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 چكيده
لحاظ سااهم نساابي مصااارف مختلت و اا يت هم بهای اساات که گونهبه مانکشااوردر سااختار مصاارف آب 

 5/1و تنها  وری پايينبا بهره بخش کشاورزیدرصاد از مصاارف آب در اختيار  90حدود طوری که نامتوازني دارد به

کشور با  ، خيلي از مناطقآبي منابع و اقليمي شرايطلحاظ آمايشي و درصد در اختيار بخش صن ت قرار دارد؛ و هم به

اين و  يت و محدوديت شديد در تامين آب جديد برای  .نيست سازگار کشاورزی بخش در مصرف آب ازاين حجم 

نمودن نهاصالح و بهينمايد ايجاب مي صن ت، م دن، گردشگری و ...(وری باال )نظير افزوده و بهرههای با ارزشبخش

در اين  .ای کشور قرار گيردهای توس هها و برنامهجزو سياستها سااختار مصارف آب به نفع افزايش سهم اين بخش

های سااهم بخش دربارههای نظری در حوزه توساا ه جوامع و برخي آمار موجود رهيافت ه کمک برخيمقاالاه با

بين باال  دارینشان داده شده است که رابطه مستقيم و م ني ،شورهای مختلتاز آب مصارفي ککشااورزی و صان ت 

سازوکار ت . در نهاييافتگي اقتصادی آن کشور وجود داردبودن سهم بخش صن ت در مصارف آب يک کشور و توس ه

 رائه شده است.ا ماناصالح ساختار مصرف آب کشورهای عملي برای و گام

 

 ، توس هسهم کشاورزی، سهم صن ت، آمايش سرزمينساختار مصرف آب،   :هاکليد واژه
 

 و بيان مسئله مقدمه -1

اي رسيده است. ايران با دارا بودن فقط يک سوم ميانگين کنندهوضعيت مديريت منابع آب در کشورمان به مرز نگران

المللي موجود، با داشتن سرانه آب هاي بينشود و بر اساس شاخصمحسوب ميبارش در سطح دنيا، کشوري خشک و کم آب 

عدم وري پايين و . بهره]0[قرار دارد "در آسااتانه بحران"مترمكعب در ساااه هم اکنون در وضااعيت  0011تجديدپذير کمتر از 

نمايد کشورمان، ايجاب مي آب در بخش کشاورزي از يک سو و افت کمّي وکيفي منابع آب زيرزميني و سطحي هنيمصرف به

شااته اي در کشااور داوري اقتصااادي را متناسااب با آمايش ساارزمين و مطيت منطقهاز منابع آب محدودي که داريم بيشااترين بهره

درصد آن به  5/0درصد آب مصرفي کشور به بخش کشاورزي و تنها  01باشايم. ساختار نامتوازن مصرف آب که در آن ددود 

ريطان فته اسات، به عنوان يكي از مصادي  سوممديريت آب در سطح کنن کشور، مورد انتقاد برنامهبخش صانعت اختصااي يا

بوده و اعتقاد بر اين اسات که شارايط اقليمي و منابع آبي ايران با اين دجم از آب مصرفي در بخش کشاورزي سازرار نيست و 

هاي با ز کاهش آب مصاارفي در بخش کشاااورزي به نفع بخشبراي پايدار ماندن اين بخش و همچنين دفظ منابع آب، نارطير ا

هاي تاريخيِ توسعه وري باال هساتيم. هر نند اين نو  سااختار مصارف در کشاورمان معلوه شارايط و زمينهارزش افطوده و بهره
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طايش ختار به نفع افرسد اراده و همت جدي نيط براي اصنح و بهينه نمودن اين سااجتماعي کشور است، اما به نظر مي-اقتصادي

 هاي اجرايي کنن کشور در نند دهه رذشته وجود نداشته است.ها و برنامهسهم صنعت، در سياست

 

 راه حل سياستي -2

ترين رهيافت نظري در دوزه توسعه براي تحليل ، ساعي شاده اسات مناساباسانادي-تحليليدر اينجا با يک بررساي 

ها در قرار ريرد. در تعريف نوسااازي اقتصااادي جوامع عموما  بر تاييران و نوآوريموضااو  مورد بح ، انتخاب و مورد اسااتناد 

هايي که در دوزه نوساااازي اقتصاااادي مطرح اسااات، نظريه شاااود. يكي از نظريهزميناه شااايوه تولياد ياک جاامعاه تااکيد مي

سر  بايد پنج مردله را پشت نيافته براي نيل به رشاد و توساعه اقتصاادي( اسات که بر اسااس آن جوامع توساعهRostowروساتو 

اي که در اين نظريه مورد . نكته]2[بگذارند که عبارتند از: جامعه سنتي، قبل از خيط اقتصادي، خيط اقتصادي، بلوغ و مصرف انبوه

 اي کهونهراست به "جامعه سنتي"توجه بوده و با موضاو  مورد بح  ارتبا  دارد، االب بودن شيوه توليد کشاورزي در مردله 

 شاود، رساتردري و االب بودن بخش کشاورزي درنيافته بيان ميهايي که براي کشاورهاي جهان ساوم و توساعهدر بين ويژري

که از ديدراه روستو مهمترين مردله در رذار از  "خيط اقتصادي"سااختار اقتصاادي آنها مورد تواف  همگان است. اما در مردله 

اي بخش رود در کشورهايي که با اختصهاي صنعتي است. انتظار ميصنعت و فعاليت سنت به مدرنيته است، شيوه توليد االب،

اند و قابل توجهي از آب استحصالي خود به بخش صنعت و خدمان، زمينه و بستر الزم براي توسعه بخش صنعت را فراهم کرده

ش اقتصادي به سمت جامعه مدرن پيشدن سوق داده شده است، مسير نوسازي شايوه توليد کشاور از کشااورزي به سمت صنعتي

نعت شود و بخش صرفته اسات. و بالعك  در کشورهايي که هنوز بخش عمده آب استحصالي در بخش کشاورزي مصرف مي

  . ]3[سهم ننداني در ساختار مصرف آب ندارد، فرآيند توسعه اقتصادي طي نشده است

خش توان سهم نسبي بخش صنعت در مقايسه با بايرها، ميبر اسااس اين مده مفهومي و با اابت در نظر ررفتن ساير مت

 يافتگي اقتصادي آن کشور در نظرکشااورزي در کل آب مصارفي هر کشاور را به عنوان شااخصاي براي سانجش ميطان توسعه

 شدن، اولويت دادن و سياستگذاري در زمينه تامين آب صنعت است.هاي توسعه صنعت و صنعتيررفت زيرا يكي از زيرساخت

هاي کشااورزي و صانعت از آب اساتحصالي در کشورهاي مختلف بررساي آمار بانک جهاني در زمينه ساهم هر کدام از بخش

درصد آن  21درصد از کل آب مصرفي کشورها به بخش کشاورزي، ددود  01طور ميانگين ددود دهد که بهنشان مي ]4[دنيا

درصد به بخش شرب و خانگي اختصاي يافته است. اين در داليست که در کشورمان و در بسياري  01به بخش صنعت و ددود 

ريرد. همچنين شور در بخش کشاورزي مورد مصرف قرار ميدرصد آب مصرفي ک 01نيافته راها  بيش از از کشاورهاي توساعه

داري بين سهم دهد ارتبا  معنيي متفاوتي برخوردارند نشان ميافتگيتوسعه حسط که از کشورهابررساي اين آمار در تعدادي از 

(. 0ره ايافتگي آن کشور وجود دارد شكل شمنسابي دو بخش کشااورزي و صانعت از آب مصارفي يک کشاور و ميطان توسعه

يافته نظير کشااورهاي اروپايي، اياالن متحده امريكا و کانادا، سااهم نساابي بخش شااود در االب کشااورهاي توسااعهمندظه مي

درصاد( است. در عو  سهم بخش صنعت از کل آب  01کشااورزي از کل آب مصارفي پايينتر از ميانگين جهاني آن  ددود 

هاي کشاورزي و صنعت و وضعيت درصاد( اسات. همچنين مقايساه سهم بخش 21مصارفي باالتر از ميانگين جهاني آن  ددود 

دهد که رابطه معكوسي بين ميطان سهم کشاورزي از کل آب مصرفي کشورها و درآمدي کشورهاي مختلف نشان مي-اقتصادي
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ا درآمد باال، سهم يافته و ب(. در االب کشاورهاي توساعه2يافتگي و درآمد آن کشاورها وجود دارد شاكل شاماره ميطان توساعه

درآمد سهم بخش درصد است. برعك ، در کشورهاي کم 41درصاد و ساهم صنعت عموما  بيشتر از  51بخش کشااورزي زير 

بندي، کشور ايران جطو رروه با درآمد پايين قرار درصد است. در اين تقسيم 01و  2طور متوسط صنعت و کشاورزي به ترتيب به

 ريرد.مي

و  شدن بخش صنعته بر نظريه روساتو وارد اسات، اما اين موضاو  ايرقابل انكار اسات که االببا وجود نقدهايي ک

شورهاي ويژه کباالي اين بخشاها، توسعه اقتصادي کشورها  به افطودهوري و ارزشخدمان در اقتصااد يک کشاور به دليل بهره

تواند د اشتااه به عنوان يک پيامد اقتصادي مثبت مينسابي بخش صنعت در ايجاآب( را به همراه دارد. از ساوي ديگر مطيتکم

ها بر روي ميطان آب تحويلي به بخش صنعت و ميطان اشتااه در اين بخش شااخص ديگري در اين خصاوي باشاد زيرا بررسي

بخش ولي در  ]5[نفر شده 41طور متوساط هر يک ليتر در اانيه آب تحويلي به اين بخش موجب اشتااه ددود دهد بهنشاان مي

 (.0302وطن، شود به نقل از دبکشاورزي موجب اشتااه يک نفر هم نمي

 
 هاي کشاورزي و صنعت از کل آب مصرفي در تعدادي از کشورهاسهم بخش -1شكل 
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درآمدي آنها-هاي کشاورزي و صنعت از آب مصرفي کشورها با وضعيت اقتصاديرابطه سهم بخش -2شكل   

 
بين باال بودن  داريتوان نتيجه ررفت که رابطه مستقيم و معنيآمده و آمار تحليل شده، مي هاي بعملبا توجه به بررسي

يافتگي اقتصادي آن کشور وجود دارد. ساختار و زمينه تاريخي داکم بر سهم بخش صنعت در مصارف آب يک کشور و توسعه

هاي توسعه آب و خاک ها و ساياستدر برنامهدهي به اقتصااد االب کشااورزي توساعه و اقتصااد کشاورمان و همچنين اولويت

ر هايي نظير خودکفايي ايدئولوژيطه و تشديد شد، منجر به اين شدکه بيشتويژه در بعد از انقنب که با شعارها و سياستکشاور به

آب اساتحصاالي از منابع آب ساطحي و زيرزميني کشاور به مصاارف کشاورزي اختصاي يابد و در مقابل، سهم بخش صنعت 

درصااد(. از سااوي ديگر با توجه به اينكه منابع آب کشااور روبه کاهش بوده و با محدوديت  0.5خيلي پايين باشااد  در ددود 

 شاديدي مواجه است نارطير بايد بخشي از آب مصرفي در بخش کشاورزي به نفع تامين آب بخش صنعت، کاهش داده شود و

ي مناط  هاي نسبنح شاود که اوال  مبتني بر آمايش سرزمين و مطيتاي اصارونهبه عبارن ديگر سااختار مصارف آب کشاور به

و بهينه  افطوده باال افطايش يابد. به اين ترتيب توزيع منطقيهاي با ارزشمختلف کشور باشد اانيا  سهم بخش صنعت و ساير بخش

ها، و اتخاذ آمايش سرزمين استانهاي مصرف و مبتني بر منابع آب بين مصاارف مختلف بر اساس مطيت نسبي هر کدام از بخش

يادي تواند تأاير زافطوده باال از جمله صنعت، معدن، رردشگري و ...( ميهاي با ارزشساياسات صحيح در باال بردن سهم بخش

اجتماعي کشااور داشااته باشااد. از آنجا که تحق  و عملياتي نمودن اين سااياساات مسااتلطم هماهنگي -اقتصااادي در فرآيند توسااعه

باشاد، الزم است کليه مرادل و لوازم قانوني و اجرايي هاي قانوني، سااختاري و فرابخشاي ميي مختلف و نيازمند دمايتنهادها

هاي مورد نياز براي تحق  اين سياست به عنوان يک سند تدوين رردد. هرنند ها و پروژهمورد نياز در اين زمينه شناسايي، و طرح

هيئت وزيران، اصنح  0332راهبردهاي توسعه بلندمدن منابع آب مصوب ساه  3تي نظير بند در رذشته در برخي از اسناد باالدس

 02سااختار مصارف آب کشاور مورد توجه و تاکيد قرار ررفته اسات کاهش ساهم بخش کشاورزي از مصارف آب کشور از 
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آن و نيط انسجام سازماني براي تحق   هاي قانوني و اجراييدرصد(، اما در مورد نحوه عملياتي نمودن آن و ضمانت 30درصد به 

 آن، اقدامان مشخصي صورن نگرفته است.

هاي جديد وزارن نيرو قرار ررفته است، با توجه به موارد فوق و نظر به اينكه موضاو  مديريت مصرف آب در برنامه

 رردد.پيشنهاد مي« کشور آب مصرف ساختار نمودنبهينه و طرح اصنح»

 

 اجرايي طرحسازوکار عملي و  -3

 مرادل اجرايي مورد نياز براي طرح پيشنهادي به شرح زير است.

وراي ها تدوين و در شهاي آمايشي هر استان و توسط استانداريهر استان بر اساس برنامه« ساند ساختار بهينه مصرف آب» -0

 شود.عالي آب مصوب و به مورد اجرا رذاشته مي

ر به کاهش سهم بخش کشاورزي در بسياري از استانها شود و لذا مورد انتقاد وزارن تواند منجبا توجه به اينكه اين ساند مي -2

اي متشكل از نمايندران سه وزارتخانه نيرو، جهاد جهاد کشااورزي قرار خواهد ررفت، لذا شاوراي عالي آب بايستي کميته

جمهوري، استانداري ژيک رياستهاي استراتکشااورزي و صانعت، معدن و تجارن، ساازمان برنامه و بودجه، مرکط بررسي

 مربوطه و يک صادبنظر مستقل در دوزه توسعه، را مسئوه بررسي تخصصي موضو  و تصويب سند نمايد. 

هاي مورد نياز براي تضمين و اجراي اين سند تدوين و در مراجع الذکر، قوانين و مصوبان و سياستهمطمان با تهيه سند فوق -3

 رردد. در اين مصوبان، مواردي مشابه بندهاي زير بايد مورد توجه قرار ريرد:وزيران( تصويب ميذيربط  ترجيحا  در هيئت 

  باشد،  «کاهش اختنف سهم بخش کشاورزي و بخش صنعت از مصارف آب استانها»تعيين شاخص عملكردي که معرف

با شااااخص عملكرد توليد  و ابنغ آن باه دو وزارتخااناه جهاد کشااااورزي و صااانعت، معدن و تجارن و جايگطيني آن

عملكرد وزارن جهاد کشاورزي  به عبارن ديگر مبنا در ارزيابي عملكرد وزارن جهادکشاورزي، ارزيابي کشاورزي در 

بايد ميطان کاهش تفاضال ساهم بخش کشااورزي و ساهم بخش صانعت از آب مصرفي استانها باشد نه افطايش توليدان 

 کشاورزي(

 بيني و هدفگذاري درباره جبران کاهش ادتمالي توليدان کشااااورزي اساااتانها، از پيش الطام وزارن جهاد کشااااورزي به

 طري  آب مجازي و کشت فراسرزميني.

 رردد.ي ميبيناعتبار مورد نياز براي عملياتي نمودن سند ساختار مصرف آب هر استان توسط سازمان برنامه و بودجه پيش -4

 ود:اين سند داوي اجطام و محتويان زير خواهد ب -5

 هاي مختلف فعاليت  شرب، کشاورزي، صنعت و معدن، خدمان، رردشگري تعيين سهم منطقي و بهينه هر يک از بخش

-هاي نسبي و اقتصادي استان در انطباق با شرايط اقليمي، اقتصادي و اجتماعيو ...( بر اسااس ساند آمايش استان و مطيت

 فرهنگي استان 

 ختلف از کل آب مصرفي استان بر اساس نتايج بند فوقهاي متعيين سهم منطقي و بهينه بخش 



 

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 

 1396اسفند  10يرو، وزارت ن
 

  برنامه عملياتي اجراي ساند جهت اصانح تدريجي سااختار مصارف آب اساتان از وضاع موجود به وضع مطلوب و بهينه

هاي اجرايي و نهادهاي هاي مورد نياز براي اجراي ساند، واايف هر کدام از دستگاهشاده در بند فوق  شاامل پروژهتعيين

 بندي انجام کار، اعتبار مورد نياز و ...(دخل، زمانذيم

  اصنح سندها و مجوزهاي تخصيص آب ابناي وزارن نيرو از منابع آب هر استان منطب  بر سند ساختار مصرف آب آن

 استان، توسط وزان نيرو

  ن شااال از دساات رفت بخشااي به اقتصاااد اسااتانها و مناطقي که به دليل کاهش تامين آب بخش کشاااورزي بابرنامه تنو

 شوند و ايجاد اشتااه جايگطين در آنها ضرورن دارد.کشاورزي مواجه مي

  برنامه مبادله توليدان کشااورزي بين استانهاي همجوار  در مواردي که در اار اصنح ساختار مصرف آب و کاهش سهم

 شود(.ز خود مواجه ميآب کشاورزي در يک استان، آن استان با کاهش محصوالن اساسي کشاورزي مورد نيا
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