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 جهت حفظ منابع بست هم بر يمبتن كار و كسب مدل و بست هم يادار ساختار

  (با رويكرد منابع آب زيرزميني) 

 
  آتنا ميرزائي كارشناس مسئول دفتر نظامهاي بهره برداري و حفاظت آب و آبفاي وزارت نيرو

نيكي: الكترو پستatenamirzaei@gmail.com 

  
  چكيده 

ا توجه به وضعيت نامناسب منابع آبي به خصوص منابع آب زيرزميني كه به علت كيفيت مطلـوب تـر سـهم    ب
ضروريست براي حفظ منابع باقيمانده راهكاري ارائه گردد. آنچه مسـلم   بيشتري در تامين آب شرب در كشور دارند، 

  ارتباط اجزاي بدنه دولت با يكديگر و با مردم براي مديريت اين منابع به خوبي شكل نگرفته است. است 
  

  مديريت توامان، منابع مشترك   همبست،: ها  كليد واژه
   

    مقدمه -1
 سيماي آب زيرزميني و وضعيت توليد و مصرف انرژي برق در كشور

 آماربرداري سراسريآخرين بر اساس  شوند.استراتژيك هر كشور محسوب ميمنابع آب زيرزميني به عنوان منابع ذخيره 
از منابع  ،آب مورد استفاده كنونيميليارد متر مكعب  93از حدود ميليارد متر مكعب  53 در كشور به طور مستقيم بيش از

اهميت دهد و اين سهم % سهم كل آب مورد استفاده را به خود اختصاص مي57حدود  كه شودمي استخراجزيرزميني آب 
هاي بيش از نيمي از محدودهدر حال حاضر  نمايد.توجه به حفظ و تعادل ذخاير آب زيرزميني را به وضوح مشخص مي

 رو گرديده و تبعات فشردگي آبرفت و فروروبه با بيالن منفي ،به علت استخراج بيش از ظرفيت تغذيه مطالعاتي كشور
   برداشته است.نشست زمين را نيز در نقاطي در 
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 ]1[ كشور ينيرزميز آب سطح انهيسال راتييتغ تجمعينمودار  : 1 شماره شكل

  
ساله اخير  20هاي كشور، وضعيت كيفي اين منابع نيز در حال افت بوده و طي دوره  عالوه بر كاهش كمي حجم آبخوان

متر به ميكرو موس بر سانتي 6300هاي كشور از حدود  ) آبخوانECمتوسط ميزان شوري ( 1391-92منتهي به سال آبي 
  متر رسيده است. ميكرو موس بر سانتي 9300بيش از 

 سهمي ترتيب به نقل و حمل و مصارف ساير تجاري، عمومي، كشاورزي، خانگي، صنعت، هايبه طور متوسط بخش

برق در  انرژي مصرف اند. با توجه به ترازداشته را نيرو وزارت برق فروش كل از درصد 0,2، 2، 6، 8، 16، 31، 34معادل 
مصرف برق كشاورزي افزايش يافته است.  92كشور مشاهده مي شود كه در سه سال آخر منتهي به  كل 92تا  84سالهاي 

مشترك به  هر مصرف متوسط كشاورزي، كاهش مقدار ايران، بخش مصرف برق صنعت تفصيلي از آنجاكه در آمار
ذكر شده است، موضوع افزايش مصرف برق در بخش كشاورزي در سال  91نسبت به سال  92درصد در سال  2,6ميزان 

باشد. به عالوه تاكنون هاي برقي جهت برداشت منابع آب زيرزميني ميبه علت افزايش تعداد چاه 91نسبت به سال  92
ها با دار كردن ساير چاهمجهز شده است و برقچهل و پنج درصد ازچاههاي كشاورزي مجاز موجود، به تجهيزات برقي 

  )در دستور كار وزارت نيرو قرار دارد.1389توجه به قوانين موجود (قانون تعيين تكليف چاههاي فاقد پروانه مصوب سال 

 ]2[ متوسط قيمت فروش داخلي برق (ريال بر كيلووات ساعت) :1جدول شماره 

  خانگي  عمومي  تجاري  صنعتي  كشاورزي  سال
1353  1  1,2  1,1  1,1  2,3  
1357  1,8  1,9  1,5  1,5  3,7  

متر5/0ميانگين ساليانه
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1368  3,9  3,5  8,5  8,5  5,3  
1374  7,8  53,1  74,1  53,1  20,5  
1379  12,8  121  247  83,5  65,1  
1384  21,6  201,4  449,6  176,8  102,7  
1390  125,7  441,9  1275,3  501,6  334,8  
1392  133,4  442,6  1342,2  516,3  346,7  

 كردن مصرف منطقي و سازيبهينه از است عبارت و برق توليد مديريت مقابل در است مفهومي برق مصرف مديريت

 1374گردد. براساس جدول باالدر سال  حاصل الكتريكي انرژي بيشتر كارايي كمتر، هزينه صرف با كه ايگونه به برق
ها به جز كشاورزي با افزايش چشمگير قيمت فروش برق مواجه هستيم درحاليكه قبل از در همه بخش 1368نسبت به سال 

برابري  15آن روال منطقي افزايش قيمت در همه بخشها وجود دارد. در بخش صنعت در فاصله اين دو سال افزايش قيمت 
  داريم ولي در بخش كشاورزي قيمت تنها دو برابر شده است. 

  بست هم كار و كسب مدل: مشاع منابع تيريمد يبرا Nexus -بست هم كرديرو -2

هر كس به ارمغان  يرا برا يمنحصر به فرد ياياما مزارسانند، منفعت مي گروه از مردميك كه به  ي هستندبعامن 1منابع مشترك
آب،  راياز حد كاهش داد، ز شياستفاده ب باتوان يمنبع مشترك را م كينفع خودش باشد. ارزش  به دنبال آورد، اگر هر فرديم

ي هستند كه استفاده بي رويه و يا نادرست از آنها موجب ايجاد مشكالت منابع مشتركانرژي، غذا، هوا و محيط زيست همگي 
  شود. 2منبع يتراژد و تواند موجب كمبود يآن ها محد از  شيو استفاده ب بودهمنابع نامحدود نعمومي خواهد شد، اين 

 كارهاييراه دنبال به گزاران و پژوهشگران را بر آن داشتهاشاره شده، وضعيت نامناسب منابع مشاع آبي سياستاز ميان منابع 

 عنوان به آب كمبود شده موجب مختلف هايبخش در رويه آببي باشند. مصارفمي موجود آب بهتر منابع مديريت جهت

 رويه بخصوص در بخششود. در ايران  برداشت بي مطرح سطح جهان در كندمي تهديد را بشر زندگي كه جدي يك مشكل

 ضروري و مناسب وري پايين در اين بخش موضوعي جدي و نيازمند راهكاريكشاورزي، با توجه به قيمت ناچيز آب و بهره

  باشد.مي وضع موجود مديريت براي

از طرف ديگر منابع توليد انرژي (الكتريكي و فسيلي) ظرفيت محدودي دارند و اين محدوديت ديگري براي دولتمردان ايجاد 
  كرده است. وجود اين منابع در كنار خاك و هواي مناسب ضرورت تامين غذايي در هر كشوريست. 

                                                            
1 Common Pool Resource - CPR 
2  tragedy of the commons 
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هايي كه ع ارزشمند و نيز جلوگيري از بروز بحرانسياسي كشور ضروريست حفاظت از اين مناب-به منظور حفظ امنيت اجتماعي
با توجه به روند كنوني براي اين منابع محتمل خواهد بود، اقدامات عاجلي انجام شود. آنچه مسلم است مديريت اين منابع به 

تباط اين منابع اي راهكاريست كه تاكنون جواب نداده و شرايط بهبودي نيافته است. در اينجا بحث ارصورت جداگانه و جزيره
  اين ارتباط به اين شكل قابل شرح است: است.  براين اساس

  

  

  

  

  

  

  

از ديدگاه سيستمي داراي شباهت هاي فراواني هستند كه  -به رغم داشتن تفاوت هاي ذاتي -بخش انرژي (برق) و آب 
باشند. هر دو منبع از منابع مختلف نشأت شباهت نخست آنها، جرياني بودن و معموالً نيز از جريان پيوسته برخوردار مي

 رسند. گرفته و از طريق سيستم عرضه به دست مصرف كننده نهايي مي

اه سيستمي همانطوركه يك كيلووات ساعت برق مراحل جرياني مختلفي را طي مي كند تا دست مصرف كننده از ديدگ
نهايي برسد، يك مترمكعب آب نيز از زيرسيستم هاي مختلف عبور كرده و در نهايت به دست مصرف كننده نهايي مي 

  شود:رسد. اين ارتباط در بخش برق و آب به اين صورت نشان داده مي
  
  
  
  
  

 استفاده از
 انرژي

 آباستفاده از

 غذاتوليد

 استفاده از
 خاك

ذخيره و  هوااستفاده از
 توليد انرژي آب حركت

استفاده از 
 حركت آب انرژي
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منبع موجب تاثيرات منفي بر اقليم (توليد گازهاي  يتراژد رويه) از اين منابع به جز مشكلاستفاده نامناسب (بيجا و بي
  اي، آلودگي هوا، خشكسالي) نيز خواهد شد. گلخانه

هاي دولتيست، به ترتيبي كه مديريت منابع آب و انرژي (برق) در ها و زيرمجموعهما با وزارتخانهمديريت منابع در كشور 
اختيار وزارت نيرو، مديريت منابع انرژي فسيلي با وزارت نفت و مديريت خاك در بخش كشت و زراعت با وزارت جهاد 

  ط زيست است. كشاورزيست. همچنين وظايف نظارت بر كيفيت منابع بر عهده سازمان محي

  

منابع  
مشاع

وزارت نفت

وزارت  
نيرو

وزارت  
كشاورزي

انرژيمصرف

مصرف آب استفاده از انرژي

آباستفاده از
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رسد بحث مديريت توامان اين منابع با توجه به پيوندي كه بين آنها وجود دارد راهكاري كليست كه بر عهده به نظر مي
دولت است. اين مبحث با عنايت به اينكه وظيفه وزارت نيرو مديريت منابع و مصارف است و وظيفه جهاد كشاورزي تامين 

توامان انجام نشود به تراژدي منابع منجر خواهد شد. از آنجاكه مباحث اقتصادي جزء  امنيت غذاييست چنانچه به صورت
  بالانقظاع مباحث مربوط به منابع است، مديريت اين منابع مستقل از مباحث اقتصادي امكانپذير نيست. 

شود، تاكنون اگرچه مديريت منابع در بخشهاي خاك، آب و انرژي در دو وزارت جهاد كشاورزي و نيرو انجام مي
هماهنگي براي مديريت توامان آب و خاك به خوبي انجام نشده است. به طوريكه طرح كاهش و تعديل برداشت آب در 

اما به دليل عدم برداران نياز به همكاري بيش از پيش اين دو وزارتخانه دارد. وزارت نيرو و لزوم كاهش برداشت بهره
توليد محصوالت براي تامين امنيت غذايي در كشور با كاهش برداشت آب اطمينان وزارت جهاد كشاورزي از توان 

  شود.همكاري اين دو وزارتخانه به خوبي انجام نمي

در واقع آنچه در مديريت منابع در سطح اين مقاله راهكار است، مسئله اي با دو هدف ايجاد امنيت غذايي و حفظ معيشت 
(مديريت توامان) در منابع آب زيرزميني، خاك  و انرژي است. اين بحث در كشاورزان با استفاده از ساز و كار همبست 

  ي يك رويكرد كلي قرار دارد. رويكردي كه جزئي از يك كليت است:ميانه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 با اقتصادي توسعه: هدف
 مديريت كار و ساز از استفاده

 فيزيكي، منابع توامان
 اقتصادي و سياسي اجتماعي،

 جانبه همه مشاركت( كشور در
 مشاور، سازمانهاي قوا، سه

 نهاد مردم  و خصوصي
 )ضروريست

هدف: ايجاد امنيت غذايي و
حفظ معيشت كشاورزان با 

استفاده از ساز و كار 
مديريت توامان منابع آب، 

خاك و انرژي (مشاركت همه 
جانبه وزارتخانه هاي دولتي 

كار و (نيرو، نفت، اقتصاد، 
جهاد كشاورزي)،سازمانهاي 

مشاور، خصوصي و مردم 
ضروريست) نهاد

هدف: تعادل بخشي منابع آب 
زيرزميني با استفاده از ساز و 
كار مديريت توامان منابع آب 
زيرزميني و انرژي در وزارت 
نيرو (مشاركت همه جانبه 

زيرمجموعه هاي وزارت نيرو 
(برق، آب، اقتصاد)، سازمانهاي 

خصوصي و مردم نهاد ور، مشا
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  بست هم بازندگان و برندگان -3

بست محور براي مديريت يكپارچه منابع آب، انرژي و خاك، باعث ايجاد برندگان و بازندگان  بديهي است اتخاذ رويكرد هم
در حوزه استفاده از منابع آبي خواهد شد. در بخش مصرف كشاورزي، دسته بندي بهره برداران به اين شرح مي تواند انجام 

  شود. 

 منبع تنها و دارند زيرزميني آب منابع از كمتري برداشت تبع به و هستند كوچك هايزمين داراي كه كشاورزاني - 1
 اين. باشند داشته وجود نيز پروانه بدون هايچاه با افرادي حتي دسته اين در است ممكن. كشاورزيست ايشان درآمد
 تبعات به منجر كه دارد اياقتصادي تبعات يعني. است تاثيرگذار بسيار آنها براي آبهحق تغيير و بوده پذيرآسيب قشر

 خود حقابه كه هستند مشترك چاه داراي موارد بيشتر در كمتر مالي بنيه با كشاورزان اين. شد خواهد بعدي اجتماعي
 .كنندمي برداشت خاصي ساعات در را

 هستند شاخص اقتصاد بر تاثيرگذاري منظر از دارند بيشتري آب سهم و هستند بزرگ هاي زمين داراي كه كشاورزاني - 2
 خود زمين در شخصي چاه داراي اكثرا اينكه عالوه به دارد فراواني اهميت اقتصادي لحاظ از ايشان حقابه تغيير و

 . هستند

 انجام خاصي زمانهاي در تفريحي صورت به را كشاورزي و بوده زميني داراي خود، اول بر شغل عالوه اشخاصي كه - 3
 .نيست زياد ايشان زندگي اقتصاد بر چاه آبدهي تغيير تاثير كه دارند آب چاه به مجهز وياليي يا باغ يا و دهندمي

آنچه مسلم است زندگي گروه اول و دوم وابسته به كشاورزي است، گروه اول و سوم برداشت كمتري دارند، در عين حال 
  تر هستند. آب مسئولشوند نسبت به برداشت با توجه به اينكه خود ايشان بر ملك شخصي يا زراعي خود مشغول كار مي

و قانون توزيع عادالنه آب  1347ي ملي شدن آن مصوب برداري از منابع آبي (قانون آب و نحوه با توجه به دولتي شدن بهره
) و تعهد دولت به ارائه خدمات ارزان قيمت، عدم تعيين تعرفه و قيمت مناسب و بالطبع امكان بهره برداري بيش از 1361مصوب 

ز منابع آبي؛ آنچه در بخش كشاورزي نمود دارد اين است كه تعهدات غيراقتصادي دولت، حتي در صورت اندازه مردم ا
  بست تبديل كرده است. مديريت منابع بر اساس مفهوم همبست، خود دولت را ازجمله بازندگان اصلي هم

  ياستيس يراهكارها -4
 پيش رو با حليراه عنوان به ي تنگاتنگ آنهابه رابطه همزمان انرژي و آب برداشتي از منابع زيرزميني، با توجه مديريت

و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي كمك  اصالح الگوي مصرف مرتبط به ي تعامالتپيچيده يمجموعه دانستن و بهتر فهم
مؤثر  راهكارهاي از تر راهكارهاي استفاده از مديريت انرژي در مديريت مصرف آب و بالعكسخواهد كرد و تعيين دقيق
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مصرف، توليد را  و اينكه الگوي مصرف است. با توجه به لزوم تغيير آب كمبود شرايط به توجه با آب منابع مديريت
كنند، موضوع الگوي كشت و تغييرات آن مبحث ميگذاري را مشخص دهد و اين دو دركنارهم، جهت سرمايه جهت مي

ريت مصرف آب به نظر راه حل مناسبي براي مهار بحران موجود مهمي در اين روند است. استفاده از ابزار برق جهت مدي
  رسد.رويه از منابع آب زيرزميني ميدر وضعيت برداشت بي

گذاري هست و برعكس عرضه و قيمت انرژي عرضه آب زيرزميني ركود و رونق چرخه همانطور كه گفته شد پشت
دهند. كه در مديريت جداگانه آب زيرزميني ارائه مي هاي آبمنابع  پايدار مديريت براي ابزارهايي گذاريقيمت و انرژي

 يك زيرزميني آبهاي پمپاژ براي انرژي هاي فراگيررسيم. يارانهو انرژي، تاثير متقابل آنها ديده نشده و به نتايج دلخواه نمي
 زيرزميني آب منابع افزاينده بر تكيه ناشي از آب سطح كاهش با است كه جهان سراسر در گذاران سياست براي چالش
 و يارانه افزايش استخراج آب يا كاهش يارانه حذف يعني مداخالت سنتي سياست عملكرد. آبياري مقابله مي كنند براي

آبخوان را در پي دارد. هرچند در اين بخش مداخله و ياري قواي ديگر به خصوص قوه قانونگذار مورد  در آب افت سطح
زيست، كشاورزي، بدنه اجتماعي و مشاركت  محيط آب، متخصصان ميان اجرايي هاي همكاري در واقع توسعه نياز است.

  بهره برداران و  ... ضروريست.

ريزي اقتصادي نيز در اين با توجه به اينكه وزارت نيرو داراي دو معاونت آب و برق بوده و از طرف ديگر معاونت برنامه
شي در ساختار وزارت نيرو كه نقطه تالقي ارتباط اين سه بخش باشد، جهت وزارتخانه وجود دارد در وهله اول ايجاد بخ

برداران و دولت با حفظ ريزي براي مديريت توامان منابع آب و انرژي با رويكرد ايجاد حداكثر سود اقتصادي بهرهبرنامه
برداران در بخش آب و بهرهامنيت منابع آب و برق ضروريست. چنانچه مدلي بهينه ايجاد شود كه با هدف ايجاد رضايت 

انرژي، امنيت منابع را حفظ كند، به نتيجه مناسب خواهيم رسيد. اين موضوع در مصرف انرژي در دو بخش آب سطحي و 
تواند ديده شود. تمركز بر بخش آب زيرزميني و زيرزميني، مصارف در بخشهاي صنعتي، خانگي، تجاري و كشاورزي مي

درصد حجم آب زيرزميني در بخش كشاورزي به  88ورزي با توجه به اينكه بيش از مصرف آب و انرژي در بخش كشا
    رود از اولويت هاي وزارت نيرو است.كار مي

رويه از منابع آب زيرزميني و وضعيت توليد انرژي برق در كشور و مصارف آن در بخش با توجه به وضعيت برداشت بي
دو منبع در بخش كشاورزي با ارزش واقعي آن و ارتباط دوسويه آب و  كشاورزي، همچنين اختالف ارزش اقتصادي اين

برق و اقتصاد بايد مورد بررسي بيشتري  تعادل بخشي منابع آب زيرزميني با رويكرد مديريت توامان آب و انرژي انرژي،
 پيش( عواقب زياد احتمال انرژي به شكل مجزا به و آب انرژي، مديريت و آب گيرد. زيرا با عنايت به وابستگي منابعقرار 
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دهد و اين دو  مصرف، توليد را جهت مي و اينكه الگوي مصرف ديگر دارد. با توجه به لزوم تغيير منبع براي) نشده بيني
كنند، موضوع الگوي كشت و تغييرات آن مبحث مهمي در اين روند ميگذاري را مشخص دركنارهم، جهت سرمايه

 به ي تنگاتنگ آنهاالگوي كشت، با توجه به رابطه-آب برداشتي از منابع زيرزميني -همزمان انرژي است. لذا مديريت

و تحقق  اصالح الگوي مصرف مرتبط به ي تعامالتپيچيده يمجموعه دانستن و بهتر فهم پيش رو با حليراه عنوان
كارهاي استفاده از مديريت تر راهاهداف اقتصاد مقاومتي كمك خواهد كرد و با هدف تامين امنيت غذايي تعيين دقيق

  است.   آب كمبود شرايط به توجه با آب منابع مديريت مؤثر راهكارهاي از انرژي در مديريت مصرف آب و بالعكس

ضروريست ابتدا تالش شود با ايجـاد يـك سـاختار همبسـت در وزارت نيـرو كـه مـديريت اطالعـات و امكـان مشـاوره در           
انـرژي، اقتصـاد در    تنگاتنـگ آب،  رابطـه  موضوع به آب، برق و اقتصاد داشته باشدسياستگذاري و تصميم سازي بخشهاي 

وزارت نيرو پرداخت و در سـطحي بـاالتر ايـن امكـان در دولـت فـراهم شـود تـا مـديريت اطالعـات و امكـان مشـاوره در             
ايـن منـابع در دسـتور    اقليم با مـديريت توامـان    و زيست محيط انرژي، غذا، سياستگذاري و تصميم سازي در بخشهاي آب،

 و زيرزمينـي  آب منـابع  كشاورزان، شهري، خدمات دولت، بودجه به برگشت قابل غير آسيب كار قرار گيرد و در نهايت از
  زيست جلوگيري و يا حداقل مديريت شود. كل محيط
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