دورۀ یازدهم ،شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1931ص  737-762شناسه دیجیتال)10.22059/jrd.2019.74470 :(DOI

بحران آب در سایۀ کشاورزیافزایی و کشاورزیزدایی کشور :تشریح ارتباط
بحران آب در بخش کشاورزی و وابستگی به نفت در کشور
رسول محسن زاده* و ناصر فکوهی
تاریخ دریافت - 9317/91/91 :تاریخ پذیرش9310/80/11 :
چکیده:
افزایش سطح اراضی و آبیشدن آنها پس از انقالب ،موجب اضافهبرداشت شدید آب برای مصارف کشاورزی
شده است .درحالحاضر بیش از نود درصد آب کشور ،در حوزۀ زراعت استفاده میشود که حجم بسیار باالیی از
آن بهعلت استفاده از روشهای غیراستاندارد تلف میشود .گسترۀ بهکارگیری آبیاری تحتفشار که موجب
بهرهوری و راندمان باالی آب میشود ،حدود  5درصد است .ما در این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسشیم که
چرا به منظور بهبود وضعیت راندمان آب در کشاورزی اقدامی فراگیر صورت نمیگیرد؟ نتایج این پژوهش نشان
می دهد که باوجود برخی موانع حقوقی ،فنّاورانه ،مدیریتی و توپوگرافیک در پیادهسازی روشهای نوین ،عامل
اصلی عدمتوجه به صرفهجویی در مصرف آب کشاورزی ،وابستگی به اقتصاد نفتی است که از یکسو سبب
انتقال نیروی کار و سرمایه بهسوی پدیدههای غیرتجاری شده و از سوی دیگر ،چشمداشت از دیگر بخشها برای
خلق ارزشافزوده را از بین برده است .بنابراین ،دولت از یکسو با افزایش سطح اراضی و آبیسازی آنها ،زمینه
را برای اشتغالزایی غیرپایدار متأثر از سیاستهای پوپولیستی و پیگیری گفتمان خودکفایی فراهم آورده
(کشاورزیافزایی) و ازسوی دیگر ،با وهم فراوانی ملهم از درآمدهای نفتی ،این بخش را با اراضی آبیشده بهحال
خود واگذاشته است (کشاورزیزدایی).
واژگان کلیدی :اراضی ،بحران آب ،کشاورزی ،کشاورزیافزایی ،نفت.
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Abstract
The increase in level of lands and being filled with water after the Islamic revolution
resulted in high degree of water usage for farming. At present, more than 90 percent
of country's water resources are being used in agriculture, the great amount of which
is being wasted due to non-standard methods. The pressurized irrigation domain
which leads to high water efficiency is 5 percent. In this paper we intend to find an
answer to why no measure is being taken for water efficiency in farming. The results
of this study show that the main cause for not taking water saving into consideration
in farming, apart from legal, managerial and topographic barriers for implementing
new methods, is dependency on oil economy; which on one hand causes the
workforce and fund to move toward non-commercial phenomena and on the other,
has spoiled expectations from other sectors to create surplus value. Therefore, the
government, through increasing the level of lands and watering them, provides the
ground for unstable employment caused by populist policies and following selfsufficient provided conversations (agriculturization) and on the contrary abandons
the watered lands by excessive delusion caused by oil revenues (deagriculturization).
Keywords: Land, Water Crisis, Agriculture, Agriculturization, Oil.
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مقدمه و بیان مسئله
بحران آب در ایران را نمیتوان خارج از کلیت مورد واکاوی قرارداد؛ همۀ سطوح تولیدی و
مصرفی کشور در دو سطح خرد و کالن در بهوجودآمدن آن دخیل و مؤثرند .بنابراین،
پیششرط حل بحران ،جامع نگریستن بدان است .سیاستهای خرد و کالن ،مصرفکنندهها،
تولیدگران و شهروندان هر یک به کیفیتی در وضعیت بحرانی آب کشور تأثیرگذار بوده و
هستند .بااینهمه ،بخش کشاورزی با مصرف بیش از  18درصد از آب شیرین کشور ،مهمترین
عامل در تشدید بحران کنونی است .سازمان فائو حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی ایران
را  19/5درصد اعالم میکند (سازمان خواروبار کشاورزی )5 :1899 ،گزارش مبسوط مرکز
آمار در بازۀ یازدهساله تا سال  9307نشان میدهد که سهم بخش صنعت حدوداً  3درصد،
شرب شهری  5درصد و بخش کشاورزی باالی  18درصد است (اصالح الگوی مرکز:9300 ،
 .)311-397این حجم از مصرف ،بهرغم فقدان دادههای دقیق و مسئلهشدن مصرف آب
کشاورزی هرگز رو به کاهش نبوده و از نسبت و مقدار باالی آن کاسته نشده است.
بهطورکلی بخش کشاورزی یکی از سه بخش عمدۀ اقتصادی کشور در کنار دو بخش
صنعت و خدمات محسوب میشود .بنا بر «گزارش فصلی اقتصاد ایران» در سال  ،9315سهم
بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات از عرضۀ کل اقتصاد بهترتیب 18/0 ،4/0 ،و  10/1درصد
بوده است (گزارش فصلی مرکز آمار در مورد اقتصاد ایران .)96 :9316 ،باوجود سهم ناچیز
تولیدی کشاورزی ،جمعیت بسیار باالیی در این بخش مشغول هستند؛ کشاورزی نسبت به
بخش صنعت و خدمات ،بهدلیل کاربری آسان و دسترسیپذیری باال ازنظر پتانسیل
اشتغالزایی ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .بر اساس «گزارش شاخصهای بازار کار
دورهای» ،جمعیت شاغل در بخش کشاورزی در سال  4/868/585 ،9315نفر بوده است که
باالترین نرخ اشتغال را در بین بخشهای مختلف تولیدی و واسطهای کشور داراست که بنا بر
دادههای دهساله ،همواره نخستین حوزۀ اشتغالزا در کشور بوده است (شاخصهای اصلی بازار
کار ،مرکز آمار ایران.)10-17 :9316 ،
بخش کشاورزی شامل بخشهای زراعت ،باغداری ،دامداری ،مرغداری ،زنبورداری،
جنگلداری و ماهیگیری میشود .بر اساس نتایج سرشماری عمومی کشاورزی کل کشور در
سال  ،9313مساحت اراضی کل کشور  96477888هکتار است که توسط  3351888بهرهبردار
برای فعالیتهای کشاورزی یا باغداری مورد استفاده قرار میگیرند که بهطورِمیانگین سهم هر
کشاورز یا باغبان  6/1هکتار و در زمینهای آبی کمتر از  1/1هکتار است (نتایج تفصیلی
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سرشماری عمومی کشاورزی .)16 :9313 ،باتوجهبه بُعد خانوارِ  3/4برای خانوادههای
روستایی و بااِتکابه دادههای «شاخصهای اصلی بازار کار» بیش از  93/0میلیون ایرانی مستقیماً
از این طریق زندگی خود را سپری میکنند .مساحت اراضی زراعی آبی کشور  5117هزار
هکتار و مساحت اراضی زراعی دیم کشور  0618هزار هکتار بوده است (نتایج تفصیلی
سرشماری کشاورزی کشور.)16 :9313 ،
با این مقدمات می توان گفت در اقلیم خشک ایران ،کشاورزی یک پیکرۀ عظیم و گسترده
را به خود اختصاص داده که با اضافهبرداشت آب از منابع موجود ،سبب بهصدادرآمدن
زنگهای خطر شده است .اکنون کشور خشک ایران با حدود  0میلیون هکتار اراضی آبی پس
از کشورهای هند ،چین ،آمریکا و پاکستان پنجمین کشور جهان از حیث سطح اراضی آبی در
جهان است( .کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی )1890 ،برایناساس و باتوجه به آمارهای
سازمان برنامهوبودجه ،امروزه برآورد سالیانۀ آب در ایران  16میلیارد مترِمکعب بوده که این
رقم  0درصد بیشتر از کل منابع آب تجدیدپذیر است (برنامۀ ملی سازگاری با کمآبی در ایران،
 .)7 :9317بانک جهانی در گزارش سال  1887خود با تأکید بر اینکه کاهش ساالنۀ منابع
داخلی آب شیرین در ایران  6/3برابر استانداردها و شاخصهای جهانی است ،اعالم کرد
کاهش ساالنۀ منابع آب شیرین طی سالهای  9107تا  1881در جهان  1درصد بوده ،این رقم
در کشور ما  56/7درصد و معادل  71/1میلیارد مترِمکعب بوده است .این کاهش ساالنۀ منابع
داخلی آب شیرین در ایران طی مدت یادشده  0/6برابر انگلستان بوده است (گزارش بانک
جهانی.)1887 ،
از حیث سیاسی ،نگاهی به برنامههای توسعه نشان میدهد که از برنامۀ اول توسعه،
توجه و پرداختن به بحران آب در سطوح و کیفیتهای متنوع در دستور کار متصدیان ذیربط
قرار داشته است .مثالً در برنامۀ پنجم توسعه 3 ،بار به استفاده از فنّاوریهای سازگار با
محیطزیست 6 ،بار به ضرورتهای حفاظت از منابع آب و  1بار به ضرورت مقابله با
خشکسالی اشاره شده است (قانون برنامۀ پنجساله پنجم توسعه )9301 ،اما باوجود آگاهی
مسئوالن و متصدیان بر بحرانیبودنِ وضعیت ،نهتنها شاهد اقدامی جدی نیستیم ،بلکه با سرعت
بیشتری ،بهسوی بیآبی در حرکتیم .ما در این پژوهش در پیِ پاسخگویی به این پرسش هستیم
که در بخش کشاورزی چه مناسباتی سبب بحرانیشدن وضعیت آب در کشور شده است؟ نیز
باوجود تأکید بر افزایش بهرهوری و راندمان آب و چه عواملی مانع حلوفصل و بهبود استفاده
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از آب در بخش کشاورزی شده است؟ برای پاسخ به مسئلۀ تحقیق ،بررسی اسناد و دادههای
آماری و همینطور مصاحبه با کشاورزان و متصدیان ذیربط الزامآور خواهد بود.
روش تحقیق
در این پژوهش دادهها و اسناد مرتبط با بخش کشاورزی ایران اعم از سطح تولید ،سطح اراضی
و سطح فنّاوری نهادهای رسمی دولت ایران اعم از جهاد کشاورزی ،وزارت نیرو و مرکز آمار
ایران ،تحلیل شده است .برای تحلیل این اسناد از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده
است .همینطور برای استحکام دادهها ،مصاحبۀ عمیق با کارشناسان جهاد کشاورزی استان
لرستان ،خوزستان ،کرمانشاه و تهران و کشاورزان این استانها همراه با ارجاع با دادههای
تاریخی در دستور کار قرار داشته و تالش شده است منابع مختلف اعم از مصاحبهها ،منابع
آماری و دادههای تاریخی ،بهمنظورِ تحکیم پژوهش به کار گرفته شوند .در مجموع 31 ،مورد
مصاحبه با کشاورزان و  1مورد مصاحبه با کارشناسان در این پژوهش ثبت شده است.
وجوه مفهومشناسانه
اقتصاد زراعتی
باوجوداینکه تا پیش از ورود به مدرنیته ،کشاورزی در ایران معیشتی ،غیرتجاری و غالتپرور
بوده است ،بخش عمدهای از درآمد سالطین از مالیات بر اقالم کشاورزی حاصل میشده است
(فلور .)97 :1895 ،تا پیش از کشف و اتکای به نفت ،اقتصاد ایران ،اقتصادی زراعتی بوده
است .این درآمدها باوجود نقصانهای کشاورزی سنتی مانند فقدان امنیت ،فنّاوریهای سنتی،
سبک زندگی مردم و عللی ازایندست ،نمیتوانست چیزی دندانگیر باشد (آبراهامیان:9317 ،
 .)90-97عمدهترین محصوالت معیشتی در ایران از زمان صفویه تا عصر ناصری غالت بوده
است .با افزایش روابط تجاری با سایر کشورها در نیمۀ دوم قرن نوزدهم ،از یکسو برخی
اقالم مانند ابریشم ،پنبه یا تریاک و محصوالت باغی موردِتوجه دهقانان قرار گرفت و از سوی
دیگر اقالم مصرفی موردِنیاز ایرانیان مانند غالت هدف صادرات به دیگر کشورها قرار گرفت
(آکوزنتسوا و دیگران .)66 :9303 ،بین سالهای  9061تا  9014حجم گندم صادراتی ایران
صرفاً از خلیجفارس  0برابر شد و در طی همین مدت قیمت غالت  7برابر کاهش یافت
(اوکازاکی .)49 :9365 ،این امر بنا بر گفته فوران در مورد محصوالت تجاری -پولی دیگر ،به
کشور روسیه که عمدهترین شریک تجاری ایران بود ،نیز صدق میکرد .کاالهایی نظیر پنبه،
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برنج ،خشکبار عمدتاً و در حجم زیاد به روسیه صادر میشد .زمینداران ،بازرگانان و دلّاالن
روسی به زیان دهقانان ایرانی به سود سرشاری دست مییافتند .درحالیکه در همانزمان از
میزان عرضۀ محصوالت غذایی به بازارهای محلی کاسته میشده است (فوران-905 :9301 ،
.)907
بنابراین ،چه در دورانی که کشاورزی ایران معیشتی بود و چه زمانی که رو بهسوی
تجاری شدن داشت ،اقتصاد کشور بر کشاورزی بنا شده است .این اتکا حتی تا دوران حکومت
پهلوی دوم نیز ادامه یافت و محمدرضا شاه پهلوی در برنامههای عمرانی اول و دوم بیشترین
اعتبار را بر توسعۀ کشاورزی اختصاص داد .در برنامۀ عمرانی اول 14/0 ،درصد از اعتبارات به
بخش کشاورزی رسید .این رقم در برنامۀ دوم توسعه به  39/9درصد از حجم کل اعتبارات
رسید اما در برنامۀ سوم با افزایش درآمدهای نفتی ،محوریت توسعه از کشاورزی به صنعت و
بهشکلِ ناخواسته به خدمات واگذار شد .این روند نزولی در برنامۀ پنجم توسعه با تخصیص
 6/6درصدی اعتبارها به بخش کشاورزی ادامه پیدا کرد (مرتضوی تبریزی.)79-44 :9303 ،
پیدایش نفت و اتکای دولتهای مختلف در ایران به آن ،استقالل اقتصاد سیاسی را
بسیار کم کرد .درآمدهای نفتی دولتی در ایران از زمان رضاشاه ،رو به افزایش بود و از سال
 9383تا  95 ،9318برابر شد (سینایی .)188 :9304 ،رشد درآمدهای نفتی نیز خود به توسعۀ
صنعتی ایران تا حدود  18برابر در همین بازۀ زمانی منجر شد (آبراهامیان.)903-901 :9317 ،
بهاین دلیل فرایند استقالل اقتصاد سیاسی از زراعت و رشد درآمدهای نفتی ،امری تدریجی بوده
اما در دوران پهلوی دوم این افزایش شکلی شگرف به خود گرفت .تا پیش از دهۀ چهل،
کشاورزی همچنان بخشی کلیدی در تولید سرمایه و تخصیص کار بود اما پس از افزایش
درآمدهای نفتی از سال  9348به بعد ،در حاشیه ماند.
بیماری هلندی
کاتوزیان نشان میدهد که در سال  9351با افزایش  18درصدی درآمدهای نفتی بخش
خدمات شاهد رشد  0/1درصدی بود ،در همین مدت نرخ فعالیتهای ساختمانی بیش از 98
درصد رشد داشت اما رشد بخش کشاورزی حدود  1درصد بود (کاتوزیان .)39 :9313 ،به
همین ترتیب سهم نفت از تولید ناخالص داخلی از  91درصد در سال  9341به  58درصد در
سال  9351رسید (کاتوزیان ،)381 :9313 ،نسبتی که تاکنون در کشور ما وجود داشته و بخش
کشاورزی و صنعت هرگز قدرت ایجاد ارزشافزودۀ قابلِتوجهی در کشور به دست نیاوردهاند.
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مادامیکه سرمایه شرط ضروری توسعه قلمداد شود ،وجود منابع هیدروکربنی برای هر
کشوری میتواند موهبتی 9بیبدیل باشد .بسیاری از کشورهای توسعهیافته ،از منابع
استخراجشده برای توسعۀ زیرساختهای دیگر بخشها ازجمله کشاورزی استفاده میکنند .اما
این موهبت ،میتواند به آفتی مبدل شود که بدان نفرین منابع 1میگویند .درآمدهای سرشار
نفتی )9 :ضرورتها و انگیزههای رقابت اقتصادی در بین بخشهای مختلف اقتصادی را از
بین میبرد )1 .سبب کاهش سرمایهگذاری در زیربنا میشود )3 .دولت را از حیث خلق
ارزشافزوده به دیگر بخشها بینیاز میکند (ویتال و ولدانک.)11 :1886 ،
افزایش درآمدهای نفتی ،سبب سرازیر شدن نیروی کار و سرمایه از بخشهای مختلف
بهسوی نفت و خدمات میشود .درنتیجه ،سطح دستمزدها افزایش یافته و سرمایههای مستعد
کاهش مییابند .درواقع حرکت دو عامل اصلی تولید ،یعنی کار و سرمایه بهسوی بخش نفت،
هزینۀ تولید دیگر بخشها را افزایش میدهد(گیلفاسون .)568 :1889 ،مهمتر از این ،با ورود
نقدینگی ناشی از فروش نفت ،توانایی خرید عمومی و در نتیجه تقاضای کلی افزایش مییابد،
افزایش تقاضا سبب افزایش قیمت کاال میگردد و دولت برای پاسخگویی به نیازهای بازار ،به
واردات گسترده کاال دست میزند .پرواضح است که دولت صرفاً میتواند کاالهای قابلتجارت
تجارت 3مانند اقالم تولیدی صنعتی و کشاورزی را به کشور وارد سازد .در نتیجه قیمت این
دسته از کاال از طریق واردات کنترل میشود ،اما تقاضای موجود برای کاالهای غیرقابلتجارت

4

مانند مسکن و زمین که قابلیت انتقال و واردات را ندارد ،برآورده نمیشود و قیمت این اقالم،
گذاریها نیز به این سو حرکت میکند .چنین وضعیتی در

به سرعت باال میرود و طبعاً سرمایه
اقتصاد با عنوان بیماری هلندی 5شناخته شده است .به همین علت ،در بیماری هلندی ،رشد
درآمدهای هیدروکربنی مانند افزایش درآمدهای نفتی ،در کشورهای صنعتی موجب ضعف
صنعت و در کشورهای کشاورزی موجب تضعیف بخش کشاورزی میشود .به باور بسیاری
بیماری هلندی اساساً پدیدهای ضدکشاورزی است(بختیاری و حقی .)931-939 :9308 ،دو
پیامد مستقیم بیماری هلندی افزایش شدید واسطهگری ،رشد اقتصاد غیرتولیدی(مثل معامالت
مسکن)و نابودی اقتصاد تولیدی(صنعت و کشاورزی) است .در این حالت شاهد انتقال
1. Resource blessing
2. Resource curse
3. Tradable commodity
4. Non-tradable commodity
5. Dutch disease
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سرمایهها از بخشهای قابلتجارت بهسمت بخشهای غیرقابل تجارت خواهیم بود .این جریان
حرکت سرمایه و نیروی کار ،با مفاهیمی مانند صنعتزدایی 9و کشاورزیزدایی 1تبیین شده
است .درنتیجه سهم کمتری از سرمایه به بخش کشاورزی اختصاص پیدا میکند و دولت به-
بخشهای صنعت و

علت جانشینی جبری سرمایۀ نفتی ،ضرورتی برای سرمایهگذاری در
کشاورزی نمیبیند.
یافتههای تحقیق

کشاورزیافزایی پس از انقالب
باوجود همیشگی بودن درآمدهای نفتی و فرضیۀ کشاورزیزدایی در چنین اقتصادی ،نتایج
دادههای آماری نشان میدهد سطح اراضی کشاورزی در دوران پس از انقالب گسترشیافته و
ما بهجای کشاورزیزدایی با نوعی کشاورزیافزایی در اقلیم خشک ایران مواجهیم .با
جمعبندی دادهها و سالنامههای وزارت جهاد کشاورزی ،کل سطح زراعی کشور از 1479888
در سال زراعی  57-56به حدود  91181383هکتار در سال  9378رسیده و سپس در همین
حدود تثبیت شده است .یعنی افزایش  3788هزار هکتار زمین زراعی تا سال زراعی -9378
( 9379بررسی آمار سطح برداشت و میزان تولید از  36سال محصوالت زراعی)6 :9314 ،
متوسط سطح برداشت کل محصوالت زراعی از سال زراعی  57- 56تا سال زراعی 11-19
دارای نرخ رشد ساالنه  71%درصد بوده است( .همان )3 :وزارت جهاد کشاورزی در این
پژوهش نشان میدهد که بیشترین تولید محصوالت کشور از زمان انقالب تا سال ،9311
مربوط به سه سال  04-03 ،06-05و  05-04است .در طول همین سه سال نیز ،بیشترین مقدار
سطح زیر کشت در ایران صورت گرفته است .همچنین سالهای 58-50؛  57-56و 50-57
نیز کم تولیدترین سالهای زراعی کشور بودهاند و کمترین سطح برداشت را دقیقاً در طول این
سالها مشاهده میکنیم .بهعبارتی ،افزایش تولید یا کاهش آن ،ارتباط مستقیمی با افزایش یا
کاهش سطح اراضی داشته است.
کرمی ( )1890افزایش سطوح زیر کشت را بسیار باالتر از آمارهای جهاد کشاورزی
میداند و نهادهای دولتی را به پنهانکاری متهم میکند .برای نمونه کرمی ( )1890و تجریشی
( )1895در مقالههای جداگانهای و با استفاده از دادههای توپوگرافیک نشان میدهند در دوران

1. De industrialization
2. De agriculturalization
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پیش از انقالب سطح زیر کشت حوضۀ آبخیز دریاچۀ ارومیه  968هزار هکتار بوده است.
سطح این اراضی در محافظهکارانهترین برآورد  991درصد افزایش داشته و به حدود  348هزار
هکتار رسیده است (کرمی .)1-7 :1890 ،تجریشی معتقد است در برخی آمارهای غیررسمی
شمار اراضی زیر کشت حوضۀ آبخیز دریاچۀ ارومیه به  088هزار هکتار پس از انقالب رسیده
است (تجریشی .)55:1896 ،بنابراین چه با استناد به منابع رسمی دولت و چه بر اساس نظر
متخصصان محیطزیست بر مبنای نقشههای توپوگرافیک ،سطح اراضی زیر کشت حداقل سه
میلیون هکتار افزایش یافته است .بنابراین ،باوجود اتکا به درآمدهای نفتی ،پس از انقالب
حداقل از حیث کمّی شاهد کشاورزیافزایی در دوران هستیم .این امر دربارۀ افزایش برداشت
از منابع آب نیز صادق است.
جدول  .1میزان برداشت آب پس از انقالب
سال زراعی

آبی

دیم

جمع

68-51

4154888

6050888

99991888

64-63

5168104

5137536

99917018

61-60

5064053

6753511

91690301

74-73

5608671

6639461

91391949

71-70

5549740

4716595

98160163

04-03

6503867

6466077

93841145

01-00

6130451

5765609

99054104

19-18

6571635

5083016

91376469

نرخ رشد

9/14

-8/41

8/71

منبع :بررسی آمار سطح برداشت و میزان تولید از  36سال محصوالت زراعی6 :9314 ،

جدول باال بهخوبی نشان میدهد سطح برداشت از اراضی دیم در طول بازۀ  31ساله بعد
از انقالب با یک شیب مالیم رو به کاهش بوده است و آنچه تغییر کرده رشد سطح اراضی آبی
و افزایش برداشت از منابع آبی است .سطح اراضی آبی از سال  68تا  18حدود  1/388هزار
هکتار افزایش و در همین مدت سطح اراضی دیم بیش از  9میلیون هکتار کاهش یافته است.
بنابراین عالوه بر افزایش کلی سطح اراضی پس از انقالب ،آبیکردنِ اراضی نیز در دستور کار
قرار داشته که به کشاورزیافزایی در سطح کشور منجر شده است.
نظامهای آبیاری مدرن
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اما از حیث کیفی وضعیت کشاورزی در ایران به چه شکل است؟ آیا ما در این حوزه نیز شاهد
کشاورزیافزایی هستیم؟ ازآنجاییکه مسئلۀ پژوهش حول بحران آب است ،ما بحث گسترده و
پرشاخص مدرنیزاسیون کشاورزی را از منظر آبرسانی و فنّاوریهای مرتبط با آن پی
میگیریم .بهطورکلی ،افزایش بهرهوری و راندمان آب ،9دو مفهوم بسیار مهم در بهبود وضعیت
کشاورزی در هر مقیاسی به شمار میروند .راندمان آب عبارت است از مقدار محصول
تولیدشده از واحد حجم آب بر اساس نسبت کیلوگرم بر مترِمکعب (کندی.)14 :9114 ،
بهمنظور افزایش بهرهوری محصول و افزایش راندمان آب میتوان طیفی بسیار گسترده از
فعالیتها را معرفی و تشریح کرد .استفاده از روشهای نوین آبیاری میتواند موجب افزایش
بهرهوری و بازدهی آب ،بهدستآوردنِ مزایای اقتصادی فراوان و درعینحال ،کاهش شدید
فشار بر محیطزیست و بهطور خاص منابع آبی شود (هانا ام .داریوش و همکاران.)911:1894 :
روشهای آبیاری بسیار متنوع و در حال بهبودند ،بهطورکلی روشهای آبیاری را میتوان به 5
گروه تقسیمبندی کرد :روشهای سطحی ،1زیرسطحی ،3بارانی ،4قطرهای 5و زیرزمینی6
(کرباسی و دیگران .)56-55 :9301 ،در دستهبندی دیگری آبیاریها به دو دسته اصلی تقسیم
میشوند که عبارتند از:

الف) روشهای آبیاری ثقلی (مانند روشهای سطحی)؛ ب)

روشهای آبیاری تحتِفشار (مانند روشهای بارانی و قطرهای) (علیزاده.)91:9305 :
با استفاده از روشهای نوین آبیاری صرفِنظر از حفظ منابع آبی (راندمان) ،سطح
برداشت محصول بهشدت افزایش مییابد (بهرهوری) برای نمونه یکی ازاینروشها ،روش
آبیاری قطرهای زیرسطحی 7است که شرکتهای خصوصی وابسته به جهاد کشاورزی ،در
درون کشور ،مشغول پیادهسازی آن در زمینهای زراعی هستند .وزارت جهاد کشاورزی مدعی
است میزان عملکرد دانۀ گندم در سال زراعی  15-14در مزرعۀ مجهز به نظامهای آبیاری
قطرهای زیرسطحی  0/1تن بوده که در قیاس با مدل آبیاری ثقلی یا غرقابی ،دو برابر محصول

1. Water efficiency
2. Surface irrigation
3. Subsurface irrigation
4. Sprinkler irrigation
5. Trickle irrigation
6. Underground irrigation
7. Subsurface Drip irrigation in wheat
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را به بار آورده است 9.در این روش میزان عملکرد کاه و کلش گندم که صرف مصارف دامی
میشود  98/0تن در هکتار اما در روش ثقلی تنها  4تن بوده است .در این زمینه عملکرد
بیولوژیک روش آبیاری قطرهای زیرسطحی  91/7تن در هکتار بوده درحالیکه در روش
آبیاری ثقلی تنها  0/5تن است .بنابراین سطح بهرهوری با روش زیرسطحی  %139افزایش یافته
است.
جدول  .7تفاوت بهرهوری در دو روش آبیاری
نوع آبیاری

عملکرد بیولوژیک

عملکرد گندم (هکتار/تن)

عملکرد کاه و کلش

ثقلی

4/5

4

0/5

قطرهای زیرسطحی

0/1

98/0

91/7

منبع :شرکت بلیز تجهیز9316 :

باوجود تفاوت در محصول ،چه مقدار آب در این دو روش مصرف میشود؟ در اینجا،
بحث راندمان آب مطرح میشود .نتایج کشتهای آزمایشی در سال زراعی  14-13نشان
میدهد در مزرعۀ مجهز به آبیاری قطرهای زیرسطحی  3158مترِمکعب آب در هکتار برای
مقدار محصولِ ذکرشده مصرف شده ،درحالیکه در روش ثقلی که عملکرد بیولوژیک آن
نصف روش قطرهای زیرسطحی  1588مترِمکعب آب مصرف شده است .بنابراین ،در این
روش باوجود دو برابر شدن محصول شاهد کاهش  5458مترِمکعب آب در هکتار هستیم.
بهاینترتیب ،راندمان آب  1/4برابر و میزان بهرهوری برحسبِ هکتار  3/1برابر شده است.
دستِآخر ،در بحث کارایی مصرف آب که تلفیقی از بهرهوری و راندمان محصول است ،مقدار
دانۀ خشک بیولوژیک تولیدشده (گندم) در سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی معادل 4/11
کیلوگرم و در آبیاری ثقلی ،تنها  8/01کیلوگرم بوده است .بهطورکلی این روش با حذف
روانآبِ سطحی تبخیر آب را به صفر میرساند ،نفوذ عمقی آب را کم میکند ،رشد علفهای
هرز و درنتیجه مصرف سموم را کم میکند ،با حذف رطوبت بیماریهای نباتی را به حداقل
میرساند و درنتیجه عالوه بر افزایش دو برابری محصول ،مصرف کود ،سموم و آب را به
حداقل ممکن میرساند .همچنین با استفاده از روشهای اصالح نباتی ،آموزش ،ترویج و
مکانیزاسیون میتوان بهرهوری محصوالت را تا چند برابر افزایش و مصرف آب را بهشدت
کاهش داد (دیچو و همکاران ()418 :1881 ،انصاری و همکاران9305 ،؛ ()58صادقزاده اهری

 .9نتایج این پژوهش در کتابچهای با عنوان آبیاری قطرهای زیرسطحی در گندم ،راهحل مطمئن )9316( ،توسط شرکت بنیز تجهیز منتشر شده
است.
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و همکاران .)495 :1881 ،بنابراین با مدرنیزاسیون کشاورزی و نظارت دقیق دولتی ،میتوان هم
سطح بهرهوری و هم راندمان آب را ارتقا بخشید.
سطح اراضی آبیاری تحتفشار
از حدود  03میلیارد مترِمکعب آبی که در بخش کشاورزی مصرف میشود 63 ،میلیارد
مترِمکعب آن به هدر میرود .دولت ایران باوقوف بر اهمیت کشاورزی ،بحرانیشدن وضعیت
آب و راهگشابودن روشهای نوین زراعت و آبیاری مدعی است که در صورت پیادهسازی
روشهای آبیاری تحتِفشار بهمنظور کاهش هدررفت تا  05درصد از هزینههای سرمایهگذاری
را بر عهده میگیرد و کشاورز تنها  95درصد از هزینهها را متقبل میشود (معاونت آبوخاک
سازمان جهاد کشاورزی .)1 :9311 ،وزارت جهاد کشاورزی ،با اذعان به سطح نازل
فنّاوریهای بهکاررفته ،سطح اراضی تحت آبیاری مدرن را  9/45میلیون هکتار برآورد میکند
(سازمان تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی )91 :9314 ،همچنین سازمان برنامهوبودجه در
برنامۀ ملی سازگاری با کمآبی این رقم را  9/6هکتار در سال  1896عنوان میکند که
درمجموع 0 ،درصد کل اراضی کشور است (برنامۀ ملی سازگاری با کمآبی.)11 :9317 ،
کهنسال در پژوهشی نشان میدهد تا سال  1880کمتر از  3درصد اراضی کشور به نظامهای
آبیاری تحتِفشار مجهز هستند (کهنسال و رفیعی .)15:9307 ،دادههای مرکز جهاد کشاورزی
نیز نشان میدهد در سالهای  14و  15آمار زمینهایی که مجهز به آبیاری تحتِفشار شدهاند به
ترتیب  19087و  15195بوده است که رقم ناچیزی است (آمارنامۀ کشاورزی سال زراعی -14
 ،9315 ،15ج 5-4 :1؛ برنامۀ ملی سازگاری با کمآبی در ایران.)19 :9316 ،
نتیجۀ این وضعیت عدم افزایش توأمان راندمان آب و بهرهوری است .آمارنامههای
وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد از مجموع  710110هکتار زمینی که در سال زراعی -14
 9315گندم در آن کشت شده است 3511948 ،محصول برداشت شده ،بهعبارتی بهرهوری
محصول در هکتار 1/649 ،تن بوده است .نگاهی به آمارهای منتشرشده در طول ده سال پیش
از این تاریخ نشان میدهد اساساً چیزی به بهرهوری گندم در واحد سطح افزوده نشده است.
برای نمونه عملکرد محصول در سال آبی  03/01مشابه سال  9315بوده است .دادههای
سازمان جهاد کشاورزی دربارۀ روند راندمانها از  18-09نیمۀ دهه  14-19نیز نشان از عدم
ارتقای راندمان آب دارد (سازمان تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی .)98 :9314 ،ازاینرو،
نهتنها راندمان آب و بهرهوری محصول در شرایطی مناسب نیستند بلکه باوجود معرفی و
آگاهی بر مزیتهای روش های نوین آبیاری تغییر محسوسی در افزایش بهرهوری و راندمان
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آب دیده نمیشود .این امر حتی در مورد تجاریترین کاالی کشاورزی یعنی پسته نیز صادق
است .فیضی در پژوهش خویش در سال  9316نشان میدهد تنها  98درصد از اراضی پستۀ
ایران از روشهای آبیاری تحتِفشار استفاده میکنند .در این  98درصد نیز از معمولیترین
روشهای آبیاری تحتِفشار استفاده و مکانیزاسیون زراعت در همین مرحله یعنی آبیاری
متوقف میشود.
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جدول  .9بهرهوری کشاورزی
کشورهای پیشرفته

محصول

ایران

گندم

97-99

3/1

چغندرقند

988-58

10

ذرت دانهای

91-0

7-4

منبع :عباسی و همکاران9314 ،

همانگونهکه در جدول باال دیده میشود ،بهعلت استفاده از روشهای سنتی ،حتی در
پرورش غالت که نسبت به دیگر اقالم زراعتی کمترین استعداد را برای مکانیزه شدن دارد
راندمان آب و بهرهوری محصول در حداقل ممکن است .برایناساس آنچه بدان
کشاورزیافزایی میگوییم ،چیزی جز افزایش برداشت آب از منابع زیرزمینی و گسترش
اراضی نیست .بر مبنای آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران درحال حاضر  087هزار حلقه
چاه مجاز و غیرمجاز در کشور وجود دارد که از این تعداد  407هزار حلقه چاه مجوز دارند.
در بین چاههای دارای مجوز 05 ،درصد یعنی  496هزار حلقه برای مصارف کشاورزی حفر
شدهاند (کنفرانس ملی هیدرولیک ایران .)9316 ،بهعبارتی برای هر  4بهرهبردار کشاورزی ،یک
حلقه چاه وجود دارد .وزارت نیرو در پیشنویس دستورالعمل تعیین محدودۀ حریم کمّی
چاهها و قنوات در سال  9313تعداد چاههای کشور را  600048حلقه و حجم تخلیۀ آب
ساالنه از منابع آب زیرزمینی را  78میلیارد مترِمکعب عنوان میکند .تعداد چاههای عمیق کشور
در آغاز دولت نهم در سال  955088 ،9304حلقه و تعداد چاههای نیمهعمیق 473346 ،عدد
بوده است که در سال  11یعنی سال پایان دولت دهم ،این تعداد بهترتیب به  188051و
 567017میرسد .باوجود افزایش  45851حلقه چاه عمیق مجاز ،حجم برداشت آب از منابع
 9110میلیون مترِمکعب کاهش یافته است .این کاهش برداشت در مورد چاههای نیمهعمیق نیز
صادق است (سالنامۀ آماری برق و آب کشور .)345 :9311 ،این امر مرهون سیاستها و
عملکرد اجرایی دولت نیست ،بلکه صرفاً متوسط آبدهی آبهای زیرزمینی کاهش یافته و به-
عبارتی این چاهها به گل نشستهاند (بیژنی و دیگران.)04 :9315 ،
موانع عدم مکانیزاسیون کشاورزی در ایران
کشاورزان برای استفاده از روشهای نوین آبیاری دو عامل انگیزشی دارند .9 :افزایش راندمان
آب  .1افزایش بهرهوری محصول .البته عامل دوم ،بر مبنای مصاحبهها ،دارای اهمیتی بهمراتب
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بیشتر است .بهطورکلی و بنا بر مصاحبههای صورتگرفته ،غیر از عدمِحمایت دولت که بدان
خواهیم پرداخت ،محدودیتهای نظام طبیعی ،نظام وراثت ،پراکندگی اراضی ،ناهمواری ،نوع
خاک ،ناقص بودن بازار زمین و تفکیک نظام مالکیت مشترک بهعلت فشارِ رشد جمعیت ،از
عواملی مؤثر در عدم توجه به آبیاری تحتِفشار به شمار میروند (عبداهللزاده و کالنتری،
 .)9305ضعف فنّاورانه و کیفیت پایین قطعات استفادهشده در آبیاری تحتِفشار ،ناامنی و
سرقت ،فقدان خدمات پس از فروش ،فقر فرهنگی و امالک وقفی در عدم اقبال بهسوی
مکانیزاسیون کشاورزی بسیار مؤثر هستند (عبداهللزاده و همکاران .)9316 ،برای نمونه بر مبنای
مصاحبههای صورتگرفته در منطقۀ کشاورزی گتوند 988 ،درصد اراضی موردِمطالعه،
بهصورت اجارهای زیر کشت میروند و عمدۀ اراضی ماهیدشت کرمانشاه و اراضی برنج بابل،
سند وقفی دارند .مصاحبهها نشان میدهد اراضی دشت گریت لرستان ،نیز عمدتاً مشکل سند و
مسائل مربوط به انحصار ورثه دارند .هر یک از این عوامل ،مانعی در برابر مدرنیزاسیون
کشاورزی هستند .علل فوق ،عمدتاً به فقدان توسعه و ضعف مدیریت در کشور برمیگردد و
در دیگر حوزههای تولیدی مانند صنعت و خدمات نیز شایع است.
چنین عواملی با برخی تمهیدات و برنامهریزیها تاحدِّزیادی قابلِحل است .اما علت
اهمالکاری دولت باوجود تأکیدات فراوان بر دو مسئلۀ بحران آب و خودکفایی کشاورزی
چیست؟ آیا افزایش اراضی و گسترش اراضی آبی در کشور نتیجه سیاستهای کشاورزیزایی
است؟ اگر چنین سیاستی عمالً در دستور کار دولت است بهچهعلت دولت دست به
مکانیزاسیون زراعت و آبیاریهای غیرِسنتی نمیزند؟ کشاورزیافزایی پس از انقالب که عمالً
برخالفِ منطق کشورهای نفتی و سیاستهای کشاورزیزدایی آنها قرار میگیرد ،با افزایش
سطح اراضی و استخراج شدید منابع آبی همراه بوده است .باوجود نفتیشدن هرچهبیشتر
اقتصاد سیاسی ،اساساً ما نه با کشاورزیزدایی بلکه با کشاورزیافزایی مواجهیم؛ اما درواقع
آنچه در کشور رخداده توقف و درجازنی در امر توسعۀ کیفی کشاورزی است.
کشور از سویی بنا بر ضرورتهای اقتصاد نفتی ،رو بهسوی کشاورزیزدایی داشت و از
سوی دیگر ،زیر منگنۀ طرح خودکفایی کشاورزی قرار داشت .امام خمینی مکرراً وابستگی و
عدمِخودکفایی در کشاورزی را مصداق عینی غربزدگی و وابستگی میدانست و بهایندلیل
بر لزوم توجه به کشاورزی باهدف خودکفایی و حتی صادرات تأکید میکردند (امام خمینی ،ج
431 :98؛ ج 73 :3؛ ج 71 :91؛  :9371ج  )75 :98با عدم توسعۀ فنّاورانۀ بخش کشاورزی و
درعینِحال تأکید بر خودکفایی و صادرات در این بخش ،یگانهراهِ ممکن ،افزایش بهرهوری در
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زمینهای محدود کنونی است که بهعلت سطح بسیار ناچیز مکانیزاسیون و روشهای نوین
آبیاری تحتِفشار ،عمالً تنها راه ممکن برای آن افزایش تزریق نهادهها و برداشت از منابع آب
موجود بوده است.
جنبش تصرف اراضی
نمیتوان افزایش سطح اراضی در دوران پساانقالبی را صرفاً نتیجۀ شکلگیری گفتمان
خودکفایی تعریف کرد که شالودۀ آن در واکنش به سیاستهای حکومت پهلوی پی گرفته شده
بود .با افزایش درآمدهای نفتی در دهۀ چهل و پنجاه اتکای شاه به نفت موجب بهمحاقرفتنِ
دیگر حوزههای تولیدی سنتی و بهطورِخاص کشاورزی شد .خود شاه نیز بهعلت برداشت
شبهمدرنیستی از توسعه ،تمایل بسیار باالیی بر شهریشدن کشور داشت .شاه با اتکا به
درآمدهای نفتی در پیِ روستازدایی در ایران بود ،تاجاییکه بهزعم خود شمار بهرهوران
روستایی را به  1میلیون نفر کاهش دهد (کاتوزیان .)385 :9313 ،او نوسازی را فرایند میانجی
انتقال از اقتصاد و فرهنگ کشاورزی بهسوی صنعتیشدن تعبیر کرده بود (ویگو.)77 :9101 ،
این دو مسئله یعنی افزایش درآمدهای نفتی و برداشت خامدستانۀ شاه از توسعه و همینطور
پروژۀ اصالحات ارضی ،سبب بهمحاقرفتنِ اقتصاد روستا و خصوصاً غیرضروری شدن
کشاورزی شد .آنچه در اصالحات ارضی مسئلهساز شد ،ایجاد مسئلۀ مالکیت در بین
کشاورزان ایرانی بود که تا پیشازاین ،چیزی از مالکیت اراضی بهمعنایامروزی کلمه برداشت
نمیکردند .درواقع ،کیفیت امکان استقرار روستاییان در ده اصوالً مبتنی بر اصول جمعی و
تعاونی بود (لمبتون .)48 :9331 ،این بدانمعنا نیست که پیش از اصالحات ارضی مالکیت
خصوصی اراضی وجود نداشته است؛ بلکه سابقۀ خصوصیسازی اراضی در ایران به عهد
ناصری برمیگردد که در آن شاهد ظهور طبقه ملکداران هستیم که شکلهای سنتی مالکیت را
متزلزل ساخت (آفاری )37:9305 ،بهنقلاز پوالنی ،اشاعه بازارها در جهان ،کاالییشدن ،جهت
کنترل عملیات بازار ،در اغلب کشورهای جهان در قرن  ،91زمین را به یک کاال مبدل ساخت
(پوالنی .)9316:965 ،این روند مسئلۀ مالکیت خصوصی را بهشدت مهم ساخت و در مواردی
مانند مواد قانون مشروطه ،قانون ثبتاسناد و امالک  ،9381قانون ثبت عمومی امالک  9386و
قانون دفاتر اسناد رسمی  9387رسمیت بیشتری یافت (زرنگ)309 :9309 ،؛ اما تجربۀ
اصالحات ارضی برای دهقان ایرانی امری متفاوت و ریشهای بود .پس از انجام اصالحات،
دهقانان صاحب نسق بر اساس مواد مندرج در برنامۀ اصالحات ارضی ،مالک زمین شدند
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درحالیکه تا پیشازاین صرفاً رعیتِ خان و دهقان این اراضی بودند .اما برای خوشنشینانی که
سهمی از اراضی نبرده بودند و بعدها بسیاری از آنها به حاشیهنشینان شهری و کارگران
غیرماهر ساکن در شهرها تبدیل شدند ،وضعیت بهاینصورت نبود .بنا بر آمار ،طی برنامۀ
اصالحات ارضی ،به  53درصد از خانوارهای روستایی زمین رسید و درمجموع  9/766هزار
خانوار مالک زمین شدند و چیزی در این حدود بیزمین ماندند (مرتضوی تبریزی:9303 ،
 .)76این درحالیبودکه شاخص اعطای زمین امری اعتباری بهنامِ نسق بود ،یعنی حقی که
رعیت بر آبوخاک پس از حداقل یک سال زراعی مداوم بر روی زمین پیدا میکند (خسروی،
 .)15 :9350نسق حقی است که در حقیقت از سوی ارباب به زارع اعطا میشد ،گاهی
تشریفاتی ظاهری مانند پشک 9در توزیع زمین رعایت میشد ولی توزیع زمینهای ده از حقوق
مسلم ارباب و وسیلهای برای وابستگی به مالک بود .زارعان در عوض عرضۀ خدمات ،صاحب
نسق میشدند و بهسادگی نیز میتوانستند توسط ارباب خلع نسق شوند (سوداگر:9356 ،
 .)963بهایندلیل ،نسق شاخص چندان معتبری برای اعطای زمین به دهقانها نبود.
گفتیم پس از اصالحات ارضی ،خوشنشینها نقش سابق خود در روستاها را از دست
داده بودند و با فروپاشی نظام سنتی روستا ،به تماشاگران صرف و بیکارکرد وضعیت پساطرح
مبدل شده بودند .ازاینرو شمار بسیاری از آنها به شهرها مهاجرت کرده و عمدتاً نقش
حاشیهنشین شهری به خود گرفتند .اصالحات ارضی عمالً موجب تسریع مهاجرتهای
روستاییان و زمینهساز انفجار مهاجرتی در ایران شد (وثوقی .)53-58 :9301 ،بیات در
«سیاست خیابانی» نشان میدهد که آلونکنشینان پس از اصالحات ارضی ،در اطراف شهرهای
بزرگ و بهطورِخاص تهران بسیار زیاد شده بودند و این بافت رسمی اساساً به صحنۀ جدال
بین شهرداری و تهیدستان مبدل شده بود .توسعه نامتوازن ازسویی سبب مهاجرت شدید
کشاورزان بیبضاعت به شهرها و ازسویدیگر گسترش بافت فیزیکی شهرها شده بود (بیات،
.)10 :9371
پس از انقالب کلیۀ ضوابط و آییننامههای شهری و فضایی لغو شد .درحاشیهماندهها
پس از وقوع انقالب ،با استفاده از فضاهای آرمانی که در انقالب ایجاد شده بود و با وهم
خانهدارشدن بهسوی بسیاری از منازل خالیمانده در شهرها هجوم آوردند .در برخی مناطق
مانند دولتآباد ،تهی دستان رسماً کنترل برخی از محالت و مناطق را در اختیار گرفته بودند

 9به نوعی قرعهکشی در واگذری اراضی یا استفاده از مراتع گفته میشود.
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(بیات .)991-999 :9371 ،وقوع انقالب و تغییرات سریع اجتماعی ازجمله مصادرۀ زمینها و
امالک منصوبان رژیم پهلوی که ایران را ترک کرده بودند و از همه مهمتر اراضی وقفی که پس
از سال  ،57مجهولالمالک پنداشته بودند ،در تسخیر اراضی مؤثر بودند ،بهعالوهاینکه در ایران
به شکل تاریخی وقع چندانی به حدود مالکیت داده نمیشده است (جواهریپور.)79 :9314 ،
اهالی جدید اطرافواکناف شهرها ،نسب به خروج از امالکِ بهتصرفدرآمده مقاومت
میکردند .پس از انقالب و آنگونهکه آگامبن شکلگیری وضعیت استثنایی 9مینامد ،نگاه
مهاجمان به زمین و مسکن حقوقی نبود بلکه بر اساس ضرورتهای زیستی و احساس نیازی
بود که پس از انقالب در قامتی شبهمشروع ظاهر شده بود .بهایندلیل ،آنها انشعاب غیرقانونی
آب و برق یا تصرف غیرمجاز زمینها که ازنظر حقوقی امری غیرمجاز و از حیث سیاسی
بیثباتکننده بهحساب میآمد را از منظر نیاز و ضرورت یا حقوق طبیعی توجیه میکردند .به
شهر و زمین بهمثابۀ یک رویکرد عدالت توزیعی نگریسته میشد (جواهریپور)973 :9314 ،؛
پایداریشان برماندن در خانهها ،از اقتصاد مبتنی بر اخالق و ضرورتهای تهیدستان سرچشمه
میگرفت ازاینمنظر ضرورتهای زندگی آمیخته با وجدِ وضعیت انقالبی و فضاسازی متعاقبِ
متکی بر سیاستهای پوپولیستی ،عامل تصرف اراضی مسکونی شد .بر اساس همین منطق،
تنها چند روز پس از پیروزی انقالب ،به دولت وقت هشدار داده شد که همه باید به زمین ،این
عطیه الهی دسترسی داشته باشند (بیات .)903 :9371 ،کولتارد که سابقۀ زیست در ایران پیش و
پس از انقالب را دارد ،نشان میدهد چند سال پس از انقالب نمای خانهها دگرگون شده و
نردههای آهنی از تمامی خانهها حفاظت میکرد و جلوی تمام پنجرهها و ورودیها جوش
خورده بود (کولتارد .)08 :9315 ،بهزعم او زیستن در حصر ،پاسخی به ناامنیهای اوایل
انقالب بود اما مسئلۀ اصلی سستی بنیان مالکیت و شور تصاحب امالک و اراضی است.
نسبت به پیش از انقالب در سال  9365شهرکهای اطراف تهران  6برابر شده بود.
بهتدریج تصرف اراضی و امالک شهری با مقاومت شدید شهرداری و نیروی انتظامی و
نهادهای مذهبی مواجه شد .نیروی انتظامی گاهوبیگاه و تا پنجششسال پس از انقالب به
اراضی و امالک اشغالی پایتخت هجوم میآورد و مراجع این امالک را غصبی اعالم کردند
(بیات .)943-941 :9371 ،همین فرایند در روستاها نیز رخ داد .دهقانان بیزمین به تصرف
امالک کشاورزی و تجاری بزرگ سوق داده شدند .بیزمینی در آنها بهعنوان عامل همبستگی

1. state of exception
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محیطی 9ظاهر شده بود .دولت وقت برای دورسازی بحران حتی بسیاری از بیزمینها را به
شکل قانونی درازای دریافت زمین به روستاها فراخواند .درواقع نابسامانیها و تصرف بسیاری
از امالک سرانجام بنیاد مسکن را به صرافت انداخت تا بهطورِرسمی به درخواست تهیدستان
رسیدگی کند و در پیِ فراخوان این بنیاد  088هزار خانوار برای دریافت مسکن یا زمین ثبتنام
کردند .بنیاد سرانجام ادعا کرد که  988هزار قطعه زمین و  15888خانه به تهیدستان که اغلب
آنها در مناطق روستایی بوده واگذار کرده است (بیات .)905 :9371 ،الزم به یادآوری است که
واگذاری اراضی به شهروندان ،نهصرفاً برای ایجاد اشتغال و دستگیری از بیزمینها که منطبق
با راهبرد خودکفایی کشاورزی بود .در این مورد میتوان به برخی لوایح و قوانین مصوب زیر
اشاره کرد :قانون نحوۀ واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران مصوب
 ،9350/6/15قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر؛ که بعد از انقالب بهصورت کشت موقت در
اختیار کشاورزان قرار گرفته است (مصوب 9365/0/0 :دورۀ  ،1ج  )330 :9و قانون حل
مشکل اراضی بایر (مصوب ( )9367/5/15گزارش ساالنه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،گزارش ساالنه .)684 :9367 ،تنها در مورد راهبرد گسترش اراضی مشاع تا پایان سال
 644 ،9379هزار هکتار از اراضی موات ،به  981هزار خانوار بیزمین و کمزمین در قالب
 94888تعاونی واگذار شده که ضمیمۀ واگذاری این اراضی بیکیفیت 6151 ،حلقه چاه و
 0754موتور آب و صدها کیلومتر شبکهکشی آب بوده است (مستعانی.)50 :9371 ،
بازگشت به دوران پیشاانقالبی
خوشنشینان و زارعان در فضای پساانقالبی و با پیشفرض عمومی و انفال بودن زمین ،به
گسترش و آبیسازی زمینهای دیم دست زدند و کشور پنج سال پس از انقالب شاهد رشد
وسیع اراضی بود اما پس از این گسترش لجامگسیخته ،بر اساس همان سازوکار الزامآور اقتصاد
نفت که دولت پهلوی را از پرداختن و تجهیز کشاورزی دور ساخت ،در دولتهای جمهوری
اسالمی نیز شاهد تکیه بر نفت و رهاسازی کشاورزی هستیم.
عطش خودکفایی که پیش از انقالب در کالم روشنفکران سنتگرای پیش از انقالب
متبلور شده بود ،موجب گسترش شدید سطح اراضی بدون توجه به پتانسیلهای کشور در
دوران پساانقالبی شد .مراد از پتانسیلهای اکولوژیک عدم توجه به این مسئله بود که ،تنها 4
دهم درصد از اراضی ایران برای کشاورزی عالی و  3درصد خوب و  7/6درصد از آنها برای
کشتوکار متوسط بودند و بیش از  01درصد مساحت کشور غیرقابل کشت و بسیار فقیر به-
1. Spatial solidarity
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حساب میآید (مسگران و همکاران )6 :1897 ،در برنامههای توسعه ،در آغاز محوریت بر
دوش بخش کشاورزی بود اما با افزایش درآمدهای نفتی بهمرور سهم کشاورزی چه از حیث
اعتبار چه از حیث سهم آن در تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.
نمودار  .1سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی
سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی
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مأخذ :بانک مرکزی آمار اطالعات سری زمانی و نماگرهای اقتصادی

همانگونهکه در نمودار باال دیده میشود ،باوجود تفاوت رویکرد و نگاه به کشاورزی در دو
حکومت پهلوی و جمهوری اسالمی ،هر دو ،به یک روند کاهش نسبت تولید ناخالص
کشاورزی نسبت به تولید کل مواجه شدهاند .این نسبت در سال  9318حتی کمتر از نسبت
تولید در سال  9354است درحالیکه اساساً بخش عمدهای از گفتمان انقالبی در واکنش به
همین مسئلۀ ضعف و وابستگی کشاورزی شکل گرفته بود .مداقه در نمودار باال نشان میدهد
که درست در بازههای زمانی که قیمت نفت باال میرود ،مانند دهۀ پنجاه و هشتاد ،سهم بخش
کشاورزی کاهش یافته و به زیر ده درصد از تولید کل میرسد .تفاوت عمدۀ دو دورۀ پهلوی و
جمهوری اسالمی اینجا در ایدئولوژی صنعتی و شهریگرای پهلوی و شکلگیری گفتمان
خودکفایی پس از انقالب و شباهت آنها ،در ضرورتهای اقتصادهای وابسته به نفت نهفته
است ،بااینتفاوتکه در گفتمان خودکفایی ،دوگانۀ استقالل غذایی و رهاسازی کشاورزی ،به
نابودی منابع آبی در کشور منجر شد.
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مدل  .1مدل تحلیلی نهایی پژوهش

نتیجهگیری
دولتهای ایران پیش از پیدایش نفت ،اتکای زیادی به درآمدهای مالیاتی زراعان داشتند و
بنابراین ادارۀ کشور و دربار وابسته به زراعت بود .همین امر توجه به زراعت را در دولت
مدرن پهلوی ضرورت بخشیده بود .اما پس از پیدایش نفت و افزایش درآمدهای حاصل از آن
خصوصاً از دهۀ چهل به بعد ،اتکای دولت به درآمدهای کشاورزی کم و کمتر و همین امر
موجب شد که کشاورزی ایران به شکلی توسعهنیافته بهحالِخود رها شود .افزایش درآمدهای
نفتی ،سبب تقویت تجارت اقالم غیرتجاری و بههمینعلت صنعت و کشاورزی بهشدت
تضعیف شد و در عوض اقالم غیرتجاری مانند زمین و مسکن محل انواع سرمایهگذاری شدند.
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چنین فرایندی در کشورهای توسعهیافته به صنعتزدایی و در کشورهای درحالِتوسعه و متکی
به کشاورزی به کشاورزیزدایی منجر میشود .مداقه در آمارها نشان میدهد با افزایش
درآمدهای نفتی ،در طول تاریخ ،سرمایهگذاری و اتکای به کشاورزی بهشدت کم شده است.
این امر با برداشتی که شاه از مدرنیزاسیون بهمثابۀ شهری شدن داشت نیز در تطابق بود .اما پس
از انقالب اسالمی در سال  ،9357انتظارات از بخش کشاورزی بهمنظور تحقق اهداف در پروژۀ
خودکفایی بهشدت زیاد شد و بههمینعلت سطح اراضی کشور و میزان آبِ برداشتی از منابع
سطحی و زیرسطحی افزایش چشمگیری داشت .بههمیندلیل باوجود اتکا به درآمدهای نفتی،
در ذیل گفتمان خودکفایی نهتنها شاهد کشاورزیزدایی نیستیم بلکه با یک مدل کمّی
کشاورزیافزایی روبرو هستیم.
عالوهبراین ،اجرای ناقص و عجوالنۀ اصالحات ارضی ،جمعیت بسیار باالیی از
خوشنشینان روستایی را در انتظار فرصتی برای تصاحب اراضی مالکان و اراضی ملی قرار داد.
درواقع درحاشیه ماندگانِ توسعۀ نفتی پهلوی ،درست در نقطۀ انقالب و در ذیل گفتمان
خودکفایی و استقالل کشاورزی ،با حمایت دولت به گسترش اراضی و آبیسازی زمینها
دست زدند .مجموعه این مناسبات که در مدل پیشین قابلِرؤیت است ،موجب اضافهبرداشت
شدید از منابع آبی و حرکت سریع کشور به سمت اضمحالل کامل منابع آبی شده است.
اما بر اساس تحقیقات و موارد آزمایشی با اصالح روشهای موجود آبیاری میتوان
راندمان آب را تا چندینبرابر باال برده و با جلوگیری از هدررفت آب ،عمالً کشور را از مهلکه
نجات داد .وجود برخی موانع مانند مسئلۀ وراثت ،کوچکبودن سطح اراضی ،مسئلۀ مالکیت
و ...مانع پیادهسازی انواع روشهای آبیاری تحتِفشار برای کاهش اتالف آب شده است.
برهمیناساس ،مطابق با آخرین آمار سطح اراضی ذیل آبیاری تحتِفشار در کشور ،زیر 98
درصد است .باوجود موانع متعدد ،بهنظر خصیصۀ کشاورزیزدایی اقتصادهای نفتی دقیقاً در
این نقطه خود را بروز داده است .وابستگی به اقتصاد نفتی ،ازیکسو انتظار از بخش نفت و
درآمدهای بادآورده را زیاد کرده و ازسویدیگر ،چشمداشت از دیگر بخشها برای خلق
ارزشافزوده را از بین میبرد .بههمیندلیل ،بخشهای دیگر ازجمله کشاورزی ،نه بهعنوان
محلی برای سرمایهگذاری و نه محلی برای خلق ارزشافزوده ،مدِنظرند .بنابراین باوجود
روشهای مدرنی که ازیکسو موجب حفظ منابع آبی و ازسویدیگر ،افزایش تولید میشوند و
بهشکل توأمان دو هدف راندمان و بهرهوری را افزایش میدهند ،دولتها بهعلت وابستگی به
درآمدهای هنگفت نفتی ،بهشکلی ناخواسته وقعی به بهبود کشاورزی نمینهند.
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کشاورزی ایران ،برهمیناساس در دوران پس از انقالب ،از آغاز نه با هدف خلق
ارزشافزوده بلکه ترکیبی از سیاستهای پوپولیستی مانند خودکفایی و واگذاری اراضی به
تودههای رهاشده در رژیم قبل ،از حیث سطح اراضی و منابع آبی بهشدت گسترش یافت ،اما
وابستگی به درآمدهای نفتی ،مانع از توسعۀ کیفی کشاورزی و بهبود روشهای تولید شد.
همین وضعیت ،یعنی افزایش اراضی آبی و فقدان بهبود فنّاوری ،موجب اضافهبرداشتِ شدید
منابع آب شده و کشور را با بحران آب مواجه ساخته است .نوع نگاه دولت به کشاورزی
بهعنوان حوزهای الف) غیرسوددِه ،ب) پراشتغال و ج) حساس ،موجب عدم ضرورت در
پرداخت به آن شده است .اما این عدم پرداخت محافظهکارانه با کاهش شدید منابع آبی و تغییر
چشماندازها ،دیر یا زود در قالب اختالفات و نزاعهای قومی و شورشهای دهقانی مانند آنچه
در زایندهرود درحال وقوع است ،مسئلهساز خواهد شد.
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