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موريت هیدرولیکی و ارتباط آن با توسعه منابع آب مأ

 ايران
 

مهدی فصیحی  و *0تکلدانیابراهیم امیری، 5سحر بختیاری

  5هرندی

 
 چکیده

بیش از نیم قرن است که توسعه منابع آب با هدف دستیابی به رفاه اجتماعی 
این  دستهای آبیاری و زهکشی پایینسدها و شبکهشود. در ایران دنبال می

ترین نمادهای این تفکر و رویکرد به توسعه بوده و هستند. ها مهمسازه
هیدرولیکی، رویکردی به توسعه است که ایجاد موریت ای مأسیاست توسعه

ت کند. این سیاسها را پیشنهاد میهای هیدرولیکی توسط دولتزیرساخت
ها به هر قطره آب که از خشکی منابع آب برخاسته از باوری است که توسعه

های در ایران، توسعه سازه داند.رفت آب میشود را هدردریا سرازیر می
وسط دیکته و ت ،های پنج ساله توسعهق قوانین و برنامههیدرولیکی از طری

شود. در این پژوهش با انجام یک مطالعه تطبیقی، روند دولت انجام می
وریت مبه توسعه منابع آب در ایران با مأتاریخی توسعه منابع آب و رویکرد 

نای توسعه منابع آب ایران بر مبهیدرولیکی مقایسه و نتیجه گرفته شد که 
های در این پژوهش، شبکهگذاری شده است. یت هیدرولیکی پایهمورمأ

آبیاری به عنوان یکی از نمادهای توسعه منابع آب مورد توجه قرار گرفته شده 
 است. 
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Abstract 
For over half a century, Iran’s modes of development has been 

based on several five-year Development Plans. The water 

resources development plans have been the center or one of the 

main drivers of the development plans aiming to achieve the 
Iranian society at a higher level of welfare. Dams and irrigation 

and drainage networks are the legendary elements of the 

development plans, which are based on a way of thinking and 
approach to development that is being inspired by the idea of 

Hydraulic Mission. An ethos that believes every single drop of 

water flows to the sea is wasted. This paper elaborates on a 

comparative study of the historical trends of the water 
resources development. By using the comparative study, it is 

concluded that Iran's water resources development mode is 

unique, and basically is based on the Hydraulic Mission. 

Irrigation networks are considered as the case study of the 
water resources development mode. 
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 مقدمه  -5

برداری از منابع آب در ایران در گذشته، بر پایه قواعد عرفی و بهره
 آداب مرور به ؛گرفتهای جامعه محلی صورت میمبتنی بر ارزش

 برای یعیطب منبع یک از آببه  یدگاهد ییرتغ بااز منابع آب  برداریبهره
 یعیطب عیمنببه  «عدالت» یبرقرار محوریت اب «اهرف»بشر به  دستیابی

 با اهقنات سنتی و انهارو  دگرگون شد «و ثروت قدرت» یدتول یبرا
 Agah) شدند جایگزین آبیاری هایشبکه و سدها عمیق، هایچاه

and Hassani-Saadi, 2015; Balali et al., 2009; Harandi et 

al., 2015; Lambton, 1953, 1978; Nabavi, 2017; Nia et 

al., 2019; Pazwash, 1983) .حاصل عمدتاً آب به نگاه ییرتغ این 
ه ک نوین هایفناوریاز  یبرداربر بهره یمبتن یسممدرن دیدگاه ورود

 یشافزا اییندهاز منابع آب را بطور فزا یبردارسرعت و حجم بهره
بع آب توسعه که بر منا رویکردو عمال به ظهور یک داد  رخ داد،یم

ابع از من یبرداردر بهره یکردرو این اینکه. ابتنا شده است، منجر شد
 در چگونه و داشته هاییمشخصه و روند چه( محور آب توسعهآب )
 شورک یوانید نظامپنج ساله توسعه و  یهاو برنامه نیقوان هایبرنامه

و  یدرولیکیه هایسازهتوسعه  هاییسیاستاتخاذ چه  وشده  ینهنهاد
 ینا موضوع ه است،داشت یرا در پ یاریآب هایشبکهطور خاص  به

 مقاله است. 
 

ت موریمأ»ها به بررسی تفکر به این پرسشپاسخ این پژوهش در 
منابع آب  به عنوان یک رویکرد در توسعهدر ایران « 1هیدرولیکی

پردازد. به عنوان شاهد، به شروع به کار اصل چهار ترومن در ایران می
ای ههای تغییر )مدرنیزاسیون( نظامدد تا نشان دهد زمینهگربر می

های اقتصادی و فناورانه برداری، چگونه فراهم شد و چگونه با اهرمبهره
همچنان در کشور ادامه یافت. این پژوهش، ضمن بررسی تطبیقی 

، به روند توسعه منابع آب ایران 5ساالریدیوان های نظام آبویژگی
های آبیاری را به عنوان نماد پردازد و شبکهیهای گذشته مطی دهه

 دهد.توسعه منابع آب مورد توجه قرار می
 

 برداری آبدگرگونی نظام بهره -0

توسعه »های بسیاری برای پاسخ به پرسش طی سالیان متمادی، تالش
صورت گرفته، هرچند تالش برای یافتن پاسخ این پرسش « چیست؟

 ستگی مسائل مرتبط به توسعه نکاسته او ارائه تعریف توسعه از پیچید
(Rist, 2019.) 0ای از رشدبه عنوان استعاره 0در غالب تعاریف، توسعه 
(Nisbet, 1969) دهـه اهداف از پیش تعیین شــو دستیابی ب 
(Hettne, 2013)گیری اندیشه های شکل، شناخته شده است. ریشه

عصر روشنگری  گردد. اندیشمندانباز می 2توسعه به عصر روشنگری
ها را ترغیب کنند تا با تکیه بر خواست و اراده کوشیدند انسانمی

 های علمی به کشف قوانین طبیعت بپردازندآزادشان و با انجام تجربه
(Blatter et al., 2001.)  در این فرایند، رشد و ترقی از مفهومی که

 و برخاسته از فضل و مشیت الهی بود، به مفهومی حاصل از خواست

پیدایش این  .(Hettne, 2013) شعور انسان تغییر ماهیت داد

های علمی و تکنولوژیکی را به دنبال داشت که بینی، پیشرفتجهان
 برداری از منابع طبیعی فراهم کرد. درزمینه را برای تغییر در شیوه بهره

ریزی شده در برداری از آب به شیوه برنامههای بهرهنخستین سال
در مقاله خود تحت عنوان ( Beaumont, 1974) مونتایران، بیا

از  برداری، توسعه منابع آب را به معنی بهره«توسعه منابع آب ایران»
منابع آب سطحی و زیرزمینی شامل استخراج و انتقال آب برای مقاصد 

 آبیاری و تامین نیاز آب شهری و صنعتی تشریح کرد.
 

عدم هماهنگی توزیع مکانی  توسعه منابع آب در ایران همواره به علت
های قابل کشت و میزان باالی تبخیر و تعرق با ها با زمینبارندگی

پاسخ به این مسائل  (Beaumont, 1974) رو بوده استمسائلی روبه
ایرانیان را به سمت فناوری سازگار با شرایط اقلیمی کشور نظیر فناوری 

 ادبود، سوق د قنات که پاسخ سنتی به مسئله تامین آب و آبیاری
(Beaumont, 1971; Pazwash, 1983; Wulff, 1968.)  این

فناوری بیش از سه هزار سال پیش توسط ساکنین مناطق خشک و 
کوهستانی شرق ایران برای هدایت آب حاصل از ذوب برف از طریق 

 ,Foltzبه نقل از  Lambton, 1978) های زیرزمینی احداث شدکانال

ان، مفهومی به مراتب بیشتر از روشی برای ها در ایر. قنات(2002
استفاده از آب زیرزمینی را دارند. آنها یک سیستم منحصر به فرد 
استفاده از دانش بومی برای مدیریت پایدار زمین، آب و تنوع کشاورزی 

 ند.گذاراز طریق همکاری در میان جوامع کشاورزی پایدار به نمایش می
میراب به عنوان فردی  گرفت،می قنات توسط میراب صورت تقسیم آب

گان آب کنندقابل اطمینان و احترام وظیفه پاسخگویی به تمام مصرف
میراب به عنوان فردی  .(Jomehpour, 2009) را برعهده داشته است

شده کنندگان از آب انتخاب میبراساس نظر جمعی استفاده طرفبی
بی را هم بر که عالوه بر تسهیم آب، وظیفه حل و فصل منازعات آ

با ورود فناوری مدرن به  .(Harandi et al., 2015) عهده داشته است
زیرزمینی از حفر چاه و پمپ استفاده شد و به ایران برای استحصال آب

های کمتر این روش نسبت به احداث و تعمیر و نگهداری علت هزینه
ی هایگرایی، گزارهتر دیده شد. از طرفی با علمها اقتصادیقنات

رود و کنترلی بر آبده قنات وجود ندارد همچون آب قنات هدر می
(Cressey, 1958) نوپای مدیریت منابع ایران شد  وارد ادبیات سیستم

های بهینه استفاده از آب رای یافتن روشــا جستجو بــو ب
(Beaumont, 1971) ،«به عنوان رویکردی به توسعه « فرهنگ قنات

 اشت.منابع آب روبه نابودی گذ
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وجود قنات در بسیاری از نقاط برای تامین آب ضروری بوده اما در 
مقایسه با توسعه آب سطحی نقش ثانویه را از نظر استحصال آب 

های های سطحی اغلب توسط بندبرعهده داشته است. کنترل آب
ها شد و این سازهانحرافی گلی، سنگی و یا پوشش گیاهی انجام می

 نابراین قنات منبع امن و مطمئنرفتند؛ بین میها از باغلب در سیالب
رداری از منابع آب ــب. عمده بهره(Beaumont, 1971) مین آب بودتأ

رای مقاصد آبیاری انجام صورت ــها و بها و چشمهسطحی از رودخانه
 وسطــا تـههـانــرداری از آب رودخــبوسعه بهرهــگرفته است. تمی

 ا استفاده ازـرداری از آب چشمه بــبو بهرهای گسترده از انهار شبکه
ها رفته است. تسهیم آب رودخانهـگفن ایسیل )استخر( صورت می

ار ه ابتکــن بـریــایه نظام سنتی دیــر پــوسط میرابان و بــت
ده ــشومار شیخ بهایی انجام میـارهایی نظیر تـا تومــکشاورزان ی

 ,.Azkia and Rostamalizadeh, 2015; Harandi et al) است

ای از اصول تنیدهها هر سال و با وجود نظام درهم. انهار و استخر(2015
 شدندو قواعد سنتی و بر مبنای مشارکت افراد بازسازی یا نوسازی می

(Farhadi, 1995)برداری از منابع آب . که با اصالحات ارضی، بهره
 تنابودی گذاشهای سنتی، همچون فرهنگ قنات روبه سطحی با شیوه

(Balali et al., 2009; Farhadi, 1995).  
 

سازی بر اساس دیدگاهی توسعه منابع آب در ایران پیش از دوره مدرن
ه های عملی توسعه تمام جنبهــگرفته که در آن بنگر صورت میکل

ن . پس از دورا(Harandi et al., 2015) شده استوجه میــت
ه ــوریت هیدرولیکی بــمازی، مأسپیشامــدرن، در عصر مــدرن

 دــه جهان معرفی شــی منابع آب بوسعهــعنوان رویکردی در ت

(Molle et al., 2009). ها این دوره با جایگزینی بخشی از قنات

 نظام مشارکتی)گزینی بنه یهای عمیق و سدهای بزرگ، جابا چاه

نی بیسیستم خرده مالکی و ظهور جهان جمعی( باسنتی کشت 

 تکانیکی همراه با پیامدهای اخالقی آن قابل تشخیص اسم
(Balali et al., 2009).  

 

 چهارچوب نظری مأموريت هیدرولیکی -5

 ی مدرنیسم، شیوه نگرش بشر به هستی را دگرگون کردظهور اندیشه
(Blatter et al., 2001)ی شناخت ساز ایده. این تغییر دیدگاه زمینه

های علمی برای تسلط بر طبیعت و رام بهقوانین طبیعت از طریق تجر
 اولدر نیمه شد. ( Molle, 2009; Molle et al., 2009)کردن آن 

)مصادف با نیمه اول قرن نوزدهم میالدی( قرن دوازدهم شمسی 
ریزی به عنوان یک واحد برای مدیریت و برنامه« حوضه»مفهوم 

ه ب، حوضمتداول مدیریت آ هایگسترش پیدا کرد. پس از آن رویکرد
رودخانه را به عنوان واحدی در نظر گرفتند که در آن با استفاده از 

فناوری تقاضاهای اجتماعی را مرتفع سازند. از سوی دیگر، 
های متعدد در علوم هیدرولیک و سازی تقاضا و پیشرفتصنعتی

 ,Molle) رای کنترل منابع آب فراهم کردــهیدرولوژی زمینه را ب

انگلستان، فرانسه و هلند در  ن دوراندر ای .(2009 ,2007
 ,Ertsen, 2006) های آبیاریمستعمراتشان شروع به گسترش طرح

2009, 2016; Molle et al., 2012) موریتی برای به عنوان مأ
افزایش تولید مواد غذایی،  ،(Wester et al., 2009) 5یسازمتمدن
 صنعت و تولید مواد خام برای (Ertsen, 2006) اقتصادی توسعه

(Balali et al., 2009; Molle et al., 2012) قرن  خرکردند. در اوا
ری ساالدیوانمصادف با اواخر قرن بیستم میالدی  سیزدهم شمسی

هایی نظیر محافظت از موریتدر نقاط مختلف جهان برای مأآب 
ته موریت تولید الکتریسو آبیاری شکل گرفت و خیلی زود مأ سیالب

ساالری ن اضافه شد و با وجود نظام دیوانهم به دستور کار آ
گذاری دولتی در توسعه منابع آب، آغاز شد. نظام دیوانی که این سرمایه

حتی یک قطره آب نباید به »عبارت را به عنوان شعار خود پذیرفت 
موریت مأ» گونهو این« دریا برسد بدون اینکه به نفع بشریت کار کند

 هایی استعماری و با ظهور پیشرفتهابا الهام از طرح« هیدرولیکی
ب مندی کامل انسان از منابع آعلمی و ایده تسلط بر طبیعت برای بهره

  .(Molle, 2016; Molle et al., 2009) متولد شدو ایجاد ثروت 

 
گونه تعریف این (Wester, 2009)موریت هیدرولیکی توسط وستر مأ

ر ریزد دبه دریا میباور قوی به اینکه هر قطره آبی که »شده است: 
های هیدرولیکی الزم را ها باید زیرساختشود و دولتواقع تلف می

دست آوردن هر چه بیشتر آب برای مصارف انسانی فراهم هبرای ب
 ,Allan) شده آندار ساالری آب عهدهنظام دیوانمأموریتی که کنند. 

 (Scott, 1998) 7ممدرنیسهای فراو بر مبنای دیدگاه (2002
 «گذاری شده است.ایهپ

 
که بیشتر -« 8ساالرجامعه آب»عبارت  (Wittfogel, 1959) لتفوگیو

جامعه »را جایگزین  -کید دارد تا جغرافیاهای انسانی تأبر کنش
گوید: ساالر میهای جامعه آبکند و در رابطه با ویژگیمی« 9شرقی

 هرجستساالر به معنایی که من در نظر دارم، بر نقش باصطالح آب»
کید دارد و توجه ما را به خصلت مدیریت کشاورزی و حکومت تأ

این شیوه در «. کندها جلب میساالری کشاورزی این تمدندیوان
 های قدیم دیدهمتمرکزسازی و شکل دادن به حاکمیت فقط در تمدن

ساالر مدرن در از ایجاد جامعه آب (Worster, 1982) شود. ورسترنمی

بر  (Molle et al., 2009) موله و همکاران دهد وکالیفرنیا خبر می

اند نقش تواین باور هستند که توسعه منابع آب توسط نظام دولتی می
 ی هاگیری دولت و متمرکز کردن قدرت، چه در گذشتهمهمی در شکل
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 دور و چه در گذشته نزدیک ایفا کند. 

 
ف با مصادسازی از اواسط قرن سیزدهم شمسی در اسپانیا فرایند مدرن

به عنوان  موریت هیدرولیکیمأآغاز شد و اواسط قرن نوزدهم میالدی 
بحران اقتصاد ملی و  یک راهبرد و برنامه اقدام یکپارچه برای حل

دیدگاه غالب  .های اجتماعی و توسعه ملی در نظر گرفته شدنارضایتی
 های آن به دریادر آن زمان این بود که اسپانیا تا زمانی که رودخانه

سرازیر شود، ثروتمند نخواهد شد و اسپانیا به علت توزیع نامتعادل 
برد. بنابراین برای رنج می« عدالتی طبیعتبی»هیدرولوژیکی از 

زی منابع ریبازگرداندن تعادل هیدرولیکی ملی نیازمند مدیریت و برنامه
آب از مقیاس حوضه رودخانه تا مقیاس ملی و یک سیستم هیدرولیک 

های کشور داشته ک دولت ملی که قدرت مطلق را بر آبمتمرکز و ی
یس سهای اداره حوضه به تدریج تأازمانباشد، است. در همین راستا، س

و  برداری از طبیعتسازان اسپانیا خواستار بهرهشدند. احیاگران و مدرن
خیزی خاک از طریق ایجاد یک شبکه ملی از سدها و افزایش حاصل

 .(Swyngedouw, 1999, 2007) دهای آبیاری بودنکانال
 

 1011رویکرد توسعه منابع آب ماموریت هیدرولیکی در امریکا در دهه 
اندازی سازمان عمران دره با راهمیالدی  1901مصادف با دهه شمسی 

عه به کار گرفته شد. توسپس از بحران اقتصادی توسط روزولت  11تنسی
ه که به دنبال مهار برنامه توسعه چندمنظور بارودخانه تنسی حوضه 

انرژی از طریق ساخت سدها و تحت کنترل در آوردن جریان رودخانه، 
. های کشاورزی و آبیاری بود، صورت گرفتتولید الکتریسیته و برنامه

 ایسازی منطقهتر مدرنای که هدف آن حمایت از برنامه بزرگبرنامه
ها ین پروژههای فناوری ممکن شد. او انجام آن از طریق پیشرفت بود

ن های بعد به عنوایافتگی شدند و در سالو توسعه یتهنمادی از مدرن
موفق از توسعه در دیگر نقاط جهان به کارگرفته شده و یا  الگویک 

 برای جلوگیری از گسترش کمونیسم به دیگر نقاط جهان صادر شد
(Ekbladh, 2002; Molle et al., 2009). 
 

های لیکی در ایران با شروع به کار فعالیتی تقبل ماموریت هیدروزمینه
جمهور آمریکا، رئیس 1057د. در سال ــاصل چهار ترومن فراهم ش

رای ــهری ترومن در سخنرانی تحلیف خود به چهار دستورالعمل ب
کند. در اصل چهارم از در جهان اشاره می« آزادی»و « صلح»ایجاد 

یک برنامه »رای ـه اجــب ود را ملزمــها، آمریکا خن دستورالعملــای
های علمی و ای پیشرفتــرای استفاده از مزایــد جسورانه بـدیـج

 دانست «وسعه نیافتهــد در مناطق تــه منظور بهبود و رشــصنعتی ب
(Truman, 1949) در دوران جنگ سرد، بعد از جنگ جهانی دوم .

دمش رایران به خاطر موقعیت جغرافیایی، منابع و شرایط اقتصادی م
ی ثیر بر امنیت و صلح جهانجهان از حیث تأترین مناطق یکی از حساس

بود و به همین علت امریکا ایران را کشوری مناسب برای همکاری در 
زمینه فناوری برای استفاده آن کشور از مزایای پیشرفت فناوری دنیای 

 1921شمسی مصادف با  1059شمارد. در این راستا در سال مدرن می
به  و (Harris, 1953) قراردادی بین دو کشور منعقد شدی میالد

موجب آن متخصصین دانشگاه یوتا در بخش کشاورزی و فناوری 
مدرن وارد ایران شدند تا با تکرار تجربه دره تنسی زندگی جامعه 

های برنامه کمک .(Embry, 2003) روستایی ایران را بهبود بخشند
دهای آن با دانشگاه ایالتی یوتا از خارجی دولت ایاالت متحده و قراردا

های سازی روش، به ویژه در تالش برای مدرن1005تا  1058سال 
 21ی تا دهه ، اما عمالً(Embry, 2003)کشاورزی در ایران بود 

 به طول انجامید مصادف با دهه هفتاد قرن بیستم میالدی شمسی
(Shively, 2018)برای سد بزرگ  15شمسی  21ی . تا اواخر دهه

 تامین آب آبیاری، ذخیره آب برای شهرها و تولید برق ساخته شد
(Afshar, 1985) . 

 

 ساختار حکمرانی آب  -0

های اقتصادی، علمی و های خارجی امریکا زمینهبا وجود برنامه کمک
وریت مرداری از آب و به انجام رساندن مأبفناوری برای تغییر نظام بهره

 ,Afshar, 1985; Embry, 2003; Harris)هیدرولیکی فراهم شد 

1953; Truman, 1949) ساختار حکمرانی بــرای انجام ه تدریج ــو ب
 گرفت ود شکلــده بـه دولت متقبل شــموریتی کایــن مأ

(Harandi et al., 2015)ها بستر را برای جامعه عمل . این ساختار
ها کردن زمینه کنند و با فراهمهای توسعه فراهم میپوشاندن به ایده

بینی های نو برای توسعه در چهارچوب جهانمختلف بر خلق روش
  (.1)شکل  (Matutinović, 2007)گذارند توسعه اثر می

 

 ساختار نهادی -0-5

سازی های اصل چهار ترومن نقطه عطف در مدرناگرچه شروع فعالیت
ن و کرداما فرایند مدرنیزه ،برداری منابع آب بودهای بهرهشیوه
ادف مص سازی ایران پیش از این و از اوایل قرن سیزدهم شمسیغربی

. طی این (Lambton, 1957) آغاز شدبا اوایل قرن بیستم میالدی 
های فرایند دانش و فناوری نوین وارد ایران شد. علم تجربی، روش

تدریج بنابراین، به دانست.برداری از منابع را ناکارآمد میپیشین بهره
های بهینه استفاده از منابع آغاز شد. سرآغاز برای یافتن روشجستجو 

 توان در شورای عالیتغییر رویکرد در توسعه منابع آب در ایران را می
ایجاد »برای  1015اقتصاد جستجو کرد. شورای عالی اقتصاد در سال 

های اقتصادی و مطالعه و اظهار نظر در دستگاهی جهت طرح نقشه
سیس شد.به ریاست ابوالحسن ابتهاج تأ« شورامور اقتصاد ک
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Fig. 1- Water Resources Development derived from Matutinović (2007) 

 (Matutinović, 2007) توسعه منابع آب بر گرفته از -1شکل 

 

علت و مغشوش بودن وضع اقتصادی را نداشتن برنامه »ابتهاج 
 دانست. به همینمی« اقتصادی و نبود مرکزیت در کارهای اقتصادی

علت، دولت ایران در صدد تهیه یک برنامه برای اصالحات و توسعه 
الملل موریسن نودسن بست. شد. دولت وقت قراردادی با شرکت بین

ود منابع و تسهیالت موج»طی این قرار داد شرکت امریکایی متعهد شد 
اتخاذ  هایی که منتهی بهدر ایران را مورد مطالعه قرار دهد و توصیه

. «تصمیم عملی و منظمی در اصالحات و توسعه آن کشور بشود، بنماید
ای دولت مایل است نقشه»در رئوس موارد قرارداد بیان شده است که 

عملی برای توسعه و عمران تهیه کند. با این منظور طرح فعلی تولید 
ه کهای عمرانی را بهتر ساخته و سطح زندگانی افراد را باال برد...پروژه
 در گزارش این«. دامنه آن تا مدت مدیدی در آینده کشور کشیده شود

است  ایملت زراعت پیشه چون ملت ایران فعالً»شود: شرکت بیان می
در آینده نزدیک مساعی عمده خود را در ازدیاد حسن اداره  باید اقالً

طور باید برای ازدیاد محصوالت زراعی مصروف سازد. همین
یاری های آبهای صحیح به عمل آید...نقشهشویقمحصوالت صنعتی ت

ایاالت متحده امریکا بیش از چندین بار هزینه عملی ساختن آن 
سمت نماید )که قهاست بطور غیر مستقیم تولید ثروت ملی مینقشه

ی افزایش توسعه اراض باشد(...عمده آن ثروتی است که قابل مالیات می
یران که ممکن است از آنها موضوع بسیار ضروری است. منابع آب ا

ی قسمت بزرگی از اراض دست نخورده است... استفاده نمود، هنوز تقریباً
شود مشروب بوسیله آبی که از قنوات تحصیل می ایران فعالً

میزان آب قنوات  پرخرج است... گردد...نگهداری این قنوات غالباًمی
ن و از ب تلف شدموج شود و طبعاًتناسب بارندگی کم و زیاد میهنیز ب

باشند زیرا در تمام فصول سال بدون توجه به آب میان رفتن آب می

توان تبدیل به چاه می جریان دارند. بسیاری از این قنوات را احتماالً
 نمود که هر وقت الزم باشد بوسیله پمپ از آنها آب استخراج شود...

ه ود را بشمحتمل است که بتوان اراضی را که فعال در آن زراعت نمی
ای باید وسیله چاه مشروب ساخت. قبل از اجرای یک چنین پروژه

مطالعات دقیق نسبت به آب که روی زمین مورد احتیاج است به عمل 
ر از ها زیادتهای بسیار سختی وضع شود که از این چاهنامهآید و آئین

زیرزمینی ناحیه حد لزوم آب نکشند و چنانچه همین عمل میزان آب
ای به این ترتیب پس از تشکیل شور«. نیای جنوبی را کم کردکالیفر

 برداری از منابع آب بهعالی اقتصاد تفکر تغییر نظام سنتی بهره
های مدرن و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه جامعه روستایی به شیوه

ریزی ایران شد. وسیله توسعه منابع آب وارد نظام مدیریت و برنامه
وسعه اقتصادی و ایجاد رفاه بر مبنای توسعه توسعه آب محور یعنی ت

س و پ« های عمران و آبادانیبرنامه»ناپذیر منابع آب به بخش جدایی
 بدل شد.« اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیتوسعه برنامه »از آن 

 
به  شمسی 1052فروردین ماه سال های ابوالحسن ابتهاج در با پیگیری

تهیه نقشه اصالحی و عمرانی نامه هیأت وزیران، هیأت موجب تصویب
کشور تشکیل شد و سپس در مرداد ماه همان سال برای رسیدگی به 

« هیأت عالی برنامه»ها، های ارائه شده از سوی وزارتخانهبرنامه
الیحه قانون  شمسی 1057تشکیل شد. هیأت عالی برنامه در سال 

همین را به مجلس ارائه کرد. در مهر ماه هفت ساله برنامه عمرانی 
تهیه برنامه تفضیلی هفت »سال اداره کل برنامه توسط دولت برای 

ساله برای تقدیم به دولت و تهیه مقدمات اجرای برنامه پس از تصویب 
د و نامیده ش« سازمان موقت برنامه»تشکیل شد. این اداره « قانون آن
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 1057 بهمن  55در نهایت طبق قانون برنامه عمرانی ایران مصوب 
قانون »با تصویب پس از آن  .زمان برنامه به وجود آمد، ساشمسی

تهیه و تنظیم بودجه کل کشور، و  ،1021در اسفند « برنامه و بودجه
ال ها به سازمان برنامه انتقی توسعه نظارت بر اجرای برنامهتهیه برنامه

تغییر نام داد و در « سازمان برنامه و بودجه»داده شد. این سازمان به 
ه و را تهی« برنامه عمران و آبادنی»د قبل از انقالب پنج طی حیات خو

با  1079در سال « سازمان برنامه و بودجه»تنظیم کرد. بعد از انقالب 
سازمان مدیریت و »و  ادغام« امور اداری و استخدامی کشور»سازمان 

معاونت »با  1085در سال . این سازمان تشکیل شد« ریزی کشوربرنامه
های اقتصادی و علمی معاون اول رئیس بر سیاست نظارت و هماهنگی

« معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهور»و « جمهور
 «ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورمعاونت برنامه»ادغام شدند و 

کیل را تش« معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور»و 
 مجدداً 1092زی کشور در مرداد سال ریسازمان مدیریت و برنامه .دادند

« امور اداری و استخدامی کشور»و « سازمان برنامه و بودجه»به دو 
 .تجزیه شد

 
های بعد از انقالب با عناوین مختلفی سازمان برنامه و بودجه در سال
با سال شمسی  1095تا  1058های که به خود گرفت طی سال

اقتصادی، توسعه برنامه »های اجرایی، شش همکاری دیگر سازمان
سعه های پنج ساله توبرنامهرا تهیه و تنظیم کرد. « اجتماعی و فرهنگی

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران پس از تصویب 
ریزی مجلس شورای اسالمی و تأیید شورای نگهبان وارد مرحله برنامه

توسط  هاشود. نقش و مسئولیت هریک از دستگاهبرای اجرا می
های اجرایی کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه

های اجرایی بر اساس اهداف شود. سپس دستگاهربط مشخص میذی
 .ندکنهای اجرایی خود را تنظیم میکلی و کمی تعیین شده برنامه

ها پس از تأیید توسط سازمان برنامه و بودجه برنامه اجرایی دستگاه
 های سنواتی و نظارت بر آن خواهد بود.امه ساالنه و بودجهمبنای برن

 
 توسعه منابع رانقش اجرایی در در مورد امور مرتبط با آب، وزارت نیرو 

دار است. ساختار این وزارتخانه در سه سطح تعریف شده است. عهده
دار است. سطح سطح یک، وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری را عهده

به موجب  هات مادر تخصصی است. این شرکتدوم، شامل چهار شرک
ریزی، نظارت و ارزیابی ی برنامهقانون برنامه سوم توسعه، وظیفه

های زیرمجموعه تخصصی خود را در راستای اجرای سیاستشرکت
باشند. شرکت سهامی مادر دار میهای کالن وزارت نیرو عهده

وظیفه  است کها هتخصصی مدیریت منابع آب ایران یکی از این شرکت
سازی و استحصال منابع آب و های ذخیرهراهبری و اجرای طرح

های آبیاری و زهکشی توسط همچنین، انتقال آب و اجرای شبکه

های زیرمجموعه، های زیر مجموعه خود را داراست. این شرکتشرکت
دهند. سطح سوم یا سطح عملیاتی وزارت نیرو را تشکیل می

ی منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعهای، های آب منطقهشرکت
های آبیاری و زهکشی از جمله این برداری از شبکههای بهرهشرکت
 ها هستند.شرکت

 

ی منابع آب و ای و شرکت توسعههای آب منطقهی شرکتاساسنامه
ت وزیران رسید. به تصویب هیأشمسی  1085 سال نیروی ایران در

موضوع »ای های سهامی آب منطقهی شرکتاساسنامه 7برطبق ماده 
رداری بفعالیت شرکت عبارت از شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت، بهره

داری و برسعه، بهرهتو ایجاد، آبی،بهینه از منابع آب، تولید انرژی برق
سیسات و های آبی )به استثنای تأات و سازهسیسنگهداری از تأ

بی در چهارچوب تکالیف آهای مربوط به آب و فاضالب( و برقسازه
 بر«. باشدهای وزارت نیرو میمندرج در قوانین و مقررات و سیاست

ی منابع آب و نیروی ایران، ی شرکت توسعهاساسنامه 5طبق ماده 
ها و ایجاد، توسعه و تکمیل طرح» :هدف از تشکیل شرکت عبارت از

های اهیروگآبی شامل نهای تأمین و انتقال آب و تولید انرژی برقپروژه
ای و همچنین، انجام خدمات مدیریت برق آبی و تأسیسات تلمبه ذخیره

های آبیاری بردار از شبکههای بهرهشرکت«. های مذکورطرح در زمینه
برداری مطلوب از ی توزیع آب کشاورزی و بهرهو زهکشی وظیفه

 های آبیاری را بر عهده دارند.تأسیسات شبکه
 

 آب قوانین مرتبط با -4-2

قالب مشروطه شمسی با ان 1582گذاری مدون در ایران، در سال قانون
سیس مجلس شورا آغاز شد. قوانین بسیاری مرتبط با آب وجود و تأ
اما تعدادی از این قوانین به طور خاص برای حکمرانی بر وجه  دارد،

اند. اولین قانون مرتبط با انتقال آب، توسعه منابع آب نگاشته شده
است که در سال « روداجازه الحاق آب کوهرنگ به زایندهقانون »

به تصویب رسید. در این قانون برای انتقال آب کوهرنگ به  1011
رود، بودجه تعیین شد و به موجب آن برای انتقال آب استقراض زاینده

با تصویب قانون مدنی مالکیت و  1017محلی انجام شد. در سال 
قانون راجع »مندی گرفت. از قانونبرداری از آب شکل جدیدی بهره

در تالش دولت وقت برای مرکزیت بخشی  1019در سال « به قنوات
ید. سها به تصویب ربرداری قنوات و چاهرسیدگی به امور مرتبط با بهره

یب تصو« سیس بنگاه مستقل آبیاریقانون اجازه تأ» 1055در سال 
امور آبیاری بنگاه  برای توسعه و اصالح»آن  1شود. به موجب ماده می

ه که نقط« شودسیس میستقلی تحت نظارت وزارت کشاورزی تأم
 Agah and)شروعی برای اعمال مدیریت دولتی در امور آب 

Hassani-Saadi, 2015) شود. و توسعه منابع آب از سوی دولت می
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اهداف توسعه منابع آب برای تولید ثروت و رفاه مورد  در این قانون،
از »شود بیان می 8به نحوی که در ماده  ،گیردار میتوجه دولت قر

برای اصالح و ترفیع ...درآمد هر گونه عملیات آبیاری و زهکشی
خاصه امور بهداشتی و فرهنگی آنها و اصالحات  زندگانی دهقانان

اصل  1001در سال «. کشاورزی در همان حوزه به مصرف خواهد رسید
الحات اراضی اجرا شد و به موجب اول انقالب سفید به عنوان قانون اص

آن اراضی وسیع کشاورزی که در اختیار مالکان بزرگ بود با اقساط 
غیر نقدی خریداری و بین کشاورزان صاحب نسق به صورت اقساط 

توان به توسعه کشاورزی برای تولید واگذار شد. از اهداف این قانون می
 سطح و باال محصوالت خام صنعتی، افزایش تولید محصول در واحد

 های زندگی روستایی و ثبات قیمت غذا اشاره نمودبردن استاندارد
(Afshar, 1985)گذاری خصوصی در . با وجود این قانون، سرمایه

 ها که هنوزساز نابودی قناتتوسعه منابع آب کاهش یافت و زمینه
 ها شدمین آب بودند و جایگزینی آنها با چاهبخش مهمی از سیستم تأ

(Agah and Hassani-Saadi, 2015) قانون راجع » 1005. در سال
به منظور حداکثر استفاده از منابع آب »، «سیس وزارت آب و برقتأبه 

 با تشکیل وزارت آب و برق»به تصویب رسید. « و تأمین برق کافی
 ای شروع به پیشرفتهای آبیاری در جهت هماهنگ شدهکلیه فعالیت

تلفی از های مخکه قبال به عهده دستگاه نمود و تعیین سیاست آبیاری
ای و بنگاه مستقل آبیاری بود در یک های آب منطقهقبیل سازمان

. «های بزرگ آبیاری گردیددستگاه متمرکز شد و موجب تسریع طرح
با انتقال وظایف بنگاه مستقل آبیاری به وزارت آب و برق، توسعه منابع 

ذار شد که هدف اصلی آن جوان واگ 11آب به یک سازمان تکنوکرات
های برقابی و ایجاد زیربناهای الزم ساخت سدهای عظیم و نیروگاه

. با (Agah and Hassani-Saadi, 2015) برای مدرنیزاسیون بود
وظایف این  1020در سال « قانون تشکیل وزارت نیرو»تصویب 

قانون آب و نحوه » 1007سازمان به وزارت نیرو انتقال یافت. در سال 
به تصویب رسید که به موجب ماده اول این قانون کلیه « ی شدن آنمل

ین برداری امسئولیت حفظ و بهره»شناخته شده و « ثروت ملی»ها آب
ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و 

به موجب قانون آب کنترل و مدیریت و توسعه «. شودبرق محول می
 قانونی برای حاکمیت مرکزی قرار گرفت و زمینه منابع آب بر عهده

کنترل بر منابع آب و باز تخصیص آن ایجاد شد. تصویب این قانون از 
اقداماتی بود که کشور برای رسیدگی به برخوردهای بین قوانین موجود 

 . (Nabavi, 2017) سازی سریع کشور انجام دادآب و برنامه مدرن
 

آب جز انفال و  1028اساسی در سال  پس از انقالب و تصویب قانون
ثروت ملی شناخته شد و در اختیار حکومت اسالمی قرار گرفت. در 

با درخواست وزارت نیرو « ی آبقانون توزیع عادالنه» 1051سال 
قانون »ی آب به تصویب رسید. مبنی بر نیاز به قوانین جدید در حوزه

ا از انقالب در رابطه باولین قانونی است که بعد « ی آبتوزیع عادالنه
آب وضع شد. این قانون با این ادعا که توزیع آب در کشور عادالنه 
صورت نگرفته از سوی برخی نمایندگان مجلس و با کمک کارشناسان 
وزارت نیرو طراحی و به مجلس ارائه شد. در این قانون، ابهامات 

های هابسیاری وجود دارد و بسیاری آن را لباس قانونی پوشاندن به چ
 Agah) دانندمی 1051-1025های غیرمجاز حفر شده در طی سال

and Hassani-Saadi, 2015; Nabavi, 2017) ،با وجود این قانون .
کنترل و نظارت دولت )وزارت نیرو( بر منابع آب و بازتخصیص آب، بار 

به منظور تعیین میزان مصرف »گیرد و به موجب آن دیگر قوت می
وزارت . شودها به اجازه مصرف معقول تبدیل میحقابه« معقول آب

کردن  مهار» هـبنیرو به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور موظف 
ها در مخازن سطحی یا ها و ذخیره نمودن آب رودخانهسیالب

ها و خطوط زیرزمینی، تنظیم و انتقال آب یا ایجاد تأسیسات آبی و کانال
 0های آبیاری ایجاد شبکه»و « ودشمی 5و  1آبرسانی و شبکه آبیاری 

« های مصرفا محلــها تن شبکهــو تنظیم و انتقال آب از ای 0و 
وزارت نیرو مکلف »گیرد. رار میــی وزارت کشاورزی قه عهدهــب
با توجه به اطالعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار ] شودمی[

ه در اختیار ناحیمصرف آب هر یک از محصوالت کشاورزی برای هر 
دهد، میزان مصرف آب را با توجه به نوع محصول وزارت نیرو قرار می

اری بردبهره و میزان اراضی، تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه
کنترل و تخصیص منابع آب توسط دولت بار دیگر به موجب  .«بنماید

 :شودگیرد به طوری که در متن قانون ذکر میاین قانون قوت می
پروانه مصرف آب، مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر »

 وسیله دولت در منطقه اتخاذشده است مگر آنکه تصمیم دیگری به
را دارد به هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن» .«شود

جز آنچه که در پروانه قید شده است، برساند و همچنین، همصرفی ب
ادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد حق انتقال پروانه ص

 .«داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطالع وزارت نیرو
نرخ آب را برای مصارف ] شودمی[وزارت نیرو موظف »همچنین، 

شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه 
کشور تعیین و استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام 

بران موظف به آب»و « از تصویب شورای اقتصاد وصول نمایدپس 
منظور به«. »باشندپرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن می

کنندگان آب جویی و هدایت مصرفهای صرفهاجرای سیاست
برداری مطلوب، معقول و کارا از منابع آب کشاورزی به سوی بهره

با اتخاذ تدابیر اجرایی و اقتصادی ] شودمی[ ، وزارت نیرو موظفکشور
های عمیق و های آبیاری و چاهالزم، نسبت به تحویل آب در شبکه

گونه عمیق براساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی برای ایننیمه
ه رویکرد آب ب با این«. کنندگان، به صورت حجمی اقدام نمایدمصرف

شود که برای فرآوری آن به تدریج به عنوان یک ماده خام دیده می
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قوانین و  1های آبیاری نیاز است. جدول ها و شبکهصنعت توسعه سد
 دهد.هدف از تصویب آنها را نشان می

 

 های توسعهبرنامه -0-5

با  تولید ثروت های توسعه، نقش اساسی را در عملی کردن ایدهبرنامه
برنامه عمران »ین با تصویب اول 1057 سال توسعه منابع آب را دارند. در

ریزی برای توسعه در ایران جامعه عمل پوشید. ایده برنامه« و آبادانی
در این برنامه، سیاست توسعه کشاورزی و افزایش سطح مزوع کشور 

گذاشتن وسائل علمی در اختیار »مورد توجه بود و دولت از طریق 
 دکشاورزان و باال بردن سطح معلومات کشاورزان وسائلی فراهم آور

 دستهکه نوع محصول ترقی نموده و مقداری که از هر هکتار زمین ب
در طی سالیان بعد چهار برنامه عمران و آبادانی «. آید، افزایش یابدمی

یم تنظ»آمد که سیاست توسعه منابع آب بر اساس دیگر به اجرا در
های پرارزشی برداری حداکثر از آبها به منظور بهرهجریان آب رودخانه

مورد توجه بود. تا « شوند...بدون استفاده از دسترس ما خارج می که
مصادف با آغاز اجرای سومین برنامه عمران و  1001قبل از سال 

سه سد بزرگ کرج، سفیدرود و دز به اتمام رسید و »آبادانی ساخت 
مطالعات مربوط به سدهای دیگری انجام شد... و ...تکمیل و اجرای 

ها، ساخت مورد توجه بود. در این سال« آبیاری های سدسازی وبرنامه
نجام در حال ا« بزرگترین تونل آبی جهان»بر فومن به عنوان تونل آب

  داد.بود که آب را از سد سفیدرود به اراضی فومن برای آبیاری انتقال می
 

در برنامه چهارم عمران و آبادانی دولت، مسائل آب  1007 در سال
باال  توزیع نامناسب مکانی و زمانی،»کند: عرفی میایران را این گونه م
دگی قسمت اعظم بارن -نامناسب بودن وضع زمین بودن تبخیر و تعرق،

یل گیرد، تبدکه در دامنه سلسله جبال البرز و غرب کشور صورت می
گردد و به علت شیب زیاد زمین در های سطحی میبه جریان آب

به آسانی قابل مهار و استفاده نبوده ها مناطق کوهستانی مزبور، آن آب
رود، فاصله زیاد شود یا به خارج از کشور میهای داخلی میوارد دریاچه

های آبیاری های مستعد، مجهز نبودن شبکهبین منابع آب و زمین
های مربوط به تهیه و توسعه کشور، عدم هماهنگی الزم بین فعالیت

ود آمار و مطالعات مورد نیاز درباره منابع آب و استفاده کردن از آنها، کمب
منابع آب، نقص قوانین و مقررات ضروری منطبق با وضع فعلی 

از  ایبرداری از پارهبرداری و مشکالت مربوط به استفاده و بهرهبهره
های ل، سیاستئق آمدن بر این مسائدولت برای فا«. ای مرزیرودخانه

منابع آب که با توجه به مهار نمودن آن مقدار از »پیشین خود یعنی 
برداری اقتصادی در امور قابل بهره ]که[های فنی این عصر پیشرفت

های تکمیل و تجهیز شبکه»و « صنعتی و شهری است -کشاورزی
آبیاری و سدهای ساخته شده و اصالح و ترمیم نهرهای فعلی و 

ه ــرا ادام« گرددهای قدیمی که موجب اتالف آب موجود میشبکه
وجه به اصل ملی کردن منابع آب در مقررات مزبور ــا تــب. »دهدمی

بنحوی  ]شودمی[دنظر ــرداری از منابع آب کشور تجدیــببه بهره
برداری از این ثروت ملی مورد نظارت قرار گیرد و مصرف ه بهرهــک

های علمی و انجام مطالعات و سیاست«. »دــاشــآن مفید و معقول ب
 د استفاده ازــدیـهای جردن تکنیکــکار بتحقیقات ضروری در ب

که بتوان  ]شودمی[از آب استفاده »، «]شوداعمال می [منابع آب 
ای در های آب منطقهسیس سازماننسبت به تأ«. »حداکثر بهره را برد

های اجرایی و کلیه نقاط کشور توجه مخصوص شده و فعالیت
گردد تا ای واگذار میطقهنهای آب مها به سازمانبرداری از طرحبهره

صورت انتفاعی و بازرگانی اداره شوند و مسئولیت تولید سسات بهاین مؤ
در یک واحد متمرکز خواهد  -در هر منطقه  -و توزیع و فروش آب

 «.شد
 

به تصویب رسید. در  1025پنجمین برنامه عمران و آبادانی در سال 
شود: ونه معرفی میگهای اساسی اینمشیها و خطاین برنامه، هدف

با توجه به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و نیاز روزافزون به آب »
های شهری، کشاورزی و صنعتی مین نیازمندیینان برای تأقابل اطم

ین متأ -گردد: الفه شرح زیر تعیین میهای توسعه منابع آب بهدف
 -زی، پتامین آب مورد نیاز کشاور -آب مورد نیاز شهرها و صنایع، ب

کنترل آبهای سطحی برای تولید برق و جلوگیری از خسارات ناشی از 
 .«کنترل کیفیت آب و نگهداری از منابع آب کشور -طغیان و ت

 

Table 1- Laws and Purpose of Ratification 
 قوانین و هدف از تصويب آنها -5جدول 

Title of Law (Year) Purpose of Ratification  

Allocating Kouhrang Water to Zayandehroud (1301) Transferring Kouhrang water to Zayandehroud 

The Qanat Law (1309) Centralizing of Qanats matters 
Independent Irrigation Agency (1322) Developing and Modifying of Irrigation Affairs 

Land Reforms (1341) Fair distribution of wealth 

Ministry of Water and Power (1342) Maximizing Use of Water Resources and Sufficient Power Supply 

The Law of Water and its Nationalization (1347) Controlling the exploitation and protection of water resources 
The Ministry of Energy (1353) Broader duties of the Ministry of Electricity 

Fair Water Distribution Law (1361) Fair Water Distribution 
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مین آب به منظور کاهش میزان وابستگی به طبیعت و با در مورد تأ»
ای همشیاجتماعی و سازمانی، خط درنظر گرفتن مشکالت طبیعی،

در  جوییمین بیشتر و صرفهتأساسی توسعه منابع آب در دو جهت ا
ایی هجلوگیری از هدر رفتن آب -باشد: الفمصرف آن به شرح زیر می

شوند، از طریق ا جاری میها و کویرهها، باطالقکه به دریاها، دریاچه
های مرزی برداری از آب رودخانهبهره -سیسات آبی الزم، بایجاد تأ

 انتقال آب -های کشور، پو ایجاد شرایط الزم برای استفاده از حقابه
هایی که بیش از احتیاجات محلی منابع آب در اختیار دارند به از حوزه

برداری هماهنگ از بهره -آب، تمناظق مستعد، ولی خشک و کم
مینی برای حداکثر استفاده از منابع آب موجود های سطحی و زیرزآب

هایی که به علت عبور جلوگیری از شور شدن آب -در هر منطقه، ث
بکار  -گردند، جاز طبقات شور و گنبدهای نمکی غیر قابل استفاده می

های علم و فن به منظور استفاده از آب دریا، گرفتن آخرین پدیده
 ها و دری ابرها، فاضالب شهرشور داخلی، بارورهای شور و لبآب

امور  تواند به مصرفهایی که در حالت طبیعی نمیدسترس گذاشتن آب
های مدرن احداث شبکه -کشاورزی، صنعتی و یا شهری برسد، چ

های سنتی با موازین فنی منطبق نبوده و آبیاری در مناطقی که شبکه
یرزمینی با های زبرداری از آببهره -گردد، حموجبات تلفات آب می

های علمی و فنی، به قسمی که تلفات آب به حداقل تقلیل یابد، روش
های آبیاری به منظور جلوگیری از شور شدن اراضی احداث شبکه -خ

انجام تحقیقات الزم در مورد  -های زیرزمینی و دو تبخیر آب
 «.های جدید آبیاری مانند آبیاری بارانیروش

 
با تصویب  1058بع آب توسط دولت از سال بعد از انقالب بازتوسعه منا

های بعد از شود. در ایران در سالاولین قانون برنامه توسعه آغاز می
 عنوان ابزاری برای دستیابی بهانقالب، سیاست توسعه کشاورزی به

ر دطوری که آید. بهزدایی به شمار میتوسعه اقتصادی و محرومیت
لید ناخالص داخلی در سال های مختلف توی بخشسهم ارزش افزوده

درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص  51بخش کشاورزی با  ،1075
های منظور استفاده حداکثر از ظرفیتبه». در برنامه اول توسعه دهدمی

شود که احداث منابع آب و نیروی کشور، به دولت اجازه داده می
 را تا سقفسدهای کارون سه، کارون جریانی چهار،کرخه و گاومیشان 

سه میلیارد دالر از طریق انعقاد قراردادهای اعتباری بلندمدت تأمین 
 «.کند
 

ه رشد و توسع»در دومین برنامه توسعه کشور از اهداف کالن کیفی 
شود. تعریف می« پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی

 های اجرایی بخش کشاورزیمنظور هماهنگی بیشتر بین دستگاهبه»
رد امور و رفع مشکالت بخش و نظارت بر حسن اجرای و پیشب
شود و ، شورای عالی کشاورزی تشکیل می«های مربوطهسیاست

های مختلف اقتصادی اعم از آب، تنظیم حرکت و برنامه بخش»
ها درجهت تقویت بخش صنعت، انرژی، حمل و نقل، بازرگانی و بانک

اقتصادی با  گیرد. هدف دیگری که از توسعهصورت می« کشاورزی
استفاده از توسعه کشاورزی به عنوان ابزاری برای دستیابی به آن دنبال 

شود، ایجاد اشتغال است. ایجاد اشتغال از طریق کشاورزی که از می
ریزان کالن اقتصاد ایران بود در های دور مورد توجه برنامهسال
 طوریگیرد. به های پس از انقالب بار دیگر مورد توجه قرار میسال

تحول اشتغال در »گذار در بخش که در اولین برنامه توسعه، قانون
داند و توسعه در این بخش را کافی نمی« گانه اقتصادیهای سهبخش

به خاطر دو عارضه منفی و بازدارنده بیکاری و »کند بیان می
های جدید شغلی های موجود در این بخش، پیدایش فرصتکاریکم

«. های زراعی کشور محتمل نخواهد بودفعالیت ای دردرخور مالحظه
ی نیل به خود کفایی نسب»ها، کشاورزی به عنوان عاملی در در این سال

...با باال بردن قدرت اقتصاد ملی به ویژه اقتصاد روستایی  ]که[جامعه... 
های اقتصادی مرتبط زایی بخشو اثرات بسیار وسیعی که بر اشتغال

گذارد، کمک انبارداری و بازرگانی بر جای می نظیر صنعت، حمل و نقل،
 ،«کندبرداری بیشتر از منابع انسانی کشور میشایان توجهی به بهره

برداران کشاورزی را ارتقا سطح زندگی بهره»شود که دیده می
 افزایش و توسعه صادرات غیرنفتی ... در» از طرفی،«. دهدمی

است که مورد توجه  هاییهم از سیاست« هایی چون کشاورزیبخش
ن، ـها دامن زده است. بنابرایمحور در این سالبود و بر توسعه آب

های آب و کشاورزی مخصوصاً زا در بخشهای اشتغالها و پروژهطرح»
های آبیاری و زهکشی اراضی مورد توجه قرار عملیات مربوط به شبکه

با «. گرددمنظور می ]های توسعه[گرفته و با اولویت بیشتر در برنامه
وجود اهمیتی که برای توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال )از نوع مستقیم 
و غیرمستقیم(، بهبود وضع معیشتی و رفاه زندگی روستایی و خودکفایی 
در تولید محصوالت کشاورزی از طریق توسعه کشت آبی ایجاد 

شود، از گسترش کشاورزی به عنوان مولد اقتصاد کشور با اختصاص می
های گذاریهای مختلف، حمایت شده و سرمایهها و سیاستهیاران

شود به های بخش آب و کشاورزی انجام میدولتی در زمینه طرح
به »شود در طی برنامه دوم، سوم و چهارم دولت موظف میطوری که 

( از تسهیالت کلیه 52%صورت میانگین حداقل بیست و پنج درصد )
آب و کشاورزی اختصاص  های بخشهای کشور را به طرحبانک
آب به تدریج به عنوان کاالیی ها، گذاریبا وجود این سرمایه«. دهد

ی اقتصادی داشته باشد و در نتیجه، شود که باید بهرهدیده می
آب، شدت  کنترل برهایی برای ها در پی روشجستجوی دولت

هایی که از هدر رفت آب جلوگیری کند و بهره و ارزش گیرد. روشمی
اقتصادی آب را باال برد. با وجود چنین دیدگاهی به آب، ساخت سدها 

های سطحی را ذخیره و قابلیت کنترل بر هایی که آببه عنوان سازه
تنها هنهایی که کند بار دیگر آغاز شد. سازهآب را توسط دولت ایجاد می
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کنند بلکه با تولید برق و تامین آب مین میآب برای کشاورزی را تأ
چنین سیاستی در استحصال  کنند.ها هم بازده اقتصادی ایجاد میشهر

ها درصدد جلوگیری از خروج شود و دولتآب به همین جا ختم نمی
 کلفدولت م»آیند به این منظور در متن برنامه سوم آب از کشور بر می

از طرق گوناگون و ممکن زیر با اولویت دادن نسبت به ] شودمی[
 -5ساخت سدهای کوچک متعدد،  -1حصال آب: های دیگر استپروژه

تنظیم مسیر عبور آب با احداث  -0ساخت سدهای بزرگ مخزنی، 
های پمپاژ ایستگاه -0های انحرافی و شبکه توزیع مناسب و تونل

طراحی شده بر اساس اصول فنی و مهندسی، از خروج آب از کشور 
یزان استحصال که در پایان برنامه سوم، مصورتیبه .جلوگیری نماید

های مرزی به حداکثر ممکن خود رسیده و آب از طریق رودخانه
 «.کمترین خروجی را از کشور داشته باشد

 
گیرد به طوری که در های بعد مورد توجه قرار میاین سیاست در سال

منظور تسریع در اجراى به»شود متن برنامه چهارم توسعه بیان می
هاى ال و استفاده حداکثر از آبهاى استحصال، تنظیم، انتقطرح

ساالنه ] شودمی[هاى مرزى و منابع آب مشترک، دولت موظف رودخانه
هاى هاى تملک داراییاز مجموع اعتبارات طرح (5)%دو درصد 

ای ی سنواتى تحت برنامهاى بودجه عمومى را در لوایح بودجهسرمایه
ه بین سازمان هاى متبادلنامهمستقل، منظور و در چارچوب موافقت

هاى ریزى کشور و وزارت نیرو براى اجراى طرحمدیریت و برنامه
و « یافته، هزینه نمایدتخصیص( 111)% مذکور به صورت صد درصد

اعتبارات الزم را در قالب ] شودمی[دولت موظف »در برنامه پنجم، 
، های استحصال، تنظیمبودجه سنواتی به منظور تسریع در اجرای طرح

 های مرزی و منابع مشترکی کشور از رودخانهو استفاده از حقابه انتقال
در چهارمین، پنجمین و ششمین برنامه توسعه  .«آب منظور نماید

ریزی و توسعه منابع ای برای برنامهرویکرد حوضه به عنوان محدوده
گیرد. با وجود مسائلی نظیر تراز منفی آب ها قرار میمورد توجه دولت

شی از برداشت بیش از حد از منابع آب تا آن زمان، استفاده زیرزمینی نا
در « های نوین آبیاریروش»و « وریافزایش بهره»های از روش

در طول اجراى » شوددولت موظف میگیرد. های توسعه جای میبرنامه
برنامه چهارم توسعه و با اصالح ساختار مصرف آب و استقرار نظام 

یارى، آبهاى نوین آبیارى و کمستفاده از روشبردارى مناسب و با ابهره
در طی برنامه، راندمان آبیارى و به تبع آن کارایى آب به ازاى یک متر 

افزایش یافته و با اختصاص  )52%)مکعب، به مقدار بیست و پنج درصد 
به محصوالت با ارزش اقتصادى باال و استفاده بهینه از آن، موجبات 

 «. راهم سازدورى آب را فافزایش بهره
 

وری آب کشاورزی، به منظور افزایش بهره»در برنامه پنجم توسعه، 
ی هاها و پروانهوزارت نیرو مکلف است نسبت به اصالح تخصیص

تهیه و اجرای ...برانهای آبموجود آب و تحویل حجمی آب به تشکل
های های مکمل نظیر احداث شبکههای تأمین آب و طرحهمزمان طرح

ی هادست و طرحو زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی پایینآبیاری 
 زنی...ـهای باالدست سدهای مخحفاظت خاک و آبخیزداری در حوضه

های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اراضی آبخور شبکه] گسترش[
، اقدام نماید. در برنامه ششم توسعه، تصریح شده «سدهای احداث شده

آبی، ر مقابله با بحران کمدولت مکلف است به منظو»است که 
محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و های زیسترهاسازی حقآبه

های آب بخشی به سفرهافزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل
وری و جبران ترازآب...، به افزایش عملکرد در زیرزمینی و ارتقای بهره

ه زی...توسعوری در تولید محصوالت کشاورواحد سطح و افزایش بهره
ای و غیر اک )سازهـخ رای عملیات آب وــوین، اجـهای آبیاری نروش
انه )سیستم(های سطوح ــبندها و ساموسعه آبــای(، تسازه

 «. آبگیر...بپردازد
 

موريت منابع آب ايران و تطابق آن با مأ یتوسعه -0

 هیدرولیکی

 و در بخش های ماموریت هیدرولیکیدر بخش اول مقاله درباره ویژگی
ع آب ی منابدوم در ارتباط با بخشی از ساختار حکمرانی آب که توسعه

موریت های مأشد. با در نظر گرفتن ویژگیدهد، بحث را انجام می
ن، ای منابع آب در ایرهیدرولیکی و ساختار حکمرانی آب برای توسعه

ی منابع آب ایران منطبق بر سعهشود؛ آیا توال مطرح میحال این سؤ
های در این بخش با تطبیق ویژگیموریت هیدرولیکی است؟ مأ
( 5شکل ( ی منابع آب ایرانهای توسعهو ویژگی موریت هیدرولیکیمأ

 شود. به بررسی این موضوع پرداخته می
 

های سریعی در راه ترقیات های اخیر قدمدنیا در قرن»این تفکر که 
ن طرز قرون وسطی هما علمی و اقتصادی برداشته و ایران هنوز به

ریزی برای دولت ایران را بر این داشت تا برنامه« 51کندزندگانی می
تنظیم برنامه جهت توسعه اقتصادی بر مبنای مدل توسعه غربی را آغاز 
کند. پیش از تصویب قانون اول برنامه عمران و آبادانی در یازدهم آبان 

ب کوهرنگ در مجلس شورای ملی در زمینه الحاق آ 1057ماه سال 
ود: شگیرد. در این جلسه، بیان میرود، مذاکراتی صورت میبه زاینده

از آنجایی که موضوع آب و آبیاری یکی از مسائل مهم و حیاتی کشور »
می واسطه کبوده و هست و در سنوات اخیر در بعضی از نقاط کشور به

 یبارندگی، صدمات زیادی به کشاورزان وارد گردیده و اگر باز هم کم
بارندگی به همین طورها باشد، صدها کشاورز از آن نقاط متواری شده، 
دچار فالکت و بدبختی خواهند گردید. وظیفه نمایندگان و دولت است 
که مقدم بر هر امری از امور فکری برای جلوگیری از این خطر بنمایند 
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و بدیهی است یگانه راه جلوگیری از این خطر و جبران کمی بارندگی 
 هایی که درهای رودخانهسدهایی است در نقاط مختلف که آببستن 

ریزد به داخل کشور برگردانیده و رفع این جنوب و شمال به دریا می
آبی را بنماید. یکی از نقاطی که در این سنوات اخیر دچار بی آبی بی

 ای آبشده، اصفهان است...که امسال تابستان قریب به چهار ماه ذره
آن نرسیده است بنابراین، اصفهان در ردیف نقاط  به شهر و اطراف

باشد و فقط آبی که ممکن است درجه اولی است که محتاج به آب می
تهیه گردد آب چشمه کارون است که بوسیله حفر تونل و بستن سدی 

. «در جلوی مدخل آن بتوان مقدار نسبتا مهمی آب به اصفهان آورد...
ی موریت هیدرولیکهای ظهور تفکر مأاولین نشانه با این مذاکرات عمالً

شود، تفکری که دامنه ظهور با جلوگیری خروج آب از کشور دیده می
های توسعه منابع آب تا به امروز دیده و بروزش در قوانین و برنامه

 شود.می
 

به تصویب رسید. در این  1057اولین برنامه عمرانی در بهمن ماه سال 
بود وضعیت زندگی از طریق توسعه و برنامه، ایده توسعه کشور و به

بهبود وضعیت کشاورزی از طریق علمی کردن آن، در نظام حکمرانی 
ی های ماموریت هیدرولیکی یعنگیرد. در نتیجه، یکی از ویژگیجای می

برداری از منابع آب ظهور در بهره (Scott, 1998) فرامدرنیسم دیدگاه
وریسن نودسن بیان های شرکت مکند. در گزارشو بروز پیدا می

وات وسیله آبی که از قنبه قسمت بزرگی از اراضی ایران فعالً»شود: می
ب تناسگردد... میزان آب قنوات نیز بهشود مشروب میتحصیل می

ن آب رفتشدن و از میانموجب تلف شود و طبعاًبارندگی، کم و زیاد می
یان دارند. باشند. زیرا در تمام فصول سال بدون توجه به آب جرمی

توان تبدیل به چاه نمود که هر می بسیاری از این قنوات را احتماالً
ین، بنابرا«. ی پمپ از آنها آب استخراج شودوسیلهوقت الزم باشد به

های علم و موریت هیدرولیکی یعنی استفاده از پیشرفتویژگی دیگر مأ
ر آب ظاه برداری از منابعدر نظام بهره رام کردن طبیعتفناوری برای 

برداری از منابع آب سطحی نیز هم دو ویژگی شود. در مورد بهرهمی
ی منابع توسعهو کنترل دولت بر آب دیگر ماموریت هیدرولیکی یعنی 

سیس بنگاه مستقل آبیاری شود که با تأدیده می آب توسط دولت
بیان  «سیس بنگاه مستقل آبیاریقانون تأ» 11ماده صورت گرفت. در 

نظارت در کلیه امور آبیاری کشور از قبیل تأسیسات آبیاری، »شود: می
ها و انهار عمومی و استخرهای های تقسیم آب رودخانهساختمان

رسد سارهای عمومی که آب آنها به مصرف زراعت میچشمهعمومی و 
با رعایت قانون مدنی به مقدار حقابه و مطابق معمول هر محل به 

بنگاه مستقل »شود: اشاره می 0و در ماده  «ی بنگاه آبیاری استعهده
های آبیاری و زهکشی که تاکنون آبیاری موظف است ساختمان

های آنها حاضر شده یا سایر عملیات آبیاری را...عملی نماید و نقشه
یل کشور تشکی سازمان مخصوصی جهت بررسی امور آبیاری در کلیه

 بیاری ممکن باشد، موردآ یدهد تا به تدریج هر اقدامی که برای توسعه
  «.بررسی کامل قرار گیرد...

 
های فنی و مالی امریکا به ی کمکبرنامهشمسی  1057در سال 

 شود. ایران کهنیافته توسط هری ترومن مطرح میهای توسعهکشور
ی غربی و تقبل ماموریت هیدرولکی، تعلق پیش از این به مدل توسعه

 هایدید، کمکسازی میرا در مدرنخاطر یافته بود و راه نجات کشور 
اصل چهار ترومن را با آغوش باز پذیرفت. امریکا سعی داشت با تکرار 

فاه موریت هیدرولیکی، رای از تقبل مأنسی به عنوان نمونهتجربه دره ت
این  .(Embry, 2003) را برای جامعه روستایی ایران فراهم کند

شد و آثار این همکاری ی منابع آب ی عطفی در توسعههمکاری نقطه
 شود به طوریی منابع آب ایران به وضوح دیده میدر تمام عمر توسعه
ی عمران و آبادانی بعدی در دوران قبل از انقالب، که از چهار برنامه

ز برداری حداکثر اها به منظور بهرهتنظیم جریان آب رودخانه»سیاست 
 و« شوند...خارج میهای پرارزشی که بدون استفاده از دسترس ما آب

افزایش میزان استحصال آب، »ی بعد از انقالب ی توسعهشش برنامه
به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر 

شود و اولویت هایی که از کشور خارج میمهار آب»و « طریق ممکن
 بدلع آب ی مناببه سیاست اصلی توسعه« استفاده از منابع آب مشترک

 ( Wester, 2009) موریت هیدرولیکیشد. سیاستی که بنابه تعریف مأ
ریزد که هر قطره آبی که به دریا میباور قوی به این»ویژگی اصلی آن 
های هیدرولیکی الزم را ها باید زیرساختشود و دولتدر واقع تلف می

دست آوردن هر چه بیشتر آب برای مصارف انسانی فراهم هبرای ب
ی های هیدرولیکی براست. طبق این تعریف، ایجاد زیر ساختا« کند...

های هیدرولیکی شود. سدها، اولین سازهجلوگیری از اتالف، الزم می
هستند که به واسطه قابلیت آنها برای ذخیره آب به منظور مصارف 

رند گیکشاورزی و خانگی و تولید الکتریسیته مورد توجه قرار می
(Ekbladh, 2002; Molle et al., 2009; Wester, 2009; 

Wester et al., 2009 ) موریتترین نماد پذیرش مأبه عنوان اصلیو 
 یابند. هیدرولیکی گسترش می

 
ها، نلشود. بنابراین، توپس از سدها، نیاز به انتقال و توزیع آب ایجاد می

ترتیب،  یابند. بدینهای آبیاری گسترش میهای پمپاژ و شبکهایستگاه
کی های هیدرولیسازهدیگر ماموریت هیدرولیکی یعنی ساخت  ویژگی

در دستور کار  بزرگ مقیاس برای بدست آوردن هر چه بیشتر آب
 هایها و برنامهگیرد و به محور تمام طرحی منابع آب قرار میتوسعه

 گونه که قبال نیز بیان شد درشود. همانی آب بدل میتوسعه در زمینه
احداث سدهای کارون سه، ی پس از انقالب، عهی توساولین برنامه

برای استفاده حداکثر از منابع  کرخه و گاویشان کارون جریانی چهار،
دولت ی سوم در برنامه .گیردآب و نیروی کشور مورد توجه قرار می
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های از طرق گوناگون و با اولویت دادن نسبت به پروژهشود می مکلف
که صورتیبه. کشور جلوگیری نماید دیگر استحصال آب از خروج آب از

های به مرزی ی سوم، میزان استحصال آب از رودخانهدر پایان برنامه
های بعد مورد توجه قرار حداکثر خود رسیده باشد. این سیاست در سال

: این شودی چهارم توسعه بیان میگیرد به طوری که در متن برنامهمی
گیرد به طوری که در ار میهای بعد مورد توجه قرسیاست در سال

منظور تسریع در اجراى به شودمیبرنامه چهارم توسعه دولت موظف 
هاى هاى استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداکثر از آبطرح

هاى از مجموع اعتبارات طرح هاى مرزى و منابع آب مشترک،رودخانه
، براى اى بودجه عمومى ساالنه دو درصدهاى سرمایهتملک دارایی

ی پنجم، دولت موظف ها هزینه نماید و در برنامهاجراى این طرح
های استحصال، عتبارات الزم را برای تسریع در اجرای طرحشود امی

ابع های مرزی و منی کشور از رودخانهتنظیم، انتقال و استفاده از حقابه
ی توسعه»ی ششم توسعه، در برنامه .مشترک آب، منظور نماید

بگیر حداقل به میزان ها و سامانه )سیستم(های سطوح آببندآب
های هیدرولیکی زیرساختبرای ایجاد « ششصد هزار هکتار در سال

  گیرد.مورد توجه قرار می الزم برای بدست آوردن هر چه بیشتر آب
 

 نظامبرای انجام ماموریتی که بر عهده گرفتند به  01ساالرانفنآب
االری س. برای پاسخ به این نیاز، آب دیوانساالری نیاز داشتنددیوان

یس سکه با تأ ی منابع آب توسط دولتتوسعهشکل گرفت و ویژگی 
ر دسیس وزارت آب و برق ستقل آبیاری ظهور یافته بود با تأبنگاه م

ی همین برق با توسعتأ ای به خود گرفت.شکل تازهشمسی  1005سال 
یجاد اهیدرولیکی یعنی  موریتنابع آب مرتبط شد و ویژگی دیگر مأم

 Molle) آبیساالری با دالیلی نظیر تولید انرژی برقنظام آب دیوان

et al., 2009)  قانون تاسیس »با تصویب  1020نمایان شد. از سال
 ، وظایف وزارت آب و برق به این وزارتخانه انتقال یافت. «وزارت نیرو

 
ی ، کلیه«آنی ملی شدن قانون آب و نحوه»بر طبق  1007در سال 

ی چهارم شناخته شد و در همین سال در برنامه« ثروت ملی»ها، آب
 سب معرفیآب در کشور نامنا عمران و آبادانی، توزیع مکانی و زمانی

گیری از مزایای ها و بهرهله، مهار آبشود و راه حل این مسأمی
 در سال «قانون توزیع عادالنه آب»شود. های علمی یاد میپیشرفت

با تکرار این ادعا که توزیع آب در کشور عادالنه صورت هم  1051
نگرفته از سوی برخی نمایندگان مجلس و با کمک کارشناسان وزارت 

یکی موریت هیدرولسازمان تکنوکرات که برای انجام مأنیرو یعنی یک 
ی ی این رویکرد در توسعهشکل گرفته بود، به مجلس ارائه شد. نمونه

پانیا سازان اساحیاگران و مدرن شود.نیا نیز مشاهده میمنابع آب در اسپا
ه علت توزیع نامتعادل هیدرولوژیکی از ــاعتقاد داشتند اسپانیا ب

برد. بنابراین، برای بازگرداندن تعادل رنج می« عدالتی طبیعتبی»

ریزی منابع آب از مقیاس هیدرولیکی ملی نیازمند مدیریت و برنامه
قیاس ملی و یک سیستم هیدرولیک متمرکز و ی رودخانه تا محوضه

 های کشور داشته باشد، استیک دولت ملی که قدرت مطلق را بر آب
(Swyngedouw, 1999, 2007). 

 
ی ی بعد از انقالب بار دیگر سیاست توسعهی توسعهدر اولین برنامه

گیرد. ی کشاورزی قوت میکشور با محوریت آب از طریق توسعه
ن ی کشاورزی در ایگذاری دولتی در توسعهی سرمایهبنابراین، ویژگ

ود: شها بیان میها و خط مشیشود. در بخش سیاستبرنامه دیده می
های آب و کشاورزی مخصوصاً زا در بخشهای اشتغالها و پروژهطرح»

های آبیاری و زهکشی اراضی مورد توجه قرار عملیات مربوط به شبکه
رتیب، باز ن تبه ای«. گرددر برنامه منظور میگرفته و با اولویت بیشتر د

 ود. شمشاهده میگسترش آبیاری موریت به صورت هم در اینجا آثار مأ
 

ری گذای آب محور و سرمایهی توسعه در ویژگی توسعهدومین برنامه
ی اول مشترک است. در این ی کشاورزی با برنامهدولتی در توسعه

جویی آب کشاورزی و رفههای صبرنامه، برای اجرای سیاست
برداری مطلوب، معقول و کارا از منابع آب کشور، وزارت نیرو بهره

ا اتخاذ تدابیر اجرایی و اقتصادی الزم، نسبت به تحویل ب شودموظف می
های عمیق و نیمه عمیق های آبیاری و چاهحجمی آب در شبکه

انگر یبراساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی اقدام نماید، که نما
دولت  کنترلهای ماموریت هیدرولیکی به صورت یکی دیگر از ویژگی

طور که پیش از این، بحث های سوم تا ششم همانبرنامهاست.  بر آب
برای بدست آوردن هر های هیدرولیکی شد در ویژگی ایجاد زیرساخت

ی سوم توسعه، دولت موظف به در برنامه مشترکند.چه بیشتر آب 
های مادر تخصصی های دولتی در قالب شرکتتدهی شرکسازمان

ر تنیرو در جهت انجام هرچه قویشود. ساختار جدید سازمانی وزارت می
 آب ظامنگیرد. با تعریف ساختار جدید، موریت هیدرولیکی صورت میمأ
شود. این ساختار در سه سطح تعریف باز تعریف می یساالروانید

ی آب، سطح ری در زمینهگذای سیاستشود، سطح یک وظیفهمی
سازی و استحصال های ذخیرهی راهبری و اجرای طرحمیانی وظیفه

های آبیاری و زهکشی منابع آب و همچنین انتقال آب و اجرای شبکه
ی خود در سطح سوم یا سطح عملیاتی های زیر مجموعهتوسط شرکت

 را دارا هستند. 

 
کرد مدیریت جامع بر رویهای چهارم، پنجم و ششم توسعه، در برنامه

موریت نظیر آنچه در اسپانیا از تقبل مأ اساس محدوده حوضه
مشاهده شد، در دستور  (Swyngedouw, 1999, 2007)هیدرولیکی 

ی منابع های توسعهها و روشگیرد. اما سیاستها قرار میکار دولت
ه زیرزمینی را به دنبال داشت. بآب، مسائلی نظیر افت سطح منابع آب
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ی یل این مسائل، رویکرد حفاظتی نسبت به منابع آب در سه برنامهدل
شود. نکته جالب توجه در مورد این رویکرد حفاظتی آخر توسعه دیده می

هایی نظیر جلوگیری از هدر رفتن آب با ایجاد استفاده از گزاره
ب ی منابع آهای اولیه توسعههای نوین آبیاری، همانند سالزیرساخت

ها باید دولت»...کند هایی است، که بیان میاز روشو استفاده 
های هیدرولیکی الزم را برای بدست آوردن هر چه بیشتر زیرساخت

ر بموریت هیدرولیکی مأ انجام .«آب برای مصارف انسانی فراهم کند
دند ال واقع شزیستی مورد سؤ های محیطاساس تاثیرات توسط جنبش

(Molle et al., 2009)، نه شدن تفکر کنترل دولت بر آب، اما نهادی
های هیدرولیکی و جلوگیری از هدر رفتن آب با ایجاد زیرساخت

ل محیط زیستی که ناشی از سازی در یافتن راه حل برای مسائمدرن
 شود. موریت هیدرولیکی هستند، هم دیده میانجام مأ

 
موریت آبیاری به عنوان نمادی از تقبل مأهای ی شبکهتوسعه

های بنگاه مستقل آبیاری به عنوان یک کی با شروع فعالیتهیدرولی
آغاز شد. عبارت « توسعه و اصالح امور آبیاریبرای »نهاد دولتی 

در ابتدای گزارش اقدامات بنگاه « آبادانی کشور در آبیاری است»
ا دهد. تمحور در کشور میی آبمستقل آبیاری خبر از تفکر توسعه

طرح آبیاری را در نقاط  51ل آبیاری بنگاه مستق 1001پایان سال 
طرح بزرگ آبیاری و  15مختلف کشور به مرحله اجرا در آورد و 

ی پیگیر»سدسازی در دست مطالعه داشت. بنگاه مستقل آبیاری 
 «هایی که امکان آبیاری را در نقاط مختلف کشور فراهم کندطرح

خیره ی ذهای سدسازی براداند. بنابراین، پیگیری طرحرسالت خود می
و پس آن احداث « ریزندهایی که بدون استفاده به دریا میسیالب»

 د درکند. این رونهای آبیاری برای توزیع آب آبیاری را دنبال میشبکه
سیس وزارت آب و برق و تنفید های آبیاری بعد از تأتوسعه شبکه

امه های آبیاری ادی شبکهوظایف بنگاه به این وزارتخانه روند توسعه
اظت برداری و حفپیدا کرد. طبق آمار منتشر شده توسط گروه نظام بهره

ی مدرن شبکه 101، 1092های سطحی وزارت نیرو در اسفند منابع آب
فی برطبق تعری هستند.برداری آبیاری و زهکشی در کشور در حال بهره

های آبیاری سازمان برنامه و بودجه از شبکه 581که در ضابطه شماره 
ی مجاری و ی آبیاری به مجموعهشبکه»ارائه شده است؛  و زهکشی

ها و آبآوری هرزهایی که برای انتقال و توزیع آب و نیز جمعسازه
 شود، اطالقهای سطحی ناشی از آبیاری یا بارندگی احداث میرواناب

های آبیاری فراهم به طور کلی هدف از احداث شبکه» و« گرددمی
زیع و تحویل آب به صورت عادالنه به لحاظ آوردن امکان انتقال، تو

ری از منابع آب و خاک با وری حداکثمکانی و زمانی در راستای بهره
سیساتی است که در آنها ضوابط فنی، اقتصادی و اجتماعی و ایجاد تأ
محیطی رعایت شود و در نتیجه حداقل تلفات آب و حداکثر زیست

گذاری ین حال میزان سرمایهوری را به همراه داشته باشد و در عبهره
نظر از صرف «.و طول زمان اجرا نیز به حداقل ممکن کاهش یابد

های آبیاری پس از ساخت سدها برای انتقال و ی شبکهکه توسعهاین
یابد، بر مبنای تعریف و هدفی که از احداث توزیع آب ضرورت می

ق ها از طریشود، شبکهدیده می 581ی آبیاری در ضابطه شبکه
ساالری و بهره جستن از امکانات شان توسط نظام دیوانتوسعه

مدرنیسم، امکان کنترل بر آب و باز تخصیص آن را برای دستیابی به 
ی منابع آب و در چهارچوب توسعهای کشور بر مبنای اهداف توسعه

ی با های آبیاربنابراین، شبکهکنند. موریت هیدرولیکی فراهم میمأ
ها به عنوان یکی از مظاهر توسعه در طی سالیان یتوجه به این ویژگ

در کشور گسترش پیدا کردند و ابزاری برای دستیابی به اهداف 
محور شدند.ی آبتوسعه

Fig. 2- Componets of Hydraulic Mission 
 اجزای ماموريت هیدرولیکی -0شکل 
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Fig. 3- Emergence and Life of Hydraulic Mission in Iran derived from (Allan, 2002) 

 (Allan, 2002)برگرفته از  رانيا در یکیدرولیه تيمأمور اتیو ح ظهور روند -5شکل 

 

 گیرینتیجه -8

ی منابع آب و تطبیق در این مقاله با بررسی روند تاریخی توسعه
ی منابع آب ایران، مشخص موریت هیدرولیکی با توسعههای مأویژگی

 موریتمأ تفکربر مبنای  ر در ایران دقیقاًمحوی آبشد که توسعه
 هایهای آبیاری به عنوان زیرساختهیدرولیکی بنا شده و شبکه

های مدرنیته و برای ساالری با ابزارهیدرولیکی توسط نظام دیوان
کر تفدست آوردن هرچه بیشتر آب برای مصارف انسان در بستر هب

انون ق»تصویب زمان گسترش پیدا کردند. از  ،موریت هیدرولیکیمأ
و مباحث مجلس شورای ملی  «روداجازه الحاق آب کوهرنگ به زاینده

سازی پیاده درباره ساخت تونل اول کوهرنگ عمالً 1057در سال 
های بعد، دولت با الهام موریت هیدرولیکی در ایران آغاز شد. در سالمأ

. در این ریزی برای توسعه را آغاز کردی غربی، برنامهاز مدل توسعه
تنظیم جریان آب »دولت در مورد منابع آب سیاست  ها،برنامه

های پرارزشی که بدون برداری حداکثر از آبها به منظور بهرهرودخانه
گیرد و تعهد را در پیش می« شوند...استفاده از دسترس ما خارج می

دهد. با ورود اصل موریت هیدرولیکی نشان میخود را برای انجام مأ
با  شود وموریت هیدرولیکی تسریع میومن به ایران، انجام مأتر چهار

وزارت آب و »، تاسیس «ی ملی شدن آنقانون آب و نحوه»تصویب 
ساالری برای انجام نظام دیوان «وزارت نیرو»و پس از آن « برق

اولین  شود. درموریت هیدرولیکی که دولت متقبل شده بود، فراهم میمأ
 یزدایی از جامعهب سیاست حمایت و محرومیتهای پس از انقالسال

 های عمران وشود. همانند برنامهی آبیاری میروستایی محرک توسعه
توسعه  هایی آب محور شاکله اصلی اولین برنامهآبادانی تفکر توسعه

ها، توسعه و رشد کشور به معنای عام کلمه را از طریق است. این برنامه
ی منابع آب را از طریق کرد و توسعهیی منابع آب دنبال متوسعه

و کنترل و تنظیم آب. بنابراین، های آبی بزرگ مقیاس ساخت سازه
موریت هیدرولیکی مدت کوتاهی بعد از انقالب دوباره در ایران زنده مأ

های مالی الزم را برای گسترش سدها حمایت ساالرانفنشود و آبمی
دست هی کشاورزی، بز توسعههای آبیاری با سیاست حمایت او شبکه

ی های بعدی توسعه سیاست توسعهکه در برنامهآورند. با وجود اینمی
هایی نظیر افزایش میزان سیاستبازد اما کشاورزی تا حدی رنگ می

شوند، ادامه حیات کشور خارج میهایی که از استحصال آب و مهار آب
 .کنندموریت هیدرولیکی را ممکن میمأ
 

 هاتنوشپی

1- Hydraulic Mission 

2- Hydrocracy  
3- Development 

4- Growth 

5- Enlightenment 

6- Civilizing Mission 

7- High Modernism  
اندازی کلی در ارتباط با چگونگی استفاده از پیشرفت علمی فرامدرنیسم چشم

 های انسانی است.در هر زمینه از فعالیت -عموماً توسط دولت -و فنی
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8- Hydraulic Society 
9- Oriental Society  

های خاور نزدیک و هند و های نهادی که با تامل در تمدنترکیبی از ویژگی
ای شود و نه در اروپچین شناخته شد که نه در یونان و روم باستان یافت می

قرون وسطا و مدرن. اقتصاددانان کالسیک با سخن گفتن از یک جامعه 
 .مفهومی برای این ویژگی یافتند «آسیایی»یا « شرقی»

10- Tennessee Valley Authority (TVA) 

11- Technocrat ( که قدرت زیادی در م یا فناوری متخصص در عل
 (سیاست و یا صنعت دارد

 سالههفت یهابرنامهاز  یسینف مشرف گزارش دکتر -15
13- Hydrocrat 

 نظام آبکه در  این اصطالح به متخصصان، عموماً مهندسان هیدرولیک،
  (Wester, 2008). شودکنند؛ اطالق میکار می ساالریدیوان
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