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چکیده

از زمان تنظیم برنامههای عمرانی یکی از اهداف اصلی این برنامهها توسعه
کشاورزی ایران و افزودن بر سطح زیر کشت اراضی بوود بوه ایون منظوور

طرحهای مختلف آبیاری به اجرا درآمد و توجه به آبهای زیرزمینوی بوه

علت صرفة اقتصادی آنها شکل ویژهای بوه ووود فرفوت در ایون دوران

دولووت بووا اوتصوواا اعتوووارا و وامهووای مختلووف کوشووید از آبهووای

زیرزمینی بهورهبورداری بهتوری کنود و سیاسوت مشخصوی را جهوت فرور

چاههای عمیق و نیمهعمیق به مرفله اجرا درآورد در ایون پوژوهس سوعی

بر آن است تا با واکاوی ایون سیاسوت بوه توثییر سیاسوتهوای کشواورزی

دولت بر بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی پرداوته و نشان داده شود
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که به دلیل اجرای الگوی توسعه ناپایدار و سویطره نگواه ابوزاری بوه منوابع
طویعی و نیز توجه به صرفه اقتصادی منابع آب زیرزمینی ،ایون سیاسوتهوا

بدون در نظر فرفتنِ توان واقعی آبهای زیرزمینی به اجرا درآمد و همین

امر منجر به پایین رفتن سطح این منوع فردید همچنین از آنجا کوه دولوت
صرفاً جنوه اقتصادی و ابزاری منابع آب را جهت توسعه کشاورزی و رشد

اقتصادی در نظر داشت ،اجرای این سیاست هرفوز متوقوف نگردیود و توا
امروز ادامه یافته است

واژههای کلیدی :پهلوی دوم ،سیاستهای کشاورزی ،بحران آبهای
زیرزمینی ،برنامههای عمرانی ،توسعه ناپایدار

مقدمه

براسوواگ فووزارش سووازمان ملوول(1997م) فوودود  70%از آب قابوول دسووترگ انسووان بوورای

کشاورزی به مصرف میرسد و بوه طوور میوانگین فودود  55%از آب آبیواری هوی فواه بوه
محصول منتهی نمیشود) (UN, 1997: 44-53این در فالی است که برنامه توسعه سازمان
ملل در سال 1998م اعوالم کورد کوه  30%از کشوورهای در فوال توسوعه یعنوی فودود 1/3
میلیارد نرر از دسترسی به آب تصریهشده محروماند و تقریواً  60%یا بیس از  2/5میلیوارد نرور
از آب بهداشتی لولهکشی و شوکه فاضالب بیبهرهاند بیس از  90%فاضالب کشوورهای در
فال توسعه مستقیماً وارد آب رودوانهها شده و بوه هموین علوت رودوانوههوای کشوورهای
آسیایی 50برابر کشورهای صنعتی دارای آلودفیهای باکتریایی است)(UNDP, 1998: 68

بنا بر همین فزارش در سال  2050بهرغم بهکارفیری منابع آب جدیود و افوزایس  40%آب
آشامیدنی ،دو سوم مردم جهان با کموود نسوی و یا شدید آب روبهرو وواهند بود)(Ibid: 80

زمین های کشاورزی نیز بوه علوت کمووود آب در معوری آسوی

جودی هسوتند و هموواره

زمینهای بیشتری به زمینهای بایر افزوده میشووند چنوانکوه توا دو دهوه قوول فودود 300
میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در جهان به صور جدی آسوی
 1/2میلیون هکتار دیگر نیز به صور نسوی دچار آسی

دیوده بودنود و فودود

شده بودنود قریو

 20%از موزار
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تحت آبیاری جهان نیز به دلیل روش غلط و غیرعلمی آبیاری دچار فرسودفی شوده بودنود
) (UN, 1997: 34-50برنامه توسعه سوازمان ملول واطرنشوان مویکنود کوه از سوال 1945م
فدود یک ششم زمینهوای قابول کشوت جهوان ،کوه بوه وسوعتی بوالب بور  2میلیوارد هکتوار
میرسد ،از بین رفتهاند) (UNDP, 1998: 55

در ایران نیز وضعیت منابع آب چندان تراوتی با آنچه در سایر نقاط جهان مشهود اسوت،
ندارد براساگ آمار سال  1393وزار نیرو ،بیس از یک میلیون فلقه چاه آب شامل عمیق
و نیمهعمیق در کشور وجود دارد تعداد چاههای عمیوقِ فررشوده بوالب بور  205هوزار فلقوه
است و تعداد چاههوای نیموهعمیوق بوه فودود  553هوزار فلقوه مویرسود(روزنامه شوهروند،
ش1 :503و )5این در فالی است که آمار دقیقی از تعداد چاههوای غیرمجواز وجوود نودارد
چنانکه فرته میشود فدود  300/000فلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد کوه فودود
 150/000آن را چاههای عمیق تشکیل میدهند(همان )5:وجود بویس از یوک میلیوون چواه
عمیق در ایران فشار بسیار زیادی بر منابع آبهای زیرزمینی وارد کرده اسوت و بوه صوور
روافزونی سطح این آبها در فال پایین رفتن است و پیدایس بحران آب در صور اداموه
چنین روندی امری محتوم به نظر میرسد طوعاً بحران آبهای زیرزمینوی را بایود بوه عنووان
مسئلهای تاریخی به فساب آورد که در روندی طوالنی پدید آمده است بنابراین پورداوتن
به ریشههای این بحران و دالیل بروز آن مهم به نظر میرسد
الگوی سنتی بهرهبورداری از منوابع آب بوا اسوتراده از قنوا هوا و چواههوای کومعموق و
مدیریت چشمهسارها و رودوانهها از طریق کشیدن جویها و انتقال به موزار و کشوتزارها،
الگویی بود که تا دوره معاصر همواره به کار میرفت و نیاز شرب و کشاورزی مردم ایوران
را تثمین مینمود؛ اما از دوران جدید و به دنوال ابدا و ورود روشها ،ابزار و وسایل مودرن
کشاورزی به ایران ،الگوی سنتی تا فد زیادی جای وود را به الگوهای جدید داد و دولوت
با ایجاد سودهای مختلوف بور روی رودوانوههوا ،تشوویق موردم بوه فرور چواههوای عمیوق و
نیمه عمیق ،سعی به افوزودن بور سوطح زیور کشوت کشواورزی و در نتیجوه توسوعه اقتصوادی
داشت به عوارتی ،فذار از سنت به مدرنیته و مواجهه با تمدن جدید نه فقط در سواوتارهای
فکری و سیاسی جامعه نمودار فردید ،بلکوه توثییر ووود را بور رونودهای اقتصوادی و سویا
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معیشووتی مووردم نیووز برجووای فذاشووت و دولووت را بووه انجووام اقووداماتی جهووت مدرنیزاسوویون
کشاورزی واداشت در فقیقت باید روند تدوین برنامههوای عمرانوی و توسوعه کشواورزی،
سیاستفذاریهای مرتوط با بهرهوری بیشتر از زمینهای کشواورزی را در الگووی مواجهوة
کشور با تمدن جدید و تالشهای دولوت جهوت انجوام مدرنیزاسویونی کوه الوتوه فزینشوی،
دلوخواهی و کاریکاتور وار بود ،جستجو کرد مدرنیزاسیونی که هرفز راه به توسوعه پایودار
نمیبُرد و در بهترین فالت الگویی نامتوازن از توسعه را ارائه میداد
با توجه به مطال

مذکور ،در این پژوهس به بررسی تثییر سیاستهای کشاورزی دولت

بر سیاست بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی طی برنامههوای عمرانوی پرداوتوه وواهود شود
تاکنون آیار و پژوهسهایی درباره مودیریت آبهوای کشوور منتشور شوده اسوت کوه از آن

جمله باید به کتاب «چاره آب در فارگ» ایر پرهام و محسن جواهری ،کتواب «بحوران آب»
ایر افمد آلیاسین و نیز کتواب «نظوام بهورهبورداری از منوابع آب در کشواورزی ایوران» ایور

مرتضووی فقوووقی و همچنووین یووک پایوواننامووه کارشناسووی ارشوود بووا عنوووان «برنامووهریووزی و
سیاستگذاری دولت ایران در قوال منوابع آب از 1357-1285ش» در فوروه تواریخ دانشوگاه

شهید بهشتی اشاره کرد این آیار هرچند که به مسئله آب و نحوه بروورد با آن پرداوتهانود
ولی چندان توجهی به تثییر سیاسوتهوای کشواورزی بور مسوئله بحوران آبهوای زیرزمینوی

نداشتهاند لذا این پژوهس سعی دارد به سؤاال زیر پاسخ دارد :چه نسوتی بین سیاستهوای
کشاورزی دولت و سیاست بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی وجوود داشوت سیاسوتهوای
کشاورزی به چه نحو بر سیاست بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی تثییر فذاشوت سیاسوت
بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی از چه زمانی شورو و چگونوه پویس رفوت نتیجوه اتخوا
سیاست بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی چه بود
بحث اصلی
در بروورد با محیطزیست و منابع طویعی ،اصووالً نوو نگواه ارزشوی کوارفزاران و عوامالن
انسانی تثییری تثملپذیر بر سیاستگذاریهای محیطزیستی دارد در ایون بواره الزم اسوت بوه
تثییر نو نگاه ارزشی به محیطزیست و منابع طویعی بر سیاستهای تدوینشودة ایون عرصوه
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پرداوته شود در واقوع مویتووان دو نوو نگواه ارزشوی بوه محویطزیسوت و منوابع طویعوی را
برفس

طرز ترکرمان نسوت به طویعت تمیز دهیم :نگاه اوّل مویّن ارزش اتی طویعت ،منوابع

طویعی و بهطورکلی پدیدههای غیر از انسان بوده و معتقود اسوت کوه محیط(زیسوت) واجود
ارزشی متعالی ،اتی و مستقل از انسانهاست باور به چنین نگواهی موا را مکلوف مویسوازد
اصول اوالقی جدیدی را اتخا کنویم موا را از اصوول سونت اوالقوی غورب منروک و جودا
وواهد کرد نگاه دوم ،معتقد است هر چیز واجد ارزشی کوه در طویعوت بیوابیم ،در نهایوت،
مالک تعیین ارزش آن منافع انسان وواهد بود و بنابراین ارزشدادن به چیزها به واطر نرس
وجود وودشان نیست ،بلکه به واطر فایدهای است که برای ما دارند به سخن دقیقتر ،نگواه
دوم ،ارزش محوویطزیسووت و هرچیووز جوودای از انسووان را امووری عرضووی موویدانوود کووه بووا
ارزشفذاری انسان بر چیزها عاری میشود؛ فال آنکوه در نگواه اول ،ارزش چیزهوا ووو و
به طور واا محویطزیسوت و منوابع طویعوی ووو ارزشوی اسوت کوه بوهووودیووود موجوود
است(جان بی سن )14-11 :1 ،1382 ،با توجه به این دو نو نگاه ارزشی به محویطزیسوت،
طوعاً سیاستهای محیطزیستی نیز انعکاگ چنین نگواهی وواهنود بوود و نتوایجی را فاصول
وواهند کرد که هریک از این دو نو نگاه به بار میآورند
طوعاً تقویت نگاه ابزاری به منابع طویعی منجر به افتادن در ورطه توسوعه ناپایودار وواهود
شد و همین امر ،مشکال و بحرانهای محیطزیستی را سو

میفردد به نظر مویرسود در

ایران نیز دالیل ظهور بحران آبهای زیرزمینوی را بایود در توسوعه ناپایودار جسوتجو کورد؛
چراکه دولت ایران با ناقصکردن روشهای سنتی در کشاورزی و بهرهبرداری از منابع آب
منجر به کاهس کارایی آنها شد و از سوی دیگر بوا اجورای نواقص و دلوخوواهی روشهوای
جدید و نوینی که تمدن جدید عرضه کرده بود راه را برای ظهور بحران جدیدی در عرصه

محیطزیست باز کرد به عوارتی «نواقصسوازی نهواد و نهادسوازی نواقص» 1چیوزی بوود کوه
دولت ایران از مواجههاش با تمدن جدید به ارمغان آورد دولوت ایوران هرفوز نتوانسوت بوه
سمت توسعه پایدار فرکت کند؛ چراکه توسعه پایدار ،توسعهای است کوه نیازهوای کنوونی
جهان را تثمین میکند بدون آنکه توانایی نسلهای آینده را در بورآوردن نیازهوای ووود بوه
 1این اصطالح از دکتر قواد منصوربخت است
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مخاطره افکند توسعه پایدار رابطة متقابل انسان و طویعت در سراسر جهان است بوه عووارتی
توسووعه پایوودار فراینوود تغییووری اسووت در اسووتراده از منووابع ،هوودایت سوورمایهفووذاریهووا و
سمتفیری توسعه تکنولوژی این نو توسعه تغییری نهوادی اسوت کوه بوا نیازهوای فوال و
آینده سازفار باشد) (UNESCO,1997: 13بنابراین چنانچه فرایند توسوعه در کشووری بوه
درستی صور پذیرد باید در راستای نیازهای کنونی جامعه و تعالی نسل آینده و در جهوت
فرظ منابع طویعی و محیطزیست باشد؛ در غیر این صور توسعه ،ناپایدار وواهد بود
طوق فزارش برنامه دوم عمرانی ،در دهه 1330ش فدود یکسوم از مسافت کل ایران
برای تولید کشاورزی قابل استراده بود؛ اما در آن زمان به علت پایینبوودن سوطح اطالعوا
فنی و نامناس بودن نحوه بهرهبرداری از زمینهای قابل کشت و نیز کمووود آب ،فقوط 11%
از کل مسافت ایران در فال استرادة زراعی بود و از آنجا که بیشوتر زموینهوای کشواورزی
براساگ فزارش سازمان برنامه در فال آیس بوده است ،کشت فقیقی سوالیانه در مسوافتی
کمتر از  6میلیون هکتار یا  4%مسافت کل ایران انجام میفرفت از مقدار کل اراضوی زیور
کشووت ،نیووز  40%یعنووی فوودود  2/5میلیووون هکتووار زراعووت آبووی بووود و بوویس از نیمووی از
محصوال کشاورزی ایران از این زمینها به دسوت مویآمد(سونجس پیشورفت و عملکورد
برنامه عمرانی هرتساله دوم ایوران اسورند  )28 :1338 ،1338بوه هموین جهوت هموواره در
طول تدوین و اجرای برنامههای عمرانی یکی از اهداف دولت ،توسعه کشواورزی از طریوق
افزودن بر سطح زیرکشت و در نتیجه افزایس محصوول بوود محمدرضاشواه هوم کوه شوو

وافری برای افزودن بر درآمدهای کشور و شتاب در روند نوسازی داشوت در کتواب پاسوخ

به تاریخ هدف نهایی و بلندمد دولت در عرصه کشاورزی را رساندن سطح زیر کشت از
 2/7میلیون هکتوار بوه  15میلیوون هکتوار بیوان مویکنود(پهلوی ،بویتوا )105 :وی همچنوین

سرمایهفذاریِ وارجیِ وصوصی را در توسعه کشاورزی کشور کافی نمیدانست(صوور
جلسا شورای اقتصاد )60 :1345،و با اتکا به درآمدهای نرتی به دنوال دوالوتدادن بیشوتر
دولت در سرمایهفذاری جهت توسعه کشاورزی و افزودن بر سطح زیر کشوت بوود(لویالز،
 )67 :1392لذا در قانون برناموه عمرانوی اول(1327-1334ش) ،از مجموو  21000میلیوون
ریال اعتوار برنامه 5250 ،میلیون ریوال بوه فصول «کشواورزی و آبیواری» اوتصواا یافوت و
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بنابراین یکی از اولین هدفهای ایون برناموه« ،ترقوی کشواورزی» عنووان فردیود(مقررا و
قوانین سازمان برنامه و بعضی از قووانین و مقوررا دیگور ،بویتوا )3 :در قوانون برناموه دوم
عمرانی( ،)1334-1341نیز از مجمو  17200میلیون ریال اعتوار برناموه مولوب  6/260میلیوون
ریال به فصل «کشاورزی و آبیاری» تعلق فرفت(مجموعه مقررا و قوانین سازمان برنامه و
بعضی قوانین و مقررا دیگر )23 :1337 ،در برنامه سوم نیز تالش شد تا رشود کشواورزی
به رقم رشد ساالنه  4%برسد هرچند که بنا به دالیول مختلروی چوون وشکسوالی ،رشود ایون
بخس بیس از  2/5درصد ساالنه نوود(ارزشیابی عملکرد برنامه سوم ،بویتوا )29 :در تودوین
برنامه چهارم ( )1347-1351نیز یکی از هدفهای کلی بخس کشاورزی رسویدن بوه رشود
متوسط  5%ساالنه در نظر فرفته شد (برنامه عمرانی چهوارم ،بویتوا )85 :بنوابراین دولوت بوه
منظور پوشسدادن و تحقوق ایون اهوداف چوارهای جوز اسوترادة هرچوه بیشوتر از منوابع آب
نداشت
افزون بر این ،یکی از انگیزههای دولت در افوزایس سوطح زیرکشوت و بواالبردن میوزان
برداشت محصول ،کمک به ارتقای درآمد کشاورزان بوده است؛ چراکه فوزارشهوا نشوان
میدهد درآمد ساالنه بخس کشاورزی سهم شایانی در درآمد ملی نداشت آمار سرشماری
کشور که در برنامه هرتسواله دوم انجوام شود ،نشوان مویداد کوه « 70%جمعیوت کشوور در
فدود  45هوزار روسوتا و دهکوده سوکونت دارنود و درآمود سواالنة فاصوله از محصووال
کشاورزی کمتر از  30%درآمد ملی است»(فوزارش اجورای برناموه هروتسواله دوم:1343 ،
 )15بنابراین توازنی بین جمعیت شاغل در بخوس کشواورزی و سوهمی کوه از درآمود ملوی
عاید میفردید ،وجود نداشت و این عدم توازن به بهرهبرداری نادرسوت و ناکوافی از منوابع
تولید در بخس کشاورزی (نیروی انسانی ،زمین و آب) مربوط میشد لذا یکوی از نیازهوای
فوری کشور برای استراده از فداکثر توان موجود در بخس کشاورزی رسویدفی بوه موانوع
موجود و فل آنها بود طویعی است که تدوینکنندفان برنامه برای پیشورفت سیاسوتهوای
بخس کشاورزی ،میبایست موانع موجود در راه استراده از منابع آب را از بین مویبردنود و
از ظرفیت آبهای کشور به صور فعالتری بهره میفرفتند لذا از همان آغازین روزهای
توودوین برنامووهریووزی عمرانووی در ایووران ،توجووه بووه نحوووه بهوورهبوورداری از منووابع آب از
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دلمشغولیهای برنامهریزان توسعه در ایران بود همین امر منجر به اتخا سیاستهایی جهوت
بهرهبرداری از منابع آب از طریق ساوت سد ،فرور چواههوای عمیوق و نیموهعمیوق و ایجواد
کانالهای آبیاری در کشور شد
به نظر میرسد از زموان رضاشواه نخسوتین توالشهوا از سووی دولوت جهوت اسوتراده از
تکنولوژی برای فرر چاه در ایران به منظور توسعه کشاورزی صوور فرفوت ،لوذا از دهوه
1310ش تالشهای ناموفقی برای اسوتراده از آبهوای زیرزمینوی از طریوق فرور چواههوای

آرتزین انجام شد؛ چنانکه در سال  1315دو تن از کارشناسان وارجی به نامهوای دوران 1و

باروال 2از طرف «بانک فالفتی ایران» به نقاط مختلف کشوور بوهوصووا نووافی وشوک
مسافر کردند تا امکان فرر چواههوای آرتوزین را در ایون نووافی بررسوی کننود برمونوای
مطالعهای که بر روی شهرهای قزوین ،قوم ،کاشوان ،یوزد ،اصورهان ،تروت ،شویراز ،کرموان،
بوشهر و تهران انجام فرفت ،مشخص شد که امکان فرر این چاهها در تمامی منواطق موورد

بررسی وجود دارد اما تحقیق فو نشان داد کوه امکوان استحصوال آب در شوهرهای موورد
مطالعه از طریق فرر چاههای آرتزین فداقل نیاز به فرر چاههایی با عمق  150متر بوه بواال و
فتی در بروی مناطق نیاز به فرر چواه توا عموق  700یوا  800متور مویباشود در ایون مطالعوه
همچنین تذکر داده شد که در بروی نوافی مانند یوزد ممکون اسوت فرور چواه بوا موفقیوت
روبهرو نواشد با توجه به اقداما صور فرفته به نظر میرسد برنامه فرر چاههای آرتوزین
چندان قرین موفقیت نوود(مجله آب و واک ،ش )23-17 :1321 ،1همچنین پیس از این و
در سال 1307ش برمونای مصوبه مجلس ششم امتیاز فرر چاههای آرتزین در یزد بوه محمود
رشتی داده شد که تالشهوای وی نیوز نتیجوه مثوتوی دربور نداشوت(مجموعوه قووانین دوره
قانونگوذاری ششوم ،جلسوه  ، 149ج )327: 7لوذا عودم موفقیوت رشوتی و نیوز تحقیقوا
صور فرفته توسوط بواروال و دوران نشوان داد کوه اسوتراده از چواه جهوت برداشوت منوابع
آبهای زیرزمینی در بروی از مناطق کشور امکانپذیر نیست و باید سیاست فرر چواههوای
عمیق ،نیمهعمیق و آرتزین متناس

با وضوعیت بارنودفی در کشوور و وصوصویا اقلیمویِ

مناطق مختلف تدوین و طرافی شود و اتخا یک سیاست وافد برای تموامی نقواط کشوور
1. Durand.
2. Barolat.
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امری نادرست و غیرکارشناسی است با وجود این و بهرغوم توذکر کارشناسوان فوو  ،فکور
فرر چاههای عمیق ،نیمهعمیق و آرتزین هی فاه از هن برنامهریزان توسعه در ایران ووارج
نشد و به هنگام تدوین نخستین برنامه عمرانی(1327ش) این فکر در برنامه فنجانده و عملی
شد در فقیقت سهولت و ارزانی برداشت آب از طریق چاههای عمیق و نیموهعمیوق نسووت
به روشهایی چون سدسازی همواره دولت و برنامهریزان توسعه در کشور را بوه اسوتراده از
این روش تحریک میکرد هموین امور سوو

شود توا در برناموه عمرانوی اول سیاسوت فرور

چاههوای عمیوق و نیموهعمیوق اجرایوی فردد(سونجس پیشورفت و عملکورد برناموه عمرانوی
هرتساله دوم ایران اسرند )29 :1338
براساگ فزارشهای موجود ،ساوت سدهای بزرگ چنودمنظوره بیشوترین هزینوههوای
عمرانی را به وود اوتصاا میداد و فتی با پایان آنها ،بویس از  5%بوه سوطح اراضوی قابول
کشت افزوده نمیشد؛ چنانکه سهچهارم هزینوههوای آبیواری ،بوه مصورف دو سود کورج و
سریدرود رسیده بود و پیسبینیها این بود که  84%اعتوارا آبیواری برناموه هروتسواله دوم
به مصرف این دو سد برسد و فقط 16%باقیمانده برای سایر طرحهای آبیواری و مطالعوا و
تثسیس شرکتهای آبیاری ،قنا ها و چاههای عمیق بواقی بمانود(هموان )39-38 :سوازمان
برنامه نیز فزارش داد که هزینههای سد کرج به علت نیاز تهران به نیروی بور و آب سوالم
موجه است ،ولوی « بورای توسوعه کشواورزی ایوران ایون نوو سودهای بوزرگ چنودمنظوره»
نمیبایست در درجه اول تقدم قرار میفرفتند(همان )39 :این مطل

اولین بوار در فوزارش

«مؤسسه مشاورین ماوراء بحار» کوه در سوال 1328ش تسولیم دولوت ایوران شود واطرنشوان
فردید پیشنهاد مؤسسه مزبور موتنی بر دو دلیل زیر بود که بدین نحو طرح فردید:
 -1طرحهای بزرگ سدسازی «چند منظوره» غالواً تابع قانون باصرفهبوودن تولیود
به مقدار زیواد مویباشود و تولیود زیواد افتیواج بوه بوازار نزدیوک بورای مصورف
تولیدشده دارد و تا موقعیکه ایران مرافل تدریجی صنعتیشودن را طوی نکورده
است ،تهران تنها نافیهای است که میتواند مقدار زیوادی نیوروی بور مصورف
نماید  -2مشکل دیگرِ سدهای چند منظوره در ایران ایون اسوت کوه اسوتراده از
تثسیسا آبیاری در نه ماه از سال یعنی از فروردین تا آ ر به فوداکثر مویرسود
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درفالیکه تقاضا برای نیروی بور در زمسوتان افوزایس موییابود ایون مسوئله را
میتوان با مرتوط ساوتن طورحهوایی کوه در درجوه اول بورای تولیود بور اجورا
میشود با آن دسته از طرحهاییکه جهت آبیاری مورد استراده قورار مویفیرنود
فل نمود؛ اما این راهفل به علت وجود فاصله زیواد بوین شوهرهای اصولی ایوران
مقرون به صرفه نیست(همان)39 :
سازمان برنامه با مطالعا بیشتر متوجه شود کوه عوالوه بور دالیول فوو  ،دالیول دیگوری
وجود دارد که باصرفه نوودن سدهای چندمنظوره را ایوا میکند براین اساگ هی یوک از
طرحهای آبیاری مسائل مربوط به اداره و فروش آب ،تشکیل سازمان آب ،فوق اسوتراده از
آب ،هزینههای نگهداری شوکههای آبیاری و استراده از اراضی آبیارینشده را فول نکورده
و فتی در مورد سدهای سریدرود و دز ،که بزرگترین سدهای چنودمنظورة آبیواری ایوران
بودند ،راهفلی ارائه نشده بوود همچنوین ظرفیوت و هزینوه پویسبینویشودة سودهای بوزرگ
آبیاری در عمل تا چندین برابرِ برآوردهای اولیه افزایس یافته بود ،چنوانکوه بورآورد هزینوه
سد کرج از  1/5میلیارد ریال به بیس از  6میلیارد ریال افوزایس یافتوه بوود بنوابراین افوزایس
هزینهها ،سازمان برنامه را با دو مسئله اساسی مواجه نمود -1 :کاهس قابلمالفظه اعتووارا
طرحهای کشاورزی جهت تثمین اعتوار بورای هزینوه طورحهوای آبیواری و  -2افوزایس کول
هزینههای پیسبینیشده در برنامه دوم با این اوصاف سازمان برنامه نتیجه فرفت که هرچند
طرحهای بزرگ چند منظورة آبیاری «شاید بسیار جال

و دیودنی باشود ولوی بورای توسوعه

فعلی اقتصاد کشاورزی ایران مریدترین نو طرحهای آبیاری نمیباشد»( همان)40 :
با این اوصاف و با توجوه بوه باصورفهنووودن اسوتراده از طورحهوای چنودمنظورة بوزرگ،
تصمیم بر این شد تا از آبهای زیرزمینی با استراده از چاههای عمیق و کمعموق بوه منظوور
توسعه کشاورزی بهرهبرداری بیشتری شود بنابراین سیاست فرر چاههای عمیق و کومعموق
به مرفله اجرا درآمد به این ترتی

نگاه ابزاری بهرهبرداری از منابع آب در تدوین سیاسوت

فرر چاههای عمیق و نیمهعمیق نگاه غال

بود و تصادفی نیست که یکوی از بنودهای فصول

کشاورزی برنامه عمرانی دوم به «وام برای امور قنائی و چاههوای عمیوق» بوا اعتوواری معوادل
 1000میلیون ریال اوتصاا یافته است(قوانین و مقررا سازمان برناموه و بعضوی قووانین و
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مقررا دیگر ،بیتا )13 :همچنین در برنامه آبیاری سازمان برنامه طی برنامه دوم مولوب 352
میلیون ریال جهت وام برای قنا ها و چاههوای عمیوق تخصویص یافت(سونجس پیشورفت و
عملکرد برنامه عمرانی دوم )38 :لذا این دوران شرو سیاست فرر چاههای عمیق در ایران
به شمار میرود که به مرور منجر به کاهس فجم آبهوای زیرزمینوی و ووالیشودن سورره
آبها شد؛ چراکه در این زمان هی فونه آمار دقیقی از میزان آبهای زیرزمینوی در دسوت
نوود و بنابراین ،برنامهها و طرحهای فرر چاههوای عمیوق بودون درنظرفورفتن تووان واقعوی
آبهای زیرزمینی به اجرا درآمد(سنجس پیشرفت و عملکرد برنامه عمرانی هرتسواله دوم
ایران اسرند )29 :1338
در تدوین برنامه سوم عمرانی( ،)1346-1341به مانند دو برناموه قولوی ،بوه کشواورزی و
آبیاری توجه بسیاری شد و از مجموو اعتووار  230/000میلیوون ریوال برناموه ،مولوب 49000
میلیون ریال به فصل «کشواورزی و آبیواری» اوتصواا یافت(مجموعوه قووانین برناموههوای
عمرانی کشور ،قانون برنامه عمرانی سوم ،بیتا )30 :این مسئله زمانی روشنتر میشوود کوه
در نظر بگیریم در برنامه سوم ،هدفهای اصلی فصل کشواورزی -1:افوزایس تولیود جهوت
تثمین افتیاجا غذایی و نیاز صنایع به مواد وام کشاورزی به نحوی که بوا رشود اقتصوادی
فدود  6%در سال متناس

باشد -2 ،باال بردن سطح زندفی روستاییان و  -3توزیع عادالنه-

تر درآمد کشاورزی عنوان فردید(فزارش مقدماتی برنامه عمرانی سوم ،بیتا )98 :بنابراین
در برنامه سوم نه تنها بیشتر از برنامههوای اول و دوم بوه کشواورزی توجوه فردیود ،بلکوه بوا
درنظرفرفتن رشد  4/1%در سال پیسبینی شد ،نیاز به آب بیشتری جهت افزایس زموینهوای
آبی در فدود  140/000هکتوار و آبیواری زموینهوای موجوود در فودود  260/000هکتوار
وجود وواهد داشت(همان)99 :
بر این مونا هدفهای برنامه آبیاری به منظور زیرِ کشوتبوردن فوداکثر زموینهوای قابول
کشاورزی به قرار زیر اعالم شد -1 :تثمین آب الزم برای افزایس سطح کشت آبی به میزان
 140هزار هکتار -2 ،تثمین آب الزم بورای بهووود آبیواری  260هوزار هکتوار اراضوی تحوت
کشت موجود -3 ،مطالعا آبیاری به منظور جمعآوری اطالعا و آموار مربووط بوه منوابع
آب و طرحهای مربوط به برنامههوای بعود (فوزارش عملکورد برناموه عمرانوی سووم -1341
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 ،1346بیتا )34 :برای رسیدن به هدفهای مذکور طرحهای آبیاری برنامه سوم عمرانی به
شرح زیر اعالم شدند -1 :تکمیل طرحهای در دست اجرای برنامه دوم -2 ،توسعه آبهای
زیرزمینی از طریق فرر چاه و اصالح قنوا -3 ،توسعه آبهوای سوطحاالرضوی -4 ،انجوام
مطالعا و سایر فعالیتهای مربوط به آبیاری( همان)34 :
با توجه به مطال

فو الذکر ،از هدفهوای مهوم آبیواری برناموه عمرانوی سووم ،توسوعه

آبهای زیرزمینی از طریق فرور چواه و اصوالح قنوا هوا بوود بوه هموین جهوت در توزیوع
اعتوووارا برنامووه عمرانووی سوووم از مجمووو  36/6میلیووارد ریووال اعتوووارا عمرانووی فصوول
کشاورزی و از مجمو  26/1میلیارد ریال( 26100میلیون ریال) اعتوارا هسوته برناموه1/3 ،
میلیارد ریال( 1300میلیون ریال) از هسته برنامه را به برنامه فرر چواههوای عمیوق و الیروبوی
قنا ها اوتصاا داد(مقدمه برنامه عمرانی سوم ،بیتا)54 :
بنابراین دولت ،برای اجرای سیاستهای بخس کشاورزی ،برنامههای وسویعی را جهوت
استراده از منابع آبهای زیرزمینی به کار بست که به نظر میرسود بوا واقعیوتهوای موجوود
وضع جغرافیای ایران و میزان منابع آب در این کشور همخوانی نداشته است در برنامه سوم
قرار به استراده بیشتر از آبهای زیرزمینی با عنوان فریونده «توسعه آبهوای سوطحاالرضوی
[افتماالً تحتاالرضی]» شد این برنامه شامل دو قسمت بود که در قسومت اول آن بورآورد
فردید با فرر  2000فلقه چاه در طول برنامه 30000 ،هکتار به سطح کشت زمینهای آبوی
اضافه شود و آب بیشتری برای بهوود آبیاری  20000هکتار زمین آبی تحوت کشوت فوراهم
فردد با اجرای قسمت دوم این برنامه که مربوط به توسعه قنا ها بود ،برآورد شود کوه در
فدود  10000هکتار به سطح کشت زموینهوای آبوی اضوافه فردیوده و آب بیشوتری بورای
بهوود و آبیاری  40000هکتار زمین آبی تحت کشت فراهم شود(فوزارش مقودماتی برناموه
عمرانی سوم از مهرماه  1341تا پایان  ،1346بیتا)108 :
از ابتدای برنامه عمرانی سوم تا آوور بهمونمواه  ،1342فذشوته از طورحهوای آبیواری و
سدسازی وطمشیهای کلیای در تنظیم طرحهای آبیاری مورد توجوه قورار فرفوت کوه از
آنها میتوان به فرر چاههای عمیق و نیمهعمیوق ،افیوای قنووا و تثسیسوا نسووتاً بوزرگ
آبیاری اشاره کرد پیسبینیها نشان میداد با اتمام طرح فرر چاههای عمیوق و نیموهعمیوق،
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 300فلقه چاه فرر میفردید همچنین طرح پنجسالهی فرر چاه عمیق نیز تهیه فردید کوه
برمونای آن ،سالیانه  300فلقه چاه فرر و مورد بهرهبرداری قرار میفرفت ،بنوابراین طوی 5
سال  1500فلقه چاه عمیق فقط در راسوتای ایون هودف در کشوور ایجواد مویشود(فزارش
اقتصادی سال  1342و سیاست اقتصادی دولت در سال  ،1343اسرند )47-46 :1342
پیروی از الگوی توسعه ناپایدار و نگاه ابزاری و منرعتطلوانه به منابع آب ،اولین نشوانه-
های ظهور بحران آبهای زیرزمینی را در اواسط دهه  1340عیان ساوت و آن چیزی نووود
جز کمشدن و وشکیدن آب بروی از قنا ها و چاهها در یزد و اردکان برایر فرر چاههوای
عمیق(صور مذاکرا مجلس شورای ملی ،دوره بیسوت ویکوم ،جلسوه  ،183یکشونوه 16
ورداد  )1344همین مسئله وطرِ فررِ چاههای عمیق را عینی کرده و منجر بوه تسوریع رونود
تصوی

الیحه فرظ و فراست آبهای زیرزمینی در سال  1345شد هرچنود کوه پویس از

این و براساگ فزارش اقتصادی سوال  ،1341دولوت در نظور داشوت در سوال  1342الیحوه
مربوط به نحوه استراده از آبهای زیرزمینی کشور را به تصوی

برساند(فزارش اقتصوادی

سال  )45 ،1341اما به هر تقدیر این کار تا سال  1345به توثویر افتواد براسواگ ایون قوانون،
فرظ و فراست منوابع آب هوای زیرزمینوی کشوور و نظوار در کلیوه اموور مربووط بوه آن
برعهده وزار آب و بور قورار فرفوت و ایون وزارتخانوه مجواز فردیود «در منواطقی کوه
بررسیهای فنی و علمی نشان دهد ،سطح سرره آبهای زیرزمینی در ایر ازدیاد مصورف یوا
علل دیگر پایین میرود و یا در مناطقی که طورحهوای آبیواری از طورف دولوت بایود اجورا
فردد از تاریخ اجرای این طرح برای مدتی با فدود مشخص فررچاه عمیق و نیموهعمیوق و
قنا را ممنو نماید»(مجموعه قوانین سال  )45 ،1345در فقیقت این قانون نوعی واکنس
به اتراقا تازهای بود کوه در عرصوه آبهوای کشوور در فوال ر دادن بوود از زموانی کوه
«مؤسسه مشاورین ماوراء بحار» سواوت سودهای چنودمنظوره را بوهصورفه تشوخیص نوداد و
بنابراین سیاستهای دولتی به سمت راهفلی باصورفة اقتصوادی بیشوتر یعنوی فرور چواههوای
عمیق و نیمهعمیق رفت ،پیسبینی نشده بود که فرر این دست از چاههوا امکوان وارد آمودن
چه زیانی را به سرره آبهای زیرزمینی دارد؛ بنابراین همواره در برنامه عمرانی دوم و سووم
به استراده از چاههای عمیق و نیمهعمیق به منظوور افوزودن بور ظرفیوت کشواورزی کشوور و
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فرکت به سمت پیشرفت اقتصادی تثکید شد ،ولی در هموان اولوین سوالهوای برناموه سووم
مشخص شد که الاقل بروی از نوافی کشور امکان الزم جهوت اسوتراده از سورره آبهوای
زیرزمینی با بهرهفیری از چاههای عمیق را ندارند لذا مسوئوالن دولتوی در واکونس بوه ایون
وضعیت تصمیم به تصوی

قوانونی در ایون زمینوه فرفتنود و الیحوه فروظ و فراسوت منوابع

آبهای زیرزمینی کشور به تصوی

رسید

درفقیقت در ایران به علت بیتوجهی سیاستفذاران و برنامهریزان توسعه به وابسوتگی
بخسهای مختلف اقتصادی ،صنعتی ،سیاسی و اجتماعی ،و به دلیل عودم پیوروی از الگووی
توسعة پایدار ،سیاستهایی تدوین میفردد و این سیاستها از آنجا که توکبعودی بووده و
ایرا بخسهای مختلف صنعتی ،کشاورزی ،انرژی و بر یکدیگر را نادیده میفیرند ،بوه
موفقیت الزم دست پیدا نمیکنند در مورد بهرهبرداری از آبهای زیرزمینوی نیوز وضوع بوه
همینفونه است دولت بدون توجه به تثییر سیاستهای بخس کشاورزی بر محیطزیسوت و
منابع طویعی بهوصوا منابع آب زیرزمینی ،اقدام به تودوین سیاسوت بهورهبورداری از منوابع
آب زیرزمینی کرد و پس از مدتی این سیاست ایورا سووء ووود را نشوان داد؛ بنوابراین بوا
پیدایس مشکل پایینرفتن سرره آب زیرزمینی ،دولت در واکنس به این مشکل وو که ناشوی
از سیاست اشتواه بخس کشاورزی بود وو دست به تصوی
از آبهای زیرزمینی زد جال

و اجرای قانون فروظ و فراسوت

توجه ایونکوه بوهرغوم تموامی اقوداما دولوت طوی برناموه

عمرانی سوم جهت رشد کشاورزی به میزان  4%در سال ،رشد این بخس به دالیول مختلروی

بیس از  2/5%نوود(ارزشیابی عملکرد برنامه سوم ،بیتا )29 :لوذا بهورهبورداری زیواد از آب-
های زیرزمینی نه تنها نقس ویژهای در رشد کشاورزی نداشت ،بلکه باعث آسی

بوه سورره

آبهای زیرزمینی شد
طوق آمارهایی که سازمان برنامه ارائه کرده است ،مجمو آبهوای وارده بوه کشوور از
طریق نزوال جوی و رودوانوههوا در دهسوالة  1344-1335بوین فوداقل  300میلیوارد متور
مکع

تا فداکثر  590میلیارد متر مکع

در فدود  400میلیارد مترمکع

در سال نوسان داشته است و فود متوسوط سواالنه

برآورد شده است که در فدود  240میلیارد مترمکع

آن

برایر توخیر مستقیم و غیرمستقیم از دسترگ وارج مویفردیود و امکوان بهورهبورداری از آن
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وجود نداشت و فقط  100میلیارد مترمکع
جریان مییافت و  60میلیارد مترمکع

آن به صور رودها و سیالبها بر سطح زمین

دیگر به درون زمین نرو میکرد با توجوه بوه ارقوام

باال ،از میزان آبهای وارده به کشوور فودود  60%آن توخیور مویشود و فقوط  5%از آبهوا
جهت آبیاری اراضی آبی به مصرف میرسید(برنامه عمرانی چهارم )135 :بنابراین یکوی از
مسائل مهم در سیاستگذاریهای دولتی مرتوط با استراده و فرظ آبها توجه بوه هموین امور
یعنی هودر رفوت آب از طریوق توخیور و نیوز اسوتراده درسوت از  60میلیوارد مترمکعو

آب

زیرزمینی بوده است اما همواره سیاستهایی که برای فرظ و بهرهبورداری معقوول از منوابع
تدوین میفردید ،در اکثر مواقع به مرفله عمل نمیرسید این وضعیت را در سیاسوتهوای
مربوووط بووه فرووظ و بهوورهبوورداری از منووابع آب زیرزمینووی در برنامووه چهووارم()1346-1351
میتوان مشاهده کرد
دولووت ایووران بوورای اجوورای سیاسووتهووای مربوووط ب وه کشوواورزی و کنتوورل ،هوودایت و
بهرهبرداری از آبها به منظور استراده در کشاورزی دست به ملیکردن آبها زد در دوره
برنامه چهارم( )1346-1351با ملیشدن آبها ،مالکیت وصوصی بر این منوع مهوم طویعوی،
بهجز مواردی که قانون اجازه میداد ،به سورآمد و دسوت دولوت در برناموهریوزی و اجورای
سیاست های فراظتی بازتر فردید در برنامه چهارم بوه ماننود برناموههوای قولوی ،مودیریت و
فراظت از آبها در ارتواط با سیاستهای کشاورزی قرار داشوت ،ولوی نکتوه مهوم در ایون
مورد ،تخصیص فصلی جدافانوه در برناموه چهوارم بورای «منوابع آب» اسوت؛ اموا بوا وجوود
اوتصاا فصلی مجزا برای آبها در برنامه چهارم ،باز هم از دریچه کشاورزی به این منووع
نگوواه شووده اسووت ،چراکووه یکووی از هوودفهووای کلووی بخووس کشوواورزی برنامووه عمرانووی
چهووارم( )1351-1347رسوویدن بووه رشوود متوسووط  5%سوواالنه بود(برنامووه عمرانووی چهووارم
کشور ،1351-1347بیتا )85 :سیاست بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی ،که از زموان
برنامه اول شرو شده بود ،در دوره برنامه چهارم نیز ادامه پیودا کورد در دوران ایون برناموه
عالوه بر آنکه مقرر شد تا بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی به وسیله فرر چاههای عمیق و
نیمهعمیق به انجام رسد و بیشتر سرمایه فذاری در مناطقی صوور پوذیرد کوه در محودوده
قط های کشاورزی واقع بودند ،قانون ملیکردن آبها (سال  )1347نیز به تصوی

رسید
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براساگ این قانون کلیه آبهای جواری در رودوانوههوا ،درههوا ،جویوارهوا و هور مسویر
طویعی دیگر اعم از سطحی ،زیرزمینی ،ملی و متعلق به عموم اعالم شد وزار آب و بور
نیز مسئولیت فرظ و بهرهبرداری از آبهوا ،افوداو و اداره تثسیسوا توسوعه منوابع آب را
عهدهدار فردید همچنین این قانون اقداماتی را به منظوور توثمین آب موورد نیواز کشوور در
فیطه وظایف اداره آب و بر قرار داده بود که استخراج و استراده از آبهای زیرزمینوی و
معوودنی یکووی از آنهووا بووود(مجموعووه قوووانین سووال )243 :1347 ،1347در زمینووه موودیریت،
فراظت و بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی در ایون قوانون موواد مختلروی فنجانوده شوده و
صدور پروانه فرر چاه با اجازه و موافقت وزار آب و بور امکوانپوذیر بووده اسوت ایون
وزارتخانه مجاز فردید جهت فرظ آبهوای زیرزمینوی و جلووفیری از پوایینرفوتن سورره
آبهای زیرزمینی در مناطقی که با بررسیهای علموی و فنوی مشوخص مویشود سورره آب
زیرزمینی در ایر ازدیاد مصرف پایین رفته است فرور چواه عمیوق ،نیموهعمیوق و یوا قنوا را
ممنو اعالم کند همچنین درصورتیکه فرر چاههای وانگی موج

کاهس یوا وشوکیدن

آب چاهها یا قنا های مجاور میفردید ،چاه جدید مسدود و یا از فرر و بهورهبورداری آن
جلوفیری میشد افزون بور ایون ،بورای جلووفیری از اتوالف آب زیرزمینوی ،وصوصواً در
فصولی از سال که نیازی به بهرهبرداری از آب زیرزمینی نووود ،دارنودفان پروانوه چواههوای
آرتزین موظف بودند از طریق نص شیر و دریچه از تخلیه دائوم آب زیرزمینوی جلووفیری
کنند(همان)255-250 :
بهرغم تمامی سیاستهای تودوینشوده در عرصوه فروظ و فراسوت منوابع آب در دوره
برنامه عمرانی چهوارم ،بوا مطالعواتی کوه در ایون دوره دربواره امکوان بهورهبورداری از منوابع
زیرزمینی انجام فرفت ،مشخص شود کوه در بعضوی از منواطق کشوور اسوتراده از آبهوای
زیرزمینی بیس از فد مجاز صوور مویفیرد(برناموه پونجم عمرانوی کشوور)256 :1351 ،
همچنین در دوران برنامه چهارم ،اعتواری که برای فرر چاه در فصول مربووط بوه منوابع آبِ
برنامه منظور فردید معادل  3/5%اعتوارا عمرانی توسعه منابع آب برنامه چهارم یعنی مولوب
 1/700/000/000ریال بود بهعالوه با درنظرفرفتن میزان سرمایهفوذاری وصوصوی جهوت
فرر چواه در برناموه چهوارم ،فرور  1500فلقوه چواه عمیوق و  3500فلقوه چواه نیموهعمیوق
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پیسبینی فردید(همان ) 143 :بوا اعتنوا بوه ایون آموار مشوخص مویفوردد کوه سیاسوتهوا و
مصوبا در عصر پهلوی دوم در جهت فراست از آبهای زیرزمینی تنها روی کاغذ بووده
است و چندان ریشهای در واقعیت و عمل نداشته است
برنامه پنجم عمرانوی( ) 1352-1356بوا چهوار هودف کلوی در زمینوه فروظ ،فراسوت و
بهرهبرداری از آبها پا به عرصه فذاشت نگاهی به این اهداف نشان میدهد که استراده از
منابع آب صرفاً از دریچه پیشرفت و توسعه کشاورزی و صنعتی نگریسوته مویشوده اسوت و
طوعاً درصورتیکه سیاست فراظت از منابع آب در تعاری با سیاسوت توسوعه کشواورزی و
صنعتی قرار میفرفت ،اولویت با سیاسوت توسوعه کشواورزی و صونعتی بوود ایون اهوداف
شامل تثمین آب مورد نیاز شهرها و صنایع ،تثمین آب مورد نیاز کشاورزی ،کنترل آبهای
سطحی برای تولید بر و جلووفیری از وسوارا ناشوی از طغیوان و کنتورل کیریوت آب و
نگهداری منابع آب کشور ،میشود(برنامه عمرانوی پونجم )272 :ووطمشویهوای اساسوی و
سیاستهای اجرایی توسعه و مدیریت آب در برنامه پنجم نیوز هوی تناسووی بوا فروظ منوابع
آبهای زیرزمینی نداشته و عمدتاً در تعاری با آن قورار مویفرفوت و در دو جهوت توثمین
آب بیشتر و صرفهجویی در مصرف تدوین فردیده بود (برنامه عمرانی پونجم273 :؛ برناموه
عمرانی پنجم ،تجدیدنظر شده)114-113 :
با توجه به اهداف و وطمشیهای برنامه پونجم قابول پویسبینوی بوود کوه در دوران ایون
برنامه وضعیت منابع آب با بحران روبهرو شود ،چراکه اولویتدادن سیاستگذاران به توسوعه
کشاورزی و صنعتی نافزیر سیاسوت فروظ و فراسوت از آبهوای زیرزمینوی را بوا مشوکل
جدی روبهرو میکرد بر این اساگ آماری که از سال  1353در مورد مناطق شومالی کشوور
در دست است ،بهورهبورداری بویرویوه از منوابع آب زیرزمینوی را نشوان مویدهود فوزارش
فعالیتهای انجامشده در ایستگاه چالوگ نشوان داد کوه در منواطق شومالی و فوضوه آبریوز
دریای مازندران نهتنها بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی از طریوق چواههوای عمیوق و نیموه-
عمیق افزایس یافته است ،بلکه پدیدهای به نام آلوودفی آب نیوز بوه وجوود آموده اسوت در
دشت فیالن تعداد  5عدد چاه عمیق با عمق فداکثر  350متر 20 ،عدد چاه آرتزین با عموق
فداکثر  300متر 60 ،فلقه چاه نیمهعمیق با عمق فداکثر  18متر و تعداد زیادی چشمهسوار
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در بخس غربی و همچنین  200فلقه چاه دهانهفشاد با فوداکثر عموق  15متور و  300فلقوه
چاه عمیق و نیمهعمیق با فداکثر عمق  300متر با دبوی سواالنه  44/9میلیوون مترمکعو

آب

وجود داشته است همچنین میزان بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی دشت مرکزی مازندران
در نافیه شر این استان شامل  703فلقه چاه عمیق و نیمهعمیق 426 ،فلقه چواه آرتوزین و
 210چشوومهسووار و در نافیووه غوورب شووامل  419چوواه نیمووهعمیووق 114 ،چوواه آرتووزین و 310
چشمهسار با دبی متوسط ساالنه  763میلیون مترمکعو

آب مویشود بور ایون اسواگ میوزان

بهرهبرداری از آب های زیرزمینی در فوضه آبریوز دریوای مازنودران سواالنه معوادل 220/4
میلیون مترمکع

میشد(امینی و دیگران)29-23 :1353 ،

عدم توفیق در پیشورد برنامههای فصل منابع آب برنامه پنجم ،موج

هودر رفوت فجوم

زیادی از آب مورد نیاز بخسهای مختلف بهوصوا کشاورزی شده بود فزارش سازمان
برنامه و بودجه در سال  ،1356نشان میدهد که میزان منابع آب کشوور فودود  110میلیوارد
مترمکع

در سوال بووده اسوت و از ایون میوزان  86میلیوارد مترمکعو

سطحی و  24میلیارد مترمکع

مربووط بوه آبهوای

شامل آبهای زیرزمینی قابل بهورهبورداری مویشوده اسوت

براساگ فزارش موجود ،میتوان فری کرد که فدود نیموی از منوابع آب چوه بوه صوور
سنتی از طریق قنا ها و بندهای واکی و چه به صور نوین توسط تثسیساتی نظیر سودهای
مخزنی و انحرافی و پمپاژها جهوت مصورف در بخوسهوای مختلوف کشواورزی ،شوهری و
صنعتی مهار فردیده بود از میزان آبهای بسیجشده ،فدود  26میلیارد مترمکع
تثسیسا نوین و فدود  28میلیارد مترمکع

از طریوق

باقیمانده به روش سنتی مورد بهرهبرداری قرار

می فرفت افزون براین ،از کل فجم آبهای مهارشده توسط تثسیسوا نووین (26میلیوارد
مترمکع

) ،فجم آب تخصیصیافته جهت کشاورزی فقط 12/5میلیارد مترمکع

بووده و

با توجه به اینکه مصرف واقعی آب در کشاورزی در آن زمان فدود  25میلیارد مترمکعو
برآورد شده بود ،بنابراین از  28میلیارد مترمکع
میلیارد مترمکع

آب بسیجشده به طریوق سونتی فودود 13

در سال به مصارف واقعی زراعتهای آبیِ اراضوی موجوود مویرسویده و

بقیووه یعنووی فوودود  15میلیووارد مترمکعو تلرووا سوواالنه آب در زراعووتهووای سوونتی بوووده

اسووت(بررسووی وضووع موجووود و امکانووا بهووره بوورداری از منووابع طویعووی کشووور در بلنوود
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مد ( )13-12 :2536 ،)2561-2536چنین رقمی آنهم در سال پایانی برناموه پونجم نشوان

میدهد که دولت در عرصه سیاست های منابع آب و کشاورزی هنووز راه بسویار زیوادی در
پیس داشته و لذا برای رسیدن به نقطه موفقیت در کنترل هدر رفت آب و تلرا آن نیازمنود
اقداما جدیتری بوده است سیاستهای دولت در امور کشواورزی بورای سوالهوا متوجوه
فسترش زمینهای زیرکشت و افزودن بر تولیود محصووال کشواورزی بوود و لوذا دولوت
همواره به بهرهبرداری بیشتر از منابع آب توجه داشت بدون اینکه در نظر بگیورد افوزودن بور
سطح زیرکشت مستلزم اقدامی جدی در زمینه مودیریت صوحیح منوابع آب و جلووفیری از
اتالف آن است و غرلت از این مهم منجر به ایجاد بحران آب در این کشور وواهد شود از
سوی دیگر باید در نظر فرفت که افر دولت از طریق بهکاربردن روشهای نوین آبیواری و
مدیریت صحیح تثسیسا آبی هدر رفت آب را به  50%تقلیل میداد ،آب قابول استحصوال
از این طریق به فدود  7الوی  8میلیوارد مترمکعو در سوال مویرسوید و بوا توجوه بوه فجوم
آبهایی که توسط تثسیسا نوین بسیج شوده بوود و آن مقودار آبوی کوه در غایوت امور بوه
صور تلرا آبیاری از دسترگ وارج میشد ،هنووز باقیمانوده امکانوا بوالقوه منوابع آب
کشور  70تا  80میلیارد مترمکع

برآورد میشد هرچند که این رقم بسیار قابل توجه اسوت

ولی نکته شایان کر در این وصوا هزینه بهرهبرداری از منابع آب است به این معنی کوه
تا آن زمان تقریواً تمام آبهای ارزانقیمت مهار شوده بوود و بنوابراین اسوتراده نادرسوت از
منابع آب مهارشدة موجود منجر به نیاز به استحصال آب بیشتری میشد که دیگور بوه ماننود
فذشته سهلالوصول و ارزانقیمت نوود و فتی افر تصمیم به مهوار کلیوه منوابع آب کشوور
فرفته می شد ،مسائل مهم دیگری از جمله عدم توزیع مناس

آب و واک مانع از ایون امور

بود(همان )13-12 :بنابراین دولت میبایست در زمینه مودیریت آب و فروظ و فراسوت از
این منوع طویعی نه تنها در سیاستهای کشاورزی تجدیدنظر میکورد و سیاسوت افوزودن بور
سطح زیرکشت را تعدیل مینمود ،بلکه باید هرچه سریعتر تثسیسا سنتی آبیواری را کنوار
فذاشته و با استراده از سیستمهای نوین ،هدر رفت آب در کشور را بوه فوداقل مویرسواند؛
امریکه تا به امروز محقق نشده است
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به عوار دیگر ،از آنجا که در هن برناموهریوزان توسوعه ،مرهووم توسوعة پایودار شوکل
نگرفته بود و نگاه ابزاری به منابع طویعی نگاه غال

به فساب میآمد ،طوعاً به «جامعنگوری»

که مهمترین شاوصه توسعه پایدار است ،توجهی نشد و لذا رونود مدرنیزاسویون ،نوسوازی و
توسعه کشور روندی نامتوازن بود توسعه پایدار همة ابعاد اجتمواعی ،اقتصوادی ،فرهنگوی و
دیگر نیازهای بشری را دربر میفیرد)(Arnold, 1993: 22؛ درفالیکه آنچه در ارتوواط بوا
مدرنیزاسیون ناقص کشاورزی و نحوه بهرهبورداری از آبهوای زیرزمینوی در ایوران ر داد
هی فونه سونخیتی بوا توسوعه پایودار نداشوت بنوابراین درفوالیکوه دولوت پهلووی دغدغوه
مدرنیزاسیون و نوسازی داشت ،طوعاً ارزش ابزاری را بر ارزش اتی منابع آب جهوت رشود
کشاورزی و به توع آن رشد اقتصادی کشوور تورجیح مویداد و بوه هموین جهوت اسوتراده از
روش فرر چاههای عمیق و نیمهعمیق بهرغم نظر نامسواعد کارشناسوان اداموه یافوت و طووق
آمار موجود از دههی  1340تا سال  1355چیزی فدود  50هزار فلقه چواه در کشوور فرور
شد و همین تعداد  5سال بعد یعنی در سال  1360به  105هزار فلقه رسید(روزنامه شوهروند،
ش)5 :503
تعداد و تخلیه از منابع آب زیرزمینی از سال آبی  1351-2الی 4ـ1393

1

نتیجهگیری

دولت ایران با فامنهوادن در مسویر توسوعه نوامتوازن ،بودون درنظرفورفتن وابسوتگیِ متقابولِ

بخسهای صنعتی ،کشاورزی ،انرژی ،محویطزیسوت و منوابع طویعوی و توثییر و توثیر متقابول
 1منوع :دفتر مطالعا پایه منابع آب ،گزارش خالصه وضعیت منـابع آب زیرزمینـی تـا پایـان سـال آبـی
93ـ.94
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آنها ،دست به برنامهریزیِ توسعه در کشور زد و با هدف توسعه کشاورزی به عنوان یکی از
مهمترین عوامل پیشرفت اقتصادی ایران برنامهریزیهای وسیعی را جهت افوزودن بور سوطح
زیر کشت تدوین نمود؛ اما از آنجا که تحقق این هدف بدون تغییر شیوههای آبیواری سونتی
و فراهمآوردن آب مورد نیاز اراضوی کشواورزی امکوانپوذیر نووود ،لوذا برناموهریوزیهوای
فستردهای جهت استحصال آبهای زیرزمینی و کنترل آبهای سطحی تودوین و بوه اجورا
درآمد از آنجا که نگاه دولت به امر کشواورزی و استحصوال منوابع آب زیرزمینوی نگواهی
برمونای ارزش ابزاریِ منابع آب و بهرهبرداری صرفاً اقتصادیِ انسانمحور در الگوی توسوعه
ناپایوودار بووود ،سیاسووت به ورهبوورداری از آبهووای زیرزمینووی بووهرغووم تووذکر کارشناسووان و
نمایانشدن ایرا سوء این سیاست هرفز متوقف نشد این امور در کنوار بویترواوتی جامعوة
ایران نسوت به ایرا منری این سیاستها و شراکت مردم در پیشورد سیاست فرور چواههوای
عمیق و نیمهعمیق فتی در زمانی که دولت ناچار به محدود کردن این سیاست شده بوود ووو
در قال

فرر چاههای غیرمجاز و غیرقانونی ووو رونود توثییر مخورب ایون سیاسوت را شود

بخشید طی سالهای اجرای برنامههای عمرانی هرچند که دولت ،سیاسوتهوای فونوافونی
را برای فرظ و فراست از منابع آب بوهوصووا آبهوای زیرزمینوی تودوین کورد ،اموا از
آنجا که اولویت دولت همواره رشد اقتصادی و صنعتی بود ،برناموههوای فراظوت از منوابع
آب همواره از اولویت یانوی نسوت به سیاستهای توسوعه کشواورزی و صونعتی بروووردار
بودند؛ لذا هرچند که قانون فرظ و فراست از آبهای زیرزمینی و قانون ملیشودن آبهوا
تصوی

شدند و نیز در برنامه عمرانی چهارم و پنجم فصلی مجزا برای منابع آب و مدیریت

آن در نظر فرفته شد ،اما برنامههای تدوینشده هرفز به صور کامل اجرا نشودند و جوای
درووری میان اقداما عملی دولت پیدا نکردند بنابراین روند توسوعه نوامتوازن اقتصوادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ایران منجر به عملکرد ضعیف دولوت و جامعوه در قووال نحووه
استراده از منابع آب زیرزمینی و در نتیجوه پیودایس بحوران منوابع آبهوای زیرزمینوی شوده
است
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منابع
 آل یاسین ،افمد( .)1384بحران آب تهران :جامعه مهندسان مشاور

 ارزشیابی عملکرد برنامه سوم بیجا :سازمان برنامه بیتا

 امینوووی ،محمدرضوووا ،ابوطوووالوی ،محمدفسوووین ،شوووهام ،افمووود )1353(،ارزیـــابی
فعالیتهای انجامشده در ایستگاه تحقیقاتی چالوس تهوران :سوازمان فراظوت
محیط زیست بخس آلودفی آب

 بررسی وضع موجود و امکانات بهـره بـرداری از منـابع یعیعـی کشـور در
بلندمدت ( )2536-2561تهران :سازمان برنامه و بودجه دیماه 2536

 برنامه عمرانی چهارم کشور  1351-1347تهران :سازمان برنامه بیتا

 برنامه پنجم عمرانی کشور  1356-1352بیجا :سازمان برنامه 1351

 بی سن ،جان( )1382اخالق زیستمحیطی ج 1ترجمه محمدمهدی رستمی تهران:
سازمان فراظت محیط زیست

 پهلوی ،محمدرضا پاسخ به تاریخ بیجا :بینا بیتا

 جواهری ،پرهام و جواهری ،محسون( )1380چـاره آب در تـاریخ فـارس تهوران:
کمیته ملی آبیاری و زهکشی

« فرر چاه آرتزین» مجله آب و خاک گ اول ش 1پانزدهم اردیوهشوت  1321ا
23-17

 فقوقی ،مرتضوی ( )1392نظام بهرهبرداری از منابع آب در کشاورزی ایـران
تهران :جامعه مهندسان مشاور
 دفتر مطالعا پایه منابع آب «فزارش والصه وضعیت منابع آب زیرزمینی تا پایان سوال
آبی  »94-93قابل دسترگ در:

]wrbs.wrm.ir/SC.php?type=static&jd=179, [accessed 11/8/1396

 رزازی ،زکیوه( )1394برنامهریزی و سیاستگـااری دولـت ایـران در لعـال
مدیریت منابع آب از 1357-1285ش پایانناموه کارشناسوی ارشود فوروه تواریخ

دانشگاه شهید بهشتی 1394

 روزنامه شهروند« ،عمق بحران آبی در فراری چاههای عمیق» ش 28 503بهمن1393

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 127 /

 سنجش پیشرفت و عملکرد برنامه عمرانی هفتساله دوم ایران بیجا سازمان
برنامه 1338

 صورت جلسات شورای التصاد در پیشگاه شاهنشاه یا مجموعـهای از اسـناد
تاریخ معاصر ایران ج( 2بیجا :بینا بیتا)

 صورت مااکرات مجلس شورای ملی دوره بیست ویکم جلسه  183یکشونوه 16
ورداد 1344

 گزارش اجرای برنامه هفتساله دوم بیجا :سازمان برنامه 1343

 گزارش التصادی سال  1341و سیاست التصـادی دولـت در سـال 1342
بیجا :سازمان برنامه بهمن 1341

 گزارش التصادی سال  1432و سیاست التصـادی دولـت در سـال 1343
بیجا :سازمان برنامه اسرند 1342

 گزارش عملکرد برنامه عمرانی سوم  1346-1341بیجا :سازمان برنامه بیتا

 گزارش مقدماتی برنامه عمرانی سوم از مهرماه  1341تا پایان  1346بیجوا:
سازمان برنامه بیتا

 لیالز ،سعید( )1392موج دوم تجدد آمرانه در ایران تهران :نیلوفر

 مجلس شورای ملی ،مجموعه لوانین دوره لانونگااری ششم ،جلسه  ،149چ ،5
ج7

 مجموعه لوانین برنامههای عمرانی کشور ،لانون برنامه عمرانی سوم ،بیجا:
سازمان برنامه ،بیتا

 مجموعه لوانین سال  ،1345نشریه روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایـران،
بیجا :سازمان برنامه1345 ،

 مجموعه لوانین سال  ،1347نشریه روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایـران،
بیجا1347 ،

 مجموعه لوانین و مقررات سازمان برنامه و بعضی لوانین و مقررات دیگـر،
بیجا :سازمان برنامه1337 ،

 مقدمه برنامه عمرانی سوم ،بیجا :سازمان برنامه ،بیتا

 تأثیر سیاستهای کشاورزی دولت ایران بر بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی در دوران برنامههای عمرانی/ 128

: بویجوا، مقررات و لوانین سازمان برنامه و بعضی از لوانین و مقررات دیگـر
 بیتا،سازمان برنامه

: چشمانداز جهـان سـوم تهوران:) توسعه و توسعه پایدار1384( فسوین، نصیری
سازمان فراظت محیطزیست
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