
 

  اولین اجالس هم اندیشی با متخصصان علوم آب و محیط زیست

  0931اسفند  01وزارت نیرو، 
 

 مدیریت تقاضای آب با محوریت توانمندسازی محلیبرنامه عملیاتی 

 کارشناس ارشد مهندسی آب، دانشگاه تهران -محمدمهدی امینی

 mahdi.amini22@gmail.comپست الکترونیکی: 

 چکیده:

. کمبود آب در دسترس، نه تنها برای کشور است یآب تنشهای پیش روی دولت مواجهه کشور با یکی از چالش

های تحقق سیاست نآ، بلکه به علت وابستگی بخش صنعت و کشاورزی کشور به ه استمعضالت امنیتی و سیاسی به بار آورد

ده . بخش کشاورزی به علت استفاکرده استهای جدی مواجه با چالشرا نیز  اقتصادی هایو ارتقاء شاخص باالدستی

ر و در صورت ادامه روند کنونی، د ه استدرصد از منابع آب کشور به شدت از معضل کمبود آب متأثر گردید 58بیش از 

حاضر متن د. در آن خواهیم بو های بخش کشاورزی و صنایع وابسته بهآینده نزدیک شاهد تعطیلی بسیاری از کار و کسب

بخش کشاورزی که اساس تأمین امنیت غذایی کشور است، پرداخته شده است و در ادامه  اثرات کمبود آب درابتدا به 

پیامدهای ادامه روند کنونی مصرف آب در این بخش مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است. بعد از آن اهمیت مسأله 

ای آب از جمله های مدیریت تقاضن یک رویکرد زیرساختی که پیش نیاز اجرای سایر سیاست، به عنواتوانمندسازی محلی

رای تحقق بهای عملیاتی مربوطه مورد توجه قرار گرفته است و در پایان سعی شده است گام باشد،اصالح قیمت آب می

 پیشنهادگردد.  این موضوع

 

 تقاضای آبتوانمندسازی محلی، کمبود آب، مدیریت  ها:کلیدواژه

 مقدمه -0

جایگاه مهمی در امر کنتـرل آب ، آب های استحصالو باال رفتن هزینه آب به واسطه رشد روزافزون جمعیت، کمبود منابع

از  ،آب و نسبتاً خشک خاورمیانه قرار داردکم. این مسئله برای کشور ما که در منطقه ه استهـا و تعـامالت بین المللی یافتتنـش

 اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود.

 مراکز و و الگوی نامناسب شهرنشینی وزیع غیریکنواخت آن در سطح کشورقابل دسترس، ت آبایران محدودیت  در

گاهی و نوع و شیوه تولید محصوالت زراعی از منظر سازگاری با اقلیم، تأمین آب مورد نیاز را در بسیاری از مناطق کشور سکونت

حران ب های اخیر دسترسی به آب را بادرپی در سالهای پیاز طرفی بروز خشکسالی تدریج بر ابعاد آن افزوده است.ه اخته و بمشکل س

 های مهم براییکی از چالشبرای مصارف مختلف مطمئن  وتأمین آب قابل دسترس طوری که به است. شدیدتری مواجه نموده

میلیارد مترمکعب از این منابع و کاهش  6برداشت ساالنه ز منابع آب زیرزمینی و اضافهرویه ابرداشت بی ود.شمی محسوب دولت

  باشد. میکشور نشست زمین از دیگر مسائل و مشکالت بخش آب فروها و تغذیه، افت آبخوان

mailto:mahdi.amini22@gmail.com
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دیشی برای چاره انبراین هرگونه بیشترین مصرف کننده را به خود اختصاص داده است. بنااول بخش کشاورزی رتبه در ایران 

 بایست نسبت خود را با مصرف آب در این بخش مشخص نماید. در کشور، ابتدا می یآب تنشمعضل  سازگاری با

 اهمیت بخش کشاورزی

 به یاقتصاد یهابخش یرسا یقتدر حق . است بوده کشاورزی به بشر وعن توجه عامل ترینعمده اولیه نیازهای مینأت شک بی

بادله م ینصنعت و همچن توسعه در یآالت کشاورزبه ابزار یازاند. نوجود آمدهه ب یبخش کشاورز یازهایه نو با توجه ب تدریج

 یهاا بخشب یسهدر مقا یبخش کشاورز یباال ی نسبتاًدرجه کاربر اند.یفاء نمودهرا ا یمحصوالت در توسعه بخش خدمات نقش مهم

 در یدر مصارف ارز ییجوصرفه ینصادرات و همچن یقاز طر یامکان کسب درآمد ارز زایی،توان اشتغال ینصنعت و معدن و بنابرا

خش، ب ینمحصوالت ا برخی بودن یکاستراتژ ی،داخل یداتتول یشافزا یقاز طر یکاهش واردات محصوالت کشاورز خصوص

 یلها از جمله دالبخش یرستاده سا یراب یبازار یزو خدمات و ن ی صنعتهابخش یبرا یژهبه و یازمورد ن یهاداده یبرخ یفراهم آور

  باشند. یم یدر اقتصاد مل کشاورزی بخش یتاهم

 و میبه طور مستق یکشاورز بخش همچنان برداشته شده است اما یرانا یدر توسعه صنعت ییهاگام یرکه در سده اخ یبا وجود

 یهاچه در برنامه ،یداده است. پس از انقالب اسالم یلکشور ما را تشک ساکنین از یاریبس یاقتصاد یهایتفعال یشاخه اصل یممستقیرغ

 طبقالبته   .است به عنوان محور توسعه نام برده شده یهمواره از کشاورزو پنجم توسعه و چه در برنامه چهارم  سوم اول، دوم و

 کمتر از ده درصد بوده است. لیداخ بخش کشاورزی از تولید ناخالصاخیر سهم  سال 51در بانک مرکزی،  هایگزارش

 

 روند کنونی مصرف آبادامه در صورت ی بخش کشاورزی روپیشآینده 

، متأسفانه تولیدات کشاورزی نسبت به این کشور استآب باالترین سهم در مصارف دارای به رغم آنکه بخش کشاورزی 

ور بخش صنعت و خدمات کش مراتب کمتر ازبه  ،وری آب در بخش کشاورزیمتوسط شاخص بهرهپایین است.  حجم آب مصرفی

 کیلوگرم به ازای هر مترمکعب( است.  2تر از متوسط جهانی این شاخص )پایینو همچنین بسیار 

ای هگیرد سبب افت سطح آبخوان در دشتهای آب زیرزمینی صورت میهایی که از سفرهاز طرفی دیگر اضافه برداشت

های آب فرههای احیای سبه نحوی که دیگر با طرح ه استداشت را به همراهو تحکیم زمین  و تراکمها نشستکشور شده است که فرو

بکه آبراهه، آسیب تغییر شکل ش ،خسارت ناشی از فرونشست زمینزیرزمینی نیز بازگشت به وضعیت پیشین امکان پذیر نخواهد بود. 

ها را به دنبال دارد. در صورت خطر مرگ آبخوان ها وایجاد شکافها و ها، افزایش پوشش چاههای حیاتی، خسارت به سازهبه شریان

های زیرزمینی، تداوم افت سطح آب زیرزمینی دور از ذهن نیست و این امر برداری و عدم استفادۀ بهینه از منابع آبعدم کنترل بهره
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. همچنین 5عی و اقتصادی خواهد شدموجب تهدید زیربناهای عمرانی، نشست زمین، بروز عواقب خطرناک و دیگر عوارض اجتما

 این موضوع سبب کاهش نفوذپذیری اراضی و از بین رفتن اراضی مناسب برای کشاورزی خواهد شد. 

با از بین رفتن اراضی کشاورزی، سهم بخش کشاورزی در اشتغال کشور کاهش خواهد یافت. چنانکه میزان اشتغال در بخش 

 6/51. هم اکنون میزان اشتغال در بخش کشاورزی درصد( 7)ساالنه بیش از  فته استدرصد کاهش یا 36کشاورزی طی پنج دهه، 

 . 2باشددرصد می

های استحصال آب کشاورزی را به همراه خواهد داشت. این امر نیز های زیرزمینی افزایش هزینهاز طرفی دیگر، افت سفره

 نزدیک به دو 18-09های قیمت تمام شده گندم آبی طی سال لسبب افزایش هزینه های تولید کشاورزی خواهد شد. به عنوان مثا

اورزی های تولید کشهای مربوط به استحصال آب در کنار سایر عوامل یکی از عوامل افزایش هزینهکه افزایش هزینه 3برابر شده است

 باشد.می

گذاری در بخش کشاورزی سرمایهطرف امنیت غذایی کشور را تهدید خواهد کرد و از طرف دیگر امنیت یک این مسایل از 

 ا مخاطرات بسیار زیادی خواهد بود. گذاری در بخش کشاورزی همراه برا پایین خواهد آورد به نحوی که سرمایه

 

 ه باید کرد؟چ

. وده استبترین عاملی که در طول سالیان گذشته باعث افزایش فشار بر روی منابع آبی کشور شده است، مسأله اشتغال مهم

ای در ای توسعهه، طرحطبیعی کشورها به منظور ایجاد اشتغال جدید فارغ از میزان ظرفیت پذیرش فشار و استرس بر روی منابع دولت

فالت مرکزی کشور در دستور کار قرار گرفته است و گاهی افزایش سطح زیر کشت. بر در نظر گرفتند. گاهی احداث صنایع آب

ور خواهد کاهش رشد اقتصادی کش شود، پایدار نخواهد بود و اثرات آن در آینده سببایجاد میطبیعی است اشتغالی که از این مسیر 

 شد که هم اکنون نیز سبب شده است. 

 های تخصصی این مسألههای اخیر به ویژه از زمانی که ستاد احیای دریاچه ارومیه آغاز به کار کرد، همواره در نشستدر سال

یری به ناپذجبرانرویه از منابع آب به ویژه در بخش کشاورزی ضربات نقاط کشور برداشت بیگردید که در برخی عنوان می

 "نکار"ه از طرح گردید استفاداکوسیستم طبیعی وارد کرده و سبب شده است که کشاورزی نیز از رونق بیفتد. راه حلی که عنوان می

                                                      

ک، ، مسعود شفیعی، مرکز تحقیقات استراتژی"های کنونیچشم انداز منابع زیست و آب در ایران با نگاهی به شرایط جهانی و چالش"منبع: گزارش  5

 (http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=64&semid=2385) 5309تیرماه 

 (/http://www.irna.ir/fa/News/81316418مرکز آمار ایران ) منبع: خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، به نقل از معاون  2

 متوسط هزینه تولید در یک هکتار و قیمت تمام شده یک کیلوگرم محصوالت ساالنه منتخب کشور  -منبع: مرکز آمار ایران 3
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شان از محل کشاورزی را به صورت یارانه پرداخت نموده و از آنان دیبود. این طرح بدین معنی بود که به کشاورزان مابه ازای درآم

جتماعی رسد، اما ابعاد اشان را متوقف نمایند. این طرح با اینکه در نگاه اول جذاب به نظر میدرخواست گردد که فعالیت کشاورزی

 وز صبح از طلوع آفتاب بر سر زمین کشاورزیبه عنوان مثال کشاورزی که عادت کرده است هر رو سیاسی در آن مغفول مانده است. 

؟ چه تضمینی وجود دارد که کشاورز محترم پس از دریافت یارانه فعالیت انجام ندهدتواند بپذیرد کاری مشغول کار گردد، چگونه می

 شود. های جدی مواجه میهای اینچنینی با چالشاش را تعطیل نماید؟ اینجا نیز طرحکشاورزی

دهد قدم اول برای کاهش تنش آبی در کشور، کاستن فشار و استرس نشان می خصوصایرکشورها در این بررسی تجارب س

ترین اهدافی که در توانمندسازی محلی های توانمندسازی محلی است. مهماز روی منابع آبی است. این مهم نیازمند اجرای طرح

 موارد زیر است: گیرد شاملمدنظر قرار می

 های کشاورزی فعالیتسازی بهینه -5

 های توسعۀ پایدارایجاد اشتغال جایگزین با درنظر گرفتن شاخص -2

های سبکار و کهای محلی و منابع طبیعی نسبت به راه اندازی های توانمندسازی محلی ضمن در نظر گرفتن ظرفیتدر طرح

ها تأثیرات شگرفی در امرار معاش جوامع ن طرحگردد. تجارب گذشته در این بخش نشان داده، اثرات اجرای ایجایگزین اقدام می

 محلی و کاهش فشار و استرس بر روی منابع آبی کشور داشته است.

های دیگر در حوزه آب از جمله اصالح قیمت آب گردد. این تواند پیش زمینه مناسبی جهت اجرای سایر طرحاین طرح می

تنش آبی جاد ایچرا که درمان همواره با درد همراه است.  ،طبیعی استنیز ه این مسأللبته کار سخت و طاقت فرسایی است که فرایند ا

ده است، قرن در کشور ذره ذره ایجاد شای که طی نیمبیش از نیم قرن سیاستگذاری نادرست است. طبیعتا مسأله محصولدر کشور ما 

 راهکار کوتاه مدت و ضربتی ندارد.

 رایند در چند گام اجرایی توضیح داده شود. در ادامه سعی شده است روندی کلی از این ف

 برداری از منابع آب در بخش کشاورزیطراحی سامانه مطلوب بهره

 پیش فرض در نظر گرفته شده چهاراز آب در بخش کشاورزی  مطلوب بهره برداری با محوربه منظور طراحی سامانه مطلوب 

 است:

عدم یکپارچه سازی  ،اندمان مصرف آب در بخش کشاورزییل پایین بودن رترین دالاساسیترین و یکی از مهم -

ای هزمین مدیریتمکانیزمی برای یکپارچه سازی بایست لذا در سامانه پیشنهادی می های کشاورزی است.مدیریت زمین

 کشاورزی دیده شود.
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نقش  ندارند ومصرف آب مشارکتی در حال حاضر کشاورزان که اصلی ترین ذی نفعان این بخش هستند در مدیریت  -

بنابراین هر طرحی که بخواهد توفیقی در این زمینه داشته باشد می بایست میزان  .شودخالصه می ها در مصرف نهاییآن

 اثرگذاری کشاورزان را در مدیریت مصرف آب افزایش دهد.

د. لذا رف آب داشته باشای در مدیریت مصبنا بر سامانه فعلی مدیریت آب، دولت نتوانسته است نظارت و اقدام عادالنه -

 نفعت جمعیبیشترین م کسبالزم است نقش دولت به کمترین میزان خود که همانا بهبود فضای کسب و کار برای 

 است، برسد.

عی در درجه اول برمبنای انجام مطالعات پتانسیل منابع طبیبایست هرگونه ظرفیت سازی جدید برای توسعه در کشور می -

 صورت پذیرد. ام مطالعات اجتماعی محلی و در درجه دوم انج

 در کشوردر بخش کشاورزی  برداری از مصرف آب نظام بهرهپیاده سازی  برای  برنامه عملیاتی 

 و ایجاد اشتغال جایگزینتوسعه نظام های بهره برداری جمعی  –گام اول 

اری جمعی بردهای بهرهنظامشده است. تا کنون سه مدل از  کشاورزی بنابهره برداری های نظامسامانه پیشنهادی بر روی توسعه 

 کشاورزی در کشور تجربه شده است:

 شرکت های سهامی زراعی -

 شرکت های تعاونی تولید روستایی -

 کشت و صنعت ها -

هریک  لیکهای فوق نیاز به بازنگری دارند. اما رویکرد نظامهای مربوط به تشکیل به این نکته واقف هست که قانون هنگارند

گردد. بنابراین در گام اول های کشاورزی از جمله آب مینهادهوری در تمامی ذکر شده کمک فراوانی به افزایش بهره نظاماز سه 

ای هو یا هر نوع دیگری از تشکلنام برده  برداریبهرههای ویقی مناسبی برای توسعه هریک از نظامهای تشبایست سیاستمی

های دولت به بخش کشاورزی کلیه یارانه)تا پایان برنامه ششم( ساله  1توان در یک برنامه به عنوان مثال میتدوین نمود. کشاورزی 

 وی کهسوق داد به نحهای کشاورزی تشکلرا به سمت حمایت از های فروش ای، پایانههای نهادهاعم از تسهیالت بانکی، بیمه، یارانه

 . این موضوع کمک شایانی به توسعه اینورزدبه خرده مالکان کشاورزی امتناع تسهیالت  دولت پس از پایان برنامه ششم از ارائه

ی آب وراراضی کشاورزی نموده و بهره مدیریت این امر کمک شایانی به یکپارچه سازیها در داخل کشور می نماید همچنین نظام

ای تعاونی تولید روستایی در کشور وجود داشته و می های سهامی زراعی و همچنین شرکت هرا افزایش خواهد داد. تجربه شرکت

 توان از این تجربیات برای اقدامات آینده استفاده نمود. 

حلی مفرهنگی -می بایست بر اساس مطالعات اجتماعی فوق برداری جمعیبهره هاینظامتوسعه هریک از  -یکمالحظه 

  صورت پذیرد.
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 برداریهای بهرهمشکالت و مسایل نظامو اصالح قانون دارد.  یبه بازنگر یازنظام ها ن یناز ا یکساختار هر -دومالحظه 

می به مجلس محترم شورای اسالو بایست به صورت همزمان در یک الیحه تنظیم و اصالح قوانین مربوطه میموجود تدوین گردیده 

  تقدیم گردد.

 ندازیهای طبیعی آن، راه امتناسب با ظرفیتری جمعی بردانظام بهرهاز بایست تعداد محدودی در یک دشت می -همالحظه س

ری نسبت تهای کشاورزی از مزیت نسبی پایینچنانچه در بررسی ظرفیت های منابع آب و خاک در منطقه مورد مطالعه، فعالیت .گردد

های هد آمد. استفاده از گروهای جایگزین به وجود خواههای اقتصادی برخوردار گردد، در اینجا موضوع اشتغالبه سایر کار و کسب

های توانمندسازی محلی و مواردی از این دست با همکاری و گذاران بخش خصوصی و ایجاد صندوقتسهیلگری و همچنین سرمایه

 بایست توسعه یابد. های کشور مینفوذ در دشتهای ذیها، خیرین و گروهها، فرمانداریهماهنگی استانداری

 ز مدیریت مصرف آب به کشاورزانسپردن بخشی ا -گام دوم

ر تدوین های کشاورزی(  باید دنظام بهره برداری از آب، ذینفعان )کشاورزان یا تشکل ۀبه منظور نیل به توسعه پایدار در زمین

های هوزارتخانهای مرتبط را به عهده گیرند. در حال حاضر هریک از هر برنامه )حتی برنامه حاضر( مشارکت ورزند و اجرای فعالیت

حد وا، سمت و سوی های جداگانه خود را برای مدیریت و حمایت از تشکل کشاورزان دارند و در عملجهاد کشاورزی و نیرو برنامه

 بردار از آب وجود ندارد. های بهرهو مشترکی برای گروه

های به نظام ،ری اراضی کشاورزیآبیا 8و  3های فرعی مالکیت، نظارت بر اجرا و مدیریت شبکهدر سامانه پیشنهادی، 

ریف بازیگران این سامانه به صورت زیر قابل تع نقششود. در این صورت میبرداری جمعی که در بخش قبل ذکر گردید، سپرده بهره

 خواهد بود:

دوده ر محبرداری مشترک از آب در دشت مورد نظر دبهرهپذیرش مسئولیت  -های کشاورزی()تشکل کشاورزان نقش

و همچنین اجرا و مدیریت شبکه های فرعی  های بهره بردار آبو برعهده گرفتن نقش فعال در تشکیل گروه 8و  3 های فرعیهشبک

  .8و  3

پیشنهادی، جایگاهی برای سازمان نظام مهندسی کشاورزی دیده شده است. نظام در  -سازمان نظام مهندسی کشاورزی نقش

یت گردد دولت از ظرفنظارت بر اجرای شبکه ها بر عهده دولت است. در سامانه فعلی پیشنهاد میدر حال حاضر اجرا، بهره برداری و 

مایت های فرعی با پرداخت تسهیالت حکند و از اجرای شبکهها استفاده شاورزی برای نظارت بر اجرای شبکهسازمان نظام مهندسی ک

نظام های جمعی کشاورزی باشد و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده  برعهده 8و  3نماید. بدین شکل که اجرا و مدیریت شبکه های 

ها توسط دولت و در قالب قراردادهای در حال حاضر اجرا و نظارت بر اجرای این شبکهسازمان نظام مهندسی کشاورزی باشد. 

ئول فعلی کشاورزان خود را مسشود. طبیعی است با رویکرد پیمانکاری )حتی بدون اولویت دادن به پیمانکاران بومی( انجام می

 ها و عدم نگهداری صحیح را شاهد هستیم.برداری صحیح از این شبکه ندانسته و در عمل تخریب شبکهبهره
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آموزش واگذاری تأسیسات موجود و ، 8و 3اعطای تسهیالت اجرای شبکه های آبیاری فرعی  -وزارت جهاد کشاورزی نقش

ع آب و خاک های پتانسیل منابهای نوین آبیاری، تهیه نقشهها و ترویج استفاده از شیوهشبکه از تأسیسات وو نگهداری برداری بهره

 های پتانسیل منابع آب و خاک و استخراج میزان مصرف بهینه آباورزی در دشت با استفاده از نقشهدر دشت، تهیه الگوی بهینه کش

 ت مورد نظر و بروزرسانی سند ملی آب کشور.در دش

بکه دای شدر ابت نظارت بر میزان و کمیت آب مصرفی در دشت مورد نظر از طریق تحویل حجمی آب -وزارت نیرو نقش

رزمینی در دشت و تعیین قیمت آب در آب زی و کیفی و اندازه گیری میزان افت کمی های کشاورزیبه تشکل 8و  3های فرعی 

م مصرفی آب، میزان افت کمی آب زیرزمینی در دشت، میزان افت دشت مورد نظر. بدیهی است قیمت آب به صورت تابعی از حج

سطحی را  منابع آب ،های کشاورزی و پسابکیفی آب زیرزمینی در دشت و میزان افت کیفی آب سطحی که از طریق تخلیه زهاب

 ظر اخذ خواهد شد. برداران آب در دشت مورد ناز بهره( IBTسازد، محاسبه خواهد شد و به صورت تعرفه پلکانی )آلوده می

 یمتصم بانییمدل پشت یههالگوی کشت بهینه که از طریق ت با استفاده از الگوی بهینه مصرف آب -مالحظه یک 

ج استخرا ،انجام خواهد پذیرفت کشور یدشتها یبرا یاضیر یمفهوم یهاو مدل ، مطالعات آمایشی(DSS) یریگ

 گردد. می

 ع آب مناب یریاندازه گ یزاتتجه نصبمیزان افت کمی و کیفی آب زیرزمینی در دشت، از طریق  -مالحظه دو

 های مربوطه نیز از سویکلیه هزینه .پایش خواهد گردید کشور یهادشت یاکتشاف یهاو چاه یزومترهاپ یبرا

ابع ای کمی و کیفی منها در پایش دقیق افت یا ارتقتشکل های کشاورزی پرداخت خواهد شد چرا که منفعت آن

 آب محلی است.

 تعیین مصارف مجاز آب -گام سوم

یرزمینی حفر آب های ز کمی و کیفیبرای تعیین میزان تغییرات  های پیزومتریتعدادی چاه دشتهر در  همانطور که گفته شد،

ای هآب منطقه ای و نمایندگان نظام ،کارگروهی متشکل از اداره کل جهاد کشاورزی، مجاز خواهد شد. برای تعیین میزان مصرف

در دشت با توجه به الگوی کشت بهینه، پتانسیل خاک، تنوع مصارف در دشت را  از سال هر فصلمیزان مصرف متوسط  ،کشاورزی

 سپس برای مصارف کمتر از این میزان به صورت. تعیین می کننددشت فصلی میزان مصرف مجاز به عنوان و میزان مصرف موجود، 

 گردد. کانی، جایزه مالی و برای مصارف بیشتر از این میزان به صورت پلکانی جرایم مالی وضع میپله

بالعوض نمودن تسهیالت اجرای شبکه های فرعی،  معافیت های مالیاتی، تواند شاملجایزه و جرایم مالی می -مالحظه یک

 نماید.می ای باشد که دولت به کشاورزان پرداختهای دولتیها و یارانهکمک

 برداری کشاورزی در آن دشتبهرههای مسئولیت کلیه مصارف در یک دشت به جز مصارف شرب بر عهده نظام -مالحظه دو

 باشد. 
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ها ن فعالیت، کلیه ایداشته باشدچنانچه در یک دشت به جز فعالیت کشاورزی، فعالیت های صنعتی نیز وجود  -مالحظه سه

 د: نآب مصرفی خود را از سه طریق تأمین نمای توانندمی

  های روستایییا مجتمع خرید فاضالب شهری -5

 برداری کشاورزی در دشت خرید چاه کشاورزی با مصرف مجاز مشخص از نظام بهره -2

 .خرید پساب کشاورزی -3

 تشکیل بازارهای محلی آب -گام چهارم

دولت الزم است که کشور تشکیل خواهد گردید. های شتمحلی آب در د بازارهای ،پس از اجرای گام سوم این طرح

نحو  بدین های الزم برای تشکیل بازارهای محلی آب از جمله تشکیل بورس محلی آب را در دستور کار خود قراردهد.زیرساخت

قه و های منطکه کلیه متقاضیان آب در یک دشت در محل بازار بورس آب تقاضای خود را مطرح نمایند و با توجه به محدودیت

  دشت و رعایت ارزش ذاتی آب در دشت، تخصیص منابع آبی صورت پذیرد.

 

 های موجود در اسناد باالدستی و قوانین کشور در خصوص مصرف آب در بخش کشاورزیبررسی پتانسیل

نیاز ن بیبرخی از این قوانیباشد. ها استناد نمود به شرح ذیل میتوان در اجرای این طرح به آنقوانین باالدستی و اسنادی که می

 از بازنگری و اصالح نیستند:

 20/55/02های کلی اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقالب مورخ ابالغیه سیاست -5

 شورای اقتصاد 51/1/03مورخ  18017بهینه سازی مصرف آب و صادرات برق مصوبه شماره  -2

 شورای اقتصاد 51/1/03 مورخ 18102امنیت غذایی و تولید محصوالت راهبردی مصوبه شماره  -3

مورد بازنگری و تصویب مجدد  3/2/5312که در تاریخ  27/59/5386قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی مصوب  -8

 قرار گرفت

 6/52/5380مصوب  ییروستا یتعاون یهادر حوزه عمل شرکت یشدن اراض یکپارچهو  یدنمودن تول یقانون تعاون -1

این قانون در تاریخ  توشیح گردید. 20/52/5380که در تاریخ  سنا مجلس 28/52/5380و  یمل یمجلس شورا

 های اجرایی ابالغ گردید.توسط رئیس جمهور محترم به دستگاه 50/52/5308اصالح و در تاریخ  20/55/5303

به تأیید  22/52/5365مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  56/52/5365که در جلسه قانون توزیع عادالنه آب  -6

 ورای نگهبان رسید.ش

 به 20/6/5360 یخو در تار یاسالم یمجلس شورابه تصویب  58/6/5360قانون تثبیت آب بهای زراعی که در تاریخ  -7

 ید.نگهبان رس یشورا تأیید
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مشترک  یشنهادبنا به پ یرانوز یأته 55/6/5371که در جلسه مورخ  یمصرف آب کشاورز یساز ینهبه یینامه اجرا یینآ -1

و سازمان برنامه و  یسازندگو جهاد یکشاورز یرو،ن یهازارتخانهو 52/7/5378 مورخ 5923332031532239شماره 

 یرانا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،( قانون برنامه دوم توسعه اقتصاد50تبصره ) "ط"بودجه و به استناد بند 

 گردید. یبتصو - 5365مصوب  -آب  عادالنه یع( قانون توز15و ماده ) - 5373مصوب -

 


