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از  برخـوردار  سـرزمینی  در  زندگـی  دلیـل  بـه  ایرانیـان 
یک سـوم بارش متوسـط جهانی که به شـکلی نامتوازن در 
پهنـه آن می بـارد، در طـول تاریـخ همـواره با دشـواری های 
گریبـان  بـه  دسـت  خشکسـالی  و  آب  کمبـود  از  ناشـی 

بوده انـد.
و  آنـان  بومـی  دانـش  ایرانیـان،  سـنت های  و  فرهنـگ 
ابزارهایـی چـون قنـات کـه بـرای اسـتفاده و مدیریـت آب 
خلـق کرده انـد، نشـانگر ارزشـی اسـت کـه در طـول تاریـخ 
زمـان،  گـذر  در  بوده انـد؛  قائـل  حیاتـی  منبـع  ایـن  بـرای 
عطش توسـعه و اسـتفاده شتابزده از فناوری های مختلف 
برای اسـتخراج منابع آب و آبرسـانی به جمعیت در حال 
رشـد ایران و تغییر سـبک زندگی با الگوگیری از کشورهایی 
ایـران،  از  باالتـر  بسـیار  تجدیدپذیـر  آب  منابـع  سـرانه  بـا 
پایـداری منابـع آب ایـران را برهـم زده اسـت. ایـن فراینـد 
نـه تنهـا تـوازن شـکننده منابـع و مصـارف آب در مناطـق 
کم بـارش کشـور، باالخـص فـات مرکـزی ایـران را مختـل 

کـرده، بلکه باعث شـده تـا درس آموخته های چندین هزار 
سـاله ایرانیـان بـرای مدیریـت مشـارکتی منابـع آب هـم به 
دسـت فراموشـی سـپرده شـود. فراینـد ملـی شـدن منابـع 
طبیعـی به طـور عـام و منابـع آب به طـور خـاص کـه بیشـتر 
بـه شـکل دولتـی کردن مدیریت این منابع دنبال شـده نیز 
در تشـدید ایـن فراینـد و بخصـوص، بـه فراموشـی سـپرده 
شـدن جایـگاه مـردم در مدیریـت و حفاظـت از منابع آب، 
نقـش بسـیار مهمـی ایفـا کـرده اسـت. حاصـل همـه ایـن 
فرایندها آن شـده که امروز با عدم توازنی بسـیار شـدید در 
منابـع و مصـارف آب  و مهم تـر از آن با تهدیدهایی درباره 

آینـده امنیـت آبـی ایـن سـرزمین مواجـه باشـیم.
ما اکنون وارث دسـتاوردهای سـعی و خطاهای تاریخی 
انجام شـده هسـتیم. ما میراث دار کسـری شـدید در منابع 
آب زیرزمینـی و آبخوان هـای مواجـه بـا خطـر فرونشسـت 
هسـتیم کـه البتـه همـه آن در کمتـر از شـش دهـه حاصـل 
شـده و هیـچ بهانـه ای بـرای انداختـن بـار مسـئولیت ایـن 

رضا اردکانیان
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بـه  مـا  نداریـم.  پیشـین  نسـل های  بـر شـانه های  وضعیـت 
همـان میزان وارث زیرسـاخت های ذخیـره، انتقال، تصفیه 
و بازچرخانـی آبـی هسـتیم کـه امـکان اسـتقرار جمعیـت و 
واحدهـای مولـد اقتصـادی را در خشـک ترین مناطـق ایـران 
فراهم کرده اند. ما مواجه با این واقعیت هسـتیم که تأمین 
آب بیشـتر در بسـیاری از مناطـق ایـران، دیگـر میسـر نیسـت 
یـا نیازمنـد سـرمایه گذاری های فاقـد توجیـه اقتصـادی و بـا 
حجـم عظیـم پیامدهای محیط  زیسـتی اسـت. مـا مواجه با 
ایـن واقعیـت هسـتیم که در کنـار همـه امکانـات فناورانه ای 
کـه امـروز برخـاف نسـل های گذشـته، در اختیـار مـا اسـت، 
کم آبـی گریزناپذیـر شـده اسـت. فناوری هایـی کـه امـروز در 
ایـران را بـه  اختیـار مـا اسـت نمی تواننـد واقعیـت کم آبـی 

پر آبـی بـدل کننـد.
مدیریـت منابـع آب در ایران،نیازمنـد نـگاه و یادگیـری از 
گذشـته اسـت. سـازگاری بـا کم آبـی کـه در گذشـته سـرلوحه  
بـوده  ایرانیـان  معیشـتی  و  اقتصـادی  فعالیت هـای  همـه 
ناپایداری هـای  بـرای  درمـان  ضروری تریـن  امـروز  اسـت، 
ایـران اسـت. مـا بـه تغییـر نظـام اندیشـه خـود  منابـع آب 
دربـاره آب و مدیریـت آن نیـاز داریم. پذیـرش این واقعیت 
کـه آب بیشـتری در اختیـار مـا نیسـت )و اگر بـه کمک برخی 
فناوری هـا، میزانـی آب بـا هزینه هـای گـزاف – مثـًا از طریق 
شیرین سـازی آب دریا در اختیار ما قرار گیرد – مقدار آن به 
انـدازه ای انـدک اسـت که درمانی برای حفظ زیسـت پذیری 
در بخـش عمـده ای از سـرزمین ایـران بـه حسـاب نمی آید(، 
گام اول بـرای رو کـردن بـه نظـام اندیشـه جدیـدی اسـت کـه 
می تـوان آن را در مفهـوم سـازگاری بـا کم آبـی صورت بنـدی 
کرد. خشکسـالی های شـدید سـال های اخیر، تلخکامی های 
کـه  هسـتند  فرصتـی  امـا  دارنـد  و  داشـته  همـراه  بـه  بسـیار 
ماهیـت  تـا  اسـت  داده  زمیـن  ایـران  سـاکنان  بـه  طبیعـت 
کـم آب ایـران را بـه یـاد بیاورنـد و ضـرورت سـازگاری بـا آن را 
دوبـاره لمـس کـرده و تحولـی در نظام اندیشـه دربـاره آب را 

کـه آغـاز شـده اسـت بـا جدیـت دنبـال کنند.
بـا  سـازگاری  مقولـه  باالخـص  و  آب  منابـع  مدیریـت 
و  چندرشـته ای  میان بخشـی،  عمیقـاً  مسـأله ای  کم آبـی، 
مسـتلزم همـکاری در همـه سـطوح عمـودی و افقـی نظـام 
حکمرانـی اسـت. آب در همـه رگ و پـی انسـان، سـازمان، 
امنیـت  و  سیاسـت  جامعـه،  اقتصـاد،  طبیعـت،  صنعـت، 
ایـران جـاری شـده و مـا ایرانیـان بـا آب در همـه سـطوح و 
عرصه هـا بـه یکدیگـر گـره خورده ایـم. هـر سـخن، سیاسـت، 
برنامـه یـا اقدامـی درخصـوص آب، امـری مؤثـر و متأثـر از 
همه ما و عرصه های مرتبط با آب اسـت. درسـت به همین 
علـت اسـت کـه سـازگاری بـا کم آبی، مسـئولیت، ضـرورت و 
راه بقای پایدار ایران و ایرانیان است و به همین دلیل است 
کـه سـازگاری بـا کم آبی در ایـران فقط از طریـق رویکردی که 
همـه بازیگـران مؤثـر بر مسـأله در کل جغرافیای ایـران را در 
بـر گیـرد، قابـل حصول اسـت. سـازگاری بـا کم آبـی، نیازمند 
جامـع نگـری در سیاسـت های کان توسـعه کشـور اسـت و 
در چارچـوب یـک یـا چنـد وزارتخانـه یـا منطقـه ای خـاص از 

کشـور نمی گنجـد. سـازگاری بـا کم آبـی نـه فقـط در جغرافیا 
و سـطح سـازمان ها و عرصه هـا، بلکـه در طـول زمـان نیـز مـا 
را از گذشـته بـه حـال و آینـده پیونـد می زنـد. آینـده زندگـی 
بـه  سـرزمین  ایـن  در  ایرانـی  تمـدن  شایسـته  و  کیفیـت  بـا 
سـازگاری بـا کم آبـی پیونـد خـورده اسـت. ما به جـاری کردن 
منطـق درس آموخته هـای گذشـته  مدیریـت آب در ایـران و 
تجربـه کشـورهای دارای اقلیم خشـک و کـم آب در جزئیات 
زیسـت در ایـن سـرزمین، و سـازگار کـردن الگوهـای توسـعه 
خـود بـا ایـن منطـق، درس آموخته هـا و تجـارب نیازمندیم. 
سـازگاری بـا کم آبـی نیازمنـد نقش آفرینـی همـه ایرانیانـی 
اسـت کـه دل در گـرو تضمیـن ادامه حیـات با کیفیت، حفظ 
سـرزمین  ایـن  در  توسـعه  و  معشـیت  تضمیـن  سـامتی، 
تمـدن دیریـن ایرانـی دارنـد. سـازگاری بـا کم آبـی می توانـد 
اندیشـه مـدام همـه آنانـی باشـد کـه امیدوارنـد  دغدغـه و 
خود و فرزندان شـان در ایرانی سـربلند و پایدار زیسـت کنند.
متحـول  بـه  امیـد  بـا  نیـرو  وزارت  در  همکارانـم  و  مـن 
سـاختن مسـیر مدیریـت منابـع آب ایـران بـه سـوی پایداری 
بیشـتر، طـرح ایجـاد کارگـروه ملـی سـازگاری بـا کم آبـی را در 
بـا صـدور مصوبـه دولـت،  و  کـرده  دولـت دوازدهـم طـرح 
از  را  اسـتان ها  کم آبـی  بـا  سـازگاری  برنامه هـای  تدویـن 
اسـفندماه 1396 آغـاز کردیـم. ده هـا هـزار نفـر - سـاعت، در 
قالب فعالیتی میان بخشـی و بین سـازمانی و چندرشـته ای، 
بـا کم آبـی تدویـن  تـا برنامـه سـازگاری  صـرف شـده اسـت 
شـود و در ایـن مسـیر آگاهـی جمعـی گسـترده ای در سـطوح 
مختلـف نظام اداری و متخصصـان درباره واقعیت کم آبی 
نتیجـه،  در  شـود.  ایجـاد  آن  بـا  سـازگاری  ضرورت هـای  و 
برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی تـک  تـک اسـتان های کشـور در 
کـه  برنامـه ای  اسـت،  شـده  ابـاغ  و  آمـاده   1400 فروردیـن 
به راسـتی بـا اجمـاع بین سـازمانی در سـطوح ملـی و محلـی 

تهیـه شـده اسـت.
و  مدیـران  کارشناسـان،  همـه  از  صمیمانـه  اسـت  الزم 
فعاالنـی کـه در سـه سـال فعالیت کارگـروه ملی سـازگاری با 
کم آبـی نقش آفرینـی کرده انـد قدردانـی کنـم. همکارانم در 
وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان حفاظـت محیـط  زیسـت، 
سـازمان هواشناسـی، وزارت کشـور، وزارت صنعـت، معـدن 
و تجـارت، اسـتانداری ها و وزارت نیـرو بـه عاوه شـرکت های 
مشـاور دسـت اندرکار تدوین برنامه های سـازگاری با کم آبی 
برنامـه  تـا  کوشـیده اند  بسـیار  سـال  سـه  ایـن  در  اسـتان ها، 
ملـی سـازگاری بـا کم آبـی تدویـن شـود. سـرکار خانـم دکتـر 
بنفشـه زهرایی به عنوان دبیر کارگروه ملی بی گمان نقشـی 
پررنـگ در این مسـیر داشـته اند و تجربـه ای نیکو از همکاری 
دولـت و دانشـگاه را رقـم زدنـد کـه شایسـته قدردانـی اسـت. 
سـال  سـه  تجربیـات  از  مجلـد  ایـن  در  کـه  آنچـه  امیـدوارم 
تـاش کارگـروه ملـی سـازگاری با کم آبـی و کمیته تخصصی 
و کارگروه هـای اسـتانی ذیـل آن درج شـده اسـت، زمینه سـاز 
دسـتیابی به چشـم انداز روشن تری از سـازگاری با کم آبی در 
سـال های پیـش   رو باشـد و زمینه سـاز ارتقای پایـداری منابع 

آب کشـور شـود.
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کارگـروه ملـی سـازگاری بـا کـم آبـی بـا همـکاری کارگروه هـای 
اسـتانی، در فاصلـه سـال های 1397 تـا 1400، تـاش گسـترده ای 
را در سـطح کشـور بـرای ایجـاد یـک گفتمـان فرابخشـی در حـوزه 
مدیریـت آب بـه انجـام رسـاند که حاصـل آن تدویـن اولین برنامه 
ملـی مدیریـت مصـرف آب در ایـران بـود. ایـن برنامـه، از بسـیاری 
جهـات نسـبت بـه فعالیت هـای قبلـی در حـوزه مدیریـت منابـع 
و مصـارف آب در ایـران متمایـز بـوده اسـت؛ بـه لحـاظ فراینـدی، 
برنامه هـای سـازگاری بـا کـم آبی در کارگروه های اسـتانی سـازگاری 
بـا کـم آبـی بـه ریاسـت اسـتانداران تهیـه شـده و پـس از بررسـی در 
کارگـروه ملـی و کمیتـه تخصصـی ذیـل آن، در صورت نیـاز اصاح 
و تصویـب شـده اند. فراینـد پاییـن بـه بـاال در تدویـن برنامه هـای 
سـازگاری بـا کـم آبـی اسـتان ها از جملـه مهم تریـن وجـوه تمایـز 
ایـن فراینـد نسـبت بـه بسـیاری از تاش هـای قبلی بـرای مدیریت 
در  فراینـد،  ایـن  در  چـه  اگـر  اسـت،  بـوده  کشـور  در  آب  مصـارف 
بسـیاری از اسـتان ها، فرصـت نقـش آفرینـی نهادهـای غیردولتـی 
و مـردم نهـاد در حـد مناسـبی فراهـم نشـد ،ولی حداقل در سـطح 
دولت، تمرین بسـیار گسـترده ای در خصوص پرداختن به مسائل 

آب به صـورت فرابخشـی صـورت گرفـت.
در برنامـه ملـی سـازگاری بـا کـم آبـی، بـرای اولیـن بـار اقدامات 

و  آب  طبیعـی،  منابـع  زیسـت،  محیـط   بخش هـای  پیشـنهادی 
فاضـاب، مدیریـت منابع آب، کشـاورزی، صنعـت و معدن، برق 
و شـهرداری ها بـرای مدیریـت مصـرف آب، بـا زمان بنـدی معین، 
در کنـار هـم قـرار گرفـت و سـهم هـر یـک در صرفه جویـی مـورد 
انتظـار  پیش بینـی شـد. این برنامه فرابخشـی  می توانـد چارچوب 
اثربخشـی  بـه  توجـه  بـا  موجـود  اعتبـارات  توزیـع  بـرای  مناسـبی 
اقدامـات دسـتگاه های مختلـف در کاهـش مصـارف آب باشـد و 
زیربنـای مناسـبی را بـرای نقـش آفرینـی سـازمان های مدیریـت و 
برنامه ریزی اسـتان ها و سـازمان برنامه و بودجه کشـور فراهم کند.

در فراینـد تعامـات فرابخشـی انجـام شـده در اسـتان ها و در 
سـطح ملی برای تدوین، بررسـی و تصویب برنامه های سـازگاری 
بـا کـم آبـی اسـتان ها، کاسـتی های موجـود بـرای تسـهیل مدیریت 
آب به شـکل فرابخشـی در سـطح دولت تا حد زیادی روشـن شـد 
که نواقص اطاعاتی شاید از مهم ترین موانع فرایند طی شده در 
سـه سـال گذشـته بـود، حتـی در مـواردی کـه اطاعات کافـی وجود 
داشت، بی اعتمادی بخش ها به اطاعات و مبانی تصمیم گیری 
یکدیگر بسـیار پررنگ بود. عدم دسترسـی دسـتگاه های دولتی به 
داده های برداشـت شـده و اطاعات تولید شـده در سـایر بخش ها 
نیز از جمله موانعی بود که انتظار می رود با پیشـرفت فرایندهای 

 تمرین برای
 یک فرابخش

دبیرخانه کارگروه ملی 
 سازگاری با کم آبی، 

وزارت نیرو

لزوم کنارهم قرارگرفتن دیدگاه های 
مختلف درباره یک مفهوم 
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حاکمیتـی در سـطح دولـت، رفع شـود، زیرا این موضـوع،  یک نیاز 
قطعی و بسـیار مهم برای مدیریت آب کشـور اسـت.

با توجه به ماهیت فرابخشـی برنامه های سـازگاری با کم آبی، 
نیـاز بـه اطاعـات متنوعـی از بخش هـای مختلـف بـوده اسـت کـه 
بـا همـکاری دسـتگاه های عضـو کارگروه هـای اسـتانی تهیـه شـده و 
توسـط دسـتگاه های ملـی عضـو، صحـت سـنجی و در صـورت نیاز 
اصـاح شـده اسـت. جمـع آوری و مدیریت این حجـم از اطاعات 
فرابخشـی بـه منظور تدویـن برنامه ملی مدیریت مصـرف آب، از 
دیگـر نقـاط تمایـز فراینـد تدویـن برنامـه  ملی سـازگاری با کـم آبی 
بـا دیگـر برنامه های مرتبط با مدیریت منابع و مصارف آب کشـور 
بـوده اسـت. اسـامی همـکاران دسـتگاه های سـتادی کـه در ایـن امر 
مهـم و ارزیابـی برنامه هـای سـازگاری با کم آبی اسـتانی مشـارکت 

کردنـد به این شـرح اسـت:
فـرخ  عـدل،  حمیدرضـا  کشـور:  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان   
کوچک سـرایی صفایـی  علیرضـا  سـبزی،  کیومـرث  مسـجدی، 
 وزارت جهـاد کشـاورزی: عبـاس کشـاورز، علیمراد اکبـری، رضا 

سـرافرازی، فاطمه اقدسی
 سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت: احمدرضـا الهیجـان زاده، 
مسـعود تجریشـی، مسـعود باقـرزاده کریمـی، آرزو اشـرفی زاده، 
محسـن  طباطبایـی،  مـدرس  صدیقـه  صبـا،  صـادق  محمـد 

ظـی محفو
 وزارت صنعت، معدن، تجارت: فتحعلی محمدزاده، سعید 

مردان
 وزارت کشـور: مهـدی جمالی نـژاد، وحید قربانی، امیر مغانلو، 

یعقوب آذرگشت
 وزارت نیرو: قاسـم تقی زاده خامسـی، صدیقه ترابی پلت کله، 
عیسـی بـزرگ زاده، شـاهپور رجایـی، جـواد میبـدی، تقـی عبـادی، 
کبـری اسـتیری، مریـم آردم، سـارا افشـین، روح اهلل باقـری وانانـی، 
میـاد  صمدیـار،  حسـن  رحمانـی،  حمیـد  وطـن،  حـب  محمـد 

کیانـی، سـمانه نیک فـر، آرش نجاتـی
امیـن   سـازمان هواشناسـی: صـادق ضیائیـان، احـد وظیفـه، 

کاظمـی فضـل 
 معاونـت هماهنگـی و نظـارت معـاون اول رئیـس جمهـور: 

عبـاس بهلولونـد
 شـرکت مدیریـت منابـع آب ایـران: محمـد حـاج رسـولی ها، 
جهانگیـر حبیبـی، سـیدمحمد علی مصطفـوی، عبـداهلل فاضلی 
کیاسـت  احسـانی،  مهـرزاد  ماسـوله،  اخـوان  آرش  فارسـانی، 
امیریـان، بهـزاد پارسـا، مجتبـی آل بهبهانـی، صـادق اورعـی زارع، 
علـی بزرگـی، نعمت اهلل دهبنـدی، فـراز رابعی، علیرضـا رضاپور، 
راد،  ستایشـی  رسـول  محمـد  روزخـش،  بهـزاد  رمضانـی،  هـادی 
حمیدرضـا سـوری، وحیـد عسـکری نژاد، عبدالکریـم فانـی حـق، 
حسـین قلخانـی، محمـد قناعتیـان جهرمـی، محمد قبایـی، رزیتا 
زهـره  میرکیایـی،  هـادی  سـائیچی،  منتظـری  مریـم  کهرکبـودی، 
نجاتی جهرمی، بهنام نجفی و از شرکت مهندسین مشاور دزآب: 

علـی صفـارزاده و الدن فروتـن
 شـرکت مهندسـی آب و فاضـاب کشـور: حمیدرضـا جانبـاز، 
حمیدرضـا کشـفی، علـی اکبـر غزلـی، سـید علـی سـیدزاده، رضـا 

بختیـاری اصـل، فرهـام کرکانـی، فریـد موسـوی
یکی از خصوصیات شـاخص کارگروه ملی سـازگاری با کم آبی 
نسـبت بـه بسـیاری از کارگروه هـای مشـابه، سـاختار دبیرخانـه آن 
بـوده اسـت کـه از ابتـدا بـا تدبیر وزیر محتـرم نیرو به عنوان مسـئول 
کارگـروه ملـی، اگرچـه در وزارت نیـرو اسـتقرار و فعالیـت داشـته 
اسـت، اسـتقال خـود را تـا حـد امـکان حفـظ و سـعی کـرده بـدون 

از بخشـی نگری، تسـهیلگر فراینـد تبـادل  حساسـیت های ناشـی 
اطاعـات و مسـتندات بیـن دسـتگاه های عضـو باشـد. همـکاران 
دبیرخانـه و نحـوه توزیـع مسـئولیت های بیـن آنهـا بـه  ایـن شـرح 

بـوده اسـت:
بنفشـه زهرایـی: دانشـیار دانشـکده مهندسـی عمـران   دکتـر 

کارگـروه و دبیـر  تهـران  دانشـگاه 
 مهندس سـعید ابراهیم زاده: مدیر اجرایی دبیرخانه کارگروه 
ملـی سـازگاری با کـم آبی و هماهنگ کننـده برنامه های سـازگاری 

با کم آبی اسـتان های خراسـان جنوبی، هرمزگان و بوشـهر
 خانم فتانه السادات میروهابی و آقای سید سهیل اسماعیلی: 
مستندسـازی  و  جلسـات  برگـزاری  دبیرخانـه ای،  امـور  پیگیـری 

مذاکـرات و مصوبـات
برنامه هـای  کننـده  هماهنـگ  محمدیـان:  زهـرا  مهنـدس   
سـازگاری بـا کـم آبـی اسـتان های اردبیـل، اصفهـان، البـرز، ایـام، 
خراسـان رضـوی، خراسـان شـمالی، خوزسـتان، تهـران، زنجـان، 
سـمنان، قم، کردسـتان، کرمان و لرسـتان و مشـارکت در مدیریت 

بانـک اطاعاتـی برنامه هـای سـازگاری بـا کـم آبـی
 دکتـر محبوبـه زارع زاده و مهنـدس سـینا روزبهانـی: هماهنـگ 
کننـدگان برنامه هـای سـازگاری بـا کـم آبـی اسـتان های آذربایجـان 
و  سیسـتان  بختیـاری،  و  چهارمحـال  غربـی،  آذربایجـان  شـرقی، 
بلوچسـتان، فـارس، قزویـن، کرمانشـاه، کهگیلویـه و بویـر احمـد، 
گلسـتان، مرکزی و یـزد، ارزیابی گـزارش های عملکرد برنامه های 
بانـک  مدیریـت  در  مشـارکت  و  اسـتان ها  آبـی  کـم  بـا  سـازگاری 

اطاعاتـی برنامه هـای سـازگاری بـا کـم آبـی
در  منـدرج  اخبـار  و  محتـوا  مدیـر  نیروبخـش:  مهـدی  دکتـر   
تارنمـای کارگـروه ملـی سـازگاری بـا کـم آبـی، پیگیـری مصوبـات 
مربوط به تعرفه برق و محدودیت کشت برنج و هماهنگ کننده 
برنامه سـازگاری با کم آبی اسـتان  همدان و مشـارکت در مدیریت 

بانـک اطاعاتـی برنامه هـای سـازگاری بـا کـم آبـی
 مهنـدس رضا خسـروی: پیگیری کننده پیشـنهادهاِی مصوب 
آبـی  کـم  بـا  سـازگاری  برنامه هـای  کننـده  هماهنـگ  و  اسـتان ها 

اسـتان های گیـان و مازنـدران
دبیرخانـه کارگـروه ملـی سـازگاری با کم آبـی، تـاش فراوانی را 
صـرف مستندسـازی و شفاف سـازی و انتشـار توافق هـا و مصوبـات 
کارگـروه ملـی کـرده  اسـت؛ در نتیجه این تاش ها، عاوه بر انتشـار 
خاصه هـای  اسـتان ها،  آبـی  کـم  بـا  سـازگاری  برنامه هـای  تمـام 
مدیریتـی از ایـن برنامه هـا در سـطح ملـی و اسـتانی منتشـر شـده 
اسـت. در مجموعـه انتشـارات صـورت گرفتـه، مـواردی هسـتند که 
تـا کنون مستند سـازی نشـده اند. موانـع و چالش های بروز کـرده در 
3 سـال گذشـته در مراحـل مختلـف تدویـن تا تصویـب برنامه ها و 
تناقضات در اسـناد باالدسـتی و سیاسـت های کانی که بر مصرف 
آب اثرگـذار هسـتند، از جملـه ایـن مـوارد هسـتند. فراینـد تعامـل 
بین دسـتگاه ها برای دسـتیابی به توافق روی محتـوای برنامه های 
سـازگاری بـا کـم آبـی اسـتانی و جایـگاه اقـدام انجـام شـده در ایران 
در مقایسـه بـا سـایر کشـورها نیز از مـواردی بوده که نیـاز به تجزیه و 
تحلیل بیشـتری داشـته اسـت. در این ویژه نامه، سـعی شـده تا به 
این موارد پرداخته شـود و از طریق یادداشـت های فنی و گفت و گو 
بـا تعـدادی از کسـانی کـه در فراینـد تدویـن برنامه هـای سـازگاری 
بـا کـم آبـی نقش آفرینی کردنـد، تجربیـات کارگروه ملی سـازگاری 
بـا کـم آبـی تـا حـد امـکان مستند سـازی شـود. امیدواریـم کـه ایـن 
مجموعه بتواند راهگشـای تاش های آتی در مدیریت فرابخشـی 
آب کشـور باشـد و پیگیـری اجـرای برنامه های سـازگاری بـا کم آبی 

را تسـهیل کند.
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برنامه ریـزی و مدیریـت منابـع آب در چهـار دهـه  گذشـته در 
کشـور عمدتـاً بـا تأکیـد بـر مدیریـت تأمیـن صـورت گرفتـه اسـت. 
در دولـت دوازدهـم، بـا تشـکیل کارگـروه ملـی سـازگاری بـا کم آبـی 
تـاش زیـادی بـرای تدویـن برنامـه ملـی مدیریـت مصـرف آب و 
سـازگاری بـا کـم آبـی صـورت گرفـت. پیـش از تدویـن برنامـه  ملـی 
سـازگاری بـا کـم آبی، دسـتگاه های مختلـف، اقدامات ارزشـمندی 
را در زمینـه  مدیریـت مصـرف و جلوگیـری از هدررفـت آب انجـام 
داده اند، ولی زیرسـاخت نهـادی الزم برای هماهنگی و هم افزایی 
بیـن اقدامـات دسـتگاه های مختلـف فراهـم نبـوده اسـت. کارگروه 
ملـی سـازگاری بـا کـم آبـی توانسـته اسـت در سـه سـال گذشـته تـا 
حـد مناسـبی ایـن خأل نهـادی را پر کند، هر چند کـه در فرایند بلوغ 
نهـادی دولـت در سـال های آینـده بـرای ارتقـای کار بیـن بخشـی و 
آمایـش  پیاده سـازی  جهـت  در  توسـعه  برنامه هـای  هماهنگـی 
نظـام  در  بایـد  کارگـروه  ایـن  دسـتاوردهای  از  بسـیاری  سـرزمین، 
برنامـه و بودجـه  کشـور و اصـاح قوانیـن و مقـررات مرتبـط، تبلـور 

پیـاده کند.
بـی توجهـی بـه آمایـش سـرزمین در 6 دهـه   گذشـته کـه عمده  

توسـعه صنعتـی و جمعیتـی ایران رخ داده اسـت، باعث شـده که 
تـاب آوری همـه بخش هـای مصـرف کننـده  آب نسـبت بـه اثـرات 
تغییـر اقلیـم و خشکسـالی ها در حـد مطلـوب نباشـد و کم آبی هـا 
تشـدید شود. براسـاس آخرین داده هایی که در تدوین برنامه های 
سـازگاری بـا کـم آبـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت، 87/5 میلیـارد 
مترمکعب از منابع آب تجدیدپذیر کشور توسط بخش کشاورزی 
برداشـت های  کل  درصـد   89 معـادل  کـه  می شـود  برداشـت 
آب بـرای مصـارف مختلـف در کشـور اسـت. سـه بخـش شـرب، 
سـبز  فضـای  و  انـرژی  معـدن،  صنعـت،  خدمـات،  بهداشـت، 
مجموعـاً حـدود 11 درصـد از برداشـت های آب کشـور را بـه خـود 
اختصـاص داده انـد، ولـی ایـن بـه معنـی ایـن نیسـت کـه اهمیـت 
مدیریـت مصـرف آب در این سـه بخـش کمتر از بخش کشـاورزی 

اسـت و ایـن بخش هـا از کم آبـی، آسـیبی نمی بیننـد.
ارومیـه، دریـای خـزر و خلیج فـارس 40  سـه حوضـه دریاچـه 
در  همگـی  کـه  می دهنـد  پوشـش  را  کشـور  مسـاحت  از  درصـد 
نزدیکـی مرزهـای ایـران قـرار داشـته و حـدود 75 درصـد از منابـع 
حاضـر،  حـال  در  می کننـد.  تولیـد  را  کشـور  کل  تجدیدپذیـر  آب 

قاسم تقی زاده خامسی

 معاون آب و آبفای وزیر نیرو 
و مدیرعامل شرکت مدیریت 

منابع آب ایران

  اهمیت فرهنگسازی 
برای مدیریت مصرف 
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حـدود 48 درصـد از جمعیـت کشـور در ایـن سـه حوضـه زندگـی 
می کننـد. حـدود 60 درصـد از مسـاحت کشـور عمدتـاً در مناطـق 
مرکـزی قـرار داشـته و پوشـیده از بیابـان هسـتند. ایـن مناطـق، 25 
درصـد منابـع آب تجدیدپذیـر کل کشـور را تولیـد می کننـد ولـی 
52 درصـد از جمعیـت کشـور را در خـود جـای داده انـد کـه عمدتـاً 
در شـهرهای بـزرگ مسـتقر هسـتند. بـه عبـارت دیگـر، عـدم توجه 
تاریخی به موضوع آمایش سرزمین باعث شده، توزیع جمعیت 
در کشـور و بـه تناسـب آن، مراکـز صنعتـی، سـازگار بـا توزیـع منابـع 

آب تجدیدپذیـر نباشـد.
خشکسـالی های شـدید نظیر آنچه در سـال 1400 بخش عمده  
کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است، اهمیت مدیریت مصرف 
آب در بخش های شـرب و بهداشـت را بخوبی نمایان کرده اسـت. 
اگرچه میزان کل مصارف آب شـهرها و روسـتاها سـهم کمی از کل 
مصـرف آب کشـور را بـه خـود اختصـاص می دهـد، ولـی بـه دلیـل 
تمرکـز جمعیـت زیـاد در نواحـی کـه معمـوالً منابـع آب بسـیار 
محـدودی بـه لحاظ طبیعی دارا هسـتند، سیسـتم های تأمین آب 
شـهرها، بسـیار پیچیده و پرهزینه هسـتند. آب مورد نیاز شـهرهای 
بـزرگ معمـوالً از حوضه هـای آبریـز مجـاور و از طریق احداث سـد 
و سـامانه های انتقـال آب، از فواصـل طوالنـی چنـد ده تـا چند صد 
کیلومتری به تصفیه خانه ها منتقل و سپس از طریق شبکه توزیع 
به دسـت مصرف کننده های نهایی که سـاکنان شـهرها و روسـتاها 
هسـتند رسـانده می شـود. به رغـم سـرمایه گذاری های کان انجام 
شـده بـرای سـامانه های تأمیـن آب در شـهرها و روسـتاها، به دلیل 
نوسـانات شـدید منابـع آب سـطحی ناشـی از بـروز دوره هـای کـم 
بارش و خشکسالی ها، اکثر شهرها و روستاها، بخشی از منابع آب 
مـورد نیـاز خـود را از منابـع آب زیرزمینی تأمین می کننـد. برخی از 
شـهرها و اکثز روسـتاهای کشـور نیز بـرای تأمین منابـع آب خود به 

طـور کامـل وابسـته به منابع آب زیرزمینی هسـتند.
بـه دلیـل اضافه برداشـت های تاریخی از منابـع آب زیرزمینی، 
شـرایط آبخوان هـای کشـور در بسـیاری از اسـتان ها ناپایـدار اسـت. 
کسـری مخـزن سـاالنه در منابـع آب زیرزمینـی کشـور، بـه 5/25 
 130/7 بـه  منابـع  ایـن  تجمعـی  کسـری  و  مترمکعـب  میلیـارد 
میلیارد مترمکعب رسـیده اسـت. متأسـفانه در چند دهه  گذشته، 
حـدود 25 درصـد از کل ذخایـر اسـتاتیک آب زیرزمینـی آبرفتـی 
کشـور کـه امانتـی بـرای نسـل های آینـده بوده اسـت، مصرف شـده 
اسـت. یکـی از مهم تریـن علـل ایـن وضعیـت، توزیـع نامناسـب 

جمعیـت در کشـور اسـت.
از طـرف دیگـر، شـرایط کنونـی مصـرف آب در بخـش شـرب 
شـهری در کانشـهرهای مـا حاکـی از آن اسـت کـه سـرانه مصـرف 
آب خانگـی در 14 کانشـهر از 28 کانشـهر کشـور بیـش از سـرانه 
مصـرف خانگـی مطلـوب در شـرایط نرمـال بـارش )برابـر بـا 150 
لیتـر در شـبانه روز( اسـت. ایـن نشـان دهنـده  اهمیـت مدیریـت 
مصرف آب در بخش شـرب و بهداشـت شـهری و روسـتایی است. 
در بسـیاری از روسـتاهای کشـور، بخشـی از بـار مصـرف آب بـرای 
سـامانه های  دوش  بـر  نیـز  کشـاورزی  فعالیت هـای  و  دام پـروری 
آبرسـانی روسـتایی بـرای آب شـرب قـرار داده شـده اسـت. قطعـاً 
ایـن سـامانه ها بـرای چنیـن هدفـی طراحـی و اجـرا نشـده اند. در 
بخش هـای مختلـف کشـاورزی، صنعت و خدمـات هم مصادیق 
بدمصرفـی آب فـراوان هسـتند. برنامـه ملـی سـازگاری بـا کـم آبی 

سـعی دارد تـا ایـن بدمصرفی هـا را کاهـش دهـد.

برنامـه ملـی سـازگاری بـا کم آبـی حاصـل 7۶ هزار نفر سـاعت 
کار فرابخشـی در سـطح اسـتان ها و دسـتگاه های ملـی در مـدت 
3 سـال در فاصلـه سـال های 1397 تـا فروردیـن 1400 بـوده اسـت. 
کم آبـی  بـا  سـازگاری  بـرای  شـده  انجـام  برنامه ریـزی  براسـاس 
کشـاورزی،  صمـت،  وزارتخانه هـای  مشـارکت  بـا  کـه  اقداماتـی  و 
کشـور و نیـرو و سـازمان های برنامـه و بودجـه، هواشناسـی و محیط  
زیسـت برنامه ریزی شـده اسـت، سـرجمع مصارف آب از آب های 
زیرزمینـی بـه میـزان سـاالنه 9 میلیارد مترمکعـب تا پایـان برنامه  
هفتـم توسـعه کاهـش پیـدا خواهـد کـرد کـه منجـر بـه توقـف افـت 
آبخوان هـا خواهـد شـد. ایـن میـزان صرفه جویـی، معـادل حـدود 
19 درصـد کاهـش برداشـت از منابـع آب زیرزمینـی کشـور اسـت. 
بـرای 3/3 میلیـارد مترمکعـب کاهـش برداشـت آب از منابع آب 
سـطحی هـم در ایـن برنامـه ، هدف گذاری شـده اسـت. امـا به نظر 
من، مهم ترین دسـتاورد کارگروه ملی سـازگاری با کم آبی، ارتقای 
و کارشناسـان در سـطوح مختلـف دسـتگاه های  آگاهـی مدیـران 
دولتی سـتادی و اسـتانی در مورد وخامت شـرایط منابع آب کشـور 
و چالش هـا و فرصت هـای مدیریـت مصرف آب و سـازگاری با کم 

آبی بـوده اسـت.
اجـرای برنامـه سـازگاری بـا کـم آبـی کـه در دولـت دوازدهـم 
آغـاز شـده و در دولـت  بعـدی هـم انشـااهلل تـداوم خواهـد داشـت، 
نیازمنـد مشـارکت همـه بخش های مصـرف کننده  آب در شـهرها 
و روسـتاها، واحدهـای صنعتـی- معدنـی، نیروگاه هـا و اراضـی و 
صنایـع تبدیلـی کشـاورزی و دامـی اسـت کـه قطعـاً نیازمنـد بسـتر 
فرهنگـی مناسـب بـرای مصـرف بهینـه  ایـن سـرمایه ملـی اسـت. 
مدیریـت مؤثـر مصـرف آب نیازمنـد اجتماعـی کـردن مسـأله  آب 
است. وزارت نیرو و شرکت های تابعه قطعاً توان و تخصص الزم 
را بـرای انجـام کار فرهنگـی اثرگذار و فراگیر ندارند و به همه اقشـار 
جامعـه نیـز لزومـاً دسترسـی ندارنـد ولـی سـعی کرده انـد در ایـن 

زمینـه فعالیت هـای اثرگـذاری را انجـام دهنـد.
بـه طـور مثال، شـرکت های زیرمجموعه  وزارت نیـرو، اقداماتی 
بـا  آب  مصـرف  مدیریـت  زمینـه  در  فرهنگسـازی  راسـتای  در  را 
همـکاری سـایر دسـتگاه ها انجـام داده اند کـه از آن جملـه می توان 
بـه طـرح دانـاب اشـاره نمـود. طـرح »دانـاب« )طـرح ملـی دانـش 
بـرای آمـوزش معلمـان و  از 11 سـال پیـش  آمـوزی نجـات آب( 
منابـع  محدودیت هـای  آب،  اهمیـت  مـورد  در  آمـوزان  دانـش 
آب در ایـران و روش هـای مدیریـت مصـرف و حفاظـت از منابـع 
آب بـا همـکاری وزارت آمـوزش و پـرورش انجـام می شـده اسـت. 
شرکت های آب و فاضاب هم اقداماتی را برای آگاهی بخشی به 
دانش آمـوزان و سـایر اقشـار جامعه دنبـال کرده انـد. در اجرای این 
برنامه هـا، مسـیر پرفـراز و نشـیبی با همـکاری جمع بزرگـی از افراد 
متعهـد و عاقه منـد تـا بـه امـروز ادامه پیدا کرده اسـت، امـا هنوز تا 
شـرایط مطلـوب مصـرف آب در بخـش شـرب و بهداشـت و سـایر 

بخش هـای مصـرف کننـده  آب فاصلـه زیـادی داریـم.
از  بهره منـدی  و  دولـت  سـطح  در  فرابخشـی  هماهنگـی 
ظرفیـت سـازمان های مـردم نهـاد بـرای ایجـاد هم افزایی بیشـتر 
در راسـتای ارتقـای سـواد آبـی جامعـه و نهادینـه کـردن فرهنـگ 
مصـرف صحیـح آب در کنـار همـه راهکارهـای فنـی، حقوقـی 
اسـتان ها  آبـی  بـا کـم  کـه در برنامه هـای سـازگاری  اقتصـادی  و 
مصـوب شـده، بـرای اجـرای موفـق برنامه هـای سـازگاری بـا کـم 

اسـت. آبـی ضـروری 
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ایـران  رسـانه های  و  مطبوعـات  سـنتی  کار  تقسـیم 
سال هاسـت به روزرسـانی نشـده و در همیـن قالـب همان گونه 
کـه دهه هـا قبـل مقولـه »آب« از جملـه وظایـف وزارت نیـرو 
تعریـف شـده بـود و این وزارتخانه نیز به عنـوان یک وزارتخانه 
عمرانـی – اقتصـادی شـناخته می شـود در نتیجـه پوشـش و 
انعـکاس اخبـار و تهیـه گـزارش در زمینـه آب نیز بـه گروه های 
ایـن تقسـیم کار  اقتصـادی مطبوعـات سـپرده شـده بـود. در 
و  می شـد  شـناخته  اقتصـادی  موضـوع  یـک  نیـز  کشـاورزی 
پرداختـن بـه مسـائل آن و وزارتخانـه مربوطـه اش از جملـه 
وظایـف گروه هـای اقتصـادی مطبوعـات و رسـانه ها شـناخته 

می شـد.
عمومـاً در ایـن شـیوه روزنامه نـگاری روح و هیجانی جریان 
نداشـت و همـه چیـز تابعـی از اعـداد و ارقـام بـود. افزایـش و 
کاهـش اعـداد در نهایـت تحلیلـی اقتصـادی نظیـر آنچـه بـر 
تـورم، بـورس، صـادرات و واردات موجـب می شـد و کمتـر بـه 
آثـار و تبعـات اجتماعـی، امنیتی و فرهنگـی آب می پرداخت.

از اواخـر دهـه هفتـاد و اوایـل دهـه هشـتاد بـا قوت گرفتـن 
کیفـی  و  کمـی  توسـعه  و  زیسـتی  محیـط   جریان هـای 
بـه  رشـته  ایـن  پـای  دانشـگاه  در  رشـته  ایـن  فارغ الحصیـان 

مطبوعـات هـم بـاز شـد و بـرای نخسـتین بـار در مطبوعـات 
روزنامـه همشـهری صفحـه ای اختصاصـی بـه محیط زیسـت 
اختصـاص داد. بـه ایـن ترتیـب بعـد از دهه ها انتشـار مطالبی 
دربـاره  اقتصـادی  روزنامه نـگاران  و  خبرنـگاران  قلـم  بـه  کـه 
آب  کـه  نـگاه متفـاوت  بـا  خبرنگارانـی  بـود  شـده  نوشـته  آب 
عرصـه  وارد  می دیدنـد  زیسـت  محیـط   تعاریـف  منظـر  از  را 
روزنامه نـگاری شـدند. ایـن گـروه عـاوه بـر حـس و تخصـص 
روزنامه نـگاری عـرق و عاقـه ای هـم بـه طبیعـت و مسـائل 
هیجـان  و  احساسـات  بـا  و  دارنـد  و  داشـته  زیسـت  محیـط 
مقـوالت محیـط  زیسـتی را دنبـال می کـرده و می کننـد. عموماً 
فعالیت هـای  انعـکاس  لحـاظ  بـه  خبرنـگاران  از  گـروه  ایـن 
رسـمی و دولتی عملکرد سـازمان حفاظت از محیط زیسـت و 

می دادنـد. پوشـش  را  مراتـع  و  جنگل هـا  سـازمان 
امـا همان طـور کـه در جامعـه مـا پرداختـن بـه مقولـه آب 
را  آب  هـم  روزنامه نـگاری  در  بـود  ممتنـع  و  سـهل  امـر  یـک 
نتیجـه  در  نمی دیدنـد.  چندوجهـی  و  چندانضباطـه  امـری 
همان سـاختار رفتار جزیره ای در مطبوعات و رسـانه ها حاکم 
شـد. چـه بسـیار جریان هـای رسـانه ای  ناشـی از همـان جزیـره   
توصیـف  شـد.  تزریـق  جامعـه  بـه  خبرنـگاران  کـردن  عمـل 

 سینا قنبرپور

دبیر ویژه نامه

جای خالی 
وزنامه نگاری آب ر
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سـاده ماجـرا از ایـن قرار اسـت کـه خبرنگاران اقتصـادی اعداد 
را  بودجه ریـزی  شـیوه های  و  اقتصـادی  معـادالت  و  ارقـام  و 
خـوب می  دانسـتند و کـم و کیـف ایجـاد اشـتغال و برنامه هـای 
خبرنـگاران  و  می کردنـد  رصـد  را  بلندمـدت  و  مـدت  کوتـاه 
محیـط زیسـت آب را در معـادالت طبیعـت می سـنجیدند. 
بخشـی از مجادله هـا و بحث هـا دربـاره آب در مطبوعـات بـر 
گروه هـای  خبرنـگاران  بـود.  جنـس  همیـن  از  سدسـازی  سـر 
اقتصـادی سدسـازی را امـری از امـور توسـعه برمی شـمردند و 
آن را مثبـت ارزیابـی می کردنـد و خبرنـگاران محیـط زیسـت 
آن را امـری ضـد طبیعـت و منفـی. در ایـن میـان تـا مفهومـی 
تحـت عنـوان »توسـعه پایـدار« بـه ادبیـات و تفکـر فعـاالن و 
روشـنفکران راه پیدا کند این مجادله ها به بنیادی ترین شـکل 

در میـان خبرنـگاران هـم ادامـه یافـت.
دو  خبـری  رفتـار  اندکـی  پایـدار«  »توسـعه  مفهـوم  ورود 
گـروه خبرنـگاران اقتصـادی و محیـط زیسـتی را تعدیـل کـرد 
و سـبب شـد بـه مؤلفه هـای دیگـری هـم بیندیشـند و در تهیـه 
مطالبشـان بـه آن بپردازنـد. امـا بـاز هـم هـر کـس کار خـود را 
می کـرد بی آنکـه تعـادل و هماهنگـی میان این دو گروه باشـد.
یـک  بـه  رسـانه ها  و  مطبوعـات  سـردبیران  کار  عمـده 
میانـه داری غیرمؤثـر محـدود می شـد بـه ایـن معنـا کـه اگـر در 
پوشـش خبـری یـک ماجرا اختـاف نظری میان خبرنـگاران و 
گروه اقتصادی و اجتماعی )محیط  زیسـت زیرمجموعه گروه 
اجتماعـی تعریـف می شـد( پیـش می آمـد بـا شـیخوخیت و 
گـروه  کـه  مطبوعـات  سـنتی  تقسـیم بندی  همـان  براسـاس 
پوشـش  را  وزارتخانه هایـی  چـه  عملکـرد  بایـد  اقتصـادی 
بـه  را،  سـازمان هایی  و  نهادهـا  چـه  اجتماعـی  گـروه  و  دهـد 
موضـوع سـامان می دادند. امـا هیچ گاه سـردبیران مطبوعات 
نتوانسـتند برخـاف آن تقسـیم کار سـنتی و تغییراتـی کـه در 
جامعـه رخ داده بـود وضعیـت را اصاح کنند و شـیوه ای نو در 

پرداختـن بـه مسـائل آب طـرح کننـد.
بویـژه وقتـی موضـوع خشک شـدن  و  نـود  بـا شـروع دهـه 
دریاچـه ارومیـه و تبعات آن مطرح شـد مطبوعات و رسـانه ها 
ماجـرا  ایـن  فاصلـه دادن  در  سـعی  اجتماعـی  رویکـردی  بـا 
از نـگاه امنیتـی بـه آن کردنـد. دهـه 90 در حالـی شـروع شـده 
بـود کـه مقولـه ای تحـت عنـوان »ریزگرد«هـا دامـن خوزسـتان 
و اسـتان های غربـی کشـور را گرفتـه بـود. خشـک شـدن زاینـده 
رود و بحث درباره تبعات زیسـت محیطی سـاخت سـد گتوند 
و قـرار گرفتـن گنبدهـای نمکـی جریانی بود که بیشـتر از سـوی 
بـه جـرأت  خبرنـگاران محیـط  زیسـت دنبـال می شـد. شـاید 
احیـای  اجـرای طـرح  و  برنامه ریـزی  بتـوان گفـت در جریـان 
دریاچـه ارومیـه و چگونگـی مواجـه شـدن بـا جامعـه محلـی 
و جلـب مشـارکت آنهـا بیشـتر بحـث اجتماعـی مطـرح شـد. 
کـه  »مادرکشـی«  معـروف  مسـتند  وقتـی  سـال ها  همیـن  در 
بـه نقـد سدسـازی می پرداخـت پخـش شـد روزنـه ای از ورود 

جامعه شناسـان بـه مسـائل آب دسـت داد.
اما واقعیت این است که در دولت دوازدهم و حضور رضا 
اردکانیان در وزارت نیرو و با تأسـیس مرکز امور اجتماعی آب 
و انـرژی در ایـن وزارتخانه این پرسـش هم مطرح شـد که مگر 

بین آب و جامعه شناسی هم ارتباطی وجود دارد.
کاری  تقسـیم  شـیوه  چـه  کشـورها  سـایر  در  اینکـه  از  فـارغ 
بـه  هرکشـوری  روزنامه نـگاران  و  اسـت  حاکـم  مطبوعـات  در 
تناسـب اقلیـم و مسـائل برخاسـته از آن چگونـه بـه موضـوع 
می پرداختنـد در ایـران بـا توجـه بـه اقلیـم و بـه شـکل بحـران 

درآمـدن مسـأله آب بیـش از هـر زمـان دیگـری نیاز بـه اصاح 
ایـن مسـأله  بـه  پرداختـن  و رسـانه ها در  سـاختار مطبوعـات 

می شـود. احسـاس 
دیگـر نمی توان به شـیوه دهه های پیشـین بیـن خبرنگاران 
تقسـیم کار کـرد. در دهـه هشـتاد و نـود بحـث برسـر تخصصی 
شـدن خبرنگاری مطرح بود اما به تناسـب هیچ زحمتی برای 
ایـن کار کشـیده نشـد. بی ثباتـی در مطبوعـات و تعطیلی هـا از 
یـک سـو، ورود اینترنـت و شـبکه های اجتماعـی از سـوی دیگـر 
بـه  و  کـرد  را کم رنـگ و کم رنگ تـر  نفـوذ رسـانه های کاغـذی 
از  ایـن دسـته  تناسـب آن آمـوزش خبرنـگاران کـه بیشـتر در 
رسـانه ها انجـام می شـد نیـز به حاشـیه رفت. حال که بسـیاری 
از رسـانه ها سـعی در اسـتفاده از تکنولوژی و به ویژه اسـتفاده از 
امکانـات چند رسـانه ای نظیـر سـاخت ویدیو و موشـن گرافیک 
دارنـد بـاز هـم همـان ضعف هـای پیشـین در مـورد پرداختـن 
بـه مسـأله آب دسـت و قلـم خبرنگاران به نوعی بسـته اسـت. 
دیگـر نمی تـوان دربـاره آب گزارشـی صرفـاً اقتصادی یـا صرفاً 

محیـط  زیسـتی یا صرفـاً اجتماعی نوشـت.
در ایـن میـان در وقایعـی نظیـر روزی کـه نبـود آب شـرب 
در غیزانیـه از توابـع اهـواز منجـر بـه تبعـات امنیتـی شـد پـای 
بـاز  از آب  خبرنـگاران سیاسـی هـم بـه ماجراهـای برخاسـته 
شـد. ایـن بـار خبرنـگاران سیاسـی ادعـای پرداختـن بـه سـوژه 
جنـس  از  داده  رخ  آنچـه  کـه  بودنـد  معتقـد  زیـرا  داشـتند  را 
اعتراضـات اسـت و ایـن در تقسـیم کار رسـانه بـر عهـده گـروه 

سیاسـی نهـاده شـده اسـت.
واقعیـت ایـن اسـت کـه تـا دیـر نشـده بایـد سـاختار پیشـین 
حاکـم بـر رسـانه ها را اصـاح کـرد. از آنجـا کـه کاربین بخشـی 
در کشـور مـا بسـیار سـخت پیش مـی رود چـه بسـا سـردبیران 
و رسـانه ها هـم حوصلـه چنیـن هماهنگی هایـی  مطبوعـات 
را نداشـته باشـند. امـا دسـت کم می تواننـد یـک شـیوه دیگـری 
را در پیـش بگیرنـد. خبرنـگار و روزنامه نـگار متخصـص آب 
را  آب  از  برخاسـته  ماجرایـی  اسـت  قـرار  اگـر  و  کننـد  تربیـت 
پوشـش دهنـد و آن را پیگیـری کننـد از صفـر تـا صـد آن را بـه 

ایـن خبرنـگار بسـپارند.
طبیعـی اسـت اگـر امـروز در مطبوعـات ایـران جسـت و جو 
تخصـص  کـه  کـرد  نخواهیـد  پیـدا  را  هیچ خبرنـگاری  کنیـد 
هیدرولوژی داشته باشد. در بهترین وضعیت خبرنگارانی که 
در رشـته محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی تحصیـل کرده اند از 
منظـر محیـط  زیسـت به موضـوع می پردازند و یـا خبرنگارانی 
کرده انـد.  تحصیـل  ارتباطـات  و  روزنامه نـگاری  رشـته  در  کـه 
روزنامه نـگاری  به نـام  مـا رشـته ای  کـه  اینجاسـت  امـا مسـأله 
نداریـم.  آموزشـی  مؤسسـات  و  دانشـکده ها  در  هـم  آب 
اینجاسـت کـه بایـد رسـانه ها بـا کمـک نهادهـای مدنـی فعـال 
در زمینـه آب چـه از منظـر محیـط  زیسـتی ،چـه از منظـر فنـی 
بـرای  کارگاه هایـی  کشـاورزی  منظـر  از  چـه  و  هیدرولـوژی  و 
آمـوزش روزنامه نـگاری آب تـدارک ببیننـد. بخشـی از تجـارب 
خبرنـگاران در ایـن عرصـه را گـردآوری کننـد و از متخصصـان 
مختلـف در ایـن زمینـه کمـک بگیرنـد تـا خبرنـگاران بـا ایـن 
محـور کـه آب یـک مقولـه چندوجهـی اسـت آمـوزش ببیننـد.

شـرایط ایـران و منابـع آب آن از یـک سـو و سـابقه اقلیـم 
ایـران از دیربـاز نشـان از آن دارد کـه مـا سـال هایی پـر از تنـش 
آبـی را پیـش رو داریـم و بدون داشـتن روزنامه نگارانی مسـلط 
بـه وجـوه مختلـف آب نمی تـوان انتظار اثرگـذاری از رسـانه در 

بزنگاه هـای حسـاس داشـته باشـیم.
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1- مقدمه 
اگـر چـه ممکـن اسـت، در مقیـاس جهانی مقـدار کافی آب 
شـیرین روی کره زمین وجود داشـته باشـد، اما شـواهد منتشـر 
شـده نشـان می دهد، مناطقی که با کمبود آب روبه رو هسـتند 
در طـول زمـان رشـد چشـمگیری داشـته اند. در قـرن گذشـته، 
بیشـتر بـه دالیلـی همچـون تغییـر در سـبک زندگـی، افزایـش 
سـرعت شهرنشـینی و عـدم تناسـب بیـن توزیـع جغرافیایـی 
جمعیـت و منابـع آب تجدیدپذیـر، مصـرف آب بیـش از دو 
اسـت  یافتـه  افزایـش  جهـان،  جمعیـت  رشـد  سـرعت  برابـر 
)UN-Water, 2006(. حـدود نیمـی از جمعیـت جهـان )3/6 
میلیـارد نفـر( حداقـل یـک مـاه در سـال در مناطـق بالقـوه کـم 
آب زندگـی می کننـد و تـا سـال 2050 ایـن میـزان می توانـد بـه 
 .)2018 ,UNESCO( 4/8 تـا 5/8 میلیـارد نفـر افزایـش یابـد
بـا کمبـود  بـا تعـداد روزافـزون مـردم و مناطقـی کـه  مطابـق 
آب روبـه رو هسـتند، فعالیت هـای مطالعاتـی و تحقیقاتـی و 
انتشـارات مربـوط بـه ارزیابـی کمبـود آب در دو دهـه گذشـته 
بـه طـرز چشـمگیری افزایـش یافتـه اسـت )Liu et al. 2017( و 
شـاخص های زیـادی بـرای ارزیابـی سـطح تنـش و کمبـود آب 

در سراسـر جهـان تهیـه شـده اسـت.
منابـع آبی مورد اسـتفاده بـرای تأمین نیازهای آب شـهری 
صنعتـی  آب  کننـدگان  مصـرف  بـا  حوضه هـا  از  بسـیاری  در 
حوضه هـا،  ایـن  از  بسـیاری  در  اسـت.  مشـترک  کشـاورزی  و 
صنعـت،  یـا  کشـاورزی  بخش هـای  در  آبـی  کـم  بـا  سـازگاری 
آب  تأمیـن  بـرای  نیـاز  مـورد  آبـی  منابـع  حفـظ  در  می توانـد 
در  سـازگاری  مداخـات  از  مؤثرتـر  بسـیار  شـهری  نیـاز  مـورد 
بـرای  مصداق هایـی  چنیـن  باشـد.  شـهری  آب  سیسـتم های 
و  صنعـت  بخش هـای  در  آب  مختلـف  کننـدگان  مصـرف 
کشـاورزی نیز قابل شناسـایی اسـت. بنابراین مبحث سازگاری 
بـا کـم آبـی، نیازمنـد پرداختـن بـه همـه بخش هـای مصـرف 
کننـده و تأمیـن کننـده آب به صـورت بهـم پیوسـته اسـت. در 
ایـن یادداشـت سـعی شـده، مفاهیـم پایـه کـم آبی و سـازگاری 
بـا آن معرفـی شـوند. سـپس، برنامه ملی سـازگاری بـا کم آبی 
معرفـی شـده و برش هـای اسـتانی و کشـوری از ایـن برنامـه در 

بـازه سـال های 1397 تـا 1400، ارائـه شـده اسـت.

2-  تعریف کم آبی
یـک  نیازهـای  تأمیـن  بـرای  آب  کافـی  منابـع  محدودیـت 
بـه  نامیـد.  آب  کمبـود  می تـوان  را  منطقـه  یـا  حوضـه  کشـور، 
عبـارت دیگـر، زمانـی که آب تأمین شـده کمتر از تقاضا باشـد، 
به دلیـل  اسـت  ایجـاد می شـود. کمبـود آب ممکـن  آبـی  کـم 
»کمبـود فیزیکی«، یعنی عدم دسترسـی بـه آب کافی به دلیل 
اقلیم خشـک طبیعی یا اثرات تغییر اقلیم ایجاد شـود. عاوه 
بـر ایـن، ممکـن اسـت در منطقـه ای آب کافـی وجـود داشـته 
نداشـته  وجـود  آب  منابـع  بـه  مناسـب  دسترسـی  ولـی  باشـد 
باشـد. بـه عبـارت دیگـر، »کمبـود فیزیکـی آب« وضعیتـی را 
از  نیازهـا  تمـام  تأمیـن  بـرای  کافـی  آب  کـه  می کنـد  تعریـف 
جملـه نیازهـای آب خانگـی، صنعتی، کشـاورزی و یا آب کافی 
بـرای حفـظ پایـداری اکوسیسـتم وجـود نداشـته باشـد. کمبـود 
فیزیکـی آب معمـوالً منجر بـه رقابت بین بخش های مصرف 
کننـده آب بـر سـر دریافـت مجوزهـای رسـمی تخصیـص آب و 
تخلیـه و اضافـه برداشـت از منابـع آب زیرزمینـی می شـوند. 
کشـورهای  در  آبریـز  حوضه هـای  از  بسـیاری  در  فراینـد  ایـن 

مختلـف، منجـر بـه ایجـاد ناپایداری هـای شـدید در منابع آب، 
اکوسیسـتم های  تخریـب  و  مهاجـرت  موج هـای  شـکل گیری 

وابسـته بـه آب شـده اسـت.
ناکافـی  سـرمایه گذاری  نتیجـه  آب«  اقتصـادی  »کمبـود 
توزیـع  بـه  منجـر  کـه  اسـت  زیرسـاخت ها  در  ناکارآمـد  یـا 
تأثیـر  و  بیـن مصـرف کننـدگان و بخش هـا  نامناسـب آب در 
فقـر می شـود.  کاهـش  در  کـم سـرمایه گذاری در بخـش آب، 
ناپایـداری  نتیجـه  در  می توانـد  آب  بـه  نامناسـب  دسترسـی 
یـا  کافـی  زیرسـاخت  نبـود  به دلیـل  آب  منظـم  تأمیـن  در 
و  آب  از  کننـدگان  مصـرف  بهره منـدی  در  مدیریـت  سـوء 
آب  کمبـود  بیفتـد.  اتفـاق  آب  کننـده  مدیریـت  سـازمان های 
همچنیـن می توانـد حاصـل یـک تحـول اجتماعی مثـًا نتیجه 
رواج سـبک زندگـی مصـرف گرایانـه و بیـش مصرفـی آب و 
رفتارهـای ناشـی از توهـم فراوانـی آب باشـد. نمونـه رفتارهای 
ناشـی از توهـم فراوانـی آب بخصـوص در شـهرهای بـزرگ که 
سـرمایه گذاری زیـادی بـرای تنـوع بخشـی به منابـع تأمین آب 
آنهـا صـورت گرفتـه در سـطح جهـان تاکنـون مشـاهده شـده 

اسـت.
UN-( آب  جهانـی  توسـعه  گـزارش  خاصـه،  به طـور 

می کنـد: تعریـف  چنیـن  را  آبـی  کـم   )2006  ,Water
»شـرایطی کـه در آن، اثـرات تجمیع شـده مصرف کنندگان 
یـا  تأمیـن  بـر  آب در قالـب چهارچوب هـای نهـادی موجـود، 
کیفیـت آب بـه سـطحی می رسـد کـه تقاضـای همـه بخش هـا، 
بـرآورده  بـه طـور کامـل  از جملـه محیـط زیسـت، نمی توانـد 
شـود، کـم آبـی نامیده می شـود. ایـن وضعیت می توانـد در هر 
سـطحی از عرضـه یـا تقاضـا رخ دهـد. کـم آبـی ممکـن اسـت 
فراوانـی،  توهـم  )محصـول  اجتماعـی  فراینـد  یـک  حاصـل 
انتظـارات و رفتارهـای عرفـی غلـط( یـا نتیجـه تغییـر الگـوی 
تأمیـن آب مثـًا ناشـی از تغییـر اقلیـم باشـد. کـم آبـی دالیـل 
مختلفـی دارد کـه بیشـتر آنهـا قابل اصاح یا کاهش هسـتند.«

 3- دالیل کم آبی
دالیـل کـم آبـی را می تـوان بـه دو دسـته فیزیکـی و انسـانی 
طبقه بنـدی کـرد. دالیل فیزیکـی کم آبی را نیز می توان در سـه 

گـروه زیـر دسـته بندی کرد:
  خشکی طبیعی

   تغییرات آب و هوایی و تغییر اقلیم
 نبود یا کمبود ذخیره آب زیرزمینی

اوکولوژیـک یـک  تـوان  از ظرفیـت و  اگـر جمعیتـی بیـش   
منطقه، در آن مسـتقر شـود، شـرایط خشکی طبیعی می تواند 
از  یکـی  به عنـوان  اقلیـم  باعـث تشـدید کم آبـی شـود. تغییـر 
تبعـات انتشـار گازهـای گلخانـه ای منجـر بـه گـرم شـدن کـره 
زمیـن، تسـریع در چرخـه آب و تغییـر در خصوصیـات مکانـی 
و زمانـی بارش هـا شـده اسـت. در بسـیاری از مناطـق خشـک 
و نیمه خشـک ماننـد منطقـه خاورمیانـه و آفریقـای شـمالی، 
سـاالنه  بـارش  به صـورت  می تـوان  را  اقلیـم  تغییـر  اثـرات 
بیشـتر  تعـرق  و  تبخیـر  تلفـات  و  بـرف  سـهم  کاهـش  کمتـر، 
توصیـف کـرد. محـدود بـودن ذخیـره آب زیرزمینـی معمـواًل 
آسـیب پذیری در برابـر تغییـرات فصلـی و سـاالنه رواناب هـای 
سـطحی ناشـی از تنـوع طبیعـی آب و هـوا و وقـوع دوره هـای 
در  مثـال  به طـور  می دهـد.  افزایـش  را  بـارش(  )کـم  خشـک 
برخـی از مناطـق روسـتایی کشـور ایـران کـه بـرای صدهـا سـال، 
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سـکونت در آنهـا وجـود داشـته، در دهه هـای اخیـر، کم بارشـی 
آب  منابـع  از  حـد  از  بیـش  برداشـت  بـا  را  خشـک  دوره هـای 
تخلیـه  بعضـًا،  مناطـق،  ایـن  در  کرده انـد.  جبـران  زیرزمینـی 
کامـل آبخـوان منجـر به غیرقابل سـکونت شـدن این روسـتاها 
و شـکل گیری موج هـای مهاجرت شـده اسـت چرا کـه کمیت و 
تغییـرات فصلـی منابـع آب سـطحی، امـکان تأمیـن نیازهـای 
شـرب و بهداشـت و نیازهای معیشـتی را فراهم نکرده اسـت.
بـه سـه  را  آبـی  کـم  انسـانی  )Aclott, 2010( علـل  آکلـوت 
مـورد جمعیـت، مصـرف سـرانه و فنـاوری طبقه بنـدی کـرده 
 )HI( اسـت و بـرای ارزیابـی تأثیـرات انسـانی بر محیط زیسـت

معادلـه )1( را پیشـنهاد داده اسـت:

که در آن:
P: جمعیت

A: مصرف سرانه منابع، کاال یا خدمات
T: فنـاوری )در ایـن رابطـه اصطاحـی گسـترده اسـت کـه 
نشـان می دهـد چگونـه یـک سـامانه اقتصـادی، کاال و خدمات 
قوانیـن،  چارچـوب  در  را  نیـاز  مـورد  منابـع  و  می کنـد  تولیـد 
فناوری هـای  و  حاکمیتـی  کارهـای  و  سـاز  نهـادی،  تنظیمـات 
موجـود، مصـرف می کند(.بـا اسـتناد بـه معادلـه )1(، )2010( 
Aclott بـرای تعریـف عوامـل تأثیرگـذار بـر میـزان کمبـود آب 
در یـک جامعـه، سیاسـت های مؤثـر در زمینـه کاهـش تأثیرات 
سیاسـت های  مجموعـه  دو  بـه  را  زیسـت  محیـط  بـر  انسـانی 
مؤثـر بر سـمت چپ و راسـت معادلـه )1( طبقه بندی می کند. 

سیاسـت های دسـته دوم بـر P، A و T تأثیـر می گذارنـد.
انتظـار مـی رود بـا افزایـش جمعیـت، میـزان مصـرف و کم 
دهنـده  نشـان  می توانـد  مصـرف  سـرانه  یابـد.  افزایـش  آبـی 
میـزان مصـرف آب بـه ازای هـر نفـر بـرای مصـارف خانگـی یـا 
حجـم آب مصرفـی بـرای تولید کاالهـای مختلف )کشـاورزی، 
صنعتـی و غیـره( یـا خدماتـی باشـد کـه مـورد اسـتفاده مـردم 
اسـت. سـبک زندگـی مصـرف گرایانـه از جملـه مـوارد مـورد 
توجـه در دسـته کلـی سـرانه مصـرف اسـت. با توسـعه کشـورها 
و رشـد اقتصـادی آنهـا، مصـرف منابـع نیـز افزایـش می یابـد. 
تغییر در سـبک زندگی معموالً با افزایش سـرانه آب مصرفی 
اسـت  همـراه  آب  پرمصـرف  غذایـی  رژیم هـای  محبوبیـت  و 
کـه منجـر بـه فشـار بیشـتر بـر منابـع محـدود آب می شـود. در 
دالیـل  بـه  می توانـد  فنـاوری،  عمومـی  عنـوان   ،)1( معادلـه 

مختلـف کـم آبـی از جملـه مـوارد زیـر اشـاره کنـد:
 عوامل نهادی و سوءمدیریت:

  نبود تنظیمات سازمانی مناسب
  نبود قانونگذاری مؤثر

  نبود ظرفیت فنی و نیروهای متخصص
  سیاسـت های فاقـد آینـده نگـری ماننـد تخصیـص بیـش 

از حـد آب
  فساد سازمان های مدیریت کننده آب

 علل اقتصادی - اجتماعی:
آمایـش  بـه  نبـودن  پایبنـد  و  زمیـن  نامناسـب  کاربـری    

طبیعـی ظرفیت هـای  بـر  مبتنـی  سـرزمین 
  عدم سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها

  توسـعه بیـش از حـد زیرسـاخت های هیدرولیکـی ماننـد 
یـا  رودخانـه  یـک  حوضـه  در  متعـدد  سـدهای  احـداث 
انتقال هـای آب بیـن حوضـه ای فاقـد توجیـه زیسـت محیطی

علل سیاسی
 سیاسـت های خودکفایـی مـواد غذایـی بـه دالیـل سیاسـی 

ماننـد محدودیـت امـکان تجـارت بین المللی
یـا  از تخصیـص آب  کسـب محبوبیـت سیاسـی حاصـل   

هیدرولیکـی زیرسـاخت های  احـداث 
 نبود توافقنامه جامع در حوضه های رودخانه های فرامرزی

سـمت  متغیرهـای  بـر  مؤثـر  سیاسـت های  دسـته  در 
راسـت معادلـه )1(، تنظیمـات و قوانیـن نامناسـب سـازمانی 
و  منابـع محـدود آب  بـروز سـوءمدیریت  بـه  می توانـد منجـر 
تخصیـص بیـش از حـد ایـن منابـع به مصـرف کنندگانی شـود 
کـه بهـره وری کمتـری دارنـد. رویکردهـای پیشـرفته و انعطـاف 
می تواننـد  کـه  آب  بازارهـای  ماننـد  آب  تخصیـص  پذیرتـر 
راندمـان مصـرف آب را در طـول زمان بهبود بخشـند، نیازمند 
قانونگـذاری قوی، ظرفیت های مناسـب فنـی و الزامات قانون 
هسـتند. تخصیـص بیـش از حـد منابـع آب می توانـد موجـب 

ایجـاد کـم آبـی سـازه ای شـود. 
شـماری  دوبـار  نتیجـه  در  اسـت  ممکـن  موضـوع  ایـن 
تخصیـص  بیفتـد.  اتفـاق  سـطحی  و  زیرزمینـی  حقابه هـای 
بیـش از حـد منابـع آب زیرزمینـی بیشـتر به دلیل عـدم اعمال 
محدودیت برای پروانه های برداشـت آب زیرزمینی متناسـب 
بـا تغییـرات آب و هوایـی و اعطـای پروانه هـای زیـاد فراتـر از 
در بخـش  فسـاد  اتفـاق می افتـد.  منابـع  تـوان تجدیدپذیـری 
آب بـا تغییـر در توزیـع مکانـی و زمانـی دسترسـی بـه آب بـر 
حاکمیـت آب تأثیـر می گـذارد. ایـن امـر همچنین بـر چگونگی 
بیـن  آب  منابـع  توسـعه  طرح هـای  منافـع  و  هزینه هـا  توزیـع 
افـراد، بخش هـای مصـرف کننـده آب و محیط زیسـت اثر گذار 

.)2006  ,Stalgren( اسـت 
توسـعه بیـش از حـد کشـاورزی آبـی نمونـه ای معمـول از 
کاربـری نامناسـب زمیـن به شـمار مـی رود. این اتفـاق معمواًل 
در مـواردی رخ می دهـد کـه آب بـا قیمت ناچیزی تأمین شـود 
یـا اینکـه دولـت بودجه  هـای کان را بـرای توسـعه و حمایـت از 
بخش کشـاورزی اختصاص دهد. در بیشـتر کشـورها که بخش 
کشـاورزی درصـد بسـیار باالیـی از کل نیـاز )مصـرف( آب را در 
اختیـار دارد، در قبـال تأمیـن سـطح قابـل اطمینانـی از امنیت 
غذایی مسـئول و پاسـخگو است. کشورهایی که به دلیل عوامل 
مختلـف از جملـه کمبـود منابـع مالـی یـا سیاسـت های خاص 
مواجـه  محدودیـت  بـا  غذایـی  مـواد  تجـارت  بـرای  خارجـی، 
تولیـد مـواد غذایـی  ارتقـای خودکفایـی در  هسـتند، به دنبـال 
هسـتند و ایـن امـر موجـب گسـترش بیـش از حـد اراضـی آبـی 
و بهـره وری پاییـن آب می شـود. بنابراین اصاح سیاسـت های 
مرتبـط بـا امنیت غذایـی از جمله اقام مهم در سیاسـت های 

مؤثـر بـر متغیرهـای سـمت راسـت معادله )1( اسـت.
در  زیرسـاخت ها  توسـعه  در  سـرمایه گذاری  کمبـود 
کشـورهای کمتـر توسـعه یافتـه یـا در حـال توسـعه می توانـد 
موجب محدودیت در دسترسی به آب سالم و مطمئن، حتی 
در مکان هایـی شـود کـه کمبود فیزیکـی آب ندارنـد. در مقابل، 
حوضه هایـی کـه نیـاز بـه زیرسـاخت های هیدرولیکـی دارنـد، 
توسـعه بیـش از حـد زیرسـاخت های هیدرولیکی نیـز می تواند 
دلیل اصلی کم آبی سازه ای شود )Molle, 2008(. در بسیاری 
توسـعه،  حـال  در  کشـورهای  در  بویـژه  آبریـز،  حوضه هـای  از 
سـاخت سـدهای بزرگ، امکان تنظیم رواناب های سـطحی را 
به گونـه ای افزایـش داده اسـت کـه بتوان بیشـترین رواناب های 

 HI=f(P,A,T) 
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سـاالنه در سـال های تر را نیـز بـرای اسـتفاده مصـرف کننـدگان 
گسـترش  بـه  منجـر  معمـوالً  وضعیـت  ایـن  داد.  تخصیـص 
اراضـی آبـی و سـایر فعالیت هـای اقتصـادی پـر مصـرف آب 
)پـر آب طلـب( بـه گونـه ای می شـود کـه در سـال های خشـک 
نتـوان تقاضـای آب را تأمیـن کـرد. تشـدید کـم آبـی در نتیجـه 
ایـن رونـد، درخواسـت هایی بـرای سـرمایه گذاری های بیشـتر 
در فناوری هـای منجـر بـه صرفه جویـی و ذخیـره آب را در پـی 
مخصوصـاً  مرطـوب،  سـال های  مقابـل،  در  داشـت.  خواهـد 
زمانـی کـه آب اضافه و برنامه ریزی نشـده از کشـور خارج شـده 
یـا بـه دریـا بریـزد، به عنـوان فرصت هـای از دسـت رفتـه تلقـی 
می شـود. ایـن وضعیـت اغلـب به عنـوان فرصت هایـی بـرای 
انتقـال آب بیـن حوضـه ای جدیـد یـا توسـعه مخـازن ذخیـره 
آب تفسـیر می شـود. Molle دریافـت کـه توسـعه بیـش از حـد 
زیرسـاخت های هیدرولیکـی و رشـد فزاینـده کـم آبـی انسـان 
سـاخت کـه در ادامـه آن ایجـاد می شـود، اغلـب نتیجـه هـم 
راسـتا شـدن منافـع مالـی و سیاسـی اسـت تـا ناشـی از یـک نیـاز 
واقعـی. فشـار و تأکیـد بـرای »حفـظ« هـر قطـره آب از »جـاری 
دوره هـای  در  کشـور«  از  شـدن  »خـارج  یـا  دریـا«  بـه  شـدن 
پربـارش، اغلـب از نظـر سیاسـی بسـیار شـدید اسـت و مجالـی 
بـرای ارزیابـی دقیـق اقتصـادی، اجتماعـی و محیـط زیسـتی 

.)2008 ,Molle( نیازهـای توسـعه آتـی نخواهـد بـود
تجـارت  امـکان  محدودیـت  ماننـد  سیاسـی  دالیـل 
مـواد  قیمـت  جهـش  و  غـذا  جهانـی  بحـران  یـا  بین المللـی 
آنچـه در سـال های  )ماننـد  بین المللـی  بازارهـای  غذایـی در 
8-2007 میادی رخ داد( برخی از کشورها را وادار کرده است 
کـه حداقـل در دوره های خاصی به دنبال اجرای سیاسـت های 
منجـر  می توانـد  سیاسـت ها  ایـن  باشـند.  غذایـی  خودکفایـی 
بـه بـروز کـم آبـی شـود، بویـژه در کشـورهایی کـه اقلیـم خشـک 
و نیمـه خشـک دارنـد. بـا بـروز و تشـدید کـم آبـی در کشـورها و 
مناطـق دارای منابـع آب ناپایـدار، دسترسـی بـه آب به عنـوان 
جذابیـت  دارد،  همـراه  بـه  سیاسـی  محبوبیـت  کـه  کاالیـی 
بیشـتری پیـدا می کنـد. به عنـوان مثـال، تصمیمـات مدیریـت 
بـزرگ  از  حمایـت  در  پاکسـتان  مختلـف  مناطـق  در  آب 
مالـکان و البی هـای سیاسـی خـاص، تحـت تأثیـر قـرار گرفتـه 
و بعضـاً ابـزاری بـرای مواجهـه بـا جناح هـای سیاسـی مخالـف 
 Wegerich and Hussain  ,2002  Mustafa( اسـت  شـده 
Zulfiqar ,2016 2018(. تـاش بـرای دسـتیابی بـه مجوزهـای 
برداشـت آب یـا منابـع مالـی دولتـی بـرای اجـرای طرح هـای 
انتقـال آب بیـن حوضـه ای یـا توسـعه زیرسـاخت های بـزرگ 
هیدرولیکـی در حوضه هایـی کـه قبـاًً کامـًا توسـعه یافته انـد، 
بـا هـدف بـه دسـت آوردن محبوبیـت و قـدرت سیاسـی یکی از 
مهم تریـن دالیـل افزایـش کـم آبـی انسان سـاخت در بسـیاری 
از حوضه های آبریز بوده اسـت. سـاختارهای نهادی نامناسب 
همچنیـن بسـتر الزم بـرای چنیـن فسـاد سیاسـی را در بخـش 
.)2016 .Madani et al( آب برخـی کشـورها ایجـاد کـرده اسـت
Munia و همکاران )2018( گزارش دادند که 386 میلیون 
نفر )14 درصد از کل جمعیت وابسـته به منابع آب فرامرزی( 
از 1175 میلیـون نفـری کـه تحـت تنـش آبـی در حوضه هـای 
کل  از  درصـد   42( می کننـد  زندگـی  فرامـرزی  رودخانه هـای 
جمعیـت سـاکن در حوضـه رودخانه هـای فرامـرزی( به دلیـل 
اسـتفاده از آب توسـط جمعیـت باالدسـت، کـم آبـی را تجربـه 
می کننـد. »وابسـتگی سیاسـی-آبی« منبـع اساسـی کـم آبی در 

حوضه هـای آبریـز فرامـرزی اسـت.
)Aclott, 2010( بـدون اشـاره بـه P، A یـا T، سیاسـت های 
مؤثـر بـر سـمت چپ معادلـه )1( را به عنوان سیاسـت هایی که 
اثر مسـتقیم کاهشـی بر اثرات انسـانی بر محیط زیسـت دارند، 
تعریـف می کنـد. ایـن سیاسـت ها دالیـل زیـر را بـرای کـم آبـی 

می کنند: عنـوان 
 برداشت بیش از حد از منابع آب سطحی و زیرزمینی

  قیمت پایین یا رایگان بودن آب
 برداشـت بیـش از حـد از منابـع آب در کشـورهای کـم آب 
هیـچ  کـه  هنگامـی  زیرزمینـی  آب  منابـع  اسـت.  رایـج  بسـیار 
محدودیتـی در اسـتخراج آب وجـود نـدارد، آسـیب پذیرترین 
آبـی اسـت. آب یـک کاالی عمومـی و غیـر انحصـاری  منبـع 
آن  کننـده  مصـرف  افـراد  همـه  چراکـه  می شـود  محسـوب 
و  پیچیـده  بسـیار  آن  مصـرف  از  افـراد  کـردن  منـع  و  هسـتند 
پرهزینـه )بخصـوص بـه لحـاظ سیاسـی - اجتماعـی( اسـت. 
هزینه هـای جلوگیری از برداشـت آب توسـط کسـانی کـه اجازه 
برداشـت از منابـع آب سـطحی و زیرزمینـی را ندارنـد، معمواًل 
بسـیار زیـاد اسـت؛ بنابرایـن، منابـع آب معمـوالً غیرانحصاری 
تلقـی می شـوند )Karamouz  2003(. متداول تریـن دیدگاهی 
کـه برای محدود کردن اسـتخراج آب وجـود دارد، طراحی یک 
سیسـتم عملیاتی قیمت گذاری آب اسـت که استفاده از آب را 
بـرای مصـرف کنندگانـی کـه بهـره وری اقتصـادی کمـی دارند، 

می کنـد. توجیه ناپذیـر 

4- مبانـی صرفه جویـی در مصـرف آب و کاهش آسـیب های 
بی کم آ

سیسـتمی کـه دچـار کم آبـی اسـت، قادر بـه تأمیـن نیازهای 
آبـی خـود نیسـت. یکـی از راه حل هـای منطقـی بـرای مواجهـه 
امـا  اسـت.  آب  مصـرف  در  صرفه جویـی  وضعیـت،  ایـن  بـا 
در  آنهـا  از  برخـی  کـه  راه حل هـا  ایـن  پیاده سـازی  در  آنچـه 
بخش هـای قبلـی نیـز مورد اشـاره قرار گرفت، بایـد مورد توجه 
 )Consumptive( قـرار گیـرد، تفـاوت بیـن برداشـت مصرفـی
به طـور  اسـت.  آب   )Non-consumptive( غیرمصرفـی  و 
مثـال، زمانـی کـه آب سـطحی یـا زیرزمینی بـرای آبیـاری مورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد، در صورتـی کـه راندمـان آبیـاری کـم 
باشـد، آب زیـادی، فراتـر از نیـاز گیـاه روی سـطح زمیـن پخـش 
می شـود کـه بخشـی از آن مجـدداً بـه منابـع آب بـاز می گـردد. 
بنابرایـن در ایـن شـرایط، آب مصرفـی کـه در واقـع آبـی اسـت 
کـه در اثـر تبخیـر و تعـرق بـه شـکل بخار درآمـده و از دسـترس 
خـارج شـده، کمتـر از آبـی اسـت کـه از منابـع آب سـطحی یـا 
زیرمینـی برداشـت شـده اسـت. در مدیریـت مصـرف آب در 
ایـن مثـال، آنچـه اهمیـت دارد، کاهـش تبخیـر و تعـرق اسـت. 
بایـد توجه داشـت که کاهش برداشـت آبی کـه به مصرف گیاه 
نرسـیده و بـه منابـع آبـی بازگشـته، اثـری در بیـان منابـع آب و 
کاهـش آسـیب های کم آبـی نـدارد. آلودگـی آب نیـز می توانـد 
منجـر بـه محدودیـت بهره بـرداری از منابع آب شـود. چنانچه 
نیازمنـد  آن  مصـرف  کـه  برسـد  آلودگـی  از  سـطحی  بـه  آب 
فرایندهـای پیچیـده و هزینه بـر بـرای کاهش آلودگـی و تصفیه 
باشـد، ممکـن اسـت به لحاظ فنـی یا اقتصادی قابل بازگشـت 
بـه چرخـه مصرف نباشـد. بنابرایـن تاش هایی که در راسـتای 
می توانـد  نیـز  می گیرنـد  صـورت  آب  منابـع  آلودگـی  کاهـش 

منجـر بـه سـازگاری بـا کم آبـی شـود.
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5- تغییرات آب و هوایی و کم آبی در ایران
پهنـه  نیمه خشـک در  و  اقلیـم خشـک  بـا  از دیربـاز  ایـران 
وسـیعی از کشـور دسـت به گریبان بوده است. خشکسالی های 
شـدید و مکـرر، همـواره فعالیت هـای مختلـف متکـی بـه آب 
را در ایـران تهدیـد کـرده اسـت. همچنیـن تغییـر اقلیـم ناشـی 
از فراینـد گرمایـش جهانـی در سـه دهـه گذشـته، بـر مشـکات 
کم آبـی کشـور دامـن زده اسـت. به اسـتناد اطاعات ارائه شـده 
توسـط سـازمان هواشناسـی کشـور به کارگروه ملی سـازگاری با 
کم آبی، اختاف دمای 30 سـاله و 10 سـاله منتهی به سـال 98 
در اسـتان های مختلـف کشـور نشـان دهنده حداکثـر افزایـش 
دمـا تـا سـقف یـک درجـه سـانتی گراد در اسـتان های غربـی و 

شـمالی غربـی کشـور اسـت )شـکل 1(.
تغییـر رژیـم بارش هـا اعم از کاهـش بارش سـاالنه، کاهش 
سـهم بـرف از کل بارش هـا و تغییـر توزیـع بارش هـای فصلـی، 
از دیگـر تبعـات پدیـده تغییـر اقلیـم در کشـور بـوده اسـت. بـه 
اسـتناد شـکل )2(، بارش سـاالنه در دوره 10 سـاله اخیر نسـبت 
به دوره 50 سـاله تا سـقف 22 درصد کاهش را نشـان می دهد. 
ارائـه شـده توسـط سـازمان هواشناسـی  اسـتناد اطاعـات  بـه 
کشـور، حداکثـر مقادیـر کاهـش بـارش در اسـتان های غربـی و 

جنوبـی غربـی کشـور گزارش شـده اسـت.
مجموعـه ایـن اطاعات بـا توجه به اینکه نوار غربی کشـور، 
تولیدکننـده بخـش قابل توجهـی از منابـع آب سـطحی کشـور 
بـوده و نـوار شـرقی کشـور از دیربـاز بـا محدودیـت جـدی منابع 

نشـان دهنده  اسـت،  بـوده  مواجـه  زیرزمینـی  و  سـطحی  آب 
شـدت اثـرات تغییـر اقلیـم بـر کاهـش منابـع آب تجدیدپذیـر 

سـطحی و زیرزمینـی کشـور اسـت.
برنامه هـای  در  منـدرج  اطاعـات  آخریـن  براسـاس 
سـاالنه  و  تجمعـی  کسـری  اسـتان ها،  کم آبـی  بـا  سـازگاری 
مخـازن آب زیرزمینـی کشـور، بـه ترتیـب 131/1 و 5/2 میلیـارد 
مترمکعب اسـت. حدود 45 درصد کسـری سـاالنه و تجمعی 
آبخوان هـای کشـور مربـوط بـه اسـتان های واقـع بـر نـوار شـرقی 
کشـور اسـت )کرمان، سیسـتان و بلوچسـتان، خراسـان جنوبی، 
خراسـان رضوی و خراسـان شـمالی(. شـکل های )3( و )4(، به 
ترتیب مقادیر کسـری متوسط سـالیانه و تجمعی آبخوان ها را 

بـه تفکیـک اسـتان های کشـور نشـان می دهـد.

و  کم آبـی  بـا  سـازگاری  ملـی  کارگـروه  تأسـیس  تاریخچـه   -6
تدویـن برنامـه ملـی سـازگاری بـا کم آبـی

پیشـنهاد  بـه  کم آبـی  بـا  سـازگاری  ملـی  کارگـروه  تشـکیل 
و  کشـور  کشـاورزی،  جهـاد  نیـرو،  وزارتخانه هـای  مشـترک 
صنعـت، معـدن، تجـارت و سـازمان های حفاظـت از محیـط 
یکصـد  اصـل  اسـتناد  بـه  و  کشـور  بودجـه  و  برنامـه  و  زیسـت 
ایـران در  اسـامی  اساسـی جمهـوری  قانـون  و سـی و هشـتم 
وزیـران  محتـرم  هیـأت  تصویـب  بـه   96/12/6 مـورخ  جلسـه 
سـازمان  متعاقبـاً  کـه  کارگـروه  ایـن  تشـکیل  از  هـدف  رسـید. 
هواشناسـی کشـور نیـز بـه آن اضافـه شـد، هماهنگی و انسـجام 

شکل )1(: اختالف دمای 30 ساله و 10 ساله منتهی به سال 1398 )سازمان هواشناسی کشور(

7 
 

  

  (سازمان هواشناسي كشور) 1398ي منتهي به سال ساله 10ساله و  30اختالف دماي ): 1شكل (

  

هاي فصلي، از جمله تبعات ها و تغيير توزيع بارشها اعم از كاهش بارش ساالنه، كاهش سهم برف از كل بارشتغيير رژيم بارش
ساله تا  50نسبت به دوره  ريساله اخ 10در دوره ارش ساالنه )، ب2پديده تغيير اقليم در كشور بوده است. به استناد شكل (

كاهش  ريحداكثر مقادبه استناد اطالعات ارائه شده توسط سازمان هواشناسي كشور، . دهدينشان مرا درصد كاهش  22سقف 
  ت. كشور گزارش شده اس يغرب يو جنوب يغرب يهابارش در استان
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 شکل )2(: درصد اختالف بارش متوسط ساالنه در دوره های ده ساله و پنجاه ساله منتهی به سال 1398 
)سازمان هواشناسی کشور(

شکل )3(: کسری متوسط سالیانه آبخوان ها به تفکیک استان های کشور )شرکت مدیریت منابع آب ایران(
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(سازمان هواشناسي  1398ي منتهي به سال هاي ده ساله و پنجاه سالهره): درصد اختالف بارش متوسط ساالنه در دو2شكل (
  كشور)

  

كشور است و نوار  ياز منابع آب سطح يكننده بخش قابل توجه ديكشور، تول ينوار غرب نكهياطالعات با توجه به ا نيا مجموعه
 مياقل رييمواجه بوده است، نشان دهنده شدت اثرات تغ ينيرزميو ز يمنابع آب سطح يجد تيبا محدود ربازيكشور از د يشرق

  .كشور است ينيرزميو ز يسطح ريدپذيبر كاهش منابع آب تجد

ها، كسري تجمعي و ساالنه مخازن آب زيرزميني هاي سازگاري با كم آبي استانبراساس آخرين اطالعات مندرج در برنامه
هاي كشور درصد كسري ساالنه و تجمعي آبخوان 45حدود ت. ميليارد مترمكعب اس 2/5و  1/131كشور، به ترتيب 
هاي واقع بر نوار شرقي كشور است (كرمان، سيستان و بلوچستـــان، خراسان جنوبي، خراسان مربوط به استان

ها را به )، به ترتيب مقادير كسري متوسط ساليانه و تجمعي آبخوان4) و (3هاي (شكلرضوي و خراســــان شمالي). 
   دهد.هاي كشور نشان ميتفكيك استان
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  هاي كشور (شركت مديريت منابع آب ايران)ها به تفكيك استان): كسري متوسط ساليانه آبخوان3شكل (
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و  کشـور  سـطح  در  آب  مصـرف  مدیریـت  برنامه هـای  در 
متعادل سـازی منابـع و مصـارف آب و احیـا و تعـادل بخشـی 
آبخوان هـا بوده اسـت. سـرفصل وظایف و اهـداف این کارگروه 

بـه شـرح زیـر بـوده اسـت:
انسـجام و پیگیـری اجرای قوانیـن و مقررات مؤثر در تحقق 
سـازگاری بـا کم آبـی و و ایجـاد تـوازن بیـن منابـع و مصـارف 
آب در مناطـق مختلـف کشـور و ارتقـای آگاهـی   دسـتگاه های 
دولتی اسـتانی و ملی از وضعیت منابع و مصارف آب کشـور و 

ناپایداری هـای موجـود در منابـع آب
بخش هـای  بیـن  آب  کمبـود  توزیـع  چگونگـی  تعییـن   
مختلـف مصرف کننـده آب و محدودیت کشـت های با نیاز 

آبـی بـاال
 تحویل حجمی آب به اراضی کشاورزی و اعمال محدودیت 

در اضافه برداشت ها
 اصـاح تعرفه هـا بـه منظـور پیاده سـازی الگـوی مصـرف 
آب شـرب و کنتـرل اضافه برداشـت از منابـع آب زیرزمینی 

بـا افزایـش تعرفـه مصـارف مازاد
 پشـتیبانی از تدابیر اسـتان ها درخصوص جلوگیری از بروز 

مشـکات و تعارضـات اجتماعی ناشـی از تنش های آبی
 نظـارت بـر عملکـرد و پیشـرفت برنامه هـای سـازگاری بـا 
بـا کم آبـی کم آبـی اسـتان ها در کارگروه هـای اسـتانی سـازگاری 
کارگـروه ملـی سـازگاری بـا کم آبـی از اسـفند 1396 تـا پایـان 

خـرداد مـاه سـال 1400، 25 جلسـه و کمیته تخصصـی ذیل آن 
نیـز در سـطح معاونیـن وزرا و سـازمان ها، 72 جلسـه برگـزار 
کارگروه هـای  فـوق،  اهـداف  تحقـق  به منظـور  اسـت.  کـرده 
بـه  کشـور  اسـتان های  کلیـه  در  کم آبـی  بـا  سـازگاری  اسـتانی 
ریاسـت استانداران فعال شـده تا فاز اول برنامه های سازگاری 
بـا کم آبـی اسـتان ها را در چارچـوب اعتبارات موجـود، تدوین و 
پـس از تصویـب در سـطح اسـتان ها بـرای بررسـی و تصویـب 
بـه کارگـروه ملی سـازگاری با کم آبی ارائه  نماینـد. کارگروه های 
اسـتانی سـازگاری بـا کم آبـی مجموعـاً در سـال های 1397 تـا 
1399، 500 جلسـه برگـزار کرده انـد. کار کارشناسـی و مدیریتـی 
انجـام شـده در فراینـد تدویـن برنامه هـای سـازگاری بـا کم آبی 
نفـر  هـزار   76 حـدود  ملـی  سـطح  در  و  اسـتان ها  سـطح  در 

سـاعت بـرآورد شـده اسـت.

و  احیـا  بـرای  کم آبـی  بـا  سـازگاری  ملـی  برنامـه  اهـداف   -7
آبخوان هـا بخشـی  تعـادل 

از  بـرای صرفه جویـی برداشـت  انجـام شـده  هدف گـذاری 
منابـع آب زیرزمینـی برای سـازگاری با کم آبـی، 14/51 میلیارد 
برداشـت های آب  اسـت )30 درصـد کل  بـوده  متـر مکعـب 
بخش هـای شـرب، فضـای سـبز، صنعـت و کشـاورزی( کـه در 
کارگروه هـای سـازگاری بـا کم آبـی اسـتان ها بـا صرفه جویـی و 
اصـاح مصـرف در حـد 9 میلیـارد متـر مکعـب، در فـاز اول و 

شکل )4(: کسری تجمعی آبخوان ها به تفکیک استان های کشور )شرکت مدیریت منابع آب ایران(
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  هاي كشور (شركت مديريت منابع آب ايران)ها به تفكيك استان): كسري تجمعي آبخوان4شكل (

  

  ي ملي سازگاري با كم آبيو تدوين برنامه يبا كم آب يسازگار يكارگروه مل سيتاس خچهيتار.6

كشور و صنعت، معدن،  ،يجهاد كشاورز رو،ين يهامشترك وزارتخانه شنهاديبه پ يبا كم آب يسازگار يكارگروه مل ليتشك
 يو هشتم قانون اساس يو س كصديبودجه كشور و به استناد اصل و و برنامه  ستيز طيحفاظت از مح يهاتجارت و سازمان

كارگروه كه  نيا لي. هدف از تشكديرس رانيمحترم وز اتيه بيبه تصو 6/12/96در جلسه مورخ  رانيا ياسالم يجمهور
مصرف آب در سطح كشور و  تيريمد يهاو انسجام در برنامه يبه آن اضافه شد، هماهنگ زيكشور ن يمتعاقباً سازمان هواشناس

كارگروه به شرح  نيا و اهداف فيسرفصل وظا. ها بوده استآبخوان يو تعادل بخش ايف آب و احمنابع و مصار يمتعادل ساز
  : بوده است ريز

منابع و مصارف  نيتوازن ب جاديو و ا يبا كم آب يو مقررات مؤثر در تحقق سازگار نيقوان ياجرا يريگينسجام و پا
منابع و مصارف آب كشور  تياز وضع يو مل ياستان يدولت يدستگاه ها يآگاه يآب در مناطق مختلف كشور و ارتقا

  موجود در منابع آب يهايداريو ناپا
باال يآب ازيبا ن يهاكشت تيمختلف مصرف كننده آب و محدود يهابخش نيكمبود آب ب عيتوز يچگونگ نييتع  
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  ي ملي سازگاري با كم آبينقشه توزيع استاني صرفه جويي توافق شده از منابع آب زيرزميني در فاز اول برنامه): 5شكل (

  
  ي ملي سازگاري با كم آبي براي صرفه جويي در برداشت از منابع آب سطحياهداف برنامه.8

ميليارد متر مكعب  6سطحي براي سازگاري با كم آبي، هدف گذاري انجام شده براي صرفه جويي در برداشت از منابع آب 
هاي سازگاري با هاي شرب، فضاي سبز، صنعت و كشاورزي) كه در كارگروههاي آب بخشدرصد كل برداشت 12بوده است (

وسعه ميليارد متر مكعب در فاز اول و تا پايان برنامه هفتم ت 2/3، در حد مصرف اصالح وها با صرفه جويي كم آبي استان
ميليون متر مكعب  1) توافق شده و در كارگروه ملي سازگاري با كم آبي مصوب شده است. الزم به ذكر است 1405- 1399(

هاي آبريز هاي هدف وزارت نيرو هستند. با در نظر گرفتن تطابق حوضهجويي مصوب شده، خارج از حوضههاي صرفهاز برنامه
 32ريزي براي عملياتي شدن ها، برنامهآبي استانهاي سازگاري با كمو برنامههاي آب سطحي هدف صرفه جويي در برداشت

 ي سازگاري با كم آبي در بخش كاهش برداشت از منابع آب سطحي صورت گرفته است.بيني شدهدرصد از اهداف پيش
ها از آب زيرزميني اهش برداشتي ملي سازگاري با كم آبي تمركز بيشتري براي كشود، فاز اول برنامههمانطور كه مالحظه مي

هاي ها در مورد ميزان تطابق اطالعات آماربرداري سراسري دور دوم با شرايط فعلي برداشتداشته است. اختالف نظر دستگاه

تـا پایـان برنامـه هفتـم توسـعه )1399-1405( توافـق شـده و 
در کارگـروه ملـی سـازگاری بـا کم آبـی مصـوب شـده اسـت. بـه 
عبـارت دیگـر، برنامه ریـزی بـرای عملیاتـی شـدن 62 درصـد 
بخـش  در  کم آبـی  بـا  سـازگاری  شـده  پیش بینـی  اهـداف  از 
کاهـش برداشـت از منابـع آب زیرزمینـی صورت گرفته اسـت. 
 1013 میـزان  بـه  آبخوان هـا  مصنوعـی  تغذیـه  برنامه هـای 
میلیـون متـر مکعـب توسـط اسـتان ها، پیشـنهاد و در کارگـروه 
ملی سـازگاری با کم آبی مصوب شـده اسـت که انتظار می رود 
در تعادل بخشـی آبخوان ها اثربخشـی داشـته باشـد. در شـکل 
)5( نقشـه توزیع اسـتانی صرفه جویی توافق شـده از منابع آب 

زیرزمینـی ارائـه شـده اسـت.
انتظـار مـی رود بـا اجـرای برنامه هـای سـازگاری بـا کم آبـی 
مصـوب شـده در کارگـروه ملـی، در 31 اسـتان کشـور، تقریبـاً 
و  متعـادل   1404 سـال  پایـان  تـا  کشـور  آبخوان هـای  تمامـی 
تثبیـت شـده و افـت سـطح آب ادامـه پیـدا نکنـد. اسـتان های 
خراسـان جنوبـی، مرکـزی، کهگیلویـه و بویراحمـد، گلسـتان و 
اردبیـل، اضافـه برداشـت ها از منابـع آب زیرزمینـی را تـا پایـان 

سـال 1405 بـه صفـر خواهنـد رسـاند.
کم آبـی  بـا  سـازگاری  برنامه هـای  اجـرای  اینکـه  علی رغـم 
کشـور  آبخوان هـای  از  قابل توجهـی  تعـداد  احیـای  بـه  منجـر 
خواهـد شـد ولـی در 23 اسـتان کشـور، تعـدادی از آبخوان هـا 
ایـن  و کسـری تجمعـی  احیـا تشـخیص داده شـده  غیرقابـل 
آبخوان هـا از طریـق صرفه جویـی تـا سـال 1430 قابـل بازیابـی 

نیسـت و پدیـده فرونشسـت منجـر بـه از بیـن رفتـن تدریجـی 
ظرفیـت ذخیـره آب در ایـن آبخوان ها خواهد شـد. بیش از 60 
درصد این آبخوان ها در 5 اسـتان هرمزگان، خراسـان جنوبی، 
فارس، کرمان و یزد واقع شـده اند. این اطاعات نشـان دهنده 
ضـرورت توجـه ویـژه به احیای آبخوان هـا و جلوگیری از اضافه 

برداشـت ها از منابـع آب زیرزمینـی اسـت.

8- اهـداف برنامـه ملی سـازگاری با کم آبی بـرای صرفه جویی 
در برداشـت از منابع آب سطحی

هدف گـذاری انجـام شـده بـرای صرفه جویـی در برداشـت 
بـا کم آبـی، 6 میلیـارد  از منابـع آب سـطحی بـرای سـازگاری 
آب  برداشـت های  کل  درصـد   12( اسـت  بـوده  مکعـب  متـر 
بخش هـای شـرب، فضـای سـبز، صنعـت و کشـاورزی( کـه در 
کارگروه هـای سـازگاری بـا کم آبـی اسـتان ها بـا صرفه جویـی و 
اصـاح مصـرف، در حـد 3/2 میلیـارد متـر مکعـب در فـاز اول 
و تـا پایـان برنامـه هفتـم توسـعه )1399-1405( توافـق شـده 
و در کارگـروه ملـی سـازگاری بـا کم آبـی مصـوب شـده اسـت. 
الزم بـه ذکـر اسـت یـک میلیـون متـر مکعـب از برنامه هـای 
صرفه جویـی مصوب شـده، خارج از حوضه هـای هدف وزارت 
نیـرو هسـتند. با در نظر گرفتن تطابـق حوضه های آبریز هدف 
برنامه هـای  و  سـطحی  آب  برداشـت های  در  صرفه جویـی 
عملیاتـی  بـرای  برنامه ریـزی  اسـتان ها،  کم آبـی  بـا  سـازگاری 
شـدن 32 درصد از اهداف پیش بینی شـده سازگاری با کم آبی 

شکل )5(: نقشه توزیع استانی صرفه جویی توافق شده از منابع آب زیرزمینی در فاز اول برنامه ملی سازگاری با کم آبی

21سازگاری با کم آبی؛ خرد تاریخی -اقلیمی برای بقا و ارتقا تابستان 1400



در بخش کاهش برداشت از منابع آب سطحی صورت گرفته 
اسـت. همان طـور کـه ماحظـه می شـود، فـاز اول برنامـه ملـی 
سـازگاری بـا کم آبـی تمرکـز بیشـتری بـرای کاهش برداشـت ها 
در  دسـتگاه ها  نظـر  اختـاف  اسـت.  داشـته  زیرزمینـی  آب  از 
مـورد میـزان تطابـق اطاعـات آماربـرداری سراسـری دور دوم 
بـا شـرایط فعلـی برداشـت های آب سـطحی در حوضه هـای 
درخصـوص  توافـق  سـر  بـر  مانـع  مهمتریـن  مختلـف،  آبریـز 
صرفه جویـی قابـل پیاده سـازی در حـوزه برداشـت ها از منابـع 
آب سـطحی بـوده اسـت. به همیـن دلیل، در کلیـه برنامه های 
سـازگاری بـا کم آبـی مصـوب شـده، پیش بینـی شـده کـه پـس 
از اتمـام آماربـرداری سراسـری دور سـوم از منابـع و مصـارف 
آب و بازنگـری در آب قابـل برنامه ریـزی سـطحی، در فـاز دوم 
توسـعه(،  هشـتم  )برنامـه  کم آبـی  بـا  سـازگاری  برنامه هـای 

هدف گـذاری و برنامه ریـزی مناسـب صـورت گیـرد.

کاهـش  بـرای  کم آبـی  بـا  سـازگاری  ملـی  برنامـه  اهـداف   -9
آب کننـده  مصـرف  مختلـف  بخش هـای  برداشـت های 

انتظـار مـی  رود در اثـر اجـرای فـاز اول برنامه هـای سـازگاری 
بـا کم آبـی، میـزان برداشـت آب سـطحی و زیرزمینـی بخـش 
کشـاورزی، 10/6 میلیـارد متـر مکعـب کاهـش یابـد کـه متناظر 
بـا کاهـش برداشـت آب در حـد 1260 متـر مکعـب در هکتـار 
در کشـور اسـت. برنامه هـای صرفه جویـی در مصـرف آب در 
بـه عنـوان مکمـل برنامه هـای بخـش آب  بخـش کشـاورزی، 

بـرای تحویـل حجمـی مطابـق آب قابـل برنامه ریـزی درنظـر 
گرفته شـده اسـت. شـکل )6(، توزیع اسـتانی کاهش برداشـت 

آب در بخـش کشـاورزی را نشـان می دهـد.
بـا  سـازگاری  برنامه هـای  اول  فـاز  صرفه جویـی  مجمـوع 
کم آبـی در برداشـت آب بـرای مصـارف شـرب، فضـای سـبز و 
خدمـات شـهری و اصـاح مصـرف در راسـتای جایگزینـی آب 
خـام بـا پسـاب و یـا جلوگیـری از آلودگـی آب، 635 میلیـون 
متـر مکعـب و در بخـش صنعـت، 228 میلیـون متـر مکعـب 
پیش بینـی شـده اسـت. شـکل های )7( و )8(، توزیـع اسـتانی 
صرفه جویی هـای توافـق شـده را در بخش هـای شـرب، فضای 

سـبز و خدمـات شـهری و صنعـت نشـان می دهـد.
در ادامـه ایـن یادداشـت، جزئیـات برنامه هـای بخش هـای 
مختلـف و اقدامـات برنامه ریـزی شـده در فـاز اول برنامـه ملی 

سـازگاری بـا کم آبـی ارائه شـده اسـت.

کاهـش  راسـتای  در  آب  مصـرف  مدیریـت  برنامه هـای   -10
زیرزمینـی آب  منابـع  از  برداشـت 

در برنامه ریزی های اسـتانی برای کاهش برداشـت از منابع 
آب زیرزمینـی تمرکـز اصلـی بـر عملیاتـی کـردن برنامه هـای 
آب  شـرکت های  مسـئولیت  بـا  بخشـی  تعـادل  و  احیـا  طـرح 
اسـت.  بـوده  خوزسـتان  بـرق  و  آب  سـازمان  و  منطقـه ای 
پروژه هـای در نظـر گرفتـه شـده در برنامه هـای طـرح احیـا و 

تعـادل بخشـی اسـتان ها مشـتمل بـر مـوارد زیـر اسـت:

شکل )6(: نقشه توزیع استانی صرفه جویی توافق شده در بخش کشاورزی در فاز اول برنامه ملی سازگاری با کم آبی
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ي هاي آبريز مختلف، مهمترين مانع بر سر توافق در خصوص صرفه جويي قابل پياده سازي در حوزهآب سطحي در حوضه
هاي سازگاري با كم آبي مصوب شده، پيش بيني ي برنامهمنابع آب سطحي بوده است. به همين دليل، در كليه ها ازبرداشت

شده كه پس از اتمام آماربرداري سراسري دور سوم از منابع و مصارف آب و بازنگري در آب قابل برنامه ريزي سطحي، در فاز 
  ، هدف گذاري و برنامه ريزي مناسب صورت گيرد. (برنامه هشتم توسعه) هاي سازگاري با كم آبيدوم برنامه

  
ي هاي مختلف مصرف كنندههاي بخشي ملي سازگاري با كم آبي براي كاهش برداشتاهداف برنامه.9

  آب 

كشاورزي، آبي، ميزان برداشت آب سطحي و زيرزميني بخش هاي سازگاري با كمرود در اثر اجراي فاز اول برنامهانتظار مي
متر مكعب در هكتار در كشور است.  1260ميليارد متر مكعب كاهش يابد كه متناظر با كاهش برداشت آب در حد  6/10

هاي بخش آب براي تحويل حجمي مطابق آب جويي در مصرف آب در بخش كشاورزي، به عنوان مكمل برنامههاي صرفهبرنامه
 )، توزيع استاني كاهش برداشت آب در بخش كشاورزي را نشان مي دهد. 6ل (شكقابل برنامه ريزي درنظر گرفته شده است. 

  

  ي ملي سازگاري با كم آبيدر فاز اول برنامه در بخش كشاورزينقشه توزيع استاني صرفه جويي توافق شده ): 6شكل (
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شکل )7(: نقشه توزیع استانی صرفه جویی توافق شده در بخش شرب و بهداشت و خدمات شهری 
در فاز اول برنامه ملی سازگاری با کم آبی
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فضاي سبز و خدمات شهري و هاي سازگاري با كم آبي در برداشت آب براي مصارف شرب، مجموع صرفه جويي فاز اول برنامه
 228 صنعت، بخش در و مكعب متر 635 ،اصالح مصرف در راستاي جايگزيني آب خام با پساب و يا جلوگيري از آلودگي آب

هاي هاي توافق شده را در بخش)، توزيع استاني صرفه جويي8) و (7هاي (شكل .است شده بيني پيش مكعب متر يليونم
  دهد. صنعت نشان مي ري وشرب، فضاي سبز و خدمات شه

  

ي ملي در فاز اول برنامه در بخش شرب و بهداشت و خدمات شهرينقشه توزيع استاني صرفه جويي توافق شده ): 7شكل (
  سازگاري با كم آبي
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  ي ملي سازگاري با كم آبيدر فاز اول برنامه در بخش صنعتنقشه توزيع استاني صرفه جويي توافق شده ): 8شكل (

هاي مختلف و اقدامات برنامه ريزي شده در فاز اول برنامه ملي سازگاري با كم هاي بخشادامه اين يادداشت، جزئيات برنامه در
  آبي ارائه شده است.

  برنامه هاي مديريت مصرف آب در راستاي كاهش برداشت از منابع آب زيرزميني.10
هاي زيرزميني تمركز اصلي بر عملياتي نمودن برنامه هاي استاني براي كاهش برداشت از منابع آبريزيدر برنامه

هاي اي و سازمان آب و برق خوزستان بوده است. پروژههاي آب منطقهطرح احياء و تعادل بخشي با مسئوليت شركت
  باشد:ها مشتمل بر موارد زير ميهاي طرح احياء و تعادل بخشي استاندر نظر گرفته شده در برنامه

 هاي فاقد پروانهالمنفعه نمودن چاهانسداد و مسلوب 
85هاي محفوره قبل از سال تعيين تكليف چاه 
هابرداري چاهاصالح و تعديل پروانه بهره 
ها از طريق تهيه و نصب كنتور حجمي و هوشمند آب و برق و يا تقليل كنترل برداشت آب مازاد از چاه

 منصوبات

شکل )8(: نقشه توزیع استانی صرفه جویی توافق شده در بخش صنعت در فاز اول برنامه ی ملی 
سازگاری با کم آبی
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 انسداد و مسلوب المنفعه کردن چاه های فاقد پروانه
  تعیین تکلیف چاه های محفوره قبل از سال 85

  اصاح و تعدیل پروانه بهره برداری چاه ها
و  تهیـه  طریـق  از  چاه هـا  از  مـازاد  آب  برداشـت  کنتـرل    
یـا تقلیـل  و  بـرق  نصـب کنتـور حجمـی و هوشـمند آب و 

ت بـا منصو
  خرید چاه های کم بازده کشاورزی

  سـاماندهی شـرکت های حفـاری بـا هـدف جلوگیـری از 
غیرمجـاز حفاری هـای 

  تقویت و استقرار گروه های گشت و بازرسی
  اجرای پروژه تغذیه مصنوعی و پخش سیاب

برنامه هـای  مجمـوع  در  شـده،  یـاد  پروژه هـای  میـان  از 
سـازگاری بـا کم آبـی 31 اسـتان کشـور، مسـلوب المنفعه کـردن 
 2079 اثربخشـی  بـا  پروانـه  فاقـد  چـاه  حلقـه   85000 حـدود 
حلقـه   71000 حـدود  تکلیـف  تعییـن  مترمکعـب،  میلیـون 
میلیـون   625 اثربخشـی  بـا   85 سـال  از  قبـل  محفـوره  چـاه  
بهره بـرداری  پروانه هـای  تعدیـل  و  اصـاح  مترمکعـب، 
حـدود 267000 حلقـه چـاه مجـاز بـا اثربخشـی 2707 میلیـون 
مترمکعب و کنترل برداشت آب مازاد از چاه ها از طریق تهیه 
و نصـب حـدود 166000 دسـتگاه کنتـور حجمـی و هوشـمند و 

تقلیـل منصوبـات حـدود 3100 حلقـه چـاه بـا اثربخشـی 2711 
میلیـون مترمکعـب بیشـترین سـهم را در کاهـش برداشـت از 

منابـع آب زیرزمینـی دارنـد.

10 – 1. انسداد و مسلوب المنفعه کردن چاه های فاقد پروانه
بیشـترین حجـم صرفه جویـی ناشـی از مسـلوب المنفعـه 
کـردن چاه هـای غیرمجاز مربوط به اسـتان اصفهان بـا 285.4 
نیـز  عملیـات  حجـم  بیشـترین  و  اسـت  مترمکعـب  میلیـون 
بـا 15883 حلقـه مربـوط بـه همیـن اسـتان اسـت. نکتـه قابـل 
توجـه در ایـن برنامـه قـرار گرفتـن بیـش از 52 درصـد از حجـم 
صرفه جویـی ناشـی از انسـداد چاه هـای غیرمجـاز در 5 اسـتان 
اصفهـان، کرمـان، فـارس، زنجـان و خراسـان رضـوی )در بیـن 
31 اسـتان( می باشـد. همچنیـن70 درصـد از حجـم عملیـات 
بـه  مربـوط  کشـور  در  غیرمجـاز  چاه هـای  انسـداد  بـه  مربـوط 
رضـوی،  خراسـان  کردسـتان،  فـارس،  اصفهـان،  اسـتان   8
آذربایجـان غربـی، آذربایجـان شـرقی، کرمـان و زنجـان اسـت. 
برنامـه  اسـتان های کشـور در  حجـم عملیـات و صرفه جویـی 
 )9( شـماره  شـکل   در  غیرمجـاز  چاه هـای  انسـداد  بـه  مربـوط 

نشـان داده شـده اسـت.
حجـم  خصـوص  در  کشـور  اسـتان های  نقشـه  همچنیـن 

شکل )10(: آمار انسداد چاه های غیر مجاز در استان های کشور در برنامه های سازگاری با کم آبی مصوب شده در افق 1405
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هاي غير مجاز در برنامه هاي كشور در خصوص حجم عمليات مربوط به آمار انسداد چاههمچنين نقشه استان
  ) قابل مشاهده است.10در شكل شماره (سازگاري با كم آبي بر حسب تعداد حلقه چاه نيز 

 
هاي كشور در برنامه هاي سازگاري با كم آبي مصوب شده در هاي غير مجاز در استان: آمار انسداد چاه)10( شكل

 1405افق 
  

  هاكنترل برداشت آب مازاد از چاه. 2 –10
جويي پيش بيني ميليون مترمكعب صرفه 2710هاي كشور بيش از در برنامه جلوگيري از اضافه برداشت در استان

ها رخ خواهد داد. استان خراسان ها و تقليل منصوبات چاهشده است. اين برنامه از دو اقدام نصب كنتور روي چاه
لوگيري از اضافه برداشت، بيشترين سهم در اجراي جويي در برنامه جميليون مترمكعب صرفه 657رضوي با بيش از 

ها انجام دستگاه كنتور روي چاه 2425هاي كشور دارد كه اين اقدام را از طريق نصب اين برنامه را در بين استان
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عملیـات مربـوط بـه آمار انسـداد چاه های غیرمجـاز در برنامه 
سـازگاری بـا کم آبـی بـر حسـب تعـداد حلقه چـاه نیز در شـکل 

شـماره )10( قابـل مشـاهده اسـت.

10 – 2. کنترل برداشت آب مازاد از چاه ها
در برنامه جلوگیری از اضافه برداشـت در استان های کشور 
پیش بینـی  صرفه جویـی  مترمکعـب  میلیـون  از 2710  بیـش 
شـده اسـت. ایـن برنامـه از دو اقـدام نصـب کنتـور روی چاه هـا 
و تقلیـل منصوبـات چاه هـا رخ خواهـد داد. اسـتان خراسـان 
رضـوی بـا بیـش از 657 میلیـون مترمکعـب صرفه جویـی در 
برنامه جلوگیری از اضافه برداشت، بیشترین سهم در اجرای 
ایـن برنامـه را در بیـن اسـتان های کشـور دارد که این اقـدام را از 
طریـق نصـب 2425 دسـتگاه کنتـور روی چاه هـا انجـام خواهد 
داد. در ایـن برنامـه بیـش از 54 درصـد از حجـم صرفه جویـی 
توسـط چهـار اسـتان خراسـان رضـوی، کرمـان، یـزد و اصفهـان 
انجـام می شـود. بیشـترین نصـب کنتـور بـه منظـور جلوگیـری 
از اضافـه برداشـت توسـط اسـتان اصفهـان انجـام خواهـد شـد 
کـه ایـن اسـتان بـا نصـب 42627 دسـتگاه کنتـور صرفه جویـی 
132 میلیـون مترمکعـب را پیش بینـی کـرده اسـت. همچنیـن 
چهار اسـتان اصفهان، فارس، گلسـتان و کرمانشـاه 59 درصد 
از کل حجـم عملیـات نصـب کنتـور در کشـور را انجـام خواهند 

ایـن  در  کنتـور  بـاالی نصـب  داد. علی رغـم حجـم عملیاتـی 
چهـار اسـتان، میـزان صرفه جویـی بـه ازای نصـب هر کنتـور در 
ایـن اسـتان ها نسـبتاً پاییـن اسـت. در اسـتان های یـزد، اردبیـل، 
از  برداشـت  اضافـه  از  جلوگیـری  قـم  و  شـرقی  آذربایجـان 
چاه هـای مجـاز از طریـق تقلیل منصوبات نیـز انجام می گیرد. 
اسـتان ها تقلیـل منصوبـات در مجمـوع روی 3067  ایـن  در 
حلقـه چـاه انجـام می گیرد که اسـتان یزد بـا اقـدام روی 2253 

حلقـه چـاه بیشـترین حجـم عملیاتـی را داراسـت.
در شـکل شـماره )11( میزان صرفه جویی و حجم عملیات 
هـر اسـتان در برنامـه جلوگیـری از اضافـه برداشـت چاه هـای 
 )12( شـماره  شـکل  در  همچنیـن  می شـود.  مشـاهده  مجـاز 
نیـز حجـم عملیـات مربـوط بـه تهیـه و نصـب کنتـور حجمـی 
منظـور  بـه  کـه  کم آبـی  بـا  سـازگاری  برنامـه   در  هوشـمند  و 
جلوگیـری از اضافـه برداشـت چاه هـای مجـاز انجـام می شـود 

ارائـه شـده اسـت.

10 – 3. اصالح و تعدیل پروانه بهره برداری چاه ها
تعادل بخشـی  و  احیـا  طـرح  برنامه هـای  از  دیگـر  یکـی 
میـزان  می باشـد.  بهره بـرداری  پروانه هـای  تعدیـل  و  اصـاح 
کل صرفه جویـی از طریـق ایـن برنامـه بیـش از 2707 میلیـون 
انجـام  چـاه  حلقـه   266551 روی  کـه  می باشـد  مترمکعـب 

 شکل )12(: آمار تهیه و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند استان های کشور در برنامه های سازگاری با کم آبی 
مصوب شده در افق 1405
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آبي هاي كشور در برنامه هاي سازگاري با كمآمار تهيه و نصب كنتورهاي حجمي و هوشمند استان ):12( شكل
   1405مصوب شده در افق 

 هابرداري چاهاصالح و تعديل پروانه بهره. 3 –10

باشد. ميزان كل برداري ميهاي بهرههاي طرح احيا و تعادل بخشي اصالح و تعديل پروانهيكي ديگر از برنامه
حلقه چاه انجام  266551باشد كه بر روي ميليون مترمكعب مي 2707جويي از طريق اين برنامه بيش از صرفه
برداري هاي بهرهريق اصالح و تعديل پروانهميليون مترمكعب از ط 804جويي گيرد. استان فارس با حجم صرفهمي

جويي و حجم عمليات را در كل كشور هزار حلقه چاه انجام خواهد شد، بيشترين سهم در صرفه 104كه بر روي 
درصد از حجم عمليات كل كشور را به خود  40جويي و درصد از صرفه 30دارد. اين استان به تنهايي حدود 

  اختصاص داده است. 
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می گیـرد. اسـتان فـارس بـا حجـم صرفه جویـی 804 میلیـون 
مترمکعـب از طریـق اصـاح و تعدیل پروانه هـای بهره برداری 
که روی 104 هزار حلقه چاه انجام خواهد شـد، بیشـترین سـهم 
ایـن  را در کل کشـور دارد.  در صرفه جویـی و حجـم عملیـات 
اسـتان بـه تنهایی حـدود 30 درصد از صرفه جویـی و 40 درصد 
از حجـم عملیـات کل کشـور را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.

اصفهـان،  فـارس،  اسـتان های  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
کـه  هسـتند  اسـتان هایی  مازنـدران  و  غربـی  آذربایجـان 
اصـاح و تعدیـل پروانـه در بیـش از 20 هـزار حلقـه چـاه را 
بایـد اجرایـی کننـد و ایـن اسـتان ها حـدود 65 درصـد حجـم 
کل اصـاح و تعدیـل پروانـه در کشـور را بـه خـود اختصـاص 

داده انـد. 
و  اصفهـان  مرکـزی،  فـارس،  اسـتان  چهـار  همچنیـن 
اصـاح  صرفه جویـی  حجـم  از  درصـد   60 حـدود  کرمـان 
خـود  بـه  را  مجـاز  چاه هـای  بهره بـرداری  پروانـه  تعدیـل  و 
اختصـاص داده انـد. میـزان صرفه جویـی و حجـم عملیـات 
در  بهره بـرداری  پروانه هـای  تعدیـل  و  اصـاح  بـه  مربـوط 
اسـتان های کشـور در شـکل های شـماره )13( و )14( نشـان 

اسـت. شـده  داده 

 85 سـال  از  قبـل  محفـوره  چاه هـای  تکلیـف  تعییـن   .4  –  10
یـک( )فـرم 

سـال  از  قبـل  محفـوره  چاه هـای  تکلیـف  تعییـن  برنامـه 
و  احیـا  طـرح  برنامه هـای  از  دیگـر  یکـی  یـک(  )فـرم   85
تعادل بخشـی می باشـد. در برنامه هـای سـازگاری بـا کم آبـی 
مقـرر گردیـده اسـت کـه بیـش از 71000 حلقـه چـاه مربـوط بـه 
فـرم یـک تعییـن تکلیـف گردنـد و در اثـر ایـن اقـدام بیـش از 
625 میلیـون مترمکعـب صرفه جویـی محقـق خواهـد شـد. 
حجـم صرفه جویـی اعـام شـده ناشـی از انجـام اقدامـات در 
و بلوچسـتان، همـدان،  اسـتان مرکـزی، قزویـن، سیسـتان   10
کرمانشـاه، هرمزگان، تهران، البرز، آذربایجان غربی و لرسـتان 
اسـت و در سـایر اسـتان ها علـی رغـم اعـام حجـم عملیـات 
در ایـن برنامـه، حجـم صرفه جویـی بـرای آن در نظـر گرفتـه 
عمدتـاً  یـک  فـرم  چاه هـای  اسـتان ها  ایـن  در  اسـت.  نشـده 
چاه هـای سـطحی می باشـند و تعییـن تکلیـف آنهـا منجـر بـه 
صرفه جویـی نخواهـد شـد. در ایـن بیـن، اسـتان مرکزی بـا 176 
میلیـون مترمکعـب بیشـترین سـهم در صرفه جویـی را دارد 
کـه بایـد بـرای 1630 حلقه چاه برنامه اجرایی شـود. بیشـترین 
حجـم عملیـات تعییـن تکلیـف چاه هـای فـرم یـک مربـوط 

 شکل )14(: اصالح و تعدیل پروانه بهره برداری چاه ها در سطح کشور در برنامه های سازگاری با کم آبی 
مصوب در افق 1405
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هاي سازگاري با كم آبي مصوب در افق ها در سطح كشور در برنامهبرداري چاهاصالح و تعديل پروانه بهره :)14( شكل

1405    
  (فرم يك) 85هاي محفوره قبل از سال تعيين تكليف چاه. 4 – 10

تعادل بخشي هاي طرح احيا و (فرم يك) يكي ديگر از برنامه 85هاي محفوره قبل از سال برنامه تعيين تكليف چاه
حلقه چاه مربوط به فرم يك  71000هاي سازگاري با كم آبي مقرر گرديده است كه بيش از باشد. در برنامهمي

جويي محقق خواهد شد. حجم ميليون مترمكعب صرفه 625تعيين تكليف گردند و در اثر اين اقدام بيش از 
ركزي، قزوين، سيستان و بلوچستان، همدان، كرمانشاه، جويي اعالم شده ناشي از انجام اقدامات در ده استان مصرفه

ها علي رغم اعالم حجم عمليات در اين هرمزگان، تهران، البرز، آذربايجان غربي و لرستان است و در ساير استان
هاي سطحي هاي فرم يك عمدتا چاهها چاهجويي براي آن در نظر گرفته نشده است. در اين استانبرنامه، حجم صرفه

  باشند و تعيين تكليف آن ها منجر به صرفه جويي نخواهد شد.مي
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بـه اسـتان مازنـدران بـا 34000 حلقـه چـاه می باشـد کـه هیـچ 
حجـم صرفه جویـی ناشـی از ایـن اقـدام در نظـر گرفتـه نشـده 
اسـت. در ایـن برنامـه از 71373 حلقـه چاه در کل کشـور بیش 
از 81 درصـد )58204 حلقـه( از حجم عملیات مربوط به سـه 
اسـتان مازندران، آذربایجان غربی و گلسـتان می باشـد. میزان 
صرفه جویـی و حجـم عملیـات مربـوط بـه تعییـن و تکلیـف 
چاه هـای فـرم یـک در اسـتان های کشـور در شـکل های شـماره 

)15( و )16( نشـان داده شـده اسـت.

10-5- تغذیه مصنوعی و پخش سیالب
از دیگـر اقداماتـی کـه در برنامه هـای سـازگاری بـا کم آبـی 
اسـتان ها جهـت تقویت آبخوان هـا در نظر گرفته شـده، اجرای 
پروژه هـای تغذیـه مصنوعـی و پخش سـیاب اسـت. بـا اجرای 
ایـن پروژه هـا در اسـتان های مختلـف کشـور انتظـار مـی رود کـه 
حدود یک میلیارد مترمکعب به ذخایر آب زیرزمینی افزوده 
شـود کـه در تعـادل بخشـی آبخوان هـا مؤثـر خواهـد بـود. ایـن 
اثربخشـی ناشـی از انجام اقدامات تغذیه آبخوان در 10 استان 
خراسـان جنوبـی، زنجـان، کرمانشـاه، تهـران، گلسـتان، البـرز، 
اصفهـان، یـزد، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری 
اسـت و در سـایر اسـتان ها علی رغـم اعـام حجـم عملیـات در 

ایـن برنامـه، حجـم صرفه جویـی بـرای آن اعام نشـده اسـت، 
چـرا کـه میـزان اثربخشـی ایـن پـروژه روی آبخوان ها بـه عوامل 
محاسـبه  قابـل  دقیـق  صـورت  بـه  و  دارد  بسـتگی  متعـددی 
نیسـت. لـذا بـا وجـود اجـرای این عملیـات، از اثـرات مثبت آن 
روی بیـان منابـع آب زیرزمینـی اسـتان صرفنظـر شـده اسـت.

و  زنجـان  جنوبـی،  خراسـان  اسـتان های  برنامـه  ایـن  در 
کرمانشـاه بـه ترتیـب بـا اثربخشـی 238، 192 و 170 میلیـون 
خـود  بـه  را  اثربخشـی  کل  از  درصـد   59 حـدود  مترمکعـب 
تغذیـه  بـه  مربـوط  اثربخشـی  میـزان  داده انـد.  اختصـاص 
شـکل   در  کشـور  اسـتان های  در  سـیاب  پخـش  و  مصنوعـی 

اسـت. گردیـده  ارائـه   )17( شـماره 

11- برنامه های مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی
در برنامه های مصوب سـازگاری با کم آبی 31 اسـتان کشور، 
متناظـر بـا برنامه هـای در نظر گرفته شـده توسـط شـرکت های 
آب منطقـه ای و سـازمان آب و بـرق خوزسـتان جهـت ایجـاد 
محدودیت برای دسترسـی به منابع آب زیرزمینی و سـطحی، 
کشـاورزی  بخـش  در  آب  مصـرف  مدیریـت  برنامه هـای 
شـده  گرفتـه  نظـر  در  آب  مصـرف  راندمـان  افزایـش  جهـت 
اسـت. برنامه هـای ایـن بخـش بـر پایـه محورهـای اصلـی زیـر 

شکل )16(: آمار مربوط به تعیین تکلیف چاه های فرم یک در استان های کشور در برنامه های سازگاری با کم آبی مصوب 
در افق 1405

27 
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  نغذيه مصنوعي و پخش سيالب -5-10

از ديگر اقداماني كه در برنامه هاي سازگاري با كم آبي استان ها جهت تقويت آبخوان ها در نظر گرفته شده است، اجراي 
پروژه هاي تغذيه مصنوعي و پخش سيالب است. با اجراي اين پروژه ها در استان هاي مختلف كشور انتظار مي رود كه 

افزوده شود كه در تعادل بخشي آبخوان ها موثر خواهد بود. اين ميليارد مترمكعب به ذخاير آب زيرزميني  1حدود 
اثربخشي ناشي از انجام اقدامات تغذيه آبخوان در ده استان خراسان جنوبي، زنجان، كرمانشاه، تهران، گلستان، البرز، 
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برنامه ریـزی شـده اسـت که متولی ایـن برنامه ها سـازمان های 
جهـاد کشـاورزی اسـتان ها بـوده و بخـش عمـده ایـن برنامه هـا 
بـا اقداماتـی کـه شـرکت های آب منطقـه ای در اسـتان ها انجام 
منظـور  بـه  همپوشـانی  ایـن  دارد.  همپوشـانی  داد،  خواهنـد 
پیاده سـازی  شـرایط  در  کشـاورزی  بخـش  تـاب آوری  افزایـش 
برداشـت های غیرمجـاز  از  و جلوگیـری  تحویـل حجمـی آب 
آب و جلوگیـری از تنش هـای اجتماعـی در بخـش کشـاورزی 
و  اسـتان ها  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان های  هماهنگـی  بـا  و 

شـرکت های آب منطقـه ای در برنامه هـا لحـاظ شـده اسـت.
 جایگزینی سیستم های نوین آبیاری با آبیاری سنتی

 تغییر، جایگزینی و اصاح الگوی کشت
 جایگزینی کشت گلخانه ای با کشت فضای باز

 کشاورزی حفاظتی
 جایگزینی کشت نشایی
 اصاح و نوسازی باغات

 انتقال آب با لوله
 احیا و مرمت قنوات

 بهسازی انهار عمومی و شبکه های آبیاری و زهکشی
 تبدیل انهار سنتی به کانال

 تحویل حجمی آب در بخش کشاورزی

 تجهیز و نوسازی اراضی سنتی و مدرن
 استفاده از سایبان

تشـکل های  عرصـه  در  خـاک  و  آب  عملیـات  اجـرای   
کشـاورزی

 تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی
بـران در شـبکه های آبیـاری و   تشـکیل تعاونی هـای آب 

زهکشـی
 و....

جـدول )1( حجـم عملیـات مصـوب شـده بـرای هـر یـک از 
برنامه هـای فـوق الذکـر و نیـز میـزان صرفه جویی در برداشـت 
از منابع آب زیرزمینی و سـطحی را نشـان می دهد.برنامه های 
توسـط  کـه  اقداماتـی  اسـت  آن  از  حاکـی  اسـتان ها  مصـوب 
شـد،  خواهـد  اجـرا  اسـتان ها  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان های 
کاهـش برداشـتی معـادل 5/6 میلیـارد مترمکعـب از منابـع 
آب زیرزمینـی و معـادل 1/9 میلیـارد مترمکعـب از منابـع آب 
سـطحی در افـق برنامه های سـازگاری با کم آبـی )پایان برنامه 
هفتـم( محقـق خواهـد شـد. از میـان محورهـای اصلـی ذکـر 
شـده جایگزینـی سیسـتم های نویـن آبیـاری بـا آبیـاری سـنتی 
بـا  زیرزمینـی  آب  منابـع  از  را  صرفه جویـی  حجـم  بیشـترین 
حجمـی معـادل 2174 میلیـون مترمکعـب در بیـن برنامه هـا 

 جدول )1(: حجم عملیات و میزان صرفه جویی در برداشت از منابع آب زیرزمینی و سطحی 
در برنامه های سازگاری با کم آبی مصوب در افق 1405

عنوان برنامه
حجم عملیات

صرفه جویی از منابع آب 
)میلیون مترمکعب(

سطحیزیرزمینیحجمواحد

10۶18012174254هکتارجایگزینی سیستم های نوین آبیاری با آبیاری سنتی

1182131930258هکتارتغییر، جایگزینی و اصاح الگوی کشت

332۶052325هکتارجایگزینی کشت فضای باز با کشت گلخانه

8۶785439087هکتارکشاورزی حفاظتی 

17340535018هکتارجایگزینی کشت نشائی

1737۶822هکتاراصاح و نوسازی باغات

انتقال آب با لوله

15874۶429152کیلومتر
احیا و مرمت قنوات

بهسازی انهار عمومی و شبکه های آبیاری و زهکشی

تبدیل انهار سنتی به کانال

تحویل حجمی آب در بخش کشاورزی

1401۶1275۶1072هکتار

تجهیز و نوسازي اراضي سنتي و مدرن

استفاده از سایبان

اجراي عملیات آب و خاك در عرصه تشکل هاي کشاورزي

تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی

تشکیل تعاونی های آب بران در شبکه های آبیاری و زهکشی

5۶211889-مجموع برنامه ها
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بـه خـود اختصاص داده اسـت. بـه منظور عملیاتی شـدن این 
برنامـه حـدود یـک میلیـون هکتـار از اراضـی کشـاورزی بـه ایـن 
سیسـتم ها مجهـز خواهنـد شـد. شـایان ذکر اسـت بـا عملیاتی 
شـدن ایـن برنامـه 254 میلیـون مترمکعـب نیـز از برداشـت از 

منابـع آب سـطحی صرفه جویـی خواهـد شـد.
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان های  مهـم  برنامه هـای  دیگـر  از 
اسـتان ها، تغییـر، جایگزینـی و اصـاح الگـوی کشـت می باشـد 
که در همین راسـتا حدود 1/18 میلیون هکتار از اراضی شـامل 
معـادل 930  اصاحـات  ایـن  اعمـال  بـا  و  شـده  برنامـه  ایـن 
میلیون مترمکعب در برداشت از منابع آب زیرزمینی و 258 
میلیون مترمکعب در برداشـت از منابع آب سـطحی، کاهش 
برداشـت اتفـاق خواهـد افتـاد. شـایان ذکـر اسـت ایـن برنامـه 
در بیـن برنامه هـای جهـاد کشـاورزی در صرفه جویـی از منابـع 
مترمکعـب  میلیـون   258 معـادل  حجمـی  بـا  سـطحی  آب 
بیشـترین سـهم را در کاهش برداشـت از منابع آب سطحی به 

خـود اختصـاص داده اسـت.
برنامـه جایگزینـی کشـت های گلخانـه ای بـا کشـت فضـای 
از دیگـر برنامه هـای مهـم سـازمان های جهـاد کشـاورزی  بـاز 
اسـتان ها بـوده کـه طبـق برنامه هـای مصـوب 31 اسـتان مقـرر 
شـده اسـت سـطحی معـادل 33 هـزار هکتـار گلخانـه ایجـاد 
در  کـه  کشـت هایی  کشـت،  زیـر  اراضـی  از  سـطحی  و  گـردد 
حـال حاضـر در فضـای بـاز انجـام می گیـرد کاهـش و بـه درون 
محیط هـای کنتـرل شـده انتقـال یابـد. بـا اجرایـی شـدن ایـن 
از منابـع آب  برنامـه 523 میلیـون مترمکعـب در برداشـت 
زیرزمینـی و 25 میلیـون مترمکعـب در برداشـت از منابـع آب 

سـطحی صرفه جویـی انجـام خواهـد شـد.
دیگـر  از  نشـایی  کشـت  جایگزینـی  و  حفاظتـی  کشـاورزی 
برنامه هـای بخـش کشـاورزی می باشـند کـه بـا صرفه جویـی به 
ترتیـب معـادل 390 و 350 میلیـون مترمکعـب از منابـع آب 
زیزمینـی و 87 و 18 میلیـون مترمکعـب از منابع آب سـطحی 
نقـش مهمـی در کاهـش برداشـت از سـفره های آب زیرزمینی 
و نیـز از منابـع آب سـطحی خواهنـد داشـت. اصاح و نوسـازی 
باغـات در بخـش باغبانـی در برنامه هـای سـازمان های جهـاد 
و  مترمکعـب  میلیـون   68 معـادل  صرفه جویـی  کشـاورزی، 
22 میلیـون مترمکعـب بـه ترتیـب از منابـع آب زیرزمینـی و 

سـطحی را بـه دنبـال خواهـد داشـت.
مرمـت  و  احیـا  لولـه،  بـا  آب  انتقـال  نظیـر  برنامه هایـی 
انهـار  بهسـازی  نیـز  و  کانـال  بـه  سـنتی  انهـار  تبدیـل  قنـوات، 
عمومـی و شـبکه های آبیـاری و زهکشـی کـه حجـم عملیاتـی 
آنهـا معـادل 158 هـزار کیلومتـر می باشـد، کاهـش برداشـتی 
و  زیرزمینـی  آب  منابـع  از  مترمکعـب  میلیـون   429 معـادل 
152 میلیـون مترمکعـب از منابع آب سـطحی را در افق 1405 
در پـی خواهـد داشـت. مابقـی برنامه هایـی کـه در بـاال بـه آنهـا 
اشـاره شـد در برنامـه برخـی اسـتان ها لحـاظ شـده اسـت که در 
از  مترمکعـب  میلیـون   756 معـادل  صرفه جویـی  مجمـوع 
منابـع آب زیرزمینـی و 1072 میلیـون مترمکعـب از منابـع آب 
سـطحی در سـرجمع عناویـن ذکـر شـده در بـر خواهـد داشـت.
از  صرفه جویـی  حجـم  کشـت،  زیـر  سـطح   ،)18( شـکل   
منابـع آب زیرزمینـی و سـطحی در راسـتای برنامـه جایگزینـی 
اسـتان های  در  سـنتی  آبیـاری  بـا  آبیـاری  نویـن  سیسـتم های 

شکل )19(: سطح جایگزینی سیستم های نوین آبیاری با آبیاری سنتی در برنامه سازگاری با کم آبی در افق 1405 )هکتار(
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  1405برنامه سازگاري با كم آبي در افق سطح جايگزيني سيستم هاي نوين آبياري با آبياري سنتي در : )19( شكل

  (هكتار)
همانگونه كه اشاره شد تغيير، جايگزيني و اصالح الگوي كشت از ديگر برنامه هاي مهم بخش كشاورزي در راستاي 

 930كاهش مصرف مي باشد. با اجرا و عملياتي شدن اين برنامه مقرر شده است تا افق برنامه هفتم توسعه كشور معادل 
ميليون متر مكعب در برداشت از منابع آب سطحي، كاهش  258ن متر مكعب در برداشت از منابع آب زيرزميني و ميليو
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کشـور را نشـان می دهـد. همـان گونـه کـه در شـکل مشـخص 
اسـت اسـتان های مرکـزی، اصفهـان، کرمـان، فـارس و تهـران 
آب  منابـع  از  صرفه جویـی  در  اول  اسـتان ها   5 ترتیـب  بـه 
زیرزمینـی بـا به کارگیـری برنامه جایگزینی سیسـتم های نوین 
آبیـاری بـا آبیـاری سـنتی تا افق 1405 می باشـند کـه حدود یک 
میلیـارد مترمکعـب صرفه جویـی از منابع آب زیرزمینـی را در 

بـر خواهنـد داشـت.
اسـتان های خراسـان جنوبی، قزوین، یزد، خراسان رضوی، 
آذربایجـان شـرقی و کردسـتان در رتبه هـای بعـدی قـرار دارنـد 
کـه در مجمـوع ایـن 6 اسـتان حـدود 500 میلیـون مترمکعـب 
را بـا اجـرای سیسـتم های نویـن آبیـاری تـا پایـان برنامـه هفتـم 
اسـتان ها  برخـی  در  برنامـه  ایـن  کـرد.  خواهنـد  صرفه جویـی 
اراضـی  زیرزمینـی،  منابـع آب  از  برداشـت  کاهـش  بـر  عـاوه 
تحـت پوشـش شـبکه آب سـطحی را نیز تحـت تأثیر قـرار داده 
و بـر کاهـش برداشـت از منابـع آب سـطحی نیـز مؤثـر خواهـد 
بـود. برنامـه مذکـور موجـب کاهـش 254 میلیـون متـر مکعب 
اردبیـل،  اسـتان های  در  سـطحی  آب  منابـع  از  برداشـت  در 
کرمانشـاه، خوزسـتان، فـارس، آذربایجـان غربـی، مازنـدران، 

گلسـتان، سیسـتان و بلوچسـتان و زنجـان خواهـد بـود.
همان گونه که اشـاره شـد تغییر، جایگزینی و اصاح الگوی 
کشـت از دیگـر برنامه هـای مهـم بخـش کشـاورزی در راسـتای 
کاهش مصرف می باشـد. با اجرا و عملیاتی شـدن این برنامه 
مقـرر شـده اسـت تـا افـق برنامـه هفتـم توسـعه کشـور معـادل 

930 میلیـون مترمکعـب در برداشـت از منابـع آب زیرزمینـی 
و 258 میلیون مترمکعب در برداشـت از منابع آب سـطحی، 
صرفه جویی انجام شـود. شـکل )20( سـطح زیر کشـت، حجم 
راسـتای  در  سـطحی  و  زیرزمینـی  آب  منابـع  از  صرفه جویـی 
برنا مه هـای تغییـر، جایگزینـی و اصـاح الگوی کشـت را در هر 

یـک از اسـتان های کشـور نشـان می دهـد.
برنامه هـای  در  برنامـه  ایـن  مصوبـات  وضعیـت  بررسـی 
سـازگاری بـا کم آبـی اسـتان ها نشـان می دهـد کـه اسـتان های 
کرمـان، بوشـهر، فـارس، یـزد و زنجـان بـه ترتیـب پنـج اسـتان 
کشـت  الگـوی  اصـاح  و  جایگزینـی  تغییـر،  زمینـه  در  اول 
هسـتند که بیشـترین صرفه جویی را انجام خواهند داد. حجم 
صرفه جویـی پیش بینـی شـده از منابـع آب زیرزمینـی تـا افـق 
1405 )تـا پایـان برنامـه هفتـم توسـعه کشـور( بـرای ایـن نـوع 
برنامه هـا، معـادل 930 میلیـون مترمکعـب در کل کشـور و در 
پنـج اسـتان نـام بـرده شـده حـدود 646 میلیـون مترمکعـب 
می باشـد کـه تقریبـاً 70 درصـد مجمـوع صرفه جویـی از منابـع 
پنـج  ایـن  در  برنامـه  ایـن  اجـرای  راسـتای  در  زیرزمینـی  آب 

اسـتان خواهـد بـود.
اسـتان های خوزسـتان، بوشـهر، کرمانشـاه، اردبیل، زنجان، 
بـا مجمـوع صرفه جویـی  بلوچسـتان  و  و سیسـتان  مازنـدران 
از منابـع آب سـطحی معـادل 258 میلیـون مترمکعـب بـه 
ترتیـب بیشـترین سـهم را در کاهـش برداشـت از منابـع آب 
اصـاح  و  جایگزینـی  تغییـر،  برنامه هـای  اجـرای  بـا  سـطحی 

شکل )21(: سطح برنامه تغییر، جایگزینی و اصالح الگوی کشت در برنامه سازگاری با کم آبی مصوب در افق 1405 )هکتار(
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  1405سطح برنامه تغيير، جايگزيني و اصالح الگوي كشت در برنامه سازگاري با كم آبي مصوب در افق : )21( شكل

  (هكتار)
  

كشت گلخانه با كشت  مه جايگزينييي از منابع آب زيرزميني و سطحي در راستاي برناسطح زير كشت، حجم صرفه جو
ميليون مترمكعب از منابع آب  523نشان داده شده است. اين برنامه با صرفه جويي معادل  )22(فضاي باز در شكل 
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الگـوی کشـت بـه خـود اختصـاص داده انـد و اسـتان های دیگـر 
برنامـه ای بـرای کاهـش برداشـت از منابـع آب سـطحی بـا این 

نـوع برنامه هـا در دسـتور کار خـود ندارنـد.
آب  منابـع  از  صرفه جویـی  حجـم  کشـت،  زیـر  سـطح 
کشـت  جایگزینـی   برنا مـه  راسـتای  در  سـطحی  و  زیرزمینـی 
گلخانـه بـا کشـت فضـای بـاز در شـکل )22( نشـان داده شـده 
میلیـون   523 معـادل  صرفه جویـی  بـا  برنامـه  ایـن  اسـت. 
مترمکعـب از منابـع آب زیرزمینـی و 25 میلیـون متر مکعـب 
از منابـع آب سـطحی یکـی دیگـر از برنامه هـای سـازمان های 
برنامه هـای  طبـق  کـه  می باشـد  اسـتان ها  کشـاورزی  جهـاد 
مصـوب مقـرر شـده اسـت تـا افـق 1405 سـطحی معـادل 33 
هـزار هکتـار گلخانـه ایجـاد و در ازای آن از کشـت فضـای بـاز 

شـود. کاسـته 
اسـتان مرکـزی بـا برنامه ریـزی بـرای ایجـاد حـدود 6 هـزار 
هکتـار گلخانـه، اولین اسـتان هم از نظر سـطح عملیات اعام 
شـده و هـم از نظـر میـزان صرفه جویـی از منابـع آب زیرزمینی 
 198 بـا  برابـر  شـده  اعـام  معـادل  جویـی  صرفـه  کـه  اسـت 
میلیـون مترمکعـب اسـت. بعـد از اسـتان مرکزی، اسـتان های 
رتبه هـای  در  فـارس  و  خوزسـتان  رضـوی،  خراسـان  کرمـان، 
بعـدی از نظـر کاهش برداشـت از منابع آب زیرزمینی بوده که 
در مجمـوع طبـق برنامه های سـازگاری با کم آبـی مصوب این 

4 اسـتان حجمی معادل 200 میلیون مترمکعب از برداشـت 
از منابـع آب زیرزمینـی در ایـن اسـتان ها کاسـته خواهـد شـد.

تنهـا سـه اسـتان خوزسـتان، کرمانشـاه و اردبیـل بـه منظـور 
کاهـش برداشـت از منابـع آب سـطحی خـود، ایـن برنامـه را 
در دسـتور کار قـرار داده انـد تـا بـا جایگزینـی کشـت گلخانـه از 
سـطح زیر کشـت اراضی که با آب سـطحی آبیاری می شـوند و 
در فضـای بـاز قـرار دارنـد کاسـته شـده و بـه محیط کنترل شـده 
گلخانـه انتقـال یابنـد. بـا برنامه این سـه اسـتان در مجموع 25 
میلیـون مترمکعـب کاهـش برداشـت از منابـع آب سـطحی 
کشـت  بـا  گلخانـه  کشـت  جایگزینـی  برنامـه  اجـرای  توسـط 

فضـای بـاز رخ خواهـد داد.
 کشـاورزی حفاظتـی یکـی دیگـر از برنامه هایـی بـوده اسـت 
کـه در برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی 13 اسـتان بـه عنـوان برنامـه 
مؤثـر بـر کاهـش برداشـت از منابـع آبـی عنـوان شـده اسـت. 
شـکل )24( سـطح زیـر کشـت، حجـم صرفه جویـی از منابـع 
آب زیرزمینی و سـطحی در راسـتای برنا مه کشاورزی حفاظتی 
را نشـان می دهـد. اسـتان فـارس بـا انجـام عملیـات کشـاورزی 
حفاظتـی روی 618 هـزار هکتـار از اراضـی خـود رتبـه اول را از 
نظـر سـطح و نیـز میـزان صرفه جویـی از منابـع آب زیرزمینـی 
و سـطحی بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در ایـن اسـتان بـا 
معـادل  حفاظتـی،  کشـاورزی  عملیـات  سـطح  ایـن  اجـرای 

شکل )23(: سطح جایگزینی کشت گلخانه ای در برنامه سازگاری با کم آبی مصوب در افق 1405 )هکتار(
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  (هكتار) 1405در افق مصوب اي در برنامه سازگاري با كم آبي سطح جايگزيني كشت گلخانه: )23( شكل
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321/4 و 80/34 میلیـون مترمکعـب بـه ترتیـب از منابـع آب 
اسـتان های  شـد.  خواهـد  صرفه جویـی  سـطحی  و  زیرزمینـی 
قزویـن، سـمنان، مرکـزی و اصفهـان نیـز بـه ترتیـب رده هـای 
2 تـا 5 میـزان صرفه جویـی از منابـع آب زیرزمینـی را بـه خـود 

داده انـد. اختصـاص 
شـایان ذکـر اسـت تنها دو اسـتان فـارس و کرمانشـاه اجرای 
عملیـات مربـوط بـه کشـاورزی حفاظتـی را روی اراضـی تحـت 
پوشـش آب سـطحی اعمـال خواهنـد کـرد و بقیـه 13 اسـتان 
تنهـا عملیـات خـود را روی اراضـی کـه آب آنهـا از منابـع آب 

زیرزمینـی تأمیـن خواهـد شـد، اجـرا خواهنـد کـرد.
 در شـکل )26(، سـطح زیـر کشـت، حجـم صرفه جویـی از 
منابـع آب زیرزمینـی و سـطحی در راسـتای برنامـه جایگزینـی 
کشـت نشـایی در اسـتان های مختلف نشـان داده شـده اسـت. 
همان طور که در شـکل مشـخص اسـت، اسـتان فارس با 230 
از منابـع آب  برداشـت  میلیـون مترمکعـب صرفه جویـی در 
زیرزمینـی بیشـتر سـهم را در حجـم صرفه جویـی ایـن برنامـه 
به خود اختصاص داده اسـت. اسـتان های زنجـان، آذربایجان 
غربـی، همـدان و قزوین نیز به ترتیب 4 اسـتان بعدی هسـتند 
 317 معـادل  صرفه جویـی  اسـتان   5 ایـن  مجمـوع  در  کـه 
میلیـون مترمکعـب از مجموع 350 میلیـون مترمکعب را به 

خـود اختصـاص داده انـد.

و 7  بـا 9/6  ترتیـب  بـه  و کرمانشـاه  اسـتان های خوزسـتان 
میلیـون مترمکعـب بیشـترین سـهم را در کاهـش برداشـت از 
منابـع آب سـطحی بـه خـود اختصـاص داده انـد و دو اسـتان 
اردبیـل و سیسـتان و بلوچسـتان نیـز بـا مجمـوع 1/4 میلیـون 
مترمکعـب دو اسـتان دیگـری هسـتند کـه با برنامـه جایگزینی 
کشـت نشـایی برداشـت از منابـع آب سـطحی خـود را کاهـش 

خواهنـد داد.
از  صرفه جویـی  حجـم  کشـت،  زیـر  سـطح   ،)28( شـکل 
منابـع آب زیرزمینـی و سـطحی در راسـتای برنا مه های اصاح 
و نوسـازی باغـات را در اسـتان ها نشـان می دهـد. همـان گونـه 
که در این شـکل نشـان داده شـده اسـت، 12 استان کشور انجام 
را در دسـتور  باغـات  نوسـازی  و  بـه اصـاح  عملیـات مربـوط 
کار برنامه هـای سـازگاری بـا کم آبـی خـود قـرار داده انـد. ایـن 
اسـتان ها بـه ترتیب میزان صرفه جویـی از منابع آب زیرزمینی 
سـمنان،  همـدان،  اردبیـل،  رضـوی،  خراسـان  از  عبارتنـد 
آذربایجـان  جنوبـی،  خراسـان  اصفهـان،  غربـی،  آذربایجـان 
شـرقی، البـرز، هرمـزگان و تهـران کـه در مجمـوع 68 میلیـون 
انجـام  بـا  زیرزمینـی  آب  منابـع  از  صرفه جویـی  مترمکعـب 
عملیـات اصـاح و نوسـازی باغـات در سـطحی معـادل 174 
هزار هکتار انجام خواهد شـد. شـایان ذکر اسـت اسـتان بوشـهر 
بـا اجـرای عملیـات اصـاح و نوسـازی باغـات در اراضـی زیـر 

 شکل )25(: سطح برنامه کشاورزی حفاظتی در برنامه سازگاری با کم آبی در برنامه های سازگاری با کم آبی 
مصوب در افق 1405  )هکتار(

44 
 

 
سطح برنامه كشاورزي حفاظتي در برنامه سازگاري با كم آبي در برنامه هاي سازگاري با كم آبي مصوب در : )25( شكل

  (هكتار)  1405افق 
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شکل )27(: سطح جایگزینی کشت نشایی در برنامه سازگاری با کم آبی در برنامه های سازگاری با کم آبی مصوب در افق 
1405 )هکتار(

کشـتی کـه منبـع تأمیـن آب آنهـا از منابـع آب سـطحی اسـت، 
از  برداشـت  مترمکعـب،  میلیـون   20/57 معـادل  حجمـی 
منابـع آب سـطحی خـود را کاهـش خواهـد داد. اسـتان اردبیـل 
نیـز بـه جـز اسـتان بوشـهر، تنهـا اسـتان دیگـری اسـت کـه بـا 
اجـرای عملیـات مربوط به اصاح و نوسـازی باغات برداشـت 
میلیـون   1/4 میـزان  بـه  نیـز  را  خـود  سـطحی  آب  منابـع  از 

مترمکعـب کاهـش خواهـد داد.
 شکل )30(، سطح زیر کشت و حجم صرفه جویی از منابع 
آب زیرزمینی و سـطحی در برنامه های انتقال آب با لوله، احیا 
و مرمـت قنـوات، بهسـازی انهـار عمومـی و شـبکه های آبیـاری 
و زهکشـی و تبدیـل انهـار سـنتی بـه کانـال را نشـان می دهـد. 
اسـتان های خراسـان رضـوی، ایـام، کرمـان، مرکـزی و یـزد، 5 
اسـتان اول از نظـر صرفه جویـی در منابـع آب زیرزمینـی از ایـن 
طریـق هسـتند کـه در مجمـوع در برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی 
مصـوب ایـن 5 اسـتان مقـرر شـده اسـت حجمی معـادل 345 
میلیـون مترمکعـب کاهـش برداشـت از منابـع آب زیرزمینـی 
بـا اجـرای عملیـات نامبـرده شـده محقـق گـردد کـه تقریبـاً 80 
درصـد صرفه جویـی پیش بینـی شـده از طریـق اجـرای این نوع 
برنامه هـا در سراسـر کشـور )معـادل 429 میلیـون مترمکعـب( 

را شـامل می شـود.
قابل توجه اسـت که 4 اسـتان آذربایجان غربی، خوزسـتان، 
کـه  اراضـی  روی  کـه  هسـتند  اسـتانی   4 زنجـان،  و  کرمانشـاه 
اینگونـه  می شـود،  شـامل  را  سـطحی  آب  منابـع  از  برداشـت 
سـطحی  آب  منابـع  از  برداشـت  کاهـش  جهـت  را  عملیـات 
پیش بینـی  اقدامـات  ایـن  انجـام  بـا  و  داد  خواهنـد  انجـام 
شـده اسـت کـه حجمـی معـادل 152 میلیـون مترمکعـب در 
از منابـع آب سـطحی صرفه جویـی بـه عمـل آیـد. برداشـت 

  شـکل )31( سـطح زیر کشـت، حجم صرفه جویی از منابع 
آب زیرزمینـی و سـطحی در راسـتای سـایر برنا مه  هـای بخـش 

کشـاورزی به شـرح زیـر را نشـان می دهد:

  تحویل حجمی آب در بخش کشاورزی
  تجهیز و نوسازی اراضی سنتی و مدرن

  استفاده از سایبان
  اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل های کشاورزی

  تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی
  تشکیل تعاونی های آب بران در شبکه های آبیاری و زهکشی

 و...
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سازگاري با كم آبي سطح جايگزيني كشت نشائي در برنامه سازگاري با كم آبي در برنامه هاي : )27( شكل

  (هكتار) 1405مصوب در افق 
هاي اصالح و نوسازي مهسطح زير كشت، حجم صرفه جويي از منابع آب زيرزميني و سطحي در راستاي برنا )،28(شكل 

استان كشور انجام عمليات  12باغات را در استان ها نشان مي دهد. همانگونه كه در اين شكل نشان داده شده است 
اصالح و نوسازي باغات را در دستور كار برنامه هاي سازگاري با كم آبي خود قرار داده اند كه اين استان به مربوط به 

ترتيب ميزان صرفه جويي از منابع آب زيرزميني عبارتند از خراسان رضوي، اردبيل، همدان، سمنان، آذربايجان غربي، 
ميليون متر مكعب صرفه جويي از  68ن و تهران كه در مجموع اصفهان، خراسان جنوبي، آذربايجان شرقي، البرز، هرمزگا
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شکل )29(: سطح برنامه اصالح و نوسازی باغات در برنامه سازگاری با کم آبی در برنامه های سازگاری با کم آبی 
مصوب در افق 1405 )هکتار(

طبـق  کـه  می دهـد  نشـان  شـده  انجـام  بررسـی های   
افـق  تـا  اسـتان ها  مصـوب  کم آبـی  بـا  سـازگاری  برنامه هـای 
1405، 7 اسـتان اصفهـان، خراسـان رضـوی، تهـران، فـارس، 
قـم، سـمنان و مازندران حـدود 75 درصد از کل صرفه جویی 
از منابـع آب زیرزمینـی در ایـن دسـته از برنامه هـا را بـه خـود 
اختصـاص داده انـد کـه در مجمـوع میـزان کاهـش برداشـت 
بخـش  مصـوب  برنامه هـای  از  دسـته  ایـن  شـده  پیش بینـی 
میلیـون   575 بـا  برابـر  اسـتان  ایـن  برنامـه  در  کشـاورزی 

اسـت. مترمکعـب 
اسـتان های خوزسـتان و مازنـدران بـه ترتیـب بـا 780 
و 261 میلیـون مترمکعـب بیشـترین سـهم را در کاهـش 
برنامه هـای  طریـق  از  سـطحی  آب  منابـع  از  برداشـت 
اختصـاص  خـود  بـه  دسـته  ایـن  در  شـده  گرفتـه  قـرار 

داده انـد.
 اسـتان های اردبیـل، کرمانشـاه، کهکیلویـه و بویـر احمـد، 
اسـتان هایی  دیگـر  از  نیـز  بلوچسـتان  و  سیسـتان  و  گلسـتان 
کاهـش  راسـتای  در  آنهـا  برنامه هـای  از  بخشـی  کـه  هسـتند 
برنامه هـا  از  ایـن دسـته  در  از منابـع آب سـطحی،  برداشـت 
قـرار می گیـرد و در مجمـوع حجـم صرفه جویـی پیش بینـی 
 32 بـا  برابـر  اسـتان   5 ایـن  در  سـطحی  آب  منابـع  از  شـده 

اسـت. مترمکعـب  میلیـون 

12- برنامه های مدیریت مصرف آب در بخش شرب و 
بهداشت

در برنامه هـای مصـوب سـازگاری بـا کم آبـی در سـطح کشـور 
در بخـش شـرب و بهداشـت مجموعـاً 518 میلیـون مترمکعـب 
صرفه جویی پیش بینی شـده اسـت که از این مقدار 329 میلیون 
مترمکعـب از منابـع آب زیرزمینـی و 189 میلیـون مترمکعـب از 
منابـع آب سـطحی صرفه جویـی خواهـد شـد. برنامه هـای ایـن 
بخـش از طریـق انجـام اقداماتی به شـرح زیر محقق خواهد شـد:

  شناسایی مشترکین غیر مجاز
   کنترل نشت و هدر رفت مخازن

    نصب و تعویض کنتورهای فرسوده
    استفاده از ابزارهای کاهنده
    بازچرخانی آب خاکستری

    استحصال آب باران
    فرهنگ سازی و اطاع رسانی

    کاهـش هـدر رفـت آب از طریق بازسـازی خطوط انتقال 
و شـبکه های فرسوده

  اجرای سیسـتم هوشـمند کنترل شـبکه و نصب شـیرهای 
فشارشـکن و زون بندی شـبکه توزیع

   تصفیه فاضاب و استفاده مجدد از پساب در آبیاری فضای 
سبز و واحدهای صنعتی/ معدنی/ صنایع معدنی و نیروگاه ها

50 
 

 
سازي باغات در برنامه سازگاري با كم آبي در برنامه هاي سازگاري با كم سطح برنامه اصالح و نو: )29( شكل

  (هكتار) 1405آبي مصوب در افق 
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متعلـق  زیرزمینـی  آب  منابـع  از  صرفه جویـی  بیشـترین 
بـرای  برنامه ریـزی  کـه  اسـت  رضـوی  خراسـان  اسـتان  بـه 
صرفه جویـی بـه میـزان 53/4 میلیون مترمکعب انجام شـده 
اسـت کـه ایـن میـزان بیـش از 16 درصد صرفه جویی کل کشـور 
از منابـع آب زیرزمینـی در بخـش شـرب و بهداشـت اسـت. در 
برنامه هـای شـرکت های آب و فاضـاب در سـطح کشـور سـه 
برنامـه اصلـی بازسـازی خطـوط انتقـال و توزیـع آب، احـداث 
تصفیـه خانـه فاضـاب و جایگزینـی آب خـام بـا پسـاب وجـود 

دارد.
در برنامـه بازسـازی خطـوط انتقال و توزیـع آب در مجموع 
28 هـزار و 421 کیلومتـر بازسـازی انجـام خواهد شـد که اسـتان 
خراسـان رضـوی بـا 8 هـزار و 538 کیلومتـر بیشـترین حجـم 
عملیـات را داراسـت. همچنیـن شـایان ذکـر اسـت که 4 اسـتان 
در  کرمـان  و  مازنـدران  غربـی،  آذربایجـان  رضـوی،  خراسـان 
مجموع حدود 63 درصد از حجم عملیات بازسـازی خطوط 

انتقـال و توزیـع آب کشـور را بـه خـود اختصـاص داده انـد.
برنامـه  در  مختلـف  اسـتان های  عملیات هـای  حجـم 
 )32( شـکل  مطابـق  آب  توزیـع  و  انتقـال  خطـوط  بازسـازی 

اسـت.
در  فاضـاب  و  آب  شـرکت های  اصلـی  برنامـه  دومیـن 
فاضـاب  تصفیه خانـه  احـداث  کم آبـی  بـا  سـازگاری  برنامـه 
فاضـاب  تصفیـه  ظرفیـت  برنامـه  ایـن  طبـق  می باشـد. 
میلیـون   439 مجمـوع  در  جدیـد  تصفیه خانه هـای 
ایجـاد  ظرفیـت  بیشـترین  کـه  بـود  خواهـد  مترمکعـب 
تصفیه خانـه مربـوط بـه اسـتان خوزسـتان بـا 108/22 میلیون 
مترمکعـب اسـت. ایـن اسـتان بـه تنهایـی حـدود 25 درصـد 
خـود  بـه  را  کشـور  کل  جدیـد  خانه هـای  تصفیـه  ظرفیـت  از 
اختصـاص خواهـد داد. کمتریـن حجـم ایـن اقـدام در برنامه 
سـازگاری بـا کم آبـی نیـز مربـوط بـه اسـتان لرسـتان می باشـد 
بـرای  جدیـد  ظرفیـت  مترمکعـب  هـزار   200 آن  طبـق  کـه 
تصفیه خانـه فاضـاب ایجـاد خواهد شـد. در 14 اسـتان کشـور 
فاضـاب  تصفیه خانـه  احـداث  بـرای  برنامـه ای  هیـچ  نیـز 
دیده نشـده اسـت. شـکل )33( نشـان دهنده حجم عملیات 
سـطح  در  فاضـاب  خانه هـای  تصفیـه  احـداث  بـه  مربـوط 

می باشـد. کشـور  اسـتان های 
در  کشـور  در  پسـاب  بـا  خـام  آب  جایگزینـی  برنامه هـای    
آب  منابـع  بـر  مترمکعـب  میلیـون   700 از  بیـش  مجمـوع 
اسـتان های  کـه  بـود،  خواهـد  اثرگـذار  زیرزمینـی  و  سـطحی 
تهـران بـا 159 میلیـون مترمکعـب، خوزسـتان بـا 119 میلیـون 
مترمکعـب  میلیـون   117 بـا  شـرقی  آذربایجـان  مترمکعـب، 
و اصفهـان بـا 100 میلیـون مترمکعـب بیشـترین حجـم را بـه 
خـود اختصـاص داده اند. این چهار اسـتان در مجموع بیش از 
70 درصـد اثربخشـی کل کشـور در برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی 
را انجـام خواهنـد داد. شـایان ذکـر اسـت کـه در 6 اسـتان کشـور 
سـازگاری  برنامه هـای  در  اقـدام  ایـن  بـرای  عملیاتـی  حجـم 
بـا کم آبـی ارائـه نشـده اسـت. در شـکل )34(حجـم عملیـات 
مربـوط بـه ایـن برنامـه در اسـتان های مختلـف کشـور را نشـان 

می دهـد.
13-  برنامه های مدیریت مصرف آب در بخش فضای سبز

یکـی از برنامه هـای منـدرج در برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی 
بـا  خـام  آب  جایگزینـی  سـبز  فضـای  بخـش  در  اسـتان ها 
از  کـه  می باشـد  شـهرها  سـبز  فضـای  آب  تأمیـن  در  پسـاب 

کم آبـی  بـا  سـازگاری  برنامه هـای  طبـق  برنامـه،  ایـن  طریـق 
مصـوب اسـتان ها، مقـرر شـده اسـت حـدود 84 میلیـون متـر 
مکعـب از برداشـت از منابـع آب زیرزمینـی کاهـش برداشـت 
از  ناشـی  صرفه جویـی  میـزان   )35( شـکل  گیـرد.  صـورت 
برنامـه جایگزینـی پسـاب در تأمیـن آب فضـای سـبز شـهرها 
را نشـان می دهـد. همان طـور کـه در شـکل مشـاهده می شـود، 
و  سیسـتان  و  فـارس  البـرز،  همـدان،  تهـران،  اسـتان های 
آذربایجـان  لرسـتان،  شـرقی،  آذربایجـان  یـزد  بلوچسـتان، 
غربـی و قزویـن اسـتان هایی هسـتند کـه انجـام ایـن اقـدام را در 
دسـتور کار برنامه هـای سـازگاری بـا کم آبـی خـود تـا افـق 1405 
دارنـد کـه سـه اسـتان تهـران، همـدان و البـرز در مجمـوع با 80 
درصد سـهم، بیشـترین سـهم را در اجرای این برنامه برعهده 

داشـت. خواهنـد 
 از دیگـر برنامه هـای منـدرج در برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی 
اسـتان ها، برنامه اصاح الگوی مصرف و الگوی کشـت فضای 
سـبز می باشـد کـه ایـن برنامـه در مجمـوع 51/28 میلیـون متر 
مکعـب، تـا افـق 1405 کاهش برداشـت از منابع آب زیرزمینی 
را در پی خواهد داشـت. اسـتان های تهران، مرکزی، اصفهان، 
فـارس، یـزد، زنجـان، کهگیلویـه و بویـر احمـد و لرسـتان انجام 
ایـن عملیـات را در دسـتور کار برنامه هـای سـازگاری بـا کم آبـی 
اسـتان های خـود قـرار داده انـد کـه حجـم صرفه جویـی ناشـی 
از آن در شـکل )36( نشـان داده شـده اسـت. مابقـی اسـتان ها 
برنامـه ای بـرای تغییـر الگـوی مصـرف و الگـوی کشـت فضـای 

سـبز خـود ندارند.
 

14- برنامه های مدیریت مصرف آب در بخش صنعت
بخـش  در  کم آبـی  بـا  سـازگاری  برنامه هـای  اجـرای  بـا 
میـزان  بـه  اقدامـات  مجموعـه  کـه  مـی رود  انتظـار  صنعـت 
آب  منابـع  از  صرفه جویـی  در  مترمکعـب  میلیـون   150
زیرزمینـی، بـه میـزان 1 میلیـون مترمکعـب در صرفه جویـی 
از منابـع آب سـطحی و بـه میـزان 268 میلیـون مترمکعب در 
اصـاح مصـرف و جایگزینـی آب خـام بـا پسـاب مؤثـر باشـند. 
برنامه هـای ایـن بخـش از طریـق انجـام اقداماتـی به شـرح زیر 

محقـق خواهـد شـد:
 بازچرخانی آب معادل 42/58 میلیون متر مکعب

 تصفیـه فاضـاب صنعتـی معـادل 15/07 میلیـون متـر 
مکعـب

 استفاده از پساب معادل 206/39 میلیون متر مکعب
 اقدامـات شـرکت آب منطقـه ای در راسـتای طـرح احیـا 
غیرمجـاز،  چاه هـای  انسـداد  )شـامل  بخشـی  تعـادل  و 
جلوگیـری از اضافـه برداشـت از چاه هـا و....( معـادل 95/56
نیـاز آبـی فضـای سـبز در محیط هـای صنعتـی   کاهـش 

معـادل 7/01 میلیـون متـر مکعـب
مصـرف  کاهـش  راسـتای  در  تولیـد  فرایندهـای  ارتقـای   

مکعـب متـر  میلیـون   21/71 معـادل 
 جلوگیری از هدر رفت معادل 16/35 میلیون متر مکعب

اسـتفاده از منابـع آب غیرمتعـارف معـادل 3/91 میلیون 
متـر مکعب

همچنین با انجام سایر فعالیت های مرتبط با صرفه جویی 
در بخـش صنعـت، معـادل 10/56 میلیـون متـر مکعـب در 
برداشـت از منابع آب صرفه جویی خواهد شـد. در شـکل )37( 
نیز میزان اثربخشـی هریک از اقدامات نشـان داده شـده اسـت.
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شکل )35(: میزان صرفه جویی ناشی از برنامه جایگزینی آب خام با پساب در تأمین آب فضای سبز شهرها در برنامه های 
سازگاری با کم آبی مصوب در افق 1405 )میلیون متر مکعب(

شکل )36(: میزان صرفه جویی ناشی از اصالح الگوی مصرف و الگوی کشت فضای سبز شهرها در برنامه های سازگاری با 
کم آبی مصوب در افق 1405 )میلیون مترمکعب(

61 
 

  برنامه هاي مديريت مصرف آب در بخش فضاي سبز.13
يكي از برنامه هاي مندرج در برنامه سازگاري با كم آبي استان ها در بخش فضاي سبز جايگزيني آب خام با پساب در 
تامين آب فضاي سبز شهرها مي باشد كه از طريق اين برنامه، طبق برنامه هاي سازگاري با كم آبي مصوب استان ها، 

 )35(منابع آب زيرزميني كاهش برداشت صورت گيرد. شكل  ميليون متر مكعب از برداشت از 84مقرر شده است حدود 
ميزان صرفه جويي ناشي از برنامه جايگزيني پساب در تامين آب فضاي سبز شهرها را نشان مي دهد. همانطور كه در 
  شكل مشاهده مي شود، استان هاي تهران، همدان، البرز، فارس و سيستان و بلوچستان، يزد آذربايجان شرقي، لرستان،
آذربايجان غربي و قزوين استان هايي هستند كه انجام اين اقدام را در دستور كار برنامه هاي سازگاري با كم آبي خود تا 

درصد سهم، بيشترين سهم را در اجراي اين  80دارند كه سه استان تهران، همدان و البرز در مجموع با  1405افق 
  برنامه برعهده خواهند داشت. 

 
ميزان صرفه جويي ناشي از برنامه جايگزيني آب خام با پساب در تامين آب فضاي سبز شهرها در برنامه هاي : )35( شكل

  (ميليون متر مكعب) 1405سازگاري با كم آبي مصوب در افق 
 از ديگر برنامه هاي مندرج در برنامه سازگاري با كم آبي استان ها، برنامه اصالح الگوي مصرف و الگوي كشت فضاي سبز

كاهش برداشت از منابع آب زيرزميني را در  1405ميليون متر مكعب، تا افق  28/51مي باشد كه اين برنامه در مجموع 
پي خواهد داشت. استان هاي تهران، مركزي، اصفهان، فارس، يزد، زنجان، كهگيلويه و بوير احمد و لرستان انجام اين 

كم آبي استان هاي خود قرار داده اند كه حجم صرفه جويي ناشي از آن عمليات را در دستور كار برنامه هاي سازگاري با 
نشان داده شده است. مابقي استان ها برنامه اي براي تغيير الگوي مصرف و الگوي كشت فضاي سبز خود  )36(در شكل 
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در برنامه هاي سازگاري با ميزان صرفه جويي ناشي از اصالح الگوي مصرف و الگوي كشت فضاي سبز شهرها  :)36( شكل

  (ميليون مترمكعب) 1405كم آبي مصوب در افق 

  
  برنامه هاي مديريت مصرف آب در بخش صنعت.14

ميليون  150كه مجموعه اقدامات به ميزان  در بخش صنعت انتظار مي رود هاي سازگاري با كم آبيبرنامه با اجراي
ميليون مترمكعب در صرفه جويي از منابع آب سطحي و به  1مترمكعب در صرفه جويي از منابع آب زيرزميني، به ميزان 

هاي اين بخش از طريق برنامهميليون مترمكعب در اصالح مصرف و جايگزيني آب خام با پساب موثر باشند.  268ميزان 
  ي به شرح زير محقق خواهد شد:اقداماتانجام 
ميليون متر مكعب 58/42معادل  آب يبازچرخان 
ميليون متر مكعب 07/15صنعتي معادل  فاضالب يهتصف 
ميليون متر مكعب 39/206معادل  استفاده از پساب   
هاي غيرمجاز، جلوگيري اي در راستاي طرح احياء و تعادل بخشي (شامل انسداد چاهاقدامات شركت آب منطقه

 56/95و ....) معادل  هااز اضافه برداشت از چاه
ميليون متر مكعب 01/7ي معادل صنعت يها يطسبز در مح يفضا كاهش نياز آبي 
ميليون متر مكعب 71/21معادل  كاهش مصرف يدر راستا يدتول يندهايارتقاء فرآ 
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شکل )37(: میزان اثربخشی هریک از اقدامات بخش صنعت بر حسب میلیون متر مکعب در برنامه های سازگاری با کم آبی 
مصوب در افق 1405

شکل )38(: سهم برنامه های مختلف در بخش صنعت در برنامه های سازگاری با کم آبی مصوب در افق 1405

64 
 

 
   1405بخش صنعت در برنامه هاي سازگاري با كم آبي مصوب در افق در سهم برنامه هاي مختلف  ):38( شكل

   

استفاده از پساب
49%

 اقدامات شركت آب منطقه اي
در طرح احياء و تعادل 

بخشي
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ميليون متر مكعب 35/16معادل  از هدر رفت يريجلوگ 
متر مكعبميليون  91/3يرمتعارف معادل استفاده از منابع آب غ 

در برداشت  ميليون متر مكعب 56/10همچنين با انجام ساير فعاليت هاي مرتبط با صرفه جويي در بخش صنعت، معادل 
  نيز ميزان اثربخشي هريك از اقدامات نشان داده شده است. )37(در شكل  .از منابع آب صرفه جويي خواهد شد

  
ميزان اثربخشي هريك از اقدامات بخش صنعت بر حسب ميليون متر مكعب در برنامه هاي سازگاري با كم ): 37( شكل

   1405آبي مصوب در افق 
هاي غير استفاده از آب هاي مصوب سازگاري با كم آبي مرتيط با بخش صنعت، انجام اقداماتي همچوندر برنامه همچنين

اي همنابع آبجايگزيني براي برداشت از اشت از درياچه نمك در استان قم متعارف مانند آب دريا در مازندران و برد
  خواهد بود.سطحي و زير زميني 

نمايش داده شده است. بر  )38(سهم اثربخشي هريك از برنامه هاي مختلف از مجموع اقدامات در بخش صنعت در شكل 
 23ي در راستاي طرح احياء و تعادل بخشي با ادرصد و اقدامات شركت آب منطقه 49اين اساس استفاده از پساب با 

هاي بخش صنعت درصد داراي بيشترين سهم و استفاده از منابع آب نامتعارف با يك درصد داراي كمترين نقش در برنامه
  مي باشند.
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کم آبـی  بـا  سـازگاری  مصـوب  برنامه هـای  در  همچنیـن    
مرتبط با بخش صنعت، انجام اقداماتی همچون اسـتفاده از 
آب هـای غیـر متعـارف ماننـد آب دریا در مازندران و برداشـت 
از دریاچـه نمـک در اسـتان قـم جایگزینـی بـرای برداشـت از 

منابـع آب هـای سـطحی و زیرزمینـی خواهـد بـود.
سـهم اثربخشی هریک از برنامه های مختلف از مجموع 

اقدامـات در بخـش صنعـت در شـکل )38( نمایـش داده 
شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس اسـتفاده از پسـاب بـا 49 درصـد 
و اقدامـات شـرکت آب منطقـه ای در راسـتای طـرح احیـا و 
تعادل بخشـی با 23 درصد دارای بیشـترین سهم و استفاده 
از منابـع آب نامتعـارف بـا یـک درصـد دارای کمتریـن نقش 

در برنامه هـای بخـش صنعـت می باشـند.
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 پیامدهای فاجعه بار 
نبود مدیریت آب در ایران

 احمدرضا الهیجان زاده معاون محیط  زیست دریایی 
و تاالب های سازمان حفاظت محیط  زیست هشدار داد

سـینا قنبرپـور/ »برنامـه سـازگاری بـا کـم آبـی می توانـد سـقوط مـا در زمینـه آب را کاهـش 
دهـد و بـه مـا زمانـی بدهـد تـا بیشـتر تفکـر کنیـم و بیشـتر از روش هـای نـو اسـتفاده کنیـم 
کـه آسـیب کمتـری بـه منابـع آب و محیـط  زیسـت خـود بزنیـم«. ایـن عبـارت، بخشـی از 
توصیـف »احمدرضـا الهیجان زاده« معاون محیط  زیسـت دریایی و تاالب های سـازمان 
حفاظـت محیـط  زیسـت و یکـی از اعضـای کمیتـه تخصصـی کارگـروه ملـی سـازگاری 
بـا کم آبـی اسـت. او کـه در رشـته شـیمی، مـدرک کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد خـود را 
دریافـت کرده اسـت، دکتـری »آلودگی محیـط  زیسـت« دارد. الهیجـان زاده از ابتـدا، کار 
خود را به عنوان کارشـناس در سـازمان حفاظت محیط  زیسـت ، در خوزسـتان آغاز کرده 
و آرام آرام مـدارج مدیریتـی را در این سـازمان در سـمت معاون مدیـرکل اداره کل محیط  
زیسـت اسـتان خوزسـتان و سـپس مدیرکل حفاظت محیط  زیسـت اسـتان بوشـهر  طی 
کـرده اسـت. ۶ سـال مدیرکل محیط  زیسـت اسـتان اصفهان بوده و 7 سـال هـم مدیریت 
محیط  زیسـت  اسـتان خوزسـتان را برعهده داشـته اسـت. او که دو سـال اسـت به عنوان 
معـاون محیـط  زیسـت دریایـی سـازمان حفاظـت محیـط  زیسـت فعالیـت می کنـد در 
جلسـه های نقـد و بررسـی برنامه های سـازگاری با کم آبی اسـتان ها حضور داشـته و همین 
سـبب شـد تـا بحث  دربـاره چرایی تصویـب این طرح هـا را با او پیـش ببریـم. او می گوید: 
سـازگاری بـا کم آبی حداقـل کاری بود کـه باید در سـطح کالن کشـورصورت می گرفت اما 
واقعیـت این اسـت که این طرح با سـرعت مناسـبی پیش نرفـت و بایـد تدابیر مهمتری 
در ایـن خصـوص اتخـاذ شـود. مشـروح ایـن گفت و گـو  را بـا فـردی کـه 2۶ سـال سـابقه 

فعالیـت در سـازمان حفاظـت محیـط  زیسـت دارد  می خوانیـد.
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گفت وگو در یک نگاه
سازگاری با کم آبی و برنامه ای که برای اجرا تدوین شده است 

می تواند سرعت این سقوط را تا حدودی کاهش دهد و این کاهش 
سرعت می تواند به ما زمان بدهد که بتوانیم بیشتر تفکر کنیم و 

بهتر برنامه ریزی کنیم و بیشتر از روش های نو استفاده کنیم

تعداد چاه های عمیق و نیمه عمیق از 47 هزار حلقه چاه در 
سال آبی 51-52 به 790 هزار در سال آبی 94-95 رسیده 

است. این اعداد و ارقام واقعاً وحشتناک است

کارگروه ملی سازگاری با کم آبی می تواند ابزار خوبی در 
اختیار مدیران باشد که بتوانند آمایش سرزمین را تا حدودی 

پیاده سازی کنند

مسأله جای خالی بهره وری آب است. بهره وری آب یعنی 
اقتصاد کشور به ازای استحصال یک مترمکعب آب چند واحد 

می تواند تولید ناخالص داخلی یعنی GDP داشته باشد

11 دشت کشور دچار فرونشست شده اند که دشت های کاشمر 
و رفسنجان با سالی 30 سانتیمتر فرونشست باالترین نرخ 

فرونشست را دارند

نخستین اشتباهات راهبردی این است که ما براحتی در مناطق، 
استان ها و دشت هایی که در تأمین حداقل های آب دچار مشکل 

هستند مجوز احداث صنایع و مجوز مصرف آب و برق بدهیم

متوسط بهره وری آب در جهان به ازای هر یک مترمکعب آب مصرف 
شده 14 دالر است. این عدد در کشور فرانسه 71.1 دالر، در کشور 

ایران 2.۸دالر و در کشور ترکیه 15 دالر است
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 اقلیـم ایـران حتـی پیـش از مسـأله تغییـرات اقلیمی 
ایـن  مـردم  و  بـوده  کـم آب  و  خشـک  همین قـدر 
اقلیـم  ایـن  بـا  را  خـود  چگونـه  کـه  بودنـد  آموختـه  سـرزمین 
تطبیـق دهنـد. چـرا ما بـه همـان خاسـتگاه قبلی خودمـان که 
مدیریـت خوبـی در منابع آب داشـتیم برنمـی گردیم. چطور 
طـی ایـن چندهـزار سـال آب را مدیریـت کردیـم و وضعیـت 

سرزمینمان پایدار بود؟
از وضعیـت کشـور، جغرافیـای  طبـق آمـار و اطاعاتـی 
خصـوص  در  اخیـر  چنددهـه  طـی  کـه  واتفاقاتـی  ایـران 
ایـن  کـه  بگویـم  را  نکاتـی  بایـد  اسـت  افتـاده  آب  منابـع 
مبنـی  شـما  سـؤال  پاسـخ  می توانـد  اطاعـات  و  نـکات 
کـه  قبلـی خودمـان  بـه همـان خاسـتگاه  مـا  اینکـه چـرا  بـر 
اینکـه  اول  باشـد.  برنمی گردیـم  امـا    ، آب خـوب داشـتیم 
سـازگاری بـا کـم آبـی حداقـل کاری بـود کـه بایـد در سـطح 
کان کشـورصورت مـی گرفـت امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه 
ایـن طـرح بـا سـرعت مناسـبی پیـش نرفـت و بایـد تدابیـر 

مهمتـری در ایـن خصـوص اتخـاذ شـود.اگر بـا آمـار و ارقـام 
بخواهیـم وضعیـت فعلـی را تشـریح کنیم بایـد عنوان کنم 
کـه یکـی ازمهم تریـن ارکان هرکشـور بـرای اینکـه منابـع آب 
بتوانـد اطاعـات دقیـق  کـه  اسـت  ایـن  باشـد  پایدارداشـته 
و بهنگامـی را از کمیـت و کیفیـت و نـزوالت جـوی و سـایر 
شـاخص ها و پارامترهایـی از ایـن دسـت را داشـته باشـد تـا 
بتوانـد بـر مبنـای آن برنامـه مدیریـت پایـدار آب را تبییـن و 

کنـد. اعـام  اجرایـی  دسـتگاه های  تمـام  بـرای 
 در حـال حاضـر چـه اتفاقی افتـاده که در ایـن 40-30 

سال با اعداد هشداردهنده ای مواجه شده  ایم؟
 اول اینکـه االن متوسـط بارندگـی سـاالنه در ایـران حـدود 
251 میلیمتـر اسـت کـه یـک سـوم متوسـط جهانـی و نصف 
رشـته  دو  مـا  کشـور  در  اینکـه  دوم  اسـت.  آسـیا  بارندگـی 
کـوه البـرز و زاگـرس را داریـم کـه رشـته کـوه البـرز بـه نوعـی 
از  زاگـرس  کـوه  رشـته  و  می شـود  محسـوب  شـرقی-غربی 
شـمال غـرب بـه سـمت جنـوب شـرق امتـداد پیـدا کـرده و 
ایـن دو رشـته کـوه بـه مثابـه دیواره هایـی هسـتند در مقابـل 
ورود ابرهـای بـاران زا به کشـور و باعث شـده بخش اعظمی 

از کشـور ایـران خشـک و نیمـه خشـک باشـد.
مـا بایـد به عنـوان یـک پدیـده طبیعـی ایـن واقعیـت را 
بپذیریـم کـه دارای ایـن جغرافیـا و توپوگرافـی در کشـورمان 
هسـتیم. یـک نکتـه دیگـر در مـورد کل آب هـای دنیـا را هـم 
بـه ایـن بحـث اضافـه کنیـد. از کل آب هایـی کـه در اقیانوس 
آن  97درصـد  دارد  وجـود  دنیـا  مختلـف  جاهـای  و  هـا 

آب هـای شـور دریاها و اقیانوس ها هسـتند که معمـواًل اینها 
به صورت مسـتقیم قابلیت اسـتفاده در کشـاورزی، صنعت 
یـا شـرب را ندارنـد. 3درصـد باقیمانـده می مانـد کـه از ایـن 
به صـورت  قطبیـن  در  2.7درصـد  مانـده  باقـی  3درصـد 

منجمـد اسـت.
پـس 0/3درصـد باقـی می مانـد و از ایـن 0/3درصـد آن 
بخشـی کـه قابلیـت بهره برداری و اسـتحصال دارد 14صدم 
درصـد )0.14( اسـت. یعنـی از کل آب هـای دنیـا بـا وجـود 
اینکـه کـره زمیـن را یـک کـره آبـی تلقـی می کنیم فقـط 0.14 
آن قابلیـت اسـتفاده  یـا آب تجدیدپذیـر از نظـر مـا تلقـی 
می شـود. ایـن 0.14 در طـول قـرن هـا ثابـت بـوده ،چـون این 
چرخـه ای اسـت کـه خداونـد روی کـره زمین به وجـود آورده 
ولـی جمعیـت دنیـا در خـال ایـن سـال ها بشـدت افزایـش 
پیـدا کـرده اسـت امـا عـدد 0.14 سـرجایش باقـی اسـت ولـی 

جمعیـت همچنـان اضافـه می شـود.
افتـاده اسـت. جمعیـت  نیـز  ایـران  بـرای  اتفـاق  همیـن 
متوسـط  به طـور  حاضـر  حـال  در  دنیـا 
افزایـش  نفـر  میلیـون   80 سـاالنه 
می یابـد، در حالـی کـه منابـع آب ثابت 
مانـده و جالب اسـت که 95درصد این 
80 میلیـون نفـر در کشـورهای درحـال 
کشـورهای  و  می شـوند  متولـد  توسـعه 
توسـعه یافتـه رشـد جمعیـت را به این 
شـکل ندارنـد. سـهم متوسـط مصـرف 
آب کشـاورزی بـر اسـاس گـزارش سـال 
2014 بانـک جهانـی، 70درصد، شـرب 
اسـت  صنعت1.9درصـد  و  11درصـد 
امـا وقتـی ایـن آمـار را در ایـران بررسـی 
بخـش  در  درصـد   91 میانگیـن  مصـرف  شـاهد  می کنیـم 
کشـاورزی، 7درصـد در حـوزه آب شـرب  و تنهـا 2 درصـد 
بسـیاری  بـا  قیـاس  قابـل  کـه  هسـتیم  صنعـت  حـوزه  در 
جهـاد  وزارت  اینکـه  مهمتـر  و  نیسـت  دنیـا  کشـورهای  از 

ایـن واقعیـت نیسـت. بـه پذیـرش  کشـاورزی هـم حاضـر 
 در 50 سـال اخیـر چـه اتفاقـات اقلیمـی بـه  دلیـل 
تغییـرات آب و هوایـی و مسـائل مختلـف افتـاده 

است؟
سـازمان  کـه  اسـت  شـفاف  و  واضـح  کامـًا  نتایـج 
اخیـر  سـال   50 در  مـا  می دهـد.  ارائـه  هرسـاله  هواشناسـی 
دمـای کشـورمان در هـر دهـه، یعنـی هـر 10سـال 0.4 درجـه 
باعـث  افزایـش  ایـن  کـه  کـرده  پیـدا  افزایـش  سـانتیگراد 
اتفاقـات بعـدی آن می شـود. در  و  تبخیـر  افزایـش میـزان 
هـر 10 سـال در 50 سـال اخیـر، 11 میلیمتـر کاهـش بارندگـی 
داشـتیم. بـه طـور متوسـط سـالی 1 میلیمترکاهـش بارندگی 
افتـاده اسـت. میـزان آب تجدیدپذیـر  اتفـاق  در کشـورمان 
از 125 میلیـارد متـر مکعـب در بـازه 15 سـال اخیـر بـه 89 
میلیـارد مترمکعـب کاهـش پیداکرده، دشـت های ممنوعه 
بـه 355 دشـت ممنوعـه در  از 15 دشـت در سـال 1347 
تعـداد  همچنیـن  اسـت.  کـرده  پیـدا  افزایـش   1395 سـال 
چاه هـای عمیـق و نیمـه عمیـق از 47هـزار حلقـه چـاه در 
سـال آبـی 51-52 بـه 790هزار در سـال آبی 94-95 رسـیده 

اسـت.
بعدهـا  اسـت،  وحشـتناک  واقعـاً  ارقـام  و  اعـداد  ایـن 

در کشت نیشکر در خوزستان هم باید بازنگری 
جدی صورت بگیرد. کشت نیشکر در حال حاضر 

در کشورهایی مانند برزیل با بارش سالیانه حداقل 
3 هزار میلیمتر و یا استرالیا در مناطقی که باالی 

هزار میلیمتر است، انجام می شود
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چـه شـما و چـه افـراد دیگـر روی اینهـا تمرکـز کننـد متوجـه 
می شـوند چـه بایـی بر سـر منابـع آب کشـورمان آورده ایم.
برداشـت آب زیرزمینـی از 9 میلیـارد متـر مکعـب بـه 55 
میلیـارد مترمکعـب در 4-5 سـال اخیـر افزایـش پیـدا کـرده 

اسـت.
نشـان   1400-1399 سـال  بارش هـای  از  عـدد  چنـد 
تـا  میلیمتـر   146 ایـران  بـارش  میانگیـن  کـه  می دهـد 
خـرداد مـاه بـود. میـزان بـارش تـا 18 اردیبهشـت در سـال 
آبـی 1399-1400، 141 میلیمتـر بـوده اسـت کـه نسـبت بـه 
میانگیـن درازمـدت کـه 226 میلـی متـر اسـت 38% کاهش 
درصـد   53 قبـل  سـال  مشـابه  دوره  بـه  نسـبت  و  داشـته 
کاهـش را نشـان می دهـد. ایـران ایـن شـرایط خشکسـالی را 
تقریبـاً از سـال 1384 بـه ایـن طـرف بـه تنـاوب زیـاد داشـته 
و شـرایط منفـی خشکسـالی بـر بازه هـای زمانـی مـا حاکـم 
شـده اسـت. در بحـث فرونشسـت سـفره های آب زیرزمینی 
یـک  برخـاف  کـه  اسـت  ایـن  دارد  وجـود  کـه  نکتـه ای 
آتش سـوزی در جنـگل یـا یـک سـیاب که ممکن اسـت یک 
عرصـه  را تخریـب کنـد زمانی متوجه می شـویم فرونشسـت 
اتفـاق افتـاده کـه سـفره دیگـر تخلیـه شـده و معمـواًل ایـن 

اسـت. جبـران  غیرقابـل  خسـارت، 
دچـار  کشـور  دشـت  حـدود50  مطالعـات،  اسـاس  بـر   
فرونشسـت شـده اند کـه دشـت های کاشـمر و رفسـنجان بـا 
سـالی 30 سـانتیمتر فرونشسـت باالتریـن نـرخ فرونشسـت 
را دارنـد. کمتریـن میـزان فرونشسـت در ایـن  دشـت ها، 4 

بـه منطقـه گاوخونـی در اسـتان  سـانتیمتر درسـال مربـوط 
اصفهـان بـوده اسـت.

ولـی بـا وجود ایـن اطالعات مـا در حالی مشـغول 
انتقـال آب بـه همیـن دشـت ها هسـتیم کـه گویـی 
هیـچ خبـری از فرونشسـت زمیـن نیسـت. صنایـع  آب بـر در 
همیـن دشـت ها ایجاد مـی کنیم و همچنان به شـیوه سـابق، 
سـرزمین  آمایـش  سـند  یـک  نبـود  بجـز  می کنیـم.  کشـاورزی 

چه مشکلی در برنامه هایمان مشهود است؟
مـورد  در  اسـت.  آب  بهـره وری  خالـی  جـای  مسـأله 
زاویـه وارد  از همیـن  بـا کم آبـی هـم بهتـر اسـت  سـازگاری 
بحـث شـویم. بهـره وری آب یعنـی اقتصـاد کشـور بـه ازای 
اسـتحصال یـک متـر مکعـب آب چند واحـد می تواند تولید 

بدهـد. افزایـش  را   GDP یعنـی  داخلـی  ناخالـص 
متوسـط  کـه  می دهـد  نشـان   2012 سـال  مطالعـات 
آب  مکعـب  متـر   1 هـر  ازای  بـه  جهـان  در  آب  بهـره وری 
فرانسـه  کشـور  در  عـدد  ایـن  اسـت.  دالر   14 شـده  مصـرف 
 15 ترکیـه  کشـور  در  و  2.8دالر  ایـران  کشـور  در  دالر،   71.1
دالر اسـت. اینهـا کشـورهای پـر آبـی هسـتند. اگـر قـرار اسـت 
مـا  بایـد کشـورهایی مثـل  باشـد  مدیریـت آب سـختگیرانه 
کـه  فرانسـه  مثـل  کشـوری  کننـد.  اجرایـی  را  رونـدی  چنیـن 
بیـش از هـزار میلیمتـر بـارش سـاالنه دارد و کشـوری مثـل 
ایـران کـه فقـط 240-250 میلیمتـر بـارش دارد قابل قیاس 
نیسـت ولـی بهـره وری آب در فرانسـه 71 دالر اسـت یعنـی 

دارد. بهـره وری  ایـران  برابـر   35

59سازگاری با کم آبی؛ خرد تاریخی -اقلیمی برای بقا و ارتقا تابستان 1400



 یکـی از مهم ترین مسـائلی که در بحث سـازگاری 
وضعیـت بـا  می شـود  توجـه  آن  بـه  کمتـر  کم آبـی 

تاالب هـای کشـور اسـت. آسـیب دیدن تاالب هـا دسـت کمی 
بخواهیـم  اگـر  نـدارد.  شـرب  آب  منابـع  خشک شـدن  از 
وضعیـت تاالب هـا را بررسـی کنیـم تاالب های ایـران در حال 

حاضر در چه وضعیت و جایگاهی قرار دارند؟
از  سـال ها  طـول  در  و  همیشـه  مـا  تاالب هـای   
حقابـه  یـک  می شـود  منتهـی  آنهـا  بـه  کـه  رودخانه هایـی 
می گرفـت  صـورت  کـه  هایـی  بـارش  یـا  داشـتند   طبیعـی 
به دلیـل  امـا  می کردنـد،  دریافـت  طبیعـی  حقابـه  یـک 
اینکـه اثـرات و خدمـات اکوسیسـتمی تاالب هـا بـرای نسـل 
فعلـی و نسـل گذشـته هیچـگاه مشـخص نبـود یـا اهمیـت 
نداشـت، تاالب هـا اولیـن قربانـی افزایـش بی رویـه مصـرف 
آب بـا بهـره وری پاییـن، در کشـور بودنـد و مسـاحت زیـادی 
از تاالب هـای کشـور را در خـال 3-4 دهـه اخیـر از دسـت 
داده و بسـیاری ازایـن تاالب هـا بـه منشـأ گـرد وغبـار تبدیـل 

شـده اند.
وغبـار  گـرد  دبیرخانـه   1398 سـال  در  کـه  مطالعاتـی 
سـازمان حفاظـت محیـط  زیسـت انجام داد نشـان می دهد 
کـه از 3 میلیـون هکتـار عرصه  های تاالبی کشـور 1.4 میلیون 
اسـت  شـده   وغبـار  گـرد  کانون هـای  بـه  تبدیـل  آن  هکتـار 
بارزتریـن  از  یکـی  کانـون هـا شـدند.  ایـن  بـرای  یـا مسـتعد 
اتفاقـات تلـخ مربـوط بـه خشـک شـدن تاالب هـا می توانیـم 
تـاالب  حـدودی  تـا  و  کنیـم  اشـاره  هورالعظیـم  تـاالب  بـه 
مشـکات  و  وغبـار  گـرد  کانون هـای  تولیـد  بـه  کـه  شـادگان 

بـرای مـردم خوزسـتان منجـر شـد. فـراوان 
گاوخونـی  تـاالب  یـا  جنوبـی   و  شـمالی  آزادگان  میـدان 
ایـران  شـرق  جنـوب  در  هامـون  تـاالب  یـا  کشـور  مرکـز  در 
کـه  ایـران  شـمال  در  حاضـر  حـال  در  میانکالـه  تـاالب  و 
نزدیـک 8 هـزار هکتـار در غـرب تـاالب پـر شـده و در جـای 
جـای ایـران اثـرات آن را می توانیـم ببینیـم امـا در کنـار ایـن 
بـاز مطالعـه ای کـه همیـن دبیرخانـه سـتاد ملـی مقابلـه بـا 
گـرد وغبـار انجـام داده در سـال 98 نشـان داد کـه از حـدود 
55 میلیـون هکتـار عر صه هـای کشـور، حـدود 35 میلیـون 
هکتـار آن  مسـتعدتر و بیشـتر شـرایط برخاسـتن گـرد و غبار 
هکتـار  میلیـون   35 امسـال  مثـل  خشکسـالی  بـا  دارنـد؛  را 
می تواننـد فعـال شـوند کـه بعضـی از آنها خیلـی فعالترند. 
بنابرایـن مـا کشـوری هسـتیم بـا یک اکوسیسـتم شـکننده که 
اگر مدیریت آب را نتوانیم بسـرعت در دسـتور کار دولت ها 
قـرار دهیـم می توانـد منجـر بـه فجایـع بزرگـی در حوزه های 
اقتصـادی، امنیـت غذایـی و حتـی امنیـت اجتماعـی شـود.

نکتـه مهـم بازگشـت بـه ایـن کارگـروه و مصوبـه دولـت 
در ایجـاد کارگـروه ملـی سـازگاری بـا کـم آبـی اسـت  کـه باید 
ارقامـی  و  اعـداد  همـان  شـود.  سـنجیده  مصـارف  و  منابـع 
کـه در ابتـدا گفتـم بایـد وجـود داشـته باشـد کـه پایه گـذار آن 
آب باشـد و تبدیـل بـه بـرش اسـتانی شـود. بدیـن معنـا کـه 
اسـتان بـه اسـتان برنامه هـای خـودش تـا افق 1406 یـا 1404 
بیایـد و اعـام شـود؛ چیـزی کـه مهـم اسـت اینکـه حتمـاً در 
اخبـار شـنیدید؛ در اسـفند مـاه البتـه بـا تأخیـر چنـد ده سـاله 
باالخره آمایش سـرزمین کشـور اباغ شـد. من معتقدم که 
ایـن کارگـروه ملـی سـازگاری بـا کـم آبـی می توانـد یـک ابـزار 
خـوب در اختیـار مدیـران باشـد که بتوانند آمایش سـرزمین 

را تـا حـدودی پیاده سـازی کننـد.
بـه  مـا  کـه  اسـت  ایـن  راهبـردی  اشـتباهات  نخسـتین    
تأمیـن  در  کـه  دشـت هایی  و  اسـتان ها  مناطـق،  در  راحتـی 
احـداث  مجـوز  هسـتند  مشـکل  دچـار  آب  حداقل هـای 
صنایـع و مجـوز مصـرف آب و بـرق بدهیـم. مـا بـه راحتـی 
برنـج  کشـت  اسـتان ها  از  خیلـی  در  کـه  می دهیـم  اجـازه 
هـم  خوزسـتان  در  نیشـکر  کشـت  در  حتـی  گیـرد.  انجـام 
در  نیشـکر  کشـت  بگیـرد.  صـورت  جـدی  بازنگـری  بایـد 
حـال حاضـر در کشـورهایی ماننـد برزیـل بـا بـارش سـاالنه 
حداقـل 3هـزار میلیمتـر یـا اسـترالیا در مناطقـی کـه بـاالی 
هـزار میلـی متـر اسـت یـا بخش هایـی از امریـکا نیـز چنیـن 
شـرایطی دارد انجـام می شـود. در حالـی کـه در ایـران یـک 
و  سـانتی گراد  درجـه   50 دمـای  بـا  و  خشـک  نیمـه  اقلیـم 
صرفـاً بـا آب هـای سـطحی نیشـکر کاشـته می شـود. عمـده 
آبیاری نیشـکر در آن کشـورها از طریق بارندگی مثل کشـت 
دیـم اسـت ولـی ما اینجـا صددرصـد از طریق برداشـت آب 
سـطحی داریـم کشـت را انجـام می دهیـم یـا کشـت برنجـی 
کـه دولـت مصـوب کـرد کـه فقـط در اسـتان های مازنـدران 
و گیـان باشـد ولـی در حـال حاضـر بـه تناسـب کـم یـا زیـاد 

می کننـد. برنجـکاری  اسـتان   17 نزدیـک 
درکم آب تریـن  وپتروشـیمی  فـوالد  مثـل  صنایعـی  بـه 
شـده،  اعطـا  مجـوز  یـزد  مثـل  اسـتان ها  کویری تریـن  و 
پتروشـیمی ها را بـه برخـی از ایـن اسـتان ها بردیـم و صنایـع 
نـگاه  بنابرایـن  دادیـم.  توسـعه  مناطـق  ایـن  در  را  بـر  آب 
آمایشـی اصـًا منطبـق بـا منابـع آب مـا در توسـعه صـورت 
نگرفتـه اسـت. در بحـث سـازگاری بـا کـم آبـی ایـن اتفاقـات 
در خـال 40 سـال گذشـته رخ داده اسـت. به دلیـل نادیـده 
عـدم  منطقـه،  اکولوژیـک  تـوان  سـرزمین،  آمایـش  گرفتـن 
اسـتفاده از تکنولوژی هـای نـو و بهـره وری پاییـن، منابـع آب 
خودمـان را بـه یغمـا بردیـم و یـک سـقوط آزاد در امنیـت 
و پایـداری کشـور و سـرزمین مان ایجـاد کردیـم. ایـن برنامـه 
سـازگاری بـا کـم آبـی و برنامـه ای که بـرای اجرا تدوین شـده 
اسـت می توانـد سـرعت ایـن سـقوط را تـا حـدودی کاهـش 
زمـان بدهـد  مـا  بـه  ایـن کاهـش سـرعت می توانـد  و  دهـد 
کـه بتوانیـم بیشـتر تفکـر کنیـم و بهتـر برنامه ریـزی کـرده و 

بیشـتر از روش هـای نـو اسـتفاده کنیـم.
 چنانچـه رونـد فعلـی ادامه داشـته باشـد چـه تبعات 
ملـی را بـه همـراه خواهـد داشـت؟ آیـا مسـئوالن در 
خطـر  احسـاس  آن  تبعـات  و  آثـار  و  آبـی  کـم  خصـوص 

نکرده اند؟
همیـن  کم آبـی  بـا  سـازگاری  بـه  عمـل  فایـده  اولیـن   
هسـت. امـا بـرای تصویـب همیـن برنامه هـا مـا هنـوز هـم 
بـا مقاومت هـای زیـادی مواجـه بودیـم. آن بحثـی کـه شـما 
در ابتـدا مطـرح کردیـد مقاومـت یا برخورد مدیـران چگونه 
بـود.  چالشـی  جلسـات  عمدتـاً  مـا  جلسـات  واقعـاً  بـوده، 
هنـوز اسـتان ها از روش چانـه زنـی اسـتفاده می کننـد حتـی 
در تفکـر برخـی از مدیـران در قیـاس ملـی بخشـی نگـری بر 
تصمیمـات کمـاکان حاکـم اسـت. در حالـی کـه می دانیـم 
ایـن رونـد برداشـت آب در 10  اگـر  و همـه علـم دارنـد کـه 
سـال آینـده ادامـه پیـدا کنـد، سـفره های آب زیرزمینی فان 
اسـتان بـه یکبـاره و یکجـا تبدیـل بـه آب شـور خواهـد شـد و 
می توانـد تمـام کشـاورزی یـک منطقـه را نابـود کند امـا با 10 
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یـا 20 درصـد کاهـش مصرف می توانیم یک پایداری نسـبی 
در آنجـا ایجـاد کنیـم و بتدریـج جبـران آن برداشـت ها را در 
نیسـتیم  حاضـر  امـا  حـال  ایـن  بـا  باشـیم.  داشـته  سـفره ها 
بـرای ایـن 20-10 درصـد هـم همکاری داشـته باشـیم. برای 
نجـات 80 درصـد دیگـر یعنـی کافـی اسـت 10 یـا20 درصـد 
حتـی  بدهیـم  کاهـش  و  کنیـم  مدیریـت  را  کشـاورزی مان 
بـه کشـاورزها خسـارت بدهیـم کـه اصطاحـاً کاشـت انجـام 
نـگاه  را  حـال  فقـط  و  می کنیـم  مقاومـت  بـاز  امـا  ندهنـد 
می کنیـم بـه فکـر 10 سـال بعـد نیسـتیم کـه  آن موقـع هـم 
قابـل جبـران نیسـت، هـم بـا یـک مسـائل اجتماعـی خیلـی 

گسـترده ای مواجـه خواهیـم شـد.
بنابرایـن بخشـی نگـری هنـوز در تصمیمـات حاکـم بوده 
و ایـن موضـوع باعـث شـده کـه بسـیاری از ایـن تصمیمـات 
آور  الـزام  تصمیماتـی  یـک  حتـی  شـود.  اتخـاذ  سـختی  بـه 
اسـتان ها  در  آن  پذیـرش  کمـاکان  امـا  باشـد  حاکمیتـی  و 
صـورت نگرفتـه باشـد. وقتـی کـه در عمـل می خواهیـم کار 

 1406 یـا   1404 سـال  و  ببریـم  پیـش  را 
چـون  برسـیم  نتیجـه  بـه  می خواهیـم 
کـه ایـن مقاومـت وجـود دارد آنهـا هـم 
در پیـاده کـردن ایـن الزامـات کمـاکان 
را  کار  و  می دهنـد  ادامـه  را  مقاومـت 
بحـث  آن  بنابرایـن  می کننـد.  سـخت 
فرهنگـی بخـش بسـیار مهم کار اسـت. 
مـا سـعی کردیـم در تمـام بندهایـی که 
بحـث  کردیـم  لحـاظ  اسـتان ها  بـرای 
به عنـوان  را  آمـوزش  و  فرهنگ سـازی 
یـک بنـد مهـم و یـک اصل مهـم تلقی 
کنیـم. ایـن اصـل هـم فقـط بـرای بهـره 
یـا  بردارانـی مثـل کشـاورزها، صنعـت 

نیسـت. مـردم 
کـه  می کنیـد  تأکیـد  شـما  و 
دچـار  همچنـان  مسـئوالن 

بخشی نگری هستند.
خـود  اول  وهلـه  در  مـن  به نظـر 
تغییـر  ایـن  پایه گـذار  بایـد  مسـئوالن 
ایـن  از  بسـیاری  کـه  چـرا  باشـند 
مشـاهده  درمسـئوالن  را  مقاومت هـا 

می کنیـم کـه اجـازه نمی دهنـد برنامه هـای سـازگاری بـا کـم 
آبـی بـا وجـود اینکـه علـم بـر ایـن دارنـد کـه رونـد یـک رونـد 
ناگـوار و ناامیدکننـده ای اسـت امـا فقـط می خواهند شـرایط 
هسـتند  خودشـان  کـه  دوره ای  در  و  کننـد  حفـظ  را  موجـود 
بـرای  امـا  ندهنـد.  خـرج  بـه  را  شـجاعت  و  جسـارت  ایـن 
اسـت  آمـده  به وجـود  کـه  وضعیتـی  از  ایـران  کشـور  نجـات 
تصمیـم  بیـن  در  شـجاعتی  یـک  بایـد  ابتـدا  کـه  معتقـدم 
گیـران شـکل بگیـرد و در ادامـه آن یـک آماده سـازی روحی، 
روانـی نیـز بـرای جامعـه تعریف وتبیین شـود لـذا نباید این 
تمـام  بایـد  بلکـه  بمانـد  پنهـان  مـردم  نظـر  از  موضوعـات 
واقعیت هـای اتفـاق افتـاده را به مـردم اطاع رسـانی کنیم. 
مـن معتقـدم مـردم زمانی کـه از واقعیت هـای موجود آگاه 
باشـند حتمـاً همراهـی خواهنـد کـرد و بنـده ایـن را بـه عینـه 
تجربـه کـرده ام کـه هرجایـی کـه مـردم متوجـه شـدند کشـور 
بـا خطـر مواجـه هسـت واقعـاً از جـان مایه گذاشـته و در این 

می آینـد. کار  پـای  قطعـاً  هـم  مـوارد 
شـاید در بیـان سـاده باشـد کـه بگوییـم 10 تـا 20درصد 
نسـبی  تعـادل  یـک  بـه  تـا  دهیـم  کاهـش  را  مصـرف 
و  برخـی  معیشـت  می توانـد  کاهـش  همیـن  ولـی  برسـیم 
خصـوص  در  بینـدازد.  خطـر  بـه  را  دیگـر  عـده ای  منافـع 
معیشـت آن دسـته از افـرادی کـه بـا ایـن کار گـره خـورده چـه 

پیشنهادی دارید؟
کـه گرفتـه  کـه هـر تصمیمـی  ایـن اسـت   بحـث بعـدی 
می شـود نبایـد در حـال حاضـر یـک بخشـی از جامعـه را مـا 
متضـرر یـا حـذف کنیـم. بایـد سـازوکارهای حمایـت از آنهـا 
را همزمـان داشـته باشـیم. اگـر قـرار اسـت برویـم چاه هـای 
غیرمجـاز یـا چاه هـای مجـاز بیـش از ظرفیـت را آنجا پلمب 
مردمـی  آن  معیشـت  بایـد  همزمـان  کنیـم  تعطیـل  یـا 
پیش بینـی  را  زدنـد  چـاه  دولتـی  مجوزهـای  همیـن  بـا  کـه 
و بیمـه آنهـا را تأمیـن کنیـم. بایـد خسـارت نیـز بـرای آنهـا 
اسـتثناً  را  جـوی  از  رفتـه  آب  بتوانیـم  تـا  شـود  پیش بینـی 

بگویـم  می خواسـتم  کـه  مطلبـی  برگردانیـم.  جـوری  یـک 
در بحـث بهـره وری ایـن اسـت کـه برخـی از اوقـات یکسـری 
آن   در  هـم  آب  مصـرف  میـزان  کـه  تولیـدی  فعالیت هـای 
بسـیار کمتـر از کشـاورزی هسـت می توانـد اشـتغال بخـش 

زیـادی از مـردم را تأمیـن کنـد.
صنایـع  در  آب  از  اسـتفاده  مسـتندات  حاضـر  حـال  در 
تـا 60 درصـد  کشـورهای پیشـرفته نشـان می دهـد بیـن 40 
یافتـه  اختصـاص  صنعـت  بخـش  بـه  آنهـا  مصرفـی  آب 
اسـت یعنـی برعکـس مـا کـه 90درصـد در کشـاورزی اسـت، 
بیشـترین مصـرف آب ایـن کشـورها بـه صنعـت معطـوف 
شـده اسـت چرا که ارزش افزوده بسـیار باالتری دارد. اینکه 
تأکیـد بـر اتخـاذ تصمیمـات شـجاعانه دارم ایـن اسـت کـه 
بایـد از برخـی از شـعارها دسـت برداریـم و نیـاری نیسـت 
اینهـا  باشـیم.  خودکفـا  کشـاورزی  محصـوالت  تمـام  در 
آدرس دادن هـای غلـط اسـت. مـا باید براسـاس منابع آب، 

در وهله اول خود مسئوالن باید پایه گذار این 
تغییر باشند چرا که بسیاری از این مقاومت ها را 
درمسئوالن مشاهده می کنیم که اجازه نمی دهند 

برنامه های سازگاری با کم آبی با وجود اینکه 
علم بر این دارند که روند یک روند ناگوار و 

ناامیدکننده ای است اما فقط می خواهند شرایط 
موجود را حفظ کنند و در دوره ای که خودشان 

هستند این جسارت و شجاعت را به خرج ندهند. 
اما برای نجات کشور ایران از وضعیتی که به وجود 
آمده است معتقدم که ابتدا باید یک شجاعتی در 
بین تصمیم گیران شکل بگیرد و در ادامه آن یک 
آماده سازی روحی، روانی نیز برای جامعه تعریف 

وتبیین شود
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ایـن  از  را مشـخص کنیـم و روی هرکـدام  تولیـدات  میـزان 
محصوالتـی کـه صحبـت می شـود بایـد براسـاس وضعیـت 
موجـود برنامه ریـزی کنیـم بـه ایـن معنـا کـه ممکـن اسـت 
واردات  کنیـم.  وارد  را  محصـوالت  از  برخـی  شـویم  ناچـار 
منزلـه  بـه  بلکـه  نیسـت  وابسـتگی  منزلـه  بـه  محصـوالت 
مدیریـت منابـع در داخـل کشـور اسـت که مفهـوم آن ایجاد 

اسـت. سـرزمین  پایـداری 
آب  همـان  اسـت.  مجـازی  آب  ورود  مثـل  ورودش 
مـا  را  مـوارد  یکسـری  اسـت  ممکـن  می گوینـد  کـه  مجـازی 
متوقـف  هـم  را  صـادرات  یکسـری  باشـیم،  داشـته  واردات 
کنیـم چـون صادراتـش مثـل صـادرات آب مجـازی اسـت. 
غلطـی  صـادرات  واقعـاً  هندوانـه  صـادرات  اسـت  ممکـن 
باشـد چراکـه مـا بـا مصـرف زیـاد آب، هندوانـه تولیـد کنیـم 

کنیـم. پاییـن صـادر  ارزی  یـک درآمـد  بـرای  بعـد 
 یـک اتفـاق خوبـی که پیشـنهاد اجـرای آن توسـط وزارت 
بحـث  شـده  بـرده  آب  عالـی  شـورای  بـه  کشـاورزی  جهـاد 

اصـاح الگـوی کشـت در مقیـاس ملـی اسـت.
وزارت  توسـط  آب  عالـی  شـورای  در  پیشـنهاد  ایـن   
جهادکشـاورزی ارائـه شـد ولـی هنـوز مشـکات زیـادی برای 
تیم هـای  شـده  مقـرر  نرسـیده،  تصویـب  بـه  و  دارد  اجـرا 
کارشناسـی بیشـتر روی آن کار کننـد ولـی نیـاز واقعـی کشـور 
بحـث اصـاح الگـوی کشـت بویـژه بـا بـرش اسـتانی هسـت 
کـه مـا مشـخص کنیـم در چـه عرصه هایـی چـه نـوع کشـتی 
را انجـام بدهیـم کـه حداکثـر سـازگاری بـا اقلیم آن اسـتان و 
بـا تـوان اکولوژیکـی و تأمیـن منابـع آب آن اسـتان را داشـته 
باشـد آن هـم اگـر اتفـاق بیفتـد و ابـاغ بشـود می توانـد یکی 
از شـاخص های خـوب بـرای این بحث سـازگاری بـا کم آبی 
باشـد. ایـن مسـأله کمـک می کنـد کـه سـازگاری بـا کـم آبـی 
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تصویـب و ابـاغ بشـود کمـک شـایانی خواهـد کـرد.
کشـاورزی در ایـران کمـاکان بـه روش هـای سـنتی انجـام 
می شـود و همچنـان در اکثـر مناطـق روش غرقابـی انجـام 
می شـود. کشـوری ماننـد هلنـد کـه مسـاحتش انـدازه یکـی 
محصـوالت  میـزان  اسـت،  ایـران  کوچـک  اسـتان های  از 
کشـاورزی اش بـا چنـد اسـتان کشـاورزی مـا برابـری می کنـد 
چـون بـا روش هـای نویـن روز، تولیداتش را انجـام می دهد. 
در  چـه  آبیـاری،  روش  در  چـه  هنـوز  مـا  کـه  حالـی  در 
روش هـای تولیـد محصـول متأسـفانه خیلـی عقب هسـتیم 
اگـر همان هـا را هـم اصـاح کنیم می توانـد تأثیرگذار باشـد. 

مثـال ایـن موضـوع در تولیـد ماهـی یـا میگـو اسـت.
 به طـور متوسـط در اسـتانی مثـل خوزسـتان بـرای تولیـد 
یـک تـن ماهـی یـا میگـو چیـزی حـدود 85 هزارمتـر مکعب 
آب مصـرف می کنیـم. در صورتـی کـه در حـال حاضر در هر 
هکتـار مزرعـه پـرورش ماهـی، چیـزی حـدود 3 تـن ماهـی 
برداشـت می شـود. در مـزارع مشـابه که بـا روش های جدید 
در ایـران هـم االن به صـورت پایلـوت انجام شـده بـه راحتی 
بیـن 10 تـا 15 تـن قابلیـت برداشـت وجـود دارد. بـا همـان 
تولیـدات  برابـر،   3-5 می توانیـم  مـا  آب  مصـرف  میـزان 

ماهـی و آبزیـان را افزایـش بدهیـم.
مثالـی دیگـر بزنـم. در اسـتان هرمـزگان طی یـک بازدید 
بـا  میگـو  پـرورش  هکتـاری  3هـزار  طـرح  کـه  بـودم  شـاهد 
در  اجراسـت  حـال  در  هکتـار،  در  تـن   3 تـا  راندمـان2.5 

سیسـتم  در  کـه  سـاده  خیلـی  روش  چنـد  بـا  کـه  صورتـی 
را  عـدد  ایـن  اسـت  انجـام  قابـل  آن  تغذیـه  و  هوادهـی 
می تـوان بـه راحتـی بـه 8 تـن در هکتـار افزایـش داد. ایـن 
طـرح 3هـزار هکتـاری کـه اخیـراً اجـرا شـده، بـا یـک طـرح 
دهـه  در  را  آن  و  بـود  جاسـک  بنـدر  سـمت  کـه  دیگـری 
کمـاکان  نداشـت.  تفاوتـی  هیـچ  بودنـد  کـرده  اجـرا   70
تولیـدات  و  می شـود  وارد  آب  می شـود  زده  حوضچه هـا 
سـنتی انجـام می گیـرد. ولـی االن بشـدت تکنولوژی توسـعه 
از کشـورها در هـر هکتـار بیـن 20  پیـدا کـرده کـه در برخـی 
بهـره وری  و  راندمـان  دارنـد.  اسـتحصال ماهـی  تـن  تـا 30 
آب مـا در ایـران پاییـن اسـت و ایـن راندمـان در ایـران بیـن 
35- 30درصـد اسـت. ایـن را بایـد بتوانیـم بـه 45 درصـد 
تـا 10  بـه 8  برسـانیم. همیـن 10 درصـد می توانـد نزدیـک 

باشـد. داشـته  آب  صرفه جویـی  مترمکعـب  میلیـارد 
دسـت کم ایـن صرفه جویـی می توانـد از حجـم خسـارت 
بـه منابـع آبـی مـا بکاهـد یـا حقابـه تاالب هـا تأمیـن شـود یـا 

آب زیرزمینـی را از ایـن میـزان صدمـات در امـان بـدارد.
در همیـن مثالـی کـه زدید چقـدر گرانـی تکنولوژی در 
چنیـن پـروژه ای مانع از به کارگیری آن شـده اسـت؟ 
کردیـد  اشـاره  آن  بـه  کـه  تغذیـه  و  هوادهـی  سیسـتم  یعنـی 
چقـدر گـران تمـام می شـود کـه مجریـان و پیشـنهاد دهنده ها 

حاضر نیستند به آن تن بدهند؟
تکنولـوژی گـران نیسـت. متأسـفانه در ایران انـرژی ارزان 
بـه  کنونـی  قیمـت  بـا  را  شـیرین  آب  مـا  کـه  زمانـی  اسـت. 
مزرعـه پـرورش ماهـی تحویـل می دهیـم آنجـا هـم قطعـاً 
هیـچ زحمتـی بـرای ایجـاد یـا بـه کارگیـری این تکنولـوژی به 
خـودش نمی دهـد. نمی خواهـم اسـم ببـرم ولی 3-2 سـال 
پیـش بـرای یکـی از واحد هـای بزرگ کشـت صنعـت میزان 
صنعتـی  آب  یـک  به عنـوان  می دادنـد  آن  بـه  کـه  را  آبـی 
تلقـی کردنـد و ایـن باعـث شـد کـه برونـد بازچرخانـی آب را 
پیگیـری و اجـرا کنند تا اینکـه بهای آب صنعتی را بپردازند. 
7 کارخانـه بودنـد هرکـدام 8 میلیـارد تومـان هزینه کردند و 
ایـن را تبدیـل بـه بازچرخانـی آب کردنـد. همیـن کار باعـث 
شـد کـه در طـول سـال مجموعـه ایـن 7 واحـد نزدیـک بـه 
360 میلیـون متـر مکعـب صرفه جویـی آب داشـته باشـد. 
در بحـث پـرورش ماهـی، البتـه ایـن عـدد مربوط به 5 سـال 
بایـد  تومـان  میلیـون  هکتـار20  هـر  ازای  بـه  اسـت،  پیـش 
هزینـه می کردنـد و ایـن حوضچه هـای خاکـی خودشـان را 
تبدیـل  بتنـی  یـا  سـیمانی  حوضچه هـای  بـه  مقطـع  آن  در 
می دادنـد  هوادهـی  پمپ هـای  در  تغییراتـی  و  می کردنـد 
 16 مزرعـه  یـک  می دادنـد.  افزایـش  را  حوضچـه  عمـق  یـا 
هکتـاری آن موقـع، 5 سـال پیـش، بـا 350 میلیـون تومـان 
خـودش  تولیـدات  و  دهـد  انجـام  را  کار  ایـن  می توانسـت 
برابـر  چندیـن  نیـز  را  آب  مصـرف  و  کـرده  برابـر  چنـد  را 
مصرف کننـده  اختیـار  در  ارزان  را  آب  چـون  امـا  کنـد.  کـم 
آب  مدیریـت  بـرای  تدبیـری  کـدام  هیـچ  می دهیـم  قـرار 
بایـد ارزش واقعـی آب در اختیـار  نمی کننـد در حالـی کـه 

آنهـا قـرار گیـرد کـه بتواننـد آب را مدیریـت کننـد.
هـر  در  کـه  پـرورش ماهـی  واحـد  یـک  باشـید   مطمئـن 
هکتـارش یـا بـه ازای هـر تـن تولیـدش 80 هزار متـر مکعب 
 30 می توانـد  جدیـد  طرح هـای  بـا  می کنـد  مصـرف  آب 
درصـد، 70درصـد و 90 درصـد کاهـش مصـرف آب ایجـاد 
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در  قبـاًً  کـه  ماهـی ای  همـان  بدانیـد  اسـت  جالـب  کنـد. 
می شـد  فروختـه  هزارتومـان   8 کیلویـی  بـه  مزرعـه  خـود 
فروختـه  هزارتومـان  تـا60   48 بـه  نزدیـک  کیلویـی  االن 
می شـود ولـی بـاز هـم صاحـب مزرعـه حاضـر نیسـت بـرود 
ایـن واحدهـای کشـت  کنـد.  پیاده سـازی  را  ایـن سیسـتم ها 
در  نمی رونـد  ولـی  دارنـد  خوبـی  بسـیار  درآمـد  صنعـت  و 
بحـث مدیریـت آب تـاش کننـد چون آب کمـاکان ارزان در 

می گیـرد. قـرار  اختیارشـان 
یـا  آب  بحـران  عمـده  می گویـد  کـه  هسـت  فرضـی 
از  ناشـی  ایـران  در  آب  منابـع  مدیریـت  بحـران 
شکسـت در صنعتـی شـدن بـوده اسـت. مـا آنجایـی کـه باید 
در صنعـت پیشـرفت می کردیم شکسـت خوردیـم و مجبور 
شـدیم دوبـاره بار اشـتغال را بـر کشـاورزی بگذاریـم آن هم به 
شـیوه سـنتی و غیراصولـی، ایـن فـرض را شـما قبـول داریـد و 

نمودهایش را می بینید یا نه؟
اسـت.  درسـت  فـرض  ایـن  کلـی  نـگاه  یـک  به عنـوان 
شـده  حاکـم  کشـور  در  کـه  متعـددی  دالیـل  بـه  مـا  چـون 
در  شـغل  هـزاران  آن  نظایـر  و  تحریـم  بحـث  مثـل  اسـت 
بخـش صنعـت تعطیل شـده اسـت. بجـز بحـث تأثیرهایی 
مسـائل  افتـاد،  اتفـاق  دوره  دو  در  تحریم هـا  از  ناشـی  کـه 
ایـن دسـت وجـود داشـته مثـل بحث هـای  از  دیگـری هـم 
الینحلـی کـه صنایـع بـا بانک هـا و بیمـه دارنـد یـا مشـکاتی 
کـه در صـادرات وجـود دارد. مؤلفه هایـی کـه بـه روابـط مـا 
بـا کشـورهای خارجـی برمی گـردد می توانـد تأثیرگـذار باشـد 

اثـر منفـی  روی صنعـت  دالر  ناگهانـی  قیمـت  افزایـش  یـا 
می گـذارد و باعـث شـده کـه مشـکاتی در صنعـت به وجـود 
بیـاورد. از ایـن منظـر اگـر نـگاه کنیم درسـت اسـت، صنعت 
یـک بخـش آسـیب پذیری بـوده اسـت کـه در ایـن دوره 40-
30 سـاله نتوانسـته آن رونـق الزم را ایجـاد کنـد. بسـیاری از 
بـه تولیـد رسـیدند ولـی دوبـاره تعطیـل  و  صنایـع احـداث 
کـه  ظرفیتـی  حداقـل  آن  در  نتوانسـتند  اینکـه  یـا  شـدند 

تعریـف شـده بـود کار کننـد.
 اگـر ایـن واحدهـا در ظرفیـت کامـل کار می کردنـد االن 
بـار اشـتغال روی دوش آنهـا می آمـد. از نظـر مصـرف آب 
هـم اصـًا قابـل قیـاس بـا کشـاورزی نیسـت. عـاوه بـر ایـن 
خیلـی  هـم  اشـتغالزایی اش  دارد،  خوبـی  افـزوده  ارزش 
باالتـر اسـت حتـی خیلـی از محققـان معتقدنـد کـه مـا اگـر 
بتوانیـم بحـث صنعـت یـا تولیـدات صنایـع پاییـن دسـتی 
را افزایـش بدهیـم، از خـام فروشـی جلوگیـری کنیـم و اینهـا 
بـار اشـتغال  افـزوده کنیـم، می توانیـم  بـه ارزش  را تبدیـل 
کاهـش  به شـدت  را  و مصـرف آب  ببریـم  را روی صنعـت 
می بینیـد  ولـی  می گوینـد  درسـت  منظـر  ایـن  از  دهیـم. 
و  قدرتمنـد  خیلـی  وزارتخانـه  یـک  مـا  کشـاورزی  حـوزه  در 
عریـض و طویلـی داریـم بـا هـزاران نفـر در مراکـز تحقیقات 
ذیـل ایـن وزارتخانـه، مرکـز تحقیقات کشـاورزی یـک چیزی 
نزدیـک بـه 10 هزارنفـر اعضـای هیأت علمـی و کارمند دارد 
کـه اینهـا بایـد سـازوکارهای مربـوط بـه دانـش روز را تولیـد 
کننـد و در اختیـار کشـاورزان قـرار بدهنـد. ولـی کشـاورز کار 
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خـودش را می کنـد. آنهـا دارنـد کارهـای علمـی و تحقیقاتی 
خودشـان را می کننـد و تبدیـل به مقاله می شـود یعنی روی 

پیـاده نمی شـود. زمیـن 
برایتـان از وضعیـت کشـاورزی در اسـترالیا کـه از نزدیـک 
آنجـا را بازدیـد کـرده ام مثالـی بیاورم. بیش از هـزار کیلومتر 
از  بازدید هـا  ایـن  در  پیمودیـم.  بازدیـد  ایـن  طـی  را  مسـیر 
عنـوان  تحـت  نفـر  یـک  می کردیـم  بازدیـد  کـه  مزرعـه  هـر 
مسـئول فنی کنار کشـاورزان حضور داشـت، هیچ کشـاورزی 
و  کنـد  کشـاورزی  کار  فنـی  کارشـناس  بـدون  نداشـت  حـق 
حضـورش اجبـاری بـود. در این کشـورها زمین، خـاک و آب 
را بـا هـم مدیریـت می کننـد ولـی کشـاورزان ایرانـی هرچـه 
بـرای  هـم  الزامـی  نـوع  هیـچ  می کارنـد.  بخواهـد  دلشـان 
آنهـا درنظـر گرفتـه نمی شـود. کاری بـه تـوان خـاک ندارنـد؛ 
حجمـی  و  هرتعـداد  بـا  و  بخواهنـد  هرچقـدر  بنابرایـن 

می کارنـد.
آبیـاری را خـودش بـه همـان روش هـای سـنتی انجـام 
می دهـد و هنـوز مـا بـه ایـن مرحلـه نرسـیدیم کـه وزارت 
جهادکشـاورزی مـوارد علمـی و فنـی را بـه کشـاورز آموزش 
وزارتخانـه ای  کشـاورزی،  جهـاد  وزارت  اینکـه  بـا  دهـد 
عریـض و طویـل و مراکـز تحقیقاتـی متعـددی دارد ولـی 
و  ببـرد  مـزارع  و دل  بـه روسـتاها  را  ایـن قضیـه  نتوانسـته 
پیاده سـازی کنـد. کمـاکان در کود و سـموم کشـاورز خودش 
کار خـودش را می کنـد. یکـی از معضـات محیـط زیسـت 
مـا مصـرف بی رویـه کود و سـم اسـت، هیـچ نظارتـی بر آن 

نیسـت.
آقـای الهیجـان زاده یـک بحـث به جـز صنعت این 
اسـت کـه ایـران موقعیت مناسـبی بـرای ترانزیت و 
گردشـگری دارد. ایـن سـؤال از آن رو اهمیـت می یابـد کـه مـا 
آن سـند آمایـش سـرزمین را نداریـم و بالطبـع می خواهیـم 
کمیته هـای  یـا  و  اسـتانی  کارگـروه  در  کارگـروه،  در  آیـا  ببینیـم 
کارشناسـی سـازگاری بـا کـم آبی بـرای انتقـال تفکر سـازگاری 
بـا کم آبـی بـر ایـن موضوع کـه شـیوه بارگـذاری بـر جغرافیای 

ایران را تغییر بدهیم هم بحث شده است؟
باتوجـه  ایـران  کـه  را شـما هـم شـنیده اید  ایـن موضـوع 
بخـش  روی  بایـد  ژئوپولیتیکـی اش  موقعیـت  و  اقلیـم  بـه 
ترانزیـت و خدمـات متمرکـز شـود. می گویند ایـن دو بخش 
خیلـی کمتر محیط زیسـت را تحت الشـعاع قـرار می دهند. 
آیـا در بحـث هایتـان تـاش بـرای سیاسـتگذاری های کان 

هـم داشـتید؟
بحـث  در  بتوانیـم  کـه  بـود  ایـن  مـا  آرزوهـای  از  یکـی 
سـازگاری بـا کـم آبـی، یکسـری سیاسـتگذاری ها را هـم برای 
ایـن مـوارد انجـام دهیـم ولـی دامنـه ای کـه بـرای فعالیـت 
عضـو  کـه  اعضایـی  و  شـده  تعریـف  آبـی  کـم  بـا  سـازگاری 
ایـن کمیتـه هسـتند، در ایـن مقیـاس دیـده نشـده کـه بتواند 
سیاسـت های کان و یـا حتـی برش هـای اسـتانی را تعریـف 
بـود  آب  مصـارف  جنبـه  در  بیشـتر  سیاسـت هایمان  کنـد. 
مصـرف  بـرای  باالدسـتی  سیاسـت های  تعریـف  در  حتـی 
بودیـم  بـاز محدودیت هایـی داشـتیم. عاقه منـد  آب هـم 
کـه در حـوزه محیـط زیسـت، در برخـی از اسـتان ها یکسـری 
یـا  اسـتان ها  ایـن  در  بگوییـم  کنیـم.  را مصـوب  سیاسـت ها 
در ایـن مناطـق، بـه هیـچ وجـه مجـوز پـرورش ماهـی داده 
نشـود ولـی بـا همـه ایـن محدودیت هـا در سـتاد ملـی تقریباً 

یـک همدلـی بیـن اعضـا بـه وجـود آمده بـود که واقعـاً دیگر 
را  کار  ایـن مقیـاس  بـر  و  ایـن مملکـت رسـید  بـه داد  بایـد 
پیـش می بردیـم ولـی در مقیـاس اسـتانی هنـوز مقاومـت 
خیلـی بیشـتر هسـت و بـود و برخـی از ایـن تصمیمـات را 
کـه اعـام می کردیـم اینهـا معتـرض می شـدند و مباحـث 
را بـه مباحـث اجتماعـی گـره می زدنـد و می گفتنـد کـه ایـن 
تصمیمـات تبعـات اجتماعـی دارد و مـا نمی توانیـم کسـی 
کشـوری  هـم  مـا  کشـور  نمی گیـرد.  عهـده  بـه  را  مسـئولیت 
اسـت کـه تقریبـاً هـر دو سـال یکبـار انتخابـات دارد و بـا هـر 
گـره  سیاسـی  مسـائل  ایـن  بـه  را  چیـزی  هـر  انتخابـات  بـار 
می زننـد و یکـی از اشـتباهات ایـن اسـت کـه مسـائلی مثـل 
محیـط زیسـت یـا آب را بخواهیـم بـا مسـائل سیاسـی گـره 
بزنیـم. سیاسـی کـردن آب و محیط زیسـت ما را در رسـیدن 
بـه اهدافمـان کـه کامًا آینـده نگرانه و زیربنایی اسـت دچار 

مشـکل خواهـد کـرد.
در رابطـه بـا آن بحـث که ایران باید به سـمت خدمات و 
حمـل و نقـل برود بگذارید با مروری بر گذشـته ارزیابی اش 
کنیـم. یکـی از دالیلـی کـه کانشـهر تهـران بـه گرفتاری هـای 
غیرقابـل  ابرشـهر  یـک  بـه  و  اسـت  شـده  مبتـا  کنونـی 
مدیریـت در خیلـی از جنبه هـا تبدیـل شـد، ایـن بـود کـه در 
مقطعـی شـهرداری تصمیـم گرفـت کـه ارتفاع سـازی را بـا 
پـول اجـازه دهـد، یعنـی شـهرداری ها را مسـتقل کردنـد و 
گفتنـد کـه درآمد شـما باید از خودت باشـد و ایـن به فروش 
شـهر منجـر شـد. چـون درآمد شـهرداری به ایـن فعالیت ها 
گـره می خـورد. مـا بـا یک مگاشـهری مواجه شـدیم کـه االن 
غیرقابـل  آن  ترافیـک  می کنـد،  بیـداد  آن  هـوای  آلودگـی 
کنتـرل اسـت، معضـات اجتماعـی و بزهکاری هـا هـم در 
هـم  آب  بحـث  در  اسـت.  شـده  آزاردهنـده  شـدت  بـه  آن 
متأسـفانه ایـن نـگاه را در دهه هـای گذشـته داشـتیم. منبـع 
درآمـد دولـت و وزارت نیـرو فـروش آب بـود. هـر چقـدر آب 
کارش  اسـاس  دیگـر  و  بـود  درآمـد زا  برایـش  می فروخـت 
از  بـه مراتـب  پایـه فـروش آب گذاشـت. فـروش آب  بـر  را 

فـروش ارتفـاع در شـهرها بدتـر بـود.
نبایـد بودجه هـای یـک وزارتخانـه یـا ایجاد زیرسـاخت ها 
را بـه فـروش آب در یـک کشـور گـره بزنیـم، بـه جـای اینکـه 
چاه هـای  درصـد   60 باشـیم.  دیگـری  روش هـای  به دنبـال 
موجود در اسـتان البرز، غیرمجاز اسـت. اسـتان البرز، استان 
سیسـتان و بلوچسـتان یا خراسـان جنوبی یا دورافتاده ترین 
نقطـه کشـور کـه نبـود، همینجـا کنـار خودمـان بـود. در کنـار 
پایتخـت، 60درصـد چاه هـا غیرمجازنـد. نزدیـک بـه بـاالی 
50درصـد چا ه هـای کشـور غیـر مجازنـد، چـرا؟ چـون اجـازه 
می دادنـد ایـن چـاه بـه صـورت غیرمجـاز حفـر شـود و بعـد 
می کردنـد.  صـادر  جریمـه  و  می کردنـد  درآمدزایـی  آن  از 
در یـک مقطعـی هـم تعـدادی از چاه هـای غیـر مجـاز را بـه 
مجلـس هشـتم بردنـد و تصویـب گرفتنـد و این هـا را مجـاز 
کردنـد. ایـن مـوارد بایـد اصـاح شـوند، هم قیمـت آب باید 
واقعـی شـود و هـم بایـد به فـروش آب بـه عنوان یـک منبع 

درآمـد نـگاه نکـرد کـه ایـن اتفاقـات بیفتد.
آن سیاسـتگذاری ها هـم کـه گفتیـد، کامًا درسـت اسـت. 
بخـش  در  هـم  و  صنعـت  حـوزه  سـمت  بـه  هـم  بایـد  مـا 
خدمـات حرفـه ای و هدفگذاری شـده پیـش برویـم. بررسـی 
تـا  کویـری،  اسـتان های  از  خیلـی  در  می دهـد  نشـان  مـن 
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سـال 1366 و بعضـی تـا 1369 بیـان آب زیرزمینـی کامـًا 
یکسـری  بـا  ولـی  نداشـتند  هـم  مشـکلی  و  بـوده  متعـادل 
تصمیمـات غلـط، توسـعه کشـاورزی را در سـمنان، کرمـان، 
در  و  دادنـد  افزایـش  شـدت  بـه  را  باغـداری  یـا  یـزد  حتـی 
اسـتان های کویـری بـاغ ایجـاد کردنـد که مصـرف آب خیلی 
باالیـی دارد. حـاال در ایـن سیاسـتگذاری در قالـب سـازگاری 
بـا کم آبـی قـرار شـد کـه توسـعه باغ هـا اتفـاق نیفتـد. مثـا 
توسـعه باغ هـا درقـم اصـًا غیـر قابـل بـاور اسـت. اسـتانی 
مثـل قـم کـه اسـتانی کویـری و کـم آب اسـت و آب شـرب 
از اسـتان های همسـایه می گیـرد، هـزار هکتـار  خـود را هـم 
بـاغ ایجـاد کردیم. این ها اشـتباهات اسـتراتژیک و راهبردی 

بـوده کـه اتفـاق افتـاده اسـت.
یـک نگرانـی وجـود دارد و آن ایـن اسـت کـه بـا تغییـر 
مثـل  برنامه ریزی هـا  یکسـری  نگاه هـا  و  دولت هـا 
سـازگاری بـا کم آبـی نیز کنـار گذاشـته شـود. االن فکـر می کنید 
کـه چـه باید کـرد کـه دولت های بعـدی همچنـان به این شـیوه 

حساس باشند و ادامه بدهند؟
مشـکاتی در کشـور وجـود دارد کـه 
هیـچ دولتـی نمی توانـد آنهـا را نادیـده 
عنـوان  تحـت  قطعـاً  چـون  بگیـرد 
مشـکات اجتماعـی، امنیتـی، امنیـت 
غذایـی و امثالهـم دامـن همـان دولت 
را هـم خواهـد گرفـت. بنابراین بعضی 
از موضوعـات، موضوعـات ملـی اسـت 
و تغییـرات دولـت تأثیـری بـر حـل آن 
مشـکات نخواهـد داشـت بایـد حتمـاً 
قـدم بردارنـد. یکـی از کارهایـی که باید 
انجـام بگیـرد ایـن اسـت کـه در برنامـه 
مقدماتـش  االن  کـه  توسـعه  هفتـم 
سـازگاری  برنامـه  می شـود  فراهـم 
مـاده  یـک  عنـوان  بـه  را  آبـی  کـم  بـا 
قانونـی در برنامـه هفتـم لحـاظ کننـد. 
سـال  سـه  کار  ایـن  روی  واقعـاً  چـون 
زحمت کشـیده شـده، اسـتان به استان 
اسـتخراج شـده، بـرای اولیـن بـار اسـت 
ایـن مقیـاس  کـه یـک چنیـن کاری در 

روی آب در ایـران صـورت گرفتـه، پیشـنهاد مـن ایـن اسـت 
کـه بـه عنـوان یـک مـاده قانونـی ایـن را بتوانیـم در برنامـه 

هفتـم لحـاظ  کنیـم.
الزم االجـرا بـودن برنامـه سـازگاری بـا کـم آبـی تـا پایـان 
برنامـه هفتـم، ایـن بـه عنـوان یـک قـدم می توانـد باشـد و 
اینکـه در ایـن قانـون توزیـع عادالنـه آب کـه اخیـراً بازنگـری 
شـده، وزارت نیـرو متولـی ایـن طـرح بـوده و دسـتگاه ها هـم 
نظر دادند. باز هم می شـود در آن قضیه به این مواد اشـاره 
کـرد. ایـن دو بحـث قانـون گـذاری هـم هسـت کـه مجلـس 
می توانـد کمـک کنـد و ایـن تکالیـف را بـرای دولت هـا الـزام 
آور کنـد کـه دیگـر مشـمول تغییـرات نباشـند ولـی به دلیـل 
بحـث ملـی بـودن، مـن فکـر می کنـم هـر دولتـی کـه بیایـد، 
چـه ایـن موضـوع سـازگاری بـا کـم آبـی، چـه بحـث دریاچـه 
ارومیـه یـا نجـات تاالب هـا این هـا مطالبـات مـردم اسـت و 
مـن مطمئنـم کـه هـر دولتـی بیایـد، حتمـاً روی ایـن وقـت 

خواهـد گذاشـت.

 این تغییر نگاه را در مجلس یازدهم می بینید؟
کنـم  فکرمـی  اینکـه  بـا  باشـد،  زود  هنـوز  شـاید 
یکسـال شـده کـه مجلـس یازدهـم فعـال شـده اسـت امـا به 
نظـر قضـاوت دربـاره عملکـرد آنهـا در حوزه آب زود اسـت. 
یکسـری  توانسـتند  و  بـوده  خـوب  موضوعـات  از  برخـی  در 
مسـائل و مشـکات را مطـرح کننـد و دنبـال مکاتبـه بـا مـا 
شـدند کـه اگـر در حـوزه آب و کشـاورزی پیشـنهادی داریـد 
کـه می توانـد بـه اهـداف پایـداری سـرزمین کمـک کنـد بـا مـا 
مطـرح کنیـد. این هـا نشـانه های خوبـی اسـت کـه مجلـس 
اسـت،  فعـال  زیسـت  محیـط  فراکسـیون  می دهـد.  انجـام 
خانـم رفیعـی قبـًا در سـازمان همـکار مـا بودنـد و االن در 
ایـن حوزه هـای مجموعـه  و  را دارنـد  ایـن  آنجـا مسـئولیت 
محیـط  سـازمان  بحـث  می گویـم،  کـه  را  زیسـت  محیـط 
زیسـت را نمی گویـم؛ موضوعـات محیط زیسـت ایـران را در 

می کننـد. پیگیـری  دارنـد  آنجـا 
 شـما اشـاره ای بـه شـیوه کشـت نیشـکر در اسـترالیا و 
برزیـل داشـتید. بحـث نیشـکر و کاشـت و برداشـت 

آن  بـه  کمتـر  کـه  اسـت  مهمـی  مسـأله  خوزسـتان  در  آن 
پرداختـه شـده و دقیقـاً نمی دانیـم چنیـن کاشـتی چـه نقشـی 
بـرای  دارد.  خوزسـتان  و  ایـران  آب  منابـع  وضعیـت  در 
مصاحبـه ای کـه در ویژه نامـه »پـای فـردا بـر شـانه های امروز« 
بـرق  و  آب  سـازمان  مدیرعامـل  ایزدجـو  فرهـاد  آقـای  بـا 
خوزسـتان داشتیم هرچه سـعی  کردیم ایشـان توضیح دهند 
کـه وضعیـت ایـن کشـت چقـدر منابـع آب را درگیـر می کنـد 
گـره  بواسـطه  دیگـر  طـرف  از  نکردنـد.  ارائـه  دقیقـی  توضیـح 
حاشـیه  امنیـت  و  اشـتغال  بحـث  و  نیشـکر  فعالیـت  زدن 
امنـی برای این کشـت درسـت شـده کـه هیچکـس نمی تواند 
دربـاره کیفیت کارشـان بحث و بررسـی کند. یکـی از مواردی 
کـه شـما به آن اشـاره کردیـد بحث بهـره وری در آب اسـت که 
بـه ازای برداشـت هـر مترمکعـب آب ارزش افـزوده در تولید 
در  نیشـکر  تولیـد  مـورد  در  اسـت؟  چقـدر  ملـی  ناخالـص 
نمی دهـد.  پاسـخ  پرسـش  ایـن  بـه  کـس  هیـچ  خوزسـتان 
آبیـاری نیشـکر در خوزسـتان هـم محـل بحث اسـت. اساسـاً 

مشکالتی در کشور وجود دارد که هیچ دولتی 
نمی تواند آنها را نادیده بگیرد چون قطعاً تحت 

عنوان مشکالت اجتماعی، امنیتی، امنیت غذایی 
و امثالهم دامن همان دولت را هم خواهد گرفت. 

بنابراین بعضی از موضوعات، موضوعات ملی 
است و تغییرات دولت تأثیری بر حل آن مشکالت 

نخواهد داشت باید حتماً قدم بردارند. یکی از 
کارهایی که باید انجام بگیرد این است که در 
برنامه هفتم توسعه که االن مقدماتش فراهم 

می شود برنامه سازگاری با کم آبی را به عنوان 
یک ماده قانونی در برنامه هفتم لحاظ کنند
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فعالیـت  تأثیـر  تحـت  مـردم  شـرب  آب  کیفیـت  از  چقـدر 
کشـت و صنعت هـای نیشـکر قـرار می گیـرد؟ سـه دهـه قبـل 
محیـط  حفاظـت  سـازمان  و  نیـرو  وزارت  کـه  شـرایطی  در 
توسـعه  نداشـته اند  نقشـی  تصمیم گیـری  در  اصـاًل  زیسـت 
شـما  از  آنچـه  اسـت.  شـده  عملیاتـی  نیشـکر  کشـت 
کشـت  بفرماییـد  ملموس تـر  کـه  اسـت  ایـن  می خواهیـم 
نیشـکر در خوزسـتان به چـه وضعیتـی منجر می شـود؟ به هر 
حال سـخن از این اسـت که در خوزسـتان برنج کاشـته نشود 

اما گفته نمی شود کشاورز چه کشتی را در پیش بگیرد؟
به دنبـال  فـردا  همیـن  از  بگوییـم  کـه  شـکل  ایـن  بـه 

کـرد. نـگاه  شـکل  ایـن  بـه  نبایـد  برویـم،  جایگزیـن 
کـه  بپردازیـد  موضـوع  بـه  منظـری  آن  از  شـما 
سیاسـی   – اجتماعـی  تبعـات  و  اسـت  منطقی تـر 

کمتری هم دارد.
 اول اینکـه بدانیـم چـه شـر کت هایـی در قالـب کشـت و 
صنعـت نیشـکر فعـال هسـتند. مجموعـاً 9 شـرکت در ایـن 
زمینـه فعـال هسـتند. واحدهـای هفتگانـه کشـت و صنعت 
و  کشـت  و  هفت تپـه  نیشـکر  صنعـت  و  کشـت  همـراه  بـه 
صنعت کارون در شوشـتر. شـرکت های هفتگانه 7 واحد 12 
هـزار هکتـاری کـه معمواًل در هر واحد 10 هـزار هکتار آن زیر 
کشـت اسـت یعنی 70 هزار هکتار کشـت نیشـکر در کشـت و 
صنعت نیشـکر را شـامل می شـوند. به جز آن، یک کشـت و 

صنعـت نیشـکر هـم در هفـت تپـه داریـم کـه االن چیزی در 
حـدود 5 هـزار هکتـار کشـت دارد و کشـت و صنعـت کارون 
را در شوشـتر داریـم کـه مسـاحت کشـت آن 18 هـزار هکتـار 
اسـت. بـه عـاوه کشـت های جزیی تـری کـه در دو کشـت و 
صنعـت دیگـر در جنـوب دزفـول انجـام می دهنـد، چیـزی 
در حـدود 100 هـزار هکتـار به طور متوسـط کشـت نیشـکر در 
خوزسـتان انجـام می گیـرد. مـا فـرض را بـر ایـن می گذاریـم 
کـه ایـن مشـکات نیسـت؛ مجموعـاً 9 کارخانـه تولیـد شـکر 

داشـت. خواهند 
کشـت  می کنـد.  تولیـد  شـکر  تـن  هـزار   700 7واحـد  آن 
و صنعـت کارون هـم در حـدود100 تـا 120 هـزار تـن شـکر 
سـبب  بـه  تپـه  هفـت  صنعـت  و  کشـت  می کنـد.  تولیـد 
مشـکات کارگـری یـک چیـزی بیـن 30-40 هـزار تـن شـکر 
تولیـد کـرده اسـت تقریبـا 850 هـزار تـن از شـکر کشـور در 
هفتگانـه  صنعـت  و  کشـت  جمعـاً  می شـود.  تولیـد  آنجـا 
هیجـده هـزار نیـرو دارد کـه باید نیروهـای کارون و هفت تپه 
را هـم بـه آن اضافـه کنیـم. حـدود 30هـزار نفـر مسـتقیم و 
هـزاران نفـر هـم غیرمسـتقیم ارتزاقشـان از ایـن واحدهـای 
نیشـکری هسـت. در کنـار آن، تولیـد کاغـذ و تولیـد ام.دی.
اقتصـاد  در  زیـادی  نقـش  بنابرایـن  می گیـرد.  صـورت  اف 
نـه فقـط اسـتان خوزسـتان بلکـه در اقتصـاد کشـور دارنـد. 
ایـن واحدهـا بـاالی 3میلیـارد مترمکعـب تـا 3.5 میلیـارد 
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نکتـه ای  امـا  می کننـد.  مصـرف  آب  سـال  در  مکعـب  متـر 
کـه مربـوط بـه بحـث سـازگاری بـا کم آبـی اسـت؛ تفاوتـی که 
نیشـکر بـا چغنـدر دارد ایـن اسـت کـه فصل کاشـت چغندر 
پاییـز و زمسـتان اسـت و می توانـد از بارندگـی اسـتفاده کنـد 
فصـل  برعکـس  نیشـکر  ولـی  دارد؛  را  آبـی  نیـاز  حداقـل  و 
 7-6 در  یعنـی  اسـت.  مهرمـاه  تـا  فروردیـن  از  رشـدش 
ماهـی کـه اصـًا بارندگـی نداریـم و بایـد بـه صـورت انتقـال 
آب از آب  هـای سـطحی آبیـاری شـود. ایـن دو محصـول از 
نظـر مصـرف آب تقریبـاً بـا هـم قابـل مقایسـه نیسـتند، امـا 
نکتـه ای را کـه مـا می خواهیـم در اینجـا مطـرح بکنیـم، مـا 
فـرض را بـر ایـن می گذاریـم کـه ایـن واحدهـا االن سـاخته 
شـدند و ایـن واحدهـا یـک چیـزی در حـدود 28 هـزار متـر 

می کننـد. مصـرف  آب  هکتـار  در  مکعـب 
مـا  کـه  هسـتند  مدعـی  تولیـدی  واحدهـای  خـود  البتـه   
22 هـزار مترمکعـب بیشـتر مصـرف نداریـم. از طرفـی، در 
یـک مقطعـی سـازمان آب و بـرق خوزسـتان بـا همراهـی 
را  آب  مصـرف  میـزان  کـه  کـرد  اعـام  چمـران  دانشـگاه 
اندازه گیـری کرده ایـم و کشـت نیشـکر 32 هـزار متـر مکعب 
خیلـی  عـددی  اختـاف  می کننـد.  هکتارمصـرف  هـر  در 
باالسـت، از 22 هـزار تـا 32 هـزار در هکتـار یعنـی ده هـزار 
هکتـار  هـزار  صـد  در  ضـرب  اگـر  را  ایـن  کـه  مکعـب،  متـر 
بکنیـم عـدد یـک میلیـارد متـر مکعب بـه دسـت می آید که 
در اینجـا فقـط میـزان اختـاف نظـر اسـت. صحبـت اول مـا 
ایـن اسـت کـه بایـد بیشـترین تـوان ممکـن بـرای مدیریـت 
بـه  ایـن میـزان مصـرف  آب در مزرعـه صـورت بگیـرد کـه 
تـا  معتقدنـد  بعضی هـا  برسـد.  خـودش  ممکـن  حداقـل 
پاییـن  را  آبیـاری  ایـن عـدد  18هـزار متـر مکعـب می شـود 
آورد. اگـر آن 32 هـزار واقعـی باشـد ببینیـد کـه چقـدر ایـن 
جـا دارد کـه پاییـن بیاید یـا حتی آن 22 هزاری که خودشـان 
مدعـی هسـتند. قـدم اول ایـن هسـت کـه بتوانیـم مصـرف 
آب را پاییـن بیاوریـم. قـدم دوم ایـن اسـت کـه بـه صـورت 
پایلـوت در برخـی از مـزارع نیشـکر یـا یکـی از واحدهـا مثـل 
نیشـکر  از  کشـت  تغییـر  بحـث  خـان  کوچـک  میـرزا  واحـد 
مـا  اگـر  کـه  معتقدنـد  این هـا  شـود.  آزمایـش  چغنـدر  بـه 
از نیشـکر بـه سـمت چغنـدر برویـم بایـد در کارخانـه هـم 
تغییراتـی بدهیـم. هیـچ اشـکالی نـدارد کـه در کارخانـه هم 

را اعمـال کنیـم. آن تغییـرات 
بـا فـرض بـر اینکه هـر دو کشـت منجر بـه تولید شـکر 

شود؟
ایـن  ایـن اسـت کـه در آن اراضـی،  بلـه، تفاوتشـان هـم 
از کشـت چغنـدر،  بـرای شـما وجـود دارد کـه بعـد  امـکان 
یـک نوبـت کشـت دیگـری را هـم انجـام بدهیـد. شـما دوبار 
برداشـت از زمیـن داریـد چون چغندر یک بـازه 6 تا 8ماهه 
دارد بعـد از 6مـاه شـما برداشـت خـود را انجـام می دهیـد. 
فروردیـن  در  شـما  می شـود،  انجـام  کاشـت  کـه  مـاه  مهـر 
از  دوبـاره  دهیـد.  انجـام  را  خـود  برداشـت  می توانیـد  مـاه 
فروردیـن تـا مهـر کشـت دیگـری داشـته باشـید. چـون آنجـا 
آب دائمـی هسـت می توانیـد دوبـاره در مزرعـه کشـت های 
مختلـف انجـام بدهیـد چـون آنجـا هـم یـک عرصـه 10هزار 
هکتـاری هسـت، می شـود تولیـد محصـوالت بـا تنـاژ بـاال را 
انجـام داد. ایـن اتفـاق می توانـد بیفتد که در یـک یا دو عدد 

از واحدهـا ایـن تغییـرات را بدهیـم و یـک مقـدار مصـرف 
آب را کـم کنیـم. پـس یکـی از راه هـا این اسـت مدیریت آب 

در مزرعـه بایـد انجـام بگیـرد.
نمی تـوان  اینکـه  اسـت  مطـرح  کـه  مشـکاتی  از  یکـی   
از  برخـی  زیـرا  کـرد  اسـتفاده  زهـاب  آب  یعنـی  زهکـش  از 
مزرعـه  در  کـه  زهکش هایـی  عمـق  می گوینـد  محققیـن 
احـداث شـده اسـت زیـاد اسـت و ایـن باعـث می شـود کـه بـا 
آب زیرزمینـی تداخـل پیـدا کنـد. آب زیرزمینـی هم در آنجا 
شـور اسـت. می گوینـد ایـن امـکان وجـود دارد کـه مزرعـه به 
مزرعـه ایـن عمـق را کـم کنیـم و از ورود آب زیرزمینـی بـه 
داخـل زهکـش جلوگیـری کنیـم. اگـر ایـن اتفـاق بیفتـد آن 
موقـع آب زهکـش قابلیـت اسـتفاده دارد. دوبـاره می توانـد 
بـه سـیکل برگـردد و در خـود مزرعـه اسـتفاده شـود و دیگـر 
بحـث  شـوند.  آب  تخلیـه  بـه  مجبـور  کـه  نباشـد  شـور  آب 
 EC ًًیعنـی هدایـت الکتریکی اسـت. قبـا EC سـوم درمـورد
آن 40 هـزار بـود و االن معقول تـر شـده و بـه 8هزاررسـیده 
می تـوان  را   500 و  8هـزار  تـا   8 الکتریکـی  هدایـت  اسـت. 
اسـتفاده کـرد بحـث بعـدی این اسـت کـه الاقل ایـن را برای 
طرح هایـی کـه اسـمش شـورورزی اسـت بخواهنـد اسـتفاده 
بکننـد. یعنـی بـا آن می شـود تولیداتـی را انجـام داد کـه آن 
ایجـاد  محصـول  مـا  بـرای  دوبـاره  نـرود.  هـدر  بـه  هـم  آب 
بکنـد و آن محصـول دوبـاره اشـتغال ایجـاد خواهـد کـرد، 

افـزوده خواهـد داشـت. ارزش 
مثل چه محصوالتی؟

طرحـش را آمـاده کردنـد، آزمایشـی هـم در پنجـاه 
هکتـار انجـام دادنـد و جـواب خوبـی هـم گرفتنـد. در وهلـه 
اول بـرای کاشـت درخـت اکالیپتـوس بروند کـه یک درخت 
صنعتی محسـوب می شـود و از چوب آن می شـود اسـتفاده 
کـرد. مرحلـه بعـد از درخـت بـرای تولیـد آرتمیـا اسـتفاده 
می شـود کـه سـودآوری خیلـی زیـادی دارد. آرتمیـا حتـی بـا 
بشـکه های نفـت برابـری می کنـد. کـه ایـن کار انجـام شـد. 
حتـی در آن کار اول بعـد از اسـتفاده پـرورش ماهـی انجـام 
دادنـد، بعـد خروجـی پرورش ماهـی را برای آرتمیـا بردند. 
ایـن کارهایـی اسـت کـه بایـد دنبـال شـود و می شـود از ایـن 
طریـق اشـتغال خوبـی را در منطقـه بـه وجـود آورد و آب 

هـم این طـور بـه هـدر نـرود.
 در کارگـروه اسـتانی سـازگاری بـا کـم آبـی خوزسـتان 

پذیرفته که چنین کارهایی را انجام بدهد یا نه؟
یکـی از موفقیت هـای خوزسـتان در حوزه محیط زیسـت 
ایـن بـود کـه پذیرفتنـد حقابـه تاالب هـا را کامـًا بـا اعـدادی 
هـم  و  هورالعظیـم  هـم  دهنـد؛  تخصیـص  شـد  گفتـه  کـه 
مـورد  زیسـت  محیـط  در  مـا  نظـر  مـورد  اعـداد  شـادگان، 
در  صرفه جویـی  بحـث  ایـن  بجـز  گرفـت.  قـرار  موافقـت 

بـود. حـدود 1/9 میلیـارد متـر مکعـب هـم 
 ایـن تغییـر روش هـا را هم بحـث کردید یا نـه؟ اینکه 
آبیـاری  شـیوه  و  کشـت  شـیوه  در  تغییـر  بـا  بتواننـد 

صرفه جویی را رقم بزنند.
وقتـی  اسـت.  تکالیـف  جـزء  این هـا  نشـدیم،  ریـز  نـه، 
میلیـارد  یـک  کاهـش  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  تکلیـف  کـه 
ایـن  در  بایـد  را  میلیـارد  یـک  آن  ولـی  اسـت  مترمکعبـی 

کنـد. پیاده سـازی  بخش هـا 
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 كشاورزی معیشتی
 دیگر پاسخگو نیست

علی مراد اکبری، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از ضرورت 
تغییر شیوه های کشاورزی به نفع حفظ منابع آبی می گوید

و  محدودانـد  آبـی  منابـع  نیمه خشـک،  و  اسـت  خشـک  سـرزمین   / رسـولی  نیلوفـر 
جبران ناپذیـر، در ایـن میـان، کشـاورزی مهم تریـن بخـش مصـرف کننده آب اسـت و 
بـه نظـر می رسـد کـه هنـوز بـا عقب مانـدن از رونـد سـریع مکانیزه شـدن کشـاورزی در 
ایـران، همچنـان بخـش کشـاورزی از شـیوه نادرسـت مصـرف آب رنـج می  بـرد. بـرای 
درک واقعیت هـای موجـود در حـوزه مصـرف آب در بخـش کشـاورزی گفت و گویـی 
داشـتیم بـا علی مـراد  اکبـری، معـاون آب و خـاک وزارت جهـاد کشـاورزی. او در ایـن 
گفت و گـو بیـش از آنکـه بـه شـرح وضعیـت موجـود منابـع آبـی در حـوزه کشـاورزی 
بـه  کـه  می کنـد  اشـاره  سـندی  تدویـن  بـه  و  می گویـد  نبایدهـا  و  بایدهـا  از  بپـردازد، 
زعـم او می توانـد شـیوه مصـرف آب را در حـوزه کشـاورزی تغییـر دهـد. اکبـری بـرای 
حـل مسـائل آبـی در حـوزه کشـاورزی از ضـرورت توسـعه عمـودی می گویـد: »بنـده 
و  ظرفیـت  مـا  کشـور  کـه  بگویـم  جامعـه  بـه  می توانـم  کارشـناس  یـک  به عنـوان 
تـاب آوری افزایـش سـطح زیر کشـت آبـی را ندارد و توسـعه افقی در کشـور مـا تعطیل 
اسـت و بایـد به سـوی توسـعه عمـودی برویـم.« یکـی از ارکان توسـعه عمـودی از نظر 
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشـاورزی، تغییر مسـیر از شـیوه های سـنتی کشاورزی 
بـه شـیوه های جدید اسـت کـه در آن اصالح شـیوه مصـرف آب، کاهش مصـرف آب و 

افزایـش بهـره وری در اولویـت اسـت. شـرح ایـن گفت و گـو را می خوانیـد.
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گفت وگو در یک نگاه
امنیت غذایی و امنیت آبی هر دو در گرو حفظ پایداری محیط  

زیست اند. پایداری سرزمین و محیط  زیست نمی تواند به بهای 
امنیت غذایی مختل شود و این مسأله قابل قبول نیست

ما بدون امنیت آبی  نمی توانیم به امنیت غذایی برسیم. هیچ 
جامعه ای بدون امنیت آبی نمی تواند به امنیت غذایی برسد؛ در 
مسیر حل بحران آب و برای رسیدن به یک امنیت آبی نباید از 

توجه به امنیت غذایی بمانیم

کشاورزی معیشتی اقتصادی نیست، تولید به ازای مصرف آب 
کم است، الگوی کشت رعایت نمی شود، مصرف آب رعایت 

نمی شود، کشاورز در حد معیشت کار می کند، این در حالی 
است که کشاورزی باید مدرن و اقتصادی باشد

ما کشوری هستیم که تاب آوری توسعه افقی، یا به عبارت 
دیگر، تاب آوری افزایش سطح زیر کشت آبی نداریم

مهم ترین مسأله، کمک گرفتن از فناوری، ارتقای فرهنگ و آموزش 
در بخش کشاورزی و از همه مهم تر خارج کردن کشاورزی از حالت 

معیشتی به سمت کشاورزی دانش بنیان است

نقش آب در بهره وری حدود 34 درصد است و باقی این درصد به 
پارامترهای دیگری از جمله خاک، تکنولوژی و مکانیزاسیون بازمی گردد. 

در واقع ما باید در حوزه های به زراعی و به نژادی کار کنیم
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چگونـه  را  امنیـت غذایـی  و  آبـی  امنیـت  بیـن  رابطـه 
بایـد مـورد توجـه قـرار داد؟ چـه مسـائل و موانعـی در 

میان این دو امنیت در ایران می بینید؟
یکـی از عمده تریـن سیاسـت ها و راهبردهـای اتخـاذ شـده 
در دوران پـس از انقـاب اسـامی سیاسـت امنیـت غذایـی 
اسـت کـه در برنامه هـای توسـعه بـه کـرات بـه آن پرداختـه 
شـده، در مورد آن بحث شـده و این موضوع مورد توجه قرار 
گرفته اسـت. پیش از پاسـخ دادن به پرسـش  شـما الزم است 
تـا ابتـدا ببینیـم کـه امنیـت غذایی چیسـت. امنیـت غذایی را 
چنیـن می تـوان تعریـف کـرد: اینکـه یـک جامعـه دسترسـی 
بایـد  البتـه  باشـد،  داشـته  سـالم  و  کافـی  غـذای  بـه  راحـت 
توجـه داشـته باشـیم کـه معنـای امنیـت غذایـی  ایـن نیسـت 
تمـام غـذای جامعـه  تولید کننـده  بایـد خودمـان  لزومـاً  کـه 
باشـیم، بلکـه ممکن اسـت که جامعه ای ظرفیـت تولید غذا 
نداشـته باشـد و غـذا را وارد کند. امنیت غذایـی تأمین غذای 
کافـی و سـالم یک جامعه اسـت، امـا در راهبردها و در بحث 
امنیـت غذایـی کشـور، ما بیشـتر به ایـن موضوع توجـه داریم 
کـه حتمـاً محصـوالت غذایـی را در داخـل خـود کشـور تولیـد 
مقولـه  بـا  ارتبـاط  در  نیسـت.  چنیـن  کـه  صورتـی  در  کنیـم، 
امنیـت بایـد بـه دو بخـش توجـه کنیـم، یکـی امنیـت آبـی و 
دیگـری امنیـت غذایـی. امنیـت آبـی بـه معنـای دسترسـی 
مطمئـن بـه آب از حیـث کمـی و کیفـی اسـت، در حـدی کـه 
سـامت و معیشـت پایـداری بـرای مصرف کننـدگان، اعـم از 

انسـان و غیرانسـان تأمیـن کنـد.
امنیـت غذایـی و امنیـت آبی هر دو در گـرو حفظ پایداری 
زیسـت  محیـط   و  سـرزمین  پایـداری  انـد.  زیسـت  محیـط  
ایـن  و  شـود  مختـل  غذایـی  امنیـت  بهـای  بـه  نمی توانـد 
مسـأله قابـل قبـول نیسـت. در واقـع مختصر بگویـم که برای 
تأمیـن امنیـت غذایـی در هـر کشـوری الزم اسـت تا متناسـب 

صـورت  سـالم  غذایـی  مـواد  فراهم کـردن  توانمندی هـا،  بـا 
بگیـرد. بـه ایـن معنـا کـه دسترسـی آسـان مـردم بـه غـذای 
سـالم و کافـی در یـک کشـوری ممکـن اسـت در همـان کشـور 
صـورت بگیـرد و در کشـور دیگـر ممکـن اسـت بخشـی از آن 
از طریـق واردات رخ دهـد. ایـن نکتـه قابـل توجـه اسـت کـه 
مـا بـدون امنیت آبـی  نمی توانیـم به امنیت غذایی برسـیم. 
امنیـت  بـه  نمی توانـد  آبـی  امنیـت  بـدون  جامعـه ای  هیـچ 
غذایـی برسـد؛ در مسـیر حـل بحـران آب و بـرای رسـیدن بـه 
یـک امنیـت آبـی نبایـد از توجه به این مسـأله غافـل بمانیم.
دارد.  بسـتگی  اقلیـم هـم  بـه شـرایط  آبـی  امنیـت  البتـه 
مـا کشـوری خشـک و نیمه خشـک هسـتیم. رفتـار کشـورهای 
خشـک و نیمـه خشـک یـا اقلیم هـای خشـک و نیمـه خشـک 
چنیـن اسـت که احتمال می رود در هـر زمان پدیده »حدی« 
رخ بدهـد. پدیـده حـدی بـه ایـن معناسـت کـه بـرای مثـال 
امسـال ما در حال تجربه خشـک ترین سـال طی پنجاه  سـال 
گذشـته هسـتیم، این در حالی اسـت که سـال گذشـته و سـال 
قبل تر از آن ترسـالی ترین سـال ها را طی پنجاه سـال گذشـته 

داشـتیم، چنیـن وضعیتـی را پدیده هـای حـدی می گوینـد.
بـه نظـر من چنیـن پدیده ها دیگـر پدیده هـای غیرمترقبه 
و  خشـک  مناطـق  رفتـار  مـواردی  چنیـن  بلکـه  نیسـتند، 
نیمه خشـک جهـان هسـتند. بـرای اینکه بتوانیـم امنیت آبی 
خـود را تأمیـن کنیـم، بـا توجـه بـه منابـع آبـی کـه در اختیـار 
داریـم و بـا توجـه بـه اینکـه بـه امنیـت غذایـی برسـیم، بایـد 
خودمـان را بـا شـرایط سـازگار کنیـم. مـا نمی توانیم بـا چنین 
مفهومـی  و  معنـی  دیگـر  مقابلـه  کنیـم.  مقابلـه  مسـائلی 

نـدارد.
از  مـا  اشـکاالت  مهم تریـن  از  یکـی  می رسـد  نظـر  بـه 
تکیـه  تاکنـون  اسـالمی  انقـالب  پیـروزی  ابتـدای 
خودکفایـی  جملـه  از  مفاهیـم  برخـی  روی  نادرسـت 
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اسـت. ما مفهـوم امنیـت غذایـی را بـا خودکفایی گـره زده ایم، 
درحالـی کـه می توانیم بـا روش های هوشـمندانه در صـادرات و 
واردات امنیـت غذایـی را تأمیـن کنیـم ، بـدون آنکـه منابـع آب 

خود را به  مخاطره بیندازیم.
موجـود،  آب  منابـع  از  بهینـه  اسـتفاده  یعنـی  سـازگاری 
باال بـردن بهـره وری و تأمیـن امنیـت غذایـی. وزیـر نیـرو نیـز 
پیـش از ایـن توضیـح داده انـد کـه بـرای تحقـق ایـن هـدف، 
طـی دو سـال گذشـته، دولـت مصوبـه و کارگروهـی را به نـام 
کـه  اسـت  داده  تشـکیل  کم آبـی  بـا  سـازگاری  کارگروه ملـی 
مسـئول آن خـود وزیـر محتـرم نیـرو و اعضـای آن متشـکل 
معاونت هـای  یعنـی  رئیس جمهـور،  معـاون  دو  از:  بودنـد 
حفاظـت محیـط  زیسـت و سـازمان برنامـه بودجه بـه همراه 
ایـن  در  کشـاورزی.  جهـاد  وزیـر  و  صمـت  وزیـر  کشـور،  وزیـر 
کارگـروه حتـی نماینـدگان سـازمان های هواشناسـی و وزارت 
ایـن  تشـکیل  هـدف  داشـتند.  حضـور  نیـز  شهرسـازی  و  راه 
شـرایط  بـا  سـازگاری  بـرای  برنامه هایـی  تعریـف  کارگـروه، 

کـه  بـود  کشـور  نیمه خشـک  و  خشـک 
بـه نظـر مـن مهم تریـن  ایـن مسـیر  در 
مسـأله کمک گرفتـن از فنـاوری، ارتقـای 
فرهنـگ و آمـوزش در بخـش کشـاورزی 
و از همـه مهم تـر خارج کردن کشـاورزی 
از حالت معیشـتی به سـمت کشـاورزی 
کمبـود  طبیعتـاً  اسـت.  دانش بنیـان 
آب و محدودیت هـای کیفیـت آن یـک 
غذایـی  امنیـت  بـرای  عمـده  چالـش 
در آینـده اسـت، بخصـوص از آنجـا کـه 
انتظـار مـی رود کـه کشـاورزان در مقـام 
بزرگ تریـن مصرف کننـده آب شـیرین 
در تمـام جهـان باقـی بماننـد و طبیعتـاً 
پیشـرفت  و  جمعیـت  افزایـش  بـا 
میـزان  بـرای  تقاضـا  دنیـا،  در  صنعـت 
مـا  کشـور  در  و  دنیـا  در  روز بـه روز  آب 

نیـز افزایـش خواهـد یافـت. ایـن یکـی از مسـائل موجـود در 
کشـور مـا اسـت کـه بایـد بـه آن توجـه کنیـم و تمـام اقدامـات 
مرتبـط بـا سـازگاری بـا کم آبـی را بـا توجـه بـه ظرفیـت آبـی 
کشـور در قالـب افزایـش و ارتقـای بهـره وری انجـام دهیم. ما 
کشـوری هسـتیم کـه تـاب آوری توسـعه افقـی، یـا بـه عبـارت 
دیگـر، تـاب آوری افزایـش سـطح زیـر کشـت آبی نـدارد. بنده 
کـه  بگویـم  جامعـه  بـه  می توانـم  کارشـناس  یـک  به عنـوان 
کشـور مـا ظرفیـت و تاب آوری افزایش سـطح زیر کشـت آبی 
را نـدارد و توسـعه افقـی در کشـور مـا تعطیـل اسـت و باید به 

برویـم. سـوی توسـعه عمـودی 
الگـوی  تغییـر  در  می توانـد  چگونـه  عمـودی  توسـعه 

مصرف آب در کشاورزی مؤثر باشد؟
توسـعه عمـودی یعنی بهـره وری. تمـام تعاریف 
و تمـام اقدامـات عملیاتـی کـه بـرای سـازگاری بـا کم آبـی در 
جلسـات ما شـکل گرفته انـد، گرچه برمبنـای کاهش مصرف 
آب هسـتند، امـا قـرار نیسـت که با چنیـن تصمیماتی امنیت 
غذایـی مـا آسـیب ببینـد. کم کـردن مصـرف آب بـا افزایـش 
غذایـی  امنیـت  به خطرافتـادن  مانـع  می توانـد  بهـره وری 
کشـور شـود. در چنین شـرایطی باید در کشـاورزی سنتی خود 
تجدیـد نظـر بکنیـم. دیگـر در عصـری نیسـتیم کـه دغدغـه 
آب نداشـته باشـیم. بـه نظـر مـن موضـوع آب، اصلی تریـن 

در  چـه  و  کشـاورزی  بخـش  در  چـه  اسـت،  کشـور  دغدغـه 
بخش هـای دیگـر. مـا و کشـاورزان هـم مجبـور بـه تغییـر رویه 
روش هـای  در  تغییـر  می توانـد  رویـه  تغییـر  ایـن  و  هسـتیم 
آبیـاری باشـد کـه سیسـتم های خـود را بـه سـامانه های مدرن 
آبیـاری تجهیـز کنیـم، ضریـب مکانیزاسـیون را بـاال ببریـم، 
را  کشـاورزی  کنیـم،  اتوماسـیون  را  کشـاورزی  سیسـتم های 
هوشـمند کنیـم. عـاوه بـر آن یکپارچه سـازی بایـد در اراضی 
اتفـاق بیفتـد. مهـم اسـت کـه مدیریـت مشـارکتی و مـردم 
در  بایـد  مـردم  باشـند.  داشـته  دسـت  بـه  را  آب  حکمرانـی 
بـدون  حرکتـی  هـر  باشـند.  داشـته  حضـور  آب  حکمرانـی 
حضـور مـردم بـه نظـر مـن بـه نتیجـه نخواهـد رسـید. حتمـاً 
اجتماعـی  اقتصـادی  مباحـث  و  سـرزمین  آمایـش  بـا  بایـد 
بپردازیـم.  آب  بهـره وری  بـه  مربـوط  مسـائل  بـه  مربـوط 
متأسـفانه مـا مشـکات زیـادی در بحـث آمایـش سـرزمین 
حـل  خوشـبختانه  ایـن مسـأله  اخیـراً  کـه  داشـتیم  کشـور  در 
شـده و سـند آمایـش هـم آمـاده شـده اسـت. بـدون تعـارف 

می گویـم، مـا توانایـی افزایـش بهـره وری را در کشـور داریـم. 
توانایـی مـا در سـال 1392بـه ازای مصـرف یـک مترمکعـب 
بـه هـزار و 450  ایـن رقـم حـاال  بـوده اسـت،  آب، 920 گـرم 
آبیـاری  راندمـان  بزنـم،  یـا مثـال دیگـر  اسـت.  گـرم رسـیده 
مـا در سـال 1392، 39 درصـد بـوده امـا حـاال بـه 45 درصـد 
رسـیده اسـت. ایـن نشـان می دهـد کـه از ظرفیت هـای خـود 
بخوبـی اسـتفاده کرده ایـم. این مسـأله نیاز به سـرمایه گذاری 
دارد و البتـه ایـن دولـت در ایـن زمینـه سـرمایه گذاری خوبـی 
کـرده اسـت، بیـش از 12 میلیـارد دالر در شـبکه های آبیـاری 
غرب و شـمال غرب کشـور صرف توسـعه سـامانه های مدرن 
جالـب  حـاال  امـا  اسـت،  شـده  آب  منابـع  تنظیـم  و  آبیـاری 
اسـت بدانید که شـکاف بهره وری ما در کشـور باالسـت، برای 
مثـال متوسـط تولیـد گنـدم ما در سـال حدود 4  تن اسـت اما 
مـا تجربـه رکـورد 13 تـن را هـم داریـم. مقایسـه ایـن دو عـدد 
بـه ایـن معنـا نیسـت کـه بایـد از 4 بـه 13 برسـیم، بلکـه بایـد 
بدانیـم کـه ممکـن اسـت آن 13 تـن در شـرایط خاصـی بـه 
وجـود آمـده باشـد. چـرا؟ چـون بهره وری هـم متأثـر از منابع 
آب و خاک و مدیریت اسـت و اسـتفاده از رقم های مقاوم به 
خشـکی، رقم های مقاوم به شـوری، مکانیزاسـیون و مبارز با 
آفات و ده ها پارامتر دیگر در این مسـأله دخیل هسـتند و در 
بهـره وری تأثیـر دارنـد؛ بـرای اینکـه بتوانیم شـکاف بهره وری 

مردم باید در حکمرانی آب حضور داشته باشند. 
هر حرکتی بدون حضور مردم به نظر من به نتیجه 

نخواهد رسید. حتماً باید با آمایش سرزمین و 
مباحث اقتصادی اجتماعی مربوط به مسائل مربوط 

به بهره وری آب بپردازیم. متأسفانه ما مشکالت 
زیادی در بحث آمایش سرزمین در کشور داشتیم 

که اخیراً این مسأله خوشبختانه حل شده و سند 
آمایش هم آماده شده است
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را کـم کنیـم، بایـد این پارامترها را در کشـور ارتقـا دهیم و آب 
هـم یکـی از ایـن پارامترهاسـت.

بـر اسـاس گزارش هایـی کـه در دنیـا منتشـر شـده اسـت، 
نقـش آب در بهـره وری حـدود 34 درصـد اسـت و باقی این 
تـا  گرفتـه  خـاک  جملـه  از  دیگـری  پارامترهـای  بـه  درصـد 
تکنولـوژی و مکانیزاسـیون بازمی گـردد. در واقـع مـا بایـد در 
حوزه هـای به زراعـی و به نـژادی کار کنیـم. ایـن بهـره وری در 
سـه سـطح اتفـاق می افتـد. یـا سـطح حـوزه اسـت، کـه بایـد 
نسـبت بـه آن تمـام دسـتگاه های اجرایـی وارد عمل شـوند. 
ایـن سـطح وظیفـه تخصصـی یـک دسـتگاه نیسـت، بلکـه 
دسـتگاه هایی از جمله وزارت نیرو و وزارت کشـور و سـازمان 
حفاظـت محیـط  زیسـت بایـد وارد کار شـوند و ایـن امـرکار 
دوم  سـطح  نیسـت.  دسـتگاه  یـک  بـه  مربـوط  تخصصـی 
بهـره وری در سـطح مزرعـه اسـت کـه ایـن مسـأله بیشـتر بـه 
وزارت جهـاد کشـاورزی باز می گردد. سـطح دیگر بهره وری 
در سـطح گیـاه اسـت و ایـن سـطح بـر عهـده دانشـمندان و 

محققیـن و دانشـگاهیان اسـت، بسـتگی دارد کـه رقم هـای 
تـوان  یـا خیـر،  باشـد  زودبـازده  آنهـا  سـوی  از  معرفی شـده 
تولیـدی باالیـی داشـته باشـد یـا خیـر، بـه خشـکی و شـوری 
مقـاوم باشـند یـا خیـر و مسـائلی از ایـن دسـت. در کارگـروه 
سـازگاری بـا کم آبـی یـک کمیتـه تخصصـی تشـکیل شـد کـه 
در آن معاونـان وزرای ذکرشـده حضـور داشـتند و همـه در 
نیـرو  وزارت  مثـال  بـرای  ایـن مباحـث شـرکت می کردنـد، 
بـرای مدیریـت منابـع آب خـود برنامه هایـی ارائـه می کـرد. 
مـا هـم بـرای مدیریـت مصـرف، برنامه هـای خـود را ارائـه 
داده ایـم. مـا برنامه هـای خـود را بـا هـم تدقیـق کردیـم، بـا 
هـم برنامـه ریختیـم و حاصـل آن کتابچه ای خواهـد بود که 
بـزودی به عنـوان یـک سـند در کشـور می توانـد مـورد توجـه 

بگیرد. قـرار 
و نتایـج این سـند چـه چیزی می تواند باشـد؟ آیـا صرفاً 
بـا یک سـند می توان به تغییـر الگوهای مصـرف آب در 
کـه  می رسـد  نظـر  بـه  بـود؟  امیـدوار  کشـاورزی  بخـش 
تحقیقـات  مراکـز  داشـتن  وجـود  بـا  کشـاورزی  جهـاد  وزارت 
متعـدد و متنـوع و بـا داشـتن نیروهای بسـیار زیـاد در این عرصه 

نتوانسـته اسـت شـیوه های نوین کشـاورزی را به بدنه کشاورزی 
جامعه منتقل کند و...  .

افزایش بهره وری یعنی با منابع آب کمتر تولید بیشتری 
داشـته باشـیم. کارهایـی کـه مـا می خواهیـم بـرای افزایـش 
انجـام دهیـم چـه هسـتند؟ توسـعه سـامانه های  بهـره وری 
محیط هـای  بـه  پرمصـرف  گیاهـان  انتقـال  آبیـاری،  نویـن 
کنترل شـده گلخانـه ای، کشـاورزی حفاظتـی، افزایـش مـواد 
آلـی خـاک. ایـن امـر اهمیـت دارد، زیـرا هرچقـدر کـه مـواد 
آلـی خـاک افزایـش پیـدا کننـد، ظرفیـت نگاهـداری آب در 
خـاک  بیشـتر خواهـد شـد و متعاقباً مصرف آب هم بشـدت 
پاییـن می آیـد. عـاوه بـر ایـن بایـد بـه مباحـث اتوماسـیون 
اراضـی،  یکپارچه سـازی  هوشـمند،  کشـاورزی  کشـاورزی، 
تجهیـز و نوسـازی اراضـی و نشـاکاری توجـه کـرد. عـاوه بـر 
این هـا، اسـتفاده از مالچ هـای پاسـتیکی در گیاهـان ردیفـی 
مثـل صیفـی و سـبزی کـه مصـرف آب باالیـی دارنـد اهمیـت 
بـا  بیشـتر  را  سـبزی جات  و  صیفی جـات  ایـران  در  مـا  دارد. 
شـیوه آبیـاری میکـرو آبیـاری می کنیم و 
در بیشـتر جاها برای جلوگیری از تبخیر 
آب، از پاسـتیک اسـتفاده می شـود. در 
در  آب  اصلـی  بخـش  کشـت  نـوع  ایـن 
تبخیـر از دسـت مـی رود و هرقـدر تبخیر 
کـم شـود، هرقـدر در شـبکه های توزیع و 
زهکشـی  و  آبیـاری  شـبکه های  انتقـال، 
باشـد، پـرت آب کـم می شـود و مصـرف 

آب نیـز کاهـش می یابـد.
چنیـن  در  آب  کاهـش  بـرای 
یکپارچه سـازی  بـر  عـاوه  سیسـتمی، 
نظـر  بـه  مسـأله  مهم تریـن  هندسـی، 
مـن، مدیریـت مشـارکتی مـردم اسـت. 
در تمـام این مسـائل مـردم باید حضور 
و  آمـوزش  امـر  ایـن  در  باشـند،  داشـته 
می کنـد،  بـازی  را  اصلـی  نقـش  ترویـج 
آن  کنـار  در  می توانـد  هـم  تحقیقـات 
ارقـام  معرفـی  بـا  و  بیایـد  کمـک  بـه 
مختلـف مقـاوم بـه خشـکی، ارقام سـازگار بـه شـوری و امثال 
آن بپـردازد. بـه خاطر داشـته باشـید که از میـان 7.8 میلیون 
هکتـار از اراضـی کشـاورزی مـا، تنها یک و نیـم میلیون هکتار 
محدودیـت کشـاورزی ندارنـد و باقـی ایـن حجـم هـر کـدام 
یـا  خـاک  عمـق  شـوری،  توپوگرافـی،  محدودیـت  نوعـی  بـه 
خـاک  آلـی  مـواد  افزایـش  بنابرایـن  دارنـد.  قلیایی بـودن 
جـزو برنامه هـای مـا اسـت. تمـام اینهـا دست به دسـت هـم 
تولیـد  بـاال می برنـد. یعنـی میـزان  را  و بهـره وری  می دهنـد 
بـه ازای هـر مترمکعـب آب بـاال مـی رود. تولیـد کـه بـاال بـرود 
کشـاورز هم رغبت بیشـتری بـرای انجام این عملیات نشـان 
می دهـد، تولیـد ثـروت می کنـد، امنیـت غذایـی بـاال مـی رود، 
آبیـاری  راندمـان  نهایتـاً  و  بـاال مـی رود  ضریـب خوداتکایـی 
بـاال مـی رود و در مجمـوع چـون بـا افزایـش کارایـی مصـرف 
از  می شـود  اقتصـادی  کشـاورزی  بهـره وری،  افزایـش  و  آب 
خـود  بـه  اقتصـادی  حالـت  و  می آیـد  بیـرون  سـنتی  حالـت 
می گیـرد. کشـاورزی معیشـتی دیگـر پاسـخگو نیسـت و بایـد 
برویـم بـه سـوی کشـاورزی اقتصـادی یـا الگوهـای اقتصادی، 
یـا اینکـه بایـد روی الگوهـای کشـت کار کنیـم. ایـن طرح ها در 

افزایش بهره وری یعنی با منابع آب کمتر تولید 
بیشتری داشته باشیم. کارهایی که ما می خواهیم 
برای افزایش بهره وری انجام دهیم چه هستند؟ 

توسعه سامانه های نوین آبیاری، انتقال گیاهان 
پرمصرف به محیط های کنترل شده گلخانه ای، 

کشاورزی حفاظتی، افزایش مواد آلی خاک. این 
امر اهمیت دارد، زیرا هرچقدر که مواد آلی خاک 

افزایش پیدا کنند، ظرفیت نگاهداری آب در خاک  
بیشتر خواهد شد و متعاقباً مصرف آب هم بشدت 

پایین می آید
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حـال حاضـر آمـاده هسـتند و در شـورای عالـی آب تصویـب 
و  کشـور  آبـی  ظرفیـت  اسـاس  بـر  الگوهـا  ایـن  شـده اند. 
مسـائل اقتصـادی طراحـی شـده اند، الگویـی ملـی هسـتند و 
کاری نیسـت کـه صرفـاً وزارت جهـاد کشـاورزی آن را انجـام 
داده باشـد، بلکـه بـرای اجـرای آن نیـاز بـه مشـارکت تمـام 
دسـتگاه ها و ارگان هـا داریـم تـا اتفـاق متفاوتـی در کشـور رخ 

بدهـد.
کشـاورزی  بـه  صحبت  هایتـان  میـان  در  چندبـار  شـما 
بـه  کردیـد.  اشـاره  آن  از  دوری  ضـرورت  و  معیشـتی 
بایدهـا و نبایدهـا هـم اشـاره کردیـد، امـا تصویـر فعلـی 
ارزیابـی  چگونـه  کشـاورزی   در  را  مـا  آبـی  منابـع  وضعیـت 
می کنیـد؟ کشـاورزی معیشـتی چـه آسـیب هایی بـه منابـع آبی 

ما زده است و آیا این آسیب ها قابل جبران هستند؟
کشـاورزی معیشـتی اقتصادی نیست، تولید به ازای مصرف 
آب کـم اسـت، الگـوی کشـت رعایـت نمی شـود، مصرف آب 
رعایـت نمی شـود، کشـاورز در حـد معیشـت کار می کند، این 
در حالـی اسـت کـه کشـاورزی بایـد مـدرن باشـد، کشـاورزی 
بایـد اقتصـادی باشـد. کشـاورزی کـه یـک هکتـار زمیـن دارد، 
از همـان زمیـن بایـد هزینه هـای معیشـت خانـواده خـود را 
بـه دسـت بیـاورد، در آن هکتـار می تـوان بـا رعایـت مـواردی، 
الگـوی کشـتی انتخـاب شـود کـه درآمـد بیشـتری دارد و آب 

کمتـری بـه  ازای آن مصـرف می شـود.
و امـا تصویـر وضعیت فعلی ما به ازای آب و کشـاورزی 

چیست؟
و  سـالم  آب  بـودن  موجـود  آب،  امنیـت  بحـث 

کافـی و تأمیـن نیازهـای اساسـی انسـان همراه بـا پایداری 
بایـد  آب  بـه  عادالنـه  دسترسـی  اسـت.  زیسـت  محیـط   
بـه شـیوه ای طراحـی شـود کـه ثبـات سیاسـی، اقتصـادی، 
بـر  در  را  زیسـت  محیـط   پایـداری  و  حفـظ  و  اجتماعـی 
آبـی در طـول زمان هـای  امنیـت  داشـته باشـد. معمـواًل 
و  ترسـالی  بـه  چـون  نیسـت،  ثابـت  امـری  مختلـف 
شـاخص های  معمـواًل  و  داشـته  بسـتگی  خشکسـالی 

دارد. پیچیـده ای  و  متنـوع 
کمیـت  بـر  تمرکـز  ابتـدا  آبـی  امنیـت  در  معمـواًل   
بـا مـرور زمـان کیفیـت و سـامت آب،  امـا  اسـت،  آب 
حفـظ منابـع اکولوژیـک و توسـعه پایـدار منابـع نیـز مـد 
نظـر قـرار می گیـرد. امـروز پایـداری در 6حـوزه  امنیـت 
غذایـی، امنیـت انـرژی، امنیـت اقلیـم، امنیـت انسـان و 
امنیـت جامعـه و امنیـت ملـی در گـرو پایـداری منابـع 

اسـت.  آب 
دارنـد  تودرتـو  ارتباطـی  یکدیگـر  بـا  مـوارد  ایـن  تمـام 
و تمـام آنهـا بایـد در یـک جامعـه در دل یـک کل دیـده 
شـوند، زیـرا بـا توجـه بـه رشـد جمعیـت جهـان و افزایـش 
روبـه رو  غـذا  تأمیـن  جـدی  بحـران  بـا  غـذا،  بـرای  تقاضـا 
هسـتیم و از سـویی دیگـر هـم منابـع آبـی جدیـدی بـرای 
مسـأله  ایـن  نـدارد.  وجـود  کشـاورزی  محصـوالت  تولیـد 
راهـکاری  بایـد  و  اسـت  بحرانـی  مـا  کشـور  در  مخصوصـاً 
مؤثـر را در سـازگاری بـا کم آبـی  پیگیری کنیم، زیرا مشـکل 
کمبود آب در دنیای امروز دسـت کشـاورزان و مسـئوالن را 

بیشـتر غـذا می بنـدد. تولیـد  بـرای 
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 در پیچ و خم گذر از
 كشاورزی سنتی به مدرن

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه از شیوه های دگرگون شدن 
مصرف آب در کشاورزی در استان کرمانشاه می گوید

نیلوفـر رسـولی /راه همچنـان طوالنـی اسـت امـا بـا توصیفاتـی کـه نوربخـش حاتمی، 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی کرمانشـاه می دهـد، بـه نظـر می رسـد مسـیر تغییـر و  
گـذار از کشـاورزی سـنتی بـه مـدرن، خصوصـاً در شـیوه مصـرف آب آغـاز شـده اسـت. 
توسـعه محصـوالت پرامتیـاز اسـتان، کشـاورزی قـراردادی و مهم تـر از آن، به رسـمیت 
شـناختن برخـی از چاه هـای غیرمجـاز بـا توجـه بـه شـرایط آب در سـفره های زیرزمینی، 
کشـاورزی حفاظتـی، اصـالح الگـوی کشـت در میـان تغییراتـی هسـتند کـه برخـی آغاز 
شـده اند و برخـی هنـوز روی کاغـذ باقـی مانده اند. حاتمـی می گویـد: »گذر از کشـاورزی 
سـنتی بـه  سـمت کشـاورزی مـدرن بـه چنـد پیش شـرط نیـاز دارد و ملزوماتـی دارد. این 
ملزومـات فرای مباحث فرهنگی، آموزشـی و نرم افزاری هسـتند و شـامل بحث ایجاد 
راه انـدازی  نگهـداری،  و  بسـته بندی  فـرآوری،  صنایـع،  ایجـاد  و  الزم  زیرسـاخت های 
و  بهره بـرداران  تعاونی هـای  ایجـاد  آبیـاری،  شـبکه های  در  آب  مدیریـت  سـامانه های 

تطبیـق الگـوی کشـت مناسـب با شـرایط کشـت اسـت.«
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گفت وگو در یک نگاه
بیش از هفت هزار هکتار از اراضی ما در حالت بهبود قرار گرفته اند. 

این اراضی پیش از این مصرف آب باالیی داشتند اما به دلیل عدم 
وجود شبکه های مناسب انتقال آب و عدم وجود کانال های درجه یک، 

درجه دو و عدم وجود سیستم های آبیاری در مزارع، هم مصرف آب 
آنها باال بود و هم راندمان تولید و درآمدزایی پایینی داشتند

یکی از اتفاقات متفاوتی که در کرمانشاه رخ داده، توسعه 
کشت های قراردادی است. امسال برای خرید گندم درم 

شرکت های ماکارونی سازی کشور آمده اند و با کشاورزان ما 
قرارداد بسته اند و گندم را کیلویی 400 - 450 تومان باالی 

قیمت مصوب خریداری کردند

فاصله زیادی بین کشاورزی و صنعت وجود دارد. ما 
زیرساخت ها و شرایط  چندان خوبی از نظر صنایع 

تکمیلی، فرآوری، بسته بندی و تبدیلی متناسب با 
تولیداتمان در استان و در سایر بخش های کشور نداریم

با توجه به اینکه از حدود 200 هزار هکتار اراضی آبی ما در استان، 
بیش از 131 هزار هکتار به آبیاری هوشمند تجهیز شده اند، شاید 

حاال از لحاظ مصرف آب وضعیت بهتری داشته باشیم
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در سـال های اخیر بودجه و سـرمایه گذاری بسـیار قابل 
توجهـی تحت عنوان طرح گرمسـیری در غرب کشـور 
انجـام شـده تـا آب به اسـتان کرمانشـاه و ایالم منتقل شـود. اگر 
قـرار باشـد به همـان شـیوه سـنتی کشـاورزی در کرمانشـاه ادامه 
دیگـر  حوضـه  یـک  آب  منابـع  دوره  یـک  از  پـس  هـم  بـاز  یابـد 
مصرف می شـود ولـی ارزش افزوده انـدک، مانـع از پایداری در 
وضعیـت اکوسیسـتم و چرخه هـای اقتصادی می شـود. همراه 
بـا طـرح گرمسـیری کـه آب را از کردسـتان بـه کرمانشـاه انتقـال 
می دهـد چـه برنامه ریزی هایی برای توسـعه کشـاورزی مدرن و 
از  حجـم  ایـن  اقتصـادی  چرخـه  تـا  شـده  انجـام  بهـره ور 

سرمایه گذاری تکمیل و بازدهی اقتصادی داشته باشد؟
طرح هـای  از  فقـط  نـه  کرمانشـاه  اسـتان  کل  سـهم 
گرمسـیری، بلکه از کل شـبکه های فرعی غرب و شـمال غرب 
کشـور 52 هـزار و 780 هکتـار اسـت. از ایـن میـان عملیـات 
اجرایـی 49 هـزار و 845 هکتـار تکمیـل شـده و آمـاده افتتـاح 
اسـت، 3۶ هـزار و 423 هکتـار افتتـاح شـده و بـه بهره بـرداری 

رسـیده اسـت و 13 هـزار و 713 هکتـار هـم تکمیـل شـده  امـا 
ایـن  کـه  اسـت  ایـن  نشـدن  افتتـاح  دلیـل  نشـده اند.  افتتـاح 
طرح ها تأمین آب نشـده اند، یعنی در شـبکه های فرعی و در 
داخـل مـزارع و در تمـام سـطوح تمـام کارهـا انجـام شـده امـا 
منتظر تأمین آب از طریق آب نیرو و آب منطقه ای هسـتیم. 
سـهم اسـتان کرمانشـاه از سـامانه گرمسـیری 23 هزار و 303 
هکتـار در اراضـی کشـاورزی اسـت کـه از ایـن میـان 17 هـزار و 
243 هکتـار بـه بهره بـرداری در قالـب 9 دشـت رسـیده اسـت 
کـه عمـده ایـن بهره برداری هـا در سـال های 98 و 99 رخ داده 
اسـت. یعنـی بـا مسـاعدت هایی که شـده اسـت، ما توانسـتیم 
در اواخـر سـال 98 و در سـال 99 سـطح بهره  بـرداری را حـدود 

13 الـی14 هـزار هکتـار اضافـه کنیـم.
اراضـی تحـت پوشـش ایـن سـامانه در دو بخـش تعریـف 
بودنـد  آبـی  اراضـی  قبـاًً  کـه  اراضـی هسـتند  یکـی  شـده اند؛ 
امـا وضعیـت آبیـاری آنهـا نامناسـب بـود، میـزان آب ناکافـی 
بـود، روش هـای آبیـاری، مسـیرهای آبیـاری و انتقـال آب در 
آنهـا بدرسـتی تعریف نشـده و مناسـب نبود. ایـن زمین ها در 
قالـب طـرح بهبـود قـرار گرفتند و حـاال کم آبی آنها رفع شـده 
اسـت، آن هـم بـه وسـعت 7 هـزار و433 هکتـار. یـک بخـش 
دیگـر از ایـن اراضـی، اراضـی تحـت عنـوان توسـعه اسـت کـه 

اینهـا پیـش از ایـن کًا اراضـی دیـم بودنـد و حـاال بـه اراضـی 
آبـی تبدیـل شـده اند کـه وسـعت آنهـا 15 هـزار و 80 هکتـار 
اسـت. در ایـن میـان چنـد اتفاق رخ داده اسـت؛ اواًل در برنامه 
سـه سـاله توسـعه در بخـش کشـاورزی، کـه تصویـب شـده و از 
ابتـدای سـال 98 در اسـتان کرمانشـاه در حـال اجراسـت، یک 
برنامـه  بـرای کل اسـتان، شهرسـتان، دهسـتان، پهنـه در نظـر 
اهـداف  بـه  گرفتـه شـده و در حـال اجراسـت و خوشـبختانه 
محـور  مهم تریـن  اسـت.  نزدیک شـدن  حـال  در  نیـز  خـود 
ایـن برنامـه همـان مطلبـی اسـت کـه شـما فرمودیـد، یعنـی 
حـاال  مـدرن.  کشـاورزی  سـمت  بـه  سـنتی  کشـاورزی  از  گـذر 
ایـن گـذر از کشـاورزی سـنتی بـه سـمت کشـاورزی مـدرن بـه 
چنـد پیش شـرط نیـاز دارد و ملزوماتـی دارد. ایـن ملزومـات 
و  هسـتند  نرم افـزاری  و  آموزشـی  فرهنگـی،  مباحـث  فـرای 
صنایـع  ایجـاد  و  الزم  زیرسـاخت های  ایجـاد  بحـث  شـامل 
مرتبـط صنایـع، فـرآوری، بسـته بندی و نگهـداری، راه انـدازی 
ایجـاد  آبیـاری،  شـبکه های  در  آب  مدیریـت  سـامانه های 
تطبیـق  و  بهره بـرداران  تعاونی هـای 
الگـوی کشـت مناسـب بـا شـرایط کشـت 
از  ایـن مباحـث و بیـش  اسـت، تمامـی 

آن در ایـن طـرح مـورد توجـه هسـتند.
در  کـه  متفاوتـی  اتفاقـات  از  یکـی 
کرمانشـاه رخ داده، توسـعه کشـت های 
خریـد  بـرای  امسـال  اسـت.  قـراردادی 
گنـدم درم شـرکت های ماکارونی سـازی 
کشـور آمده انـد و با کشـاورزان مـا قرارداد 
بسـته اند و گنـدم را کیلویـی 400 - 450 
تومـان بـاالی قیمـت مصـوب خریـداری 
مناطـق  تولیـدی  درم  گنـدم  کردنـد. 
در  را  کیفیـت  بهتریـن  مـا  گرمسـیری 
حـدود  گذشـته  سـال  در  و  دارد  کشـور 
از  کشـور  درم  گنـدم  از  درصـد   50
کرمانشـاه خریـداری شـده بـود و قطعـاً 
اسـت  ممکـن  و  می شـود  بیشـتر  کرمانشـاه  سـهم  امسـال 
بـه 70 درصـد هـم برسـد. نتیجـه ایـن امـر ترویـج کشـاورزی 
قراردادی و کشـاورزی فنی و علمی اسـت که هم در معیشـت 
بهره  بـرداران تأثیـر دارد و هـم یـک الگـوی کشـت مناسـب را 
ترویـج می کنـد. ایـن یکـی از اقدامـات خیلـی خوبـی اسـت کـه 

اسـت. شـده  انجـام 
بحـث بعـد در مـورد چغنـدر پاییـزه اسـت کـه بـرای اولیـن 
بـار در اسـتان کرمانشـاه و در مناطـق گرمسـیری طـی دو سـه 
سـال اخیـر ترویـج پیدا کرده اسـت. ما توانسـتیم بـا این تغییر 
از کشـت حـدود 120 هکتـار در سـال 97 بـه هـزار و 150 هکتـار 
وگرنـه  داشـتیم  بـذر  کمبـود  کـه  البتـه  برسـیم.   99 سـال  در 
باشـیم.  داشـته  توسـعه  نیـز  هکتـار  هـزار   2 تـا  می توانسـتیم 
و  اسـت  داده  رخ  قـراردادی  کشـاورزی  قالـب  در  هـم  ایـن 
چهـار کارخانـه قنـد بیسـتون، اسـام  آباد، همـدان و قزویـن بـا 
کشـاورزان قـرارداد بسـته اند. ایـن نـوع نـگاه بـه کشـاورزی دو 
حسـن دارد، یکی درآمدزایی بسـیار خوبی اسـت که هم برای 
کشـاورزان و هـم کارفرمایـان به وجـود آمـده اسـت و دوم، این 
مسـأله اسـت کـه در فصـل تعطیلـی، کارخانه هـا توانسـته اند 
تحـت عنـوان شـیفت دو کار کننـد. بحـث دیگـر ایـن اسـت کـه 
چغنـدر پاییـزه در مقایسـه بـا چغنـدر بهـاره، در پاییـز کشـت 

چغندر پاییزه در مقایسه با چغندر بهاره، در پاییز 
کشت می شود و از آب سبز استفاده می کند، 

مدیریت پذیری بیشتری دارد، راندمان بیشتری 
دارد و مصرف آب برای کشت آن نیز به مراتب 
از چغندر بهاره کمتر است، عالوه بر آن، فصل 

برداشت چغندر پاییزه نیز در فصلی با شرایط آب 
و هوای مناسب رخ می دهد و اجازه اجرای درست 

عملیات برداشت را به کشاورزان می دهد
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مدیریت پذیـری  می کنـد،  اسـتفاده  سـبز  آب  از  و  می شـود 
بـرای  بیشـتری دارد و مصـرف آب  راندمـان  بیشـتری دارد، 
اسـت،  کمتـر  بهـاره  چغنـدر  از  مراتـب  بـه  نیـز  آن  کشـت 
عـاوه بـر آن، فصـل برداشـت چغنـدر پاییـزه نیـز در فصلـی 
بـا شـرایط آب و هـوای مناسـب رخ می دهـد و اجـازه اجـرای 
درسـت عملیـات برداشـت را بـه کشـاورزان می دهـد. سـوای 
ایـن سـامانه در منطقـه  و  ایـن سیسـتم ها  توسـعه  بـا  اینهـا، 
گرمسـیری، شـرکت های توانمنـد و سـرمایه گذاران بزرگـی بـه 
منطقـه آمده انـد و در حـال برنامه ریـزی هسـتند. بـرای مثال، 
مـا 30 کیلومتـر بـا عـراق مرز مشـترک داریـم و در این منطقه 
اسـتراتژیک  محصـوالت  کشـت  بـرای  برنامه ریـزی  حـال  در 
توسـعه  بـرای  برنامه هایـی  منطقـه  ایـن  در  هسـتیم. 
محصـوالت گلخانـه ای، صنعتـی، توسـعه دامـداری صنعتی 
و باغ هـای مـدرن داریـم کـه محصـوالت آنهـا هـم مسـتقیم 
صـادر شـود. ایـن برنامه ریزی هـا انجام شـده و حتـی تعدادی 
شـده اند  احـداث  منطقـه  ایـن  در  اقلیـم  تابـع  گلخانه هـای 
و آینـده بسـیار خوبـی را بـرای ایـن منطقـه می بینیـم. عـاوه 
بـر ایـن آب بسـیار خوبـی را هـم بـه صنایـع در ایـن منطقـه 
تخصیـص دادنـد کـه حـدود 35 میلیـون مترمکعـب اسـت 
اینکـه سـامانه گرمسـیری  امیدواریـم جـذب شـود. ضمـن  و 
یـک طـرح کان، کامـل و فراگیر فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی 
و اقتصـادی دارد. اجـرای سیسـتم های آبیـاری تحـت فشـار، 
پمپـاژ  ایسـتگاه های  دسترسـی،  شـبکه ها، جاده هـای  اجـرای 
در  فراگیـر هسـتند.  ایـن طـرح  از  یـک بخشـی  تنهـا  و سـدها 

واقـع در ایـن طـرح، یـک توسـعه کامـل و یـک شـمای کامـل 
منطقـه  بـرای  فرهنگـی  و  سیاسـی  اقتصـادی،  اجتماعـی، 
دیـده شـده اسـت. در حـال حاضـر یـازده عـدد از تعاونی های 
بهره بـرداران مـا در منطقـه حضور دارنـد و فعالیت می کنند. 
مـردم،  معیشـت  در  طـرح  ایـن  اجـرای  تأثیـرات  از  یکـی 
افزایـش 10 برابـری قیمـت اراضـی دیـم منطقـه نسـبت بـه 
بهبود یافتـه حداقـل 5  اراضـی  اسـت،  اجـرای طـرح  از  قبـل 
برابـر افزایـش یافته انـد و درآمـد کشـاورزان و بهـره وران نیـز 
بـه همیـن نسـبت افزایـش پیـدا کـرده اسـت. مـا در کنـار ایـن 
برنامه هـا، مجموعـه  طرح هـای آموزشـی و ترویجـی را بـرای 
محصـوالت مناسـب منطقـه آمـاده کـرده بودیم، بـرای مثال 
به عنـوان یـک محصـول  پنبـه  مـا کاشـت  از طرح هـای  یکـی 

سـود آور صنعتـی در منطقـه اسـت.
تولیـد  توسـعه  بـرای  شـما  اهـداف  و  گرمسـیری  طـرح   
محصـوالت کشـاورزی چقـدر بـا الزامـات برنامه ملـی 

سازگاری با کم آبی همخوانی دارد؟
هـزار  هفـت  از  بیـش  گفتـم،  کـه  همان طـور  زیـاد.  بسـیار 
ایـن  گرفته انـد.  قـرار  بهبـود  حالـت  در  مـا  اراضـی  از  هکتـار 
اراضـی پیـش از ایـن مصـرف آب باالیـی داشـتند امـا به دلیـل 
وجـود  عـدم  و  آب  انتقـال  مناسـب  شـبکه های  وجـود  عـدم 
کانال هـای درجـه یـک، درجـه دو و عـدم وجـود سیسـتم های 
هـم  و  بـود  بـاال  آنهـا  آب  مصـرف  هـم  مـزارع،  در  آبیـاری 
آبـی  منابـع  داشـتند،  پایینـی  درآمدزایـی  و  تولیـد  راندمـان 
پیـش از ایـن از اراضـی دیمـی خـارج می شـد و حـاال ایـن آب 
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دیمـی  اراضـی  از  بسـیاری  اینکـه  یـا  اسـت،  مدیریـت  تحـت 
پیـش از ایـن تحـت پوشـش چاه هـای غیرمجـاز بودنـد. عاوه 
بـر ایـن مـا بـا پدیـده خـروج آب مجـازی هـم روبـه رو بودیـم. 
محصوالتـی ماننـد هندوانه قباًً در مناطق گرمسـیری کشـت 
می شـدند کـه بازدهـی کمـی داشـتند و امـکان مدیریـت آنهـا 
بـرای  و  و االن چنیـن محصوالتـی مدیریـت می شـوند  نبـود 
منطقـه الگـوی کشـت در نظـر گرفتـه شـده اسـت. منظـور از 
ایـن تغییـر الگـوی کشـت نیـز سـازگاری بـا کم آبی اسـت. ما با 
ایـن تغییـر توانسـتم هـم مصـرف آب را کاهـش بدهیم و هم 
محصوالتـی بـا کیفیـت بسـیار باالتـر تولیـد کنیم. ما متناسـب 
بـا منابـع آبـی و بـا آب در اختیارمـان و آب قابـل برنامه ریـزی 
میـزان مصـرف را کنتـرل می کنیـم. همیـن حـاال و بـا توجـه به 
مـا  اراضـی  از  طرح هـای هوشمندسـازی، حـدود 900 هکتـار 
کامـًا تحـت آبیـاری هوشـمند هسـتند، قابل نظارت هسـتند، 
سیسـتم های آبیـاری، زمـان آبدهـی، میـزان آبدهـی همگـی 
اینهـا بـا ایـن روش تحـت نظـارت هسـتند و در واقـع خـود این 

طرح در راسـتای سـازگاری با کم آبی اسـت که ما تولیدمان را 
ببریـم به سـمت مناطقی کـه آب مطمئـن تجدیدپذیر دارند 

و محصـوالت خـود را در آنجـا تولیـد کنیـم.
اسـتان  مشـکالت  مهم تریـن  از  یکـی  می رسـد  به نظـر 
مسـأله  کم آبـی  بـا  سـازگاری  بحـث  در  کرمانشـاه 
چاه هـای غیرمجـاز و گـره زدن آنهـا بـا بحث اشـتغال و امنیت 
اسـت. اوالً چگونـه می تـوان اشـتغال و امنیـت را از اتصـال بـه 
چاه هـای غیرمجـاز رهـا کـرد؟ در ثانـی چگونـه می تـوان ضمن 
محافظـت از منابـع آب، پایـداری در اشـتغال و امنیـت ایجـاد 

کرد؟
به صـورت کلـی می گویـم کـه در بحـث برداشـت غیرمجـاز 
آب، یکـی چاه هـای غیرمجـاز داریـم و دیگـری برداشـت های 
غیرمجـاز از چاه هـای مجـاز که به نظر مـن این مورد دوم خود 
مشـکل بسـیار بزرگـی اسـت، یعنـی شـاید برداشـت غیرمجـاز 
چاه هـای  بـه  نسـبت  مناطـق  برخـی  در  مجـاز  چاه هـای  از 
غیرمجـاز مشـکل بزرگ تـری ایجـاد کننـد. در مـورد برداشـت 
غیرمجـاز از چاه هـای مجاز اقداماتی در اسـتان و کشـور شـروع 
شـده اسـت کـه همـان نصـب کنتـور و کنتـرل هوشـمند میـزان 

بهره بـرداری اسـت کـه ایـن امـر بایـد اسـتمرار داشـته باشـد. از 
ایـن طریـق می تـوان تمـام چاه هـای موجـود را تحـت پوشـش 
قـرار داد تـا در آینـده هـم بتوانیـم بـا معرفـی الگـوی کشـت 
ایـن موضـوع  کـه تعریـف می شـود،  مناسـب و سـاختارهایی 
را بـه حداقـل برسـانیم. هـر سـاله اعتبـارات خوبـی بـرای ایـن 
امـر هزینـه می شـود امـا به صـورت کلی رونـد کند اسـت. اما در 
مـورد چاه هـای غیرمجـاز در سـامانه گرمسـیری، بایـد بگویـم 
کـه در منطقـه حـدود 170 حلقـه چـاه غیرمجاز داریـم. ما قباًً 
ایـن  داریـم.  اعتقـاد  آن  بـه  و  داده ایـم  ارائـه  پیشـنهادی  هـم 
پیشـنهاد مبنـی بـر این اسـت که گزینـه ما در قبـال مناطقی که 
اشـتغال، تولیـد و حیـات بهره  بـردار مـا بـه چـاه غیرمجـاز گـره 
خـورده اسـت، نبایـد گزینـه حـذف باشـد زیـرا در ایـن صـورت 
دشـواری ها و تبعاتـی خواهیـم داشـت. پیشـنهاد مـا مدیریـت 
آنهاسـت. هرچنـد ده حلقـه را مدیریـت و آنهـا را تبدیـل بـه 
یـک مجـوز کنیـم. در واقـع می تـوان بـرای هـر ده حلقـه چـاه، 
متناسـب بـا منابـع آب زیرزمینـی و محدودیت هـای موجـود، 
مجـوز صـادر کـرد تـا هـم سـطوح تحـت 
باشـد، هـم  قابـل مدیریـت  آنهـا  کشـت 
مقـدار  هوشـمند  کنتورهـای  انجـام  بـا 
برداشـت مشـخص باشـد. در شـرایطی 
بـا  جـدی  مقابلـه  بـرای  چـاره ای  کـه 
می توانیـم  نداریـم،  غیرمجـاز  چاه هـای 
صـادر  مجـوز  شـرایط  گرفتـن  درنظـر  بـا 
کنیـم، بـرای آنهـا الگـوی کشـت تعریـف 
کشـت  بـرای  محدودیت هایـی  کنیـم، 
کاشـت  و  بگذاریـم  پـرآب  محصـوالت 
محصـوالت نشـایی، گلخانـه ای و پاییـزه 
هـم  صـورت  ایـن  در  دهیـم.  توسـعه  را 
می رسـد،  حداقـل  بـه  آب  هدررفـت 
هـم راندمـان بـاال مـی رود، هـم موضـوع 
چاه هـا،  تعـداد  و  اسـت  مدیریـت  قابـل 
کشـت  نـوع  بهره بـرداران،  مشـخصات 
زیرزمینـی  سـفر ه های  بـا  آب  تناسـب  و 
باقـی  مـورد  در  می شـود.  مشـخص 
چاه هـای غیرمجـاز کـه شـرایط دشـوار نیسـت، پیشـنهاد مـا اما 

همـان برخـورد قاطعانـه اسـت.
 وضعیـت آب هـای زیرزمینـی را در دشـت های فعـال 
خـود و بـا توجـه بـه نـوع کاشـت خـود چگونـه ارزیابی 

می کنید؟
و  داشـتیم  را  خشکسـالی  سـال های  تجربـه  مـا  متأسـفانه 
جـزو اسـتان هایی بودیـم کـه بیشـترین درصـد خشکسـالی را 
تجربـه کردیـم، امـا حـاال بـا توجـه بـه اینکـه از حـدود 200 هـزار 
هکتـار اراضـی آبـی مـا در اسـتان، بیـش از 131 هـزار هکتـار بـه 
آبیاری هوشـمند تجهیز شـده اند، شـاید حاال از لحاظ مصرف 
آب وضعیت بهتری داشـته باشـیم. اما آنچه مشـخص اسـت 
و بایـد بـر همـگان روشـن شـود، ایـن اسـت کـه منابـع آب مـا 
محـدود اسـت و میـزان آب مـا در بیشـتر منابـع آب زیرزمینـی 
منفی اسـت. ما حتی در اسـتان سـفره های بحرانی نیز داریم. 
مـا بـه همیـن منظـور بـا اسـتانداری و آب منطقـه ای هماهنگ 
کرده ایـم تـا بتوانیـم در برنامه های مشـترک حتمـاً به افزایش 
راندمـان و کاهـش مصـرف آب توجـه داشـته باشـیم. پیـش از 
ایـن نیـز بـه راه حل هـا اشـاره کـردم. توسـعه باغداری مـدرن با 

ما با پدیده خروج آب مجازی هم روبه رو بودیم. 
محصوالتی مانند هندوانه قبالًً در مناطق گرمسیری 

کشت می شدند که بازدهی کمی داشتند و امکان 
مدیریت آنها نبود و االن چنین محصوالتی 

مدیریت می شوند و برای منطقه، الگوی کشت در 
نظر گرفته شده است. منظور از این تغییر الگوی 

کشت نیز سازگاری با کم آبی است. ما با این تغییر 
توانستم هم مصرف آب را کاهش بدهیم و هم 

محصوالتی با کیفیت بسیار باالتر تولید کنیم
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اسـتفاده از سیسـتم های آبیـاری مـدرن و بـا راندمـان بـاال یکـی 
از ایـن راه حل هاسـت. راه حـل دیگـر می توانـد تغییـر تاریـخ 
کشـت هـم از بهـار بـه پاییـز باشـد و هم ماننـد سـیب زمینی، با 
تغییـر یـک ماهـه کشـت صرفه جویـی در آب صـورت می گیرد 
کشـت  الگـوی  یـک  اجـرای  و  تدویـن  راهـکار  مهم تریـن  و 
متناسـب بـا شـرایط آب و خـاک و زیرسـاخت های هـر منطقـه 
اسـت. اقـدام دیگـری که در این مسـیر رخ داده اسـت، توسـعه 
حفـظ  بـا  می توانـد  مسـأله  ایـن  اسـت،  حفاظتـی  کشـاورزی 
رطوبـت خـاک، هـم بـه ذخیره سـازی بیشـتر روان آب ها کمک 
کنـد، هـم مانـع فرسـایش خـاک شـود و هم مصـرف آب را کم 
کنـد. تمـام ایـن برنامه هـا در برنامـه سـازگاری با کم آبـی دیده 
شـده اند. البتـه نبایـد از ایـن نکتـه غافل ماند که در سـال جاری 
مـا بـا خشکسـالی روبـه رو هسـتیم و اگـر در مورد شـیوه مصرف 
آب محتـاط نباشـیم، هـم کشـاورزی، هـم محیـط  زیسـت، هم 
دامپـروری و هـم شـیات و هـم اکوسیسـتم ما آسـیب خواهند 

دید.
با توجه بـه موقعیت ژئوپلیتیک و اکولوژیک کرمانشـاه 
صـورت  بایـد  کالن  برنامه ریزی هـای  در  تغییراتـی  چـه 

بگیرد تا صرفاً وابستگی اشتغال به کشاورزی سنتی نباشد؟
را  مـدرن  بـه  سـنتی  کشـاورزی  از  گـذر  سـرعت  بایـد  مـا 
افزایـش دهیـم. ایـن اقـدام بـه چنـد الـزام نیـاز دارد؛ یکـی از 
مـوارد کـه در اسـتان مـا به خوبـی بـه آن توجـه نشـده اسـت، 
کـه البتـه بایـد در دسـتور کار ویـژه قـرار بگیـرد، فاصلـه زیـادی 
و  زیرسـاخت ها  مـا  دارد.  وجـود  صنعـت  و  کشـاورزی  بیـن 
فـرآوری،  تکمیلـی،  صنایـع  نظـر  از  خوبـی  چنـدان  شـرایط  
بسـته بندی و تبدیلـی متناسـب بـا تولیداتمـان در اسـتان و در 
سـایر بخش هـای کشـور نداریـم. دوم، توسـعه سـطح کشـت 
آب  مصـرف  و  چندبرابـری  عملکـرد  بـا  مـدرن  باغ هـای  و 
پایین تـر اسـت. بحـث مهم تـر امـا بـه نظـر مـن بهره بـرداری 
از مزیت هـای نسـبی در اسـتان اسـت. کرمانشـاه در 2 هـزار و 
بـوده اسـت  از خاسـتگاه های زعفـران  400 سـال پیـش یکـی 
و همیـن حـاال هـم یکـی از گران تریـن زعفران هـای کشـور در 
کرمانشـاه تولیـد می شـود. عـاوه بـر زعفـران، گیـاس، انجیـر 
بـه  و  را دارنـد  نیـز مزیت هـای نسـبی خـود  پیـاز کرمانشـاه  و 
همیـن دلیـل الزم اسـت تا به سـوی بالفعل کـردن ظرفیت ها 

برویـم و از آنهـا حداکثـر منفعـت را بگیریـم.

مهم ترین راهکار، تدوین و اجرای یک الگوی کشت متناسب با شرایط آب و خاک 
و زیرساخت های هر منطقه است. اقدام دیگری که در این مسیر رخ داده است، 

توسعه کشاورزی حفاظتی است. این مسأله می تواند با حفظ رطوبت خاک، هم به 
ذخیره سازی بیشتر روان آب ها کمک کند، هم مانع فرسایش خاک شود و هم مصرف 

آب را کم کند. تمام این برنامه ها در برنامه سازگاری با کم آبی دیده شده اند
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به سوی خشکه كاری برنج
 رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان
 از شیوه های سازگاری این استان با کم آبی می گوید:

تصویـر غالـب، تصویـری اسـت از یـک اسـتان، در کرانـه دریـای خـزر، بـا رطوبـت بـاال و 
منابـع آبـی کافی و قابل دسـترس. اما دکتر مختار مهاجر، رئیس سـازمان جهادکشـاورزی 
اسـتان گلسـتان، ایـن تصویـر را بـر هـم می زنـد و از کمبـود منابـع آبـی و از سـویی دیگـر، 
ضـرورت پایبنـدی بـه برنامه هـای سـازگاری بـا کم آبـی در اسـتانی می گویـد کـه در جـوار 
دریاسـت. همیـن ضرورت اسـت کـه حاال اسـتان گلسـتان را به یکی از اسـتان های پیشـرو 
در خشـکه کاری برنـج تبدیـل کـرده اسـت، شـیوه ای کـه بـه زعـم مهاجـر می توانـد چـه در 
بخـش تأمیـن منابـع آبـی و چه هزینه هـای کاشـت، صرفه جویی حـدود ۵0 درصـد را برای 
کشـاورزان به دنبـال داشـته باشـد. او می گویـد: »بـا ایـن شـیوه، می تـوان در حـدود 12 تا 18 
هـزار مترمکعـب آبـی کـه بـرای هـر هکتـار کشـت برنـج در روش سـنتی غرقابـی اسـتفاده 
می شـد، صرفه جویـی کـرد و آن را با سیسـتم های مختلف آبیاری بـه بین ۶ هزار تـا 9 هزار و 

۵00 مترمکعـب در هکتـار رسـاند.« شـرح ایـن گفت و گـو را در ادامـه می خوانیـد:
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گفت وگو در یک نگاه
در سازگاری با کم  آبی اصالح کشت چند محصول را در برنامه 

گنجانده ایم. سوق دادن محصوالت پرآب  بر به محصوالت پاییزه 
برنامه دیگر ماست. عالوه بر آن در برنامه ما تغییر کاشت دانه های 

روغنی آب بر مثل ذرت به کاشت سویا دیده شده است

باید اعتماد کشاورزان را جلب کنیم که این کار زمان بر است. ما 
می خواهیم یک فرهنگ عمومی را تغییر دهیم و این امر احتیاج 

به کار بیشتر دارد و همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت 
نیرو در این زمینه تنگاتنگ باشد

یافته ما این است که با خشکه کاری می توانیم دو هدف را 
دنبال کنیم؛ می توانیم هم بحث حفاظت از خاک را داشته 

باشیم و هم صرفه  جویی در مصرف آب را. بحث دیگر این 
است که سعی کنیم جلوی تبخیر آب را بگیریم

 در همان سال اول که در گلستان خشکه کاری شد و تراکتور شروع 
به شخم زدن زمین ها کرد، ما شاهد باال  آمدن خاک بسیار خوب و 

مرغوب برای کشت بعدی بودیم

ما به فرهنگ سازی بیشتر نیاز داریم، اینکه کلیپ های تبلیغاتی بیشتری 
تهیه کنیم و گزارش های بیشتری در صدا و سیما داشته باشیم

81سازگاری با کم آبی؛ خرد تاریخی -اقلیمی برای بقا و ارتقا تابستان 1400



گویـا اسـتان گلسـتان تجربـه مؤثـری در کشـت برنـج بـه 
حفـظ  بـه  چگونـه  شـیوه  ایـن  دارد.  خشـکه کاری  شـیوه 
بـه  پایـه  ایـن  بـر  می تـوان  چگونـه  و  می کنـد  کمـک  آب  منابـع 

اهداف سازگاری با کم آبی دست یافت؟
سـال های 94 و 95 بـود کـه بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی 
کـه داشـتیم، شـرایطی مانند همین امسـال که میـزان بارندگی 
کمـی داشـتیم و طـی سـال آبـی، مجمـوع بارندگـی مـا بـه 298 
میلی متـر رسـیده بـود، مخـازن آبـی واقعـاً کاهـش پیـدا کـرده 
بودنـد. در آن زمـان بـود کـه محققـان مرکـز تحقیقـات متوجـه 
مسـأله منابـع آبـی شـدند و طـرح خشـکه کاری را ارائـه دادنـد. 
کلـزا، تغییـر  بـاالی  تولیـد  بـا  بودیـم  اسـتانی  مـا پیش تـر هـم 
کاشـت برنـج بـه کلـزا خود سـبب کاهش سـطح مسـیل ها بود، 
زیـرا بـا تغییـر سـاختار خـاک و بـا تغییـر کاشـت برنـج بـه کلـزا، 
بافـت خـاک از حالـت دانه دانـه خـارج می شـد و شـکل لجنـی 
بـه خـود می گرفـت. متعاقـب ایـن امـر در مسـیل هایی کـه کلزا 
کاشـت می شـد، شـاهد عملکـرد خوبـی نبودیـم. همیـن شـد 
کـه همـکاران تحقیقاتـی و اجرایـی مـا بـا یکدیگـر تیـم شـدند و 

روی ایـن موضـوع کار کردنـد. آنهـا متوجه شـدند کـه می توان با 
سیستم های آبیاری مدرن، سیستم های غرقابی را حذف کرد، 
می توان کشـت برنج را نوبتی کرد و باالخره ثابت شـد که برنج 
می توانـد بـه صـورت خشـکه کاری نیـز کشـت شـود. بعـد از ایـن 
طـرح، در همـان سـال اول که خشـکه کاری شـد و تراکتور شـروع 
بـه شـخم زدن زمین هـا کـرد، مـا شـاهد بـاال  آمـدن خـاک بسـیار 
خـوب و مرغـوب بـرای کشـت بعدی بودیـم. این انگیـزه باعث 
شـد کـه همـکاران مـا درمـورد مباحـث و روش هـای مختلـف 
خشـکه کاری کار و تجربـه  کننـد و حـاال تـا حـدود 2 هـزار و 500 
تـا 3 هـزار هکتـار در سـطح اسـتان با این شـیوه کشـت می شـود. 
ایـن شـیوه صرفه جویـی قابل توجهی نیز در زمینـه مصرف آب 
دارد. همـکاران مـا متوجـه شـدند کـه بـا ایـن شـیوه، می تـوان در 
حدود 12 تا 18 هزار مترمکعب آبی که در روش سنتی غرقابی 
بـرای آبیاری هر هکتار اسـتفاده می شـد، صرفه جویی کـرد و آن 
را بـا سیسـتم های مختلـف آبیـاری بـه بیـن ۶ هـزار تـا 9 هـزار و 
500 مترمکعـب در هکتـار رسـاند. ایـن تغییـر صرفـاً در حـوزه 
مصـرف آب همـراه بـا حـدود 40 تـا 50 درصـد صرفه جویـی 
اسـت. در سـال های بعـد هـم همـکاران مـا متوجـه شـدند کـه 
می تـوان طـول ایـن دوره را کاهـش داد، ابتـدا نشـا تولیـد کـرد و 
بعـد نشـا را بـه عرصـه خشـکه کاری انتقـال داد. همیـن تغییـر 

آب،  مصـرف  در  صرفه جویـی  بـر  عـاوه  کـه  می شـود  باعـث 
هزینه هـا در بخـش آماده سـازی نیـز حـدود 50 درصـد کاهـش 
پیـدا کننـد. یافتـه ما این اسـت کـه با خشـکه کاری می توانیـم دو 
هـدف را دنبـال کنیم. می توانیم هم بحث حفاظـت از خاک را 
داشـته باشـیم و هـم صرفه  جویـی در مصـرف آب را. این اتفاق 
همیـن حـاال رخ داده اسـت و می تواند به شـرایط موجود کمک 
کنـد. بحـث دیگـر ایـن اسـت کـه سـعی کنیم جلـوی تبخیـر آب 
را بگیریـم. یکـی از مباحـث دیگر در روش سـنتی، این اسـت که 
طـی بـازه90 تـا 120 روز، کـه محصـول روی زمیـن اسـت، آب در 
معـرض خورشـید قـرار می گیـرد، تبخیـر رخ می دهـد. امـا در 
روش خشـکه کاری، هـر سـه یـا چهـار روز یـک بـار، بـا روش هـای 
بارانی یا سیابی آبیاری صورت می گیرد و تبخیر کمتری دارد.

طریـق  از  شـما  اسـتان  در  برنـج  تولیـد  از  درصـد  چنـد 
خشکه کاری کشت می شود؟

در اسـتان مـا در سـنوات مختلـف بیـن 50 تـا ۶0 هـزار هکتـار 
کشـت برنـج انجـام می شـود و اگـر خشکسـالی داشـته باشـیم، 
ایـن رقـم بـه 30 هـزار هکتـار کاهـش پیـدا می کنـد. ما در اسـتان 
15 هـزار هکتـار اراضـی نسـقی داریـم. 15 
هـزار هکتار اراضی سـاحلی که آب ندارند 
و از آب هـای سـطحی اسـتفاده می کننـد. 
ایـن 15 هـزار هکتـار اراضـی ثابـت هسـتند 
خشـکه  فعلـی  مقـدار  متغیـر.  مابقـی  و 
کاری حـدود 4 الـی 5 درصـد اسـت. البتـه 
از  اسـتقبال  و  هسـتیم  تبلیـغ  حـال  در 
ایـن طـرح نیـز روز  بـه روز در حـال بیشـتر 
در  رقـم  ایـن  مثـال  بـرای  اسـت.  شـدن 
سـال های گذشـته حـدود 300 هکتـار بود، 
بـه 1000هکتـار رسـید و حـاال هـزار و 500 

هکتـار اسـت.
مرکـز  از  دورتـر  کشـاورزان  چقـدر 
اسـتان با این روش آشـنا هستند و 
چـه سـازوکاری بـرای آشـنایی آنهـا بـا ایـن 

روش پیش بینی شده است؟
آمـوزش  مرکـز  بـا  گروهـی  یـک  شـیوه،  ایـن  ترویـج  بـرای 
سـایت های  می کننـد،  برنامه ریـزی  هـم  بـا  مـا  تحقیقـات  و 
می کننـد  حمایـت  مختلـف  شهرسـتان های  در  را  مختلـف 
کـه ایـن کشـت الگویـی در شهرسـتان ها باشـد. آنهـا کشـاورزان 
بـه  مـا  می کننـد.  ترغیـب  اراضـی  ایـن  از  بازدیـد  بـرای  را 
فرهنگ سـازی بیشـتر نیـاز داریـم، اینکـه کلیپ هـای تبلیغاتی 
بیشـتری تهیـه کنیـم و گزارش هـای بیشـتری در صـداو سـیما 
داشـته باشـیم. اگـر قـرار اسـت بـا یـک محصـول پرآب بـری که 
بـه شـیوه سـنتی کشـت می شـود مبـارزه کنیـم، الزم اسـت بـا 
توجـه بـه محدودیت هـای آبـی کـه در اسـتان داریـم، در ایـن 
زمینـه کار جدی تـری انجام دهیم، اعتماد کشـاورزان را جلب 
کنیـم کـه در ایـن نـوع کشـت ثبـات تولیـد وجـود دارد و ایـن کار 
زمان بـر اسـت. مـا می خواهیم یـک فرهنگ عمومـی را تغییر 
دهیـم و ایـن امـر احتیـاج به کار بیشـتر دارد و همـکاری وزارت 
جهـاد کشـاورزی و وزارت نیـرو در ایـن زمینـه تنگاتنـگ باشـد. 
الزم اسـت تا تشـویق هایی در نظر بگیریم و برای آن تدابیری 

بیندیشـیم.
 یکـی از فشـارهایی کـه موجـب شـد ممنوعیـت کشـت 
برنـج در مجلـس یازدهم منتفی شـود یا اثرش کم شـود 

سال های 94 و 95 بود که با توجه به شرایط آب 
و هوایی که داشتیم، شرایطی مانند همین امسال 
که میزان بارندگی کمی داشتیم و طی سال آبی، 
مجموع بارندگی ما به 29۸ میلی متر رسیده بود، 
مخازن آبی واقعاً کاهش پیدا کرده بودند. در آن 

زمان بود که محققان مرکز تحقیقات متوجه مسأله 
منابع آبی شدند و طرح خشکه کاری را ارائه دادند
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ایـن  نماینـدگان  و  گلسـتان  اسـتان  فعـاالن  فشـارهای  از  ناشـی 
چـه  داریـد؟  وضعیـت  ایـن  از  تصویـری  چـه  شـما  بـود.  اسـتان 
تعـارض منافعـی در اسـتان بود که بـا وجود تجربه موفق کشـت 
برنـج بـه شـیوه خشـکه کاری تأکیـد شـود کـه بـه شـیوه مازنـدران 

برنج کاری انجام گیرد؟
یـک سـری از شـرایط مـا با شـرایط مازنـدران و گیان مشـابه 
هسـتند. 15 هـزار هکتـار اراضـی نسـقی داریـم، 12 تـا 15 هـزار 
هکتار که در جوار دریا هسـتند که این زمین ها سـاحلی هسـتند 
و زراعـت دیگـری جـز برنـج در آنهـا ممکـن نیسـت. مـا بایـد 
ایـن زمین هـا را مسـتثنی بدانیـم. نـگاه یکنواخـت بـه تمـام این 
زمین هـا باعـث می شـود تـا اگـر مـردم هـم خواسـته ای داشـته 
باشـند، برخی از آقایان این وسـط بیایند و با آنها به نفع منافع 
خـود همصـدا شـوند. به نظـر بنده اگـر بخواهیم شـرایطی را که 
وجـود دارد مسـتثنی کنیـم، بایـد 15 هـزار هکتـار نسـقی را جـدا 
نیـرو  بـا وزارت  بـا توافق هـا و نشسـت هایی کـه  بدانیـم کـه مـا 
کـردن  ممنـوع  بنابرایـن  رسـیده ایم.  توافـق  ایـن  بـه  داشـتیم، 
کاشـت برنـج بـا شـرایطی کـه در اسـتان وجـود دارد، همخوانـی 

نـدارد و نمی تـوان کاشـت برنـج را در کل 
اسـتان ممنـوع کـرد. مـا بایـد شـرایطی را 
تعریـف کنیم که بـا واقعیت ها همخوانی 
مـا  اسـتان  در  زمین هایـی  باشـد.  داشـته 
اسـت  سـال  صدهـا  آنهـا  در  کـه  هسـتند 
 300 حـدود  مـا  می شـود،  کاشـت  برنـج 
زمین هـا  ایـن  در  گذشـته  از  قنـات  رشـته 
اسـتفاده  آنهـا  از  نمی توانیـم  کـه  داریـم 
آب  از  کـه  زمین هـا  سـایر  در  امـا  نکنیـم. 
اسـتفاده  زیرزمینـی  سـفره های  و  چاه هـا 
مـا  بایسـتیم.  محکـم  بایـد  می  شـود، 
اسـتان پرجمعیتـی هسـتیم و محدودیت 
منابـع آبـی داریـم. میـزان سـرانه آب ما با 
زیرزمینـی،  سـفره های  آب  کل  احتسـاب 
یـک میلیـارد و 200 میلیـون مترمکعـب 
اسـت و با احتسـاب کل آب های سـطحی، 
یـک میلیـارد و 250 میلیـون مترمکعـب 

اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه بـا توجـه بـه جمعیـت اسـتان 
مـا، سـرانه آب اسـتان از میانگیـن سـرانه آب کشـور نیـز کمتـر 
می شـود. مـا بایـد این شـرایط را شفاف سـازی کنیم، اگر شـرایط 
شـفاف شـوند و زمین هـای دائـم شـالیزاری جـدا شـوند، در ایـن 

صـورت مسـأله قابـل مدیریـت اسـت.
همین حاال در اسـتان شـما چه اتفاقی در حـال رخ دادن 
اسـت؟ کشـت برنج ممنوع اسـت یا زمین های نسـقی 

کشت می شوند؟
وزارت نیرو قبول کرده اسـت که آن 15 هزار هکتار نسـقی ها 
مستثنی باشند و مباحث دیگر را باید چه در مدیریت سوخت 
و بـرق و چـه در آبیـاری تحـت فشـار در اولویـت قـرار بدهیـم که 
هـم بنـده بـه عنـوان نماینـده سـازمان جهـاد کشـاورزی و چـه 
مدیـر آب منطقـه ای و چـه سـتاد بـا حضـور معاونـت عمرانی و 
اسـتاندار مسـائل را مدیریت کنیم و یک سیستم یکپارچه برای 
حفـظ آب، بـه عنـوان ضلع اصلـی تدوام حیـات طراحی کنیم.
اسـتان  در  موجـود  واقعیت هـای  و  تصـورات  بیـن   
گلسـتان بـرای پذیـرش تفکـر سـازگاری بـا کـم آبـی چـه 
فاصلـه ای وجـود دارد؟ بـه هـر حـال اسـتان گلسـتان نزدیـک بـه 

دریـای خـزر اسـت و موقعیـت جغرافیایـی مرطوبـی دارد و این 
ذهنیـت وجـود دارد کـه ایـن اسـتان هـم می توانـد مثـل گیـالن و 
مازنـدران منابـع  آب زیـادی داشـته باشـد و چـه اشـکالی دارد کـه 
در  آب  اسـتحصال  روش هـای  چـرا  آن،  بـر  عـالوه  بـکارد.  برنـج 
و  سـنتی  شـیوه  بـه  همچنـان  گلسـتان  مثـل  پررطوبتـی  اسـتان 
قدیمـی اسـت؟ مثـاًل آیا امـکان اسـتحصال آب از رطوبـت برای 
برخـی مصـارف ممکن نیسـت؟ ایـن کار می توانـد مانع باشـد یا 
علـت اصلـی همچنـان اصـرار بـر شـیوه های سـنتی یـا آگاهی کم 

است؟
اقلیـم گلسـتان تقریبـاً اقلیـم بسـیار متفاوتی اسـت، مناطق 
غربـی اسـتان شـرایط رطوبت باالیـی دارند اما مناطق شـرقی و 
شـمالی شـرایط متفاوتـی دارنـد. در فصـل گرما میـزان رطوبت 
در شـمال و شـرق اسـتان مـا کاهـش پیـدا می کنـد و تقریبـاً بـه 
30 تـا 35 درصـد هـم می رسـد. ایـن خـود یک شـرایط بـا ثباتی 
امـا  نمی کنـد،  فراهـم  نویـن  روش هـای  از  اسـتفاده  بـرای  را 
اگـر زمینـه سـرمایه گذاری فراهـم شـود یقینـاً بـرای بعضـی از 

مصـارف پاسـخ خواهـد داد، امـا بـرای کشـاورزی خیـر.

چرا نه؟
بتواننـد  کـه  داریـم  آبـی  منابـع  بـه  نیـاز  کشـاورزی  در 
رطوبـت زمیـن را در حـد اسـتانداردی نـگاه دارنـد. مـن در ایـن 

نـدارم. اطاعاتـی  زمینـه 
در  را  محصول هـا  کـدام  کاشـت  نـوع  برنـج،  بـر  عـالوه   
هماهنـگ  کم آبـی  بـا  سـازگاری  برنامـه  بـا  اسـتان 

کرده اید؟
چنـد  کشـت  اصـاح  مـا  کم  آبـی  بـا  سـازگاری  بحـث  در 
محصـول را در برنامـه گنجانده ایـم. یکـی تغییـر الگـوی کشـت 
اسـت کـه بتوانیـم از طریـق ایـن تغییـر از زراعت هـای پرآب بـر 
دارنـد. کمتـری  آبـی  نیـاز  کـه  برویـم  زراعت هایـی  سـمت  بـه 

محصـوالت  بـه  پـرآب  بـر  محصـوالت  سـوق دادن  همچنیـن 
پاییـزه برنامـه دیگـر ماسـت. عـاوه بـر آن در برنامـه مـا تغییـر 
کاشـت دانه های روغنی آب بر مثل ذرت به کاشـت سـویا دیده 
آبیـاری و کاهـش  از سیسـتم های نویـن  اسـتفاده  شـده اسـت. 
شـیوه های سـنتی آبیـاری نیـز از سـایر برنامه هایـی اسـت کـه مـا 
بـرای هماهنگـی بـا برنامـه ملـی سـازگاری بـا کم آبـی در نظـر 

داریـم.

در بحث سازگاری با کم  آبی ما اصالح کشت 
چند محصول را در برنامه گنجانده ایم. یکی تغییر 
الگوی کشت است که بتوانیم از طریق این تغییر 

از زراعت های پرآب بر به سمت زراعت هایی برویم 
که نیاز آبی کمتری دارند.همچنین سوق دادن 

محصوالت پرآب  بر به محصوالت پاییزه برنامه 
دیگر ماست. عالوه بر آن در برنامه ما تغییر کاشت 

دانه های روغنی آب بر مثل ذرت به کاشت سویا 
دیده شده است
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 فراموشی فرهنگ قنات 
پمپ ها با ظهور موتور

 در گفت و گو با وحید اردکانیان کشاورز پیشگام
 در سازگاری با کم آبی مطرح شد

لیـال مرگن / بخش کشـاورزی بزرگ مصرف کننده آب کشـور اسـت. هـرگاه صحبت از 
سـازگاری بـا کـم آبی اسـت، روی سـخن همه با بخشـی اسـت که غـذای کشـور را تولید 
می کننـد امـا همـه بـر ایـن باورنـد کـه ایـن بخـش بهـره ور نیسـت. اینکـه چـرا بخـش 
صحبت هـای  میـان  در  بایـد  کـه  اسـت  داسـتانی  نـدارد،  را  الزم  بهـره وری  کشـاورزی 
سـنتی  کشـاورزی  دربـاره  کـه  پرسشـی  مهم تریـن  کـرد.  جسـت و جو  را  آن  کشـاورزان 
ایـران در ذهـن ایجـاد می شـود ایـن اسـت که چـرا کشـاورزان با وجـود آنکه بیـش از هر 
قشـر دیگـری از کمبـود آب آسـیب می بیننـد، محصولـی تولیـد می کننـد کـه بهـره وری 
کافـی نـدارد و دغدغـه کنتـرل مصـرف آب ندارنـد؟ وحیـد اردکانیـان، کشـاورزی کـه در 
خراسـان رضـوی مشـغول بـه کشـت و کار اسـت، دالیـل عـدم سـازگاری بـا کـم آبـی را 
بـر می شـمرد. نبـود بذرهـای مناسـب در کشـور و پیچیـده بـودن فنـاوری تولیـد بـذر، 
مهم تریـن مسـأله ای اسـت کـه ایـن کشـاورز بـه آن اشـاره می کنـد. او می گویـد کـه در 
گذشـته قنات هـا بـا میـزان آبدهـی کـه داشـتند، سـطح زیـر کشـت را کنتـرل می کردنـد. 
به دلیـل افزایـش و کاهـش آبدهـی قنات هـا، تحـت تأثیـر بارندگی هـا و باور کشـاورزان 
دربـاره حفـظ باغ ها، در گذشـته اجازه باغ ریزی بیشـتر به صاحبان زمین داده نمی شـد 
و سـطح زراعـی در سـال های خشـک، کاهـش می   یافـت امـا بـا ظهـور موتورپمپ هـا و 
برداشـت مقـدار مشـخصی آب از زیـر زمیـن، فرهنـگ قنـات هـم به دسـت فراموشـی 
سـپرده شـد و نـگاه کارخانـه ای جـای آن فرهنـگ مبتنـی بـر بارش هـا را گرفـت. البتـه 
اردکانیـان سدسـازی و آب فروشـی بـه حقابه بـران جدیـدی کـه در کوه هـا بـه احـداث 
بـاغ مشـغول هسـتند یا کشـت دیم خـود را تبدیل به آبـی کرده اند هـم بی تأثیـر در بروز 
تخلفـات در حـوزه آب نمی دانـد. مشـروح گفت و گـو بـا وحیـد اردکانیـان کشـاورزی از 

خراسـان رضـوی در ادامـه می آیـد.
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گفت وگو در یک نگاه
تعداد کشورهایی که ارقام جدید و هیبریدی تولید می کنند که 

محصول باال می دهد از تعداد کشورهایی که روی انرژی اتمی کار 
می کنند، کمتر هستند

تولید بذر آنقدر حساس و مهم است که هر کشوری نمی تواند 
بذر هیبرید را با عملکرد باال تولید کند. تولید بذر مناسب کار 

حساس و حرفه ای است که تحقیقات گسترده می خواهد. 
کشورهای محدودی مثل ترکیه، امریکا و برخی کشورهای 

اروپایی و ژاپن هستند که روی این بذرها کار می کنند

یکی از مشکالت نبود بذر برای کشت گیاهان مقاوم به کم 
آبی است و اینکه اصالً بذر این گونه در کشور وجود ندارد 
اما توصیه می کنند که این گیاهان کشت شود، یکی از این 

ایرادات است

بعد از آمدن الکتروموتور و پمپ برقی برای چاه ها و به کار 
گرفته شدن موتورهای دیزلی، بعد از اینکه عمر قنات ها 

تمام شد و دوره اش گذشت، مدل جدیدی از فرهنگ 
مصرف به وجود آمد که فرهنگ قنات را از بین برد

کشاورزان می بینند پروانه شان 30 لیتر بوده است اما عمالً 10 لیتر 
آب بیشتر ندارند، بنابراین چاه غیر مجاز می زنند. کارهای دیگر 

می کنند و سعی می کنند که حقوق خودشان را به نحوی حفظ کنند

اگرچه تمایل برای حرکت به سمت محصوالت با راندمان باال وجود 
دارد، اما در عمل فعالً امکانش مهیا نیست. یک فرایند زمان بر و 

طوالنی مدت است
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 به عنـوان یـک کشـاورز، چـه اقداماتـی بـرای سـازگار بـا 
کم آبی انجام داده اید؟

تبدیـل  بـه سیسـتم قطـره ای  را  بـاغ  آبیـاری  مـن سیسـتم 
کـردم تـا راندمـان باالتـری در آب داشـته باشـم. فعـًا بـا ایـن 
بـرق  و کمبـود  بـه سـاعات خاموشـی  بـا توجـه  کـه  وضعیتـی 
را  و غیـره به وجـود آوردنـد، سـعی کردیـم یکسـری کشـت ها 
در  داشـتیم.  کشـت  زیـر  سـطح  کاهـش  یعنـی  کنیـم.  حـذف 
عمـل اتفاقـی کـه بـرای سـازگاری افتـاد ایـن بـود کـه سـطح زیـر 
کشـت را کم کردیم و راندمان همان سـطحی را هم که داریم، 

بـاال برده ایـم. ایـن دو اقـدام کلـی انجـام شـد.
 نوع کشت را برای سازگاری با کم آبی تغییر نداده اید؟

فعـًا نـه، زیـرا کشـت مـا بـاغ اسـت و تغییـر در باغ، بـرای ما 
امکان پذیر نبوده اسـت. ما به همراه باغ پسـته، کشـت گندم و 
جـو داشـتیم. کشـت گنـدم و جو را به طـور کامل حـذف کردیم. 
عـاوه بـر بـاغ، مقـدار کمـی چغنـدر قنـد کشـت می کردیـم کـه 

هـم  یعنـی  کردیـم.  حـذف  را  همـه 
کشـت گنـدم و جـو حـذف شـده و هـم 
و  اسـت  شـده  حـذف  چغنـدر  کشـت 

فقـط بـاغ را نگـه داشـتیم.
 به نظـر شـما فضـای خراسـان رضـوی 
کـم  بـا  سـازگاری  مفهـوم  اجـرای  بـرای 

آبـی مسـاعد اسـت یـا خیـر؟
بـرای  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
بایـد اطاعـات  ایـن سـؤال  بـه  پاسـخ 
مقایسـه ای داشـته باشـیم کـه بگوییـم 
بـه  نسـبت  رضـوی  خراسـان  فضـای 
آیـا  و  اسـت  چگونـه  اسـتان ها  دیگـر 
چـون  مـن  خیـر.  یـا  اسـت  مسـاعدتر 
خیلـی  نـدارم،  مقایسـه ای  اطاعـات 
نظـر  اظهـار  بـاره  ایـن  در  نمی توانـم 
کنـم. در خراسـان رضـوی مشـکل کـم 
در  داریـم،  پیـش  مدت هـا  از  را  آبـی 
حـال حاضر به نوعی، کشـاورزان خود 
می کننـد،  سـازگار  شـرایط  ایـن  بـا  را 
مدیریـت  رفتـار  اینکـه  بخصـوص 
رفتـار  رضـوی،  خراسـان  اسـتان  آب 
اسـت.  بـوده  جاهـا  بقیـه  بـا  متفاوتـی 
محـل  تغییـر  کـه  بـار  هـر  کشـاورزان 
آنهـا  چـاه  آبدهـی  پروانـه  می دادنـد، 
کـم  خراسـان  آب  مدیریـت  توسـط 
می شـد و ایـن باعـث شـده اسـت کـه 
کشـاورزان خودشان را زودتر با شرایط 
در  کننـد.  سـازگار  و  بدهنـد  تطبیـق 
بقیـه اسـتان ها تـا جایـی که خبـر دارم، 
اسـت.  می شـده  رفتـار  قانـون  طبـق 
قانـون می گویـد در زمـان جابه جایـی 
متناسـب  بایـد  جدیـد  پروانـه  چـاه، 
ممنوعیـت  بـه  منتهـی  سـال  پنـج  بـا 
دشـت داده شـود. پنـج سـاله منتهـی 
آمارگیـری  اگـر  بـه ممنوعیـت دشـت 
انجـام شـود، همـواره یـک عـدد اسـت 
را  چـاه  کـه  دفعـه  تعـداد  هـر  شـما  و 
جابه جـا کنیـد، پنـج سـال منتهـی بـه ممنوعیـت دشـت یـک 
ایـن کار، پنـج  بـه جـای  امـا در خراسـان رضـوی  عـدد اسـت. 
سـال منتهـی بـه زمـان تغییـر محـل را در نظـر گرفته انـد. در 
نتیجـه در هـر مرحلـه جابه جایـی از میـزان پروانـه کشـاورزان 
لیتـر آب داشـته اسـت در  اگـر چـاه مـن 30  کـم شـده اسـت. 
زمـان جابه جایـی20 لیتـر شـده اسـت، در پنـج سـال منتهـی به 
جابه جایـی چـاه، ایـن عـدد 20 لیتـر به دسـت آمـده اسـت. ایـن 
قضیـه سال هاسـت کـه در خراسـان اجـرا می شـود و کشـاورزان 
مـا سـازگاری بـا میـزان کـم آبـی و کاهـش میـزان آب را عمـًا 
تجربـه کـرده و خـود را بـا آن تنظیـم می کننـد. اتفاقـی کـه در 
نتیجـه ایـن تغییـرات افتاده اسـت، در کشـت برگ سـبز و انواع 
صیفـی  کـه در اسـتان خراسـان زیـاد اسـت، خـود را نشـان داده 
اسـت. کشـت گوجـه فرنگـی و خربـزه و هندوانـه در اسـتان بـا 
آبیاری »تیپ« )نوعی آبیاری به شـیوه جدید( انجام می شـود 
و کمتـر کشـاورزی را داریـم کـه آبیـاری آن بـا تیپ نباشـد. ذرت 

هم وزارت نیرو آب می کشد و هم کشاورزان ما آب 
برداشت می کنند. این روند باعث شده است که 

سطح سفره آب های ما بشدت افت کند
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و چغنـدر قنـد هـم بـا تیـپ و سیسـتم های تحـت فشـار کشـت 
ایـن روش هـا کار می شـود. کـم شـدن تدریجـی  بـا  می شـود و 
میـزان آب باعـث شـده اسـت که کشـاورزان با سـرمایه گذاری و 
لوله کشـی در مزارع شـان، بتوانند جبران کاهش آب را بکنند.
بـرای  کـه  دسـتورالعمل هایی  و  سـازگاری  مفهـوم  بیـن 
دارد؟  وجـود  فاصلـه  می شـود،  صـادر  شـدن  سـازگار 

بخشنامه ها تا چه حد قابلیت اجرایی دارند؟
بخشـی از برنامـه سـازگاری و دسـتورالعمل ها برنامـه دراز 
مـدت اسـت. برخـی نیـز امـکان اجرایـی شـدن نـدارد. موقعـی 
بـه سـمت گونه هـای  بایـد  بـرای سـازگاری  کـه گفتـه می شـود 
کـه  کنیـم  کشـت  گونه هایـی  یـا  برویـم  خشـکی  بـه  مقاوم تـر 
راندمـان باالتـری دارنـد و بـا آب کمتـر، محصـول بدهنـد، بایـد 
را در  ارقامـی  امـا مـا عمـًا چنیـن  باشـد  الزامـات آن فراهـم 
ارقـام کار  بایـد تحقیقـات کشـاورزی روی آن  اختیـار نداریـم. 
کنـد. سـال های سـال ایـن ارقـام معرفـی شـوند و یـا بـذر آنهـا 
از خـارج کشـور بیایـد. در حـال حاضـر، گونه هـای کمـی بـا ایـن 
مشـخصات را در ایـران داریـم. بنابرایـن اگرچـه تمایـل بـرای 
حرکـت بـه سـمت محصوالت بـا راندمـان بـاال وجـود دارد، اما 
در عمـل فعـًا امکانـش مهیـا نیسـت. یـک فراینـد زمان بـر و 

طوالنـی مـدت اسـت.
بـا  گیاهـان  دربـاره  کـه  بخشـنامه ای  ترتیـب  ایـن  بـه   
بهـره وری آب باالتـر صـادر می شـود، اصـاًل منطبـق بـر 

شرایط کشاورزان نیست؟
نـه کامـًا، ولـی کـم و بیـش برخـی مطالـب بخشـنامه ها بـه 
کـرد  اجـرا  می تـوان  را  بخش هایـی  البتـه  اسـت.  صـورت  ایـن 
و روی آن کار کـرد. برخـی مباحثـی کـه بـه ایـن صـورت مطـرح 
می شـود، مثـل کاشـت گونه هـای کـم آب بـر قابلیـت اجرایـی 
اغلـب  می شـود،  کـه  صحبت هایـی  در  حقیقـت  در  نـدارد. 
اقتصـاد کشـاورز را خیلـی در نظـر نمی گیرنـد. واقعیـت قضیـه 
تولیـد  از  را  کشـاورزی  بخـش  درآمـد  کل  اگـر  کـه  اسـت  ایـن 
ناخالـص ملـی نـگاه کنیـد و تولیـد بخـش کشـاورزی را تقسـیم 
بخـش  بهره بـردار  خـرده ای  و  میلیـون  چهـار  جمعیـت  بـر 
کشـاورزی کنیـد تـا یـک متوسـطی از درآمد کشـاورزان به دسـت 
بیاوریـد، عـدد خیلـی کمـی بـه هـر کسـی می رسـد. سـهم هـر 
کشـاورز و بهره بـردار مـا و درآمـدش یـک عدد پایین اسـت. این 
درآمـد پاییـن اجـازه خیلـی از سـرمایه گذاری ها را نمی دهـد کـه 
بشـود بـا ایـن سـرمایه گذاری ها راندمـان و تولیـد را بـاال ببریـم. 
موقعـی کـه می خواهیـم از یـک نهـاده کـم کنیـم، بایـد جـای 
دیگـر سـرمایه گذاری کنیـم تـا بتوانیـم بـا اتـکا به سـرمایه گذاری 
کاهـش نهـاده را جبـران کنیـم یـا راندمـان را بـاال ببریـم. ایـن 
سـرمایه گذاری نیـاز بـه تـوان مالـی دارد، ولـی متأسـفانه بخـش 
کشـاورزی مـا ضعیف تـر از ایـن اسـت کـه ایـن سـرمایه گذاری را 
داشـته باشـد. به همیـن خاطـر دولـت در بخـش آبیـاری تحـت 
فشـار بـه کمـک آمده و سـعی کـرده اسـت تسـهیاتی در اختیار 
کشـاورزان قـرار دهـد کـه بتواننـد ایـن سیسـتم را در مـزارع پیاده 
دریافـت  شـود.  انجـام  حـوزه  ایـن  در  سـرمایه گذاری  و  کننـد 
تسـهیات در بخـش کشـاورزی کار آسـانی نیسـت و نیـاز دارد 
عمومـاً  کشـاورزی  اراضـی  باشـد.  داشـته  زمیـن  سـند  فـرد  کـه 
در سـندها دچـار مشـکل بزرگـی هسـتند و اغلـب تقسـیم شـده 
غیـره،  و  وام  گرفتـن  و  بانـک  در  سـند  ایـن  گذاشـتن  هسـتند. 
خیلـی مسـائل دارد. مشـکل ایـن سـندها سـبب شـده اسـت کـه 
در عمـل اکثـر بانک هـای کشـاورزی، بانـک عامـل و غیـر عامـل 

بـرای بخـش کشـاورزی دارنـد، مصـرف نشـود.  کـه  بودجـه ای 
یعنـی کشـاورزان به دلیـل موانعـی کـه وجـود دارد، نمی تواننـد 
بخـش  در  مالکـی  خـرده  بحـث  کننـد.  اسـتفاده  تسـهیات  از 
کشـاورزی هم دردسـر بیشـتری برای اسـتفاده از سیسـتم تحت 
فشـار ایجـاد می کنـد. در ایـن بخـش، مسـائل خـرده مالکـی را 
داریـم. بـا توجـه به قوانین موجود در کشـور خیلی بـرای اراضی 
خـرده مالکی نمی توان کاری انجام داد. خرده مالکی اسـتفاده 
از اراضی را دچار مشکل کرده و به کار گرفتن امکانات مناسب 

بـرای بـاال بـردن راندمـان تولیـد را دشـوار می کنـد.
بـر  ایراداتـی  چـه  محلـی  و  تجربـی  نظـر  از  شـما  به نظـر   

اسـت؟ وارد  آبـی  کـم  بـا  سـازگاری  تصمیمـات 
یکسـری از ایـرادات کـه قبـاًً گفتـم. نبـود بـذر بـرای کشـت 
ایـن گونـه در  بـذر  اینکـه اصـًا  و  آبـی  بـه کـم  گیاهـان مقـاوم 
کشـور وجـود نـدارد امـا توصیـه می کننـد کـه ایـن گیاهان کشـت 
بـه  آبـی  کـم  بـا  سـازگاری  اسـت.  ایـرادات  ایـن  از  یکـی  شـود، 
مفهـوم مصـرف آب کمتـر و برداشـت آب کمتـر اسـت. ایـن 
برداشـت آب کمتـر بـرای کشـاورز مـا بـه مفهـوم کسـب درآمـد 
کمتـر و محصـول کمتـر اسـت. اگـر کشـاورز میـزان مصـرف آب 
ایـن صـورت محصـول و  را کاهـش دهـد، در  و برداشـت آب 
درآمـدش کـم می شـود. متأسـفانه عـدد درآمـد این قـدر پایین 
اسـت کـه درآمـد از ایـن پایین تـر بـرای کشـاورز فاجعـه درسـت 
می کنـد و بـرای بخشـی از کشـاورزان امکان پذیر نیسـت. بخش 
بایـد  بنابرایـن  هسـتند.  مالـک  خـرده  مـا  کشـاورزان  عمـده 
سـرمایه گذاری کننـد کـه بـا آب کمتـر، راندمـان تولیـد باالتـری 
داشـته باشـند. اینهـا مسـائلی اسـت کـه اصـًا بـه آن توجهـی 

نمی شـود.
کـه  بـذری  کشـاورزان  بـه  کشـاورزی  بخـش  مسـئوالن 
کـه  گیاهـی  یـا  باشـد  داشـته  باالتـری  راندمـان  بتوانـد 

بتواند درآمد بیشتری از آن کسب کرد، معرفی می کنند؟
نـه، بواقـع ایـن گیاهـان به مـا معرفـی نمی شـود. تحقیقات 
حاضـر  حـال  در  می کنـد.  کار  جدیـد  ارقـام  روی  کشـاورزی 
تحقیقـات کشـاورزی روی ارقـام جدیـد گنـدم و جـو کار کـرده 
اسـت. در واقع روی گندم و جو خوب کار کرده اسـت ولی فقط 
روی اینهـا کار کـرده اسـت. در ارتبـاط بـا ارقـام سـبزی و صیفـی 
عمدتـاً  چغندرقنـد  بـذر  نکرده انـد.  کار  خیلـی  ذرت  حتـی  و 
از خـارج کشـور می آیـد. در ایـران کارهایـی روی بـذر ایـن گونـه 
شـده اسـت اما راندمان تولید آنها مثل ارقام خارجی نیسـت. 
اکثـر بـذر سـبزی و صیفـی از خـارج می آید و آنها هم متناسـب 
کرده انـد.  اصـاح  را  بذرهـا  ایـن  خودشـان  کشـور  شـرایط  بـا 
بـه غیـر از گنـدم و جـو، مقـداری کار روی بـذر ذرت هـم شـده 
اسـت. متأسـفانه نتیجـه نهایـی روی ارقـام دیگـر را ندیده ایـم. 
شـاید تحقیقـات کار پایـه ای کـرده باشـد امـا نتیجـه بـه دسـت 

کشـاورزان نرسـیده اسـت.
 یعنـی معتقدیـد کشـاورز بذر بـا راندمـان بـاال در اختیار 
گـران  بـودن  وارداتـی  به دلیـل  بـذر  اینکـه  یـا  نـدارد؟ 

است؟
بلـه، بـذر بـا راندمـان بـاال نداریـم و فقـط روی گنـدم و جـو 
شـده  کار  گونـه  دو  ایـن  روی  داریـم.  اختیـار  در  مناسـب  بـذر 
اسـت. بیـش از صـد گیـاه مختلف توسـط کشـاورزان می کاریم. 
شـده  معرفـی  و  آمـده  کشـور  خـارج  از  جدیـد  بـذر  کلـزا  روی 
کشـاورزی،  بخـش  در  دارد.  زیـادی  کار  امـا هنـوز جـای  اسـت 
روی بحـث اصـاح ارقـام و تولیـد بـذر بایـد کار زیـادی انجـام 
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ارقـام  کـه  کشـورهایی  تعـداد  نیسـت.  هـم  آسـانی  کار  شـود. 
جدیـد و هیبریـدی تولیـد می کننـد کـه محصـول بـاال می دهـد 
از تعـداد کشـورهایی کـه روی انـرژی اتمـی کار می کننـد، کمتـر 
اسـت. یعنـی تولیـد بـذر آنقـدر حسـاس و مهـم اسـت کـه هـر 
کشـوری نمی توانـد بـذر هیبریـد را بـا عملکـرد بـاال تولیـد کنـد. 
تولیـد بـذر مناسـب کار حسـاس و حرفه ای اسـت که تحقیقات 
گسـترده می خواهـد. کشـورهای محـدودی مثـل ترکیـه، امریکا 
و برخـی کشـورهای اروپایـی و ژاپـن هسـتند کـه روی ایـن بذرهـا 
کار می کننـد. تعـداد کشـورهایی کـه روی بذرهـای مرغـوب کار 
می کننـد زیـاد نیسـت و دسـت کشـورها هـم در ایـن زمینـه بـاز 

نیسـت. بنابرایـن در زمینـه بـذر محدودیـت وجـود دارد.
چقـدر  کشـاورزان  در  سـازگاری  مفهـوم  شـما  نظـر  بـه   
تبدیـل بـه فرهنگ شـده اسـت. کشـاورزان چقدر حس 

می کنند که حتماً باید کم آب مصرف کنند؟
بعـد از آمـدن الکتروموتـور و پمـپ برقـی بـرای چاه هـا و بـه 
کار گرفتـه شـدن موتورهـای دیزلـی، بعد از اینکـه عمر قنات ها 

فرهنـگ  از  جدیـدی  مـدل  گذشـت،  دوره اش  و  شـد  تمـام 
مصـرف به وجـود آمـد کـه فرهنـگ قنـات را از بیـن بـرد. قبـاًً 
قنات هـا بودنـد، متناسـب بـا میـزان بارندگـی، قنات هـا آبدهی 
داشـتند و کشـاورزان خود را با آن میزان آب تنظیم می کردند. 
نتیجـه ایـن بـود کـه در آن زمانـی کـه اراضـی بـا قنـات آبیـاری 
مقـدار  نمی دادنـد  اجـازه  روسـتاها  در  کشـاورزان  می شـدند، 
بـاغ از مقـدار معینـی بیشـتر شـود. زیـرا بریـدن درخـت زنـده 
را گنـاه می دانسـتند. بنابرایـن اجـازه نمی دادنـد کـه کشـاورزان 
اگـر باغ ریـزی کنیـد، در سـالی  باغ ریـزی کننـد زیـرا می گفتنـد 
کـه بارندگـی نشـود، تکلیـف ایـن بـاغ چه خواهـد شـد. بنابراین 
در هـر روسـتا، هـر کـس یـک سـهم مشـخصی از بـاغ داشـت. 
می توانسـت متناسـب بـا میـزان آب بخشـی از زمینـش را بـاغ 
بریـزد و بقیـه زمیـن زراعـت بـود کـه اگر آن سـال بارندگی نشـد 
یـا خشکسـالی شـد، زراعتـش از بیـن می رفـت و بخـش بـاغ را 
همیـن  بـه  می داشـتند.  نـگاه  موجـود  آب  میـزان  بـا  همیشـه 
دلیـل، اجـازه نمی دادند کـه باغ ریزی جدید در روسـتاها انجام 
شـود زیـرا می گفتنـد اگـر بـاغ بریزیـد مـا مجبوریـم کـه ایـن بـاغ 
را نگـه داریـم. بنابرایـن خودشـان سـازگاری را بـا خشکسـالی 
آب  پمـپ  موتـور  بـا  چـاه  از  کـه  امـروز  باغـدار،  مـن  داشـتند. 

برداشـت می کنـم و همیشـه یک دبـی ثابت دارم، نـوع تفکرم 
مثـل تفکـر یـک کارخانـه شـده اسـت. ورودی ثابتـی مثـًا 30 
لیتـر بـر ثانیـه آب داریـم و بر اسـاس آن برنامه ریـزی می کنیم. 
ولـی قضیـه طبیعت اینگونه نیسـت. ما به دلیل داشـتن منابع 
آب زیرزمینـی یـک مخزنـی داریـم کـه می توانیـم در سـالی کـه 
خشکسـالی هـم هسـت یـا بارندگـی کـم اسـت بـاز هـم همـان 
30 لیتـر را از منابـع آب برداریـم، مشـروط بـر اینکـه در سـالی 
کـه بارندگـی زیـاد هسـت، میـزان برداشـت را بـه بیـش از 30 
لیتـر افزایـش ندهیـم. مشـروط بر اینکـه برداشـت از منابع آب 
زیرزمینـی در حـد تعادل باشـد، وضعیـت آب زیرزمینی ما در 
تعـادل باقـی خواهـد مانـد و برداشـت از آن بـه میـزان ثابـت 
امکان پذیـر خواهـد بـود امـا معضـل بزرگـی کـه امروز بـه وجود 
آمـده اسـت، ایـن اسـت کـه ایـن تعـادل برداشـت از بیـن رفتـه 
از منابـع آب  برداشـت  تعـادل  برهـم خـوردن  اسـت. دالیـل 
زیرزمینی مشـخص اسـت. اصل قضیه این اسـت که برداشت  

از ایـن منابـع بیـش از حـد شـده اسـت.
 چـرا برداشـت ها بیـش از حد شـده 

است؟
قبـاًً مـا یـک میـزان بارندگـی داشـتیم. 
رودخانه هـا  در  کـه  داشـتیم  بـاران  و  بـرف 
بـه  جریـان  ایـن  و  می کـرد  پیـدا  جریـان 
یـک دریاچـه، دریـا، برکـه و مـرداب ختـم 
می شـد. نهایتـاً در طـول ایـن مسـیر در کـف 
آبخوان هـا  و  می کـرد  نفـوذ  آب  رودخانـه 
و منابـع آب زیرزمینـی را تغذیـه می کـرد. 
اتفاقـی کـه افتـاده اسـت، ایـن اسـت کـه مـا 
در جلـوی اکثـر رودخانه هـای خـود و تقریباً 
زده ایـم.  سـد  خـود،  رودخانه هـای  همـه 
در حقیقـت اولیـن کاری کـه اتفـاق افتـاده 
سـهم  از  طبیعـت  کـه  اسـت  ایـن  اسـت، 
خـود محـروم شـده اسـت. در ایـن شـرایط 
میـزان آبـی که به دریاچه، مـرداب و باتاق 
می رسـید، کاهـش یافتـه اسـت. بـه قـدری 
و  تبخیـر  میـزان  از  کـه  دادیـم  کـم  آب  اکوسیسـتم ها  ایـن  بـه 
تعرق دریاچه هم آب کمتری توسـط این اکوسیسـتم دریافت 
شـده اسـت. بـه همیـن دلیـل هـر سـال آب دریاچـه پایین تـر 
آمـده اسـت تـا اینکـه ایـن اکوسیسـتم ها به شـرایط خشکسـالی 
رسـیده اند. باتاقمـان خشـک شـده اسـت، مردابمـان خشـک 
شـده اسـت، دریاچه هـا خشـک شـده اند. هامـون خشـک شـده 
اسـت و...ایـن قضیـه در کل کشـور مشـاهده می شـود. اینگونـه 
اسـت  کـرده  اشـتباه  خراسـان  آب  مدیـر  بگوییـم  کـه  نیسـت 
یـا مدیـر فـان جـا اشـتباه کـرد. ایـن یـک مسـأله فراگیـر اسـت 
اسـت  مشـخص  دارد.  وجـود  کشـور  قسـمت های  تمـام  در  و 
سیاسـتگذاری کانی که شـده اسـت، ایـراد دارد. ایـن رویکردها 
باعث شـده اسـت که مشکاتی برای محیط  زیست پیدا کنیم. 
از طـرف دیگـر تغذیـه آب زیرزمینـی را بـا این کار دچار مشـکل 
کردیـم. آب از کـف رودخانـه، منابـع آب زیرزمینـی را تغذیـه 
می کـرده اسـت کـه آن را بـا سدسـازی دچـار مشـکل کرده ایـم. 
در نتیجـه داخـل دشـتی کـه زیـر پـای رودخانـه بـوده و تغذیـه 
می شـده اسـت، حـاال دیگـر برداشـت می شـود و میـزان تغذیـه 
بـه حـد خیلـی کمـی کاهـش یافتـه اسـت، در نتیجـه دشـت مـا 
هـم مرتبـاً آب زیرزمینـی اش افـت می کنـد. مقدار کمـی از آبی 

در حال حاضر تحقیقات کشاورزی روی ارقام 
جدید گندم و جو کار کرده است. در واقع روی 
گندم و جو خوب کار کرده است ولی فقط روی 
اینها کار کرده است. در ارتباط با ارقام سبزی 

و صیفی و حتی ذرت خیلی کار نکرده اند. بذر 
چغندرقند عمدتاً از خارج کشور می آید. در 

ایران کارهایی روی بذر این گونه شده است اما 
راندمان تولید آنها مثل ارقام خارجی نیست. اکثر 

بذر سبزی و صیفی از خارج می آید
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کـه پشـت سـد ذخیـره شـده اسـت بـه شـهرها بـرای آب شـرب 
منتقل می شـود و از این میزان سـهمی را به صنعت و سـهمی 
را بـه آب شـرب می دهنـد. بقیـه آب چـه می شـود؟ آبـی کـه 
شـده  کنتـرل  سدسـازی  بـا  و  اسـت  می رفتـه  رودخانـه  داخـل 
اسـت را دوبـاره بـه بخـش کشـاورزی می دهنـد امـا ایـن آب را 
بـه کشـاورزان جدیـد می دهنـد. کشـاورزان قدیـم مـا در دشـت 
بودنـد. در خاک هـای حاصلخیـز داخل دشـت که از مسـیر کوه 
و کوهپایـه فاصلـه داشـته اسـت، یعنـی در بهتریـن خاک هـای 
برداشـت  زیرزمینـی  آب هـای  از  و  می کردنـد  کشـاورزی  مـا 
می کردنـد. حـاال کـه سـد زده انـد، آب  در کوه هـا هسـت. تمـام 
اطـراف سـدها بـاغ کاری شـده اسـت. دیـم کاری هایـی کـه در 
ارتفاعـات بواسـطه بـارش وجـود داشـته اسـت را آبـی کرده اند. 
بـه خاطـر سـد و آبـی کـه ذخیـره شـده اسـت، شـروع بـه فروش 
ایـن آب کرده انـد. مقطعـی کـه می خواسـتند سـد بزننـد، یـک 
پولـی هـم از ایـن کشـاورزان گرفته انـد کـه بعـداً ایـن آب را بـه 
آنها واگذار کنند. بنابراین سـهم کشـاورزی بیشـتر شـده است و 
وزارت نیرو این سـهم را بیشـتر کرده اسـت. آب را از کشاورزانی 
کـه در دشـت بودنـد، گرفتـه اسـت. یعنـی آب را هـم از محیـط  
زیسـت گرفته اسـت و هم از کشـاورزان قدیمی صاحب پروانه 
جدیـد  کشـاورزان  بـه  را  آب  ایـن  و  اسـت  گرفتـه  دشـت ها  در 
کـرده  کشـاورز  را  جدیـد  عـده  یـک  سدسـازی  ایـن  می دهنـد. 
اسـت. دیمکاری هـا را آبـی کاری کرده اسـت. سـطح زیر کشـت 
را زیـاد کـرده اسـت. بعـد می بینیـد  آب کم اسـت و آب نداریم 
امـا کشـاورزان دارند سـیب زمینـی را به گوسـفندان می دهند یا 
بادمجـان را بـه دام می دهنـد. بـا ایـن تناقضـات، ایـن پرسـش 
ایجـاد می شـود کـه اگـر آب کـم اسـت، ایـن همـه تولیـدات را 
چـرا مـردم نمی خرنـد. چـه اتفاقـی می افتد. مسـائل صادراتی 

هـم در ایجـاد ایـن شـرایط دخیـل هسـت امـا بخشـی از آن، بـه 
ایـن نکتـه مربـوط اسـت کـه سـهم بخـش کشـاورزی بـه خاطـر 
افتـاده  کـه  اتفاقـی  نیـرو اضافـه شـده اسـت.  عملکـرد وزارت 
اسـت، ایـن اسـت کـه کشـاورزی کـه بـا پروانـه و بـدون پرداخـت 
پـول بـه وزارت نیـرو، آب را مصـرف می کـرده اسـت و تولیـد 
محصـول داشـته اسـت، حقابـه خـود را از دسـت داده اسـت. 
سـهمی هـم از محیـط  زیسـت گرفتـه شـده اسـت و ایـن آب بـه 
کشـاورزی داده شـده اسـت کـه بابـت آن بـه وزارت نیـرو پـول 
پرداخـت می کنـد. ایـن مسـأله سـاده اسـت. ایـن سـدها باعـث 
شـده اسـت تمـام منابـع آب زیرزمینـی و دشـت ها افـت کنـد. 
کشـاورزی کـه در دشـت اسـت و می بینـد پروانـه اش 30 لیتـر 
در ثانیـه اسـت یـا کسـی کـه حقابـه از رودخانـه داشـته اسـت و 
می بینـد کـه وزارت نیـرو سـد زده و او بـه سـهمش نمی رسـد، 
روش هـای مختلفـی بـرای گرفتـن حقـش پیـدا می کنـد. ایـن 
کشـاورزان می بیننـد پروانه شـان 30 لیتـر بـوده اسـت امـا عمـًا 
10 لیتـر آب بیشـتر ندارنـد، بنابرایـن چـاه غیـر مجـاز می زننـد. 
کارهـای دیگـر می کننـد و سـعی می کننـد کـه حقـوق خـودش 
را بـه نحـوی حفـظ کننـد. بنابرایـن هـم کشـاورز داخـل دشـت 
شـروع بـه تخلـف می کنـد بـا ایـن ذهنیـت کـه حقـوق خـود را 
حفـظ کنـد -کـه از نـگاه کان کارش شـاید خیلـی هـم اشـتباه 
نباشـد- و هم دیگران دسـت به تخلف می زنند. این تخلفات 
از لحـاظ قانونـی مسـأله سـاز اسـت. وزارت نیـرو کـه قوانیـن را 
رعایـت نکـرده و حقـوق پاییـن دسـت را رعایـت نکـرده اسـت، 
باعـث شـده کـه حاال هم در دشـت و هـم در کوهپایه برداشـت 
آب انجـام شـود. هـم وزارت نیرو آب می کشـد و هم کشـاورزان 
کـه  اسـت  باعـث شـده  رونـد  ایـن  مـا آب برداشـت می کننـد. 

سـطح سـفره آب هـای مـا بشـدت افـت کنـد.
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چکیده
در طـول تاریـخ همـواره کم آبی به عنوان ویژگـی بارز اقلیمی 
اتخـاذ  بـا وجـود  اسـت.  بـوده  نمایـان  ایـران  اغلـب مناطـق  در 
رویکردهـای مختلـف بویـژه اقدامات سـازه ای در دهه های اخیر 
بویـژه مناطـق  نقـاط مختلـف  بـه  انتقـال آب  و  تأمیـن  جهـت 
کـم آب، تجربه نشـان داده اسـت که چنیـن رویکردهایی چندان 
از کارآیی و اثربخشـی الزم و پایدار برخوردار نبوده اسـت. گرچه 
در طـی دهه هـای اخیـر و با بروز دوره های مختلف و گاه طوالنی 
جهـت  مختلفـی  اقدامـات  و  برنامه هـا  کم آبـی،  و  خشکسـالی 
مدیریـت و کاهـش اثـرات کم آبـی برنامه ریزی و عملیاتی شـده 
اسـت، امـا نتایـج حاصـل چنـدان پایـدار و امیدبخـش نبـوده و 
همچنـان رونـد تخریـب کمـی و کیفـی منابـع آبی محدود کشـور 
اقلیـم  بـا  »سـازگاری  مطالعـات  انجـام  اسـت.  داشـته  تـداوم 
خشـک و نیمه خشـک بـا هدف ایجاد تعادل بخشـی بیـن منابع 
و مصـارف در حوضه هـای آبریـز« در اوایـل دهـه 1380 نمونـه  

بـارزی از تاش هـای صـورت گرفتـه در دو دهـه اخیـر اسـت.
در  آبـی«  کـم  بـا  سـازگاری  ملـی  »کارگـروه  ایجـاد  تصویـب 
اسـفندماه 1396 به منظـور تدویـن برنامه هـای اسـتانی و ملـی 
سـازگاری بـا کم آبـی به عنوان آخریـن تاش های صـورت گرفته 
در ایـن زمینـه قابـل بیان اسـت. ماحصل اصلـی تاش های این 
کارگـروه در سـطح ملـی و کارگروه هـای اسـتانی آن در یـک دوره 
بیـش از سـه سـاله، تدویـن برنامه هـای اسـتانی سـازگاری بـا کـم 
آبـی در 31 اسـتان  بـوده اسـت، هـر چنـد کـه تردیدهـا و ابهاماتی 
از منظـر نحـوه عملیاتـی کردن برنامه های مذکور مطرح اسـت. 
بـا وجـود ایـن، بـر مبنای تجـارب تاریخـی ایرانیان در همزیسـتی 
و سـازگاری بـا کم آبـی و همچنیـن توصیه هـای نهادهـای معتبر 
بین المللـی و تجـارب موفـق در دسـترس در ایـن حـوزه و نتایـج 
بعضـاً بسـیار مخرب رویکردهـای صرفاً توسـعه ای، این رویکرد 
نیازمنـد توجـه بیـش از پیـش همـه ذینفعـان و بویـژه نهادهـا و 
سـازمان های مسـئول اسـت. مـروری بـر توصیه هـای نهادهـای 
معتبـر بین المللـی و همچنیـن برخی تجارب مرتبط، شـناخت 
بهتـر ابعـاد و راهکارهـای این رویکرد بنیادیـن را می تواند در پی 
داشـته باشـد. یادداشـت حاضـر نیـز بـا این هـدف تدویـن و ارائه 

شـده است.
در ایـن راسـتا رهنمودهـای سـازمان فائـو )سـازمان جهانـی 
غـذا و کشـاورزی2( در بخـش کشـاورزی به عنـوان مصرف کننـده 
عمـده آب، به عنـوان بخشـی از تجـارب جهانـی درایـن نوشـتار 
ارائـه شـده اسـت. ایـن راهکارها با درنظـر گرفتن امنیـت غذایی 
اسـت. همچنیـن،  تقاضـا  زمینـه مدیریـت  به طـور عمـده در  و 
راهکارهایـی در خـارج از حـوزه آب ارائه شـده اسـت که می تواند 
اثرات چشـمگیری در کاهش مصرف آب داشـته باشـد. کاهش 
شـکل  دو  بـه  کـه  برداشـت،  از  پـس  ارزش  زنجیـره  در  تلفـات 
کاهـش تلفـات محصـوالت بخش کشـاورزی و کاهش ضایعات 
راهکارهایـی  جملـه  از  اسـت،  شـده  عنـوان  غذایـی  پسـماند  و 
اسـت کـه بـا ارائـه برنامـه بـرای آن، می تـوان بخشـی از کاهـش 

مصـارف را از طریـق آن تأمیـن کـرد.
تدویـن  و  نهادسـازی  بعـد  دو  بـر  اسـترالیا،  کشـور  تجربـه 
یـک چارچـوب همسـان بـرای سـازگاری بـا کم آبـی تأکیـد کـرده 
اسـت. درایـن کشـور یـک طـرح ملـی تحـت عنـوان »طـرح ملـی 
آب اسـترالیا« تدویـن شـده اسـت کـه وظیفـه آن اولویت بنـدی 

مسـائل ناشـی از کم آبـی و زمینه هـای سـرمایه گذاری بـرای حـل 
اقتصـاد  زمینـه  دو  در  طـرح  ایـن  محورهـای  اسـت.  معضـات 
آب و برنامه ریـزی پایـدار منابـع آب تعریـف شـده اسـت. برخـی 
در  آب  مصـارف  و  منابـع  میـزان  دقیـق  تعییـن  بـه  محورهـا  از 
سیسـتم های  احیـای  پایـدار،  مصـارف  میـزان  موجـود،  وضـع 
ناپایـدار و محافظـت از منابـع اصلـی محیـط  زیسـتی پرداختـه 
اسـت، در حالـی کـه محورهـای دیگـر عمدتـاً بـر جنبـه اقتصـادی 
آب شـامل شـفافیت حقابـه ذینفعـان و اجـازه معاملـه آن و نیـز 
قیمت گـذاری بهینـه آب بـرای تشـویق جهت افزایـش بهره وری 
تشـکیل  همچنیـن  اسـت.  کـرده  تمرکـز  آن،  از  اسـتفاده  در 
کمیسـیون ملـی آب3 از جملـه دیگـر اقدامـات ایـن کشـور بـوده 
اسـت. ایـن کمیسـیون بـر تعهـدات ذیـل طـرح ملـی آب نظارت 
کـرده و دربـاره چگونگـی تخصیـص بودجـه از صنـدوق آب بـه 

می دهـد. مشـاوره  اسـترالیا  دولـت 
سـازمان عمران امریـکا4 به عنوان بزرگ تریـن تأمین کننده و 
فروشـنده آب در سـطح ایـن کشـور، بـا نگاهـی جامع بـه اهداف، 
اقدامـات و نتایـج مـورد انتظار از سـازگاری با تغییـرات اقلیمی، 
در سـال 2014 سـندی راهبـردی منتشـر کـرده اسـت. اگرچـه ایـن 
سـند تمامـی وجـوه تغییـرات اقلیمـی را دربرمی گیـرد امـا نحوه 
مواجهـه بـا این چالـش و جنبه های مدنظر قـرار گرفته می تواند 
آموزنـده باشـد. ایـن سـند بـر مبنـای تحلیـل وضعیـت موجـود 
فعالیت هـای  شناسـایی  به منظـور  گرفتـه  صـورت  اقدامـات  و 
اقلیـم در محـدوده عملکـردی  بـا  بـا سـازگاری  جدیـد مرتبـط 
مجموعـه  اهـداف،  از  یـک  هـر  بـرای  و  شـده  تدویـن  سـازمان 
اقدامـات کوتاه مـدت )فـوری( و بلندمـدت تدویـن و ارائـه شـده 
و در راسـتای تحقـق هـر یـک از اهـداف، اقدامـات دارای اولویت 
نیـز مشـخص شـده اسـت. اهـداف مورد نظـر این سـند، افزایش 
انعطاف پذیـری در مدیریـت منابـع آب، تقویـت برنامه ریـزی 
سـازگاری بـا تغییـر اقلیـم، بهبود تاب آوری زیرسـاخت ها و نشـر 

و تسـهیم اطاعـات عنـوان شـده اسـت.
 برنامـه توسـعه ملـل متحـد5 تجربـه چندیـن کشـور مختلف 
داده  قـرار  بررسـی  مـورد  را  اقلیمـی  تغییـرات  بـا  سـازگاری  در 
اسـت کـه از میـان آنهـا، سـه کشـور بوتـان، افغانسـتان و اتیوپـی 
کـه تغییـرات اقلیمـی، آنهـا را بـا چالـش کم آبـی مواجه سـاخته 
مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. در ایـن برنامه هـا، بـه تقویـت 
بـا  سـازگاری  برنامه ریـزی  جهـت  فنـی  و  نهـادی  ظرفیت هـای 
کم آبـی اشـاره شـده اسـت. همچنیـن مسـأله تقویـت سـاز و کار 
آگاهی رسـانی و اشـتراک گذاری دانـش بـا جوامـع محلـی در هـر 
سـه کشـور مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت، سـایر برنامه هـای ایـن 
کشـورها بـا توجـه بـه شـرایط خـاص و اقلیمـی آنهـا مرتبـط بـا 
نگهداری و توسـعه جنگل )در افغانسـتان( و اسـتفاده از دانش 
بومی در اسـتفاده از معیشـت های جایگزین )در اتیوپی( اسـت. 
ذینفعـان،  آگاه سـازی  بـر  متحـد  ملـل  توسـعه  برنامـه  تأکیـد 
و جلـب مشـارکت  بـا کم آبـی  آنهـا در مواجهـه  توانمندسـازی 
آن هـا، نکتـه پراهمیتـی اسـت کـه در کشـور مـا نیـز توجـه بـه آن، 
عملیاتـی کـردن اهـداف اسـناد سـازگاری بـا کم آبـی را تسـهیل 

خواهـد کـرد.

واژگان کلیدی:
سازگاری با کم آبی، تغییرات اقلیمی، تجارب جهانی.
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مقدمه 
کم آبـی در تعریـف سـازمان جهانـی غـذا و کشـاورزی بـه سـه 
شـکل 1- کمبود فیزیکـی آب برای تأمین تقاضـا، 2-ناکافی بودن 
را  و دسترسـی  توزیـع  کـه ذخیـره،  زیرسـاخت ها  سـطح توسـعه 
کنتـرل می کنـد و 3-نبود ظرفیت نهادی الزم بـرای ارائه خدمات 

آب، بـروز می کنـد.
بنابرایـن، بـا توجـه بـه اینکـه کم آبـی رخ داده در کدام یـک از 
ایـن سـه بعـد، پررنگ تـر اسـت، اقدامـات الزم جهـت سـازگاری 
بـا کم آبـی در آن زمینـه متفـاوت خواهـد بـود. در کشـور مـا، کمبود 
فیزیکـی آب بـا بارشـی معادل یک سـوم متوسـط جهانـی و توزیع 
و  مرکـزی  نواحـی  در  خصوصـاً  کشـور،  سـطح  در  آن  ناهمگـون 
شـرقی مشـخص اسـت. همچنین، شـبکه های آبیاری سـنتی و یا 
شـبکه های فرسـوده انتقـال آب شـهری، مسـأله کم آبـی ناشـی از 
عدم تکافوی زیرسـاخت های توزیع را نیز تأیید می کند. در زمینه 
نهـادی نیـز، شـفافیت در سـاز و کار کارگروه هـای اسـتانی و ملـی 
سـازگاری با کم آبی که مدیریت مشـارکتی را پیاده سازی می کنند، 
می توانـد ظرفیـت نهـادی الزم بـرای ارائـه خدمـات و حفاظـت از 
منابع آب را برای نسل حاضر و نسل های آتی تضمین کند. مرور 
تجـارب کشـورهای مختلـف، نشـان می دهـد یکـی از مهم تریـن 
مسـائل در پیش بـرد و موفقیـت اهـداف سـازگاری بـا کم آبـی، چـه 
در طـرف عرضـه و چـه در طرف تقاضا، ایجاد یک بسـتر مناسـب 
سیاسـتگذاری اسـت. پیشـنهاد سـازمان جهانـی غـذا و کشـاورزی 

بـرای چنیـن بسـتری در شـکل یـک نمایـش داده شـده اسـت.
و به عنـوان زیربنـا،  ایـن بسـتر در کان تریـن سـطح  واقـع  در 
سیاسـت های محیط زیسـتی را ارائه می کند که مسائل اجتماعی، 
اولویت هـا و سیاسـت های بخشـی در آن در نظـر گرفتـه شـده و در 
مـوارد الزم بـا سیاسـت  های کان محیط زیسـتی هم راسـتا شـده 
است. در سطح بعد و در بستر سیاست های کان محیط زیستی، 
چارچـوب نهـادی و حقوقـی مرتبـط بـا آب تعریـف شـده اسـت 
کـه در پـی آن، تدویـن آیین نامه هـای الزم، اقدامـات تشـویقی و 
تنظیمـات سـازمانی جهـت پیاده سـازی ایـن چارچـوب در نظـر 
گرفته شـده اسـت و نهایتاً سـازمان مسـئول و مرتبط در چارچوب 
نهـادی و حقوقـی جانمایـی شـده و اقدامـات فنـی چـه از طـرف 
عرضـه و چـه از طـرف تقاضـا، بـا توجـه بـه برنامه ریـزی فنـی و 

سـرمایه گذاری اقتصـادی تعریـف می شـود.
مفهـوم سـازگاری بـر اسـاس تعریـفIPCC 6  عبـارت اسـت از 
تنظیم سیستم های طبیعی و یا انسانی در پاسخ به محرک های 
فعلـی و یـا مـورد انتظـار اقلیمـی و اثـرات آن هـا. بنابرایـن، انـواع 

راهکارهـای سـازگاری ارائه شـده در کشـورهای مختلـف ذیـل یکی 
از سـه شـکل یادشـده )1- کمبود فیزیکی آب، ناکافی بودن سطح 
توسـعه زیرسـاخت ها و نبـود ظرفیـت نهـادی الزم( و در راسـتای 

تنظیـم سیسـتم های طبیعـی و انسـانی بـا مقولـه کم آبی اسـت.
مختلـف  کشـورهای  در  توسـعه یافتگی  میـزان  کـه  آنجـا  از 
متفاوت اسـت، راهکارهای سـازگاری با کم آبی نیز در این کشـورها 
به شـکلی متفـاوت اسـت. به عنـوان مثـال در برخـی کشـورهای 
توسـعه یافته اقدامـات در زمینـه افزایـش بهـره وری مصـرف آب 
بـا اسـتفاده از فناوری هـای روز دنیـا مطـرح اسـت در حالـی کـه در 
برخـی کشـورهای توسـعه نیافته، مشـکات بنیادینـی نظیـر نبـود 
یـک نهـاد مسـتقل جهـت مدیریـت منابـع آب و یـا نبـود شـبکه 
جمـع آوری اطاعـات، از جملـه مسـائلی اسـت که نیاز بـه راه حل 
دارد. بنابرایـن، راهکارهـای ارائه شـده در ایـن کشـورها، بـا توجـه 
بـه اقلیـم، توسـعه زیرسـاخت ها و ظرفیت هـای نهـادی موجـود 
مطـرح شـده و الزم اسـت هرگونـه بهره بـرداری از تجربیات آنها با 

توجـه بـه شـرایط حـال حاضـر کشـور، صـورت گیـرد.

 چارچوب عملیاتی برای امنیت غذا و کشاورزی7
بـر اسـاس تعریـف سـازمان جهانـی غـذا و کشـاورزی، کم آبـی 
میـزان  از  شـیرین  آب  بـرای  تقاضـا  کـه  می افتـد  اتفـاق  زمانـی 
عرضـه در یـک حـوزه مشـخص بیشـتر شـود. عاوه بـر نـرخ بـاالی 
تقاضـا در بخش هـای مصرف کننده آب، شـرایط نهـادی غالب و 
زیرساخت های موجود نیز به افزایش شکاف بین عرضه و تقاضا 
دامـن می زننـد و کمبـود در تأمیـن تقاضاهـای موجـود به عنـوان 
نتیجـه اولیـه و اختافـات بیـن ذینفعـان، تخلیـه برگشـت ناپذیر 
آب هـای زیرزمینـی و تأثیـرات منفـی بـر محیط زیسـت به عنـوان 
نتایـج بعـدی بـروز می کننـد. بـر اسـاس نظـر ایـن سـازمان، ابعـاد 
تنـوع هیدرولوژیکـی  اثـر  در  زمـان  مـرور  بـه  مسـأله کمبـود آب، 
حاکـم،  اقتصـادی  سیاسـت های  امـا  می کنـد،  تغییـر  طبیعـی 
برنامه ریـزی و مدیریـت و اکثـر الگوهـای توسـعه اقتصـادی، ایـن 
تغییرات را تشـدید خواهد کرد؛ که اگر به درسـتی شناسایی شوند، 
می تـوان بسـیاری از تبعـات آن را پیش بینـی کـرد، کاهـش داد و یـا 

از آنهـا اجتنـاب کـرد.
گـزارش سـازمان جهانـی غـذا و کشـاورزی بـه ارزیابـی گزینه هـا 
و دامنـه اثـر راهکارهـا در بخـش کشـاورزی به عنـوان پاسـخی بـه 
کم آبـی پرداختـه اسـت. در ایـن گـزارش، راهکارهـای ارائه شـده 
بـرای مواجهه با کم آبی، به سـه بخـش افزایش عرضه، مدیریت 
تقاضا و راهکارهای خارج از حوزه آب تقسیم شده است. افزایش 

مقدمه.1
 ناكـافي بـودن  -2 تأمين تقاضا،كمبود فيزيكي آب براي  -1به سه شكل  سازمان جهاني غذا و كشاورزيآبي در تعريف كم

 الزم براي ارائه خدمات نهادي ظرفيت نبود-3و  كندها كه ذخيره، توزيع و دسترسي را كنترل ميسطح توسعه زيرساخت
  كند.آب، بروز مي

آبي با كمتر است اقدامات الزم جهت سازگاري يك از اين سه بعد، پررنگداده در كدامآبي رخاين، با توجه به اينكه كمبنابر
و توزيـع  سـوم متوسـط جهـاني    با بارشـي معـادل يـك    كمبود فيزيكي آبدر كشور ما،  در آن زمينه متفاوت خواهد بود.

هاي آبيـاري سـنتي و يـا    خصوصا در نواحي مركزي و شرقي مشخص است. همچنين، شبكه آن در سطح كشور،ناهمگون 
كنـد. در  د مـي هاي توزيع را نيـز تاييـ  از عدم تكافوي زيرساختآبي ناشي ، مسئله كمشهري هاي فرسوده انتقال آبشبكه

سـازي  آبي كه مديريت مشاركتي را پيادههاي استاني و ملي سازگاري با كمزمينه نهادي نيز، شفافيت در ساز و كار كميته
هـاي آتـي   نسـل  تواند ظرفيت نهادي الزم براي ارائه خدمات و حفاظت از منابع آب را بـراي نسـل حاضـر و   كنند، ميمي

بـرد و موفقيـت اهـداف    تـرين مسـائل در پـيش   دهد يكي از مهـم مرور تجارب كشورهاي مختلف، نشان مي تضمين كند.
. پيشـنهاد  گـذاري اسـت  آبي، چه در طرف عرضه و چه در طرف تقاضا، ايجاد يك بسـتر مناسـب سياسـت   سازگاري با كم

  ل يك نمايش داده شده است سازمان جهاني غذا و كشاورزي براي چنين بستري در شك
كند كـه مسـائل اجتمـاعي،    زيستي را ارائه ميهاي محيطعنوان زيربنا، سياستترين سطح و بهدر واقع اين بستر در كالن

زيسـتي همراسـتا   هاي كـالن محـيط  با سياست موارد الزمهاي بخشي در آن در نظر گرفته شده و در ها و سياستاولويت
زيستي، چارچوب نهادي و حقوقي مرتبط با آب تعريف شده هاي كالن محيطشده است. در سطح بعد و در بستر سياست

سـازي ايـن چـارچوب در    جهت پياده هاي الزم، اقدامات تشويقي و تنظيمات سازمانينامهتدوين آئين در پي آن،است كه 
ه است و نهايتا سازمان مسئول و مرتبط در چارچوب نهادي و حقوقي جانمايي شده و اقدامات فني چـه از  نظر گرفته شد

  . شودتعريف ميگذاري اقتصادي ريزي فني و سرمايهبرنامهطرف عرضه و چه از طرف تقاضا، با توجه به 
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عرضـه )تامین( شـامل افزایش دسترسـی به منابـع آب متعارف 
)آب سـطحی و زیرزمینی(، اسـتفاده مجدد از آب زهکشـی شده و 
پسـاب، انتقال بین حوضه ای، نمک زدایی و کنترل آلودگی اسـت 
و مدیریـت تقاضـا به عنـوان مجموعـه ای از اقدامـات بـرای کنترل 
تقاضای آب، افزایش کارآیی اقتصادی و تخصیص مجدد درون 
و بین بخشـی منابـع آب تعریـف می شـود. در ادامـه راهکارهـای 
ارائه شـده در طرف عرضه و تقاضا و همچنین راهکارهای خارج 

از حـوزه آب مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت.

 افزایش عرضه در بخش کشاورزی
بجـز افزایـش عرضـه منابـع آب هـای سـطحی و زیرزمینـی، 
اسـتفاده مجـدد از آب زهکشـی و پسـاب نیـز در تعریـف سـازمان 
از راهکارهـای افزایـش  جهانـی غـذا و کشـاورزی به عنـوان یکـی 
عرضه تعریف شـده اسـت. این سـازمان، توسـعه سـدهای جدید 
به منظور استفاده بیشتر از آب های سطحی را از منظر ماحظات 
اقتصادی، اجتماعی و محیط  زیستی و با توجه به وضعیت حال 
حاضر منابع آبی را در بسـیاری از حوضه های آبریز، قابل توصیه 
نمی دانـد. در ایـن گـزارش، راهکارهـای ذخیـره آب در مقیـاس 
مزرعـه و اتخـاذ انـواع روش هـای کشـاورزی کـه سـرعت روان آب 
را کاهـش داده و منجـر بـه افزایـش نفـوذ و ذخیـره آب در خـاک 
می شـود، به عنـوان روش هـای تقویـت منابـع محلـی مـورد تأکیـد 
قـرار گرفته اسـت. برداشـت از منابع آب هـای زیرزمینی نیز از نظر 
ایـن سـازمان قابـل توصیـه نیسـت چرا کـه انعطاف پذیـری منابع 
زیرزمینی در تأمین آب منجر به رشـد چشـمگیر مقیاس و شدت 
بهره بـرداری از ایـن منابـع شـده و در نتیجـه افـت تـراز سـفره های 
آب زیرزمینـی، آلودگـی آنهـا و نفـوذ آب هـای شـور بـه سـفره های 

زیرزمینـی را سـبب می شـود.
استفاده مجدد از آب زهکشی و استفاده از پساب در کشاورزی 
بـا اهـداف سـازگاری بـا کم آبـی همسـو اسـت. بـر اسـاس گـزارش 
سـازمان جهانـی غـذا و کشـاورزی در حـال حاضـر اسـتفاده مجدد 
در  بویـژه  بـزرگ،  آبیـاری  طرح هـای  بیشـتر  در  زهکشـی  آب  از 
سیستم های بزرگ مبتنی بر کشت برنج در آسیا، انجام می شود 
و بـا مطالعـه ویژگی هـای محلـی، این طرح قابل تعمیم به سـایر 
نقـاط جهـان خواهـد بـود. همچنیـن اسـتفاده مجـدد از فاضـاب 
شـهری )تخمیـن زده می شـود کـه در سراسـر جهـان حـدود 20 
میلیـون هکتـار از زمین های کشـاورزی با فاضاب آبیاری شـود( را 
می تـوان یکـی دیگر از راهکارهای مقابله با کم آبی در نظر گرفت. 
الزم به ذکر اسـت. بررسـی پتانسـیل فاضاب در استفاده مجدد و 
ترویـج بازیافـت ایمن فاضاب در کشـاورزی بویـژه در مناطق کم 

آب نیازمند بررسـی بیشـتر است.

مدیریت تقاضا در بخش کشاورزی
مدیریـت  در  گزینـه  سـه  کشـاورزی  و  غـذا  جهانـی  سـازمان 
تقاضـای آب در بخـش کشـاورزی ارائـه کـرده اسـت: 1- کاهـش 
در  بازنگـری   -3 و  آب8  بهـره وری  افزایـش   -2 آب،  تلفـات 

آب. تخصیـص 
اولیـن گزینـه، افزایش کارایی9 )راندمان( مصـرف آب از طریق 
کاهـش تلفـات در فراینـد تولیـد اسـت. بایـد در نظر داشـت، درک 
روشـنی از پتانسـیل واقعی کاهش تلفات، مسـتلزم آگاهی از نوع 
و حجـم تلفـات از محـل تولید تا نقطـه مصرف در مزرعه اسـت و 
تنها با در دسـت داشـتن چنین اطاعاتی اسـت که می توان برای 
کاهـش تلفـات و افزایـش کارایی به شـکلی مؤثر برنامه ریـزی کرد. 
گزینـه دوم افزایـش بهـره وری مصـرف آب در تولیـد محصـول10 

اسـت. ایـن پارامتـر بیانگـر تولیـد مقـدار محصـول در واحـد حجم 
آب مصرفـی اسـت. گزینـه سـوم، به صـورت تخصیـص آب بـه 
مصـارف بـا اهمیـت بیشـتر )به عنـوان مثـال انتقـال بـرای تأمیـن 
مصـارف شـرب( یـا محـدود کـردن سـطح اراضـی آبـی بـه کشـت 
محصوالتـی بـا ارزش اقتصـادی باالتـر و نیـاز آبـی کمتـر )کاهـش 

تبخیـر و تعـرق( تعریـف می شـود.
بـرای  راه  مهم تریـن  بهـره وری،  افزایـش  مـوارد،  بیشـتر  در 
مدیریـت تقاضـای آب در بخـش کشـاورزی و افزایـش عملکـرد 
افزایـش  راهـکار  )تولیـد در واحـد سـطح( مهم تریـن  محصـول 
بهـره وری مصـرف آب اسـت. سـازمان جهانـی غـذا و کشـاورزی، 
افزایـش عملکـرد ناشـی از ترکیب کنتـرل بهتر منابع آبـی، بهبود 
مدیریـت زمیـن و شـیوه های زراعـی شـامل انتخـاب ژنتیکـی بـذر، 
بهبـود مدیریـت بـاروری خـاک و حفاظـت از گیـاه را امکان پذیـر 
به عنـوان  بیوتکنولوژیکـی  اقدامـات  و  نباتـات  اصـاح  می دانـد. 
یکـی از مهم تریـن راهکارهـای افزایـش عملکـرد شـمرده شـده 
اسـت کـه می تواند موجب افزایش کیفیت بخش قابل برداشـت 
زیسـت توده و در نتیجه سـازگاری با کم آبی شـود. در واقع افزایش 
افزایـش  باعـث  زیسـت توده  برداشـت  قابـل  بخـش  کیفیـت 
مقاومت در برابر آفات و بیماری ها، کاهش تبخیر خاک از طریق 
رشـد زودرس بـرای پوشـش سـریع زمیـن و کاهـش حساسـیت به 
خشکسـالی اسـت. بنابرایـن مدیریـت تقاضـا از طریـق تمرکـز بـر 
بهـره وری آب بـه جـای تمرکز بر کارایی اسـتفاده از آب یک راهکار 

مهـم و مؤثـر اسـت.
افزایـش عملکرد محصول نباید متضمـن افزایش عرضه در 
تأمین آب مصرفی باشـد. به عبارتی، از نظر سـازمان جهانی غذا 
و کشـاورزی، افزایـش عملکـرد، از طریـق اقدامـات زراعـی باعـث 
حداکثرسـازی آب مـورد نیـاز در تعـرق محصـول و حداقل سـازی 
آب تبخیـر شـونده از خـاک شـده و از این طریق بهـره وری مصرف 
آب را افزایـش خواهـد داد. از آنجـا کـه تنهـا بخـش کمـی از آب 
اضافـی کـه در اختیـار محصـول قـرار می گیـرد، جـذب می شـود 
)کـه معمـوالً کمتـر از یـک درصـد از آب مـورد نیاز گیاهان اسـت(، 
بنابرایـن، هرگونـه افزایـش عملکـرد بـه طـور مسـتقیم بـه بهبـود 

بهـره وری آب مصرفـی محصـوالت تبدیـل می شـود.
نکتـه پراهمیـت دیگـری کـه در گـزارش سـازمان جهانـی غـذا 
عملکـرد  بازتعریـف  اسـت،  شـده  پرداختـه  آن  بـه  کشـاورزی  و 
محصوالت اسـت. به این معنی که پیشـنهاد شده است، عملکرد 
محصوالت به صورت تولید ارزش افزوده و نه حجم تولید در نظر 
گرفته شـود، پیش بینی می شـود در این صورت، ترجیح کشـاورزان 
و در نهایت بازتخصیص آب به سمت محصوالتی با ارزش باالتر 
حرکـت کنـد. اگرچه بـرای این تغییرات، ماحظاتی از قبیل تغییر 
در روش مدیریت و فناوری مربوط به آبیاری جهت کنترل بیشـتر 
تأمیـن آب بـرای کشـاورزان، دسترسـی بـه نهاده هـا )از جملـه بذر، 
کـود و اعتبـار( و همچنیـن دانـش و فناوری و شـرایط مناسـب برای 

فعالیـت در شـرایط بسـیار رقابتی بـازار نیز مطرح اسـت.
تقاضـا،  مدیریـت  زمینـه  در  فنـی  اقدامـات  تمامـی  کنـار  در 
و  نگرش هـا  نقش هـا،  درک  کشـاورزی،  و  غـذا  جهانـی  سـازمان 
راهبرد هـای ذینفعـان مختلـف، از جملـه نهادهـای مربوطـه را از 
جنبه هـای اصلـی اسـتراتژی های مدیریـت تقاضـا برمی شـمرد. 
از آنجـا کـه بیشـترین مصـرف آب توسـط کشـاورزان  به عبارتـی 
انجـام می شـود، رفتـار و ظرفیـت سـازگاری جامعـه کشـاورزان در 
مدیریـت تقاضـا تعیین کننـده خواهـد بـود. بـر اسـاس آنچـه ایـن 
سـازمان در نتایـج مطالعـات خود عنوان کرده اسـت، راهبرد های 
عملیاتـی  زمانـی  تنهـا  آب  مصـرف  در  کشـاورزان  صرفه جویـی 
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می شـود کـه دسترسـی بـه آب به عامـل محدود کننـده اصلی آنها 
تبدیل شـود. این تجربیات نشـان می دهد سیاست های مبتنی بر 
سیسـتم های تعرفـه آب بـا هـدف کاهش تقاضـای آب کشـاورزی 
بسـیار  شـرایط  امـا  اسـت،  بـوده  موفقیت آمیـز  مـوارد  برخـی  در 
محدود کننـده ای را می طلبـد و اجـرای آنهـا اغلـب دشـوار اسـت. 
برای رویکردهای مبتنی بر سـهمیه بندی آب و حقوق اسـتفاده از 
آب )یـا برداشـت آب( در بیشـتر مـوارد احتمـال موفقیـت باالتری 

ذکـر شـده اسـت.

 راهکارهای خارج از حوزه آب
پاسـخ بخـش کشـاورزی بـه مسـأله کم آبـی، تـا حـدی خـارج از 
حوزه آب است. بنابراین، شناخت اقدامات دیگری که می توانند 
بـه مدیریـت تقاضـای آب کمـک کننـد، در سـازمان جهانـی غـذا 
و کشـاورزی مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت: 1- کاهـش تلفـات در 
زنجیـره ارزش پـس از برداشـت، 2- کاهـش تقاضـا بـرای تولیـد 
محصـوالت تحت کشـت آبـی از طریق جایگزینی بـا واردات و 3- 

کاهـش سـرانه تقاضـای آب.
از مهم ترین راهکارهای ارائه شـده در گزارش سـازمان جهانی 
غـذا و کشـاورزی، اشـاره بـه اقداماتـی اسـت کـه به شـکل مسـتقیم 
بـا آب در ارتبـاط نیسـتند امـا توجـه به آنهـا می توانـد صرفه جویی 
قابـل توجهـی در مصـرف آب ایجـاد کنـد و عملیاتی کـردن آن در 
گرو فرهنگ سـازی مناسـب و مسـتمر در جوامع اسـت. بر اسـاس 
ایـن گـزارش، تلفات در تمـام طول زنجیره غذایـی اتفاق می افتد 
و در کشـورهای توسـعه یافته میزان آن تا 50 درصد تولید تخمین 
زده شـده اسـت. بدیهـی اسـت کاهـش چنیـن حجمی تأثیـر قابل 

توجـه ای در کاهـش مصـرف آب خواهد داشـت.
ایـن  بـه  اسـت،  اشـاره دیگـر، تجـارت کشـاورزی  گزینـه مـورد 
معنـا کـه جایگزینی گزینه هایی نظیـر واردات محصـوالت غذایی 
و یـا افزایـش تولیدات کشـت دیم )در مناطق مناسـب کشـورهای 
دیگـر( منجـر بـه کاهش تقاضـای آب در تولید محصوالت کشـت 
آبـی شـود. مسـأله تجـارت بویـژه در کشـورهایی کـه کمبـود آب، 
ظرفیت بخش کشاورزی را برای تأمین تمام نیازهای محصوالت 
کشـاورزی محـدود می کنـد، مـورد توجـه اسـت. بـر اسـاس نظـر 
سـازمان جهانـی غـذا و کشـاورزی، در یک جهان منطقـی، ایمن و 
همبسـته، می تـوان بـا رشـد محصـوالت در مناطقـی کـه آب و هـوا 
امـکان بهـره وری بـاالی آب را بـا هزینـه کمتـری فراهـم می کنـد و 
تجـارت آنهـا بـه مکان هایـی بـا بهـره وری پایین تـر آب، بـا مسـأله 
کم آبـی سـازگار شـد. مفهـوم »آب مجـازی« در دهه 1990 توسـعه 
یافـت و اگرچـه تاکنـون به نـدرت بـه مسـأله تجـارت آب مجـازی 
پرداخته شده است، اما در حال حاضر برای بسیاری از کشورهای 
انتظـار  و  اسـت  مطـرح  واقعـی  راهـکار  یـک  به صـورت  آب  کـم 

مـی رود در آینـده کاربـرد آن گسـترش یابـد.
راهکار دیگری که خارج از حوزه آب بوده و می تواند به کاهش 
الگـوی مصـرف  ایجـاد هرگونـه تغییـر در  مصـرف کمـک کنـد، 
محصـوالت  به سـمت  را  غذایـی  رژیم هـای  کـه  اسـت  جوامـع 
افزایـش  و  گوشـت  مصـرف  افزایـش  دهـد.  سـوق  کم آب برتـر 
مصـرف محصـوالت لبنـی )بـا تأثیـر کمتـر نسـبت بـه گوشـت( به 
افزایـش مصـرف آب منجـر می شـود. بنابرایـن تمایـل جوامـع به 
اصـاح رژیم هـای غذایـی خود باعث کاهش سـرانه تقاضـای آب 

خواهـد شـد.
و  ملـی  غذایـی  امنیـت  نظـر  از  گزینه هـا  ایـن  این حـال،  بـا   
اسـتراتژی های سـازگاری بـا کم آبـی، پیامدهایـی دارد. به منظـور 
هدایـت تصمیم گیرنـدگان، ایـن گزینه هـا بایـد از نظـر اثربخشـی، 

هزینـه و امکان سـنجی فنـی، اجتماعـی و محیط زیسـتی ارزیابـی 
شـده و بعـد سیاسـی انتخـاب آنهـا نیز بـا دقت بایـد مورد بررسـی 

قـرار گیـرد.
درمجمـوع، تعییـن دامنـه اثـر مناسـب گزینه هـا بـه شـرایط 
محلـی بسـتگی دارد و بعید اسـت که یـک گزینه به عنـوان راه حل 
»بهینه« تعیین شـود. بنابراین، پیشـنهاد می شـود به جای تاش 
از  تلفیقـی  کم آبـی،  بـرای  مشـخص   راه حـل  یـک  تجویـز  بـرای 
گزینه هـای سیاسـتگذاری و اسـتراتژی های مرتبـط در نظـر گرفتـه 
شـود. شـکل دو، به صـورت شـماتیک تمرکـز نسـبی بـر گزینه های 
مختلف بخش کشـاورزی برای سـازگاری با کم آبی در طول زمان 

را نمایـش داده اسـت.
پـس از درنظرگرفتـن تمامـی راهکارهـا و انتخـاب گزینه هـای 
مناسب سازگاری، باید در نظر داشت که الزم است برنامه ریزی و 
سیستم های مدیریتی انعطاف پذیر، سازگار و مبتنی بر یادگیری 
مـداوم اجتماعـی و نهادی باشـند. همیشـه ایـن خطر وجـود دارد 
کـه راهبرد هـای سـازگاری توسـط عوامـل خارجی ماننـد تغییرات 
تغییـر  و  جهانـی  اقتصـادی  و  مالـی  شـوک های  هوایـی،  و  آب 
توافقنامه های همکاری بین المللی، شرایط و امکان اجرا نداشته 
باشـند. سـازمان جهانی غذا و کشـاورزی، سناریو سـازی را به عنوان 
ابزارهـای  از  یکـی  و  اسـتراتژی  توسـعه  از  جدایی ناپذیـر  بخشـی 
شناسـایی و کاهش این خطرات و اطمینان از پاسـخ  دهی قوی به 

عـدم اطمینـان از شـرایط آینده برشـمرده اسـت.

 طرح ملی آب استرالیا
اصاحـات در زمینـه مدیریـت منابـع آب در اسـترالیا در سـال 
1994 آغاز شـد و در سـال 2004 شـورای ایاالت اسـترالیا طرح ملی 
آب را مـورد بازنگـری قـرار داد. اصـول دسـتورالعمِل اصاحـات، 
تهیـه چارچوبـی مؤثـر بـرای مقابلـه بـا کم آبـی و مکانیـزم موفقی 
بـرای سـازگاری جوامـع روسـتایی بـا شـرایط خشـک و کـم آب در 
دوره هـای آتـی اسـت. ایـن دسـتورالعمل دربرگیرنـده محور هـای 

مشـخصی بـه شـرح زیر اسـت:
  تعیین میزان منابع و مصارف آب

   تعییـن میـزان مصـرف بـه نحـوی کـه امنیـت رودخانه هـا و 
آب هـای زیرزمینـی بـه خطـر نیفتد

  احیـای سیسـتم هایی کـه بیـش از ظرفیـت از آنهـا برداشـت 
شـده است

  شفافیت حقابه کاربران
  اجازه معامله حقابه به کاربران

اصلـی  منابـع  از  بـرای محافظـت  آب  برنامه ریـزی مؤثـر    
یسـتی محیط ز

  قیمت گـذاری بهینه برای تشـویق جهت افزایـش بهره وری 
در اسـتفاده از آب

اسـترالیا،  آب  ملـی  طـرح  اهـداف  پیاده سـازی  راسـتای  در 
کمیسـیون ملی آب و صندوق آب نیز در این کشـور تأسـیس شده 

اسـت.
کمیسـیون ملـی آب11 به عنـوان یـک نهـاد مسـتقل، بـا هـدف 
حمایـت از اجـرای طـرح ملـی آب ایجـاد شـده و از جملـه وظایف 
آن گزارش دهـی  در مـورد چگونگـی انجـام تعهـدات تحـت ایـن 
طـرح و مشـاوره بـه دولـت اسـترالیا در مـورد چگونگـی تخصیـص 
بودجـه از صنـدوق آب اسـت. صنـدوق آب یـک صنـدوق 200 
آب«  ملـی  اسـتانداردهای  »افزایـش  وظیفـه  بـا  دالری  میلیـون 
از طریـق سـرمایه گذاری در بخـش داده هـا و اطاعـات و بهبـود 

مدیریـت در ایـن زمینـه اسـت.
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کشـور  ایـن  در  آب  ملـی  کمیسـیون  اقدامـات  اولیـن  از  یکـی 
شناسـایی حوزه هایـی اسـت که جهت سـازگاری با کم آبـی، نیاز به 

توجـه بیشـتر دارنـد:
 جلوگیری از برداشت بیش از حد

  ادغام بهتر مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی
 بهبـود حسـابداری و اندازه گیـری منابـع آب بـرای اطمینـان 
و  برنامه هـا  در  تعیین شـده  شـرایط  بـا  مطابـق  آب  اینکـه  از 
بـر اسـاس حقابه هـا، اسـتخراج ، هدایـت ، ذخیـره ، معاملـه و 

می شـود. اسـتفاده 
مـاری- حوضـه  در  داده  ثبـت  سیسـتم  سـازگاری  افزایـش    
دارلینگ12 جنوبی برای پشتیبانی بموقع و کم هزینه از معامات 

تجـارت آب در مرزهـای منطقـه آبیـاری و مرزهـای ایالتـی
و  برنامه ریـزی  بازیابـی هزینه هـای  بـرای  ترتیباتـی  ایجـاد    

آب مدیریـت 
باتوجـه بـه اینکـه جلوگیری از برداشـت بیـش  از حد در دسـتور 
مصـارف  بخـش  دو  در  اسـت،  بـوده  آب  ملـی  کمیسـیون  کار 
شـرب، کشـاورزی آبـی و نیـز چالش هـای موجـود محیط زیسـتی، 

راهکارهایـی جهـت سـازگاری بـا کم آبـی ارائـه کـرده اسـت.
بـا توجـه بـه عـدم قطعیت هـای موجـود در تأمیـن منابـع آبی 
کشـور اسـترالیا در آینـده، جهـت مواجهـه بـا کم آبـی در شـهرهای 
بـزرگ ایـن کشـور، راه حل هایـی نظیـر کاهـش سـرانه مصـرف از 
400 لیتـر در هـر نفـر در روز تـا 140 لیتـر در روز، خریـد آب از بخـش 
باالدسـت حوضـه، سـاخت مخـازن جدیـد )سـدها(،  کشـاورزی 
نمک زدایـی، بازچرخانـی آب، اسـتفاده از آب هـای زیرزمینـی و 

ذخیـره آب از بارندگـی در شـهرها پیشـنهاد شـده اسـت.
در بخـش کشـاورزی، کاهـش کشـت های دائمـی و تأکیـد بـر 
محصـوالت زراعـی سـاالنه مـورد توجـه کمیسـیون ملـی اسـترالیا 
بـوده اسـت. بـر ایـن اسـاس، کشـاورزان ایـن کشـور بایـد بـا حجمی 
معـادل نیمـی از مصارفـی کـه در قـرن گذشـته داشـته اند، سـازگار 

شـوند. جهت سـازگار شـدن با این کمبود چشـمگیر، راهکارهایی 
نظیـر ترکیـب زراعـت یک سـاله و چندسـاله کـه نسـبت بـه میـزان 
آب در دسـترس سـاالنه منعطف باشـد، پیشـنهاد شـده اسـت که 
همزمـان راندمـان آبیـاری را نیـز افزایـش خواهـد داد. از طرفـی 
پیش بینـی می شـود رونـد افزایـش ارزش آب باعـث ایجـاد یـک 
و  شـده  آب  مصـرف  بهـره وری  بهبـود  جهـت  در  مفیـد  فشـار 
راه حل هـای محلـی نیـز توسـعه یابنـد. دولـت اسـترالیا حـدود 3 
میلیـارد دالر بـرای خریـد حقابـه و نزدیـک به 6 میلیـارد دالر برای 
نوسازی سیستم های آبیاری اختصاص داده است. اما نکته قابل 
توجه این اسـت که طرح ملی آب اسـترالیا تأکید می کند، ورود به 
بازار و خرید آب قبل از توسـعه زیرسـاخت ها باید مورد توجه قرار 
گیرد، در غیر این صورت محتمل اسـت که تأسیسـات پرهزینه ای 
نظیر کانال ها و لوله ها در مناطقی سـرمایه گذاری شـود که اراضی 

زیرکشـت آبـی در آنهـا رو بـه کاهـش اسـت.
از جملـه چالش هـای دانشـمندان حـوزه آب و محیط زیسـت 
و مدیـران رودخانـه در اسـترالیا، تعییـن حـد پایـداری منابـع آب و 
محیط زیسـت اسـت؛ حـد پایـداری بایـد بـا توجـه بـه تضـاد منافع 
موجـود بیـن مصرف کننـدگان از طریق قانـون و در زمـان بارندگی 
محـدود و زمانـی کـه رقابـت بیـن ذینفعـان شـدید اسـت روشـن 
شـود. از آنجـا کـه رابطـه بیـن آسـیب پذیری و سـامت رودخانـه، 
غالبـاً خطـی نبـوده و بـه شـکل تابـع پله ای اسـت )به ایـن معنا که 
تغییـرات ابتـدا به صـورت تدریجـی نمایـان شـده و بـا رسـیدن بـه 
برخی آستانه ها می تواند به شکل ناگهانی تغییر کرده و برگشت 
آن دشـوار یـا غیرممکـن شـود(، بنابرایـن حفـظ و ارتقـای آسـتانه 
تـاب آوری و پایـداری اکوسیسـتم های طبیعـی بایـد بـرای شـرایط 
بحرانـی - و نـه شـرایط میانگین سیسـتم- انجام شـود. به عبارتی 
معیـار برنامه ریـزی بـرای محیط زیسـت وابسـته بـه آب، حفـظ یـا 
اسـتقرار مجدد انعطاف پذیری این سیسـتم ها برای کنار آمدن با 
نوسانات آب و هوایی و سایر تنش ها از جمله برداشت آب است.

 هـدايت  منظـور به ، پيامدهايي دارد.آبيهاي سازگاري با كماستراتژي از نظر امنيت غذايي ملي و هااين گزينه حال،با اين 
شـده و   ارزيابي زيستيمحيط و اجتماعي فني، سنجيامكان و هزينه اثربخشي، نظر از بايد هاگزينه اين، گيرندگانتصميم

  قرار گيرد.  بررسيبايد مورد  دقت با نيز هاآن انتخاب سياسي بعد
 حـل راه عنـوان  بـه  گزينـه  يك كه است بعيد و دارد بستگي محلي شرايط به هاگزينه مناسباثر  دامنهتعيين درمجموع، 

ـ كـم  براي مشخص حلراهيك  تجويز براي تالش جاي به شودمي پيشنهاد. بنابراين، شود تعيين "بهينه" تلفيقـي از   ،يآب
شـماتيك تمركـز نسـبي بـر     صـورت  بـه  ،هاي مرتبط در نظر گرفته شـود. شـكل دو  گذاري و استراتژيهاي سياستگزينه
  را نمايش داده است. آبي در طول زمانهاي مختلف بخش كشاورزي براي سازگاري با كمگزينه

 
سازمان جهاني غذا و (منبع:  زماندر طول  بخش كشاورزيدر  آبيسازگاري با كمهاي مختلف نمايش شماتيك تمركز نسبي بر گزينه -2شكل 

  )2012كشاورزي، 
  

 و ريزيبرنامهالزم است بايد در نظر داشت كه  هاي مناسب سازگاري،و انتخاب گزينه پس از درنظرگرفتن تمامي راهكارها
 وجـود  خطر اين هميشه. باشند نهادي و اجتماعي مداوم يادگيري بر مبتني و سازگار پذير، انعطاف مديريتيهاي سيستم

 و جهـاني  اقتصـادي  و مـالي هـاي  شـوك  هوايي، و آب تغييرات مانند خارجي عوامل توسط سازگاريهاي راهبرد كه دارد
 سازيسناريو، سازمان جهاني غذا و كشاورزي. شرايط و امكان اجرا نداشته باشند المللي،بين همكاريهاي نامهتوافقتغيير 

 اطمينـان از  و خطـرات  ايـن  كـاهش  و شناسـايي  ابزارهـاي  از يكـي  و استراتژي توسعه از ناپذيرجدايي بخشي عنوانبه را
 برشمرده است. آينده شرايط از اطمينان عدم به قوي دهيپاسخ

 شکل 2- نمایش شماتیک تمرکز نسبی بر گزینه های مختلف سازگاری با کم آبی در بخش کشاورزی در طول زمان
 )منبع: سازمان جهانی غذا و کشاورزی، 2012(
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نیـاز بـه ارتقای سـامت رودخانه ها و سیسـتم های تاالبی یکی 
از اصـول اصلـی اصاحـات ملی آب اسـت، بنابراین، داشـتن یک 
دوره ای  اندازه گیـری  بـرای  ملـی  سـطح  در  قبـول  قابـل  رویکـرد 
امـکان  شـدن  فراهـم  جهـت  تاالب هـا  و  رودخانه هـا  سـامت 
پیگیـری پیشـرفت و مدیریـت تطبیقی مهم اسـت. در این راسـتا، 
کمیسـیون ملـی آب تدویـن چارچوبی بـرای اندازه گیری سـامت 
رودخانـه و تـاالب را بـا همـکاری حوزه هـای قضایـی صـورت داده 
اسـت کـه بناسـت بـا جمـع آوری، تجزیـه و تحلیـل و گزارش دهـی 
سـامت  اندازه گیـری  بـرای  توافـق  مـورد  ملـی  رویکـرد  مـداوم، 
تأسـیس  از  مجموعـه ای  بنابرایـن،  نمایـد.  فراهـم  را  رودخانـه 
نهادهـای مسـتقل اجرایـی و مالـی، ارائـه راهکارهای فنـی و ایجاد 
سیسـتم نظـارت و پایـش بـر اکوسیسـتم های طبیعـی، راهـکاری 
اسـت که کشـور اسـترالیا در زمینه سـازگاری با کم آبی در پی گرفته 
اسـت. همچنین ایده ایجاد بازار آب، از جمله اقداماتی اسـت که 
از طریق آن ذینفعان را در امر سـازگاری با کم آبی مشـارکت داده 

و بخشـی از تأثیرگـذاری را بـه آنـان محـول می کنـد.

سند راهبردی سازمان عمران امریکا )تغییر اقلیم و زیرساخت های آبی(
سـازمان عمـران امریـکا در سـال 1902 )حـدود 115 سـال پیـش( 
ایجـاد شـده و به عنـوان یکـی از سـازمان های زیرمجموعـه وزارت 
کشور امریکا فعالیت می کند. مدیریت 337 مخزن و بهره برداری 
از آن، ایـن سـازمان را تبدیـل بـه بزرگتریـن تأمین کننده و فروشـنده 
آب در سـطح ایـن کشـور کـرده اسـت کـه تأمیـن آب کشـاورزی پنـج 
ایالـت غربـی را شـامل می شـود. عاوه برایـن، ایـن سـازمان دومیـن 
 58 از  بهره بـرداری  مدیریـت  و  بـوده  کشـور  برقابـی  تولیدکننـده 
نیروگاه برقابی با تولید سـاالنه بیش از 40 میلیارد کیلووات سـاعت 
بـرق را برعهـده داشـته و حفاظـت از گونه هـای در معـرض خطـر و 
محیط زیسـت و کاهـش خطـرات سـیاب از جملـه مأموریت هـای 
این سـازمان می باشـد. در بیانیه مأموریت این سازمان آمده است: 
»مأموریـت سـازمان عمـران امریـکا مدیریـت، توسـعه و حفاظـت 
از آب و منابـع مرتبـط بـا آن در یـک چارچـوب زیسـت محیطی و 
اقتصـادی پایـدار بـا لحاظ منافـع شـهروندان امریکایی می باشـد.«

بدیهـی اسـت تغییـرات الگوهـای آب و هوایـی بـر مأموریـت 
سـازمان عمـران امریـکا تأثیرگـذار اسـت. ایـن تغییـرات نیازمنـد 
عکس العمل مناسـِب سـازمان و اتخـاذ تمهیـدات الزم و اجرایی 
نمـودن آنهـا جهـت کاهـش اثـرات ناشـی از پدیـده تغییـر اقلیـم 
ایـن  بـه  پاسـخ  پـی  در  امریـکا  عمـران  سـازمان  واقـع  در  اسـت. 
پرسـش سـخت و پیچیـده اسـت کـه: »بهترین شـیوه بهره بـرداری 
از زیرسـاخت های موجـود بـرای تأمیـن نیازهـای در حـال رشـد 
می بایـد  شـکلی  چـه  بـه  همچنیـن  اسـت؟  چگونـه  بـرق  و  آب 
زیرسـاخت های موجـود را بـرای شـرایط آتـی ارتقـا داده و از آنهـا 

نمـود؟« حفاظـت 
جملـه  از  اقلیـم  تغییـر  بـا  سـازگاری  راهبـردی  سـند  تدویـن 
مهم تریـن اقدامـات سـازمان در خصـوص سـازگاری بـا شـرایط 
اقلیمی آتی اسـت. این سـند بر مبنای تحلیل وضعیت موجود و 
اقدامات صورت گرفته و به منظور شناسـایی فعالیت های جدید 
مرتبـط بـا سـازگاری بـا اقلیـم در محـدوده عملکـردی سـازمان، 
اقدامـات  مجموعـه  اهـداف،  از  یـک  هـر  بـرای  و  شـده  تدویـن 
ارائـه  و  اولویت بنـدی  تدویـن،  بلندمـدت  و  )فـوری(  کوتاه مـدت 
شـده اسـت. مبنای اهداف تعیین شـده در این سـند، برنامه ملی 
رئیس جمهوری در خصوص تغییر اقلیم است. اقدامات کلیدی  
که این برنامه در زمینه تغییرات اقلیمی به آن اشاره کرده است، 
از  حفاظـت  و  مدیریـت  برنامه ریـزی،  دانـش،  مسـتمر  توسـعه 

منابـع آب و افزایـش تاب آوری زیرسـاخت ها اسـت. عـاوه  براین، 
حفـظ پایـداری کشـاورزی، مدیریـت خشکسـالی، کسـب آمادگـی 
بـرای وقـوع سـیاب های آینـده، کاهـش ریسـک های مرتبـط بـا 
رئیس جمهـوری  سـند  در  نیـز  و...  طبیعـی  منابـع  آتش سـوزی 
مدنظـر قـرار گرفتـه اسـت. بـر اسـاس ایـن مبانـی و بـا توجـه بـه 
ماحظات پیش گفته، سازمان عمران امریکا اهداف اصلی سند 
راهبردی سـازگاری با تغییر اقلیم را به شـرح زیر برشـمرده است:

1-  افزایش انعطاف پذیری در مدیریت منابع آب
از  بهره بـرداری  در  انعطاف پذیـری  افزایـش  هـدف،  ایـن  در 
منابـع آب، حفاظـت از منابـع آب، افزایـش راندمـان و اسـتفاده 
مجـدد به منظـور حداکثرسـازی اسـتفاده بهینـه از منابـع آب در 

دسـترس و زیرسـاخت های آبـی موجـود مدنظـر اسـت.

2-   تقویت برنامه ریزی سازگاری با تغییر اقلیم
منظـور از ایـن هـدف، توسـعه توانمندی هـا، ابزارهـا و راهنمـا 
به منظـور لحـاظ نمـودن اطاعـات تغییـر اقلیـم در فرایندهـای 
توجـه  و  بهتـر  درک  باعـث  اقدامـات  ایـن  اسـت.  برنامه ریـزی 
بـه اثـرات تغییـر اقلیـم در تأمیـن و تولیـد بـرق، زیرسـاخت ها، 
اکوسیسـتم ها و زیسـتگاه های متأثـر از پروژه هـای سـازمان اسـت.

3-  بهبود تاب آوری زیرساخت ها
افزایـش  زیرسـاخت ها،  تـاب آوری  بهبـود  هـدف،  ایـن  در 
تواتـر  و  شـدت  افزایـش  مقابـل  در  ایمنـی  و  اطمینان پذیـری 
اعمـال  همچنیـن،  اسـت.  مدنظـر  خشکسـالی ها  و  سـیاب ها 
ماحظات مرتبط با تغییر اقلیم در ارزیابی ایمنی زیرسـاخت ها 
بهره بـرداری،  بـا  مرتبـط  اقدامـات  اولویت بنـدی  همچنیـن  و 
حفاظـت و نگهـداری از تأسیسـات موجـود بخـش دیگـری از ایـن 

می آیـد. به شـمار  هـدف 

4-   نشر و تسهیم اطالعات
منظـور از ایـن هـدف همـکاری و تعامـل با ذینفعـان به منظور 
پشـتیبانی از اقدامات سـازگاری دوجانبه از طریق تسـهیم داده ها 

و ابزارها اسـت.
براسـاس این اهداف، اقدامات اجرایی متناسـب تعریف شده 
اسـت و در هـر مجموعـه اقـدام، اولویت هـای اول کـه می توانـد 
باصرف زمان کمتر یا به شکل نمونه اولیه13 انجام شود، معرفی 
شده است. همچنین، نتایج و اهداف مورد انتظار از هر مجموعه 
اقدامات نیز مشـخص و ارائه شـده اسـت. جدول شماره یک، این 

مـوارد را به صـورت جمع بندی شـده نمایش داده اسـت.

سازگاری با تغییرات اقلیمی در برنامه توسعه ملل متحد
برنامـه توسـعه ملـل متحـد، در پـی توانمندسـازی کشـورهای 
کمترتوسـعه یافتـه در مواجهه با تغییـرات ناشـی از تغییر اقلیم، 
برنامه های سازگاری با تغییرات اقلیمی را در چندین کشور مورد 
بررسـی قـرار داده اسـت. بـا توجـه بـه وضعیـت توسـعه یافتگی 
ایـن کشـورها و وابسـتگی شـدید آنهـا بـه فعالیت هـای کشـاورزی، 
سـطح برنامه هـای ارائـه  شـده، بنیادی تـر بـوده و عمدتـاً مسـأله 
ظرفیت سـازی در نهادهـای حکومتـی و آگاه سـازی جوامـع را در 
برگرفتـه اسـت. در ایـن مجموعـه برنامـه، کشـورهای مختلـف بـا 
اقلیم هـای متنـوع و تهدیـدات مختلـف ناشـی از تغییـرات اقلیم 
اعـم از کم آبـی، سـیاب، خطـر بـاال آمـدن آب در نواحـی سـاحلی 
و... مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت کـه از میـان آنهـا برنامه هـای 

سازگاری با کم آبی؛ خرد تاریخی -اقلیمی برای بقا و ارتقا تابستان 961400



سـازگاری در سـه کشـور بوتـان، افغانسـتان و اتیوپـی کـه هـر سـه بـا 
خطر کم آبی روبه رو هسـتند، جهت بررسـی انتخاب شـده اسـت.

بوتان
 بوتـان کشـوری کوچـک و محصـور در خشـکی در هیمالیـای 
شـرقی اسـت که به دلیل اکوسیسـتم کوهستانی شـکننده، در برابر 
تأثیـرات تغییـرات اقلیمـی و حـوادث شـدید آب و هوایـی بسـیار 
آسـیب پذیر اسـت. ایـن کشـور از کمبـود مزمـن آب رنـج می بـرد و 
ظرفیت هـای اقتصـادی، فنـی و انسـانی و بنابرایـن ظرفیت هـای 
سـازگاری بـا نوسـانات آب و هوایـی نیـز در آن ضعیـف ارزیابـی 
می شـود. عمده فعالیت اقتصادی این کشـور در زمینه کشـاورزی 
اسـت و وابسـتگی اکثر جمعیـت به این فعالیـت )کشـاورزی، دام 
و جنگلـداری( اختصـاص یافتـه اسـت. با وجود ایـن، حتی فروش 
محصـوالت کشـاورزی نیـز به دلیـل دور بـودن از بازارهای جهانی، 
ضعـف بازاریابـی و تجاری سـازی در مقیـاس بـزرگ، چالش های 
مهمـی بـرای ایـن کشـور ایجـاد کـرده اسـت. بدیهی اسـت آسـیب 
ناشـی از دسترسـی ناکافـی بـه آب، تحت تأثیر تغییـرات اقلیمی، 
در جوامـع روسـتایی بوتـان تـا چـه انـدازه می توانـد برجسـته شـود.

عمده برنامه این کشور، صرفه جویی در مصرف آب به عنوان 
مکانیـزم سـازگاری از طریـق قیمت گـذاری مناسـب آب اسـت. 
برنامـه ایـن کشـور سـعی در انعـکاس هزینه واقعـی تولیـد آب، از 
جملـه هزینه هـای محیط زیسـتی داشـته اسـت. انتظـار مـی رود 

این سیاسـت، دسترسـی بهتـر به آب، بهبود کیفیـت آب و کاهش 
مصـارف بیـش از حـد را تأمیـن کنـد.

سایر محورهای این برنامه به شرح زیر است:

 1- تقویـت حاکمیـت آب، نهادهـا و سـازوکار تأمیـن مالـی در 
حمایـت از مدیریـت منابـع آب بـه منظـور سـازگاری بـا کم آبـی

یکی از بنیادی ترین نیازهای جامعه بوتان، تشـکیل یک نهاد 
مسـتقل بـرای تأمیـن آب بـا هـدف ایجاد دسترسـی بـه آب کافی، 
ایمـن، مقـرون بـه صرفه و پایدار برای مصارف شـرب و بهداشـت 
و ارائه خدمات آبیاری عنوان شـده اسـت. این نهاد که بناسـت به 
شـکل مشـارکتی فعالیـت کنـد، هزینه هـای خـود را در درازمـدت 
بـا اسـتفاده از تعرفه هـای خدمـات آب و بـرق و در کوتـاه مـدت بـا 
پشـتیبانی بودجـه دولـت تأمیـن خواهـد کـرد. وظیفـه ایـن نهـاد 
ایجاد ظرفیت در سـاختار سـازمانی، اطمینان از صاحیت منابع 
انسـانی، تهیه دسـتورالعمل های روشن، تدوین سـازوکار ارتباطی 
برنامه ریـزی،  بـرای  محلـی  دولت هـای  و  ذیصـاح  مقامـات  بـا 

هماهنگـی و مدیریـت خدمـات آب و بـرق اسـت.
 

2-ترمیـم حوضه هـای آسـیب دیده، مدیریـت پایـدار شـرایط 
اکوسیسـتم و حفاظـت و بهبـود شـرایط آن

حفـظ پایـداری اکوسیسـتم در ایـن کشـور از جملـه مهم تریـن 

جدول1- اهداف، اقدامات دارای اولویت و نتایج مورد انتظار در سند سازگاری با تغییر اقلیم اداره عمران امریکا

اهداف و نتایج نهاییاقدامات اجراییعنوان هدف

افزایش 
انعطاف پذیري 

در مدیریت 
منابع آب

اولویت اول: 
اجراي طرح هاي 
نمونه )پایلوت( 

بهره برداري از 
مخازن

- انجام پژوهش و ارائه نتایج در خصوص 
بهبود فناوري هاي مربوط به پوشش کانال ها 

و تصفیه آب
- اجراي اقدامات سازگاري از طریق پژوهانه 

)گرانت( مربوطه
- ادامه پشتیباني از پروژه هاي استفاده مجدد 

و بازچرخاني آب
- بهبود عملکرد تولید نیروگاه هاي برقابي

-حفاظت از منابع آبي، افزایش راندمان 
مصرف آب و ایجاد منابع جدید آبي براي 

افزایش انعطاف پذیري در تامین آب
- شناسایي فرصت ها براي سازگاري 

در بهره برداري به منظور بهبود شرایط 
انعطاف پذیري 

- افزایش راندمان تولید انرژي برقابي براي 
بهینه سازي تولید برق و افزایش تولید انرژي 

تجدیدپذیر

تقویت 
برنامه ریزي 
سازگاري با 

تغییر اقلیم

اولویت اول: تقویت 
مطالعات حوضه اي 
و ارزیابي هاي ریسك 

تغییرات اقلیمی 

- پژوهش براي شناخت بهتر اثرات تغییر 
اقلیم در رخداد هاي حدي و اکوسیستم

- برنامه هاي پاسخ خشکسالي
- توسعه برنامه ریزي هاي مرتبط و موردنیاز

-آموزش مباحث مرتبط با تغییر اقلیم

- اعمال ماحظات و اطاعات 
مربوط به تغییر اقلیم در سیاست ها و 

دستورالعمل هاي برنامه ریزي
- تقویت و ارتقاء تاش هاي سازگاري با تغییر 
اقلیم در حوزه هاي کاري اداره عمران امریکا 

به ویژه در زمینه تولید و تامین آب و برق و 
حفاظت از اکوسیستم 

- توسعه راهبردهاي سازگاري با تغییر اقلیم 

بهبود 
تاب آوري 

زیرساخت ها

اولویت اول: اجراي 
طرح هاي نمونه 

ارزیابي ایمني سدها 
ناشي از تغییر اقلیم 

- افزایش سطح همکاري ها در حوضه هاي 
غربي

جایگزیني زیرساخت هاي تاب آور در مقابل 
تغییر اقلیم، تعمیر و به روزرساني

- تضمین دوره عمر بهره برداري از 
زیرساخت ها و پشتیباني از سرمایه گذاري هاي 

مرتبط با زیرساخت هاي تاب آور 

نشر و تسهیم 
اطاعات

اولویت اول: بهبود 
دسترسي به اطاعات 

آب و برقابي

- ایجاد هماهنگي در فعالیت هاي سازگاري 
با تغییر اقلیم با سازمان هاي همکار و 

ذینفعان

- تقویت و حمایت همکاران سازمان در 
حوزه سازگاري با تغییر اقلیم 
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مسـائل مدنظـر در برنامـه بـوده اسـت. اقدامـات توسـعه پوشـش 
گیاهـی بـه منظـور افزایـش نفـوذ، کاهـش روانـاب و دبی هـای اوج 
جریـان، تثبیـت اراضـی و همچنیـن کمـک بـه بـاروری خـاک در 
بیـش از 37 هـزار هکتـار از اراضـی جنگلـی، شـرایط اکوسیسـتم را 
بهبـود خواهـد داد. همچنیـن رسـیدگی به وضعیت 147 چشـمه 
بـرای بهبـود دسترسـی و کیفیـت آب، در ایـن اقدامـات گنجانـده 
شـده اسـت. بخـش خصوصـی نیـز بـا ارائـه برخـی راه حل هـای 
فعالیت هـای  راسـتای  در  و  طبیعـی  اکوسیسـتم  بـر  مبتنـی 
گردشـگری، نظیر صید و رهاسـازی ماهیگیـری، ورزش هـای آبی، 
جهانگردی و غیره در فعالیت های آبخیزداری مشـارکت خواهد 
کـرد تـا در عیـن حـال، بـه پایـداری شـرایط اکوسیسـتم کمـک کند.

 
3- افزایـش ظرفیـت جهـت مشـارکت بخـش خصوصـی و 
اسـتقرار فناوری برای تهیه زیرسـاخت های آب در مواجهه با پدیده 

کم آبـی و کاهـش کیفیـت ناشـی از آن
ایـن محـور شـامل رفـع موانـع فنـی متنوعـی نظیـر ذخیـره و 
توزیع ناکارآمد و ناکافی آب سـطحی، شکسـتگی و نشـتی خطوط 
از خطـوط  بهره بـرداری غیرقانونـی  و سـرریز مخـازن،  لولـه آب 
آب و خرابـی پمپ هـا و خاموشـی بـرق در طـول تابسـتان، عـدم 
تصفیه آب در سـطح اسـتاندارد و عدم تضمین کیفیت می شود. 
عاوه بـر رفـع مشـکات فنـی، اسـتفاده از منابـع آب زیرزمینـی و 
آب بـاران بـا افزایـش انعطاف پذیـری منابـع در بخـش شـرب و 
بهداشـت، دسترسـی خانوارها را مطابق با استانداردهای کیفیت 
آب آشـامیدنی، افزایـش خواهـد داد. انجـام ایـن اقدامـات نیـاز به 
مشـارکت بخـش خصوصـی دارد و بنابرایـن یکـی دیگـر از اهداف 
بخـش  مشـارکت  تسـهیل  جهـت  ظرفیت سـازی  محـور  ایـن 

خصوصـی اسـت.

4- تقویت ساز و کار آگاهی و اشتراک دانش تولید شده
محدودیت هـای  متحـد،  ملـل  توسـعه  برنامـه  اسـاس  بـر 
آگاهـی عمومـی در مـورد تأثیـرات نوسـانات اقلیمـی بـر منابـع 
آب و شـیوه های مدیریـت آب و آبخیـزداری، نگران کننـده اسـت. 
و  اطاعـات  جمـع آوری  اسـت  الزم  مانـع،  ایـن  بـر  غلبـه  بـرای 
اسـتفاده  بـه اشـتراک گذاری دانـش و شـیوه ها و راهـکاری قابـل 
بـرای جوامـع محلـی، انجـام گیـرد. اسـتفاده از رسـانه های ملـی و 
شـبکه های اجتماعـی و تهیه مفاهیم سـاده، همه فهم و عمومی 

در ایـن مسـیر مـورد نظـر اسـت.
افغانستان

زندگـی  روسـتایی  مناطـق  در  افغان هـا  درصـد   71 حـدود 
درآمـد  بیشـترین  جمعیـت  ایـن  درصـد   90 تقریبـاً  و  می کننـد 
خانوارشان را از فعالیت های مربوط به کشاورزی تأمین می کنند. 
دسترسـی بـه منابـع آب بـا توجـه بـه تقاضـای روزافـزون ناشـی از 
رشـد جمعیـت سـریع، یکـی از چالش هـای پیـش روی ایـن کشـور 
اسـت. خشکسـالی های مکـرر و طوالنی مدت، بارش نامنظـم )از 
جملـه بـارش بـرف و بـاران( و دمای ناسـازگار مسـتقیماً بر زندگی 
و معیشـت خانوارهـا و بویـژه خانواده های فقیرتر تأثیـر می گذارد.
سـازگاری بـا کم آبـی در ایـن کشـور، یـک رویکـرد چند وجهـی را 
دربرمی گیـرد کـه بـه مدیریـت و احیـای پایـدار زمیـن می پـردازد و 
در عیـن حـال ظرفیت های دولت و جوامع را برای پاسـخگویی به 
تغییـرات آب و هـوا تقویت می کند. بر اسـاس اعـام برنامه اقدام 
ملی سـازگاری افغانسـتان، وخیم تر شدن شـرایط آب و هوایی در 
افغانسـتان، تأثیر منفی بر توسـعه اقتصادی - اجتماعی خواهد 
داشـت، بـه نحـوی کـه کم آبـی منجـر بـه وارد شـدن خسـارت بـه 

کشـاورزان از طریـق کاهـش عملکـرد محصـول و همچنیـن ضـرر 
دامـداران به جهـت مـرگ دام هـا ناشـی از تأمیـن ناکافـی آب و 
علوفه موردنیاز می شـود. مسـائل و مشـکات عمده ای که برنامه 
سـازگاری بـا کم آبـی در ایـن کشـور بـه آن پرداختـه اسـت بـه شـرح 

زیر اسـت:
 برنامه هـا و اقدامـات موجـود توسـعه در سـطح جامعـه، بـه 
انـدازه کافـی تأثیـرات کم آبـی بـر نیازهـای معیشـتی فعلـی و 

آینـده را در نظـر نمی گیـرد.
زیرسـاخت های آب   دانـش محـدودی در زمینـه طراحـی 

سـازگار بـا کم آبـی وجـود دارد )مانـع ظرفیـت فنـی(.
مـورد  در  اطاعـات  از  اسـتفاده  و  دسترسـی  محدودیـت   
گزینه هـای سـازگاری بـرای عمـوم مردم و متخصصیـن وجود 

دارد )مانـع اطاعـات و هماهنگـی(.
 ظرفیـت محـدود در داده های جغرافیایی و نقشـه برداری از 
مدیریـت مناسـب اکوسیسـتم های جنـگل جلوگیـری می کنـد 

)مانـع پایـگاه داده و جمـع آوری اطاعـات(.
باتوجـه بـه موانـع یادشـده، برنامـه اقـدام ملـی افعانسـتان در 
محورهـای زیـر به اقدامات مرتبط با سـازگاری بـا کم آبی پرداخته 

است:

1- افزایـش ظرفیت هـای دولـت  و جوامع محلی بـرای تقویت 
درک تأثیـرات کم آبی ناشـی از تغییرات اقلیمی

در کشـور افعانسـتان نیـز همچـون بوتـان، عـدم درک درسـت 
از تأثیـرات کم آبـی، مانـع جـدی پیاده سـازی هرنـوع برنامه ریـزی 
اسـت. بنابرایـن نیـاز اسـت در ایـن کشـور، ظرفیـت مناسـبی در 
ارزیابـی خطـرات مواجهـه  و بودجه بنـدی، جهـت  برنامه ریـزی 
شناسـایی  و  محلـی  جوامـع  آسـیب پذیری  شـدت  و  کم آبـی  بـا 
راهکارهـای مناسـب ایجـاد شـود. همچنیـن الزم اسـت تمامـی 
جوامـع مخاطـب، جهـت اقدامـات سـازگاری متناسـب آمـوزش 

ببیند.

2- ترمیم اراضی آسـیب دیده و ایجاد معیشـت های تاب آور در 
کم آبی برابر 

ملـی  اقـدام  برنامـه  هـدف،  ایـن  پیاده سـازی  راسـتای  در 
افعانسـتان اسـتفاده از روش هـای مفیـد جهـت ترمیـم اراضـی 
را  اقلیمـی  تغییـرات  از  ناشـی  فرسـایش  و  بیابان زایـی  از  متأثـر 
مدنظـر دارد. همچنیـن بناسـت جهت ارتقـای تـاب آوری جوامع 
عمدتـاً روسـتایی، زیرسـاخت های آب در ایـن مناطـق در مقیاس 
کوچـک و فناوری هـای جدیـد معرفـی شـده بـه کار گرفتـه شـود 
معرفـی  طریـق  از  اقلیمـی  متنـوع  و  تـاب آور  معیشـت های  و 
فناوری هـا، آمـوزش زنـان و مـردان محلـی ایجـاد شـده و کمک به 
نحـوه دسترسـی بـه بازارهـا بـرای جوامـع محلـی تسـهیل شـود.

مناطـق  توسـعه  و  طبیعـی  جنگل هـای  پایـدار  مدیریـت   -3
دوبـاره( )جنـگل کاری  جدیـد  جنگلـی 

از  یکـی  افغانسـتان  کشـور  در  جنگلـی  اکوسیسـتم  وجـود 
سـرمایه های طبیعـی اسـت کـه نگرانـی از واکنـش ایـن سیسـتم 
بـه تغییـرات اقلیمـی پیـش رو، مدیریتـی پایـدار را در ایـن زمینـه 
طلـب می کنـد. امـا همانگونـه کـه در بخـش منابـع ذکر شـد، عدم 
دسترسـی بـه اطاعـات دقیـق ایـن اراضـی جنگلی مانعـی جدی 
در مسـیر مدیریت پایدار آنها به وجود آورده اسـت، به این منظور 
در برنامه سـازگاری با کم آبی این کشـور، ایجاد نقشه های جنگلی 
اسـتانی و سیسـتم مدیریت اطاعات، تهیه برنامه های مدیریت 
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جنـگل، جنگلداری مبتنی بـر اقدامات جوامع محلـی و مدیریت 
جنگل هـای مقـاوم در برابـر تغییـرات اقلیمـی و توسـعه آنهـا در 

نظـر گرفته شـده اسـت.

4- مدیریت دانش
مهم تریـن اقـدام ذیـل ایـن محـور، کـه در برنامـه اقـدام ملـی 
افغانسـتان درنظر گرفته شـده اسـت، تشکیل یک نهاد مشارکتی 
جهـت نظـارت بـر اطاعـات اولیـه و نتایـج مدیریت پایـدار منابع 
آب، اراضـی و جنگل هـا خواهـد بـود. ایـن نهـاد از طریـق افزایـش 
اطاعـات و بـه اشـتراک گذاری دانـش، بـه ثمـر رسـیدن اقدامـات 
سـازگاری بـا تغییـرات اقلیمـی را تسـهیل خواهـد کـرد. بهتریـن 
روش هـا و رهنمودهـای مربـوط بـه مدیریـت مراتـع و جنگل هـا 
توسـط ایـن نهـاد تدویـن شـده و در اختیـار جوامـع محلـی قـرار 
خواهـد گرفـت. همچنیـن نظـارت و گـزارش سـاالنه بررسـی های 
میان مـدت در رونـد انجـام کار، بـر عهـده ایـن نهـاد خواهـد بـود.

اتیوپی
اتیوپی دومین کشـور پرجمعیت در آفریقا اسـت. اقتصاد این 
کشـور در نتیجـه افزایـش تولیـد محصـوالت کشـاورزی بسـرعت 
از  بیـش  کـه   - اتیوپـی  در  کشـاورزی  بخـش  اسـت.  کـرده  رشـد 
80درصـد از کل اشـتغال و 45درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی 
ایـن کشـور را شـامل می شـود- در اختیـار کشـاورزان خـرده مالـک 
و دامـداران و تحـت کنتـرل بارندگی و شـیوه های سـنتی کشـاورزی 
اسـت. شـیوه های فعلـی کشـت محصـوالت زراعی و چـرای بیش 
از حـد دام باعـث تخریـب زمیـن در مقیـاس وسـیع شـده اسـت و 
جنگل زدایـی بـا سـرعت حـدود 140 هزار هکتـار در سـال در اتیوپی 
در حـال وقـوع اسـت. کشـاورزان ایـن کشـور، عمدتـاً بـه کشـاورزی 
دیـم متکی هسـتند و سیسـتم تولیـد محصوالت آنهـا تحت تأثیر 
شـوک های حـاد مربـوط بـه آب و هوا قرار گرفته و امنیت اشـتغال 
در بخـش کشـاورزی را مـورد تهدیـد قـرار داده اسـت. اکوسیسـتم 
دشـت اتیوپـی همچنیـن میزبـان جمعیـت قابـل توجهـی از دام 
اسـت کـه دارای بهـره وری کـم، تغذیـه نامناسـب، مراقبت هـای 
دامپزشـکی کـم هسـتند و بـا چـرای بی رویـه و کنترل نشـده، مراتع 

ایـن کشـور را در خطـر قـرار داده انـد.
کم آبـی ناشـی از تغییـرات اقلیمـی از یک سـو منجـر به تهدید 
امنیـت غذایـی و وابسـتگی بـه کمک هـای غذایـی شـده و از سـوی 
دیگـر، آگاهـی محـدود از خطـرات طوالنی مـدت آن، مانـع تـاش 
بـرای ارتقـای راه حل هـای مناسـب بـرای ایجـاد انعطاف پذیـری 
بـا  برنامه»سـازگاری  اسـت.  شـده  سـازگاری  ظرفیـت  افزایـش  و 
تغییـرات اقلیمـی در اتیوپی« با انتشـار اطاعات معتبـر آب و هوا 
و خدمات مشـاوره ای و ایجاد کانال های ارتباطی محلی مناسـب 
بـرای اطـاع از تهیـه و اجـرای اقدامـات، توانایـی کاربـران را بـرای 
سازگاری با تأثیرات قابل تغییر تغییرات اقلیمی تقویت می کند.

جوامـع  بـرای  را  مزایایـی  برنامـه  ایـن  مؤثـر  و  کامـل  اجـرای 
آسـیب پذیر فراهـم می کنـد: 1( درک بیشـتر از موضوعـات اصلـی 
مشـارکت  بـر  مبتنـی  سـازگاری  روش هـای  جملـه  از  سـازگاری، 
جوامـع محلـی و بـا رویکـرد یادگیـری عملـی، 2( افزایـش توانایـی 
طریـق  از  ظهـور  حـال  در  و  مـداوم  تهدیدهـای  بـه  پاسـخگویی 
تهیـه برنامه هـای اقـدام سـازگار با تغییـرات اقلیمی با اسـتفاده از 
هشـدارهای اولیه، 3( در اختیار قراردادن اطاعات عمومی آب و 
هـوا و نتیجه مطالعـات و 4( افزایش ظرفیت کاربران برای ایجاد، 
بهبـود و تـداوم گزینه هـای متنـوع معیشـت، همزمان با بازسـازی 

آسـیب دیده. آبریـز  حوضه هـای 
مسـائل و مشـکات عمده ای که برنامه سـازگاری با کم آبی در 

این کشـور به آن پرداخته اسـت به شـرح زیر هسـتند:
مزایـای  و  کم آبـی  از  ناشـی  خطـرات  مـورد  در  جوامـع   
ندارنـد. آگاهـی  سـازگاری  شـیوه های  و  هوشـمند  راه حل هـای 

- دسترسـی محـدود بـه پیش بینی هـای آب و هـوا، ابزارهـای 
محلـی  جوامـع  بـرای  مشـاوره ای  خدمـات  و  تصمیم گیـری 

دارد. وجـود 
فناوری هـای  بـرای  از آب در سـرمایه گذاری  بـرداران  بهـره   
هوشـمند اقلیمـی و راه حل هـای مـورد نیـاز برای متنوع سـازی 
دارای  اقلیمـی  تغییـرات  برابـر  در  خـود  معیشـت  حفـظ  و 

هسـتند. محدودیـت 
اگرچـه هیـچ ابتکار عمل واحـدی نمی تواند تمامی موانع ذکر 
شـده را برطـرف کنـد، امـا برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی ایـن کشـور، 
بـا حمایـت مالـی نتایـج مؤثـری را بـرای کمـک بـه رفع ایـن موانع 
ارائـه می دهـد. الزم بـه ذکـر اسـت عمـده محورهـای ارائه شـده در 
برنامه سازگاری این کشور، مبتنی بر تقویت جوامع محلی است، 
بـه عبارتـی بـه نظـر می رسـد عمـده اقدامـات توسـط شـهروندان 
ایـن کشـور عملیاتـی خواهـد شـد. محورهـای اقدامـات مرتبـط بـا 

سـازگاری بـا کم آبـی در ایـن کشـور بـه شـرح زیر اسـت:

1-  تقویت ظرفیت فنی برای برنامه ریزی متناسب با کم آبی
در راسـتای تقویـت ظرفیـت کشـاورزان و دامـداران در اتخـاذ 
برنامـه  ایـن  اقلیـم،  تغییـرات  بـا  سـازگاری  متنـوع  رویکردهـای 
مجموعه هـای آموزشـی هدفمنـدی را توسـعه داده تـا به صـورت 
برخط14 و به شـکل گسـترده در سراسـر کشـور در دسـترس جامعه 
مخاطـب قرار گیـرد. به دنبال ایـن اقدامات، برنامه هـای یادگیری 
خـاص بـا انجـام عملیـات سـازگاری در جامعـه و آموزش هـای 
مشـارکتی به جوامع محلی اختصاص داده می شـود تا به تقویت 
قابلیت هـای سـازگاری آنها کمک کند. همچنین نتایـج اقدامات 
به طـور مسـتمر از طریـق رسـانه ها در سراسـر کشـور بـه اشـتراک 

گذاشـته خواهد شـد.
2- مدیریـت سـازگار بـا کم آبـی کـه توسـط جوامـع محلـی و از 
طریـق دسترسـی بـه اطالعـات اقلیمـی و ابزارهـای تصمیم گیـری 

می شـود. پیـاده  مناسـب 
جهـت تحقـق ایـن هـدف، گسـترش شـبکه ملـی هواشناسـی 
و رصـد اطاعـات آب و هوایـی در دسـتور کار برنامـه سـازگاری بـا 
کم آبی قرار گرفته اسـت. همچنین الزم اسـت پروتکل هایی برای 
جمـع آوری و تجزیـه و تحلیـل داده هـای اقلیمی و ارائه پشـتیبانی 
در مـورد ذخیره سـازی و مدیریـت داده ها جهت تصمیم گیری در 

آینده تهیه شـود.

از  محلـی  جوامـع  توسـط  کم آبـی  بـا  سـازگاری  شـیوه های   -3 
جایگزیـن معیشـت  ایجـاد  طریـق 

اتیوپـی،  کشـور  کم آبـی  بـا  برنامـه سـازگاری  در  اقـدام  ایـن 
بیشـتر به منظـور بازسـازی حوضه هـای آسـیب دیده و افزایـش 
تـاب آوری و انعطاف پذیـری جوامع محلـی در برابر کم آبی در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت. بـه این منظـور، بر اسـاس ایـن برنامه، 
مناطـق بـا آسـیب پذیری باال شناسـایی شـده و زیرسـاخت های 
حفاظتـی در آنهـا پیـاده خواهـد شـد. همچنیـن، فرصت هـای 
بـا  سـازگار  ابتـکارات  اجـرای  طریـق  از  جایگزیـن  معیشـتی 
از فرهنـگ سـنتی و بومـی هـر  الهـام  بـا  شـرایط آب و هوایـی 
جوامـع  در  مسـتقر  بنگاه هـای  و  شـده  داده  توسـعه  منطقـه 
بازارهـای محلـی در هـر منطقـه  تقویـت  و  توسـعه  بـرای  نیـز 

تأسـیس خواهـد شـد.
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جمع بندی
تعارضـات  نمایان گـر  به خوبـی  کشـور  حاضـر  حـال  شـرایط 
کم آبـی  شـرایط  در  آبـی  منابـع  از  بهره بـرداری  در  بین بخشـی 
اسـت. برخـی نظـرات در زمینه چالش کم آبـی، در واقع به کمبود 
 ,David Molden( مدیریـت مناسـب و نـه کمبـود آب اشـاره دارد
2019(. بنابرایـن مهم تریـن اقـدام در زمینـه سـازگاری بـا کم آبـی، 
مدیریت مناسب منابع و اقدامات است. آنچه از مطالعه تجارب 
ایـن اسـت کـه تمرکـز راهکارهـا  بررسی شـده آموختـه می شـود، 
عمدتـاً بـر مدیریـت تقاضـا معطـوف بـوده و از میـان بخش هـای 
مصرف کننـده، بخـش کشـاورزی به عنـوان مصرف کننـده عمـده 
آب، پتانسـیل قابل توجهـی نیـز جهـت کاهـش مصـرف آب دارد. 
افزایـش بهـره وری مصـرف آب در ایـن بخش، مدیریت پسـماند 
غذایـی و تجـارت آب )اعـم از مجـازی و غیرمجازی( در کشـاورزی 
از مهم تریـن اقداماتـی اسـت کـه می تـوان بـه آن پرداخـت. البتـه 
نکتـه مهـم در ایـن زمینـه، وجـود سـاختار حکمرانـی متناسـب بـا 
اقدامـات و رفـع موانـع نهـادی در عملیاتی کردن اقدامات اسـت. 
باشـد.  آموزنـده  اسـترالیا می توانـد  راسـتا، تجربـه کشـور  ایـن  در 
تشکیل کمیسیون ملی آب به عنوان یک نهاد مستقل که اولویت 
سـرمایه گذاری دولـت در بخـش آب را هدایـت می کنـد و عاوه بـر 
تعهـدات  اجـرای  صحیح تـر،  هرچـه  مدیریـت  جهـت  مشـاوره 

و برنامه هـا را نیـز رصـد می کنـد، الگـوی قابـل تأملـی اسـت کـه 
می تـوان مطالعات دقیق تری پیرامون آن انجـام داد. ابعاد مورد 
بررسـی در سـند راهبـردی امریـکا، در نظرگرفتن یـک نمونه اولیه 
در هریـک از راهکارهـای ارائه شـده، اسـتفاده از نتایـج و تجـارب و 
همچنین نگاه حوضه ای این سـند در ارائه راهکارها، الهام بخش 
بـوده و می توانـد برنامه هـای سـازگاری بـا کم آبـی ارائه شـده در هر 
اسـتان را بـه تلفیـق در مقیـاس حوضـه هدایـت کنـد. همچنیـن، 
نقش بسیار مؤثر جوامع محلی، خصوصاً روستاییان و کشاورزان 
برنامه هـای  در  را  خـاک  و  آب  منابـع  نهایـی  کاربـران  به عنـون 
سـازگاری با کم آبی باید در نظر گرفت. ارائه برنامه های آموزشـی 
در راسـتای ایجاد آگاهی از خطرات کم آبی و شـیوه های سـازگاری 
بـا  سـازگاری  برنامه هـای  تکمیل کننـده  حلقـه  به عنـوان  آن  بـا 
کم آبـی، اثـر اقدامـات را تکمیـل کرده و از انواع آسـیب های ناشـی 
از بـروز پدیـده کم آبـی کـه جوامـع محلـی در معـرض خطـر آن 

هسـتند، خواهد کاسـت.
به عنـوان یـک نکتـه کلیـدی پایانـی، ایـن موضـوع الزم بـه ذکـر 
اسـت کـه موفقیـت هـر برنامـه جامـع سـازگاری بـا کم آبـی بـدون 
شـناخت دقیـق و پیاده سـازی الزامـات اجرایی مرتبط بـا آن بویژه 
جلـب مشـارکت ذینفعان کلیدی در همه مراحل تدویـن تا اجرا، 

امکانپذیـر نبـوده و نخواهـد بود.
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امـروزه، حجـم، دقت، صحت و روزآمـدی آمار و اطاعات 
و گردش روان و سـریع آن، یکی از شـاخص های مهم توسـعه 
یافتگـی جوامـع و کشـورها محسـوب می شـود. رشـد مـوزون و 
هماهنـگ آمـار و اطاعـات بخش هـا و دسـتگاه های مختلف، 
بـر بسـتر یـک حکمرانـی ملـی کارآمـد محقـق می شـود. لـذا 
بطـور نسـبی نمی تـوان انتظـار داشـت در بخشـی  یـا رکنـی از 
ارکان کشـور، وضعیت آمار و اطاعات، مناسـب و در بخش یا 
بخش هایی نامناسـب باشـد. دسـتگاه های مختلف در رقابت 
بـا یکدیگـر یـا به دلیـل تضـاد منافـع آنـی و زود گـذر، عمومـاً در 
مسـیر انـکار آمـار و اطاعـات تخصصـی  یـا تشـکیک آنهـا قرار 

می گیرنـد.
سـابقه تولیـد آمـار و اطاعـات در بخش آب کشـور به بیش 
و  جمـع آوری  تولیـد،  نظـام  و  برمی گـردد  پیـش  سـال   80 از 
پـردازش آمـار، بتدریـج و با ایجـاد نیازهای جدیـد و به موازات 
آن، ایجـاد دسـتگاه های متولـی جدیـد، دچـار تغییـر و تحـول 
از تعـداد  کـه  بـه نحـوی  کمـی و کیفـی گسـترده شـده اسـت، 
جریـان  یـا  بـاران   اندازه گیـری  ایسـتگاه های  شـمار  انگشـت 
اندازه گیـری  ایسـتگاه   2500 از  بیـش  اکنـون  هـم  رودخانـه، 

پارامترهـای هواشناسـی )بـاران، دمـا، تبخیـر، بـاد و...( و 1200 
ایسـتگاه اندازه گیری جریان رودخانه ها در اقصی نقاط کشـور 
تأسـیس شـده و بهره بـرداری می شـوند. همچنیـن در بخـش 
آب زیرزمینـی از طریـق حدود 13000 حلقه چاه مشـاهده ای، 
نوسـانات سـطح آب زیرزمینـی اندازه گیـری شـده و در بیشـتر 
بـه  قنـات(  و  چشـمه  )چـاه،  زیرزمینـی  آب  منبـع   12000 از 
عنـوان منابع انتخابی و معـرف، آبدهی و پارامترهای کیفیت 
شـیمیایی آب، بیـش از دو بـار در سـال اندازه گیـری می شـود.

و  سـنجش  ایسـتگاه های  کمـی  توسـعه   مـوازات  بـه 
نیـروی  تشـکیاتی،  زیرسـاخت های  هـوا،  و  آب  اندازه گیـری 
انسـانی و فناورانـه توسـعه نیافتـه اسـت. ایـن ناهماهنگی هـا 
موجـب شـده تـا نظـام نظـارت و بهره بـرداری از ایسـتگاه های 
تولیـد داده هـای پایـه منابع آب که در سـال های اخیر از طریق 
دفاتـر مطالعـات پایـه منابـع آب بـه انجام می رسـید، قـادر به 

انجـام وظایـف خـود بـه نحـو شایسـته نباشـد.
بـه مـوازات رشـد و توسـعه اقتصادی-اجتماعـی، افزایـش 
در  نوپدیـد  مشـکات  و  مسـائل  بـروز  و  آب  از  بهره بـرداری 
یـا  کشـاورزی   ماننـد  وابسـته  بخش هـای  سـایر  و  آب  بخـش 

 نعمت اهلل دهبندی، 

کارشناس ارشد بازنشسته 
دفتر مطالعات پایه شرکت 

مدیریت منابع آب ایران

چالش های آمار و اطالعات 
 منابع و مصارف آب 

در مدیریت فرابخشی آب
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محیط زیسـت، توقع از نظام تولید آمار و اطاعات منابع آب 
از نظـر تنـوع داده هـا و سـرعت و دقـت در تولیـد داده و نحـوه 
انتشـار و دسترسـی سـریع به آن، بسـیار باال رفته، اما امکانات 
مـادی و نیـروی انسـانی آن بـه صـورت پلکانـی در چنـد نوبـت 

کاهـش یافتـه اسـت.
ایـن مجموعـه نامـوزون و ناهماهنـگ )سـاختار، فنـاوری 
موجـب  انتظـارات(  و  توقعـات  بـا  موجـود  انسـانی  نیـروی  و 
شـده تـا فراینـد تولیـد داده هـای پایـه کار خـود را به کنـدی و در 
مـواردی بـا خطـای قابـل توجه بـه انجام برسـاند. نبـود نیروی 
واسـنجی  و  تعویـض  تعمیـر،  امـکان  عـدم  کافـی،  انسـانی 
دسـتگاه های اندازه گیـری موجـب بـروز خطـا و نیـز خألهـای 

آمـاری قابـل توجـه شـده اسـت.
در  پایـه  داده هـای  تولیـد  متولـی  نظـام  کـه  زمانـی  تـا 
عنـوان  بـه  نیـرو،  وزارت  تولـی  تحـت  شـرکت های  مجموعـه 

واحدهـای تحمیـل کننـده  هزینـه تلقـی می شـوند، نمی تـوان 
چشـم انـداز مناسـبی بـرای بهبـود وضعیـت آمـار و اطاعـات 
در نظـر داشـت. تأخیـر زمانـی در ارائـه آمـار به دلیـل فراینـد 
طوالنـی صحـت سـنجی داده هـای برداشـت شـده، خطاهـای 
دسـتگاه های  بـودن  نامناسـب  به دلیـل  توجـه  قابـل  بعضـاً 
اندازه گیـری، خألهـای آمـاری به دلیـل عدم امـکان جایگزینی 
از  اسـتفاده  امـکان  عـدم  و  شـده  تخریـب  دسـتگاه های 
فناوری هـای نویـن در اندازه گیـری، ثبـت و انتقـال داده هـای 
و  آمـار  تولیـد  فراینـد  در  مؤثـر  و  عمـده  چالش هـای  از  پایـه 
اطاعـات پایـه منابـع آب می باشـد. ایـن مجموعـه چالش ها، 
زاییـده  سـاختار، نیـروی انسـانی و تـوان تکنولوژیک نامناسـبی 

اسـت کـه بـه مـرور زمـان تشـدید هـم شـده اسـت.
نویـن  فناوری هـای  از  اسـتفاده  در  کـه  محدودیت هایـی 

انتقـال  و  ثبـت  فراینـد  و  ایسـتگاه ها  تجهیـز  و  تأسـیس  در 
به دلیـل مشـکات  داده در حـال حاضـر مشـاهده می شـود، 
عـدم  و  کشـور  ضعیـف  فناورانـه  تـوان  مالـی،  کاسـتی های  و 
نیـروی  ظرفیت سـازی  و  متخصـص  کارشناسـان  بکارگیـری 
کشـور  آب  اطاعـات  و  آمـار  متولـی  بخش هـای  در  انسـانی 
اسـت. بـا توجـه بـه موارد بـاال، امـکان ارائـه آمار بهنـگام وجود 
نداشـته و خألهـای آمـاری در سـری زمانی داده هـا قابل توجه 
بـوده و خطاهـای ناشـی از اندازه گیـری و ثبت انسـان محور نیز 

اسـت. اجتناب ناپذیـر 
از دیگـر مشـکات در موضـوع آمـار و اطاعـات در کشـور 
بـه طـور عـام، بی اعتمـادی بـه داده هـای اعـام شـده از طریق 
بـه بی اعتمـادی  کـه ریشـه آن  دسـتگاه های حکومتـی اسـت 
مـردم بـه دسـتگاه های اجرایـی برمی گـردد. مردم، بـه تجربه، 
از  بـودن آمـار و اطاعـات و اخبـار اعـام شـده  بـه نادرسـت 
طریـق مجاری رسـمی پی برده انـد. ارائه 
آمـار و اطاعـات تاریخ مصرف گذشـته، 
ارائـه  عـدم  اطاعـات،  از  بخشـی  ارائـه 
اطاعـات در موضـوع خـاص بطـور کلی  
یا بعضاً ارائه آمار و اطاعات به صورت 
تـا بخـش قابـل  گزینشـی موجـب شـده 
اطاعـات  و  آمـار  بـه  مـردم  از  توجهـی 
رسـمی بی اعتماد شـوند، اما جای بسـی 
شـگفتی اسـت کـه دسـتگاه های رسـمی 
کشـور نیـز بـه داده هـا و آمـار و اطاعـات 
یکدیگـر در بسـیاری مـوارد بـاور ندارنـد. 
ریشـه بی اعتمـادی نـوع اخیر فـی الواقع 
از آنکـه متوجـه ماهیـت داده هـا  بیشـتر 
باشـد، بـه تضـاد منافـع زودگـذر بخشـی 

ارتبـاط دارد.
مرحلـه ای  در  مـوارد،  بسـیاری  در 
و  اطاعـات  از  اسـتفاده  و  همـکاری  از 
کـه  یـا چنـد دسـتگاه اختـاف پدیـد می آیـد  بیـن دو  داده هـا 
یـا تغییـر سیاسـت های دسـتگاه  نقـش آن داده در تعدیـل  
مقابـل، آشـکار می شـود لـذا ایـن دسـتگاه به دلیـل عـدم نـگاه 
همـه جانبـه و فرابخشـی و فقط بـا هدف دفاع از سیاسـت ها و 
تصمیمات نهادهای باالدسـتی خود در موضوعات مختلف، 
بویـژه در آمـار و اطاعاتـی که نوعاً از حدودی از عدم قطعیت 
برخـوردار هسـتند، تشـکیک می کنـد و ایـن تشـکیک و تردیـد، 
معمـوالً برنامه هـا و تصمیم گیری هـای مهـم و حیاتـی کشـور 
را دچـار تأخیـر و مشـکل می نمایـد. ایـن اتفـاق در شـرایطی 
در  اطاعاتـی  و  آمـار  اصـوالً  معتـرض  دسـتگاه  کـه  می افتـد 
زمینـه مـورد نظـر نداشـته و از نظـر تشـکیاتی نیـز موظـف بـه 
تولیـد آمـار مـورد نظـر نیسـت. بنابرایـن اساسـاً عـدم پذیـرش 
مبنایـی نـدارد، امـا موجـب کشـمکش و لطمـه بـه فعالیـت 

در موضوع طرح تعادل بخش آب زیرزمینی با 
توجه به حساسیت موضوع و لزوم آغاز اقدامات 
جدی و تدوین برنامه عملیاتی برای دشت های 

کشور، ایجاد تشکیک و تردید در خصوص 
تعداد و تخلیه چاه های غیرمجاز، اضافه برداشت 

از چاه های مجاز، حجم آب زیرزمینی قابل 
برنامه ریزی و... از طرف مسئوالن وزارت جهاد 

کشاورزی، موجب ایجاد وقفه های جدی در 
تدوین و سپس اجرایی شدن برنامه ها شد
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برنامـه  روی  تمرکـز  جـای  بـه  و  شـده  دسـتگاه  دو  مشـترک 
طرفیـن  انـرژی  هم افزایـی،  و  مناسـب  تصمیمـات  اتخـاذ  و 

و بی نتیجـه می شـود. صـرف مباحـث غیـر ضـروری 
این قبیل دیدگاه ها که ریشـه در تعصبات و منافع بخشـی 
دارد، از طـرف دیگـر، نبـود مهارت کافی نزد ما برای انجام کار 
مشـترک را اثبـات می کنـد و همچنیـن موجـب ایجـاد و ترویج 
مـوج بی اعتمـادی بـه داده هـا و آمـار و اطاعـات دسـتگاه های 

رسـمی کشـور می شود.
مطابـق قانـون، متولیان و مسـئوالن تولید آمـار و اطاعات 
بخش هـای مختلـف، مشـخص هسـتند. پـر واضـح اسـت کـه 
طـرح  امـکان  بایـد  حتمـاً  آرام  و  کارشناسـی  محیـط  یـک  در 
سـؤال و بـه چالش کشـیدن آمـار و اطاعات و داده هـا از طرف 
دسـتگاه های مختلـف  یـا کارشناسـان و خبـرگان وجود داشـته 
باشـد، امـا بی تردید ایـن مباحث باید چهره صرفاً کارشناسـی 
بـه  دسـتگاه ها  سـایر  نیـز  معقـول  زمانـی  در  و  باشـد  داشـته 
آمـار و اطاعـات رسـمی دسـتگاه متولـی تمکیـن نماینـد. در 
دسـتگاه های  بیـن  فعالیت هـای  از  بسـیاری  اینصـورت،  غیـر 
مختلـف بـه بهانـه نقـص و اشـکال آمـار و اطاعـات معطـل و 
بااثـر باقـی خواهنـد مانـد. نمونـه بـارز ایـن نبـود هماهنگـی و 
بی اعتمـادی بـه داده هـا و آمار و اطاعات بیـن وزارتخانه های 
جهـاد کشـاورزی و نیـرو در فعالیت هـای مربوط بـه طرح احیا 
و تعادل بخش آب های زیرزمینی و نیز برنامه های سـازگاری 

بـا کـم آبـی، خـود را نشـان داده اسـت.
در موضـوع طـرح تعـادل بخـش آب زیرزمینـی بـا توجـه 
بـه حساسـیت موضـوع و لـزوم آغـاز اقدامـات جـدی و تدویـن 
تشـکیک  ایجـاد  کشـور،  دشـت های  بـرای  عملیاتـی  برنامـه 
غیرمجـاز،  چاه هـای  تخلیـه  و  تعـداد  خصـوص  در  تردیـد  و 
اضافـه برداشـت از چاه هـای مجاز، حجـم آب زیرزمینی قابل 
برنامه ریـزی و... از طـرف مسـئوالن وزارت جهـاد کشـاورزی، 
موجـب ایجـاد وقفه هـای جـدی در تدویـن و سـپس اجرایـی 
نظـر  از  کـه  بـود  شـرایطی  در  اینهمـه  شـد.  برنامه هـا  شـدن 
و  صحـت  و  تولیـد  مسـئول  حکومتـی،  تشـکیات  و  قانونـی 
سـقم آمـار و اطاعـات فـوق وزارت نیـرو بـوده و وزارت جهـاد 
در  خصـوص  ایـن  در  اطاعاتـی  و  آمـار  هیـچ  نیـز  کشـاورزی 

اختیـار نداشـته اسـت.
امـا سیاسـت های کاهـش برداشـت از منابـع آب زیرزمینی 
افزایـش  سیاسـت های  بـا  بـوده  نیـرو  وزارت  نظـر  مـورد  کـه 
هـم  بـا  ظاهـراً  کشـاورزی،  جهـاد  وزارت  کشـاورزی  تولیـدات 
متنافـر هسـتند. از منظر نگاه بخشـی موضـوع صحیح به نظر 
می رسـد، اما از دیدگاه کان و فرابخشـی، وضعیت اسـفناک و 
ورشکسـتگی محرز منابع آب و از جمله منابع آب زیرزمینی، 
کلیـت کشـور و پایـداری سـرزمین را بـه مخاطـره می انـدازد و 
در چنیـن شـرایطی عـاوه بر از بیـن رفتن تولیدات کشـاورزی، 
و  زرع  و  کشـت  قابلیـت  نیـز  کشـور  از  توجهـی  قابـل  بخـش 

سـکونت خود را از دسـت خواهد داد، اما ما معموالً به منافع 
کوتـاه مـدت و بخشـی نظـر داریـم و بخش هـا را در ذیـل کلیت 

کشـور نمی بینیم.
آبـی،  کـم  بـا  سـازگاری  برنامه هـای  تدویـن  فراینـد  در 
منابـع  از  آب  برداشـت  میـزان  بـه  مربـوط  آمـار  تشـکیک 
آب هـای سـطحی و زیرزمینـی بـرای مصـارف کشـاورزی، از 
چالش هـای دائمـی بـوده و به دلیل ارتباط ایـن حجم به آب 
قابـل برنامه ریـزی و میـزان صرفه جویی، بخش کشـاورزی با 
توجـه بـه حجـم صرفه جویـی کـه می توانـد منجـر بـه کاهـش 
سـطح زیر کشت و سـرانجام کاهش تولیدات کشاورزی شود، 
بـه آمـار مربـوط بـه برداشـت و مصـرف آب کشـاورزی کـه از 
طرف وزارت نیرو اعام می شـده، خدشـه وارد کرده و همین 
موضـوع فراینـد تهیه برنامه سـازگاری را بـا تأخیر های جدی 

مواجـه نمـود.
البتـه بعضـاً ارائـه ارقـام متفـاوت در یـک برنامـه سـازگاری 
یـا نسـخه هایی کـه در تاریخ هـای مختلـف ارائـه می شـد نیـز 
بـه موضـوع تشـکیک در آمـار دامـن مـی زد کـه ایـن مسـأله نیز 
تولیـد آمـار و داده هـای  مؤیـد وجـود ناهماهنگـی در فراینـد 
نیـرو  وزارت  مختلـف  بخش هـای  در  آب  مصـارف  و  منابـع 
داده هـای  و  آمـار  اینکـه  ضمـن  اسـت،  تابعـه  شـرکت های  و 
منابـع و مصـارف آب بـه طـور ذاتـی و نیـز بـا توجـه بـه شـرایط 
کشـور، دارای عـدم قطعیت هایـی هسـتند کـه بایـد بـا اتخـاذ 

راهکارهایـی از میـزان آنهـا کاسـته شـود.
در یـک نـگاه کلـی، بـه رسـمیت شـناخته نشـدن وظایـف 
رسـمی و قانونی دسـتگاه های حکومتی توسـط یکدیگر و نبود 
پایـگاه )بانـک اطاعـات( واحـد برای آمارهای رسـمی کشـور، 
موجـب ایجـاد کشـمکش بیـن دسـتگاه های مختلـف و اتـاف 
انـرژی و ایجـاد تأخیـر زمانـی قابـل توجـه در برنامه ریزی هـا و 

تصمیـم گیری هـا شـده اسـت.
نـگاه بخش هـا بـه منافـع و اهـداف بخـش بـدون توجـه بـه 
موضـوع فرابخشـی »آب«، موجـب شـده تـا آمـار و اطاعـات 
بخش آب به طور کلی مورد شـک و تردید قرار گیرد. موضوع 
»آب« در کشـور خشـک و نیمه خشـکی چون ایران، به عنوان 
یـک پارامتـر محـدود کننـده  برنامه هـای سـایر بخش هـا عمل 
در  آب  بـا  مرتبـط  آمـار  در  تشـکیک  منظـر  ایـن  از  و  می کنـد 
ریـز  برنامـه  دسـتگاه های  مختلـف  بخش هـای  کـه  شـرایطی 
و اجرایـی، مهـارت الزم و کافـی جهـت تعامـل و هم افزایـی 

ندارنـد، بسـیار محتمـل اسـت.
عمومـاً  آمـار،  انـکار  و  تشـکیک  از  خاسـته  بپـا  طوفـان  در 
دسـتگاه ها به دنبـال چاره جویـی و یافتـن راهکارهـای عملـی 
جهـت افزایـش دقـت و صحـت آمـار و اطاعـات و کاهـش 
خطاهـا نیسـتند، بلکـه دسـتاویز ظاهـراً مناسـبی پیـدا کرده اند 
تـا برنامه هـای خـود را مسـتقل از شـرایط منابـع آب و پایداری 

سـرزمین بـه پیـش ببرنـد.
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سازگاری با كم آبی

1-مقدمه و بیان مسأله
تعـادل منابـع و مصـارف آب در ایـران در پـی توسـعه ناموزونـی 
کـه طـی نیـم قـرن اخیـر صـورت گرفتـه، بـه هـم خـورده و شـرایط 
ناپایـداری پیـدا کرده اسـت. منابع آب سـطحی حوضه هـای آبریز و 
منابع آب زیرزمینی دشـت ها بیشـتر از توان مجازشان بهره برداری 
ایـن عـدم تعـادل بـه اشـکال مختلـف  و مصـرف شـده و نتیجـه 
رودخانه هـا،  شـدن  خشـک  زیرزمینـی،  آب  افـت سـطح  قبیـل  از 
یافتـه  بـروز  زمیـن  نشسـت  مناطقـی  در  و  دریاچه هـا  و  تاالب هـا 
نتیجـه  آبـی  و ورشکسـتگی  ناپایـداری  ایـن  اعظـم  اسـت. بخـش 
بارگـذاری بیـش از حـد بـر منابـع آب و در پـی اتخـاذ سیاسـت ها و 
راهبردهایـی بـوده کـه در طـی نیـم قـرن گذشـته بـر الگـوی توسـعه 
سـرزمینی تحمیـل شـده اسـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه آنچـه در 
تدوین این سیاسـت ها و جهت گیری های توسـعه ای این سـرزمین 
شـرایط  و  موقعیـت  همانـا  گرفتـه،  قـرار  دولت هـا  غفلـت  مـورد 
خـاص جغرافیایـی و اقلیمـی این سـرزمین بوده اسـت که سـاکنان 
آن در طـول تاریـخ بنـا را بـر سـازگاری بـا آن شـرایط نهـاده بودنـد. 
امـا سیاسـتگذاران و تصمیم گیـران بـا غفلـت از ایـن راهبـرد و بـه 
تبعیـت از جریـان نوسـازی حاکـم بـر کشـورهای در حـال توسـعه و 
در حالی کـه سرمسـت از درآمدهـای نفتـی بوده انـد، مسـیر توسـعه 
اقتصـاد و اشـتغال را بیشـتر بـه سـمت بخـش کشـاورزی آن هـم 
از نـوع سـنتی و آب بـر و نیـز صنایـع آب بـر سـوق دادنـد. راهبـرد 
خودکفایـی کشـاورزی بویـژه در دو دهـه اول بعـد از انقـاب، نیـز 

مزیـد بـر علـت شـد. در پاسـخ بـه این نوع توسـعه، گفتمان مسـلط 
در ایـن دوره از تاریـخ مدیریـت آب ایـران یـک گفتمـان سـازه ای-
بـر »اجـرای سـازه و تأمیـن آب  مهندسـی و عرضه محـور مبتنـی 
بیشـتر« بوده و به راهکارهای جایگزین و آلترناتیوهای غیرسـازه ای 
نظیـر مدیریـت تقاضـا و مصـرف کم توجهـی شـده اسـت. سـاخت 
شـبکه های آبیـاری عظیـم و اجازه حفـر بی رویه چاه های کشـاورزی 
بویـژه بعـد از انقـاب و نیز توسـعه صنایـع آب بـر در مناطق کم آب 
مرکـزی کشـور، کار را بـه جایـی رسـاند کـه امـروز اغلـب حوضه هـای 
آبریـز و دشـت های کشـور در وضعیـت ناپایـداری قـرار گرفته انـد. 
بیش از یک دهه اسـت که تفکر پایدارسـازی و احیای منابع آب در 
برنامه ها و سیاسـت های اجرایی دولت و اسـناد برنامه های توسعه 
پنجسـاله جـای گرفتـه اسـت: از مصوبـه هیـأت دولـت بـا عنـوان 
»راهبردهـای توسـعه بلندمـدت منابـع آب کشـور« در سـال 1382 
و »ضوابـط ایجـاد تعـادل در منابـع و مصـارف آب« سـال 1387 تـا 
تهیـه و اجـرای »طـرح احیاء و تعادل بخشـی آب هـای زیرزمینی« از 
سـال 1384 تاکنـون. امـا واقعیـت این اسـت که در اغلب این اسـناد 
خـأل مهمـی وجود داشـته اسـت: سـازوکار یا بسـتری به صـورت یک 
میان بخـش، تعریف نشـده اسـت تـا در آن ضمن ایجاد انسـجام و 
هماهنگی سیاستی، کلیه ملزومات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
مورد نیاز برای اجرای صحیح برنامه و سیاست پایدارسازی منابع 
آب احصـاء و فراهـم گـردد. در ایـن میـان »شـورای عالـی آب« هـم 
نتوانسـته است نقش و کمک اثربخشـی در این زمینه داشته باشد.
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بـا صـدور مصوبـه هیـأت دولـت بـرای تشـکیل »کارگـروه ملـی 
سـازگاری« بـا کم آبـی در اسـفندماه سـال 1396 تـا حدودی سـازوکار 
میان بخشـی و هماهنگ کننـده تعریـف شـد بـه گونـه ای کـه تمامی 
موضـوع  درگیـر  کارگـروه  ایـن  قالـب  در  ذیمدخـل  دسـتگاه های 
شـده اند امـا هنـوز ایـن تهدیـد و نگرانـی وجـود دارد کـه ملزومـات 
سیاسی/سیاسـتی و اجتماعـی بدرسـتی پیش بینـی و فراهـم نشـود 
و برنامـه صرفاً مشـتمل بر مجموعـه ای از پروژه هـای اجرایی-فنی 
باشـد و ایـن هماهنگی هـا در قالـب برنامه هـای اسـتانی مصـوب 
اهـداف  تحقـق  بـه  موفـق  اجـرا  میـدان  در  نتواننـد  ملـی  کارگـروه 
برنامه هـای  اغلـب  شکسـت  تجربـه  شـوند.  کم آبـی  بـا  سـازگاری 
بهبـود و احیـای منابـع آب کشـور ایـن نظـر را قـوت می بخشـد کـه 
و لحـاظ  و کل نگـر  نـگاه جامـع  برنامه هـا در صـورت فقـدان  ایـن 
شـدن ملزومـات اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعـی بـاز هـم در بهبود 

وضعیـت منابـع آب ایـران بـا ناکامـی مواجـه می شـوند.
 

2-برنامه سازگاری با کم آبی
به عنـوان  را  سـازگاری  اقلیمـی،  تغییـرات  بین الدولـی  هیـأت 
نظمـی تعریـف می کنـد کـه در سیسـتم های انسـانی یـا طبیعـی در 
پاسـخ به محرک های محیطی ایجاد می شود. سـازگاری با کم آبی، 
سیسـتم های  پویایـی  بـه  کـه  اسـت  تطبیقـی«  »مدیریـت  نوعـی 
اقتصـادی، محیـط طبیعـی، سیاسـی و اجتماعـی توجـه داشـته و 
همـواره در حـال رصـد آینـده و آماده سـازی ظرفیت هـای الزم برای 
مواجهـه بـا شـرایط جدید اسـت. هـدف اصلی سـازگاری بـا کم آبی، 
حصـول اطمینـان از تناسـب هم زمـان »توسـعه« و »ظرفیت هـا« 
اسـت و اگـر توسـعه بیشـتری هدف گیـری شـده اسـت، بایـد بتدریج 
توسـعه رخ دهـد.  و متعاقبـاً  نیـاز آن فراهـم  ظرفیت هـای مـورد 
سـازگاری نوعـی کنـش انطباقـی اسـت کـه در سیسـتم های پیچیـده 
حضـور  مختلـف  ذینفعـان  و  کنشـگران  آنهـا  در  کـه  می دهـد  رخ 
دارنـد و هـر گونـه تغییـر منـوط به تعـداد زیـادی هماهنگـی و کنش 
توسـط آن هاسـت. پیچیدگی سـازگاری و انطباق نیز از همین تعدد 
کنشـگران و منافـع اغلـب متضـاد آنهـا و ضـرورت هم راسـتا کـردن 
کنش هـا در مسـیر هدفـی مشـترک برمی خیـزد. بـرای تحقـق ایـن 
سازگاری باید محیط های »انسانی« و »طبیعی« و پویایی بین آنها 
را درک کـرد و شـناخت و تحلیـل مسـتمری از شـرایط و پیامدهـای 
محتمـل آتـی ارائه کرد و روش های مدیریتی و سیاسـت های جاری 
را بـه نحـوی منطبـق و سـازگار بـا فضـای آینـده نمـود کـه پیامدهای 

نامطلـوب بـه حداقـل ممکن برسـد.
برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی بـا پیشـنهاد وزارت نیـرو در دولـت 
دوازدهـم و بـا تصویـب هیـأت وزیـران در اواخـر سـال 1396 شـکل 
اسـاس  بـر  برنامـه  ایـن  اصلـی  هـدف  گرفـت.  خـود  بـه  اجرایـی 
مصوبـه، هماهنگـی، انسـجام و پیگیـری اجـرای قوانیـن و مقـررات 
بـا کم آبـی و تعـادل منابـع و مصـارف  مؤثـر در تحقـق سـازگاری 
آب در مناطـق مختلـف کشـور و اتخـاذ تصمیمـات مناسـب در این 
زمینـه از طریـق پیگیـری یک سـری امـور اعـام شـده اسـت و بـرای 
ایـن منظـور »کارگـروه ملـی سـازگاری بـا کم آبـی« با مسـئولیت وزیر 
نیرو و عضویت وزیران جهاد کشـاورزی، کشـور و صنعت، معدن و 
تجارت و رؤسـای سازمان های حفاظت محیط  زیست، هواشناسی 
و برنامـه و بودجـه تشـکیل می شـد. طبـق برنامه ریزی انجام شـده و 
بـا راهبـری دبیرخانـه ایـن کارگـروه در وزارت نیـرو، برنامـه سـازگاری 
بـا کم آبـی همـه اسـتان ها طـی سـال های 1397 تـا 1399 در کارگروه 
اسـتانی ذیربـط تدویـن و پـس از تأییـد کمیتـه تخصصـی در سـطح 
ملـی، نهایتـاً در کارگـروه ملـی سـازگاری بـا کم آبـی تصویـب شـده 
در  مصـوب  برنامه هـای  ایـن  اجرایـی  مراحـل  از  بخشـی  اسـت. 
همیـن سـال های آخـر برنامـه ششـم توسـعه آغـاز شـده و ادامـه 
آن بـرای برنامـه هفتـم برنامه ریـزی شـده اسـت. هـدف محـوری 

در ایـن برنامه هـا ایـن اسـت کـه بـا اجـرای مجموعـه ای از اقدامـات 
و فعالیت هـا در حـوزه کاری شـرکت های آب منطقـه ای )اجـرای 
شـرکت های  زیرزمینـی(،  آب  تعادل بخشـی  طـرح  پروژه هـای 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان های  شـهری(،  آب  )صرفه جویـی  آبفـا 
معدن)صرفه جویـی  و  صنعـت  کشـاورزی(،  آب  )صرفه جویـی 
آب صنایـع( و شـهرداری ها )صرفه جویـی آب فضـای سـبز( بتـوان 
حجـم برداشـت ها از منابـع آب زیرزمینـی و سـطحی را تـا سـقف 
آب قابل برنامه ریـزی )تجدیدپذیـر( حوضه هـای آبریـز و دشـت ها 
کاهـش داد. بـر اسـاس ایـن برنامه هـای مصـوب قـرار اسـت در فـاز 
اول تـا آخـر برنامـه هفتـم توسـعه، در مجمـوع حـدود 9 میلیـارد 
متـر مکعـب از برداشـت منابـع آب زیرزمینـی و حـدود 2.2 میلیارد 
متـر مکعـب از برداشـت منابع آب سـطحی کاسـته شـود که بخش 

اعظـم ایـن احجـام از بخـش کشـاورزی خواهـد بـود.
خـود  در  اساسـی  مفـروض  دو  کم آبـی  بـا  سـازگاری  رهیافـت 
دارد: اول اینکـه بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی و منابـع آبـی ایـران 
اصـوالً تـداوم سـاختار مصـرف آب کشـور به شـکلی که تاکنـون بوده 
امکان پذیر نیست و باید به جای مقابله با خشکسالی با آن سازگار 
شـد. بدیهـی اسـت بـا توجـه بـه اینکـه منابـع آب تجدیدپذیـر ایـران 
محـدود و ثابـت اسـت و از طرفـی تأمیـن آب جدیـد از روش هـای 
دیگـر و منابـع غیرمتعـارف )نظیر شیرین سـازی و انتقـال آب دریا( 
هزینه بـر،  بسـیار  حاضـر  حـال  در  حداقـل  کشـاورزی  بـرای  بویـژه 
غیراقتصـادی و تـوأم بـا پی آمدهـای محیـط  زیسـتی زیـادی پـس 
ایـن اصـاح بایـد بـه شـکل کاهـش مصـرف اتفـاق بیفتـد و در ایـن 
میـان بـا توجـه بـه سـهم بـاالی کشـاورزی در سـاختار مصـرف آب 
کشـور، برنامـه سـازگاری با کم آبـی ناگزیر کاهش مصـرف در بخش 
کشـاورزی را بیشـتر نشـانه گرفتـه اسـت. لذا الزم اسـت بـرای جبران 
پیامدهـای ایـن کاهـش و حـل تعارضـات ناشـی از آن بسـته های 
اقتصـادی و تمهیـدات و ملزومـات سیاسـی-اجتماعی پیش بینـی 
شـود. دوم اینکـه مدیریـت منابـع آب و برنامـه اصـاح آن ماهیـت 
میان بخشـی و فرابخشـی دارد و حل مسـأله آب به عنوان یک منبع 
زیربنایی در حیات اجتماعی-اقتصادی کشـاورزان، صنایع و شرب 
مـردم فراتـر از حـوزه وظایف و اختیارات یک وزارتخانه اسـت و حل 
ایـن مسـأله نیازمنـد بهبـود و اصاحاتـی در سـاختارهای سیاسـی، 
اجتماعی و اقتصادی کشـور اسـت. لذا موفقیت برنامه سـازگاری با 
کم آبـی مسـتلزم اصـاح و سـازگار شـدن همه بخش هـا و نهادهای 
ذیربـط اسـت. ایـن مفروضـات، ایجـاب می نماید نظـام حکمرانی 
در  آن  از  فراتـر  حتـی  و  دولـت  سـطح  )در  کشـور  سیاسـتگذاری  و 
حاکمیـت( تمهیـدات و اصاحاتـی را فراهـم کنـد کـه می تـوان نـام 
آن را ملزومـات و بایده هـای سیاسی/سیاسـتی و اجتماعـی برنامـه 

سـازگاری بـا کم آبـی گذاشـت.
 

3- ملزومات و بسترهای سیاسی/سیاستی و اجتماعی
حکمرانـی منابـع آب در عالم برنامه ریزی های توسـعه ای، جزو 
سیاسـتگذاری های سـخت و پیچیده محسـوب می شـود. مهم ترین 
ویژگـی ایـن نـوع سیاسـتگذاری ها ایـن اسـت کـه در آنهـا بـا تعـارض 
منافع مواجه هستیم و نهادهای ذیمدخل در این کار با هم همگرا 
نیسـتند. لـذا توفیـق در این نوع سیاسـتگذاری ها مسـتلزم هماهنگ 
سـاختن ایـن منافـع متعـارض اسـت. اجـرای برنامـه سـازگاری بـا 
کم آبـی نیـز بـا همیـن تهدیـد تعـارض منافـع سـازمانی و تعـارض 
در اسـناد سیاسـتی مواجـه اسـت. از سـوی دیگـر مدیریـت پایـدار آب 
به عنـوان یـک مسـأله پیچیـده و بدخیـم نیازمنـد یک نـگاه کل نگر و 
چندرشـته ای اسـت. لذا نیاز دارد تمهیدات و پیشـران های سیاسـی، 
اقتصـادی و اجتماعـی الزم بـرای آن را تبییـن و پیش بینـی نمایـد. 
برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت. از 
منظر اجتماعی، یکی از سختی های کار در مدیریت منابع عمومی 
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مشـترک نظیـر آب ایـن اسـت کـه ایـن مدیریـت بـه کنـش جمعـی 
هماهنـگ، نیـاز دارد. تحقـق کنـش جمعـی و مشـارکت اجتماعـی 
بشـدت تحـت تأثیـر میـزان سـرمایه اجتماعـی )اعتمـاد مـردم بـه 
یکدیگـر و بـه نهادهـای دولتـی( اسـت و پاییـن بـودن سـطح ایـن 
متغیـر منجـر به عدم شـکل گیری کنش جمعی و اعتماد می شـود. 
این موضوع در شرایط فعلی با سطح پایینی از سرمایه اجتماعی، 
کم آبـی  بـا  سـازگاری  برنامه هـای  توفیـق  بـرای  مانعـی  می توانـد 
باشـد. در ایـن یادداشـت منظـور از ملزومـات سیاسی/سیاسـتی و 
اجتماعـی عبـارت اسـت از هـر نـوع تدبیـر، سیاسـت و جهت گیـری 
توسـعه ای و بسـترهای سیاسی و اجتماعی که ماهیت فنی، اجرایی 
و تکنولوژیـک ندارنـد و پیش نیـاز و پشـتوانه اجـرای درسـت برنامـه 
سـازگاری بـا کم آبـی هسـتند بگونـه ای کـه بـدون فراهـم شـدن آنهـا 
توفیـق پروژه های اجرایی برنامه سـازگاری محل تردیـد خواهد بود. 

مهم تریـن ایـن ملزومـات بـه شـرح زیـر معرفـی می شـود.
 

3- 1- انسجام سیاستی
علیرغـم اینکـه در مصوبـه برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی زمینـه 
و ماهیـت فرابخشـی بـودن آن پیش بینـی شـده اسـت، امـا بـه نظـر 
می رسـد اگـر کمـاکان تعارضـات بیـن اسـناد سیاسـتی باالدسـتی 
و تعـارض بین سـازمانی رفـع نشـود )نظیـر تعـارض بیـن امنیـت 
غذایـی و امنیـت آبـی( و همـه نهادهـا و سـازمان های ذیمدخـل 
سـازگار نشـوند، این انسـجام و هماهنگی سیاسـتی محقق نخواهد 
شـد. توجه داشـته باشـیم که در مصوبه برنامه سـازگاری با کم آبی 
از  یـک  »هـر  اسـت  آمـده  وزیـران(  هیـأت   1396 سـال  )مصوبـه 
دسـتگاه های اجرایـی بـر اسـاس قوانیـن و مقـررات مربـوط تکالیف 
قانونی خود را در این زمینه انجام می دهند و تشکیل کارگروه ملی 
سـازگاری با کم آبی برای هماهنگی بین دسـتگاه های اجرایی بوده 
و نافـی مسـئولیت آنهـا در انجـام وظایـف ذاتـی و قانونـی نیسـت«. 
ایـن جملـه خود به خـود از میزان تعهـد وزارتخانه ها به هماهنگی 
سیاسـتی با برنامه سـازگاری با کم آبی می کاهد چون اگر قرار باشـد 
همـه وزارتخانه هـا و ارکان کارگـروه ملـی کمـاکان و بـدون توجـه بـه 
هـدف محـوری ایـن برنامـه )یعنی کاهش برداشـت از منابـع آب(، 
به دنبال وظایف سازمانی و مأموریت های قانونی خودشان باشند 
)کـه معمـوالً بـا برنامه هـا و سیاسـت های حفاظـت و احیـای منابع 
بـا برنامـه سـازگار نخواهنـد شـد و انسـجام  آب تعـارض دارنـد(، 

سیاسـتی)policy coherence( مـورد نیـاز محقـق نخواهـد شـد.

3-2- اراده سیاسی دولت/حاکمیت
بـا توجـه بـه نقـش آب در حیـات اقتصـادی و اجتماعـی جوامع 
ایجـاد  بـه  منجـر  کـه  برنامه هایـی  معمـوالً  شـهری،  و  روسـتایی 
منافـع  بـا  همسـو  می شـوند  آب  منابـع  از  برداشـت  محدودیـت 
سیاسـی کوتاه مـدت دولت هـا نبـوده و مورد اسـتقبال آن ها نیسـت. 
ایـن منافـع اقتصادی و سیاسـی ناشـی از برداشـت آب که هم عاید 
کشـاورزان و هـم عایـد دولت هـا می شـود، مانـع از برخـورد جـدی و 
سـختگیرانه دولت ها در مدیریت و حفاظت آب می شـود. این نوع 
سیاسـتگذاری غیرسـختگیرانه کـه ریشـه در نیـاز دولت هـا بـه جلب 
حمایت سیاسـی مردم و سیاسـت حامی پـروری  دولت هـا دارد، به 
بـروز نوعـی »سـندروم عـدم اراده سیاسـی« منجـر می شـود. بـا ایـن 
توضیـح، توفیـق برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی مسـتلزم تـداوم اراده 
سیاسـی دولت و حتی حاکمیت بر اجرای جدی این برنامه اسـت. 
کاهـش اراده سیاسـی در اجـرای ایـن برنامـه در نتیجه تغییر دولت 
و احتمـاالً وعده هـای سیاسـی حامی پرورانـه آن می توانـد تهدیـدی 
در برابـر ایـن برنامـه در دولـت بعدی )دولت سـیزدهم( محسـوب 
شـود. تجربـه مصوبـه ممنوعیـت کشـت برنـج  خـارج از اسـتا های 

گیـان و مازنـدران آینـه پیـش روی مـا در ایـن عرصـه اسـت.یکی از 
الزامـات و مصادیـق ایـن اراده سیاسـی، بعـد از انسـجام سیاسـتی، 
برنامه هـای  اجـرای  بـرای  نیـاز  مـورد  اعتبـاری  ردیـف  پیش بینـی 
سـازگاری بـا کم آبـی اسـت. در مصوبه هیـأت وزیران در سـال 1396 
ردیـف اعتبـاری خاصی برای این برنامه پیش بینی نشـده و موکول 
بـه اعتبـارات اسـتانی شـده اسـت و بـا توجـه به اینکـه اجـرای برنامه 
سـازگاری بـا کم آبـی نیازمنـد اجـرای برنامه هـای جبرانـی و توسـعه 
ظرفیت هـای اقتصـادی و معیشـت جایگزیـن و دیگـر تدابیـر در 
سـطح ملـی اسـت، لـذا پیش بینـی چنیـن ردیـف اعتبـاری بـرای 
اجـرای برنامـه سـازگاری ضـرورت دارد. ایـن فقـدان اراده سیاسـی 
قبـاًً نیـز در نحـوه تخصیـص منابع اعتبـاری در بخش آب مشـهود 
بـوده اسـت، به عنوان نمونه، سـهم بخش حفاظـت و بهره برداری 
آب زیرزمینـی از جملـه طـرح تعادل بخشـی آب زیرزمینـی )کـه 
اقدامـات ذیـل آن عمدتـاً متضمـن سـختگیری در حفاظت منابع 
آب بـوده و مغایـر بـا سیاسـت حامی پـروری اسـت( از کل اعتبـارات 

بخـش آب معمـوالً بطـور میانگیـن کمتـر از 4 درصـد بـوده اسـت.
 

3-3- معیشت جایگزین یا موازی
وابستگی جامعه روستایی به معیشت مبتنی بر کشاورزی آبی 
و صنایع وابسته به آن موجب چسبندگی بخش مهمی از اقتصاد 
کشـور بـه منابـع آب شـده اسـت و ایـن امـر معمـوالً مانع و دسـتاویز 
بزرگـی در برابـر برنامه هـای حفاظتـی و اصاحـات آبـی دولت هـا 
بوده است. توسعه و رونق دادن به »معیشت جایگزین یا موازِی« 
کشـاورزی می توانـد ظرفیـت و فرصـت خوبـی بـرای تنوع بخشـی 
بـه اقتصـاد روسـتایی و کاهـش وابسـتگی بـه کشـاورزی آبـی باشـد 
تـا از ایـن طریـق اجـرای برنامه هایـی نظیـر سـازگاری بـا کم آبـی کـه 
متضمن کاهش برداشـت های آب کشـاورزی است، تسهیل گردد. 
واضح اسـت که توسـعه معیشـت های جایگزین نیاز بـه برنامه ها، 
بـه  بایـد همزمـان  سیاسـت ها و زیرسـاخت هایی دارد کـه دولـت 
آنهـا بپـردازد، بـه عنوان نمونه توسـعه صنعت گردشـگری دهه ها 
اسـت کـه به عنـوان یکـی از محرک های اقتصادی اشـتغالزا مطرح 
اسـت امـا همـگان می دانیـم کـه تحقـق آن مسـتلزم اصاحاتـی 
روابـط  و  و فرهنگـی  اقتصادی-اجتماعـی  در سیاسـت های کان 

بین الملـل از سـوی دولـت و حاکمیـت اسـت.
 

3-4- توسعه مشارکت جامعه بهره بردار آب
یکـی از الزامـات بـرای عملیاتـی کـردن و پیاده سـازی طرح هـا 
و برنامه هـای مدیریـت منابـع آب، حضـور و مشـارکت ذینفعـان 
و  تصمیم سـازی ها  در  نقـش  ایفـای  جهـت  ذیمدخـان  کنـار  در 
سیاسـتگذاری های محلی و منطقه ای اسـت که می تواند ضمانت 
اجـرا و پایـداری ایـن طرح هـا و برنامه هـا را افزایـش دهـد. حضـور و 
دخالـت دادن جامعـه بهره بـردار در فراینـد طرح ریـزی و اجـرای 
فعالیت های ذیل برنامه سـازگاری با کم آبی از سـوی دسـتگاه های 
اسـتان ها می توانـد موجبـات همـکاری بهره بـرداران و  دولتـی در 
تشـکل های آنهـا را بـا برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی فراهم نمایـد ،در 
غیـر ایـن صـورت مشـابه تمامـی برنامه هـا و نسـخه های دسـتوری 
قبلـی، ممکـن اسـت اقدامـات برنامه سـازگاری بـا کم آبی نیـز روی 
کاغـذ معطـل بمانـد. ایـن مشـارکت هـم ریشـه در مبانـی نظـری 
حکمرانـی »منابـع عمومـی مشـترک« دارد بـه گونـه ای کـه ایجـاد 
نهادهـای خودگـردان محلـی و حضـور مؤثـر آنهـا در یـک کنـش 
جمعـی بـرای حفاظـت منابـع آب بـه گـواه تجـارب دنیـا موفق تـر 
عمـل می کنـد؛ هـم اینکـه ایـن حضـور و مشـارکت موجـب توانمند 
شـدن جامعه بهره بردار در شـناخت مسـائل و مشـکات خودشان 
اسـت  الزم  البتـه  می شـود.  منابـع  بهتـر  مدیریـت  و  حفاظـت  و 
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ملزومـات و پیشـران های تحقـق مشـارکت واقعـی )تقسـیم قدرت 
بـا جامعـه محلـی و واگـذاری برخـی از اختیـارات و ...( پیش بینـی و 
فراهـم شـود، بـه گونـه ای کـه مشـارکت واقعـی جامعـه بهره بـردار 
در تصمیم گیـری، طرح ریـزی، اجـرا، پایـش و نظـارت بـر پروژه هـا و 

فعالیت هـای برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی اتفـاق بیفتـد.
در این میان این دو تدبیر می تواند مورد توجه قرار گیرد:

کنـش  یـک  کشـاورزان  سـوی  از  صرفه جویانـه  کنـش  الـف- 
منفعت دار برای آنها محسـوب نمی شـود و از این جهت مشارکت 
آن هـا در اجـرای برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی از منطـق نهـادی قوی 
برخـوردار نیسـت. لـذا رویکردهـای فرمـان - کنتـرل و بخشـنامه ای 
احتمـاالً چنـدان کارسـاز نخواهـد بـود )مشـابه سرنوشـت مصوبـه 
ممنوعیـت کشـت برنـج(. بر این اسـاس هنـر دولت و دسـتگاه های 
انگیزش هـای  و  ملزومـات  کـه  باشـد  می توانـد  ایـن  اجرایـی 
اقتصادی-اجتماعـی را بـه گونـه ای فراهـم نمایند که بهره بـرداران 
بـر اسـاس یـک منطـق نهـادی اقـدام بـه مشـارکت و همـکاری در 
)منطـق  نماینـد.  کشـاورزی  آب  برداشـت  صرفه جویی/کاهـش 
نهـادی بـه معنای الگوهای فعالیـت مادی، مفروضـات، ارزش ها، 
آب  بهره بـرداران  توسـط  اجتماعـی  بطـور  کـه  قواعـدی  و  باورهـا 
ساخته می شود و بوسیله آنها حیات مادی خود را تولید و بازتولید 

می کننـد و بـه رفتـار خودشـان شـکل و سـازمان می دهنـد.(
ب- پایبنـدی بـه حکمرانی محلـی از طریـق انعطاف پذیری در 
طراحـی و اجـرای راهکارهـای صرفه جویی/کاهش برداشـت آب با 
رعایـت اهـداف کّمـی منـدرج در برنامه هـای مصـوب سـازگاری بـا 
کم آبـی اسـتان ها، می توانـد موجـب تسـهیل در اجـرای ایـن برنامه 
شـود؛ بـه گونـه ای کـه اقدامـات جزئی تـر در سـطوح اجرایـی بتواننـد 
بـا ابتکارعمـل اسـتان ها و بـا ماهیـت پاییـن بـه بـاال و طـی تعامـل و 
مشـارکت جامعـه محلـی بهره بـردار و نهادهـای محلـی دولتـی، 

طراحـی یـا بازطراحی شـوند.
 

3-5- اصالحات سیاستی کالن در بخش کشاورزی
سـازگار شـدن بخـش کشـاورزی بـا اهـداف برنامـه سـازگاری بـا 
کم آبی مسـتلزم اصاحات سیاسـتی در این بخش اسـت. از جمله 
تبیین دقیق امنیت غذایی توأم با سازگاری با امنیت آبی و رسیدن 
امنیـت همه جانبـه محیـط  زیسـتی کـه تضمین کننـده  بـه نوعـی 
زیسـت پذیری سـرزمین هم باشـد، ضروری است . این کار مستلزم 
تعییـن سـهم واردات آب مجـازی و کشـت فراسـرزمینی در تولیـد 
کشـاورزی و تأمیـن امنیـت غذایـی و حتـی تغییـر در رژیـم غذایـی 

جمعیـت بـرای تأمیـن امنیـت همه جانبه اسـت.
 

3-6- ارزیابی تأثیرات اجتماعی
بـا  سـازگاری  برنامـه  اهـداف  تحقـق  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
کم آبـی مسـتلزم انجـام اقدامات بزرگی در عرصه کشـاورزی اسـت 
از قبیل کاهش اجازه برداشـت کشـاورزان، اصاح کشـاورزی سـنتی 
و به کارگیـری فناوری هـا و شـیوه های نویـن. تمامـی ایـن اقدامـات 
منجـر بـه تعارضـات و مداخاتـی در حیـات اجتماعی-اقتصـادی 
از  بخشـی  لـذا  شـد.  خواهـد  آب  بهره بـرداران  سـایر  و  کشـاورزان 
ملزومات اجتماعی و سیاسی مربوط به برنامه سازگاری با کم آبی 
ناظـر بـر بـرآورد پیامدهـا و تأثیـرات اجتماعی-اقتصـادی ناشـی از 
اجـرای ایـن برنامـه و تعدیـل و جبـران این پیامدها اسـت. »ارزیابی 
بـرای  تدابیـری  پیش بینـی  و  برنامه هـا  ایـن  اجتماعـی«  تأثیـرات 
جلوگیـری از ایـن تعارضـات و مشـکات ناشـی از کاهـش برداشـت 
آب، بایسـتی توسـط کارگروه های اسـتانی ذیربط مورد پیگیری قرار 
گیـرد. )ایـن موضـوع بـه نوعـی در بند پ مـاده 1 تصویب نامه سـال 
1396 هیأت وزیران برای تشـکیل کارگروه ملی سـازگاری با کم آبی 

نیـز پیش بینـی شـده اسـت.(
 

3-7- مطالبه گری جامعه مدنی
همانگونـه کـه اشـاره شـد معمـوالً برنامه هایی که منجر بـه ایجاد 
محدودیت برداشـت از منابع آب می شـوند مورد استقبال نهادهای 
سیاسـی محلـی نبـوده و از سـوی دیگـر تعویـض دولت هـا می توانـد 
تبدیـل  شـود.  برنامه هـا  ایـن  اجـرای  در  جدیـت  کاهـش  بـه  منجـر 
برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی به یـک مطالبه و دغدغه محیط  زیسـتی 
در سـطح جامعـه مدنـی، می توانـد یکـی از ملزومـات اجتماعی این 
برنامـه تلقـی شـود. وزارت نیـرو بـا دعـوت از سـازمان های مردم نهاد 
محیـط  زیسـتی می توانـد ایـن موضـوع را بـه یـک مطالبـه و پویـش 
مدنـی تبدیـل کنـد. ایـن واقعیت و الـزام را نیز بایـد در نظر گرفت که 
به طور کلی و در شـرایط جامعه با اعتماد و سـرمایه اجتماعی پایین 
ایـران، هیـچ سیاسـت اصاحـی نمی توانـد بـدون داشـتن و اجـرای 
برنامـه ارتبـاط  گیـری و گفت وگوی اجتماعی فراگیر به نتیجه برسـد.

 
3-8- توسعه فضای گفت وگو  و یادگیری اجتماعی

بـه  اجتماعـی  رویکـرد  در  چشـم اندازها  و  کارکردهـا  از  یکـی 
ارتقـای  هـدف  بـا  اجتماعـی  ارتباطـات  توسـعه  آب،  مدیریـت 
آگاهی هـا و گفت و گـوی ملـی دربـاره آب اسـت. اجتماعـی کـردن 
اسـت.  اجتماعـی  یادگیـری  و  گفت وگـو  ایـن  نیازمنـد  آب  مسـأله 
کم آبـی  بـا  سـازگاری  برنامـه  مصوبـه  مـاده 9  در  اینکـه  علیرغـم 
تأکیـد شـده کـه سـازمان صدا و سـیما بـا همـکاری وزارت نیـرو برای 
اطاع رسـانی و برنامه سـازی مناسـب همگانـی از وضعیـت منابـع 
آب بطـور مسـتمر اقـدام کنـد، امـا بـه نظـر می رسـد اقـدام مؤثـری 
در ایـن زمینـه انجـام نگرفته اسـت. گفت وگـوی ملی دربـاره برنامه 
سـازگاری بـا کم آبـی، موانـع و لـوازم آن، ارائـه گـزارش پیشـرفت و 
عملکـرد اسـتان ها در اجـرای برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی مصـوب 
هـر اسـتان، می توانـد منجـر بـه ایجـاد یـک پویـش ملـی شـود. در 
ایـن میـان، تعریف یک سـازوکار شـفاف و پاسـخگو در گزارش دهی 
مسـتمر از فراینـد اجـرای برنامه هـای اسـتان ها می توانـد منجـر بـه 
ایجـاد یـک فضـای رقابتـی مثبـت بیـن اسـتان ها در اجـرای دقیـق 

برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی گـردد.
 

4- جمع بندی
تشـکیل کارگـروه  ملـی سـازگاری بـا کم آبـی و کل فعالیت هایـی 
کـه در سـه سـال گذشـته در ایـن زمینـه انجـام شـده، نوعـی تحـول 
سیاسـتی در نـوع مواجهـه بـا مسـأله آب در ایـران اسـت و بـه لحـاظ 
نظـری و گفتمانـی پیشـرفت محسـوب می شـود. درگیر شـدن همه 
اسـتان ها و در سـطوح مختلـف اداری و بـا ماهیـت میان بخشـی نیز 
پیشـرفت دیگری در این عرصه اسـت. نوعی دانش درون سازمانی 
و بین سـازمانی، گفت وگوهای بیـن بوروکرات هـا و اشـتراک گذاری 
دانـش بیـن تصمیم سـازان و تصمیم گیـران مؤثـر بـر مسـأله آب 
برنامـه  تدویـن  بـرای  انجام شـده  فعالیت هـای  اثـر  بـر  ایـران  در 
ملـی سـازگاری بـا کم آبـی بـه اشـتراک گذاشـته شـده اسـت. ایـن 
گامـی مؤثـر و ضـروری بـوده امـا بـدون مکمل هایـی نظیـر آنچـه 
ملزومـات اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی ایـن برنامـه خواندیـم 
امیدواری به اجرای این برنامه خوشـبینانه اسـت. برنامه سـازگاری 
بـا کم آبـی، ماهیـت بین بخشـی داشـته و نوعـی نظـام ریاضتـی در 
برنامه هایـی  چنیـن  اسـت.  زیسـت  محیـط   از  بهره بـرداری  قبـال 
از نظام هـای پیچیـده انطباقـی قابلیـت  بـا رویکـردی ملهـم  جـز 
اجرایـی شـدن پیـدا نمی کننـد. افـزودن عناصـر اجتماعی، سیاسـی 
و اقتصـادی اسـت کـه ظرفیـت انطباقـی چنیـن برنامه هایـی را در 

بسـترهایی مملـو از پیچیدگـی افزایـش می دهـد.
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 معافیت مالیاتی كشاورزی 
كار دست آب داده است

در میزگرد سازگاری با کم آبی با حضور 4 کارشناس مطرح شد:

در تعریف مصرف آب فهم واحد نداریم
دکتر بنفشه زهرایی، دکتر کامران داوری، دکتر محمد فاضلی و دکتر علی باقری در این 
میزگرد ضمن بررسی نقش تاریخ توسعه در بروز بحران آب ،نقش ساختار اداری و 
حکمرانی را از یک سو و نقش قانونگذاری را از سوی دیگر بررسی کردند.

ایـران از دیربـاز بـا پدیـده خشکسـالی درگیـر بوده اسـت و از سـوی دیگر مـردم این سـرزمین، خـود را با 
شـرایط جغرافیایـی آن تطبیـق داده بودنـد. منابـع آب به سـختی توسـط مـردم مدیریت می شـد ولی 
آنهـا در ایـن کار سـهیم بودنـد. بـا برسـر کار آمـدن دولـت مـدرن و حـذف آرام آرام مـردم از مدیریـت 
منابـع آب از یـک سـو و بـه کار بسـتن شـیوه های به ظاهر مـدرن در آبرسـانی، پدیـده ای گریبان ایـران را 
گرفـت کـه امروز می پرسـیم دلیـل کم آبی در ایـران چیسـت؟ دولت مـدرن و حذف مشـارکت مردم 
از یـک سـو، بـه کار بسـتن سیاسـت های ناکارآمـد در امنیت غذایی، بارگـذاری جمعیت بـدون توجه 
بـه تـوان اکولوژیـک افزایش مصـرف آب را رقـم زد. عده ای شکسـت ایـران در صنعتی شـدن را هم در 
ایـن رونـد مؤثـر می داننـد. اینـک ایـران درگیـر تنش هـای اجتماعـی ناشـی از کم آبـی و بی آبـی اسـت 
و گزارش هـا همـه حکایـت از فرونشسـت دشـت های مختلـف کشـور دارد. اسـتقرار صنایـع آب بـر در 
مناطـق بـی آب و شـیوه های انتقـال آب بحث هـای مختلفـی را رقـم زده اسـت تـا آنجـا کـه دولـت در 
سـال 139۶ بـا تشـکیل کمیتـه ملـی سـازگاری بـا کم آبی تکاپـو بـرای مدیریت ایـن شـرایط را آغـاز کرد.

بـا توجه به اهمیـت این موضوع و اثرات کوتاه وبلند مدت زیسـت محیطـی، اقتصادی واجتماعی 
بحران هـای ناشـی از کمبـود آب در ایـران، در میزگـردی بـا حضـور دکتـر بنفشـه زهرایـی عضـو هیأت 
علمـی دانشـگاه تهـران، دکتر علـی باقری عضو هیـأت علمی دانشـگاه تربیت مـدرس، دکتر محمد 
فاضلـی، جامعه شـناس و عضـو هیأت علمی دانشـگاه شـهید بهشـتی و دکتـر کامـران داوری، عضو 

هیـأت علمی دانشـگاه فردوسـی مشـهد این موضوع مـورد بررسـی قرارگرفت.
دکتـر داوری در توصیـف وضعیت ایران در این تبـادل دیدگاه درباره کم آبی و تالش برای سـازگاری 
بـا آن می گویـد: کمبـود آب یعنـی کاهـش موقتـی و عـدم تأمین تقاضـا؛ و کمیابـی یعنی نبـود منابع 
کافـی بـرای تأمیـن تقاضـا. اگـر نظـام بهره بـرداری از آب بر مـدار تـاب آوری تعریف شـده باشـد. فقط 
در خشکسـالی های شـدید بـا کمبـود مواجـه می شـویم. اگـر کمیابـی را از طریـق انتقال هـای بسـیار 
گران قیمـت و ریسـکی آب از دوردسـت ها مداوا کنیم، وضعیت بسـیار شـکننده ای بـرای خودمان 

فراهـم می کنیـم که هـر لحظـه، احتمال فروپاشـی آن مـی رود.
دکتـر علـی باقـری نیـز در بررسـی شـیوه بارگزاری هـای سیاسـتی در ایـن میزگیـر توضیـح داد: دردنیـا 
بـرای کشـاورزی مأموریـت امنیت غذایـی قائلند نـه مأموریت تولید ثروت و اشـتغال، اما در کشـور 
مـا تکلیـف این دو مقوله مشـخص نیسـت و هـر کجا هم در تولیـد اقتصادی کـم می آوریم، بـار آن را 

روی کشـاورزی می گذاریـم و ایـن مصـرف را مجـدداً افزایـش می دهد.
دکتـر محمـد فاضلـی نیـز در ایـن نشسـت با اشـاره بـه حـذف نهادهـای مؤثـر در مدیریـت منابع آب 
مثالـی زده و می گویـد: خانـم لمبتـون  در مـورد کشـاورز ایرانـی می گویـد کـه از عصـر سـلجوقی تـا 
همیـن االن یعنـی 50 سـال پیـش کـه دربـاره ایـران می نویسـم تکنولـوژی کشـاورزی در ایـران ثابـت 
مانـده اسـت. ایـن یـک پرسـش جامعه شـناختی عجیـب و غریبی اسـت که چطـور 700-600 سـال 

تکنولـوژی ایـن مـردم ثابت مانـده؟«
دکتـر زهرایـی، اسـتاد دانشـگاه تهـران و دبیـر کارگـروه ملـی سـازگاری بـا کم آبـی نیـز در ایـن نشسـت 
توضیـح می دهـد: بـرای سـاختار سـازگاری بـا کم آبـی، شـوراهای عالـی مثل شـورای عالی مناسـب 
نیسـت، چـون وظیفـه شـورای عالـی آب سیاسـتگذاری در سـطح کالن اسـت. سـازگاری بـا کم آبـی 
نیـاز بـه برنامه ریـزی عملیاتی در سـطح محلی و سـطوح پایین تر از سـطح اسـتان ها و در حد نواحی 

مختلـف حوضه هـای آبریـز دارد«. مشـروح ایـن میزگیـر را در ادامـه می خوانیـد:
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گفت وگو در یک نگاه
کمبود آب یعنی کاهش موقتی و عدم تأمین تقاضا؛ و کمیابی یعنی 
نبود منابع کافی برای تأمین تقاضا. اگر نظام بهره برداری از آب بر 

مدار تاب آوری تعریف شده باشد  فقط در خشکسالی های شدید با 
کمبود مواجه می شویم

ما ایرانی ها در طول تاریخ گران ترین آب جهان را مصرف 
کردیم. همین االن تصور کنید که در فالت ایران بخواهید 

400 هزار کیلومتر قنات حفر کنید. طول آنها از زمین تا کره 
ماه است. همین امروز بخواهید زیر زمین 400 هزار کیلومتر 

تونل حفر کنید، ببینید چند میلیارد دالر هزینه خواهد شد

چیز عجیب غریبی وجود دارد که کل بخش کشاورزی معاف 
از مالیات است و ببینید که تا چه حد مسأله خنده داری است. 

در تاریخ باید بنویسند همه کشورهای OECD نه اینکه 
یارانه می دهند ولی معاف از مالیات در کشاورزی ها نداریم

در دنیا برای کشاورزی مأموریت امنیت غذایی قائلند نه 
مأموریت تولید ثروت و اشتغال، اما در کشور ما تکلیف این 

دو مقوله مشخص نیست و هر کجا هم در تولید اقتصادی کم 
می آوریم، بار آن را روی کشاورزی می گذاریم

دائم گفته می شود مقیاس اراضی در ایران کوچک است و این مقیاس 
کوچک سبب می شود که کشاورز ایرانی داخل آن سرمایه گذاری 

نکند... مسئله مقیاس نیست، بلکه مسئله آن نهادهای اقتصادی است 
که بر کشاورزی یا آب حاکم هستند یا مسئله انرژی است

بحث آب فقط بحث دولت نیست. متأسفانه در سیاست ها ما فقط از 
زاویه دولت به این موضوع نگاه می کنیم در نتیجه خطی وضعیت را 

جلو می بریم. آب بخصوص در بخش کشاورزی با اقتصاد و معیشت 
جامعه محلی آمیخته شده است

109سازگاری با کم آبی؛ خرد تاریخی -اقلیمی برای بقا و ارتقا تابستان 1400



 اقلیـم ایـران از دیربـاز با مسـأله آب درگیر بوده اسـت و 
ایـران  در  آبـی  کـم  شـکل گیری  اصلـی  منشـأ  یـا  دالیـل 

چیست؟
تنهـا  نـه  کـه  اسـت  پدیـده ای  آبـی  کـم  زهرایـی:  بنفشـه 
ازطبیعـت کـم بـارش ایـران نشـأت می گیـرد بلکـه از سـویی 
دیگر متأثر از فرایند توسـعه اقتصادی، اجتماعی کشـور ایران 
نیـز بـوده و آنچـه طـی چهـار دهـه گذشـته اتفـاق افتـاده، تـا 
حـد زیـادی منجـر بـه تشـدید ایـن پدیـده شـده اسـت. از سـوی 
دیگر، توسـعه جمعیتی فراتر از توان سـرزمین ایران منجر به 
تغییر سیاسـت های مختلف توسـعه در مسأله امنیت غذایی 
جمعیـت در کشـور و سـوق دادن آن بـه سـمت محصـوالت 
اسـت.  بـوده  داخـل  تولیـد  بـر  تأکیـد  طریـق  از  اسـتراتژیک 
بنابراین یکی از عوامل بسـیار مؤثر و تشـدیدکننده کم آبی در 
ایـران تأثیـر ایـن نگـرش و تغییـر ایـن سیاسـت ها بـوده اسـت.
واحدهـای  اسـتقرار  و  مناسـب  فرهنـگ  و  آمـوزش  نبـود 
جمعیتـی و واحدهـای صنعتی پرمصـرف آب در مناطقی که 
ازمنابـع آب کافـی برخـوردار نبـوده، باعـث شـده کـه در برخی 
از مناطـق کشـور کم آبی هـای بسـیار شـدیدی را در سـال های 
بسـیار  آب  منابـع  ناپایداری هـای  لـذا  کنیـم.  تجربـه  اخیـر 
شـدیدتر شـده اسـت. مهم تریـن نکتـه سیاسـی کـه در توسـعه 
در  آب  تقاضـای  افزایـش  بـوده،  تأثیرگـذار  کشـور  آب  منابـع 
مناطـق بـا محدودیـت آب اسـت کـه بسـیار مؤثـر بـوده اسـت.

 به علـت وجـود عطـش توسـعه هیدرولیکـی در کشـورهای 
سـدها  احـداث  نتیجـه  در  و  ایـران  هماننـد  توسـعه  حـال  در 
منابـع  محدودیـت  بـا  مناطقـی  در  آب  انتقـال  سـازه های  و 

از مـوارد بسـیار حائـز اهمیتـی اسـت کـه بـه توهـم پـر آبـی در 
ایـن مناطـق دامـن زده در حالـی کـه ایـن مناطـق از نظـر آب 

دارنـد. شـکننده ای  وضعیـت 
اگـر رشـد و توسـعه دهه هـای اخیـر  بویـژه پـس از آمـدن 
دولـت مـدرن را از ایـن بحـث فاکتور بگیریـم به لحاظ 
اقلیمـی و تاریخـی وضعیـت چگونـه بـوده و باالخـره سـال ها 
ایـران شـاهد پیشـرفت هایی بـوده اسـت. مطالعه تاریخ نشـان 
خـاص  توجـه  آب  موضـوع  بـه  نسـبت  ایرانیـان  کـه  می دهـد 
داشـته اند. البتـه مقولـه خشکسـالی بـا کم آبـی متفـاوت اسـت 
امـا جمله ای کـه از کـوروش نقل می کنند کـه خداوند ایـران را از 
خشکسـالی، دروغ و حملـه دشـمن حفـظ کنـد نشـان از آن دارد 
کـه از دیربـاز در سـطوح عالـی اداره کشـور ایـن موضـوع مـورد 
توجه بوده اسـت. چگونـه آن زمان از پس آن بـر آمدیم و امروز 

نمی توانیم؟
زهرایـی: ایـران همیشـه بـا پدیـده خشکسـالی مواجـه بـوده 
اسـت. خشکسـالی های شـدید در دهه هـای 30 و 40 شمسـی 
خسـارت های زیـادی بجـا گذاشـته و ایـن طـور هـم نبـوده کـه 
ایـران بـا خشکسـالی کنـار می آمـده چـرا کـه قشـر آسـیب پذیـر 
وآسـیب های  تهدیدهـا  معـرض  در  همـواره  روستانشـین  و 
ناشـی ازخشکسـالی بـوده امـا چـون تکنولـوژی وجـود نداشـت 
کـه آب را از هرعمـق و هـر جایـی حتـی در شـرایط خشکسـالی 
شـهری  مناطـق  یـا  کشـاورزی  تولیـد  فراینـد  مصـارف  بـرای 
تأمین کند، آسـیب زیادی به منابع آب وارد نمی شـده اسـت. 
به عبـارت دیگـر، در سـال هایی کـه خشکسـالی اتفـاق می افتاد 
مـردم مجبـور به محـدود کردن تولید کشـاورزی و مصرف آب 
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آسـیب  دچـار  عـده ای  هرچنـد  بودنـد. 
می توانسـت  آب  منابـع  امـا  می شـدند 
از آن خشکسـالی عبـور کنـد و خسـارت 
و  ماه هـا  در  و  نشـد  متحمـل  زیـادی 
آبـی  کسـری  بعـدی،  آب  پـر  سـال های 
کـه در منابـع آبـی سـطحی و زیرزمینـی 

می شـد. جبـران  می شـده،  ایجـاد 
دسترسـی  علـت  بـه  امـروزه  امـا 
کـه  پمـپ  مثـل  تکنولوژی هایـی  بـه 
آب  از  بهره بـرداری  و  انتقـال  امـکان 
یـا  سـطحی  دوردسـت  منابـع  از  را 
اعمـاق زمیـن فراهـم می کنـد، حتـی در 
تولیـد  میـزان  شـدید،  خشکسـالی های 
مناطـق  در  آب  مصـرف  و  کشـاورزی 
شـهری تغییر محسوسـی نمی کند و این 
بـه بهـای اضافـه کـردن یـک تنـش و یک 
سـطحی  آبـی  منابـع  در  بیشـتر  کسـری 
و زیرزمینـی اسـت و نتیجـه بلنـد مـدت 
آن تجربـه 40 سـال افـت مسـتمر ذخایـر 
آب زیرزمینـی  در کشـور اسـت کـه بـا آن 

مواجهیـم.
تـا  فرماییـد  اجـازه  داوری:  کامـران 
واژه  »عمومـاً  کـه  کنـم  عـرض  نیـز  مـن 
خشـکی  معـادل  می توانیـم  را  کم آبـی 
ایـران در نظـر  )جغرافیایـی و اقلیمـی( 
بگیریـم. امـا از منظـر بهره بـرداری از آب 
دو واژه دیگـر مطـرح هسـتند: کمبـود )یـا 

Shortage( و کمیابـی )یـا Scarcity(. کمبـود آب یعنی کاهش 
موقتـی و عـدم تأمیـن تقاضـا؛ و کمیابـی یعنـی نبـود منابـع 
کافـی بـرای تأمین تقاضا. اگر نظام بهره برداری از آب بر مدار 
تـاب آوری تعریف شـده باشـد )یعنـی در حال برداشـت کمتر 
از 40درصـد از تجدیدپذیـری منابـع آب زیرزمینـی باشـیم(، 
فقـط در خشکسـالی های شـدید بـا کمبـود مواجـه می شـویم. 
حـدود 70درصـد  بـه  و  کنـد  رشـد  برداشـت  درصـد  ایـن  اگـر 
برسـد، تواتـر بیشـتری از مواجهـه با کمبود آب شـاهد خواهیم 
کاهـش  موجـب  70درصـد  حـدود  از  برداشـت ها  گـذر  بـود. 
تخلیـه طبیعـی آب زیرزمینـی بـه پایین دسـت می شـود؛ و لذا 
موجـب رشـد آلودگـی و امـاح در آب زیرزمینـی خواهـد شـد. 
امـا گذر برداشـت ها از 100درصد، موجـب کمیابی آب خواهد 
بـود. در ایـن حالت جبران کمیابی را با اضافه برداشـت از آب 
زیرزمینـی مـا را بـه ورشکسـتگی آبـی دچار می کنـد )که همین 
شـرایط کنونـی ما اسـت(؛ و اگر کمیابـی را از طریق انتقال های 
بسـیار گران قیمـت و ریسـکی آب از دوردسـت ها مـداوا کنیـم، 
وضعیـت بسـیار شـکننده ای بـرای خودمـان فراهـم می کنیـم 
کـه هـر لحظـه احتمال فروپاشـی آن مـی رود. به عبـارت دیگر، 
فـراوان  عدم قطعیت هـای  و  ریسـک ها  بـا  سیسـتمی  چنیـن 
را  وخیمـی  بسـیار  عواقـب  می توانـد  کـه  بـود  خواهـد  مواجـه 

به دنبـال داشـته باشـد.
 آقـای دکتـر فاضلـی پیشـتر گفتـه بودیـد مشـکل آب در 
هسـت.  شـدن  صنعتـی  در  شکسـت  از  متأثـر  ایـران 

ضمن اشاره به دالیل کم آبی به این موضوع هم بپردازید.
وجهـی  چنـد  کم آبـی مسـأله ای  داسـتان  محمـد فاضلـی: 

اسـت.  پاییـن  کشـور  آب  عرضـه  دارد،  اقلیمـی  وجـه  اسـت. 
میـزان بـارش نیـز کاهـش داشـته کـه درمناطق مختلـف ایران 
متفـاوت اسـت. آنچـه که کم آبـی اقلیم ایران را بخوبی نشـان 
یـک  معـادل  کـه  اسـت  کشـور  در  بـارش  میانگیـن  می دهـد، 
 سـوم دنیاسـت. اما هر کمبودی یک طرف عرضه و تقاضایی 
دارد. هـر کاالیـی کـه بـه طـور کلـی درجهـان کـم باشـد وتقاضـا 
بـرای آن هـم پایین باشـد، احسـاس کمبود آن وجـود نخواهد 
داشـت در حالـی کـه تقاضـای آب بشـدت افزایـش یافتـه ولی 
منابـع آب بـا محدودیـت مواجه اسـت. این تقاضا تحت تأثیر 
مـدرن شـدن مصـرف بدون مدرن شـدن تولید صـورت گرفته 
اسـت. مـا در بـرق و بقیـه عرصه هـا نیزبـا ایـن مشـکل مواجـه 
ایـران  جامعـه  در  را  مـدرن  ابزارهـای  کـه  هرچنـد  هسـتیم. 

مصـرف می کنیـم امـا بـا  ابـزار عقـب مانـده تولیـد می کنیـم.
اسـتفاده  مـورد  روزمـره  لـوازم  و  ابـزار  بـه  گـذرا  نـگاه  یـک 
جامعـه، گویـای ایـن حقیقـت اسـت. اسـتفاده از لـوازم برقـی 
پرمصـرف  لـوازم  سـایر  و  تلویزیـون  یخچـال،  کولـر،  مثـل 
طـرف  آن  از  اسـت.  شـده  رایـج  خانوارهـا  زندگـی  سـبک  در 
تولیـدات هـم تابع نوع مدرن شـدن و هم تابع مکانیسـم های 
اقتصـادی اسـت، یعنـی افزایـش تقاضـا در ایـران یـک وجـه 
مدرن شـدن مصرف بدون مدرن شـدن تولید دارد، یک وجه 
عـدم تـوازن اقتصـاد اسـت. اما نکتـه حائز اهمیت گـران بودن 
تولیـد آب اسـت و بایـد همـه بداننـد کـه آب محصولـی بسـیار 

گـران اسـت.
»علـی رضاقلـی« تحلیلـی دارد و می گوید که مـا، ایرانی ها 
در طـول تاریـخ گرانترین آب جهـان را مصرف کردیم. همین 

زهرایی: معتقدم که اگر شکل ایده آل عملکرد 
دستگاه های دولتی را داشتیم، سازمان برنامه 
و بودجه می توانست نقش کارگروه سازگاری 

با کم آبی را ایفا کند و سایر دستگاه ها هم 
می توانستند فقط مطابق هدفگذاری انجام 

شده برای صرفه جویی در مصرف آب 
برنامه هایشان را تنظیم کنند. سازمان برنامه و 
بودجه می توانست این بودجه ریزی را در قالب 

هماهنگی که بین بخش ها می کند فراهم کند اما 
عمالً این اتفاق مطلقاً نمی افتد
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االن تصور کنید که در فات ایران  بخواهید 400 هزار کیلومتر 
قنـات حفـر کنیـد. مجمـوع قنات هـای ایـران چهـار صـد هـزار 

کیلومتـر یعنـی طـول آنها از زمیـن تا کره ماه اسـت.
همیـن امـروز بخواهیـد زیرزمیـن 400 هـزار کیلومتـر تونـل 
حفر کنید ببینید چند میلیارد دالر هزینه آن خواهد شـد!؟ در 
حالـی کـه ایـن فراینـد در طول یک بـازه 2-3 هزار سـاله انجام 
شـده اسـت. قنـات قصبه گناباد را درنظـر بگیرید که می گویند 
حـدود 3 هـزار سـال سـابقه دارد. قنـات آب گـران قیمتـی را 
منتقـل می کنـد و ایـن را بـا آبـی کـه در اروپـا تأمیـن می شـود 
مقایسـه کنیـد. اروپـا اصـًا مشـکل آب نداشـته، فقـط مشـکل 
قبل تـر  یـا  بعـد  بـه  چهاردهـم  قـرن  از  اسـت.  داشـته  زمیـن 
بعـد از تشـکیل فئودالیسـم، مقـدار زیـادی تـاالب و زمین های 
مردابـی و جنگل داشـتند. درخت و جنـگل را قطع می کردند، 
تاالب هـا را خشـک می کردنـد تـا زمیـن به دسـت بیاورنـد. آب 
فـراوان بـود. ولـی مـا مشـکل آب گـران داشـتیم. حـاال ایـن آب 
گرانـی کـه تولیـدش گـران بـوده و همیـن حـاال نیـز گـران اسـت 

قـرار اسـت بـه کاری آید.
عمـان  دریـای  یـا  فـارس  خلیـج  از  کـه  آبـی  االن  همیـن 
می خواهند شـیرین کنند و تا مشـهد ببرند، آبی که قرار اسـت 
تا مجتمع گل گهر بیاید، متوسـط هزینه اش بنا به یادداشـتی 
کـه آقـای وزیـر در روزنامـه ایـران نوشـتند، 2.8 یـورو بـرای هـر 
متـر مکعـب خواهـد بـود. آب 2.8 یورویـی یعنـی یـک چیـزی 

حـدود 100 هـزار تومـان بـه ازای هـر متـر مکعـب اسـت.
بسـیار  آب  مـا  مـدرن  عصـر  از  قبـل  تـا  ایـران  تاریـخ  در   
گرانقیمتـی را کـه تولیـد می کردیـم، همـان طور گـران مصرف 
بـه یکبـاره  را  می کردیـم. حـال یـک کاالی تولیـد شـده گـران 
ارزان سـازی کردیـم. شـما آب سـالم و تصفیـه شـده را از شـیر 
خانه تـان در تهـران مترمکعبـی 470 تومان تحویل می گیرید.

می کنـد  پیـدا  افزایـش  قطعـاً  حالتـی  چنیـن  در  مصـرف 
چراکـه متناسـب با آن نهادهـای الزم برای چگونگی اسـتفاده 
بهـره ور از آب شـکل نگرفتـه اسـت. آن چیـزی کـه ایـن امـکان 
کـه  هسـت  هیدرولیکـی  مأموریت هـای  اوالً  کـرده  فراهـم  را 
انجـام  را  کار  ایـن  دولت سـازی  بـرای  داشـته اند.  دولت هـا 
می دادنـد. دومیـن علـت هـم پـول نفت اسـت کـه اجـازه داده 
البتـه  برونـد،  جلـو  و  شـوند  تعریـف  آبـی  عظیـم  پروژه هـای 
نابـود کـردن نهادهای خـردورزی نیز ازموارد دیگری اسـت که 

اسـتفاده عقانـی از آب را امکان پذیـر کـرده اسـت.
عناصـر دیگـری هـم هسـتند مثـل توسـعه نامتـوازن. مثـا 
آن  اسـت؟  چقـدر  تهـران  آبخیـز  حـوزه  اکولوژیـک  ظرفیـت 
تـا 5   4 بیـن  حداکثـر  خوانـدم  گزارش هـا  در  مـن  کـه  چیـزی 
آب  می تواننـد  آبریـز  حوضـه  ایـن  از  جمعیـت  نفـر  میلیـون 
شـرب و بهداشت شـان را تأمیـن  کننـد. در حـال حاضـر حـدود 

12 تـا 13 میلیـون نفـر شـهروند خـود تهـران هسـتند.
بزرگ تریـن نهـاد خـردورزی کـه فروپاشـید نهـاد اقتصـاد 
شـناس  جامعـه  میرگوهـر،  امیرحسـین  دکتـر  آقـای  اسـت. 
مـورد  در  دانشـگاه سـوربون  در  را  ایشـان رساله شـان  هسـتند 
نوشـته اند.  اراضـی  و  زمیـن  از  بهره بـرداری  نظام هـای 
جملـه ای در ابتـدای رسـاله اش نوشـته بـه ایـن مضمـون که از 
کشـاورز خراسـانی وقتی بپرسـید چقـدر زمین داریـد، می گوید 
مـن دوسـیر آب دارم. اصـًا مهـم نیسـت چقـدر زمیـن داریـد. 
کشـاورز  نداریـم.  کـه  زمیـن  مشـکل  اروپایی هـا  برخـاف  مـا 
آب  سـیر  دو  فقـط  بلکـه  نداشـت  زمیـن  مشـکل  خراسـانی 

داشـت. بـا دو سـیر آب می توانسـت چقـدر کشـت کنـد، مثـًا 2 
هکتـار و بعـد متناسـب بـا آن منطق، کشـت شـکل می گرفت. 
در خراسـان کشـت زعفـران کـه یـک کشـت کـم آب بـر اسـت، 
آن  متناسـب  کشـت ها  ایـران  نقـاط  بقیـه  یـا  می گیـرد  شـکل 
کـه  اولـی  منطـق  همـان  ایـن  می گیرنـد.  شـکل  آب  مقـدار 
می گویـد مهـم نیسـت چقـدر زمیـن دارم، مـن فقـط دو سـیر 
آب دارم. در اصـل مدرنیزاسـیون بـدون حقانیـت اقتصـادی 
بـا پـول بـاد آورده نفت بعـاوه مأموریت های دولت سـازی که 
دولت هـا برای خودشـان برقرار کردند و عدم تـوازن در قدرت 
در نظـام اجتماعـی، یعنـی دولت هـا صاحـب قـدرت هسـتند 
ولـی قـادر بـه دفـاع از حقـوق خودشـان نیسـت، ایـن شـرایط 
را ایجـاد کـرده اسـت. در حوضـه آبریـز کشـاورز نمی توانـد از 
نمی توانـد  زیسـت  محیـط  طرفـدار  بکنـد.  دفـاع  حقابـه اش 
از حقابـه محیـط زیسـت دفـاع کنـد، عـدم تـوازن قـدرت هـم 
هسـت. نتیجـه همـه اینهـا شـده ایـن وضعیتی کـه کشـور با آن 

مواجـه اسـت.
یعنـی  تمدنـی  فرسـایش  گفتـه ام  بارهـا  و  معتقـدم  مـن 
شـدید  فرسـایش  و  گسـترده  شـکل  بـه  آب  منابـع  تخریـب 
خـاک، تنـوع زیسـتی در حـال نابـودی، آلودگـی هـوای شـدید 
بـا خسـارت سـاالنه چنـد ده میلیـارد دالر خسـارت در حـوزه 
آلودگـی هـوا از مرگ و میر شـهروندان تا تعطیلی های سـاالنه 
و تـا هزینـه بیماری هـا نتیجـه همیـن الگـوی توسـعه اسـت کـه 

یـک شـکاف نهـادی عظیمـی دارد.
بـازی.  قاعـده  بـا  اسـت  مسـاوی  نهـاد  می گوییـم  مـا 
قاعـده ای کـه کنـش را تعریـف کنـد، می شـود نهـاد. مثـل نهاد 
خانـواده، وقتـی می گوییـم نهـاد خانـواده، یعنـی نهـادی کـه 
همـه اجزایـش قاعـده دارد. از خواسـتگاری و آشـنا شـدنش 
و نامـزدی و...، مجموعـه قواعـد نوشـته شـده و ننوشـته دارد 
کـه انـدازه یـک کتـاب هـزار صفحـه ای می شـود. نهـاد قاعـده 
اسـت. قیمـت هـم یـک نهاد اسـت و ما نهاد قیمـت و اقتصاد 
را بهـم زدیـم. در ایـن شـرایط مدرنیزاسـیون چند دهـه اخیر و 
حـاال چیزهـای دیگـری هـم رویـش بار شـده اسـت. جمعیت، 
از  برخـی  ادراک  خودکفایـی،  و  ایدئولوژیـک  گرایش هـای 
مفهـوم  همیـن  مفاهیـم،  شـدن  ایدئولوژیـک  و  مفاهیـم 
خودکفایـی کـه از زیر بارش نمی شـود درآمـد. حتی آنهایی که 
تـاش کردنـد، آخـرش رفتند سـراغ خوداتکایـی و جمع بندی 
تمـام ایـن موارد همان انباشـت تاریخی اسـت کـه به نظر من 

موجودیـت تمدنـی ایـران را هـم تهدیـد می کنـد.
 آقـای دکتـر باقـری شـما بـا ایـن بحـث موافقیـد؟ اگـر 

نکته ای دارید اضافه کنید.
کم آبـی  و  خشکسـالی  بیـن  بایـد  معتقـدم  باقـری:  علـی 
و  تمایـز قائـل شـویم. خشکسـالی یـک پدیـده موقـت، گـذرا 
نسـبی اسـت. مثـا شـهر کامبـرا در اسـترالیا بـه طـور متوسـط 
شـمال  بـاران  انـدازه  کـه  دارد  بـاران  سـال  در  میلیمتـر   600
ایـران اسـت. وقتـی ایـن بارندگـی 400 میلیمتـر شـود، دچـار 
خشکسـالی خیلی شـدید هسـتند ولی متوسـط بارندگی شـهر 
یـزد 60 میلیمتـر در سـال اسـت کـه بسـیار کمتـر از آنجـا اسـت 
و وقتـی 60 میلیمتـر سـاالنه اش را بگیـرد، نرمـال محسـوب 
می شـود. ایـن بحـث خشکسـالی اسـت امـا کـم آبـی یا خشـک 
بـودن یـک خصوصیت اقلیمی اسـت. منطقـه ما یک منطقه 
و  خاورمیانـه  کـه  جغرافیایـی  عـرض  ایـن  اسـت.  خشـک 
کشـورهای غـرب آسـیا در آن قـرار گرفتنـد یـک اقلیـم خشـک 
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اقلیـم  ایـن  بـا  متناسـب  بایـد  قاعدتـا  و  می شـود  محسـوب 
زندگیمـان را تنظیـم کنیـم.

بـه نظـر مـن کـم آبـی کـه بـا آن مواجـه هسـتیم دو قسـمت 
اسـت؛ یکـی کـم آبـی سراسـری اسـت یـا کل حجـم بیـان آب. 
مـا کـم آبـی سراسـری داریـم کـه در کل کشـور حجـم مصـرف 
آب مـا خیلـی بیشـتر از منابـع تجدیدشـونده اسـت. دیگـری 
نامتـوازن  توزیـع  به خاطـر  کـه  اسـت  آبـی موضعـی  کـم  هـم 
بارگذاری هـا بخصـوص در حوزه شـرب و شـهری شـکل گرفته 
اسـت. می گوینـد فـرض کنیـد آب شـرب کا 4درصـد مصـرف 
را تشـکیل می دهـد ولـی همیـن تمرکـز غیرمتـوازن جمعیـت 
روبـه رو  آبـی  کـم  بـا  مـا  کـه  شـده  باعـث  مختلـف  نقـاط  در 
از زمـان  باشـیم. در ایـن بحـث، بـه توسـعه هـم اشـاره شـد. 
پهلـوی دوم کـه اولیـن برنامـه عمرانـی را در سـال 1327 آغـاز 
کردنـد، مشـاوری کـه ایـن برنامـه را تهیـه کـرده بـود، می گویـد 
نـدارد، محـور توسـعه  ایـران چـون زیرسـاخت های صنعتـی 
کشـاورزی  اینکـه  بـرای  بعـد  و  می گذاریـم  کشـاورزی  روی  را 
بتوانـد برقـرار شـود بایـد زیرسـاخت و سـد و ایـن مـدل کارهـا 
را روی کشـاورزی گذاشـتند.  انجـام دهیـد. مبنـای توسـعه  را 
و  امنیـت غذایـی، توسـعه، معیشـت  کـه مأموریـت  هرچنـد 
اشـتغال مسـتقیماً بـا کشـاورزی نیسـت ولـی درسـت یـا غلـط 
روی  را  ایـران  توسـعه  نطفـه  متأسـفانه  بـوده  کـه  هرچیـزی 
و  مشـخص  را  قطب هایـی  زمـان  همـان  و  بسـتند  کشـاورزی 
اعام کرده بودند. مثا دشـت مغان و دشـت مرودشـت را به 
عنـوان قطب هـای کشـاورزی انتخـاب کردنـد و بعـد از آن نیـز 
طبـق همیـن روال برنامـه پیـش رفـت. بعد اصاحـات ارضی 
شـکل گرفـت. بعـد انقـاب اسـامی کـه صـورت گرفـت یـک 

مقـداری نابسـامانی های اوایـل انقـاب، در مجمـوع یک گونه 
چسـبندگی را بـه ایـن مسـیر کشـاورزی درسـت کـرد کـه عمدتاً 
بـا ایـن نـگاه بـود. بعـد برخـی تحـوالت دیگـر ازجملـه رشـد 
جمعیـت جهانـی و گسـترش بـازار هم در مقیـاس ملی و هم 

در مقیـاس جهانـی رخ داد.
 اگـر سـال 1327 مـا همـه امکانـات تولیـد کشـاورزی را هـم 
بفروشـیم؟  می خواسـتیم  کجـا  می کردیـم  تولیـد  و  داشـتیم 
تقاضـا  باالخـره  سـال ها  ایـن  در  ولـی  نبـود  آن  بـرای  تقاضـا 
افزایـش یافـت و رشـد تکنولـوژی در ابعـاد مختلـف. آن زمـان 
اگـر محصولـی هـم تولیـد می شـد بـه ایـن راحتـی نمی شـد بـه 

بـازار رسـاند.
کـرد،  احـداث  جـاده  مـا  بـرای  تکنولـوژی  دنیـا  در  ببینیـد 
کـرد  امکانپذیـر  مـا  بـرای  را  نامناسـب  و  مناسـب  زمین هـای 
تـا آب اسـتحصال کنیـم. ماشـین آالت کشـاورزی و کًا امـکان 
تولیـد کشـاورزی را بـرای مـا بـاال بـرد و در مجمـوع همـه ایـن 
مـوارد باعـث شـد کشـاورزی از حالـت معیشـتی بـه کشـاورزی 
تجـاری تبدیـل شـود. همیـن تبدیـل کشـاورزی معیشـتی بـه 
تجـاری خـود منجـر بـه افزایـش تقاضـای آب شـد کـه از آن بـا 
نـام انقـاب سـبز هم یـاد می کنند. خـود این اتفـاق یک عامل 

دیگـر بـرای گسـترش مصـرف بـود.
شـاید انقـاب سـبز در معـدود کشـورهایی مثـل اسـترالیا، 
در  کشـورها  ایـن  در  چـون  باشـد.  داده  رخ  امریـکا  و  کانـادا 
آن  بـه  ایـن  می کننـد.  کشـاورزی  بـزرگ  خیلـی  مقیاس هـای 
معنـی نیسـت کـه ایـن کشـورها اصا مشـکل آب ندارنـد. مثا 
کالیفرنیـای امریـکا یکـی از جاهایـی اسـت که خیلی با مشـکل 
آبـی مواجـه اسـت، منتهـی مصـرف آب در ایـن کشـورها بـه 
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نسـبت سرزمینشـان و بارگذاری جمعیتی خیلی کمتر اسـت. 
اسـترالیا 5 برابـر ایـران مسـاحت دارد، جمعیتش 25 میلیون 
نفر در حدود تقریبا یک سـوم ایران اسـت. ظرفیت منابع این 
کشـورها خیلـی زیـاد اسـت. شـاید اگر حتی بـه صـورت ناپایدار 
هـم از منابـع اسـتفاده کننـد هنـوز بـه آن حـدی نرسـیده اند که 
بـا مشـکل مواجـه شـوند ولی مـا از آن حد مصـرف منابع عبور 
کردیـم و ایـن نسـبت بارگـذاری روی منابـع و تـوان اکولوژیـک 

سـرزمین خیلـی فراتـر از آن ظرفیـت مجـاز رفتـه اسـت.
بـه مـا سـیگنال های انحرافـی  ضمـن آنکـه برخـی مـوارد 
صرفه جویـی  اسـت  ممکـن  تکنولـوژی  رشـد  مثـًا  می دهـد؛ 
ایجـاد کنـد امـا عمدتاً این رشـد تکنولـوژی را در مقیـاس واحد 
مقایسـه می کنیـم. می گوییم با این تکنولوژی کشـاورزی کنیم 
بـه روش  ایـن مقـدار کاهـش مصـرف نسـبت  در هـر هکتـار 
دیگـر داریـم. یکـی از تکنولوژی هـا، تکنولوژی آبیاری اسـت که 
نمی تـوان قاطعانـه گفـت منجربـه کاهـش مصـرف می شـود 
امـا بـه فـرض اینکـه درسـت هـم باشـد بایـد یـک هکتـار را بـا 
یـک هکتار مقایسـه کنیـم در حالی کـه در عمل می بینیم یک 
جایـی کـه قبـا 100 هکتـار کشـاورزی می شـده بـه خیـال اینکـه 
دارنـد از تکنولـوژی اسـتفاده می کننـد و مصـرف آب کمتـری 
دارنـد 100 هکتـار، 200 هکتـار شـده اسـت. اینجـا اثـر مقیـاس 
اسـت.  رفتـه  بـاال  مصـرف  کل  در  و  نمی گیریـم  نظـر  در  را 
خودکفایـی و خوداتکایـی، در تعـارض سیاسـتی اسـت یعنـی، 
تعـارض بیـن امنیـت غذایـی و بهـره وری اقتصـادی اسـت. در 
اسـناد آبـی و سیاسـتی یـک جاهایی از امنیـت غذایی صحبت 
مـوارد  قبیـل  ایـن  از  و  خودکفایـی  بـه  آخـر  در  کـه  می کنیـم 
می رسـد. بعـد در جایـی دیگـر از افزایـش بهـره وری اقتصادی 
نمی شـوند.  جمـع  هـم  بـا  لزومـا  دو  ایـن  می شـود.  صحبـت 
دل  از  و  می آیـد  بیـرون  گنـدم  الگـوی  غذایـی  امنیـت  دل  از 
لزومـا  دو  ایـن  می آیـد.  بیـرون  زعفـران  اقتصـادی  بهـره وری 

یکـی نیسـت و هنـوز تکلیـف را روشـن نکردنـد.
در دنیـا بـرای کشـاورزی مأموریت امنیـت غذایی قائلند نه 
مأموریـت تولیـد ثـروت و اشـتغال، اما در کشـور ما تکلیف این 
دو مقولـه مشـخص نیسـت و هـر کجا هـم در تولیـد اقتصادی 
کم می آوریم، بار آن را روی کشـاورزی می گذاریم. دوباره این 
خـودش مصـرف را افزایـش می دهـد. دربـاره امنیـت غذایـی 
باید به این نکته توجه داشـته باشـیم که امنیت غذایی یعنی 
دسترسـی بـه غـذا، حـاال دسترسـی لزومـاً ممکـن اسـت تولیـد 
نباشـد. در امنیـت غذایـی چنـد عامـل را بـر می شـمارند؛ یکی 
اینکـه از نظـر اقتصـادی شـخص بتوانـد غـذای خـود را تأمیـن 
کنـد، از نظـر فرهنگـی نیـز آن غـذا در چارچوب هـای فرهنگـی 
آنهـا باشـد کـه آن را مصـرف کننـد تـا عرضـه صـورت بگیـرد. 
از مسـائل سیاسـی و  در حـال حاضـر در بحـث واردات غیـر 
تحریم، مشـکاتی که ما با آنها مواجه هسـتیم سـایر کشـورها 
نیز با آن دسـت به گریبانند. کشـور ما در معرض خطر تغییر 
اقلیـم قـرار دارد و کشـورهایی کـه غـذا صـادر می کننـد نیـز این 
 Nature مشـکل را دارنـد. در یـک مقالـه کـه در نشـریه معتبـر
چاپ شـده اشـاره کرده بود یکی از جاهایی که ایران از آن غذا 
وارد می کنـد پاکسـتان اسـت. پاکسـتان هـم مثل ما بـه صورت 
ناپایـدار از منابـع آبـی خـود اسـتفاده می کنـد. بنابرایـن همـان 
مشـکاتی را کـه مـا خواهیـم داشـت او هـم خواهـد داشـت. 
مضافـاً اینکـه پاکسـتان بعـد از چیـن و هنـد پرجمعیـت تریـن 
کشـور دنیـا خواهـد شـد. بنابرایـن در آینـده در بهترین شـرایط 

بایـد اول شـکم جمعیـت خـود را سـیر کند.
بنابرایـن افزایـش بارگذاری هـای جمعیتـی و امثـال آن در 
کشـور بـدون در نظـر گرفتـن بحـث امنیـت غذایـی چـه آنکـه 
همـه چیـز در داخـل تأمین شـود، چه بـه این امید کـه از خارج 
بخواهیـم غـذا وارد کنیـم ایـن مشـکل زا خواهـد بـود. مشـکل 
کـم آبـی فقط مختص ایران نیسـت و بسـیای از کشـورها با آن 

مواجهند.
بـه ایـن نکتـه هـم توجه داشـته باشـیم که هـر اتفاقـی برای 
و  نمی شـود  درک  به موقـع  دهـد  رخ  زیرزمینـی  آب  منابـع 
همین ماهیت تأخیری درک اتفاقات و تغییرات سـبب شـده 
مـا از حـد ظرفیـت اکولوژیک منابع آب تجـاوز کنیم. در نتیجه 
خسـارت ها تـداوم پیـدا می کنـد و زمانـی خبردار می شـویم که 
دیگـر از آن حـد ظرفیـت فراتـر رفته ایـم و ایـن فراتـر رفتـن از 
ظرفیـت موجـب جهـش می شـود و بعـد اگـر برای یـک مدت 
زیـادی تـداوم پیـدا کنـد باعـث از بیـن رفتـن همـان ظرفیـت 
ایـن  اثـر  در  را  آب  ذخیـره گاه  ظرفیت هـای  می شـود.  بـورد 

پدیـده از دسـت می دهیـم.
وقتـی فشـار بیـش از حـد تقاضـا، مزمن شـود و بـرای مدت 
زیـادی باقـی بمانـد خـودش باعـث می شـود زیرسـاخت های 
ذخیـره آب زیرزمینـی مـا کاهـش پیـدا کنـد و عمـًا ظرفیـت 
عرضـه کـم می شـود. فـرض کنیـد اگـر امـروز همـه دسـت بـه 
دسـت هـم بدهنـد و مصـارف را صفـر کننـد، زمیـن و آسـمان 
هـم بـاران ببـارد، بسـیاری از دشـت هایمان به دلیـل نشسـت 
ندارنـد  را  سابقشـان  ظرفیـت  آبخوان هـا  آن  دیگـر  زمیـن، 
در نتیجـه شـاهد کاهـش کلـی ظرفیـت عرضـه آب در کشـور 
هسـتیم. لـذا یـک مجموعـه پدید ه هایی به صـورت دومینویی 
اتفـاق می افتنـد کـه روی همدیگـر در جهت بیشـتر شـدن این 

شـکاف بیـن عرضـه و تقاضـا اثـر می گذارنـد.
کنیـم  اعتـراف  بایـد  صریحـاً  مشـکل  حـل  بـرای  داوری: 
کـه عـدم توفیـق مـا در حـل مسـأله آب نشـانگر عـدم درک 
کامـل مشـکل اسـت. بـرای درک کامـل آن، نیازمنـد نگرشـی 
سیسـتمی و جامـع هسـتیم. سیسـتمی کـه مد نظر بنده اسـت 
از محیـط طبیعـی )شـامل منابـع آب و اکوسیسـتم( تـا محیط 
انسـانی )شـامل اجتمـاع و اقتصـاد( گسـترده اسـت. بعـاوه 
سیسـتمی پیچیـده اسـت کـه بـدون توجـه بـه مباحـث پویایی، 

تحلیـل و ارزیابـی آن غیرممکـن اسـت.
حـال  دو  از  شـده  توفیـق  عـدم  موجـب  کنـون  تـا  آنچـه 
خـارج نیسـت: یـا در سیاسـتگذاری و یـا در پیاده سـازی )و در 
مـواردی در هـر دو( ناکارآمـد بوده ایـم. بنـده در میـان علـل 
ناکارآمدی هـا دو نکتـه را بسـیار برجسـته می بینـم: اول عـدم 
وجـود حکمرانـی محلـی آب از قبیـل واگذاری اخذ بسـیاری از 
تصمیمـات بـه شـورای حوضـه و دوم بی توجهـی بـه اهمیـت 
و  تصمیم سـازی ها  در  محلـی  کنشـگران  همراهـی  جلـب 

تصمیم گیری هـا.
از غلبـه رویکـرد  ایـن مـوارد در ریشـه، ناشـی  بـه نظـرم  و 
مهندسـی/ فیزیکـی و نیـز نـگاه دسـتوری )از بـاال بـه پاییـن( در 
میان مدیران ارشـد آب کشـور بوده اسـت که با تدوین قوانین 
بـرای  داشـتن  عجلـه  گاهـی  اسـت.  یافتـه  تسـری  ضوابـط  و 
اصـاح امـور، مدیـران ارشـد را بـه تـداوم این راه غلط کشـانده 
اسـت. عمیقـاً معتقـدم تـا این رویکرد و نگاه دسـت از سـر آب 
بـر نـدارد مشـکلی حـل نخواهد شـد. به جـای آن بایـد رفتاری 
نظارتـی و حمایتـی از حکمرانـی محلی )تا اسـتقرار کامل آن( 
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تحـت  معتقـدم  همچنیـن  گیـرد.  قـرار 
نظـارت و حمایـت دولت ملی، اسـتقرار 
حوضـه  مقیـاس  در  خـوب  حکمرانـی 
موجـب  آن(،  درون  محدوده هـای  )و 
تـا جوامـع محلـی منطبـق  خواهـد شـد 
بـر شـرایط ویـژه خـود، نهادسـازی کننـد 
و مدیریتـی کارآمـد و پویا را شـکل دهند. 
مسـاوی  نهـاد  فرمودنـد:  فاضلـی  دکتـر 
کـه  قاعـده ای  بـازی،  قاعـده  بـا  اسـت 
کنـش را تعریـف کنـد، نهـاد می شـود؛ و 
قواعـد بـازی در هر منطقـه ای با توجه به 
شـرایط محلـی )در محیط هـای طبیعی 

و انسـانی( می توانـد متفـاوت باشـد.
مؤلفه هـای  اینکـه  بـه  توجـه  بـا   
توسـعه را مـرور کردیـم در بحث 
ریل گـذاری توسـعه، بـرای سـازگاری با کم 
آبی باید در چه مسـیری اصالح شـود؟ آیا 
مفهوم »سـازگاری با کم آبـی« در قوانین 
بودجـه  جایگاهـی پیدا کـرده، فرض کنید 
ملـی  کارگـروه  ایـن  کـه  سـالی   3 ایـن  در 
آیـا  گرفتـه  شـکل  آبـی  کـم  بـا  سـازگاری 
توانسـته تأثیـری روی بودجه ریزی داشـته 

باشد و همین طور بودجه 1400؟
نظـرم  بـه  کـه  مشـکلی  زهرایـی: 
وجـود  کشـور  برنامه ریـزی  نظـام  در 
دسـتگاهی  هیـچ  کـه  اسـت  ایـن  دارد، 
ظاهـراً متولـی هماهنـگ کـردن برنامـه 
همدیگـر  بـا  مختلـف  بخش هـای 
موجـود  محدودیت هـای  بـا  متناسـب 
و  بهره بـرداری  قابـل  طبیعـی  منابـع  و 
شـرایط اکولوژیک کشور نیست. شاید در 
برنامه هـای سـازگاری بـا کـم آبـی بـرای 
برنامـه دسـتگاه های  کـه  بـود  بـار  اولیـن 
مصـرف  مدیریـت  بـا  مرتبـط  مختلـف 
بـه نوعـی در کنـار هـم قـرار گرفـت  آب 

مترمکعـب  هـر  هزینـه  بیـن  فاحشـی  تفاوت هـای  شـاهد  و 
برنامـه بخش هـای مختلـف  قابـل حصـول در  صرفه جویـی 
شـرب، صنعـت و کشـاورزی بودیـم. امـا چون نهاد مشـخصی 
در نظـام حکمرانـی ایـران و در حـال حاضـر متولـی انسـجام 
بخشـی بـه ایـن برنامه هـا و هماهنـگ کـردن آنهـا نیسـت، در 
ایـن مرحلـه، کارگـروه سـازگاری بـا کـم آبـی هنـوز آن طـور کـه 
بایـد و شـاید نتوانسـته چگونگـی بهینـه کـردن سـرمایه گذاری 
در مدیریـت مصـرف آب را مـورد سـنجش و ارزیابی قرار دهد 
و تنهـا توانسـته حداقل اثراتـی را در مباحث مربوطه در الیحه 

بگـذارد. بودجـه 
یکـی از مهم تریـن بحث هـا، بحـث خریـد کنتـور بـود چـون 
یکی از مهم ترین موانع مدیریت مصرف آب در ایران، بحث 
تحویـل حجمـی آب اسـت که به هر مصـرف کننده ای مطابق 
بـا پروانـه ای کـه دارد آب تحویـل بشـود و بیـش از ایـن نتوانـد 
آب بـردارد یـا حداقـل پایـش شـود کـه هـر مصـرف  کننـده ای 
چـه میـزان اضافـه بـر آن حـد مجاز تعییـن شـده  آب مصرف 
کرده اسـت. بحث کنتور سـال های سـال یک مانع بزرگی بود، 

چـون بخـش کشـاورزی مرتب ادعا می کند  بخـش آب متولی 
تحویـل حجمـی آب اسـت. شـما آب را بـه انـدازه ای کـه مجـاز 
اسـت به کشـاورز تحویل بدهید، کشـاورز خودش را با این آب 
تنظیـم می کنـد ولـی وقتـی آب بی حسـاب و کتـاب در اختیـار 
کشـاورز هسـت، نمی شـود انتظار داشـت همه بر اسـاس عرق 
ملـی، وطـن پرسـتی و اخـاق بخواهنـد میـزان مصـرف آب 
خودشـان را تنظیـم کننـد کـه ایـن البتـه انتظار به جایی اسـت.

پیـش از ایـن، دولـت از سـرمایه گذاری بـرای خریـد کنتـور 
منـع شـده بـود و بایـد خـود کشـاورز تأمیـن می کرد کـه این هم 
خیلـی شـرایط عجیبـی بـود کـه مـا از مصـرف کننـده بخواهیم 
هزینـه کنـد کـه خـودش را در معـرض پایـش قـرار دهـد. در 
کنتـور  خریـد  بـرای  رقمـی  خوشـبختانه  بودجـه 1400  الیحـه 
دیـده شـد و یـک بـاب جدیـدی بـاز شـد بـرای اینکـه در تولیـد 
و بهبـود کیفیـت کنتور مقداری ظرفیت سـازی در کشـور شـود. 
قـرار  اشـاره  مـورد  بودجـه 1400  الیحـه  در  کـه  دیگـری  مـورد 
گرفـت، مربـوط بـه محدودیـت کشـت برنـج اسـت. مصوبـه 
کارگـروه ملـی سـازگاری بـا کـم آبـی در سـال 97 کشـت برنـج 

باقری: در طول تاریخ وقتی نگاه می کنید عماًل 
مکانیسم هایی در قالب قوانین فعال شدند که 

بر ضد آب بودند، یعنی به طور غیرمستقیم 
محرک افزایش مصرف بودند. همان ایرادهای 

ساختاری که می گویید. یک دسته از این 
قوانینی که در کشور داشتیم  به ملی کردن 

اراضی و واگذاری اراضی ملی برمی گشت. ملی 
کردن اراضی یک داستان است که می گوییم 
صاحب این اراضی دولت شود و دیگر  کسی 
دست اندازی نکند. این می توانست سر جای 
خودش خوب هم باشد. اما آن روی سکه اش 
این است که اختیار مالکیت این اراضی را به 

دولت داده است و بعد در جای جای مختلف هر 
جا به هر دلیلی مصلحت دانسته شده، دولت کم 

آورده به او اجازه دادند که از این اراضی ملی 
می تواند مثالً برای کاربری کشاورزی واگذار 

کند.
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را در اسـتان های غیـر از مازنـدران و گیـان بـرای مـدت سـه 
سـال محـدود کـرد و قـرار بـود از سـال 1401 ممنوعیـت کشـت 
برنـج در ایـن 17 اسـتان کـه خـارج از گیـان و مازنـدران کشـت 
برنـج دارنـد، اعمـال شـود ولی به دالیـل مختلفی اجـرای این 
مصوبه با چالش های زیادی روبه رو شـد. بخصوص همزمان 
شـدن اجـرای ایـن مصوبه با سـال های پربـارش و زه دار شـدن 
اراضـی برخـی اسـتان هایی که کشـت برنـج زیـادی دارند مثل 
نهادهـای  در  زیـادی  مخالفت هـای  گلسـتان،  و  خوزسـتان 
مختلـف و جوامـع کشـاورزان در موقـع اجـرای مصوبـه ایجـاد 
کـرد و منجـر بـه ایـن شـد کـه مجلـس در ایـن مـورد موضـع 
در  تصمیم گیـری  بودجـه 1400  الیحـه  در  نتیجـه  در  بگیـرد. 
بـا  متناسـب  برنـج  کشـت  بـودن  آزاد  یـا  محدودیـت  مـورد 
سیاسـت های نظـام بـه کارگروه هـای اسـتانی سـازگاری بـا کـم 
آبـی محـول شـد تـا همان مسـیر محدود کـردن کشـت برنج تا 

حدامـکان در اسـتان ها ادامـه پیـدا کنـد.
 خانـم دکتـر زهرایـی االن بـا توجـه بـه ایـن قیـدی کـه 
کـه  کنیـم  برداشـت  طـور  ایـن  می توانیـم  گذاشـت، 
همیـن قیـد می توانـد مفهـوم سـازگاری بـا کـم آبـی در دولـت و 
رو  ایـن  از  را  ایـن  ببخشـد.  اسـتمرار  را  بعـدی  دولت هـای 
می پرسـم که مـا نگـران این نباشـیم که دولـت سـیزدهم مقوله 

سازگاری با کم آبی را به طور کامل حذف کند.
و  برنامه هـا  چراکـه  نیسـتم  نگـران  شـخصاً  مـن   : زهرایـی 
آبـی درج شـده همـه  کـم  بـا  بـرای سـازگاری  کـه  طرح هایـی 
برنامه هـای جـاری دسـتگا ه ها بودنـد و موضوعـات جدیـدی 
مطـرح نشـد. فقـط احجـام و برنامـه زمانـی ایـن اقدامـات بـا 
هـم هماهنـگ شـد. فـرض کنید در بخـش شـرب، برنامه های 

تلفـات  کاهـش  عمومـی،  آگاهی هـای  افزایـش  بـه  مربـوط 
شـبکه های توزیـع یـا اسـتفاده از ابزارهـای کاهنـده از مـواردی 
دنبـال  فاضـاب  و  آب  شـرکت های  در  سـال ها  کـه  اسـت 
می شـده اسـت. ممکن اسـت با شـدت و ضعف در سـال های 
قبیـل  ایـن  بـرای  همیشـه  ولـی  بوده انـد  روبـه رو  مختلـف 
هزینـه  آن  بـرای  و  شـده  تعریـف  اعتبـاری  ردیـف  اقدامـات 
اینکـه  از  مسـتقل  شـد.  خواهـد  هـم  ایـن  از  بعـد  و  کرده انـد 

کارگـروه سـازگاری بـا کـم آبـی فعـال باشـد یـا نباشـد.
در بخـش کشـاورزی، فـرض کنیـد کارهـای مختلفـی مثـل 
توسـعه کشـت نشـأیی، توسـعه گلخانـه، اقدامـات به زراعـی 
و بـه نـژادی مـوارد مختلفـی اسـت کـه در برنامـه سـازگاری بـا 
یـا آبیاری هـای مـدرن کـه بحـث در حواشـی  کـم آبـی آمـده 
جهـاد  وزارت  برنامه هـای  مـوارد  ایـن  همـه  اسـت.  زیـاد  آن 
کشـاورزی بـوده و هسـت، بنابرایـن اجـرای آنهـا حتمـاً تـداوم 
بازچرخانـی  جـز  بـه  صنعـت  بخـش  امـا  داشـت.  خواهـد 
فاضـاب آن هـم در شـهرک های صنعتی، برنامه منسـجمی 
بـرای مدیریـت مصـرف آب نـدارد، علـت آن هـم خصوصـی 
بـودن اکثـر ایـن واحدهـای صنعتـی اسـت و نمی تـوان آنهـا را 
ملـزم بـه هزینـه برای اصـاح فراینـد تولیدشـان کـرد. البته در 
شـهرک های  صنعتی سیسـتم توزیع و بازچرخانی آب دست 
دولـت اسـت. در کارگـروه سـازگاری با کم آبی اتفاقـی که  افتاد 
ایـن کـه برنامه هـا در کنـار هـم قـرار بگیرد تا انسـجام بیشـتری 
پیدا بکند و مشـخص شـود اثربخشی اینها در وضعیت منابع 
آب چیسـت. آیـا اثـر مثبت دارد یا منفـی؟ و در نهایت تا پایان 
برنامـه هفتـم توسـعه قـرار اسـت ایـن برنامه هـا در کنـار هـم 
منابـع آب سـطحی و زیرزمینـی یـک حوضـه آبریـز را بـه کجـا 
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برسـاند. این طور بود که کمی سـازی شـد و در برنامه سازگاری 
بـا کـم آبـی حجـم عملیـات و اقداماتـی کـه بایـد در سـال های 
مختلـف برنامـه هفتـم اجـرا بشـود از 1400 تـا انتهـای برنامـه 
هفتـم مشـخص شـد و حـاال می شـود بـه صـورت منسـجم و 
فرابخشـی اجـرای ایـن برنامه ها را دنبال کرد و اثر بخشـی اش 
را سـنجید. بـه اعتقاد من بخش زیـادی از آن برنامه ها، داخل 

دسـتگاه همچنـان دنبـال می شـود.
مـا  دولت هـای  کـه  پرسـیدم  جهـت  ایـن  بـه  را  ایـن   
و  ملـل  سـازمان  برنامـه  2030  مثـاًل  اینکـه  در  اسـتادند 
برچسـب هایی کـه بـه آن زده شـد را عمـاًل از اجـرا خـارج کـرد و 
بخشـی از کارهـا را که دیگر نمی شـود انجـام داد. االن هم بیایند 
بگوینـد با برخـی خط قرمزها تطابـق ندارد و بعد کنـار بگذارند. 

آن وقت همان جزییات را هم از دست می دهیم!
جـدی  مشـکل  می توانـد  جایـی  مـن  نظـر  بـه  زهرایـی: 
در  منـدرج  طرح هـای  بودجـه ای  ردیف هـای  کـه  کنـد  ایجـاد 
بیفتـد،  اتفـاق  آن  اگـر  بشـود.  حـذف  سـازگاری  برنامه هـای 
طـور  می شـود.به  مختـل  آبـی  کـم  بـا  سـازگاری  فراینـد  کل 
بابـت  فاضاب هـا  و  آب  بـه  دیگـر  امـروز  از  بگوینـد  مثـال 
کاهـش تلفـات آب شـبکه یـا بـرای گلخانـه  بودجـه بـه وزارت 
جهـاد کشـاورزی نمی دهیـم. اگـر ایـن کار را کننـد بلـه قطعـاً 
برنامه هـای سـازگاری مختـل می شـود. فکـر می کنم سـه سـال 
کار فرابخشـی در دولـت بـرای سـازگاری بـا کـم آبـی، بخـش 
وضعیـت  وخامـت  عمـق  متوجـه  را  دولـت  بدنـه   از  بزرگـی 
منابـع آب کرده اسـت و احتماالً سـازگاری با کـم آبی، حامیان 
خیلـی بیشـتری از برنامه هـای قبلـی مرتبـط بـا ریاضت هـای 

آبـی داشـته باشـد.
کـه  بیفتـد  اتفاقـی  می کنیـد  فکـر  هفتـم  برنامـه  بـرای   
برنامـه  تدویـن  اولیـه  اصـول  در  آبـی  کـم  بـا  سـازگاری 

بیاید؟
معتقـدم  می کننـد.  عمـل  چگونـه  دیـد  بایـد  زهرایـی: 
عـدم  آبـی  کـم  بـا  سـازگاری  کارگـروه  موفقیـت  مهم تریـن 
ارشـد در دولت هاسـت و  و  از میانـی  تغییرسـطوح  مدیـران 
ایـن موضـوع تبییـن شـده اسـت و می داننـد کـه چـاره ای جـز 
پرداختـن بـه مدیریـت مصـرف آب نیسـت و تأمیـن بیشـتر 
آب در بسـیاری از حوزه هـا دیگـر امکانپذیر نیسـت. بسـیاری از 
اسـتانداران و مدیران دستگاه های برنامه ریز در استان ها مثل 
مدیـران سـازمان برنامـه و مدیـران محیط زیسـت شـاید برای 
اولین بار برایشـان تبیین شـده که امنیت غذایی و اشـتغال در 
استان هایشـان تـا چـه حـد در خطر ناشـی از وضعیـت بغرنج 
منابع آب سـطحی و زیرزمینی اسـت. ما اسـتان هایی داشتیم 
مثـل یـزد که مدیران اسـتان با تصویب برنامه سـازگاری با کم 
آبـی مخالـف بودند، درحالی کـه یزد بغرنج ترین وضع منابع 
آبـی کشـور را دارد و پیش بینـی می شـود اگر همیـن روند ادامه 
پیـدا بکنـد، تـا 4 دهـه دیگـر عمده آبخوان های اسـتان خشـک 
شـود؛ اسـتان هایی مثـل یـزد، تمـدن چنـد هـزار ساله شـان در 
خطـر اسـت. بعـد از 4 دهـه شـما مجبوریـد جمعیـت اسـتان 
یـزد را کًا بـه جـای دیگـری منتقل کنید یا آب مصرفی اسـتان 
را از یک جای دیگری بیاورید که اصًا در اطرافش هم چنین 
امکاناتی وجود ندارد. 2 سـال طول کشـید تا مسـئولینش قانع 
شـوند کـه یـزد ادامـه حیاتـش بـا ایـن شـیوه امکانپذیر نیسـت. 
از زمانـی کـه متوجـه وضعیـت اسـتان شـدند خودشـان  پیگیر 
بودنـد کـه برنامـه سـازگاری بـا کـم آبـی مصـوب شـود و االن 

هـم کـه پیگیـر اجرایـی شـدن آن هسـتند. بنابرایـن مهم تریـن 
برنامه هـای  آبـی،  کـم  بـا  سـازگاری  ملـی  کارگـروه  دسـتاورد 
مصوب و کتاب های منتشـر شـده نیسـت، مهم ترین دستاورد 
این اسـت که ببینیم مسـئولین اسـتان های خشـک کشور مثل 
یـزد، کرمـان و خراسـان رضـوی به یـک جمع بندی رسـیده اند 

کـه وضـع موجـود مصـارف آب دیگـر قابـل ادامـه نیسـت.
 آقـای دکتـر فاضلـی در همیـن مبحث تأثیر توسـعه بر 
تشـدید کم آبی یـا تأثیرش بر این وضعیـت ناپایداری 
کـه االن در آن هسـتیم یـک بحثی با آقـای اردکانیان داشـتم که 
آب  دولـت  بایـد  بعـدی  جمهـور  رئیـس  پرسـیدم  ایشـان  از 
تشـکیل بدهـد و پیـش از اینکـه وزرا را تـک بـه تـک بـه مجلـس 
معرفـی یـا دعوت کنـد که بیاینـد برنامـه بدهند، یـک حلقه آب 
داشـته باشـد. وزیـر کشـور، وزیـر جهـاد، وزیـر نیـرو، وزیـر نفت و 
ایشـان ضمـن اینکه ایـن ایـده را تأیید کردنـد، حرفـش این بود 
اتفـاق  جمهـوری  ریاسـت  سـاختار  در  بایـد  تغییـری  یـک  کـه 
بـا  مطبوعاتـی  نشسـت های  از  یکـی  در  کالنتـری  بیفتد.آقـای 
خبرنـگاران گفت کـه آقـای حجتی وزیـر جهادکشـاورزی اصاًل 
محدودیـت و نبـود منابـع آب را قبـول نداشـت. وزارت جهـاد 
کشـاورزی اساسـاً تـا ایـن لحظـه بـا مقولـه سـازگاری بـا کم آبـی 
بـا  سـازگاری  بحـث  در  باشـد  قـرار  اگـر  اسـت.  نشـده  همـراه 
کم آبـی اثرگـذاری الزم حاصـل شـود نمی توان بـدون همکاری 
و  آن  عملیاتـی  و  تحقیقاتـی  مراکـز  و  جهادکشـاورزی  وزارت 

سیطره تحت نفوذ او چنین کرد.
فاضلـی: مسـأله داسـتان کـم آبـی ایـن اسـت کـه خطـر در 
درازمـدت رخ می دهـد. خانـم دکتـر زهرایـی می گویـد کـه اگـر 
بـه همیـن شـیوه رفتـار کنیـم، چهـار دهـه بعـد ممکـن اسـت 
آبخوان هـای یـزد خشـک شـود. در ایـن چهـار دهـه چـه کسـی 
مـرده و چـه کسـی زنـده اسـت. اساسـاً سیاسـتمدار و بروکـرات 
را بایـد بـا ایـن مـدل نگریسـت؛ بروکراتـی کـه امسـال سـال اول 
خدمتـش باشـد چهـار دهـه بعد سـال دهـم بازنشسـتگی اش 
اقتصـاددان  کینـز«  مینـارد  »جـان  مشـهوری  جملـه  اسـت. 
انگلیسـی دارد کـه می گویـد  در درازمـدت همـه مـا مرده ایـم. 
یـک مسـأله بزرگ در مورد آب مسـأله درازمدت بـودن اثرات 
شـیوه مدیریـت در آن اسـت. آن هـم بدون اینکـه در مورد آب 
نهادهایـی از جملـه قیمـت، نظـام انگیزه هـا و هماهنگی های 
هـر  در  کنشـگران عرصـه آب  باشـیم.  داشـته  بیـن سـازمانی 
سـطحی از کشـاورزی کـه روی زمیـن کار می کنند تا شـهروندی 
کـه آب را در خانـه اش مصـرف می کنـد تـا صنعتگـری کـه کار 
صنعتـی می کند، اگر همگی با نـگاه متغیرهای درازمدت نگر 
همـراه نباشـند قابلیت انجام ندارد. دقت کنیـم که این موارد 

بـه سـطح سـواد نیـز ارتباطی نـدارد.
قابـل  اصـًا  پیـش  سـال  هـزار   2 یـا  هـزار  کشـاورز  سـواد 
مقایسـه با کشـاورز امروز نیسـت ولی به لحاظ سـاختار نهادی 
بـا آب انجـام دهـد. زمانـی کـه  امـکان نداشـت چنیـن کاری 
می خواسـتند آب مصـرف کننـد بایـد قنـات حفـر می کردنـد و 
ایـن قنـات هـم هزینـه وهـم نگهـداری سـنگین داشـت . من با 
قنـات بـزرگ شـدم، خانـه پدربـزرگ مـن جایـی بود کـه اهالی 
روسـتا سـالی یکبـار جمـع می شـدند و بـرای قنات قرعه کشـی 
اولیـن  بیـن  چـون  بگیـرد.  آب  اول  کسـی  چـه  کـه  می کردنـد 
کسـی کـه آب بگیـرد تـا آخریـن کسـی کـه آب می گیـرد ممکـن 
اسـت 20 روز فاصلـه باشـد. ایـن کار بسـیار پرهزینـه ای بـود. 
بنابرایـن خیلـی راحـت نمی توانسـتید توزیـع آب را گسـترش 
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و زمیـن زیرکاشـت ات را افزایـش بدهیـد، امـا در حـال حاضـر 
مکانیزم هـای انگیـزه بخـش بـرای مدیریـت و کاهش مصرف 

کاربـردی نـدارد.
بـه عنـوان مثـال بحـث احیـای دریاچـه ارومیـه کـه مطـرح 
شـد، همـه چیـز متمرکـز بـر حوضـه آبریز دریاچـه ارومیـه بود. 
زمانـی کـه بـا نماینـده »یونیـدو« در ایـران صحبـت می کـردم، 
 ، ارومیـه  دریاچـه  حوضـه  در  نمی توانیـد  شـما  می گفـت 
مسـائل ارومیـه را حـل کنیـد. وقتـی دلیلـش را پرسـیدم  گفـت 
سـیب دریاچـه ارومیـه و تولیـد کشـاورزی ایـن منطقـه در همه 
نقـاط ایـران مصـرف می شـود. پـس هزینـه اصـاح وضعیـت 
کشـاورزی در دریاچـه ارومیـه را کل ایـران بایـد بپـردازد چـون 
تولیـد  اینجـا  کـه  کشـاورزی  اسـت.  تولیـد  زنجیـره  یـک  ایـن 
می کنـد از دالل تـا میـوه فـروش تهـران در چرخـه سـهم ایـن 
زنجیره هسـتند و هرکدام سـهمی از این ارزش را برمی دارند. 
شـما وقتـی می توانیـد ایـن را حل کنیـد که از سـهم درآمد آنها 

کـم کنیـد و بـه سـهم کشـاورز در دریاچـه منتقـل کنیـد.
مثًا سـیب را در دریاچه از کشـاورز کیلویی چند می خرند؟ 
3-2 هـزار تومـان و در تهـران بـه مصـرف کننـده 15 الـی 20 
هـزار تومان می فروشـند؟ شـما می خواهیـد به کشـاورز ارومیه 
بگوییـد کـه سـطح زیـر کشـت را یـک دوم کنـد تـا مصـرف آب 
نصـف شـود. می گویـد درآمـد مـن را دو برابـر می کنیـد؟ اگـر 
ایـن زنجیـره  از  خواسـتید درآمـدش را دو برابـر کنیـد یعنـی 
تـا فـروش اسـت، بایـد او دو برابـر  از تولیـد  ارزش سـیب کـه 
درآمـد داشـته باشـد یعنـی سـهم میـوه فـروش و دالل بایـد 
کـم شـود تـا او بیشـتر کسـب درآمـد کنـد. بعـد همیـن نماینده 
»یونیـدو« مثـال مـی زد و می گفـت فرانسـه و اسـپانیا همیـن 
کار را بـا مـزارع انگـور کردنـد. تـا سـهم کشـاورز از ارزش زیادتـر 
باشـد و او سـطح زیـر کشـتش را پاییـن بیـاورد و روی تکنولوژی 

کنـد. سـرمایه گذاری 
یـا  تکنولـوژی  اقتبـاس  دربـاره  زیـادی  مطالعـات  فائـو 
تکنولـوژی سـازگاری بـا کـم آبـی انجـام می دهد. فکـر می کنید 
از سـر بی سـوادی نمی رونـد روی تکنولـوژی بهتـر  کشـاورزان 
خانـم  هسـت.  هـم  تاریخـی  مسـأله  کننـد؟  سـرمایه گذاری 
لمپتون در مورد کشـاورز ایرانی می گوید که از عصر سـلجوقی 
ایـران  دربـاره  کـه  پیـش  سـال   50 )یعنـی  االن  همیـن  تـا 
می نوشـت( تکنولـوژی کشـاورزی در ایـران ثابـت مانده اسـت. 
ایـن یـک پرسـش جامعه شـناختی عجیـب و غریبی اسـت که 
چطـور 700-600 سـال تکنولـوژی ایـن مردم ثابـت مانده؟ در 
آفریقـا هـم چنیـن اتفاقـی افتـاده اسـت. می گویـد کـه کشـاورز 
ایرانـی می دانـد کـه هرچقـدر از درآمـدش روی تکنولـوژی و 
روی بهبود نظام کشـت سـرمایه گذاری کند، کدخدا، پادشـاه و 
راهـزن از او می گیرنـد، بنابرایـن هیـچ سـرمایه گذاری جدیدی 
در این زمینه نمی کند. جالب اسـت مشـابه همین اتفاق را در 
کتـاب چـرا ملت هـا شکسـت می خورنـد »عجم اوغلـو« دیدم. 
می گوینـد در آفریقـا جایـی هسـت کـه دوسـوی یـک رودخانـه 
بسـیار  رودخانـه  یـک سـوی  دارنـد.  بـا هـم  وضـع متناقضـی 
مـدرن و پیشـرفته و سـوی دیگـر آن حتـی سـواد هـم ندارنـد. 
یـک مـردم شـناس بررسـی کـرده و در تحلیـل ایـن وضعیـت 
می گویـد ایـن طـرف و آن طـرف رودخانـه 500 متـر بیشـتر بـا 
هـم فاصلـه ندارد و سـؤال این اسـت که چرا تـا این حد اوضاع 
آنهـا متفـاوت اسـت؟ وخیـم بـودن وضـع مردمـان یک سـوی 
رودخانـه تاحـدی اسـت کـه حتـی از اعـداد و خط هم اسـتفاده 

نمی کردنـد ولـی آن طرفی هـا خـط و زبـان و اعـداد داشـتند. 
حکومـت  کـه  داد  نشـان  مردم شـناس  آن  بررسـی  نتیجـه 
در سـویی از رودخانـه کـه حتـی از خـط و عـدد هـم اسـتفاده 
نمی کردنـد بـه طـور مسـتمر در حـال کشـتن و مصـادره کـردن 
امنیتـی  رودخانـه  مـدرن  سـوی  در  ولـی  اسـت  مـردم  امـوال 
شـمارش،  از  تعمـداً  طرفی هـا  ایـن  می گویـد  اسـت.  برقـرار 
تـا زمین هـای کسـی  نامگـذاری و از خـط اسـتفاده نمی کننـد 

معلـوم نباشـد و حاکـم نتوانـد زمیـن را تصاحـب کنـد.
لمپتـون می گویـد: وضعیـت کشـاورزی در ایـران بـه همین 
و پنهانـکاری  صـورت اسـت. کشاورزسـرمایه گذاری نمی کنـد 
می کنـد. یـک پدیـده ای در جامعـه شناسـی وجـود دارد کـه بـه 
آن خوانا شـدن جامعه می گویند. جامعه وقتی شـمرده شـود 
یعنـی معلـوم اسـت مـن چقـدر پـول و حسـاب دارم، دولـت 
می توانـد بیایـد مالیـات بگیـرد. حـاال اگـر دولت از مـن مالیات 
غیرعادالنـه بگیـرد و مصـادره کند من پنهان می شـوم و خوانا 
نمی شـوم. بعـد روی هیـچ چیـزی سـرمایه گذاری نمی کنـم 
انگیزه هـا در  بـه چنیـن شـرایطی  توجـه  بـا  و  کـه دیـده شـوم 

کشـاورزی و در صنعـت ایـران نابـود شـده اسـت.
کشـاورز  به عنـوان  فـردی  دیگـر:  روشـن تر  مثـال  یـک 
سـرمایه گذاری می کنـد و سـیب زمینـی بـا بهتریـن تکنولـوژی 
امسـال کشـت می کنـد و 40 ُتـن در هکتـار با هدف گرفتـن بازار 
روسـیه و صـادرات کشـت می کنـد. بـه فرض اتفاقـی می افتد و 
سـیب زمینـی در داخـل گـران می شـود. دولـت اول صـادرات 
دسـتش  روی  زمینـی  سـیب  و  می کنـد  منـع  را  کشـاورز  ایـن 
می مانـد. سـیب زمینـی ای کـه حسـاب کـرده بـود مثـًا کیلویی 
تمـام  و  می شـود  تومـان   20 کیلویـی  بفروشـد،  تومـان   100
بـار روی دسـتش می مانـد. بعـد بـه او می گوییـم تـو چـرا آب 
زیـاد مصـرف کـردی؟ تمـام ایـن مـوارد یـک زنجیـره اسـت. بـا 
نظـام نهـادی کـه انگیـزه کاهـش مصـرف آب ایجـاد می کند از 
جملـه اقتصـاد، اخذ فناوری، کشـاورز ایرانـی نمی تواند جذب 

فنـاوری کنـد و اصـًا هـم مسـأله مقیـاس اراضـی نیسـت.
دائم گفته می شـود مقیاس اراضی در ایران کوچک اسـت 
کشـاورز  کـه  می شـود  سـبب  کوچـک  اراضـی  مقیـاس  ایـن  و 
ایرانی داخل آن سـرمایه گذاری نکند. اما اعداد و ارقام پاسـخ 
مقیـاس  کـه  چـرا  اسـت  آور  حیـرت  ومباحـث  سـؤاالت  ایـن 
ایـران 4.8 هکتـار اسـت. کره جنوبـی 1.1،  اراضـی در  متوسـط 
هکتـار و ژاپـن 0.8 هکتـار اسـت. چطـوری اقتصـاد کره جنوبـی 
بـا متوسـط 1.1هکتـار و ژاپـن 0.8 هکتـار چیـزی اسـت کـه االن 
هکتـار   100 بـاالی  کـه  برزیـل  سـمت  بـه  برویـم  می بینیـم؟ 
مـی رود. به سـمت امریـکا و امریـکای شـمالی مـی رویـم کـه 
متوسـط اراضـی 278 یـا 178 هکتـار اسـت. مسـأله مقیـاس 
نیسـت بلکـه مسـأله آن نهادهـای اقتصـادی کـه بـر کشـاورزی 

یـا آب حاکـم هسـتند یـا مسـأله انـرژی اسـت.
در ایـران دولـت بـرق را به طـور متوسـط کیلـووات سـاعتی 
 326 خـودش  نیروگاه هـای  از  امـا  می فروشـند.  تومـان   118
تومـان   27 متوسـط  کشـاورزی  بخـش  بـه  می خـرد.  تومـان 
می فروشـد. ایـن یعنـی چـه؟ یعنـی هر کیلـووات سـاعت برق 
27 تومانـی نصـف یک برگ دسـتمال کاغذی مـی ارزد. وقتی 
یـک جعبـه 100برگـی دسـتمال کاغـذی 5 هـزار و ۶00 تومـان 

اسـت یـک برگـش می شـود 5۶ تومـان.
در  بخواهیـد  اگـر  کردنـد  حسـاب  دوسـتان  کـه  حالـی  در 
کالیفرنیـا از آن عمقـی کـه در ایـران آب بیـرون می کشـید، آب 
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بکشـید و بـا آن پسـته بکارید، سـالی یک 
میلیـون و 200 هـزار دالر بایـد پـول بـرق 
بـرق  پـول  چقـدر  اینجـا  بدهیـد.  فقـط 
آب،  همبسـت  مفهـوم  آن  می دهنـد؟ 
انـرژی و خـاک همه به عـاوه فناوری که 
تولید پسـماند می کند و بعـد یارانه داده 
شـده روی محصـول کشـاورزی پسـماند 
سـال های  اسـت.  کـرده  بـی ارزش  را 
و  انـرژی  یارانه هـای  ایـن  اسـت  سـال 
داده  ایجـاد  ایـران  در  کـه  یارانه هایـی 
می شـود، سـرکوب فنـاوری برتـر کردنـد.

بـا عـدد و  مثالـی دیگـر بزنـم. اخیـراً 
 10 فـردی  فـرض،  بـه  دادم  نشـان  رقـم 
یـک  سـهام  دارد،  پـول  تومـان  میلیـون 
شـخص  می خـرد.  را  فـوالدی  شـرکت 
دیگـری 10 میلیـون تومـان از سـهام یـک 
شـرکت تولیـد کننـده بـرق هـای تـک را 
شـد.  گـران   97 سـال  در  دالر  می خـرد. 
فـوالد  شـرکت  صـادرات  دفعـه  یـک 
ارزشـش 4 برابـر شـد. 10میلیـون تومـان، 
بـرق  قیمـت  شـد.  تومـان  میلیـون   40
کیلووات سـاعتی 300 تومـان بوده وقتی 
دالر 3 هـزار تومـان بـوده یـک کیلـووات 
بـرق یـک سـنت بـوده، وقتـی دالر شـده 
20 هـزار تومان، یک کیلو وات برق شـده 
اسـت.  شـده  سـنت   0.15 سـنت؟  چنـد 
ایشـان کـه از فنـاوری برتـر، نیـروگاه برتـر 

بدبخـت  عبارتـی  بـه  خریـد  سـهام  کاس اف،  بـا  خصوصـی 
شـد امـا او کـه سـهام شـرکت فـوالد 50سـال پیـش را خریـده، 
اساسـاً  موجـود  مکانیسـم  نتیجـه  در  شـد.  خـوب  اوضاعـش 
فنـاوری برتـر را سـرکوب می کنـد. در ایـران سـاختار اقتصـادی، 
فنـاوری برتـر تولیـد را سـرکوب می کنـد و فنـاوری برتر مصرف 
را تشـویق می کنـد. در ایـران کل پـول بـرق سـاالنه یک یخچال 
کـه  آن یخچالـی  بـای سـاید 35 هزارتومـان می شـود.  سـاید 
ممکن اسـت در خانه طبقه متوسـط سـالی 50 میلیون تومان 
جنـس داخلـش بـرود و بیـرون بیایـد. بنابرایـن ایـن سـاختار 

اقتصـادی سـرکوب کننـده فنـاوری حـوزه تولیـد اسـت.
در مناظـرات نامزدهـای انتخابـات دیدیم و شـنیدیم که از 
توسـعه کشـاورزی گلخانه ای صحبت می کردند. این سیسـتم 
گلخانه هـا بـدون وام هـای ارزان قیمـت، بـدون یارانـه انـرژی 
اشـتغال  توسـعه  برنامـه  نمی افتـد.  راه  آب  یارانـه  بـدون  و 
انداختـن 50 هـزار هکتـار گلخانـه اسـت. در  بـا راه  روسـتایی 
انتخابـات  نامزدهـای  روسـتایی  اشـتغال  توسـعه  برنامـه 
ریاسـت جمهوری صریـح نوشـته شـده تسـهیل در پرداخـت 
بانـک  در  را  شـما  و  مـن  سـپرده  قیمـت.  ارزان  تسـهیات 
بـدون آنکـه از مـا سـؤالی بپرسـند وام تکلیفـی می دهنـد بـه 
گلخانه دارهـا. اساسـاً بخش هایـی از نظـام کشـاورزی در ایـران 
بخش هـای  بـه  جامعـه  نـدار  بخش هـای  از  ثـروت  انتقـال 

اسـت. جامعـه  ثروتمنـد 
یـک  بـرای  می کنـد  سـرمایه گذاری  چقـدر  گلخانـه دار 
و  مـن  می گیـرد.  وام  میلیـارد   5-  6 هکتـاری؟  یـک  گلخانـه 
خانـم دکتـر زهرایـی کل عمرمـان از دانشـگاه حقـوق بگیریـم 

میلیـون   20 ماهـی  نمی رسـد.  میلیـارد   5 بـه  امـروز  پـول  بـا 
تومـان بگیریـم. مـا کـه چنیـن رقمـی نمی گیریـم مـن کـه 5 
میلیـون و 400هزارتومـان می گیـرم. 20 میلیـون تومـان سـالی 
 400 و  میلیـارد   2 سـالش   10 می شـود.  تومـان  میلیـون   240
میلیـون، 30 سـال 7 میلیـارد و 200 میلیـون تومـان می شـود. 
اگـر شـما کارمنـد دولـت یـا اسـتاد دانشـگاه ماهـی 20 میلیـون 
تومـان بگیریـد در 30 سـال 7میلیـارد و 200 میلیـون تومـان 
می شـود. بـه طـرف 7 میلیـارد می دهنـد می گوینـد ایـن وام تو 
بیـا گلخانـه بـزن، از محـل سـپرده های پول های مردمـی که در 
بانـک اسـت. بـا یارانـه انـرژی، یارانـه آب و یارانـه صـادرات و... 
یـک چیـز عجیـب غریبی وجود دارد کـه کل این بخش معاف 
از مالیـات اسـت و ببینیـد کـه تـا چـه حـد مسـأله خنـده داری 
اسـت. در تاریـخ بایـد بنویسـند. همـه کشـورهای OECD نـه 
در  مالیـات  از  معـاف  ولـی  می دهنـد  ندهنـد،  یارانـه  اینکـه 
کشـاورزی ها نداریـم. وقتـی یـک کسـی معاف از مالیات اسـت 
یعنـی اینکه نه می شـمارید چقـدر زمین دارد، نـه چقدر آب و 
انـرژی مصـرف می کند، نـه هزینه ها و نه درآمدها مشـخص و 
تحـت کنتـرل نیسـت و نمی دانید چکار می کند. ممکن اسـت 
بگوییـد شـما مالیـات را بدهیـد مـن از محـل مالیـات معـادل 
مالیـات بهـت وام می دهـم هزینـه R&D و یارانـه صـادرات 
می دهـم و برایـت جبـران مـی  کنـم. یارانـه را همـه کشـورهای 
پیشـرفته بیشـتر می دهنـد. اصوالً یکـی از محورهـای دعوا بین 
یارانه هـای  داسـتان  همیـن  سـر   WTO در  جنـوب  و  شـمال 
کشـاورزی بین کشـورهای جنوب و شـمال اسـت. یارانه را همه 
از مالیـات ندارنـد و نکتـه جالـب  جـا می دهنـد ولـی معـاف 

داوری: آنچه تاکنون موجب عدم توفیق شده، 
از دو حال خارج نیست: یا در سیاستگذاری 
و یا در پیاده سازی )و در مواردی در هر دو( 

ناکارآمد بوده ایم. بنده در میان علل ناکارآمدی ها 
دو نکته را بسیار برجسته می بینم: اول عدم 

وجود حکمرانی محلی آب از قبیل واگذاری اخذ 
بسیاری از تصمیمات به شورای حوضه، و دوم 
بی توجهی به اهمیت جلب همراهی کنشگران 

محلی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها
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مسـأله ایـن اسـت شـخصی 2هـزار یـا 4 هـزار هکتـار کشـاورزی 
دارد و معـاف از مالیـات اسـت. اسـب داری و گاوداری که 1000 
رأس دارد معـاف از مالیـات اسـت بعـد یـک معلـم، کارمنـد 
مسـأله اش  ایـران  در  کشـاورزی  می دهـد.  مالیـات  کارگـر  و 
کـه  اسـت  ایـن  آب  کننـده  مصـرف  اصلی تریـن  به عنـوان 
مجموع سـازوکار اقتصادی که تعریف شـده و اسـمش را نهاد 

می گذاریـم، مولـد پرمصرفـی اسـت.
 اصـًا نگـران ایـن نباشـید کـه دولـت بیایـد برنامـه خانـم 
دکتـر زهرایـی را خـراب بکنـد یـا نـه. نظـام انگیزه هـا به سـمت 
پرمصرفـی آب اسـت و بـه همیـن خاطـر آنهایـی کـه برنامـه 
هـم مـی  دهنـد، فقـط بـا تعهـد مدیریـت می شـود ایـن اتفـاق 
بیفتـد. تـازه نمـی افتـد مثـًا دوره آقـای دکتـر اردکانیـان ایـن 
تعهـد وجـود داشـته امـا سـازوکارها ضـد ایـن هسـتند، یعنـی 
سـازوکارهای اقتصـاد ایـران، ضد مدیریت مصرف آب اسـت.
 5 و  بیفتـد  اتفـاق  معجـزه  یـک  کـه  کنیـم  فـرض  اگـر   
وزیـری که در همین حـوزه اقتصادی، سـازمان برنامه و 
همسـو  آب  مسـأله  مـورد  در  اینهـا  کشـاورزی،  جهـاد  بودجـه، 
باشـند ممکن اسـت این نهـاد و ایـن سـاختار در آن تغییری رخ 

بدهد؟
پیـش  می گوییـد  کـه  چیـزی  آن  بشـود.  شـاید  فاضلـی: 
شـرطش اسـت. اینکـه شـما کنشـگرهایی داشـته باشـید کـه به 
یـک چیزی باور داشـته باشـند. وقتی کسـی مثـل آقای حجتی 
داشـته باشـید که کـم آبی را اصـًا باور ندارد حتی در جلسـات 
هـم کـه حاضـر می شـود بـاور نـدارد. باالخـره فـرق اسـت بیـن 
آقـای حجتـی بـا آقـای عبـاس کشـاورز. چـون عبـاس کشـاورز 
بـاور دارد. آقـای حجتـی تـا آن جـا کـه مـن می دانـم یـک کلمه 

دربـاره کـم آبـی در عمـرش نگفتـه اسـت.
یـک ماتریـس نهـادی  وجـود دارد کـه ایـن اقتصـاد ایـران 
نبایـد سـرکوب کننـده فناوری کشـاورزی باشـد. نظـام یارانه ها، 
آب  داسـتان  و  واردات  همیـن  بـه  دادن  تـن  آزاد،  تجـارت 
کجـای  نیسـت.  مـا  محاسـبات  کجـای  هیـچ  اینهـا  مجـازی. 
کشـور  حکمرانـی  نظـام  در  مجـازی  آب  مـا  آب  محاسـبات 
اعمـال می شـود؟ و درگیـر یـک اقتصـاد سیاسـی پیچیـده هـم 
هسـت کـه آن اقتصـاد سیاسـی پیچیـده بشـدت نابرابـر اسـت.

یارانه هـای  بـزرگ  داران  زمیـن  بـزرگ،  اراضـی  صاحبـان 
حـوزه  کان  یارانه هـای  و  آب  کان  یارانه هـای  انـرژی،  کان 
سیسـتم  یـک  بـا  برخـی  و  می کننـد  دریافـت  را  کشـاورزی 
غیربهـره وری هـم تولیـد می کننـد و بزرگتریـن یارانـه ای کـه به 
آنها داده می شـود معافیت مالیاتی اسـت. داسـتان معافیت 
مالیاتـی را بـه محـض اینکـه طـرح کنیـد قطعـاً به شـما حمله 
و  چشـیده ام  هـم  را  مـزه اش  و  کـردم  مطـرح  مـن  می کننـد. 
جمهـوری،  ریاسـت  کاندیداهـای  همیـن  از  یکـی  می دانـم. 
نظـام  اصـاح  از  و  مالیاتـی  نظـام  از  بحـث  ندارنـد  جـرأت 

انجـام بدهنـد. مالیاتـی در بخـش کشـاورزی 
 برای اینکه رأی هایشان را می سوزانند؟

بـا  کنـون  تـا  دیرزمـان  از  حکمرانـی  اصـًا  فاضلـی: 
مالیـات شـروع می شـود. اولیـن حکمرانـان جهـان وقتـی بـه 
آنهـا حکمـران گفتنـد بـا مالیـات آغـاز می شـده چـون رانـت 
کـه نداشـتند، مالیـات می گرفتنـد و کشـور را اداره می کردنـد. 
انتخابـات  نامزدهـای  تلویزیونـی  مناظره هـای  همیـن  در 
ریاسـت جمهوری در خـرداد 1400یـک نفـر در مـورد اصـاح 
نظـام مالیاتـی نگفـت. شـما بـدون مالیـات اصـًا قـادر به حل 

کـردن مسـأله آب در ایـران نیسـتید. مالیـات یـک ابـزار تنظیم 
گـری اسـت. امـروز در دنیـا می خواهنـد آلودگـی هـوا را کنتـرل 
کننـد چـه می کننـد، یکـی مالیـات کربـن تکـس اسـت. وقتـی 
ازای هـر واحـدش  بـه  مـاده و محصولـی تولیـد می کنیـد کـه 
کربـن بیشـتری تولیـد می کنیـد بایـد مالیـات آلودگـی بدهیـد. 
خـودرو مـی خریـد 6، 3 یـا 2 سـیلندر اسـت مالیـات کربنـش 
محصولـی  اگـر  اسـت.  ایـن  شـما  ابـزار  یـک  می کنـد.  فـرق 
تولیـد می کنیـد کـه مصـرف آبـش بیشـتر از ظرفیـت بـورد این 
حوضـه آبریـز اسـت بایـد مالیاتـش را بدهیـد. دوسـت داریـد و 
می خواهیـد در حوضـه دریاچـه ارومیـه، در قائنـات و طبـس 
چغنـدر بکاریـد عیـب نـدارد بکاریـد ولـی مـن از چغنـدر در 
ایـن حوضـه آبریـز 8 برابـر حوضـه آبریـز دیگـری کـه وضـع 
آب آن مطلـوب اسـت مالیـات می گیـرم. بقیـه دنیـا ایـن کار را 

می کننـد.
بخـش  در  و  می دانـم  حکمرانـی  اسـاس  را  مالیـات  مـن 
کشـاورزی نمـی دانـم به چـه اسـتنادی معافیت مالیـات داده 

شـده اسـت. 
یـک  بـا  دارد  گاوداری  و  اسـب داری  کـه  کسـی  تفـاوت 
دربـاره  کردیـم  درسـت  ایدئولـوژی  یـک  چیسـت؟  صنعتگـر 
کشـاورزی،  پـس مـی بینیـم کـه مسـاله آب پیچیده تـر از آن 

می کنیـم.  فکـر  کـه  اسـت 
اگـر می خواهیـد زمین هایتـان را گسـترش دهیـد بایـد مثـل 
همـه دنیـا مالیـات پلکانـی بدهیـد. بسـته بـه ظرفیـت تحمـل 
منطقـه می توانیـد افزایـش دهیـد نـه بیشـتر. پیونـد اقلیـم بـا 
اقتصـاد بـا آب یـک جایـی در بنـد هزینـه کنتـرل شـود. یعنـی 
نهـاد هزینـه بایـد ایـن موضـوع را کنتـرل کنـد. جامعـه مـا ایـن 
نهـاد را نـدارد و رهاسـت. کشـاورزی یـک بخـش رهـا اسـت. در 
نتیجـه بزرگتریـن مصرف کننـده که االن سـهم زیـادی در زوال 

آبخوان هـا دارد بـدون کنتـرل مانـده اسـت. 
 آقـای دکتـر باقـری شـما بـا ایـن قضیـه کـه آقـای دکتـر 
کـه  اسـت  مالیـات  ایـن  کـه  کردنـد  اشـاره  فاضلـی 
می توانـد نهاد سـازی کند و برای بهتر شـدن وضـع آب تنظیم گر 

باشد، موافقید؟
باقـری: آقـای دکتر فاضلی بیشـتر به بخش سـاختار اشـاره 
و تأکید می کنند که بخشـی از سـاختارهای اقتصادی و مالیات 
ایـن  از  اسـت و نظـر بنـده هـم همیـن اسـت. بخـش زیـادی 
داسـتان بـه سـاختار برمی گـردد. ما قبـل از آن خـود گفتمان را 
نـگاه کنیـم، مـدام می گوییـم کم آبـی. ایـن را یکبار آقـای دکتر 
اردکانیـان در یکـی از مصاحبه هایشـان گفتـه بودنـد. گفتمـان 
را به جـای »کـم آبـی« بـه »زیـادی مصـرف« برگردانیـم. وقتی 
آب  مصرف کننـده  به عنـوان  مـا  یعنـی  آبـی  کـم  می گوییـم 
می کردیـم  را  زندگی مـان  داشـتیم  نداریـم.  تقصیـری  هیـچ 
و همـه چیـز درسـت بـود. ایـن تقصیـر طبیعـت اسـت کـه آب 
کمتـری داریـم. ولـی وقتـی زیـادی مصـرف را بگوییـم، یعنـی 
طبیعـت نرمـال اسـت و دارد کار خـودش را می کند، ما آدم ها 
هسـتیم که داریم زیاده خواهی می کنیم و بیشـتر می خواهیم 
برداریـم در نتیجـه اصـًا نـوع رویکردمان عوض می شـود. آن 
نـگاه قبلـی، نـگاه ناشـی از تأکیـد بـر کم آبـی عمدتـاً بـه سـمت 
عرضـه مـی رود، حـاال بـا زدن سـد، انتقـال آب و شـیرین کردن 
مدیریـت  ابزارهـای  به عنـوان  کـه  چیزهایـی  آن  حتـی  آب، 
مصـرف از آن اسـم می برنـد بـه نوعـی آنهـا افزاینـده  عرضـه 
هسـتند. می گوییـم فرضـاً در خانه هـا ادوات کاهنـده مصـرف 
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سـرانه  می گویـد  نـگاه  ایـن  کنیـم.  نصـب  خـود  شـیرهای  بـه 
مصـرف را می خواهـم پایین بیـاورم و در نتیجـه دوباره تعداد 
جمعیـت در شـهر بـاال مـی رود و عمـًا تقاضـا بـاال مـی رود. به 
جـای مدیریـت مصـرف مدیریـت تقاضـا باید داشـته باشـیم. 
آن کارهـای مدیریـت مصـرف هـم عمـًا در جهـت مدیریـت 
عرضه است و نه در جهت مدیریت تقاضا و بعد یک بخش 
زیـادی از ایـن داسـتان بـه ایراد در سـاختارهای مـا برمی گردد.

در  بخواهیـد  اسـت  ممکـن  کنشـگر  یـک  به عنـوان  اینکـه 
مصـرف آب صرفه جویـی کنیـد ولـی نمی توانیـد. فـرض کنیـد 
کـه ایـن یـک سـاختمان وقتـی ایزولـه نباشـد، شـما هرچقـدر 
هـم بخواهیـد در انـرژی صرفه جویـی کنیـد باالخـره هدررفـت 

انـرژی  داریـد.
آقای دکترفاضلی اشـاره کردند ظرفیت بورد تهران حدود 
4-5 میلیـون جمعیـت اسـت. چـرا بایـد 12 میلیون جمعیت 
در تهـران شـکل بگیـرد کـه بعـد بگویند سـرانه فضای سـبز هر 
نفـر در شـهر بـه فـرض عدد x اسـت. در نتیجه ما بـرای تأمین 
اسـتاندارد فضـای سـبز بایـد انقدر تهران را سـبز کنیـم که بعد 
حـاال بخواهـد مصـرف آب داشـته باشـد. ایـن مـوارد اشـکاالت 
سـاختاری اسـت و بـه اعتقـاد مـن آن فاصلـه بیـن عرضـه و 
تقاضـای آب و زیـادی مصرفـی کـه داریـم، بخش خیلی مهم 
آن بـه عوامـل سـاختار برمی گـردد. متأسـفانه در سیاسـت ها، 
قوانیـن، بودجـه، ایـن چیزهایـی کـه شـما اشـاره کردیـد عمدتاً 
روی کنشـگر تمرکـز می کنـد و بـا تأکیـد بـر فرهنگسـازی انتظـار 
دارنـد کـه کنشـگر رفتـارش را اصـاح کنـد در حالـی که کنشـگر 
از  نمی گیـرد  نتیجـه  وقتـی  می کنـد  همـکاری  حـدی  یـک  تـا 
همـکاری بـاز می مانـد درحالـی کـه ایـن مسـأله تنهـا از طریـق 
اصـاح سـاختار قابـل حـل اسـت. نکتـه دوم اینکـه بنـده هـم 
معتقـدم بایـد از مالیـات شـروع کنیـم امـا ایـن یـک پیـش نیاز 

اسـت و زنجیـره اش بایـد کامـل شـود.
از اسـتان خراسـان داشـتم، یـک کشـاورز  در بازدیـدی کـه 
می کـرد  اذعـان  داشـت.  زمیـن  هکتـار   500 حـدوداً  عمـده 
می دانـم آب کم شـده اما سـازمان آب می آیـد پروانه چاه من 
را کـم می کنـد مـن هـم می پذیـرم امـا مـی رود دوبـاره پروانـه 
جدیـد صـادر می کنـد! اعتـراض من این اسـت اگر آب نیسـت 
پـس چـرا پروانـه جدیـد صـادر می کنیـد، اگـر آب هسـت چـرا 
سـهم مـن کـه قبـًا پروانـه داشـتم را کـم می کنیـد؟ در نتیجـه 
اعتمـادش از بیـن مـی رود. بـر فـرض بیاییـم مالیـات را هـم 
مقـرر کنیـم اینکـه دوباره مالیات کجا و چگونه هزینه می شـود 
و ایـن سـاختارهای پولـی بایـد شـفافیت داشـته باشـد. اما یک 

مسـأله مهـم بحـث اولویت هـا در تخصیـص اسـت.
 قبـل از اینکـه وارد بحث تخصیص شـوید. درباره نهاد 
کنشـگر  بپرسـم.  سـؤالی  می کردیـم  صحبـت  مالیـات 
نمی گویـد بـرای مـن مالیـات وضـع کنیـد. مطالبـه کنشـگر ایـن 

نیست که بیایید برای من مالیات وضع کنید.
چگونـه  را  سـاختار  شـما  اینکـه  بـه  دارد  بسـتگی  باقـری: 

کنیـد درسـت 
الظاهـر  علـی  می کنـد؟  درسـت  کسـی  چـه  را  سـاختار 
درسـت  کننـد.  درسـت  بایـد  دولتمـردان  را  سـاختار 

است؟ یعنی کنشگر می تواند ساختار را درست کند؟
باقـری: آن یـک رویکـرد اسـت. یکـی از کشـاورزان نیشـابور 
مـا  بـه  می گفـت حـدود 15 سـال پیـش سـازمان آب مشـهد 
کشـور  در  اول  نفـر  خراسـان  زیرزمینـی  آب  بحـث  در  گفـت 
از نظـر افـت بیـان اسـت و در خراسـان هـم نیشـابور از همـه 
بیشـتر اسـت. می گویـد 15-20 سـال پیـش سـازمان آب آمـد 
بـه مـا گفـت کشـاورزان نیشـابور چـه نشسـته اید کـه دارد همـه 
چیـز نابـود می شـود. گفـت تـا آن زمـان نمی دانسـتیم چنیـن 
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گفتیـم  گفتنـد،  وقتـی  اسـت.  دادن  رخ  حـال  در  فاجعـه ای 
چـه کار کنیـم؟ سـازمان آب گفـت بایـد کارشـناس بگیـرم پـول 
بدهـم، نـدارم. بایـد ماشـین بگیـرم گشـت بزنـم نـدارم. اینهـا 
گفتنـد مـا می دهیـم و هزینه کردند برای سـازمان آب ماشـین 
خریدنـد. گفتنـد تـو بـرو مهنـدس را اسـتخدام کـن حقوقـش 
را مـا می دهیـم خودشـان هـم دسـت روی دسـت نگذاشـتند 
اقـدام کردنـد، تشـکل ها و انجمن هـای صنفـی ایجـاد کردنـد. 
اگـر اعتمـاد وجـود داشـته باشـد و مکانیـزم مشـخص باشـد 
را  اسـت حاضرنـد هزینـه  بـه نفعشـان  کـه  کننـد  احسـاس  و 
خودشـان پرداخـت کننـد. اگـر کـه آن مصـرف کننـده و کنشـگر 
ببینـد یـک جـا یـک ریـال هزینـه می کنـد و ایـن در کل بیشـتر 
بـه نفعـش اسـت ایـن کار را می کننـد ولـی در برخی مـوارد نیز 
عـدم اعتمـاد اسـت و هـم اینکـه اینجـا اولویت هـای هزینه کرد 

مشـخص نیسـت یـا اینکـه اولویتـش یـک چیـز دیگـر اسـت.
 آن بحـث تشـکیل حلقـه آب در دولـت را قبـول داریـد 
کـه از آقـای دکتـر فاضلـی پرسـیدم و ایشـان گفتنـد کـه 
پیش شـرط ایـن تغییـر سـاختار همان اسـت کـه یک تیـم همراه 
اقتصـاد-  وزرای  باشـیم؟  داشـته  دولـت  در  مختلـف  وزرای  از 
جهادکشـاورزی، نیرو، کشور، سـازمان حفاظت محیط زیست 

و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی؟
باقـری: بحـث آب فقـط بحـث دولـت نیسـت. متأسـفانه 
موضـوع  ایـن  بـه  دولـت  زاویـه  از  فقـط  مـا  سیاسـت ها  در 
نـگاه می کنیـم در نتیجـه خطـی وضعیـت را جلـو می بریـم. 
معیشـت  و  اقتصـاد  بـا  کشـاورزی  بخـش  در  بخصـوص  آب 
جامعـه محلـی آمیختـه شـده اسـت و در سیاسـت هایی کـه ما 
می گذاریـم ایـن را نمی بینیـم کـه در ایـن نشسـت بـه زنجیـره 
گذاشـته  نکاشـت  طـرح  ارومیـه  در  مثـًا  شـد.  اشـاره  ارزش 
نکاریـد.  می دهـم  پـول  می گویـد  نکاشـت  طـرح  می شـود، 
یعنـی  ارزش  زنجیـره  اول  بـه  فقـط  می دهـد؟  پـول  کـی  بـه 
کشـاورزان پـول می دهـد. ایـن کشـاورز وقتـی یـک محصـول را 
مـی کارد بعـد یـک زنجیـره از فعالیت هـای اقتصادی هسـت. 
کارگـر مـی رود اینهـا را می چیند. کامیـون دار محصول را حمل 
می کنـد انبـاردار، سـردخانه دار، کارخانـه آبمیـوه می گیرد یک 
مجموعـه از ایـن افـراد حتـی واسـطه های مالـی وجـود دارنـد 
کـه از آن محصـول کشـاورزی کـه کاشـته شـده اقتصـاد عـده ای 
می چرخـد. ما سیاسـت نکاشـت می گذاریـم و می گوییم فقط 
بـه آن کشـاورز خسـارت می دهیـم کـه نکاریـد و آن بقیـه افـراد 
را هـم نمی بینیـم. ایـن نگاه فقط از سـمت دولت به موضوع، 
ایـراد را دارد. حتـی بـه اعتقـاد مـن همـه وزرا بخواهنـد  ایـن 
و  نشـود  دیـده  قضیـه  طـرف  آن  کـه  مادامـی  شـوند  همـراه 
حضـور نداشـته باشـد، اصاح نخواهد شـد. بهـره بردارها یک 

دارنـد. ماحظاتـی 
قانـون  پایـه  بـر  سـاختارش  تمـام  آب  عالـی  شـورای   
اسـت  گرفتـه  شـکل  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  تشـکیل 
ولـی تمام ذینفعـان دولتینـد و ما اصاًل کسـی را از خـارج دولت 

و حاکمیت نداریم!
باقـری: ایـن یـک نقـص اسـت. فـرض کنیـم وزرا همـه بـا 
نداشـته  اولویـت  مأموریـت  آن  اگـر  باشـند  همـراه  همدیگـر 
وزارت  همیـن  در  می  آیـد.  پیـش  مشـکل  همـان  بـاز  باشـد 
کشـاورزی یک اسـتان می خواهد در تولید محصول کشـاورزی 
صنعـت  در  می خواهـد  صنعـت  سـازمان  شـود.  اول  شـاگرد 
شـاگرد اول شـود. سـازمان آب می خواهد در حفظ آب شـاگرد 

اول شـود. اینهـا همخوانـی ندارنـد به عنوان مثال 10-15 سـال 
پیـش در اسـتان همـدان در تولیـد گنـدم سـوم شـدند و مدیـر 
سـازمان کشـاورزی به عنـوان تولیدکننـده گنـدم جایـزه گرفـت 
امـا مدیرسـازمان آب به دلیـل پاییـن رفتن آب هـای زیرزمینی 

توبیـخ شـد. در حالـی کـه اینهـا دو روی یـک سـکه هسـتند.
بـه طـرح ممنوعیت کشـت برنـج اشـاره کردنـد. در منطقه 
درودزن یک مطالعه میدانی داشـتیم سـازمان آب بخشـنامه 
برداشـت  سـرموقع  اسـت،  ممنـوع  برنـج  کشـت  می کنـد 
محصـول کـه می شـود سـازمان کشـاورزی عملکـرد در هکتـار 
کشـاورزان را حسـاب می کنـد ببینـد چه کسـی بیشـتر محصول 
برداشـت کـرده اسـت. عمـًا مـا در دسـتگاه های خـود از خـود 
عملکـرد  معیـار  خودشـان  بـرای  می خواهیـم  دسـتگاه ها 
تعریـف کننـد. هرکـدام هم با دید بخشـی خودشـان به قضیه 
نـگاه می کننـد و معیارهایـی را تعریـف می کننـد و می خواهند 
در آن معیارهـا شـاگرد اول شـوند. در حالـی کـه معیارهـا بـا 
همدیگـر ممکـن اسـت نـه تنهـا همسـو نباشـند کـه در تناقض 
دیگـری  نـکار!  برنـج  می گویـد  سـازمانی  یـک  باشـند.  هـم 

می گویـد چقـدر بیشـتر کاشـتی؟
کـه  اسـت  بحث هایـی  از  یکـی  بـاز  بـودن  بخشـی  ایـن   
حداقل در 4 سـال گذشـته با آقـای اردکانیـان، وزیر نیرو 
و تأثیـرش بـر مقوله آب خیلی صحبتـش را کردیـم و در روزنامه 
اعتمـاد هـم چـاپ شـده اسـت. ایشـان معتقدنـد کـه دولـت به 
معنـای همیـن کارهای بیـن بخشـی اش تعریف می شـود ما اگر 
قرار باشـد رئیس جمهورهایی داشـته باشـیم که کار بین بخشی 
همدیگـر  بـا  دسـتگاه ها  ایـن  از  کـدام  هیـچ  بکننـد  نتواننـد 

هماهنگ نخواهند شد.
باقـری: ایـن مشـکل را داریـم. ایـن خـاص ایـن دولـت و آن 
دولت نیسـت. این یک مقوله تاریخی شـاید بیشـتر از 60-50 

سـال اخیر ماسـت.
دربـاره اولویت ها صحبـت کردید ایـن می تواند کدام 

اولویت برای اصالح این وضعیت باشد؟
باقـری: در حـال حاضـر در تعریـف آب و مصـرف آن هـم 
مفهـوم واحـد نداریم. از دیـد وزارت نیرو یک موضوع اولویت 
اسـت از دیـد وزارت کشـاورزی موضـوع دیگـری در حالـی کـه 
بایـد بـه نقطـه مشـترک برسـند، هماننـد بخـش سـامت کـه 
یـک سیاسـتگذار واحـد از صـف تـا ذیـل را تحـت آن سیاسـت 
مدیریـت می کنـد. اگـر اشـتباهی هـم رخ بدهـد همـه مثل هم 
اشـتباه می کننـد. ابتـدای کرونـا همـه جامعـه پزشـکی گفتنـد 
ماسـک نزنیـد بعـد فهمیدند اشـتباه کردند همگـی می گویند 
ماسـک بزنید. خاصه یک تفکر واحدی در این مسـأله وجود 
دارد ولی در آب اینگونه نیست. وزارت نیرو در مجموعه خود 
دچـار چندگانگـی اسـت و انسـجامی نـدارد. وزارت کشـاورزی 
یـک چیـز می گویـد، وزارت نیـرو یـک چیـز دیگـر. دردانشـگاه 
یـک طـور دیگـر کارشـناس آب تربیـت می کنیم. اصـًا معلوم 
بـا  می آیـد  بیـرون  دانشـگاه  تربیت یافتـه  آن  وقتـی  نیسـت 
آن اهـداف و تفکـرات شـما همخوانـی داردیـا نـه. بـا توجـه بـه 
اینکـه اولویت هـا مشـخص نیسـت بـا سیاسـت های متناقضی 
همچـون افزایـش بهـره وری اقتصـادی در کنـار امنیـت غذایی 
روبه رومـی شـویم در نتیجـه در خـود وزارت نیـرو کـه متولـی 
تعریـف  دیگـری  پـروژه  اسـت  اقتصـادی  بهـره وری  افزایـش 
می کنـد، آن یکـی متولـی امنیـت غذایـی اسـت، پـروژه دیگری 
اصطـکاک  مـوارد  ایـن  همـه  نتیجـه  لـذا  می کنـد.  تعریـف 
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برنامه هـا و ارگانهـا بـا یکدیگـر اسـت.
 مسـأله دیگری که بسـیار مهم اسـت 
مسـیر  ایـن  در  تأثیرگـذار  عوامـل  نقـش 
اسـت. سیاسـت و قانونـی کـه می خواهـد 
پنجسـاله  قانـون  مثـل  شـود  تدویـن 
آبخوان هـا  کنیـم  کار  چـه  می گوینـد 
احیـا شـوند برگردنـد. یـک لیسـت بلنـد 
باالیـی از عوامـل را می  شـمارند. نمونـه 
مشـهودش طـرح احیـا و تعادل بخشـی 
اسـت. 15 پـروژه تعریـف کردنـد گفتنـد 
ایـن 15 پـروژه را انجـام بدهید آبخوان ها 
بلکـه  افتـش متوقـف می شـود  تنهـا  نـه 
بـاال می آیـد. درحالی که ما هیچ بررسـی 
روی  تأثیرگـذار  عوامـل  کـه  نمی کنیـم 
ایـن مسـائل چـه عواملـی اسـت اعـم از 
تکنولوژیکـی، سـاختاری و نهادی و حتی 
ایـن مـواردی کـه دکتر فاضلی هم اشـاره 

اینهـا وزن هـای متفـاوت دارد. کردنـد 
یـک  مالـی  سیاسـت های  و  مالیـات   
دیگـر  مـدل  یـک  تکنولـوژی  و  مـدل 
در  آن  تأثیـر  حتـی  می گـذارد.  تأثیـر 
اسـت  متفـاوت  نیـز  مختلـف  مناطـق 
ایـن مؤلفه هـا یـک  بـه  امـا بـدون توجـه 
اواًل  می شـود!  تببیـن  واحـد  سیاسـت 
کـه ایـن عوامـل چقـدر اثـر دارنـد و ایـن 

مداخلـه ای کـه مـا می کنیـم چقـدر می توانـد اثـر بخـش باشـد 
یـک سـؤال اسـت. نکتـه بعـدی ایـن اسـت کـه ایـن مداخله هـا 
دو گونـه واکنـش دارد. یـک دسـته را سـاید افکـت یـا عـوارض 
جانبـی می گوییـم. یـک دسـته را ریبانـد افکـت یـا اثـر برگشـتی 
معلـول  و  علـت  نظـام  ایـن  سـایدافکت ها  در  می گوییـم. 
طبیعـت اسـت شـما یـک جـا آبخـوان پاییـن مـی رود پشـت 
بنـد آن زمین هـا نشسـت می کنـد. حـاال بعضـی وقت هـا مـا از 
ایـن سـاید افکت ها غافلیم یـا تا حاال بـه آن برنخوردیم، علم 

اسـت. نکـرده  کشـف  را  چیـزی  چنیـن 
ایـن  کـه  می فهمیـم  می افتـد،  اتفـاق  پدیـده ای  چنیـن  یـا 
بـر اثـر همچنیـن پدیـده ای معلولـش ایـن اسـت امـا »ریبانـد 
اثـر  در  کنشـگر  رفتـار  تغییـر  اثـر  بـر  اثربرگشـتی  یـا  افکـت« 
مداخلـه مـا اسـت. می گوییـد کـه کشـاورز آبیـاری تحـت فشـار 
اسـتفاده کنـد، بـر فـرض کـه درسـت باشـد می گوییـم مصـرف 
خـود را بـه نصـف کاهـش و راندمانـش افزایـش پیـدا می کنـد. 
اگـر ایـن را بپذیریـم و بـا ایـن فرض کـه ما بقیه عوامـل را ثابت 
می گیریـم، اگـر کشـاورز 10 هکتار زمین داشـت همچنـان آن را 
نگـه مـی دارد و وقتـی از تکنولـوژی اسـتفاده می کنـد مصرفش 
پاییـن می آیـد، پـس کًا مصـرف کاهش می یابـد ،در حالی که 
بعـد از ایـن قضیـه آن کنشـگر رفتـارش را تغییـر می دهـد و به 
تصـور اینکـه مصرفـش نصف شـده، سـطح زیـر کشـتش را دو 
برابـر می کنـد و الگـوی کشـتش را تغییـر می دهـد، در نتیجـه 

مصـرف بـاال مـی رود.
کشـت  ممنوعیـت  اثـر  ایـن  درودزن  حوضـه  همـان  در 
تربیـت  آبـی دانشـگاه  گـروه منابـع  را همـکاران مـا در  برنـج 
مـدرس شبیه سـازی کردنـد، اتفاقـی کـه می افتـد به دلیـل کـم 
آبـی در پاییـن دسـت، کشـاورزان کـم آبیـاری می کننـد ،یعنـی 

آن نیـاز واقعـی آبیـاری محصـول را نمی دهنـد. دوسـتان مـا 
شبیه سـازی کردنـد و گفتنـد اگـر بـاال برنج نکاریـم و یک مقدار 
آب که از نکاشـتن برنج آزاد می شـود در رودخانه جاری بشود  
پاییـن می آیـد. عمـًا آن کشـاورزان کـم آبیـاری نمی کننـد ،آن 
حقابـه واقعـی را برمی دارنـد و نیاز واقعی محصـول را آبیاری 
بختـگان  دریاچـه  کـه  رودخانـه  آخـر  بـه  نتیجـه  در  می کننـد. 

اسـت 2 میلیـون متـر مکعـب آب بیشـتر می رسـد.
مـا فکـر می کنیـم چنین بخشـنامه و سیاسـتی می گذاریم و 
کنشـگر همـان رفتـار قبلـی را ادامـه می دهـد، در حالـی که این 
هـم رفتـارش تغییـر می کنـد. شـبیه ایـن مـوارد کـم نیسـت و 
در اثـر ایـن »ریباندافکت «هـا چـه بسـا خیلـی از سیاسـت ها یـا 
موفـق نمی شـوند یـا شکسـت می خوردنـد. ایـن نتیجـه ای کـه 
می خواهیـم از آن نمی گیریـم. همـه بـه ایـن برمی گـردد کـه 
مـا بـدون اینکـه مطالعه کنیم قبـل از اینکه سیاسـتی بگذاریم 
و برنامـه ای تدویـن کنیـم عوامـل تأثیرگـذار در ایـن پدیـده و 
چگونگـی مداخله را یک مطالعه تخصصی نمی کنیم، حتی 
بعضـی مواقـع شـاید الزم باشـد یـک شبیه سـازی کامپیوتـری 
هـم انجـام و یـک جایـی را بـه صـورت پایلـوت مـورد مطالعـه 
انجـام بدهیـد. وزارت نیـرو یـک شـبه کل نظـام مدیریـت آب 
کشـور را بـه صـورت حـوزه ای درسـت کـرده اسـت، هـر چند در 
کتاب هـا ایـن موضـوع توصیـه شـده ولـی بـرای مـا که در کشـور 
ظرفیـت چنیـن کاری را نداشـتیم یـک دفعـه همچنین تغییر 
خیلـی شـگرف اگـر هـم خـوب باشـد یکبـاره خـوب نیسـت، جا 
داشـت از یـک حـوزه پایلـوت و کـم مسـأله دار شـروع مـی شـد 

بعـد کم کـم تغییـر پیـدا می کـرد.
 چنـدی  پیش بحث همین موضـوع پیش آمد و انتقاد 
ایـن بود کـه آقـای اردکانیـان مدیریـت حوضـه آبریز را 
دوبـاره   حـاال  بعـد  و  داد  تغییـر  منطقـه ای  آب  شـرکت های  بـه 

فاضلی: صاحبان اراضی بزرگ، زمینداران بزرگ 
یارانه های کالن انرژی، یارانه های کالن آب 
و یارانه های کالن حوزه کشاورزی دریافت 

می کنند و با یک سیستم غیربهره ور هم تولید 
می کنند و بزرگترین یارانه ای که به آنها داده 

می شود، معافیت مالیاتی است. داستان معافیت 
مالیاتی را به محض اینکه طرح کنید قطعاً به 

شما حمله می کنند
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اتفـاق  ایـن  نوعـی  بـه  یعنـی  برمی گردانـد  را  سـابق   وضـع 
بازگشت به گذشته است؟

باقـری: ایـن را خودشـان بهتـر می تواننـد توضیـح دهنـد. 
حـاال فـرض کنیـد فهـم شـده کـه آن کار قبلـی اشـتباه شـده و 
می خواهنـد جبران کنند، اشـکالی نـدارد ولی یکباره همچنین 
انسـانی،  نیـروی  اداری،  ظرفیت سـازی  بـا  بایـد  تغییـری 
اجتماعـی تـوأم باشـد بعـد در مسـیر اجـرا هـزار و یـک مسـأله 

پیـش می آیـد کـه مـا بایـد پایلـوت پایلـوت جلـو ببریـم.
آقـای  برمی گـردد.  مـدت  کوتـاه  جامعـه  آن  بـه  ایـن   
در  هرچـه  می خواسـته  بـود  دوره اش  آخـر  اردکانیـان 

توان دارد خرج بکند؟
باقـری: بحـث تکنولـوژی شـد. مـن مطلـق نمی گویـم کـه 
تکنولـوژی بـه کاهـش مصـرف آب منجـر نمی شـود. ممکـن 
اسـت در بخش هایـی هـم بشـود ولـی در مـواردی کـه سـمت 
تکنولـوژی رفتنـد بیشـتر در جهـت افزایـش تولیـد کشـاورزی 
بـوده اسـت. مـا تولیـد کننـده کشـاورزی را بـه عنـوان مصـرف 
کننـده آب می بینیـم و بـه خدمـت گرفتن تکنولوژی بیشـتر در 
ایـن جهـت بـوده کـه کشـاورز از هـر واحـد نهـاده شـامل زمیـن، 

بیشـتر تولیـد کنـد.
در همیـن زمینـه یـک رسـاله دکتـرا را مطالعـه کـردم کـه 
نشـان می دهـد برخـاف تصـور همـگان کـه فکـر می کننـد هـر 
چـه نرخ باسـوادی در جوامع کشـاورزی بیشـتر باشـد، مصرف 
آب کاهـش پیـدا می کند. دقیقاً برعکس این نشـان داده شـده 
اسـت یعنـی همبسـتگی بیـن سـواد و مصـرف آب معکـوس 
بود. توجیه هم این اسـت شـخصی که باسـوادتر اسـت بیشـتر 
دنبال این اسـت که بتواند تولید بیشـترکرده و درآمد بیشـتری 
کسـب کنـد وُ رس آب را تـا آنجایـی کـه می توانـد، بکشـد. یـک 
بـه  مـا  مـی رود.  عرضـه  سـراغ  مـا  تکنولـوژی  از  دیگـر  بخـش 
توجیـه اینکـه مـا بـا بحـران آب مواجه ایـم و ناامنـی اجتماعی 
هسـت و بحـران اجتماعـی و در کوتـاه مـدت بایـد یـک کاری 
انجـام بدهیـم بافاصلـه تکنولوژی را سـراغ عرضـه می بریم، 
مثـل نمـک زدایـی آب شـور، اینهـا هـر کـدام منابـع می برنـد. 
منابـع مالـی مـا هـم محـدود اسـت. وقتـی همـه اینهـا  آنجـا 

بریـزد از اقـدام دیگربـاز می مانیـم.
نکتـه بعـدی ایـن اسـت که هر طرحی کـه برای سـازگاری با 
کـم آبـی می بینیـم در چارچوب بیان حوضـه باید ببینیم ،نه 
در چارچـوب یـک مقیـاس مزرعـه یـا مقیـاس کوچـک. خانـم 
اشـاره  صنعـت  در  فاضـاب  بازچرخوانـی  بـه  زهرایـی  دکتـر 
داشـتند. آن موقـع هـم که صنعت فاضابـش را بازچرخوانی 
بـه حوضـه برمی گشـت، درسـت اسـت  ایـن عمـًا  نمی کـرد 
موجـب آلودگـی می شـود ولـی بـه حوضـه برمی گـردد. ازنظـر 
کمـی بخواهیـم نـگاه کنیـم در بیـان هسـت و از بیـن نرفتـه 
دیگـر  آب  آن  عمـًا  می شـود،  بازچرخوانـی  کـه  حـاال  اسـت. 
همیـن  یـا  می چرخـد  سیسـتم  در  و  برنمی گـردد  بیـان  بـه 
از  آب  برداشـت  میـزان  کشـاورز  نظـر  از  آبیـاری،  تکنولـوژی 
منبعشـان را کـم می کنـد ولـی مصـرف را کـم نمی کنـد ،چـون 
در واحـد مزرعـه مصـرف، تبخیـر و تعریـق گیـاه می شـود. در 

مقیـاس حـوزه نـگاه کنیـد می ببینیـد کـه همـان اسـت.
همچنیـن رسـاله دکتـرای دیگـری کـه در گـروه منابـع آب 
دانشـگاه تربیـت مـدرس کار شـده نشـان می دهـد همـه جـا 
صحبـت از ایـن اسـت کـه راندمـان آبیـاری در کشـاورزی 20-
30 درصـد اسـت. ایـن را در مقیـاس حوضـه دریاچـه ارومیـه 

دوبـاره  می آیـد  مزرعـه  یـک  از  آب  یعنـی  کردنـد.  حسـاب 
حـدود  راندمـان  و  می شـود  اسـتفاده  دیگـر  مزرعـه  مـی رود 
70-80 درصـد بـود. تقریبـاً حداکثـر اسـتفاده ای را کـه از آب 
می شـود کـرد  انجـام مـی دهنـد. ایـن اسـت کـه تکنولـوژی هم 

بایـد آگاهانـه باشـد و در مقیـاس بیـان قضیـه دیـده شـود.
نکتـه  حائـز اهمیـت رویکـرد و ذهنیـت اسـت. اینکـه ایـن 
وزیـر نیـرو مـی رود وزیـر دیگـر می آیـد. ایـن رئیس جمهـوری 
نـگاه  درکل  ولـی  می آیـد  دیگـر  رئیس جمهـوری  و  مـی رود 
حاکـم و رویکـرد بـه آب هـم در مقیـاس دسـتگاهی و هـم در 
را  سـرزمین  آمایـش  نمی کنـد.  تغییـری  کشـور  کل  مقیـاس 
اشـاره داشـتند. مـا تکلیفمـان را بـا آب باید مشـخص کنیم که 
بـا آب می خواهیـم ثـروت، شـغل وغـذا تولیـد کنیـم. لـذا بایـد 
تکلیفمـان را روشـن و اولویت هـا را مشـخص کنیـم ،چـرا کـه 
همـه ایـن اهـداف بـا هـم انجـام شـدنی نیسـت، چـون منابـع 
آبی کشـور محدود اسـت. وظیفه تولید ثروت و تولید شـغل با 
آب نیسـت. ایـن بایـد بـا سـایر بخش هـای اقتصادی باشـد. به 

اعتقـاد مـن آب بایـد مأموریتـش تولیـد غـذا باشـد.
بایـد  آب  اصلـی  ماموریـت  بگویـم   دقیق تـر   : فاضلـی 
ممکـن  شـما  اسـت.  غـذا  بـر  عـاوه  کـه  باشـد  زیسـت پذیری 
اسـت در یک کویر غذا هم داشـته باشـید. زیسـت پذیری فقط 
هـم برای انسـان نیسـت، برای پوشـش گیاهی، بـرای جانوران 
و بـرای نسـل آتـی هـم هسـت. ایـن داسـتان زیسـت پذیـری و 
حتـی شـادابی محیـط زیسـتی، باالخـره می خواهیـد در یـک 
سـرزمینی زندگی کنید که احسـاس زنده بودن داشـته باشـید. 

بـدون آب کـه نمی شـود. فقـط مسـاله غـذا نیسـت.
باقـری: در مفهـوم کلـی بـه آن امنیت آبـی می گویند. اینکه 
می گوییـم تخصیـص آب بـرای تولیـد غـذا نـه اینکـه هرچـه 
آب داریـم بدهیـم غـذا تولیـد کنیـم. در امنیـت آبـی 4 مؤلفـه 
در نظـر می گیرنـد؛ می گوینـد آب کافـی برای شـرب و نیازهای 
فعالیـت  بـرای  اکوسیسـتم،  و  زیسـت  محیـط  بـرای  انسـان، 
اقتصـادی و تولیـد غـذا، مصونیت از بایایی با منشـأ آب مثل 
خشکسـالی. ایـن چهـار رکـن امنیـت آبـی را بایـد بـه آن توجـه 
کنیـم و بعـد آن نکتـه کـه شـما می گوییـد تلویحـاً بایـد مـورد 
رعایـت قـرار بگیـرد. تکلیفمـان را بـا ایـن روشـن کنیـم .ایـن 
خـودش در سیاسـتگذاری اصطاحـاً می گوینـد جریان سـازی 
و  شـود  جریان سـازی  آنهـا  در  یعنـی  شـود.   )mainstream(
واقعـاً ایـن را مـا آنجـا ببینیـم. بـه حـرف نگوییـم می خواهیـم 
از منابـع آب صیانـت کنیـم ،بعد آن طرف دوباره بار اشـتغال 
تـرم  اصطاحـاً  بنیدازیـم.  آب  مصـرف  و  کشـاورزی  روی  را 
تخصصـی می گوینـد جداسـازی )decoupling( رونـد توسـعه 
اقتصـادی از مصـرف منابـع آب. قـرار نیسـت کـه لزومـاً بـرای 
سـراغ  می توانیـم  و  کنیـم  مصـرف  بیشـتر  آب  ثـروت،  تولیـد 

فعالیت هـای دیگـر برویـم.
خانـم دکتر زهرایـی تا اینجا یک فصل مشـترکی وجود 
دارد ،آن هـم ایـن اسـت کـه سـاختار نهـادی کـه بتواند 
و  مصـرف  شـیوه  و  آب  از  محافظـت  و  صیانـت  کنـد  تنظیـم 
آب  بـا  اینکـه  گفتنـد  باقـری  دکتـر  آقـای  کـه  نکاتـی  همیـن 
می خواهیـم چـه تولیـد کنیـم، ایـن سـاختار یـا وجـود نـدارد یـا 
معیـوب کردیـم و از بیـن بردیـم. اگر قـرار باشـد دوبـاره برگردیم 
بـه آن مفهـوم سـازگاری با کـم آبی کـه علی الظاهر قبـاًل بودیم و 
االن دیگر نیسـتیم که این قسـمت را اول باید درسـت کنیم .آیا 

این برداشت از این بحث درست است؟
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زهرایـی: گایـه ای کـه مکرراً کسـانی کـه درگیر کارگـروه ملی 
سـازگاری بـا کـم آبـی بودنـد یـا در الیه هـای مختلـف دولت به 
نحـوی بـا کارگـروه تعامـل پیـدا کردنـد مطـرح می کردنـد ایـن 
بـود کـه خیلـی از وظایفـی کـه در کارگـروه سـازگاری بـا کـم آبی 
بـه آن پرداختـه می شـود وظایـف بخش هـای مختلـف دولـت 
اسـت و شـما نمی توانیـد این هـا را در یک کارگروه بین بخشـی 
چارچـوب  در  مباحـث  ایـن  آوردن  یعنـی  کنیـد.  مدیریـت 
کارگـروه منجـر بـه ایـن می شـود کـه آن دسـتگاه ها پاسـخگویی 

الزم را در مـورد وظایـف خـود نداشـته باشـند.
بـه  ایـده آل  نـگاه  یـک  اگـر  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
درسـت  صحبـت  ایـن  باشـید  داشـته  موجـود  دسـتگاه های 
از  یکـی  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  در  مثـال  طـور  بـه  اسـت، 
برنامه هـای مرتبـط سـازگاری بـا کـم آبی اصاح الگوی کشـت 
اسـت کـه کشـت های پـرآب طلـب بـا کشـت هایی بـا نیـاز آبـی 
کمتـر و بهـره وری اقتصـادی باالتـر جایگزیـن شـود. ایـن جـز 
برنامه هـای سـازگاری بـا کـم آبـی هـم بعضـاً در اسـتان های 
مختلـف دیـده شـده اسـت. مصداق هایـی از آن محدودیـت 
کشـت هایی مثل یونجه، برنج و جایگزینی آنها با کشـت های 
دیگـری اسـت کـه کمتـر آب مصـرف می کننـد ولـی معاونـت 
زراعـت در وزارت جهـاد کشـاورزی بسـیار اعتـراض داشـت بـه 
اینکـه چـرا ایـن مـوارد در برنامه های سـازگاری با کـم آبی درج 

می شـود.
علـت اعتـراض هـم این بـود ،می گفتنـد الگوی کشـت یک 
موضـوع خیلـی فراتـر از اختیـارات کارگـروه ملـی سـازگاری بـا 
کم آبی اسـت، یک وظیفه ذاتی وزارت جهاد کشـاورزی اسـت 
و هماهنگـی در مـورد آن فقـط از طریـق معاونـت آب و خاک 

کـه نماینـده وزارت جهـاد بـود در کارگروه سـازگاری بـا کم آبی 
نمی توانـد انجـام شـود و ایـن نیـاز بـه مداخلـه معاونت هـای 
مختلف وزارت جهاد دارد و باید به وزارت جهاد واگذار شـود. 
ایـن اقامـی کـه در برنامـه سـازگاری درج شـده  و می گفتنـد 
مـورد تأییـد معاونـت زراعـت نیسـت. ایـن صحبـت بـه طـور 
کلـی درسـت اسـت. اگـر مـا یـک »و ضعیـت ایـده آل نهـادی« 
و سـاختاری  داشـتیم و وظایـف وزارت جهـاد کشـاورزی یـا هـر 
وزارتخانـه دیگـری بدرسـتی در هماهنگـی بیـن معاونت های 
کـه  داشـت  می شـد  را  انتظـار  ایـن  می شـد.  دنبـال  مختلـف 
کارگـروه سـازگاری بـا کم آبـی اعـام کنـد کـه در اسـتان فـارس 
آب مصرفـی بخـش کشـاورزی از مقـداری کـه االن هسـت در 
مـدت 7 سـال بـه مقـدار مشـخص کاهـش پیـدا کنـد، وزارت 
جهـاد کشـاورزی برنامـه  ات را بـرای ایـن بیـاور و او می رفـت 
بیـن معاونت هـای مختلفش این هماهنگـی را انجام می داد 
و یـک برنامـه منسـجم مـی آورد، ولـی واقعیتـش  ، اتفاقـی که 
می افتـد ایـن اسـت کـه در تمـام دسـتگاه های مصرف کننـده 
آب کـه در کارگـروه ملـی سـازگاری بـا کم آبـی درگیـر بودنـد از 
خـود  حتـی  و  جهادکشـاورزی  وزارت  صمـت،  وزارت  جملـه 
مجموعـه بخـش آب، بخشـی نگری بیداد می کنـد یعنی بین 
معاونت هـای مختلـف در راسـتای مدیریـت مصـرف آب بـه 

هیـچ وجـه هماهنگـی وجـود نـدارد.
در  نشـدیم  موفـق  وجـه  هیـچ  بـه  مـا  صمـت  وزارت  در 
معاونت هـای  مشـارکت  آبـی  کـم  بـا  سـازگاری  برنامه هـای 
دیگـر وزارت صمـت بـه غیـر از شـرکت شـهرک های صنعتـی 
کارگـروه  در  وزارتخانـه  ایـن  نماینـده  کـه  کوچـک  صنایـع  و 
سـازگاری بـا کـم آبی بودند، ایجاد کنیم. نـه بخش معادن، نه 
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بخـش صنایـع بزرگشـان درگیر نشـدند. در مـورد وزارت جهاد 
کشـاورزی هم وضعیت مشـابه بود و موفق نشـدیم مشارکت 
معاونـت زراعـت، معاونـت باغبانـی یـا سـایر معاونت هـای 
وزارت جهـاد را در جهـت تغییـر برنامه هـای سـازگاری بـا کـم 

آبـی جلـب کنیـم.
در بخش آب چون سـازگاری با کم آبی یکی از برنامه های 
همـکاری  بـود  دوازدهـم  دولـت  در  آب  بخـش  اصلـی 
خیلـی خوبـی بیـن شـرکت های اسـتانی و شـرکت های مـادر 
تخصصـی آب و فاضـاب و مدیریـت منابع آب شـکل گرفت 
امـا در سـایر بخش هـا همـکاری موفقیت آمیـز نبـود. بنابرایـن 
در نبـود همـکاری سـازنده بیـن معاونت هـای وزارتخانه هـا و 
شـرکت های زیـر مجموعـه آنهـا بـرای پرداختـن بـه مدیریـت 
در  کـه  هدفـی  و  مهـم  هـدف  یـک  عنـوان  بـه  آب  مصـرف 
پیرامـون آن حداقـل یـک برنامـه بلنـد مـدت تدویـن  شـود، 

ایـن کارگروه هـا یـک مقـدار کمک کننـده اسـت. وجـود 
دسـتگاه های  عملکـرد  آل  ایـده  شـکل  اگـر  کـه  معتقـدم 

دولتی را داشـتیم سـازمان برنامه و بودجه می توانسـت نقش 
کارگـروه سـازگاری بـا کـم آبـی را ایفـا کنـد و سـایر دسـتگاه ها 
هـم می توانسـتند فقـط مطابـق هدفگـذاری انجام شـده برای 
صرفه جویـی در مصـرف آب برنامه هایشـان را تنظیـم کننـد. 
سـازمان برنامـه و بودجـه می توانسـت ایـن بودجه ریـزی را در 
قالـب هماهنگـی کـه بیـن بخش هـا می کنـد فراهـم کنـد. امـا 
عمـًا ایـن اتفـاق مطلقـاً نمی افتـد. تعجـب برانگیـز اسـت که 
مـا چـه تعـداد پرسـنل در دولـت داریـم چـه حجمـی از مـوارد 
کشـاورزی  بخـش  برنامه هـای  کل  اسـت،  دولـت  اختیـار  در 
بـرای سـازگاری بـا کـم آبـی کـه عمـده بـار مدیریـت مصـرف 
روی دوش ایـن بخـش از برنامه هـا بـود توسـط یـک معـاون 
وزیـر، یـک مدیـر کل و یـک کارشـناس مدیریـت می شـد. 3 
را  آبـی  کـم  بـا  سـازگاری  برنامـه  اسـتان،   31 بـرای  بایـد  نفـر 
کنتـرل می کردنـد، صحـت سـنجی می کردند، تصویـب و ارائه 

می کردنـد.
  در حالی کـه تعـداد زیـادی مراکـز تحقیقاتـی کشـاورزی 

داریم و تعداد زیادی پرسنل دارند!

زهرایـی: در سـازمان برنامـه و بودجه هـم وضعیت همین 
زیـر  کارشـناس  نفـر  دو  یکـی  و  مسـجدی  دکتـر  آقـای  اسـت. 
برنامه هـای  بایـد  اسـتان،   31 ایـن  کل  بـرای  آنهـا  مجموعـه 
مرتبـط بـا آب از دسـتگاه های مختلـف را پـردازش کنند و مثًا 

در الیحـه بودجـه بگنجاننـد.
 یعنی کل پتانسیل شان در حد 3،4 نفر هست؟

زهرایـی: وقتی جلسـات زیاد  شـد مرتب می گفتند 
را  اطاعـات  از  حجـم  ایـن  چطـور  داریـم  نیـرو  دونفـر  مـا 
ذاتـی  وظیفـه  انجـام  در  کلـی  به طـور  یـا  کنیـم  پـردازش 
باشـد، مرتـب  بایـد داشـته  برنامـه  کـه سـازمان  برنامه ریـزی 
تکـرار می کردنـد کـه اینجـا نیـرو نداریـم. نـگاه سـازمان برنامـه 
ایـن اسـت کـه دسـتگاه ها چیـزی را کـه می فرسـتند خودشـان 
تنظیـم و هماهنـگ کرده انـد. شـاید نظرشـان این اسـت که در 
سـطح اسـتان، سـازمان برنامه اسـتان باید این هماهنگی ها را 
بیـن دسـتگاه ها ایجـاد کنـد ولـی مـن فکـر نمی کنـم در اسـتان 
هـم چنیـن اتفاقـی بیفتـد. حداقـل در برنامه هـای سـازگاری 
کـه مـا خیلـی نمـودی از حضـور پررنـگ 
برنامـه  سـازمان  فعاالنـه  مشـارکت  و 
ایـن  کـردن  هماهنـگ  در  اسـتان ها 
برنامه هـا جـز یکـی دو تـا اسـتان محـدود 

ندیدیـم.
ایـن  نیـرو  وزارت  دکتـر  خانـم   
کارگـروه  کـه  داد  را  پیشـنهاد 
فکـر  شـود.  تشـکیل  آبـی  کـم  بـا  سـازگاری 
یـا  تقاضـا  کـه  بـود  ایـن  بهتـر  نمی کنیـد 
می شـود  داده  دولـت  بـه  کـه  پیشـنهادی 
به جای یـک کارگروه ملـی، اسـتفاده از آن 
ظرفیت اصل 138 قانون اساسـی اسـت 
و  داد  تشـکیل  عالـی  شـورای  می شـود  کـه 
یـک سـازوکار عالی تـری برایـش پیشـنهاد 
یـا  رئیس جمهـوری  خـود  کـه  می شـد 
در  نـه  باشـند  درگیـر  آن  در  اول  معـاون 
آن  تـازه  کـه  بیایـد  نیـرو  وزیـر  سـطح 
آن  در  دوبـاره  بخشـی  بیـن  ماجراهـای 

نمود کند. بهتر نبود؟
سـطح  در  کـه  داریـم  را  آب  عالـی  شـورای  مـا  زهرایـی: 
عالی تـری نسـبت بـه کارگـروه سـازگاری بـا کـم آبـی اسـت ولی 
برای سـازگاری با کم آبی آن شـوراهای عالی مناسـب نیسـت. 
چـون وظیفـه شـورای عالـی آب سیاسـتگذاری در سـطح کان 
اسـت. آنکه شـما گفتید از این هم کان تر می شـود. سـازگاری 
بـا کم آبـی نیـاز بـه برنامه ریـزی عملیاتـی در سـطح محلـی و 
سـطوح پایین تـر از سـطح اسـتان ها و حوضـه آبریـز دارد. ایـن 
چیـزی اسـت کـه از سـطح اسـتان و حتـی از شهرسـتان بایـد 
سـطح  در  و  شـود  احصـا  جزئیاتـش  و  شـده  پختـه  و  شـروع 
ملـی فقـط از نظـر همخوانـی بـا هدفگذاری های ملی و اسـناد 

باالدسـتی بـرای اینکـه تناقضـی نداشـته باشـد، کنتـرل شـود.
سـطحش  آبـی  کـم  بـا  سـازگاری  ملـی  کارگـروه  معتقـدم 
مناسـب بـود. اینکـه وزیـر نیـرو مسـئولش باشـد بـه نظـر مـن 
یـک بدسـلیقگی بـود چـون مسـئول ایـن حـوزه بایـد یکـی از 
دسـتگاه های فرابخشـی مثًا سـازمان حفاظت محیط زیست 
یـا سـازمان برنامـه و بودجـه می شـد ولـی از منظـر اینکـه ایـن 
کار پیگیـری شـود فکـر می کنم شـاید آقای دکتـر اردکانیان این 

فاضلی: محلی بودن آب که به آن  اشاره 
شد مسأله مهمی است. امکان ندارد بتوانید 
 نسخه های یک دستی بپیچید برای یزدی که

50 میلیمتر آب دارد تا رامسری که 2 هزار میلیمتر 
 باران دارد تا حوضه دریاچه ارومیه که حدود 

400 میلیمتر بارش دارد و بعد نوع کشت ها و 
ارزش اقتصادی فرق می کند. نوع مدل توسعه 

کشور که اساساً به مدل کشاورزی متکی شده، 
نوع مدل سیاستگذاری و حتی الگوهای رأی دهی، 

الگوهای رأی دهی بشدت اثر می گذارند. نوع 
رانت هایی که توزیع می شود
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پیشـنهاد را بـرای سـاختارش دادنـد. شـاید اراده ای کـه ایشـان 
بـرای پیگیـری ایـن موضـوع و به ثمرنشـاندن در ایـن دولت را 
داشـت دسـتگاه های دیگر ممکـن بود دقت نکننـد و کار نیمه 

تمـام رها شـود.
نقـش ایشـان به عنـوان مسـئول و پیگیـری موضـوع کـه بـه 
ثمـر بشـیند واقعـاً اثرگـذار بـود. اگر پیگیری ایشـان نبـود قطعاً 
فـاز اول کار در ایـن دولـت جمـع نمی شـد. نمی توانـم بگویـم 
حتمـاً ولـی حـدس می زنـم ممکـن بـود جمـع نشـود. امـا در 
مجمـوع هم چنیـن کارگروه هایـی اگـر قـرار اسـت ادامـه پیـدا 
کنـد مسـئولیتش بـا دسـتگاه های فرابخشـی باشـد و بایـد روی 
برنامه ریـزی  برنامـه در موضـوع  اثرگـذاری سـازمان  تقویـت 
هـم در سـطح اسـتان و هـم در سـطح ملـی به نظـر مـن دولت 
بعـدی کار کنـد و ایـن یکـی از چالش هـای جـدی در مقابـل 

کارگـروه سـازگاری بـا کـم آبـی اسـت.
در بسـیاری از کشـورها سـاختارهای نهـادی و کارگروه هایـی 
بـرای سـازگاری بـا تغییـر اقلیـم ایجـاد شـده کـه کارشـان ایـن 
و  سـیاب  تشـدید  از  اعـم  اقلیـم  تغییـر  کـه  را  اثراتـی  اسـت 
خشکسـالی، افزایـش دمـا و... روی آنهـا گذاشـته ارزیابـی کنند 
و یـک سـازوکار فرابخشـی بـرای هماهنگـی در جهـت افزایش 
تـاب آوری در برابـر ایـن پدیده هـا تدویـن کننـد. مـا در کشـور 
یـک کارگـروه ملـی تغییـر اقلیم یا تغییـر آب و هوا در سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت داشـتیم کـه کـم و بیـش اعضـای آن 
شـبیه بـه ایـن کارگـروه سـازگاری بـا کـم آبـی بـود. البتـه آنجـا 
وزارت نفـت هـم بـود، ولی بعـد از تغییر مدیریت در سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت و بحث هایـی کـه در مـورد توافقنامـه 
پاریـس پیـش آمـد آن کار گـروه فکـر کنـم تعطیـل یـا نیمـه 
تعطیـل اسـت. امـا دیده شـد که در ایران هـم بعضاً این خلط 
مبحـث بیـن سـازگاری بـا کـم آبـی و سـازگاری بـا تغییـر اقلیـم 
پیـش آمـد ولـی مـن ایـن را تأکیـد کنـم کـه نقـش تغییـر اقلیم 
در مشـکات کـم آبـی کـه در ایـران در 3-2دهـه گذشـته ایجاد 

شـده بسـیار انـدک اسـت.
در چنـد حوضـه آبریـز کـه روی آن مطالعـه کردیـم نقـش 
تغییـر اقلیـم در مشـکات کـم آبـی کـه وجـود دارد از 20-30 
درصـد بیشـتر نمی شـد. برای همیـن معتقدم که مـا حتماً در 
ایران و کشـورهایی مثل ایران و کشـورهای در حال توسـعه که 
آن فرایندهـا روی تشـدید کـم آبـی آنهـا اثـر دارنـد، حتمـاً باید 
یـک مکانیزم هـای نهـادی بـرای رسـیدن بـه موضـوع کـم آبی 
جـدا از بحـث تغییـر اقلیـم داشـته باشـیم. می تواند سـازگاری 
بـا کـم آبـی بـه آن جنبه هـای کـم آب شـدن ناشـی از اثـرات 
اقلیـم هـم بپـردازد ولـی سـازگاری بـا تغییـر اقلیـم را نبایـد بـا 
سـازگاری بـا کـم آبـی در کشـورهایی مثـل ایـران خلـط مبحـث 

کرد.
ارتباطـی،  سیاسـت  فنـاوری،  سیاسـت  جنبه هـای   
سیاسـت  اجتماعـی،  سیاسـت  توسـعه،  سیاسـت 

مدیریت حوضه آبریز و بحث سیاستگذاری مانده است؟
باقـری: بـه اعتقـاد مـن سـازگاری بـا کـم آبـی بـا بخشـنامه 
حـل نمی شـود. مـا مـدام شـورای ملی و شـورای عالی درسـت 
می کنیـم. بعـد بگوییـم رئیـس آن هـم رئیس جمهـوری شـود 

بعـد یـک بخشـنامه هـم بدهنـد. ایـن فراینـد کار نمی کنـد.
 طـرح ایـن پرسـش بـه ایـن جهـت بـود کـه معمـوالً در 
سـاختار اداری مـا در ایـران تـا عالی تریـن مقـام اجرایی 
کشـور بـاالی سـر کار نباشـد بویـژه در کارهـای بین بخشـی عمـاًل 

اتفاقی رخ نمی دهد.
باقـری: بیشـتر از زور به نظـر مـن اعتقـاد و بـاور کار می کنـد. 
االن ایـن مشـکلی کـه خانـم دکتـر اشـاره کردنـد مـن برداشـتم 
این اسـت که مشـکل آب و کم آبی دغدغه وزارت نیرو هسـت 
و بـس. دغدغـه وزارت کشـاورزی، دغدغـه وزارت صنعـت و 

دسـتگاه های دیگر نیسـت.
  یعنـی حتـی سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت هـم 

درگیر آن نیست؟
باقـری: نـه بـه این شـکلی کـه وزارت نیـرو درگیر آن هسـت. 
ایـن مسـأله وزارت نیـرو اسـت. وزارت نیـرو هـم اینکـه چنیـن 
چیـزی مسـأله اش شـده نـه از بـاب ایدئولوژیـک، یـک تکلیـف 
بـرای بخـش  بایـد  کـه  قانونـی روی دوش آن هسـت  یـک  و 
مصـرف کننـده تأمیـن آب کنـد. به همین دلیل هـر چقدر هم 
کـه شـما سـطح ایـن شـوراها را بـاال ببرید تـا زمانی که سـازمان 
مسـأله  پیگـر  نباشـد  دغدغـه اش  صنعـت  وزارت  و  برنامـه 

نخواهـد بـود.
باالتـری  اولویت هـای  بـا  دغدغه هایـی  صنعـت  وزارت   
نـدارد.  جایگاهـی  برایـش  خیلـی  آب  دارد.  خـودش  بـرای 
مشـکل فعلـی ایـن وزارتخانـه تأمیـن ارز و جابه جایـی اسـت. 
بـرای همیـن ایـن مسـائل پیش می آیـد و این هم با بخشـنامه 
حـل نمی شـود. این مسـائل سـازگاری بـا کم آبـی کامًا محلی 
اسـت. ما نمی توانیم یک الگوی واحدی را در کشـور پیشـنهاد 
دهیـم و بگوییـم همـه ایـن مدلـی برونـد انجـام بدهنـد. حتـی 
اسـت  ممکـن  خـزر  خطـه  در  کنیـد  فـرض  منطقـه،  یـک  در 
مازنـدران بـا گیـان ایـن  دو برخـورد متفـاوت داشـته باشـند. 
نـه فقـط بـه سـبب خصوصیـت اقلیمی شـان بلکـه به دلیـل 
خصوصیـت فرهنگـی، اقتصـادی و سیاسـی اینهـا هـم تأثیـر 

می گـذارد.
نکتـه بعـدی کـه خانـم دکتـر اشـاره کردنـد اینکـه تعـداد 
دولـت  کـه  می رسـد  نظـرم  بـه  بـود.  کـم  کارشـناس ها 
نـدارد.  نظـری  چهارچـوب  یـک  آب  مدیریـت  بـه  نسـبت 
چگونـه  را  مملکـت  آب  شـما  کـه  بپرسـید  آب  متولیـان  از 
می خواهیـد اداره کنیـد؟ یـک مـدل مفهومـی ارائـه بدهیـد 
کـه تعریف تـان از مدیریـت آب در کشـور چطـوری اسـت؟ 
در  می دهـد  شـخصی  نظـر  هرکسـی  نـدارد!!!  برنامـه ای 
نتیجـه هـر چقـدر هـم برنامه های اسـتانی و اطاعـات بیاید 
آن کارشـناس ها واقعـاً نمی داننـد ایـن را در قالب چه مدل 
نظـری بایـد پـردازش کننـد. ایـن بـه نظـر مـن یـک معضـل 
مهمی اسـت. حاال آنکه تعدادشـان کم اسـت و نمی رسـند 

یـک مسـأله دیگـر اسـت.
داوری:اجازه بفرمایید بنده هم در تأیید پرسشی در پرانتز 
عـرض کنـم. آیـا معیارهـای مبتنـی بـر پایـداری بـرای ارزیابـی 
بنـده  کـه  آنجـا  تـا  داریـم؟  کشـاورزی  و  آب  اسـتانی  مدیـران 
می دانـم، خیـر نداریم. پس چگونه انتظـار داریم این مدیران 
نگاهی استراتژیک داشته باشند و بتوانند از پیامدها و عواقب 
رفتـار خودشـان تصویـری در ذهـن داشـته باشـند. سیاسـت ها 
عمدتاً تابع دسـتورات باال و رویه ها عمدتاً سـلیقه ای و مبتنی 

بـر منافـع کوتاه مدت هسـتند.
باقـری: در مـورد آن ظرفیت هـای نهـادی همـه معضاتـی 
کـه در مـورد آب گفتـه شـد اوالً فقـط مختـص ایـران نیسـت و 
بسـیاری از کشـورهای دیگـر نیـز کـم و بیـش درگیـر این مسـأله 
هـم  ایـران  اخیـر  دولت هـای  خـاص  مسـائل  ایـن  و  هسـتند 
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نیسـت. یـک بررسـی را تقریباً از سـال 1285 که ایـران صاحب 
مجلـس شـده و قانونگـذاری در ایـران شـروع شـد روی قوانین 
انجـام دادیـم تـا سـال 96- 1395. نـه فقـط قوانیـن آب، کلیـه 
قوانیـن کـه حوضـه آب را به صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم 

تحـت تأثیـر قـرار می دادنـد را بررسـی کردیـم.
 اگـر بگوییـم آن تفکـر حاکـم بـر مدیریـت کشـور کـه حـاال 
تبعاتـش آب را هـم در برمی گیـرد در قالـب قوانیـن متجلـی 
تفکـر  نحـوه  می بینیـم  قوانیـن  در  کـه  آنچـه  یعنـی   شـود 
سیاسـتگذاران و مدیـران کشـور اسـت. در طـول تاریـخ وقتـی 
نـگاه می کنیـد عمـًا مکانیسـم  هایی در قالـب قوانیـن فعـال 
بـه طـور غیرمسـتقیم  بودنـد، یعنـی  بـر ضـد آب  کـه  شـدند 
محـرک افزایـش مصـرف بودنـد. همـان ایرادهـای سـاختاری 
کـه می گوییـد. یـک دسـته از ایـن قوانینی که در کشـور داشـتیم 
بـه ملـی کـردن اراضـی و واگـذاری اراضـی ملـی برمی گشـت. 
ملـی کـردن اراضـی یـک داسـتان اسـت که می گوییـم صاحب 
ایـن اراضـی دولـت شـود و دیگر کسـی دسـت اندازی نکند این 
هـم  خـوب  خـودش  جـای  سـر  می توانسـت  خـودش،  جـای 
باشـد. اما آن روی سـکه اش این اسـت که اختیار مالکیت این 
اراضـی را بـه دولـت داده اسـت و بعـد در جـای جـای مختلف 
هـر جا به هر دلیلی مصلحت دانسـته شـده، دولـت کم آورده 
بـه او اجـازه دادنـد کـه از ایـن اراضـی ملـی می تواند مثـًا برای 

کاربـری کشـاورزی واگـذار کنـد.
افزایـش  بـرای  محرکـی  موتـور  یـک  خـود  ذات  در  ایـن 
شـهری  اراضـی  در  را  رونـد  همیـن  شـبیه  اسـت.  مصـرف 
قـرار  را در مالکیـت شـهرداری  اراضـی شـهرها  کـه  شـاهدیم 
می دهـد، بعـد شـهرداری هم هر جـا الزم بداند تغییر کاربری 
می دهـد. در مـوارد زیـادی مثـًا یـک جایـی بـرای بوسـتان در 
نظـر گرفتـه شـده بـود مجتمـع مسـکونی می شـود. تمـام ایـن 
مـوارد از همـان ایرادهـای سـاختاری  اسـت کـه از همـان اوایـل 
قـرن 14 هجـری ایـن داسـتان آغـاز شـده و همچنان هـم ادامه 
دارد. ممکـن اسـت کلمـات قانـون عـوض شـده باشـد امـا آن 
هسـتند.  سـابق  کار  سـازو  همـان  مکانیسـم ها  آن  و  سـازوکار 
فعالیت هـای  و  آب  منابـع  اداره  بـر  حاکـم  سـازوکار  عمـًا 
مرتبـط بـا آن بـا 80-70 سـال پیـش از نظـر سـازوکاری تفاوتی 

نکـرده، کلماتـش عـوض شـده اسـت.
مثـل واگـذاری اراضـی تصـرف شـده بـه متصرفیـن اسـت. 
قوانیـن متعـددی داشـتیم کـه می گویـد هـر شـخصی رفتـه 
یـک زمیـن ملـی را تصـرف کـرده اگـر دارد در آن کشـاورزی 
می کنـد، بـه او سـند بدهیـم. بدتـر از بـدش ایـن بـود کـه یـک 
نمی شـود.  قضیـه  ایـن  شـامل  دیـم  اراضـی  گفتنـد  مقطـع 
متصرفـی  اراضـی  آن  در  کـه  دادنـد  سـوق  را  افـراد  یعنـی 
کشـاورزی آبـی انجـام دهنـد کـه بتواننـد سـند بگیرنـد. عـاوه 
بـر آن دولـت مکلـف می شـود هـر زمینـی کـه سـند می گیـرد 
بـه آن آب و پروانـه چـاه بدهـد. ایـن دوبـاره همـان مکانیـزم 
افزایش مصرف هسـت. شـبیه همین را در بحث چاه داریم. 
حداقـل سـه بـار در تاریـخ قوانین کشـور ایـن بوده کـه گفتند تا 
یـک مقطعی هرکسـی چـاه غیر مجاز زده، به او سـند و پروانه 
بدهیـم. مـا بـا ایـن کارهـا بـا قانـون داریـم عمـًا بـی قانونـی را 
در حـوزه مصـرف آب را ترویـج می کنیـم. می گوییـم مصـرف 
کننـده اگـر قانونـی عمـل بکنـی و همـه چیـز را رعایـت کنـی 

کاهـت پـس معرکـه اسـت.

بـی قانونـی کنیـد بعـداً یـک روزی یـک قانونـی می آیـد بـه 
اگـر  شـما سـند می دهـد. این هـا در آن ظرفیت هـای نهـادی 
بخواهیـم نـگاه کنیـم یک تناقض هایـی این طوری وجـود دارد 
مـن چنـد نمونـه مثـال زدم کـه بـه طـور ناخـودآگاه بـه طـور 
سـاختاری افـراد را بـه سـمت افزایـش مصرف سـوق می دهد. 
بعد دنبال این هسـتیم که رفتار کنشـگر را اصاح کنیم؟ مثًا 
وزیـر نیـرو می گویـد ایـن تابسـتان هم  شـما 10 درصـد مصرف 
آب را کـم کنیـد این تابسـتان هـم رد کردیم. می بینید که هیچ 

هم خوانـی بیـن آنهـا وجود نـدارد.
سیاسـت  و  نهـادی  بخـش  در  جمع بنـدی  بـرای  شـما   

گذاری نکته دیگری دارید؟
در  بخواهـد  کسـی  اگـر  هسـت  ویژگـی  تـا  چنـد  فاضلـی: 
ایـران بـه مسـأله آب توجـه کنـد، این هـا را بایـد لحـاظ کنـد و 
بـدون ایـن  مـوارد هیـچ برنامـه ای اجرایی نخواهد شـد. یکی، 
مکانیزیم هـا و سـازوکارهای توسـعه ای اسـت.  یکـی دیگـر از 
مـوارد عـدم تـوازن بیـن تقاضـا و تولیـد، نبـود سـازوکارهای 
بوروکراسـی  کوتاه مدت نگـری  بیـن  تعـارض  اقتصـادی،  
آب  مسـأله  همـواره  اسـت.  مسـأله  بـودن  مـدت  بلنـد  و 
بـرای  بلندمـدت و همـواره بوروکراسـی کوتـاه مـدت اسـت. 
عمـر هـر آدمـی در درون بروکراسـی مسـأله آب گویـی بیشـتر 
از عمـر اوسـت وهمـواره  هـم خواهـد بـود مگـر آن لحظـه ای 
برنمی آیـد.  دست شـان  از  کاری  و  شـود  تمـام  آب  کًا  کـه 
بنابرایـن مکانیـزم یـا سـازوکاری وجـود نـدارد کـه کنشـگران 
را در همـه سـطوح بلندمدت نگـر کنـد. تـا آنهـا در مکانیـزم 
توسـعه کشـور راه پیـدا نکنند شـما قـادر به حل کردن مسـأله 

بـود. آب نخواهیـد 
مهمـی  مسـأله  شـد  اشـاره  آن   بـه  کـه  آب  بـودن  محلـی 
اسـت. امـکان نـدارد بتوانیـد نسـخه های یـک دسـتی بپیچیـد 
بـرای یـزدی کـه 50 میلیمتر بارش دارد تا رامسـری کـه 2 هزار 
میلیمتـر بـاران دارد تـا حـوزه دریاچـه ارومیـه کـه فکـر می کنم 
حـدود 400 میلیمتـر بـاران دارد. بعـد نـوع کشـت ها و ارزش 
اقتصـادی فـرق می کنـد، نـوع مـدل توسـعه کشـور کـه اساسـاً 
بـه مـدل کشـاورزی متکـی شـده، نـوع مـدل سیاسـتگذاری و 
حتـی الگوهـای رأی دهـی، الگوهـای رأی دهـی بـه شـدت اثـر 
یـک  شـما  می شـود.  توزیـع  کـه  رانت هایـی  نـوع  می گذارنـد. 
شـاخص را در نظـر بگیریـد کـره جنوبـی نزدیـک 70 میلیـون 
نفـر جمعیـت دارد. انـدازه کره جنوبی اندازه گلسـتان، گیان، 
مازنـدران و اردبیـل اسـت. کًا کـره جنوبـی نزدیـک 100 هـزار 
کیلومترمربـع مسـاحتش اسـت بـا یـک میلیـون و 648 هـزار 
کیلومتـر مربـع مـا حسـاب کنیـد. کـره جنوبـی 1۶ و نیـم برابـر 

کوچک تـر از ایـران اسـت.
در یـک کشـور 1۶ و نیـم برابـر کوچک تـر از مـا 70 میلیـون 
نفـر زندگـی می کننـد. کـره جنوبـی کًا ۶5 ملیـارد مترمکعـب 
آب تجدیدپذیر دارد. از نظر سـرانه ای حسـاب کنید سرانه آب 
تجدیدپذیـر کـره جنوبـی خیلی کم تـر از ماسـت. ولی مهمش 
ایـن اسـت کـه کـره جنوبـی یـک اقتصـاد 2 هـزار و 200 میلیـارد 
دالری دارد و بـا GDP کـه در ایـران حـدود 400 میلیـارد دالر 
اسـت حسـاب کنیـد 5 و نیـم برابـر مـا GDP دارد. کـره جنوبـی 
کل مصرف آب سـاالنه اش 2۶ میلیارد مترمکعب اسـت. 2۶ 
میلیـارد مترمکعـب آب بـرای 70 میلیون نفر که 2 هزار و 200 

میلیـارد دالر GDP تولیـد می کنـد. 
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اگـر بـا ترکیه هم  مقایسـه کنیم، در حـوزه برق مقدار انرژی 
کـه مصـرف می کنـد از ایـران کم تـر اسـت. کیلووات سـاعت در 
سـال سـرانه مصـرف انرژیـش هـم در برق کم تر اسـت مـا تازه 
گاز وسـایر منابـع را نیـز داریـم.  فقـط در بـرق و بعـد ترکیـه 
یـک اقتصـاد 800 میلیـارد دالری دارد و مـا یـک اقتصـاد 400 
میلیـارد دالری یعنـی حداقـل بهـره وری هـر کیلووات سـاعت 
بـرق در ترکیـه دو برابـر ایـران اسـت. دیگـر از ایـن آشـکارتر کـه 
نمی شـود گفـت ایـن الگـوی توسـعه ای ناقـص اسـت. بشـدت 
مدیریـت  و  اسـت  بهـره ور  غیـر  بشـدت  اسـت.  محـور  منابـع 

پسـماند در آن هیـچ معنـی نـدارد.
مـا پسـماند را فقـط همیـن آشـغال های خانـه می بینیـم. 
پسـماند آلودگـی هـوا هـم هسـت، پسـماند دور ریـز غـذا هـم 
هسـت و بعـد مهـم ایـن اسـت چـرا این هـا ارزش اقتصـادی 
پیـدا نمی کننـد و بعـد چرا مهم نیسـت؟ اگر این عدد درسـت 
باشـد، شـاید در کارگـروه سـازگاری در مـوردش بحـث کردنـد.
زهرایـی: مصرفـش بـرآورد نشـده ولـی چیـزی حـدود ۶0  

اسـت. میلیـارد مترمکعـب 
فاضلـی: یعنـی  35 درصـد یعنی 20 میلیـارد مترمکعب 
آب دورریـز اسـت. هیـچ کجـای دنیا صفر نمی شـود. حتماً در 

بهتریـن کشـورهای دنیـا هم ایـن دورریز 
صفـر نمی شـود. ولـی بیـن 4-5 درصـد 
تـا 35 درصـد خیلـی فاصلـه اسـت. 30 
مترمکعـب  میلیـارد   20 یعنـی  درصـد 
سـاالنه  کسـری  برابـر  سـه  یعنـی  آب، 
آبخوان هایتـان آب دور می ریزیـد و بعد 
آقـای  نمی شـود.  محاسـبه  کجـا  هیـچ 
دکتـر اردکانیـان می گویـد میان بخشـی، 
داسـتان  می گویـم  مـن  بخشـی،  بیـن 
بدخیم اسـت. شـما سـالیانه کلی هزینه 
و  بیمارهـا  داروهـا،  می دهیـد،  دیابـت 
می کننـد.  پیـدا  معلولیـت  کـه  آن هایـی 
داسـتان  کـردن  حـل  راه هـای  از  یکـی 
دیابـت اصـاح رژیـم غذایـی و کاهـش 

مصـرف قنـد و شـکر در رژیـم غذایـی اسـت. یکـی از راه هـای 
شـکر  مصـرف  کاهـش  ایـران  در  هـم  آب  مصـرف  کاهـش 
اسـت. چـون دو تـا محصـول بـزرگ داریـم نیشـکر و چغنـدر 
قند  هر دو آب بر هسـتند. کجای سیسـتم شـما نهادها یا سـاز 
و کارهایـی وجـود دارنـد کـه کاهـش مصرف شـکر را به کاهش 
مصـرف آب و کاهـش بیمـاری دیابـت ربـط دهنـد؟ همچین 
چیـزی در سـاختار دولـت نداریـد و نـه اینکـه فقـط در سـاختار 

دولـت باشـد.
هـم  خیلـی  تـا  چهـار  مـا  مثـًا  آدم  چهارتـا  کنیـد  فـرض 
می گذارنـد  وزیـر  عنـوان  بـه  را  مـا  زدیـم.  خـوب  حرف هـای 
وقتـی سـازوکار قیمتـی، سـازوکار مالیاتـی و سـازوکارهای دیگـر 
متناسـب نیسـت شـما که نمی توانیـد داد و هـوار کنید. فوقش 
یـک  نمی کنـد.  عمـل  بخشـنامه  می کنیـد  اجـرا  بخشـنامه 
سـازوکار دیگـری بایـد وجـود داشـته باشـد. آن مفهـوم میـان 
بخشـی کـه آقـای اردکانیـان می گویـد و بعـد پیـدا کـردن ایـن 
»دیابـت«،  گفتـم؛  را  مصداقـش  مـن  االن  اسـت.  ارتباطـات 
هیـچ  ولـی  دارنـد.  ربـط  هـم  بـه  این هـا  »کم آبـی«  »شـکر«، 
کجـای سـاختار حکمرانـی ایـن ارتباطـات وجـود نـدارد، نـه بـه 

نـه محیـط زیسـتی. اقتصـادی،  لحـاظ 
مـورد  در  را  مـوارد  برخـی  انتهـا  در  هـم  بنـده  داوری: 
تخصیـص مـواردی را مطـرح   می کنـم؛ زیـرا تخصیـص قلـب 

اسـت. آب  مدیریـت 
سـت.  الیـه  سـه  امـری  آب  تخصیـص  بنـده  دیـد  از  اول؛ 
الیـه یکـم، بـرآورد کل آب قابـل تخصیـص در سـطح حوضـه  
و محدوده هـای مطالعاتـی اسـت کـه امـری هیدرولوژیکـی و 
)و  بهره برداری هـا  نـوع  تعییـن  دوم  الیـه  اسـت.  تخصصـی 
سـهم هـر نـوع در هـر محـدوده( از ایـن آب اسـت. ایـن امـری 
اقتصادی-اجتماعـی و سیاسـتی اسـت. سیاسـتگذاری در این 
بخـش نیازمنـد اجمـاع کنشـگران کلیـدی محلی اسـت )البته 
در  اسـت  ممکـن  کار  ایـن  ملـی(.  کان  سیاسـت های  تحـت 
جایـی ماننـد شـورای حوضـه شـکل گیـرد. الیـه سـوم تبـادل 
)درون  مختلـف  آب بـران  میـان  آب  برداشـت  مجوزهـای 
بخش هـای مصرفـی یـا میان بخش ها( اسـت؛ کـه منطقاً باید 
بـا خریـد و فـروش صورت پذیرد و ترجیحـاً در بورس )یا بازار( 

آب باشـد.
دوم؛ بایـد تأکیـد نمـود کـه در شـرایط کمیابـی آب و رقابت 
در برداشـت از منابـع آب زیرزمینـی، همگان درصدد افزایش 

بهـره وری خـود از طریـق انـواع راهکارهـا از جملـه بازچرخانی 
کـه  بهـره وری  راهـکار  هـر  شـرایطی  چنیـن  در  هسـتند.  آب 
موجـب کاهـش آب برگشـتی گـردد، در واقـع افزایش مصرف 
کننـده  تشـدید  و  پایـداری منابـع آب  بـه  لـذا مخـل  و  اسـت؛ 

کمیابـی اسـت.
بنابرایـن بـه عنـوان یـک پیشـنهاد عملـی و شـدنی، عـرض 
می کنـم کـه در مجوزهـای برداشـت بایسـتی از ایـن پـس بـه 
گـردد.  توجـه  همزمـان  »برگشـت«  و  »برداشـت«  مؤلفـه  دو 
یعنـی در آنهـا درج شـود کـه آب بـران بایـد چـه سـهمی از آب 
برداشـتی را برگرداننـد و البتـه کیفیـت آب برگشـتی نیـز بایـد 
درج شـود. بـرای کشـاورزی کـه آب برگشـتی قابـل اندازه گیـری 
بایـد محـدود گـردد )ماننـد آنچـه در  نیسـت، سـطح کشـت 

اراضـی پایـاب سـدها عمـل می شـود(.
سـوم؛ نوسـانات جـوی )خشکسـالی و ترسـالی( بایسـتی در 
میـزان آب تحویلـی بـه تمامـی آب بـران )اعـم از کشـاورزی و 
و...( لحـاظ گـردد. یعنـی در مجـوز برداشـت مقـدار  شـهری 
ثابتـی نبایـد درج گـردد؛ بلکه سـهمی از آب قابل برنامه ریزی 

باشد. بایسـتی 

باقری:  دولت نسبت به مدیریت آب یک 
چارچوب نظری ندارد. از متولیان آب بپرسید که 
شما آب مملکت را چگونه می خواهید اداره کنید؟ 

یک مدل مفهومی ارائه بدهید که تعریف تان از 
مدیریت آب در کشور چطوری است؟  برنامه ای 

ندارد
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تعیین تکلیف حقابه صنعت 
در برنامه هفتم و هشتم

معاون فنی سازمان صنایع کوچک سهم بخش صنعت از 
آب مصرفی کشور را 2درصد اعالم کرد

لیـال مرگـن / برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی بـه دنبـال آن اسـت کـه ایـران خشـک را بـا 
شـرایط اقلیمـی آن همـراه کنـد. کشـوری کـه الگوهـای توسـعه ای آن بـدون توجـه بـه 
وسـعت بیابان هایـش طراحـی شـده اسـت، حـاال بـر اسـاس آمارهـای وزارت نیـرو با 
اضافـه برداشـت سـاالنه 5/2 میلیارد متر مکعبـی از منابع آب زیرزمینی مواجه شـده 
اسـت. بخـش صنعـت اگرچه به گـواه آمارها حـدود 2 درصد آب مصرفی کشـور را به 
خـود اختصـاص می  دهـد امـا می تـوان بـا برنامه  ریـزی مناسـب، مصـرف آب در ایـن 
بخـش را هـم کاهـش داد. فتحعلـی محمـدزاده معاون فنـی سـازمان صنایع کوچک 
بخـش  در  آب  مکعبـی  متـر  میلیـون   228 کاهـش  از  ایـران  صنعتـی  شـهرک های  و 
صنعـت طبـق برنامه ریزی انجـام شـده در کارگروه سـازگاری با کم آبی خبـر می دهد. 
بـه گفتـه او بخش صنعت برخی اسـتان ها سـهم چشـمگیری در مصـرف آب ندارد به 
همیـن دلیـل از اجـرای برنامه هـای سـازگاری بـا کم آبـی معـاف شـده اند امـا صنایـع 
بـزرگ در 19 اسـتان، بایـد بـر اسـاس برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی، مصـرف آب خـود را 
کاهـش دهنـد. او بیـان می کنـد: برنامـه سـازگاری و سـند سـازگاری بـا کم آبـی تدویـن 
بخـش  آب  سـهم  افزایـش  شـده،  انجـام  هدف گذاری هـای  بر اسـاس  اسـت.  شـده 
صنعـت تعییـن و در یکـی دو برنامـه آینـده توسـعه اقتصـادی کشـور یعنـی در برنامـه 
هفتـم و هشـتم توسـعه، ایـن برنامه هـا لحاظ می شـوند. به اعتقـاد محمـدزاده، بخش 
صنعـت نقـش بسـیار مهمـی در تأمیـن ارزش افـزوده بـاال و اشـتغالزایی مناسـب بـه 
ازای مصـرف هـر متـر مکعـب آب دارد بنابراین بایـد تأمین آب برای توسـعه صنعتی 

ایـران در برنامه هـای آتـی مـد نظـر قـرار گیرد.
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گفت وگو در یک نگاه
به ازای هر لیتر بر ثانیه آبی که در شهرک های صنعتی به عنوان 

بخشی از صنعت تزریق شده است، ما 5۸ نفر شغل ایجاد کرده ایم

 در برنامه هفتم و هشتم که در پیش داریم، برنامه های سازگاری 
با کم آبی لحاظ می شود. قرار است در تدوین این دو برنامه، 
سندی که تصویب شده است مدنظر قرار بگیرد و این سند 

نقشه راه و راهنما باشد

بین تصفیه خانه شهری و شهرک های ما یا واحدهای صنعتی 
بزرگ که می خواهند از این آب استفاده کنند، فاصله زیادی 

وجود دارد. انتقال این آب، هزینه زا است

درباره سهم تخصیص پساب به صورت مفصل و برای تک تک 
استان ها در حضور وزیر نیرو بحث شد و مقرر شد که تخصیص 

پساب شهری به بخش صنعت در اولویت قرار گیرد و فرایند 
تخصیص آن به بخش صنعت تسهیل شود

قطعاً عمده کار سازگاری با کم آبی بر صنایع بزرگ متمرکز است از 
قبیل فوالد، آلومینیوم و صنایع مادر مثل سیمان ها و صنایع شیمیایی 

که باید در مصرف آب صرفه جویی انجام دهند

ما امروز 235 مدول تصفیه خانه در شهرک های صنعتی ایجاد 
کرده ایم و روزانه 1۸0 هزار متر مکعب فاضالب صنعتی تصفیه 
می کنیم. 75 درصد صنایعی که در شهرک های صنعتی هستند، 

تحت پوشش تصفیه خانه هستند

به منظور دستیابی به یک اشتغال پایدار و مولد و توسعه صنعتی، 
استفاده از کنتور هوشمند یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و تأمین آب 

برای این توسعه یک امر ضروری است
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بـرای  رویکـردی  چـه  آبـی  کـم  بـا  سـازگاری  برنامـه  در     
بخش صنعت تعریف شد؟

در تاریـخ 12 اسـفند مـاه سـال 96، کارگـروه سـازگاری بـا کم 
آبـی بر اسـاس مصوبـه هیـأت وزیـران بـا مسـئولیت وزیـر نیـرو 
نیـرو،  وزارتخانه  هـای  از  متشـکل  کارگـروه  ایـن  شـد.  تشـکیل 
وزارت کشـور صنعـت، معـدن و تجـارت )صمـت(، رؤسـای 
و  بودجـه  و  برنامـه  زیسـت،  محیـط  حفاظـت  سـازمان های 
ایـن  ملـی  کارگـروه  ایـن  تشـکیل  از  هـدف  بـود.  هواشناسـی 
بـود کـه هماهنگـی و انسـجام الزم در جهـت اجـرای قوانیـن 
و  کم آبـی  بـا  سـازگاری  حـوزه  در  می تواننـد  کـه  مقرراتـی  و 
ایجـاد تعـادل بیـن منابـع و مصـارف اثربخـش باشـند، ایجـاد 
شـود. ایـن کارگـروه بـا ایـن هـدف تشـکیل شـد. مشـابه همیـن 
ترکیـب، بـر اسـاس مصوبـه هیـأت وزیـران، در 31 اسـتان بـا 
وزارت  حضـور  ضـرورت  گرفـت.  شـکل  اسـتاندار  مسـئولیت 
صنعتـی  شـهرک های  و  کوچـک  صنایـع  سـازمان  و  صمـت 
بـه نمایندگـی از وزارت صمـت در ترکیـب ایـن کارگـروه ایـن 
بـود کـه از سـهم مصـرف آب بخـش صنعـت صیانـت و هـم 
راسـتا بـا برنامه هـای سـازگاری بـا کـم آبـی در جهـت افزایـش 
کنیـم.  اقـدام  اختیـار داریـم،  کـه در  آبـی  از منابـع  بهـره وری 
 98 بـر  بالـغ  کـه  کشـور  مصرفـی  آب  کل  از  صنعـت  سـهم 
میلیـارد متـر مکعـب اسـت، رقمـی حـدود 2.9 الـی 2درصـد 
اسـت. در ایـن میـزان آب مصرفـی بخـش صنعـت، مصـرف 
نیروگاه هـا، پتروشـیمی ها، پاالیشـگاه ها، کشـتارگاه های دام و 
طیـور، گلخانه هـا و یکسـری صنایـع دیگـر هـم دیـده می شـود. 
از آنجایـی کـه بخـش صنعـت نقـش باالیـی در ایجـاد ارزش 
دارای  صنعـت  بخـش  نیـاز  تأمیـن  دارد،  اشـتغال  و  افـزوده 
اهمیـت اسـت. این بخـش در ازای آب مصرفی ارزش افزوده 
باالیـی تولیـد می کنـد و میزان اشـتغالزایی آن نسـبت به دیگر 
بخش ها بیشـتر اسـت. به عنوان مثال در داخل 828 شـهرک 

صنعتـی در 91 هـزار هکتـار فـاز عملیاتـی، بالـغ بـر 16 هـزار و 
300 لیتـر بـر ثانیـه آب تأمیـن شـده اسـت. ولـی بـا همیـن آبی 
کـه بـرای شـهرک های صنعتـی تأمیـن شـده اسـت، اشـتغالی 
بالـغ بـر 955 هـزار نفـر در 828 شـهرک ایجـاد کـرده اسـت. 
بـه عبارتـی بـه ازای هـر لیتـر بـر ثانیـه آبـی کـه در شـهرک های 
صنعتـی به عنـوان بخشـی از صنعـت تزریـق شـده اسـت، مـا 
58 نفـر شـغل ایجـاد کرده ایـم. ایـن ارزش افـزوده در سـایر 
بخش هـای اقتصـادی بـه ایـن شـدت نیسـت. ایـن عدد بسـیار 
قابـل توجهـی اسـت و بیانگـر این اسـت کـه در بخش صنعت 
می کنیـم.  را  اسـتفاده  حداکثـر  داریـم،  اختیـار  در  کـه  آبـی  از 
نکتـه دیگـر ایـن کـه 235 مـدول تصفیه خانـه در شـهرک های 
صنعتـی داریـم و روزانـه عـددی حـدود 180 هـزار متر مکعب 
ترتیـب  ایـن  بـه  می کنیـم.  تصفیـه  را  صنعتـی  فاضـاب 
پسـاب شـهرک های صنعتـی را بازچرخانـی می کنیـم تـا بـه 
اسـتفاده مجـدد در فضـای سـبز داخـل شـهرک بـرای بخشـی 
از صنایـع کـه از آب بـه عنـوان سیسـتم خنـک کننـده اسـتفاده 
می کننـد؛ مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. بـه ایـن ترتیـب مـا از 
پسـاب تصفیـه شـده شـهرک های صنعتـی بـه صـورت بهینـه 
اسـتفاده می کنیـم. می خواهـم تأکیـد کنـم از هدررفـت آبـی 
کـه در بخـش صنعـت در اختیارمـان قرار می گیـرد، جلوگیری 

می کنیـم.
را  نیروگاه هـا  و  فـوالد  مثـل  آب بـری  صنایـع  کشـور،  در     
داریـم کـه مصـرف آب آنهـا خیلی زیاد اسـت. آیـا برای 

کاهش مصرف این صنایع راهکاری اندیشده شد؟
ذوب آهـن،  و  مبارکـه  فـوالد  مثـل  بـزرگ  صنایـع  در 
 40 بـر  بالـغ  مبارکـه  فـوالد  مثـًا  داریـم.  را  بازچرخانـی 
میلیـون متـر مکعـب حـق  اشـتراک آب دارد امـا عمـًا چـون 
صرفه جویـی کـرده و حـق  اشـتراک خـود را با پسـاب جایگزین 
مثـل  سـطحی  یـا  زیرزمینـی  آب هـای  از  دیگـر  اسـت،  کـرده 
زاینـده رود و چاه هـای دراختیـار، اسـتفاده آنچنانـی نمی کنـد و 
اسـتفاده خـود از آب چاه هـا را بـه حداقـل رسـانیده اسـت. این 
صنعـت سـهم 40 میلیـون متـر مکعبـی خـود را عمـًا بـه زیـر 
20 میلیـون متر مکعب رسـانده اسـت. فـوالد مبارکه اقدامات 
یـا ذوب آهـن  ارزنـده ای در منطقـه انجـام داده اسـت  بسـیار 
اصفهـان کـه بالـغ بـر 40 میلیـون متـر مکعـب حقابـه دارد و 
از دهـه 50 ایـن حقابـه را در اختیـار داشـته اسـت، مصرفـش 
اقدامـات  اصفهـان  ذوب آهـن  اسـت.  آورده  پاییـن  خیلـی  را 
درخـور تحسـینی در زمینه صرفه جویـی در مصرف آب انجام 
داده اسـت. در کارگـروه سـازگاری بـا کم آبـی اعـم از کارگـروه 
ملـی و کمیتـه تخصصـی، یکی از مـواردی که همـواره روی آن 
بـرای تمـام بخش هـا تأکید می شـد، تعدیل در مصـرف آب با 
حفـظ رونـد تولیـد و افزایـش بهـره وری و کیفیـت محصـوالت 
در تمـام بخش هـای صنعـت، کشـاورزی و خدمـات بـود. در 
جلسـات روی ایـن مـوارد تأکید شـد. خوشـبختانه از 12 اسـفند 
96 تـا اردیبهشـت 1400 بالـغ بـر 70 جلسـه کمیتـه تخصصـی 
در ایـن رابطـه برگـزار شـد. 25 جلسـه کارگـروه ملـی و در 31 
اسـتان بالـغ بر 500 جلسـه تخصصـی برگزار شـد. جمع بندی 
بـا  سـازگاری  راهبـردی  سـند  قالـب  در  اسـتان ها  برنامه هـای 
کم آبـی هـر اسـتان در کارگروه سـازگاری با کـم آبی مورد بحث 
و بررسـی قـرار گرفـت. این اسـناد در چندین جلسـه در حضور 
اسـتاندار و اعضـای اصلـی کارگـروه بررسـی شـد و برنامه هـا 
شـدن  نهایـی  از  بعـد  گرفـت.  قـرار  تحلیـل  و  تجزیـه  مـورد 

در کارگروه سازگاری با کم آبی اعم از 
کارگروه ملی و کمیته تخصصی، یکی از 
مواردی که همواره روی آن برای تمام 

بخش ها تأکید می شد، تعدیل در مصرف 
آب با حفظ روند تولید و افزایش بهره وری 

و کیفیت محصوالت در تمام بخش های 
صنعت، کشاورزی و خدمات بود
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برنامه هـا، خروجـی جلسـه به عنـوان سـند راهبردی سـازگاری 
بـا کم آبـی اسـتان ابـاغ می شـد. نماینـدگان بخـش صنعـت 
کارگروه هـای  و  ملـی  سـتاد  سـطح  در  چـه  و  اسـتان  در  چـه 
تخصصـی به عنـوان نماینـده وزارت صمـت حضـور فعالـی 

داشـتند.
در صحبت هـای خود اشـاره کردید کـه در کارگروه ملی     
به عنـوان  آب  مصـرف  کاهـش  کم آبـی،  بـا  سـازگاری 
اسـتراتژی ایـن مجموعـه بـه شـما اعـالم شـد. بـا توجـه بـه ایـن 
اسـتراتژی بخـش صنعـت چقـدر بایـد میـزان مصـرف خـود را 

کاهش دهد؟
بـا  برنامه هـای بخـش صنعـت در کارگروه هـای مختلـف 
حضـور رؤسـای سـازمان صمت، جهادکشـاورزی، اسـتانداران 
و اعضـای کارگـروه مـورد بررسـی قـرار می گرفـت و بـرای تـک 
تک اسـتان ها یک برنامه سـازگاری و سـند سـازگاری با کم آبی 
تدویـن شـد. هدفگذاری هـای انجـام شـده، در یکـی دو برنامـه 
برنامـه  در  می شـود.  لحـاظ  کشـور  اقتصـادی  توسـعه  آینـده 
لحـاظ  برنامه هـا  ایـن  داریـم،  پیـش  در  کـه  هشـتم  و  هفتـم 
کـه  سـندی  برنامـه،  دو  ایـن  تدویـن  در  اسـت  قـرار  می شـود. 
تصویـب شـده اسـت مدنظـر قـرار بگیـرد و این سـند نقشـه راه 
و راهنما باشـد. در 31 اسـتانی که برنامه های آن بررسـی شـد، 
بـا توجـه بـه گسـتردگی بخـش صنعـت و وضعیـت توسـعه 
صنعتـی در 12 اسـتان بـه دلیـل مصـرف ناچیـز آب در بخـش 
صنعـت در ایـن اسـتان ها، عمـًا برنامـه ای بـرای سـازگاری در 
ایـن بخـش وجـود نداشـت. مصـرف آب بخـش صنعـت در 
ایـن 12 اسـتان بـه قـدری ناچیـز بود کـه در معادالت سـازگاری 
و تعـادل بخشـی و... عـددی را بـرای بخـش صنعـت در نظـر 
نگرفتنـد. رقم هـای آب مصرفـی صنعتـی خیلـی ناچیـز و در 
حـد 100 هـزار متـر مکعـب و... بـود کـه تأثیـری در معـادالت 
تعـادل بخشـی نداشـت. 9 اسـتان مـا در بخـش سـازگاری بـا 

بـرای بخـش  بنابرایـن سـهمی  بـود  کم آبـی عددشـان صفـر 
صنعـت در نظر گرفته نشـد. در سـه اسـتان مـا مصرف بخش 
صنعـت رقمـی در حـد 13 تا 14 هزار متـر مکعب بود که اصًا 
عددی نیسـت. اما در 19 اسـتان برنامه بخش صنعت در افق 
1399 تـا 1405 تعییـن شـد. قـرار شـد در ایـن 19 اسـتان، 228 

میلیـون متـر مکعـب صرفه جویـی کنیـم.
این رقم را در چه صنایعی باید صرفه جویی کنید؟    

صنایـع  بـر  کم آبـی  بـا  سـازگاری  کار  عمـده  قطعـاً 
صنایـع  و  آلومینیـوم  فـوالد،  قبیـل  از  اسـت  متمرکـز  بـزرگ 
مـادر مثـل سـیمان ها و صنایـع شـیمیایی کـه بایـد در مصـرف 
یـک  هـم  شـهرک ها  در  دهنـد.  انجـام  صرفه جویـی  آب 
تکالیـف جزئـی بـه عهـده مـا گذاشـته اند. گرچـه از قبـل هم ما 
بـرای آبـی کـه در اختیـار داشـتیم برنامه ریـزی کـرده بودیـم و 
برنامـه صرفه جویـی در مصـرف آب داشـتیم. مـن مقدمتـاً 
توضیـح دادم بـا هـر لیتـر آبـی کـه بـه شـهرک های صنعـت 
اختصـاص داده شـده اسـت، 58 نفـر شـغل ایجـاد کرده ایـم. 
ایـن عـدد بسـیار قابـل توجهـی اسـت. بنـا شـد در 19 اسـتان 
بخـش صنعـت 228 میلیـون متـر مکعـب در طـول برنامـه 
صرفه جویـی کنـد. گرچـه ایـن میـزان صرفه جویـی در مقابـل 
اعـداد کلـی کـه دربـاره مصـرف آب، وزارت نیـرو در جلسـات 
اعـام کـرد، بسـیار ناچیـز اسـت امـا مـا بـرای آن برنامه ریـزی 
می کنیـم. وزارت نیـرو اعـام کـرده اسـت کـه مجموعـاً 14/5 
میلیـارد متـر مکعـب صرفه جویـی در مصـرف آب زیرزمینـی 
بایـد صـورت گیـرد تـا بتـوان بـه چشـم انداز روشـنی در احیـا و 
تعـادل بخشـی آبخوان ها دسـت یافـت. در قالـب برنامه های 
متـر  میلیـارد   9 حـد  در  صرفه جویـی  آبـی،  کـم  بـا  سـازگاری 
مکعـب درفـاز اول  مصـوب شـد. سـهم صرفه جویـی بخـش 
صرفه جویـی  مکعـب  متـر  میلیـارد   9 مقابـل  در  صنعـت 
مصـوب شـده، عـدد ناچیـزی اسـت امـا تکلیفـی کـه در حـوزه 
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صنعـت برعهده ما گذاشـتند و بجـد برای تحقق این تکلیف، 
برنامه ریـزی می کنیـم که ایـن میزان صرفه جویـی را در همان 
بـازه زمانـی کـه اعام شـده اسـت، محقـق کنیم. نکتـه دیگری 
کـه می توانـم بگویـم ایـن اسـت در 12 اسـتانی کـه برنامـه ای 
بـرای صرفه جویـی بخـش صنعـت در نظـر گرفتـه نشـد، در 
راسـتای صیانـت از سـهم آب بخـش صنعـت و برنامه ریـزی 
مناسـب، نماینـدگان مـا در کارگروه  هـای اصلـی حضـور فعال 

داشـتند و از برنامه هـای وزارت صمـت دفـاع کردنـد.
چـه مباحثـی در کارگـروه سـازگاری با کم آبـی به عنوان     

تکلیف برای بخش صنعت مطرح شد؟
اقداماتـی کـه در ایـن کارگـروه بـرای مـا در نظـر گرفتـه شـد، 
در حـدود هفـت تـا هشـت بنـد خاصـه می شـد. ارسـال تمـام 
برنامه های پیشـنهادی سـازگاری با کم آبی برای سـازمان های 
ذیربـط بایـد انجـام شـود. یعنـی مثـًا مـا قبـل از اینکـه جلسـه 
اسـتان مرکـزی در سـطح ملـی برگـزار شـود، مـا انتقـال داده ها 
را بـا خـود اسـتان ها، رؤسـای سـازمان صمـت و مدیـران عامل 
اطاعـات  می کردیـم.  تبـادل  صنعتـی  شـهرک های  شـرکت 
کارگـروه  در  کـه  می کردیـم  بررسـی  و  اصـاح  و  کنتـرل  را 
اسـتان چـه چیـزی ارائـه داده انـد. چـه برنامه هایـی داده شـده 

بـا کارگـروه  را  ایـن برنامه هـا  اسـت. بعـد مـا در سـطح ملـی 
ملـی نهایـی می کردیـم. طـوری نبـود کـه در تهـران یکطرفـه 
تصمیـم بگیریـم. ایـن تصمیـم مبتنـی بـر واقعیت هایـی بـود 
کـه در اسـتان اتفـاق افتـاده اسـت. وضعیـت اسـتان بـه لحـاظ 
آبخوان هـا، چاه هـای آبـی کـه چه داخل شـهرک های صنعتی 
و چـه بیـرون شـهرک های صنعتـی در اختیـار بخـش صنعت 
اسـت، بررسـی می شـد. آبی که از سایر طرق مثل آب سطحی 
تأمیـن می شـود، مـورد بررسـی قـرار می گرفـت. برنامه هـا را 
از اسـتان ها می گرفتـم و در کارگـروه طـرح می کردیـم تـا از آن 
دفـاع کنیـم. نکتـه بعدی اینکه سـیمای وضع موجـود منابع و 
مصارف بخش صنعت و معدن باید ترسـیم می شـد. سـهم 
ایـن بخـش در ایجـاد شـغل و معیشـیت جایگزیـن را ترسـیم 
کردیـم. یـک جاهایـی مثـًا وزارت نیـرو می خواهـد یکسـری 
و  مسـلوب  را  غیرمجـاز  چـاه  مثـل  غیرمجـاز  فعالیت هـای 
پـر کنـد. ذینفعـان چاه هـای غیرمجـاز کـه از ایـن محـل امـرار 
معـاش می کننـد، بایـد سـاماندهی شـوند. بنـا شـد کـه وزارت 
معیشـت  تأمیـن  بـه  نسـبت  الزم  تدابیـر  اتخـاذ  بـا  صمـت 
جایگزیـن ایـن افـراد بـا همـکاری اعضـای کارگـروه سـازگاری 

بـا کم آبـی برنامه ریـزی کنـد. ایـن هـم از مـواردی بـود کـه مـا 
بـرای آن اعـام آمادگـی کردیـم. برای معیشـت جایگزین اگر 
دسـتگاه های مربوطـه تسـهیات الزم را بدهنـد، مـا همـکاری 
می کنیـم. ایـن هـم یکـی از برنامه هـای مصـوب سـازگاری بـا 
کم آبـی بـود. یکـی از مسـائلی کـه چندیـن جلسـه در کارگـروه 
روی آن بحـث و در نهایـت مصـوب شـد این بـود که ما بجز دو 
اسـتان شـمالی یعنی مازندران و گیان، در بقیه اسـتان ها نیاز 
بـه کشـت برنـج نداریـم و نبایـد ایـن محصـول در اسـتان های 
دیگر کشـت شـود. این در حالی اسـت که در 17 اسـتان کشـت 
ایـن مناطـق وجـود  شـالی داریـم و تجهیـزات شـالیکوبی در 
دارد. وقتـی شـالی در کار نباشـد، واحدهـای صنایـع تبدیلـی 

شـالیکوبی از حیـز انتفـاع خـارج می شـوند.
بایـد  شـالیکوبی  واحدهـای  ایـن  اشـتغال  بـرای  بنابرایـن 
فکـری کنیـم. مـا اعـام آمادگـی کردیـم کـه اگـر ایـن واحدهـا 
و  دهنـد  انجـام  اقدامـی  جایگزیـن  صنایـع  بـرای  بخواهنـد 
همـکاری  بـا  صمـت  وزارت  بگیرنـد،  را  مربوطـه  مجوزهـای 
داخـل  در  اسـتقرار  بـرای  آنهـا  بـه  کشـاورزی  جهـاد  وزارت 
کـرد. جهـاد کشـاورزی  شـهرک  های صنعتـی کمـک خواهـد 
وزارت  می  دهـد.  افـراد  ایـن  بـه  مجوزهایـی  و  تسـهیات 
صمـت هـم کمـک می کنـد کـه دغدغـه 
ایـن افـراد بـه حداقـل ممکـن برسـد. در 
کارگـروه سـازگاری بـا کم آبـی برآوردهای 
میـزان آب مـورد نیـاز بخـش صنعـت در 
کوتـاه مـدت، میـان مـدت و بلنـد مـدت 
برنامه ریـزی شـد. آب مـورد نیـاز بخـش 
 1420 و   1405  ،1400 افـق  در  صنعـت 
در جلسـات مـورد بحـث و بررسـی قـرار 
گرفـت و در نهایـت تصویـب شـد. درباره 
صـورت  بـه  پسـاب  تخصیـص  سـهم 
در  اسـتان ها  تـک  تـک  بـرای  و  مفصـل 
مقـرر  و  شـد  بحـث  نیـرو  وزیـر  حضـور 
بـه  شـهری  پسـاب  تخصیـص  کـه  شـد 
بخـش صنعـت در اولویـت قـرار گیـرد و 
فراینـد تخصیـص آن بـه بخش صنعت 
تسـهیل شـود. ضمنـاً مقـرر شـد از محـل 
پـر و مسـلوب المنفعـه کـردن چـاه هـای غیرمجـاز حداقـل 10 
یافتـه  بـه بخـش صنعـت تخصیـص  درصـد حجـم آب آن 
تخصیـص  ایـن  ازای  بـه  کـه  شـد  متعهـد  صنعـت  بخـش  و 
نسـبت به توسـعه صنایـع تبدیلـی و تکمیلی کشـاورزی اقدام 
کنـد. در کارگـروه ملـی و بـا اعضـای کمیتـه تخصصـی مفصـل 
بحـث کردیـم که از پسـاب تصفیه خانه های فاضاب شـهری 
و روسـتایی در جاهایـی کـه تصفیه خانـه دارنـد، بـرای بخـش 
صنعـت اسـتفاده کنیـم. قـرار شـد بخشـی از پسـاب تصفیـه 
قـرار  صنعـت  اختیـار  در  جایگزیـن  آب  به عنـوان  را  خانه هـا 
اقـدام  نقـاط  ایـن  در  صنعـت  توسـعه  بـه  نسـبت  کـه  دهنـد 
و  برنامه هـای سـازمان صنایـع کوچـک  از  یکـی دیگـر  کنیـم. 
شـهرک های صنعتـی ایـران به عنوان یک سـازمان توسـعه ای 
وابسـته بـه وزارت صمـت، ایجاد نواحی صنعتی روسـتایی در 
مناطـق محـروم اسـت کـه در مـاده 27 قانـون برنامـه ششـم 
توسـعه نیز بر انجام آن تأکید شـده اسـت. هدف این اسـت که 
نسـبت به ماندگاری جمعیت، ایجاد اشـتغال، رونق کسـب و 
کار مبتنـی بـر مزیت هـای اقتصـادی روسـتاها و دهسـتان ها در 
مراکـز دهسـتان ها وارد عمـل شـویم و برای ایـن مناطق مراکز 

مقرر شد از محل پر و مسلوب المنفعه کردن چاه 
های غیرمجاز حداقل 10 درصد حجم آب آن به 

بخش صنعت تخصیص یافته و بخش صنعت 
متعهد شد که به ازای این تخصیص نسبت به 

توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی اقدام 
کند. در کارگروه ملی و با اعضای کمیته تخصصی 
مفصل بحث کردیم که از پساب تصفیه خانه های 

فاضالب شهری و روستایی در جاهایی که 
تصفیه خانه دارند، برای بخش صنعت استفاده کنیم
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صنعتـی ایجـاد کنیـم. الزمه این کار تأمین َآب اسـت. توسـعه 
صنعتـی جـزء اولویت هـای ماسـت. با توجـه به اقلیمـی که در 
کشـور داریـم و خشکسـالی هایی کـه تجربـه می کنیـم، توسـعه 
صنعتـی حائـز اهمیـت اسـت. توسـعه صنعتـی بـرای ایـران 
یـک ضـرورت اجتناب ناپذیـر اسـت. ایـن ضـرورت عملیاتـی 
تأمیـن  بـرای  کنیـم.  تأمیـن  را  آن  آب  اینکـه  مگـر  نمی شـود 
آب بایـد از طـرق مختلـف نیازهـای بخـش صنعـت را تأمیـن 
کنیـم. بخـش کوچکـی از ایـن نیـاز را می تـوان از محـل تعـادل 
بخشـی و احیـای آب هـای زیرزمینـی و صرفه جویـی در بخـش 
کشـاورزی بـه صنعـت تخصیـص داد. از پسـاب فاضاب های 
شـهری و آب هـای سـطحی در اختیار وزارت نیـرو هم می توان 
اسـتفاده کرد. به هر حال توسـعه صنعتی یک ضرورت اسـت 
و ضـرورت مهمتـر ایـن اسـت کـه آب بایـد در اختیـار بخشـی 
قراربگیـرد کـه این کار را بتواند انجـام دهد. یکی از برنامه های 
بـا حضـور دکتـر رزم حسـینی  کـه بخصـوص  وزارت صمـت 
جدی تـر بـه آن پرداختـه شـد و در اولویـت کارهـای وزارتخانـه 
قـرار گرفـت، بحـث احیـای مسـئولیت های اجتماعـی بخـش 
صنعـت اسـت. صنعـت در هـر نقطـه کـه فعالیـت می کنـد، 
بایـد  خـود،  فرهنگـی  و  اجتماعـی  مسـئولیت  راسـتای  در 
ایفـای نقـش کنـد. پیشـقراول توسـعه صنعتـی منطقه باشـد. 
از  یکـی  نیسـت.  مالـی  کمـک  صرفـاً  اجتماعـی  مسـئولیت 
مؤلفه هایـش ایـن اسـت کـه مـردم آن منطقـه را کـه صنعـت 
در آن مسـتقر اسـت، توانمنـد کنـد. از ظرفیت هـای آنهـا بـرای 
رونـق کسـب و کارهـای جدیـد اسـتفاده کنـد. ایده هـای جدیـد، 
اشـتغال جدیـد و ایجـاد ارزش افـزوده جدیـد را حمایـت کنـد. 
خیلـی از صنایـع ایـن اقدامـات را انجـام می دهنـد. سـال های 
خیلـی قبـل بحثـی تحت عنـوان تولیـد بـدون کارخانـه مطرح 
خیلـی  اجتماعـی  مسـئولیت  بحـث  در  بخـش  ایـن  بـود. 
و  صنعـت  بخـش  برنامه هـای  در  باشـد.  اثرگـذار  می توانـد 

اجتماعـی،  مسـئولیت  ایفـای  بـرای  صنعتـی  شـهرک های 
صرفه جویـی در مصـرف، مدیریت فاضاب، اسـتفاده مجدد 
از فاضـاب و در مجمـوع افزایـش بهـره وری در تمـام جهـات 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی نقش هایـی لحـاظ  از  اعـم 
شـده اسـت. وزیـر صمـت هـم تأکیـد کـرده اسـت کـه حتمـاً 
بخـش صنعـت بـرای ایفای نقـش مسـئولیت اجتماعی خود 
بایـد پررنـگ تـر ظاهـر شـود. تاکنـون در اسـتان هایی کـه تـردد 
می کنیـم، بالـغ بـا 283 فقره قـرارداد احیای ایفای مسـئولیت 
اجتماعـی از سـوی صنایـع منعقـد شـده اسـت کـه ایـن عـدد 
قابـل توجهـی اسـت. تاکنـون در 15 اسـتان ایـن اتفـاق افتـاده 
صنعـت  بخـش  اسـت.  انجـام  دسـت  در  هـم  بقیـه  اسـت. 
نسـبت به ایفای مسـئولیت اجتماعی خود بی تفاوت نیسـت. 
نکتـه بعـدی ایـن اسـت کـه مـا تـاش کردیـم کـه در جهـت 
ایجـاد متناسب سـازی، تعهـد حجـم صرفه جویـی در بخـش 
صنعـت در فازهـای اولیـه برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی با تکیه 
بـر واقعیت هـای موجـود و منابـع در اختیـار باشـد. یعنـی مـا 
اگـر گفتیـم 228 میلیـون متـر مکعـب صرفه جویـی می کنیـم 
مبتنـی بـر واقعیت هایی بوده اسـت که در 31 اسـتان ما جاری 
آمادگـی  اعـام  داشـتند،  توانمنـدی  کـه  اسـتان هایی  اسـت. 
میـزان  ایـن  خـود  برنامه هـای  در  هـم  نیـرو  وزارت  کردنـد. 
صرفه جویـی را گنجانـد. و همان طـور کـه قبـاًً اشـاره شـد در 
اسـتان هایی کـه در آن مصـرف آب بخـش صنعـت حداقـل 
بـود؛ برنامـه ای بـرای سـازگاری بـا کم آبـی در آنها لحاظ نشـد.
پسـاب  از  بخشـی  کـه  گفتیـد  خـود  صحبت هـای  در     
اختصـاص  توسـعه  بـرای  صنعـت  بخـش  بـه  شـهری 
داده خواهـد شـد. آیا این سـهم در جلسـات کارگروه سـازگاری با 
کم آبـی بـرای بخـش صنعـت تعییـن شـد و عـدد مشـخصی به 

بخش صنعت اعالم شد؟
تخصیـص  بـرای  کـه  کـرد  آمادگـی  اعـام  نیـرو  وزارت 
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شـده  تصفیـه  پسـاب  و  شـهری  خانه هـای  تصفیـه  پسـاب 
می دهـد.  قـرار  اولویـت  در  را  صنعـت  شـهری  فاضـاب 
گفتنـد محدودیتـی از ایـن بابت وجود نـدارد. در برنامه های 
اسـتان ها  در  کـه  اسـتراتژیک  سـند  آبـی،  کـم  بـا  سـازگاری 
صنعـت  بخـش  بـرای  رقـم  ایـن  شـد،  مصـوب  و  تنظیـم 
صنعتـی  شـهرک های  بخـش  در  هم اکنـون  شـد.  لحـاظ 
همـدان،  آبـاد  جهـان  مرکـزی(؛  )اسـتان  خیرآبـاد  مثـل 
شـهرک بـزرگ یـزد، رنگسـازان اصفهـان، سـمنان و شـهرک 
صنعتـی آخـوال در اسـتان آذربایجـان شـرقی بـرای پسـاب، 
برنامـه اسـتفاده از پسـاب شـهری تخصیـص یافتـه داریـم و 
در ایـن شـهرک ها عملیاتـی شـده اسـت. مابقـی شـهرک ها 
هـم در برنامـه اسـت. کمـا اینکـه از محـل آب هـای سـطحی 
هـم سـهمیه هایی بـرای مـا در نظـر گرفتـه شـد. در راسـتای 
برنامه هـای سـازگاری بـا کم آبـی کـه در تهـران مصوب شـده 
اسـت، از سـد نمـرود بـرای شـهرک های صنعتـی فیروزکـوه 
یـک و دو و بـرای شـهرک عبـاس آبـاد، خوارزمـی پایتخت از 
سـد ماملو منابعی تخصیص داده شـده است. در هرمزگان 
تخصیـص  منطقـه  در  سـدی  از  جاسـک  شـهرک  بـرای 
انجـام  حـال  در  و  اسـت  شـده  شـروع  کار  ایـن  گرفته ایـم. 
اسـت. همچنیـن نصـب کنتور هوشـمند بر اسـاس مصوبات 
کارگـروه سـازگاری بـا کم آبـی جـزء مصوبـات مـا قـرار گرفت. 
منظـور  بـه  هوشـمند،  کنتـور  از  اسـتفاده  بـرای  برنامه ریـزی 
اعمـال  و  صنعـت  بخـش  آب  مصـرف  میـزان  سـنجش 
نظـارت هوشـمند و کنتـرل شـده در بخش هـای مختلـف در 
دسـتور کار اسـت. کنتور هوشـمند خاص صنعت نیسـت. در 
بخـش کشـاورزی، محیط زیسـت، خدمات و غیـره هم قابل 
اسـتفاده اسـت و اسـتفاده از آن از مصوبـات کارگـروه ملـی 
سـازگاری بـا کـم آبـی بـود. با توجـه به شـرایط اقلیمـی که در 
جامعـه حاکـم اسـت و به منظـور دسـتیابی بـه یـک اشـتغال 
پایدار و مولد و توسـعه صنعتی، اسـتفاده از کنتور هوشـمند 
یـک ضـرورت اجتناب ناپذیـر اسـت و تأمیـن آب بـرای ایـن 
و مصوبـات  در جلسـات  اسـت.  ضـروری  امـر  یـک  توسـعه 
وزارت  کـه  شـد  مقـرر  آبـی  کـم  بـا  سـازگاری  ملـی  کارگـروه 
طرح هـای  اجـرای  از  حاصـل  صرفه جویـی  محـل  از  نیـرو 
احیـا و تعـادل بخشـی و همچنیـن مسـلوب المنفعه کـردن 
چاه هـای غیـر مجـاز )چـون در کشـور چنـد صـد هـزار چـاه 
شـده  تصفیـه  پسـاب های  تخصیـص  و  داریـم(  مجـاز  غیـر 
و آب هـای سـطحی نسـبت بـه تأمیـن آب بخـش صنعـت 
اقـدام کنـد کـه بتوانیم از آب کمیاب در ایـران، ارزش افزوده 

باالتـری ایجـاد کنیـم.
بخـش صنعـت براحتـی می توانـد از پسـاب فاضـالب     
شـهری اسـتفاده کند. در کمیته تخصصی کارگروه ملی 
سـازگاری بـا کم آبـی بحثـی در ایـن رابطـه مطرح شـد کـه حقابه 
آب سـطحی را از بخـش صنعـت بگیرنـد و پسـاب را جایگزیـن 

این حقابه کنند؟
از  همیشـه ایـن بحـث بـود کـه مـا کسـری آب صنعـت را 
پسـاب تصفیه خانه هـای شـهری جبـران کنیـم. در 31 اسـتانی 
بـاره  ایـن  در  بـود،  کمیتـه  کار  دسـتور  در  آن  برنامه هـای  کـه 
بحـث می شـد و مـا هـم اعـام آمادگـی کردیم. فقط مشـکلی 
کـه وجـود دارد، ایـن اسـت کـه بـه هـر حـال بیـن تصفیه خانـه 
کـه  بـزرگ  یـا واحدهـای صنعتـی  مـا  شـهری و شـهرک های 
می خواهنـد از ایـن آب اسـتفاده کننـد، فاصلـه زیـادی وجـود 
دارد. مثـًا 20 تـا 30 کیلومتـر فاصلـه وجـود دارد. انتقـال ایـن 

آب، مقـداری هزینـه زا اسـت و در مسـیر انتقـال مـا کـه قانـون 
خاصـی در ایـن بـاره نداریـم، بایـد بـرای انتقـال اراضـی مسـیر 
را تملـک کنیـم. یکـی از معضـات مـا تملـک ایـن اراضـی و 
معضـل دیگـر هزینـه انتقـال اسـت. در نهایـت مجـدداً وقتـی 
خـط  انتهـای  یـا  ابتـدا  در  شـهرک  ورودی  در  را  پسـاب  ایـن 
تحویـل می گیریـم، یکبـار دیگـر بایـد آن را تصفیـه کنیـم و بـه 
ایـن ترتیـب هزینـه تمـام شـده آب تحویـل شـده بـه بخـش 
صنعـت بـاال می رود. تصفیه فاضاب شـهری اسـتاندارد الزم 
را بـرای بخـش صنعـت نـدارد و بایـد یـک مرحلـه تصفیـه در 
هزینه هایـی  اینهـا  همـه  شـود.  انجـام  صنعتـی  شـهرک های 
اسـت کـه بـه بخـش صنعـت سـربار می شـود. منتهـا بـا توجـه 
بـه کمبـود آبـی کـه در کشـور وجـود دارد، اگـر ایـن تخصیـص 
را بـه مـا بدهنـد، هـم انتقـال و هـم تصفیـه مجـدد را انجـام 
می دهیـم کـه بتوانیـم بخشـی از نیـاز صنعـت را بـا اسـتفاده از 

ایـن آب تأمیـن کنیـم.
کـرده  آمادگـی  اعـالم  صنعـت  بخـش  کردیـد  اشـاره     
اسـت کـه بـرای مشـاغلی کـه از دسـت مـی رود، مثـل 
شـالیکوبی و غیره شـغل جایگزیـن ایجاد کنـد. آیـا هدف گذاری 
در ایـن باره انجام شـد که چه تعداد شـغل جایگزیـن باید ایجاد 

شود؟
اعـام  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  بایـد  را  مسـأله  ایـن  آمـار 
کنـد. قـرار شـد وزارت جهـاد کشـاورزی ایـن کار را انجـام دهـد. 
اگـر کسـی بـرای اسـتقرار ایـن صنایـع در شـهرک های صنعتی 
درخواسـت کرد و کسـی خواسـت در صنایع تبدیلی و تکمیلی 
فعالیـت کند، وزارت جهاد کشـاورزی بـه این فرد پروانه بدهد 
و هم تسـهیات برای اسـتقرار در داخل شـهرک های صنعتی 
ارائـه دهـد. مـا هـم بـا رعایـت اسـتانداردهای زیسـت محیطی 
اعـام آمادگـی کردیـم کـه بـه این مسـأله کمـک می کنیـم. اگر 
متقاضـی خواسـت تغییـر فراینـد بدهـد و از صنایـع تبدیلـی 
و تکمیلـی کشـاورزی فعالیـت خـود را تغییـر داده و فعالیـت 
صنعتـی انجـام دهـد، مـا هـم در صـدور پروانـه و تغییر مسـیر 

بـه آنهـا کمـک کنیم.
انجـام  رابطـه  ایـن  در  هدف گـذاری  و  مشـخص  عـدد     

شد؟
نه، در کارگروه ها در این باره بحث نشد.

فناوری هایـی  یکسـری  صنعـت  بخـش  بـا  ارتبـاط  در     
وجـود دارد که باعـث بازچرخانی صددرصـدی آب در 
صنعـت می شـود. مثـاًل در کاشـی و سـرامیک این اقـدام انجام 
نـوع  ایـن  روی  آبـی  کـم  بـا  سـازگاری  کارگـروه  در  آیـا  می شـود. 

فناوری ها و لزوم استفاده از آن بحث شد؟
روی مباحـث تخصصـی در کارگـروه بحـث نشـد. ولـی مـا 
بـه عنـوان بخـش صنعت بالـغ بـر 235 مـدول تصفیه خانه 
داریـم کـه از سـال 81 و 82 کارش آغـاز شـده اسـت. در ایـن 
235 مـدول تصفیه خانـه کـه بـه مـرور اسـتقرار یافتـه اسـت، 
از آخریـن تکنولـوژی آن صنعـت اسـتفاده کرده ایـم. تصفیه 
خانه هـای بی هـوازی و هـوازی و روش هـای تصفیـه جـاری 
رایـج  صنعتـی  تصفیه خانه هـای  فراینـد  در  کـه  را  دنیـا  در 
اسـت، دنبـال می کنیـم. مـا امـروز 235 مـدول تصفیه خانـه 
 180 روزانـه  و  کرده ایـم  ایجـاد  صنعـت  شـهرک های  در 
می کنیـم.  تصفیـه  صنعتـی  فاضـاب  مکعـب  متـر  هـزار 
75 درصـد صنایعـی کـه در شـهرک های صنعتـی هسـتند، 
تحـت پوشـش تصفیه خانـه هسـتند. ایـن تصفیه خانه هـا از 
لحاظ دسـتیابی به شـرایط زیسـت محیطی، شـاخص بسـیار 
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بـا اهمیتـی اسـت. در هشـت شـهرک صنعتـی اسـتحصال 
مجـدد از پسـاب داریـم تـا آب را هـدر ندهیـم. اسـتحصال 
پیشـرفته هـم داریـم. سیسـتم تصفیـه پیشـرفته داریـم. آب 
ایـن  می کنیـم.  تزریـق  شـبکه  بـه  و  می کنیـم  اسـتحصال  را 
ایـن  می دهیـم.  قـرار  صنعتـی  واحدهـای  اختیـار  در  را  آب 
235 مـدول تصفیه خانـه از سـال 81 تـا امـروز ایجـاد شـده 
اسـت و بالـغ بـر 20 سـال از ایجـاد آن می گـذرد. ایـن دانـش 
دسـتاوردی  ایـن  اسـت.  شـده  بومـی  ایـران  در  تکنولـوژی  و 
مهمتـر  همـه  از  اسـت.  شـده  نهادینـه  کشـور  در  کـه  اسـت 
تربیـت  حـوزه  ایـن  در  قابلـی  بسـیار  پیمانـکار  شـرکت های 
شـدند و مهندسـین مشـاور خوبـی در کشـور ظرفیت سـازی 
شـد. بـه ایـن ترتیـب ایـن ظرفیـت ایجـاد شـد کـه در قالـب 
از  بـه کشـورهای خـارج  و مهندسـی،  فنـی  صـدور خدمـات 
پیمانـکار  شـرکت های  کنیـم.  ارائـه  را  خـود  خدمـات  ایـران 
و  فنـی  خدمـات  ارائـه  بـا  ایـران  از  خـارج  در  می تواننـد 

مهندسـی ایفـای نقـش کننـد.
واحدهـای  برخـی  سـمی  پسـاب     
آب  از  مجـدد  اسـتفاده  صنعتـی 
مشـکل  دچـار  را  واحدهـا  ایـن  خروجـی 
ایـن  بـه  راجـع  کارگـروه  در  می کنـد. 
موضـوع بحـث شـد کـه چگونـه می توان 

این پساب ها را قابل استفاده کرد؟
در کارگروه در این باره صحبت نشـد، 
صنعتـی  شـهرک های  داخـل  در  ولـی 
می گوینـد  صنعتـی  واحدهـای  برخـی 
احـداث  تصفیه خانـه  خودمـان  مـا  کـه 
خودمـان  هـم  را  پسـاب  و  می کنیـم 
مسـأله  ایـن  بـا  مـا  می کنیـم.  اسـتفاده 
موافقـت کردیـم. ایـن واحد ها، به شـبکه 

نمی شـوند. وصـل  مـا  فاضـاب 
وزارت نیـرو این اجـازه را می دهد     
کـه واحدهـای صنعتـی از پسـاب 

تصفیه شده خود استفاده کنند؟
برخـی واحدهـای صنعتـی می گوینـد کـه اجـازه اسـتفاده 
ایـن  نیـرو  وزارت  بـا  ندارنـد.  را  خـود  شـده  تصفیـه  پسـاب  از 
هماهنگـی انجـام شـد. آب در یـک واحـد صنعتی که سیسـتم 
تصفیه دارد، بازچرخانی می شـود و این واحد فاضاب تولید 
شـده را در داخـل واحـد خـود اسـتفاده می کنـد. در مقیـاس 
بزرگتـر در شـهرک صنعتـی اگـر 100 لیتـر بـر ثانیـه آب تزریـق 
کنیـم، وقتـی مسـیرش را طـی می کنـد و در قالـب فاضـاب به 
تصفیـه خانـه می رود، بعد که پسـاب تصفیه شـد، مجـدداً آن 
را بـرای آبیاری فضای سـبز اسـتفاده می کنیـم. تأکید می کنم، 
می گیـرد،  قـرار  صنعتـی  شـهرک های  اختیـار  در  کـه  آبـی  از 

حداکثـر اسـتفاده می شـود.
یکـی از عواملـی که باعث می شـود مصـرف آب بخش     
صنعـت افزایـش یابـد، ایـن اسـت کـه فضـای سـبز در 
بخش صنعت در راسـتای بهبود هوا در واحدهـای آالینده باید 
توسـعه یابـد. آیـا در کارگـروه سـازگاری با کم آبـی بـه راهکارهای 
جایگزیـن مثل اسـتفاده از فیلترهـای قوی تـر در بخش صنعت 

به جای توسعه فضای سبز توجه شده است؟
توسعه فضای سبز قانون است.

آیـا در کارگـروه بـه اصـالح قانـون توجه شـد که بـه جای     
توسـعه فضـای سـبز بخش هـای صنعتـی از فیلترهـای 

تصفیه کننده هوا استفاده کنند؟
و  معدنـی  صنایـع  سـیمان،  مثـل  بـزرگ  صنایـع 
اسـاس  بـر  موظفنـد  صنایـع  ایـن  دارنـد.  آالیندگـی  فـوالد 
بـه  را  خـود  خروجـی  ذرات  زیسـت محیطی  اسـتانداردهای 
حـد میانگیـن اسـتاندارد برسـانند. اگر واحـد صنعتی رعایت 
نکنـد، براسـاس ضوابـط و مقـررات زیسـت محیطی جریمـه 
می شـود و موظـف اسـت از آخریـن فنـاوری روز اسـتفاده کند 
و انتشـار ذرات خـود را بـه شـاخص های اسـتاندارد برسـاند. 
کاشـت درخـت بـا انتشـار ذرات دو مقولـه جـدا اسـت. واحـد 
صنعتـی نمی توانـد ذرات تولیـدی خـود را در هـوا رهـا کنـد 
رهاسـازی  بـرای  مـی کارم.  درخـت  آن  جـای  بـه  بگویـد  و 
ذرات بایـد اسـتانداردها را رعایـت کنـد و اگـر نکرد، مسـئوالن 
محیـط زیسـت بـا آن واحـد برخـورد می کننـد امـا بـه اسـتناد 
ضوابـط هـر واحـد صنعتـی موظـف اسـت، 10 درصـد فضای 
ایـن قانـون  بـه فضـای سـبز کنـد.  را تبدیـل  در اختیـار خـود 
فضـای  درصـد   15 صنعتـی  شـهرک های  داخـل  در  اسـت. 

واحـد صنعتـی فضـای سـبز می شـود و مـا هـم 10 درصـد در 
داخـل معابـر فضای سـبز ایجـاد می کنیـم. آن فضایی که در 
اختیـار اسـت و به عنـوان شـهرک صنعتـی قلمـداد می شـود، 
25 درصـدش بـه فضـای سـبز اختصـاص می یابـد. ایـن فضا 
بـرای ایجـاد نشـاط و شـادابی و بهبـود فضـا ایجـاد می شـود.

راهـکار  آیـا  می کنیـم.  زندگـی  خشـکی  کشـور  در  مـا     
دیگری به جای توسعه فضای سبز وجود ندارد؟

طبیعـت صنعت خشـک و خشـن اسـت. ما بـرای تلطیف 
این فضا حتماً باید فضای سـبز داشـته باشـیم. بالغ بر 8700 
هکتـار فضـای سـبز در داخـل شـهرک های صنعتـی داریـم. 
60 هکتـار بوسـتان صنعتـی در داخـل شـهرک های صنعتـی 
داریم. اینها اعدادی اسـت که مشـخص اسـت سـال های سال 
روی آن کار شـده اسـت. نزدیـک بـه 17 میلیـون اصلـه نهـال 
تکالیـف  راسـتای  در  اینهـا  داریـم.  صنعتـی  شـهرک های  در 
اکثـر شـهرک های مـا کمربنـد سـبز دارنـد  اسـت.  مـا  قانونـی 
ولـی بایـد سـعی کنیـم تـا حـد امـکان از گونه هـای مناسـب بـا 
نیـاز آبی کمتر اسـتفاده کنیـم. االن در برخـی از صنایع بزرگ، 
بازچرخانـی پسـاب فرایندهـای تولیـد صنعتـی بـرای آبیـاری 
فضـای سـبز اسـتفاده می شـود کـه تاشـی اسـت در راسـتای 

سـازگاری بـا کـم آبـی.

235 مدول تصفیه خانه از سال ۸1 تا امروز ایجاد 
شده است و بالغ بر 20 سال از ایجاد آن می گذرد. 
این دانش و تکنولوژی در ایران بومی شده است. 

این دستاوردی است که در کشور نهادینه شده 
است. از همه مهمتر شرکت های پیمانکار بسیار 

قابلی در این حوزه تربیت شدند و مهندسین مشاور 
خوبی در کشور ظرفیت سازی شد.که به سایر 

کشورها هم خدمات ارائه می کنند
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 بدون همکاری همیشه 
 تنش شدیدی بین مردم 
و حاكمیت وجود دارد

 محمد عالیی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
 از تجربه همیاران آب گفت:

لیـال مدنـی / خراسـان رضـوی از اسـتان هایی اسـت کـه دشـت های آن بـا بحـران شـدید 
آب روبه روسـت. براسـاس آمـاری کـه محمـد عالیـی مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای 
خراسـان رضـوی می دهـد در سـال 1357 در دشـت مشـهد حـدود 1300 حلقـه چـاه وجود 
داشـته کـه امـروز بـه 6800 حلقه چاه رسـیده، عمق چاه ها هـم از میانگین 30 متـر به حدود 
250 متـر افزایـش یافتـه اسـت. درچنیـن شـرایطی چگونه می توان از فرونشسـت دشـت 

مشـهد کاسـت و مانـع نابـودی آبخوان زیرزمینی مشـهد شـد؟
ایـن در حالـی اسـت کـه یکـی از موفق تریـن اسـتان ها در مشـارکت بـرای تهیـه و تدویـن 
طـرح سـازگاری بـا کم آبـی خراسـان رضـوی بـوده اسـت. عالیـی در این گفت و گـو ضمن 
مـرور همـه تجربه هایـی کـه بـه تدویـن طـرح همیـاران آب کـه همـان طـرح سـازگاری با کم 
آبـی در خراسـان رضـوی اسـت پرداختـه و تأکیـد می کنـد: اگـر نهادهـای اجتماعـی شـکل 
نگیرنـد، بیـن جامعـه و حکومـت و دولـت یعنـی تـوده مـردم و آن اقلیـت و طبقـه حاکم 

همیشـه تنـش شـدیدی وجـود خواهد داشـت.
 او از نیمـه شـهریور 13۶7 وارد وزارت نیـرو شـد و در حالـی کـه از دانشـگاه فردوسـی مشـهد 
در  سـپس  و  کـرد  آغـاز  را  خـود  خدمـت  بـود،  شـده  زمین شناسـی  رشـته  فارغ التحصیـل 
ارشـد  کارشناسـی  مشـهد  آزاد  دانشـگاه  از  و  مدیریـت  ارشـد  کارشناسـی  کـرج  مهرشـهر 

کـرد. دریافـت  را  زیسـت محیطی  زمین شناسـی 
ایـن مدیـر ۶0 سـاله وزارت نیـرو می گویـد: کشـاورز حـق پرسـیدن ایـن سـؤال را از مدیـر آب 
دارد، شـما کـه توانایـی جلوگیـری از اضافـه برداشـت چاه هـای مجـاز، حـدود590 میلیون 
مترمکعـب در سـال را نداریـد، توانایـی پرکـردن چاه هـای غیـر مجـاز را کـه 180 میلیـون 
متـر مکعـب در سـال برداشـت می کننـد نداریـد، همچنیـن بـرای تقویـت آبخوان هـای 
و  حاکمیـت  وظایـف  از  کـه  را  آبخیـزداری  و  آبخوانـداری  مصنوعـی،  تغذیـه  زیرزمینـی 
دولـت اسـت، انجـام نمی دهیـد و سـیالب ها هـر سـال حجـم قابـل توجهـی از منابـع آب 
و خـاک کشـور را بـه بـال تبدیـل می کننـد، فقـط زورتـان بـه چـاه دار مجـازی می رسـد کـه بـا 

اسـتفاده از پروانـه صـادره توسـط خودتـان برداشـت می کنـد؟
مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید؛
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گفت وگو در یک نگاه
جهاد کشاورزی و کشاورزان به هیچ عنوان باورشان نمی شد که 

حدود ۸9 درصد آب استان در بخش کشاورزی مصرف می شود و 
می گفتند مصرف بخش کشاورزی این میزان نیست و داده های آب 

منطقه ای درست نیست

چاه در حقیقت پدیده و اختراعی است که می تواند کل 
آبخوان را نابود کند. شما می توانید چاه را تا عمق نهایی 

حفر و برداشت  و آبخوان را صفر کنید. در صورتی که 
چشمه و قنات این کار را نمی توانند بکنند

زمانی که مدیریت پایدار آب یک مطالبه اجتماعی شود، 
تشکل ها در این زمینه ورود کنند، امنیت اجتماعی حفظ 

و تقویت می شود، سپهر امنیت ملی آسیب نمی بیند، 
نارضایتی ایجاد نمی شود

 دو کارخانه فوالد خراسان و خیام هم به منابع آبی و 
هم به منابع انرژی ما شدیداً آسیب  می زنند. میزان برق 

مورد نیاز فوالد عدد کمی نیست. کاش اسمشان را 
فوالد تیمور و فوالد چنگیز می گذاشتیم نه فوالد خراسان 

و فوالد خیام

ما حیات اجتماعی را با زیاده خواهی خودمان نابود کرده ایم. توسعه 
ناپایداری شکل دادیم تولید گندم و جو را زیاد کردیم. تولید پسته 

در استان خراسان رضوی بسیار زیاد شده است

یک کارخانه فوالد معادل دو شهرستان بزرگ، برق مصرف می کند 
و به همین نسبت نیز آب خیلی زیادی مصرف می کند. ما آمدیم در 

دشت های بسیار مساعد برای کشاورزی به جای صنایع وابسته به 
کشاورزی، فوالد احداث کردیم
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در  آبـی  کـم  بـا  سـازگاری  طـرح  اسـم  عالیـی  جنـاب 
اسـت،  دیگـر  جاهـای  از  متفـاوت  رضـوی  خراسـان 

چرا؟
بله درست است.

چـرا یک اسـم دیگـر روی این طـرح گذاشـتید. آیا بهتر   
نبـود مثـل دیگـر اسـتان ها عنـوان طـرح را سـازگاری با 
کم آبـی می گفتید؟ عنوانی چـون »همیـاران آب« این مفهوم 
را در ذهـن تداعـی می کنـد که کاری دیگـر و ماجرایـی دیگری در 
عـوض  را  اسـم  کـه  شـد  باعـث  چیـزی  چـه  اسـت؟  جریـان 

کردید؟
ایـن عنـوان را اسـتاندار وقـت آقای مهندس رزم حسـینی، 
وزیـر کنونـی صمـت، پیشـنهاد کردنـد. تأکیـد بـر ایـن بـود کـه 
همـه  کمـک  بـه  را  کم آبـی  بـا  سـازگاری  طـرح  بتوانیـم  بایـد 
تهیـه، تصویـب و اجـرا کنیـم. بـرای همیـن طـرح »همیـاران 
بـا کـم آبـی« دراسـتان خراسـان رضـوی  آب« یـا »سـازگاری 
نامگـذاری شـد کـه همـه کمـک کننـد. اسـتدالل ایشـان، به جـا 
و درسـت اسـت. مفاهیمـی پشـت کلمـات و واژه هایـی کـه از 
قدیـم به جـا مانـده وجـود دارد کـه قابـل تأمل اسـت. از قدیم 
بـه آب دادن زمین هـای کشـاورزی آبیـاری می گویـم. یعنـی 

زمین هـا را بـا کمـک هـم آب می دهیـم.
در قدیم در بسـیاری نقاط کشـور بویژه در جنوب خراسـان 
قنات هـا و کانال هـای آبیـاری کـه از رودخانـه آب می گرفتنـد 
یـک نفـر مالک نداشـت. همه مردمی که از قنـات یا رودخانه 
آب می گرفتنـد در کنـدن و حفاظـت و الیروبـی نهرهـا کمـک 
می کردنـد. از ایـن رو به آب دادن زمین های کشـاورزی آبیاری 

کردیـم؛  مطـرح  را  آب  همیـاران  اسـاس  برایـن  می گوینـد. 
طرحـی کـه بـر مبنـای مدیریـت مشـارکتی و خـرد جمعـی بنا 

شـده است.
آب  سـازگاری  بحـث  وزارتخانـه  سـتاد  حـوزه  و  تهـران  در 
عنـوان شـد کـه گفتیـم مبنـا همـان اسـت. ولـی مـا بـرای اینکه 
بـا کـم آبـی را تهیـه کنیـم، نیـاز بـه  بتوانیـم طـرح سـازگاری 
مشـارکت همگانـی داریـم کـه در تهیه، بـه روز کـردن و اجرای 
سـال  در  مثـًا  باشـند.  داشـته  فعالـی  و  مؤثـر  حضـور  طـرح 
1397 کـه ایـن طـرح تهیـه شـد، سـال بسـیار خشـکی بـود ولی 
دوبـاره  وحـاال  بودنـد  پرآبـی  سـال های   99 و   98 سـال های 
سـال 1400 سـال خشـکی شـد. ایـن سـند یـا طـرح در هرسـالی 
متناسـب بـا خشکسـالی یـا ترسـالی بایـد بـا خـرد جمعـی و 
مدیریـت مشـارکتی بـه روز شـود. بـا این بـاور این  طـرح تهیه، 
نتایـج بسـیارمبارک و فرخنـده و  بـه  و  اجـرا شـد  و  تصویـب 

یافتیـم. بی نظیـری هـم دسـت 
چیـزی  چـه  می کنیـد،  اشـاره  کـه  مبارکـی  نتایـج   

بوده؟
بودیـم،  روبـه رو  آن  بـا  گذشـته  در  کـه  مسـأله ای  اولیـن 
اختـاف نظـر در داده ها و اطاعات آبی اسـتان بود. میانگین 
بـارش درازمـدت اسـتان، حجـم تبخیـر و تعـرق و آب تجدید 
آب  حجـم  قنات هـا،  و  هـا  چشـمه  چاه هـا،  تعـداد  پذیـر، 
مصرفی در کشـاورزی، شـرب و بهداشـت شـهرها و روسـتاها، 
بیـن  در  تنهـا  نـه  مـوارد  ایـن  تمـام  در  خدمـات.  و  صنعـت 
دسـتگاه های اجرایـی و نظارتـی کـه در شـرکت آب منطقـه ای 
هـم اختاف نظـر وجـود داشـت. در ایـن مـوارد اتفـاق نظـری 
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بیـن  نـه  و  منطقـه ای  آب  شـرکت  در 
دسـتگاه های اجرایـی و نظارتـی و مـردم 
نخسـتین  در  بنابرایـن  نداشـت.  وجـود 
گام در اسـتان در سـال 1397 کارگروهی 
منطقـه ای،  آب  شـرکت  کارشناسـان  از 
کل  اداره  کشـاورزی،  جهـاد  سـازمان 
کل  اداره  تجـارت،  ومعـدن،  صنعـت 
هواشناسـی،  سـازمان  زیسـت،  محیـط 
اسـتانداری، دانشـگاه فردوسـی مشـهد، 
دانشـگاه آزاد، مرکز تحقیقات کشاورزی 
جمعیـت  نـام  و  مدنـی  نهادهـای  و 

شـد. تشـکیل  آب  ناجیـان 
مدیـران  از  کارگـروه  ایـن  اعضـای 
آب،  کنونـی  و  پیشـین  کارشناسـان  و 
هواشناسـی،  سـازمان  فاضـاب،  و  آب 
سـازمان  زیسـت،  محیـط  کل  اداره 
و  معـدن  و  صنعـت  کشـاورزی،  جهـاد 
دانشـگاهیان و فرهیختگان هستند که با 
هـدف جمع بنـدی و رسـیدن بـه اجمـاع 
در میـزان منابـع و مصـارف آب اسـتان 
بحث هـای  از  پـس  آمدنـد.  هـم  گـرد 
میانگیـن  کـه  پذیرفتنـد  کارشناسـی 
میلیمتـر   221 اسـتان  درازمـدت  بـارش 
آب  میـزان  همچنیـن  اسـت.  سـال  در 
در  برداشـتی  آب  حجـم  تجدیدپذیـر، 
و  شـرب  آب  مصـرف  سـهم  و  سـال 
بهداشـت شـهرها و روسـتاها، کشـاورزی 
و صنعت و خدمات هم مشـخص شـد. 

البتـه بیـش از 8 مـاه روی ایـن داده هـا بحث کردیم، جلسـات 
در ابتـدا بسـیار پرتنـش و گاهـی مدیریـت جلسـات نیـز بسـیار 
محـدوده   37 هـر  بـرای  نشسـت ها  ایـن  در  بـود.  سـخت 
مطالعاتـی منابـع و مصـارف و بیـان آبـی بـه دقـت تعییـن 
شـد. همچنین تعداد چاه و چشـمه ها نیزمشـخص شـد. تک 
تـک ایـن داده ها را بررسـی کردیم وتمامی ایـن موارد و اعداد 
وارقـام صـورت جلسـه شـد. در نیمه دوم سـال 1397 گزارش 
منابـع و مصـارف آب و حجـم کسـری مخـزن 37 محـدوده 

رسـید. شـده  یـاد  کارگـروه  تصویـب  بـه  مطالعاتـی 
باورشـان  عنـوان  به هیـچ  کشـاورزان  و  کشـاورزی  جهـاد 
نمی شـد که حدود 86 درصد آب اسـتان در بخش کشـاورزی 
مصـرف می شـود و می گفتنـد مصـرف بخـش کشـاوزری ایـن 
میـزان نیسـت و داده هـای آب منطقـه ای درسـت نیسـت کـه 
آنهـا  بـرای  درکشـاوزری  آب  مصـارف  ارقـام  و  اعـداد  تمـام 
آبخوان هـای  از  آب  برداشـت  میـزان  همچنیـن  شـد.  ثابـت 
زیرزمینـی وآب هـای سـطحی نیـز مشـخص شـد. همچنیـن 
اعضـای کارگـروه پذیرفتنـد کـه میانگیـن بـارش درازمدت 50 
سـاله اسـتان 221 میلیمتـر بـارش متوسـط 30 سـاله 219/3 
میلیمتـر   210 10سـاله  و  میلیمتـر   208 سـاله   15 میلیمتـر، 

اسـت. رونـد بـارش اسـتان کاهشـی اسـت.
شـد  ثابـت  وقتـی  بـود.  اسـتان  جمعیـت  بعـدی  مسـأله 
منابـع و مصـارف ما در اسـتان چقدر اسـت و اسـتانی هسـتیم 
از  کـه  اسـت  آبـی  و  بـارش  بـه  وابسـته  آبی مـان  منابـع  کـه 
رودخانـه هریـرود از منابـع خـارج سـرزمینی وارد می شـود. در 
بحـث جمعیـت، طبـق آمـار وزارت کشـور جمعیـت اسـتان 

در نخسـتین آمار بـرداری در سـال 1335 اسـت، 1/7 میلیـون 
نفر بوده اسـت. در آن سـال جمعیت شـهر مشـهد 228 هزار 
هـزار  و 400  یـک میلیـون  اسـتان  روسـتایی  و جمعیـت  نفـر 
نفـر اعام شـده اسـت. جمعیـت اسـتان در آماربرداری سـال 
1395 بـه 6/4 میلیـون نفـر افزایش یافته اسـت. در این سـال، 
جمعیـت روسـتایی نزدیـک یـک میلیـون و 800 هـزار نفـر، 
جمعیـت شـهری نزدیـک 4 میلیـون نفر، جمعیت کانشـهر 
مشـهد بـه 3 میلیـون و500 هـزار نفـر افزایـش یافتـه اسـت. از 
سـال 1335 تا 1395، 60 سـال، جمعیت کانشـهر مشـهد از 
16 درصـد بـه 52 درصـد، جمعیت روسـتایی از 85 درصد به 
15 و جمعیـت شـهری از 15 درصـد بـه 85 جمعیـت اسـتان 

جابه جـا شـده اسـت.
البته شما جمعیت زوار هم دارید.؟  

بلـه، آن هـم بـه تناسـب زیاد شـده اسـت ولی این 
جمعیت ثابت شـهر مشـهد اسـت. در مشـهد نزدیک به 1/5 
میلیـون نفـر در حاشـیه شـهر سـکونت دارنـد یعنـی حـدود 
50درصد جمعیت مشـهد در حاشـیه شـهر زندگی می کنند. 
جمعیت حاشـیه شـهر مشـهد از جمعیت برخی از اسـتان ها 

نیز بیشـتر اسـت.
اعضـای کارگـروه پذیرفتند که در سـال  آبـی 1397 - 1396 
حـدود 5 میلیـارد و 481 میلیـون مترمکعـب آب در اسـتان 
زیرزمینـی  آبخوان هـای  از  درصـد   92 کرده ایـم.  برداشـت 
درصـد  حجـم 85  ایـن  از  سـطحی.  آب هـای  از  درصـد  و 8 
در کشـاورزی، 9 درصـد در شـرب و بهداشـت، 2 درصـد در 

صنعـت و 4 درصـد در خدمـات مصـرف شـده اسـت.

  بزرگ ترین خطری که احساس می کنم کشور 
با آن روبه رو است این است که نمایندگان ما 
در مجلس شورای اسالمی به جای نگاه ملی 

نگاه محلی دارند.از چابهار تا بوشهر چقدر 
حاشیه دریا داریم، تمام این صنایع فوالدی 

می توانست در این حاشیه شکل بگیرد
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در منابـع زیرزمینـی هـم مشـخص شـد کـه در اسـتان 23 
و 794  و 527 حلقـه چـاه، 64 درصـد منابـع، ۶ هـزار  هـزار 
رشـته قنـات، 19 درصـد و ۶هـزار و 370 دهانـه چشـمه، 17 
درصـد منابـع، وجـود دارد. حجـم آب برداشـتی از ایـن منابع 
در سـال یادشـده 4 میلیـارد و 253 میلیـون متـر مکعـب، 85 
از  از چاه هـا، 454 میلیـون متـر مکعـب، 9 درصـد،  درصـد، 
قنـات  هـا و 308 میلیـون متـر مکعب، 6 درصد، از چشـمه ها 

برداشـت شـده اسـت.
محـدوده   37 از  کـه  شـد  آمارمشـخص  ایـن  براسـاس 
بحرانـی  و  ممنـوع  آن  محـدوده   34 اسـتان  مطالعاتـی 
اسـت. همچنیـن 3 دشـت، کـه غیـر ممنـوع اسـت، در شـمال 
اسـتان هسـتند کـه در آنهـا به دلیـل کوهسـتانی بـودن آبخـوان 
مخـزن  کسـری  حجـم  اسـت.  نشـده  تشـکیل  زیرزمینـی 
آبخوان هـای زیرزمینـی اسـتان، حجمـی کـه بیـش از میـزان 
 900 نجومـی  عـدد  می شـود  برداشـت  آبخـوان  از  تغذیـه 
میلیـون متـر مکعب در سـال بود. اسـتان خراسـان رضوی در 

داشـت. را  مخـزن  کسـری  حجـم  بیشـترین  کشـور 

بیشترین کسری مخزن؟  
بله، در کشور.

 یعنی از یزد هم بیشتر بود؟
بله بسـیار بیشـتر بود این کسـری مخزن که در اسـتان 
داشـتیم. میانگیـن درازمـدت کسـری مخـزن مـا تقریبـاً یـک 
میلیـارد و 200 میلیـون مترمکعـب در سـال بـود. مشـخص 
میلیـارد   30 از  بیـش  گذشـته  سـال   45 حـدود  در  کـه  شـد 
کرده ایـم.  نابـود  را  زیرزمینـی  آبخوان هـای  از  مترمکعـب 
آبخـوان زیرزمینـی در حقیقت تشـت ها یـا حوض های خیلی 
بزرگی هسـتند که تغذیه و تخلیه می شـوند. در شـرایط عادی 
و قنات هـا تخلیـه می شـوند. توسـط رودخانه هـا، چشـمه ها 

در اسـتان خراسـان رضـوی سـال 1320 اولیـن چـاه اسـتان 
توسـط روس ها حفر شـد. این حلقه چاه در حرم مطهر امام 
رضـا)ع( بـرای تأمیـن آب شـرب و بهداشـت زائـران حفـاری 
و تجهیـز شـده اسـت. روس هـا می خواسـتند بـا ایـن کار افـکار 
ایـران بشـدت علیـه  بـه  آنهـا  به دلیـل تجـاوز  کـه  را  عمومـی 
آنهـا بـود، مدیریت کنند. درسـال 1331، اولین چاه کشـاورزی 
در اسـتان حفـر شـده اسـت. تـا آن زمـان، آبخوان هـا توسـط 
رودخانه هـا، چشـمه ها و قنات هـا تخلیـه می شـدند. رودخانه 

هـا و چشـمه هـا طبیعـی بـوده اسـت. بنابرایـن بـا برداشـت 
آسـیب  زیرزمینـی  آبخوان هـای  هیچ وقـت  آنهـا  از  آب 
نمی دیـده اسـت. آبدهـی ایـن منابـع آبـی در ترسـالی زیـاد و 
در خشکسـالی ها کـم می شـده اسـت. سـپس قنات هـا حفـر و 
بـه ایـن مجموعـه اضافـه شـدند ولی قنـات هم نمی توانسـته 
آبخـوان را نابـود کنـد. هر قناتی متناسـب با طـول و عمقی که 

داشـته حجـم معینـی آب را زهکشـی می کـرده اسـت.
می توانـد  کـه  اسـت  اختراعـی  و  پدیـده  حقیقـت  در  چـاه 
کل آبخـوان را نابـود کنـد. شـما می توانیـد چاه هـا را تـا عمـق 
نهایـی، سـنگ کـف، حفر و از آن آب برداشـت کنیـد و آبخوان 
را کامـًا نابـود کنیـد. در صورتـی کـه در چشـمه و قنـات ایـن 
و  چشـمه ها  قنات هـا،  می گوییـم  بکننـد.  نمی تواننـد  را  کار 
رودخانه هـا شـیر زمیـن، آبخوان هـای زیرزمینـی، را برداشـت 

می کننـد در صورتـی کـه چـاه خـون زمیـن را می مکـد.
رونـد فزاینـده تعـداد و عمق چاه ها و حجم آب برداشـتی 
از آبخوان هـای زیرزمینـی سـال بـه سـال بیشـتر شـده اسـت. 
در صورتـی کـه میانگیـن بارش اسـتان روندی کاهشـی داشـته 
ایـن  مشـهد،  دشـت  در  مثـًا  اسـت. 
شـده  ممنـوع   1345 سـال  در  دشـت 
اسـت. در سـال 1357 تعـداد چاه هـای 
بـا  حلقـه   1300 حـدود  مشـهد  دشـت 
حجـم  و  بـوده  متـر   50 متوسـط  عمـق 
زیرزمینـی  آبخـوان  از  برداشـتی  آب 
حـدود 850 میلیـون متـر مکعـب بـوده 
دشـت  چاه هـای  تعـداد  امسـال  اسـت. 
متوسـط  عمـق  بـا  حلقـه   6800 مشـهد 
160 متـر اسـت. بـا وجـود ایـن حجـم آب 
متـر  میلیـون   650 حـدود  بـه  برداشـتی 
مکعـب کاهـش یافته اسـت. این کاهش 
نشـان از نابـودی برگشـت ناپذیر آبخـوان 

دارد. آبخـوان  مـرگ  یـا  زیرزمینـی 
آن زمانـی کـه عمـق چاه هـا 25 متـر 
حـدود  اشـباع  آبرفـت  ضخامـت  بـوده، 
متـر   350 بـه  چـاه  عمـق  کـه  االن  اسـت.  بـوده  متـر   350
رسـیده، ضخامـت اشـباع چقـدر شـده؟ چقـدر از الیـه آبـدار 
باقـی مانـده؟ چیـزی حـدود 30 متـر، رفتـه رفتـه کـه سـطح 
آب زیرزمینـی افـت کـرده، متناسـب بـا آن کاهش سـطح آب 
زیرزمینـی، حجمـی از آبخـوان هـم از بیـن رفته اسـت. هرچه 
الیـه  وزن  فشـار  می یابـد،  کاهـش  زیرزمینـی  آب  سـطح  کـه 
بـاالی سـطح آب زیرزمینـی، فضاهـای خالـی الیـه آبـدار را که 
قبـاًً از آب پرشـده بـوده  از بیـن می بـرد و بـه عبارتـی تخلخل 
مفیـد آبخـوان نابـود می شـود و درصد تخلخل یـا پوکی خاک 
کـم می شـود. بنابرایـن می گوییـم کـه آبخـوان نابـود شـده و 
برگشـت پذیر هـم نیسـت. شـما فرضـاً اگـر دوبـاره برداشـت 
از  اصـًا  شـود،  زیـاد  هـم  بارندگـی  حتـی  و  کنیـد  کـم  را  آب 
آبخـوان آبـی برداشـت نکنید، چـون فضای خالی آبخـوان، یا 
تخلخـل مفیـد را از بیـن بـرده ایـد دیگـر آبـی ذخیـره نخواهـد 
شـد. آبخـوان زیرزمینـی مثـل ابـری می مانـد که شـما پرآبش 
کنیـد و بعـد یـک وزنـی بگذاریـد روی ابـر هرچه کـه آب خارج 
شـود از ضخامـت ابـر هم کم می شـود. حاال شـما اگـر آن وزن 
باالیـی را ثابـت نگـه داریـد و دوباره آب هم بـه ابر تزریق کنید 
دیگـر ابـر توسـط آب پـر نمی شـود چـون فضـای خالی نـدارد.

چاه در حقیقت پدیده و اختراعی است که 
می تواند کل آبخوان را نابود کند. شما می توانید 

چاه را تا عمق نهایی حفر و برداشت کنید و 
آبخوان را صفر کنید. در صورتی که چشمه و قنات 

این کار را نمی توانند بکنند. می گوییم قنات ها، 
چشمه ها و رودخانه ها شیر آبخوان های زیرزمینی 
را برداشت می کنند در صورتی که چاه شیره اش 

را می مکد
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از  را  آب  میانگیـن  درصـد   90 از  بیـش  کـه  اسـتانی  در 
آبخوان هـای زیرزمینـی برداشـت می کنیـم و حیـات و ممـات 
آبخـوان  ایـن  داریـم  اسـت؛  زیرزمینـی  آب  بـه  وابسـته  مـا 
زیرزمینی را به دلیل اضافه آبی که برداشـت می شـود  از بین 
می بریـم. مهم تریـن دلیـل ایـن رفتـار نادرسـت و مرگبـار مـا 
بـه تعریـف غلطـی برمی گـردد کـه از توسـعه داریـم. مـا رشـد 
ناپایـدار را بـا توسـعه پایدار اشـتباه گرفته ایم. توسـعه ناپایدار 
تجدیدپذیـر  ظرفیت هـای  بـا  ناهمخـوان  اسـت  توسـعه ای 

طبیعـت و محیـط زیسـت.
بر مبنای پژوهشـی که در پایان نامه ام روی دشـت مشـهد 
انجام داده ام، بهترین شـرایطی که شـما بتوانید آب مناسـب 
از دشـت مشـهد برای تأمین آب شرب و بهداشت، کشاورزی 
و صنعـت و خدمـات برداشـت کنیـد جمعیتـی کمتـر از یـک 
میلیـون نفـر اسـت. وقتـی شـما 3/5 میلیـون نفـر می آوریـد 
کـه  اسـت  ایـن در حالـی  کنیـد.  برداشـت  بیشـتری  بایـد آب 
مدیریـت مصـرف هـم وجود نداشـته اسـت. ما می خواسـتیم 
برنامـه توسـعه 5 سـاله  از 1327، زمـان تصویـب نخسـتین 
ایـران، کـه توسـط مشـاوران امریکایـی تهیـه شـد، بـا سـرعت 
تعییـن  و  سـرزمین  آمایـش  طـرح  بـدون  و  بیشـتر  هرچـه 
فرصت هـا و تهدیدهـا و مزیت هـای نسـبی هـر دشـت اسـتان 

بدهیـم.  توسـعه  سـرعت  بـا  را  کشـور  و 
ایـن یک اشـتباه راهبردی بوده اسـت که 

متأسـفانه تاکنـون ادامـه دارد.
بـاور داریـم کـه باید در همـه زمینه ها 
خودکفـا شـویم. ایـن باعـث شـد کـه مـا 
رونـد برداشـت از آب را همـواره توسـعه 
 7 هیأت هـای  انقـاب  از  بعـد  بدهیـم. 
نفره تشـکیل شـد کـه اراضـی را به خرده 
را  چـاه  و  دادیـم  مالـکان  و  کشـاورزها 
هـم بـه آنهـا دادیـم. تعـداد چاه هـا هـم 
همخـوان بـا ظرفیت هـای آبـی نبـود. از 
سـال 60-59 بـه بعـد، یـک رونـد بسـیار 
شـدید افزایـش تعـداد چاه هـای اسـتان 

را داریـم. چاه هـا حفـر و تجهیـز شـدند و شـروع بـه برداشـت 
آب کردیـم. کـم کـم آب چاه هـا کـم شـد. مجبـور بـه تغییـر 
محـل و کـف شـکنی چاه هـا شـدیم. بعـد کـه تعادل دشـت ها 
بـه هـم خـورد آبخـوان از بیـن رفـت. متناسـب بـا آن آب هـم 

شـور شـد و می شـود.
کیفیـت  از  مـی رود  پاییـن  زیرزمینـی  آب  سـطح  چـه  هـر 
دشـت   34 در  متأسـفانه  کـه  می شـود  کاسـته  آب  وکمیـت 
اسـتان این روند را شـاهد هسـتیم. پس در 34 دشـت اسـتان، 
اسـت،  زیرزمینـی  آبخـوان  تغذیـه  از  بیـش  برداشـت  چـون 
سـطح آب زیرزمینـی کاهـش می یابـد؛ آب شـورتر می شـود. 
ابتـدا  کنـد،  پیـدا  کاهـش  زیرزمینـی  آب  سـطح  کـه  چـه  هـر 
آبدهـی چشـمه ها، سـپس قنات هـا و چاه هـا، کـم می شـود و 

می شـوند. خشـک  چاه هـا  و  قنات هـا  چشـمه ها، 
می کنـد  مـا  بـه  طبیعـت  کـه  اخطـاری  آخریـن   

چیست؟
متناسـب بـا کاهـش سـطح آب زیرزمینـی، سـطح زمیـن هـم 
نشسـت می کنـد و توپوگرافـی زمیـن بـه هـم می خورد. سـطح 
زمیـن کـه نشسـت کـرد، دشـت ها شـکاف می خورنـد. چـون 
نیسـت.  متقـارن  و  یکدسـت  زمیـن  سـطح  نشسـت  میـزان 

وقتـی کـه این شـکاف ها بزرگ شـدند اراضی کشـاورزی ازبین 
مـی رود. در دشـت نیشـابور، شـکافی بـه طـول 85 کیلومتـر و 
عـرض حـدود 3 تـا 5 متـر داریـم. بـه قـول کشـاورزها زمیـن 
اراضـی  بـاز می کنـد. در محـدوده فرونشسـت، خـاک   دهـان 
ایـن زمیـن  از بیـن مـی رود و امـکان کشـاورزی در  کشـاورزی 
بـه  تبدیـل  اراضـی  ایـن  همچنیـن  و  داشـت  نخواهـد  وجـود 
ریزگـرد  و  گردوخـاک  تولیـد  کانون هـای  و  کویـری  مناطـق 
می شـوند.  نابـود  کشـاورزی  اراضـی  و  باغ هـا  و  شـد  خواهـد 
یـک اتفـاق دیگـری هـم رخ می دهـد کـه در حـال حاضـر در 
راه هـا،  می کنـد.  تهدیـد  را  اسـتان  و  شـده  تشـدید  خراسـان 
و  نفـت  )گاز،  انـرژی  انتقـال  خطـوط  و  راه آهـن  خطـوط 
گازوئیـل(، آب و فاضـاب هـم تخریـب می شـوند. وقتـی کـه 
شـکاف نیشـابور یـا مشـهد بـه جـاده می رسـد جـاده را قطـع 
بـه عـرض دو سـه متـر  می کنـد. نمونـه چنیـن شـکاف هایی 
ایـن  اگـر  داریـم.  اسـتان  در  را  حمل ونقـل  سیسـتم های  در 
را  آنهـا  برسـد،  نفـت  و  گاز  انتقـال  لوله هـای  بـه  شـکاف ها 
تخریـب و قطـع می کنـد و وقتـی به محدوده خدمات شـهری 
رسـید، سـاختمان ها و پل هـا را تخریـب می کنـد. ایـن پدیـده 
قابـل  کامـًا  زیـاد  و  کـم  بـا شـدت های  اسـتان  در 34 دشـت 

اسـت. مشـاهده 

بـا برداشـت آب بیشـتر از تغذیـه آبخـوان زیرزمینـی، نـه 
و  گرانقـدر  سـرمایه  حیاتی تریـن  زیرزمینـی،  آبخـوان  تنهـا 
بی نظیـر ملـی خدادادمـان را نابـود می کنیـم، کـه در حقیقت 
زیاده خواهـی  بـا  را  فرزندان مـان  آینـده  و  اجتماعـی  حیـات 
نابـود می کنیـم. توسـعه ناپایـداری شـکل دادیـم، تولید گندم 
و جـو را زیـاد کردیـم. تولیـد پسـته در اسـتان بسـیار زیـاد شـده 
اسـت. تمـام ایـن اقدامـات صـورت گرفتـه ولـی متناسـب بـا 
ایـن توسـعه، 30 میلیـارد مترمکعـب از ذخیـره آبخوان هـای 
زیرزمینی را نابود کرده ایم. شـکاف های دشـت مشـهد تقریباً 

بـه محـدوده خدمـات شـهری مشـهد رسـیده اسـت.
مـورد  انـرژی  کنـد،  افـت  زیرزمینـی  آب  سـطح  هرچـه 
نیـاز بـرای انتقـال آب از زیرزمیـن بـه سـطح زمیـن هـم زیـاد 
می شـود. در خشکسـالی امسـال بـا مشـکل کمبـود بـرق نیـز 
مواجهیـم چـون متناسـب بـا ایـن اتفاقـات، مسـائل دیگـری 
بـوده، حـدود  پرآبـی  کـه سـال  نیـزرخ می دهد.سـال گذشـته 
85 درصـد برداشـت آب مـا در اسـتان از آب زیرزمینـی بـوده 
کـه امسـال بـه حـدود 97 درصـد خواهیـم رسـید. چـون آب 
سـطحی نیسـت و همه فشـار روی آبخوان آمده اسـت. وقتی 
می خواهیـم روی آبخـوان فشـار بیاوریـم، بایـد بـرق و انـرژی 

ما بازار آب را در خراسان تشکیل دادیم چرا 
که بازار آب همیشه بوده است. اگر بگوییم 

آب مهم ترین، گرانقدرترین و بی نظیرترین 
کاالی خداوند است که نباید برای آن بازار 

تشکیل شود، حرف درستی نیست
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بیشـتری مصـرف کنیـم. شـما وارد یـک چرخـه ای از نابـودی 
کل  لـذا  می شـوند.  نابـود  هـم  بـا  چیـز  همـه  کـه  می شـوید 
اسـتان را به دلیـل زیاده خواهـی بـرای توسـعه و رشـد ناپایـدار 
از دسـت می دهیـم. وقتـی چنگیـز وارد خراسـان شـد، شـهر 
نیشـابور و سـبزوار را حداقل نیشـابور را سـه بار قتل عام کرد، 
چون دامادش بر اثر مقاومت مردم در نیشـابور کشـته شـده 
بـود. بناهـا، قنات هـا را تخریـب کـرد وهرچـه بـود  از بیـن برد. 
بعـد از چنگیـز نسـل بعـدی آمدنـد و دوبـاره قنات هـا را دایـر 
کردنـد و حیـات اجتماعی و توسـعه شـکل گرفت، نیشـابوری 
کـه قبـاًً خیـام و عطـار داشـته و توسـط چنگیـز خـان کامـًا 
ویران شـده و روی کشـته ها و خرابه شـهر سـوخته گندم و جو 
کاشـته اند، دوبـاره بـا همت مردمانش شـهری آباد و سرسـبز 
و خـرم شـد ولـی مـا داریـم بـا صـرف انـرژی و پـول آبخـوان 
زیرزمینـی دشـت را نابـود می کنیم، دیگـر در آینده هیچکس 
نمی توانـد آن را دوبـاره دایـر کنـد. بنابرایـن در عمـل بـا فکـر 
هـم  چنگیـز  کـه  می کنیـم  کاری  می کنیـم،  خدمـت  اینکـه 
نتوانسـت بکنـد. بعـد از مـرگ چنگیـز حکومـت بـه نـوه اش 
رسـید. بـه کمـک خواجـه نصیرالدیـن طوسـی، مـا توانسـتیم 
حکومـت چنگیـز را بـه حکومتـی خدمت رسـان تبدیل کنیم. 
مغول هـای آدمکـش کـه شـهرها را می سـوزاندند و بـه قـول 
بیهقـی همـه را از بیـن می بردنـد، همان هـا دوبـاره بـا کمـک 
خواجـه نصیرالدیـن بـرای توسـعه کمـک کردنـد و نیشـابور 
و سـبزوار دوبـاره شـکل گرفتنـد ولـی مـن سـؤالم ایـن اسـت 
کـه اگـر آبخـوان زیرزمینـی را از بیـن ببریـم حیـات اجتماعـی 
چگونـه می توانـد دوبـاره شـکل بگیـرد؟ آبـی نیسـت کـه شـما 
دوبـاره حیـات اجتماعـی را شـکل دهیـد. پـس مـا در نابـودی 
اسـتانمان کلیدی تـر از چنگیـز کار می کنیـم. بـا ایـن نـگاه کـه 
بـر سـر شـاخ  مـا درصـدد توسـعه هسـتیم، مصـداق »یکـی 
حیـات  مـا  نیسـت،  بـن  و  شـاخ  اینجـا  امـا  می بریـد«  بـن  و 
اجتماعی مـان را  ریشـه کـن می کنیـم. اینهـا باعـث شـد که ما 

بگوییـم بایـد بـرای اسـتان فکـری اساسـی کـرد.
 بـه نیشـابور و ورود مغول هـا اشـاره کردیـد، به عنـوان 
در  سـعی  نزدیـک  از  کـه  کسـی  و  متخصـص  یـک 
نیشـابور  بـه  چقـدر  فـوالد  دارد،  اوضـاع  بهبـود  و  مدیریـت 

آسیب زده است؟
فـوالد  به نـام  نیشـابور  شـمال  در  یکـی  آوردیـم  تـا  دو 
خراسـان و یکی در جنوب دشـت نیشـابور به نام فوالد خیام. 
کاش اسمشـان را فـوالد تیمـور و فـوالد چنگیـز می گذاشـتیم 
نـه فـوالد خراسـان و فـوالد خیـام. ایـن دو کارخانـه هـم بـه 
منابـع آبـی و هـم به منابـع انرژی ما شـدیداً آسـیب  می زنند. 

میـزان بـرق مـورد نیـاز فـوالد عـدد کمـی نیسـت.
یـک کارخانـه فـوالد معـادل یـک شهرسـتان بـزرگ، بـرق 
مصـرف می کنـد. آب زیـادی هـم مصرف می کند. مـا آمدیم 
در دشـت های بسـیار مسـاعد بـرای کشـاورزی کـه محصوالت 
کـه  جویـن،  دشـت  و  نیشـابور  ماننـد  دارنـد،  عالـی  بسـیار 
خیلـی  خـاک  و  آب  و  هسـتند  مسـاعدی  بسـیار  دشـت های 
و  کشـاورزی  تبدیلـی  صنایـع  اینکـه  جـای  بـه  دارنـد  خوبـی 
صنایـع بسـته بندی کشـاورزی را احـداث کنیم، فـوالد احداث 
کردیـم کـه بعـداً نمی توانیـم بـرق و آبـش را تأمیـن کنیـم. 
آلودگی هـای زیسـت محیطـی شـدید آن نیـز بشـدت نگـران 
کننـده اسـت. پـس فـوالد، هـم شـیره جـان زمیـن را می مکـد 
واقعـاً  ایـن شـرایط  کـه مصـرف می کنـد، در  را  برقـی  و هـم 

متعـدد  اسـتان  معضـات  لـذا  کنیـم.  تأمیـن  نمی توانیـم 
شـده اسـت. عـاوه بـر ایـن آلودگی هـای کارخانه هـای فـوالد 
بـه خـاک و محصـوالت کشـاورزی کـم نظیـر دشـت نیشـابور 
می زنـد.  آسـیب  آن  خـوب  مردمـان  بهداشـت  و  سـامت  و 
دشـت های  حیدریـه  تربـت  در  رخ  و  جویـن  دشـت های 
بسـیار خوبـی هسـتند. نیشـابور، بهتریـن دشـت اسـتان اسـت 
ولـی در تمـام ایـن دشـت ها، صنایـع وابسـته بـه کشـاورزی و 
صنایـع تبدیلـی کشـاورزی و صنایـع تبدیلـی دامـی نداریـم و 
می کنیـم.  فروشـی  خـام  را  دامـی  و  کشـاورزی  فرآورده هـای 
زعفـران را برداشـت می کنیـم امـا بسـته بندی آن در ترکیـه، 
کویـت و دوبـی انجـام می شـود. در حالـی که سـود بسـته بندی 
آنهـا بیشـتر از سـود کشـاورز زحمتکـش ماسـت. ایـن زعفـران 
بـه اسـپانیا می رود از آن اسـانس گیری می کننـد، انواع عطرها 
می کننـد  تولیـد  پزشـکی  مختلـف  داروهـای  آن  از  و  تهیـه  را 
کـه سـود بسـیار زیـادی دارد. سـؤال ایـن اسـت نیـاز کشـاورزان 
و  اسـتان  نیـاز  و  مـا  زحمتکـش  و  توانمنـد  و  دلسـوز  و  عزیـز 
کشـور در دشـت های حاصلخیـز نیشـابور، رخ و جویـن صنایع 
سـاخت  یـا  اسـت  دامـی  و  کشـاورزی  تبدیلـی  و  بسـته بندی 

فـوالد؟ طلـب  آب  کارخانه هـای 
دولـت  سـوی  از  یـا  تصمیم گیری هـا  گونـه  ایـن  خـب 
طراحـی و اجـرا می شـود یـا از سـوی نماینـدگان مـردم 
در مجلـس و بعـد بـه منطقه تحمیل می شـود. مـردم هم گمان 
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می کنند شغل و توسعه به همراه می آورد.
 ایـن کار دولـت اسـت و نبایـد خـاف جهـت عمـل کنـد. 
شـما وقتـی بـه موضـوع وارد می شـوید، نقـش پررنـگ برخـی 
از نماینـدگان مجلـس را می بینیـد چـون برداشـت درسـتی از 
توسـعه نداریـم. برداشـت االن ایـن اسـت کـه شهرسـتانی کـه 
یـک کارخانه فوالد نداشـته باشـد، شهرسـتان عقـب مانده ای 

است.
در دشـت رخ، کـه پسـته و زعفـران و گنـدم و جـو و کلـزای 
آن کـم  نظیـر اسـت نبایـد کارخانـه فـوالد سـاخت. در جنـوب 
شـرق  جنـوب  در  خضـری،  دشـت  آبـاد  اسـام  در  خراسـان 
گنابـاد و شـمال غـرب شـهر قائـن، کـه سـال 47 آنجـا زلزلـه 
آمـد، بهتریـن و معطرتریـن زعفـران دنیـا را دارد. االن آمدید 
در آنجـا کارخانـه فـوالد زده ایـد؟ کسـی احـداث کارخانه فوالد 
را در خضـری شـخصاً پیگیـری می کـرد چون متولـد آنجا بود، 
می خواسـت کارخانـه فـوالد را در خضـری بزنـد. خـود ایشـان 
االن می گویـد، حسـاب می کنیـم می بینیـم کل آب خضری را 
بایـد بـه فـوالد بدهیـم، یعنـی کشـاورزی را بایـد از بیـن ببریـم 
امـا ایـن کارخانـه فـوالد فقط بـه آب بسـنده نخواهد کـرد. این 
غـول فـوالدی کـه آنجا می سـازند، هم آب و شـیره جان زمین 
را خواهـد مکیـد، هـم دودکش هایـش مـردم را خفـه خواهـد 

کـرد و خـاک را از بیـن خواهـد بـرد.
بهترین سـبزی اسـتان خراسان در نیشـابور تولید می شود، 

اطـراف همیـن کارخانـه فـوالد. در حـال حاضر کیفیـت زمین 
در ایـن چندسـال چـه شـده؟ درخت هـا و باغ هـای معـروف 
نیشـابور بـه چـه شـکلی درآمـده؟ در کوچـه باغ هـای نیشـابور 
بایـد کسـی در  آقـای شـفیعی کدکنـی شـعر سـرودند، بعـداً 
فـوالد  کارخانـه  دودکـش  کنـار  در  و  نیشـابور  باغ هـای  کوچـه 
نیشـابور  شـعر بگویـد. ایـن اتفاقـات نامیمـون همـه حاصـل 

یـک نـگاه نادرسـت از توسـعه اسـت.
آن  بـا  کشـور  می کنـم  احسـاس  کـه  خطـری  بزرگتریـن   
دلسـوز  و  محتـرم  نماینـدگان  کـه  اسـت  ایـن  اسـت  روبـه رو 
نـگاه محلـی  نـگاه ملـی  بـه جـای  اسـامی  مجلـس شـورای 
دارنـد. کشـوری هسـتیم کـه خداونـد نهایـت لطـف را بـه مـا 
کـرده اسـت. از چابهـار تـا بوشـهر چقـدر حاشـیه دریـا داریـم، 
حاشـیه  ایـن  در  می توانسـت  فـوالدی  صنایـع  ایـن  تمـام 
شـکل بگیـرد. کاری کـه شـرکت نفـت در عسـلویه کرده اسـت. 
می توانسـتیم سـنگ آهـن را از ایـران مرکـزی و شـرق ایـران 
برداشـت و بـه حاشـیه دریـا منتقـل کنیـم. آهـن و فـوالدی کـه 
تولیـد می شـود بخواهـد صـادر شـود، بـا کشـتی صـادر شـود، 
بخواهـد توزیـع شـود بـا راه آهـن بـه داخـل توزیـع شـود. اینکـه 
بعـد  کنیـم،  گیـر  آن  آب  بـرای  بعـد  بزنیـم  فـوالد  کارخانـه 
انتقـال  بیاوریـم.  اینجـا  بـه  و  می کشـیم  آب  دریـا  از  بگوییـم 
سـنگ آهـن بـه کنـاره دریـا کـه خیلـی راحت تـر اسـت امـا مـا 
در مـدل کلـی توسـعه  مان چگونـه عمـل کرده ایـم؟ این مدل 
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ناپایـدار بـه قـول موالنـا یـک شـیر بی یال و دم و اشـکم اسـت.
میـزان مصـرف آب کارخانـه فـوالد خراسـان یـا خیـام 

چقدر است؟
کارخانـه فـوالد خراسـان حـدود 180 تـا 200 لیتـر در ثانیـه 
از  از یکـی  بـرای بازدیـد  آب برداشـت می کنـد. چنـدی قبـل 
زمین هـای اسـتان رفتـه بودیـم. آنجـا یک دشـت بسـیار عالی 
اسـت که جهاد کشـاورزی اعام کرد سـال قبل فقط از همین 
دشـت 6 هـزار میلیـارد تومـان تولیـد فرآورده هـای کشـاورزی 
داشـتیم؛ پسـته، زعفـران و انـار. نماینـده محتـرم ایـن منطقه 
در مجلـس شـورای اسـامی اعـام کـرد کـه مـا اینجا هیـچ کار 
می کنیـم  پیشـنهاد  و  نداریـم  صنعتـی  فـرآورده  و  صنعتـی 
بزنیـم. مـن بشـدت مخالفـت کـردم. گفتـم  کارخانـه فـوالد 
و  تیرآهـن  فقـط  را  محلـی  و  منطقـه ای  فـرآورده  چـرا  شـما 

میلگـرد و امثـال آن می دانیـد؟
کـدام  می کنیـد،  اشـاره  آن  بـه  االن  کـه  دشـتی  ایـن 

دشت است؟
اگر بگویم، نماینده اش مشخص می شود.

سـبزوار  و  نیشـابور  دشـت  کـردم  اشـاره  کـه  دشـتی  ایـن 

نیسـت، یـک دشـت دیگـر اسـت. خطـاب بـه نماینـده اش در 
مجلس شـورای اسـامی عرض کردم که آیا تولید و صادرات 
،فقـط میلگرد و فوالد اسـت یـا فرآوری و ایجـاد ارزش افزوده 
در همیـن محصـوالت کشـاورزی کـه در آن سـابقه خوبـی هم 
داشـته ایم. سـؤالم ایـن اسـت کـه چـرا دولـت در ایـن زمینه ها 
بـرای  دیدیـد  پیـش  سـال های  و  امسـال  اسـت؟  بی برنامـه 
پیـاز و سـیب زمینـی چـه اتفاقـی افتـاد. چـه کسـی بایـد بـازار را 
تنظیـم کنـد؟ و بگوید امسـال کشـاورزان عزیزمان امسـال چه  
نـوع کشـت بـا چـه مسـاحتی داشـته باشـید؟  امسـال مـواردی 
داشـتیم کـه کشـاورز زعفـران را برداشـت نکـرد چراکـه هیـچ 
بـازار  در  کـه  فسـادی  سـبب  بـه  نداشـت.  اقتصـادی  توجیـه 
وجـود دارد، ایـن مـوارد همیشـه و هـر سـال فصـل برداشـت 
اتفـاق می افتـد که قیمـت زعفران را پاییـن می آورند بعد باال 

می برنـد. مثـًا االن هندوانـه در خراسـان و در مشـهد کیلویـی 
از تولیدکننـده چقـدر می خرنـد؟  هـزار و 800 تومـان اسـت. 
200-300 تومـان، اصـًا برداشـتش اقتصـادی نیسـت. چقدر 

آب مصـرف می  کنـد؟ چـرا دولـت بـه اینهـا فکـر نمی کنـد؟
بنـده بشـدت از دولـت و مجلـس گایـه دارم. چـرا توسـعه 
را ایـن گونـه می بیننـد. وقتـی دشـتی مثـل جویـن، نیشـابور، 
سـبزوار و رخ، پتانسـیل تولید کشـاورزی  دارد، کشاورزهایی به 
ایـن خوبـی داریـم، چـرا ایـن دشـت ها را بـا توسـعه نادرسـت 
نابـود می کنیـم؟ و بـا هـر زوری حتمـاً می خواهیـم کارخانـه 

فـوالد هـم در ایـن دشـت ها راه بیندازیـم؟
تنش  هـا  بـود،  تنـش  خیلـی  گفتیـد  کـه  جلسـاتی  در 
متوجـه چـه بخش هایـی بـود؟ چـه کسـانی خیلـی بـا 

شما مخالف بودند و همراهی نمی کردند؟
کـه  بودنـد  کشـاورزها  بودنـد،  مخالـف  کـه  کسـانی  اولیـن 
آنهـا شـرکت آب  اعتقـاد مـن 100 درصـد حـق داشـتند.  بـه 
منطقـه ای را نـه تنهـا همـکار و همیـار و همـراه، بلکـه مخالف 
دروغگـو  عـده  یـک  شـما  می گفتنـد  می دانسـتند.  خودشـان 
هسـتید کـه ایـن دشـت ها را بـه اینجا رسـاندید و بحـران آب را 
خـود شـما ایجـاد کردید. شـما با سـاخت 
می کردیـد،  احـداث  نبایـد  کـه  سـدهایی 
بـا مجـوز حفـر چاه هایـی کـه نبایـد صادر 
و  رسـاندید  اینجـا  بـه  را  مـا  می کردیـد 
شـما  می کنیـد،  فروشـی  آب  هـم  االن 
خودتـان هـر کاری دوسـت داریـد، انجام 
هسـتید،  فاسـدی  آدم هـای  می دهیـد؛ 
و  رسـاندید  روز  ایـن  بـه  را  دشـت ها 
از  می کنیـد.  تشـدید  هـم  را  بحـران 
بهره بـرداری  پروانه هـای  طـرف  یـک 
آب  دگـر  طـرف  از  و  می کنیـد  کـم  را  مـا 
فروشـی می کنیـد، یـک چیـزی هـم از مـا 

طلبکاریـد.
آنها به این جمع بندی رسـیده بودند 
نمی کردنـد.  گـوش  هـم  را  مـا  حـرف  و 
تصمیم گیری هـای  در  را  آنهـا  مـا 
هیـچ  آنهـا  نمی دادیـم.  دخالـت  خـود 
مخـل  را  اینهـا  مـا  نداشـتند.  جایگاهـی 
بـا  شـما  می گفتیـم  و  می دانسـتیم 
برداشـت آب  دشـت ها را نابـود می کنید 
و آنهـا هـم می گفتنـد شـما نابـود کردید. 
حـق هـم بـا آنهـا بود، ایـن وظیفـه قانونی مـا بود کـه نگذاریم 
دشـت ها بـه وضعیـت فعلـی برسـند. قانونی هـا را می گویـم، 

نمی گویـم. را  غیرقانونی هـا 
آب  شـرکت  گرفتـه،  چـاه  حفـر  پروانـه  کـه  کشـاورزی 
منطقـه ای بـه او پروانـه داده اسـت. او کـه دانـِش تخصصـی 
نـدارد بگویـد دشـت به حدی رسـیده کـه نباید پروانـه بدهید. 
اینکـه  از  اینکـه ممنـوع شـود، قبـل  از  کـدام دشـت مان قبـل 
اسـتان  در  کردیـم؟  ممنوعـش  بخـورد  هـم  بـه  تعادلـش 
فضـای  آن  در  مـا  خـورده  هـم  بـه  تعادلـش  اول  خراسـان 
احساسـی و انقابـی دهـه انقـاب آنقـدر مجـوز چـاه دادیـم 
و جلـو رفتیـم کـه یـک مرتبـه دیدیـم تعـادل به هـم خـورده و 
دشـت را ممنوعـه کردیـم. کشـاورز حـق دارد بگویـد مـن کـه 
ایـن وسـط گناهـی نداشـتم ،شـما ایـن بـا را سـرمن آوردیـد. 

اولین کسانی که مخالف بودند، کشاورزها بودند 
که به اعتقاد من 100 درصد حق داشتند. آنها 
شرکت آب منطقه ای را نه تنها همکار و همیار 

و همراه، بلکه مخالف خودشان می دانستند. 
می گفتند شما یک عده دروغگو هستید که این 

دشت ها را به اینجا رساندید و بحران آب را خود 
شما ایجاد کردید. شما با ساخت سدهایی که 
نباید احداث می کردید، با مجوز حفر چاه هایی 

که نباید صادر می کردید ما را به اینجا رساندید 
و االن هم آب فروشی می کنید، شما خودتان 

هر کاری دوست دارید، انجام می دهید؛ آدم های 
فاسدی هستید، دشت ها را به این روز رساندید و 

بحران را هم تشدید می کنید
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هیـچ  و  می کـردم  کشـاورزی  چشـمه ام  و  قنـات  بـا  کـه  مـن 
مشـکلی نداشـتم. از نشسـت و شـکاف خـوردن زمیـن و شـور 
شـدن آب و خشـک شـدن قنـات و چشـمه و چاه خبـری بود؟
ایـن اسـت سـال 1347 قانـون ملـی شـدن  بحـث اصلـی 
ملـی  قانـون  اینهـا  بـود.  اشـتباه  جنگل  هـا  و  مراتـع  هـا،  آب 
شـدن نبـود. قانـون دولتـی شـدن بـود. مگـر جنگل  هـا قبـل از 
قانـون بـرای چـه کسـی بـود؟ جنگل  هـا دسـت اجنبـی بـوده؟ 
دسـت مـردم بـوده و خیلـی هـم بهتـر از دولت  هـا حفاظـت 
می کردنـد. منابـع طبیعـی دسـت مـردم بـوده خیلـی بهتـر از 
دولت هـا بـدون هزینـه حفاظـت می شـد، آب مگـر دسـت کـه 
بوده ؟ حدود 4-5 هزار سـال مگر آب دسـت امریکا، شـوروی 
و انگلیـس بـوده؟ دسـت مـردم بـوده و خـود مـردم حفاظـت 

می کردنـد.
آبـی  منابـع  حفاظـت  از  زیـادی  داسـتان های  شـاهد  مـن 
بـودم کـه چگونـه خـود نهادهـای اجتماعـی و مـردم و خـوِد 
حفاظـت  دشـت ها  ایـن  از  مفیـد  و  مؤثـر  مالـکان  بـزرگ 
می کردنـد. 8 هـزار سـال شـوخی نیسـت. شـما مثـًا در گنابـاد 
و طبـس و بشـرویه و مناطـق خشـک کویری حیـات اجتماعی 

را داشـته اید. اینهـا نهادهـای اجتماعـی 
و  آب  شـدن  ملـی  قانـون  بـا  مـا  بودنـد. 
در  ارضـی  اصاحـات  قانـون  بـا  بعـد 
سـال 1342 تمام شـان را از بیـن بردیـم. 
را ملـی  نـه جنـگل  و  نـه زمیـن  نـه آب، 
نکردیـم. دولتی کردیـم و بعد هم نابود 

کردیـم.
بـه  ،مـا  آب  شـرکت های  تشـکیل  بـا 
وجـود  بـا  کـه  کردیـم  تصـور  نادرسـتی 
و  خانه هایشـان  برونـد  بایـد  مـردم  مـا 
بنشـینند تـا ما مدیریت کنیـم. اگر مردم 
و  شـدنی  اصـًا  آب  مدیریـت  نباشـند 
دولتـی  هیـچ  مـا،  نـه  نیسـت.  ممکـن 
مـردم  بـدون  بهینـه  را  آب  نمی توانـد. 
بـا  بایـد  آب  مدیریـت  کنـد.  مدیریـت 
چیـزی  آب  باشـد.  مـردم  مؤثـر  حضـور 
نیسـت که دولت بتوانـد آن را به تنهایی 
مدیریـت کنـد. چند هزار سـال مـردم به 
درسـتی و کارآمـد و ارزان و بـدون فسـاد 
آب را مدیریـت  کردنـد و بخوبـی چـرخ 
را  دولت  هـا  چـرخ  و  خودشـان  زندگـی 

هـم بخوبـی چرخاندنـد. وقتـی دولـت بـه تنهایـی مدیریـت 
آب را برعهـده گرفـت نـه چـرخ خودش را توانسـت بچرخاند 

نـه چـرخ مـردم را.
غیـر از کشـاورزان، در آن جلسـه های بررسـی و تدویـن 
سـازگاری بـا کم آبی یـا همان طـرح همیـاران آب دیگر 

چه کسانی مخالف بودند؟
کشـاورزان با برنامه ما برای مدیریت آب بشـدت مخالف 
بودنـد. حرف شـان هـم ایـن بود که شـما خودتان مـا را به این 
روز انداخته ایـد ،حـاال هـم داریـد بـرای مـا نسـخه می پیچیـد. 
االن هـم بـه فکـر حل مشـکل ما نیسـتید. بـی اعتمـادی، نبود 
سـرمایه های اجتماعـی باعـث می شـود کـه شـما نتوانیـد کار 

کنید.
دشـت های  کـه  دشـت   20 در  دشـت،   34 از  امسـال 

و  ایجـاد   اسـتان هـم هسـتند، تشـکل  های کشـاورزی  اصلـی 
تصدی گری هـای مدیریتـی بـه آنهـا واگـذار شـده اسـت. اگـر 
نهادهـای اجتماعـی شـکل نگیرنـد، بیـن جامعـه و حکومـت 
و دولـت یعنـی تـوده مـردم و آن اقلیـت حاکمیـت و طبقـه 
ایـن  داشـت.  خواهـد  وجـود  شـدیدی  تنـش  همیشـه  حاکـم 
هرچـه  و  هسـتند  ضربه گیـر  کـه  اجتماعی انـد  نهادهـای 
و  پایدارتـر  حکومـت  باشـند،  داشـته  پررنگ تـر  نقشـی  آنهـا 
مدیریت هـا  اسـت،  کمتـر  اجتماعـی  و  سیاسـی  تنش هـای 
هرچـه  اسـت.  کمتـر  فسـاد  و  شـفاف تر  ارزان تـر،  کارآمدتـر، 
نهادهـای اجتماعی کمتر باشـند و حکومت نقشـی پررنگ تر 
در مدیریـت داشـته باشـد، بـه همـان نسـبت مدیریـت کشـور 
گران تـر، ناکارآمدتـر و فسـاد بیشـتر شـکل می گیـرد. بنابرایـن 
بیشـترین بحـث را کشـاورزان داشـتند، چـون یـک دیـوار بـی 
اعتمـادی بیـن مـا و آنهـا شـکل گرفتـه بـود. طی 50-60 سـال 

مـا ایـن دیـوار را قطـور کـرده بودیـم.
تصمیماتـی در اتاق هـای در بسـته گرفتـه  و ابـاغ می شـد. 
کشـاورز  اینکـه  بـدون  بشـود،  تعدیـل  بشـود،  کـم  پروانه هـا 
نمی کردیـم.  رعایـت  هـم  خودمـان  بگیـرد.  قـرار  جریـان  در 

خـود شـرکت آب منطقـه ای، آن حرف هایـی را کـه می گفـت 
رعایـت نمی کـرد. بخـش دوم سـازمان جهـاد کشـاورزی بـود 
کـه می گفـت بایـد تـوان تولیـد کشـاورزی و تولیـد دامـی را بـاال 
ببـرم، شـما تولیـد مـن را کـم می کنیـد. من هـم باید پاسـخگو 
باشـم. صنعـت و معـدن بـود کـه می گفـت شـما بـه مـا اجازه  
حفـر چـاه نمی دهیـد، بـه مـا آب نمی دهیـد تـا مـا در اسـتان 

صنایـع فـوالدی و صنایـع ماشین سـازی ایجـاد کنیـم.
ایـن جلسـه ها، دانشـگاهیان بودنـد.  از همـه منتقدتـر در 
می گفتنـد اصـًا شـما حـرف مـا را نمی فهمیـد، مـدل توسـعه 
توسـعه  و  نمی کنیـد  پیـدا  توسـعه  شـما  اسـت.  اشـتباه  شـما 
صـرف  را  ملـی  سـرمایه های  شـما  نمی کنیـد،  ایجـاد  هـم  را 
توسـعه ناپایدار و ناهمخوان با محیط زیسـت و ظرفیت های 
را هزینـه می کنیـد،  پـول مـردم  طبیعـی دشـت ها می کنیـد. 

من شاهد داستان های زیادی از حفاظت 
منابع آبی بودم که چگونه خود نهادهای 

اجتماعی و مردم و خوِد بزرگ مالکان مؤثر 
و مفید از این دشت ها حفاظت می کردند. ۸ 
هزار سال شوخی نیست. شما مثاًل در گناباد 

و طبس و بشرویه و مناطق خشک کویری 
حیات اجتماعی را داشته اید. اینها نهادهای 
اجتماعی بودند. ما با قانون ملی شدن آب و 

بعد با قانون اصالحات ارضی در سال 1342 
تمام شان را از بین بردیم. نه آب، نه زمین و 
نه جنگل را ملی نکردیم. دولتی کردیم و بعد 

هم نابود کردیم
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تـاش می کنیـد، زحمـت می کشـید ولـی تخریـب می کنیـد. 
چیـزی کـه دسـترنج کار شماسـت، توسـعه نیسـت؛ تخریـب 
اسـت. مـورد دیگر نهادهـای اجتماعی، می گفتند شـما دارید 
زیسـت  محیـط  بودنـد.  مدعـی  هـم  آنهـا  می کنیـد؟  چـکار 
می گفـت ایـن باهـا را شـما سـر دشـت های مـا آوردیـد. شـما 
باعـث شـدید کـه گونه هـای گیاهـی و حیوانـی در دشـت های 
ممنـوع و بحرانـی از بیـن برونـد. بنابرایـن ابتـدا کـه جلسـات 
را تشـکیل دادیـم، فرهیختـگان اجتماعـی هـم بشـدت گایـه 
داشـتند و تمام جلسـات پر از تنش بود. به عنوان مدیرعامل 
آب منطقـه ای، مـدام از آنهـا عذرخواهـی می کـردم کـه همـه 
ایـن اتهام هـا را می پذیـرم. تقاضایـم ایـن بـود کـه بتوانیم این 

سـوء تفاهم هـا و مشـکات را  بـا گفـت  و گـو حـل کنیـم.
کـه  قولـی  اولیـن  و  دادیـم  آنهـا  بـه  قول هایـی  بعضـاً  مـا 
دادیـم ایـن بـود کـه آب منطقـه ای تمام اطاعاتش را منتشـر 
خواهـد کـرد. چـون بـاور دارم کـه دانسـتن حـق مـردم اسـت. 

اطاعـات محرمانـه در حـوزه آب خیلـی کـم اسـت.
متوجـه  را  چیـزی  مـردم  می خواهیـم  وقتـی  مدیرهـا  مـا 
یـا خیلـی محرمانـه  اطاعـات محرمانـه  نشـوند، می گوییـم 
کاری   چنیـن  اجـازه  مـا  بـه  قانـون  کـه  درصورتـی  اسـت، 
نمی دهـد. اسـناد محرمانه و اسـناد طبقه بندی تعریف شـده 
اسـت. مـن ِمدیـر حـق نـدارم چیـزی را کـه بـه بـاور نادرسـت 
مـن نبایـد مـردم از آن مطلـع شـوند ، محرمانـه اعـام کنـم.

را  اطاعات مـان  اول  مرحلـه  در  مقررشـد  کار  ایـن  بـرای 
الکترونیکی تریـن  مـا  ضمنـاً  کنیـم.  بارگـذاری  سـایت  روی 
تعریـف  را  فرایندهـا  هسـتیم.  کشـور  منطقـه ای  آب  شـرکت 
اختیـار  در  را  اطاعـات  کردیـم.  فعـال  را  سـایت هایمان  و 
دانشـگاهیان، کشـاورزان، صنعتگـران و فعـاالن و دلسـوزان 
فرهیختـه اجتماعـی گذاشـتیم. مرحلـه بعـد رعایـت حرمت 
مـردم، انصـاف، عدالـت، اخـاق مـداری و قانون مـداری بود 
،چـون بـا نردبـان نادرسـتی و دروغ و ناپاکـی و زیـر پـا گذاشـتن 
بـاغ سـعادت  بـه  بـه مـردم نمی شـود  بـی حرمتـی  و  قانـون 
رسـید، بسـیاری ایـن مسـیرها را رفتنـد امـا به جایی نرسـیدند. 
بـه هیـچ عنـوان در  کـه آب منطقـه ای  بـود  ایـن  نکتـه سـوم 

نکنـد. فروشـی  آب  دشـت ها 
تـا  کشـید  طـول  سـال  سـه  تـا  نیـم  و  سـال  دو  رونـد  ایـن 
اگـر  اینکـه  اول  کنیـم.  اجرایـی  را  آن  توانسـتیم  نهایـت  در 
خشکسـالی هـم نشـود و مـا همـان 221 میلیمتر بـارش را هم 
داشـته باشـیم، چـون توسـعه مان ناپایـدار اسـت، مـا در آینده 
بـه سـمت  ناکجاآبـادی می  رویـم کـه بـه سـرزمینی بـی آب و 
علـف خواهیـم رسـید و بایـد ایـن بحـران را  مدیریـت کنیـم. 
تهدیـد دوم ایـن بـود کـه گـرم شـدن و تغییـر آب و هـوا باعـث 
شـده اسـت کـه از یـک سـو رونـد بارش هـا در اسـتان کاهنـده 
در  آیـد.  وجـود  بـه  تغییـرات  برخـی  دیگـر  سـوی  از  و  باشـد 
اسـتان مـا بـارش بـرف بسـیار کـم شـده و مشـخصات بـارش 
نیـز بسـیار متفـاوت از گذشـته شـده اسـت. بارش هـا رگبـاری و 
سـیل آسـا اسـت، پس ایـن دو تهدید وجـود دارد. ضمن آنکه 
نیازمنـد آینـده پژوهـی در ایـن زمینـه هسـتیم. لـذا مجمـوع 
جـز  نداریـم  راهـی  هیـچ  کـه  اسـت  امـر  ایـن  گویـای  شـرایط 
اینکـه توسـعه  را بـر مبنـای سـازگاری بـا کـم آبـی یـا همیـاران 
اخاقـی،  مسـائل  بایـد  آب  همیـاران  آن  کـه  کنیـم   بنـا  آب 
انصـاف، عدالـت، شـفافیت، پاسـخگویی را سـرلوحه کار خود 
قراردهنـد. بـه عبارتـی بـا این مدیریت مشـارکتی کـه برمبنای 

گفت وگـو اسـت، می تـوان بـا قانـون مداری به سـمت توسـعه  
پایـدار حرکـت کـرد.

بـا  و  خـود  فربـه  و  حجیـم  بدنـه  کوچک سـازی  بـا  دولـت 
مشـارکت دادن مـردم در مدیریت هـا بایـد توسـعه پایـدار را 
در دسـتور کار قراردهـد. توسـعه ناپایـدار را می تـوان بـا کمـک 
نیـروی انتظامـی و قـوه قضائیه مدیریت کـرد، به عنوان مثال 
اگـر دولـت می خواهد سـدی بسـازد کـه مردم راضی نیسـتند، 
یـک عـده  را می توانـد بازداشـت و عـده ای را تحـت تعقیـب 
قـرار دهـد و سـد را سـاخت ولـی توسـعه پایـدار را نمی توانیـد 
بـا ایـن روش و مـدل انجـام دهیـم. لـذا اگـر اعتقـاد به توسـعه 
پایـدار داریـم بایـد مردم نیـز در مدیریت ها حضـوری فعال و 

مؤثر داشـته باشـند.
بسـتر  در  رضـوی  خراسـان  اسـتان  در  آب  سـند همیـاران 
قانـون  اخـاق،  بـا شـفافیت، صداقـت،  مدیریـت مشـارکتی 
و  تهیـه  مـردم  مؤثـر  حضـور  بـا  عدالـت  انصـاف،  مـداری، 
تصویـب شـد. ایـن طـرح دو گام دارد؛ در گام نخسـت تا سـال 
1405 بایـد کسـری مخـزن دشـت ها را کـه در درازمـدت یـک 
میلیـارد و 200 میلیـون مترمکعـب در سـال بـوده  صفـر شـود 
و در گام دوم تـا سـال 1420 بایـد برداشـت آب در اسـتان بـه 

حجـم آب قابـل تنظیـم برسـد.
 بسـیار خـب. امـا در درازمـدت چـه بایـد کـرد؟ شـاید با 
ایـن هماهنگی هـا بتـوان نوعـی همدلـی ایجـاد کـرد تا 
مشـارکت در مراقبـت از منابـع آب بیشـتر شـود امـا مشـکل در 
طوالنی مـدت چگونـه بایـد حـل شـود. بـه هـر حـال جمعیـت 

مشهد و خراسان رضوی همچنان در حال رشد است.
تا سال 1405، طی 5 سال و در گام بعدی تا سال 1420 ما 
بایـد حجـم برداشـت آب مـان به 75 درصـد آب تجدیدپذیر 
برسـد. یعنـی اگـر در سـال صد لیتـر آب از بارش داریـم اجازه 
داریـم 75 درصـد آن را برداریـم نـه صددرصـدش را کـه در 

سـال های خشـکی مثل امسـال آبی برای برداشـتن باشـد.
توسـعه  کشـورهای  اسـت.  درصـد   40 جهانـی  میانگیـن 
برنامه ریـزی  تجدیدپذیـر  آب  درصـد   40 مبنـای  بـر  یافتـه 
آب  درصـد   40 داریـم  حـق  مـا  می گوینـد  یعنـی  می کننـد. 
تجدیدپذیـر را به صـورت پایـدار همیشـه برداشـت کنیـم. نـه 
اینکـه آن 60 درصـد دیگـر را برداشـت نمی کننـد چـرا، ولـی 
آن 60 درصـد برداشـت های موقتشـان اسـت. پـدران مـا هـم 
ایـن کار را می کردنـد. در جنوب اسـتان خراسـان چون منطقه 
بـه خوبـی دیـده مـی  ایـن فکـر و روش  بـوده اسـت  خشـکی 
 شـود، ما در جنوب خراسـان می بینیم که کشـاورز، روسـتاییان 
آب  شهرهایشـان  و  روسـتا ها  توسـعه  مـا  شهرنشـینان  یـا  مـا 

محـور بـوده اسـت.
شـکل و ظاهـر روسـتا یـا شـهر از منابـع آبـی تبعیـت کـرده 
اسـت. بزرگ مالکان سـر آب بودند. مشـهد هم این حالت را 
داشـته اسـت، االن شـما در مشـهد یک میدانی دارید به قول 
مشـهدی ها به نام سـرآب نزدیک میدان شـهدای سـابق. این 
سـراب چـه بـوده اسـت؟ در گذشـته مظهـر پنـج رشـته قنـات 
بـوده اسـت. سـر آب بـوده کـه بـه مـرور سـرآب شـده اسـت. در 
سـر آب چه کسـانی سـاکن بودند؟ متمکنین و بزرگ مالکان 
ملـک  آقـای  حسـین  حـاج  مرحـوم  آنهـا  از  یکـی  قدیمـی. 
معـروف بـوده اسـت، اینهـا در سـرآب بودنـد، هرچـه شـما از 
سـر آب فاصلـه می گرفتیـد افـراد بـا تمکـن مالـی ضعیف تـر 
بـه لحـاظ اقتصـادی بودنـد. آب حتـی ظاهرشـهر یـا روسـتا، 
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هـم  را  کشـت  نـوع  و  زیرکشـت  مسـاحت  جمعیـت،  تعـداد 
تعریف می کرده اسـت. این مباحث را براسـاس مسـتندات و 
مطالعـات عنـوان می کنم. در هیچ شـهر یا روسـتای قدیمی، 
مسـاحت زیرکشـت بـاغ بیشـتر از 15 درصـد نبوده اسـت. این 
15 درصـد بیشـتر از آن عـددی اسـت کـه کشـورهای پیشـرفته 
بـر مبنـای  و  پـدران مـا خردمندانـه  امـروزه بحـث می کننـد. 
تجربیـات چنـد هـزار سـاله برنامه ریـزی و بـه آن عمـل مـی  
کردنـد. آنهـا آب شـرب و آب دامشـان را درنظـر می گرفتنـد، 
تعـداد دام و نـوع دامشـان، دام سـنگین یا سـبک متناسـب با 
آب روسـتا یـا شـهر بـوده اسـت. روسـتاهای کـم آب، گله هـای 
گله  هـای  بـزرگ،  روسـتاهای  آن،  عکـس  و  نداشـتند  بـزرگ 
درصـد   15 از  هایشـان  بـاغ  مسـاحت  چـرا  داشـتند.  بزرگـی 
اسـت؟  نمی شـده  بیشـتر  کشـاورزی  زمین هـای  مسـاحت 
ببینیـد اینهـا خشکسـالی های شـدیدی را پشـت سـر گذاشـته 
بودند و به تجربه دریافتند که  اگر مسـاحت باغ ها زیاد باشـد 
از بیـن خواهنـد  در خشکسـالی ها آسـیب می بیننـد و باغ هـا 
زمین هـای  درصـد   75 حـدود  مسـاحت  ایـن رو  از  رفـت. 
کشـاورزی را بـه کشـت گنـدم و جـو و ارزن بـرای آذوقه شـان و 
تولیـد علوفـه بـرای دامشـان اختصـاص می دادنـد و اگـر آب 

مـازادی داشـتند بـا آن بـاغ درسـت می کردنـد.
 یکـی از نواقـص برنامه ریـزی و مدیریـت در کشـور مـا 
درس آموخته هـای  و  تجربه هـا  کـه  اسـت  ایـن 
برخاسـته از دل حـوادث و رویدادهـای تاریخـی را مـد نظـر قـرار 
مردمـی  تجربـه  از  مدیـران  شـنیده ایم  کمتـر  اسـت.  نـداده 

و  مدیـران  تجربه هـای  حتـی  باشـند.  کـرده  اسـتفاده 
درس آموخته هـای آنهـا هـم تجمیـع و بازخوانـی نمی شـود تـا 
باغ هـا  درصـد   15 کشـت  همیـن  نکننـد.  شـروع  اول  از  دوبـاره 
درسـت  برنامه ریـزی  بـرای  مبنایـی  بـه  می توانسـت  حتمـاً 

تبدیل شود.
از  یکـی  در  دارم.  بسـیارتلخی  خاطـرات  بـاره  ایـن  در 
روسـتاهای زادگاهم، شـهر کاخک در جنوب اسـتان خراسـان 
می کاشـت.  گیـاس  نهـال  چنـد  داشـت  کشـاورزی  رضـوی، 
خبـر بـه بـزرگ منطقـه دادنـد. او اجـازه نـداد. آن زمـان مـن 
نمی گذاریـد  شـما  چـرا  کـه  کـردم  سـؤال  بـودم.  سـاله  پنـج 
کشـاورز در زمیـن خـودش چنـد نهـال گیـاس بـکارد؟ گفـت 
گیـاس خیلـی آب می بـرد. نهال هـا درخـت می شـوند و در 
خشکسـالی ها کـه آب خیلـی کـم می شـود آبـی بـرای آبیـاری 
درخت هـای پـر آب طلـب گیـاس نیسـت و از طرفـی نبایـد 
بایـد  خشکسـالی ها  در  ایـن رو  از  شـود.  خشـک  هـم  درختـی 
اول زمین هـای گنـدم، جـو و ارزن، کـه کشـت اغلـب شـان بـود 
و محصـول دیگـری به نـام گاورس، کـه از ارزن ارزان تـر و پـر 
نانـی  بـرای آبیـاری اسـتفاده مـی شـد ولـی  بـود  محصول تـر 
کـه بـا آن پختـه می شـد خوشـمزه نبـود و خیلـی زود سـفت و 
سـخت می شـد و آن را خـرده مالـکان می کاشـتند تـا آبیـاری 
شـوند و مـردم در آن سـال های سـخت نانـی بـرای خـوردن 
داشـته باشـند. اینهـا برآمـده از یـک تمـدن چنـد هزارسـاله به 
نام تمدن کاریزی، بود. مردم باور داشـتند که باید با کم آبی 
و خشکسـالی های شـدید بسـازند و بر این مبنا زندگی شـان را 
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بنـا کـرده بودنـد. واال پـدران مـا هـم می دانسـتند کـه گیـاس، 
و  اسـت  زردآلـو خیلـی خوشـمزه  و  انـار  انگـور،  سـیب، هلـو، 
نمی کاشـتند  را  آنهـا  چـرا  می بردنـد.  لـذت  آن  خـوردن  از 
در  می دانسـتند  آنهـا  چـون  می کاشـتند؟  کـم  خیلـی  یـا 
مـی رود  بیـن  از  باغ هـا  و  می بیننـد  آسـیب  خشکسـالی ها 
اجـازه نمی دادنـد، حتـی  بزرگانشـان  بنابرایـن نمی کاشـتند. 
خودشـان هـم نداشـتند، مـن خـودم شـاهد بـودم. از بعـد از 
انقـاب ایـن نسـبت ها و پرهیـز از ایجـاد باغ های پـرآب طلب 

را بـه هـم زدیـم و االن هـم کـه اصـًا رعایـت نمی کنیـم.
 در اسـتان چنـد سـالی اسـت کـه نسـبت باغ هـا بـه زراعـت 
اسـت. در  یـک تهدیـد جـدی  ایـن  بشـدت اضافـه می شـود. 
خشکسـالی های آن دوره کشـاورز مسـاحت زمین های زراعی 
اش را کـم می کـرد ولـی زمانـی کـه زمین هایـش بیشـتر بـاغ 
بیـن  از  باغ هـا  می شـود  کـم  آب  کـه  خشکسـالی ها  در  باشـد 
اگـر آب  مـی رود و خشـک می شـود. درخـت پسـته 10 سـاله 
بـا  کشـاورزی  حـوزه  در  ایـن رو  از  می شـود.  خشـک  نخـورد 

بیشـتر  مـا  آسـیب پذیری  شـدت  باغ هـا  مسـاحت  افزایـش 
اراضـی یـک روسـتا صـد  اگـر مسـاحت  می شـود. در گذشـته 
بـاغ تشـکیل مـی داد و  را  از 15 درصـد آن  بـود کمتـر  هکتـار 
بیـش از 85 درصـد مسـاحت زمین هـا زراعـت یکسـاله بـود. 
االن ایـن شـرایط بهـم خـورده و سـال بـه سـال هـم بـا افزایش 
دامنـه  و  باغ هـا  مسـاحت  سـردرختی  فرآورده هـای  قیمـت 

می شـود. بیشـتر  خشکسـالی ها  در  مـا  آسـیب پذیری 
 در ایـن حـوزه کشـاورزی رهاسـت. قصـه پـر غصـه سـیب 
زمینـی  سـیب  آنقـدر  سـال  یـک  بنگریـد.  را  پیـاز  و  زمینـی 
کسـی  چـون  و  می شـود  بیشـتر  بـازار  نیـاز  از  کـه  می کارنـد 
مـازاد محصـول را نمی خـرد، سـیب زمینـی کاران ورشکسـت 
می شـوند. از طرفـی پیـاز کمتـر می کارنـد و قیمـت پیـاز گـران 
می شـود. سـال بعـد دقیقـاً عکـس آن اتفـاق می افتد. امسـال 
را  آن  کـه  را،  زعفرانشـان  محصـول  کـه  بودنـد  کشـاورزانی 
صرفـه  چـون  بودنـد،  رسـانده  به ثمـر  دل  خـون  هـزاران  بـا 
اقتصـادی نداشـت، برداشـت نکردنـد و آن را بـه دام دادنـد. 
تصویرهایـی از منطقـه حوضـه دریاچـه ارومیه پخش شـد که 
سـیب های بـزرگ و آبـدار و خوشـمزه کشـاورزان در حجـم و 
تـن بـاال بـه فـروش نرفتـه و می پوسـید. کوه هایـی از سـیب کـه 

ریختـه بودنـد و خریـداری نداشـت و از بیـن رفـت.
بـاغ  و  کردیـم  خشـک  را  ارومیـه  دریاچـه  و  زدیـم  چـاه 
سـیب ایجـاد کردیـم. حـاال می خواهیـم بفروشـیم می بینیـم 
وسـط  ایـن  دولـت  نقـش  نـدارد.  وجـود  خریـداری  و  بـازاری 
چیسـت و چـه کار بایـد انجـام دهـد؟ همیـن کاری کـه مـا در 
بخـش آب کردیـم دولـت بایـد انجـام بدهـد. دولت بایـد نیاز 

سـیب درختـی و زمینـی و پیـاز و زعفـران و دیگـر فرآورده های 
بـرای  جهانـی  بـازار  کشـش  و  مشـخص  را  کشـور  کشـاورزی 
ایـن  بـر  ترتیـب   کند.بدیـن  تعییـن  درسـتی  بـه  را  صـادرات 
مبنـا و بـر پایـه مزیت هـای نسـبی هـر اسـتان و پـس از توافـق 
کشـاورزان مسـاحت زیرکشـت هـر محصولـی را در هـر اسـتان 
مشـخص کنـد و کشـاورزان را قانـع کنـد کـه شـما بـاغ سـیب 
یـا دیگـر فرآورده هـای کشـاورزی را نکاریـد چـون بـازار کشـش 
از یـک سـال زحمـت و مشـقت  نـدارد و محصول تـان پـس 
بـاد  و مصـرف حجـم زیـادی آب و سـرمایه روی دسـت تان 
خواهـد کـرد. آقـای کشـاورز شـما زعفـران نکاریـد. اگـر یادتـان 
باشـد یـک زمانـی کاشـت زعفـران بـه مازنـدران و گیـان هـم 
رسـید. هیـچ کـس فکـر نکـرد کـه ایـن زعفـران یـک محصولی 
بسـیار پرزحمـت اسـت وبرداشـت و پـر کردن و خشـک کردن 
آن کار سـختی اسـت. از این رو مختص مناطق خشک و نیمه 
خشـک جنـوب خراسـان اسـت. کاشـت زعفـران در شـمال و 
غرب ایران هم تشـویق شـد و خبر کاشـت و برداشـت زعفران 
پخـش  تـاب  و  آب  بـا  صداوسـیما  را 
زعفـران  می شـود؟  چـه  حـاال  کردنـد. 
بـه جنـوب  دوبـاره کـم کـم برمی گـردد 
جنوبـی.  خراسـان  و  رضـوی  خراسـان 
بـه  مدیریـت  شـدید  ضعـف  ایـن  دود 

مـی رود. عزیزمـان  کشـاورزان  چشـم 
اسـم  بـه  بزرگـی  وزارتخانـه  مـا   
جهادکشـاورزی داریم کـه مراکز 
تحقیقاتـی متعددی هـم دارد امـا وزارت 
جهاد کشـاورزی و کشـاورزان رابطه شـان 
اینگونه نیسـت کـه کمکی به هـم بکنند. 
کشـاورزی  جهـاد  وزارت  کم آبـی  بـا  سـازگاری  بحـث  در  بویـژه 
هیـچ اقـدام مؤثری انجام نـداده و راهبـردی به کشـاورزان ارائه 

نداده است.
وقتـی  دارد.  وجـود  مشـکات  و  مسـائل  ایـن  متأسـفانه 
وزارت صمـت در یـک دشـت خشـک و بحرانـی یـا در یـک 
دشـت بسـیار مسـاعد بـرای کشـاورزی بی توجـه بـه وضعیـت 
آب و خـاک آن کارخانـه فوالد می زند همانقدر اشـتباه اسـت 
کـه وزارت کشـاورزی کاری بـرای مدیریـت زراعـت و باغـداری 
انجـام نمی دهـد. یـا دسـت کم عملکـردش در تهیـه و اجرای 
الگـوی کشـت و تنظیـم بـازار موفـق نبـوده اسـت. چنـد سـال 
چـرا  کنیـم؟  تعریـف  کشـت  الگـوی  می خواهیـم  کـه  اسـت 
موفـق نیسـتیم؟ معتقـدم کـه هـم مجلـس اشـتباه می کنـد و 
هـم دولـت چـون الگـوی کشـت را دولـت نبایـد تعریـف کنـد، 
بلکـه الگـوی کشـت را مـردم بـر مبنـای قیمـت فرآورده هـای 
کشـاورزی تعییـن می کننـد. دولـت بایـد بـا کمـک کشـاورزان 
بیشـترین  کـه  مـی کارد  چیـزی  کشـاورز  کنـد.  سیاسـتگذاری 
درآمـد را داشـته باشـد. دولـت باید بـا سیاسـتگذاری و تعیین 
مالیـات و قیمـت فـروش نهاده هـای کشـاورزی کمـک کنـد تـا 
کشـاورز چیـزی کـه او تعییـن می کنـد، آن هم پس از مشـورت 

بـا کشـاورزان، را بـکارد.
 در واقع بازار تعریف می کند

بلـه بـازار و کشـش محصـول می گویـد کـه چـه چیـزی 
بکاریـد. دولـت بایـد بیاید و بگوید که توان و کشـش بازار برای 
سـیب زمینـی ایـن مقـدار اسـت، بعـد بگوید کـدام اسـتان ها و 
چـه مقـدار از زمیـن را بـه زیرکشـت ببرنـد و آن را بیـن کشـور 

وقتی وزارت صنعت در یک دشت خشک کارخانه 
فوالد می زند همانقدر اشتباه است که وزارت 

کشاورزی اجازه می دهد، البته اجازه که نه، 
نمی تواند الگوی کشت مناسبی تعریف کند

سازگاری با کم آبی؛ خرد تاریخی -اقلیمی برای بقا و ارتقا تابستان 1501400



توزیـع کنـد و بـا اعتمـاد و سـرمایه اجتماعـی بـا نشسـتی کـه با 
کشـاورزان دارد آنهـا را قانـع شـان کنـد. چنیـن برنامـه ای در 

کشـور وجود نـدارد.
درهمیـن خراسـان طـی سـال های گمـان کنـم 63 و 64 در 
دو تـا از دشـت ها نیروهـای مسـلح بـا حکـم قضایـی آمدنـد و 
مسـاحتی از زمین هـای جالیـز، خربـزه و هندوانـه را تخریـب 
کردنـد تـا کشـاورزان بـه جـای خربـزه و هندوانـه، گنـدم و جـو 
بکارنـد. کاشـت خربـزه و هندوانه سـود بیشـتری برای کشـاورز 
بایـد  نیسـت.  موفـق  طرح هـا  ایـن  جـو.  و  گنـدم  تـا  داشـت 
کشـاورز قانـع شـود. این شـیوه ها اصًا جـواب نمی دهد. وقتی 
دولـت نمی توانـد اقتصـاد کشـور را بـه درسـتی مدیریـت کنـد 

زیـان و تاوانـش را کـه کشـاورز نبایـد بدهـد.
بگذاریـد همـان سـؤال قبل تـر را دوبـاره مطـرح و مـرور 
کنیـم. مـا یـک وزار تخانـه ای را به نـام جهـاد کشـاورزی 
درسـت کردیـم و کلـی انـرژی و بودجـه بـرای مرکـز تحقیقـات 
کشـاورزی مصرف می شـود. یک نمونه اش در شـمال سیستان 

نزدیـک  از  کـه   اسـت  بلوچسـتان  و 
دیـده ام. اطـراف چـاه نیمـه  چهـارم یـک 
مرکـز تحقیقـات کشـاورزی بسـیار بزرگـی 
گلخانه هـای  هـم  آنجـا  در  بـود.  فعـال 
شـیوه  روی  هـم  و  بـود  خوبـی  بسـیار 
کاشـت و نـوع محصـوالت سـازگار بـا کم 
کـه  آنجـا  از  امـا  می کردنـد.  کار  آبـی 
مـردم  دیدیـم  مـی  بیـرون   می آمدیـد 
و  بی آبـی  از  عمـاًل  کشـاورزان  و  عـادی 
ناتوانـی در مدیریـت شـیوه کشـت خـود 
پلـی  هیـچ  گویـی  بودنـد.  شـده  بیچـاره 
میـان ایـن دو نبـود. اصـاًل نتوانسـته ایـن 

حـل  می شـود  چطـوری  را  قضیـه  ایـن  کنـد،  منتقـل  را  دانـش 
کرد؟

همین طرح همیاران که در حوضه آب انجام شـده اسـت 
یـک برنامـه مدونـی اسـت کـه مدیریـت آب، تصمیم سـازی، 
تصمیم گیـری و اجـرا و بهره بـرداری بـر مبنـای خـرد جمعـی 
و پیـروی از تصمیمـات گرفتـه شـده در شـورای راهبـری طـرح 
تصمیـم  تنهایـی  بـه   آب  مدیرعامـل  و  اسـت  آب  همیـاران 
نمی گیـرد کـه منجـر بـه فسـاد شـود. تصویـری کـه بسـیاری از 
مدیـران از کشـاورز دارنـد بـا واقعیـت موجـود بسـیار متفـاوت 
وزارت  کـه  انیمیشـن هایی  دارد.  زیـادی  فاصلـه  و  اسـت 
نیـرو چنـد سـال پیـش تولیـد می کـرد و از سـیمای جمهـوری 
چهـره  بـا  سـیما  در  را  کشـاورز  می شـد،  پخـش  اسـامی 
پیرمـردی گوژپشـت و بی سـواد ولـی بسـیار مهربـان و حـرف 
شـنو نشـان می دادند. آن کشـاورز سـال ها پیش مرده اسـت و 
از او یا خبری نیسـت یا این که  تعدادشـان بسـیار کم هسـتند. 
کشـاورزانی در اسـتان داریـم کـه دکتـرای کشـاورزی، اقتصـاد، 
و... دارنـد. مـن فـوق لیسـانس  آبیـاری، کامپیوتـر، مکانیـک 

مدیریـت دارم ولـی او دکتـرای مدیریـت دارد.
در کشـاورزی مـا از ایـن انسـان های توانمنـد، دلسـوخته و 
دلسـوز و کاردان و مدیـر فـراوان داریـم. هرچنـد کـه کشـاورزان 
قدیمـی مـدرک تحصیلـی نداشـتند امـا تجربـه و مهـارت و 
پختگـی و توانمنـدی زیادی داشـتند. نباید مردم را دسـت کم 
به عنـوان  مـا  و  اسـت  مـردم  بـرای  مملکـت  ایـن  بگیریـم. 
و  پـاک  خدمتگـزاری  جـز  شـأنی  و  هسـتیم  مـردم  فرزنـدان 

درسـت و بی منـت بـه آنهـا نداریـم..
و  مشـارکتی  مدیریـت  کار  برمبنـای  همیـاران  طـرح 
مدیریـت  کـه  شـده  تعریـف  اینگونـه  و  اسـت  هم افزایـی 
و  اصـاح  اجـرا،  تصمیم گیـری،  سـازی،  »تصمیـم  آب 
از  پیـروی  و  جمعـی  خـرد  براسـاس  بایـد  بهره بـرداری« 
تصمیمـات مشـترک باشـد. بـرای ایـن کار سـاختاری تدویـن 
و تصویـب شـده اسـت. تـا بتـوان فراینـد مدیریت مشـارکتی و 
تصمیم سـازی و تصمیـم گیـری، اجرا، اصـاح و بهره برداری 
و  دولت هـا  جابه جایی هـای  بـه  بی توجـه  کنیـم.  نهادینـه  را 
آمـد و شـد مدیـران بـا باورها و سـبک های گوناگـون مدیریتی. 
اگـر سـند همیـاران آب بـا تکیـه بـر مدیریت های دولتی بسـته 
بهـم  چیـز  همـه  می توانسـت  مدیـر  یـک  رفتـن  بـا  می شـد 
بریـزد و روز نـو و روزی نـو می شـد. هرچـه مـردم و تشـکل های 
مردمی در مدیریت آب سـهم و نقش بیشـتری داشته باشند 
دسـتاوردها بیشـتر و کار و فرایندهـا پایدارتـر و موفق تر خواهد 
آقـای  دولت هـای  بیـن  عملـی  و  نظـری  اختاف هـای  بـود. 

خاتمـی بـا آقـای دکتـر احمدی نـژاد را در نظـر بگیریـد. ایـن 
ایـران نیسـت. در جهـان هـم رخ می دهـد.  مسـأله فقـط در 
اگـر  اوبامـا آقـای ترامـپ آمـد.  از آقـای  امریـکا هـم پـس  در 
در مدیریـت مـردم باشـند و حضورشـان مؤثـر باشـد، یعنـی 
مدیـران دولتـی بگذارنـد کـه باشـند و مؤثـر هـم باشـند، چـون 
مـردم اصلنـد و همیشـه هسـتند و تـوده مـردم معمـواًل کمتـر 
اشـتباه می کننـد، از ایـن رو بـا آمـد و شـد دولت هـا و چرخـش 
قـدرت برنامه ها و فرایندها کمتر دسـتخوش تغییر می شـود.
طبق این سـاختار شـفافیت و پاسـخگویی، یکپارچه سـازی 
اطاعـات از سـند، سـازگاری، دسترسـی برابـر تمـام اعضـا بـا 
آن و پاسـخگو بـودن بـه مـردم، به عنـوان یـک اصـل در شـیوه 
آن  در  نظـارت  و  پایـش  همچنیـن  اسـت.  شـده  دیـده  اجـرا 
تدویـن شـده کـه بایـد دانشـگاه فردوسـی مشـهد و دانشـگاه 
آزاد و مرکـز تحقیقـات و کشـاورزان و نهادهـای مدنـی قانونی 
را به عنـوان دسـتگاه نظـارت انتخـاب کنیـم که نظـارت کنند و 
عملکردهـای دسـتگاه های دولتـی را کنتـرل و راسـتی آزمایـی 

. کنند
میدانـی  و  دفتـری  کنتـرل  مسـئولیت  بعـد،  مرحلـه  در 
گزارش هـای سـه ماهـه بـه دانشـگاه فردوسـی محـول شـد و 
شـرکت آب منطقـه ای، جهـاد کشـاورزی، شـرکت های آب و 
فاضـاب شـهری اسـتان و مشـهد، صمعـت، محیط زیسـت، 
را  عملکردشـان  بایـد  یکبـار  مـاه  سـه  هـر  طبیعـی  منابـع 
گـزارش  فردوسـی  دانشـگاه  بـه  سـازگاری  سـند  اجـرای  در 
بـا کمـک تشـکل های کشـاورزان  بدهنـد. دانشـگاه فردوسـی 

 اگر نهادهای اجتماعی شکل نگیرند، بین جامعه 
و حکومت و دولت یعنی توده مردم و آن اقلیت 

حاکمیت و طبقه حاکم همیشه تنش شدیدی 
ایجاد خواهد شد. این نهادهای اجتماعی اند که 

ضربه گیر هستند
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می کنـد.  کنتـرل  را  داده هـا  ایـن  مدنـی  جمعیت هـای  و 
گزارش هـا بـه دقـت خوانده می شـود و با بازدیدهـای میدانی 
هـم  کاسـتی ها  و  کـم  و  کمبودهـا  و  می شـود  آزمایـی  راسـتی 

می گـردد. گـزارش 
و  شـده  تدویـن  هـم  تعهـدات  برخـی  طـرح،  ایـن  در 
امضـا کننـدگان طـرح همیـاران بـا بکارگیـری اصـول اخـاق، 
پاسـخگویی  و  عدالـت  انصـاف،  شـفافیت،  قانونمـداری، 
بـرای رسـیدن بـه پایـداری منابـع آب و بهـره وری جامعـه از 
آن، سـند همیـاران سـازگاری بـا کـم آبـی را بایـد بـدون کـم  و 
اسـتان  آب  همیـاران  راهبـری  شـورای  و  کننـد  اجـرا  کاسـت 
کـه کار آن سیاسـتگذاری و نظـارت اسـت نیـز تعریـف شـده 
رئیـس  اول  رئیـس  نایـب  اسـتاندار،  آن  رئیـس  کـه  اسـت 
دوم  رئیـس  نایـب  دو  نفـر  دو  هـر  کـه  فردوسـی،  دانشـگاه 
دارنـد. نماینـدگان کنشـگران هسـتند کـه نخبگان، کنشـگران، 
و  کشـاورزی  مختلـف  بخش هـای  از  موفـق  کارآفرینـان 
اقتصادی، یک دبیر خانه دائم مسـتقر در دانشـگاه فردوسـی 
مشـهد دارد که زیر نظر این دبیرخانه دائم، چهار کمیسـیون 
می توانیـم  مـا  بسـازیم،  را  فرهنـگ  نمی توانیـم  مـا  اسـت. 
فرهنـگ را بهبـود بدهیم. اگـر دولت ها می توانسـتند فرهنگ 
را بسازند االن در اروپا تفکرات هیتلر و استالین و موسیولینی 
و در چیـن تفکـر مائـو حاکـم بـود. هیـچ کـدام از ایـن بنـدگان 
بـد و جنایـت کار خـدا، خیلـی هـم زحمـت کشـیدند و جنایت 
کردنـد ولـی نتوانسـتند فرهنـگ مـردم را میـان مـدت به نفـع 
خودشـان تغییـر بدهنـد. پیـش از خودشـان تفکرشـان مـرد. 
کمیسـیون  چهـار  اسـتان  در  آب  همیـاران  راهبـری  شـورای 
منابـع و مصـارف آب، حقوقـی و اجتماعـی، اقتصادی و علم 

دارد. فنـاوری  و 
هـر کمیسـیونی چنـد کمیتـه دارد کـه کمیته هـا هـر 15 روز 
راهبـری  شـورای  و  بـار  یـک  مـاه  هـر  کمیسـیون ها  بـار،  یـک 
هـر 3 مـاه یک بـار جلسـه دارنـد و در مـورد آب و مدیریـت 
آن تصمیـم می گیرنـد. جامعـه یـک موجـود زنـده اسـت کـه 
طـرح  می کنـد.  تغییـر  آن  فرصت هـای  و  نیازهـا  روز بـه روز 
بـا  متناسـب  بایـد  بخشـی  بیـن  نـگاه  بـا  هـم  آب  همیـاران 
جامعـه و تغییـرات آب و هوایـی و دانـش و تکنولـوژی بـه روز 

باشـد.
این کمیسـیون ها شـکل گرفتند و فعال شـدند و مشـخص 
شـد کـه مسـأله آب و مدیریـت آب را در اسـتان درسـت درک 
و مهمـی  بسـیار جـدی  نکتـه  کـه  بودیـم  و نفهمیـده  نکـرده 
اسـت. چون درک درسـتی از مسـأله نداشتیم راه حل هایمان 
هـم درسـت و منطقـی نبـود. از ایـن رو بـه گفته موالنـا« هرچه 

کردنـد از عـاج و از دوا گشـت رنـج افـزون و حاجـت نـاروا«.
از چاه هـای  بـر مبنـای مطالعـات انجـام شـده در اسـتان 
مجـاز کشـاورزی 892 میلیـون متـر مکعـب در سـال بیشـتر 
از حجـم تغذیـه از آبخوان هـای زیرزمینـی اضافـه برداشـت 
بـا  شـود.  صفـر   1405 سـال  تـا  آن  مقـدار  بایـد  کـه  داشـتیم 
 ،96 و   95 سـال های  در  کـه  شـد  مشـخص  دقیق تـر  بررسـی 
4 میلیـارد و 567 میلیـون متـر مکعـب از آبهـای زیرزمینـی 
بـرای  میلیـون   919 و  میلیـارد   3 کـه  کرده ایـم  برداشـت 
شـهرها  بهداشـت  و  شـرب  بـرای  میلیـون   381 کشـاورزی، 
و روسـتا و 268 میلیـون بـرای صنعـت و خدمـات برداشـت 
 3 بـه  برداشـتمان  کل   1405 سـال  تـا  بایـد  مـا  اسـت.  شـده 
میلیـارد و 689 میلیـون برسـد. یعنـی بایـد 892 میلیـون متـر 

یابـد. کاهـش  مکعـب 
بـرای رسـیدن بـه پایداری آب بایـد حجم آب کشـاورزی از 
چاه هـا از 3 میلیـارد و 919 میلیـون متـر مکعـب در سـال بـه 
3 میلیـارد و 184 میلیـون متـر مکعـب، حجـم آب شـرب و 
 327 بـه  سـال  در  مکعـب  متـر  میلیـون   381 از  بهداشـت 
هـم  خدمـات  و  صنعـت  آب  حجـم  و  مترمکعـب  میلیـون 
از 268 میلیـون متـر مکعـب در سـال بـه 178 میلیـون متـر 
قابـل  آب  بـه  برسـیم  بایـد  مـا   1420 تـا  شـود.  کـم  مکعـب 
برنامه ریـزی کـه هفتـاد و پنـج درصـد آب تجدیدپذیـر اسـت. 
یعنـی کل برداشـت آب از چاه هـای اسـتان بایـد بـه 2 میلیارد 
ایـن رو  از  یابـد.  و 979 میلیـون مترمکعـب در سـال کاهـش 
بـرای رسـیدن بـه حجـم آب قابـل برنامه ریـزی در سـال 1420 
سـهم آب کشـاورزی 2 میلیارد و 162، شرب بهداشت شهرها 
میلیـون   167 هـم  خدمـات  و  صنعـت  و   650 روسـتاها  و 
کمیته هـا،  نشسـت   در  بـود.  خواهـد  سـال  در  مترمکعـب 
مهم تریـن  اسـتان  در  آب  راهبـری  شـورای  و  کمیسـیون ها 
تصمیـم چگونگـی کـم کـردن 892 میلیـون متـر مکعـب در 
سـال از آب چاه هـا تـا سـال 1405 بـود. بررسـی ها تفـاوت بیـن 

را نشـان می دهـد. مدیریـت مشـارکتی و مدیریـت دولتـی 
منطقـه ای  آب  می کنیـم.  اشـتباه  اسـت  سـال  چهـل 
خراسـان رضوی درسـت اسـت که بیشـترین کسـری مخزن را 
داشـته امـا همیشـه شـاگرد اول مدیریـت آب کشـور هـم بـوده 
مـا همیشـه رتبـه یـک را داشـتیم. بـا بررسـی دقیـق و چـاه بـه 
چـاه مشـخص شـد کـه در اسـتانی کـه رتبـه نخسـت مدیریـت 
آب های زیرزمینی را سـال هاسـت در کشـور دارد در کشاورزی 
 590 چاه هـا  بهره بـرداری  پروانه هـای  نخسـتین  حجـم  از 
چاه هـای  می شـود.  برداشـت  اضافـه  مکعـب  متـر  میلیـون 
صنعتـی 68 میلیـون اضافـه برداشـت دارنـد. 7 هـزار حلقـه 
چـاه غیرمجـاز هـم 181میلیـون متر مکعـب برداشـت دارند. 
اینجـا مشـخص شـد کـه بـرای کاهـش مصـرف آب و رسـیدن 
کـه  مجـاز  غیـر  چاه هـای  نـه  مسـأله  مهم تریـن  پایـداری  بـه 
اضافـه برداشـت از حتی نخسـتین پروانه هـای بهره برداری از 

چاه هـای مجـاز اسـت.
کـه  کردنـد  قبـول  آنهـا  همـه  کشـاورزان  بـا  گفت و گـو  در 
نخسـتین  پروانـه  از  برداشـت  اضافـه  تـا  کننـد  کمـک  بایـد 
بهره بـرداری را صفـر کنیـم، از حفـر چـاه غیر مجـاز جلوگیری 
کنیـم و چاهـای غیرمجاز را پر کنیـم. مرتباً تکرار می کنیم آب 
جـزو مشـترکات اسـت و کشـاورزان حقی ندارند. ایـن حرف از 
اسـاس بی ربـط اسـت، نـه تنهـا آب بلکـه اراضـی، جنگل هـا، 
معـادن تـا زمانـی کـه پروانـه بهره بـرداری صـادر نشـده بلـه 
از مشـترکات اسـت، ولـی وقتـی شـما از مرجـع قانونـی پروانـه 
گرفتیـد شـما نمی توانیـد بگوییـد بـاز ایـن از مشـترکات اسـت. 
منابـع  اسـت،  دولـت  اختیـار  در  نشـده  تقسـیم  اراضـی  تـا 
طبیعـی اسـت، وقتـی شـما رفتیـد از منابـع طبیعـی و مرجـع 
قانونـی زمیـن گرفتید و سـاختمان سـاختید و زندگی می کنید 
می شـود گفـت بازهـم ایـن زمیـن از مشـترکات اسـت؟ ما هم 
همیـن را می گوییـم کـه آب هـم از مشـترکات اسـت و هیـچ 
کشـوری حتـی امریـکا هـم مالکیـت آب را در اختیـار بخـش 
خصوصـی قـرار نمی دهـد. چون امنیت به آن وابسـته اسـت. 
ولـی در شـرایط عـادی وقتـی کشـاورزی آمـده از دولـت پروانه 
حفـر چـاه گرفتـه و قانونـی رفتـار کـرده و شـما به او چـاه دادید 

آیـا او هیـچ حـق و حقوقـی نـدارد؟
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از  مقاله هـا  و  نشسـت ها  در  چـرا  اسـت  ایـن  مـا  حـرف 
کلمـه گـروداران اسـتفاده می کنیـد؟. گـروداران یعنـی چـی؟ 
ایـن مـورد  کلـی هـم در  قنات هـا،  مالـکان چاه هـا، چشـمه ها، 
حفـر  جلـو  نتوانسـتیم  مـا  چـرا  می گوییـم  مـا  داریـم.  بحـث 
چـرا  بگیریـم؟  را  مجـاز  غیـر  چاه هـای  از  بهره بـرداری  و 
دشـت ها  آبـی  تـوان  از  بیـش  بهره بـرداری  و  حفـر  پروانـه 
حجـم  از  برداشـت  اضافـه  جلـو  چـرا  کرده ایـم؟  صـادر 
و  آبخیـز داری  چـرا  نمی گیریـم؟  را  مجـاز  چاه هـای  مجـاز 
آبخوانـداری و تغذیـه مصنوعـی برای تقویت و تغذیه بیشـتر 
آبخوان هـای زیرزمینـی اجـرا نمی کنیـم؟ چرا برخی از سـدها 
از  را  دشـت  تغذیـه  و  سـاختیم  بسـازیم  نمی بایسـت  کـه  را 
بیـن بردیـم و در پاییـن دسـت سـدها پروانـه حفـر چـاه صـادر 

و... کردیـم 
 شـما بـه ایـن آقـای کشـاورز پروانـه دادیـد کـه 40 لیتـر آب 
او هـر بایـی خواسـتید  برداشـت کنـد حـاال چـرا بـدون نظـر 
سـرش می آوریـد، او رفتـه بـاغ کاشـته اسـت. یـک درخـت کـه 
چهـل سـال عمـر دارد، پـدر صاحـب درخـت را درآورده و 40 
سـال زندگـی اش را گذاشـته تـا آن نهـال درخـت تناوری شـده 

اسـت.
بیـن  از  وقتـی  دارنـد،  سـن  سـال   300-200 کـه  باغ هایـی 
آمـده  کسـی  مـی رود.  هـدر  زندگـی  نسـل  چندیـن  می رونـد، 
از شـما پروانـه گرفتـه، شـما چـرا زورت فقـط بـه او می رسـد. 
اختافـی کـه بـا شـرکت مدیریـت منابـع آب ایـران دارم سـر 
می دهیـد.  تشـخیص  اشـتباه  شـما  اسـت.  مسـأله  همیـن 
رضـوی،  خراسـان  اسـتان  در  دسـت کم  مـا،  اصلـی  مسـأله 
از پروانه هـای  چاه هـای غیرمجـاز نیسـتند. اضافـه برداشـت 
برداشـت  را  آب  حجـم  بیشـترین  بهره بـرداری  نخسـتین 

می کنـد. اولویـت نخسـت مـن جلوگیـری از اضافـه برداشـت 
اسـت. بهره بـرداری  نخسـتین  پروانه هـای  از 

 این را چطوری تشخیص می دهید؟
کشـاورزان  کمـک  بـه  کـه  بودیـم  اسـتانی  اولیـن  مـا 
بتوانیـم  تـا  شـد.  نصـب  کنتـور  چاه هـا  همـه  روی  و  آمدیـم 
تحویـل  کشـاورز  بـه  قبولـی  قابـل  دقـت  بـا  و  حجمـی  را  آب 
دهیـم و مدیریـت آب حسـاب و کتـاب داشـته باشـد. وقتـی 
چیـزی  صنعـت  چـی؟  یعنـی  آب  صنعـت  می گوییـم  مـا 
باشـد.  اندازه گیـری  قابـل  فیزیکـی  پارامترهـای  بـا  کـه  اسـت 
بـه ایـن معنـا کـه زمانـی کـه چاه هایتـان کنتـور نـدارد چطوری 
می گوییـد مـن این مقدار آب برداشـت کردم. شـما می گویید 
بازدیـد می گذاریـم، در همیـن بخش یک گلوگاه فسـاد ایجاد 
می شـود. کشـاورز می بینـد کارشـناس در سـال 2-3 بـاری از 
زمـان  تـا  داد  رشـوه  می تـوان  پـس  می کنـد.  بازدیـد  چاهـش 
آمدن کارشـناس مشـخص شـود و در زمان بازدید کارشـناس 
آبدهـی چـاه بـه میـزان مجـاز کـم شـود و بـا رفتـن او دوبـاره  
ایـن شـدنی اسـت و  آش همـان آش و کاسـه همـان کاسـه. 
احتمالـش هـم زیاد اسـت. حل نهایی و راهبردی این مسـأله 
مـا  اسـت.  چاه هـا  روی  کنتـور  نصـب  فسـاد  گلـوگاه  حـذف  و 
اولیـن اسـتانی بودیـم که با کمک خود کشـاورزان همه چاه ها 
را مجهـز بـه کنتـور کردیـم و یک ریـال هم پول ندادیـم. وقتی 
می گویـم بـه زبـان، درک، فهـم مشـترکی از آب و مسـأله آب 
برسـیم همـه مسـائل قابـل حـل اسـت و نتیجه این مشـارکت 
بـه جایـی رسـیده اسـت که بیـش از 99 درصد چاه های اسـتان 

مجهـز بـه کنتـور هوشـمند شـده اند.
 چاه های رسمی؟

چاه هـای مجـاز. اقـدام دیگر اسـتان صـدور کارت آب 
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بـرای چاه هـا بود. مثـل بنزین، روی هرکنتور هوشـمند به پول 
کشـاورز یـک مـودم نصـب کردیـم کـه ایـن مـودم از شـرکت 
کنتـرل می شـود. نخسـتین مرکـز رصد و پایـش و کنترل آب ها 
را در شـرکت ایجاد کردیم. وقتی که به کشـاورز عام می شـود 
صـد هـزار مترمکعـب در سـال بایـد برداشـت کنـد وقتـی بـه 
می شـود.  خامـوش  کنتـور  رسـید،  آب  برداشـت  رقـم  ایـن 
لـذا  می شـود.  فعـال  آب  شـرکت  از  فرمـان  بـا  دوبـاره  کنتـور 
همـه چاه هـا را مجهـز بـه کنتـور کردیـم. تـا پایـان سـال 1399 
کنتـرل  شـرکت  از  چاه هـا  درصـد   65 حـدود  از  بهره بـرداری 
می شـود. بـا توجـه بـه اینکـه بیـش از 95 درصـد از کشـاورزان 
اسـتان بـا ایـن کاهـش 590 میلیـون مترمکعب موافـق بودند 
مقـرر شـد بـا کمـک کشـاورزان در دو سـال ایـن 590 میلیـون 
را کـم کنیـم. پـس مسـأله براحتـی و بـدون تنـش و بـا کمـک 
کشـاورزان حـل شـد. بـرای چاه هـای غیرمجـاز اگـر بـه زمیـن 

یـک کشـاورز نزدیـک بشـوید او چـکار می کنـد.
 از خودش و زمین دفاع می کند؟

بلـه، اگر شـما 2 متـر از زمینش را بگیرید چـه اتفاقی می افتد، 
بـا شـما برخـورد می کنـد. حـاال یـا بـا بیلـش و اگـر نتوانسـت 
یـا  اسـت  مهمتـر  آب  مرکـزی  ایـران  در  می کنـد.  شـکایت 

زمیـن؟
 قطعاً آب.

چـاه  شـما  کـه  نیسـت  مهـم  کشـاورز  بـرای  چـرا 
باشـید؟ داشـته  برداشـت  اضافـه  یـا  بزنیـد  غیرمجـاز 

آب ارزان است؟
خیـر، چـون بـه کشـاورز گفته ایـم تـو در مدیریـت آب 
کاره ای نیسـتی، تـو بخـواب کـه مـا بیداریـم، در تصمیم گیـری 
دخالتـش ندادیـم. گفتیـم آب ملـی اسـت و مدیریتـش اصـًا 
بـه تـو ربطـی نـدارد و تـو هیـچ کاره هسـتی. وقتـی از کشـاورز 
فعـال یـک چنیـن آدمی سـاختیم بعد گفتیـم آب دارد تمام 
می گویـد  شـد،  خواهـد  نابـود  سـرزمین  بـزودی  و  می شـود 
سـفره ای هسـت هرکـس و ناکسـی متناسـب بـا پـول و زورش 

آن را بـه تـاراج می بـرد مـن کـه پروانـه دارم و قدیمـی و حـق 
او  آب هـا،  بـزرگ  غـارت  مسـابقه  ایـن  در  نبـرم؟  چـرا  دارم 
تـو  بگوییـم  کشـاورز  بـه  اگـر  امـا  بمانـد.  عقـب  نمی خواهـد 
صاحـب حرمـت و کرامـت هسـتی، ایـن آب بـرای تـو و حـق 
توسـت. تـو پروانـه بهره بـرداری داری. در برداشـت آب حـق 
داری. بیـا کمـک کـن تـا آنـان کـه حـق ندارنـد را کنـار بزنیـم و 
مـا خودمـان هـم دیگـر نـارو نمی زنیـم و در دشـت ممنـوع و 
قابـل  پروانـه حفـر چـاه جدیـد نمی دهیـم، مسـأله  بحرانـی 

حـل خواهـد شـد.
معتقدنـد  کـه  دارم  را  کسـانی  نظـر  عکـس  دقیقـاً  مـن   
کشـاورز هیـچ کاره اسـت. بـا ایـن نـگاه و بـاور محـال اسـت کـه 
بتوانیـم بـه مدیریت پایـدار و بهینه و کارآمد آب برسـیم. این 
همـان جملـه معـروف مارتیـن لوکرتینـگ اسـت کـه می گوید 
در کشـوری کـه مـردم احسـاس مالکیـت بـر آن نکننـد بایـد 
ترسـید. مـا بایـد بـه کشـاورز بگوییـم اتفاقـاً ایـن آب بـرای تـو 
اسـت تـا از آب حفاظـت کنـد. چـرا بـه کشـاورز بگوییـم کـه تـو 
هیچ کاره هسـتی. کشـاورز زمانی احساس 
شـأن،  مالکیتـی،  کـه  می کنـد  وظیفـه 

حرمـت و احترامـی داشـته باشـد.
هیـچ  رفتـار  و  ادبیـات  همیـن  بـا  مـا 
نـه  سـال   70 طـی  کشـاورز  انگاشـتن  کاره 
تنهـا نتوانسـتیم کاری بکنیـم بلکـه فاتحـه 
دشـت ها را نیـز خواندیـم در حالـی کـه راه 
نجـات دشـت ها ایـن اسـت کـه بـه کشـاورز 
کنـار  مـن  هسـتی،  کاره  همـه  تـو  بگوییـم 
تـو هسـتم نـه اینکـه تـو کنـار مـن هسـتی، 
مـن در آب منطقـه ای گفتـم تـا وقتـی کـه 
نگوییـد  هسـتم  شـرکت  مدیرعامـل  مـن 
کشـاورزان در کنـار مـا، بگوییـد مـا در کنـار 
کشـاورزان هسـتم. 85 درصـد آب اسـتان 
را کشـاورزی برداشـت می کنـد. حـاال مـن 
در کنـار کشـاورزم یـا کشـاورز در کنـار مـن؟ 
بانـک جهانـی می گوید اگر کسـی باشـد که 
سـرمایه اصلـی بانـک را شـما بـه او قـرض 
داده باشـید، مالـک بانـک کیسـت؟ شـما 
نیسـتید. مالـک واقعـی بانک کسـی اسـت 

کـه پـول را در اختیـار دارد؛ همـان فـرد.
بلـه، اگـر مـن بـروم و بتوانـم از بانکـی 90 درصـد سـرمایه 
را وام بگیـرم مالـک بانـک چـه کسـی هسـت؟ مـن یـا اویی که 

سـند دارد؟ مسـلماً مـن وام گیرنـده.
پایـش  زیـر  کـه  اسـت  کسـی  مـال  اسـب  گفتنـد  قدیـم  از 
باشـد. پـس چـرا بـه کشـاورز می گوییـم تـو هیـچ کاره هسـتی، 
آب از مشـترکات و مباهـات اسـت و از ایـن حرف هـا. بایـد بـه 
کشـاورز بگوییـم در حـال حاضـر 85 درصـد مجـوز برداشـت 
تـو داده ایـم. مـن حاکـم قـول می دهـم در  بـه  را  آب اسـتان 
ولـی  ندهـم،  تخصیـص  و  ندهـم  چـاه  بحرانـی  دشـت های 
85 درصـد را شـما برداشـت می کنیـد پـس بـه کمـک بیاییـد 
تـا جلـوی اضافـه برداشـت و چـاه غیرمجـاز را بگیریـم. آقـای 
مـی رود  بیـن  از  دارد  آب،  تـو،  حیاتـی  مالکیـت  ایـن  مالـک 
کمـک کـن تـا بـه پایـداری آب برسـیم تـا آبـی بـرای همیشـه 
باشـد. کمتـر برداشـت کـن تـا آبـی باشـد کـه بتوانـی همیشـه 
آن را برداشـت کنـی. گفتـار و رفتارمـان هـم بـا هـم بخوانـد. 

در خراسان رضوی بازار آب را قانونی کردیم و به 
کشاورز گفتیم باید شرب و بهداشت اضافه شود 

چون جمعیت اضافه می  شود البته مصرف باید 
بهینه و درست باشد. متأسفانه قیمت گذاری آب 

هم خیلی مشکل دارد. ما که نمی  توانیم تخصیص 
شرب، بهداشت و صنعت را صفر کنیم. گفتیم 

شما به جای اینکه ما بیاییم در دشتی که ممنوع 
است و وضعیت آب بحرانی است و سطح آب 

افت می کند، مجوز چاه جدید صادر کنیم، بگوییم 
آقای کشاورز ما به شما پروانه دادیم، مالکیت 

شما را روی پروانه قبول داریم. اگر نمی توانید از 
آب موجود درست و کامل استفاده کنید، بخشی از 

سهم آب خود را در بازار عرضه کنید
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و  کـردار و صـادق  و درسـت  راسـت گفتـار  را  مـا  او در عمـل 
منصـف ببینـد. حـاال او بـرای رسـیدن به پایـداری آب و نجات 
آبخوان هـای زیرزمینـی از دولـت و شـرکت های آب جلوتـر، 
فعال تـر، دلسـوز تر، توانمند تـر، صادق تـر و بـه روز تـر اسـت. 
می آیـد از حفـر چـاه غیرمجـاز، پرکـردن چاه هـای غیرمجـاز، 
نصـب کنتـور، برداشـت آب برابر پروانه بهره بـرداری، اجرای 
و  مصنوعـی  تغذیـه  آبخیـزداری،  داری،  آبخـوان  طرح هـای 
حتـی بـه تعدیـل و کـم کـردن پروانه هـای بهره بـرداری هـم 
کمـک می کنـد. از قدیـم گفته اند: »تو اول بـرادری ات را ثابت 

کـن بعـد درخواسـت میـراث داشـته بـاش«.
خوشـبختانه ایـن اتفـاق در خراسـان رضـوی افتاده اسـت. 
رونـد حفـر چاه هـای غیرمجـاز کاهنـده اسـت، چـون کشـاورز 
می دانـد کـه حـاال ایـن آب بـرای خـود اوسـت و شـرکت آب 
درازی  دسـت  بحرانـی  دشـت های  در  آب  بـه  منطقـه ای 
بـه  رو  سـرمایه  از  بزنـد  غیرمجـاز  چـاه  کسـی  اگـر  نمی کنـد. 
نابودیـش برداشـت می کنـد پـس بـرای حفظ سـرمایه اش به 

مـا گـزارش می دهـد و کمـک می کند. ما 
کـه  حفـاری  دسـتگاه  هـر  کردیـم  اعـام 
می خواهـد حرکـت کنـد بایـد یـک بنـری 
کنـارش بزنـد و بگوید من بـرای الیروبی 
یـا تغییـر محل یا کف شـکنی چه چاهی 
کـه رفـت  آنجـا هـم  و در کجـا مـی روم. 
کارش  بـر  و  می شـود  پلمـب  دسـتگاه 
نظـارت می گـردد. تا همه مـردم بتوانند 

کار مـا را مدیریـت و کنتـرل کننـد.
صـدور  کمیسـیون  در  همچنیـن 
کـه  اسـت  نهـادی  تنهـا  کـه   - پروانه هـا  
پروانه چاه جدید، الیروبی، کف شـکنی، 
چاه هـا  از  بهره بـرداری  و  محـل  تغییـر 
کشـاورزان  نماینـده  می کنـد-  صـادر  را 
تـا دیگـر  به عنـوان ناظـر حضـور دارنـد، 
خیالشـان جمـع باشـد کـه هیـچ تخلـف 
نخواهـد  زده  او  بـه  نارویـی  و  فسـاد  و 
درخواست های شـان  کشـاورزان  شـد. 
می دهنـد.  کشـاورزی  تشـکل های  بـه  را 
هسـتند  کشـاورزان  نماینـده  کـه  آنهـا 
مدیریـت  و  کنتـرل  را  درخواسـت ها 

می فرسـتند. شـرکت  بـرای  اقـدام  بـرای  سـپس  و  می کننـد 
مترمکعـب  میلیـون   600 نزدیـک  برداشـت  کاهـش  بـا   
آب از چاه هـای مجـاز، موضـوع اضافـه برداشـت از نخسـتین 
آب  برداشـت  کنتـرل  مجـاز،  چاه هـای  بهره بـرداری  پروانـه 
و  بـرداران  بهـره  بـه  آب  حجمـی  تحویـل  و  مجـاز  چاه هـای 
پرکـردن چـا ه هـای غیرمجـاز حجـم آب کشـاورزی اسـتان از 
آبخوان هـای زیرزمینـی بیـش از 750 میلیـون مترمکعـب در 
سـال کاهـش می یابـد. کاهـش ایـن حجـم آب می توانـد بـه 
انسـان  تـوان تولیـد فرآورده هـای کشـاورزی اسـتان، خـوراک 
و دام و اقتصـاد و معیشـت کشـاورزان شـدیداً آسـیب بزنـد. 
بـرای رسـیدن بـه پایـداری آب باید کاری کرد که بـه این موارد 
در  آب  همیـاران  سـند  مفـاد  برابـر  ایـن رو  از  نرسـد.  آسـیب 
اسـتان، سـازمان محترم جهاد کشـاورزی  متعهد شـده اسـت 
کـه بـا اقدامـات بـه زراعـی در حـوزه مهندسـی آب و خـاک و 
الگـوی  بـاال ببـرد و  تـوان تولیـد را  از آب،  افزایـش بهـره وری 

کشـتی بـا کمـک کشـاورز انتخـاب شـود کـه محصـول بیشـتر، 
گـران تـر و بهتـری تولیـد شـود تـا کشـاورزان عزیزمـان بتواننـد 
و گران تـر  بهتـر  از محصـوالت  بیشـتری  بـا آب کمتـر مقـدار 
هـم  معیشت شـان  و  اقتصـاد  و  تولیـد  تـوان  تـا  کننـد  تولیـد 
آسـیب نبینـد بلکـه بهتـر و افزون تـر هـم بشـود. بـه ایـن مثـال 
توجـه کنیـد؛ در ایـران میانگیـن برداشـت از یـک هکتـار گوجه 
فرنگـی 60 تـن اسـت و 10 هـزار مترمکعـب هـم آب مصـرف 
می کنیـم. کشـاورزان پیشـرو تـا 140 تن نیز برداشـت می کنند، 
کـه تعدادشـان کـم اسـت. در هلنـد و در محیـط گلخانـه، در 
هـر هکتـار بـا هشـت هـزار مترمکعـب مصـرف آب، یـک هزار 
تـن برداشـت می کننـد. بـه عبارتـی کشـاورزی سـنتی مـا یـک 
کشـاورزی پـر زحمـت، کـم بـازده، بـا مصـرف آب زیـاد و بهـره 
و  فرسـا  طاقـت  نیـز  کشـاورز  بـرای  کـه  اسـت  اقتصـادی  کـم 
جانکاه و پایان پذیر اسـت و فرزندان و نسـل جدید رغبتی به 
ادامـه آن ندارنـد. لـذا کشـاورز مـا دیگـر عاقه ای به کشـاورزی 
بـا »بیـل« نـدارد. بایـد بـه او کمـک کـرد تـا بـه سـمت و سـوی 

کشـاورزی مـدرن صنعتـی و گلخانـه ای بـرود. البتـه ایـن مهم 
و نیـاز حیاتـی صنعـت آب و غـذا و خـاک ایـران بـا وام هایی با 
بهـره 12 و 18 درصـد اصـًا شـدنی نیسـت. مجلـس محتـرم 
شـورای اسـامی و دولـت بایـد جدی به انجام ایـن امر حیاتی 

و مهـم کمـک کنـد.
برنامـه شـرکت های آب و فاضـاب مشـهد و اسـتان نیـز 
در راسـتای کاهـش مصـرف، نصـب لـوازم کاهنـده مصـرف 
دون  آب  حجـم  کاهـش  و  همگانـی  آمـوزش  خانه هـا،  در 
درآمـد و بـرای مدیریـت مصـرف نیـز مشـخص اسـت. بـرای 
هـر دشـتی در اسـتان، اسـتاندار و در شهرسـتان ها فرمانـدار 
شهرسـتانی  و  اسـتانی  کارگروه هـای  رئیـس  به عنـوان 
عملکردشـان  اجرایـی  دسـتگاه های  هسـتند.  آب  همیـاران 
را در اجـرای مفـاد سـند همیـاران آب اسـتان هـر 3 مـاه بـه 
بـرای هـر  دانشـگاه فردوسـی گـزارش می کننـد. در دانشـگاه 
محـدوده مطالعاتـی گروهی شـامل یک نفر از دانشـگاه، یک 

در سال 9۸ اولین اقدام این بود که کشاورزان با 
590 میلیون مترمکعب کاهش برداشت موافقت 
کردند و وزارت نیرو عنوان کرد که 50 درصد از 

پروانه های بهره  برداری کشاورزان را کم کنید، اما 
چون با این تصمیم به شدت مخالف هستم؛ چون 
مشکل در اضافه برداشت از چاه های مجاز است. 
این را پررنگ بنویسید که کشاورز حق پرسیدن 
این سؤال را از مدیر آب دارد که شما که توانایی 

جلوگیری از اضافه برداشت چاه ها را که 590 
میلیون مترمکعب است  ندارید، توانایی پرکردن 

چاه های غیر مجاز ندارید، تغذیه مصنوعی را 
نیز انجام نمی دهید در نتیجه سیالب  ها هر ساله 

مشکالت بسیاری را ایجاد می کنند
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از نهادهـای مدنـی  از تشـکل های کشـاورزی و یـک نفـر  نفـر 
قانونـی تعییـن شـده اند. آنهـا گزارش هـای عملکـرد را بـرای 
محـدوده مطالعاتـی خودشـان می خواننـد و بـا بازدیدهـای 
میدانـی راسـتی آزمایـی می کننـد و نتایج را به دانشـگاه اعام 
دسـتگاه های  بـه  را  نهایـی  نتایـج  هـم  دانشـگاه  می کننـد. 
کارگـروه  ریاسـت  به عنـوان  محتـرم،  اسـتاندار  و  اجرایـی 

می دهنـد. گـزارش  آب،  اسـتانی  همیـاران 
منطقـه ای  آب  شـرکت  اقـدام  اولیـن   1398 سـال  در 
تصـدی  سـپردن  و  کشـاورزی  تشـکل های  تشـکیل  از  پـس 
گری هـای مدیریـت آب بـه آنهـا حرکـت در راسـتای کاهـش 
590 میلیـون مترمکعـب آب در سـال از چاه هـای مشـخصی 
برداشـت  اضافـه  بهره بـرداری  پروانـه  نخسـتین  از  کـه  بـود 
داشـتند. شـرکت محتـرم مدیریـت آب ایـران اعـام کردنـد 
بایـد  را  کشـاورزی  چاه هـای  بهره بـرداری  پروانه هـای  کـه 
تعدیـل کنیـم. در اجرای این دسـتور عمل می بایـد تقریباً 50 
درصـد حجـم برداشـت آب پروانه هـای بهره بـرداری اسـتان 
را کـم می کردیـم. ایـن دسـتور عمـل بـا مفـاد سـند همیـاران 
بـا اجرایـش  آب همخـوان نیسـت. کشـاورزان هـم بدرسـتی 
حجمـی  آب  و  نشـود  کنتـور  بـه  مجهـز  چاه هـا  تـا  مخالفنـد. 

تحویل کشـاورزان نشـود، مدیریت آب دقیق و درست نیست 
و هوایـی اسـت. از طرفـی تـا اضافه برداشـت از چاه های مجاز 
چاه هـای  و  متوقـف  را  غیرمجـاز  چـاه  حفـر  نکنیـم،  کـم  را 
غیرمجـاز را پـر نکنیـم، آبخـوان داری و آبخیـز داری و تغذیـه 
بهره بـرداری  پروانه هـای  تعدیـل  ندهیـم  انجـام  مصنوعـی 
و کاهـش حجـم برداشـت آب آنهـا هیـچ توجیهـی نـدارد. از 
ایـن رو ایـن دسـتور عمل در سـند همیـاران آب کـه در کارگروه 
ابـاغ  نیـرو  محتـرم  وزیـر  امضـای  بـا  و  شـد  مصـوب  ملـی 
گردیـد نیـز گنجانـده نشـده اسـت و جـزو تکالیـف شـرکت آب 
منطقـه ای هـم به حسـاب نیامد. مـن هم موافق کشـاورزان و 

مخالـف ایـن دسـتور عمـل هسـتم.
 ایـن را پـر رنـگ بنویسـید کـه کشـاورز حـق پرسـیدن ایـن 
جلوگیـری  توانایـی  کـه  شـما  کـه  دارد  آب  مدیـر  از  را  سـؤال 
مترمکعـب  میلیـون   590 کـه  چاه هـا  برداشـت  اضافـه  از 
اسـت ، نداریـد، توانایـی پرکـردن چاه هـای غیـر مجـاز را کـه 
نداریـد، همچنیـن تغذیـه  180 میلیـون برداشـت می کننـد  
مصنوعـی را نیـز انجـام نمی دهیـد در نتیجـه سـیاب ها هـر 
داری  آبخـوان  می کننـد،  ایجـاد  را  بسـیاری  مشـکات  سـاله 
 ، اسـت  دولـت  و  حاکمیـت  وظایـف  از  کـه  را  آبخیـزداری  و 

برداشت درستی از توسعه نداریم. برداشت االن 
به این شکل است که شهرستانی که یک کارخانه 

فوالد نداشته باشد، شهرستان نیست
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انجـام نمی دهیـد چطـور فقـط زورتـان بـه چـاه دار مجـازی 
خودتـان،  توسـط  صـادره  پروانـه  از  اسـتفاده  بـا  کـه  می رسـد 
حجـم مجـازی را کـه شـما اعام کـرده اید ، برداشـت می کند. 

بـاره و 50 درصـد. کاهـش برداشـت آن هـم یـک 
ایـن اتفـاق درسـت همـان چیـزی اسـت کـه دولـت سـال 
از همـه  بـه آن عمـل می کنـد.  مالیـات  در دریافـت  هاسـت 
ریالـی گذشـت مالیـات  بـدون  و  بـه دقـت  کارمنـدان دولـت 
می گیـرد ولـی از بازاری هـای بـا تـوان مالـی بـاال و داللی هـای 
تولید برباد ده و آنان که گردش حسـاب های بانکی شـان سـر 
بـه هـزاران میلیـارد تومـان می زنـد یـا مالیـات نمی گیـرد یـا بـا 

نهایـت گشـاده دسـتی و روی خـوش می گـذرد.
سـند همیـاران آب پـس از چنـد سـال کار جمعـی در روز 
حضـور  در  و  مشـهد  در   1398 مـاه  خـرداد   16 فطـر،  عیـد 
وزیـر دانشـمند نیـرو آقـای دکتـر اردکانیـان، در جلسـه سـتاد 

شـد. رونمایـی  آب  همیـاران  بـا  سـازگاری 
کـه  زهرایـی،  دکتـر  خانـم  نیـرو،  وزارت  بـرای  سـند  ایـن 
جـزو سـرمایه های کشـور بـرای مدیریـت آب کشـور هسـتند، 
همـه  حضـور  بـا  کارشناسـی  جلسـه   3 از  پـس  شـد.  ارسـال 
نماینـدگان اعضـای سـتاد سـازگاری بـا کـم آبی کشـور و 5 ماه 
کارگـروه  جلسـه  در   1398 آبـان   18 در  سـند  کارشناسـی  کار 
ملـی سـازگاری بـا کـم آبـی تصویـب و بـا امضای وزیـر محترم 
نیـرو ابـاغ شـد. در این سـند تعدیـل پروانه هـای بهره برداری 
دیـده نشـده اسـت. مـا هـم متعهـد بـه اجـرای سـند همیـاران 

آب در اسـتان هسـتیم.
انجـام  را  مرکـز  از  کنتـرل  و  هوشـمند  کنتـور  شـما  مگـر 
نمی دهیـد؟ بـا ایـن حسـاب آقایان چـه مشـکلی دارند 

چرا که تا حدودی منافع آنها تأمین شده است؟
انجـام دسـتور عمـل  بـر  آنهـا  تأکیـد  ولـی  انجـام می دهیـم، 
صـادره اسـت کـه نـه قابـل اجراسـت و نـه از تکالیـف مـا برابـر 

مفـاد سـند همیـاران آب اسـت.
بـه  و  شـده  متعهـد  اسـتان  آب  همیـاران  سـند  در  مـا 
کشـاورزان تعهد داده ایم که در دشـت های ممنوع و بحرانی 
بـرای  آب  تأمیـن  بـرای  نشـود.  داده  جدیـدی  تخصیـص 
توسـعه صنعـت و خدمـات و حتـی آب شـرب و بهداشـت 
شـهرها و روسـتاها مـازاد بـر حجـم کنونـی بایـد در هـر دشـتی 
متقاضـی محتـرم بـا هماهنگی شـرکت آب از چاه هـای مجاز 
کشـاورزی بـا رعایـت مقـدار شـوری آب چـاه خریـدار و محـل 
مفـر چـاه جدیـد آب خریـداری کنـد. بـا ایـن کار بـازار آب هـم 
علنـی و فعـال شـده اسـت. بـرای نخسـتین بـار بـازار آب هـم 
در خراسـان رضوی فعال شـد. بازار آب همیشـه بوده اسـت. 
و  گرانقدرتریـن  مهم تریـن،  آب  می گوییـم  درسـتی  بـه  اگـر 
بـازاری هـم  بی نظیرتریـن کاالی زندگـی اسـت، پـس حتمـاً 

بـازار کـه نمی شـود. دارد. کاال بـدون 
می گوییـم  مـا  کردیـم.  قانونـی  را  آب  بـازار  اسـتان  در 
کشـاورزان عزیـز شـما برابـر قانـون پروانـه حفـر و بهره برداری 
کـه  بـر چـاه مادامـی  را  قانـون مالکیـت شـما  داریـد.  از چـاه 
آب  از  نمی توانیـد  اگـر  اسـت.  پذیرفتـه  کنـد،  عمـل  قانونـی 
از  بخشـی  کنیـد،  اسـتفاده  بهینـه  و  کامـل  و  درسـت  موجـود 
سـهم آب خـود را در بـازار عرضـه کنیـد. بـا ایـن کار بـه جـای 
تخصیـص جدیـد، جابجایـی در تخصیـص انجـام می شـود. 
قدر و ارزش آب شـناخته می شـود و در کشاورزان انگیزه برای 

می کنـد.  ایجـاد  آب  از  بهـره وری  افزایـش 

نماینـدگان  و  محتـرم  اسـتانداران  کـردن  کـردن  قانـع 
محتـرم مـردم در مجلـس شـورای اسـامی مبنـی بـر اینکـه 
در دشـت های ممنـوع و بحرانـی آبـی بـرای تخصیص جدید 
و ایجـاد اشـتغال و تولیـد نیسـت بسـیار چالشـی و زمانگیـر و 
مشـکل اسـت. ایـن کار زمـان زیـادی را تقریبـاً هـر روز از مدیـر 
مفـاد  برابـر  می گیـرد.  شهرسـتان ها  مدیـران  و  اسـتان  آب 
آب  حجـم  کـه  مکلفیـم  مـا  ششـم  و  پنجـم  برنامـه  قانـون 
کشـاورزی را از 90 درصـد آب اسـتان بـه 75 درصـد برسـانیم. 
ایـن کار بـا بـازار آب و خریـد و فـروش قانونی و شـفاف و بدون 

فسـاد آب شـدنی اسـت. ایـن مهـم در اسـتان فعـال اسـت.
و  منطقـه ای  آب  شـرکت  عملکـرد   1399 سـال  آغـاز  در 
اجـرای مفـاد سـند همیـاران  دسـتگاه های اجرایـی دیگـر در 
و  خیره کننـده  چنـان  نتایـج  کردیـم.  ارائـه  را  اسـتان  آب 
قبـول  کـس  هیـچ  آغـاز  در  کـه  بـود  منتظـره  غیـر  و  مبـارک 
بـه  کشـاوزان  بـا  حکـم  عنـوان  بـه  فردوسـی  دانشـگاه  نکـرد. 
همـان تشـکلی کـه گفتـم آمـار مـا را، نظـر بـه اینکـه تمامـی 
چاه هـای مـا دارای UTM و کنتـور می باشـند، کنتـرل کـرد. در 
سـال 98 کشـاورزان عزیـز مـا بـا کمـک شـرکت 424 میلیـون   
پروانه هـای  از  برداشـت  اضافـه  حجـم  از  آب  مترمکعـب 
نخسـت چاه هـا کمتـر برداشـت کـرده بودنـد. حـدود 2 هـزار و 
300 حلقـه چـاه غیرمجـاز را پـر کرده ایـم کـه در نتیجـه آن 40 
میلیـون مترمکعـب نیـز از ایـن طریـق کاهـش برداشـت آب 
داشـتیم. در مجمـوع 464 میلیـون مترمکعـب در یـک سـال 
کاهـش برداشـت آب داشـتیم. چاه هـای موضـوع این کاهش 
برداشـت، چـاه بـه چـاه، بـا بازدید صحرایـی و کنتـور مدیریت 

می شـود.
کاهـش ایـن حجم برداشـت، 464 میلیـون مترمکعب در 
یکسـال، چـه تأثیراتـی داشـته اسـت؟ میـزان کسـری مخـزن 
اسـتان در سـال  های 96-97 حـدود  زیرزمینـی  آبخوان هـای 
928 میلیـون مترمکعـب بـوده اسـت. ایـن حجـم در  سـال 
اسـت.  رسـیده  مترمکعـب  میلیـون   185 بـه   99-98 آبـی 
سـال ها  ایـن  در  بـود.  پرآبـی  سـال  های   98 و   97 سـال  های 
از  تغییراتـی،  بـا  اسـتان ها،  بـارش کشـور، در همـه  میانگیـن 
میانگیـن درازمـدت بسـیار بیشـتر بـوده اسـت. بـا این حسـاب 
چگونه می شـود مشـخص کرد که این کاهش برداشـت آب از 
آبخوان های زیرزمینی ناشـی از بارندگی بیشـتر نبوده اسـت؟ 
آبخوان هـای  مخـزن  کسـری  میانگیـن  اسـت.  روشـن  پاسـخ 
اسـتان ها در 10 سـال گذشـته را بررسـی کردیم. ما در 10 سـال 
یادشـده 661 میلیـون کسـری مخـزن داشـتیم و در رتبـه دوم 

از آخـر بودیـم.
در سـال آبـی 98 و 99 بـا 185 میلیـون مترمکعـب کسـری 
پنجـم کشـوری در کسـری مخـزن در کشـور  رتبـه  بـه  مخـزن 
رسـیدیم کـه ایـن پیشـرفت، بهبـود و کاهـش برداشـت تأثیـر 
مـورد  در  بعـدی  مـورد  می دهـد.  نشـان  را  همیـاران  طـرح 
دشـت مشـهد بـود کـه در 60 سـال گذشـته، رونـد سـطح آب 
زیرزمینـی کاهشـی بـوده اسـت. در سـال آبـی یادشـده سـطح 
آب زیرزمینی در دشـت مشـهد 35 سانتیمتر افزایش یافت و 
بـاال آمـد. پدیـده باالآمدگـی سـطح آب زیرزمینـی در چاه های 
پیزومتر قابل مشـاهده اسـت. باالآمدگی سطح آب زیرزمینی 
را در چاه هـای مطالعاتـی کشـاورزان و دانشـگاهیان عزیزمـان 
مشـاهده کردنـد. همچنیـن در سـال 98 نسـبت بـه سـال 97 
تغییـر محـل چاه هـا 6/24 درصـد و عمـق تغییـر محـل 5/27 
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درصـد و کـف شـکنی چاه هـا 8/17 درصـد و عمـق چاه هـای 
تغییـر محـل یافتـه 16/7 درصد کاهش یافته اسـت. با قیمت 
سـال 1398 اگـر قیمـت هـر 100 متـر حفـاری بـا لوله گـذاری را 
100 میلیـون تومـان در نظـر بگیریم، هزینه صرفه جویی شـده 
در سـال 98 برای کشـاورزان از دو محل باال 30 میلیارد تومان 

اسـت. بوده 
آقای مهندس! این سود را چگونه محاسبه می کنید؟

و  محـل  تغییـر  میـزان   1398 و   1397 سـال های  در 
کف شـکنی و عمـق چاه هـای جدیـد مشـخص اسـت. در سـال 
1398 نسـبت بـه سـال 1397 تعـداد چاه هـای تغییـر محـل 
و هـم عمـق چاه هـای  بـوده  و کف شـکنی شـده کمتـر  یافتـه 

جدیـد کمتـر بـوده اسـت.
کشـاورزی  چاه هـای  بـرق  مصـرف  بعـدی  مهـم  مسـأله 
میلیـون   464 برداشـت  کاهـش  بـا  اسـت  منطقـی  اسـت. 
مترمکعـب آب از چاه هـای کشـاورزی بایـد بـرق مصرفـی این 
چاه هـا هم کمتر شـده باشـد. برابـر اعام شـرکت های محترم 

مصرفـی  بـرق   1398 سـال  در  اسـتان  و  مشـهد  بـرق  توزیـع 
میـزان266  بـه   1396 سـال  بـه  نسـبت  کشـاورزی  چاه هـای 
میلیـون کیلـووات سـاعت کمتـر بـوده اسـت. با در نظـر گرفتن 
 30 کیلوواتـی  بـا  کشـاورزی  یارانـه  ای  بـرق  قیمـت  حداقـل 
تومـان، بهـای بـرق صرفه جویی شـده حـدود 8 میلیاردتومان 

می شـود.  بـرآورد 
از سـال 96 تـا 98، بـا وجـود اینکـه در اسـتان 7 هـزار حلقـه 
چـاه غیرمجـاز پـر شـده و 464 میلیـون مترمکعـب آب کمتـر 
برداشـت شـده، شـکایت مـردم علیـه شـرکت آب منطقـه  ای 
نصـف  قضایـی،  محتـرم  مراجـع  در  مـردم  علیـه  شـرکت  و 
شـده اسـت. در سـال گذشـته یـک مـورد تجمـع مـردم علیـه 
آب منطقـه  ای را نداشـتیم. چـرا کـه در طـرح همیـاران یکـی 
از مهم تریـن مـوارد روابـط عمومـی و مدیریـت افـکار عمومی 
درسـت،  اطاع رسـانی  مـردم،  عـزت  و  حرمـت  راسـتای  در 
شـفافیت و صداقـت و گـوش دادن بـه حـرف مـردم و اجـرای 

درخواسـت های آن هـا برابـر قانون و سـند همیاران آب اسـت.
اسـتان  در  آب  مترمکعـب  میلیـون   464 بهـای  و  ارزش 
انتقـال 36  کنیـد. طـرح  ایـن مثـال دقـت  بـه  اسـت؟  چقـدر 
مسـجد  هـزار  کـوه  رشـته  شـمال  از  آب  مترمکعـب  میلیـون 
ایـن  اجـرای  بـرای  الزم  اعتبـار  اجراسـت.  آمـاده  مشـهد  بـه 
ایـن  بـه  می شـود.  بـرآورد  دالر  میلیـون   200 از  بیـش  طـرح 
مبلـغ هزینـه جـاری طـرح را هـم اضافـه کنیـد. در ضمـن عمر 
مفیـد طـرح حداکثـر 50 سـال اسـت. هزینـه شـیرین سـازی و 
انتقـال 120 میلیـون مترمکعـب آب در سـال از دریـای عمـان 
بـرآورد  دالر   میلیـارد  حـدود 5  اسـتان  بـه  فـارس  خلیـج  یـا 
در  آب  مترمکعـب  میلیـون   464 حسـاب  ایـن  بـا  می شـود. 
صرفه جویـی  اجتماعـی  تنـش  یـا  پـول  ریالـی  بـدون  اسـتان 
شـده اسـت. اعتمـاد و سـرمایه اجتماعـی هـم اضافـه شـده 
اسـت. در راسـتای رسـیدن بـه زبـان و درک و فهـم مشـترکی از 
آب و مسـأله آب در اسـتان و تصمیم سـازی، تصمیم گیـری، 
اجـرا، اصـاح و بهره بـرداری از طرح هـای آبـی و رسـیدن بـه 
پایـداری آبـی نیـز گام های بـزرگ و مؤثری 
و  فرهیختـگان  و  مـردم  از  و  برداشـته ایم 
دلسـوزان و فعاالن اجتماعی و کشاورزی و 
صنعتی و دانشـگاهی فـراوان آموخته ایم. 
در خشکسـالی کـم سـابقه اسـتان در صـد 
تنـش  هیـچ  شـکر  را  خـدا  گذشـته  سـال 
اجتماعـی و سیاسـی نداشـته ایم. ایـن گل 
زیبـا و خوشـبوی تفاهـم اجتماعـی برآمده 
از بذر مدیریت مشـارکتی و حرمت نهادن 
در  آنهـا  بـه  دادن  مشـارکت  و  مـردم  بـه 
مدیریـت اسـت. هرجا به مـردم بها دادیم 
و حرمـت و احتـرام آن هـا را حفـظ کردیـم 
و در کارهـا نظـر آنهـا را پرسـیدیم و درهـای 
بسـته اتاق هایمان را به رویشـان باز کردیم 
و  رضایـت  و  دیدیـم  احتـرام  و  حرمـت 
خشـنودی مـردم، کـه رضایت و خشـنودی 
خداوند اسـت را در عمل مشـاهده کردیم.  
جمهـوری  رئیـس  مـاه  ایـن  آخـر 
کار  روی  سـیزدهم  دولـت  و  جدیـد 
ملغـی  بـه  راجـع  نگرانـی  آیـا  آمـد.  خواهـد 
کـردن تمامی این امورات و دسـتورالعمل  ها 
داریـد؟ آیـا می  تـوان جلوگیـری کـرد؟ ماننـد امریـکا کـه بـا رفتـن 
اوباما و روی کار آمدن ترامپ دسـتورالعمل  های بسـیاری را مثل 

معاهده پاریس ملغی کرد؟
داریـم.  معروفـی  ضرب المثـل  خراسـان  جنـوب  در  مـا 
می گوینـد: »خـر دولـت را یـک بـره سـوار شـوید تا اگـر بخواهید 
پیـاده شـوید، راحـت و سـاده و سـریع بپرید پاییـن.« این حرف 
درسـتی اسـت. مـن هـم 33 سـال اسـت کـه خـر دولـت را یـک 
بـره سـوارم تـا هـر زمانـی کـه دیـدم نمی توانـم در چارچـوب 
و  مـردم  خواسـت  بـا  مدیریتـم  و  کنـم  کار  قرمـزم  خطـوط 
بویـژه کشـاورزان عزیـز و صنعتگـران محتـرم و اصـول و مبانی 
پایـداری آب و اجـرای سـند همیـاران آب همخـوان نیسـت، 
بپـرم پاییـن. ایـن حـق وزیـران محترم اسـت که تیـم مدیریت 
خـود را همخـوان بـا خودشـان انتخـاب کننـد. مدیـری کـه بـه 
میـزش چسـبیده باشـد، بـه لعنـت شـیطان هـم نمـی ارزد. به 
بـاور مـن یکـی از مهم تریـن رمـز و راز یـک مدیـر موفـق ایـن 

ارزش و بهای 464 میلیون مترمکعب آب در 
استان چقدر است؟ به این مثال دقت کنید. طرح 

انتقال 36 میلیون مترمکعب آب از شمال رشته 
کوه هزار مسجد به مشهد آماده اجراست. اعتبار 
الزم برای اجرای این طرح بیش از 200 میلیون 

دالر برآورد می شود. به این مبلغ هزینه جاری 
طرح را هم اضافه کنید. در ضمن عمر مفید طرح 

حداکثر 50 سال است. هزینه شیرین سازی 
و انتقال 120 میلیون مترمکعب آب در سال از 
دریای عمان یا خلیج فارس به استان حدود 5 

میلیارد دالر  برآورد می شود. با این حساب 464 
میلیون مترمکعب آب در استان بدون ریالی پول یا 

تنش اجتماعی صرفه جویی شده است
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اسـت کـه بدانـد کـی بایـد کتـش را بـردارد و میز مدیریتـی را به 
بعـدی بسـپارد.

در اجـرای سـند همیـاران آب زمانـی کـه مدیریـت پایـدار 
زمینـه  ایـن  در  تشـکل ها  شـود،  اجتماعـی  مطالبـه  یـک  آب 
ورود کننـد، امنیـت اجتماعـی حفـظ و تقویـت خواهـد شـد؛ 
سـپهر امنیـت ملـی آسـیب نخواهـد دیـد؛ نارضایتـی ایجـاد 
نخواهـد شـد و اجـرای سـند همیـاران آب از طـرف کشـاورزان 
خـدا  شـد.  خواهـد  پیگیـری  جـد  بـه  دانشـگاهیان  و  مـردم  و 
بـا  خداحافظـی  زمـان  کـرده ام.  خدمـت  سـال   33 شـکر  را 
خدمـت دولتـی نزدیـک اسـت. دربـاره اینکـه بعـد از مـن چـه 
خواهـد شـد، هیـچ نگرانـی نـدارم. بـه فرمایـش قـرآن خدوند 
از مـا در حـد توان مـان تکلیـف می خواهـد. بـه انـدازه توانـم 
و گاه بیـش از آن، بـرای مدیریـت آب اسـتان هزینـه کـرده ام. 
کـه  دارم  بـاور  دیگـر  طـرف  از  نکـرده ام.  فروشـی  کـم  اصـًا 
»مـن مأمـور بـه وظیفـه ام و نـه نتیجـه.« مـن آنچـه در تـوان 
داشـته ام را هزینـه کـرده ام. بـه بـاور مـن، نسـل جـوان از بنـده 

متعهدتـر،  به روزتـر،  آگاهتـر،  بسـیار 
اسـت.  باانگیزه تـر  و  فعال تـر  دلسـوزتر، 
بایـد میـدان را بـه آنهـا سـپرد. بپذیریـم 
شـده  کـه  خدمتـی  همـه  ایـن  وجـود  بـا 
قابـل  و  مانـدگار  انصافـاً  کـه  می شـود  و 
و  ناکارآمدی هـا  ولـی  اسـت،  تقدیـر 
را  ناکارآمدی هـا  هم افزایـی  و  انباشـت 
هـم بایـد پذیرفـت. این هـا هـم بخشـی 
جدایی ناپذیـر از کارنامـه مدیریتـی بنده 
بایـد  و همسـن و سـال های مـن اسـت. 
نگـران  سـپرد.  جوان هـا  بـه  را  میـدان 
کـه  اینکـه هسـت  از  نباشـیم. بدتـر  هـم 
نمی شـود. نـه اینکـه مملکـت را خیلـی 

کرده ایـم؟! بلبـل  و  گل 
دشـت  در 20  امـروز  سـپاس  را  خـدا 
کشـاورزی  تشـکل  های  اسـتان  بحرانـی 
در  و  گرفتـه  دسـت  بـه  را  آب  مدیریـت 
شـیرینی  دارنـد.  فعـال  مشـارکت  آن 
و  مشـارکتی  مدیریـت  حـاوت  و 
و  مبـارک  و  ارزنـده  دسـتاوردهای 
آب  پایـداری  راسـتای  در  آن  بی نظیـر 

بـا شـرکت آب  و رضایـت مـردم و همـکاری گسـترده آن هـا 
منطقـه ای بـرای مدیـران جـوان بعـدی چـراغ راهـی خواهـد 
شـد کـه وحشـت کار بـا مـردم را در آنهـا ریختـه و حـاوت و 
جـوان  مدیـران  نشـاند.  خواهـد  جانشـان  بـر  را  آن  شـیرینی 
کـه بـر مبنـای شایسـته گزینی گزینـش شـوند، حتمـاً بـه روز و 
خوشـفکرتر و آگاهتـر از مـن خواهنـد بـود. پـس آنهـا مـردم 
کـم  بـا  سـازگاری  سـند  اجـرای  و  کشـاورزی  تشـکل های  و  را 
آبـی را جدی تـر خواهنـد گرفـت. از طـرف دیگـر حضـور مؤثـر 
تشـکل های کشـاورزی، دانشگاهیان و فرهیختگان و دلسوزان 
اجتماعـی را بـه سـادگی و بـدون هزینه هـای کان نمی تـوان 

گذاشـت. کنـار 
بایـد  مدیـر  دارم.  بـاور  کادرسـازی  و  جانشـین پروری  بـه 
و  راه  بعـد  تـا  بسـازد  توانمنـد  و  قـوی  جانشـین های  بتوانـد 
سـازگاری  کـردن  نهادینـه  دهنـد.  ادامـه  را  او  منـش  و  روش 
صـورت  تشـکل های کشـاورزی  بـه وسـیله  فقـط  آبـی  کـم  بـا 

می پذیـرد، نمی توانیـد آن را تنهـا بـه وسـیله مدیـران دولتـی 
نهادینـه کنیـد. ایـن تجربـه گرانسـنگ چنـد هزارسـال تمـدن 
ایـران و جهـان اسـت. سـؤال مـن ایـن اسـت کـه اگـر مدیریـت 
پایـدار آب یـک مطالبه اجتماعی باشـد، آیا نمایندگان مردم 
آن را دنبـال نخواهنـد کـرد؟ وقتـی مـردم چیـزی را بخواهنـد 
یـا نخواهنـد، بخصـوص اگـر رسـیدن بـه پایـداری آب باشـد،  
نهایـت بـه خواسته شـان خواهنـد رسـید. وقتـی دانشـگاهیان، 
نخبـگان اجتماعـی و فرهیختـگان همـه طـرح را پذیرفتنـد و 
در تهیـه، اجـرا، بهره بـرداری و اصـاح آن حضـور مؤثـر دارنـد 
بخصـوص  کنـد.  شـنا  آب  جریـان  خـاف  نمی توانـد  کسـی 
مدیریـت آب کـه اصـًا زمانـی بـرای اشـتباه کـردن یـا عمـل 
نکردن نداریم. بر سـر یک دو راهی هسـتیم. یا با مردم برای 
رسـیدن به پایداری آب سـند همیاران آب اجرا خواهد شـد یا 
بـا بحران هـای مرگبارتـر و شـدیدتر آب روبـه رو خواهیـم شـد. 
شـدن  شـور  قنات هـا،  و  چشـمه ها  و  چاه هـا  آبدهـی  کاهـش 
آب، نشسـت زمیـن و تخریـب بـزرگ راه هـا و راه هـا، خطـوط 

نابـودی  و  سـاختمان ها  و  فاضـاب  و  آب  و  انـرژی  انتقـال 
تمـام سـرمایه گذاری های سـنگین نیاکان مـان و مـا و تحویـل 
سـرزمینی سـوخته و بـی آب و علـف به فرزندان مـان یا خیلی 
زودتـر بـه خودمان. ما بـرای زندگی در این آب و خاک مجبور 
بـه اجـرای سـند همیـاران آب هسـتیم. هیـچ راهـی جـز ایـن 
نداریـم. ایـن راه سـخت و سـنگاخی و پـر خـار مغیـان را هم 
بـدون مشـارکت مؤثر همه شـخصیت های حقیقی و حقوقی 
تأثرگـذار بـر مدیریـت آب نمی تـوان طـی کـرد. یادمـان باشـد 
بزرگ تریـن رمـز و راز مانـدگاری نیاکانمـان و شـرط بقـای مـا 
و فرزندانمـان در ایـن سـرزمین کـم آب و خشـک سـازگاری با 
کـم آبـی اسـت. و بازهـم فرامـوش نکنیـم کـه در خشکسـالی 
کـم سـابقه امسـال تقریباً تنها اسـتانی هسـتیم که بـدون هیچ 
بـا  را  تنـش اجتماعـی آب را مدیریـت و سـند همیـاران آب 

مـردم اجـرا می کنیـم.
»در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست«

امروز در 20 دشت بحرانی استان تشکل  های 
کشاورزی مدیریت آب را به دست گرفته و در آن 
مشارکت فعال دارند. شیرینی و حالوت مدیریت 

مشارکتی و دستاوردهای ارزنده و مبارک و بی نظیر 
آن در راستای پایداری آب و رضایت مردم و 

همکاری گسترده آن ها با شرکت آب منطقه ای 
برای مدیران جوان بعدی چراغ راهی خواهد شد 
که وحشت کار با مردم را در آنها ریخته و حالوت 
و شیرینی آن را بر جانشان خواهد نشاند. مدیران 
جوان که بر مبنای شایسته گزینی گزینش شوند، 

حتماً به روز و خوشفکرتر و آگاهتر از من خواهند بود. 
پس آنها مردم را و تشکل های کشاورزی و اجرای 
سند سازگاری با کم آبی را جدی تر خواهند گرفت
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توقف افت سطح آب 
سفره های زیرزمینی یزد 

 محمد مهدی جوادیان زاده مدیر عامل آب منطقه ای استان یزد
 با اشاره به برنامه سازگاری با کم آبی تا سال 1405  گفت:

لیـال مرگـن / اسـتان یـزد به عنـوان اسـتانی که صـد درصـد بـه منابـع آب زیرزمینی وابسـته 
اسـت، سـاالنه 120 درصـد از ایـن منابـع اسـتراتژیک خـود را بـرای تأمیـن نیازهـای آبـی 
اسـتان برداشـت می کنـد. در حالـی کـه طبـق اسـتانداردها، هـر منطقـه مجـاز اسـت فقط 
70 درصـد از منابـع آب تجدیـد پذیرخـود را برداشـت کنـد. ایـن اسـتان بـرای رسـیدن بـه 
اسـتانداردهای موجـود، بایـد 50 درصـد میـزان برداشـت از منابـع آب زیرزمینـی خـود را 
کاهـش دهـد و برنامه هـای سـازگاری بـا کم آبـی در سراسـر کشـور همیـن هـدف را دنبـال 
می کننـد. البتـه کاهش میـزان آب برداشـتی، به این راحتی نیسـت. شـاید به همین خاطر 
اسـت کـه تدویـن برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی اسـتان یـزد بـا چالش هایـی بیشـتر از دیگـر 
اسـتان ها مواجـه شـد. بـه گفتـه محمـد مهـدی جوادیـان زاده مدیـر عامـل آب منطقـه ای 
اسـتان یـزد، اگـر طبق اسـتانداردهای تعریف شـده برنامه سـازگاری بـا کم آبی، این اسـتان 
مصـارف آبـی خـود را کاهش مـی داد، باید 28 درصد سـطح اراضی کشـاورزی یزد خشـک 
می شـد. تصمیمـی کـه درنهایت بـا همراهـی و همدلی مسـئوالن اسـتان و ملی بـا بیش از 
1180 نفـر- سـاعت کار کارشناسـی طی جلسـات بین بخشـی گرفته شـد تا برنامـه در دو فاز 
زمانـی اجـرا شـده و بـه گونـه ای برنامه ریـزی گردید کـه کمترین تبعـات متوجه معیشـت و 

ثـروت جامعه کشـاورزی شـود.
 آنطـور کـه جوادیـان زاده می گویـد: بـا اجـرای فـاز یـک برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی تا سـال 
1405، حداقـل سـطح آب زیـر زمینـی نبایـد افـت کنـد و ایـن رونـد متوقـف می شـود و بـه 

عبـارت بهتـر بیـالن منفـی سـفره های آب زیرزمینـی بـه صفـر برسـد.
همچنیـن بـه منظور جبران افت سـاالنه مخـازن آب زیرزمینی )معـادل 231 میلیون متر 
مکعـب( تـا افـق سـال 1405 برنامه هـای آبخیـزداری، آبخوانـداری، تغذیـه مصنوعـی بـه 

میـزان 30 میلیـون متر مکعـب در سـال اجرا خواهد شـد.
به گفتـه مدیـر عامل آب منطقـه ای یزد، در بخش صنعت این اسـتان هـم تکنولوژی هایی 
وارد شـده اسـت کـه بـا انجـام بازچرخانـی آب، بهـره وری آب را بـاال بـرده و قرار اسـت این 

تجربیات به سراسـر اسـتان تعمیم داده شـود.
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گفت وگو در یک نگاه
جهاد کشاورزی معتقد بود که یا اصال امکان پذیر نیست یا اگر با 

اجبار کاهش مصرف اجرا شود، نزدیک به 32 هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی استان باید خشک شود. این یک سوال مهم بود که ما 

بین کشاورزی موجود و منابع آب کدام را باید انتخاب کنیم؟

میزان صرفه جویی در فاز اول برنامه سازگاری با کم آبی 
استان یزد برابر با 223.۸ میلیون متر مکعب و این رقم 
در فاز دوم  که از سال 1406 لغایت 1411 خواهد بود 

،130.77 میلیون متر مکعب است

در شهرداری های مختلف کارهای  متعدد و خوبی انجام 
شده است. به خصوص سیستم های نوین آبیاری و 

جداسازی آب شرب از آب فضای سبز اقداماتی است که 
در شهرهای مختلف پیگیری شده است

سازمان جهاد کشاورزی نپذیرفت که بخشی از اراضی 
کشاورزی را خشک کند. البته سابقه تاریخی در استان 

یزد نشان می دهد که اگر ما خودمان دست به کار 
نشویم، طبیعت خودش این کار را انجام خواهد داد و به 

شکل جبری، اراضی را خشک می  کند

در یزد به طور متوسط  نزدیک به 230 میلیون متر مکعب کسری 
مخزن داریم. البته بسته به سال های ترسالی و خشکسالی کسری 

مخزن تشدید یا کم می  شود

بخش زیادی از مصرف آب در استان یزد به دلیل کولرهای آبی و 
گرمای شدیدی است که در فصل های گرم داریم. تبخیر شدیدی در 

منطقه وجود دارد و تنها سیستم خنک کننده، کولر آبی است
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به عنـوان  یـزد  اسـتان  کم آبـی  بـا  سـازگاری  برنامـه  چـرا 
بـه  دیـر  خیلـی  کشـور  اسـتان های  خشـک ترین  از  یکـی 

تصویب رسید؟
در مـورد برنامـه سـازگاری بـا کم آبی در اسـتان یـزد، برنامه های 
ما در سـال 97 بسـته شـد و به طور کامل برنامه سـازگاری استان 
را تدویـن کردیـم. چیـزی کـه کار را خیلـی سـخت کـرد، قسـمت 
مربـوط بـه صرفه جویـی آب در بخـش کشـاورزی بـود کـه بایـد 
اسـاس  بـر  می  شـد.  کار  برنامه ریـزی  قابـل  آب  چهارچـوب  در 
کشـاورزی  بخـش  آب  مصـرف  تقریبـاً  سـازگاری  برنامه هـای 
کـه برنامه هـا  بـه نصـف می  رسـید. مـا در مرحلـه نهایـی  بایـد 
را در اسـتان بسـته بودیـم و داشـتیم آمـاده حضـور در کمیتـه 
تخصصـی ذیـل کارگـروه ملـی سـازگاری بـا کـم آبـی می  شـدیم، 
سـازمان جهـاد کشـاورزی مطـرح کـرد کـه در ایـن دوره زمانـی 
5 سـاله نمی توانـد 50 درصـد آب ایـن بخـش را کاهـش دهـد. 
جهـاد کشـاورزی معتقـد بـود کـه یـا اصـًا امـکان پذیـر نیسـت یا 
اگـر بـا اجبـار کاهـش مصـرف اجـرا شـود، نزدیـک بـه 32 هـزار 
هکتـار از اراضـی کشـاورزی اسـتان بایـد خشـک شـود. ایـن یـک 
سـؤال مهـم بـود کـه مـا بین کشـاورزی موجـود و منابـع آب کدام 
را بایـد انتخـاب کنیـم. قطعـاً به عنـوان دسـتگاه متولـی بخـش 
آب، ایـن موضـوع را مطرح می  کردیـم که حفظ منابع آب برای 
پایـداری اسـتان مهم تـر اسـت. ولـی جهاد کشـاورزی بـا توجه به 
مأموریت هایـش حفـظ اراضی کشـاورزی و خودکفایی غذایی را 

مـد نظـر داشـت و همیـن مسـأله باعـث ایجـاد چالـش شـد.
کشـاورزی  اراضـی  درصـد  چنـد  هکتـار  هـزار   32 ایـن 

استان را شامل می شد؟

کل اراضـی کشـاورزی اسـتان نزدیـک بـه 114 هـزار هکتـار اسـت 
کـه ایـن32 هـزار هکتـار چیـزی حـدود 28 درصـد کل اراضـی 
را شـامل می شـود. بعـد از ایجـاد ایـن چالـش، تقریبـاً برنامـه 
متوقـف شـد و جلسـه بـه سـطوح اسـتاندار و معـاون عمرانـی 
اسـتاندار کشـید. چندیـن جلسـه برگـزار شـد تـا نهایتـاً بـه ایـن 
موضـوع رسـیدیم کـه در مـورد بحـث آب مصرفـی و اراضـی 
کشـاورزی آیـا آمـار مـا درسـت اسـت یـا نـه. یعنـی سـطح زیـر 
کشـت و میـزان مصـرف آب بـه ازای هـر هکتار کـه مبنای بحث 
ما است، درست است یا نه. کارگروهی تخصصی بین سازمان 
جهـاد کشـاورزی و شـرکت آب منطقـه ای، سـازمان مدیریـت و 
برنامه ریـزی و اسـتانداری شـکل گرفـت و یـک دشـت کوچـک 
را به عنـوان پایلـوت انتخـاب کردنـد. در ایـن دشـت مطالعـات 
ماهـواره ای  تصاویـر  و  کشـت  زیـر  سـطح  شـد.  انجـام  دقیقـی 
اسـتخراج شـد. میزان مصرف آب اراضی کشـاورزی را با قرائت 
از کنتـور و بـر اسـاس میـزان مصـرف بـرق، پیمایـش منطقـه ای 
و پرسـش از خـود کشـاورزان بـرآورد کردنـد تـا بفهمنـد میـزان 
آب مصرفـی بخـش کشـاورزی در آن دشـت چـه مقـدار اسـت. 
با دقت باالیی سـطح زیر کشـت دشـت برآورد شـد و مشـخص 
شـد بـه ازای هـر هکتـار چـه میـزان آب مصـرف می  شـود. نکتـه 
می  کردیـم،  کـه  پیش بینی هایـی  اسـاس  بـر  کـه  ایـن  جالـب 
فکـر می  کردیـم بـه ازای هـر هکتـار میـزان زیـادی مصـرف آب 
داریـم، چـون منطقـه کویـری اسـت و تبخیـر و تعرق باال اسـت. 
بـه  از 10 هـزار متـر مکعـب  احتمـال می دادیـم چیـزی بیـش 
ازای هـر هکتـار بایـد مصـرف آب باشـد، ولـی بـه رقمـی کمتر از 
6 هـزار متر مکعـب مصـرف آب رسـیدیم. دیدیـم کـه بـه نوعی 
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اسـتان  در  آب  وضعیـت  اینکـه  به دلیـل 
وضعیـت خوبی نبوده و کشـاورز همیشـه 
می  کـرده  تحمـل  بایـد  را  آبـی  کـم  جبـر 
اسـت، بـا آن شـرایط خـود را سـازگار کرده 
قدیـم  از  مـا  کشـاورزان  نوعـی  بـه  اسـت. 
آب  مصـرف  توانسـته اند  کـه  جایـی  تـا 
آبیـاری  بـا مدارهـای  آورده انـد.  پاییـن  را 
آبیـاری  روش هـای  و  مـدت  طوالنـی 
ایـن کار انجـام شـود. در  سـعی کرده انـد 
ایـن مطالعـه متوجـه شـدیم مصـرف هر 
می کردیـم،  تصـور  کـه  رقمـی  از  هکتـار 
پایین تـر اسـت. بعـد بررسـی شـد کـه ایـن 
مقـدار پاییـن را تـا چـه میـزان می توانیـم 
شـدن  خشـک  باعـث  تـا  دهیـم  کاهـش 
در  چـون  نشـود.  کشـاورزی  عرصه هـای 
اراضـی پسـته وجـود داشـت،  آن دشـت 
دیدیـم اگـر خیلـی بخواهیم تـاش کنیم 
دهیـم،  ارتقـاء  را  آبیـاری  روش هـای  و 
مکعـب  متـر   1500 بـه  نزدیـک  حداکثـر 
بـرای هر هکتـار را می توانیم با روش های 
نویـن آبیـاری و کم  آبیـاری کاهش دهیم. 
ایـن دشـت مبنـای کار مـا شـد. جلسـات 
دشـت  تجربیـات  و  داشـتیم  متعـددی 
پایلـوت را برای کل اسـتان تسـری دادیم. 
به این نتیجه رسـیدیم که سـازگاری با کم 
را در بخـش کشـاورزی نمی توانیـم  آبـی 
انجـام  یکجـا  به طـور  مرحلـه  یـک  در 
دهیـم. اگـر بخواهیـم ایـن اقـدام را انجام 

دهیـم، در ایـن صـورت 32 هـزار هکتار از اراضی کشـاورزی باید 
خشـک شـوند. یـا حداقـل بخـش عمـده ای از ایـن مقـدار بایـد 
خشـک شـود. بنابرایـن اجـرای برنامـه سـازگاری زمان بیشـتر از 
یـک دوره 5 سـاله می  خواهـد تـا بخـش کشـاورزی سـازگار شـود. 
بـر ایـن اسـاس جلسـاتی در سـطح اسـتان برگـزار شـد و برنامـه 
سـازگاری در بخـش کشـاورزی بـه دو فـاز شکسـته شـد. در فـاز 1 
قـرار شـد طـی 5 سـال بـا برنامـه ای مرحلـه ای که راهبـردی هم 
به نـام مدیریـت و مـدارا بـرای آن تعییـن شـد، اجرا شـود و بعد 
از ایـن فـاز، یـک ارزیابـی شـود و نتایجـی بیـرون بیایـد تـا فـاز دو 

فعـال شـود.
فاز یک از چه زمانی شروع می  شود؟

در حـال حاضـر فـاز یـک شـروع شـده اسـت. قـرار بـود 
از سـال 1399 شـروع شـود ولـی تـا برنامـه مـا در سـطح ملـی 
مصـوب شـد، سـال 99 را از دسـت دادیـم و ایـن فـاز از ابتـدای 
1400 شـروع شـد. البته بحث در چهارچوب برنامه های تعادل 
ایـن  کـه مبنـای  بخشـی، نصـب کنتـور و تحویـل حجمـی آب 
برنامـه سـازگاری بـا کم آبی اسـت را از سـال های قبل یعنی 95 
شـروع کردیـم و اکنـون بیـش از 80 درصـد چاه هـای کشـاورزی 
اسـتان دارای کنتـور هوشـمند هسـتند و مابقـی هـم بسـرعت 
در حـال نصـب اسـت. در سـال گذشـته تقریبـاً تحویـل حجمـی 
آب های کشـاورزی در 90 درصد دشـت های استان برنامه ریزی 
شـد. یعنی کنتورها شـارژ شـد و بر اسـاس سـهمی که هر کشاورز 
داشـت، آب تحویـل داده شـد. اتفاقـی کـه افتـاد ایـن بـود کـه مـا 
برنامـه تحویـل حجمـی را در یـک دوره 5 سـاله تنظیـم کردیم. 
هـر سـال درصـدی از کاهشـی کـه بایـد اتفـاق بیفتـد را در ایـن 

برنامـه اعمـال کردیـم و بـر اسـاس آن سـناریوهای مختلـف در 
همه دشـت های اسـتان را تهیه کردیم که این کنتورها هر سـال 
چطـور شـارژ شـوند تـا هـم بحـث کشـاورزی تحـت فشـار قـرار 
نگیـرد و هـم بـه برنامـه غایـی برسـیم. بـا ایـن رویکـرد برنامه ها 
اسـتخراج شـد و مدیـران ادارات مـا هرکـدام بـرای هـر دشـت بـا 
جلسـاتی کـه گرفتنـد و مذاکراتـی که کردنـد، به ما اطـاع دادند 
کـه چنـد سـناریو تدویـن شـد و آنهـا می تواننـد کـدام سـناریو را 
انتخاب کنند که منجر به برنامه سـازگاری شـود. از ابتدای سـال 
1400 برنامـه شـارژ کنتورها شـروع شـده اسـت. ما امیـد داریم تا 
بتوانیـم تـا سـال 1405 فـاز یـک برنامـه سـازگاری بـا کـم آبـی در 

بخـش کشـاورزی را کامـل اجـرا کنیـم.
طبـق ایـن برنامـه حجـم آبـی کـه بایـد کـم کنیـد چقـدر 
اسـت و درهـر فاز قرار اسـت چـه مقـدار آب کاهش پیدا 

کند؟
کم آبـی  بـا  سـازگاری  برنامـه  اول  فـاز  در  صرفه جویـی  میـزان 
اسـتان یـزد برابـر بـا 223.8 میلیـون متـر مکعـب و ایـن رقم در 
فـاز دوم کـه از سـال 1406 لغایـت 1411 خواهـد بـود، 130.77 

میلیـون متـر مکعـب اسـت.
سـفره های  افـت  میـزان  آب،  میـزان  ایـن  کاهـش  بـا 

زیرزمینی چقدر اصالح می  شود؟
قابـل  آب  وقتـی  کـه  اسـت  چهارچـوب  ایـن  در  برنامه ریـزی 
برنامه ریـزی اعمـال شـد، 70 درصـد آب تجدید شـونده بیشـتر 
اسـتفاده نشـود. اکنون نزدیک به 120 درصد آب تجدید شونده 
در هـر دشـت صـرف بخـش کشـاورزی می  شـود. مـا یـک چیزی 
حـدود 20 درصـد اضافـه برداشـت از 100 درصـد داریـم و بـرای 

سازمان جهاد کشاورزی نپذیرفت که بخشی از 
اراضی کشاورزی را خشک کند و قرار شد در این 

چارچوب برویم. البته موضوعی را مطرح کردیم 
و دوستان هم تقریبا پذیرفتند. سابقه تاریخی در 

استان یزد هم نشان می دهد که اگر ما خودمان 
دست به کار نشویم، طبیعت خودش این کار 

را انجام خواهد داد و به شکل جبری، اراضی را 
خشک می  کند
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رسـیدن به برداشـت 70 درصدی از منابع آب، باید 30 درصد 
دیگـر هـم صرفه جویـی کنیـم یعنـی 50 درصد آبی کـه در حال 
میـزان  تـا  شـود  صرفه جویـی  بایـد  می کنیـم  مصـرف  حاضـر 
آب قابـل برداشـت از سـفره های آب زیرزمینـی بـه 70 درصـد 
برسـد. ولـی پیش بینی شـده اسـت که با اجرای فـاز یک حداقل 
سـطح آب زیـر زمینـی نبایـد افت کند. فـاز دو که اجرا می  شـود، 
بهبود کسـری مخزنی که در سـال های گذشـته داشـته ایم، آغاز 
خواهـد شـد. یعنـی در دشـت های مـا سـطح آب شـروع بـه بـاال 
کـه  تدویـن شـد  دلیـل  ایـن  بـه  برنامه هـا  ایـن  آمـدن می کنـد. 
به طـور متوسـط نزدیـک بـه 230 میلیـون متـر مکعـب کسـری 
مخـزن داریـم. البتـه بسـته بـه سـال های ترسـالی و خشکسـالی 
کسـری مخـزن تشـدید یـا کـم می  شـود. برخـی سـال ها کسـری 
مخـزن تـا 2۶0 میلیـون متـر مکعـب رسـیده و در سـال های پـر 
آبـی هـم تـا 170 میلیون متر مکعب کسـری مخزن داشـته ایم. 
ولـی میانگیـن 230 میلیـون متـر مکعب را اگـر در نظر بگیریم، 
بـا ایـن مقـدار صرفه جویـی می توانیـم شـاهد ایـن باشـیم کـه 
در دشـت های مـا افـت اتفـاق نیفتـد. اکنـون بـر اسـاس اصـاح 
و تعدیلـی کـه روی پروانه هـا و روی کاغـذ انجـام شـده اسـت، 
را به طـور  آبـی  بـا کـم  در نهایـت وقتـی برنامه هـای سـازگاری 

کامـل اجـرا کنیـم بـه رقـم پروانه هـا می  رسـیم و در حـد همـان 
پروانه هـای اصـاح و تعدیلـی، آب را تحویـل می  دهیم. چیزی 
کـه برآوردهـای ما نشـان می دهد این اسـت که در پایـان برنامه 
مـا در دشـت ها کسـری مخـزن نخواهیـم داشـت و بـه آب قابـل 

برنامه ریـزی در آن مقطـع خواهیـم رسـید.
در مورد بخش کشـاورزی می  خواهید سـطح زیر کشـت 
را کاهـش دهیـد یـا تغییـر الگـوی کشـت را در دسـتور کار 

دارید؟
دربـاره ایـن 32 هـزار هکتـار چـون نمی توانسـتیم با سـازمان 
جهاد کشـاورزی به هیچ عنوان به یک نقطه مشـترک برسـیم، 
قـرار شـد بـا ایـن ادبیـات وارد کارگـروه ملـی سـازگاری بـا کم آبی 
شـویم کـه بگوییـم در سـطح ملـی تکلیـف را مشـخص کننـد. 
بایـد  هکتـار  هـزار   32 آیـا  کـه  بگوینـد  ملـی  سـطح  در  یعنـی 
خشـک شـود تـا بـه برنامه هـای آب قابـل برنامه ریـزی برسـیم 
و ایـن خسـارت را بپذیریـم یـا نـه؟ در کمیتـه تخصصـی وقتـی 
ایـن مسـأله مطـرح شـد، بـه ایـن شـکل پذیرفتـه نشـد و گفتنـد 
بایـد برنامـه بینابینـی تهیـه کنیـد کـه آن اراضـی خشـک نشـود 
و هـم بـه برنامـه سـازگاری بـا کـم آبـی برسـیم. ایـن مسـأله کار 

مـا را خیلـی سـخت کـرد و دوبـاره جلسـات متعـدد گذاشـتیم. 
در ایـن دوره زمانـی کـه بـه مـا فرصـت داده شـد، یـک شکسـت 
کاری اتفـاق افتـاد تـا در دو فـاز بـه برنامه سـازگاری برسـیم، این 
برنامه ریـزی انجـام شـد تـا ترویـج سیسـتم های نوین آبیـاری را 
بـه گونـه ای انجام دهیم که ما را به اهدافمان برسـاند. سـازمان 
کشـاورزی  اراضـی  از  بخشـی  کـه  نپذیرفـت  کشـاورزی  جهـاد 
البتـه  برویـم.  چهارچـوب  ایـن  در  شـد  قـرار  و  کنـد  خشـک  را 
موضوعـی را مطـرح کردیـم و دوسـتان هـم تقریبـاً پذیرفتنـد. 
سـابقه تاریخـی در اسـتان یـزد هـم نشـان می دهـد کـه اگـر مـا 
خودمـان دسـت بـه کار نشـویم، طبیعـت خـودش ایـن کار را 
انجـام خواهـد داد و بـه شـکل جبری، اراضی را خشـک می  کند. 
کمـا اینکـه مـا تجربـه داریـم. بخـش زیـادی از اراضـی که قبـاًً با 
قنـوات در میبـد آبیـاری می  شـد از بیـن رفـت. در این شـهر 500 
هکتـار اراضـی کشـاورزی بـا 120 لیتـر آب قنات آبیاری می  شـد و 
اکنون آن قنات خشـک شـده و سـطح زیر کشـت هم به  کمتر از 
150 هکتار رسـیده اسـت. بنابراین چنین تجربه ای را در اسـتان 
داریـم و اگـر برنامه ریـزی درسـتی انجام ندهیـم، خود طبیعت 
ایـن کار را می  کنـد. بـا این تفاوت که تغییـری که طبیعت ایجاد 
می کنـد، برگشـت ناپذیر اسـت و ایـن تغییـر زمانـی رخ می دهـد 
کـه منابـع آب را بـه طـور کامـل از دسـت 

داده ایـم.
در برنامه های سـازگاری بـا کم آبی، 
بـرای بخـش شـرب و صنعـت هـم 

برنامه دارید؟
چیـزی  صنعـت  بخـش  مـورد  در 
بخـش  مـورد  در  و  درصـد   18 حـدود 
 8 حـدود  چیـزی  بهداشـتی  و  شـرب 
مـد  آب  صرفه جویـی  و  کاهـش  درصـد 
صنعـت  بخـش  مـورد  در  اسـت.  نظـر 
بخش هـای  در  موفقـی  تجربه هـای 
صنعـت اسـتان یـزد به دلیـل وضعیـت 
نزدیـک  داریـم.  آبـی،  منابـع  کمبـود 
سـرامیک های  کاشـی  درصـد   80 بـه 
کمبـود  به دلیـل  خـودکار  به طـور  اسـتان 
بازچرخانـی  سیسـتم  به سـمت  آب 
رفته انـد، ولـی ایـن سیسـتم چرخـه کامـل نیسـت، به همیـن 
خاطـر چند شـرکت  کاشـی سـرامیک به دنبـال تکنولوژی های 
در  را  آب  کامـل  به طـور  کـه  رفته انـد  بازچرخانـی  جدیـد 
سـیکل بسـته می  چرخانـد و بازیافـت می  کنـد به ایـن ترتیب، 
راندمـان را بـاال می  برنـد. یکـی از برنامه هـای سـازگاری ایـن 
اسـت کـه ایـن روش هـا در بخـش صنعـت ترویـج داده شـود. 
در  کـه  سـرامیکی  کاشـی  کارخانه هـای  مـورد  چندیـن  اخیـراً 
طـرح  بـرای  اسـتانداری  مجموعـه  داخلـی  کمیسـیون های 
توسـعه درخواسـت داده انـد در چهارچـوب برنامـه سـازگاری 
با کم آبی توسـعه آنها مشـروط به این شـد که با این سیسـتم 
و تکنولـوژی طـرح توسـعه ای خـود را انجـام دهنـد و به طـور 
کامـل سیسـتم خـود را در سـیکل بسـته انجـام دهنـد. ارتقـای 
تکنولـوژی و بازچرخانـی آب یکـی از برنامه هایـی اسـت کـه 
در برنامه ریزی هـای بخـش صنعـت انجـام شـده اسـت. یـک 
بـود  ایـن رابطـه داشـتیم، پیشـنهادی  بحـث دیگـری کـه در 
کـه در سـطح ملـی مطـرح شـد. طرحـی کـه به عنـوان طـرح 
تسـهیل، ، تنفس و تشـویق مطرح کردیم. در این طرح، مقرر 
شـد کـه تسـهیاتی بـه بخـش صنعـت داده شـود تـا صنعـت 

نزدیک به ۸0 درصد کاشی سرامیک های استان 
به طور خودکار به دلیل کمبود آب به سمت 

سیستم بازچرخانی رفته اند، ولی این سیستم 
چرخه کامل نیست، به همین دلیل چند شرکت 
کاشی سرامیک به دنبال تکنولوژی های جدید 

بازچرخانی رفته اند که به طور کامل آب را در 
سیکل بسته می  چرخاند و بازیافت می  کند. به این 

ترتیب، راندمان را باال می  برند
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بـا ایـن تسـهیات میـزان مصـرف آب خـود را بـا اصاحاتـی 
کـه در نحـوه مصـرف آب خـود انجـام می دهـد، بـه محـدوده 
اسـتاندارد برسـاند. وقتـی مصـرف آب بـه اسـتاندارد رسـید، 
آن  در  اگـر  و  شـود  تشـویق  آب  تعرفـه   نظـر  از  صنعـت  آن 
مـدت نتوانسـت خـودش را بـه اسـتاندارد برسـاند، جرایـم و 
تعرفه هـا به صـورت پلکانـی افزایـش پیـدا کنـد. ایـن افزایـش 
جریمه هـا و درآمـد حاصلـه، وارد صنـدوق ذخیـره به عنـوان 
محـل ارائـه تسـهیات بـرای سـایر صنایع شـود. بـه نوعی این 
صنـدوق، صنـدوق مولـدی شـود که صنایع مختلـف را کمک 
کنـد تـا برنامه هـای بازچرخانـی و ماژول های زیسـت محیطی 
را بـه بخش هایشـان اضافـه کننـد. در ایـن راسـتا مشـکلی کـه 
داشـتیم ایـن بـود کـه نمی  دانیـم بـرای هـر صنعـت مصـرف 
ایـن  میـزان  کشـور  در  اکنـون  اسـت.  چقـدر  آب  اسـتاندارد 
مصـرف اسـتاندارد را نداریـم. ماننـد برچسـب انـرژی که روی 
کاالهـای مختلـف نصـب می شـود و مصـرف اسـتاندارد بـرق 
مـورد آب چنیـن شـاخصی وجـود  در  را مشـخص می کنـد، 
نـدارد. قـرار شـد در سـطح ملـی کارگروه هایـی شـکل بگیـرد و 
بـه کمـک سـازمان اسـتاندارد ایـن شـاخص ها تعییـن شـود.

در بحث شرب چه اقداماتی انجام شده است؟
اقدامـات  گذشـته  سـال های  در  شـرب،  بحـث  در 
خوبـی انجـام شـده اسـت. به طـوری کـه یکـی از کمتریـن هـدر 
رفت هـا در سـطح کشـور را اسـتان یـزد دارد. ولـی هنـوز نیـاز بـه 
کار احسـاس می شـود و برنامه هـای کاهـش هـدر رفـت مـورد 

تأکیـد قـرار دارد. بحـث مدیریـت مصـرف در سـطح خانـواده 
بـا ترویـج لـوازم کاهنـده مصـرف بخصـوص بهسـازی کولرهای 
آبـی و... در دسـتور کار اسـت. بخـش زیـادی از مصـرف آب در 
اسـتان یـزد به دلیـل کولرهـای آبـی و گرمـای شـدیدی اسـت کـه 
در فصل هـای گـرم داریـم. تبخیـر شـدیدی در منطقـه وجـود 
بحـث  اسـت.  آبـی  کولـر  کننـده،  خنـک  سیسـتم  تنهـا  و  دارد 
بهسـازی کولرهـای آبـی هـم مـد نظـر قـرار گرفتـه اسـت. تاش 
می کنیـم ایـن مسـأله ترویـج داده شـود. اکنـون در کمیته هـای 
تخصصـی کارگـروه سـازگاری بـا کـم آبـی کـه هـر هفتـه برگـزار 
بحـث  بعـدی  نکتـه  می  کنیـم.  کار  بحـث  ایـن  روی  می شـود، 
مدیریـت آب فضـای سـبز شـهری اسـت کـه بـرای آن تقریبـاً 
هـر هفتـه جلسـه داریـم کـه روی ایـن موضـوع کار شـود. تـاش 
می کنیـم میـزان مصـرف آب بخـش فضـای سـبز شـهری بـه 
حداقل رسـانده شـود. اخیراً اسـتاندار محترم اسـتان بخشـنامه 
مفصلـی در زمینـه مدیریـت مصرف در فضای سـبز شـهری به 
همـه شـهرداری ها ابـاغ کرده انـد کـه خروجـی همین جلسـات 
کارهـای  مختلـف  شـهرداری های  در  البتـه  می باشـد.  هفتگـی 
متعـدد و خوبـی انجـام شـده اسـت. بخصـوص سیسـتم های 
سـبز  فضـای  آب  از  شـرب  آب  جداسـازی  و  آبیـاری  نویـن 
اقداماتـی اسـت کـه در شـهرهای مختلـف پیگیری شـده اسـت. 
به همیـن  دارد  وجـود  بهینه سـازی ها  سـری  یـک  هنـوز  ولـی 
خاطـر نزدیـک بـه 2.38 میلیـون متـر مکعـب صرفه جویـی در 

ایـن بخـش هـم مـد نظـر می باشـد.
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 سارا احمدی 

رئیس گروه سیاست 
اجتماعی آب و انرژی وزارت 

نیرو

 فرزاد پیاده 

کارشناس گروه سیاست 
اجتماعی آب و انرژی وزارت 

نیرو

 شهر حساس به آب 
 راهکاری اجتماعی 

برای سازگاری با كم آبی

چکیده
»شـهر حسـاس بـه آب« بـا هـدف اجتماعـی کـردن آب 
بـرای  مـوردی  مطالعـه  به صـورت  و  ایـران  شـهرهای  در 
شـهر مشـهد، بر پایه رویکردی اجتماعی-ارتباطی در نظر 
گرفتـه شـده اسـت و بـه شناسـایی اقدامـات و فعالیت هـا، 
در راسـتای حسـاس کـردن جامعـه و ایجـاد عـزم عمومـی 
شـهر  می پـردازد.  آب  مصـرف  کاهـش  بـرای  شـهرها  در 
حسـاس بـه آب، بـه  دنبال ایجاد حساسـیت در شـهروندان 
و  دولتـی  مدیـران  مصرف کننـدگان،  شـامل  شـهر، 
بـه  منجـر  کـه  اسـت  خصوصـی  و  غیردولتـی  تشـکل های 
می شـود.  مصـرف  رفتـار  تغییـر  و  نگـرش  دانـش،  تغییـر 
ایـن طـرح چارچوبـی ارائـه می کنـد کـه بـا اسـتفاده از همـه 
خصوصـی،  دولتـی،  بخش هـای  در  جامعـه  ظرفیت هـای 
آب  تقاضـای  مدیریـت  مـردم،  مشـارکت  و  غیردولتـی 

گیـرد. قـرار  توجـه  مـورد  اصلـی  مرحلـه  به عنـوان 

مقدمه
بـا  جغرافیایـی  مناطـق  در  ایـران  شـهرهای  بیشـتر 
محدودیـت شـدید منابـع آبی واقع شـده اند. توسـعه بی رویه 
فعـال  و  گوناگـون  شـرایط  به دلیـل  شـهرها،  ایـن  ناپایـدار  و 
شـدن مکانیزم هـای اقتصـادی متناظـر بـا آنهـا، باعـث شـده 
تـا تقاضـای آب شـرب شـهری بـه  صورتـی فزاینـده  افزایـش 
بیشـتر  روز  بـه  روز  شـهرها  ایـن  آب  تأمیـن  بـه  نیـاز  و  یافتـه 
شـود. تا کنـون ایـن افزایـش تقاضـا، با تأکیـد بر رویکـرد تأمین 
آب، بیشـتر از طریـق انتقـال آب از منابـع بیـرون »حوضـه« 
آب  سـفره های  از  ظرفیـت  از  بیـش  و  ناپایـدار  برداشـت  و 
ناپایـدار  برداشـت  ایـن  اسـت.  شـده  داده  پاسـخ  زیرزمینـی 
منجـر بـه تخریـب منابع آبی منطقه شـده و به مـرور ظرفیت 
تأمیـن آب بـرای شـهرها کاهـش پیـدا کـرده اسـت، بـه طـوری 
مختلـف  شـهرهای  در  آب  بحـران  خطـر  زنـگ  امـروزه  کـه 
اسـت. درآمـده  صـدا  بـه  دردناکـی  و  گوشـخراش  به صـورت 
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نیازمنـد  کم آبـی،  بـا  سـازگاری  و  بحـران  ایـن  بـا  مقابلـه 
مدیریـت  و  شـهری  توسـعه  سیاسـت   در  بنیـادی  تحـول 
آب شـهرها اسـت. ایـده »شـهر حسـاس بـه آب« بـا هـدف 
اجتماعـی کـردن آب در شـهرهای ایـران پیشـنهاد می شـود. 
درواقـع بـا رویکـردی اجتماعی-ارتباطـی، ضمـن شناسـایی 
اقدامـات و فعالیت هـا، می تـوان در راسـتای حسـاس کـردن 
کاهـش  بـرای  شـهرها  در  عمومـی  عـزم  ایجـاد  و  جامعـه 
اجتماعی سـازی  بـرای  درواقـع  کـرد.  حرکـت  آب  مصـرف 
ایجـاد  شـهروندان،  میـان  در  کم آبـی  بـا  سـازگاری  ایـده 
مصرف کننـدگان،  شـامل  شـهر  شـهروندان  در  حساسـیت 
خصوصـی  و  غیردولتـی  تشـکل های  و  دولتـی  مدیـران 
مصـرف  رفتـار  تغییـر  و  نگـرش  دانـش،  تغییـر  بـه  منجـر 
الگوهـا  ایـن  کـردن  اجتماعـی  و  جریان سـازی  می شـود. 
بخش هـای  در  جامعـه  ظرفیت هـای  همـه  از  اسـتفاده  بـا 
دولتـی، خصوصـی، غیردولتـی و مردم بـرای تقویت مرحله 

می شـود. میسـر  آب  تقاضـای  مدیریـت 
باالدسـتی  قوانیـن  بـر  منطبـق  آب«  بـه  حسـاس  »شـهر 
نظـام همچـون قانـون اساسـی و سیاسـت های اباغـی مقـام 
معظـم رهبـری در قالـب مشـارکت های مردمـی و همچنیـن 
اسـت.  مصـرف  مدیریـت  پایـه  بـر  مصـرف  الگـوی  اصـاح 
مؤیـد  نیـز  نیـرو  وزارت  کان  اهـداف  و  راهبردهـا  همچنیـن 
لـزوم پیشـنهاد و اجـرا شـدن ایـن طـرح اسـت.عاوه بـر ایـن، 
دهـه  چهـار  در  کشـور  شـهری  جمعیـت  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
گذشـته رشـد چشـم گیری داشـته و دارد، ایـن موضـوع منجـر 
شـکل گیری  و  شـهری  سـکونتگاه های  روز افـزون  توسـعه  بـه 
ابرشـهرهایی در کشـور شـده اسـت. رشـد نامتـوازن فضاهـای 
منابـع  بـر  انسـانی،  متعـدد  مشـکات  بـروز  کنـار  در  شـهری 
طبیعـی، بویـژه آب، فشـارهای زیـادی وارد کـرده اسـت. در 
دهه هـای گذشـته تأمیـن تقاضاهـای رشـدیابنده آب شـهری 
با رویکرد عرضه بیشـتر منابع آب روبرو شـده و سیاسـت ها و 
راهکارهـای مدیریـت مصرف و تقاضـای آب، تنها در عرصه 
میـزان  کـه  شـده  باعـث  امـر  ایـن  اسـت.  مانـده  باقـی  کاغـذ 
و  باالتـر رفتـه  تـوان منابـع آب مناطـق  و  از ظرفیـت  تقاضـا 
پیـدا  افزایـش  هـم  دیگـر  مناطـق  از  آب  انتقـال  درخواسـت 
کنـد. پیامدهـای زیسـت محیطی ایـن نـوع رویکـرد در کنـار رو 
بـه اتمـام نهـادن منابـع آب باعـث شـده رویکـرد مدیریـت 
مصـرف آب بـا جدیتـی بیشـتر در دسـتور کار جامعـه شـهری 
بـودن وجـه اجتماعـی و  بـه  دلیـل برجسـته  امـا  گیـرد،  قـرار 
انسـانی و لـزوم مشـارکت همـه شـهروندان در ایـن رویکـرد، 

بـا پیچیدگی هـای متعـددی روبـه رو اسـت. تحقـق آن 
سـریع  توسـعه  به دلیـل  کشـور  کانشـهرهای  از  بسـیاری 
چالش هـای  و  مشـکات  بـا  شـهری  جمعیـت  افزایـش  و 
جـدی آب روبـه رو هسـتند. تأکیـد بـر رویکردهـای عرضه آب 
در مدیریـت آب شـهر باعـث شـده تأمیـن آب ایـن شـهرها 
اسـتراتژیک  منابـع  از  بیشـتر  برداشـت  طریـق  از  تاکنـون 
گیـرد. تخریـب منابـع  انتقـال آب صـورت  و  زیرزمینـی  آب 
آب های زیرزمینی و تخلیه شـدن آبخوان ها در کنار افزایش 
عـدم قطعیـت در تأمیـن آب از سـدها باعـث شـده تاش ها 

بـه  توجـه  همانـا  کـه  جایگزیـن  راهکارهـای  یافتـن  بـرای 
مدیریـت مصرف آب اسـت، بیشـتر شـود. عاوه بـر این، اکثر 
ایـران در اقلیـم خشـک و جغرافیایـی دارای  کانشـهرهای 
هیدرولوژی سـخت و نامایم قرار دارند و بر اثر فعال شـدن 
پیشـران های متعـدد اقتصـادی، مذهبـی، سیاسـی و غیـره، 
تمرکـز جمعیـت اسـتان را در پـی داشـته  اسـت و موجـب 
ناپایـدار و غیرمتناسـب  ایـن رشـد  رشـد نامتـوازن شـده اند. 
بـا تـوان سـرزمینی، از طرفـی فشـارهایی بـر منابـع طبیعـی، 
بویـژه آب  وارد کـرده و از طـرف دیگـر تأمیـن آب بـرای ایـن 
جمعیـت رو بـه رشـد را دچـار مسـأله کـرده اسـت.از ایـن  رو، 
نیاز به یک تغییر رویکرد اساسـی در مدیریت آب شـهرهای 
افـق  دارد.  وجـود  کم آبـی  بـا  سـازگاری  جریـان  در  کشـور 
گسـترده و چشـم انداز مشـترک دوراندیشـانه تر و جمعـی بـا 
مشـارکت همـه شـهروندان بـه مسـأله آب شـهری ضـروری 
اسـت. تحقـق ایـن رویکرد جدیـد، نیازمند تغییـر در رویه ها، 
فرایندهـا و جلـب همراهـی و مشـارکت همـه شـهروندان در 
ایـن  کـه  اسـت  تصمیمـات  اجـرای  و  تصمیم گیـری  فراینـد 
و  اجتماعـی  اقتصـادی،  ابزارهـای مختلـف  از طریـق  مهـم 
فعـال کـردن همـه ظرفیت هـا امکانپذیـر می شـود. حرکـت 
بـه سـمت رویکـرد جدید، نیازمنـد ایجاد عـزم عمومی برای 
حسـاس  و  دغدغه منـد  آن،  شـروع  نقطـه  کـه  اسـت  تغییـر 
اجتماعـی  دیگـر  عبـارت  بـه  و  آب  مسـأله  بـه  مـردم  شـدن 

شـدن مسـأله آب در شـهرها اسـت.

اجتماعی شدن آب
رفتـار  تغییـر  هـدف  بـا  شـهرها  در  آب  شـدن  اجتماعـی 
مصرف کننـدگان آب شـرب و بهداشـت، یکـی از ملزومـات 
مواجهـه بـا تنگناهـای آبـی ایـن شـهرها اسـت. براین اسـاس 
»شـهر حسـاس بـه آب« به عنـوان ایـده ای بـرای اجتماعـی 
کـردن مسـأله آب پیشـنهاد می شـود که این مهـم را می توان 
بـا کمـک ابزارهـای مختلـف ارتباطاتـی و اجتماعـی محقـق 
کـرد. در واقـع بـرای ایجـاد حساسـیت در شـهروندان شـهر، 
تشـکل های  و  دولتـی  مدیـران  و  مصرف کننـدگان  شـامل 
غیردولتـی و خصوصـی، تغییـر دانـش، نگـرش و در نهایـت 
تغییـر در رفتـار مصـرف آب در شـهروندان ضـروری اسـت. 
از  بـرای شـهرها  بـه مدیریـت مصـرف  پرداختـن  بنابرایـن، 
طریـق بسـترها و سـاز و کارهـای اجتماعـی موضـوع اصلـی 

اسـت کـه بـا در نظـر گرفتـن  ایـن مـوارد  مطـرح می شـود:
و  اسـتقرار  در  سـرزمینی  محدودیت هـای  بـه  توجـه    

شـهرها توسـعه 
  آماده سـازی و ایجـاد زمینه هـای کنتـرل رشـد شـتابان 
تقاضـا بـرای آب در شـهرها و فراهـم کـردن بسـتر بـرای 

تغییـر رویکـرد در شـرایط محدودیـت آبـی
مسـلط  بینـش  شـکل دهی  و  مسـأله  دقیـق  تعریـف    

شـهری آب  بخـش  در  درسـت  اجتماعـی 
اداری،  فنـی،  زیرسیسـتم های  همـه  گرفتـن  نظـر  در    
اجتماعـی، حکمرانـی و سیاسـی آب در شـهرها بـا نـگاه 

یکپارچـه
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  ایجاد بسـتر مناسـب برای اجتماعی شدن آب و مشارکت 
گسترده شهروندان

بـه بیـان دیگـر، بـرای حرکـت به سـمت رویکـرد مدیریت 
مصرف در شهرها و تبدیل آن به شهری دارای پایداری آبی 
بایـد بسـترهای فنـی، قانونـی، اداری، سیاسـی و اجتماعـی، 
اقتصـادی و فرهنگـی متناسـب بـا رویکـرد مدیریـت تقاضـا 
در شـرایط محدودیت آبی فراهم شـود. یکی از این بسـترها 
و ظرفیت هـا، شـکل دهی یـک جامعـه هوشـیار، نظام منـد، 
خردمنـد و حسـاس شـهری بـه مسـأله آب اسـت. از ایـن رو، 
اجتماعـات  شـکل دهی  در  اساسـی  مؤلفه هـای  از  یکـی 
بـرای  جامعـه  ذهنـی  شـرایط  کـردن  فراهـم  خردمنـد، 
همراهـی و مشـارکت در مدیریـت مصـرف آب در شـهرها 
اسـت. بنابرایـن نیـاز اسـت کـه بـرای تغییـر رفتـار مـردم در 
بحرانـی  بـر  جامعـه  و  طبیعـت  در  کـه  عینـی  شـرایط  کنـار 
بـودن شـرایط منابـع آب صحـه می گـذارد، اجتماعـی شـدن 
آب و ایجاد حساسـیت در جامعه شـهری از طریق ابزارهای 
اجتماعـی و اطاع رسـانی و آگاهی بخشـی فراهـم شـود. در 
نتیجـه هـدف اصلـی و کلـی بایـد »اجتماعـی شـدن مسـأله 
آب در شـهر بـا هـدف تغییر رفتـار مصرف کنندگان شـهری« 

باشـد.
ایـن هـدف کان شـامل اهـداف مشـخص و تفصیلی تـر 

اسـت:
  تحلیـل نظـام انگیزه هـای شـهروندان در مصـرف آب 
دربـاره  شـهروندان  بـه  اطاع رسـانی  و  آگاهی رسـانی  و 
جملـه  از  گوناگـون  روش هـای  از  آب  مصـرف  مدیریـت 

و رسـانه ای تولیـد اطاعـات دانشـی، علمـی، هنـری 
  شناسـایی و تحلیـل ذینفعـان آب در شـهرها )دولتـی، 
خصوصـی و اجتماعـی( و چگونگـی برقـراری ارتبـاط بـا 

آن ها
  ایجـاد فضـای گفت وگـو و تعامـل اجتماعـی در زمینـه 

مسـائل آب شـهری
  افزایـش سـرمایه اجتماعـی و ایجـاد ارتبـاط میـان همه 
از  شـهر  سیاسـتگذاران  و  ذینفعـان  کنشـگران،  فعـاالن، 
طریـق چرخـش اطاعـات و دانـش آبی در میـان جامعه 
و دولـت و تـاش بـرای ایجـاد موازنـه و تقـارن اطاعاتـی 

و افزایـش دقـت آن
  توسـعه ظرفیت  های شـهروندان در محله های شهری 
سـازماندهی  و  شناسـایی  و  مدنـی  نهادهـای  کمـک  بـا 

شـبکه تشـکل های مردم نهـاد آب در شـهر
مشـخص  «به طـور  آب  بـه  حسـاس  »شـهرهای  ایـده    
از کشـور اسـترالیا آغـاز شـده اسـت، اگرچـه ایـن ایـده در 
امریـکا،  کانـادا،  انگلسـتان،  همچـون  دیگـری  کشـورهای 
کـرده  پیـدا  رواج  جنوب شـرقی   آسـیای  و  غربـی  اروپـای 
اسـت. واژه شـهر حسـاس بـه آب نخسـتین بـار در سـال 
سـال  در  و  شـده  بیـان  »موریتـز«  توسـط  میـادی   1992
به عنـوان  والنـز  مشـاوره  شـرکت  توسـط  میـادی   1994
اگرچـه مفهـوم  تهیـه شـد،  اولیـن دسـتورالعمل رسـمی 
ایـن واژه تـا سـال 2009 میـادی مورد توجه قـرار نگرفت. 
در آن سـال بـراون و همـکاران ایده شـهرهای حسـاس به 
آب را بـر مبنـای محرک های انباشـته سیاسـی-اجتماعی 
تـاب آوری  تـا  آبـی  امنیـت  بـه  از دسترسـی  مثـال  )بـرای 
از  بـرای مجموعـه ای  و هوایـی(،  تغییـرات آب  برابـر  در 
خدمـات شـهری تعریـف کردنـد و  طـی سـالیان متمادی 

.)2009 ,.Brown et al( ایـن مفهـوم بسـط پیـدا کـرد
 Brown(» در مدلـی کـه ابتـدا توسـط »بـراون و همـکاران
ونـگ  توسـط   2016 سـال  در  آن  به دنبـال  و   )2009  ,.et al
ارائـه شـده اسـت )Radcliffe, 2019(، 6 مرحلـه کلـی بـرای 
فازهـای تغییـر شـهرها از شـهرهای صرفـاً تأمیـن کننـده آب 
شـکل  در  کـه  شـده  تعریـف  آب  بـه  حسـاس  شـهرهای  بـه 
نشـان داده شـده اسـت. بر این اسـاس شـهرها به علت رشـد 

)2019 ,Radcliffe( شکل شماره 1. فازهای گذار به شهر حساس به آب
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جمعیت، به دنبال تأمین آب هسـتند و مدیران آن دغدغه 
منابـع آبـی و مسـائل مربـوط بـه تأمیـن پیوسـته و بی وقفـه 
را به عنـوان مهم تریـن مسـئولیت خـود دارنـد، امـا بـا مهـم 
شـدن مسـأله بهداشـت، شـهرها و مدیریت آنها، طرح های 
دنبـال  را  آن  تصفیـه  و  فاضـاب  جمـع آوری  تکمیـل 
می کننـد. در ادامـه بـا توسـعه شـهری )و نـه صرفـًا افزایـش 
کاربری هـای  شـدن  افـزوده  معنـای  بـه  بلکـه  جمعیـت، 
مناطـق  حفاظـت  و  زهکشـی  مدیریـت  شـهر(  بـه  گوناگـون 
شـهری از گزنـد سـیاب ها یـا سـایر رخدادهـای طبیعـی مـد 

قـرار می گیـرد. نظـر 
 نقطه عطف تغییر فاز شهری در مرحله چهارم صورت 
مطالبه گـری  و  اجتماعـی  فشـارهای  به علـت  کـه  می گیـرد 
مسـائل زیسـت محیطی اتفـاق می افتـد و شـهر را بـه سـمت 
در  زیسـت محیطی  اصـول  رعایـت  بـر  مبتنـی  مدیریتـی 
طرح هـای آبـی خـود پیش می بـرد. در این مرحله بیشـترین 
تأکیـد بـر سـازگاری بـا منابـع آبـی در شـهر اسـت کـه ضمـن 
یـک مطالبـه و آگاهـی عمومـی ایجـاد می شـود. در مرحلـه 
جامعـه  اصلـی  دغدغه هـای  از  زیسـتی  ظرفیت هـای  بعـد 
می شـود.  مدیریتـی  بـاالی  رده  تصمیم گیـران  همچنیـن  و 
و  فن محـور  قالـب  در  را  خـود  بیشـتر  آب  مصـارف  کاهـش 
پیشـرفت فنـاوری ماننـد نصـب ادوات کاهنـده مصرف آب، 
به عنـوان  برخـط  پایش هـای  و  هوشـمند  کنتورهـای  نصـب 
شـهری  امـا  می دهـد،  نشـان  مدیریتـی  مسـائل  مهم تریـن 
»حسـاس بـه آب« خوانـده می شـود کـه در مرحلـه نهایـی 
بـا  سـازگاری  و  تـاب آوری  همچـون  مسـائلی  به علـت  خـود 
تغییـرات اقلیمـی و ضـرورت تأمیـن عدالـت اجتماعـی بـه 
سـمت ایجاد زیرسـاخت های رفتار درسـت مصرف و تغییر 

نگـرش پیـش بـرود.
 

اقدامات پیشنهادی برای تغییر نگرش در شهرها
بـرای رسـیدن بـه شـهر حسـاس به آب بـا شـهروندانی با 
دانـش آبـی باال، بایـد مراحل گوناگونی طی کـرد و اقدامات 
اجرایـی و ارتباطـی را گام بـه گام با رویکـردی »همه با هم« 
پیـش رفـت. ایـن گام ها کـه از فرایندهای اجرایـی اولیه آغاز 
سـنجش  طـرح،  برندسـازی  و  برجسته سـازی  بـا  می شـود 
نگـرش و رفتـار آبـی کنشـگران و هم افزایـی سیاسـتگذاران 
مجموعـه  زیـر  شـرکت های  الگوسـازی  مـی رود.  پیـش 
سـازمان های  همراه سـازی  شـهر،  در  مسـتقر  نیـرو  وزارت 
مردم نهـاد، شـناخت اولیـه ذینفعـان و اقدامـات ارتباطـی 
کارکـرد،  مبنـای  بـر  گروه بنـدی  آنهـا،  بـر  مؤثـر  اجرایـی  و 
دسـته بندی  و  اثرپذیـری  اثرگـذاری/  مبنـای  بـر  گروه بنـدی 
دیگـر  از  شـهرها  در  شـرب  آب  مصـرف  حـوزه  ذینفعـان 
شـهروندان  نگـرش  تغییـر  بـرای  بایـد  کـه  اسـت  گام هایـی 

شـهر صـورت گیـرد.
 

ذینفعان شهرهای حساس به آب
برای پیاده سـازی ایده شـهر حسـاس به آب، با شناسـایی 
و دسـته بندی دینفعـان، می تـوان بـرای هـر کـدام از گروه هـا 
و  طراحـی  را  مرتبـط  ارتباطـی  و  اجرایـی  اقـدام  و  برنامـه 

ایـده   اجـرا کـرد؛ در مطالعـه مـوردی کـه بـرای پیاده سـازی 
شـهر حسـاس بـه آب در خصـوص شـهر مشـهد انجـام شـد، 
ذینفعـان شـامل افراد حقیقـی و حقوقی و مراکز و نهادهای 

مختلـف بـه ایـن شـرح  شناسـایی شـدند:
 زنان و کودکان

 سلبریتی ها و افراد مشهور
 خبرنگاران و اصحاب رسانه آب

 مجموعه سازمان های دولتی و غیر خصوصی
 مدارس دوره متوسـطه و مراکز آموزشـی و آموزش های 

فوق برنامه
 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
 پارک ها، فضای سبز و شهرداری

 آستان قدس رضوی، مراکز عبادی و مراکز مذهبی
 بیمارستان ها، مراکز درمانی و داروخانه ها

 مراکـز آمـوزش فنی حرفـه ای، مراکز خصوصـی آموزش 
مهـارت و نهضت  سـواد آموزی

 هتل هـا، مراکـز اقامتـی و برج هـا بـا خدمـات هتل هـای 
5 سـتاره

 مجموعه های ورزشی، استخرها و مجموعه های آبی
 رستوران ها، کافی شاپ ها و سنت سراها

 بازارها و مراکز تجاری بزرگ
 مراکز تفریحی و سیاحتی

 مراکز نظامی، قضایی و امنیتی
 صنایع خرد، بزرگ و شهرک های صنعتی

کالبـدی،  شـکل  در  نیـز  طـرح  ایـن  ارتباطـی  اقدامـات   
و  نقلـی  و  حمـل   فضاهـای  رسـانه ها،  و  نقـل  و   حمـل  
مجموعـه اقدامـات ارتباطـی برای افزایـش آگاهی عمومی، 
رسـانه های  بـه  مربـوط  پتانسـیل های  و  ارتباطـی  اقدامـات 
اسـتانی در بخـش دیـداری و شـنیداری را در بـر می گیـرد و 
اقدامـات ارتباطـی کان و عمومـی بـرای همـه شـهروندان 
پیشـنهاد می شـود. ایـن اقدامـات در رسـانه های مجـازی نیز 
مـورد توجـه قـرار می گیرد و دسـته بندی می شـود. در نهایت 
بـر طـرح، اکوسیسـتم  بـه نظـام مالـی حاکـم  ضمـن توجـه 
سـاختار  بـه  توجـه  بـا  طـرح  و  شـده  طراحـی  آن  اقتصـادی 

می شـود. اجـرا  شـهر  اقتصـادی  و  اجتماعـی  فرهنگـی، 
 

جمع بندی
»شـهر حسـاس بـه آب« عنـوان اولیـه ای اسـت کـه بـرای 
ایـن مفهـوم در نظـر گرفتـه شـده و بـر اسـاس فراینـدی کـه 
نظـر  در  عمومـی  مشـارکت  جلـب  و  طـرح  اجـرای  بـرای 
گرفتـه شـده اسـت، در هـر بافـت اجتماعـی، عنـوان دیگـری 
را بـه خـود می گیـرد. ایـن طـرح بـه دنبـال  اجتماعی سـازی 
مسـأله آب در جامعـه ایرانـی بـا توجـه به سـاختار اجتماعی 
حاکـم بـر زندگـی مـردم اسـت و سـعی دارد بـا درونی سـازی 
رفتـار بهینـه مصـرف، الگـوی رفتـاری بـر سـبک مصـرف آب 
را تغییـر دهـد. در ایـن مسـیر رویکـرد همگانـی و مشـارکت 
کلیـت جامعـه بـرای دسـتیابی بـه اهـداف طـرح، ضـروری 
اسـت و نـگاه »همـه بـا هم« مسـیر پایدارسـازی آب را هموار 

می سـازد.

169سازگاری با کم آبی؛ خرد تاریخی -اقلیمی برای بقا و ارتقا تابستان 1400



منابع:
پوریا آ. و ساالری ا.ح.، 1394، »1«، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، 1)6(: 192-175.

تونیکس ف. و همس ل.، ترجمه دلفروز م.ت.، 1387، »اعتماد و سرمایه اجتماعی«، چاپ اول، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران: ایران.
جان ف.، ترجمه: غفاری غ. و رمضانی ح.، 1388، سرمایه اجتماعی«، چاپ اول، نشر کویر، تهران: ایران.

جیمز ک.، ترجمه: صبوری م.، 1377، »بنیاد های نظریه اجتماعی«، چاپ اول، نشر نی، تهران: ایران.
داوری ک.، عمرانیان خراسانی ح.، قنبری ف.، 1393، »گزارش فرایند تدبیر آب مشهد«، گزارش تهیه شده توسط دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد: ایران.

روبرت پ.، ترجمه: دل فروز م.ت.، 1380، »دموکراسی و سنت های مدنی«، چاپ اول، نشر جامعه شناسان، تهران: ایران.
عبداللهی م.، موسوی م.، 1386، »سرمایه اجتماعی در ایران؛ وضعیت موجود، دورنمای آینده و امکان شناسی گذار«، نشریه رفاه اجتماعی: 6)25(: 234-195.

فکوهی ن.، 1386، »انسان شناسی شهری«، چاپ اول، نشر نی، تهران: ایران.
گـروه مهندسـین مدیریـت طـرح اسـوه، 1393، »شناسـایی برخـی از وظایـف و مأموریت هـای درآمدزایی قابل واگذاری شـهرداری مشـهد بـه بخش خصوصی و 
معرفـی فرصت هـای سـرمایه گذاری در قالـب طرح هـا و پروژه هـای موضعـی و موضوعـی«، معاونـت اقتصادی شـهرداری، گـزارش پروژه جابه جایی و توسـعه 

پایانه مسـافربری جاده ابریشـم.
محمـدی م.، کاکاونـدی کـردی م.، زمانـی آ.، رحیمـی ب.، کرمـی پ.، 1397، »بررسـی تجربیـات جهانـی شـرکت های اسـتارتاپ در حـوزه نـوآوری اجتماعـی«، 

چـاپ اول، دانش بنیـان فنـاور، تهـران: ایـران.

Baek T.H., Yoon S., 2017, «Guilt and shame: environmental message framing effects», Journal of Advertising, 46:440-453.
Brown R. and Clarke J., 2007, «Transition to water sensitive urban design: the story of Melbourne, Australia”, report No. 07/1, 
Facility for Advancing Water Biofiltration, Monash University, Melbourne, http://www.monash.edu.au/fawb/publications/ final-
transition-doc-rbrown-29may07. pdf , [Retrevied: 26/2/2019].
Cooperative Research Centre for Water Sensitive Cities, 2018, «CRC for Water Sensitive Cities: Water Utilities of the Future, 
Australia’s experience in starting the transition”, https://www.wef.org/globalassets/assets-wef/direct-download-library/public/03---
resources/water resourcesutilityofthefuture_blueprintforaction_final.pdf [Retrevied: 26/2/2019].
Correia R., Roseta-Palma C., 2016, «Behavioural Economics in Water Management An overview of behavioural economics 
applications to residential water demand”, ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA, JEL: Q25, D03, isecoeco.org
Creighton J.L., 2005, «The public participation handbook, 1st Ed., John Wiley & Sons Inc., New Jersey:USA.
Fang Y.M.,Sun M.S., 2016, «Applying eco-visualisations of different interface formats to evoke sustainable behaviours towards 
household water saving”, Behaviour & Information Technology, 35: 748-757.
Fielding K.S., Spinks A., Russell S., McCrea R., Stewart R., Gardner J., 2013, «An experimental test of voluntary strategies to 
promote urban water demand Management” , Journal of Environmental Management 114: 343-351.
Florez R., 2013, «Integrating Behavior Change and Hygiene in Public Policy: Four Key Dimensions”, 1st Ed., International Bank 
for Reconstruction and Development / The World Bank, Washington DC, USA.
GCN and COI, 2009”, Communications and behaviour change”, 1st Ed., COI Publications, Sydney: Australia, http://www.
behaviourworksaustralia.org/V2/wp-content/uploads /2015/02/COI_ communications_behaviourchange.pdf [Retrevied: 26/2/2019].
IWA, 2016, «The IWA Principles for Water-Wise Cities”, http://www.iwa-network.org/ downloads/1465311838-Principles%20

سازگاری با کم آبی؛ خرد تاریخی -اقلیمی برای بقا و ارتقا تابستان 1701400



for%20water%20Wise%20Cities.docx, [Retrevied: 26/2/2019].
Jugert, P., Greenaway K.H., Barth M.,Büchner, R.,Eisentraut, S., Fritsche, I., 2016, «Collective efficacy increases pro-environmental 
intentions through increasing self-efficacy” , Journal of Environmental Psychology, 48:12-23.
Koop, S.H.A., Van Dorssen, A..J., Brouwer S., , 2019, «Enhancing domestic water conservation behaviour: A review of empirical 
studies on influencing tactics”, Journal of Environmental Management, 247:867-876.
Lee M., Tansel B., 2013, «Water conservation quantities vs customer opinion and satisfaction with water efficient appliances in 
Miami, Florida”, Jornla of Environmetal Management, 128: 683-689.
Maggioni E., 2015 «Water demand management in times of drought: What matters for water conservation”, Water Resource 
Research, 2015, 51: 125–139.
Mobley C., Vagias W.M., DeWard S.L., 2010, «Exploring additional determinants of environmentally responsible behavior: the 
influence of environmental literature and environmental attitudes”, Environmental Behaviour, 42: 420-447.
Moglia M., Cook S., Tapsuwan S., 2019, «Promoting Water Conservation: Where to from here?», Water, 11(3): 405-422.
Mosler H. and Contzen N., 2016, «Systematic behavior change in water, sanitation and hygiene. A practical guide using the RANAS 
approach”, Version 1.1. Dübendorf, Switzerland: Eawag, http://www.toiletboard.org/media/29-Guideline_V1.0_final_25_08_2016_
druck_3.pdf [Retrevied: 26/2/2019].
Newell R.G.,Siikamäki, J., 2013, «Nudging energy efficiency behavior: the role of information labels”, Journal of the Association of 
Environmental and Resource Economy, 4: 555-598.
Otaki, Y., Ueda K., Sakura O., 2017, «Effects of feedback about community water consumption on residential water conservation, 
Journal of Cleaner Production, 143:719-730.
PG Beautification and Shade Tree Commission, 2015, «Water Conservation Awareness and Education Plan”, https://plgrove.org/
pdf/Water%20Awareness%20and%20Education %20Plan%20Fianl %20 Draft.pdf [Retrevied: 26/2/2019].
Schaap W. and van Steenbergen F., 2002, «Ideas for Water Awareness Campaigns”, Stockholm, Sweden: The Global Water 
Partnership, https://www.gwp.org/globalassets/global/ toolbox/references/ ideas-for-water-awareness-campaigns-gwp-2002.pdf, 
[Retrevied: 26/2/2019].
Schmied P., 2017, «Behaviour Change Toolkit”, People in Need (PIN), https://www.clovekvtisni.cz/ media/publications/752/
file/1498144203-behaviour-change-toolkit-mail.pdf [Retrevied: 26/2/2019].
Spandagos C., Ling Ng T., 2018, «Fuzzy model of residential energy decision-making considering behavioral economic concepts”, 
Applied Energy, 213: 611-625.
Texas Water Development Board, 2010, «Developing a Water Conservation Public Awareness Program: A Guide for Utilities”, 
http://www.twdb.texas.gov/conservation/ outreach/doc/Public_Awareness_UtilityGuide.pdf [Retrevied: 26/2/2019].
Tijs M.S., Karremans J.C., Veling H., de Lange M.A., van Meegeren P., Lion R., 2017, «Saving water to save the environment: 
contrasting the effectiveness of environmental and monetary appeals in a residential water saving intervention”, Social Influence, 12:69-
Thaler R.H. and Sunstein C.R., 2009, «Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness”, 1st Ed., Penguin Books, 
New York: USA.

171سازگاری با کم آبی؛ خرد تاریخی -اقلیمی برای بقا و ارتقا تابستان 1400



 ممنوعیت استقرار 
صنایع آب بر در استان مركزی 

در چارچوب برنامه های سازگاری با کم آبی محقق می شود 

لیـال مرگـن / اضافـه برداشـت از منابـع آب سـطحی و زیرزمینـی، کشـور را در آسـتانه 
بحرانـی بـزرگ قـرار داده اسـت. برداشـت بی رویـه از منابـع آب زیرزمینـی به عنـوان 
ذخایر اسـتراتژیک کشـور، زمینه فرونشسـت دشـت ها و بروز خسـارات جبران ناپذیر 
را بـرای زیرسـاخت های اساسـی ایـران فراهـم کـرده اسـت. در همیـن راسـتا وزارت 
در  سیاسـتگذاری  و  رویکردهـا  تغییـر  بـا  مرتبـط  دسـتگاه های  سـایر  همـکاری  بـا  نیـرو 
حـوزه آب، بحـث سـازگاری بـا کم آبـی را مطرح کـرد. کارگروهی در سـطح ملی شـکل 
آب  منابـع  از  بی رویـه  برداشـت  جلـوی  اسـتانی،  برنامه هـای  دریافـت  بـا  تـا  گرفـت 
کـه  اسـت  کشـور  اسـتان های  از  یکـی  مرکـزی  اسـتان  بگیـرد.  را  زیرزمینـی  و  سـطحی 
به گفتـه عـزت اهلل آمـره ای مدیـر عامـل آب منطقـه ای مرکـزی از آنجایـی کـه تدویـن 
ذی مدخـالن  و  ذی نفعـان  مشـارکت  بـا  اسـتان  ایـن  کم آبـی  بـا  سـازگاری  برنامـه 
انجـام شـده اسـت، در تدویـن برنامـه هیـچ مشـکلی نبـوده اسـت. به گفتـه او، برنامـه 
عملیاتـی  و  سـطوح  تمـام  در  را  رصـد  قابلیـت  مرکـزی  اسـتان  کم آبـی  بـا  سـازگاری 
شـدن  دارد، بـه همیـن دلیـل این اسـتان به عنـوان منطقـه پایلـوت برای اجـرای طرح 
»الگـوی حفاظـت و بهره بـرداری مشـارکتی آب زیرزمینـی و سـطحی« انتخـاب شـده 
اسـت. آمـره ای اضافـه می کنـد: بـر اسـاس برنامه ریـزی انجـام شـده، تـا پایـان برنامه 
هفتـم توسـعه، مجموعـاً 690 میلیـون متـر مکعـب در برداشـت آب از منابـع اسـتان 
پروانه هـای  و  می شـود  مسـدود  غیرمجـاز  چـاه  حلقـه  هـزار  می شـود.  صرفه جویـی 
اسـتان  برنامه هـای  عمـده  می گویـد:  آمـره ای  شـد.  خواهـد  تعدیـل  هـم  برداشـت 
متمرکـز بـر کاهش مصرف آب در بخش کشـاورزی اسـت. در همین راسـتا طی برنامه 
هفتـم در 66 هـزار هکتـار از اراضـی کشـاورزی اسـتان مرکـزی، سیسـتم نویـن آبیـاری 
پیـاده خواهد شـد. ایـن مقام مسـئول از مصوبه ای بـرای جلوگیـری از اسـتقرار صنایع 

آب بـر در اسـتان مرکـزی خبـر می دهـد.
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گفت وگو در یک نگاه
 ساالنه به طور متوسط  176 میلیون متر مکعب کسری آب 

زیرزمینی در سطح استان داریم

 اگر تا پایان برنامه هفتم، بتوانیم 690 میلیون متر مکعب میزان 
برداشت را کاهش دهیم، به این معنا است که تقریباً کسری در 

مخازن را به صورت سالیانه متوقف کرده ایم

بازچرخانی را در حوزه صنعت استان مرکزی داریم. در 
صنعت حدود 7.5 میلیون متر مکعب صرفه جویی پیش بینی 
شده است. عموما پروژه های آنها بر بهینه سازی و نوسازی 

فرایندهای تولید متمرکز است

در استان مرکزی حدود دو هزار و 600 حلقه چاه غیر 
مجاز داریم، از این میزان هزار حلقه چاه باید کامال 

مسدود شود. هزار و 600 حلقه هم باید ساماندهی شود 
و برداشت های آنها محدود شود

نصب کنتورهای حجمی در بحث کشاورزی، اجرای سیستم های 
نوین آبیاری و اصالح الگوی کشت، دیگر پروژه های شاخصی است 

که به جهت جلوگیری از کسری مخزن و کاهش برداشت از منابع 
آب زیرزمینی در دستور کار است

با نصب حدود 6 هزار دستگاه کنتور بر روی چاه های کشاورزی تقریبا 
حدود 90 میلیون متر مکعب در سال آب صرفه جویی می شود. یک 

پروژه مهم دیگر در این بخش، کاهش، اصالح و تعدیل پروانه های 
بهره برداری است که برای چاه های کشاورزی صادر شده است

173سازگاری با کم آبی؛ خرد تاریخی -اقلیمی برای بقا و ارتقا تابستان 1400



اسـتان  زیرزمینـی  و  سـطحی  هـای  آب  منابـع  حجـم     
مرکـزی چقـدر اسـت؟ در کارگـروه سـازگاری بـا کم آبـی 

قرار شد چه میزان مصرف آب در سطح استان کاهش یابد؟
در وضـع موجـود، کـه برداشـت از منابـع آب سـطحی حـدود 
زیرزمینـی  آب  منابـع  از  و  اسـت  مکعـب  متـر  میلیـون   583

داریـم. برداشـت  مکعـب  متـر  میلیـون   1835
کسری آب زیرزمینی در استان چقدر است؟    

مکعـب  متـر  میلیـون   176 متوسـط  به طـور  سـاالنه 
داریـم. اسـتان  سـطح  در  زیرزمینـی  آب  کسـری 

از آب سطحی هم اضافه برداشت دارید؟    
برداشـت  اضافـه  شـکل  آن  بـه  سـطحی  آب  از  نـه، 

نداریـم.
چقـدر  اسـت  قـرار  کم آبـی  بـا  سـازگاری  برنامـه  در     

صرفه جویی صورت گیرد؟
متـر  میلیـون  حـدود 690  هفتـم  برنامـه  پایـان  تـا  اسـت  قـرار 
مکعـب آب صرفه جویـی شـود؛ بـا برنامه هایی که تدوین شـده 
اسـت، امیدواریـم بتوانیم این میـزان آب را صرفه جویی کنیم.
میـزان اضافـه برداشـت منابـع آب زیرزمینـی اسـتان با     
سـطحی  چـه  بـه  کم آبـی  بـا  سـازگاری  برنامـه  اجـرای 

خواهد رسید؟
مـا سـاالنه 176- میلیون متر مکعب کسـری مخـزن داریم، اگر 
تـا پایان برنامه هفتـم، بتوانیم 690 میلیون متر مکعب میزان 
برداشـت را کاهش دهیم، به این معنا اسـت که تقریباً کسـری 
در مخـازن را به صـورت سـاالنه متوقـف کرده ایـم، امـا معنـی 
ایـن اقـدام ،آن نیسـت کـه جبـران کسـری تجمعـی سـال های 
اسـاس  بـر  آمـاری  دوره هـای  طـی  باشـیم.  کـرده  را  گذشـته 
آماربرداری هایی که در طول 30 سـال گذشـته از مخازن انجام 
مکعـب  متـر  میلیـون   4630 حـدود  کـه  دریافتیـم  داده ایـم، 
کسـری تجمعی در مخازن ایجاد شـده اسـت. برای جبران این 

میـزان کسـری، اول بایـد شـرایط را تثبیـت  و کسـری سـاالنه را 
متوقـف کنیم، بعد شـروع به برنامه ریزی برای افزایش سـطح 
آب زیرزمینـی کنیـم تا با افزایش میـزان ذخایر مخزن، بتوانیم 
4630 میلیـون متـر مکعـب اضافـه برداشـت گذشـته را جبران 
کنیـم. بـا برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی، فعـًا می توانیـم جلـوی 
کسـری مخـزن سـاالنه را بگیریـم و وضع موجـود را حفظ کنیم. 
بعـد از برنامـه هفتـم بایـد شـروع به جبـران اضافه برداشـت ها 

کنیم.
بـر اسـاس برنامـه سـازگاری بـا کم آبـی بـه چـه شـیوه ای     

قرار است کسری ها را جبران کنید؟
در  اقدامـات  عمـده  شـده،  انجـام  برنامه ریـزی  اسـاس  بـر 
بخـش کشـاورزی انجام می شـود. ما از طریـق برنامه های طرح 
احیا و تعادل بخشـی سـفره های آب زیرزمینی، میزان مصرف 
آب در بخـش کشـاورزی را کاهـش خواهیـم داد. ایـن برنامه هـا 
شـامل پروژه های متعددی اسـت که یکی از پروژه شـاخص آن 
را می تـوان تعییـن تکلیـف چاه هـای غیرمجـاز دانسـت. نصـب 
کنتورهـای حجمـی در بحـث کشـاورزی، اجـرای سیسـتم های 
پروژه هـای  دیگـر  کشـت،  الگـوی  اصـاح  و  آبیـاری  نویـن 
از کسـری مخـزن و  بـه جهـت جلوگیـری  شـاخصی اسـت کـه 
کاهـش برداشـت از منابـع آب زیرزمینـی در دسـتور کار اسـت.
در  داریـد.  غیرمجـاز  چـاه  تعـداد  چـه  اسـتان  سـطح  در     
قالـب ایـن برنامـه چقـدر از این چاه هـا مسـدود خواهد 

شد؟
مـا در اسـتان مرکـزی حـدود دو هـزار و 600 حلقـه چـاه غیـر 
مجـاز داریـم، از ایـن میـزان هـزار حلقـه چـاه باید کامًا مسـدود 
شـود. هـزار و 600 حلقـه هـم بایـد سـاماندهی  و برداشـت های 
آنهـا محـدود شـود. به ایـن چاه ها پروانـه داده می شـود، ولی در 

حـد مصـارف محـدود، ایـن پروانه هـا صـادر می شـود.
دلیل مسدود شدن هزار حلقه چیست؟    

ایـن چاه هـا بعـد از قانـون تعییـن تکلیف سـال 85 
ایجـاد شـده اند و بایـد مسـدود شـوند.

وضعیـت کاهـش برداشـت از سـفره های آب زیرزمینی     
و صرفه جویی در آب کشـاورزی چگونه پیش بینی شـده 

است؟
چـاه،  حلقـه  هـزار  کـردن  پـر  محـل  از  صرفه جویـی  حجـم 
مجموعـاً 75 میلیـون متـر مکعب در سـال اسـت. حجم ناشـی 
از کاهـش برداشـت چاه هـای قبلـی کـه هـزار و 600 حلقـه چـاه 
هسـتند، 176 میلیون متر مکعب اسـت. با نصب حدود 6 هزار 
دسـتگاه کنتـور روی چاه های کشـاورزی تقریباً حـدود 90 میلیون 
پـروژه  یـک  می شـود.  صرفه جویـی  آب  سـال  در  مکعـب  متـر 
مهـم دیگـر در این بخـش، کاهش، اصاح و تعدیـل پروانه های 
شـده  صـادر  کشـاورزی  چاه هـای  بـرای  کـه  اسـت  بهره بـرداری 
اسـت. بایـد بخشـی از پروانه هـا تعدیـل و اصـاح شـود. در ایـن 
بخـش هـم تقریبـاً 319 میلیون متر مکعـب صرفه جویی اتفاق 
از محل هایـی کـه اعـام شـد،  می افتـد. مجمـوع صرفه جویـی 
در  صرفه جویـی  از  بخشـی  اسـت.  مکعـب  متـر  میلیـون   660
مصـرف آب در بخـش فضـای سـبز و صنعـت انجـام می شـود. 
بـه ایـن ترتیـب طبـق عـدد تعییـن شـده در برنامـه سـازگاری بـا 
برنامـه  پایـان  تـا  مکعـب  متـر  میلیـون   690 مجموعـاً  کم آبـی 

هفتـم در سـطح اسـتان صرفه جویـی می شـود.
دربـاره کاهـش سـطح زیر کشـت چـه برنامـه ای طراحی     

شده است؟

برنامه ریزی برای کاهش سطح زیر کشت عموماً 
به سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی باز 

می گردد. دوستان قرار است سیستم های آبیاری 
نوین را در مزارع اجرا کنند. طی برنامه ای که 
دارند، قرار است 29۸ میلیون متر مکعب آب 
با اجرای این سیستم هاو تحویل حجمی آب 

براساس پروانه های تعدیل شده صرفه جویی شود
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بـه  عمومـاً  کشـت  زیـر  سـطح  کاهـش  بـرای  برنامه ریـزی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان مرکزی بـاز می گردد. دوسـتان 
قـرار اسـت سیسـتم های آبیـاری نویـن را در مـزارع اجـرا کننـد. 
طـی برنامـه ای کـه دارنـد، قـرار اسـت 298 میلیـون متر مکعب 
شـرکت  برنامه هـای  کنـار  در  سیسـتم ها  ایـن  اجـرای  بـا  آب 
آب منطقـه ای بـرای تعدیـل پروانه هـا و تحویـل حجمـی آب 
کار  دسـتور  در  هـم  کشـت  الگـوی  اصـاح  شـود.  صرفه جویـی 
دارنـد. قـرار اسـت اجرای سیسـتم های نویـن در 66 هـزار هکتار 
از اراضـی کشـاورزی اسـتان تـا پایـان برنامه هفتم اجرایی شـود. 
ایـن  در  بـرای اصـاح مصـرف آب کشـاورزی  ترتیـب  ایـن  بـه 
بخـش دو برنامـه مهـم اصـاح سیسـتم های نویـن آبیـاری و 

اصـاح الگـوی کشـت در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
در بخـش آب و فاضـالب چـه برنامه هایـی دارید؟ چقدر     

در این بخش صرفه جویی خواهد شد؟
اسـت  قـرار  شـرب  آب  شـبکه  و  فاضـاب  و  آب  بخـش  در 
تعویـض  شـود.  انجـام  توزیـع  شـبکه های  بازسـازی  و  اصـاح 
کنتورهای فرسـوده را هم در دسـتور کار دارند. نصب تجهیزات 
کاهنـده از پروژه هـای مهـم آب و فاضـاب اسـت. دراین بخش 
هـم مجموعـاً 18 میلیـون متـر مکعـب تـا پایـان برنامـه هفتـم 

آب صرفه جویـی خواهـد شـد.
فاضـالب  پسـاب  تصفیـه  و  آب  بازچرخانـی  مـورد  در     

خانگی برنامه ای ندارید؟
بازچرخانـی را در حـوزه صنعـت داریـم. در صنعـت حـدود 
7.5 میلیـون متـر مکعـب صرفه جویی پیش بینی شـده اسـت. 
عمومـاً پروژه هـای آنهـا بـر بهینه سـازی و نوسـازی فرایندهـای 
تولیـد متمرکـز اسـت. در بخـش فضـای سـبز و خدمات شـهری 
هـم حـدوداً پنـج میلیـون متـر مکعـب صرفه جویـی داریـم. در 
ایـن بخـش، بیشـتر اصـاح شـیوه های آبیـاری مـد نظـر اسـت. 
جایگزینی کشـت گیاهان کم آب بر و اسـتفاده از این گیاهان به 

جـای چمـن در دسـتور کار قـرار دارد. در بخـش تصفیـه پسـاب 
اسـتان مرکـزی تصفیـه  برنامـه داریـم. عمـوم شـهرهای  هـم 

خانـه فاضـاب دارنـد.
همـه شـهرهای اسـتان مجهـز به تصفیـه خانـه فاضالب     

هستند؟
حـال  در  دارنـد.  تصفیه خانـه  مـا  مهـم  شـهرهای  تقریبـاً 
حاضر جمع پسـاب تولیدی در اسـتان 58 میلیون متر مکعب 
اسـتان هـم تصفیه خانـه دارنـد. صنایـع  اسـت. حتـی صنایـع 
بزرگ مثل پتروشـیمی ها و شـهرک های صنعتی تصفیه خانه 
دارنـد. اکنـون پسـاب تصفیـه شـده فاضـاب خانگـی در دیگـر 
بخش هـا مصـرف می شـود. تقریبـاً از 58 میلیـون متـر مکعـب 
پسـاب تولیدی در بخش خانگی برای 48 میلیون متر مکعب 

برنامه ریـزی شـده اسـت تـا در دیگـر بخش هـا مصـرف شـود.
در قالـب برنامـه سـازگاری بـا کـم آبـی، برنامـه ای بـرای     

ایجاد تصفیه خانه جدید دارید؟
سـه تـا چهـار تصفیـه خانـه جدیـد قـرار اسـت در شـهرهای 

کوچـک ایجـاد  شـود.
در کارگـروه سـازگاری با کـم آبی برای تدویـن برنامه های     

استان مشکل خاصی نداشتید؟
خیـر، اتفاقـاً اسـتان مرکـزی یکـی از اسـتان هایی بـود کـه در 
و  دخیـل  دسـتگاه های  ذی مدخـان،  ذی نفعـان،  بـا  تعامـل 
کشـاورزان ذینفـع برنامه هـای خـود را نوشـت. ایـن برنامـه بـا 
تعامـل دسـتگاه های مرتبـط تهیـه شـده و برنامـه اسـتان مـا، 
یکـی از برنامه هـای خـوب و عملیاتـی اسـت کـه خـود وزیرنیـرو 
هـم در جلسـه ا ی کـه برنامـه را ارائـه دادیـم، آن را مـورد تقدیـر 
قـرار داد. ایـن برنامه کامًا کّمی اسـت، یعنـی قابل اندازه گیری 
و رصـد اسـت، هـم بـرش برنامـه ای و دسـتگاه اجرایـی و هـم 
در  فصـل  بـه  فصـل  و  سـال  بـه  سـال  مـا  دارد.  سـاالنه  بـرش 
شـورای حفاظـت از منابـع آب )کارگـروه سـازگاری بـا کـم آبـی( 
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ایـن برنامـه را عملیاتـی و رصـد می کنیـم.
کـه  بـود  پیشـنهادهایی  برنامـه  ایـن  ویژگی هـای  از  یکـی 
ارائـه شـد و مـورد پذیـرش قـرار گرفـت. به دلیـل وجـود ایـن 
جهـت  پایلـوت  اسـتان  به عنـوان  مرکـزی  اسـتان  برنامـه، 
اجـرای پـروژه الگویـی حفاظت و بهره برداری مشـارکتی آب 
برنامه هـای  قـرار شـد  و  انتخـاب شـد  و سـطحی  زیرزمینـی 
و  شـود  عملیاتـی  اسـتان  سـطح  در  پـروژه  ایـن  بـا  مرتبـط 
نظـام  سـازمان های  یـا  تشـکل ها  بـه  را  وظایـف  از  بخشـی 

بدهیـم. مهندسـی 
در صحبت هـای خود اشـاره کردید که اسـتان شـما یکی     
از اسـتان هایی اسـت کـه ارتبـاط خوبـی بـا ذی مدخـالن 

دارد. چه عاملی باعث این ارتباط خوب شده است؟
مـا عمومـاً توانسـته ایـم از فضـای رسـانه ای و فرهنگی اسـتفاده 
کنیـم و مسـئوالن اسـتان را در بحـث آب مطلـع کنیـم. تـاش 
کردیـم آنهـا را دربـاره خطـرات موجـود، بحـران آب و اهمیـت 
مـا  موفقیـت  عوامـل  از  یکـی  کنیـم.  واقـف  اسـتان  در  آن 
اسـتفاده از ایـن ظرفیـت بـود. دومیـن نکتـه اینکـه، مجموعـه 
دسـتگاه قضایـی هـم خیلـی بـه مـا در انجـام وظایـف کمـک 
بحـث  در  بسـیار  قضایـی  دسـتگاه  مجموعـه  همـکاری  کـرد. 
حفاظـت از منابـع آب در اسـتان خـوب بـوده اسـت و آقایـان 
همراهـی کردنـد. مجموعـه سیاسـی از جملـه آقـای اسـتاندار 
پـای کار اجـرای ایـن برنامه هـا بـوده اسـت و در تمـام جلسـات 
کارگـروه سـازگاری بـا کـم آبـی اسـتان شـخصاً شـرکت می کـرد. 
فرمانـداران کامـًا در خدمـت جلسـات و اجـرای برنامه هـای 
کارگـروه سـازگاری بـا کـم آبـی هسـتند. از طرفـی مجموعـه مـا 
از  یکـی  بگویـم،  اسـت  الزم  اینجـا  بودیـم.  کار  پـای  جـا  همـه 
پروژه هـای شـاخصی کـه همزمـان بـا تدویـن برنامـه سـازگاری 
بـا کـم آبـی در اسـتان کلیـد خـورد، احیـای رودخانـه قـره چـای 
بعـد از 10 سـال خشـکیدگی بـود. بـا همـکاری ذی نفعـان ایـن 

حوضـه، رودخانـه را احیـا کردیـم. بـا اجـرای یکسـری پروژه هـا 
کـه عمومـاً مدیریتـی بـود و نـه سـازه ای، توانسـتیم بعـد از یـک 
دهـه ایـن رودخانـه را احیـا کنیم. همین احیا باعث شـد جریان 
پایـه رودخانـه راه بیفتـد و در دشـت های حاشـیه رودخانـه تـا 
کنـون رونـد کاهشـی سـطح سـفره آب زیرزمینـی جبـران شـود. 
در حـال حاضـر بخشـی از کسـری ایـن دشـت ها جبـران شـده 
سـاخته  گذشـته  در  کـه  دسـت  پاییـن  سـدهای  ورودی  اسـت. 
بودیـم، بشـدت افزایش یافـت. تاش ها برای احیـای رودخانه 
قره چـای باعـث شـد خـود بـه خـود فضـا برای مبـارزه با بخشـی 
از تخلفـات حـوزه چاه هـای غیـر مجـاز و مسـائلی از این دسـت، 
فراهـم شـود. بابـت ایـن پـروژه موفـق، در روز ملـی آب از اتـاق 
ایـران به عنـوان چهـره منتخـب آب، لـوح گرفتیـم. ایـن لـوح در 

سـال 97 بـه مـا اهـدا شـد.
یکی از پیشـنهادهایی که از سـوی ما پذیرفته شـد، جلوگیری 
و  ممنوعـه  دشـت های  در  طلـب  پـرآب  صنایـع  اسـتقرار  از 
بحرانـی اسـتان بـود. کمتـر اسـتانی توانسـته اسـت ایـن مصوبـه 
را بگیـرد. بـا توجـه بـه اینکـه دشـت های مـا بحرانـی هسـتند، 
توانسـتیم این مصوبه را از کارگروه سـازگاری با کم آبی بگیریم. 
پیشـنهاد مـا در کارگـروه ملـی سـازگاری بـا کم آبـی هم تصویب 
شـد و قـرار شـد هیـچ صنعـت پرآبـی در اسـتان مسـتقر نشـود، 
مگـر اینکـه دربـاره مشـکل تأمیـن آب آن در کارگـروه اسـتانی 

سـازگاری بـا کـم آبـی بحـث و تصمیم گیـری شـود.
نکته تکمیلی دارید؟    

برنامـه  شـدن  اجرایـی  شـرط  و  رمـز  گفـت  می تـوان 
سـازگاری بـا کم آبـی، همـکاری و تعامل دسـتگاه ها، ذی نفعان 
و ذی مدخان اسـت. اگر همکاری و تعامل نباشـد، این برنامه 
اسـتان  در  داریـم؛  ایمـان  موضـوع  ایـن  بـه  .مـا  می مانـد  ابتـر 
همـکاری و تعامـل وجـود دارد و بـا همیـن تعامـات برنامـه 

سـازگاری بـا کـم آبـی خـود را پیـش می بریـم.
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از  یادگیـری  و  نـگاه  نیازمنـد  ایـران،  در  آب  منابـع  مدیریـت 
گذشـته اسـت. سـازگاری بـا کم آبـی کـه در گذشـته سـرلوحه  همـه 
امـروز  اسـت،  بـوده  ایرانیـان  معیشـتی  و  اقتصـادی  فعالیت هـای 
ضروری تریـن درمـان بـرای ناپایداری هـای منابـع آب ایـران اسـت. 
نیـاز  آن  مدیریـت  و  آب  دربـاره  خـود  اندیشـه  نظـام  تغییـر  بـه  مـا 
داریـم. پذیـرش ایـن واقعیت که آب بیشـتری در اختیار ما نیسـت، 
گام اول بـرای رو کـردن بـه نظام اندیشـه جدیدی اسـت که می توان 
بـه  اگـر  کـرد.  صورت بنـدی  کم آبـی  بـا  سـازگاری  مفهـوم  در  را  آن 
کمـک برخـی فناوری هـا، میزانـی آب بـا هزینه هـای گـزاف – مثـاًل از 
طریـق شیرین سـازی آب دریـا در اختیـار مـا قـرار گیـرد – مقـدار آن 
بـه انـدازه ای انـدک اسـت کـه درمانـی بـرای حفـظ زیسـت پذیری 
نمی آیـد.  حسـاب  بـه  ایـران  سـرزمین  از  عمـده ای  بخـش  در 
بـه  بسـیار  تلخکامی هـای  اخیـر،  سـال های  شـدید  خشکسـالی های 
همـراه داشـته و دارنـد امـا فرصتـی هسـتند کـه طبیعـت به سـاکنان 
ایـران زمیـن داده اسـت تـا ماهیـت کـم آب ایـران را بـه یـاد بیاورنـد 
و ضـرورت سـازگاری بـا آن را دوبـاره لمـس کـرده و تحولـی در نظـام 
اندیشـه دربـاره آب را کـه آغـاز شـده اسـت بـا جدیـت دنبـال کننـد.


