشور برای تحقق 
مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری ترسیم گردید. از دیگر تحوالت این 
گام نیز می توان به ابالغ متن سند نهایی “چشم  انداز جمهوري اسالمي ایران 
در افق 1404 هجري شمسي” توسط مقام معظم رهبری، به عنوان مبناي 
سیاست هاي کلي چهار برنامه پنج  ساله  آینده کشور نام برد. با توجه به اشاره 
این چشم انداز به لزوم “بهره مندی جامعه ایرانی از سالمت و محیط زیست 
مطلوب”، اکنون فرصتی مناسبی برای برنامه ریزی در کشور ایجاد شده بود 
تا بتواند در راستای ایجاد رویکرد یکپارچه در مدیریت آب و فاضالب شهری 
اقدام نماید. این گام بدون شک دوران تعالی توجه به مدیریت یکپارچه آب و 
فاضالب شهری در نظام برنامه ریزی تلقی می گردد که مصداق آن را در برنامه 
ششم و توجه آن به نکات مختلف در ابعاد وسیع می توان یافت. تنها نکته 
تاریک این گام، عدم توجه کافی به برخي از سیاست هاي کلي مصرح در طی 
این دوران است که باید برای آینده برنامه ریزی در کشور مورد توجه قرار گیرد.

شکل 5 تحوالت رخ داده در نگرش به حوزه مدیریت یکپارچه آب و فاضالب 
شهری در دوره سوم را نشان داده است. این تحوالت مربوط به دوران پس از 
جنگ تحمیلی بوده و نحوه تاثیرگذاری سیاست های کالن ابالغی بر برنامه های 

توسعه و نیز تاثیرگذاری برنامه های توسعه بر یکدیگر نیز در آن نشان داده است.

دوره چهارم )1444-1400(: دوره الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت در - 4- 4
گام دوم انقالب اسالمی

در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران و در دهه  پنجم حیات 
آن، رهبر انقالب اسالمی با صدور »بیانیه ی گام دوم انقالب«، برای ادامه  
پرداخته  گذشته  دهه   چهار  شگرف  دستاوردهای  تبیین  به  روشن،  راه  این 
اسالمی  ایران  برای ساختن  بزرگ  به  منظور »جهاد  اساسی  توصیه هایی  و 
راهبردی  تفکر  ایجاد  برای  نکته  دو  بیانیه  این  در  فرموده اند.  ارائه  بزرگ« 
در مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری، به عنوان یکی از برکات بزرگ 
انقالب اسالمی، مهم تلقی گردیده است. یکی توجه به مقوله “آب رسانی” به 
دورترین نقاط کشور در جهت سنگین کردن کفه ی عدالت در تقسیم امکانات 
عمومی کشور بوده و دیگری “ایجاد هزاران شرکت دانش بنیان، هزاران طرح 
زیرساختی و ضروری برای کشور در حوزه های مختلف از جمله آب” در جهت 
می باشد.  زیرساخت ها  ایجاد  و  فّناوری  و  علم  عرصه ی  در  کشور  پیشرانی 
انقالب"،  دوم  گام  "بیانیه ی  صدور  از  قبل  اندکی  فاصله  با  طرفی  از 
“الگوی پایه  اسالمی-ایرانی پیشرفت” در مهرماه 1397 و پس از حدود 7 
سال تدوین گردید. مطابق این اصول، آن اهم مبانی و آرمان های پیشرفت 
و افق مطلوب کشور در پنج دهه ی آینده )تا سال 1444(، ترسیم و تدابیر 
مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است. بنابراین کشور با فرصت های 
بیشتری برای برنامه های توسعه آتی روبرو است. آنچه در این الگو در تحقق 
مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری حائز اهمیت است، توجه به “پایداری 
منابع آب با حداقل نابرابری فضایی در کشور و با رعایت عدالت بین نسلی” 
ترسیمی  افق  تحقق  راستای  در  همچنین  سند(.  افق  )بخش  است  آن  در 
باال، تدبیر “توسعه فعالیت های زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی و مصرف آب، 
زیستی”  اخالق  و  حقوق  ظرفیت،  با  متناسب  حیاتی  منابع  سایر  و  انرژی 
این  اهمیت  که  دیگری  نکته  تدابیر(.  )بند 27 بخش  است  گردیده  ملحوظ 
الگو را دو چندان می نماید این است که با توجه به ابالغ رهبری، این سند 
کشور  برنامه ای  قوانین  و  کلی  سیاست های  باالدستی  چارچوب  عنوان  به 
توسط  کلی  سیاست های  بایستی  آن،  نهایی  نسخه  ابالغ  از  پس  و  بوده 
مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس انطباق با این الگو بازنگری گردد.
از آنجایی که فرصت دو ساله برای تکمیل و ارتقای “الگوی پایه اسالمی-

ایرانی پیشرفت” طی فراخوان رهبر انقالب وجود دارد، از هر زمان بهتر می توان 
نتایج حاصل از تحوالت نگرش را در این الگو گنجاند. نتایجی که عالوه بر 
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شکل 5. تحوالت دوره سوم بعد از انقالب اسالمی به همراه نحوه تاثیرگذاری سیاست های کالن ابالغی بر برنامه های توسعه و نیز 
تاثیرگذاری برنامه های توسعه بر یکدیگر

Fig. 5. Attitude changes in the third period after Islamic revolution along with the impact of macro poli-
cies on development plans and the impact of development plans on each other



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 53، شماره 9، سال 1400، صفحه 3709 تا 3730

37 6

تکمیل نهایی این الگو، با توجه به فرصت اندک باقی مانده تا تدوین و شروع 
برنامه هفتم توسعه کشور، می تواند در تبیین خطوط درست و عملیاتی در این 
برنامه نقشی به سزا ایفا نماید. اکنون که گام تعالی برنامه ریزی با پشتوانه 
سیاست های کالن در کشور در انتهای مسیر قرار دارد، بهترین فرصت برای 
است کشور  اهداف کالن  راستای  در  و  کاربردی  کامال  برنامه  یک  تدوین 

نتیجه گیری و پیشنهادات- 5
مدیریت  به  نگرش  تحوالت  تحلیلی  مقایسه  هدف  با  حاضر  مقاله 
یکپارچه آب و فاضالب شهری در برنامههای توسعه ایران تهیه گردید. 
در  توسعه  برنامهریزی  کامل  تاریخچه  بررسی  ضمن  منظور  این  برای 
منظر  از  برنامهها  این  تمامی  اسالمی،  انقالب  از  بعد  و  قبل  در  ایران 
یکپارچه،  رویکرد  در  شهری  فاضالب  و  آب  چرخه  مختلف  بخشهای 
گردد.  تبیین  بخش  هر  در  نگرش  تحوالت  تا  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
نتایج حاصل از این تحقیق )به عنوان نتایج حاصل از بخشی از یک 
کار تحقیقاتی دانشگاهی( حاکی از وجود چهار دوره در تحوالت نگرش 
به مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری در بیش از هفتاد سال سابقه 
دوره  مبین  اول که  دوره  در  است.  در کشور  توسعه  برنامهریزي  رسمي 
رفتن سطح  باال  برنامه ریزی،  تفکر  بر شکل گیری  است، عالوه  سرآغاز 
زندگی مردم مورد توجه دولت قرار گرفت. البته مهم ترین نتیجه این دوره 
آغاز رسمی برنامه ریزی توسعه در کشور بود. در دوره دوم نیز که در طی 
30 سال و تا قبل از انقالب اسالمی به طول انجامید، نظام برنامه ریزی 
با تحولی شگرف روبرو  از کسب تجربه در گام نخست،  در کشور پس 
گردید. در دوران کسب تجربه، توجه به رویکرد مدیریت یکپارچه آب و 
فاضالب شهری، معطوف به منابع آب، توزیع آب و جمع آوری فاضالب 
بود. اما تحول ایجاد شده در نظام برنامه ریزی، نگاه به مدیریت یکپارچه 
را نیز متحول نمود به طوری که مباحثی از جمله پوشش کشوری شبکه 
فاضالب، تامین آب قابل اطمینان و تعیین حداقل نرخ آب برای منابع، 
برای نخستین بار در برنامه های توسعه کشور بیان گردید. در سال های 
انتهایی این دوران نیز که به واسطه تجارب قبلی، برنامه ریزی در کشور 
چرخه  بخش های  سایر  آب،  تصفیه  بحث  جز  به  بود،  رسیده  بلوغ  به 
این  همه  وجود  با  اما  گرفت.  قرار  توجه  مورد  یکپارچه  مدیریت  در  آب 
پیشرفت های حاصل، ایران تا رسیدن به یک نقطه قابل اتکا فاصله داشت.

تاریخ کشور  انقالب اسالمی در سال 1357، نقطه عطفی در  وقوع 
رقم زد. پس از گذشت سال های ابتدایی بعد از انقالب که ایران درگیر 

جنگ تحمیلی بود، با بازنگری در قانون اساسی، دوره سوم برنامه ریزی 
ایران شکل گرفت. گامی که هنوز پشتوانه ای از سیاست های کالن  در 
این  بدون  برنامه ریزی  دهه هشتاد،  اواسط  تا  خاطر  به همین  نداشت.  را 
موارد  در  شهری  فاضالب  و  آب  یکپارچه  مدیریت  موضوع  به  پشتوانه، 
محدودی اشاره کرده است. اما در گام بعد، برنامه ریزی در کشور با پشتوانه 
سیاست های کالن شکل گرفت که این امر باعث شد مدیریت یکپارچه 
این گام بدون  آب و فاضالب شهری دارای یک نقشه راه کالن گردد. 
شک دوران تعالی توجه به رویکرد مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری 
و  ششم  برنامه  در  را  آن  مصداق  که  می گردد  تلقی  برنامه ریزی  نظام  در 
توجه آن به ابعاد مختلف این رویکرد می توان یافت. تنها نکته تاریک این 
این  طی  در  مصرح  کلي  سیاست هاي  از  برخي  به  کافی  توجه  عدم  گام، 
دوران است که باید برای آینده برنامه ریزی در کشور مورد توجه قرار گیرد.

دوره چهارم تحوالت نگرش نیز پس از چهل سال و با صدور "بیانیه گام 
دوم انقالب" آغاز گردیده است. دوره ای که زمان تحقق آن از ابتدای قرن 
پانزده هجری شمسی بوده و تا سال 1444 به طول خواهد انجامید. در این 
دوره "الگوی نهایی اسالمی-ایرانی پیشرفت" به عنوان چارچوب باالدستی 
سیاست های کلی و قوانین برنامه ای کشور قرار دارد. اما از آنجایی که هنوز 
فرصت دو ساله برای تکمیل و ارتقای "الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت" 
وجود دارد، از هر زمان بهتر می توان نتایج حاصل از تحوالت نگرش را در 
شروع  و  تدوین  تا  باقی مانده  اندک  فرصت  به  توجه  با  و  گنجاند  الگو  این 
در  و عملیاتی  تبیین خطوط درست  در  توسعه کشور، می تواند  برنامه هفتم 
برنامه ریزی  تعالی  گام  که  اکنون  نماید.  ایفا  سزا  به  نقشی  نیز  برنامه  این 
بهترین  دارد،  قرار  انتهای مسیر  با پشتوانه سیاست های کالن در کشور در 
فرصت برای تدوین یک برنامه کاماًل کاربردی و در راستای اهداف کالن 
است.  شهری  فاضالب  و  آب  یکپارچه  مدیریت  تحقق  منظور  به  کشور 

در پایان با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق پیشنهاد می گردد موارد 
ذیل برای کمک به تحقق مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری در ایران 

مورد توجه قرار گیرد:
1-ایجاد سیاست های کالن یکپارچه در حوزه آب و فاضالب شهری 
که اواًل جایگزین تمامی سیاست های کالن قبلی گردد و ثانیًا با سیاست 

کالن دیگر تناقضی نداشته باشد
2-بازبینی تحوالت شناسایی  شده در این تحقیق به منظور شناخت 

مناسب تاریخچه این موضوع در ایران
3-لزوم توجه به مفاهیم آینده نگری در این حوزه به منظور شناسایی 
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نقاط عطف آن
4-استفاده از فرصت باقی مانده برای گنجاندن مفاهیم اساسی در 

“الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت” به عنوان سند باالدستی نیم قرن آینده 
ایران 

5-توجه کافی به سیاست های کالن مرتبط به این حوزه در برنامه های 
آتی توسعه کشور

6-ارائه برنامه عملیاتی شامل آیین نامه های اجرایی برای بندهای 
مربوط به این حوزه در برنامه های توسعه آتی کشور

7-عدم داشتن نگاه دستوری به برنامه ریزی توسعه در کشور و در نظر 
آن در  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  الزامات  و  عمومی  مشارکت  گرفتن 

8-لزوم پرداختن به بخش های مغفول مانده در این چرخه مانند کیفیت تصفیه 
آب شهری در بخش "تصفیه آب" و ایجاد زمینه های سیاسی، فرهنگی، مذهبی 
و تکنولوژیکی در بخش "بازگشت فاضالب تصفیه  شده به عنوان منبع آب"
9-لزوم توجه به خصوصی سازی در بخش های مختلف این حوزه مطابق 

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
10-مشارکت همه ذی نفعان از جمله شهرداری ها، سازمان نظام مهندسی 

در این حوزه
11-در نظر گرفتن مفاهیم مهمی عالوه بر مسائل قبل، در هر بخش از 

این چرخه؛ مانند: 
- منابع آب: کیفیت منابع آب )استانداردسازی(، وارادات و صادرات آب، 

توجه به آب  شیرین کن ها، در نظر گرفتن ظرفیت زیستی و توجه به نرخ 
تامین آب شرب

- تصفیه آب: کیفیت تصفیه آب شهری
- توزیع آب: آب رسانی به نقاط محروم و حاشیه ای، جداسازی مصارف، 

هدررفت آب و راه های کاهش آن در شبکه توزیع
-مصرف آب: فرهنگ سازی و ارائه الگوی کاهش مصرف، مباحث تشویقی-

تنبیهی برای مصرف کنندگان، توجه به مسائل دانش بنیان در تکنولوژی های 
کاهنده مصرف و ارتقا دهنده بهره وری

- جمع آوری فاضالب: تکمیل شبکه جمع آوری فاضالب در شهرها با 
در نظر گرفتن مسائل مختلف از جمله توجه به مقوله کاهش مصرف آب 

که منجر به کاهش تولید فاضالب می گردد و نیز بحث جداسازی مصارف 
شرب و غیر شرب

-تصفیه فاضالب: تکمیل تصفیه خانه ها در شهره
-بازگشت فاضالب تصفیه شده به عنوان منبع آب: تکمیل تاسیسات 

بازچرخانی فاضالب شهرها، حل مسائل فرهنگی- مذهبی )نحوه تطهیر 
پساب تصفیه  شده جهت مصارف مختلف(- سیاسی- اقتصادی این بخش
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