گزارش مشروح ششمین جلسه کنشگران ارتباطی آب
با موضوع
باز تخصیص آب کشاورزی و تعارضهای ناشی از آن

پاییز 89
اندیشکده تدبیر آب ایران

عنوان
مقدمه3..............................................................................................................................................................
بازتخصیص آب کشاورزی و تعارض های ناشی از آن 4......................................................................................
هدف و ضرورت پژوهش4.................................................................................................................................
زمینه مطالعاتی6.................................................................................................................................................
بازتخصیص خاموش آب7..................................................................................................................................
الگوهای بازتخصیص در زاینده رود11................................................................................................................
راهکار مسئله باز تخصیص14.............................................................................................................................

2

 -1مقدمه

ایده شکلدهی بستر گفتوگو و تعامل بین و بیا کنشیررا اتتایا ی

توسی اددیشیکده تیدبنر

بهمنظوت ایجاد همافزایی و همکاتی بن کنشررا اتتاا ی فعیا دت حیوهه
است .اه تشکنل شاکه کنشررا
تسادهای فعا دت حوهه

و میین هیسیت تشیکنل شیده

دو هدف دداا میشود .یکی کسب ا الع اه فضیای تسیادهای و کنشیررا

و تأثنرگذاتی بر دها اه ریق ایجاد چاتچوبی فکری دیوی دت حیوهه

استفاده اه ای کنشررا و شاکه اتتاا ی

و پنشارد اهداف اتتاا ی اددیشکده است کیه

هوشناتساهی و گاهساهی مردم و تصمنمگنرددگا است .اه اهداف اددیشکده تدبنر

ای اسیت کیه بیا ایجیاد

بسترهای اتتاا ی اجاهه دهد که فعاال تسادهای با همدیرر شنا شده و با رح مسیائل حیوهه
گفتوگو بر سر دها و چالشهای پینش توی باردریاتا

و تسیاده بیه

و هیسیتمینطیی دت کشیوت بپرداهدید .همچنین

تأثنرگذاتی بر فر یند سناستگذاتی و تصمنمگنری دت حوهه منابع
مین هیست و

اسیت .دوم

ها برای تأثنرگذاتی بر فضای تسیاده ای و عمیومی کشیوت بیا داد

توایت های تاهه و چاتچوبی تاهه برای اددیشند دتباته مسائل

عنوا کنشررا اتتاا ی

اییرا

اه اهداف اساسی تشکنل شاکهای تیت

بوده است .اهای تو به شناسایی توهدامهدراتا و صاحاا تسیادهی فعیا دت حیوهه

پردابته شد و اه افراد شابص توهدامههای تاثنرگذات مادند اعتماد بارگزاتی ایسینا و مهیر

ا العات همشهری سایت اقتصاد  42بارگزاتی کلودی سایت هیست دالی و بارگزاتی ایردیا دعیوت بعمیل
مده است .جلسات شاکه کنشررا اتتاا ی

ماهاده برگزات می شود و دت هر دشسیت بیه برتسیی موایوعات
اقتصیاد

تساده ای متناسب با اهداف اددیشیکده م ادنید حکمرادیی

و میدیریت منیابع مشیترخ پردابتیه

میشود .پس اه برگیزاتی جلسیات مدیدماتی تشیکنل شیاکه کنشیررا اتتایا ی
دشستهای هماددیشی کنشررا اتتاا ی

حو مواوعات مغفو مادده دت حوهه منابع بی بچربید

و با دعوت اه صاحبدظرا برجسته دت مواوع مربو ه با دراه بدیعی به
کنشررا اتتاا ی

اجمیاع شید کیه

پردابته شود .اولین جلسیه

دت تاتیخ  42فروتدی  89برگزات و تاکنو شش جلسه یی  6میاه برگیزات شیده اسیت.

ششمن جلسه اه سلسله جلسیات کنشیررا اتتایا ی بیا حضیوت پگوهشیررا پگوهشیی بیه موایوع
«باهتخصنص

کشاوتهی و تعاتضهای داشی اه

» ابتصاص داشت .دت ایی دشسیت پگوهشیررا

شرح مختصری اه پگوهش و دتایج بهدست مده تا اتائه داددد و فعاال تسادهای و توهدامهدراتا حاار دت
جلسه دنز با رح پرسشهایی حو مواوع پگوهش به گفتوگو پردابتند .دت ادامه شرح مختصیری اه
ای دشست وتده شده است.

 -1باز تخصیص آب کشاورزی و تعارضهای ناشی از آن
3

جابجایی

منا حدابهداتا گذشته و بهره برداتا جدید دت و پنج دهه گذشته عموماً به صوتت

تدتیجی و بدو

گاهی کامل حدابهداتا و دت فضایی ماهم صیوتت گرفتیه اسیت .اه ایی مسیهله کیه

موجاات تضننع حدوق شمات قابل توجهی اه بهرهبرداتا تا پدید وتده است تیت عنیوا باهتخصینص
باموش

یاد میشود.

دت شرای کنودی کشوت و پس اه چندی دهه تجربه باهتخصنص باموش

صیات کرد دتباته ای

مواوع با مداومتها و مخالفتهایی اه جادب گروههای مختلف مواجه است .اه دجا که امکا تداوم ای
تعدد بهرهبرداتا

شنوه اه باهتخصنصبه دالیلی چو میدودیت و واعنت منابع

مییدودیتهیای

منابع مالی دولت و افزایش داتاایتی بهره برداتا وجود دداتد بنابرای بایید بیه سیاهوکاتهای جدییدی
برای باهتخصنص اددیشند که مشکالت گذشته تا دداشیته باشید .دت ایی تاسیتا اولین گیام تسیمنت
بخشند به باهتخصنص برای امکا بلق توشهای پایداتتر و گذات اه دوته باهتخصنص باموش است.
با دتخ چنن اروتتی اددیشکده تدبنر
کشاوتهی و تعاتضهای داشی اه
است .پگوهشررا ای
اتشد  )MBAاه مرکز

ایرا دت سا  7981پگوهشی تیت عنوا «باه تخصینص
» دت دستوت کات قراتداد که هماکنو ای

رح مذکوت جال منر دظامی (دکترای منابع

رح به اتمام تسنده

) و سروش الای (کاتشناسیی

پگوهشکده شریف هستند.

 -2هدف و ضرورت پژوهش

مسهله کلندی که اروتت ادجام ای پگوهش تا برجسته کرده است ای مواوع است کیه بیا تشید تداایایی
توبهتو هستنم که اه حد انعی منابع بی فراتر تفته است .اهای تو با چالشیی پینش تو هسیتنم «کیه ایی
تدااا تا چروده باید مدیریت کرد؟»دتحالیکه جمعنت شهری دت حا تشد است .دت شرایطی که عدم تعاد
مردم و حتی صنعت تأمن شود؟» .الاته ای مسیائل

بن عراه و تدااا وجود داتد «چروده میتوا دناه

دغدغه توه کشوت هم هست که ساب رح مااحثی چو ادتدا

و شنری کرد

دتیا دنز شده است.

ای تویکرد که وهاتت دنرو برای بودش دستوتالعمل یا بخشدامهای تا صیادت مییکنید و بیه یوت مثیا
قابلبردامهتیزی کشوت تا مشخص میکند و اعالم میکند برای تسند به پایداتی دت منیابع بیی الهم اسیت
منزا مصرف یا برداشت منابع بی به مددات مشخصی تدلنل پندا کند؛ یا ای تویکرد قابلاجیرا اسیت؟ ایی
مسائل اروتت ادجام ای پگوهش تا پرتدگتر میکرد.
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وقتی دتصدد بر مدیم تا به ای مواوع بپرداهیم متوجه شدیم که باید اه مفهوم باه تخصنص که بیه برتسیی
تیشهایتر مسائل میپرداهد شروع کننم .اه همن تو اگر قرات است منزا تداایا بیا منیزا موجیودی منیابع
بمتعاد شود الهم است تغننری دت یک الروی قالی تخ دهد« .تخصنص» به ای معنی است اه ییک سیری
بهرهبردات حدوق مالکنت تا گرفته و به یک سری بهرهبردات دیرر داده شود .دت باه تخصنص بیاهدرری دسیات
به حدوقی است که به بهرهبرداتا جدید و قدیم داده میشود .دشا دهنده ای مسهله اسیت کیه حدیوق
مسهله مهمی دت تخصنص و باه تخصنص منابع بی است .دت ای پگوهش به حدوقی که به بهرهبرداتا تعلق
میگنرد و حکومت بهعنوا متولی مدیریت منابع

وظایفی داتد و اینکه چروده میتوادد ای حدیوق تا بیه

شنوهای که پایدات و عادالده باشد توهیع و تدسنم کنند؟
دت ادبنات پگوهش شاهد شکلهای مختلفی اه باهتخصنص بودیم که دت اینجا به یک دوع دستهبنیدی اشیاته
میکننم .باهتخصنص داو لااده و غنر داو لااده .داو لااده به ای مفهیوم کیه جامعیهای کیه بهیرهبیردات
هستند و حدوقی دسات به

داتدد با تاایت حضوت و دبالت بیود جابجیایی

تا ادجیام مییدهنید دت

حالت غنر داو لااده گویا مجموعهای جدا یا حاکم بر جامعه اسیت کیه بیدو دظرسینجی و تایایت جامعیه
بهرهبردات صالحنت ای امر تا به بود میدهد تا باهدرری دت تخصنص

ادجام دهد.

ای دستهبندی دشا میدهد که وقتی به شرای کشوتما دظر میکننم متوجه شکلهای باه تخصنصهیای
مختلفی میشویم .دت ای پگوهش به مطالعه موتدی کشوتهای مختلف دنز پردابتهایم که دشیا داده اسیت
کشوتهای دیرر هم مادند ما چالشهایی داتدد حتی بعضی مواقع چالش باه تخصنص دها پرتدیگتیر هسیت؛
مادند هند یا مکزیک.
مفاهنم مختلف دت باهتخصنص بنادرر ای مسهله است که دت ددنا گویا شیاهد پدییدهای هسیتنم کیه بخیش
کشاوتهی بهعنوا مصرفکننده اصلی

متهم به هدت داد

میشود و اهای تو باعث شیده بخیشهیای

دیرری مادند صنعت و شر اولویت پندا کردهادد و حکومتها سیعی کننید هیر یوت شیده

تا اه بخیش

کشاوتهی برنردد و به بخشهای دیرر تخصنص دهند .وقتی دت ادبنات تیدنیق عمنیقتیر مییشیویم شیاهد
هستنم که چددت بهصوتت تند و تنز حدوق جامعه کشاوتها دت باهتخصینص منیابع

تضیعنف و تخرییب

میشود و ساب شده است که بخش کشاوتهی یک منطده به لیاظ اقتصادی و شرای اجتماعی بشدت افیت
کند .ای مسهلهنتنجه باهتخصنصهایی است که یک رفه اه سمت دولتها برای تأمن

شیر و صینایع

اتفاق افتاده است.
بخش دیرر پگوهش مربوط به تیلنل و برتسی بر توی اسناد و مداتخ سناستی کشوت است کیه موایوعات
حدوق مالکنت حدوق بهرهبرداتی اولویتدهی مصاتف تااد حدوق
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تا شیامل مییشیود کیه بنشیتر دت

ادبنات توهمره تساده و باتج تساده شننده میشود .همچنن مواوع باهات
ادبنات مرتا به

حوهه قوادن

موتد توجه و برتسی قراتگرفته است.

بر اساس مروتی که بر توی اسناد سناستگذاتی دت حوهه
تخصنص

اه جمله مواتدی بودهادد که دت

صوتت گرفته شد متوجه اقیداماتی دت حیوهه

دت کشوت شدهایم .اه جمله با توجه به اینکه دولت مالکنت

تا به عهده گرفته است دت تالش

است تا بهصوتت متمرکز دت موتد تخصنص و باهتخصنص تصمنم برنرد .دت قادو توهیع عادالده
و دت ماده  47تخصنص

که مالکنت

میاده 7

تا مطرح میکند .ماهنت اصلی ای دو ماده به ای مسهله اشیاته

داتد که ادیصات کاملی به دولت و وهاتت دنرو دت موتد تصمنمگنری دت موتد میدیریت منیابع

داده شیده

است.
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چند موتد مطالعاتی دت ای پگوهش ادجامشده اسیت .اه جملیه برتسیی باصیلی بیر مسیهله باهتخصینص دت
میدوده حوهه دتیاچه اتومنه دت سد حس لو صوتت گرفتیه اسیت کیه باهتخصینص

بیهدیوعی اه بخیش

کشاوتهی به دتیاچه اتومنه اتفاق افتاده است.دت ای مطالعه به برتسی «پنشرا هیای ایی مسیهله چنسیت؟
چروده شکلگرفته است؟ و چه اتفاقی دت حا تخ داد برای جامعه است؟» دت ای حواه پردابتهایم.
موتد مطالعاتی دیرر قریه العر واقع دت استا کرما بوده است .دت ای منطده مسهله ای بود که اه چندی
سا پنش منابع بی دشت قریۀ العر تا «تهتو» و دشت تا ممنوعه اعالم کرده بوددید تیا منایع تیأمن
شر کرما تا فراهم کنند .دت ای مطالعه هم پنشرا های ای
ای

رح و توایتهایی که دت جهت توجنه ادجام

رح ادجامشده است موتدبرتسی قراتگرفته است.

دشت تفسنجا بهعنوا یکی اه تجربنات فعلی کشوت دت همننه تاهادداهی باهات
ماادله
ای

است که به شکل اقتصادی

بهصوتت غنرتسمی دت حا اتفاق افتاد است که به برتسی و مطالعه پنامدها و بینم و امنیدهای

رح دنز پردابتهایم.

بعد اه تیلنل حکمرادی دت دظام باهتخصنص و تخصنص

که دت قالب دستراههای مختلف ادجامشده اسیت

تیلنل دهایی اتائهشده حاکی اه

است که به صوتت داگزیر باید به سمت باهتخصنص حرکت کننم .چراکیه

حداقل توشهایی که برای تأمن

تا اال وجود داشته و باعث شده بیود کیه باهتخصینص کمردیگ شیود

کمکم دت حا اه دست داد ددش بود است و دیرر منابع بی وجود دداتدد .فناوتیهای موجود هیم همننیه
تأمن منابع

متناسب با تودد تشد تدااا تا دداتدد.
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مسهله باه تخصنص جزو اصلیتری مااحثی است که باید مدیریت
فکر کند .اینکه حدوق

کشوت به چالشهای جدی ای مواوع

شفاف دنست به دلنل است که باهتخصنصی کیه وهاتت دنیرو ادیصیاتاً ادجیام داده

است دچات پنچندگی حدوق بهرهبرداتا شده است و کسی کیه اه

برداشیت مییکنید دمییدادید کیه اه

حدابهی بی که قاالً متعلق به کسی دیرر بوده استفاده میکند .به عااتتی دت حدوق بهرهبرداتا دستکاتی
ادجام شده است.
تمامی ای مسائل چالشهایی هستند که دت ای پگوهش به

پردابتهشده است.

 -4بازتخصیص خاموش آب

دت اینجا ما به برتسی مفهومی اه باهتخصنص پردابتهایم که چرودری شکلگنری و عوامیل ایجیاد

میوتد

برتسی قراتگرفته است .ای دوتهای که ما ی کردهایم تا میتوادنم تیت عنوا باهتخصنص باموش بدادنم.
باهتخصنص باموش به ای مفهوم که بیدو حضیوت و ا یالع جامعیه و دغدغیههیای اقشیات مختلیف میردم
تصمنمگنری با ادیصات دت حا تخ داد است و حدوق بهرهبرداتا باهم قا ى میشود .همیادی هیم کیه بیه
تدااا اجاههی تشد میدهنم و اه

جلوگنری دمییشیود دابود گیاه دت حیا ادجیام باهتخصینص بیاموش

هستنم .دت باهتخصنص باموش شاید کلندیتری مسهله جابجایی حدوق بهرهبرداتا است کیه بایید بیر
تمرکز داشت.
عالوه بر اینکه مسهله حدوق

مسهله جدی دت باهتخصنص میسو میشود که با چالش جدی که پنش

توست به ای معنی که مجموعهای که تا اآل دتحالیکه تصمنمگنری بوده و باهتخصنص باموش تا ادجام
میداده است الهم است که پاسخرویی دت مدابل ای اقدامات داشته باشد.
دظام بهرهبرداتی

ما دت  17سا گذشته به صوتت سنتی و دت هر منطده متناسب با دیوع منیابع موجیود

بوده است .ای مواوع ساب شده است که عرفی دت بهرهبرداتی اه

هیرهمننیی شیکل برنیرد کیه عمیدتاً

متکی به قنات و چاههای سطیی کمعمق بوده است؛ که دت موتد هرکدام مکادنسیم اجتمیاعی بیاص بیود
وجود داشته است که

چطوت موتد استفاده قرات برنرد .برای مثا دت

دظام بهرهبرداتی قاعدهی حیریم

مطرح بوده است که مشخص میکرد چه الزامات و اصو وجود داتد که هرکسی به حریم قنات تجاوه دکنید.
برای تودبادهها و دهرها هم همن گوده بوده است و قواعدی تنظنم میشده است که هرکس بیه چیه شیکلی
میتوادد استفاده کند .دمودهی باته تا دت هایندهتود میبنننم .دت ای تودباده دت ییک بیاههی  47کنلیومتری
مشخص میشود که هریک اه بهرهبرداتا به چه شکل میتوادند اه
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تودباده استفاده کنند.

اما ویگگیای که دوته کنودی داتد ای است که بهرهبرداتی اه
فنّاوتی که برای استیصا ای
اه

با میدودیتهیای جیدی توبیهتو هسیت و

است دت همن حد و حدود میتوادد به منابع

دسترسی داشته باشد و

برداشت کند .اه همادی که جمعنت افزایش پندا کرده و فنّاوتیهای مربوط به حوهه کشاوتهی متییو

شده است مثالً با وتود تراکتوت و تجهنزات جدید کشاوتهی میتوادنم سطح گستردهتری تا بیه هییر کشیت
مادنید پمپیاا اه

باریم که اگر ای فنّاوتیها به همراه بهرهبرداتی اه

هیرهمننیی و سیطیی و سیابت

سدها باشد شکل مسهله کامالً عوض میشود.
هجیوم باردید و برداشیت بنشیتری داشیته

جامعه ای ابتنات و قدتت تا پندا میکند که به سمت منیابع

باشند .دت ای دوته شاهد غیاه تنظینم قیوادننی اه سیوی دولیت هسیتنم کیه دظیاتت و میدیریت بنشیتر و
متمرکزتری بر بهرهبرداتی اه
اه

هما است که منابع

داشته باشد.
ملی میشودد تخصنص شروع میشود و دولت میتوادد دظاتت و تصمنمگنری

داشته باشد چه کسی میتوادد مصرفکننده جدید
دت موتد

باشد.

های هیرهمننی قوادننی تیت عنوا حفاظت اه

های هیرهمننی و قادو

و دیوه ملی شید

اه دهه  27ادجام شد که دت ای قادو به وت مشخص صدوت پرواده اه سمت دولت مطرح میشود و دولت ای
اجاهه تا پندا میکند که مشخص کند چه کسی میتوادد اه
دت ای هما بهرهبرداتی اه

استفاده کند.

هیرهمننی عمدتاً با سرمایهگذاتی بخش بصوصی ادجام میشیود .بیه عایاتتی

مردم میتوادند با هزینهی بود چاه یا قناتی حفر کنند و به برداشت اه
ددشی که به دولت داده میشود تخصنص دهندهی

های هیرهمننی بپرداهدید .بنیابرای

است و جامعهی متداایی بیرای بهیرهبیرداتی اه

سرمایهگذاتی میکنند .ولی اه ای هما به بعد بهرهبرداتی به توشهای سینتی امکیا پیذیر دنسیت .شیکل
بهرهبرداتی اه منابع اه ای دوته به بعد بنشتر تأکند بر سابت سد است.
برای همن های کشاوتهی دت هما دهه  27مالکنتهای مختلفی وجود داشت مادنید بیرده میالکی عمیده
مالکی و بالصِ .به وت مثا دت موتد هایندهتود بخشی اه همن ها با ای تنیوع میالکنتی هسیتند و دت اغلیب
منا ق کشوت مالکنت

متناسب با مالکنت همن تعریف شده است .شاید ای سؤا پنش ید که ییا ایی

مسهله ساب دمیشد تا مالک مددات بی تا که دت ابتناتش هست بهبوبی حفظ کند؟" به عااتتی پاییداتی
منابع

برای مالک اهمنت داشت .دتحالیکه دت موتد

هیرهمننی به دلنل گستردگی پهناوت

تا حدود

هیادی شفاف دنست بی که دت حا استیصا است متعلق به چه کسی بوده است؟ ای موایوع بیهصیوتت
جدی دناهمند وتود دولت است و دولت با اعالم ممنوعه شد دشتهایی که تراه
است و با صدوت پرواده دبالت بود تا اعما میکند؛ اما دت موتد
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دت حیا پیاین تفیت

سطیی تا حوالی دهه  97ایی موایوع

مغفو مادده بود و با توجه به اینکه بود مردم هم ددشی دت استیصا
با احداث سد جدید و با استیصا اه منابع بی و تخصنص

دداتدد برای دولت جذا است که

ها به مصاتف دیرر بپرداهد.

سوا دیرر ای است که یا مالکنت بصوصی مسهله اصلی بوده است یا بنر؟ یا دولت دااید مالکنیت

تا

عمومی میکرد؟ ای ها سواالتی هستند که مطرح میشودد و دتعن حا دمیتیوا پاسیخی بیرای ایی گودیه
سؤاالت یافت .چراکه جامعهی  27- 27سا پنش با جامعه کنودی به لیاظ جمعنت الروی هیستی میردم و
مواتد دیرر تفاوت هیادی است .هما

وت که دت باقی کشوتها ایی گیذات اه مالکنیت بصوصیی بیه عمیومی

تخداده است داچات به پذیرش ای اتفاق بودهایم.
که احداث میشود و برداشتی که اه
مردم اه

هیرهمننی دناه به تخصصی داتد که مشخص کند چاهی

صوتت میگنرد دت بلندمدت چه پنامدهایی تا دت پی داتد که عمیوم

ممک است ا الع دداشته باشند .هما

ساب شده است که مثالً دت فال دشت تراه

وت که دیدهایم مجوههایی که دت دهه  27تخصنص داده

دچات افت شود و ای دکتیه تأکنیدی بیر وتود دولیت اسیت.

همچ بهعنوا یک مناع مشترخ ای مفهوم تا به ذه بهرهبردات متاادت میکند که م مالک چیاه دنسیتم
پس میتوادم با احداث چاه مالکنت تا به عهده برنرم .ای امر ارت به جامعه و دفع شخصی تا دت پی داتد و با
توجه به گسترهاش دمیتوا ادتظات همکاتی جمعی داشت که حفاظت و دظاتت بر برداشتها تیدق پذیرد.
سا  94دظام تخصنص دت موتد

های سطیی به وتجدی واتد میدیریت

سیطیی شید و وهاتت دنیرو

حریصاده به احداث سدها بر توی تودبادهها پردابت و با احداث ای سدها تداااهایی دت سطح جامعه بیرای
ایجاد شد که ساب بروه چالشی برای کشوت شد .برای دموده به وتجدی دت حوهه هایندهتود و سیفندتود
دت حا باتگذاتی تداااهایی بنش اه منابع
مدیریت

موجود هستنم؛ بنیابرای ادبنیات تخصینص بیه وتجیدی دت

وهاتت دنرو واتد شد و ساهوکاتهایی تعریف کرددد .به عااتتی بر اساس پرواههایی چو سید ییا

شاکههای بناتی و ادواع برداشتهای دیرر مادند پمپاا برتسی اولنه کاتشناسی صوتت گرفتیه و مجوههیایی
برای تخصنص
پنامدهای
منابع

صادت کرددد .ای مجوههای تخصنص دت سا های بعد بهتوهتر و کاملتر شد .امیا یکیی اه

ای بود که دولت

تا ادفا دادسته و با دت ابتنات داشت

میتوادد تصمنم برنرد کیه ایی

به دناههای مختلف چروده ابتصاص پندا کند .به وتیکه منابع بی که دتگذشته مالکی دداشتهادد

تا به مصاتف جدید تخصنص دهند .ولی واقعنت ای است که دت بسناتی اه منا ق کشوت و بسناتی حوهههیا
اه برتسی اسناد تاتیخی و عرفی و حدوقی قال با ای مواوع مواجه شیدیم کیه منیابع بیی جدییدی بیرای
تخصنص وجود دداشته است.
بعد اه احداث سد هایندهتود و شاکههای بناتی جدید دت سا های  29 - 24هر دچه اه منابع که موجود بود
تا به مصاتف مختلف ابتصاص دادهاییم .بیه یوتیکیه دت سیا  24منیزا مصیاتف اه منیزا وتودیهیای
تودبادهی هایندهتود بنشتر بوده است؛ بنابرای ما اه ای دوته واتد باهتخصنص شدیم .باهتخصنصی که بنشتر
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اه کشاوتهی به مصاتف دیرر صوتت گرفت .اما باهتخصنصهایی که اه مین هیست صوتت میگنیرد موایوع
مهمی است که دت حوهه هایندهتود اه تاال گاوبودی حوهه اتومنه برای دتیاچه اتومنه و دت کل کشوت برای
بخوا های کشوت و همن

وت بدنه تاال ها دت حا اتفاق افتاد اسیت و کمتیر بیه

پردابتیه مییشیود؛

بنابرای اه ای دوته به بعد هرگوده باتگذاتی جدیدی که دت تودباده هایندهتود ادجامشده دتواقع بهمثابه ای
امر است که سهم کسی دیرر که دت حا بهرهبرداتی بیوده گرفتیهشیده و بیه ییک مصیرفکننیدهی جدیید
دادهشده است( .سهم تاال

مین هیست کشاوتهی و حدابه داتا قدیمی)

اگرچه تالش شده است دت ی سا های بعد که با ادتدا

جدید شکافی که بن منابع موجود و تداایا تا

کم یا جارا کنند ولی دتواقع تشد مصرف اه مددات وتودیهای هر حوهه بنلی بنشتر بوده است .چیه تشید
مصرفی که غنرتسمی بود جامعه و چه مصاتف دت پرواههایی که دولت هم دت بخش شر و صینعت و هیم
دت بخش کشاوتهی بنش اه مددات منابع موجود تعریف کرده است.
دت دهههای  67و  17شاکههای بناتی جدیدی دت استا اصفها و چهاتمیا بختنیاتی احیداث شید کیه
ساب افزایش تدااا تا دت عن داود منابع برای تأمن افزایش داد .سرمایهگذاتی که برای احداث شاکههیای
بناتی دت حدود بنست سا پنش صوتت گرفته است دوعی تخصنص اه بودجه کشوت و منابع بی دنز هست.
دت بربی اه ای شاکهها دو سه بات بنشتر وتودی دداشته است و ای حجم اه هزینیه بیرای ایی مدیدات کیم
منطدی دنست.
دت هایندهتود چند پیرواه ادتدیا

وجیود داتد .پیرواه ادتدیا

بهرهبرداتی میشود .ای پرواه بربالف عمده پرواههای بزتگ منابع

او کوهردیگ  7اسیت دت سیا 7994
کشوت که دت یک قیر ابنیر اتفیاق

افتاده است با سرمایهگذاتی کشاوتها اصفهادی اجرا شده است .به همن دلنل دت تصویب
مالکنت ای

مدرت شید کیه

به حدابه داتا اصفهادی تعلقگرفته شود .بعد اه اددال پرواه کوهردگ  4است کیه دت دهیه

شصت اجرا میشود .پرواه چشمه لنرا و بندگا دت سا های  97و  87احداث میشودد که حیدود  747و
 12منلنو مترمکعب

جدید به هایندهتود واتد میکنند با اجرای تمامی ای پرواههای حدود  7منلناتد و

 284منلنو مترمکعب وتودیهای هایندهتود بوده است؛ که اه ای منیزا تودیل کوهردیگ او و هاینیدهتود
انعی به  7منلناتد و  799منلنو مترمکعب میتسد مالکنت ای منابع دتگرو حدابه داتا هست و منابعی
جدیدی که واتد میشود که حدود  992منلنو مترمکعب منابعی است که دت ابتنات دولت مییتوادید قیرات
برنرد و دولت ای مددات منابع بی که دت ابتنات داشته میتوادست به مصاتف دیرر تخصنص دهد .امیا ایی
دتحالی است که حدود  7منلناتد  816منلنو مترمکعب تخصنص دادهشده است.
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دت تصویبدامه کوهردگ او گفتهشده است که تودل کوهردگ و هاینیدهتود انعیی دت ابتنیات حدابیه داتا
است و قادو

و دیوه ملی شد ای ماده تا میپذیرد که هرحدابهی وجود داشته به تسیمنت شینابته و

پذیرفته شود؛ اما اه سا  7921به بعد چندی دسته مصرف به حوهه هایندهتود ااافه میکنند .یکی شیاکه
بناتی بشات و دکو باد است .ای شاکهها دت اتاای حدابهدات احداث شیدهادید ولیی ایی شیاکههیا مصیاتف
جدیدی دت هما میدوده برای بهرهبرداتا ایجاد میکنند .به دلنل میدودیتهیایی کیه دتگذشیته وجیود
داشته است افرادی که دت میدوده دکو باد و بشات هددگی میکرددد دمییتوادسیتند بیه منیزا دلخیواه
مصرف کنند .اما همادی که مددات

هیاد با ا مننا باال دت ابتنات

همن های کشاوتهی و حذف یشگذاتی میشود و میصوالت

ها قرات داده شد که منجیر بیه توسیعه

بر قابلنت کشت پندا میکننید .دت ادبنیات

تسمی که دت وهاتت دنرو استفاده میشود به ای دوع مصرفکنندهها "سهم بهدات " گفته مییشیود .اه ایی
هایندهتود ااافه میشود .بعد اه اددال اتاای بایر به هیر

ریق حدود  677منلنو مترمکعب به مصاتف

کشت میتودد و مصرفکننده جدید ااافه میشود .بعداه

چهات شاکه بناتی دیرری تیت عنیوا بربیات

مهنات و جرقویه و یک شاکه دت شرق حوهه دت اتاای حدابه داتا دت منطدیه وتهدیه تییت عنیوا تودشیت
احداث میشود .دت همن منطده تودشت هم دت دهه  17شاهد توسعه اتاای بایر هستنم  .بعد اه
شهری و شر است .دت اصفها مصرف
منلنو مترمکعب میتسد و بخشی اه

تأمن

شهری اه  97منلنو مترمکعب دت دهه  27به بنش اه 277

شر برای شهرهایی مادند کاشا

اتدسیتا و دیائن دت بیاتج اه

حوهه تامن می شود و موتدی دیرر که پر اه مناقشه بوده مادند ب لوله ادتدا

برای یزد.

 -5الگوهای باز تخصیص در زایندهرود

الروی او باه تخصنص اه پاین دست حواه بریز به باالدست
حواه مددات

است که با افیزایش مصیاتف دت باالدسیت

کمتری به پاین دست تعلق میگنرد و کشاوتهادی که دت پاین دست هستند به وت مشخص

دت اتاای تودشت و بشات

کافی دت ابتنات دداتدد .تنها دت مواتدی که باتددگی هیاد باشد به ایی منیا ق

میتسد .دت عوض باالدست کشاوتهی چه به شکل سرمایهگذاتی دولتی (که عمدتاً دت استا چهاتمییا
و بختناتی و تا حدودی استا اصفها ) و چه به شکل پمپااهایی که بهصوتت مستدنم ادجام میشود .توسعه
یافته است .موتد دیرری که کمتر به
جا اصفها شاهد

اشاته میشود برداشتهای غنرتسمی است که دت هیرحواه پالس

بودهایم که دت  2دهه ابنر فعالنتهای کشاوتهی افزایش یافته اسیت؛ بنیابرای ییک

شنوه باهتخصنص اه پاین دست به باالدست است و کسادی که بنشتر متضرت شدهادید میین هیسیت تیاال
گاوبودی کشاوتها میدوده شرق اصفها هستند.
سد چم سما که سد مخزدی دنست به ای دلنل احداثشده که بی که دت مییدوده تصیفنهبادیه ییزد و
اصفها قرات داتد تا برای وتود به تصفنهباده تنظنم کند .با توجه به اینکه
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برای شیر بایید همنشیه دت

جریا باشد دت میدوده سد هایندهتود تا سد چم سما دت تمام سا جریا دائمی
دت ای میدوده امکا برداشت و دسترسی به

وجود داتد .بنابرای

تسهنل شده است و پمپاا اه تودباده برای باغیات دت ایی

میدوده صوتت میگنرد که الاته عمدتاً دت استا چهاتمیا بختناتی و قسمتی دت اصفها است.
موتد دیرری دت باالدست سد هایندهتود است که هر دو استا دتگنر هستند و توسعه کشیاوتهی دت اسیتا
چهاتمیا بختناتی بنلی چشمرنر دنست اما دت حوهه استا اصفها بهوفوت دیده مییشیود؛ بنیابرای ییک
شنوه باهتخصنص اه پاین دست به باالدست است که دت دتجه او مین هیست و تاال گیاوبودی و بعید اه
کشاوتها میدوده شرق اصفها متضرت شدهادد و باالدست اه ای باه تخصنص دفع برددد.
شکل دوم باه تخصنص باهتخصنص اه مصاتف سینتی و قیدیمی حیوهه هاینیدهتود و حدابیهداتا قیدیم بیه
مصاتفی که دولت تعهد کرده است .ای باهتخصنصها دت همه بخشهای شر

صینعت و کشیاوتهی وجیود

داتد .همنشه اولویت به بخش شر و صنعت است که ای تمایز دت سا های بشک بهصوتت جدی دماییا
میشود .بخش شر و صنعت منابع بی موتددناهشا تا استفاده میکند و منابع بی بیاقیمادیده بیه بخیش
کشاوتهی میتسد و دتدهایت بی که اه تمام ای مصاتف باقی میمادد بیه تیاال گیاوبودی ابتصیاص پنیدا
میکند .بنابرای اگرچه که بخش کشاوتهی به لیاظ دتصدی بنشیتری مصیرف منیابع
منادرن چندی ساله به بود ابتصاص داده است اما مصرفکننده

هاینیدهتود تا دت

باقیمادده اه دو بخش شر و صنعت

دت حوهه هایندهتود است.
حا ای سوا مطرح است که " یا الروی کشت استا اصیفها تیأثنری دت دیوع مصیرف

دت کشیاوتهی

داشته است؟"
دت موتد الروی کشت سؤاالت مختلفی مطرح میشود اما باید بنا کرد که میا الریوی کشیت دیداتیم یعنیی
ساهوکاتی تیت عنوا الروی کشت وجود دداتد که جهاد کشاوتهی بتوادد تعنن کند چه چنزی باید کشیت
بشود؟ یا اصالً یا چنن امری امکا پذیر است که جهاد کشاوتهی بروید دت ای منطده چیه میصیولی بایید
کشت شود؟ یا ابزاتی دت ابتنات دولت و جهاد کشاوتهی وجود داتد که بخواهد ای مسهله تو اعمیا کنید؟
جوا قطعاً ده هست.
دکتهی مهم و جدی دت موتد

کشوت و مسهله هایندهتود ای هست که بنشیتر مواقیع حیرفهیایی کیه دت

سطح عمومی هده میشود داشی اه صیاتهای عمدتاً افراد متولی و مسهولن است حرفهای دقندی دنست
و مردم

ها تا باهگو میکنند.

12

الروی سوم و مواوعی که کمتر دت موتد هاینده تود صیات میشود موایوع
سا های  92تا  82دت یک دوته ی  8ساله منزا

هیرهمننیی اسیت .میا یی

بدهی چاه ها و قنات هایما اه دزدیک  2منلناتد مترمکعب

به حدود  4.9منلناتد مترمکعب تسنده یعنی حدود  7677منلنو مترمکعب منزا

بدهی چاه ها و قنات هیا

کاهش پندا کرده است .به با ر اینکه ما بنشتر اه ظرفنت بخوا تدااا داشتهایم و دیرر اال

بی دت بخوا

باقی دمادده است .حتی منابعی که اه گذشته بوده دنز ته کشندهادد و دت حا حاار ما  7.6منلناتد مترمکعب
کمتر امکا برداشت اه
ادتدا

هیرهمننی داتیم حاال ای عدد تا مدایسه کننم با منزا

وتد هایندهتود و همیهی

هایی که صوتت گرفته است.

ما دت سا  96-91بشک سالی بنلی شدید دت هاینده تود و دت سا گذشته  86-81هم ییک بشیک سیالی
دیرر داشتهایم .دت  96-91مسائلی پنش مد ولی هنچوقت با مسهلهی بیرادی امننتی و تنشهای بنلی هیاد
برای شر و حتی صنعت مواجه دشده ایم .چراکه دت
کماود

تودباده تو جارا کند؛ اما ای

هما

هیرهمننی موجود ای قابلنت تا داشیت تیا

هیرهمننی دیرر ته کشنده است و کمتر دت موتد

هایندهتود صیات به منا می ید .الاته قصد بر ای دنست که گفته شود برداشت

دت مسائل

اه باالدست هاینیدهتود

یا احداث فوالد مااتکه و یا بزتگ شد شهر مسهله اصلی هاینده هست یا دنست .هرکدام اه ای مواتد جزئی
اه مسهله هاینده تود هستند و مجموعه ی همه ی ای ها باعث شده که واعنت هاینده تود امروه ای

وت باشید.

ولی دتست دنست که تنها بر توی بخشی اه مسهله تمرکز کننم و اه سایر جناهها غافل شویم؛ اما باید اذعا
کنم که صد دت صد مخالف توسعهی کشاوتهی دت باالدست هاینیدهتود و دت واقیع توسیعه باغیات و پمپیاا اه
هایندهتود برای تأمن

ای باغات هستم ولی مجموع بی که دت ای دو استا دت حا بهرهبرداتی اسیت

دت مدابل ای منزا

هیرهمننی که اه دست دادهایم عددی بسنات داچنز بشمات می ید .دت واقع با ای دریاه

که دت استا اصفها اه دهه  27تاه اشتااهی تفتهایم و شروع به احداث شاکههای بنیاتی کیردهاییم و ایی
تودد تا حتی به اشتااه همچنا ادامه دادیم.
باهتخصنص باموشی که اه مین هیست و اه کشاوتهی پاین دست دت حا اتفاق افتاد اسیت چرودیه قیرات
هست که دت اهای جارا بساتت واتد مده تایایت بهیرهبیرداتا قیدیمی جلیب شیود؟ اگیر کشیاوتهی دت
پاین دست دیرر دمیتوادد الروی توسعه منطدهای باشد به وت مثا

یا دت منطده وتهده به ای امر فکر شده

است که چه اقتصادی قرات هست جایرزی اقتصاد قالی باشد تا حنات اجتماعی

جامعه حفظ شود؟

دت سرچشمهی هایندهتود باتش متوس حدود  7277منلیمتر داتیم که اه اکثر شهرهای شمالی هیم بیاتش
بنشتری هست و دت شرق مثالً به حدود  67-17منلیمتر میتسد باههای کیه ایی دو تیا مییدوده تا اه هیم
میکند سد هایندهتود است یعنی دت پاین دست سد هایندهتود باتش بنلیی کیم و جرییا هیای وتودی بیه
تودباده بنلی میدود است.
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دموده دیرر دشت قریهالعر است .قریه العر دشتی است که دت باالدسیت اسیتا کرمیا اسیت و قابلنیت
تأمن

برای شهر کرما تا داتد .به دلنل اینکه باالدست حوهه و ابتدای دامنه کوههیایی کیه منیابع بیی

بوبی تا برای ای میدوده تأمن کردهادد قرات داتد.
دت دهه  67دولت ساهوکاتی تا دت قادو توهیع عادالده تعریف کرد که میتوا دشتی تا که افت جیدی تیراه
و یا به دلنل رحهایی که دت ینده ادجام میشود امکا افت دت

است اعالم ممنوعنیت کیرد .دشیت

قریه العر جزو دشتهایی بوده که دت  9دهه پنش ممنوع اعالمشده بوده اما به دلنل اینکه شیرای دسیاتاً
وبنمی دداشته است و قرات بوده است بی برای توسعه شهر کرما تهتو شده باشد .همادی که ای موایوع تا
اه جناهی اجتماعی باهتخصنص

دراه میکنند متوجه میشوید تعداد بسنات هیادی چاه دت دهیه  17حفیر

شدهادد و مجموعهای که مسهولنت تأمن
کرده و بنشتری

تا داتد با هما ساهوکات دولتی بهتیری منطدیه دشیت تا تهتو

هایی که اه کوهها جاتی میشود پنش اه واتد به سفره

هیرهمننی دشت تا دت ابتنیات

داتد و استفاده میکنند .مدداتی پاین تر اه ای میدوده که بهرهبرداتی برای چاههیای شیر شیهر کرمیا
ادجام میشود .اه ای تو الهم است اه دید اجتماعی به ای مسهله دراه کیرد کیه چیه اتفیاقی دتدتنجیه ایی
برداشتها برای توستاینا منطده پاین دست میافتد؟ جالب است اق گزاتشهای وهاتت دنرو همیادی کیه
بهرهبرداتی اه دشت غاه شده بوده با شروع افت تراه دشت قریه العر مصادف بوده است .حا الهم است دت
ای موقعنت کنشرری جامعه تا دت مدابل ای مسائل اتهیابی کرد .دتیایج برتسیی میا دشیا داده اسیت کیه
عدهای اه مردم دت صوتت واکنش دشا داد به مسهله اه سوی دولت سرکو و یا عدهای سکوت کرده بوددد
و حتی عدهای مطلع دشده بوددد .ادیصات باعث شده است که دتگذت هما جامعه اه توجه به ای مسیائل دوت
شود .به وتیکه حتی جامعه بود تا میق دمیدادد که دت ای تدسنم منابع انعی کشوت وتود پندا کنید و
حتی دت بسناتی مواقع مطلع دمیشود که به مطالاه گری بپرداهد.
 -6راهکار مسئله باز تخصیص

دت مداله تهنه شده دشا دادهشده است که مسهله باهتخصنص امری غنرقابلچشمپوشی است و چندی دهه
هست که دتگنر مسهله باه تخصنص هستنم .الهم است که مسنر دظام تخصنص اصالح شود .تاهکیات دومیی
وجود دداتد .الهم است دچه تیت عنوا باه تخصنص دت حا تخ داد است تا بپذیریم و با شناسایی جوادب
میتوادد قدمی دت پنشارد ساماددهی ای تویکرد باشد.
با توجه به تودد کلی توسعه دو مسهله جدی پنش توی ینده است :یکی مسهله مین هیست و دیرری تااد
توسعهای یندهی کشوت است .اهای تو به تفکنک ای دو دوع باه تخصنص یکی هیستمینطی و دیرری برای
توسعهی تاادلی پردابتهایم .مسهله مین هیست مدعی دداتد و دت حا حاار فد دولت است که میتوادید
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دت جایراه مدعی مین هیست قرات برنرد .ممک است دت ینده جامعه متشکل شود و بتوادد بهعنوا بخیش
غنردولتی دت جایراهی قرات گنرد که مدعی حفاظت اه مین هیست باشد و به ای مواوعات توجه کند .امیا
چالشی که پنش توی مین هیست است ای است که جامعه کنشرر و مطالاهگر دنست که بخواهد مواوع تا
به سمت توسعه تاادلی سوق دهد و یا اینکه دداا گفتوگو باشد .دت وهلهی او باید سابتاتهایی که پینش
توی ای مسهله است دیده شود .به وت مثا تمام صیاتهایی که دت ای دشسیت صیوتت گرفتیه اسیت دت
ادبنات تخصنص وجود باتجی دداتد .مسهله ای گوده باهدمایی شده است که منیابع همچیو ظرفیی بیوده و
حاال بر اثر تدسنم شد دت حا به اتمام تسند هستند .ای دتحالی است که مسیهله اصیلی بیر ایی دکتیه
اشاته داتد که تمام توستاها و کشاوتهیهایی که تخلنه شددد به دلنل سو مدیریتی است که دولت ادجام داده
تا به عهده داشته است .همادطوتکه دت قادو توهیع عادالده ماده

است .دتحالیکه وظنفه حفاظت اه منابع

 47اشاته میکند دولت و وهاتت دنرو منیصراً قدتت تصمنمگنری دت موتد مدیریت منابع
 22دنز اذعا میکند اگر بهرهبردات دت صوتت باهتخصنص

تا داتد دت ماده

دچات ارت شیود بایید بسیاتت جایرا شیود.

مسهله ای است که تمامی ای چالشها  97تا  27سا است که بر تویهم ادااشتهشده و شکلهای مختلفی
اه ای مسهله دت منا ق مختلف دیده میشود که باید حل شود .الهم اسیت اه رفیی بیه جنایه فرهنریی و
تااد اتتاا ی با جامعه دت بصوص مسهله

پردابته شود تا جامعیه کنشیرری و مطالایهگیریهیایش تا

داشته باشد.
مواوع ای است بخش اصلی مصرف

دت کل ددنا دت بخش کشاوتهی است ولی اینکه بی برای صنعت یا

شر منتدل شود معموالً تأثنرات مواعی دت پاین دست حوههها داتد دیرر اینکه دمیتیوا اه تودید توسیعه
چشمپوشی کرد .شکل اقتصاد دت ایرا و دت همه جای ددنا به فرابوت ای توسعه عوض میشود و دمییتیوا
گفت صنعت یا کشاوتهی دااشد؛ اما همادی که گفته میشود تدااای جدیدی دت بخش صنعت و بخش شر
دااید به وجود بناید حرفهایی هست که واقعنت دداتد چراکه با تشد جمعنت تداایا دنیز افیزایش میییابید
بهجای دپذیرفت به ای واقعنتها پنشنهاد ای است جابهجیایی

عادالدیه صیوتت برنیرد .قیادودی تییت

عنوا تثانت اتاای هتاعی بر ای مواوع اشاته داتد که اتاای هتاعی دااید بیه کیاتبری دیریری تغننیر داده
شودد و بر همن اساس باهتخصنص غنرقادودی است و دااید ادجام شود .دتحالیکه شاهد باهتخصنص هستنم.
بهجای اینکه بروینم دااید اه کشاوتهی

جا بهجا شود بهتر است بپذیریم که داچاتیم اینجا بهجیایی اتفیاق

بنافتد اما بهصوتت پایدات و عادالده ادجام شود.
چرا الهم است دت موتد باهتخصنص صیات شود :دت مواوعات ادتدا

اه دتیا و شنری ساهی معمیوالً دت

دو رف بیث ای مواوع بنا میشود که برای تأمن مصاتف دناه به

هست و وظنفهی دولت است کیه

تا تأمن کند ولو به قنمت شنری ساهی

دتیا؛ و دت رف دیرر گفته میشیود بایید میدیریت تداایا
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صوتت برنرد که مصاتف قالی اگر امکا صرفهجویی هست ادجام شود و دت شاکههای بناتی شیهری پیرت
دنز دداشته باشنم .باه تخصنص مواوع سومی تا مطرح میکند که امکا فکر کیرد بیه ای مسیهله کیه
جابهجایی
عمدهی تأمن

بن ای دودسته تا تسمنت دهنم چنزی که دت واقعنت دتحالیکه اتفاق افتاد دنز هست که
شر و صنعت دت مدابل میروم کرد کشاوتهی اه

جایرزینی است برای رحهای تخنلی ادتدا

بوده اسیت بنیابرای باهتخصینص

که بسنات پرهزینه است.

پاسخ:
دتست است که صیات اه باهتخصنص باموش ادجام شد اما الهم است گفته شود که تمام تدصنرها بر گرد
دولت یا وهاتت دنرو دنست .اگرچه متولی منابع بی تا به عهده داشته است و انعتاً بنلی ایرادها واتد بوده
است ولی دت موتد مواوعاتی مادند حدوق
که قاالً حدوق مالکنت

و تعنن تکلنف دت موتد

جدیدی که بهرهبرداتی میشود

تا چه کسی بر عهده داشت دنز باید بروینم دادشراه تاکنو حرفی دزده است و

تولند فکری دداشته است یا تشکلهای مردمدهاد همن

وت .به عااتتی ذینفعادی که ای مواوعات مسهلهای

اصلیشا داوده است و ادتظات میتفته دت مدابل ای مواوعات حساس باشند به وت عجنای به ای مواوع
دپردابتند و تا اآل بنشتر حو مسائل حاشنهای چربندهادد؛ و به همن دالیل باید با صدایی تسا دت موتد
لزوم پایدات کرد باهتخصنص و اجتنا داپذیری باه تخصنصی که دت حا ادجام است گفتوگو شود.
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