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چرا مسئوالن وزارت نیرو باید از
افزایش بهرهوری آب در کشاورزی
هراسان باشند؟
مریم حسنی سعدی

هـمــزمــان بــا آش ـکــارشــدن وضعیت وخیم
م ـنــابــع آب ز یــرزم ـی ـنــی کــش ــور ،م ـس ـئــوالن و
کــارش ـنــاســان وزارت ن ـیــرو کــه خ ــود مسئول
حفظ بیالن آب و مسئول صــدور مجوزهای
بــرداشــت آب بیش از بـیــان بــودنــد ،بخش
کشاورزی را با اظهاراتی نظیر «مصرفکننده
بـیــش از  90درص ــد آب ک ـشــور»« ،عملکرد
ً
نسبتا پائین تولید» یا «بیشترین هدررفت آب
در ایــن بخش» بهعنوان متهم اصلی ایجاد
بحران آب معرفی میکنند.

«بیتردید ســـهم باالی آب در کشوری
ک ــه اقتصـــاد آن مبتنـــی بـــر کشـــاورزی
ب ــوده اجتنابناپذیر اســـت ،ولی آنچه
اهمیت پیدا میکنـــد ،توجه به عوامل
و سیاســـتهایی اســـت که زمینهســـاز
عدم کارایـــی آب در بخش کشـــاورزی
ایران شـــده است».

یت ــردی ــد س ـهــم بـ ــاالی آب در ک ـشــوری
بــ 
کــه اق ـت ـصــاد آن مبتنی بــر کـ ـش ــاورزی بــوده
اجتنابناپذیر است ،ولی آنچه اهمیت پیدا
یکـنــد ،تــوجــه بــه عــوامــل و سیاستهایی
مـ 
اس ــت کــه زم ـی ـن ـهســاز ع ــدم ک ــارای ــی آب در
بخش کشاورزی ایــران شده اســت .میتوان
گفت اتهام امروز مسئولین ،ماحصل سالها
حکمرانی بد در آب و صــدور مجوز بیش از
تــوان سفره بــوده که فرجام آن توسعه بیرویه
کـشــت مـحـصــوالت آبب ــر حـتــی در اراض ــی
نامرغوب بوده است.
بـ ــرای روش ـن ـگــری بــه بــرخــی از ای ــن م ــوارد
میپردازیم:

الــف) جلوگیری از ارتقای بهرهوری آب
در بــخــش ک ــش ــاورزی ب ــا مــمــانــعــت از
انتقال آب درون حوضهای

حفظ سرمایهگذاری آبهــا را جابجا کند و
به زمین دیگر انتقال بدهد با ممانعت وزارت
نیرو مواجه میشود! مجریان وزارت نیرو برای
این ممانعت ،به مواد  27و  28قانون توزیع
عادالنه آب استناد میکنند و مدعی هستند
که اختیار اجــازه انتقال آب درو نحوضهای
از حیطه اخ ـت ـیــارات ایــن وزارتــخــانــه خــارج
اس ــت؛ ام ــا بــا یــک ن ـگــاه س ــاده بــه ای ــن مــواد
متوجه میشویم تصمیمگیری دربــاره انتقال
آب درون حوضه به وزارت نیرو سپرده شده
است .در حالی وزارت نیرو از این عمل طفره
مـ ـیرود کــه خــود دستورالعملی را در تاریخ
« 93/4/16در راستای اصالح ساختار مصرف
و ارتقای بـهــرهوری به ازای هر واحــد مصرفی
آب ،دستورالعمل اصــاحــی مــواد  27و 28
قانون توزیع عادالنه آب را برای ایجاد سهولت
در تأمین آب مــورد نیاز صنایع و خــدمــات با
رویکرد اشتغال مولد کشور» صادر کرده است
کــه مـطــابــق آن ف ــروش و انــتــقــال آب را بــرای
مصارف خدمات ،شــرب ،صنعت ،فضای
سبز شهردار یها مجاز شمرده اســت .قابل
تأمل است که فروش و انتقال آب کشاورزی
ب ــرای ســایــر م ـصــارف اج ــازه داده ش ــده ،اما
در ب ــاره فــروش و انتقال آب کــشــاورزی بــرای
مصرف ک ـشــاورزی سکوت میکند! اینکه
هرگونه مصرفی را بهینه دانسته جز مصرف
کــش ــاورزی نـشــان از چــه دارد؟! آی ــا ترجیح
فضای سبز شهری بر معیشت هزاران کشاورز
نشانی جــز شـهــردوسـتــی ،صنعتدوستی و
کشاورزستیزی تکنوکراتهای پایتختنشین
وزارت نیرو دارد؟!

ف ــرض کنید کــش ــاورزی مــالــک دو قطعه
زمین مجاور هم است که هر دو از دو منبع
آبــی متفاوت که به ایــن کـشــاورز تعلق دارد
مشروب میشوند .درصورتیکه این کشاورز طــرفــه آنـکــه ممانعت از انــتــقــال آب درون
بخواهد برای بهرهوری باالتر ،افزایش تولید و ح ــوضــهای در حــالــی صـ ــورت م ـیگــیــرد که

حهــای
حمایت ب ـیدر یــغ وزارت نـیــرو از طــر 
انــتــقــال حــوضــه بــه حــوضــه آب و طــرحهــای
انــرژ یبــر شـیــر یـنســازی و انـتـقــال آب در یــا،
یهــای بسیار
علیرغم مخالفتها و نـگــرانـ 
نــســبــت ب ــه پ ـیــامــدهــای ز یـسـتمـحـیـطــی،
اجتماعی و اقتصادی آن صورت میگیرد.

ب) ب ــرن ــامــهه ــای وزارت ن ــی ــرو ب ــرای
کاهش آب کشاورزان
وزارت نـ ـی ــرو کـ ــه ک ـ ـ ـشـ ـ ــاورزان را مـتـهــم
اصــلــی وضعیت وخـیــم منابع آبــی مـیدانــد
دستورالعملها و طرحهایی را بدون پشتوانه
قانونی بــرای کاهش آب ک ـشــاورزی تدوین
نه ــا ،کــاهــش آب
کـ ــرده اسـ ــت .ی ـکــی از ایــ 
1
لبــرنــامـهر یــزی
ک ــش ــاورزی بــه م ـیــزان آب قــابـ 
است .اجرای این عمل به گونهای است که
در برخی دشتها رسیدن به میزان آب قابل
برنامهریزی باید  75درصــد میزان برداشت
پروانه یا نیمی از آن کاهش یابد.

ذیــل مــاده  ،3تعداد  422حلقه چــاه عمیق
جدید در ایــن دشــت ممنوعه بحرانی مجوز
قــانــونــی در ی ــاف ــت ک ــردن ــد .مـحــاسـبــه نـشــان
میدهد جمع تعداد واحدهای بهرهبرداری
مـجــاز از منابع آبــی ایــن دشــت میبایستی
ً
جمعا  741واحــد باشد؛ امــا در ســال 1394
تعداد چــا ههــای عمیق دارای مجوز قانونی
در دشــت رفسنجان  1445حلقه اع ــام و
در حــدود  14رشته قنات نیز در ایــن تاریخ
هنوز مورد بهرهبرداری بودند ،بنابراین تعداد
ً
واحــدهــای بـهــر هبــرداری مجاز جمعا بالغ بر
 1459واحد شدهاند؟!

باید پرسید که اگر واحدهای مجاز در پی
ً
تـصــو یــب دو قــانــون ف ــوق جـمـعــا  741واحــد
بــودنــد ،چــه تشبثات و توجیهاتی موجب
صـ ــدور م ـجــوز  718حـلـقــه چ ــاه جــدیــد در
کمترین ارزش ب ــازاری حــدود  2150میلیارد
تــومــان در دشــت ممنوعه رفسنجان گشته
است؟! آیا تکنوکراتهای وزارت نیرو نباید
اینکه برداشت از منابع آبی باید به میزان بر اساس ماده  11قانون مسئولیت مدنی برای
آب قــابــل بــرنــامـهر یــزی بــاشــد یکی از دالیــل صــدور ایــن میزان پــروانــه بیش از تــوان سفره
3
اصلی ورود دولــت و وزارت نیرو در  5دهه مورد مؤاخذه و محکوم شوند؟
اخــیــر در مسئولیت حفاظت از منابع آبی از طـ ــرفـ ــی وزارت ن ـ ـیـ ــرو در ق ــوانـ ـی ــن و
یهــایــی
لهــای خـ ــود راه ـکــار 
بوده است و در این راستا قوانینی تدوین شد دس ـتــورال ـع ـم ـ 
که اجازه برداشت بیش از توان سفرهها داده چــون خرید چــاه و جایگزینی پساب با آب
2
نشود .باید پرسید این اصل مهم که وظیفه کـشــاورزی و بستن چــاههــای غیرمجاز برای
ذاتی وزارت نیرو در حفظ منابع آبی بود چطور کاهش بــرداشــت 4آب دارد امــا چــرا به جای
سه چهارم یا نیمی از میزان پروانههای صادره ایـنـکــه م ـیــزان بــرداشــت بـیــش از انـ ــدازه آب
بیش از توان سفره است؟ آیا این بدین معنا قــابــل بــرنــامـهر یــزی را از طــرق مــذکــور کاهش
نیست که وزارت نیرو در انجام وظیفه اصلی دهد میخواهد از میزان برداشت همه پروانه
خود قصور کرده و پروانههایی صادر کرده که چاههای کشاورزی کم کند؟
از میزان آب تجدیدپذیر و قابل برنامهریزی
تهــای کشاورزستیز
مــع االس ــف تـکـنــوکــرا 
بیشتر بوده است.

آب قــابــل ب ــرن ــامــهر ی ــزی کـــشـــاورزی ب ــرای
دشــت رفسنجان  277میلیون مترمکعب
یکــه مـیــزان بــرداشــت چاههای
اســت درحــالـ 
کشاورزی رفسنجان  540میلیون مترمکعب
اظهار شده اســت ،بنابراین بــرای رسیدن به
آب قابل برنامهریزی باید  50درصد از پروانه
چــاههــای ک ـشــاورزی تعدیل ش ــود 5.تعداد
چ ــاهه ــای کـ ـش ــاورزی در دش ــت رفسنجان
 1374حلقه اســت بـنــابــرایــن بــا تعدیل 50
درص ــدی بــرداشــت آب ،متوسط بــرداشــت
آب از هر چاه حدود  6لیتر بر ثانیه میشود.
آیا صرف میکند کشاورزان رفسنجان  6لیتر
بر ثانیه را از عمق  200متری زمین با آن همه
تجهیزات و صرف انــرژی بیرون کشند؟! آیا
ایــن اقــدام وزارت نیرو بــیارزش کــردن تمام
پروانه چاههای کشاورزی نیست؟ این بدان
معناست کــه ســرمــای ـهگــذاری هنگفتی که
کشاورزان در باغریزی با تحمل رنج و زحمت
فراوان کردهاند باید خشکانده شود.
ایــن ســؤال را باید پرسید که آیــا کــشــاورزان
باید تاوان قصور و عدم انجام وظیفه قانونی
تکنوکراتهای وزارت نیرو را بدهند؟
طنز جانکاه روزگار ما است که وزارت نیرو که
مسبب اصلی وضعیت موجود منابع آب کشور
است امروز در لباس طبیب حاذق میخواهد
وضعیت وخیم آب کشور را نجات دهد!
مأخذ :ماهنامه انجمن پسته.

 .3مراجعه شود به آمار شرکت آب منطقهای کرمان و مقاله «حقوق آب در فالت ایران در بستر تحوالت اقتصادی و اجتماعی» ،اندیشکده
تدبیر آب ایران ()/http://www.iwpri.ir
 .4تصویبنامه ضوابط تعادل بین منابع و مصارف آب مصوب  1387و دستورالعمل نحوه خرید و انسداد چاههای کم بازده کشاورزی
برای تعادل بخشی آبخوان  1394و دستورالعمل جایگزینی پساب با آب چاههای کشاورزی در دشتهای ممنوعه مصوب  1394و . ...
 .5طبق اظهارات شرکت آب منطقهای کرمان؛ در پاسخ به نامه انجمن پسته مبنی بر اعالم مستندات کاهش پروانه چاههای کشاورزی

سال ششم ،شماره نوزدهم ،زمستان 1396

 .2برای نمونه مراجعه شود به مواد  ،24 ،19قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب  ،1347مواد  4 ،3 ،1قانون توزیع عادالنه آب مصوب
 1361و قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و....

فصلنامه اندیشـــکده تدبیر آب ایران

 .1آب تجدید پذیر ،مقدار آبی است که حوضه ،طی چرخه آبی سالیانه توانایی بازیابی آن را دارد .به گفته مسئوالن وزارت نیرو میزان آب
قابل برنامهریزی  75درصد از میزان آب تجدید پذیر ساالنه را دربر میگیرد.
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ب ــرای درک بهتر ای ــن مــوضــوع آم ــار صــدور
پروانه در دشت رفسنجان قابل توجه است؛
در زم ــان ممنوعه اع ــام ش ــدن ای ــن دشــت
(ســال  )1353تعداد  159حلقه چاه عمیق
و نیمهعمیق و تعداد  160رشته قنات وجود
داش ــت ،بنابراین بــه تبع قــانــون آب و نحوه
ملی شــدن آن مصوب  1347درزمــان اعالم
ً
ممنوعیت در دشت رفسنجان جمعا تعداد
 319واحد بهرهبرداری قانونی در این دشت
مــوجــود ب ــوده اس ــت .از آنـجــا کــه بــه گ ــزارش
شرکت آب منطقهای کرمان در پی تصویب
«قــانــون توزیع عــادالنــه آب» بر اســاس تبصره

وزارت ن ـیــرو ک ـمــر ه ـمــت ب ــه ورشکستگی
و آوارگـ ــی کـ ـش ــاورزان بــســتـهانــد .اگ ــر بــه آمــار
ارائ ـهشــده از ســوی آب منطقهای کــرمــان در
مورد دشت رفسنجان نگاهی بیاندازیم بهتر
این موضوع را درک میکنیم:

