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آب کشاورزی و ناشناخته های محاکم قضایی 
حسین رضایی

دبیرکل انجمن پسته ایران

ایــن  کــه  تولیــد  موانــع  کنــار  در 
روزهــا کشــاورزان بــا آنهــا دســت 
برنامه هــای  هســتند،  گریبــان  بــه 
وزارت نیــرو بــه بهانــۀ حفاظــت از 
ــف  ــد را مضاع ــج تولی ــی رن ــع آب مناب
کرده اســت. ممانعــت از انتقــال آب بــه 
ــر، اخــال و  ــا بهــره وری باالت اراضــی ب
ــب  ــوز نص ــای مج ــکنی در اعط کارش
چاه هــای  روی  بــر  شــیرین کن  آب 
ــی و  ــور حجم ــب کنت ــاورزی، نص کش
چگونگــی کنتــرل برداشــت آب بعــد از 
ــی در مســدود کــردن  40 ســال، ناتوان
ــر  ــه مهم ت ــاز و از هم ــای غیرمج چاه ه
کاهــش لیتــراژ پروانه هــا از جملــه 
ــداران  ــه باغ ــتند ک ــی هس دغدغه های
بســیاری را درگیــر خــود کرده  انــد.

ــه ای  ــرکت های آب منطق ــا ش ــی آی ول
ــوق  ــود حق ــای خ ــرای برنامه ه در اج
ــا  ــد؟ آی ــت می کنن ــاورزان را رعای کش
کشــاورزان از حقــوق خــود آگاهــی 
ــه  ــد ب ــه بای ــاورزان چگون ــد؟ کش دارن
دفــاع از حقــوق خــود بپردازنــد؟ حامی 

ــت و  ــه کیس ــن زمین ــاورزان در ای کش
ــن  ــد؟ ای ــل می کن ــق عم ــدر موف چق
ــوند  ــرح می ش ــی مط ــواالت در حال س
کــه برخــی از کشــاورزان نــه تنهــا 
ــه از  ــد، بلک ــا ندارن ــرای آنه ــی ب جواب
ــن  ــه در ای ــی ک ــم قضای ــود محاک وج
رابطــه فعالیــت دارنــد بی خبرنــد و 
همچنیــن بــا ســاختار و نحــوه کارکــرد 

ــتند.  ــنا نیس ــز آش ــا نی آنه
ــن  ــم در ای ــم گرفتی ــن رو، تصمی از ای
پســته  دنیــای  ماهنامــه  از  شــماره 
ــیون  ــوع کمیس ــه موض ــژه ب ــور وی به ط
رســیدگی بــه امــور آب هــای زیرزمینــی 
منطقــه ای  آب  شــرکت های  در  کــه 
ــع  ــم. در واق ــتند، بپردازی ــتقر هس مس
ــاع از  ــا مســیر دف ــن کمیســیون تنه ای
ــه  ــت، در حالی ک ــاورزان اس ــوق کش حق
وزارت نیــرو بــرای شــکایت از اشــخاص 
ــد.   ــه نمای ــه مراجع ــه دادگاه صالح ــد ب بای
در مقدمــه ایــن ویــژه نامــه، مریــم 
حســنی ســعدی پژوهشــگر مســائل 
ــوق آب  ــاب حق ــه کت ــتناد ب ــا اس آب ب
در فــات ایــران در بســتر تحــوالت 
نوشــته  اجتماعــی-  و  اقتصــادی 
ــی  ــواد قانون ــرح م ــه ط ــدی آگاه- ب مه

در ایــن رابطــه و نقدهــای وارد بــر ایــن 
کمیســیون پرداخته اســت. همچنین، در 
این بــاره بــا نماینــدگان ســازمان جهــاد 
کشــاورزی، اســتان های یــزد، خراســان 
گفت و گوهــای  کرمــان  و  رضــوی 
ــاز و  ــا س ــا ب ــم ت ــام دادی ــی انج مفصل
ــوه  ــد و نح ــه دی ــیون و زاوی کار کمیس
برخــورد آن بــا ایــن مقولــه آشــنا 
شــویم. در بعضــی از گفت و گوهــا بحــث 
بــه درازا کشــیده اســت کــه بــه لحــاظ 
ماهیــت موضوعــات تخصصــی اجتنــاب 
ناپذیــر بــوده و جهت حفــظ امانت داری 
کلیــه محتــوا پــس از تأییــد مصاحبــه 

شــوندگان منتشــر شده اســت.  
و  آمــوزش  اینکــه  بــه  باتوجــه 
موضوعــات  مــورد  در  اطاع رســانی 
جــزو  کشــور  پســته  بــا  مرتبــط 
ــه انجمــن پســته  ــی اســت ک نقش های
ایــران بــرای خــود قائــل می باشــد، 
ــه  ــق ب ــته متعل ــای پس ــه دنی ماهنام
ایــن انجمــن به عنــوان یکــی از ابزارهــا 
ــات، در  ــش و اطاع ــال دان ــت انتق جه
ــه  ــد ب ــماره های بع ــماره و ش ــن ش ای
و  دیدگاه هــا  قانونــی،  مــواد  طــرح 
سیاســت های جــاری در رابطــه بــا 
آب کشــاورزی در کشــور می پــردازد. 
دیدگاه هــای  انتشــار  بنابرایــن، 
مســئولین ســازمان جهــاد کشــاورزی، 
وزارت خانــه نیــرو و شــرکت های آب 
منطقــه ای، کشــاورزان و صاحب نظــران 
تبییــن  معنــای  بــه  عرصــه،  ایــن 
مواضــع هیئــت مدیــره انجمــن پســته 

نمی باشــد.  ایــران 
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تبصــره 5: وزارت نیــرو مکلــف اســت جهــت رســیدگی بــه اختالفــات 
ــد  ــای فاق ــف چاه ه ــن تکلی ــون تعیی ــون )قان ــن قان ــرای ای ــی از اج ناش

پروانــۀ بهــره بــرداری( و قانــون توزیــع عادالنــه آب مصــوب 1361، در هــر اســتان 
کمیســیونی تحــت عنــوان »کمیســیون رســیدگی بــه امــور آب هــای زیرزمینــی« 
مرکــب از یــک نفــر قاضــی بــا حکــم رئیــس قــوه قضائیــه، یــک نفــر نماینــده 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بــا حکــم رئیــس ســازمان و یــک نفــر نماینده 
شــرکت آب منطقــه ای اســتان بــا حکــم مدیــر عامــل شــرکت تشــکیل دهــد و 
نســبت بــه بررســی پرونده هــای شــکایات اشــخاص علیــه دولــت اقــدام نمایــد. 
ــادره  ــکام ص ــردد. اح ــادر می گ ــیون ص ــو کمیس ــی عض ــط قاض رأی الزم توس
مذکــور ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل تجدیدنظر در دیــوان عدالــت اداری 
می باشــد. از تاریــخ تصویــب ایــن قانــون، کلیــه دعــاوی اشــخاص علیــه دولــت 
ــیون ها  ــن کمیس ــه ای ــم ب ــاذ تصمی ــرای اتخ ــی ب ــم عموم ــه در محاک مطروح
ــه ای  ــرکت های آب منطق ــیون در ش ــن کمیس ــه ای ــد. دبیرخان ــد ش ــه خواه احال

ــد ــتقر می باش مس

کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی  

مریم حسنی سعدیدر بوته نقد
پژوهشگر مسائل آب
برگرفته از کتاب حقوق آب در فالت ایران نوشته مهدی آگاه

ــای  ــور آب ه ــه ام ــیدگی ب ــیون رس کمیس
ــون  ــره 5 قان ــاس تبص ــر اس ــی ب زیرزمین
تعییــن تکلیــف چاه هــای فاقــد پروانــۀ 
ــرداری مصــوب 1389/4/27 تشــکیل  بهره ب
ــیون  ــن کمیس ــکیل ای ــش از تش ــد. پی ش
بــر اســاس اصــل 159 قانــون اساســی 
کلیــه تعارضــات در زمینــه آب در دادگاه 
ــا  ــدند، ام ــی می ش ــرح و بررس ــه ط صالح
ایــن کمیســیون شــبه قضایــی جــای دادگاه 
صالحــه را گرفــت و مکانیســم داوری آب را 

ــر داد. تغیی
ابــراز  نیــرو ضمــن  وزارت  کارشناســان 
خرســندی از تشــکیل ایــن کمیســیون 
عنــوان می دارنــد کــه در گذشــته بــه دلیــل 
عــدم آشــنایی دادگاه هــا بــه مســائل فنــی 
دیدگاه هــای  برخــاف  صــادره  آراء  آب، 
بــوده  اســت.  آبــی  منابــع  حفاظتــی 

ــتند  ــاور هس ــن ب ــر ای ــان ب ــن ایش همچنی
کــه تشــکیل چنیــن کمیســیون شــبه 
تخصصی تــر  نگاهــی  می توانــد  قضایــی 
ــد و  ــته باش ــاوی داش ــل دع ــی در ح و فن
رســیدگی بــه اختافــات و تعارضــات و 
ــبه  ــع ش ــق مراج ــوق از طری ــاق حق احق

قضایــی ســریع تر خواهــد بــود.
ــن  ــکیل ای ــه از تش ــک ده ــه ی ــک ب نزدی
کشــور  آبــی  مســائل  در  کمیســیون 
کــه  می رســد  نظــر  بــه  و  می گــذارد 
ــی  ــی در دادرس ــگاه مطلوب ــته جای نتوانس
کمیســیون  ایــن  کنــد.  کســب  آب 
ــدد و  ــای متع ــا چالش ه ــرداران را ب بهره ب
ــرد  ــت و عملک ــه رو کرده اس ــتری روب بیش
انتقــادات  بــا  مختلــف  جهــات  از  آن 

اساســی همــراه اســت.
ــه  ــدا ب ــه ابت ــدیم ک ــر آن ش ــن رو، ب از ای

معرفــی و نقــد شــکلی و ماهــوی ایــن 
کمیســیون در قانــون پرداختــه و در ادامــه 
جهــت آشــنایی بــا روندهــا و نحــوه کار آن، 
گفتگویــی بــا نماینــدگان جهــاد کشــاورزی 
در کمیســیون  رســیدگی بــه امــور آب 
ــیم. ــته باش ــتان داش ــد اس ــی چن زیرزمین

الزم می دانــم قبــل از ورود بــه موضــوع 
در  کشــاورزی  جهــاد  نماینــدگان  از 
خراســان  و  یــزد  کرمــان،  اســتان های 
رضــوی بــه دلیــل همــکاری و مســاعدت در 
ایــن زمینــه تشــکر و قدردانــی کنــم. البتــه 
در ایــن زمینــه گفتگوهایــی بــا نماینــدگان 
خراســان جنوبــی ، فــارس و اصفهــان نیــز 
انجــام شــد که بنــا بــه ماحظات ســازمانی 
مصاحبــه شــوندگان،  موافقــت  عــدم  و 
انتشــار متــن ایــن گفتگوهــا میســر نشــد.
 5 تبصــره  کــه  داشــت  توجــه  بایــد 
قانــون تعییــن تکلیــف چاه هــای فاقــد 
ــع  ــود بدی ــوع خ ــرداری در ن ــۀ بهره ب پروان
ــیونی  ــکیل کمیس ــه تش ــر ب ــوده و منج ب
ــی  ــبه قضای ــی ش ــیس و مرجع جدیدالتأس
گردیــد.  منطقــه ای  آب  در شــرکت های 
ایــن کمیســیون در بــدو تصویــب ایراداتــی 
را بــا خــود بــه همــراه داشــت کــه در ادامــه 
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ــم: ــاره می کنی ــا اش ــه آنه ب
کمیســیون:  قانونــی  حــد  الــف(   
در حالی کــه موضــوع مــاده واحــده قانــون 
تعییــن تکلیــف چاهــای فاقــد پروانــه و 
فلســفه وضــع آن رســیدگی و تعییــن تکلیــف 
ــال  ــل از س ــوره قب ــاز محف ــای غیرمج چاه ه
1385 اســت، امــا در تبصــره حاضر رســیدگی 
بــه اختافــات ناشــی از اجــرای مــاده واحــده 
و نیــز »قانــون توزیــع عادالنــه آب« بــه ایــن 

ــت.  ــده  اس ــول ش ــیون مح کمیس
قانــون توزیــع عادالنــه آب پنــج فصــل دارد 
کــه یــک فصــل آن بــه آب هــای زیرزمینــی 
آن  دیگــر  فصــول  و  می شــود  مربــوط 
می پــردازد   ... و  ســطحی  آب هــای  بــه 
ــای  ــا موضــوع آب ه ــی ب ــاط چندان ــه ارتب ک
زیرزمینــی ندارنــد. می تــوان گفــت حــد 
قانونــی ایــن کمیســیون شــامل کلیــه فصول 
قانــون توزیــع عادالنــه آب نمی شــود و تنهــا 
ــی  ــات ناش ــه اختاف ــیدگی ب ــت رس صاحی
ــمت  ــه آب، در قس ــع عادالن ــون توزی از قان

آب هــای زیرزمینــی را دارد. 
ــل  ــای ذی ــه تبصره ه ــت ک ــی آن اس منطق
مــاده واحــده در ارتبــاط با موضوع آن باشــد، 
ــا  ــی ب ــا ارتباط ــون تبصره ه ــن قان ــا در ای ام
ــرح  ــی در ط ــد. از طرف ــده ندارن ــاده واح م
نماینــدگان  ســوی  از  ارائه شــده  اولیــه 
ــود  ــز وج ــی نی ــن تبصره های ــس چنی مجل
ــای شــدید  ــه مخالفته ــا توجــه ب نداشــت. ب
وزارت نیــرو در تصویــب ایــن طــرح قانونــی 
می تــوان گفــت تشــکیل ایــن کمیســیون از 
طــرف وزارت نیــرو در مقابــل عــدم مخالفــت 
ــای  ــف چاه ه ــن تکلی ــون تعیی ــرح قان ــا ط ب
فاقــد پروانــه در مجلــس معاملــه شــده 

اســت. 
ــه  ــیدگي ب ــیش از رس ــر اســت پـ ــل ذک قاب
خواســته در کمیســیون رسیدگي به صـــدور 

پروانـه هـــا )موضـــوع مــاده 4 آیین نامــه 
آب(،  عادالنــه  توزیــع  قانــون  اجرایــي 
تقاضــاي اشــخاص در کمیســیون رســیدگي 
بـــه امـور آب هـــاي زیرزمیني قابل رسیدگي 
نیســت. بــه عبــارت دیگــر، موضـــوع ابتـــدا 
ــه  ــسیون رســیدگي ب ــست در کمیـ مـي بایـ
صــدور پروانه هــا بررســي شــود و تنهــا 
رأي  بــه  متقاضــي  اعتــراض  صــورت  در 
کمیســیون مزبــور، کمیســیون رســیدگي بــه 
امــور آبهــاي زیرزمینــي صاحیت رســیدگي 
دارد و لــذا ایــن کمیـــسیون نمی توانــد رأســاً 
و بــدون اظهارنظــر ماهــوي قبلــي شــروع بــه 

رســیدگي کنـــد.
عــاوه بــر نقدهــای مذکــور بــر حــد قانونــی 
کمیســیون آب هــای زیرزمینــی بایــد گفــت 
کــه ایــن کمیســیون یــک واحــد شــبه 
ــد ماهیــت  قضایــی اســت کــه فقــط می توان
ــیون  ــد و رأی کمیس ــی کن ــده را بررس پرون
ــا رد نمایــد، ولــی  ــه را تأییــد ی صــدور پروان
نمی توانــد حکــم کیفــری متناســب بــا 

ــد.  ــادر نمای ــی را ص ــراد خاط ــرم اف ج
ایــن  بــه  محولــه  وظایــف  بنابرایــن، 
ــون،  ــوان قان ــر از عن کمیســیون بســیار فرات
ــی روح و  ــای آن و حت ــیون، تبصره ه کمیس

مفــاد آن اســت.
ب( یک طرفــه بــودن حیطــه اختیــارات 
کمیســیون: اختیــارات ایــن کمیســیون در 

رســیدگی بــه اختافــات بــا توجــه بــه 
ــت«  ــه دول ــکایت اشــخاص علی ــارت »ش عب
ــایر  ــر س ــارت دیگ ــه عب ــت، ب ــه اس یک طرف
اشــخاص دولتــی مشــمول ایــن تبصــره 
غیردولتــی  اشــخاص  صرفــاً  و  نیســتند 
مشــمول تبصــره حاضــر می شــوند، بــه ایــن 
ــیدگی  ــط در رس ــیون فق ــه کمیس ــا ک معن
ــار  ــت اختی ــا دول ــات اشــخاص ب ــه اختاف ب
ــی برعکــس  رســیدگی و اظهارنظــر دارد، ول
ــه  ــیدگی ب ــی رس ــت، یعن ــادق نیس آن ص
ــاکان  ــخاص، کم ــا اش ــت ب ــات دول اختاف
و  اســت  قضایــی  مراجــع  صاحیــت  در 
کمیســیون در ایــن بــاره صاحیتــی نــدارد. 
ــی  ــو حقوق ــیون: عض ــای کمیس ج( اعض
ــت  ــی اس ــر قاض ــک نف ــیون ی ــن کمیس ای
ــه مشــخص  ــوه قضائی کــه توســط رئیــس ق
می شــود. در ایــن کمیســیون دو نماینــده از 
ــه عنــوان  جهــاد کشــاورزی و وزارت نیــرو ب
ــه  ــا توج ــد. ب ــور دارن ــت حض ــده دول نماین
ــه اینکــه نمایندهــای از بخــش خصوصــی  ب
ــن  ــد ای ــت، بیتردی ــیون نیس ــن کمیس در ای
ــود را در  ــوق خ ــاع از حق ــکان دف ــش ام بخ
ــه و یکســان نخواهــد داشــت.  شــرایط عادالن
ــری رأی  ــائبه تأثیرپذی ــن، ش ــر ای ــاوه ب ع
ــروز  قاضــی از نظــرات کارشناســان، زمینــه ب
فســاد و بی عدالتــی را نیــز فراهــم می ســازد.
ــره  ــن تبص ــر: در ای ــع تجدیدنظ د( مرج

ــه  ــن اینکــه کمیســیون فقــط در رســیدگی ب ــا در نظــر گرفت ب
ــر  ــیدگی و اظهارنظ ــار رس ــت اختی ــا دول ــخاص ب ــات اش اختالف
دارد و شــکایت دولــت از اشــخاص کمــاکان در صالحیــت دادگاه 

ــی، از  ــه دادرس ــن مرحل ــه ای چندی ــرکت های آب منطق ــت، ش ــه اس صالح
ــور را  ــی کش ــوان عال ــورد، دی ــب م ــر و حس ــدوی، تجدیدنظ ــه دادگاه ب جمل
طــی خواهنــد کــرد، ولــی تجدیدنظــر در دیــوان عدالــت اداری کــه اشــخاص 
بــه آن مراجعــه خواهنــد نمــود تک مرحلــه ای بــوده و رأی صــادره 

ــه نظــر نمی رســد. ــه ب ــر منصفان ــن ام قطعــی اســت کــه ای
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رأی  دربــاره  تجدیدنظــر  مرجــع  تنهــا 
صــادره توســط کمیســیون، دیــوان 

ــل  ــود. قاب ــت اداری خواهــد ب عدال
توجــه اســت کــه مطابــق اصــل 

173 قانــون اساســي و بند 2 
مــاده 10 قانون تـــشکیات 
و آیـــین دادرســـي دیوان 
عدالــت اداري، ایــن دیوان 
ــکایت مردم از کارکنان  ش
ــام  ــه در انج ــت را ک دول
قصــور  خــود  وظایــف 
کننــد مــورد رســیدگی 

قــرار میدهــد.  بدیــن معنــا 
اداری  عدالــت  دیــوان  کــه 

ناظــر بــر قــوه مجریــه بــه منظــور 
عــدم تخلــف ایــن قــوه از قانــون و 

ــا  ــان ب ــار مجری ــاق رفت ــه انطب رســیدگی ب
ــت.  ــون اس قان

 طرفــه آنکــه بــه دلیــل تنــوع و گســتردگی 
ــا، ســنخیت  ــل طــرح و ادع ــات قاب موضوع
ــای  ــه گونه ــه ب ــاوی مطروح ــی از دع برخ
ــه  ــیدگی ب ــر در رس ــه تجدیدنظ ــت ک اس
اداری  آن در صاحیــت دیــوان عدالــت 

ــود. ــد ب نخواه
ــیون  ــه کمیس ــن اینک ــر گرفت ــا در نظ ب
اختافــات  بــه  رســیدگی  در  فقــط 
ــیدگی  ــار رس ــت اختی ــا دول ــخاص ب اش
از  دارد و شــکایت دولــت  اظهارنظــر  و 
اشــخاص کمــاکان در صاحیــت دادگاه 
صالحــه اســت، شــرکتهای آب منطقهــای 
چندیــن مرحله دادرســی، از جملــه دادگاه 
بــدوی، تجدیدنظــر و حســب مــورد، دیوان 
عالــی کشــور را طــی خواهنــد کــرد، ولــی 
ــه  ــت اداری ک ــوان عدال تجدیدنظــر در دی
ــه آن مراجعــه خواهنــد نمــود  اشــخاص ب

تک مرحلــه ای بــوده و رأی صــادره قطعــی 
ــر  ــه نظ ــه ب ــر منصفان ــن ام ــه ای ــت ک اس

نمی رســد.
ــب  ــه موج ــه ب ــت ک ــر داش ــد در نظ بای
ــی  ــی، »دادخواه ــون اساس ــل 34 قان اص
حــق مســلم هــر فــرد اســت و هــر کــس 
می توانــد بــه منظــور دادخواهــی بــه 
ــوان  ــد.« می ت ــوع نمای ــه رج دادگاه صالح
ــوان  ــن اصــل نمی ت ــه موجــب ای ــت ب گف
ــان  ــه شــکایت مدعی ــع از رســیدگی ب مان
دادگاه  در  زیرزمینــی  آب هــای  امــور 
ــم  ــه ُحک ــر ب ــه اگ ــرا ک ــد. چ ــه ش صالح
وارد شــود،  فــرد  بــه  قانــون ضــرری 
ــوان عدالــت  ــل تعقیــب در دی مجــری قاب
اداری نیســت، بلکــه تعییــن خســارت بــه 
ــه  ــده دادگاه صالحــه و پرداخــت آن ب عه
ــه اســت و قــوه مقننــه  عهــده قــوه مجری
ــی  ــت آن را پیش بین ــل پرداخ ــد مح بای

کــرده باشــد کــه ایــن موضــوع در مراجــع 
ــت. ــده  اس ــده نش ــی دی ــبه قضای ش

ــت اعتراض:  ــارض در مهل ه( تع
در حالــی کــه در تبصره 5 مهلت 
اعتراض به رأی کمیســیون را 
ــاغ  ــس از اب ــت روز پ بیس
قابــل تجدیدنظــر در دیوان 
دانســته  اداری  عدالــت 
اســت امــا تبصــره 2 مــاده 
16 قـــانون دیـــوان عدالت 
اداري مهلــت اعتــراض از 
ــي  آراي مراجــع شــبه قضای
را در داخـل کـشور سـه مـاه 
ــاه  ــش م ــور ش ــارج از کش و خ

می دانــد.
و( محــل دبیرخانــه کمیســیون: 
ــن کمیســیون،  یکــی از اهــداف تشــکیل ای
عــدم اطالــه دادرســی اســت. ولــی عمــًا بــا 
توجــه بــه حجــم انبــوه پرونده هــای ارجاعــی 
ــا در  ــن کمیســیون و تشــکیل آن تنه ــه ای ب
ــیدگی  ــه رس ــب اطال ــتان ها موج ــز اس مراک
ایــن  از  پیــش  پرونده هــا می گــردد.  بــه 
ــن  ــه نزدیک تری ــاوی خــود ب ــرای دع ــراد ب اف
مرجــع قضایــی مراجعــه می کردنــد. همچنین 
اســتقرار ایــن کمیســیون در دســتگاهی کــه 
معمــوالً یــک طــرف دعــوی اســت و نشــاندن 
ــتگاه،  ــان آن دس ــار کارشناس ــی در کن قاض
شــائبه اینکــه قاضــی تحــت تأثیــر آن فضــا 
قــرار گرفتــه و خــدای  ناخواســته در رأی او 
ــد.  ــود می آی ــه وج ــود ب ــاد ش ــه ایج خدش
ــه ممکــن  ــن ســوال کــه چگون ــن، ای بنابرای
اســت یــک دســتگاه دولتــی هــم در مقــام 
مجــری و هــم مشــاور قاضــی باشــد؟! قابــل 

تأمــل اســت.

 بــا توجــه بــه اینکــه نماینــده ای از بخــش خصوصی 
ــد ایــن بخــش  در ایــن کمیســیون نیســت، بی تردی
امــکان دفــاع از حقــوق خــود را در شــرایط عادالنــه 
و یکســان نخواهــد داشــت. عــالوه بــر ایــن، شــائبه 
ــان،  ــرات کارشناس ــی از نظ ــری رأی قاض تأثیرپذی
ــم  ــز فراه ــی را نی ــی عدالت ــاد و ب ــروز فس ــه ب زمین

مــی ســازد.
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گفت وگو با محمدحسن رحیمیان، نماینده جهاد کشاورزی یزد 
در کمیسیون آب های  زیرزمینی

ضرورت دفاع از حقوق کشاورزان با نظرات کارشناسی

محمدحســن رحیمیــان، دکتــرای علــوم 
و مهندســی آب )گرایــش آبیــاری و 
زهکشــی( و عضــو هیئت علمــی وزارت 
جهــاد کشــاورزی، شــاغل در مرکز ملی 
تحقیقــات شــوری، وابســته به ســازمان 
تحقیقــات، آمــوزش و ترویج کشــاورزی 
اســتان یــزد اســت. زمینــه کاری وی در 
ــع  ــوری مناب ــائل آب و ش ــوص مس خص
آب و خــاک، سیســتم های آبیــاری و 
همچنیــن، اســتفاده از تکنیــک ســنجش 
ــرآورد  ــواره ای در ب ــر ماه از دور و تصاوی
ــان،  ــی گیاه ــاز آب ــرق و نی ــر و تع تبخی
می باشــد.  پســته  درختــان  به ویــژه 
ــابقه  ــال س ــزده س ــدود پان ــان ح رحیمی
ــال  ــار س ــی چه ــدت تقریب کار دارد و م
ــاد  ــده جه ــوان نماین ــه عن ــه ب ــت ک اس
ــیون  ــزد در کمیس ــتان ی ــاورزی اس کش
ــه امــور آب هــای زیرزمینــی  رســیدگی ب
شــرکت آب منطقــه ای اســتان یــزد 

ــت. ــت اس ــه خدم ــغول ب مش
آقــای دکتــر! ســاختار کمیســیون 
رســیدگی بــه امــور آب هــاي زیرزمیني 
بــرای  پرونده هــا  و  اســت  چگونــه 
ــه  ــیون، چ ــن کمیس ــه ای ــیدن ب رس

رونــدی را طــی می کننــد؟
ــاده  ــر اســاس تبصــره 5 م ــن کمیســیون ب ای
واحــدۀ قانــون تعییــن تکلیــف چاه هــاي 
ــرداري  ــۀ بهره ب ــِد پروان ــاِل فاق ــاورزِي فع کش
ایــن  اســاس  بــر  اســت.  گرفتــه  شــکل 
تبصــره، وزارت نیــرو مکلــف شــده تــا جهــت 
ــرای  ــی از اج ــات ناش ــه اختاف ــیدگی ب رس
ایــن قانــون و قانــون توزیــع عادالنــه آب، 

ــک  کمیســیونی در هــر اســتان متشــکل از ی
نفــر قاضــی )بــا حکــم رئیــس قــوه قضائیــه(، 
یــک نفــر نماینــده ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان )بــا حکــم رئیــس ســازمان( و یــک نفر 
ــا  ــتان )ب ــه ای اس ــرکت آب منطق ــده ش نماین
حکــم مدیرعامــل شــرکت( تشــکیل دهــد. در 
ــن کمیســیون جهــت بررســی پرونده هــای  ای
شــکایات افــراد حقیقــي و حقوقــي علیــه 
انجــام  الزم  اقدامــات  دولــت،  تصمیمــات 
می گیــرد. به عبــارت دیگــر، وظیفــه ایــن 
ــه اعتراضاتــی  ــاً رســیدگی ب کمیســیون عمدت
اســت کــه توســط کشــاورزان بــه آراء صــادره 
پروانه هــاي  صــدور  کمیســیون  توســط 
اســتان ها  منطقــه ای  آب  شــرکت های 
انجــام می شــود؛ بــه ایــن ترتیــب، پــس 
از ابــاغ رأی کمیســیون صــدور پروانه هــا 
ــه رأی  ــان ب ــه ایش ــرداران، چنانچ ــه بهره ب ب
صــادره اعتراضــي داشــته باشــند، مي بایســت 
فــرم شــکوائیه ای را تهیه، مدارك و مســتندات 
خــود را پیوســت نمــوده و بــه ایــن کمیســیون 
مراجعــه نماینــد تــا ضمــن تشــکیل پرونــده، 
اعتــراض ایشــان در ایــن کمیســیون مطــرح و 
ــوارد،  ــه در بعضــی از م ــود. البت ــیدگی  ش رس
ــی  ــم قضای ــا و محاک ــی از دادگاه ه پرونده های
ــوند  ــاع می ش ــیون ارج ــن کمیس ــه ای ــز ب نی
کــه وظیفــه ایــن کمیســیون، رســیدگی 
بــه ایــن مــوارد نیــز هســت. همچنیــن، 
در صورتــی کــه قاضــي و اعضــای فنــي 
کمیســیون بــه مســتندات بیشــتری نیــاز 
ــه  ــده ای ک ــر پرون ــاوه ب ــند، ع ــته باش داش
متقاضــي در کمیســیون تشــکیل داده اســت، 
پرونــدۀ ســوابق منبــع آبــي مــورد دعــوي کــه 

در شــرکت آب منطقــه ای موجــود اســت نیــز 
ــن رســیدگي  ــا در حی درخواســت می شــود ت

ــرد. ــرار گی ــتناد ق ــه و اس ــورد مطالع م
ــیون  ــور، کمیس ــدگان مذک ــر نماین ــاوه ب ع
رســیدگی بــه امــور آب هــاي زیرزمینــي 
ــر و منشــي اســت کــه در شــرکت  داراي دبی
ــد و  ــه ای و کمیســیون حضــور دارن آب منطق
نســبت بــه تشــکیل پرونــده، دریافــت مــدارك 
ــرح  ــیدگی و ط ــت رس ــن وق ــی، تعیی متقاض
موضــوع در کمیســیون اقدامــات الزم را انجــام 

مي دهنــد.
ــه  ــی ب ــای ارجاع ــات پرونده ه موضوع

ــتند؟ ــه هس ــیدگی چ ــیون رس کمیس
همان طــور کــه اشــاره شــد، ایــن کمیســیون 
ــی  ــه تصمیمات ــبت ب ــراد نس ــراض اف ــه اعت ب
ــه  ــا گرفت ــدور پروانه ه ــیون ص ــه در کمیس ک
می شــود، رســیدگي مي کنــد. تصمیماتــي 
واقــع  بهره بــرداران  اعتــراض  مــورد  کــه 
ــا  ــت ب ــدم موافق ــامل ع ــاً ش ــوند عمدت مي ش
ــکني،  ــا کف ش ــاه ی ــي چ ــت  جابجای درخواس
ــات،  ــري قن ــر گال ــوز حف ــدور مج ــدم ص ع
ــا و  ــرداري از چاه ه ــاي بهره ب ــاح مجوزه اص
ــاي خانگــي  ــا، انســداد چاه  ه کاهــش حقابه ه

ــره اســت. و غی
بیشــترین پرونده هایــی کــه بــه کمیســیون 
چــه  خصــوص  در  می شــوند  ارجــاع 

ــتند؟ ــی هس موضوعات
ــه  ــوع اول ک ــت؛ موض ــوع اس ــاً دو موض عمدت
ــا  ــادی از پرونده ه ــم زی ــت و حج ــر اس مهم ت
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ــل  ــاح و تعدی ــوع اص ــکیل داده، موض را تش
ــن  ــت. در ای ــاورزي اس ــاي کش ــه  چاه ه پروان
مــورد، پروانــه چاه هــای مجــاز کشــاورزي 
شــامل برنامــه اصــاح و یــا اصــاح و تعدیــل 
شــده اند و دبــي آب آنهــا کاهــش یافتــه 
ایــن  کــه  کــرده  اعتــراض  بهره بــردار  و 
ــن  ــت م ــر کش ــطح زی ــخگوی س ــی پاس دب
در شــرایط فعلــي نیســت. یکــی دیگــر از 
ــرار  ــي ق ــورد بررس ــاد م ــه زی ــي ک موضوعات
ــت  ــی اس ــای خانگ ــده چاه ه ــرد، پرون مي گی
کــه بــه عنــوان چــاه غیرمجــاز شــناخته 
صــدور  کمیســیون  توســط  و  شــده اند 
و مســلوب المنفعه  پــر  بــه  رأي  پروانه هــا، 
افــراد  کــه  اســت؛  داده شــده   آن   شــدن 
ــه کمیســیون  ــده ب ــد و پرون ــراض می کنن اعت
ــي  ــم. برخ ــیدگی می کنی ــا رس ــد و م می آی
از ایــن چاه هــا بــر اســاس ســطح تحــت 
و  کشــاورزی  چاه هــاي  قالــب  در  شــرب، 
مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف قابلیــت 
بررســي دارنــد و برخــي دیگــر، چــاه خانگــی 
ــع  ــون توزی ــاده 5 قان ــب م ــه در قال ــوده ک ب
مربوطــه  دســتورالعمل هاي  و  آب  عادالنــه 

می شــوند. بررســی 
ــا  ــالح پرونده ه ــل و اص ــوع تعدی موض

ــت؟ چیس
قوانیــن و دســتورالعمل هایی وجــود دارد کــه 
ــا  ــه ب ــه ک ــازه یافت ــرو اج ــق آن وزارت نی طب
توجــه بــه ســه عامــل: 1- تــوان آبدهــي چــاه 
ــت  ــطح تح ــي س ــاز آب ــفره، 2- نی ــت س و اُف
ــزی در  ــه و 3- آب قابل برنامه ری ــرب عرص ش
ــل  ــا تعدی ــه اصــاح و ی ــدام ب ــر دشــت، اق ه
حــال  در  کــه  مجــاز  چاه هــای  پروانــه 

بهره بــرداری هســتند نمایــد.
در موضــوع اصــاح پروانه هــا، بــر اســاس 
نیــاز آبــی - کــه  ســطح زیــر کشــت و 
کارشناســان آب منطقــه اي بــرآورد می کننــد- 
پروانه هــا در کمیســیوِن رســیدگي بــه صــدور 
پروانه هــاي شــرکت آب منطقــه اي مطــرح 
و پــس از تصویــب، حقابــه چــاه کاهــش 

داده مي شــود. در آن کمیســیون، نماینــده 
نیــز  اســتان  کشــاورزي  جهــاد  ســازمان 
ــود را در  ــي خ ــرات فن ــته و نظ ــور داش حض
ــاه،  ــي گی ــاز آب ــد نی ــواردي مانن ــوص م خص
کفایــت و یــا عــدم کفایــت حقابــه پیشــنهادي 
ــا  ــد. ب ــراد مي کن ــراي کشــت مــورد نظــر ای ب
توجــه بــه اینکــه، ممکــن اســت ســطح 
اراضــي برخــي چاه هــا طــي ســالیان گذشــته 
کاهــش داشــته باشــد و یــا اینکــه ســفره آب 
ــت  ــود را از دس ــي خ ــوان آبده ــي ت زیرزمین
داده باشــد در برنامــه اصــاح پروانــه چاه هــا، 

ــود. ــه مي ش ــئله پرداخت ــن مس ــه ای ب
ــراي  ــه ب ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــل ب  تعدی
ــر  ــه ه ــه و تخلی ــن تغذی ــادل بی ــاد تع ایج
ــدوده  ــر مح ــزی ه ــوان، آب قابل برنامه ری آبخ
ــي  ــم فعل ــه حج ــه ب ــا توج ــن و ب ــي تعیی آب
برداشــت ها، ضرایبــي بــراي کاهــش برداشــت 
ــي  ــف و ط ــي تعری ــدوده مطالعات ــر مح در ه
آن، دبــي چاه هــا طبــق دســتورالعمل هاي 

وزارت نیــرو تعدیــل مي شــوند.
 برنامــه اصــاح و تعدیــل دبــي چاه هــاي 
بــه  رســیدگي  کمیســیون  در  کشــاورزي 
در  و  مي شــود  انجــام  پروانه هــا  صــدور 
پروانــه  بــه  بهره بــردار  اعتــراض  صــورت 
ــیدگي  ــیون رس ــده در کمیس ــي، پرون اصاح
جهــت  زیرزمینــي  آب هــاي  امــور  بــه 
رســیدگي بــه اعتراضــات، مطــرح و رســیدگي 

. د مي شــو
ــل  ــدار تعدی ــه مق ــزد، چ ــتان ی در اس
پروانه هــا در دشــت ها قــرار اســت 

ــود؟ ــام ش انج
در مــورد ایــن موضــوع، اختاف نظرهــاي 
کارشناســي و بحث هایــی بیــن ســازمان جهاد 
ــا شــرکت ســهامي  ــزد ب کشــاورزی اســتان ی
ــود دارد. در  ــتان وج ــن اس ــه ای ای آب منطق
حقیقــت، بخــش کشــاورزی، ذینفــع اصلــي و 
ــن  ــن مســئله اســت. قطعــاً مهم تری ــزرگ ای ب
ــر  ــطح زی ــظ س ــازمان، حف ــن س ــه ای دغدغ
ــظ عملکــرد  ــن حف کشــت موجــود و همچنی

محصــوالت کشــاورزي اســتان بــا هــدف 
تأمیــن نیــاز غذایــي اســتان و جامعــه، ایجــاد 
ــاورزي در  ــد کش ــدار تولی ــتم پای ــک سیس ی
ــتان  ــي آب اس ــي و کم ــران کیف ــرایط بح ش
یــزد، تأمیــن و تضمیــن معیشــت کشــاورزان، 
حفــظ و حقــوق کشــاورزان و دفــاع از حقــوق 
ــي  ــا ط ــراي آن ه ــده ب ــاد ش ــبه ایج مکتس
ــع آب  ــرداري از مناب ــاش و بهره ب ــال ها ت س
و زمیــن جهــت تولیــد اســت. ســازمان جهــاد 
ــاع  ــدگاه از مســئله دف ــن دی ــا ای کشــاورزی ب
ــه ای  ــرکت آب منطق ــل، ش ــد. در مقاب می کن
بــر طبــق تکلیــف قانونــی کــه بــه آن محــول 
شــده، عمــل می کنــد و حفاظــت از منابــع آب 
ــش  ــي اســتان را در ســرلوحه اقدامات زیرزمین
ــاد  ــر دو نه ــرار داده اســت. خوشــبختانه، ه ق
صرفه جویــی  آب،  مصــرف  مدیریــت  بــر 
ــم  ــش حج ــاورزي و کاه ــش کش آب در بخ
و هم راســتا هســتند  برداشــت ها، همــگام 
و عمــده اختافــات بــر روي مقــدار )حجــم(، 
برنامــه  اجرایــي  زمان بنــدي  و  چگونگــي 
برنامــه  ایــن  اســت.  برداشــت ها  کاهــش 
ــی  ــرح مل ــوان »ط ــت عن ــرو تح در وزارت نی
ــع آب زیرزمینــی« و  ــه مناب تعــادل بخشــی ب
ــا کم آبــي اســتان یــزد«  »برنامــه ســازگاري ب
ــات  ــاره جلس ــا در این ب ــود. م ــناخته مي ش ش
ایــن  روی  و  داشــته ایم  زیــادی  مشــترك 
ــه  ــیده ایم ک ــز رس ــی نی ــه تفاهمات ــئله ب مس
ــی  ــن صرفه جوی ــزان ای ــه چــه می ــه و ب چگون
ــتان  ــاورزی اس ــش کش ــا بخ ــد ت ــاق بیفت اتف
بتوانــد ســطح زیــر کشــت خــود را مدیریــت 
کنــد و تولیــد قابــل قبــول نیــز داشــته باشــد. 
ــدود  ــزد ح ــتان ی ــه در اس ــود ک ــه می ش گفت
ــری  ــال کس ــب در س ــون مترمکع 232 میلی
مخــازن آب زیرزمینــی داریــم. همچنیــن، 
ــه انجــام  ــی ک ــا صرفه جویی های ــرار اســت ب ق
ــفره ها  ــی س ــی تجمع ــان منف ــم، بی می دهی
ــاله  ــاله و 10 س ــی 5 س ــای زمان ــی بازه ه ط
کنتــرل و جبــران شــود. بخشــی از ایــن 
تصمیمــات در قالــب برنامــه اصــاح و تعدیــل 
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توضیــح  کــه  اســت  کشــاورزی  چاه هــای 
ــی از  ــده، یک ــر بن ــه نظ ــی ب ــد. منته داده ش
ــه  ــیدگی ب ــیون رس ــف کمیس ــن وظای مهم تری
امــور آب هــای زیرزمینــی در ایــن رابطــه ایــن 
ــردار  اســت کــه تشــخیص بدهــد کــدام بهره ب
توانایــی و آمادگــی کاهــش حقابــه بــه میــزان 
ــدارد. همــه  ــردار ن مقــرر را دارد و کــدام بهره ب
ــرای  ــه ب ــم ک ــر داری ــتان اتفاق نظ ــا در اس م
رســیدن بــه پایــداری در برداشــت آب از منابــع 
زیرزمینــی، بایــد کاهــش صــورت بگیــرد. امــا 
بهره بــرداران  یــا  بهره بــردار  کــدام  اینکــه 
ــک  ــد و کدام ی ــه را دارن ــی کاهــش حقاب توانای
ندارنــد، تصمیــم بســیار مهمــی اســت کــه در 
ایــن کمیســیون می توانــد اتفــاق بیفتــد. اصــل 
ــر صرفه جویــی، مدیریــت و کاهــش  و هــدف ب

ــت. ــاورزی اس ــش کش ــرف آب در بخ مص
ــاد  ــده جه ــی نماین ــر کارشناس ــا نظ آی
ــم  ــیون مه ــن کمیس ــاورزی در ای کش

ــت؟ اس
ــای  ــی اعض ــی تمام ــدف نهای ــون ه ــه. چ بل
پایــداری  بــه  کمــک  کمیســیون،  ایــن 
برداشــت از منابــع آب زیرزمینــی اســتان یــزد 
ــی از ایــن کمیســیون  اســت و مــن هــم جزئ
ــازمان  ــده س ــوان نماین ــده به عن ــتم. بن هس
جهــاد کشــاورزی اســتان در ایــن کمیســیون، 
ســفره های  منفــی  بیــان  وضعیــت  هــم 

آب زیرزمینــی را درك می کنــم و هــم بــا 
بضاعت هــای  و  بهره برداران مــان  شــرایط 
آنهــا به خوبــی آشــنا هســتم. همان طــور 
ــدام  ــه ک ــخیص اینک ــد، تش ــاره ش ــه اش ک
را  حقابــه  کاهــش  شــرایط  بهره بــرداران 
نکتــه بســیار حســاس و مهمــی  ندارنــد 
ــئله  ــن مس ــخیص ای ــاً روی تش ــت. قطع اس
ــد  ــم، بازدی ــق می کنی ــم، تحقی ــواس داری وس
ــه هیئــت  ــزوم ب ــده را عندالل می کنیــم و پرون
کارشناســی ارجــاع می دهیــم. عــاوه بــر 
ــه  ــت حقاب ــدم کفای ــا ع ــت ی ــه کفای توجــه ب
ــی عرصــه،  ــاز آب ــرای تأمیــن نی پیشــنهادی ب
مــوارد و نکاتــی نظیــر نظــام بهره بــرداری  
ــا عمــده  ــه خــرده مالکــی اســت ی از چــاه ک
مالکــی؟، کیفیــت آب خــوب اســت و یــا 
شــور؟، امــکان اجــرای سیســتم نویــن آبیــاری 
در عرصــه مــورد نظــر وجــود دارد یــا خیــر؟، 
ــت  ــت دش ــاه در باالدس ــری چ ــل قرارگی مح
اســت یــا در پایین دســت؟ همــه این هــا 
کاهــش  خصــوص  در  تصمیم گیــری  بــه 
حقابــه چاه هــا در نظــر گرفتــه می شــود. 
در جاهایــی کــه آمادگــی الزم بــرای کاهــش 
وجــود نداشــته باشــد، مــا بــا کاهــش پروانــه 
ــا  ــر کج ــل، ه ــم و در مقاب ــت می کنی مخالف
ــد،  ــته باش ــود داش ــش وج ــن کاه ــکان ای ام
ــا شــرکت آب منطقــه ای همراهــی کــرده و  ب

نظــر ایشــان را تأییــد و بــر اجــرای آن تأکیــد 
. می کنیــم

از  شــما  فرمودیــد،  آنچــه  طبــق 
پارامترهایــی بــرای تشــخیص اســتفاده 
ــتند؟ ــه هس ــوارد چ ــن م ــد، ای می کنی
بلــه دقیقــاً. معمــوالً در چنیــن مــواردی، 
محــل  از  بازدیــد  درخواســت  و  پیشــنهاد 
ــه قاضــِی کمیســیون داده  ــه محــل( ب )معاین
می شــود و گاهــی هــم پیشــنهاد ارجــاع 
پرونــده بــه هیئت هــای کارشناســی ســه 
ــد  ــره داده می شــود. در بازدی ــج نف ــره و پن نف
ــتم  ــوع سیس ــون ن ــواردی همچ ــل، م از مح
آبیــاری، کیفیــت آب آبیــاری، مســئله شــوری 
و وضعیــت خــاك، نظــام بهره بــرداری، خــرده 
مالکــی یــا عمــده مالکــی بــودن اراضــی و یــا 
ــوان  ــی ت ــرداری فعل ــام بهره ب ــا نظ ــه آی اینک
ــن و  ــاری نوی ــتم آبی ــرای سیس ــرش اج پذی
امــکان کاهــش مصــرف دارد یــا خیــر؟ را 
ــکان  ــر ام ــن، اگ ــم. بنابرای ــر می گیری در نظ
باشــد و  کاهــش مصــرف وجــود داشــته 
ایــن کاهــش، تبعــات اجتماعــی نداشــته 
منطقــه ای  آب  تصمیمــات  حتمــاً  باشــد، 
ــی  ــاه را همراه ــه آن چ ــش حقاب ــرای کاه ب

. می کنیــم
اگــر ایــن مــوارد بررســی شــد و 
ــل  ــرایط تعدی ــه ش ــدید ک ــه ش متوج
را نــدارد، آیــا در کمیســیون نظــر 
ــاد  ــازمان جه ــناس س ــورتي کارش مش

می شــود؟ اعمــال  کشــاورزی 
کمیســیون  شــد،  عــرض  کــه  همان طــور 
ــه ای،  ــرکت آب منطق ــده ش ــکل از نماین متش
ــت.  ــی اس ــاورزی و قاض ــاد کش ــده جه نماین
ــیون  ــی کمیس ــا قاض ــی ب ــم و رأی نهای تصمی
ــورتی  ــگاه مش ــا جای ــده، تنه ــوده و دو نماین ب
دارنــد. نماینــده جهــاد کشــاورزی پیشــنهادات 
ــد  ــه می ده ــود را ارائ ــورتی خ ــه مش و نظری
امــکان  واقعــاً  موجــود،  ادلــه  بــا  اگــر  و 
ــد،  ــدور نباش ــی مق ــرای چاه ــی ب صرفه جوی
را  مــا  مشــورتی  نظــر  قاضــی  معمــوالً 
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مــورد  در  اســت،  ذکــر  قابــل  می پذیــرد. 
وجــود  کاهــش  امــکان  کــه  چاه هایــی 
ــم.  ــی کرده ای ــکاری و همراه ــا هم ــته، م داش
ــم کــه کاهــش  ــه، دریافته ای ــر حســب تجرب ب
حقابــه چاه هــاي عمــده مالکیــن تبعــات 
اجتماعــی کمتــري دارد؛ چــون آنهــا توانایــی 
مالــی بــرای اجــرای سیســتم های نویــن 
ــد،  ــا را دارن ــاری و تکنولوژی هــای روز دنی آبی
حتــی بــا کاهــش 30 درصــدی و بیشــتر دبــی 
ــا آن  ــاز هــم می تواننــد خودشــان را ب چــاه، ب

ــد. ــازگار کنن ــد و س ــق دهن ــی تطبی دب
ــال  ــوص انتق ــی در خص ــا پروند ه ها ی آی
ــه  ــه ب ــور اولی ــی غیرآبخ ــه اراض آب ب
ــن  ــود؟ در ای ــاع می ش ــیون ارج کمیس
ــاد  ــازمان جه ــده س ــر نماین ــورد نظ م

ــت؟ ــاورزي چیس کش
انتقــال آب از اراضــی آبخــور اولیــه یــک چــاه 
یــا منبــع آبــی بــه اراضــی دیگــر منــع قانونــی 
دارد. بــر اســاس مــاده 27 قانــون توزیــع 
عادالنــه آب مصــوب ســال 1361، پروانــه 
ــواردی  ــن و م ــه زمی ــص ب ــرف آب مخت مص
ــده اســت. در  ــادر ش ــرای آن ص ــه ب اســت ک

ــه  ــده ک ــر ش ــز ذک ــون نی ــن قان ــاده 28 ای م
ــرفی  ــه مصـ ــدارد آب را بـ ــق ن ــس ح هیچ ک
به جـــز آنچـــه در پروانــه قیــد شــده برســاند 

ــتند. ــم هس ــع ه ــه تب ــن ب و آب و زمی
ــه نظــر  ــاید ب ــب و ش ــه نظــر اینجان ــه ب  البت
ــذار در  ــر، قانون گ ــان دیگ ــی از کارشناس خیل
ایــن قانــون، حــد غایــی و نهایــی ایــن مســئله 
را دیــده و در نظــر گرفتــه اســت؛ مثــًا ممکن 
ــای  ــه ج ــا ب ــی آب از یک ج ــت جابه جای اس
دیگــر، تبعــات اجتماعــی خاصــی بــه همــراه 
ــا  ــده ای از بهره برداره ــا ع ــد و ی ــته باش داش
مخالــف و عــده ای از بهره بــرداران همــان 
منبــع آبــی، موافــق ایــن جابه جایــی باشــند، 
یــا اینکــه ممکــن اســت بحــث زمین خــواری 
در میــان باشــد، یــا تأسیســات اولیــه در 
ــی تعییــن تکلیــف نشــوند  ــال و جابه جای انتق
و غیــره. بنابرایــن، همگــی ایــن مــوارد دســت 
ــه  ــذار ب ــا قانون گ ــد ت ــم داده ان ــت ه ــه دس ب
صــورت کلــی بــا موضــوع جابه جایــی آب 
مخالفــت کــرده و آن را ممنــوع اعــام نمایــد.

امــا از نظــر فنــی، در جاهایــی ممکــن اســت 
در نزدیکــی اراضــی آبخــور اولیــه یــک چــاه، 

اراضــی بــا کیفیــت بهتر و بــا امکان بهــره وری 
ــع آب و خــاك وجــود داشــته  بیشــتر از مناب
باشــد و هــر دوی ایــن اراضــی، بــر روی یــک 
ــند؛  ــه باش ــرار گرفت ــی ق ــفره آب زیرزمین س
ــب در چنیــن مــواردی، ایــن  ــه نظــر اینجان ب
قانــون جــای بحــث کارشناســی و تأمــل دارد. 
در ایــن گونــه مــوارد، ابتــدا بایســتی بررســی 
ــن در اراضــی  ــره وری آب و زمی ــه به شــود ک
آبخــور پیشــنهادی بــرای انتقــال آب، نســبت 
بــه اراضــی آبخــور اولیــه چگونــه اســت؟ آیــا 
بــا انجــام انتقــال آب از محــل یــک منبــع بــه 
ــی و کاهــش  ــکان صرفه جوی ــر، ام اراضــی غی
برداشــت و مصــرف آب در همــان ســفره 
وجــود دارد؟ آیــا انتقــال آب بــه اراضــی 
غیــر، معضــات فرهنگــی و اجتماعــی خاصــی 
ــر  ــد آورد؟ اگ ــه وجــود نخواه ــه ب را در منطق
ایــن مــوارد قابــل حــل باشــند، بنــده شــخصاً 
ــک  ــه ی ــال آب از اراضــی آبخــور اولی ــا انتق ب
ــع  ــن خل ــد و همچنی ــور جدی ــه آبخ ــاه ب چ
ــوده و به صــورت  یــد اراضــی قبلــی، موافــق ب
نظریــه مشــورتی، آن را بــه قاضــی کمیســیون 

ــم. ــنهاد می ده پیش
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بنابرایــن، بــه نظــر بنــده، مــواد 27 و 28 
ــیر و  ــل تفس ــه آب، قاب ــع عادالن ــون توزی قان
ــر  ــه اگ ــتند. به طوری ک ــتری هس ــل بیش تأم
ــم و  ــی کنی ــات آن را بررس ــات و تبع ماحظ
ــه وجــود  ــه مشــکلی ب ــه نتیجــه برســیم ک ب
و  نــدارد  اشــکالی  جابه جایــی  و  نمی آیــد 
ــن و  ــره وری از آب و زمی ــش به ــث افزای باع
ــفره  ــت ها از س ــش برداش ــث کاه ــی باع حت
اشــکالی  چــه  می شــود،  زیرزمینــی  آب 
ــال  ــود؟! مث ــام ش ــال انج ــن انتق ــه ای دارد ک
واضح تــری بگویــم: عــده ای از بهره بردارهــا 
ــی  ــک هســتند، تقاضــای جابه جای ــده مال عم
روی  خاك شناســی  مطالعــات  می دهنــد، 
منطقــه  فــان  کــه  اســت  پرونده شــان 
ــری  ــره وری باالت ــر و به ــاك بهت ــت خ کیفی
ــک  دارد، محــل برداشــت و مصــرف آب در ی
ســفره قــرار گرفتــه اســت و همچنیــن مالــک 
ــه را  ــی اولی ــتند اراض ــر هس ــن( حاض )مالکی
ــی در  ــد؛ چــه تصمیم ــس بدهن ــت پ ــه دول ب
ــه نظــر می رســد  ــر اســت؟! ب ــن مــورد بهت ای
ــدارد و مســائلش  ــی ن ــال تبعات ــن انتق ــه ای ک
حــل شــده اســت. لــذا، ایــن کار از نظــر 
نماینــده  و  بــوده  توجیه پذیــر  نیــز  فنــی 
ــق  ــال مواف ــن انتق ــا ای ــاورزی ب ــاد کش جه
ــا  ــیون ب ــه کمیس ــوده ک ــواردی ب ــت و م اس
ــواردی  ــت. م ــرده اس ــت ک ــی موافق جابه جای
کــه نظــام خــرده مالکــی حاکــم بــوده و 
ــق و 40  ــا مواف ــد بهره برداره ــًا 60 درص مث
درصــد مخالــف بودنــد و یــا اراضی شــان 
ــا ارث و میراثــي  درگیــر مســائل حقوقــي و ی
ــع  ــکان خل ــته اند و ام ــات داش ــوده، تأسیس ب
ــه وجــود نداشــته اســت، در  ــد اراضــی اولی ی
ــون  ــه قان ــق ارجــاع ب ــه مــوارد از طری این گون
ــا ایــن کار مخالفــت شــده اســت، علی رغــم  ب
اینکــه ممکــن اســت بهــره وری از آب و زمیــن 
ــات آن،  ــل تبع ــه دلی ــی ب ــود، ول ــتر ش بیش

می شــود. مخالفــت 
آقــای دکتــر رحیمیــان! شــما بــه 
ــات  ــه تبع ــد ک ــاره کردی ــی اش قانون

جابه جایــی آب از یــک اراضــی بــه 
اراضــی دیگــر را بــر اســاس آن بررســی 
ــت؟ ــون اس ــدام قان ــن ک ــد، ای می کنی

قانونــي  تبعــات،  ایــن  بررســي  بــراي 
ــگاه  ــه در جای ــی ک ــا کس ــدارد؛ ام ــود ن وج
منــع  قانــون  مــورد  در  تصمیم گیــری 
ــه اراضــي غیــر اســت، بایــد  جابه جایــي آب ب
ــخص  ــرد. ش ــر بگی ــز در نظ ــات آن را نی تبع
تصمیم گیــر در ایــن مــوارد بایــد بتوانــد 
تفســیر  را  قانــون  به درســتي  و  به خوبــي 
ــه روح  ــون، ب ــم قان ــر جس ــاوه ب ــد و ع کن
ــواد 27 و 28  ــورد م ــردازد. در م ــز بپ آن نی
قانــون توزیــع عادالنــه آب صحبــت شــد و از 
ــد  ــا بای ــم. م ــه آن پرداختی ــز ب ــي نی نظــر فن
بــه عنــوان تصمیم گیــر تبعــات و مســائلش را 
ببینیــم و تصمیم گیــری منطقــي و صحیحــي 
ــتان  ــیم. در اس ــته باش ــه داش ــن زمین در ای
ــوده کــه قاضــی کمیســیون  ــواردی ب ــزد، م ی
ــه را  ــن زمین ــي در ای ــتدالل هاي کارشناس اس
ــون  ــاده 27 و 28 قان ــاف م ــه و برخ پذیرفت
توزیــع عادالنــه آب، حکــم بــه اجــازه انتقــال 
ــر داده اســت. ــه نقطــه دیگ آب از نقطــه اي ب
ــده اند  ــق ش ــزد، موف ــتان ی ــا در اس آی
ــد؟ ــر کنن ــاز را پ ــای غیرمج ــه چاه ه ک
برخــورد  متولــی  کــه  مســتحضرید  بلــه. 
آب  شــرکت های  غیرمجــاز،  چاه هــای  بــا 
ــتند کــه پــس از  منطقــه ای اســتان ها هس
کمیســیون ها  تصمیمــات  شــدن  قطعــي 
و  پــر  زمینــه  در  قضایــي  محاکــم  یــا  و 
چاه هــاي  ســاختن  مســلوب المنفعه 
مي پردازنــد.  آن  اجــراي  بــه  غیرمجــاز، 
کمیســیون رســیدگي بــه امــور آب هــاي 
ــن زمینــه درگیــر  زیرزمینــي مســتقیماً در ای
ــیون  ــه کمیس ــوده ک ــواردی ب ــا م ــت. ام نیس
چاه هایــی را غیرمجــاز شــناخته و دســتور پــر 
و مســلوب المنفعــه کــردن آن را بــه شــرکت 

اســت. داده  منطقــه اي  آب 
بهره بــرداران  کم آبــی،  بــروز  بــا 
ــد.  ــر کرد ه ان ــاه حف ــات، چ ــای قن به ج

ــه  ــه ب ــد ک ــی دارن ــه معضالت ــا چ آنه
کمیســیون مراجعــه می کننــد؟

بــر اســاس مــاده 11 آیین نامــه اجرایــي 
ــراي  ــه آب، ب ــون توزیــع عادالن فصــل دوم قان
قنات هایــي کــه داراي کاهــش فاحــش در 
ــرداري  ــر و بهره ب ــوز حف ــوند،  مج ــي ش آبده
توســط کمیســیون  قنــات  به جــاي  چــاه 
ــتورالعمل هاي  ــق دس ــا و طب ــدور پروانه ه ص
مربوطــه صــادر مي شــود. معمــوالً، در مرحلــه 
ــدور  ــان ص ــا هم ــاه )ی ــه چ ــات ب ــل قن تبدی
مجــوز حفــر چــاه بــه به جــاي قنــات توســط 
اعتراضــات  پروانه  هــا(،  کمیســیون صــدور 
ــه  ــه کمیســیون رســیدگي ب ــل توجهــي ب قاب
ــه  امــور آب هــاي زیرزمینــي واصــل نشــده. ب
نظــر مي رســد، در ایــن مــورد کمیســیون بــه 
ــه  ــي و طبــق دســتورالعمل ها پیــش رفت خوب
و مــورد تأییــد بهره بــرداران هــم بــوده  اســت. 
مجــوز  کاهــش  بــه  اعتراض هایــي  بعضــاً 
ــبت  ــات نس ــاي قن ــاه به ج ــرداري از چ بهره ب
بــه آبدهــي قبلــي قنــات داشــته ایم کــه 
بررســي شــده اســت. بررســي ســوابق آبدهــي 
قنــات مذکــور در ســال هاي منتهــي بــه 
ــي  ــات، خیل ــاي قن ــاه به ج ــه چ ــدور پروان ص

ــت. ــرده اس ــک ک ــه کم ــن زمین در ای
ــاره آب دار  ــی دوب ــورد اینکــه قنات در م
ــورت  ــوردی ص ــه برخ ــت، چ ــده اس ش

ــه؟ گرفت
ــروز  ــا ب ــدن قنات ه ــک ش ــي خش ــت اصل عل
ــا برداشــت آب  ــي و ی خشکســالي هاي پي در پ
زیرزمینــي توســط ســایر منابــع آبــي موجــود 
ــش  ــه کاه ــر ب ــه منج ــت ک ــه اس در منطق
فاحــش آبدهــي قنــات و نهایتــاً تقاضــا بــراي 
ــس  ــت. پ ــده اس ــاي آن ش ــاه به ج ــر چ حف
از صــدور مجــوز، قنــات مذکــور متروکــه 
محســوب شــده و عمــًا به عنــوان منبــع 
ــن، چنانچــه  ــي شــناخته نمي شــود. بنابرای آب
ــرداران  ــود، بهره ب ــات آب دار ش مجــدداً آن قن
ــدام  ــتفاده از آب اق ــه اس ــد نســبت ب مي توانن
کننــد و حتــي بــراي عملیاتــي نظیــر الیروبــي، 
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تــا جایــي کــه بنــده اطــاع دارم، نیــازي بــه 
صــدور مجــوز خــاص نــدارد. فــرض بــر ایــن 
ــل  ــن قبی ــه آب دار شــدن مجــدد ای اســت ک
قنات هــا موقتــي و یــا فصلــي بــوده و ممکــن 
اســت در ســال بعــد، مجــدداً خشــک شــوند.
ــی  ــور حجم ــزد کنت ــتان ی ــا در اس آی
ــل  ــاورزي وص ــاي کش ــر روي چاه ه ب

ــت؟ ــده اس ش
بلــه. بــر اســاس آخریــن گزارشــات شــرکت 
آب منطقــه ای اســتان یــزد، از کل چاه هــاي 
کشــاورزي اســتان، 74 درصــد آنهــا بــه 

ــده اند. ــز ش ــي مجه ــور حجم کنت
شــما اطــالع داریــد کــه برنامــه 
تحویــل حجمــی آب در آن اســتان، 

می شــود؟ اجــرا  چگونــه 
هــدف از نصــب کنتــور حجمــي، نظــارت 
بیشــتر دولــت بــر حجــم برداشــت آب از 
چاه هــاي کشــاورزي اســت. ایــن کنتورهــا 
از نظــر نحــوه کارکــرد بــه چنــد دســته 
تقســیم مي شــوند کــه بعضــی از آنهــا بــر 
ــر  ــی دیگ ــنجي و برخ ــک دبي س ــاي تکنی مبن
بــر اســاس، ســاعات کارکــرد پمــپ عمــل 
مي کننــد. در حــال حاضــر، تعــداد زیــادي 
ــاه  ــر چ ــرد ه ــاعات کارک ــا، س ــن کنتوره از ای
ــر اســاس  ــد و ب ــرار مي دهن ــاك عمــل ق را م
ــورت  ــت هاي ص ــم برداش ــه حج ــاه، ب ــي چ دب
ــورد  ــه در م ــه از آن چــاه مي رســند. البت گرفت
ــده،  ــب ش ــي نص ــور حجم ــه کنت ــي ک چاه های
هنــوز نظــارت بــر حجــم برداشــت ها و تحویــل 
اســاس  بــر  بهره بــرداران  بــه  آب  حجمــي 
آن اعمــال نشــده اســت. مزیــد اســتحضار 
ــه خاموشــی زمســتانه  ــا اجــراي برنام اینکــه ب
 1395 ســال  از  کــه  کشــاورزي  چاه هــاي 
اســتان  در  منطقــه اي  توســط شــرکت آب 
ــرد  ــزد اجــرا شــده، بخشــي از ســاعات کارک ی
ــق  ــن طری ــتان از ای ــاورزي اس ــاي کش چاه ه
کاهــش داده شــده اســت. خاموشــی زمســتانه 
ــه در  ــزد از دو هفت ــاورزي در ی ــاي کش چاه ه
ســال شــروع شــده و حــاال بــه حــدود چهــل و 

ــت. ــیده اس ــال رس ــج روز در س پن
ــه  ــی، چ ــور حجم ــب کنت ــورد نص در م
ــوع در  ــن موض ــد و ای ــي داری دیدگاه
ــی  ــه وضعیت ــیون چ ــات کمیس تصمیم

دارد؟
در پرونده هایــي کــه بــا تصمیــم نهایــي 
کمیســیون منجــر بــه تعییــن حقابــه و صــدور 
مي شــود،  چاه هــا  از  آب  برداشــت  مجــوز 
ذکــر می شــود کــه برداشــت آب از ایــن 
ــی  ــور حجم ــب کنت ــه نص ــروط ب ــاه مش چ
ــاي  ــورد چاه ه ــت. در م ــاه اس ــر روي آن چ ب
کشــاورزي، اجــراي سیســتم آبیــاری نویــن و 
ــا انجــام اقدامــات بهینه ســازي مصــرف آب  ی
ــادره،  ــي آراء ص ــود و ط ــز پیشــنهاد مي ش نی
ــه اجــراي آنهــا مي گــردد.  ــزم ب ــردار مل بهره ب
در هــر صــورت، وقتــي بــه کشــاورزان محتــرم 
ــد در  ــود، بای ــت آب داده مي ش ــازه برداش اج
ــا و  ــد بی محاب ــه نبای ــند ک ــته باش ــر داش نظ
بیــش از حــد آب برداشــت کننــد و یــا اینکــه 
پــس از برداشــت، آب را به صــورت ســنتي 
ــب  ــانند. نص ــرف برس ــه مص ــي ب و غیراصول
کنتــور حجمــي، ابــزاري جهــت کنتــرل 
ــرف  ــادره از ط ــوز ص ــق مج ــت ها طب برداش
دولــت بــه وزارت نیــرو اســت. جهــت اطــاع 
قابــل ذکــر اســت کــه نصــب کنتــور حجمــي 
از  یکــي  کشــاورزي،  چاه هــاي  روي  بــر 
ــه  ــن جلس ــه در پانزدهمی ــت ک ــي اس اقدامات
ــال 1393 و  ــور در س ــي آب کش ــوراي عال ش
بــه منظــور احیــا و تعــادل بخشــي بــه منابــع 
ــده اســت.  ــي کشــور مصــوب ش آب زیرزمین
نیــرو  وزارت  صورت جلســه،   4 بنــد  طــي 
ملــزم بــه تجهیــز کلیــه چاه هــاي کشــاورزي 
آب  اندازه گیــري  هوشــمند  ابزارهــاي  بــه 
ــی،  ــور حجم ــورد کنت ــت. در م ــده اس گردی
ــه  ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــئله اي ک مس
بعضــی از بهره بــرداران تــوان خریــد آن  را 

ــود. ــي ش ــد چاره اندیش ــه بای ــد ک ندارن
از  از مناطــق کشــاورزان  در برخــی 
ــداث  ــه اح ــدام ب ــش اق ــال های پی س

ــرف وزارت  ــون از ط ــد و چ ــاغ کرده ان ب
ــود و ســاعت  ــم ب ــی مه ــا دب ــرو تنه نی
ــاورزان  ــد کش ــال نمی ش ــرد اعم کارک
در تمــام طــول ســال تنهــا بــر اســاس 
ــال  ــتند. در ح ــت آب داش ــی، برداش دب
ــت  ــر کش ــه زی ــی ب ــه اراض ــر ک حاض
کنتــور  نصــب  بــا  آیــا  رفته انــد 
حجمــی و اعمــال ســاعت کارکــرد، 
ایــن کشــاورزان بــا کمبــود آب مواجــه 

نمی شــوند؟
اعمــال  و  کنتــرل  امــکان  گذشــته،  در   
ســاعات کارکــرد چاه هــا هماننــد شــرایط 
حاضــر وجــود نداشــته اســت. مضافــاً اینکــه، 
برخــي از چاه هــا بــه  دلیــل خرابــي و یــا 
عــدم تأمیــن ســوخت و غیــره، همیشــه 
طــول  در  خاموشــي هایي  و  وقفــه  بــا 
برقــي  از  پــس  بوده انــد.  همــراه  ســال 
ــر رخ داده   ــوارد کمت ــن م ــا ای ــدن چاه ه ش
ــي  ــا، حت ــي چاه ه ــرد برخ ــاعات کارک و س
ــال  ــتر در یک س ــاعت و بیش ــزار س ــه 8 ه ب
ــه نظــر  نیــز مي رســیده  اســت. در ضمــن، ب
ــرداران  ــه بهره ب ــاني و توجی ــده، اطاع رس بن
ــاه  ــرد چ ــاِز کارک ــاعاِت مج ــوص س در خص
در طــول یــک ســال، بســیار ضعیــف انجــام 
شــده اســت. به طوري کــه تقریبــاً همــه 
آب  برداشــت  مجــوز  کــه  بهره بردارانــي 
اطــاع  مي گرفتــه،  قــرار  دست شــان  در 
دقیقــي از محدودیــت ســاعات کارکــرد چــاه 

خــود و مقــدار آن نداشــته اند.
مســتحضرید کــه در پروانه هــاي بهره بــرداري 
چــاه- صــادره توســط شــرکت آب منطقه اي- 
میــزان دبــي و حجــم برداشــت ســاالنه آب از 
چــاه آورده مي شــود و مســتقیماً بــه ســاعات 
ــردد.  ــاره نمي گ ــاه اش ــرد آن چ ــاز کارک مج
حــل ایــن موضــوع مســتلزم فرهنگ ســازي و 
ــرداران اســت  ــه بهره ب اطاع رســانی بیشــتر ب
ــک  ــي ی ــد ط ــده مي توان ــر بن ــه نظ ــه ب ک
ــد.  ــاق بیفت ــاله، اتف ــدت 5 س ــه کوتاه م برنام
ــا  ــاي خــود را ب ــد فعالیت ه ــد بتوانن ــا بای آنه
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ســاعات مجــاز کارکــرد چــاه در هــر دشــت 
ــه  ــرده و برداشــت ها را محــدود ب ــق ک منطب
ــه اي  ــد. نکت ــال نماین ــي از س ــاعات خاص س
ــن اســت  ــه وجــود دارد ای ــن زمین کــه در ای
کــه بایــد مدیریــت زمــان کارکــرد چــاه را بــه 
خــود بهره  بــردار و نماینــده هــر چــاه واگــذار 
کنیــم و بــه مدیریــت وي در زمینــه ســاعات 
ــا خاموشــي چــاه در طــول ســال  ــت ی فعالی
اعتمــاد داشــته باشــیم. به عنــوان مثــال، 
ــت آب  ــه کیفی ــتند ک ــت ها هس ــی دش بعض
ــاورزي در  ــي کش ــت و اراض ــور اس ــا ش آنه
ــه آب شــویي زمســتانه  ــاز ب ــن دشــت ها نی ای
دارنــد، اگــر کنتــرل ســاعات کارکــرد چنیــن 
خاموشــی  برنامــه  طریــق  از  چاه هایــي 
ــد  ــه اي بخواه ــري آب منطق ــتانه سراس زمس
انجــام شــود، قاعدتــاً چــاه بایــد در زمســتان 
اجــازه  بهره بــردار  لــذا  باشــد،  خامــوش 
ــام  ــویي زمســتانه را انج ــه آب ش ــد ک نمی یاب
ــرد  ــان کارک ــت زم ــر مدیری ــا اگ ــد؛ ام ده

ــا  ــود، آنه ــپرده ش ــرداران س ــه بهره ب ــاه ب چ
ــت  ــرل و مدیری ــه کنت ــبت ب ــد نس مي توانن
ســاعات کارکــرد مجــاز در طــول ســال 
ــویي هاي  ــند و آبش ــته باش ــزي داش برنامه ری
زمســتانه را نیــز در برنامــه خــود قــرار دهنــد.

 همان طــور کــه عــرض شــد، در کنــار نصــب 
ــور  ــد کنت ــي مانن ــي و نظارت ــاي کنترل ابزاره
حجمــي، بایســتي اطاع رســاني، آمــوزش 
مدیریــت  خصــوص  در  فرهنگ ســازي  و 
ــا  ــود ت ــام ش ــم انج ــاه ه ــرد چ ــان کارک زم
ــه مشــکل کســري آب مواجــه  ــرداران ب بهره ب

ــوند. نش
در کمیســیون آب زیرزمینــي، رونــد 
ــه پرونده هــا چقــدر زمــان  رســیدگی ب

می بــرد؟
ــا  ــده ت ــکیل پرون ــان تش ــط، زم ــور متوس به ط
ــوارد  ــاه اســت. م اتمــام رســیدگی، حــدود 6 م
ــا  خاصــي هــم وجــود داشــته کــه ســریع تر و ی
دیرتــر از ایــن زمــان بــه طــول انجامیــده اســت.

اشــخاص اگــر بــه رأی کمیســیون 
اعتــراض داشــته باشــند، بایــد بــه چــه 

ــد؟ ــه کنن ــی مراجع مرجع
ــا  ــیون، ی ــه رأي کمیس ــرض ب ــخاص معت اش
شــرکت آب منطقــه ای و یــا بهره بــرداران 
هســتند. در هــر دو مــورد، بایــد در بــازه 
زمانــي مقــرر درج شــده در متــن رأي صــادره، 
ــا  ــد ت ــه کنن ــت اداری مراجع ــوان عدال ــه دی ب

ــود. ــی ش ــا بررس ــراض آنه اعت
ــوص  ــزد در خص ــتان ی ــاورزهای اس کش
ــور  ــی آبخ ــا در اراض ــی چاه ه جابه جای

اولیــه مشــکلی ندارنــد؟
جابه جایــی  مــورد  در  اساســي،  مشــکل 
چا ه هــا از داخــل اراضــي آبخــور بــه خــارج از 
اراضــی آبخــور اســت کــه منــع قانونــي دارد. 
امــا در مــورد جابه جایــي چــاه در داخــل 
پــس  زیــادي  درخواســت هاي  اراضــي، 
از افــت فاحــش آبدهــي چاه هــا در ایــام 
ــرداراِن  ــط بهره ب ــران، توس ــالی و بح خشک س
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ــوع  ــده و موض ــا داده ش ــل از چاه ه ــن قبی ای
ــورد  ــا م ــدور پروانه ه ــیون ص ــط کمیس توس
بررســي قــرار گرفتــه اســت. در صــورت 
آن  تصمیــم  بــه  بهره بــرداران  اعتــراض 
رســیدگي  جهــت  موضــوع  کمیســیون، 
ــور  ــه ام ــیدگي ب ــیون رس ــه کمیس ــدد ب مج
ــراي  ــود. ب ــاع مي ش ــي ارج ــاي زیرزمین آب ه
معمــوالً  زمینــه،  ایــن  در  تصمیم گیــري 
بازدیــدي از منطقه توســط اعضاي کمیســیون 
ــای  ــه هیئت ه ــه ب ــا اینک انجــام مي شــود و ی
کارشناســي ســه یــا پنــج نفــره جهــت بازدیــد 
و اظهارنظــر فنــي، ارجــاع مي شــود و نهایتــاً، 
تصمیــم مقتضــي توســط کمیســیون گرفتــه 

مي شــود.
ــه  ــزد ب ــتان ی ــاورزی در اس ــت کش باف

ــت؟ ــورت اس ــه ص چ
ــاً  ــزد، عمدت ــتان ی ــت اس ــت کش ــي تح اراض
اســت.  باغــی  محصــوالت  به صــورت 
ــي  ــر از کل اراض ــال حاض ــه در ح به طوری ک
تحــت کشــت کشــاورزي کــه قریــب بــه 114 
هــزار هکتــار اســت، 29 درصــد بــه محصوالت 
ــي  ــوالت باغ ــه محص ــد ب ــي و 71 درص زراع
اختصــاص دارد. البتــه طــی دو دهــه گذشــته، 
از ســطح زیــر کشــت زراعــت کاســته شــده و 
ــه  ــی اضاف ــه ســطح کشــت محصــوالت باغ ب

شــده اســت.
در اســتان یــزد، در مــورد ضریــب 
هیــدرو مــدول )نیــاز آبــی( چــه 
مــواردی در نظــر گرفتــه شــده اســت؟

ــاز  ــورد نی ــي حجــم آب م ــدول یعن هیدروم
در واحــد ســطح زمیــن کــه به صــورت 
ــود.  ــان مي ش ــار بی ــه در هکت ــر در ثانی لیت
پــس از بــرآورد تبخیــر و تعــرق یــک گیــاه 
)بــر حســب میلي متــر(، ایــن عــدد بــه 
ــر  ــب لیت ــر حس ــاز )ب ــورد نی ــم آب م حج
ــه  ــود ک ــل مي ش ــار( تبدی ــه در هکت در ثانی
ــادي در  ــل زی ــام دارد. عوام ــدول ن هیدروم
ــوري آب  ــتند. ش ــل هس ــل دخی ــن تبدی ای
آبیــاري و نیــاز آبشــویي، راندمــان سیســتم 

ــا  ــن )ی ــده زمی ــس ش ــطح خی ــاري، س آبی
ــطح  ــع آب در س ــوه توزی ــی نح ــه عبارت ب
ــاه  ــه تراکــم کاشــت گی ــا توجــه ب عرصــه ب
ــداري  ــدرت نگه ــن( و ق ــبز زمی و ســطح س
آب در خــاك از مهم تریــن عوامــل هســتند. 
ــب  ــته، ضری ــورد پس ــال، در م ــوان مث به عن
هیدرومــدول به طــور متوســط 0/3 لیتــر در 
ــود  ــه مي ش ــر گرفت ــار در نظ ــه در هکت ثانی
کــه بــراي چاهــي بــا ســاعات کارکــرد 
ســاالنه 5 هــزار ســاعت، معــادل بــا 5 
ــار  هــزار و 400 مترمکعــب آب در هــر هکت
امــا همان طــوري کــه اشــاره  مي شــود. 
ــوده  شــد، ایــن عــدد، به صــورت میانگیــن ب
و عــاوه بــر نــوع محصــول، عوامــل دیگــري 
هســتند کــه آن را تغییــر مي دهنــد. در 
مــورد چاه هــاي آب بســیار شــور بــراي 
ــر در  ــا 0/5 و 0/6 لیت ــدد ت ــن ع ــته، ای پس
ثانیــه بــر هکتــار هــم ممکــن اســت افزایــش 
پیــدا  کنــد. در مقابــل، چاه هایــي در اســتان 
ــر  ــر از 0/2 لیت ــا کمت ــه ب ــتند ک ــزد هس ی
ــرداري  ــال بهره ب ــار در ح ــه در هکت در ثانی
اقتصــادي محصــول پســته از طریــق اجــراي 
سیســتم نویــن آبیــاري و مدیریــت مصــرف 

ــتند. ــه هس آب در عرص
ــول  ــک محص ــدول ی ــب هیدروم ــا ضری آی
خــاص در مناطــق مختلــف تغییــر می کنــد؟
ــر  ــه تغیی ــر منطق ــب در ه ــن ضری ــه، ای بل
دادم،  توضیــح  کــه  همان طــور  می کنــد. 
مبنــاي محاســبه هیدرمــدول بــراي یــک 
ــرق  ــر و تع ــرآورد تبخی ــاص، ب ــول خ محص
آن گیــاه اســت کــه در هــر منطقــه بــا 
ــن،  ــرق دارد. همچنی ــم آن ف ــه اقلی ــه ب توج
آب  شــوري  نظــر  از  منطقــه  تفاوت هــاي 
آبیــاري، نــوع سیســتم آبیــاري، تراکم کاشــت 
گیــاه، ســطح خیــس شــده زمیــن و شــرایط 
خــاك بــر هیدرومــدول اثــر گذاشــته و آن  را 
ــم  ــا نمی توانی ــن، م ــد. بنابرای ــر مي ده تغیی
هیدرومــدول را عــدد ثابتــی در نظــر بگیریــم 
ــه  ــه در هم ــي عرص ــاز آب ــرآورد نی ــراي ب و ب

ــه،  ــم. بلک ــتفاده کنی ــدد اس ــا، از آن ع چاه ه
ــد ایــن عوامــل بررســی  ــه مــورد، بای مــورد ب

ــود. ــرآورد ش ــه ب ــي عرص ــاز آب ــده و نی ش
ــر  ــیون از نظ ــما در کمیس ــن ش بنابرای
ــدول را  ــب هیدروم ــی، ضری کارشناس
ــه  صــورت مــوردی بررســی و اعمــال  ب

؟ می کنیــد
بلــه. تخصــص افــرادي کــه نماینــده ســازمان 
صــدور  کمیســیون   در  کشــاورزي  جهــاد 
ــور  ــه ام ــیدگي ب ــیون رس ــا و کمیس پروانه ه
آب هــاي زیرزمینــي اســتان هســتند، علــوم و 
مهندســي آبیــاري اســت و بــه نحــوه بــرآورد 
ــر  ــر ب ــل موث ــه و عوام ــک عرص ــي ی ــاز آب نی
ــه  ــور ک ــد. همان ط ــل دارن ــراف کام آن، اش
در ابتــداي ایــن مباحــث نیــز گفتــم، عواملــي 
ــتم  ــوع سیس ــاك، ن ــت آب و خ ــر کیفی نظی
ــت  ــرداري، نحــوه مالکی ــاری، نظــام بهره ب آبی
اراضــي و غیــره را در نظــرات کارشناســی 
مربــوط بــه تعییــن نیــاز آبــي یــک عرصــه، در 
ــه و  ــا به صــورت جداگان ــه و چاه ه ــر گرفت نظ

ــوند. ــر مي ش ــورد، اظهارنظ ــه م ــورد ب م
ــا  ــا، آی ــي چاه ه ــل دب ــث تعدی در بح
ــب  ــه ای از ضری ــرکت های آب منطق ش

ــد؟ ــتفاده می کنن ــدول اس هیدروم
ــش  ــه و کاه ــي عرص ــاز آب ــرآورد نی ــر. ب  خی
حقابــه یــک چــاه )در صورت بیشــتر بــودن از 
نیــاز آبــي عرصــه(، در مبحــث اصــاح پروانــه  
چاه هــاي کشــاورزي و توســط کمیســیون 
صــدور پروانه هــاي شــرکت آب منطقــه اي 
نیــز  کمیســیون  آن  در  مي شــود.  انجــام 
ــتان  ــاورزي اس ــاد کش ــازمان جه ــده س نماین
ــاز  ــورد برآوردهــاي نی حضــور داشــته و در م
آبــي گیاهــان و تعییــن هیدرومــدول، اظهــار 
نظــرات فنــي خــود را مطــرح و ضریــب 
ــه  ــواردي ک ــه م ــه ب ــا توج ــدول را ب هیدروم
در  و  کــرده  بــرآورد  دادم،  توضیــح  قبــًا 
تصمیمــات مربــوط بــه آن کمیســیون در نظر 
مي گیــرد. امــا در مبحــث تعدیــل پروانــه 
ــي  ــب اصاح ــاورزي، از ضری ــاي کش چاه ه
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اســتفاده  دشــت  هــر  در  دبــي  کاهــش 
هیدرومــدول  ضریــب  بــا  کــه  مي شــود 
متفــاوت اســت. ضریــب اصاحــی بــر اســاس 
میــزان افــت ســطح ایســتابي هــر دشــت و بــه 
ــل برنامه ریــزي،  ــه آب قاب منظــور دســتیابي ب
ــرآورد  ــه اي ب ــان آب منطق ــط کارشناس توس
شــده و بــر روي چاه هــاي همــان دشــت، 
ــه  ــال، چنانچ ــوان مث ــود. به عن ــال مي ش اعم
 0/27 دشــت  یــک  بــراي  ضریــب  ایــن 
بــه  دســت آیــد، در برنامــه تعدیــل دبــي 
ــب  ــن ضری ــت، ای ــع در آن دش ــاي واق چاه ه
ــت  ــاورزي آن دش ــاي کش ــه چاه ه ــراي هم ب
ــه آنهــا صــورت  اعمــال شــده و کاهــش حقاب
ــاي  ــي چاه ه ــل دب ــاح و تعدی ــرد. اص مي گی
ــاي  کشــاورزي در کمیســیون صــدور پروانه ه

شــرکت آب منطقــه اي انجــام مي شــود.
ــه  ــل، ب ــالح و تعدی ــب اص ــس ضری پ
ــا در  ــه چاه ه ــرای هم ــت ب ــورت ثاب ص

ــود؟ ــه می ش ــر گرفت نظ
در برنامــه تعدیــل چاه هــاي کشــاورزي، 
کاهــش دبــي بــر روی همــه چاه هــا اعمــال 
بــراي هــر  مي شــود و ضریــب کاهــش 
ــت.  ــي اس ــدد ثابت ــي، ع ــدوده مطالعات مح
آب  شــرکت  گزارشــات  آخریــن  طبــق 
منطقــه اي اســتان یــزد در ســال 1399، 
ــتان  ــاورزي اس ــاي کش ــه چاه ه از کل پروان
ــل  ــاح و تعدی ــا اص ــد آنه ــزد، 98 درص ی
ــن  ــت ای ــن اس ــه، ممک ــه البت ــده اند ک ش
ــرداران  ــه بهره ب ــه هم ــوز ب ــات هن تصمیم
ــه  ــور ک ــا همان ط ــد. ام ــده باش ــاغ نش اب
قبــًا صحبــت شــد، بهره بــرداران حــق 
ــس از  ــئله پ ــن مس ــري ای ــراض و پیگی اعت
ــد.  ــا را دارن ــه آنه ــي ب ــه اصاح ــاغ پروان اب
اعتراضــات بــه ایــن تصمیــم، در کمیســیون 
رســیدگي بــه امــور آب هــاي زیرزمینــي 
ــه  ــواردي ک ــود و در م ــام مي ش ــتان انج اس
ممکــن اســت پــس از اصــاح و تعدیــل دبي 
چــاه، بیــن آب اختصــاص یافتــه و نیــاز آبــي 
ــد،  ــته باش ــود نداش ــی وج ــه، همخوان عرص

رســیدگي دقیــق صــورت مي گیــرد. بازدیــد 
اعضــاي کمیســیون از عرصــه و چــاه مــورد 
ــت  ــه هیئ ــده ب ــاع پرون ــا ارج ــوي و ی دع
ــه  ــي اســت ک ــات مهم کارشناســي از اقدام
ــا،  ــل پرونده ه ــن قبی ــن رســیدگي ای در حی
ــود. ــري مي ش ــپس، تصمیم گی ــام و س انج

ــر  ــما ب ــی ش ــرات فن ــه نظ ــا ارائ آی
یــا  اســت،  دســتورالعمل  اســاس 
ــه ای وجــود دارد کــه اگــر  اینکــه روی
فــرد دیگــری جــای شــما بــه عنــوان 
ــود، از  ــیون ش ــناس وارد کمیس کارش

ــد؟ ــروی کن ــه پی ــن روی ای
در متــن ابــاغ رئیــس ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان بــه نماینــده خــود در 
ــاي  ــور آب ه ــه ام ــیدگي ب ــیون رس کمیس
ــوق  ــاع از حق ــرورت دف ــر ض ــي، ب زیرزمین
بخــش  کننــدگان  تولیــد  و  کشــاورزان 
و  قوانیــن  کلیــه  رعایــت  و  کشــاورزي 
مقــررات مرتبــط بــا وظایــف کمیســیون 
ــت و  ــل اس ــک اص ــن ی ــود. ای ــد مي ش تأکی
هــر فــردي کــه بــه عنــوان نماینــده ســازمان 
ــه  ــزم ب ــود، مل ــیون مي ش ــن کمیس وارد ای
پایبنــدي و رعایــت مي باشــد. قانــون توزیــع 
عادالنــه آب، قانــون تعییــن تکلیــف چاه هــاي 
کشــاورزي فاقــد پروانــه و دســتورالعمل هاي 
ــازی  ــتورالعمل بهینه س ــر دس ــه نظی مربوط
مصــرف آب در بخــش کشــاورزی از اهــم 
اســناد و قوانیــن باالدســتي هســتند کــه بــر 
ایــن کمیســیون حاکــم اســت. در ایــن موارد 
نماینــده ســازمان جهــاد کشــاورزي ملــزم به 
رعایــت آنهــا اســت. بنابرایــن، هر کارشــناس 
دیگــری کــه بــه ایــن کمیســیون ورود کنــد 
بایــد بــه ایــن قوانیــن و دســتورالعمل ها نیــز 
ــناس  ــن، کارش ــر ای ــاوه ب ــد. ع مســلط باش
مي بایســت در جریــان تصمیمــات و اتفاقــات 
حــوزه آب و کشــاورزي اســتان قــرار داشــته 
باشــد تــا در موقــع لــزوم، بتوانــد تــوان فنــي 
ــک  ــتاي کم ــود را در راس ــي خ و کارشناس
ــتان،  ــاورزي اس ــدات کش ــداري تولی ــه پای ب

مناســب  زیســت محیطي  شــرایط  ایجــاد 
بــراي تولیــد، تأمیــن امنیــت غذایــي، حفــظ 
معیشــت روســتاییان و ارتقــاي درآمــد آنهــا 

ــرد. ــه کار گی ب
ــده بخــش  ــه نماین ــب، روی ــه نظــر اینجان ب
ــن  ــر ای ــد ب ــیون بای ــاورزي در کمیس کش
مبنــا باشــد کــه ضمــن داشــتن یــک 
بــه  اشــراف  و  آب  بــه  نــگاه تخصصــي 
وضعیــت بحــران منابــع آبــي اســتان و 
افت هــاي کیفــي و کمــي منابــع و درك 
ایــن مســائل، در مواقــع ضــروري نیــز بایــد 
ــد.  ــاع کن ــاورزان دف ــوق کش ــد از حق بتوان
بنابرایــن، ایــن نماینــده بــا شــناختي کــه از 
ــد  بخــش ذینفــع خــود در اســتان دارد، بای
ــز  ــاورزان نی ــه کش ــد ک ــنهاداتي بده پیش
ــا  ــق داده و ب ــا آن تطبی ــود را ب ــد خ بتوانن
کمتریــن تبعــات اجتماعــي و اقتصــادي بــا 

آن ســازگار شــوند.
ــا یــک اســتان،  اینکــه در یــک منطقــه و ی
بیــان منابــع آبــي منفــی باشــد، یــک 
واقعیــت اســت و همگــي بایــد بپذیریــم و در 
راســتاي صرفه جویــي و کاهــش برداشــت و 
ــر  ــا منطقي ت ــم. ام ــاش کنی ــرف آب ت مص
ــورد  ــائل م ــه مس ــت ک ــر آن اس و عملي ت
بــه مــورد بررســی شــوند تــا مشــخص 
ــکان  ــا، ام ــدام چاه ه ــورد ک ــه در م شــود ک
کاهــش حقابــه وجــود دارد و در مــورد 
ــدارد و  کــدام چاه هــا، ایــن امــکان وجــود ن

زیرســاخت هاي آن فراهــم نیســت.
ــه افــت شــدید کیفــي و کمــي  ــا توجــه ب ب
ــزد،  ــتان ی ــي اس ــاي زیرزمین ــفره آب ه س
قطعــاً نماینــدگان ســازمان جهاد کشــاورزي 
ــتان،  ــه اي اس ــیون هاي آب منطق در کمیس
ــا شــرکت آب منطقــه اي  همراهــي الزم را ب
دارنــد و در مــواردي کــه عمــًا امــکان 
برداشــت ها  کاهــش  و  حقابــه  کاهــش 
بــا  هم راســتا  باشــد،  داشــته  وجــود 

ــود. ــد ب ــان خواهن ــات ایش تصمیم
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گفت و گو با محمد کهنوجی و کورس کاووسی  از جهاد کشاورزی استان کرمان

دنبال مقصر نگردید

ــد  ــناس ارش ــی کارش ــد کهنوج محم
ــال  ــابقه 27 س ــت و س ــاری اس آبی
ــازمان  ــف س ــای مختل کار در بخش ه
جهــاد کشــاورزی کرمــان را دارد. 
ــاک  ــر آب و خ ــون مدی ــم اکن وی ه
ــال در  ــار س ــت و چه ــازمان اس س
ــت  ــه عضوی ــدور پروان ــیون ص کمیس

دارد. 
ــانس  ــوق لیس ــی ف ــورس کاووس ک
 30 و  اســت  زهکشــی  و  آبیــاری 
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــال در س س
فعالیــت کــرده و هــم اکنــون رئیــس 
ــت. وی  ــی اس ــی زراع اداره مهندس
ــن  ــیون تعیی ــال 1391 در کمیس از س
ــه  ــد پروان ــای آب فاق ــف چاه ه تکلی

ــور دارد.  حض
کمیســیون آب هــای  زیرزمینــی در چــه 

حیطــه ای فعالیــت دارد؟
ــی  ــای  زیرزمین ــیون آب ه کاووسی-کمیس
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــب قان ــد از تصوی بع
ــال  ــوب س ــه مص ــد پروان ــای آب فاق چاه ه
کمیســیون  ایــن  شــد.  تشــکیل   1389
متشــکل از یــک نفــر قاضــی، یــک نماینــده 

از جهــاد کشــاورزی و یــک نماینــده از 
وزارت نیــرو اســت و دبیــر ایــن کمیســیون 
منطقــه ای  آب  حقوقــی  اداره  رئیــس 

می باشــد.
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــیون، جه ــن کمیس  ای
اختافــات ناشــی از اجــرای قانــون تعییــن 
تکلیــف و قانــون توزیع عادالنه آب تشــکیل 
شــده اســت. در صورتــی کــه بــه متقاضیــان 
ــوز  ــه مج ــدور پروان ــیون ص آب در کمیس
ــه ایــن موضــوع  داده نشــود و کشــاورزان ب
ــیدگی  ــرای رس ــند ب ــته باش ــراض داش اعت
بــه ایــن کمیســیون ارجــاع داده می شــوند. 
ــبت  ــرداران نس ــاوی بهره ب ــایر دع ــه س البت
بــه آب منطقــه ای اعــم از عــدم صــدور 
ــال  ــل، انتق ــاه، تعدی ــی چ ــوز جابه جای مج
آب و ...کــه قبــًا کشــاورزان راجــع بــه 
ــد، اآلن  ــه می کردن ــه دادگاه مراجع ــا ب آنه
بــه کمیســیون آب هــای زیرزمینــی ارجــاع 
یــک  کمیســیون  ایــن  می شــوند.  داده 
ــه در  ــت ک ــی اس ــبه قضای ــیون ش کمیس
ــاورزان و آب  ــن کش ــاوی بی ــه دع آن کلی
قاضــی  و  می شــود  بررســی  منطقــه ای 

ــد. ــم می کن ــدور حک ص

چنانچــه آب منطقــه ای از شــخصی 
شــکایت داشــته باشــد، چگونــه بــه آن 

رســیدگی می شــود؟
ــوی  ــی از س ــه تخلف ــی- چنانچ کاووس
صاحبــان چــاه صــورت گیــرد آب منطقه ای 
ــای  ــد در دادگاه ه ــل می توان ــق روال قب طب

صالــح طــرح شــکایت کنــد
ــیون  ــاوی در کمیس ــدام دع ــاً ک عمدت
آب هــای زیرزمینــی مطــرح می شــوند؟

ــوص  ــاوی در خص ــدۀ دع ــی- عم کاووس
پروانــه  دادن بــه چاه هــای غیرمجــاز اســت 
ــرای آنهــا  ــه ب کــه کمیســیون صــدور پروان
ــاکی  ــراد ش ــرده و اف ــادر نک ــه ای ص پروان
ــی کــه کمیســیون تشــکیل  ــد. از زمان بودن
شــده حــدود 2 هــزار پرونــده در ایــن مــورد 

ــه کمیســیون ارجــاع شــده اســت. ب
مــورد بعــد کاهــش دبــی پروانه هــا و تعدیل 
بــوده کــه افــراد بــه ایــن کاهــش اعتــراض 
جابه جایــی  دیگــر  مــورد  و  داشــته اند 
آب  شــرکت های  کــه  اســت  چاه هــا 
از  منطقــه ای اجــازه جابه جایــی خــارج 

اراضــی اولیــه را نمی دهــد.
ــیون  ــده در کمیس ــه پرون ــیدگی ب رس

ــرد؟ ــان می ب ــدر زم چق
کاووســی- قبــا حــدود یــک ســال ولــی 
ــوی  ــرح دع ــان ط ــر از زم ــال حاض در ح

ــاه ــدود 3 م ح
ــا،  ــی پروانه ه ــش دب ــوص کاه در خص

ــت؟ ــیون چیس ــن کمیس ــرد ای رویک
ــه  ــی ک ــر جابه جای ــًا ه ــی- قب کاووس
صــورت می گرفــت، 25 درصــد از دبــی 
هــم  و  می کردنــد  کــم  را  پروانه هــا 
ــاس  ــر اس ــه ب ــد ک ــار می دارن ــون اظه اکن
آب  مصــرف  بهینه ســازی  آیین نامــه 
ــش  ــد کاه ــا 50 درص ــا ت ــتی پروانه ه بایس

ــد. یاب
آیا این کاهش مستند قانونی دارد؟

آیین نامــه  آن  مســتند  کاووســی- 
بهینه ســازی مصــرف آب کشــاورزی اســت.
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زیرزمینــی  در کمیســیون آب هــای 
ــاز  ــای غیرمج ــرای چاه ه ــه ای ب پروان

ــت؟ ــده اس صادرش
کاووســی- پرونده هــا بــرای دریافــت 
ــه آب  ــدور پروان ــیون ص ــه در کمیس پروان
بــرای  و  می شــوند  بررســی  منطقــه ای 
ــود.  ــادر می ش ــه ص ــرایط پروان ــن ش واجدی
ــط  ــه توس ــدور پروان ــدم ص ــورت ع در ص
ــد  شــرکت آب منطقــه ای مالکیــن می توانن
بــه  بررســی  را جهــت  اعتــراض خــود 

ــد. ــی بدهن ــای زیرزمین ــیون آبه کمیس
ــروطی  ــه ش ــدور پروان ــرای ص ــع، ب در واق
در قانــون ذکــر شــده ماننــد ظرفیــت آبــی 
دشــت، ممنوعــه نبــودن دشــت، عــدم 
ــاور  ــی مج ــع آب ــوم و مناب ــه عم ــرار ب اض
اســتان  دشــت های  اکثــر  شــامل  کــه 

. د نمی شــو
ــروز  ــه ام ــا ب ــرا ت ــما چ ــر ش ــه نظ ب
شــرکت های آب منطقــه ای موفــق 
غیرمجــاز  چاه هــای  بســتن  بــه 

ــد؟ ــده ان نش
زیــرا  نمی شــود!  چــون  کهنوجــی- 
اشــتغال و زندگــی بخشــی از مــردم اســتان 
بــه آن گــره خــورده و بســتن ایــن چاه هــا 
ــه رو  ــا مســائل و مشــکات اجتماعــی روب ب

اســت.
ــاز  ــای مج ــه چاه ه ــان ب ــس زورش پ

می رســد!
می کننــد  ســعی  معمــوال  کهنوجــی- 
گیرنــد.  بــکار  را  روش هــا  راحت تریــن 
ــرا  ــی چاه هــای مجــاز؛ زی مثــل کاهــش دب
قابــل  به راحتــی  و  بــوده  شناســنامه دار 

کنتــرل و وصــول.
منطقــه ای  آب  شــرکت  کاووســی- 
بــر اســاس احــکام صــادره نســبت بــه 
اقــدام  غیرمجــاز  چاه هــای  کــردن  پــر 
می نمایــد؛ کــه اکثــراً توســط آب منطقــه ای 
ــیون  ــه در کمیس ــر هفت ــوند. ه ــر می ش پ
ــم از  ــل 10 حک ــی حداق ــای  زیرزمین آب ه

ــای  ــردن چاه ه ــر ک ــرای پ ســوی قاضــی ب
غیرمجــاز صــادر می شــود.

پــر  چاه هــای  آمــار  در  کهنوجــی- 
شــده، چاه هایــی هســتند کــه آبدهــی 
ــت آب  ــد برداش ــاً فاق ــد و بعض ــی دارن کم
کرمــان  اســتان  شــمال  در  می باشــند. 
تعــداد چاه هــای غیرمجــاز کــم اســت و بــا 
ــه  ــکان ایــن چاه هــا ب ــدادن گازوئیــل، مال ن
ــد. پــس مشــکات آب در  مشــکل خورده ان
شــمال اســتان برداشــت از چاه هــای مجــاز 

ــد. ــفره می باش ــوان س ــش از ت بی
نظــر شــما در مــورد انتقــال آب از چاهی 

بــه اراضــی چــاه دیگر چیســت؟
ــون  ــی- طبــق مــاده 27 و 28 قان کاووس
توزیــع عادالنــه آب، پروانــه آب مختــص بــه 
زمیــن و مــواردی اســت کــه بــرای آن صــادر 
شــده مگــر آنکــه تصمیــم دیگــری توســط 
ــه  ــال آب ب ــذا انتق ــود. ل ــاذ ش ــت اتخ دول

اراضــی غیــر آبخــور اولیــه ممنــوع اســت.
ــده  ــان ش ــاده بی ــن م ــای ای در انته
اســت کــه »مگــر آنکــه تصمیــم 
دیگــري بــه وســیله دولــت در منطقــه 
ــر  ــوان نظ ــا می ت ــود.« آی ــاذ ش اتخ
ــاورزی  ــان کش ــی کارشناس کارشناس
را بــرای جلوگیــری از اتــالف آب در 
ــدارد و  زمینــی کــه بهــره وری کافــی ن
ــر  ــود، در نظ ــالف می ش ــاًل ات آب عم

ــت؟ گرف
تهــران  در  جلســه ای  در  کهنوجــی- 
ــای مهنــدس ســعیدی رئیــس ســازمان  آق
در  کرمــان  اســتان  کشــاورزی  جهــاد 
معیــت معــاون محتــرم اســتاندار بــا آقــای 
ــایر  ــرو و س ــدی از وزارت نی ــدس میب مهن
مســئولین وزارت جهــاد کشــاورزی در ایــن 
خصــوص بحــث کردنــد و متأســفانه وزارت 
نیــرو زیــر بــار جابه جایــی آب نرفــت و 
مصــر بودنــد کــه مطابــق بــا مــواد 27 و 28 
قانــون توزیــع عادالنــه آب، پروانــه مختــص 
ــد در همــان زمیــن  ــه زمیــن اســت و بای ب

ــود. مصــرف ش
ــی- منظــور از دولــت وزارت نیــرو  کاووس

اســت آن هــم بــرای مــوارد خــاص.
ــاورزی  ــاد کش ــناس جه ــورد کارش برخ
ــور  ــیدگی حض ــیون رس ــه در کمیس ک
دارد در مــورد اتــالف آب کــه بــه 
موجــب مــواد ایــن قانــون رخ می دهــد، 

ــت؟ چیس
ــد  ــه ش ــه گفت ــور ک ــی- همان ط کاووس
ــه اراضــی غیــر آبخــور  چــون انتقــال آب ب
اولیــه خــاف قانــون اســت. لــذا نمی تــوان 
ــاح  ــر اص ــون داد مگ ــاف قان ــری خ نظ

ــون. قان
قاضــی بــر اســاس نظــر کارشــناس آب 

ــد؟ ــم می ده ــه ای حک منطق
نظــر  اســاس  بــر  خیــر،  کاووســی- 
جهــاد  ســازمان  نماینــده  مشــورتی 
منطقــه ای. آب  شــرکت  و  کشــاورزی 

ــاغ گزارشــی  ــی- در مــورد یــک ب کهنوج
را آمــاده کــردم و کامــًا مشــخص بــود کــه 
آب دادن بــه زمیــن اتــاف آب اســت و 
نظــرم ایــن بــود کــه آب را انتقــال بدهنــد. 
بــه نظــر شــما بــا گــزارش مــا چــکار 
مــا  گزارش هــای  بــه  کاری  می کننــد؟ 

ــد! ندارن
در کمیســیون بیشــتر نظــر کارشــناس 
کارشــناس  یــا  اســت  ارجــح  آب 

کشــاورزی؟
کاووســی- هــر دو، همان طــور کــه گفتــه 
ــورتی  ــر مش ــاس نظ ــر اس ــی ب ــد قاض ش
منطقــه ای  آب  و  کشــاورزی  کارشــناس 

حکــم صــادر می کنــد.
ــیون  ــی کمیس ــی! قاض ــای کاووس آق

تخصصــی در زمینــه آب دارد؟
قضــات.  ســایر  ماننــد  ایشــان  نــه، 
تخصصشــان حقــوق اســت ولــی بــر قوانیــن 
نظــر  اســاس  بــر  و  دارنــد  تســلط  آب 

می دهنــد رأی  کارشناســی 
نظــر  بــا  آب  انتقــال  نبایــد  آیــا 
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ــاورزی  ــاد کش ــی جه ــناس فن کارش
بگیــرد؟ صــورت 

کهنوجــی- بلــه ولــی هیئــت دولــت بایــد 
ــئولیت  ــن مس ــد و ای ــار را بده ــن اختی ای
بــه جهــاد کشــاورزی داده شــود. بایــد 
ــد  ــت بخواهن ــس از دول ــای مجل نماینده ه
ایــن کار را انجــام دهــد وگرنــه جهــاد 
کشــاورزی نمی توانــد در ایــن خصــوص 

ــد. ــام ده کاری انج
اجــازه  نیــرو  وزارت  حاضــر،  حــال  در 
ــت و  ــرای صنع ــا ب ــال آب را داده، ام انتق
می خواســته مشــکل صنعــت را حــل کنــد.
دلیــل اینکــه وزارت نیــرو مانــع از 
ــت،  ــاورزی اس ــرای کش ــال آب ب انتق

ــت؟ چیس
ــی  ــد وقت ــع می گوین ــی- در واق کهنوج
ــه  ــد ک ــی می ده ــه زمین ــاورز آب را ب کش
بهــره وری نــدارد و چنــد ســال هزینــه 
و  می شــود  دلســرد  کم کــم  می کنــد، 
کشــاورزی را کنــار می گــذارد و آبــی از 

ســفره برداشــت نمی نمایــد.
بعــد از رهــا شــدن زمیــن، وزارت نیــرو 

ــا ایــن آب چــکار می کنــد؟ ب
ــه  ــت ک ــن اس ــش ای ــی- دیدگاه کهنوج

ــد. ــفره بمان آب در س
ــری در  ــران کس ــت جب ــی- جه کاووس

می مانــد. ســفره 
در دســتورالعملی کــه جدیــداً تصویــب 
آب  کــه  دادنــد  اجــازه  کردنــد 
کشــاورزی فروختــه شــود بــه صنعــت، 
ــد؟ ــفره نمی کن ــه س ــی ب ــس کمک پ
کاووســی- صنعــت نســبت بــه کشــاورزی 

مصرفــش کــم اســت.
ــه  ــه در هم ــت ک ــد گف ــی- بای کهنوج
ــاورز  ــه کش ــدارد ک ــود ن ــت وج ــا صنع ج
بخواهــد بــه صنعــت بفروشــد، آنهــا اعتقــاد 
دارنــد بــا ایــن کار بــه ســفره آب زیرزمینــی 

ــد شــد. کمــک خواه

ــم  ــوع ه ــن موض ــتورالعمل ای در دس
ــاه  ــن چ ــود ای ــه می ش ــده ک ــده ش دی
را خریــد و در جایــی در همــان منطقــه 

ــاه زد! ــود دارد، چ ــت وج ــه صنع ک
آنهــا می خواســتند بــه صنعــت کمــک 
کننــد و ایــن دســتورالعمل را نوشــتند 
ــدا  ــر و ص ــر س ــه کمت ــل اینک ــه دلی و ب
شــود، کنــارش یــک گلخانــه را هــم اضافــه 

کرده انــد.
ــودی  ــرو ناب ــت وزارت نی ــس سیاس پ

ــظ آب؟ ــه حف ــت، ن ــاورزی اس کش
ــتی  ــن برداش ــود چنی ــی- نمی ش کهنوج
ــع و  ــن مناب ــد بی ــه نحــوی بای ــا ب ــرد ام ک
مصــارف آب زیرزمینــی تعــادل برقرار شــود 
بــه دلیــل اینکــه عمده تریــن مصرف کننــده 
تمامــی  اســت.  کشــاورزی  بخــش  آب 
ــش  ــول بخ ــی ح ــادل بخش ــای تع برنامه ه

کشــاورزی می باشــد.
ــه  ــه ک ــن توجی ــا ای ــی-احتماال ب کاووس
ــر اشــتغال بیشــتر ایجــاد  ــا مصــرف کمت ب
البتــه توجیــه درســتی  می شــود؛ کــه 

ــت. نیس
ــناس  ــوان کارش ــه عن ــما ب ــر ش نظ
کشــاورزی در مــورد اینکــه اشــتغال در 
ــا کشــاورزی،  صنعــت بیشــتر اســت ی

ــت؟ چیس
ــود  ــاً نمی ش ــرم صرف ــه نظ ــی- ب کاووس
باالخــره  کــرد.  تاکیــد  اشــتغال  روی 

کشــاورزی غــذای مــردم اســت.
ــت  ــتباه اس ــاس اش ــن قی ــی- ای کهنوج
ــه در  ــود ک ــه می ش ــات گفت ــه در جلس ک
صنعــت آب کمتــر مصــرف می شــود و 
ــت.  ــر اس ــرف آب باالت ــاورزی مص در کش
بخــش کشــاورزی ماهیتــش آب اســت، 
ــش  ــی از آیتم های ــت یک ــی بخــش صنع ول
ــر  ــتفاده از ذخای ــش اس ــت و ماهیت آب اس
ُبعــد  یــک  از  اســت.  خــاك  معدنــی 
ــر  ــاوه ب ــت ع ــرد. صنع ــگاه ک ــود ن نمی ش

آب، بــرق، معــادن زیرزمینــی و ... را مصرف 
ــره  ــا آب گ ــاورزی ب ــت کش ــد. ماهی می کن
ــی.  ــای معدن ــا خاك ه ــت ب ــورده و صنع خ
ــارق  ــاس مع الف ــن دو قی ــه ای ــس مقایس پ
اســت؛ امــا متأســفانه فقــط از بُعــد آب 
ــذا و  ــن غ ــه تأمی ــن اینک ــنجند. ضم می س
امنیــت غذایــی بــرای هــر کشــور ضرورتــی 

پذیرمی باشــد. جتناب نا ا
آقــای کاووســی! شــما گفتیــد کــه آب 
ــن  ــود ای ــت، می ش ــت اس ــال دول م

ــد؟ ــح دهی ــتر توضی ــوع را بیش موض
اساســی  قانــون  اصــل 45  اســاس  بــر 
جمهــوری اســامی منابع آب از مشــترکات 
و  اســت  حکومــت  اختیــار  در  و  بــوده 
ــرداری از  ــازه بهره ب ــظ و اج مســئولیت حف

ــت. ــده اس ــول ش ــت مح ــه دول ــا ب آنه
اســت.  انفــال  جــزو  آب  کهنوجــی- 
ــش  ــا در بخ ــور م ــکات کش ــی از مش یک
آب ایــن اســت کــه آب مالکیــت دارد. 
ــت  ــا آب مالکی ــد در دنی ــر می رس ــه نظ ب
نــدارد و مالــک دولــت اســت. آب و زمیــن 
ــرداران  ــار بهره ب ــد در اختی ــور تولی به منظ
می تواننــد  دولت هــا  و  می گیــرد  قــرار 
ــرد  ــه ف ــب ب ــتفاده نامناس ــورت اس در ص

ــد. ــذار نماین ــری واگ دیگ
ــرای برداشــت آب از  ــا در گذشــته ب ام
طریــق قنــوات ســند مالکیــت رســمی 

ــت. ــده اس صادر ش
کهنوجــی- بلــه، ولــی درســت نیســت. مــا 
ــرای آب و زمیــن داشــته  نبایــد مالکیــت ب
باشــیم. زمانــی بایــد بــه فــرد بگوییــم کــه 
شــما مالــک آب و زمیــن هســتی کــه 
ســاالنه یــک مقــدار منطقــی محصــول 
تولیــد کنــد. اآلن دولــت چــه اهرمــی 
ــم  ــم ک ــد س ــاورز بگوی ــه کش ــه ب دارد ک
مصــرف کنــد؟ از سیســتم های ســنتی 
آبیــاری اســتفاده نکنــد و یــا اینکــه الگــوی 
کشــت را رعایــت کنــد. دولــت آب و زمیــن 



)5
2( 

ره
ما

 ش
- 9

ن 9
آبا

م -
نج

ل پ
سا

26

ــر  ــدارد. اگ ــاری ن ــچ اختی ــی هی را داده، ول
ــه امســال  ــد ک ــه کشــاورز بگوی ــد ب بخواه
چــه  بــا  نکنــد  کشــت  گوجه فرنگــی 

ــد؟! ــی بگوی ــی قانون اهرم
شــما به عنــوان کارشــناس کشــاورزی 
ــد،  ــاط بوده ای ــاورز در ارتب ــا کش ــه ب ک
ــود  ــی وج ــه راه حل ــد چ ــر می کنی فک
ــفره  ــداری س ــمت پای ــه س ــه ب دارد ک

ــم؟ آب  زیرزمینــی بروی
ــن اســت  ــن راه حــل ای ــی- بهتری کاووس
کــه کنتــور حجمــی گذاشــته شــود و 
ــد آب  ــدر می توانن ــه چق ــد ک ــردم بدانن م
مصــرف کننــد و خودشــان مدیریــت کننــد 
بشــوند،  اجــرا  آبیــاری  سیســتم های  و 
افزایــش کشــت صــورت نگیــرد و درختانــی 

ــد خشــک بشــوند. ــر ندارن ــه ثم ک
کهنوجــی- مــا در طــی ســنوات گذشــته 
آب هــا را از زیرزمیــن برداشــت کرده ایــم و 
تولیــد انجــام دادیــم و صــادر کرده ایــم امــا 
متناســب بــا آن ســرمایه گذاری الزم جهــت 
ــا در  ــایر بخش ه ــتغال در س ــداری اش پای
بایــد  نداده ایــم.  انجــام  اســتان  ســطح 
ــم  ــت نکردی ــت مدیری ــه درس ــم ک بپذیری

ــم. ــاوان می دهی ــم ت اآلن داری
ایــن  مــردم  می خواهــد  دولــت 
موضــوع را حــل کننــد؟ ســهم دولــت 
ــوان  ــش از ت ــه بی ــدور پروان ــرای ص ب

ســفره چــه می شــود؟
ــی- مــن علی رغــم عاقــه ای کــه  کهنوج
ــن  ــاورزی دارم، ای ــش کش ــه بخ ــبت ب نس
موضــوع را قبــول نــدارم. هرکــس هــر کاری 
ــاف  ــه گذشــته اســت. ات ــوط ب ــرده مرب ک
وقــت جهــت پیــدا کــردن مقصــر و مســبب 
ــفره های  ــتان دردی از س ــت آب اس وضعی
آب زیرزمینــی حــل نمی کنــد. اگــر بــا 
همیــن رویــه آب را مصــرف کنیــم، آینــده 
بخــش کشــاورزی امیدبخــش نخواهــد بود! 
ــد در جهــت کاهــش مصــرف آب  پــس بای
ــگاه  ــی ن ــر در ســطح مل ــا باشــیم. اگ کوش
ــش مصــرف  ــز کاه ــی ج ــچ راه ــم هی کنی
ــر  ــاری، تغیی ــای آبی ــر روش ه ــا تغیی آب ب
ــت های  ــتفاده از کش ــت و اس ــوی کش الگ

ــدارد. متراکــم وجــود ن
چــه کســی بایــد تــاوان بدهــد؟ 
افــرادی کــه اآلن در ایــن منطقــه 

؟ هســتند

ــزان  ــه می ــد ک ــه می دانن ــی- هم کهنوج
ــرو  ــوی وزارت نی ــادره از س ــای ص پروانه ه
بیــش از تــوان ســفره اســت. ضمــن اینکــه 
ایــن موضــوع شــفاف و روشــن اســت و همه 
پذیرفتنــد کــه در حــق آبهــای زیرزمینــی 
ــواد 14  ــق م ــر طب ــت؛ و ب ــده اس ــا ش جف
ــن  ــه آب چنی ــع عادالن ــون توزی و 44 قان
و  نیــرو  وزارت  اســتنباط می شــود کــه 
ــت  ــه برداش ــی ک ــد در جاه های ــت بای دول
باعــث  آب زیرزمینــی  ســفره های  از  آب 
اســت  شــده  بهره بــرداران  بــه  اضــرار 
موضــوع  ایــن  امــا  بپــردازد.  خســارت 
حقوقــی اســت بهتــر اســت بــا کارشناســان 
ــد  ــیر نماین ــا تفس ــورت و آنه ــی مش حقوق
ــی  ــت فعل ــامل وضعی ــواد ش ــن م ــه ای ک

ــه. ــا ن ــوند ی ــده می ش ــش آم پی
بــرای ایــن موضــوع مــاده 11 قانون مســئولیت 
مدنــی 1339 وجــود دارد کــه چنانچــه کارمند 
ــد جبــران خســارت  ــت خــالف کــرد بای دول
ــت ایــن مجــوز را داده  شــود. حــال اگــر دول
بایــد از بیت المــال خســارت داده شــود. چــرا 
ــه  ــم کــه مطالب ــن سمت وســو نمی روی ــه ای ب

کنیــم؟
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ــفره  ــان س ــورت بی ــی- درهرص کاووس
منفــی اســت و بایــد در جهــت تعــادل 
ســفره گام برداریــم نــه اینکــه دنبــال 

مقصــر بگردیــم.
کهنوجــی- این طــور کــه شــما می گوییــد، 
مــا بایــد دنبــال چیزهایــی برویــم کــه دیگر 
وجــود خارجــی ندارنــد. این طــور بــه هیــچ 
ــه  ــه پروان ــانی ک ــیم و کس ــی نمی رس جای
ــد  ــع کردن ــون وض ــا قان ــد و ی ــادر کردن ص
اآلن نیســتند. دنبــال چــه کســی برویــم؟!

ــا  ــت. آی ــخص نیس ــر ش ــر س ــث ب بح
ــد؟ ــخگو باش ــد پاس ــتم نبای سیس

ــخگوی  ــتم پاس ــی سیس ــی- وقت کهنوج
مــا نیســت. بایــد خودمــان بــه فکــر باشــیم 
و بــا مصــرف منطقــی آب، پایــداری بخــش 

کشــاورزی را تــا حــدی تضمیــن نماییــم.
ــوان  ــیون می ت ــق کمیس ــا از طری آی
کاری کــرد کــه اجــازه انتقــال آب 
داده شــود و جلــوی اتــالف آب گرفتــه 

ــود؟ ش
ــی- اینجــا هیــچ کاری نمی شــود  کهنوج

کــرد. بایــد نماینده هــای محتــرم مــردم در 
مجلــس شــورای اســامی ایــن کار را انجــام 
ــتا  ــن راس ــد در ای ــر می رس ــه نظ ــد. ب دهن
ــا  ــد ت ــی بده ــک تخفیفات ــد ی کشــاورز بای
آنهــا راضــی شــوند و اجــازه بدهنــد. مثــًا: 
ــد  ــا 40 درص ــه 30 ت ــد ک ــاورز بگوی کش
پروانه هــا کــم شــود تــا آنهــا اجــازه انتقــال 
بدهنــد. کشــاورز بایــد یــک آوانــس بدهنــد 

تــا آنهــا قبــول کننــد.
ــد  ــه ش ــه گفت ــور ک ــی- همان ط  کاووس
ــه  ــوده و نظری ــون ب ــال آب خــاف قان انتق
قانــون  مغایــر  نمی توانــد  کارشناســی 

ــد. باش
شــما  کهنوجــی!  مهنــدس  آقــای 
پروانه هــای  صــدور  کمیســیون  در 
شــرکت آب منطقــه ای هســتید، رونــد 

ــت؟ ــه اس کار چگون
بــه  معمــوال  پروانه هــا  دبــی  کاهــش 
ــر اســاس  ــف( ب ــر اســت ال ــای زی صورت ه
ــی  ــه و اراض ــاری منطق ــدول آبی ــدرو م هی
اولیــه تحــت شــرب )چنانچــه میــزان 

ــرب  ــت ش ــی تح ــرای اراض ــه ب ــی پروان دب
اولیــه بیشــتر از هیدورومــدول باشــد دبــی 
ــر اســاس آب  ــل ب ــد(، تعدی کاهــش می یاب
در  کشــاورزی  جهــاد  قابل برنامه ریــزی، 

ــدارد. ــی ن ــورد اول مخالفت م
ایــن تعدیــل بــر اســاس چــه مســتند 

ــرد؟ ــورت می گی ــی ص قانون
بر اساس مصوبه  شورای عالی آب.

ــی  ــت هماهنگ ــی آب جه ــورای عال ش
ــت  ــه آب اس ــت گذاری ها در زمین سیاس

ــون جدیــد. ــه وضــع قان ن
ــرف  ــه از ط ــزی ک ــر چی ــی- ه کهنوج
ــون اســت. کشــاورزان در  ــد قان ــت بیای دول
ایــن مــورد بــرای آبیــاری باغــات و اراضــی 
دچــار مشــکل نمی شــوند. امــا عمومــاً 
اولیــه  تحــت شــرب  اراضــی  از  بیــش 
ــر از  ــاره ای غی ــی چ ــد، ول ــت کرده ان کش

ــت. ــن نیس ای
ــد ایــن اســت کــه در  تنهــا مســتندی دارن
شــورای عالــی آب مصــوب شــده اســت. در 
ــا  ــه پروانه ه ــده ک ــوب ش ــه مص آن جلس
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ــفره  ــوان س ــاس ت ــر اس ــت ب ــر دش در ه
ــنجان  ــت رفس ــًا: دش ــوند. مث ــل ش تعدی
540 میلیــون مترمکعــب برداشــت دارد 
وزارت  کــه  قابل برنامه ریــزی  آب  و 
نیــرو بــرای دشــت رفســنجان در نظــر 
گرفتــه اســت 277 میلیــون مترمکعــب 
ــر وزارت  ــاس نظ ــر اس ــن ب ــت؛ بنابرای اس
ــدود 50  ــزی ح ــد چی ــا بای ــرو پروانه ه نی
ــداد  ــا اع ــا ب ــا م ــوند. ام ــل ش درصــد تعدی
و ارقــام اعــام شــده در خصــوص تغذیــه و 
برداشــت آب در ســفره های آب زیرزمینــی 
ــرا در طــی چنــد  اختــاف نظــر داریــم. زی
ــا  ــتی از چاه ه ــی برداش ــته دب ــال گذش س
کاهــش داشــته بــه نظــر می رســد نیازمنــد 
آماربــرداری دقیق تــری از منابــع و مصــارف 
ــا  دشــت های اســتان بــوده کــه متناســب ب

آنهــا تصمیم گیــری نماینــد.
در ایــن ســه ســالی کــه مــن در کمیســیون 
صــدور پروانه هــا حضــور دارم مکاتبــات 
بســیاری انجــام شــد بــا ایــن مضمــون کــه 
ــن روش در  ــف ای ــاد کشــاورزی( مخال )جه
ــه وزارت  ــوده و مجموع ــا ب ــل پروانه ه تعدی
ــه  ــف ایــن روی جهــاد کشــاورزی نیــز مخال

ــد. ــل می باش تعدی
ــد  ــه بای ــدور پروان ــیون ص ــورد کمیس در م
بگویــم کــه این کمیســیون دارای ســه عضو 
ــناس  ــده را کارش ــدا پرون ــه ابت ــت، بلک اس
فنــی آب منطقــه ای بررســی می کنــد و 
بعــد بــه عضــو حقوقــی کمیســیون ارجــاع 
می شــود تــا آن را تأییــد و امضــا کنــد. 
ســپس، پرونــده تحویــل نماینــده جهــاد بــه 
ــا  عنــوان کارشــناس کشــاورزی می شــود ت
امضــا کنــد. از ســه ســال گذشــته بــا ایــن 
روش تعدیــل مخالــف بودیــم. در یــک دوره  
ــا دو امضــا رد می شــدند،  ــا ب ــن پرونده ه ای
دســتگاه های  اینکــه  مثــل  بعــداً  امــا 
نظارتــی جلــوی آن را گرفتنــد و اعــام 
ــه  ــیون س ــن کمیس ــد در ای ــه بای ــرد ک ک
نفــر نظــر بدهنــد و بــا امضــا هــر ســه عضــو 

ــد. ــدا می کن ــمیت پی رس
ســازمان جهــاد کشــاورزی بــه وزارت جهــاد 
وزارت جهــاد  متعاقــب آن  و  کشــاورزی 
ــرو  ــه وزارت نی ــه ای ب ــی نام ــاورزی ط کش
اعــام کــرد تعدیــل در صورتــی بایــد اتفــاق 
ــر  ــاز پ ــای غیرمج ــدا چاه ه ــه ابت ــد ک بیافت
شــوند، جلــوی اضافــه برداشــت ها نیــز 
ــور حجمــی  ــا نصــب کنت ــه شــود و ب گرفت
ــد از  ــود. بع ــخص ش ــت مش ــزان برداش می
ــود  ــی ش ــان بررس ــا بی ــن کاره ــام ای انج
و متناســب بــا بیــان منفــی، پروانه هــا 
بــا  گردنــد. جهــاد کشــاورزی  تعدیــل 
این گونــه تعدیــل مخالــف اســت وقتــی 
هنــوز چاه هــا بــه کنتورهــای حجمــی 
ــان  ــی از بی ــار دقیق ــده و آم ــز نش تجهی

ــم. ــی نداری آب زیرزمین
وزارت نیــرو بــر کاهــش 25 درصد برداشــت 
در پروانه هــا مصــر بــود و مخالفــت و امضــا 
نکــردن نماینــده جهــاد باعــث می شــد 
ــی و  ــرای جابه جای وقتــی کــه کشــاورزان ب
ــد، شــرکت  کــف شــکنی مراجعــه می کردن
آب منطقــه ای مجــوزی را صــادر نمی کــرد. 
در ایــن وضعیــت، جهــاد کشــاورزی بــه این 
ــرر  ــاورز دارد متض ــه کش ــید ک ــه رس نتیج
ــه را  ــن نکت ــاد ای ــن، جه ــود؛ بنابرای می ش
لحــاظ کــرد کــه چنانچــه کشــاورز رضایــت 
بدهــد کــه ایــن تعدیــل را قبــول دارد، 
ــت  ــد. واقعی ــا می کن ــاد امض ــده جه نماین
ایــن اســت کــه عمدتــاً کشــاورزانی رضایــت 
ــا  ــزان برداشــت آنه ــًا می ــه عم ــد ک داده ان
بــه دلیــل عــدم تــوان ســفره کمتــر از دبــی 

پروانــه بــوده اســت.
ــرات  ــه نظ ــت ک ــوان گف ــس می ت پ
کمیســیون ها  در  کشــاورزی  جهــاد 

ــت؟ ــذار نیس اثرگ
کهنوجــی- اثرگــذاری بــا الزم االجــرا بودن 
ــذار  ــاد اثرگ ــرات جه ــت. نظ ــاوت اس متف
اســت. در خصــوص تعدیــل مخالــف بودیــم 
ــم، پــس اثرگــذار اســت.  و امضــا نمی کردی

ــا  ــه دلیــل مخالفــت ب نمی شــود در آنجــا ب
کاهــش دبــی پروانه هــا کشــاورزانی کــه بــه 
ــه دلیــل کاهــش شــدید آبدهــی  نحــوی ب
ــی چــاه مجبــور  ــا اصطاحــاً خراب چــاه و ی
ــد  ــتند و نمی توانن ــاه هس ــی چ ــه جابجای ب
مجــوز جابجایــی بگیرنــد و یــا کــف شــکنی 
بگیرنــد و کشــاورز نیــز حاضــر بــه تعدیــل 
می باشــد  دبــی  کاهــش  درصــد   25

مخالفــت کــرد.
ــه  ــدودی حلق ــداد مح ــر تع ــال حاض در ح
تعدیــل  رفســنجان  منطقــه  در  چــاه 
اگــر جهــاد  شــده اند. در صورتــی کــه 
تمــام  نمی کــرد  مخالفــت  کشــاورزی 
ــد.  ــل می کردن ــاه را تعدی ــه چ 1600 حلق
پــس جهــاد تأثیرگــذار اســت. بیــش از ایــن 
ــرکت  آب  ــرد. ش ــود کاری ک ــر نمی ش دیگ
ــن موضــوع بارهــا  ــه خاطــر ای منطقــه ای ب
بــا مجموعــه اســتان و کشــور مکاتبــه 
ــراض  ــا اعت ــه م ــه ب ــت. همیش ــوده اس نم
ــتان ها  ــه اس ــل در هم ــه تعدی ــد ک می کنن
ــد  ــازه ندادی ــما اج ــط ش ــده و فق ــرا ش اج

ــود. ــرا ش اج
بــه  تعدیــل  اســتان ها  کــدام  در 
ــت؟ ــده اس ــام ش ــل انج ــورت کام ص

کهنوجــی- دقیــق نمی دانــم، امــا شــرکت  
ــام  ــه در تم ــد ک ــا دارن ــه ای  ادع آب منطق
کشــور اجــرا شــده اســت و در ایــن زمینــه 

ــد. ــب می باش ــان عق ــتان کرم اس
آب  کشــور  در  می گوینــد  کاووســی- 
ــر اســت  ــان از همــه عقب ت ــه ای کرم منطق
پروانــه  تعدیــل  اســتان ها  ســایر  در  و 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
ــی در  ــور عمل ــل به ط ــًا تعدی ــا واقع آی
اســتان های دیگــر اجــرا شــده اســت؟

کهنوجــی- براســاس مشــاهدات اســتفاده 
از کنتــور حجمــی خیلــی جا هــا اجــرا 
نشــده و کشــاورزها هــر چقــدر بتواننــد آب 
برداشــت می کننــد. بنابرایــن، می شــود 
ــرکت  آب  ــوی ش ــه از س ــاری ک ــت آم گف
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ــه می شــود  ــه ای ســایر اســتان ها ارائ منطق
فقــط روی کاغــذ اســت. حتــی بــا تعدیــل 
توســط  برداشــت آب  پروانــه، چنانچــه 
کنتــور حجمــی مشــخص نگــردد تأثیــری 
بــر روی میــزان برداشــت نخواهــد داشــت.
آیــا تعدیــل بــه کشــاورزانی کــه 
سیســتم هــای آبیــاری نویــن اســتفاده 

ــاند؟ ــی رس ــیب نم ــد آس ــی کنن م
کســانی کــه از سیســتم هــای آبیــاری 
تحــت فشــار اســتفاده کــرده انــد و اســتخر 
ــود آب  ــا کمب ــات ب ــی باغ ــه، ول ــد ن دارن
مواجــه می شــوند و در آینــده مشــخص 
مــی شــود. امــا کســانی کــه اســتخر 
ــتخر  ــد اس ــاً بای ــل، حتم ــا تعدی ــد ب ندارن
ــا بتواننــد از آب اســتفاده  احــداث کننــد ت
کننــد و آب را از اســتخر پمپــاژ کننــد و در 
برگیرنــده هزینــه ای بــرای ایــن کشــاورزان 

ــود. ــد ب خواه
بــه  شــما می دانیــد کــه کجاهــا 
کنتــور حجمــی تجهیــز شــده اند؟

ــوی  ــان رض ــان و خراس ــی از اصفه مناطق
ــا نصــب و  ــان هســتم کنتوره ــه در جری ک
آب حجمــی تحویــل می شــود امــا از ســایر 

ــدارم. ــی ن ــاع دقیق ــتان ها اط اس
ــی  ــور حجم ــق کنت ــت از طری برداش

چطــور صــورت می گیــرد؟
کهنوجــی- دبــی پروانــه، ســاعت کارکــرد 
برداشــت  میــزان  و  ضــرب  هــم  در  را 
در  )مترمکعــب  چــاه  ســاالنه  حجمــی 
ســال( را تعییــن می کننــد و بــر ایــن 
اســاس کنتــور حجمــی را بــه ایــن میــزان 
شــارژ می کننــد. کشــاورز بایــد طــوری در 
ــزان  ــه می ــد ک ــت کن ــال مدیری ــول س ط

برداشــت آب از آن بیشــتر نشــود.
ــته  ــود آب داش ــاورز کمب ــه کش چنانچ
ــدا  ــتری پی ــه آب بیش ــاز ب ــد و نی باش

ــد؟ ــکار کن ــد چ ــد بای کن
کهنوجــی- اآلن بــا پرداخــت جریمــه هــر 
کاری حــل می شــود. ممکــن اســت بــا 
پرداخــت هزینــه مجــدداً میــزان برداشــت 

ــد. شــارژ و مشــکل را حــل کنن
ــرف  ــه از ط ــزی ک ــر چی ــی- ه کهنوج
ــه آن  ــد ب ــون اســت و بای ــد قان ــت بیای دول

ــت. ــرام گذاش احت
می گوییــم  مــا  اینکــه  کاووســی- 
تعدیــل نکننــد و می خواهیــم بــه نفــع 

ــرر  ــه ض ــع ب ــم، در واق ــاورزی کار کنی کش
ــه از  ــرداری بی روی کشــاورزی اســت. بهره ب
ــه بیــان منفــی  ــا توجــه ب آب زیرزمینــی ب
ــاورزی  ــرر کش ــه ض ــت ب ــت ها در نهای دش

ــت. اس
ــک  ــل ی ــم حداق ــا می گویی ــی- م کهنوج
ــور حجمــی گذاشــته شــود و مصــرف  کنت

کنتــرل شــود.
گفتیــد بــا جریمــه دادن مشــکل کنتور 

حجمــی حــل می شــود.
کهنوجــی- اگــر مصــرف آب حســاب 
ــی  ــور حجم ــد کنت ــته باش ــاب داش و کت
ــا  ــال م ــر ح ــه ه ــت. ب ــوب اس ــی خ خیل
بایــد کمتــر آب مصــرف کنیــم. بایــد قبــول 
ــرف آب  ــت از مص ــهم صنع ــه س ــم ک کنی
اســتان کــم اســت و کشــاورزی زیاد اســت.
ایــن سیاســتی کــه وزارت نیــرو بــرای 
کاهــش در پیــش گرفتــه، راه درســتی 

اســت؟
کهنوجــی- در حــال حاضــر راه حــل 
ــدارد. اگــر شــما  ــری وجــود ن ــی بهت اجرای
ــد  ــد، بفرمایی ــری داری ــل دیگ ــر راه ح ه

ــد. ــه کنی ارائ
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گفت و گو با حمیدرضا ذبیحی نماینده جهاد کشاورزی خراسان رضوی 
در کمیسیون آب های زیرزمینی

سنگینی کفه ترازوی عدالت به نفع وزارت نیرو!

ــر  ــال حاض ــی در ح ــا ذبیح حمیدرض
برنامه ریــزی  و  آمــار  اداره  رئیــس 
جهــاد  ســازمان  اراضــی  امــور 
ــوی  ــان رض ــتان خراس ــاورزی اس کش
اســت. وی حــدود 2 ســال اســت کــه 
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــده س نماین
در کمیســیون آب هــای زیرزمینــی 

ــد.  ــز می باش ــتان نی ــن اس ای
ــد  ــناس ارش ــی کارش ــن ذبیح همچنی
جهــاد کشــاورزی و دارای مــدرک 
کارشناســی آبیــاری و کارشناســی 
ــک و  ــق خش ــت مناط ــد مدیری ارش
ــال  ــا 29 س ــت. وی ب ــک اس نیمه خش
ــف  ــمت های مختل ــابقه کار در قس س
ــئولیت های  ــاورزی و مس ــاد کش جه
مختلــف از رئیــس جهــاد، بخــش 
آب وخــاک و نیــز آبخیــزداری و ترویج 
ــرداری  ــام بهره ب ــس اداره نظ و... و رئی
ــان  ــتان خراس ــتان و در اس در شهرس
ــئولیت  ــرده و مس ــت ک ــوی فعالی رض
ــئول  ــل: مس ــددی از قبی ــای متع ه
آبیــاری تحت فشــار اســتان، مســئول 
گلخانه هــای  انــرژی  بهینه ســازی 
ــاب و  ــری پس ــئول پیگی ــتان، مس اس
آب هــای نامتعــارف اســتان، مســئول 
ــتان،  ــاک اس ــه آب وخ ــرح و برنام ط
یکپارچه ســازی اراضــی خــرده مالکی 
ــع  ــای تجمی ــئول طرح ه ــتان، مس اس
ــاد  ــی و ایج ــرده مالک ــی خ ــع آب مناب
مدیریــت واحــد و تشکل ســازی را 
در کارنامــه خــود دارد.  وی دبیــر 
اجتماعــی  و  حقوقــی  کمیســیون 

همیــاران آب اســتان و عضــو کمیتــه 
اســتان  آب  همیــاران  مشــورتی 

ــد. ــز می باش ــوی نی ــان رض خراس
آقــای ذبیحــی! لطفــاً درباره کمیســیون 
رســیدگی بــه امــور آب هــای زیرزمینی 
توضیحاتــی دهیــد و اینکــه بیشــترین 
پرونده هایــی کــه بــه ایــن کمیســیون 
چــه  مــورد  در  می شــود  ارجــاع 

ــتند؟ ــی هس موضوعات
ــای  ــور آب ه ــه ام ــیدگی ب ــیون رس کمیس
زیرزمینــی بــر اســاس قانــون تعییــن 
تکلیــف چاه هــای کشــاورزی فاقــد پروانــه 
ــرداری تشــکیل شــده اســت. محــل  بهره ب
ایــن کمیســیون در شــرکت آب منطقــه ای 
اســت. ایــن کمیســیون از ســه عضــو 
اصلــی تشــکیل می شــود کــه دو عضــو آن 
کارشــناس های جهــاد کشــاورزی و آب 
ــر  ــی دیگ ــه ای هســتند و عضــو اصل منطق
قاضــی اســت. کمیســیون یــک دبیــر 
ــتقر  ــه ای مس ــه در آب منطق ــم دارد ک ه
اســت. در ایــن کمیســیون نماینــده جهــاد 
منطقــه ای  آب  نماینــده  و  کشــاورزی 
کارشناســانی هســتند کــه حداقــل ده 
ســال در رشــته آبیــاری کار کــرده باشــند 
ــی  ــای حقوق ــا بحث ه ــده ب ــی القاع و عل

ــند. ــنا باش ــی آش ــم کم ه
مــوارد تکلیفــی بــه ایــن کمیســیون عــاوه 
بــر تعییــن تکلیــف چاه هــای فاقــد پروانــه 
ــرداری، شــامل کلیــه دعــاوی اســت  بهره ب
کــه مــردم )اشــخاص حقیقــی و حقوقــی( 
بــا وزارت نیــرو )در اســتان ها شــرکت های 
ــد.  ــتند( دارن ــتقر هس ــه ای مس آب منطق

دعــاوی از قبیــل تعییــن حریــم کــه 
ــا  ممکــن اســت مشــکل داشــته باشــد، ی
ــی  ــش دب ــه کاه ــوط ب ــکایت های مرب ش
ــاعت  ــه س ــا ب ــرداری ی ــای بهره ب پروانه ه
در  صــادره  بهره بــرداری  پروانه هــای 
کمیســیون صــدور پروانه هــا، یــا در مــورد 
چاه هایــی کــه مثــًا قــرار بــوده صــد متــر 
زده شــود و حــاال دویســت متــر یــا بیشــتر 
حفــر شــده و حفــار در ایــن مــوارد خــاف 
کــرده  اســت. همچنیــن، دعــاوی حقوقــی 
مربــوط بــه مالکیــت چــاه کشــاورزی کــه 
بیــن افــراد حقوقــی و حقیقــی وجــود دارد 
نیــز بــه ایــن کمیســیون ارجــاع می شــود؛ 
ــتیم  ــه رو هس ــی روب ــا پرونده های ــًا ب مث
کــه اشــخاصی بــر اســاس اصاحــات 
ارضــی زمیــن گرفته انــد و چــاه حفــر 
ــات  ــون رقب ــاس قان ــر اس ــا ب ــد، ام کرده ان
ــات،  ــروش رقب ــناد ف ــال اس ــون ابط )قان
ــه  ــن ب ــن زمی ــه( ای ــی موقوف آب و اراض
یــا  قــدس  آســتان  مثــل  موقوفــه ای 
ــی  ــن در حال ــات برگشــته اســت. ای موقوف
ــد و  ــاه زده ان ــا چ ــردم آنج ــه م ــت  ک  اس
ــا در شــرکت  ــد، ام ــا کرده ان ــن را احی زمی
ــام آن  ــه ن ــاه ب ــت چ ــه ای مالکی آب منطق
موقوفــه شــده  اســت، در ایــن شــرایط 
مــردم اعتــراض دارنــد تــا مالکیتشــان 
ــیون  ــاً در کمیس ــس عموم ــود. پ ــا ش ابق
مطــرح  زیــادی  بســیار  پرونده هــای 

می شــود.
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ــر  ــه ب ــن پروان ــرای گرفت ــخاص ب اش
ــا  ــف ب ــن تکلی ــون تعیی ــاس قان اس
ــوند؟ ــه رو می ش ــکالتی روب ــه مش چ
تــا اآلن در اســتان خراســان رضــوی آنچــه 
ــه  ــد پروان ــای فاق ــف چاه ه ــن تکلی از تعیی
چاه هــای  شناســایی  شــده،  حاصــل 
ــا  ــن چاه ه ــه ای ــت ک ــوده اس ــاز ب غیرمج
حّیــز  از  و  المنفعــه  مســلوب  معمــوالً 

انتفــاع خــارج می شــوند.
ــه  ــده می شــود ک ــان دارم کــه دی ــد بی بای
ــد از  ــه می خواهن ــاورزهایی ک ــب کش اغل
ــاه  ــه چ ــن پروان ــرای گرفت ــون ب ــن قان ای
ــون  ــن قان ــه ای ــم ب ــد، عل ــتفاده کنن اس
ندارنــد یــا مســتنداتی دال بــر اینکــه 
قبــل از ســال 85 چــاه دایــر شــده باشــد 
را  حریم هــا  بحث هــای  یــا  ندارنــد، 
ــروری  ــم ض ــه حری ــن اینک ــد ضم می آورن
رعایــت  هــم  را  کشــاورزی  چاه هــای 
ــه  ــود ک ــث می ش ــا باع ــد و این ه نکرده ان
ــه  ــد پروان ــود و نتوانن ــان رد ش شکایت ش

ــد. بگیرن
متأســفانه، خیلــی از مواقــع بــه دلیــل 
عــدم شــناخت کافــی مســائل حقــوق 
آب هــای زیرزمینــی در بعضــی از اقدامــات، 
مــا در وضعیــت بغرنجــی از نظــر حقوقــی 
ــال، بعضــی  ــوان مث ــم. به عن ــرار می گیری ق
از چاه هــای کشــاورزی قبــل از رأی دادگاه 
یــا قبــل از صــدور حکــم بــا دســتور 
ــده اند، در  ــه ش ــلوب المنفع ــتان مس دادس
ــع متقاضــی  ــه نف ــا اینجــا ب ــه م ــی ک حال
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــم. ای رأی داده ای
ــاً  ــد حتم ــه بای ــون گفت ــذار در قان قانون گ

ــر باشــد! ــاه دای چ
رســیدگی بــه پرونده هــا در ایــن 
ــرد؟ ــان می ب ــدر زم ــیون چق کمیس
متأســفانه، آنچــه مــن مشــاهده و از دبیــر 
ــدود  ــرده ام ح ــؤال ک ــز س ــیون نی کمیس
ــار  ــده در انتظ ــد پرون ــا نه ص ــت صد ت هش
رســیدگی اســت. پرونده هایــی کــه مــا اآلن 

ــال های  ــه س ــاً ب ــم، عموم ــی می کنی بررس
89 تــا 96 برمی گردنــد.

ــان  ــدن زم ــی ش ــن طوالن ــل ای دلی
ــد؟ و  ــد باش ــه می توان ــیدگی چ رس
ــکل را  ــن مش ــوان ای ــه می ت چگون

ــرد؟ ــرف ک برط
ــه  ــده ب ــش آم ــرایط پی ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــا خیلــی از جلســات  خاطــر بیمــاری کرون
بــه  مــن  نمی شــود.  تشــکیل  قضــات 
درخواســت  جهــاد  نماینــده  عنــوان 
کــرده ام کــه ایــن پرونده هــا را اســکن 
ــم از ســامانه ای مثــل  ــا بتوانی ــا م ــد ت کنن
ــا ســامانه الکترونیکــی دیگــری  ســاماب ی
ــا  ــم ت ــرو دارد اســتفاده کنی ــه وزارت نی ک
رســیدگی ها ســرعت پیــدا کنــد کــه ایــن 

ــت. ــده اس ــق نش ــوز محق هن
پرونده هــای  از  بســیاری  در  معمــوالً 
ــده  ــز دی ــل نی ــک دور تسلس ــه ی مطروح
می شــود و بعضــی از پرونده هــا ســال ها 
ــیون در  ــن کمیس ــی و ای ــع قضای در مراج
حــال چرخــش هســتند. دلیــل ایــن امــر 
ایــن اســت کــه کمیســیون شــبه قضایــی 
در شــرکت آب منطقــه ای مســتقر اســت و 
ایــن شــرکت همیشــه طــرف دعــوی بــوده 
ــه  ــرازو ب  اســت. مشــاهده می شــود کفــه ت
نفــع شــرکت آب منطقــه ای از نظــر دعاوی 
حقوقــی و فنــی بســیار ســنگین تر اســت؛ 

چــون پرونده هــا در اختیــار آب منطقــه ای 
اســت. چنانچــه یــک رأی بــر خــاف نظــر 
ــان  ــود، کارشناس ــادر ش ــه ای ص آب منطق
ــریع تر  ــه ای س ــرکت آب منطق ــرم ش محت
اطــاع پیــدا می کننــد و یــک الیحــه 
ــرح  ــه آن ط ــر علی ــاره ب ــاز دوب ــه و ب تهی
دعــوا می کننــد و ایــن چرخــه ادامــه 

می یابــد.
پرونــده ای داریــم کــه اآلن در همیــن 
ــار  ــن ب ــت و چندی ــرح اس ــیون مط کمیس
بــه مراجــع قضایــی و نیــز دیــوان عدالــت 
رفتــه و برگشــته اســت و شــاید ده، پانــزده 
ــی  ــد، ول ــیده باش ــول کش ــم ط ــال ه س
هنــوز در جریــان اســت . متأســفانه در ایــن 
کمیســیون پرونده هــای ایــن شــکلی کــم 

ــم. نداری
ــت  ــکل و ماهی ــی، ش ــه اجرای در آیین نام
ایــن کمیســیون خــوب دیــده نشــده کــه 
ــع  ــی رف ــع اصل ــوان مرج ــد آن را به عن بای
مشــکات و مســائل قوانین آب و به شــکل 
ــد و  مرجــع قضایــی خــاص در نظــر بگیرن
ــا آب  ــط ب ــات مرتب ــول موضوع ــط ح فق

ــد. ایجــاد و گســترش یاب
ــود  ــص موج ــع نق ــه رف ــک ب ــرای کم ب
کمیســیون، تــاش شــد تــا از یــک مشــاور 
حقوقــی بــرای کمــک بــه نوشــتن الیحــه 
مناســب بــرای دفــاع از حــق کشــاورز 
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اســتفاده کنیــم کــه دوســتان آب منطقــه ای 
ــه دالیلــی از ایــن امــر طفــره رفتنــد و از  ب
ورود بــه محــل کمیســیون حتــی خــارج از 

ــد. ــری نمودن ــز جلوگی ــان جلســات نی زم
اگــر افــراد نســبت بــه رأی کمیســیون 
اعتــراض داشــته باشــند بایــد بــه کجا 

مراجعــه کنند؟
و  منطقــه ای  آب  شــرکت  یــا  معمــوالً 
یــا مــردم بــه رأی کمیســیون اعتــراض 
دارنــد. معمــوالً طــرف دعــوی مشــخصاً 
ــا  ــوی ی ــن دع ــت، در ای ــه ای اس آب منطق
ــری  ــه ای تصمیم گی ــه آب منطق ــا علی ــه ی ل
می شــود. اگــر مــردم از رأی کمیســیون 
ناراضــی باشــند، می تواننــد بــه دیــوان 
آن  از  و  کننــد  شــکایت  اداری  عدالــت 
ــد  ــام دهن ــای الزم را انج ــق پیگیری ه طری
ــد  ــه چن ــه و چرخ ــک پروس ــه مجــدداً ی ک

ســاله ای را طــی می کنــد.
شــما بــرای رســیدگی بازدیــد میدانــی 

هــم داریــد؟
ــم.  ــی نداری ــد میدان ــر. بازدی ــفانه، خی متأس
ــرای  ــی ب ــه فرصت ــوالً ســه روز در هفت معم
آب  شــرکت  در  کمیســیون  تشــکیل 
منطقــه ای اســت. هفتــه ای ســه جلســه 
بــرای کمیســیون اســت و عمومــاً روزی پنج 
یــا شــش پرونــده بــا توجــه حجــم پرونــده 
ــا توجــه  بررســی می شــود. ممکــن اســت ب
ــم  ــی بتوانی ــتندات قانون ــل و مس ــه دالی ب
دفــاع کنیــم و نظــر کارشناســی داده شــود 
ــی  ــی خیل ــود، ول ــام ش ــریع تر کار انج و س
از پرونده هــا هــم حجــم باالیــی دارنــد کــه 
ــته و  ــا گذش ــادی از آنه ــی زی ــنوات خیل س
چندیــن جلــد چنــد صــد صفحــه ای دارنــد 
ــل  ــا دو روز کام ــک ی ــت ی ــن اس ــه ممک ک

ــد . ــول بکش ــی آن ط ــده خوان ــط پرون فق
بایــد عــرض کنــم تعــداد قضــات محتــرم در 
ــم  ــر می کن ــت، فک ــده اس ــاد ش ــتان زی اس
قبــًا شــش قاضــی داشــتیم و اآلن هشــت 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب ــم، ام قاضــی داری

ــد. ــور ندارن ــکان حض ــا ام ــاری کرون بیم
ــن  ــما، ای ــه ش ــه تجرب ــه ب ــا توج ب
ــته  ــی توانس ــبه قضای ــیون ش کمیس
رونــد دادرســی در بحث آب را تســهیل 

ــد؟ کن
ــی  ــه اجرای ــن بایســتی آیین نام ــه نظــر م ب
ــک  ــی ی ــبه قضای ــیون ش ــکیل کمیس تش
تغییراتــی بکنــد و در کنــار کارشــناس 
ــی  ــان حقوق ــاورزی از کارشناس ــاد کش جه
ــاً  ــاورزی حتم ــای کش ــی کاره ــام صنف نظ
ــده  ــد چرخــش پرون ــا رون اســتفاده شــود ت
ــه  ــی ب ــر ده ــت و نظ ــود و رؤی ــهیل ش تس

ــد. ــدا کن ــش پی ــا افزای پرونده ه
ــن  ــه در ای ــم ک ــر ه ــکات دیگ ــی از ن یک
شــبه  کمیســیوِن  ایــن  در  و  پرونده هــا 
ــده  ــث دی ــت، بح ــراد اس ــل ای ــی مح قضای
ــا شــاکی  نشــدن حضــور خــود متقاضــی ی
اســت! چــون نماینــده طــرف مقابــل حضــور 
دارد )آب منطقــه ای نمایندگانشــان آنجــا 
ــا  ــی ی ــده حقوق ــا نماین ــد ی ــور دارن حض
فنــی شــرکت( امــا معمــوالً نماینــدگان 
ــات  ــن جلس ــدارد! در ای ــور ن ــاکی حض ش
ــاورز  ــه کش ــرده ام ک ــاهده ک ــه مش ــه عین ب
می خواهــد دفاعــی بکنــد یــا بعضــی از 
ــتند  ــن هس ــر ای ــر ب ــاورزها مص وکای کش
ــد  ــان کنن ــان را بی ــد و نظراتش ــه بیاین ک
و نظــر قاضــی را در همــان جلســه کــه 
حضــور دارد بداننــد، امــا متأســفانه بــه 
ــا  ــد و ی ــیون می آین ــل کمیس ــختی داخ س
ــم  ــون رس ــوند؛ چ ــل ش ــی معط ــد خیل بای

ــی  ــه اجرای ــود در آیین نام ــر ب ــت. بهت نیس
ذکــر می شــد کــه ایــن کمیســیون بایــد در 
ارگان بی طــرف مثــل قــوه قضاییــه برگــزار 
شــود تــا بتوانــد یــک ظاهــر بی طرفانه تــری 
ــال حاضــر  ــد در ح ــر چن ــد. ه ــته باش داش
ســعی بــر ایــن اســت کــه در کل کار 
همیــن اتفــاق هــم بیفتــد ولــی آنجــا دیگــر 

ــی داد. ــان م ــن را نش ــم ای ــرش ه ظاه
در اســتان شــما کشــاورزها بــا کنتــور 
حجمــی مشــکلی پیــدا نکرده انــد کــه 

بــه کمیســیون مراجعــه کننــد؟
ــادی  ــورد مشــکل زی ــن م ــاورزان در ای کش
ــا  ــترین پرونده ه ــًا بیش ــد. قب ــدا کردن پی
چاه هــای  خصــوص  در  کمیســیون  بــه 
ــی  ــا کاهش هــای شــدید دب ــه ی ــد پروان فاق
ــیدگی  ــا رس ــه آنه ــم ب ــه اآلن داری ــود ک ب
ــدن  ــع ش ــراً قط ــفانه، اخی ــم. متأس می کنی
پشــت ســر هــم کنتورهــای حجمــی و قطع 
ــث  ــه باع ــم ک ــت را داری ــط کش آب در وس
ــل  ــان مخت ــاورزها، کشاورزی ش ــده کش ش
بــه کمیســیون مراجعــه  این هــا  شــود. 
می کننــد و از آنجایــی کــه پرونده هــای 
زیــادی در نوبــت هســتند، نوبــت رســیدگی 
ــت. ــیده  اس ــوز نرس ــا هن ــن پرونده ه ــه ای ب
کشــاورزان عــالوه بــر قطعــی بــرق که 
ــا  ــاه رخ داده ب ــی گی ــاز آب ــان نی در زم
چــه مشــکل دیگــری بــه دلیــل نصــب 

ــده اند؟ ــه ش ــا مواج کنتوره
ــت آب  ــارت برداش ــدم نظ ــه ع ــوع ب موض
آب  شــرکت  توســط  قبــل  ســنوات  در 

ــکات دیگــر هــم کــه در ایــن پرونده هــا و در  یکــی از ن
ــث  ــت، بح ــراد اس ــل ای ــی مح ــبه قضای ــیوِن ش ــن کمیس ای

دیــده نشــدن حضــور خــود متقاضــی یــا شــاکی اســت! چــون نماینــده 
طــرف مقابــل حضــور دارد )آب منطقــه ای نمایندگانشــان آنجــا حضــور 
ــوالً  ــا معم ــرکت( ام ــی ش ــا فن ــی ی ــده حقوق ــا نماین ــد ی دارن

ــدارد!  ــور ن ــاکی حض ــدگان ش نماین
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ــه  ــد ک ــر چن ــردد. ه ــر می گ ــه ای ب منطق
شــرکت های  گذشــته  ســال های  طــی 
ــد  ــاره می گرفتن ــق النظ ــه ای ح آب منطق
تــا  می کردنــد  نظــارت  می بایســت  و 
ــرد  ــاعت کارک ــاس س ــر اس ــاورزان ب کش
ــا  ــی برداشــت آب داشــته باشــند، ام و دب
ایــن موضــوع رعایــت نشــد. در حــال  
ــه  ــی ب ــای حجم ــب کنتوره ــر، نص حاض
ــرد  ــاعت کارک ــه س ــت ک ــل اس ــن دلی ای
ــاورزها  ــا کش ــود، ام ــت ش ــخصاً رعای مش
بــر اســاس رونــد گذشــتۀ خودشــان اقــدام 
بــه کشــت پاییــزه کرده انــد. در واقــع، 
بســیاری از ایــن کشــاورزها اطــاع کافــی 
ــیاری از  ــا بس ــد، ی ــوع ندارن ــن موض از ای
در شــرکت  عزیــزان  ایــن  پرونده هــای 
آب منطقــه ای بــه روز نیســتند؛ یعنــی 
مســائل حقوقــی ایجــاد شــده و درگیــری 
بــا آب منطقــه ای دارنــد. مثــًا، کشــاورزان 
جدیــد  پروانــه  جابه جایــی،  بحــث  در 
ــمند  ــور هوش ــه کنت ــد و اآلن ک نگرفته ان
ــت  ــی از وضعی نصــب شــده، چــون اطاع
ندارنــد، ناگهــان آب مــورد نیازشــان را 
را  چــاه  آبدهــی  یــا  می کننــد،  قطــع 

ــد. ــش داده ان کاه
از  یکــی  موضــوع  مــورد،  ایــن  در 

ــک  ــه ی ــق ب ــه متعل ــر ک ــای اخی پرونده ه
ــرای  ــه و خــوب اســت را ب کشــاورز باتجرب
شــما تعریــف می کنــم. کشــاورز بــر اســاس 
مقــدار آبــی کــه در پروانــه اش مجــاز بــوده 
این طــور برنامه ریــزی کــرده کــه اگــر 
مــن تــا اآلن بــا دبــی چهــل لیتــر در ثانیــه 
حــدود چهــار یــا پنــج هــزار ســاعت آب در 
ــه بعــد  ــن ب ســال برداشــت کــرده ام، از ای
ــم  ــت می کن ــه برداش ــر در ثانی ــی لیت س
ــت  ــی هف ــرد قبل ــاعت کارک ــای س و به ج
تــا  می کنــد  برداشــت  ســاعت  هــزار 
بتوانــد دو کشــت بهــاره و پاییــزه را انجــام 
دهــد. امــا آب منطقــه ای بــدون توجــه بــه 
ایــن مســائل و تنهــا بــر اســاس اطاعــات 
گروه هــای گشــت و بازرســی اش طــی 
دو، ســه ســال اخیــر، لیتــراژ پروانــه را بــه 
ســی لیتــر در ثانیــه تغییــر می دهــد! 
ــاورزان اآلن  ــل از کش ــن قبی ــفانه، ای متأس
ــده اند و  ــدی ش ــی ج ــکل خیل ــار مش دچ
درگیــری  حــال  در  پروانه هایشــان  اآلن 
حقوقــی اســت. امــا متأســفانه ایــن در آب 
منطقــه ای دیــده نشــده همــه را دارنــد بــا 
یــک چــوب می زننــد و این هــا دچــار 

ــوند. ــدید می ش ــکل ش مش
گفتــه می شــود کــه بــرای هــر 

ــوی  ــان رض ــتان خراس ــت در اس دش
ــاورزی  ــاد کش ــه جه ــاس آنچ ــر اس ب
کارکــرد  ســاعت  کــرده  تعییــن 
یکســانی در نظــر گرفته شــده اســت، 

ــت؟ ــت اس ــه درس ــن گفت ــا ای آی
بلــه، تعییــن ســاعت کارکــرد یکســان 
انطبــاق  قابلیــت  دشــت ها  اغلــب  در 
دارد. امــا در بعضــی دشــت ها درســت 
ــت ها  ــی در دش ــه عین ــزی ک ــت. چی نیس
ماحظــه کــرده ام بــا تعییــن ســاعت 
کارکــرد 3800 ســاعت در ســال بــرای 
ــن  ــا ای ــت ب ــخص نیس ــت، مش ــک دش ی
میــزان ســاعت کارکــرد، چــه نــوع کشــتی 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــام داد، ب ــوان انج می ت
ــاظ  ــم لح ــری را ه ــای دیگ ــه معیاره ک

کرده انــد!
ــر  ــه تغیی ــا توجــه ب ــد توجــه داشــت ب بای
اقلیــم و کاهــش شــدید افــت منابــع آبــی، 
الگــوی کشــت ها عــوض شــده اســت. 
به عنــوان مثــال، اگــر شــما برویــد در 
خراســان  اســتان  در  مــه والت  دشــت 
رضــوی، اآلن کشــاورزان آنجــا بیشــتر 
ــن  ــری از چندی ــر اث ــد و دیگ ــته دارن پس
هــزار هکتــار گنــدم و جــو کــه قبــًا 
داشــتند، نمی بینیــد. آیــا در ایــن شــرایط 
بازهــم بایســتی بــر اســاس ســاعت کارکرد 
محصــوالت قبلــی بــه برداشــت آب ادامــه 
ــانی  ــا را به روزرس ــد پروانه ه ــا نبای داد؟ آی

ــرد؟ ک
ــن  ــاورزان ای ــرای کش ــر، ب ــال حاض در ح
ــا رعایــت  ــا ب ســؤال مطــرح اســت کــه آی
پروانــه و کاهــش برداشــت و خاموشــی 
ــی  ــا، ســطح ســفره های آب زیرزمین چاه ه
دشــت بــه تــراز نرمــال رســیده یــا تــرازش 
ــان  ــه اذع ــه ب ــت؟! البت ــده اس ــت ش مثب
اتفــاق  خراســان  منطقــه ای  آب  آمــار 
افتــاده  از دشــت ها  مثبتــی در برخــی 
ــن  ــاً ای ــد، واقع ــن باش ــر چنی ــت. اگ اس
ــری  ــه تأثی ــا چ ــای م ــاق روی پروانه ه اتف
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ــود دارد  ــکان وج ــن ام ــا ای ــذارد؟ آی می گ
کــه مــا آب مناســب تر و بیشــتری برداشــت 
ــه  ــن اســت کــه ن ــش ای کنیــم؟ فعــًا جواب
ــت،  ــر نیس ــزی امکان پذی ــن چی ــًا چنی اص
داده  پاســخ  مربوطــه  ســواالت  چــون 

 نشــده اند!
ــی از  ــه کشــاورزها خیل بســیار می شــنوم ک
ــه دوســتان  ــد ک ــراس دارن ــن موضــوع ه ای
ــد کــه  ــا در آب منطقــه ای تصمیــم بگیرن م
آن آب را بــه ســایر بخش هــا اعــم از بخــش 

خدمــات و صنعــت بفروشــند.
ــن  ــر ای ــم تأثی ــا می توانی ــی م ــاً زمان واقع
کمیســیون را ببینیــم کــه ایــن حجــم 
دوســتان  شــود.  کــم  پرونده هــا  زیــاد 
ــد  ــن معتق ــه ای ــم ب ــرو ه ــا در وزارت نی م
باشــند کــه تمامــی مصــارف دشــت بــا هــم 
دیــده شــوند و اگــر داریــم برداشــت را کــم 
ــدازه  ــک ان ــه ی ــه ب ــد از هم ــم، بای می کنی
ــه کــس  کــم کنیــم و آب را کــه گرفتیــم ب

ــم. ــری ندهی دیگ
ــزام  ــل ال ــه دلی ــق ب ــی از مناط در برخ

ــت  ــت دش قانونــی، بعــد از ممنوعی
پروانه هــای بســیاری صــادر شــده  
در  مــواردی  چنیــن  آیــا  اســت. 
ــود دارد؟ ــما وج ــتان ش ــت های اس دش
فکــر می کنــم دشــت مشــهد در ســال 1349 
ــد در آن  ــور کنی ــت. تص ــده اس ــه ش ممنوع
ــد،  ــان شــاید دو هــزار چــاه مجــاز بوده ان زم
امــا بــا وجــود اینکــه دشــت ممنوعــه بــوده، 
ــک  ــد نزدی ــا می دهن ــه م ــه ب ــاری ک اآلن آم
شــش هــزار حلقه چــاه پروانــه قانونــی دارند! 
ایــن یعنــی چــه؟ مفهومــش ایــن اســت کــه 
ــم، در  ــاال برده ای ــه شــدت مصــارف را ب ــا ب م
ــه  ــه دشــت اصــًا اضاف ــه ورودی ب ــی ک حال
نشــده، بلکــه تنهــا کاری کــه کرده ایــم ایــن 
بــوده کــه ســد زده ایــم، ســدها هــم جلــوی 
ــر  ــد، تبخی ــفره را گرفته ان ــه س آب ورودی ب
طرفــی  از  و  رســانده ایم  حداکثــر  بــه  را 
ــرا  ــم اج ــوذ را ه ــبکه نف ــدها و ش ــاب س پای

نکرده ایــم!
ــرای کنتــرل خــوب اســت امــا یــک  ســد ب
ــبکه  ــام ش ــه ن ــاز دارد ب ــری نی ــز دیگ چی

ــه هســتیم. ــا آن بیگان ــه اآلن ب ــوذ آب ک نف
ــه  ــاورزان ب ــد کش ــاره کردی ــما اش ش
آیــا  رفته انــد.  باغــداری  ســمت 
باغــداران بــا نصــب کنتــور حجمــی بــا 
مشــکل کمبــود آب مواجــه نشــده اند؟
ــا اآلن  ــتند. م ــه رو هس ــکل روب ــا مش ــه، ب بل
ــم.  ــاره داری ــادی در این ب ــت های زی درخواس
باغــداران بــرای اینکــه بتوانند راندمــان آبیاری 
را بــه حداکثــر برســانند، سیســتم های نویــن 
اجــرا کرده انــد. امــا اجــرای سیســتم های 
ــی  ــدار آب ــر اســاس مق ــاری باغ هایشــان ب آبی
کــه قبــًا داشــتند، طراحــی شــده بــود. مثــًا 
ــا  در اســتان خراســان رضــوی حــدود 130 ت
140 هــزار هکتــار از اراضــی آبیــاری توســط 
آبیــاری  بــه سیســتم  جهــاد کشــاورزی 
ــا کاهــش  ــا ب تحت فشــار مجهــز شــده اند، ام
دبــی چاه هــا اغلــب ایــن طرح هــا وقتــی کــه 
دبــی سیســتم کاهــش پیــدا می کنــد، دچــار 
مشــکل می شــوند. در ایــن شــرایط کشــاورز 
ــوند  ــتخر می ش ــتفاده از اس ــه اس ــور ب مجب
ــتخر  ــداث اس ــکان اح ــا ام ــرای برخی ه و ب
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ــه  ــیاری ب ــکات بس ــت و مش ــخت اس س
ــی آورد. وجــود م

ــا را  ــمتی از باغ ه ــاورزان قس ــی از کش برخ
ــان  ــی برایش ــر راه ــد. دیگ ــک می کنن خش
نمانــده. در اســتان خراســان قبــًا باغ هــای 
ــد،  ــدار 24 روز آب می دادن ــه م ــته را ب پس
ــی  ــت. وقت ــده اس ــا اآلن 36 و 48 روز ش ام
ــت  ــود، می بایس ــتر ش ــاری بیش ــدار آبی م
ــه  ــرای همیــن ب ــد، ب ــری بدهن آب حجیم ت
روی  زیرســطحی  آبیــاری  سیســتم های 
آورده انــد تــا بتواننــد تــا جایــی کــه امــکان 
دارد، باغات شــان را حفــظ کننــد، ولــی قطعاً 
دچار مشــکات خیلــی عدیده ای هســتند و 
ــوع در  ــن موض ــوارض ای ــود. ع ــد ب خواهن

ــد. ــان می ده ــودش را نش ــده خ آین
آیــا در کمیســیون بــا موضــوع انتقــال 
آب یــک چــاه بــه اراضــی چــاه دیگــر 

ــته اید؟ ــوردی داش برخ
ــًا  ــد، اص ــؤال می کنی ــه س ــزی ک ــن چی ای
زیرزمینــی  آب  کمیســیون  حیطــه  در 
ــاورزی  ــای کش ــب چاه ه ــت. اآلن اغل نیس
مــا کــه در یــک منطقــه هســتند در درون 
خــود چــاه، اراضــی لینــک هســتند، یعنــی 
ــد و  همــه خــط انتقــال و انشــعاب آب دارن
ــد. مثــًا  کشــاورزان خودشــان اجــرا کرده ان
در مناطــق پســته خیــزی مثــل خلیل آبــاد 
یــا بردســکن، برخــی از کشــاورزان آب را از 
ــه آنجایــی  ــا آب را ب دو چــاه می گذراننــد ت
کــه نیــاز دارنــد برســانند. ایــن اتفاقــات بین 
ــه ســختی.  ــا ب ــد، ام کشــاورزان دارد می افت
ــال آب از  ــود، انتق ــت موج ــون در وضعی چ
یــک پــاك بــه پــاك دیگــر ممنوع اســت، 
ــا را  ــن کاره ــد ای کشــاورزها خودشــان دارن

ــد. ــام می دهن انج
در قســمت هایی کــه خــرده مالکــی داریــم 
مثــًا در یــک روســتا کــه پنــج، شــش چــاه 
ــا توجــه  ــم ب ــا ه ــن چاه ه ــی از ای دارد خیل
ــر  ــت آب کشــاورزی تغیی ــه مالکی ــه اینک ب
پیــدا نکــرده، کشــاورز از چاه هــای مختلــف 

ــک  ــاعت آب دارد از ی ــد س ــدام چن ــر ک ه
ــی  ــی چاه طــرف خــوب اســت چــون وقت
خــراب می شــود چــاه دیگــر اســت کــه آب 
ــن کار  ــاً ای ــا کشــاورزها عموم ــد ام را بیاورن
خیلــی برایشــان ســخت اســت کــه بتواننــد 
ــی و  ــع آب ــک منب ــد روی ی ــه را بیاورن هم
آبشــان را تجمیــع کننــد. مــا بایســتی قطعاً 
دنبــال بحــث تجمیــع آب خــرده مالکین در 
چاه هــای آب برویــم، یکــی ایــن موضــوع و 
یکــی هم بحــث انتقــاالت بایســتی پیگیری 

شــود.
ــا  ــرو تنه ــر، وزارت نی ــال حاض در ح
ــاورزی  ــش کش ــال آب در بخ از انتق

ــت. ــرده اس ــری ک جلوگی
ــه  ــتند ک ــن هس ــال ای ــداً دنب اآلن جدی
آب،  بــازار  شــکل گیری  بــا  بگوینــد 
مصــارف تنهــا داخــل هــر واحــد باشــد، 
بــه ایــن معنــی کــه بیــن مصــارف 
ــا کشــاورزی  واحــدی مثــل کشــاورزی ب
مبادلــه، اجــاره، خریــد و فــروش صــورت 

ــرد. گی
مــن بــرای دوســتانی کــه مجــوز صنعتی 
ــی آب  را در بخش هــای کشــاورزی کــه ب
هســتند می دهنــد، متأســف هســتم. در 
ــا  ــا ب ــاورزهای م ــرایطی کش ــن ش چنی

ــد  ــی دارن ــف مال ــه ضع ــه اینک ــه ب توج
آب را می فروشــند، در حالــی  کــه قطعــاً 
وزارت جهــاد کشــاورزی بــا ایــن موضــوع 

مخالــف اســت.
در قطب هــای کشــاورزی، آب کشــاورزی 
را بــه ذوب آهــن یــا فــوالد می فروشــند و 
کســی نیســت کــه از ایــن موضــوع دفــاع 
کنــد. کســی نیســت کــه بگویــد اینجــا 
ــما  ــی ش ــوده و وقت ــت ب ــت و صنع کش
ــش  ــه بخ ــر آب ب ــید دیگ آب را بفروش
نهایــت  در  و  برنمی گــردد  کشــاورزی 
ــی  ــزرع باق ــم ی ــر و ل ــن بای ــک زمی ی

می مانــد.
بنابرایــن، بایســتی کل مــوارد این دشــت 
ــاس  ــر اس ــد و ب ــم دی ــا ه ــل و ب را کام
منابــع،  منطقــه  هــر  پتانســیل های 
مصــارف و دورنمــای کار دیده شــود. قبًا 
آمایــش ســرزمین را مطــرح کردنــد، امــا 
آمایــش ســرزمین را هــم کنار گذاشــتیم. 
ــه خاطــر بحث هــای سیاســی و  امــروز ب
خــاص در یــک منطقــه خشــک، کارخانه 
ــاح  ــًا ص ــود. اص ــداث می ش ــوالد اح ف
ــع  ــوالد و صنای ــه ف ــه کارخان ــت ک نیس
آب بــر، در منطقــه کشــاورزی آن هــم در 

قطــب کشــاورزی احــداث شــوند.
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 در حــال حاضــر، در اســتان های دیگــر 
طــرح  منطقــه ای  آب  شــرکت های 
ــد،  ــرا می کنن ــل را اج ــالح و تعدی اص
بــه ایــن صــورت کــه چهــل یــا پنجــاه 
درصــد از پروانــه را بــر اســاس آب قابل 
ــنیدم  ــد، ش ــم می کنن ــزی ک برنامه ری
در خراســان رضــوی ایــن طــرح اجــرا 

ــت؟ ــت اس ــا درس ــود، آی نمی ش
یــک قســمتی را اجــرا کردنــد، امــا بــا توجــه 
ــوی اجــرا  ــه شــرایطی کــه پیــش آمــد جل ب
ــا اآلن  ــت. م ــده اس ــف ش ــد و متوق را گرفتن
چاه هــای  بخــش  در  زیــادی  شــکایات 
ــه  ــش یافت ــا کاه ــه آنه ــه پروان ــاورزی ک کش
ــن  ــم در ای ــفانه می بینی ــم. متأس اســت، داری
مــوارد قانونــی و در کارهایــی کــه دارد انجــام 
کشــاورزان  مکتســبه  حقــوق  می شــود، 
رعایــت نمی شــود. وقتــی کــه پروانــه ای صادر 
می شــود، یــک حقوقــی هــم ایجــاد می شــود 
ــر اســاس آن تمــام زندگــی و  کــه شــخص ب
ــرد.  ســرمایه اش را در بخــش کشــاورزی می ب
چــه فرقــی بیــن کشــاورز و کســی کــه رفتــه 
در بخــش خدمــات کار می کنــد، وجــود دارد؟ 
مثــًا شــخص، کارواش زده و دارد دو لیتــر در 
ــر اســاس آن  ــد و ب ــه آب مصــرف می کن ثانی
ــور  ــد، تص ــام می ده ــودش را انج ــم کار خ ه
کنیــد آب از او گرفتــه شــود، دیگــر نمی توانــد 
کار کنــد. ایــن موضــوع در بخــش کشــاورزی 
خیلــی حادتــر اســت، بــه خاطــر اینکــه بــازده 
برگشــت ســرمایه خیلــی درازمدت تــر  و 
ــداث  ــته ای اح ــاغ پس ــی ب ــما وقت ــت. ش اس
می کنیــد تصورتــان از بازگشــت ســرمایه روی 
پانــزده ســال بعــد اســت و طــی پانــزده ســال 
چنــد میلیــارد زیر خــاك کردیــد و اآلن انتظار 
داریــد بتوانیــد از این ســرمایه گذاری اســتفاده 
ــری و  ــی درگی ــد از کل ــروز بع ــا ام ــد. ام کنی
مصیبــت بــرای اینکه درخــت به بار بنشــیند، 
از  پنجاه درصــد  و  نیســت  آب  می گوینــد 
برداشــت آب را کــم می کنیــم. تــا یــک 
زمانــی در مقابــل ایــن تصمیــم می تــوان 

ــد،  ــوض کنی ــتم را ع ــرد، سیس ــت ک مقاوم
بهــره وری را بــاال ببریــد، امــا از نقطــه اوج کــه 
عبــور کــرد شــما مجبوریــد بخشــی از بــاغ را 
حــذف کنیــد کــه ایــن خــودش بــرای بخــش 
ــرای کل  ــه نظــر مــن ب ــه ب کشــاورزی و البت

کشــور یــک خســارت اســت.
ــتان  ــل در اس ــث تعدی ــس اآلن بح پ

شــما اجــرا نمی شــود؟
ــر روی  ــه ب ــا ک ــدادی از پروانه ه ــه. آن تع ن
آنهــا تعدیــل اجــرا شــد در کمیســیون 

شــکایت کردنــد و پرونــده دارنــد.
در مــورد ضریــب هیدرومدول در پســته 
ــان  ــتان خراس ــد در اس ــما می دانی ش

ــد؟ ــر گرفته ان ــددی را در نظ ــه ع چ
متفــاوت اســت. هیدرومــدول تابــع نــوع 
ــم،  ــوع رق ــه، ن ــت، فاصل ــت، روش کش کش
ــر  ــائل دیگ ــی از مس ــرق و خیل ــر و تع تبخی
اســت. امــا بــرای اینکــه بدانیــم هیدرومــدول 
ــرای  ــت، ب ــد گف ــد بای ــه کاری می آی ــه چ ب
اینکــه مــا بدانیــم مقــدار آبــی کــه بایســتی 
در اختیــار گیــاه قــرار دهیــم، چقــدر باشــد. 
ــان  ــت ها و گیاه ــورد کش ــب در م ــن ضری ای

ــد. ــرق می کن ــف ف مختل
ــوان  ــدول می ت ــب هیدروم ــا ضری ــع ب در واق
ــد  ــر آب چن ــک لیت ــا ی ــه ب ــرد ک ــن ک تعیی
ایــن  کاشــت؟  می تــوان  پســته  هکتــار 
ــادی  ضریــب متغیــر اســت و پارامترهــای زی
ــت  ــن اس ــه ای ممک ــر منطق ــرای ه دارد و ب
ــان، در  ــتان خراس ــًا در اس ــد؛ مث ــرق کن ف
ــکن  ــم و در بردس ــک رق ــه والت ی ــه م منطق

ــت. ــری اس ــم دیگ رق
ــی  ــگام جا به جای ــود هن ــه می ش گفت
از  منطقــه ای  آب  شــرکت  چــاه، 
ــد  ــد، اطــالع داری پروانه هــا کــم می کن
ــا  ــدر از پروانه ه ــما چق ــتان ش در اس

کاهــش می یابــد؟
متغیــر اســت، بعضــی جاهــا تــا 15 درصــد و 
ــا 10 درصــد کــم می شــود.  ــر ت بعضــی دیگ
ــی  ــل جابه جای ــه دلی ــا ب ــش پروانه ه در کاه

ــی،  ــه جابه جای ــل فاصل ــر از قبی ــد پارامت چن
عمــق چــاه و پتانســیل دشــت و غیــره نیز در 

ــود. ــه می ش ــر گرفت نظ
ایــن کاهــش بر اســاس تــراز آب دشــت 

ــود؟ ــام می ش انج
 متأســفانه در حالــی که همیشــه همــه دنبال 
ــد بدانیــم کــه یــک  یــک عــدد هســتند، بای
دشــِت بــزرگ، همگــن و یکنواخــت نیســت؛ 
ــر  چــون از یــک طــرف آب زیرزمینــی در زی
ــرف  ــت و از ط ــاهده نیس ــل مش ــن قاب زمی
دیگــر آمــار و داده هایــی کــه از چاه هــای 
پیزومتــری گرفتــه می شــود واقعــی نیســت.
داده بــرداری از چاه هــای پیزومتــری بــه یــک 
شــرکت واگــذار شــده و آن شــرکت بــا متــر 
ــطح  ــری س ــیله دیگ ــر وس ــا ه ــا ب ــزری ی لی
ــن شــده  ــه تعیی ــی ک ــان معین آب در آن زم
از  بعضــی  در  امــا  می کنــد.  اندازه گیــری 
ــد  ــا گــزارش دادن ــه م مناطــق دوســتانمان ب
ــار دارد، اصــًا بســته  ــا اینکــه چــاه آم کــه ب
ــری  ــاه پیزومت ــًا چ ــت و اص ــده اس ــر ش و پ
دیگــر  منطقــه ای  در  یــا  نــدارد!  وجــود 
مشــاهده شــده کــه چــاه پیزومتــری خشــک 
ــًا شــخص عددســازی می کــرده  اســت و قب

اســت.
نکتــه دیگــر اینکــه، وقتــی کــه گفتــه 
می شــود ســطح آب یــک دشــت پاییــن 
ــت  ــد درس ــه ح ــا چ ــوع ت ــن موض ــه، ای رفت
ــه  ــاری ک ــد آم ــت بدانی ــب اس ــت؟! جال اس
ــار  ــود، آم ــکا می ش ــه آن ات ــیون ب در کمیس
جدیــدی اســت کــه همــکاران مــا در قســمت 
ــه مــا داده انــد، در  مطالعــات آب منطقــه ای ب
حالــی کــه ایــن آمــار بــا چیــزی کــه مدیریت 
منابــع آب ایــران اعــام کــرده متفاوت اســت.
ــل دشــت مشــهد از  ــزرگ مث ــک دشــت ب ی
ــت  ــت دویس ــن اس ــش ممک ــا انتهای ــدا ت ابت
ــن  ــای ای ــی از جاه ــد در خیل ــر باش کیلومت
دشــت برآمدگــی داریــم، یعنــی آب دارد بــاال 
ــل  ــت مث ــای دش ــی از جاه ــد و خیل می آی
قســمت های ابتــدای قوچــان و چنــاران افــت 
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ــم. ــدید آب داری ش
وقتــی مــا چشــم هایمــان را می بندیــم 
ــه  ــت ک ــت اس ــت، درس ــم دش و می گویی
ــه هــم  ــی از قســمت های آب دشــت ب خیل
ــه  ــور نیســت ک ــا این ط ــته اســت، ام پیوس
همــه یکســان و همگــن باشــد؛ پــس ممکن 
اســت آمــار مناســب و درســتی وجــود 
نداشــته باشــد و ایــن موضــوع بایــد بررســی 
ــی  ــتی بررس ــی بایس ــه کس ــا چ ــود. ام ش
کنــد؟! کســانی کــه خــارج از سیســتم 
باشــند؛ مثــل تشــکل هایی کــه ممکــن 
ــدی  ــم، پهنه بن ــکل دهی ــم ش ــت بتوانی اس
کنیــم و کار کننــد، یــا اینکــه نظــام صنفــی 
ــکلی در  ــر تش ــا ه ــاورزی ی ــای کش کاره
خــارج از این شــورای دشــت تشــکیل شــود. 
ــوان در  ــه می ت ــما چگون ــر ش از نظ
برداشــت آب بــا رعایــت حقــوق 
کشــاورزها بــه پایــداری هــم رســید؟
در واقــع اگــر کســی می خواهــد بــرای 
خدمــات یــا صنعــت آب بگیــرد، می بایســت 
از آب چاه هــای غیربــازده کشــاورزی بگیــرد. 
ــت آب  ــرای صنع ــد ب ــی می خواه ــر کس اگ
بگیــرد، بــا مجــوز جهــاد کشــاورزی و 
بــرای  کافــی  بــازده  کــه  چاه هایــی  از 
کشــاورزی ندارنــد بایــد آب بگیــرد، نــه 
اینکــه آب بــا شــوری 400 را از بخــش 
کشــاورزی گرفتــه شــود و بــه بخــش 
صنعــت داده شــود تــا بــرای دوســتانی کــه 
آنجــا هســتند ارزش افــزوده ایجاد کنــد. این 
ــودی اشــتغال و تولیــدات  ــه بهــای ناب کار ب
ــر  ــی را زی ــت غذای کشــاورزی اســت و امنی

ســؤال می بــرد. 
ــوع آب  ــد در موض ــئوالن بخواهن ــر مس اگ
بــرای آینــده کاری انجــام دهند، می بایســت 
بــه دوردســت نــگاه شــود، می بایســت همــه 
ذینفعــان و همــه تصمیم ســازان حــول یــک 
میــز گــرد هــم بیاینــد در شــورایی بــه نــام 
شــورای عالــی دشــت و بــدون آن هیچ کــس 

ــچ کاری نکند. هی

ــر  همــه کارهــا و اولویت هــای هــر دشــت ب
اســاس گلــوگاه اصلی که آب اســت بایســتی 
ــع بحــث  ــح شــود. در واق طراحــی و تصحی
ــت اول و آخــر هــر  آمایــش ســرزمین اولوی
کاری در دشــت بایــد باشــد کــه آن هــم بــر 
اســاس پارامترهــای ورودی به دشــت اســت. 
ــق  ــد در مناط ــق نداری ــر ح ــن رو دیگ از ای
گرم و خشــک بــدون مباحــث آبخــوان داری 

و تزریــق آب، ســد بزنیــد.
ــق  ــه مناط ــان ک ــا کرم ــهد ی ــاً در مش مث
گــرم و خشــکی هســتند، چنانچــه بخواهند 
ســد بزننــد بایــد شــبکه تزریقــش را از قبــل 
آمــاده کــرده باشــند و شــورای عالــی دشــت 
نظــرش را داده باشــد و در شــورای عالــی آب 
تصمیم گیــری شــود. کاری کــه می خواهــد 
ــاً  ــورا حتم ــراد ش ــتی اف ــود بایس ــام ش انج
در  متأســفانه،  باشــند.  داشــته  حضــور 
حــال حاضــر ایــن موضــوع نادیــده گرفتــه 

می شــود.
هــر کاری بــرای آب انجــام می شــود را 
بایــد شــورای حوضــه نظــر بدهــد و اثــرات 
زیســت محیطی آن نیــز بررســی شــود، چــه 
ــت،  ــعه صنع ــه توس ــتخر، چ ــه اس ــد، چ س
چــه توســعه شــهر، همــه و همــه بایســتی 
تبعــات آتــی، تبعــات زیســت محیطی و 

آبخــوان و روی دشــت  تبعــات آن روی 
ــود. ــی ش بررس

ــا  ــان ب ــور همزم ــه ط ــا ب ــورد آب م در م
ــی  ــتیم، یک ــه هس ــی مواج ــئله اصل دو مس
کاهــش منابــع آبــی و دیگــری کاهــش 
ــت،  ــش کیفی ــئله کاه ــت آب. در مس کیفی
ــا  ــم ب ــده داری ــش آم ــت پی ــرای وضعی ب
ــی  ــت رایزن ــت محیط زیس ــازمان حفاظ س
می کنیــم. موضــوع مطــرح شــده ایــن 
اســت کــه شــوری بســیاری از چاه هــای آب 
ــه  ــیده، چگون ــزار رس ــزار و 20 ه ــه 18 ه ب
می توانیــم یــک کارخانــه تصفیــه آب بزنیــم 
ــه انتهــای دشــت منتقــل  و پســآب آن را ب
ــت خــاك  ــورآب، باف ــا نمــک و ش ــم ت کنی
ــرای  ــرد و آن را ب ــن نب ــاورزی را از بی کش

ــم. ــظ کنی ــدگان حف آین
ــرو  ــت آب، وزارت نی ــث کیفی در بح
تأســیس آب شــیرین کن در بخــش 

ــت. ــرده اس ــع ک ــاورزی را من کش
 ایــن اشــتباه اســت! ایــن  ممنوعیــت را 
دســتورالعمل  اســاس  بــر  نیــرو  وزارت 
حفاظــت محیط زیســت ابــاغ کــرده اســت. 
ــادی  ــداد زی ــه والت تع ــه م اآلن در منطق
از چاه هــای کشــاورزی درگیــر کاهــش 
کیفیــت و شــوری آب شــده اند و مــا در 
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ــا محیط زیســت  ــی ب ــبه و رایزن ــال محاس ح
هســتیم، چــون اول بایــد بحــث محیــط 
زیســتی اش را حــل کنیــم. بــه عنــوان مثــال، 
ــه والت شــوری  ــه چــاه در م اآلن ســی حلق
ــوری  ــروی ش ــد و پیش ــی دارن ــیار باالی بس
ــود دارد،  ــز وج ــیرین نی ــمت آب ش ــه س ب
بایــد بتوانیــم شــبکه انتقــال پســآب آب 
شــیرین کن ها را هماننــد شــبکه انتقــال آب، 
ــه انتهــای دشــت  ــا هــم لینــک کنیــم و ب ب

ــم. ببری
ــه صــورت فنــی بخواهیــم  ــی اگــر ب از طرف
ــا  ــر ســاله م ــم، ه ــر کنی ــورد فک ــن م در ای
ــم و آن  ــت می دهی ــاك را از دس ــم خ داری
را کامــل شــور می کنیــم. هــر چنــد درخــت 
ــی  ــت، ول ــازگار اس ــور س ــا آب ش ــته ب پس
بایــد بتوانــد رشــد خــودش و باردهــی قابــل 

قبولــی داشــته باشــد.
ــاری را  ــن آب آبی ــم ای ــا بتوانی ــر م اآلن اگ
شــیرین تر کنیــم هــم بــر اقتصــاد باغ هــای 
ــه  ــزان نمکــی ک ــم می ــر دارد و ه پســته اث
وارد خاك هــای کشــاورزی مــا می شــود بــه 

ــد. ــدا می کن ــش پی ــدت کاه ش
آب  شــرکت  بــا  محیط زیســت  مشــکل 
منطقــه ای و وزارت نیــرو ایــن بــود کــه ســه 
چهــارم نمکــی کــه ایجــاد می شــود را بایــد 
چــه کار کنیــم و جلــوی ایــن کار را گرفتند. 
ــی اش  ــمت اصل ــم قس ــر کردی ــا فک اآلن م
ــوع  ــن موض ــم. روی ای ــه کار کنی ــه چ را ک
بایســتی جهــاد کشــاورزی و کشــاورزان 
بنشــینند و بحث هــای فنــی و مطالعاتــی را 
ــه ســازمان محیط زیســت  ــد و ب کامــل کنن
پیشــنهاد دهنــد و آنهــا هــم در مرکــز، 

تصمیم گیــری کننــد.

ــت را  ــاً محیط زیس ــی واقع ــد فعل ــه رون ادام
ــرد. اگــر اآلن ایــن کار را ادامــه  از بیــن می ب
دهیــم عاقبتــش چــه خواهــد بــود؟! وقتــی 
آب بــا شــوری بیســت هــزار بــه بــاال را بــه 
یــک زمیــن پســته می دهیــد می دانیــد 
چــه اتفاقــی می افتــد؟! تقریبــاً مطلــع 
هســتم کــه در نهایــت متأســفانه خاك هــای 
انتفــاع خــارج  از حیــز  مــا  کشــاورزی 

می شــوند.
در واقــع ایــن مصوبــه را کســانی وضــع 
ــی  ــل فن ــه دلی ــود ب ــه می ش ــد ک کرده ان
ــه را اصــاح کــرد. بــه  آنهــا را قانــع و مصوب
هــر حــال مــا نیــز نمی خواهیــم کــه محیــط 

ــد. ــیب ببین ــت مان آس زیس
هــدف ایــن اســت کــه کالکتــور اجــرا 
ــه  ــرود ب ــآب ب ــال پس ــبکه انتق ــود و ش ش
انتهــای دشــت و بــه داخــل همــان دریاچــه 
ــی  ــزد. حت ــه اآلن وجــود دارد بری نمکــی ک
ــیس  ــه ای تأس ــا کارخان ــوان آنج ــاید بت ش
ــواد و  ــن نمــک م ــز ای ــرد، چــون در آنالی ک
ــن  ــی از ای ــه خیل ــود دارد ک ــری وج عناص
عناصــر بســیار مناســب بــرای انتفــاع بخــش 
ــه  ــتند ک ــا هس ــایر بخش ه ــاورزی و س کش
ــود. قطعــاً متقاضــی ایــن نمــک خواهنــد ب
می کنیــد  فکــر  اگــر  پایــان  در 
ــرح  ــه مط ــود دارد ک ــی وج موضوع

بفرماییــد. شــود، 
بــا توجــه بــه تاش هایــی کــه بــرای کاهــش 
ــده،  ــام ش ــا انج ــتان م ــرف آب در اس مص
مــن از همکارانــم در شــرکت آب منطقــه ای 
درخواســت کــردم کــه آمــاری در ایــن 
خصــوص ارائــه دهنــد کــه نشــان دهــد ایــن 
ــای  ــراز آب ه ــری روی ت ــه تأثی ــا چ تاش ه

زیرزمینــی داشــته اســت. بــا توجــه بــه آمــار 
ارائــه شــده از ســوی مرکز مطالعات شــرکت 
آب منطقــه ای، میــزان تأثیــر فعالیت هــا 
بســیار مثبــت بــوده اســت؛ حتــی ایــن ادعــا 
وجــود دارد کــه در تعــدادی از دشــت ها مــا 

ــیده ایم. ــز رس ــت نی ــراز مثب ــه ت ب
ــام  ــه دارد انج ــتباهی ک ــروز کار اش ــا ام ام
می شــود ایــن اســت کــه تــراز منفــی دشــت 
می شــود،  کــم  کشــاورزی  چاه هــای  از 
ــت آب  ــه صنع ــد ب ــت دارن ــا در باالدس ام
تخصیــص می دهنــد! بنابرایــن، تأثیرگــذاران 
دشــت بایــد اقــدام کننــد و اخیــراً در حــال 
ــی  ــان اصل ــه ذینفع ــتیم ک ــری هس پیگی

ــوند. ــخص ش مش
در واقــع این مشــکل ناشــی از عــدم دخالت و 
مشــارکِت کــِم همــه بهره بــرداران و ذینفعان 
ــورد  ــازی در م ــری و تصمیم س در تصمیم گی
آینــده آب زیرزمینــی دشــت اســت. یکــی از 
ــز وجــود  ــن رابطــه نی ــه در ای مشــکاتی ک
دارد ایــن اســت کــه شــرکت آب منطقــه ای 
ــا تشــکل هایی قــرارداد می بنــدد کــه آنهــا  ب

ذینفع مســتقیم نیســتند.
البتــه در اســتان خراســان رضــوی موضــوع 
همیــاران آب توســط آقــای دکتــر داوری در 
ــم  ــز در تی ــن نی ــری اســت و م ــال پیگی ح
ایشــان حضــور دارم. روی ایــن موضــوع کار 
ــکلی  ــدی تش ــث پهنه بن ــه بح ــود ک می ش
کشــاورزی  عرصه هــای  تمامــی  در  را 
اســتان فعــال و مشــخص کنیــم. اگــر ایــن 
تشــکل ها در عرصــه و محــل روســتاها 
ــادر  ــکل م ــک تش ــه ی ــد و ب ــکل بگیرن ش
ــه دو  ــق رابط ــن طری ــوند، از ای ــل ش متص
ســویه ای بیــن بهره بــرداران و شــرکت مــادر 
ــن  ــا اآلن ای ــود؛ ام ــاد می ش ــتان ایج شهرس

ــود دارد. ــأ وج خ
ــش  ــه بخ ــد ک ــن باش ــد ای ــا نبای ــدف م ه
کشــاورزی را منکــوب کنیــم و از بیــن ببریم. 
هــدف ایــن اســت کــه پایــداری آب و تولیــد 

محقــق شــود.

ــت  ــن اس ــود ای ــام می ش ــه دارد انج ــتباهی ک ــروز کار اش ام

ــای کشــاورزی کــم می شــود،  ــی دشــت از چاه ه ــراز منف ــه ت ک

ــد!  ــص می دهن ــت آب تخصی ــه صنع ــد ب ــت دارن ــا در باالدس ام
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