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چکیده

ت؛وین باناع های عداندسوتی بایی تمسوه و پدشواف عبتنی با سوداسو هایی هسوتن؛ ک ب شوا ی یناوماعی
در قالب یه؛یف عهدن و عمید قانمنی و طاحهای یجاییی باوز عیکنن؛ .چنانچ در بسوداری یز عمیرد ضوه
در یجای ری عیتمین یز طایق بارسووی سووداسوو گذیریها دنبال کاد .یای یز دالیل باهم خمردن تهادل بدن
عصواف و تقاضوا در ع؛یای عنابآ آب کشومر ری در شوال سوداسو گذیری و باناع ریزی عیتمین جسو وجم
کاد .با یین وجمد یین سووداس و گذیری و باناع ریزی آب در ییاین شووال بابتی ن؛یشووت و یز دور یی ب به؛
باحسوب تیددا در بستا یجتماعی و سداسی تحمالت زیادی دیشت یس  .بدشتاین تحمالت در باناع ریزی
و سوداسو گذیری آب بدن باناع های آب در دورین قبل و به؛ یز ینقالب یسوالعی ییاین یسو تحمالت در
عدانع؛ت و کمتا ع؛ت ندز عشوهمد یسو  .بایی شوناسوایی یین تحمالت یز طایق رویااد کدوی و با رو
تح دل عاوممن یسوتقاییی عتن باناع ها و یسوناد تمسوه بارسوی شو؛ یسو .نتایی تحقدق نشوان دید تحمالت
در سووداس و گذیری آب ییاین در دورین قبل یز ینقالب یسووالعی بدشووتا عتابا یز تحمالت و سووداس و های
بدنیلم ی بمد و در دورین بهو؛ یز ینقالب یسووالعی ییاین یین تحمالت ی وب عتوابا یز گوتموان سوودواسووی
دول وق بمد یس و  .همچندن نتایی نشووان دید ک باناع های تمسووه یی در ییاین یز ینسووماک کافی بایی
پای؛یری عنابآ آب باخمردیر ندسو  .در ویقآ تیددا در سوداسو های عابمط ب بها بادیری یز عنابآ آب طی
یین دورین عنما ب گسس باناع های عخت تمسه کشمر یز عنظا ع؛یای آب ش؛ یس .
کلیدواژهها :تمسه آب سداس گذیری ییاین باناع های عماینی باناع های تمسه
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 .1دکتای جاعه شناسی پژوهشا؛ عطالهات و تحقدقات آب عؤسس تحقدقات آب وزیرت نداو تهاین ییاین (نمیسن؛ عسئمل)



 .2یستادیار عهن؛سی عنابآ آب پژوهشا؛ عطالهات و تحقدقات آب عؤسس تحقدقات آب وزیرت نداو تهاین ییاین
 .3دکتای عهن؛سی عنابآ آب پژوهشا؛ عطالهات و تحقدقات آب عؤسس تحقدقات آب وزیرت نداو تهاین ییاین
 .4یستادیار عهن؛سی عنابآ آب پژوهشا؛ عطالهات و تحقدقات آب عؤسس تحقدقات آب وزیرت نداو تهاین ییاین

 .1مقدمه

نظای پادیزین بسوداری عسوا ل آب ری در زعا عسوا ل پدچد؛ یی دینسوتن؛ ک تنها یز عنظا ی

رشوت و تخصوق قابل بارسوی ندسو (عملدن ا .)2008 1بایی شوناخ عسوا ل آب نداز ب
بارسی عسئ در سطمح عخت

و حمز های عخت

دینش یس .

یای یز عهمتاین عاصو های دینش در شوناخ عسوا ل آب عاصو سوداسو گذیری آب
یسو و  .قو؛عو بانواعو ریزی بایی عو؛یایو آب در ییاین بو دورین بهو؛ یز جنون جهوانی دوک
بازعیگادد .تا قبل یز ینقالب یسوالعی ییاین یای یز یبزیرهای سوداسو خارجی کم های
تمسوه یی بمد ک با ه؛ف بازسوازی کشومرهای آسودبدی؛ و عمانه یز در تد؛ن آنها ب

دیعن کممندس دهقانی ینماک عیش؛ (طالبی  .)132 1399بنابایین یز همان یبت؛ی تمسه ٔ
یقتصوادی در ییاین یز عمایی تمسوه کشواورزی و تمسوه ٔ عنابآ آب کشواورزی تهای شو؛ .با

ظهمر پدواعو؛هوای تمسووهو ٔ آب و کشووواورزی در ییاین و ورود عوواهدم جو؛یو؛ تمسووهو ٔ پوایو؛یر و
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حاماینی خمب در دهو هوای  1970و  1980سوودواسووو هوای تمسووهو یی جو؛یو؛ی در
باناع ریزیهای یقتصوادی جهان تهای شو؛ن؛ .یین روی هم یز سومی نظای پادیزین ابی ک
ب پژوهش دربارٔ کاستیهای ع؛لهای پدشدن تمسه در جهان سمک و کشمرهای تمسه ندافت
پادیخت بمدن؛ و هم یز سومی عتملدان و پژوهشو این یین جمیعآ در پدش گافت شو؛ (کالنتای
روشون ا و حسونی  .)6 1392نق؛ ب سوداسو های تمسوه عنابآ آب و کشواورزی در ییاین یز
ده  1330و در قالب یرزیابی باناع دوک عماینی عطاح ش؛ و عنما ب تیددایت عخت وی در
ییاین ش؛ یس  .ه؛ف یص ی عقال حاضا ندز بارسی یین عمضمع یس ک سداس گذیری
عنابآ آب چ من بمد و چ تیددایتی دیشت یس ؟
 .2آب ،محور سیاستگذاری توسعه جهان سوم

دور به؛ یز جنن جهانی دوک عقارن با تیددایت یسواسوی در جهان بمد .عهمتاین یین تیددایت
رقاب با سووا یری ٔ یل مهای تمسووه بایی جهان سوومک تمسوور آعایاا و شوومروی بمد .عمل
عملدن ا و وسووتا( )333 2009عملدن ا ( )515 2010یای یز عهمتاین عد؛ینهای رقاب

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

1. Mollinga

بدن یین دو یباق؛رت ری نمایش عقهمرسووازی طبده ب خصوومم عهار عنابآ آب عنمین کاد.
در یین دورین شوومروی ری ینو؛یزی پاوه بزر ولتوا طاحهوای بزر با آبی کوانوال دریوای
بالتد و س؛سازیهای عظدم با روی رودخان ول ا و عهامسکادن جایان رودخان سدبای
ری ینماک دید .پاوه ینتقال آب یز آالسواا ب عازی ندز همانن؛ تیددا عسودا رودخان سودبای
شمروی در دورین جنن ساد نمایشی یز عهار طبده بمد.
در کشومرهای جهان سومک ندز با یل مگدای یز دو یباق؛رت ینتقال اعاحصول تمسوه در
دسوتمر کار قایر گاف  .یین نخب ان با حمای ب م شوا و اب باناع های تمسوه ٔ عنابآ
آب ری ب عنمین نماد ع؛رندت در عقداس گستاد تاویی عیکادن؛ .یین دی؛گا در یعایاا وجمد
دیشو ک سواعای گذیریهای عظدم در عمضومع سو؛ها و سودسوتمهای آبداری در کشومرهای
جهان سوومک بهتاین دفاع در بایبا نومک کممندسووم یس و (عملدن ا  .)336 2010بنابایین
تاوعن در یصول چهارک یز یصومل خمد ک در سوخناینی یفتتاحد ریاسو جمهمری عصوادف با
سوال  1328شومسوی ییاید نممد ب کم های فنی ب کشومرهای تمسوه ندافت جه عقاب با
نومک کممندسو در آنها تاکد؛ کاد (عاکز یسوناد ریاسو جمهمری  .)1382ییاین یزجم
یولدن کشومرهایی بمد ک عمیفق خمد ری با یصول چهار یعالک کاد و سوداسو های آعایاا با
عبنای سووداسوو تمسووه عنابآ آب کشوواورزی در ییاین یعمال شوو؛ .تاجایی ک ت؛یوک یین
سوداسو گذیری با دیدن وج یخالقی و یرزشوی ب تمسوه ٔ عنابآ آب در ییاین صومرت گاف .
عملو عملدن وا و وسووتا )332 2009( 1عهتقو؛ بمدنو؛ تمسووهو عنوابآ آبی همچمن یو
یی؛ ملمهی با خمشوبختی و سوهادتمن؛ی جمیعآ جهان سومک گا خمرد بمد .چنانچ تمسوه
عنابآ آب ب عثاب یعای یخالقی در نظا گافت شوو؛ بمد ک باعخ خدا جمهی یفاید یز طایق
بدابانزدییی و تب؛یل بدابان ب گ سوتان عیشومد .روی یی ک ناعتناسوب با یق دم بسوداری یز یین
کشوومرها بمد و در عدانع؛ت تبهات یین شووال یز تمسووه نمایان شوو؛ و عنما ب تیددا در
گوتمان تمسه یقتصادی در سطح بدنیلم ی ش؛.
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1. Molle, Mollinga, & Wester
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 .3روش تحقیق

در یین عقال یز رو کدوی و رویااد تح دل عاووممنی یسووتقاییی بها باد شوو؛ یسوو .
تح دل عاوممن هم ب عنمین ی رو عسوتقل تحقدق و هم ب عنمین ی رو تح دل دید ها
کارباد دیرد و آن ری عیتمین هم ب شوال قداسوی و هم ب شوال یسوتقاییی ینماک دید (بایون و
کالر  .)83 2006دید ها باناع های هو سوال عماینی و باناع های پنیسوال تمسوه

هسوتن؛ و یین عقال جزو سونم های داویکنشوی 1قایر عیگداد .بایی بارسوی عحتمیی باناع ها
و یسووناد باالدسووتی در یبت؛ی خمینشووی عق؛عاتی یز تماک بن؛های عاتبر با آب و کشوواورزی
ینماک شوو؛ .سووا با تح دل عاوواعدن عن؛رر در ها باناع عتناسووب با بسووتا یجتماعی و
سداسی دورین تحمالت در یین یسناد تح دل ش؛.
 .4مروری بر سیاستهای توسعه منابع آب در برنامههای عمرانی پیش از انقالب
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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بارسوی یرتباط تمسوه عنابآ آب با سوداسو گذیریهای تمسوه در ییاین عیتمین؛ ریه شوای
تبددن بسووداری یز عسووا ل عمجمد در وضووهد عنابآ آب کشوومر باشوو؛ .یزیینرو باناع های
عخت

در زعدن تمسه عنابآ آب ب تواد عمرد بارسی قایر عیگداد.

 .4-1سیاستهای توسعه منابع آب در برنامه عمرانی اول عمرانی

ت؛وین باناع یقتصوادی بایی ییاین با تشوادل اشومریی یقتصواد در سوال  1316و همچندن
تصمیب اکمدسدمن دی می تهد باناع آ از ش؛ .یین باناع با ه؛ف یصالح وضآ کشاورزی
بایی اتملد؛ عحصومالت در دسوتمر کار قایر گاف  .یعا ی سوال به؛ ج سوات یین شومری
عتمق ش؛.
یبمیلحسوون یبتهار ع؛یاعاعل سووازعان باناع و بمدج وق در ناع یی ب وزیا کشوواورزی
وق در تاریخ دوک آکر  1318در نق؛ ینحالل یین شوومری ب لزوک یزسوواگدای عم؛د شوومری بایی
ت؛وین باناع یا نقشو در جه اتمسووه کشو عحصوومالت کشوواورزی یسووتایتژی

چمن

چین؛رقن؛ یشار دیشت یس (تاریخچ تنظدم باناع هو سال عماین و آبادی ییاین .)1327
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

1. Noreactive Measures

در نهای با دستمر یبتهار کمدسدمنی در وزیرت دیرییی جه تهد باناع ٔ یقتصادی کشمر
تشوادل شو؛ و یولدن ج سو آن در دهم فاوردین  1325باگزیر گادی؛ (بان ع ی سون؛ شومار
 .)17-12 2413در یین ج سوو قمیکیلسوو طن (نخسوو وزیا وق ) با تمسووه عنابآ آب
کشواورزی بایی یفزییش تملد؛ عحصومالت زریعی چمن چین؛ر قن؛ تاکد؛ کاد .چنانچ بایی
یین عنظمر با حوا قنمیت ییماد تسوهدالت فنی بایی یجایی آن کن؛ن چا های آب یسوتواد
یز عمتمرهای باقی و چا آرتزین ییماد سو؛ و آبداریهای بزر تا و دیعن دیر تاکد؛ شو؛(بان
ع ی سون؛ شومار  .)19 2413در  17فاوردین  1325سواینماک انقشو عماینی هو سوال
یوا هموان نخسووتدن بانواعو عماینی کشوومر بوا یولمیو قایر دیدن عم دوات عماینی یز جم و
سو؛سوازی و یصوالح و تمسوه کشواورزی تصومیب شو؛ .با یین وجمد ع؛ک تمینایی عالی کشومر
بایی یجایی یین بانواعو عهمتاین عشوواول بمد .بنوابایین ییاین بوا بوانو جهوانی (بو نواک بوانو
بدنیلم ی تاعدمی و تمسووه ) بایی گافتن ویک  250عد دمن دالری ویرد عذیکا شوو؛ .ب دنبال
درخمیس و بان جهانی جه شوواح هزین کاد و تخصوودق عالی یین ویک در ییاین شوو؛
هدئتی یز عتخصوصوان یز شواک عمری نمدسون آعایاایی تمسور ییاین دعمت شو؛ن؛ تا بمدج
عماینی عمردنظا ری عمرد بارسووی ریسووتیآزعوایی و بوازن ای کننو؛ .یبتهوار در عهافی یین
عتخصووصووان در نشووسوو ینممن روزناع ن ارین در تاریخ  12بهمن  1325گو ک یین
عتخصوصوان آعایاایی در زعدن آبداری سو؛سوازی کشواورزی و صونایآ ری آهن و سوایا ری ها
تخصق دیرن؛ (بان ع ی سن؛ شمار .)35 2413
در گزیر یری ش؛ تمسر یین شاک در عادیدعا  1326باعنمین اباناع تمسه و عماین
ییاین با باناع های یجاییی عخت وی جه تمسوه ییاین تاکد؛ شو؛ یسو  .بخش زیادی یز
یین بانواعو هوای پدشوونهوادی عبتنی با لزوک تمسووهو ٔ عنوابآ آب در ییاین بمد .یز جم و یین
پدشونهادیت عبارت بمد یز ب سو؛سوازی تمسوه ٔ کشواورزی ب خصومم تمسه ٔ کاش ندشاا
و همچندن یح؛یث عایکز صونهتی چمن کارخانمات سودمان و تمسوه ٔ ری ها و ری آهن .آنها
در نهای جمآ هزین ها بایی یجایی  234طاح ری  250/1عد دمن دالر پدشبدنی کادن؛.
بواوجمد تهدو گزیر توصوود ی بایی بانواعو عماینی کشوومر پادیخو ویک عمرد توایدو؛ بوانو
جهانی قایر ن اف  .با یین وجمد در بهمنعا سوال  1327با باآورد بمدج  21عد دارد ریال یین
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باناع تصومیب شو؛ (زیاری  .)236 1393بدشوتاین بمدج پدشونهادی در یین باناع ب تمسوه
عنابآ آب کشوواورزی ته ق دیشوو ک عهادل با  6500عد دمن ریال یز عمممع یعتباریت بمد و
بایی سو؛سوازی و کشواورزی بخش خصومصوی ویگذیر شو؛ بمد (ق؛یای عهصومک ع دق یزید
فداوزجایی  .)118 1382باناع یول عماینی به؛ یز دو سوال با آ از ع یشو؛ن صونه نو
در سوال  1329و تحایم ییاین و قطآ درآع؛ نو عتمق شو؛ و یز عمممع یعتبار باناع ح؛ود
20درص؛ آن تاعدن ش؛ (ق؛یای عهصمک و ع دق یزید فداوزجا ی .)97 1382
در عمممع عهمتاین سوداسو گذیری عماین و تمسوه ٔ کشومر در باناع ٔ یول ک تماکز ری با
تمسووه عنابآ آب کشوواورزی قایر دید بمد عبارت یسوو یز )1 :یسووتواد یز عتخصووصووان
آعایاوایی بوا تخصووق آبدواری و کشووواورزی بایی طایحی بانواعو عماینی در کشوومر )2
یختصام بدشتاین حمم یز بمدج ب بخش آب و کشاورزی  )3تاکد؛ و تماکز وزیا دیرییی
و ر د بمدج وق با تمسه عنابآ آب در باناع یول عماینی.
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عبنی با یین یصول یسو ک تماکز با تمسوه

آنچ در یین باناع نشوان دید شو؛ یسو
یقتصواد کشواورزی و ب دنبال آن تمسوه ٔ عنابآ آب کشواورزی بایی یق دم خشو و ندم خشو
ییاین ب عنمین عهمتاین یهاک تمسوه ٔ یقتصوادی در نظا گافت شو؛ .یگاچ یهمد تمسوه ٔ عنابآ
آب ن تنها بایی ییاین ب ا ب زعم عمل و عملدن ا ( )2009ب عنمین عهمتاین وج تمسوه در
هم جهان ب ویژ در آعایاا و شومروی بایی عقاب یقتصوادی و سوداسوی طی جنن سواد در
نظا گافت ش؛ بمد.
 .4-2سیاستهای توسعه منابع آب در برنامه دوم عمرانی

باناع دوک عماینی کشومر در چهار حمز تهای شو؛ ک عبارت بمد یز کشواورزی یرتباطات
و عخابایت صونایآ و عهادن و خ؛عات یجتماعی و شوهای .با تمج ب یعمال سوداسو های
عبتنی با یصول  4تاوعن در ییاین کشواورزی و تمسوه ٔ عنابآ آبی یز عهمتاین سوافصولهای
باناع بمد .بدش یز  60درصو؛ یز یعتباریت تخصودق دید شو؛ ب بخش کشواورزی و آبداری
عته ق و ب سو؛سوازی و آبداری بمد یسو  .با تمج ب سوهم زیاد تمسوه کشواورزی در قانمن
دوک بانواعو عماینی با یحو؛یث سووو؛هوای بزر عخزنی تواکدو؛ شووو؛ .بنوابایین سووو؛ کار
سود؛رود و دز در یین باناع تهای ش؛ .عالو با یین  22500هاتار شبا آبداری آزعایشی

بایی دز تهای کانالهای رودخان کاخ ت؛وین و تمسه طاح ندشاا هو تا عطالهات
طاح جاعآ خمزسوتان جه یح؛یث  13سو؛ همچندن تامدل سو؛های گ اای ان بمامر و
کانالهای رودخان کاخ عمرد تاکد؛ در یین باناع بمد یس (سازعان باناع وبمدج کشمر
قانمن باناع عماینی هو سال دوک کشمر .)1334
بوا وجمد یهمدو تمسووهو عنوابآ آب در بانواعو دوک بایی یولدن بوار در گزیرشووی تحو عنمین
اسوونمش پدشوواف و عم ااد باناع عماینی هو سووال دوک ییاین ک در یویخا سووال 1338
تمسور سوازعان باناع وبمدج یری شو؛ ینتقادیت زیادی با تمسوه عنابآ آب و تمسوه ٔ سو؛سوازی
در ییاین ویرد شوو؛ .طبق یین گزیر

بایی یفزییش تملدو؛ بوایو؛ بو یصووالح و بهبمد یریضووی زیا

کش و تاکد؛ شوومد ن یفزییش سووطح یریضووی و تمسووه عنابآ آب .همچندن یین گزیر رو
یفزییش تملدو؛ ری یز طایق تمسووه رو های نمین آبداری و کشوواورزی و حواظ یز عنابآ آب
قابلتمجد عیدینن؛ (گزیر سونمش پدشواف و عم ااد باناع عماینی هو سوال دوک ییاین
 .)29-28در یین گزیر بدان شو؛ یسو ک ع تمایل ب تمسوه ٔ یریضوی زیا کشو و ع؛ک
کدویسووازی کشوواورزی بدنرشووت یی بمدن ین تخصووقها و دیابازد بمدن آنهاسو و نداز ب
ته دم و تابد عاوجدن کشاورزی و ینماک عطالهات در یین زعدن دیرد.
یین گزیر چندن سو؛سوازی با ه؛ف تمسوه عانبآ آب کشواورزی ری تنها نمایشوی عهمز آسوا
عیدینسو ک عقاون ب صواف نبمد و تنها ح؛ود 5درصو؛ ب یفزییش تملد؛ کم خمیه؛ کاد.
بنوابایین تنهوا سوو؛هوایی بوا هو؛ف تواعدن با و آب شوواب دیریی یرز یقتصووادی بمد و بایی
تمسوه کشواورزی سو؛های بزر نبای؛ در درج یول تق؛ک باشو؛ (همان  .)39یین عمضومع در
گزیر عؤسس عشاورین عاوریء بحار آعایاایی در سال  1328ندز عطاح ش؛ بمد.
در حقدق یگاچ چشومنمیزی سواز های عظدم سو؛ در آن دورین ن تنها در ییاین ب ا در
جهان نمادی یز ع؛رندت و رشو؛ یقتصوادی دول ها بمد و یسوتقبال بسوداری یز یین دسوتاورد
یولدو تمسووهو در کشوومر شوو؛ بمد بوا یین وجمد عخواطایت آن بو سوواعو پدشبدنی شوو؛.
عخاطایتی ک نشوان یز یین یعا دیرد ک پداع؛های تمسوه عنابآ آب کشواورزی (خارر یز تمین
حمضو ها) ک در شواییر کنمنی گایبانگدا ییاین یسو
پداع؛ها تمجد تاریخی ن؛یرد.

یعای ناشووناخت نبمد و ناآگاهی یز
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 .4-3سیاستهای توسعه منابع آب در برنامه سوم عمرانی

باناع سومک عماینی کشومر ( )1341-1346همزعان با یصوالحات یرضوی در ییاین ت؛وین
شو؛ .بایی یولدن بار عواد باناع در قالب اهسوت

داهسوت تهای شو؛ و یولمی طاحهای

اهسوت یهنی طاحهای عهم و ا داهسوت یهنی طاحهای با یهمد کمتا بایی عمایان و
عسئمالن روشن ش؛ (یکبای و لدالز عهاآبادی .)3 1389
در باناع سومک عماینی بخش کشواورزی و آبداری بدش یز 20درصو؛ یز بمدج ری ب خمد
یختصوووام دید .یین بانواعو در یهو؛یف ک ی خمد در بخش کشووواورزی و آبدواری با یفزییش
تملد؛ عحصوومالت کشوواورزی و همچندن یرتقای سووطح زن؛گی کشوواورزین یز طایق تمزیآ
عادالن تا درآع؛ کشواورزی یشوار دیشوت یسو (سوازعان باناع وبمدج گزیر یرزشودابی
عم ااد بانواعو سوومک عماینی  .)1 1345یگاچو تواکدو؛ با حوا چوا هوای عمدق یصووالح
قنمیت و سوو؛های کمچ ب جای سوو؛های بزر عمرد یشووار یین باناع بمد یس و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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یعا در

عمل پاوه های بزر پاهزی ن در دستمر یجاییی کار قایر گاف .
در یرزیابی یین باناع ندز نق؛هایی ب تمسوه ٔ عنابآ آب عطاح شو؛ .چنانچ عهاون وزیرت
کشواورزی در تابسوتان  1344در ج سو  33بان عاکزی بدان دیشو ک یفزییش سوطح زیا
کشو ب؛ون تمج ب عم ااد آن ب دلدل شواییر یق دمی ب صوالح کشومر ندسو  .وی با نق؛
تماکزگاییی سداس های تمسه ٔ کشاورزی و آبداری با ع؛ک تهمدم باناع ٔ تمسه کشاورزی ب
هم کشوومر تاکد؛ کاد .وی ب عنمین ریهاار بهبمد وضووهد کشوواورزی ییاین اکشوواورزی
فشواد و یفزییش بها وری در ویح؛ سوطح ری پدشونهاد دید .همچندن تاکد؛ دیشو ک تمسوه
کشواورزی بایسوتی با دورین؛یشوی و صواف جمیی در بها بادیری یز عنابآ آبوخا ینماک شومد
(سازعان باناع و بمدج گزیر یرزشدابی عم ااد باناع سمک عماینی .)6 1345
بنابایین با وجمد یینا در یین باناع بخش کشواورزی جای ا ویژ یی دیشو

یعا عطابق

گزیر عق؛عاتی باناع سوومک عماینی ییاین بای؛ یز حمم جمهد روسووتانشوودن کم شوو؛ و
الزع یین کار دسوو کشوود؛ن گاو های بزرگی یز جمهد روسووتایی یز کشوواورزی و رفتن
ب سوومی سووایا عشووا ل فاب شوو؛ بمد .یفزییش ق؛رت تملد؛ در زعدن (کشوواورزی فشوواد )
ب جای یفزییش سطح زیا کش یص یتاین ری حل یین عمضمع بمد (سازعان باناع و بمدج

گزیر یرزشوودوابی عم ااد بانواعو سوومک عماینی  .)50-52بوا یین وجمد یعتبواریت بخش
کشوواورزی و آبداری ندز در یین باناع رشوو؛ی  160درصوو؛ی دیشوو  .یعا باوجمد هم یین
باناع ریزیها یعا در عمل کمتاین رشو؛ نصودب بخش کشواورزی شو؛ و رشو؛ یرز یفزود
سواالن  2/5درصو؛ ب جای 4درصو؛ ه؛فگذیری شو؛ تحقق یاف (سوازعان باناع و بمدج
گزیر یرزشدابی عم ااد باناع سمک عماینی .)29 1345
یز عهمتاین عمیرد در باناع سومک تمج ب یرزیابی ینتقادی تمسوه سو؛سوازی در باناع
دوک و نق؛ با تمسه عنابآ آب کشاورزی یز طایق یفزییش سطح زیا کش بمد یس (یگاچ
بخش زیادی یز بمدج ب تامدل طاحهای قب ی یختصووام یاف ) .یای یز عمیرد قابلتمج
دی ا در یین دورین ینتقاد عهاون وزیا کشواورزی ب یفزییش سوطح زیا کشو بمد یسو  .یین
در حوالی یسووو کو وزیا کشووواورزی بو عنمین کیعو؛خول یصوو ی بایی یفزییش تملدو؛یت
کشوواورزی د ؛ پای؛یری ری با شوواح وظای یولمی دید یسوو  .در عمممع با یرزیابی
تبهات تمسوه عنابآ آب کشواورزی در یین باناع تاکد؛ با طاحهای کمچ و آ از گذیر یز
تمسوه ٔ آب کشواورزی ب سوم آب صونه بمد یسو  .یین عمضومع در باناع چهارک و پنمم
عماینی بدشتا عنها ش؛ یس .

ٔ
 .4-4سیاستهای توسعه منابع آب در برنامه چهارم عمرانی

باناع ٔ چهارک عماینی پدشوواف عحتمییی زیادی نسووب ب باناع های قبل دیشوو  .یرزیابی

باناع های پدشودن و یسوتواد یز نظایت کارشوناسوان دیخ ی و خارجی عمجب شو؛ تا باناع
چهارک عماینی نووسب ب گذشت ع می و جاعآتا باش؛ (کالنتای و هماارین .)12 1392
یجایی یین باناع در سووال  1347و همزعان با تصوومیب قانمن آب و نحم ع یشوو؛ن آن با
یعتبار عصومب یولد  480عد دارد ریال آ از گادی؛ و به؛ها در سوال  1350یعتبار آن ب 568
عد دارد ریال یفزییش یاف (ق؛یای عهصمک و ع دق یزید فداوزجایی .)122 1382
به؛ یز یصوالحات یرضوی در ییاین و باهم خمردن نظاک سونتی ع؛یای قنمیت و همزعانی
آن با ورود تمهدزیت حوا چا و پمپهای بادیشوو آب باهم خمردن چاخ تهادل عنابآ و
عصوارف آب نمایان شو؛ .یرزیابیهای ینتقادی یز باناع های پدشودن درخصومم تمسوه ٔ عنابآ
آب و با هم خمردن تهادل عنابآ آب زیازعدنی با تصمیب قانمن آب و نحم ع یش؛ن آن در
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سوال  1347همزعان گادی؛ و زعدن های یعمال گسوتاد ع؛یای دولتی آب ری رقم زد .نق؛ ب
تمسوه سو؛سوازی و همچندن تمسوه عنابآ آب کشواورزی در باناع های پدشودن همچندن
یفزییش درآع؛ نوتی و تممیز یل می تمسووه بایی کشوومرهای جهان سوومک چمن ییاین تمسوور
روسوتم عشواور ر د جمهمر وق آعایاا 1زعدن سواز حاک یز تمسوه کشواورزی ب تمسوه
صونهتی شو؛ .باخالف باناع های قب ی بایی یولدن بار در یین باناع بخش آب و کشواورزی
کمتاین عدزین یعتباریت ری نسوب ب سوایا بخشها ب سومی خمد جذب کاد (طالبی 1399
 .) 122ب همدن دلدل بخش کشوواورزی در باناع چهارک ب لحاع عم اادی دیریی ضووه
بمد .در یین باناع بخش صوونه با رشوو؛ سوواالن 14درصوو؛ و بخش خ؛عات با رشوو؛
14/8درصو؛ی عمیج شو؛ .یین در حالی یسو ک بخش کشواورزی رشو؛ سواالن 3/8درص؛ی
ری دیشو و (قو؛یای عهصوومک و ع دق یزید فداوزجوایی  .)122 1382در عقوابول ویردیت
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کشوواورزی یز  5عد دارد ریال در سووال  1341ب  15/5عد دارد ریال در سووال  1350یفزییش
یاف (ع؛نی  .)34 1374در ج؛ول شمارٔ ( )1ب تشایح یین باناع پادیخت ش؛ یس .
جدول  .1آب و کشاورزی در برنامه عمرانی چهارم
فصل

ماده

یهوو؛یف کوو ووی
بخش آب

آب

خر و عشویهای
یسوووواسووووی و
سوودواسو و هوای
یجاییی

باناع های تمسه
بها بادیری

شرح مواد قانونی

یفزییش 15درصو؛ آب زریع آبی آب صونایآ با یولمی کشواورزی آب
شووها و روسووتوا عطوالهوات آب تنظدم تایزنواعو نقشو و آب کشوومر
بها بادیری عهقمل یز آب زیازعدنی
تمو؛یو؛نظا در بها بادیری آب بایسووواس یصووول ع یکادن نظوارت با
عصاف عهقمل آب سداس ع می و ینماک تحقدقات بایی یستواد بهتا
یز آب یستواد یز آب در زعدنهای با ح؛یکثا بها وری یولمی تامدل
شوبا های سو؛های آبداری و یصوالح نهاهای فه ی و شوبا های ق؛یمی
تاسد سازعان آب عنطق یی
توحوقودوق در حومز کوموی و کودوووی آب زیوازعودونوی و سو وطوحوی تواعودون
ندوازعنو؛یهای کشوواورز آب عطوالهو طاحهای آبدواری و سوو؛سووازی
شداینکادن آبهای شمر
تامدول طاحهوای بها بادیری آبهوای زیازعدنی عحو؛ود قطوبهوای
کشووواورزی تواعدن هزینو ن هو؛یری قنمیت یز یعتبواریت کشووواورزی و
شاک های تهاونی و خصمصی
تامدول شووباو هوای آبدواری سووو؛هوای سووواختو شووو؛ و تامدول  6طاح
س؛سازی و آبداری یجایی طاحهای بها بادیری یز رودخان ها

مهمترین موارد

کدودو و عطوالهوات در
کنار تمسه ٔ آب
یفوزییوش عوطوالوهوات و
نظارت بدشوتا با عصواف
آب
تماکز با عطالهات آب
تهای طاح تمسوه آب
در قطبهای کشاورزی
تامدل طاحهای قب ی

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

1 .Walt Whitman Rostow
ارائه مدل پنج مرحلهای رشد اقتصادی با حرکت از توسعه کشاورزی به توسعه صنعتی توسط روستو

فصل

ماده

نظارت با آب
آب عنطق یی

کشاورزی

خر و عشویهای
یساسی
عماین ناحد یی

شرح مواد قانونی

نظوارت با بها بادیری یز آب بو عنمین یو باوت ع ی بوا تمجو بو یصووول
ع یکادن
یدیر سوازعان آب ب طمر ینتواعی و بازرگانی تاعدن هزین آنها یز درآع؛
و یعتبار عماینی
سوواعوایو گوذیری در تمسووهو کخوایا آب سوواعوایو گوذیری در عنوابآ آب
کشاورزی و دیکپاوری
تهددن قطوبهوای کشووواورزی با یسووواس ظافدو عنوابآ طبدهی ییمواد
عؤسسات بزر کشاورزی عماور س؛ها و یستواد یز تاند های ج؛ی؛
آبداری

مهمترین موارد

نظارت با بها بادیری
یسوووتوقوالل عوالوی آب
عنطق یی
تمسووهو کخوایا بو جوای
تمسه عنابآ
قطبیسوازی کشواورزی و
رو های نمین آبداری

عنبآ( :طالبی )148 1399

همانطمر ک در ج؛ول شومارٔ ( )1عشوهمد یسو

تماکز با کاهش سو؛سوازی و کاهش

تمسووه عنابآ آب عنما ب چاخش تمسووه آب یز کشوواورزی ب صوونه شوو؛ .بنابایین
باناع های عماینی عبتنی با ناحد ییکادن زریع و تهددن دشو عمنمع در عناطق ناعسواع؛
عتماکز شو؛ .بنابایین قطببن؛یهای عسوته؛ کشواورزی شوناسوایی شو؛ تا ب عاور عمجب
کاهش کشاورزی در عناطق کم آب شمد (سازعان باناع وبمدج  .)15-25 1361تمج ب

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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یز عوواهدم جو؛یو؛ یین بانواعو بمد .بنوابایین یین بانواعو ری عیتمین چاخش گوتموانی یز تمسووهو

سیر تحوالت برنامهریزی و
سیاستگذاری آب ...

عنابآ آب کشاورزی ب تمسه آب صنهتی دینس .
 .4-5سیاستهای توسعه منابع آب در برنامه پنجم عمرانی

یفزییش درآع؛های نوتی در یوییل ده  1350تمسوه صونهتی و عح؛ودی تمسوه کشواورزی
ری عمرد تمجو قایر دید .بانواعو پنمم عماینی بواوجمد حموایو یز کشووواورزی یعوا در زعدنو
سواز یی رویااد تق د ی دیشو  .یین باناع ب صوایح با تمق یح؛یث سو؛های عخزنی و
تمسوه شوبا های آبداری و زهاشوی پایدندسو سو؛ها تاکد؛ دیرد .یح؛یث عایکز آعاربادیری
آب تحقدقات با روی شواییر کمی و کدوی عنابآ آب سوطحی و زیازعدنی و تاسود عؤسوسو
تحقدقوات آب یز دی ا بخشهوای عهم بانواعو هوای عو؛یایو آب در بانواعو عماینی پنمم بمد
یس  .همچندن در یین باناع با هد؛روپ تد و عهار آبهای عازی ع؛یای یااارچ آب
ج مگدای یز شومرشو؛ن آبها و ییماد تشوالهای آبباین تاکد؛ شو؛ یسو  .جز دات بدشوتای
یز یین عمضمع در ج؛ول شمارٔ ( )2یری ش؛ یس .

جدول  .2آب و کشاورزی در برنامه پنجم عمرانی
ماده

بند
عق؛ع

خوورعشوووویهووای
یسووووواسوووووی و
سوداسو ها یجاییی
تاعدن آب

شرح مواد قانونی
عحو؛ودیو یحو؛یث سووو؛هوای عخزنی و یفزییش شووباو هوای آبدواری و
زهاشی
بها بادیری یز آبهای عهارش؛ قب ی ن تنظدم آب ج؛ی؛ عتمق کادن
یح؛یث سو؛های عخزنی و ینحصوار یح؛یث آن ب عناطق ویژ تامدل
سو؛های عخزنی قب ی تامدل سواختمان سو؛های عخزنی ک عطالهات
آنها ینماکش؛
بها بادیری یز رودخان های عازی و حقاب ها بدنیلم ی ییاین
یسوتواد یز تاسودسوات آبی جه ج مگدای یز ه؛ر رفتن آبهایی ک ب
دریاها باتال ها و کمیاها جاری عیشمد
یجایی ینتقال بدش یز  400عد دمن عتاعاهب آب ب عناطق کم آب
بها بادیری هماهنن یز آبهای سطحی و زیازعدنی
یخذ آببها عتناسب با هزین ساعای گذیری و شاییر عخت

خووور و
عشیها

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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کشمر

ج مگدای یز شمر ش؛ن آب
ییمواد شووباو هوای
آبداری و زهاشی

یح؛یث شوبا های ع؛رن آبداری با کم دول و خمدیاری روسوتایدان
و ییماد تشالهای آبباین

ییووموواد نوودوواوگووا
باقابی
کوونووتووال کووادن
سدالب

یح؛یث نداوگا های تخصووصووی با آبی در عناطق پاآبی چمن یسووتان
خمزستان
یولمی یح؛یث سو؛ بایی تاعدن یحتداجات شاب زریع و صنه و
در عاح به؛ بایی کنتال سدالب
تهد آعار عطالهات عابمط ب تاسوودسووات آبی ینماک پژوهشهای عاتبر با
آب تمسوه آزعایشو ا هد؛رولد بارسوی عدزین کمد و کدود عنابآ آب
و دستدابی ب عنابآ آب ج؛ی؛ تحقدق رو های ج؛ی؛ آبداری
ع یشووو؛ن آب جهو حوواظو آیدننواعو هوای ج مگدای یز آلمدگی
آبها آعارهای وقمع طیدان

تحقدق و بارسی
نظارت با عنابآ آب

خالصه بندها
عمانه با س؛سازی
عمانه یز تمسوه آب
ج؛ی؛ و س؛سازی
حقاب بدنیلم ی
ج مگدای یز ه؛ر رف
یتووموواک پوواوه هووای
ندم تماک
هماهن ی بادیشو یز
عنابآ
آببها
حوواظو یز شوومری
عنابآ آب
عو؛یایو و حوواظو یز
آب یز طایق تشوواول
آبباین
قوطوببونو؛ی نودواوگوا
با آبی
یولمیو بنو؛ی یحو؛یث
س؛
عطوالهوات و تحقدقوات
آب
حوواظو یز آلمدگی و
بها بادیری یز آب

منبع( :طالبی)158 ،1399 ،

در عمممع عهمتاین یصوومل در باناع پنمم عماینی در زعدن آب عبارت یسوو یز)1 :
عح؛ودی شوو؛ی؛ در یح؛یث سوو؛  )2تمسووه عطالهات و تحقدقات در حمز کمی و کدوی
آب و  )3یفزییش نظارت با بها بادیری یز عنابآ آب سطحی و زیازعدنی.
ب تمج ب یصوومل ککا شوو؛ عیتمین گو گذیر یصوو ی یز ع؛یای آب کشوواورزی ب
ع؛یای آب صوونهتی و عح؛ود کادن تمسووه ٔ کشوواورزی در ییاین در باناع پنمم عماینی
عشوهمد یسو  .با یبن حال ب دلدل عح؛ودی سو؛سوازی بایی تاعدن تملد؛یت کشواورزی
بها بادیری یز عنوابآ آب زیازعدنی فزونی یوافتو و طی یین دورین حوا چوا یفزییش یوافو .

درعمممع گذیر یز تمسوه عنابآ آب کشواورزی ب صونه طی سوالهای سوداسو گذیری قبل
یز ینقالب یسالعی ییاین عشهمد یس  .یین تحمالت در یدیع تشایح ش؛ یس .
 .4-5جمعبندی سیاستهای مدیریت منابع آب در برنامههای عمرانی

سووداسوو گذیری آب در دورین قبل یز ینقالب یسووالعی ییاین نشووان دید تماکز با تمسووه
کشواورزی تا باناع سومک عماینی بمد یسو  .با یین وجمد ب عمیزیت سوداسو های تمسه عنابآ
آب یز بانواعو دوک عماینی ینتقوادیت بو آن هممیر وجمد دیشووتو یسوو  .یین ینتقوادیت بواعوخ
تم؛ی؛نظا در تمسوه عنابآ آب در باناع های به؛ی شو؛ .شوایان ککا یسو ک یین تحمالت
تنها باحسوب یرزیابی باناع ها و ینتقادیت عطاحشو؛ نبمد ب ا سوداسو های بدنیلم ی
چمن یصول چهار تاوعن و سوداسو گذیری تمسوه بایی ییاین باحسوب ع؛ل روسوتم (ک تمسه
کشواورزی ری عق؛ع با تمسوه صونه در ییاین تهای کاد بمد) و همچندن یفزییش قدم
نو و ب ن؛پاویزی بایی صنهتیسازی ییاین یز جم دالیل یباگذیر بمد یس .
در عمممع بوا یعموال سوودواسوو هوای ککا شووو؛ بها بادیری یز عنوابآ آب سووطحی و
زیازعدنی یز باناع چهارک عماینی ب به؛ با کاهش بمدج بخش کشوواورزی عح؛ودتا شوو؛.
چنوانچو در همدن دورین بوا تو؛وین قوانمن آب و نحم ع یشووو؛ن آن ( )1347بایی کمو بو
حوظ عنابآ آب و عح؛ودسوازی کشواورزی باخی یز دشو ها عمنمع یعالک شو؛ و پ د
عسو ح بایی حواظ یز آب تشوادل شو؛ .یور عح؛ودسوازی تمسوه عنابآ آب کشواورزی یز
باناع پنمم عماینی در یوییل ده  1350آ از شوو؛ .بایی یولدن بار کمتاین بمدج در تاریخ
سوداسو گذیری ییاین ب بخش کشاورزی ته ق گاف و عمنمعد ساخ س؛عخزنی در یین
باناع یعالک شو؛ و با تماکز با بحخ آعایش سوازعدنی و قطبیسوازی کشواورزی تمسوه ٔ عنابآ
آب کشاورزی تنها در خط شمال و اب ییاین عماز یعالک ش؛.
در یین دورین همسومیی قمیندن و سوداسو های آب در باناع عماینی تا ح؛ قابلقبملی وجمد
دیشوت یسو  .چنانچ با قانمنگذیری حواظ یز عنابآ آب در قانمن آب و نحم ع یشو؛ن آن در
سووال  1347سووداس و های حواظتی و عح؛ودی تمسووه ٔ عنابآ آب در باناع های عماینی ندز
یعمال شو؛ .با وقمع ینقالب یسوالعی ییاین در سوال  1357ینقالب در سوداسو ها ب خصومم
سداس تمسه عنابآ آب ندز ییماد ش؛ ک در یدیع ب تشایح آن پادیخت ش؛ یس .

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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سیر تحوالت برنامهریزی و
سیاستگذاری آب ...

 .5سیاستهای توسعه منابع آب در برنامههای توسعه پس از انقالب اسالمی ایران

در یدیع همچمن بارسوی سوداسو گذیری آب در دورین قبل یز ینقالب یسوالعی ب تشوایح
یین یعا در دورین به؛ یز ینقالب باحسووب ها باناع پادیخت شوو؛ و در ینتهای ها باناع ندز
جمآبن؛ی و تح د ی بایی آن ککا ش؛ یس .
 .5-1سیاستهای توسعه منابع آب در برنامه اول توسعه

در سومعدن سوال پ یز وقمع ینقالب یسوالعی شومریی عالی یقتصواد کشومر جه ت؛وین و
تصومیب طاح پدشونهادی سوازعان باناع و بمدج ب عنظمر ییماد سواختار نظاک باناع ریزی
کشوومر یق؛یک ب باناع ریزی کاد .در یولدن گاک باناع یی بایی دور  1362-1366تهد شوو؛
ولی یین باناع در عم

عمرد یقبال قایر ن اف و کشوومر بدش یز ی ده (یز سووال 1357

تا سال  )1368فاق؛ باناع بایی تمسه بمد یس .
یولدن باناع در سوال  1368ب تصومیب رسود؛ .در زعان تصومیب آن در عم
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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تیددایتی در

عتن باناع یی ک در دول قبول ت؛وین شوو؛ بمد ییمواد شوو؛ .یز جمو عهمتاین تیددایت یز زعان
تو؛وین توا تصوومیوب بانواعو عاتبر بوا تصوومیوب تبصووا  29یز یین قوانمن بمد یسوو کو بو بحوخ
یستقایب خارجی بایی باقایری تمسه عابمط بمد .تبصا یی ک با عخالو های ج؛ی در عم
روباو شو؛ .عمیفقان یین تبصوا در یسوت؛الل خمد جه تصومیب یین عاد بدان دیشوتن؛ ک تبصوا
 29عهمتاین یصوول باناع یول بمد و حذف آن باعخ بیعحتمی شوو؛ن باناع خمیه؛ شوو؛ (شوواح
عوذیکایت عم

در تواریخ  .)1368/10/4بوا وجمد همو عخوالوو هوا و چوالشهوای عمجمد در

تصومیب یین باناع در نهای سون؛ باناع یول تمسوه در بهمن  1368در قالب ی عاد ویح؛ با
 52تبصا بایی دورین  1368-1372ب تصمیب رسد؛ ک به؛ها تا سال  1374تم؛ی؛ ش؛.
در یین باناع سوداسو های دول هاشومی با رویااد ته؛یل سواختاری و خصومصویسوازی در
بایبا دول گاییی یقتصوادی و نظاک یارین یی دول پدشودن (عمسومی) قایر دیشو  .هاشومی با یین
نظا بمد کو تهای عو؛یلو عبتنی یز تمزیآ بایبا عالو با ییناو عخاب یکمسوودسووتم و عحدر
یس

ب ا عنما ب بیع؛یلتی فاحشی خمیه؛ ش؛ (طالبی و هماارین .)145 1398

در باناع یول تمسووه یقتصووادی و یفزییش تملد؛ با عبنای تمسووه زیاسوواخ ها درنظا
گافت شوو؛ و هدچ شوواخصووی بایی یرزیابی تمسووه ٔ پای؛یر و تمین یکملمهیای عطاح نشوو؛.

سواعای گذیریهای عظدم در زعدن ٔ سو؛سوازی پدشبدنی شو؛ و همچندن بادیشو سواالن یز
عنوابآ آب سووطحی و زیازعدنی بانواعو ریزی شووو؛ .همچندن عدزین شووباو هوای آبدواری
یح؛یثشوو؛ تا پایان دور ر د جمهمر وق (هاشوومی رفسوونمانی) ب چن؛ین بایبا رسوود؛
 .)2-4 1376در جو؛ول شووموارٔ ()3
(گزیر  5102518عاکز پژوهشهوای عم
عهمتاین عمیرد آب و کشاورزی در باناع یول تمسه یری ش؛ یس .
جدول  .3آب و کشاورزی در برنامه اول توسعه (ماده واحده)
بند
تبصا
تبصا
تبصا
تبصا
تبصا
13-4
14-4

 6بن؛ یل
21
 29بن؛
 29بن؛ ز
49

15-4
17-4
18-4
19-4
20-4
21-4
22-4
26-4

شرح مواد قانونی
تق دل کارعزد ویکهای کشاورزی
ویگذیری یریضی ع ی تمسر جهاد کشاورزی
تمسه کش و صنه ندشاا در قالب هو ویح؛
تمسه س؛سازی با یح؛یث س؛های کارون  3و  4کاخ گاوعدشان
یفزییش یعتباریت بان کشاورزی
تامدل شبا های آبداری و زهاشی و تمهدز و نمسازی یریضی و یجایی پمشش نهاها
ساعان؛هی و ییماد تشالهای آبباین بایی ن ه؛یری و بها بادیری شبا
ع؛یای یقتصواد بخشهای آب و کشواورزی هماهن ی نهادی و یسوتواد صوحدح و
عهقمل یز آب
سداس های حمایتی جه یفزییش تملد؛یت کشاورزی
یفزییش آگاهی و عهارت و بها وری نداوی ینسانی در کشاورزی
تمسه آعمز ع می و عم ی کشاورزی
بها بادیری حقاب ییاین یز رودخان های عازی
سداس های یل می کش با یساس یولمی های باناع
یااارچ سازی قطهات و ج مگدای یز خاد ش؛ن و توا کش
یااارچ ی کش و زیرع عشاع

خالصه مواد قانونی
تسهدالت کشاورزی
تمسه یریضی کشاورزی
خمدکوایی کشاورزی
تمسه س؛سازی
تسهدالت کشاورزی
تمسه شبا آبداری
تمسه تشالهای آبباین
ع؛یای یقتصوواد کشوواورزی و
آب
تسهدالت کشاورزی
تمسه کدوی کشاورزی
تمسه کدوی کشاورزی
حقاب بدنیلم ی
ع؛یای یقتصاد کشاورزی
ع؛یای یقتصاد کشاورزی
ع؛یای یقتصاد کشاورزی

عنبآ( :طالبی )204 1399

همانطمر ک ج؛ول شومار ( )3نشوان عیده؛ حمای یز یفزییش کشواورزی و تمسوه ٔ
سوطح زیا کشو در باناع یول تمسوه عشوهمد یسو  .بنابایین تمسوه عنابآ آب در ها سوال
رو ب فزونی بمد و در سوال  1369نسوب ب سوال  1368با رشو؛ بدش یز  80درصو؛ عمیج
شوو؛ .در سووال  1370آب تنظدمی تمسوور سوو؛های عخزنی ج؛ی؛ بایی عصوواف کشوواورزی
نسوب ب سوال 380 1369درصو؛ رشو؛ دیشو  .همچندن در طی باناع یول تمسوه ح؛ود
 166هزیر هاتار یز یریضوی کشواورزی تح پمشوش شوبا های آبداری و زهاشوی قایر گاف
(گزیر عم

شمریی یسالعی .)4 1373
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همچندن در یین باناع یز تسهدالت بدنیلم ی بایی تمسه عنابآ آب یستواد ش؛ یس .
تا پایان سووال  1371یین تسووهدالت در سو پاوه کنتال سوودل سوودسووتان شووبا جمآآوری
آب های سوطحی تهاین و بهسوازی آبداری عمرد یسوتواد قایر گاف (گزیر عم

شومریی

یسالعی .)5 1373
آنچ یز بارسوی عواد باناع یول تمسوه نمایان یسو

خر فاصول سوداسو گذیری بایی

تمسوه یقتصوادی با ده قبل یز خمد یسو  .چنانچ در آخاین باناع عماینی قبل یز ینقالب
با عح؛ودسوازی تمسوه سو؛سوازی و عنابآ آب بایی گذر یز کشواورزی ب صونهتیشو؛ن تماکز
شو بمد یعا در ی گسوسو گوتمان یز دورین قبل در باناع یول تمسوه سو؛سوازی و تمسوه
عنابآ آب ب عنمین عحمر تمسوه یقتصوادی (ب بدان دقدقتا رشو؛ یقتصوادی) تهای شو؛ .در
یین باناع در نظا گافتن آب ب عنمین یبزیری در خ؛ع تمسوه با تصومیب یخذ کم عالی
بدنیلم ی ب ویژ در ریبط با تمسووه عنابآ آب بمد یسوو  .یین روی ک در یین دورین ب؛ون
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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لحاع تمین پای؛یری آب بایی آبن؛ تهای شو؛ دول وق ری تح عنمین دول سو؛سوازی
و ر د جمهمر وق ری ب سادیر س؛سازی عهاوف کاد .یین در حالی یس ک در همدن ییاک
( )1371کنواین ریم باگزیر شووو؛ و ییاین بو عنمین یای یز یعاوووای آن کنواین

بو حوظ

پای؛یری و تمج ب تمسوه پای؛یر و باناع های زیسو عحدطی ع زک شو؛ (قالدباف و هماارین
.)23 1396
 .5-2سیاستهای توسعه منابع آب در برنامه دوم توسعه

باناع پنیسوال دوک در سوال  1373با ناخ رشو؛ سواالن بدش یز پنی درصو؛ ب طمر کل و ناخ
رشو؛ سو درصو؛ی بایی کشواورزی تصومیب شو؛ (سوازعان باناع وبمدج کشومر قانمن باناع
دوک تمسووهو  .)1374-1378یای یز دالی ی کو کشووواورزی در یین بانواعو بو عنمین عحمر
تمسوه تهای شو؛ یین بمد ک صونه ب دلدل جنن تحمد ی دچار ضوه شو؛ و کشومر با
کمبمد عمید وذییی بایی جمهدو روبو رشووو؛ عمیجو بمد (رحدمی  .)203 1377در یین
باناع عالو با سووداس و های باناع یول دو ه؛ف دی ا در زعدن سوواعان؛هی رودخان ها و
حواظ یز عنابآ آب ب یین باناع یضوواف شوو؛ .لدان در باناع دوک یبایت حاوومر ییاین در
کنواین ریم ( )1992نمایان شوو؛ .بنابایین یسووتواد یز عزی های نسووبی عناطق در یتخاک

سوداسو های کشواورزی ج مگدای یز تخایب بیروی عنابآ طبدهی و بها بادیری عناسوب یز
عنابآ تم؛ی؛شمن؛ عمردتمج قایر گاف (آقاسی دشتی و یعتمادزید .)21 1387
با وجمد یین در باناع دوک تمسووه تمسووه عنابآ آب بدش یز باناع یول عمرد تمج ویقآ
شو؛ .تاجاییک طبق تبصوا  78یین قانمن  3درصو؛ یز عمممع یعتباریت عماینی کشومر ب
وزیرت نداو ته ق ب داد .با یین یسواس یعتباریت آب ب عدزین زیادی یفزییش یاف  .در ج؛ول
شمارٔ ( ) 4قمیندن عاتبر با آب و کشاورزی در باناع دوک تمسه تشایح ش؛ یس .
جدول  .4آب و کشاورزی در برنامه دوم توسعه (ماده واحده)
بند

شرح مواد قانونی

خالصه مواد قانونی

تبصا  1بن؛ ب

کاهش یعتبواریت ب دا یز آب و کشوواورزی در صوومرت ع؛ک تحقق
درآع؛های دول

تسهدالت کشاورزی

تبصا  11بن؛ یل
تبصا  14بن؛ یل

پادیخ عاب یلتواوت کارعزد و سمد بان در یعمر آب کشاورزی
تخصوودق یعتباریت ب عناطق جننزد بایی کشوواورزی و طاحهای
آب و خا

تسهدالت کشاورزی
تسهدالت کشاورزی

تبصا  15بن؛ و

صاف جمیی و عصاف عنطقی یناهی و حواظ یز عحدرزیس

حواظ یز عحدرزیس

تبصا  19بن؛ ر

تهاف تصاع؛ی فاو آب شاب
یسوتقالل یقتصوادی کشومر با تمج ب نقش عحمری بخشهای آب و
کشاورزی
تاعدن بمدج یعتباریت جذب نش؛ کشمر بایی طاحهای ج؛ی؛ آب و
کشاورزی

یفزییش قدم آب شاب

تبصا  74بن؛ یل
تبصا  74بن؛ ب

آب و کشاورزی بایی تمسه
تسهدالت کشاورزی

تبصا  75بن؛ یل

در یولمی قایر گافتن یعتبار بخش آب و کشاورزی

تسهدالت کشاورزی

تبصا  75بن؛ ب

خمدکوایی تاعدن عمید ذییی و فایورد های دیعی
تخصوودق 30درصوو؛ یعتباریت آبوخا ب بان کشوواورزی بایی
یعطای تسهدالت
تخصوودق 25درصوو؛ یز تسووهدالت ک د بان ها ب طاحهای آب و
کشاورزی
تخصودق  3درصو؛ یعتباریت کشومر ب وزیرت نداو جه تاعدن آب و
آبرسانی
یرزیوابی زیسو و عحدطی طاحهوای عماینی لحواع کادن ضوومیبر
تمسه پای؛یر بایی طاحها
رفآ آلمدگی آب یز فاضووالب صوونهتی با ییماد شووبا های تصووود
فاضالب صنهتی

خمدکوایی در کشاورزی

تبصا 76
تبصا 77
تبصا 78
تبصا 82
تبصا 83

عنبآ( :طالبی )214 1399

تسهدالت کشاورزی
تسهدالت کشاورزی
تسهدالت کشاورزی
حواظ یز عحدرزیس
حواظ یز عحدرزیس
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همانطمر ک در ج؛ول شومار ( )4قابل عشواه؛ یسو

جای ا تمسوه آب کشواورزی در

باناع دوک تمسوه دیریی چنان یهمدتی بمد یسو ک با تاعدن یعتباریت بخش آب و کشواورزیی یز
بخشهای دی ا ندز تاکد؛ شو؛ یسو  .با یین وجمد ع؛ک یجایی کاعل تبصوا  76و همچندن ع؛ک
یجایی شوبا های آبداری و زهاشی عنما ب یعمال تیددایتی در باناع تاعدن آب ش؛ .همچندن با
تمجو بو بانواعو هوای تسووایهی عنوابآ آب (نظدا سوواخو  20سوو؛) و بنوابایین کواهش یعتبواریت
عمردنداز سووایا طاحهای باناع ه؛ف قابلدسووتاسووی عنما ب کاهش تاعدن آب شوو؛ (آقاسووی
دشووتی و یعتموادزید  .)7 1387یگاچو بانواعو یول و دوک تمسووهو نشووان ا یین بمد کو یای یز
رو های یفزییش تملد؛ کشاورزی یز طایق تمسه س؛ها بمد یس با یین وجمد تا سالها پ یز
بها بادیری یز سو؛ شوبا و خطمط ینتقال آب ییماد ن ادی؛ .بنابایین تملد؛یت کشواورزی کشومر
ع یر م ساعای گذیریهای قابلتمج یفزییش عناسبی ندافت یس .
 .5-3سیاستهای توسعه منابع آب در برنامه سوم توسعه
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ن ا یجتماعی و تمج ب پای؛یری در تمسوه یقتصوادی یای یز یصو یتاین جمینب باناع سومک
تمسووه کشوومر بمد چنانچ با یسوواس نظا ر د جمهمر وق

تمسووه عتمیزن و هم جانب

عبتنی با آعایش سووازعدن عهمتاین ویژگی باناع سوومک تمسووه بمد یسو (طالبی 1399
 .)231یین باناع با ریهباد گذیر ب سوومی آزیدسووازی یقتصووادی یز طایق شووالگدای نظاک
جواعآ تواعدن یجتمواعی و یصووالحوات قوانمنی و نهوادی و لیم ینحصووواریت بایی فایهمشووو؛ن
زعدن های عشوارک بخش خصومصوی در کنار کاهش تصو؛یگای دول طایحی و ت؛وین
ش؛ (زیه؛ی واری و یبایهدمی لمی  .)65 1391یحااک عاتبر با بخش آب در یین باناع
در قالب سو فصول و هو عاد تهای شو؛ یسو  .در ج؛ول شومارٔ ( )5عمیرد عاتبر با
تاالد و سداس های بخش آب در باناع سمک تمسه یری ش؛ یس .
جدول  .5آب و کشاورزی در برنامه سوم توسعه
ماده

بند

52

-

شرح مواد قانونی
عنطقی نممدن هزین آب و فاضوالب تقسودر ینشوهاب ویح؛های تملد؛ی
حوا چا و هزین یشتای
تسهدالت بان کشاورزی بایی طاحهای تمسه آب

تسهدالت تمسه آب

ب

حمای یز صن؛و های دادولتی کشاورزی

تسهدالت کشاورزی

106

یل

خالصه مواد قانونی
سداس های آبها

ماده

بند
ر
د
تبصا  1بن؛ د
تبصا  2بن؛ د

107

109

133
134

خالصه مواد قانونی

شرح مواد قانونی
یختصووام 25درصوو؛ یز تسووهدالت بوانو هوای کشوومر بو بخش آب و
کشاورزی
یولمی تاعدن یعتباریت آب کشاورزی ب؛ون تمج ب وصمل درآع؛ها
تطبدق یل می کشوو بوا ظافدو آبی و یفزییش کوارییی آب بوا عحصوومالت
کمآببا
آعاربادیری شووبا ین؛یز گدای آلمد کنن؛ ها و عصوواف آب بازیر عح ی
حقم و ع؛یای عح ی آب

تسهدالت کشاورزی
تسهدالت کشاورزی
ع؛یای یقتصاد کشاورزی
ع؛یای یقتصاد کشاورزی

-

ت؛وین نظاک بها بادیری و عشارک حقاب دیرین و تشالها

ع؛یای عشارکتی آب

تبصا

ص؛ور یسناد حقاب دیرین و عالاان بها بادیری یصملی و حوظ یرز ویقهی آب

حقاب

ب

ویگذیری یریضی ع ی بایی تمسه کشاورزی و عاتآدیری

تسهدالت تمسه کشاورزی

ب

تمسه رین؛عان آبداری و بها وری و یفزییش سطح زیاکش زریع آبی

ع؛یای یقتصاد کشاورزی

ج مگدای خاور آب یز کشوومر سوواخ سوو؛ عخزنی و تمنل ینحایفی و

سووو؛سوووازی بایی حقوابو

شبا تمزیآ و ییست ا پمااه یصملی

بدنیلم ی

تبصا ب
ه

حمای یز تهاونی تملد؛ کشاورزی و تشالهای بها بادیری آبوخا

ع؛یای عشارکتی آب

یل

ویگذیری حق عالاد تاسدسات آب و فاضالب ب شاک ها

تب؛یل یدیریت ب شاک ها

ر

تهددن تهاف آببها حق ینشهاب و دفآ فاضالب

آببها

-

ص؛ور عممز بها بادیری عنابآ آب عنمط ب دفآ به؛یشتی پساب

وج زیس عحدطی آب

عنبآ( :طالبی )232 1399

هموانطمر کو جو؛ول شووموارٔ ( )5نشوووان عیدهو؛ عوواهدم جو؛یو؛ی عبتنی با تمسووهو
یجتمواعی و پوایو؛یری عنوابآ آب در بانواعو سوومک یهمدو یوافو  .چنوانچو صووو؛ور یسوونواد
حقوابو دیرین تقمیو حقم آب و صوونوایآ تبو؛ی ی کشووواورزی تطبدق یل می کشو و بوا
ظافدو هوای عنوابآ آب و تمجو بو کوارییی یقتصوووادی آب یقو؛یعوات زیابنوایی بایی حوواظو و
سواعان؛هی نظاکهای بها بادیری یز عنابآ آب کشومر در نظا گافتن عواهدم تمسوه ٔ عتمیزن و
یفزییش رون؛ رش؛ تملد؛یت با درنظا گافتن پای؛یری عنابآ آب و همچندن آعایش سازعدنی یز
جم عمیردی یس ک بایی یولدن بار در باناع سمک تمسه عطاح ش؛.
باوجمد تماک نقاط عثب

یعا باناع سوومک تمسووه با ینتقال عالاد تاسوودسووات آب و

فاضوالب در قالب شواک ها تاکد؛ شو؛ یسو ک زعدن سواز یختالفات یجتماعی با سوا عنابآ
آب در حمضو های عشوتا شو؛ .با یسواس یین بن؛ قانمنی در باناع سومک الیح تب؛یل یدیریت
کل یعمر آب یسوتانها ب شواک های آب عنطق یی یسوتان و تب؛یل شواک های آب عنطق یی
ک بدش یز ی یسوتان ب شواک آب عنطق یی یسوتانی یز سومی دول وق ب عم

شومریی
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یسوالعی تق؛یم شو؛ .یین قانمن باعخ تواد ع؛یای حمضو یی آب ب ع؛یای یسوتانی شو؛.
رو یو یی کو در نهوایو بواعوخ تمسووهو عنوابآ آبی در ها یسووتوان بو؛ون لحواع تمین حمضو و و
حقاب های یستانهای عشتا در حمض آبایز گادی؛.

در عمممع عهمتاین عسووا ل عطاحشوو؛ در باناع ٔ سوومک تمسووه ری عبارتیس و یز)1 :

تواکدو؛ با عو؛یایو عشوووارکتی آب و کواهش تصووو؛یگای دولو در عو؛یایو عنوابآ آب )2
تب؛یل یدیریت آب عنطق و آب و فاضوالب ب شواک جه کاهش تصو؛یگای دول

)3

تب؛یل ع؛یای حمضوو یی ب ع؛یای یسووتانی آب  )4تماکز با تمسووه عتمیزن و یهمد
بن؛های زیس عحدطی  )5تاکد؛ با خمدکوایی کشاورزی.
 .5-4سیاستهای توسعه منابع آب در برنامه چهارم توسعه

یهمد باناع چهارک تمسوه ب دلدل ت؛وین همزعان آن با چشومین؛یز بدسو سوال کشومر بمد
و ب ایین یسوواس دیریی یهمد عاوواعوی یسوو (یدیر کل ت؛وین و تنقدح قمیندن و عقاریت
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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 .)1383در باناع چهارک تمسه همچمن باناع های قب ی تمج ب تمسه کشاورزی و عنابآ
آب کشوواورزی بایی رسوود؛ن ب خمدکوایی در ررس باناع ها یس و (سووازعان باناع وبمدج
کشوومر قوانمن بانواعو چهوارک تمسووهو عواد  18فصووول  .)1چنوانچو در حموایو یز تمسووهو
کشوواورزی در یین باناع عقار شوو؛ تا  10درصوو؛ یز عدزین عنابآ صوون؛و کخدا یرزی بایی
طاحهای عمج کشواورزی در نظا گافت شومد (سوازعان باناع وبمدج کشومر قانمن باناع
چهارک تمسه بن؛  2بخش ر عاد .)10
در یین باناع دول عا ش؛ ک طی دور پنیسال تایز عنوی سوا های آب زیازعدنی
ری تا  25درصو؛ بهبمد ده؛ .یعای ک نشوان یز ب ن؛پاویزی دیشو  .تهبدا ب
کمی باناع تصومیا
شو؛ بایی یحدای آبخمین در طی دور پنیسوال یین خمیه؛ بمد ک طی پنی سوال ن تنها شوش
عد دارد عتاعاهب یز بادیشو ها کسوا شومد (بایی رسود؛ن ب بدالن صووا) ب ا ح؛یقل 25
عد دارد عتاعاهب (بایی یحدای ح؛یقل  25درص؛ یز بدالن عنوی کل) ب آبخمین تزریق گادد
(یهنی رقمی عهوادل یو چهوارک کول عنوابآ آب تمو؛یو؛پوذیا کشوومر) (عدانظواعی و بواقای
 .)44 1396در جو؛ول شووموارٔ ( )6بو تشووایح کواعول جوای وا آب و عو؛یایو عنوابآ آب در
باناع چهارک پادیخت ش؛ یس .

جدول  .6آب و کشاورزی در برنامه چهارم توسعه
ماده
10

بند
ر
یل

خالصه بندهای قانونی

شرح مواد قانونی
تو؛وین عدزین یعتبوار الزک بایی پدشوو دای یز حمیدث چمن سوودول و
خشاسالی
یعطای 25درص؛ یز تسهدالت ک د بان ها ب بخش آب و کشاورزی
یصوالح سواختار آب یز طایق یسوتقایر نظاک بها بادیری عناسوب جه
یفزییش رین؛عان آبداری

ع؛یای بحاین حمیدث
تسهدالت کشاورزی
یقتصاد آب و کشاورزی

یصووالح عممزهای بها بادیری در دش و های با تایز عنوی با یسوواس
ب

عصواف عهقمل بایی تهادل بدن تیذی و بادیشو آب زیازعدنی /بهبمد

تهادل بخشی

تایز عنوی سوا های زیازعدنی تا 25درص؛
ر
د
17

ه
و

63
75
134

عبوادلو آب بوا کشوومرهوای عمواور یز طایق رعوایو یصووول  77قوانمن

حقاب بدنیلم ی
تمسه آب عبتنی با پای؛یری
عبادل بدنیلم ی آب

یساسی
یصووالح یل می عصوواف آب یصووالح تهاف ها عشووتاکدن پاعصوواف
نصوووب کنتمرهوای جو؛یگوانو ویحو؛هوای عسووامنی و یجایی طاحهوای
ع؛یای عصاف آب در شهاها و روستاها.
همزعانی طاحهای تاعدن آب و طاحهای عامل

ع؛یای عصاف آب
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ط

گستا طاحهای شبا های آبداری زهاشی و طاحهای تاعدن آب

تسهدالت آب و کشاورزی
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ی

تهد و ت؛وین باناع های یجاییی ع؛یای خش سالی

ع؛یای خشاسالی

ز

18

تهددن یرز یقتصادی آب در ها ی یز حمض های آبایز
یجایی طاحهای یسووتحصووال تنظدم ینتقوال و یسووتوواد یز آبهای
رودخان های عازی و عنابآ آب عشتا
ینتقال آب بدنحمض یی یز عنظا تمسه پای؛یر با رعای حقم کینوهان

سداس گذیری یقتصادی آب

ح

تمسه کشاورزی و عنابآ طبدهی با عحمری خمدکوایی عحصمالت یساسی

خمدکوایی کشاورزی

یل

سواعای گذیری عم دات زیابنایی آبوخا و تمسوه شوبا های آبداری و
زهاشی

تمسه کشاورزی

ب

پادیخ تسهدالت ب ساعای گذیرین کشاورزی و صنایآ تب؛ی ی و تامد ی

تسهدالت کشاورزی

ر

پمشش پنما درص؛ی بدم کشاورزی

تسهدالت کشاورزی

د

یفزییش ساعای صن؛و حمای یز تمسه کشاورزی

تسهدالت کشاورزی

ه

حمای یز صنایآ تب؛ی ی و تامد ی کشاورزی بایی یفزییش تملد؛

تسهدالت کشاورزی

ط

نمسازی و تمسه با ات با یولمی یریضی شدبدیر و عسته؛
یلحوا یو تبصووا بو عواد ( )24اقوانمن تمزیآ عوادالنو آب :دریوافو
حق یشتای یز آب یز طاح تاعدن و ینتقال آب
عهار آبها یصالح رو های آبداری و تقمی بدم کشاورزی

تمسه کشاورزی

ع؛یای خشاسالی

ص؛ور عممز بها بادیری عنابآ آب عنمط ب دفآ به؛یشتی پساب

وج زیس عحدطی آب

عنبآ( :طالبی )239 1399

آببها

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

همانطمر ک ج؛ول شمار ( )6نشان عیده؛ عمیردی چمن پدشبدنی بحاین خشاسالی
لحواعکادن شووواخقهوای یقتصووواد کشووواورزی و آب و تماکز با تهوادلبخشووی عنوابآ آب
زیازعدنی نشوووان یز یفزییش رویاادهوای یرز گاییوانو نسووبو بو آب دیرد .چنوانچو در نظا
گافتن عباحخ عاتبر با آعایش سوازعدن با تماکز با تمین یکملمهیای در تمسوه ندز در باناع
چهوارک حوا ز یهمدو بمد .بوا یین وجمد بو دلدول ب نو؛پاویزینو بمدن یین بنو؛هوا در عمول قواب دو
یجاییی نو؛یشووتنو؛ .یای دی ا یز ینتقوادیت با بنو؛هوای حوواظو یز عنوابآ آب در بانواعو چهوارک
تمسوه کمرنن بمدن نقش تشوالها و تهاونیها یسو  .همچندن بسوداری یز دسوتمریلهملها
و عمید قانمنی یرزشومن؛ در باناع سومک عانن؛ تهد و صو؛ور یسوناد حقاب دیرین و ت؛قدق حقم
آب در باناع چهارک حذف ش؛.
در عمممع عهمتاین وجم سوداسو گذیری آب در باناع چهارک تمسوه عبارت یسو یز)1 :
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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تاکد؛ با آعایش سوازعدن و تمیزن عنطق یی  )2تاکد؛ با تهادل بخشوی آب زیازعدنی  )3تماکز
با حوظ یرز آب  )4تاکد؛ با ت؛وین سوداسو های عقاب با خشواسوالی  )5تمج عح؛ود ب
تشالها و ع؛یای عشارکتی آب  )6نقش کم حقم آب در باناع چهارک (حقاب و .)...
 .5-5برنامه پنجم توسعه ضد آمایش سرزمین()1390-1394

قانمن باناع پنمم تمسوه دربادیرن؛ سو بخش و سودزد فصول بمد ک سوال  1389تصومیب و
در سوال  1390یجاییی شو؛ .ج؛ول شومار ( )7ک دات عمیرد عطاحشو؛ درخصومم بخش
آب و کشاورزی ری در قانمن باناع ٔ پنمم تمسه یری دید یس .
جدول  .7آب و کشاورزی برنامه پنجم توسعه
ماده

بند
یل

140
ب
عو؛یایو جواعآ و
ر
تمسووه پای؛یر عنابآ
د
آب در کشمر
ه

شرح مواد قانونی

خالالصالالاله بالنالدهالای
قانونی

باقایری تهادل بدن تیذی و بادیشوو یز سوووا های آب زیازعدنی یز طایق
یق؛یعات حواظتی
طاحهای تهادلبخشی در دش های عمنمع
ویردیت و صادریت آب ب کشمرهای عنطق
تاسوودسووات جمآآوری و تصووود فاضووالب ویح؛های تملد؛ی صوونهتی
دیع؛یری خ؛عاتی

سداس تهادلبخشی
سداس یقتصاد آب
سداس
زیس عحدطی آب

تخصدق یعتباریت حقاب رودخان های عازی کشمر و عنابآ عشتا آب

حقاب بدنیلم ی

سداس تهادلبخشی

ماده
141
یفوزییوش بوهوا وری
آب کشاورزی

142
بوازیر عوحو وی آب و
تمج ب یرز آب

143
تملدو؛ و خمدکووایی
کشاورزی

بند

شرح مواد قانونی

یل

یصالح تخصدق و پاوین آب و تحمیل حممی آب ب تشالهای آبباین

خالالصالالاله بالنالدهالای
قانونی
سداس ع؛یای عشارکتی

ب

ص؛ور سن؛ بها بادیری آب بایی حقاب دیرین و دیرن؛گان عممز

حقاب

طاحهای تاعدن آب و شووبا های آبداری و زهاشووی و طاحهای حواظ

تمیزن تاعدن و عصواف

خا و آبخدزدیری

آب

د

تمسه شبا های یص ی و فاعی آبداری و زهاشی یریضی س؛ها

تمسه شبا

یل

خای؛ پساب تصود ش؛ آب عازید ناشی یز صاف جمیی

سداس یقتصاد آب

ر

ب
ر
یل
ب
ر

ع؛یای و بها بادیری س؛ها و شبا ها با حوظ حقم حقاب دیرین یز طایق تصووو؛یگوای بوخوش
تهاونی و بخش خصمصی
خصمصی
تاسوود آببن؛ین بایی جمآآوری آب و هازآب در فصوول دازریعی بایی
حواظ یز آب
بهبمد کشاورزی
یرتقای رین؛عان آبداری ب چهل درص؛ با طاحهای نمین آبداری و کشاورزی

یقتصاد آب و کشاورزی

تحمیل حممی آب کشوواورزی با حسووب نمع یل می کشو و عشووارک
بخش دادولتی
یرتقاء شواخق بها وری عصواف آب در بخش کشواورزی و یفزییش تملد؛
سداس یقتصادی آب
عحصمل
عنبآ( :طالبی )250 1399
تحمیل حممی آب

نتوایی جو؛ول شووموارٔ ( )7نشوووان عیدهو؛ کو یهو؛یف کدوی در جهو یرتقوای کوارییی
یقتصوادی آب و حوظ عنابآ آب عمرد تمج یین باناع بمد یسو  .یعا با وجمد رویااد تمسوه
کدوی باناع آعایش سوازعدن ندز با ینحالل سوازعان ع؛یای و باناع ریزی کارییی خمد ری یز
دسوو دید .در عقوابول همچمن بانواعو قب ی یهو؛یف داقوابول دسووتاس بایی حوظ تهوادل در
عنابآ آب زیازعدنی ع؛نظا قایر گاف  .یین در حالییس و ک ب دلدل یلحا بن؛های قانمنی
چمن تهددن تا د چا های دا عماز کسوای عنابآ آب زیازعدنی کشومر تشو؛ی؛ گادی؛ .در
حقدقو بواوجمد تماکز رویااد کدوی آب در بانواعو پنمم تمسووهو عمو؛ عتماکز با بخش
سواز یی بمد و کمتا ب طاحهای عامل تمج شو؛ (عاکز پژوهشهای عم

 .)22-23در

حقدق یگاچ در یین باناع ندز گذیر ب سوم آسودبشوناسوی ع؛یای عصواف و حواظ یز
عنابآ آب شو؛ت دیشوت یسو

با یین وجمد حواظ ح؛یکثای (یحدای  25درصو؛ سووا آب

زیازعدنی) در بایبا بها بادیری ح؛یکثای یز عنابآ آب (رسوود؛ن ب خمدکوایی کشوواورزی)
عنما ب ناهماهن ی در ع؛یای آب بایی رسد؛ن ب پای؛یری ش؛ یس .

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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 .5-6جمعبندی

سووداس و گذیری در باناع های تمسووه به؛ یز ینقالب یسووالعی ییاین نشووان یز یین دیرد ک
یگاچ در سودا تاریخی باناع های تمسوه عیتمین یدعا کاد ک عواهدم و بن؛های حواظ یز
عنابآ آب و شواخقهای کدوی تمسوه عنابآ آب رو ب رشو؛ بمد یسو
سوداسو ها در دور های عخت

با یین وجمد ینقطاع

عانآ یز یجایی کدویسوازی تمسوه عنابآ آب شو؛ یسو ک

روی یی زعانبا و دیابازد (گا بدشووتا یز عما ی دول ) یعا ضوواوری یسوو  .باناع ریزی
داویقهی و ب نو؛پاویزینو در تهوادلبخشووی عنوابآ آب ندز عوانآ یز تحقق بانواعو هوای کدوی در
دور پنیسال ش؛ یس .

یگاچ در باناع یول و دوک تمسوه ٔ سو؛سوازی عحمر باناع بمد یسو
تمسوه ب به؛ تمسوه ٔ شوبا های آبداری و زهاشوی در پایدندسو سو؛ یهمد دیشوت و حتی
یعا یز باناع سومک

در باناع چهارک و پنمم ندز تاکد؛ با سوو؛سووازی تنها در عناطقی یسوو ک عانآ یز خاور
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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حقوابو بدنیلم ی ییاین یز عاز شوومد .بوا یین وجمد یز آنموا کو خمدکووایی در عحصوومالت
کشواورزی ب عنمین رکن یصو ی سوداسو آب و کشواورزی پاباجاسو

سوداسو های حواظتی

شهارگمن بمد و عنما ب نتدم عط مب بایی پای؛یری نش؛ یس  .در عمممع در باناع های
تمسه به؛ یز ینقالب دگاگمنیها و تحمالت در باناع ن عبتنی با ب ساینماک رسد؛ن بن؛های
قانمنی باناع قب ی و یا درسآعمزی یز تمارب یجاییی باناع قب ی ک عبتنی با سوداسو های
ها دول و گوتمان حاکم با سداس های آن دول یس .
 .6نتیجهگیری و توصیههای سیاستی

همانطمر ک بسوداری دی ا یز نظای پادیزین یجتماعی آب ندز نشوان دیدن؛ ک سوداسو های
تمسوه عنابآ آب کشواورزی و سو؛سوازی به؛ یز دورین پایان جنن جهانی ن تنها در ییاین ب ا
در هم کشومرهای درحالتمسوه تشو؛ی؛ شو؛ یسو  .چنانچ در یین عسودا دو ب م یباق؛رت
شووا و اب عو؛یایو با عنوابآ آب ری بو عثوابو یبزیری بایی قو؛رتنموایی ییو؛ ملمهی خمد در
عهوار طبدهو و ینمواک اکوار بزر

تهای کاد و در کشوومرهوای درحوالتمسووهو ندز آب و

آبادسازی بدابانها ب عثاب یبزیری شامفاسازی و رسد؛ن ب یوتمپدای تمسه تهای ش؛.

یگاچ هشو؛یرها نسوب ب تمسوه عنابآ آب در ییاین یز همان یبت؛ی دید شو؛ بمد یعا دا
یز بانواعو پنمم عماینی (و توا حو؛ودی بانواعو چهوارک) تواکنمن بوازتهای تمسووهو کشووواورزی
باحسووب تمین آبی و یفزییش کدوی سووطح زیا کشو کمتا عمردتمج قایر گافت یس و  .یین
روی نشووان عیده؛ ک باناع ریزی بایی تمسووه عنابآ آب و تهای تمسووه در ییاین با ع؛یر
تمسوه کشواورزی ی عسوئ تاریخی یسو  .چنانچ ییایدیت گافت شو؛ در یرزیابی باناع
دوک عماینی در ده  30همچنان یز عسا ل یعاوز ع؛یای عنابآ آب کشمر یس .
عاوری با باناع های عماینی قبل یز ینقالب نشواندهن؛ ٔ همسومیی باناع ریزی با ع؛یر
یل مهای ویردیتی بایی تمسوه کشواورزی و روسوتایی در کشومرهای جهان سومک به؛ یز جنن
جهانی دوک بمد یسو  .نداز کشومر ب ویک و یسوتقایب یز صون؛و های بدنیلم ی ییاین ری در
ع؛یری یز پدش تهددن شو؛ بایی تمسوه عنابآ آب و کشواورزی قایر دید بمد .چنانچ دریاف
ویک یز طاح یصووول  4تاوعن و همچندن بوانو جهوانی عنمط بو بهبمد تمسووهو روسووتوایی و
کشواورزی و درنهای یصوالحات یرضوی در ییاین شو؛ .یگاچ باخالف باناع های قبل در
باناع ٔ عماینی چهارک و پنمم قبل یز ینقالب ن تنها کمتاین حمم بمدج ب تمسه کشاورزی
یختصووام دید شوو؛ ب ا عمنمعد یح؛یث سوو؛ عخزنی عمنمعد حوا چا در عناطق
عمنمع آعایش سووازعدن و ناحد ییشوو؛ن کشوواورزی و عح؛ود کادن آن ب شوومال و اب
ییاین در باناع لحاع شو؛ .روی یی ک در باناع های تمسوه به؛ یز ینقالب تیددا کاد .زیای ب
دلدول تحایم بدن یلم ی و ندواز بو بوازسوووازی کشوومر بهو؛ یز جنون تمسووهو کشووواورزی و
خمدکوایی در عحصومالت یسوتایتژی چمن گن؛ک در دسوتمر کار دول ها و باناع های تمسوه
قایر گاف  .یعا بادیشوو بیروی آبهای سووطحی و زیازعدنی باناع های تمسووه به؛ یز
ینقالب ری ب سووم باناع های تهادلبخشووی و پای؛یری عنابآ آب سووم دید .بنابایین یین
سوؤیل بای؛ پاسود؛ شومد ک چای عسوئ ٔ آب در ییاین عزعن شو؛ و همچنان عسوا ل عطاحشو؛
در یرزیابیهای باناع عماینی در ده  1330باقی عان؛ یس ؟
نقش جاعه بدنیلم ل در تحمل سوداسو های ع؛یای عنابآ آب ییاین هم در دورین قبل یز
ینقالب یصوالحات یرضوی و دولتی کادن ع؛یای عنابآ آب) و هم به؛ یز ینقالب (همسومیی
با سوداسو های جهان بایی یخذ ویکهای تمسوه ) کاعال عشوهمد یسو  .در حقدق حاماینی و
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سوداسو گذیری آب در ییاین بدش یز یینا عبتنی با یق دم جیایفدا تاریخ سوداسو و یقتصواد
بمعی و دیخ ی کشمر باش؛ در تقابل یا همسمیی با سداس بدنیلم ی بمد یس .
در باناع ها تمسوه با تیددا دول ها بسوداری یز سوداسو ها ک عیتمینسو عنما ب پای؛یری
شمد یا نادی؛ گافت ش؛ یا کمرنن ش؛ یس  .چنانچ سداس آعایش سازعدن در باناع سمک
تمسووه در باناع پنمم کاعال حذف شوو؛ یس و  .یگاچ ت؛وین سوون؛ چشوومین؛یز و همچندن
سوداسو های یبال ی بایی ها باناع به؛ یز باناع چهارک تمسوه با همسومیی باناع ها ب سوم
ه؛ف ویح؛ تابداگذیر بمد یس

با یین وجمد شاافها کماکان عشهمد یس .

 .7تشکر و قدردانی

یین عقال یز پاوه تحقدقاتی تح عنمین اآسودبشوناسوی باناع ها و یسوناد باالدسوتی کشومر یز
عنظا عیایاتهای عمجمد ییمادکنن؛ چالشهای یجتماعی در زعدن آب کشوواورزی یسووتخایر
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شو؛ ک در سوال  1399در عؤسوسو تحقدقات آب وزیرت نداو خاتم یافت یسو  .ب؛ینوسود
ن ارن؛گان یز حمای های عالی و پشتدبانی یین عؤسس کمال تشاا و ق؛ردینی ری دیرن؛.
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