وضعیت تامین آب شرب روستاهای کشور
يكي از اصليترين دغدغههاي دولت ،تامين زيرساخت هاي جمعيت روستايي به ويژه تامين آب شرب و بهداشتي روستاييان
کشور است.اين موضوع به لحاظ اهميت ،جايگاهي بي بديل در حفظ سالمت ،کارآمدي ساکنان مناطق روستايي ،عدم
مهاجرت و توسعه پايدار بخش روستايي کشور داشته و خواهد داشت .طي برنامههاي پنج ساله توسعه کشور ،بهخصوص
برنامه پنجم (ماده  ،)491توسعه پايدار روستاها بهعنوان يكي از اصليترين اهداف دولت مورد توجه بوده است.
عدم تكافوي تعرفه هاي آب که در مناطق روستايي به شكل حادتري حتي جوابگوي هزينههاي بهرهبرداري و نگهداري
تاسيسات آبرساني نيز نيست و وقوع خشكسالي هاي مستمر که در عمل منابع آبي کشور را دچار بحرانهاي اساسي کرده
است ،مشكالت بسياري را در تامين آب پايدار روستاهاي کشور ايجاد نمودهاست .عدم توجه جدي به اين موارد ،افزايش
فزآينده معضالت مربوط به بخش روستايي کشور را براي ساليان پيشرو ،محتمل ميکند .از سوي ديگر توجه به اهداف
برنامه اي کشور نيز گوشزد مجددي بر اين مهم است به نحوي که مقرر بود طي برنامه پنجم توسعه درصـــد بهرهمندي
جمعيتي روستايي کشور از آب شرب و بهداشت ،از  57درصد به  99درصد ارتقا يابد که بهرغم تمامي تالشهاي صورت
گرفته ،در حال حاضر اين شاخص با رشد قابل قبولي روبهرو نميباشد .در اين ارتباط عمده داليل عدم تحقق اين برنامه
موارد زير است:
•تعدد ،پراكندگي و ويژگيهاي پروژههاي آبرساني روستايي
•عدم تامين منابع مالي مورد نياز متناسب با نيازهاي توسعهاي و سرمايهگذاري الزم طي ساليان گذشته به نحوي که منابع
مالي تامين شده براي اين بخش ،با احتساب تمامي ظرفيت هاي اعتباري فراهم شده ،به زحمت تكافوي حفظ وضعيت فعلي
تاسيسات آبرساني روستايي را داشته است
•مشكالت حقوقي و ساختاري شرکت هاي آب و فاضالب روستايي کشور پس از قرارگيري در فهرست شرکتهاي مشمول
واگذاري
•عدم تكــــافوي تعرفه آببهاي مصرفي که حتي جبران کننده هزينههاي بهــــرهبرداري از تاسيسات تامين آب نيز
نميباشد
•وقوع خشكساليهاي ادامهدار و ايجاد مشكالت اساسي در افت کمي و کيفي منابع آب زيرزميني کشور با توجه به آنكه
تامين آب روستاها عمدتا از اين منابع صورت مي پذيرد .روند آبرساني سيار به روستاها طي ساليان اخير روندي رو به رشد و
تصاعدي داشته و با بروز مشكالت در منابع آبي مورد استفاده براي روستاها تعداد بيشتري روستا نيازمند تامين آب از طريق
تانكر مي باشند .
وضعيت فعلي روستاهاي كشور
براساس آخرين سرشماري 92 /1 ،درصد جمعيت کشور يعني حدود  94 /1ميليون نفر در بيش از  57هزار روستاي کشور
ساکن ميباشند .از مجموع روستاهاي کشور6/ 37 ،هزار روستا باالي  97خانوار جمعيت داشته که وزارت نيرو تامين آب

آنها را بر عهده دارد .به طور کلي سطح بندي روستاها از نظر تامين آب شرب و بهداشتي به شرح زير ميباشد:
تعاريف و سطحبندي روستاها
به دليل عمر طوالني پروژههاي آبرساني ،اغلب شبكه ها و تاسيسات آبرساني روستاها فرسوده شده و نياز به اصالح و
بازساي دارند .به اين منظور در برنامه چهارم توسعه براي ارائه تعريف مشخصي از وضعيت موجود آب شرب روستاها ،پس از
بررسي هاي اوليه و برگزاري جلسات متعدد کارشناسي و هماهنگي هاي انجام شده با سازمان مديريت و برنامهريزي کشور،
روستاهاي باالي  97خانوار به شرح گروههاي زيردسته بندي و معرفي شدند:
• روستاهاي سطح يک :روستاهايي که تاسيسات آب شرب آنها حداکثر به ميزان  07درصد مستهلک شده باشد و به لحاظ
کمي وکيفي همانند آب شهر مجاور خود ميباشند
•روستاهاي سطح دو :روستاهايي است که تاسيسات آب شرب آنها بين  07تا 27درصد مستهلک است و به دليل فرسودگي
تاسيسات ،ميزان هدررفت آب ،باال بوده و تامين آب شرب روستاها را با مشكل جدي مواجه ميسازد
•روستاهاي راکد :روستاهايي که ميزان استهالک تاسيسات آنها بيش از 27درصد است و تاسيسات آنها در عمل قابل
استفاده نبوده و از مدار خارج شدهاند
•روستاهاي فاقد :روستاهايي که اصوال هيچگونه تاسيساتي در آنها ايجاد نشده است.
طرح آبرساني روستايي در دست اجرا
در حال حاضر طرح هاي مختلف آبرساني روستايي در دست اجرا و پيگيري است تا با بيشترين ميزان اثربخشي ،مشكالت
تامين آب شرب روستايي کشور را به بهترين نحو برطرف کنند .طرحهاي تامين آب شرب روستايي در قالب دستهبندي زير،
در دست اجرا ميباشند:
مجتمعهاي آبرساني روستايي :طرح هاي آبرساني روستايي که از طريق آنها چند روستا تامين آب ميشوند ،در قالب بيش از
 4077مجتمع آبرساني طي ساليان اخير تعريف شده که از اين تعداد 991 ،مجتمع آبرساني داراي اولويت اجرا ميباشند.
مجتمعهاي داراي اولويت کشور در بيش از  47هزار روستا و با جمعيتي بيش از  5ميليون نفر از کل جمعيت روستايي کشور
در دست اجرا ميباشند.
آبرساني تک روستايي :بخشي از روستاهاي کشور که در مجتمع هاي آبرساني روستايي تامين آب نميشود ،در قالب آبرساني
تک روستايي تعريف شدهاند.
آبرساني سيار  :روستاهايي که با مشكالت حادآب مواجه هستند ،از طريق آبرساني سيار تامين آب ميشوند .باوجود
هزينههاي باالي آبرساني سيار ،شرکت هاي آب و فاضالب روستايي نسبت به تامين آب شرب جمعيت روستايي از طريق
آبرساني سيار اقدام ميکنند تا هيچ وقفه اي در سالمت و بهداشت جمعيت روستايي که به دليل خشكسالي با مشكل تامين
آب روبهرو هستند ،ايجاد نشود .
هزينههاي آب روستايي كشور

هزينه هاي مورد نياز در بخش آب روستايي به اعتبارات اجراي طرحهاي توسعهاي و بهرهبرداري ،نگهداري و بازسازي
تاسيسات (ساالنه در حدود  0تا  7درصد هزينه سرمايهگذاري اوليه) ،تقسيم ميشود .اعتبارات مورد نياز توسط دولت يا از
طريق تعرفه ها ،ممكن خواهد بود .تعرفه تامين آب شرب و بهداشت در روستاها به ميزان  77درصـــد تعرفه آب شرب
نزديکترين شهر بوده و عمال نميتواند آنچنان که بايد ،کليه هزينههاي سرمايهاي و جاري حوزه آب روستايي را پوشش
دهد .در اين ارتباط اعتبارات مورد نياز جهت تكميل مجتمعهاي آبرساني روستايي به شرح زير است:
مجتمعهاي آبرساني روستايي در دست اجرا در كل كشور
•تعداد  4077مجتمع
•تعداد روستاهاي تحت پوشش 49777روستا
•جمعيت تحت پوشش  9 /0ميليون نفر
•اعتبار مورد نياز براي اتمام  57777ميليارد ريال
مجتمعهاي آبرساني روستايي اولويتدار
•تعداد  991مجتمع
•تعداد روستاهاي تحت پوشش 47777روستا
•جمعيت تحت پوشش 5 /7ميليون نفر
•اعتبار مورد نياز براي تكميل 09777ميليارد ريال
مجتمعهاي داراي اولويت به تعداد  991مجتمع از ميان  4077مجتمع آبرساني روستايي کشور انتخاب شدهاند .مالک
انتخـــاب اين مجتمع ها حداکثر اثربخشي بوده به نحوي که با اجراي مجتمعهاي داراي اولويت ،بخش عمدهاي از
مشكالت آب روستايي کشور حل و فصل خواهد شد.
وضعيت اعتبارات هزينه شده طرحهاي آب روستايي
طي سالهاي  4097تا  4090کل منابع اعتباري تامين شده براي اجراي طرحهاي آب روستايي از محل منابع سرمايهاي
کشور به شرح جدول زير است :براي سال 1394عالوه بر پيش بيني اعتبارات استاني ،مبلغ  1777ميليارد ريال جهت
تكميل مجتمع هاي آبرساني داراي اولويت اختصاص يافته و در کنار آن نيز براساس بند «ح» تبصره ( )7قانون بودجه سال
 ،4091معادل ريالي  777ميليون دالر از محل صندوق توسعه ملي براي آبرساني به روستاها پيشبيني شده تا طـــــي
سالهاي 1394و  4097براي اين مهم هزينه شود .هزينهکرد اين اعتبارات مي تواند گام موثري در ارتقاي خدمات آب
شرب در روستاهاي کشور باشد.
عملکرد طرحهاي آبرساني روستايي طي سال 3131
با برنامهريزيهاي صورت گرفته و حمايت دولت ،عملكرد مناسبي طي سال  4090در حوزه آب روستايي صورت پذيرفته که
نتيجه اين اقدامات تكميل طرحهاي آبرساني در بيش از  4510روستا با جمعيتي بالغ بر  922هزار نفر ميباشد .بديهي است
سرعت در تكميل طرح هاي آبرساني روستايي ،در استقرار جمعيت مولد و توانمند کشور که در روستاها ساکن ميباشند ،نقش
بسزايي داشته و از مهاجرت بيرويه ،حاشيهنشيني و خالي از سكنه شدن روستاها جلوگــــــيري ميکند .نقش ارزشمند

روستاييان در حفاظت و صيانت از مرزهاي کشور نيز حياتي و حائز اهميت ميباشد.
استفاده از ظرفيتهاي خيرين آبرسان
در کشور اخبار متعددي از اقدامات برجسته و چشمگير خيرين شنيده ميشود که بهعنوان مثال ميتوان به اقدامات موثر
خيرين مدرسه ساز اشاره کرد .در اين راستا يكي از اقدامات بسيار موثر در بخش آب و فاضالب کشور که طي ساليان اخير
حرکتي شتابان به خود گرفته ،تشكيل خيرين آبرسان ميباشد .به ويژه اين مهم در مناطق روستايي کشور ظهور و بروز
مناسبي داشته و شاهد اجراي طرحهاي متعددي از طريق اين ظرفيت خودجوش مردمي ميباشيم .به اين ترتيب طرحهاي
آبرساني به روستا با مشارکت خيرين و با تامين تمام يا بخشي از اعتبار مورد نياز اجراي طرح ،تكميل و به بهره برداري
رسيده و به اين ترتيب شاهد ثمرات ارزشمند آن هستيم .
دورنماي آبرساني به روستاهاي كشور
همانگونه که پيشتر نيز اشاره شد ،استقرار جمعيت روستايي کشور در مناطق محل سكونتشان بسيار حائز اهميت بوده و
اين در حالي است که طي سالهاي اخير با وقوع خشكساليهاي پي در پي و ادامهدار ،مشكالت عمدهاي در تامين آب
شرب روستاها ايجاد شده است .نقش بي بديل جمعيت روستايي کشور در توليد و تامين نيازهاي استراتژيک و حياتي کشور،
پايداري ،استقرار و صيانت مرزها ،عدم مهاجرت بيرويه و رشد لجام گسيخته حاشيهنشيني در شهرها و عوامل ديگري از
اين دست ،لزوم اتخاذ تدابير و انجام برنامهريزيهاي کالن براي تامين زيرساختهاي اوليه روستاييان را همگام با توسعه
پايدار کشور ،از اهميت ويژهاي برخوردار کرده است.
بيشک يكي از مهمترين و اساسيترين زيرساختهاي هر جامعه اي ،تامين آب شرب و بهداشت ميباشد .به دليل وابستگي
بيش از حد روستاها به منابع آب زيرزميني کشور و همزمان افت شديد منابع آب زيرزميني به دليل برداشتهاي بيرويه از
سفرههاي زيرزميني (بهويژه در بخش کشاورزي) و وقوع خشكساليهاي گسترده ،عمال بخش عمدهاي از منابع آب
زيرزميني مورد استفاده براي تامين آب روستاييان کشور ،با چالشهاي اساسي روبهرو شده است .روي آوردن به ايجاد
طرحهاي آبرساني روستايي در قالب مجتمع هاي آبرساني روستايي که چند روستا در قالب يک مجتمع به يک منبع آبي
پايدار وصل ميشوند ،مي تواند نقش مهمي در تامين آب پايدار روستاها داشته باشد.
از سوي ديگر تكميل اين مجتمعها به منابع اعتباري بسيار نيازمند بوده و در اين راستا حمايتهاي همهجانبه تمامي ارکان
نظام ،بهويژه دولت و مجلس ضروري ميباشد .با يک برنامهريزي دقيق و در صورت تامين اعتبار الزم ،طي سه سال
مي توان بحث آب روستايي کشور را به سرانجام مناسبي رهنمون ساخت .شايان ذکر است برنامه ششم توسعه فرصت
مناسبي جهت حل و فصل بحث آب روستايي بوده و فرصت مغتنمي پيشروي اين موضوع ميباشد .
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