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اندیشکده تدبیر آب ایران

 -1مقدمه:
موضوع بهرهوری یکی از ابزارهای موثر در اختیار برای اصالح حکمرانیی ب در شویور را مییتیوا موضیوع
بهرهوری ب دانست .اما برای اینکه بهرهوری بتواند شارساز باشد باید تکنولوژی در خدمت این مفهوم دربید.
به عنوا مثال ببیاری شارا در بخی

شویاورزی و ییا بازارخیانی ب در بخی

صینضتب شاضیال شیهریب

روستایی و دیگر صورتهای مختلف تکنولوژی به عنوا جایگزینی برای ب استفاده میشود.
اما مسئله این است شه در بحث اصالح حکمرانی و بهرهوری به عنوا سهمی شه در مسیاله بحیرا ب دارد
این سوال مطرح میشود شه وجود تکنولوژیها تا اه میزا میتوانند شارسیاز باشیند در ببییاری شیارا شیه
سرمایهگذاری بسیاری در ب صورت میگیرد این نکته مغفول مانده است شه این نوع ببیاری تقاضای مصرف
ب را اشزای

میدهند.

برای حل بحرا ب در بحث اشزای

بهرهوریب برای مثال در استا شرما شه شاهد سالیانه یی

میلییارد و

صد میلیو مترمکضب ب به صورت متوسط بیال منفی برداشت اضیاشی از ب هسیتی (یضنیی برداشیت از
مخز استاتی

دشتها)ب تمامی اعتبارات بر استفاده از ببیاری شارا متمرشز شدهاند .حال این سیوال مطیرح

میشود شه با اه دلیل و منطقی میتوا به این نتیجه رسید شه ببیاریهیای شیارا مییتوانید برداشیت از ب
زیرزمینی را شاه

و تضادل را به سفره ب زیرزمینی برگردانند این درحالی است شه ببییاری شیارا اگیر بیا

الزاماتی همراه نباشد تهدید جدی برای تضادلبخوی و مدیریت منابع زیرزمینی محسو میشود .این مساله
از دو منظر در حال بررسی شارشناسی و ثابت شده و قطضی بررسی میشود .در بضد شارشناسی گفته میشود
شه اگر ببیاری به صورت غرقابی صورت گیرد میزا نفوذ ب بازگوتی از مصارف ب شواورزی بیوتر اسیت.
اما از منظر ثابتشدهب این نکته قطضی و ثابتشده است شه زمیانی شیه بهیرهوری اقتصیادی محصیوتت بیات
میرودب بهرهبردار تالش میشند محصول بیوتری تولید شند.
دربمد بیوتر

تولید بیوتر

برداشت بیوتر ب

یکی از موضوعات و اقدامات اصلی مکمل برای موثر بیود ببییاری شیاراب تحوییل حجمیی ب بیرای شنتیرل
برداشت از ب است .حالب سوالی شه مطرح میشود این است شه ب بیا به صورت حجمی در اختیار شواورز
قرار میگیرد پاسخ خیر است .وقتی تخصیص ب به صورت حجمی صورت نمیگیرد و ظرشیتهای نهیادی
برای حفاظت از منابع موجود نیست پس اطور میتوا ادعا شرد استفاده از ببیاری هیای شیار بیدو شیراه
شرد این الزامات و به صورت منفرد سبب تضادل بخوی در برداشت ب شود.

اصل موضوع تراژدی منابع موترک نیز بر این مساله تکیه دارد شه همه بهرهبردارا از ی

منبع موترک بیه

دنبال استفاده حداشثری برای رسید به منفضت بیوتر شخصی هستند .از این رو تزم است زیرساختهیای
تحویل حجمی ب به بهرهبردارا و ایجاد ظرشییت نهیادی (قیانو و اجیرای قیانو ) در صیورت تخطیی در
برداشت بیوتر از منابع ایجاد شود .این در صورتی است شه برجسته شد مباحثی مانند ببیاری شیارا بیدو
توجه به زیرساختهایی مانند تحویل حجمی ب و ایجاد ظرشیت نهادی سیبب شیده اسیت تیا ایین مسیا ل
مغفول بماند .در حالی شه دغدغه تحویل حجمیی ب از  3131در مجموعیه شارشناسیا ب بیوده امیا ایین
موضوع دغدغهی سیاستگذارا نیست و در دستورشار بنها قرار نگرشته است .این موضوع اشاره به این مساله
دارد شه در توخیص اولویتها داار موکل هستی شه نییاز بیه بیازبینی سیاسیتهیا و اصیالح حکمرانیی را
برجسته و ضروری میشند.
از دید دیگرب بهرهوری ب بسیار داار تضاد مناشع و مسا ل بغرنج است .یکی از مسا ل این اسیت شیه بخی
بسیار زیادی از اتالف ب و مصرف ب در شواورزی در شوور برای حفظ مالکیت زمین انجام میشود .بخوی
از زمینهای تحت شوت در شواورزی تصرشی هستند یضنی شواورز و بهرهبردار به عرصه منابع طبیضی تجاوز
شردهاند تا شواورزی یا باغداری را رونق دهند .تا زمانی شه شواورزی در این نیوع زمیینهیا ادامیه دارد و بیه
عبارتی زمین بباد میشودب سازما منابع طبیضی به دتیل سیاسیی و اجتمیاعی شمتیر بیه سیراو شویاورزی
میرود تا زمین را از تصرف بهرهبردار خارج شند .یا حتی در مورد زمینهایی شه بهرهبردار مال

واقضیی هی

است در هر دو صورت بهرهبردارا ب را مصرف میشنند تا مزرعه را سبز نگه دارد.
بررسی شلی شه در استا شرما صورت گرشت متوجه شدی شه  02تا  12درصد ب مصیرشی در شویاورزی
برای سبز نگهداشتن مزارع یا باو ها استفاده میشود تا استمرار تصرف بیاقی بمانید و منیابع طبیضیی امکیا
تصرف زمینها را نداشته باشد.
بضبارتی دیده شده است شه ببیاری باو یا زمین شواورزی شه انجام میشود شمتر از سطح اقتصادی یا حتیی
اقتصاد مضیوتی ب منطقه و محصول است .به عنوا مثال باو پستهای شه قیرار باشید محصیولی اقتصیادی
تولید شند نباید تولید در هکتار ب شمتر از  122یا  022شیلو پسته باشد .این در صیورتی اسیت شیه دییده
میشود شه شل محصول تولید شدهای مزرعه  02شیلو است و باز ه ب زمین ببیاری میشود تیا سیبز نگیه
داشته شود و از تصرف و مالکیت شواورز خارج نوود .این مساله در مناطق دیگر ایرا رواج دارد .این تصیور
اشتباه است شه در مناطقی شه دارای منابع ببی بیوتری هستند داار این مساله نیستند.
اما اه میزا هزینه تزم است شه این مساله حل شود در اینجا است شه نبود قانونگذاری برجسته میشیود.
یضنی اینکه تاشنو شواورز با شاشتن درخت و سرسبز نگه داشتن بنها سضی در حفظ مالکیت زمین را داشته

است حات میتوا مالکیت بهرهبردار از زمین را بدو مصرف ب برای حفظ زمین پیذیرشت .ایین درصیورتی
ممکن است شه سیاستگذارا بپذیرند شه به طور مثال از  02درصد ب مصرشی تجدیدپیذیر در شویاورزی
شه مضادل  02میلیارد مترمکضب است اگر در  0درصد این مقدار صرشهجویی و شاه

مصرف دیده شود 1/3

میلیارد متر مکضبب  32درصد در نظر بگیری میشود  7/0میلییارد مترمکضیبب  02درصید در نظیر بگییری
میشود  30/0میلیارد مترمکضب میشود .حال با توجه به این اعداد اگر بخواهی  332میلیو متر مکضب ب
را از دریا شیرین و منتقل شنی بی

از  30هزار میلیارد هزینه مییشیود .ایین درحیالی اسیت شیه بیا یی

اصالحیه در قانو درباره جداشرد حفظ مالکیت زمین از بباد نگه داشتن ب به مصیرف ب ایه مقیدار ب
میتوا نگه داشت.
یضنی برای هر متر مکضب ب انتقال ب از دریا  0یورو سرمایهگذاری می شود .بضبیارتی  002میلییو ییورو
برای  332میلیو مترمکضب هزینه میشود .حال اگر قانو را اصالح شنی و ظرشیت نهادی را ایجاد یا اصالح
شنی شه بهرهوری ب براساس استمرار مالکیت زمین اتفاق نیاشتدب بسییار بیویتر از ایین مقیدار مییتیوانی
صرشهجویی شنی یا با زبا دیگر ب تولید شنی  .اگر شقط 0درصد از منابضی شیه در بخی

اسیتمرار حفیظ

مالکیت زمینهای شواورزی مصرف میشود میتوا از این حج بازیاشته نیازی به انتقیال ب از درییا دییده
شود .این درحالی است ببی شه سراومه تمید جامضیه ایرانیی اسیت صیرف حفیظ مالکییت زمیین بیرای
بهرهبردارا شود در حالی شه هیچ گونه منفضت مالی برای بنها جز مالکیت زمین در پی نخواهد داشیت .تزم
است برای درک این مساله ابضاد این موضوع پرداخته شود شه برای حفظ مالکیت زمین در ایرا ایه مقیدار
ب مصرف می شود

