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 رودندهيدر حوضه زا آب خاموش صیبازتخص
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 چکیده

آب را به همراه داشته  نیازهای شیتنوع و افزا ،یو اجتماع یتحوالت اقتصاد
ممکن است در  زیآبر یهاحوضه ریدپذیمنابع آب تجد تیاست. محدود

 شیآب نبوده و استمرار افزا نیازهایاز موارد عامل محدودکننده رشد  یاریبس
 هترا به دنبال داش صیحقوق آب و بازتخص ییجاتبع آن جابه مصارف و به

 یبرا آب یتقاضا تیریمد یبرا یتیظرف یبه طور کل صیباشد. بازتخص
 یکمرانح تیمتنوع باشد. وضع تواندیاست؛ اما سازوکار آن م یآبمواجهه با کم

عدالت  یچقدر بر مبنا صیبازتخص کندیم نییو حقوق آب مناطق مختلف تع
 یسنادا یمقاله با بررس نیزور و قدرت صورت گرفته است. در ا ایو  یداریو پا

 یمورد بررس رودندهیدر حوضه زا صیتجربه بازتخص ،یدانیم یهاو مصاحبه
شامل  صیبازتخص یسه سازوکار برا رودندهیقرار گرفت. در حوضه زا

از  صیبه مصارف موردنظر دولت، بازتخص یمیقد یهااز حقابه صیبازتخص
به  ینیزمریآب ز یمیبرداران قداز بهره صیبه باالدست و بازتخص دستنییاپ

و عدم مشارکت  تی. فقدان شفافشودیمشاهده م دیجد یهاصاحبان چاه
و  تیجلب رضا دیموجب گرد صیبازتخص یهایریگمیداران در تصمحقابه

اموش خ صیمقاله از عنوان بازتخص نیکه در ا ردیصورت نگ یجبران خسارت
 رودندهیاحوضه ز ریدهه اخ کی یآن استفاده شده است. ط فیتوص یراب

خاموش بوده است.  صینسبت به تبعات بازتخص ییهاشاهد واکنش
از  یو ناتوان یریگمیو تعلل در تصم یدولت نشان از سردرگم یهاواکنش

 یقابل توجه در ارتقا آگاه یهاشرفتیبا وجود پ زیاجرا دارد و واکنش جامعه ن
ف مطالبه صر لیبه دل ندگان،ینما زمیو مکان یردش اطالعات، سازماندهو گ

 شتریب یدگیچیبر، موجب پآبتوسعه کم یهافرصت یریگیآب و عدم پ
 حوضه شده است. نیمسائل ا تیریمد
 

، ، حکمرانی آبخاموش، حقوق آب صیبازتخص رود،ندهیزا :كلمات كلیدی

 .تعارضات آبی
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Abstract 
Social and economic changes can multiplicate and rise water 
demands. As witnessed in many cases around the globe, 
limited renewable water resources have not effectively played 
a confining role for the developments, and with the rising 
demands, subtle transfer of rights or reallocations have taken 
place. Reallocation can be considered as a strategy to curb the 
issues of water scarcity and to exercise water demand 
management, in very different ways. Governance and water 
rights are determinative factors for the quality of reallocation 
with regard to the issues of equity and sustainability. By 
conducting a qualitative research through interviews, 
observations and document analysis, in this paper we have 
investigated the process of reallocation in Zayandehrud basin, 
Iran. The research revealed three mechanisms of reallocation: 
from previous right-holders to the government-defined 
purposes; from downstream to upstream; and from previous 
groundwater right-holders to new users. Lack of transparency 
and stakeholder participation in the reallocations without 
taking compensative measures is why here we have coined this 
experience a “silent reallocation”. As with the growing effects 
of silent reallocations, Zayandehrud basin has witnessed 
contentious interactions among right-holders and the 
government. Reactions and decisions by the government 
reveal confusion and inability to deal with the complicated 
circumstances of the reallocations occurred. Meanwhile, 
though the reactions by the right-holder groups of farmers 
imply for raised local awareness and tremendous 
improvements in their social capacity to organize their power 
and influence, the sole request for furthering their access to 
water has complicated the controversies without 
distinguishable outcomes. 
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 مقدمه  -5

و  مطالبه یمحور اصل "؟حقابه من کو"و  "؟من کو رودندهیزا"
 هلأمس درباره رودندهیبرداران حوضه زااعتراضات جامعه ساکن و بهره

ت نسب یعموم یبا آگاه در یک دهه اخیر، .است رودندهیخشک شدن زا
 و عنابم به مربوط العاتاط شتریو گردش ب رودندهیزا یدرولوژیبه ه

 میاقل رییهمچون کاهش بارش و تغ دولت یقبل یهاجواب آب، مصارف
خشک  ودرندهیپرسش که چرا زا نیجامعه را در پاسخ به ا نتوانست گرید

. ندک یراض شود،یمصارفشان اختصاص داده نم یشده و منابع آب برا
 یخشک به منجر ی کهدیجد مصارف درباره بحث طرح ،موضوع نیا

و موجب تعارضات  کرد مطرح جامعه سطح در را ده استش رودندهیزا
 لیاز قب ی. تعارضات(Yusefi et al., 2016) دحوضه ش نیدر ا یدیجد

و چاه،  قنات عت،یانسان و طب ،یشهر و کشاورز دست،نییباالدست و پا
 تینها در و یفرع یهاسرشاخهرودخانه و  یشاخه اصل

 قیصادم از ندهیآ نسل بربرا در ینیرزمیز آب یفعل کنندگانبرداشت
 .(Molle et al., 2009) است رودندهیزا حوضه در شده جادیا تعارضات

 
منابع و مصارف در حوضه  انیشکاف م به تبع آن و یبارگذارشیب

 Salemi)است  خانهرود نــیا یخشک عامل نیرـتیاصل رودندهیزا

and Heydari, 2006; Safavi and Rast-ghalam, 2017) .لمسائ 
 یپاسخگو موجود آب منابع که رودندهیزا همچون ییهاحوضه در آب

بال دارد. به دن یادیز اریبس یهایدگیچیپ ست،ین آمده وجود به یتقاضا

 "1شده بسته زیرــآب یهاحوضه"عنوان تحت ییهاحوضه نیچن
 یطیبسته شدن حوضه را به شرا ،Seckler (1996). اندشده یگذارنام

 یبرا یامصارف، آب قابل استفاده شیبا افزا که کندیاطالق م
با  Molle et al. (2007)نماند.  یحوضه باق یو انتها دستنییپا

ته در حال بس یحوضه زمان کیکه  کنندیاظهار م فیتعر نیا لیتکم
از مواقع  یآن در برخ یبه وجود آمده برا یشدن است که تعهدات آب

تداوم  در کل سال تیوضع نیکه ا ینباشد و در صورت نیمأسال قابل ت
بسته  ایها در دناز حوضه یاریداشته باشد حوضه بسته شده است. بس

 یها. مثال(Molle et al., 2007)در حال بسته شدن هستند  ایو  شده
همچون رودخانه  یموارد ایبسته شده در دن یهاشناخته شده از حوضه

و  رودندهیزا زین رانیمرده است و در ا یایآرال و در اچهیکلرودا، در
 نیدر چن یاصل السؤها هستند. حوضه گونهنیدو مثال از ا هیاروم

مصارف  انیآب م میتقس یبرا یاوهیاست که چه ش نیا یمناطق
 ؟(Wester, 2008) خواهد بود نیبهتر ست،یزطیاز جمله مح معارض

 

 اختشن به را ما "؟کو منحقابه " الؤس حول پاسخ افتنی یبرا تالش
 یگرید متعدد االتؤس به پاسخ و آب مساله به مربوط متنوع ییهاجنبه

 یگذاراستیس خ،یتار ،یشناسجامعه ،یدرولوژیه حقوق، علوم یایدن در
 حوضه دنش بسته علل و یابیشهیر ف،یتوص یبرا. کندیم ملزم غیره و
 ینفریو غ یمنظر علوم مختلف فن از یمختلف یهاپژوهش رودندهیزا

ا در هنقص فیها به دنبال توصپژوهش نیاز ا ی. برخاست شده انجام
 ,.Molle et al) اندبوده رودندهیحوضه و رودخانه زا یکنون طیشرا

2008; Enteshari and Safavi, 2019; Yusefi et al., 2017)  و
 رسیبررا  رودندهیزا یعلل خشک یخیتار رویکردبا  زین گرید یبرخ

که در ادامه به  (Madani, 2009; Molle et al., 2009) اندکرده
 .شودبرخی از این موارد اشاره می

 
نهاد  یهایو ناکارآمد یضعف حکمران ،یکنون طیشرا فیمنظور توص به

چالش در  نیتریآب اصل تیریمد یمتول یساختار ادار ژهیآب به و
 ,Enteshari and Safavi)عنوان شده است  رودندهیمسائل آب زا

2019; Yusefi et al., 2017; Yadegari et al., 2018)ی. به طور 
 تیبوده و موفق رودندهیزا یله خشکأعامل به وجود آورنده مس نیکه ا

 آب است. یمستلزم اصالحات در حکمران زیآن ن یایاح یراهکارها برا
 وضهح شدن بسته با ارتباط در گرفته صورت مطالعه از یگرید جنبه

و  نیوانق یبررس بر تمرکز با ،لهأمس یحقوق ابعاد با مرتبط رود،ندهیزا
است  رودندهیبرداران مختلف از آب زاحقوق بهره ییاـشناس

(Norouzi, 2018) .بستهو تبعات  اثراتبر  یمتعدد یهاپژوهش در 
 و یطیمحستیز ،یاجتماع مختلف یهاجنبه بر رودندهیزا حوضه شدن

 ،Molle et al. (2008)مثال  یبرا. است شده پرداخته یاقتصاد
 یهاآبشار و نحوه واکنش یاریدر شبکه آب یخشکسال تیریمد

 بر آن ریثأو ت 1071ساله اواخر دهه  0 یبرداران را در خشکسالبهره
 گر،ید ییاـهپژوهش در. اندکرده یررســب را یکشاورز دیولــت

 یشتیمع تیضعو ،(Ghasem zadeh et al., 2014) یاجتماع تیوضع
 ;Rezaei et al., 2016) ر کشاورزان شرق اصفهانوضه با تمرکز بــح

Amini Faskhudi and Mirzaei, 2014)، محصوالت  دیتول زانیم
 انیم یهاتعارضات و تنش (Gohari et al., 2013) یکشاورز

 Golkarami and Kaviani rad, 2015; Yusefi) مختلف یهاوهگر

et al., 2016) یطیمحستیو آثار ز (Salehian and Rahmani 

fazli, 2017)  شده است یبررس زیآبر حوضه شدن بستهمربوط به. 

 
 یآب امر یدر شناخت مسائل اجتماع یبه طور کل یخیتار مطالعات

 یخیتار یبه طور خاص بررس اما (.Mollinga, 2008) است یضرور
دو چندان دارد. در اغلب  یتیبسته شده اهم یهادر درک مسائل حوضه

 فتدایاتفاق م یجیبه صورت تدر زیآبر یهادر حوضه هایموارد بارگذار
 شتریب به آب یابیدست یمختلف در تالش برا گروداران ندیفرا نیو در ا

خود در رقابت و اعمال قدرت هستند. درک  یحفاظت از حقوق قبل ایو 
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ا مواجهه ب یو ارائه راهکار برا زیجوانب مختلف بسته شدن حوضه آبر
است.  زیها در حوضه آبرها و واکنشکنش نیا شناخت سابقه ازمندیآن ن

 روددهنیزا حوضه شدنبسته  ندیفرا رود،ندهیزا یخیتار یهادر پژوهش
 دهش ذکر رگذاریثأت مهم عوامل از یبرخ و شدهمطالعه  زمان بستر در

و کاهش  یخشکسال ،یو مل یاستان نیگذشته مسئول یهاسال تا. است
 (Alidusti, 2014) دانستندیم رودندهیزا یخشک یبارش را عامل اصل

 تیریمد ءموضوع، سو نیساکن در حوضه عالوه بر ا یاهالاغلب  یول
 روددهنیو پمپاژ آب در باالدست زا زدیدر انتقال آب به  دولت مخصوصاً
 یهایبررس. (Alidusti, 2014) دانندیمرودخانه  یرا عامل خشک

Salemi and Heydari (2006) نیا دهندهرود نشانندهیدر حوضه زا 
بوده و  یآب در حوضه ناگهان یهامصرف و صیتخص ندیفرا که است

مصرف  یراــانتقال آب، تقاضا ب یهاحطر از آب نیه محض تأمــب
 نـیرو ا نــیو از اافزایش یافته ه همان اندازه ــب عاًیسر زیآب ن

است.  هروبه رو بود یهمواره با تنش آب ریسال اخ 21وضه در ــح
Molle et al. (2009) در بآ مصارف توسعه ترقیدق نییتب منظور به 

ند )همان اسیمق بزرگ یدولت مداخالت دسته دو نیب رودندهیزا حوضه
 اب یمحل ب( و توسعه منابع آیو زهکش یاریآب یهاساخت شبکه

 یهابه منظور برداشت از آب )که عمدتاً مردم یگذارهــیسرما
 ،Hoseini Abari (2003). شوندیئل مقا کیاست( تفک ینیرزمیز

Madani (2009) و Gohari et al. (2013) اند در نشان داده زین
 و شده وابسته آب شتریب مصرف به جامعهچگونه  رودندهیحوضه زا

 به دنیرس تا آب منابع بر یبارگذار گذشته، تجارب از یریادگی بدون
 .کندیم دایگذر از آن ادامه پ یحت و تنش نقطه

 
 بسته اثرات و عوامل به یاجنبه از کدام هردر  ،فوق یهاپژوهش در

 یبراحاضر  پژوهشپرداخته شده است. در  رودندهیشدن حوضه زا
 که صیبازتخص مفهوم از رود،ندهیزا حوضه شدن بستهمسائل  نییتب
 استفاده است کیدرولوژیه و یاسیس ،یحقوق ،یاجتماع یادهیپد
جایی حقوق آب از تخصیص به معنی جابهبه طور کلی باز. شودیم

برداران قدیمی به مصارف جدید است و حوضه داران و بهرهحقابه
نمایی از مسائل بازتخصیص در یک حوضه آبریز رود آیینه تمامزاینده
ه نسبت ب صیاما بازتخص ست،ین یدیجد مفهوم صیاگرچه تخص است.

 صیتخصباز نهیدر زم الزم یاستیو س یقانون یبوده و لذا بسترها دیجد
 مطالعات وجود نیا با. (Cullet et al., 2015)است  ترفیبه نسبت ضع

حقوق  ییجامختلف جابه یهاشکل یبررس یبرا صیبازتخص به مربوط
 ایانزانت ک،یمکز ا،یاسترال کا،یهمچون آمر ایمختلف دن یآب در کشورها

ده انجام ش نرایمنظور در ا نیکه بد یمطالعات یول ؛است جیرا غیرهو 
 باشد، محدود است. 

 راتییغت ی)بررس یدرولوژیه انیم ارتباط کنندهنییتب صیبازتخص
 است آن برابر در جامعه یهاواکنش و هاکنش با( حوضه در آب مصرف

کمتر به آن پرداخته شده است. در  رودزاینده یقبل مطالعات در که
ذشته گ انیالساز اتفاقات صورت گرفته  یدیجد ریپژوهش حاضر تصو

 یالگوها وشده  ارائه صیبا استفاده از مفهوم بازتخص رودندهیدر زا
 منظور هب نیهمچن. است شده ییشناسا رودندهیزا صیبازتخص مختلف

در  یو اصالحات یبازنگر حوضه، نیا در صیبازتخص یخیتار یبررس
 نیا درصورت گرفته است.  رودندهیزامرسوم از تحوالت  یبنددوره
 رودندهیزا طیکننده شرا فیکه توص صیاز بازتخص یاژهیشکل و مقاله
 .شودیم یمعرف ،خاموش صیتحت عنوان بازتخص است،

 

 ینظر چارچوب -0

 یهاضهحو در آب دیجد یازهاین نیمأت یبرا یعیطب پاسخ صیبازتخص
 انیمتقاض به یقبل دارانحقابه از آب مناطق نیا در و است شده بسته

 نیب آب ییجابجا مفهوم به صیبازتخص. شودیم صیبازتخص دیجد
 زانیم هب نسبت یرسم ریغ ای یاست که به طور رسم یکنندگانمصرف
شود که یانجام م یشوند و در زمانیم شناخته محق آب از یمشخص

 آرکاریغ یاز لحاظ اقتصاد رممکن،یغ یکیزیاز لحاظ ف یفعل صیتخص
 ,Marston and Cai)قبول باشد  رقابلیغ یاز منظر اجتماع ایو 

از اندازه آب در بخش  شیاست که با مصرف ب یعی. طب(2016
 نیو صنعت به آب، تأم یجامعه شهر ازین یجیو رشد تدر یکشاورز

گران خواهد شد و پاسخ معمول به کمبود آب،  دیمنابع آب جد
 Molle and)خواهد بود  یآب از بخش کشاورز صیبازتخص

Berkoff, 2009)کننده آب مصرف نیبزرگتر یرزبخش کشاو رای، ز
را  یارزش افزوده اقتصاد نیمصرف آب، کمتر یاست و معموالً در ازا

 یقطع یامر صی. اگر چه بازتخص(Wang et al., 2015) کندیخلق م
 تیبسته شده است، اما مطلوب یهادر مواجهه با حوضه ریناپذو اجتناب

 نجامش است.وابسته به نحوه ا بودن آن کامالً ندیناخوشا ایو 
 
 ودریم شمار به روین وزارت فیوظا از که صیتخص اصطالح رانیا در

 و صیتخص قیمصاد یتمام بعضاً و است افتاده جا و متداول کامالً
 اژهو. اما در واقع شودیم برده نام صیتخص عنوان تحت صیبازتخص

آن  یراب یمصرف شتریکه پ است اطالق قابل یموارد یبرا صیتخص
 که یصورت در. (Cullet et al., 2015)شده است ن فیآب تعر
 ینیعمصرف م یبرا گذشته ازاست که  ییهامربوط به آب صیبازتخص

 .شدندیم یبرداربهره
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 مجموعه از یجد بخش کیتوان به عنوان یم را آب صیبازتخص
اعث تواند بیم که گرفت نظر در آب یتقاضا و عرضه یتیریمد اقدامات

منابع  تمسیس یریپذنانیاطم و یریپذانطباق ه،نیهز یبهبود اثربخش
ها و مردم با کمبود آب را با مواجهه دولت Molle (2003)آب گردد. 

ها با عرضه است و دولت شیاول افزا وهی. شکندیم فیتوص وهیش سه
متعارف و جامعه با حفر ریغ یهاساخت سد، انتقال آب و استحصال آب

در  .پردازندیم ازهایدسترس به رفع ن منابع در ریچاه و برداشت از سا
 وهیش د،یبه منابع جد یدر دسترس هاتیمحدود شیروش دوم با افزا

همچون بهبود  ییهاو روش ردیگیمحافظت در دستور کار قرار م
 یخانبازچر ع،یها، کنترل هدررفت در انتقال و توزسدها و کانال تیریمد

 کشت و یالگو رییتغ ،یاریو آب یکشاورز یهایفناور رییآب، تغ
 یندبهیسهم و آب یگذارمتیمانند ق ییجوصرفه یبرا ییهااستیس

 ب،آ کمبود با مواجهه یهایاستراتژ از سوم وهیش. اما ردیگیصورت م
. تاس گرید کنندهمصرف به کنندهمصرف کی از آب صیبازتخص
 نجاما یهافرصت که کندیم دایپ تیاولو یزمان صیبازتخص معموالً

 .شودیم محدود اریبس آب کمبود با مواجهه یقبل وهیش دو
 
 دیمفمختلف آن  یهاشکل انیم زیتما ص،یشناخت بازتخص یبرا

 صیانواع بازتخص توانیمختلف م یهاهدف از جنبه نیا یاست. برا
کشاورزان  نیب )مثالً یدرون بخش تواندیم صیکرد. بازتخص کیرا تفک

از منابع  یآب شهر نیمأت )مثالً یبخش نیب ای( و یاریشبکه آب کیدر 
. از منظر (Molle and Berkoff, 2009) باشد( کشاورزان اریدر اخت آب
 یراب )مثالً یموقت صیدسته بازتخص سهبه  هاصیبازتخص یزمان

 شوندیم میتقس یدائم ایو  یجیتدر ،سخت( یخشکسال کیمواجهه با 
(Komakech et al., 2012) .ممکن زین صیبازتخص محدوده جنبه از 

 دوردست در یمناطق ای و منطقه همان درون صیبازتخص مقصد است
. (Marston and Cai, 2016) باشد( یاحوضه نیب یهاانتقال )مثالً

 صورت یهایبنددسته در صیبازتخص انواع نیا از کدام هر عموما
 .دارد همراه به را تعارضات از یمتفاوت سطح گرفته،

 
 ص،یانواع بازتخص یبنداز دسته یتریاربردتر و کروش مناسب اما

-Meinzen)است  رداوطلبانهیداوطلبانه و غ صیآن به بازتخص کیتفک

Dick and Ringler, 2008) .یراب یندیداوطلبانه فرا صیبازتخص در 
ب در آ ییجاو جابه شودیم گرفتهیآب پ یصاحبان قبل تیجلب رضا
از  نهرداوطلبایغ صیخصکه در بازت یاست. در صورت توافقگرو جلب 

استفاده  یکارو پنهان تیعدم شفاف ایزور و اجبار و  یهازمیمکان
ر و تبادل آب د یبا روش بازار داوطلبانه معموالً صی. بازتخصشودیم

. ردیگیمحور صورت مو توافق یاجتماع یسازوکارها ایآب و  یبازارها
است  یافقاتحاصل مذاکرات و تو یاجتماع یبا سازوکارها صیبازتخص

با ارائه ارزش  و معموالً شودیدنبال م گرودار یهاگروه نیکه ب
 همراه صیجلب توافق در بازتخص یبرا یآب به صاحبان قبل نیگزیجا

در  یو ادار یرسم وهیش معموالً رداوطلبانهیغ صیاست. اما در بازتخص
ران برداو بهره ردیگیحقوق آب صورت م ییجاجابه یهایریگمیتصم

انجام  زین ینداشته و جبران خسارت یریگمیتصم نیدر ا یآب نقش یلقب
ا انجام هفرض دولتشیپ نیا با یادار وهیش به صیبازتخص. شودینم
ا منابع آب ــا در رابطه بــت دارند تام اریاختکه آنها  ردیگیم

ممکن است  نیهمچن. (Komakech et al., 2012)کنند  یریگمیتصم
و  نندک دایپ یدسترس گرانید یه منابع آبــدرت، بـرقــپ یهاروهـگ
آب  یآن، دزد جـیرا یاـهمثال. ندیا اعمال زور، آب را تصاحب نماــب

 نیرــیحقوق سا فیو تضع رمجازیاه غــو حفر چ یاریال آبـانـاز ک
(Meinzen-Dick and Ringler, 2008) از  یریجلوگ نیو همچن

 کشورها است. انیآب م یعیطب انیجر
 
 یهاالمث ص،یبازتخص موضوع رامونیپ متعدد نسبتاً مطالعات وجود با

 تیموفق قتیحق در. هستند ابیکم نسبتاً موفق صیبازتخص
 و یطیمحستیز ،یاقتصاد ،ینهاد ،یاجتماع لیدال به صیبازتخص

ه طور که ب ییهاگروه یبرا ی. اثرات جانباست دشوار اریبس یکیزیف
 اند، کمبود اطالعات و مشارکتشتهحضور ندا صیدر بازتخص میمستق

و نظام  یو ساختار نهاد زیاد یمبادالت نهیهز ،گرودارانمحدود 
 نیاست. اما مهمتر صینامناسب از علل مشکالت بازتخص یبرداربهره
 فیه، تعرگذاشت یاثر منف صیکه به صورت گسترده بر بازتخص یعامل
تند، هس ابیکه منابع آب کم یزمان قتیحقوق آب است. در حق فیضع

 نیکرد و ا عیو توز میتقس بیو منافع رق قیعال نیمنابع را ب نیا دیبا
 اشدب مشخص آن در که یحقوق است؛حقوق آب  فیتعر ازمندیمسأله ن

 کی به یمکان چه در و یمدت چه یبرا ،یزمان چه در آب، زانیم چه که
 یریگمیتصم نیمختلف در ا گرودارانو نقش  دارد تعلق سازمان ای فرد

آب مصارف  نیمأت یبرا کشورهااز  یاریبس یچگونه است؟ الگو
وده ب ستمیقرن ب لیدر اوا کایغرب آمر صیتجربه بازتخص ،یشهر

مریکا و رشد جمعیت این های غربی آدر این زمان با توسعه ایالت است.
مین آب شهری در دستور کار قرار گرفت. به دلیل منطقه، مسأله تأ

ع مین منابب در این ایاالت، خرید آب برای تأحقوق آب قوی صاحبان آ
زده شتاب میاما تعم مورد نیاز مبنای بازتخصیص بوده است.

 عیفضبا حقوق آب  ییکشورها طیبه شرا کایدر غرب آمر صیبازتخص
 ؛(Molle and Berkoff, 2009)بوده است  زابیآس ،متمرکز تیریو مد

 تیمشخص و تثب کایبرداران نسبت به آب در غرب آمرحق بهره رایز
مصارف مورد نظر خود، ناچار به مذاکره  نیمأت یشده است و دولت برا

 آبشان است.  دیبا آنها و خر
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 یاند، )مانند الگونشده فیتعر واضح طور به حقوق که یموارد در
کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته  در معموالً که( یعرف

که بدون مشورت با کشاورزان و از است  جیرا کامالًشود، یم مشاهده
آب از آنها گرفته و انتقال داده شود  ،یو فن یادار یهاروش قیطر

(Birkenholtz, 2016)یحقوق آب انفراد فیکه تعر یطی. در شرا 
حقوق  نییاست، راهکار تع نهیبر و پر هززمان اریبرداران بسبهره یبرا

. (Molle and Berkoff, 2009) شودیممطرح  یو محل یگروه
 هــب آب صیبازتخص یبرا بازار استقرار هــک یطیشرا در نیهمچن

 اــب هــک مذاکره یندهایفرا است، راــاج قابل ریغ ینهاد لیدال
 د،وــشیپرداخت خسارت انجام م یراــب یدولت ینهادها یگریانجیم
 دریوع دولت، انجام گــحقوق آب و ن طینظر از شراد صرفـوانــتیم
(Molle and Berkoff, 2009) . 

 

 خاموش صیبازتخص -0-5

 هب که دارند لیتما هادولت ستین شفاف آب حقوق که یطیشرا در
 هب ینهاد یتوانمند ارتقا یهایسخت و یمال یهانهیهز رشیپذ یجا

 نیمأت جهت در صیبازتخص یبرا ابهام از داوطلبانه، صیبازتخص منظور
ست ممکن ا استفادهءسو نی. انندک استفادهءسو خود موردنظر یازهاین

از  ایشود و  انینما یآب دولت نیمأت یهادر طرح میبه صورت مستق
 ها صورتافراد و شرکت دیجد یهابرداشت دردولت  یپوشچشم قیطر
و اعتراض  یکه قدرت سازمانده یمیبرداران قد. در مقابل، بهرهردیگ

 تیمطالبه و حما یریگیپ یبرا زین یمستقل یدارند و نهادها یمحدود
آب  منابع یداریخالف حفاظت و پا بر یوجود ندارد، به اقدامات شانیاز ا
 یپوشچشم یتالش چیه ازبه آب  یدسترس یو برا آورندیم یرو
 ایو  دیبا حفر چاه جد زیمثال ممکن است آنها ن ی. براکنندینم

از  یونقان ریبرداشت غ ایپرداخت رشوه  ایو  یمیقد یهاچاه یشکنکف
 صیخصبازت یالگو نیها، به دنبال حقشان از آب باشند. استمرار اکانال

در حقوق  تیعدم شفاف شیاز آب و افزا یبرداربه هرج و مرج در بهره
و  یتفاوتیمدت با بو اگر چه ممکن است در کوتاه شودیآب منجر م

اغلب  یهمراه باشد، در بلندمدت برا گروداران ریاستقبال دولت و سا ای
 خواهد بود. نهیآنها پرهز

 
 ایهان پن صیتحت عنوان بازتخص توانیم را صیبازتخص وهیش نیا

 خاموش، صی. در بازتخصکرد یگذارنامخاموش  صیبازتخص
 و دارانحقابه کامل یآگاه بدون و یجیتدر صورت به آب ییجاجابه

آلود ممکن است خود مه یفضا نیا در و دهدیم یرو مبهم ییفضا در
 هم بهاما نیا. شوند میها سهصیبازتخص نیا دیتشد در زیداران نحقابه

 آب داریو حساب النیب به نسبت رانیگمیتصم ناقص شناخت از یناش
ب . انتقال آاست یریگمیتصم ندیفرا از گروداران حذف از یناش هم و

 یانتقال آب برا ،أحوضه مبد یازهایبدون توجه به ن یاحوضه نیب
در باالدست  دیجد یهابرداشتو  عیصنا و یشهرآب  نیمأت

 یحت و ممنوعه یهادشت در چاه حفر مجوز شده، بسته یهاحوضه
 یقیمصاد ستیزطیحفاظت از مح یبرا کشاورزان آب یدستور کاهش

 افراد یبردارخاموش هستند که به دنبال آن حقوق بهره صیاز بازتخص
 یبرا یمشخص مزیموارد مکان نیدر ا عتاًی. طبشودیجابجا م یادیز

 ارزش جادیبرداران، جبران خسارت و او جلب توافق بهره یسازآگاه
 شتریب قدرت که شودیم فراهم یطیشود. در عوض شراینم دنبال دیجد

 یزنچانه توان دولت، با ارتباط ،ییایجغراف تیموقع ،یاز منابع مال ی)ناش
 ود بهموضوع خ نیو ا باشد آب به یدسترس در یاصل عامل( غیره و

 .انجامدیم هاینابرابر دیتشد
 
اشتباه  یهایریگمیزمان تصم در خاموش معموالً صیبازتخص در

 لیدل به تواندیموضوع م نی. ادیآیبه وجود نم ییمخالفت پر صدا
 داریناپا منابع به بردارانبهره یاتکا آب، ییجاجابه بودن یجیتدر
 در تیشفاف عدم و یریگمیتصم در گروداران مشارکت عدم ن،یگزیجا

 عدم. اما باشد رانیمد ماتیتصم و آب حقوق آب، مصارف و منابع
ر خاموش د صیامکان استمرار بازتخص یبه معن زمان نیا در اعتراض

ابع آب به من یکه دسترس یدر اغلب موارد در زمان رایز ؛ستیبلندمدت ن
 افت،ی کاهش بردارانبهره تحمل تیظرف و حدودم یبه طور جد

 ،یماعاجت و یطیمحستیز یهاچالش. کندیم دایپ گسترش اضاتاعتر
رهم ها معادل با بتنش نیو ا کندیم دیرا تشد زیآبر یهاتنش در حوضه

 یبرا یشتریبرداران امروز، امکانات ببهره. است ثبات و یداریخوردن پا
 اریبس یاسیس یبه اطالعات دارند و لذا مطالبه آنها از مجار یدسترس
 صورت در که است دیتهد کی و فرصت کی هم نیر است و اتفراهم

 یفتارهار تیتقو و تعارضات دیتواند با تشدیم حیصح یریگجهت عدم
 .گردد همراه یرمنطقیغ
 

 صیبازتخصتوان گفت خواه ناخواه یم مذکور، لیدال به توجه با
 هاتنش عبور از پس تاًینها و بود نخواهد دارادامه بلندمدت در خاموش

 زین زمان نیا در اما. رندیگیخصوص، تحوالت شکل مهب یاز آستانها
 صیبازتخص یضمن رشیپذ و یآگاه که است نیا یاصل چالش

 طیراش به بازگشت یبرا فرصت شدن فراهم یمعن به ،گذشته خاموش
در  خاموش صیبازتخص طیشرا استمرار رایز. ستین داریپا و عادالنه
 ریپذامکان آنها حذف که کرده تیقوت و جادیا را یینهادها گذشته،

 .ستین
 

 قیتحق روش -0-0

 ط مرتب کامالً صیبازتخص مفهومارائه شده،  یاساس چارچوب نظر بر
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 زتمرکاست.  رودندهیبرداران حوضه زابهره "؟حقابه من کو"ال ؤبا س
 جامعه یهاواکنش و هاکنش لیتحل یبرا یمناسب نظم ص،یبازتخص بر
 یبرا. دهدیارائه م رودندهیشدن حوضه زابسته لهأمس با مواجهه در

و  «صیبازتخص»از مفهوم  یریگبا بهره موضوع نیا یبررس
اتفاقات صورت گرفته در حوضه  فی، توص«خاموش صیبازتخص»
 یهاتیو روا هاشرانیمتشکل از پ یلیبا چارچوب تحل رودندهیزا

در  .شودانجام میو اثرات آن  صیبازتخص یسازوکارها ص،یبازتخص
 پرداخته شده است: ریاالت زؤلفه به سؤم سه نیهر کدام از ا

 آب حقوق ییجابجا موجب یلیدال چه: هاتیروا و هاشرانیپ -1
 و اند؟شده هیتوج ییهاتیروا چه با صیبازتخص انجام اند؟شده
 است؟ داشته بر در ییهامخالفت ای و هاموافقت چه

 ییندهایفرا چه قالب در آب صیبازتخص: سازوکارهاالگوها و  -5
 است؟ شده یاتیعمل

 نیب چگونه مخاطرات و منافع آب، حقوق ییجابجا با: اثرات -0
 است؟ شده میتقس مختلف یهاگروه

 رودندهیاز مسائل زا یدیجد یبندال، دورهؤدسته س سه نیاساس ابر
. شودیم فیتوص رودندهیزا صیارائه خواهد شد و انواع بازتخص

 یدانیم یبررس ،یخیتار اسناد یبررس با پژوهش نیا ازیمورد ن اطالعات
 دست،نییاز باالدست تا پا زیحوضه آبر یروستا 51و مشاهده در 

 و (یگلوله برف یوهیروستاها )به ش نیا درمصاحبه با کشاورزان 
 دو رانیو مد زیحوضه آبر یدولت رانیبا مد قیعم یمصاحبه نیهمچن

های گروه 1جدول  در ست.حوضه به دست آمده ا یشرکت بزرگ صنعت
 ال مورد تمرکز در مصاحبه ذکر شده است.مصاحبه شده و سؤ

 

 جينتا -5

های اصلی گرودار در استخراج شده از مصاحبه با گروههای اصلی تم
دهنده نحوه ها نشانتم نشان داده شده است. این 5رود در جدول زاینده

ران و رویکرد رود از نظر هر یک از گروداله زایندهتوصیف مسأ
 شان به بازتخصیص آب در این حوضه است.کنونی

 
در  رودهندیتحوالت زا خچهیتار رود،برای تبیین بازتخصیص در زاینده

 رودندهیاز زا یسنت یبردار. دوره اول بهرهشودیم انیقالب سه دوره ب
 ترهرفتشیو پ ترمنسجم یمناطق کشور نظام ریاست که نسبت به سا

توان استحصال آب و فراهم شدن  شیبا افزا یدر دوره بعدداشته است. 
شد  دجایدر حوضه ا یطیشرا د،یجد یهایبه آب با تکنولوژ یدسترس

ده ش یگذارآب نام یمنابع و رشد تقاضا شیکه تحت عنوان چرخه افزا
آب، رشد مصارف با  دیبه منابع جد یکه با دسترس یبه طور ؛است

 های پیشینکه در پژوهش ه سومدر دور دنبال شد. یشتریسرعت ب
 آثار شیاز پ شیشدن ب انیبا نما کمتر مورد بررسی قرار گرفته است،

 نیا با مواجهه در ییهاواکنش به شروع جامعه و دولت ص،یبازتخص
 .ستا کرده دایپ شیافزا حوضه در تعارضات و هاتنش و اندکرده دهیپد

اخیر مورد توجه قرار  ها در این دورهنوع مطالبات، اقدامات و واکنش
خواهد گرفت.

 
Table 1- Interviewed groups and main questions 

 یمحور تاالؤو س شده مصاحبه یهاگروه -5جدول 

Main questions Place of 

interview 
Number of 

interviews 
Stakeholder Groups 

Changes in water use and their reactions Villages in 

ZRB 
40 Farmers in Isfahan province 

Changes in water use and their attitudes 

towards water rights 
Villages in 

ZRB 
10 Farmers in Chaharmahal & 

Bakhtiari  province 
History of reallocation and measures 

taken to solve the problem 
Isfahan-

Tehran 
5 Managers of water and agriculture 

sectors from Isfahan Province 
Approaches for filling the gap between 

water supply and the demand in ZRB 
Tehran 1 Managers of  Regional Water 

Company in Chaharmahal & 

Bakhtiari  province 
Decisions by Supreme Water Council and 

implementation 
Tehran 2 Experts in the Ministry of Energy 

Methods for water supply and 

participation in compensating the right-

holder farmers 

Isfahan-

Tehran 
2 Large industrial companies in 

Isfahan province 
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Table 2- Main themes abstracted from interviews 
 شوندهنظرات هر گروه مصاحبه های اصلی مطرح شده درتم -0جدول 

Main themes Stakeholder Groups 
Asking for their rights to be appreciated; Claiming to have legal and 

legitimate rights over water; Illegal capture of water in the upstream 

orchards and the downstream industries and agriculture; Poverty and 

miserable conditions of living; Dependence of the national economy on their 

agricultural products 

Farmers in Isfahan province 

Ownership over water as being the riparians to the streams; Provincial 

discrimination by the government and lack of attention to the Chaharmahal 

& Bakhtiari’s economic development in the past 

Farmers in Chaharmahal & 

Bakhtiari  province 

Lack of horizontal coherence in water authorities; Lack of motivation for 

and care to the restoration of ZRB at the national level   
Managers of water and 

agriculture sectors from Isfahan 

Province 
Unfaitfulness of the government to allocate water for the water pump 

projects; Essentiality of sticking to the allocations planned by the Ministry of 

Energy 

Managers of  Regional Water 

Company in Chaharmahal & 

Bakhtiari  province 
Chaos and complication of the problem after the measures taken by the 

farmers for asking their rights back; Lack of collaboration between different 

organizations for implementing the plans 

Experts in the Ministry of Energy 

Water transfer to supply the uprising demands of future developments; 

Investment for supplying water from unconventional sources; Problems 

arising by the resistence of farmers and their conflicts with the industries 

Large industrial companies in 

Isfahan province 

 

 رودندهيزا آب یسنت یبرداربهره -5-5

 یدایز بخش در یکشاورز توسعه تیمحدود عاملگذشته تاکنون،  از
 یاریآب یبرا آب کمبود آن، شرق و مرکز مخصوصاً رود،ندهیزا حوضه از

 و یعرف یهانظام جهت نیهم به. است بوده زیحاصلخ یهادشت
رداران ببهره نیآب ب میتقس یبرا یو منحصر به فرد قیدق یسنت

 با ملزومات و کامالً یفن ستمیمناطق مختلف توسعه داده شده و س
 .5است دهیگرد منطبق آب میتقس طیراش
 
 ه،یودر دوره صف دیطومار جد میتنظ و آب عیتوز نحوه یبازنگراز  شیپ

آب  از یترنمطمئو  شتریب یبرداربهره نیو رودشت براآن یهاجلگه
در آن منطقه  یبزرگ یشهرها و روستاها لیدل نیاند و به همداشته

 ,Hoseini Abari)است  یوجود داشته که آثار آنها همچنان باق

آب که  میتقس دیجد وهیاز ش یو تحوالت ناش ریی. اما پس از تغ(1998
 ت،اس بوده اطرافش یروستاها و اصفهان شهر تیجمع شیافزا از یناش
 جهینت در و قطع دستنییپا سمت به آب انیجر تابستان یهاماه در

 است دهش رودخانه دستنییپا بلوکات یجیتدر یرانیو و یخشک باعث
(Hoseini Abari, 1998)لیزارعان در اوا نیشده ب جادی. اختالفات ا 

 میتقس یمنجر به دستور تجدید نظر و اصالح سازوکار قبل ه،یدوره صفو
مناطق مختلف نسخه اصالح شده  دانیسفشیآب شد. بزرگان و ر

کردند که اکنون با نام طومار شیخ بهایی، مشهور گردیده  هیرا ته دیجد
حداقل  ودرندهیگسترده در حوضه زا صیسابقه بازتخص نیاست. بنابرا

. در این طومار، نحوه تقسیم و توزیع گرددیبرم هیصفو لیبه زمان اوا
 دار، به تفصیل بیانراضی حقابههای مختلف اآب رودخانه بین بخش

 . داران استگردیده و در حال حاضر نیز کماکان مورد قبول عموم حقابه
 

سهم تقسیم شد و اراضی  00رود به براساس طومار، آب رودخانه زاینده
بلوک به اسامی بلوک النجان و لنجان  ششآبخور رودخانه در 

 ین تفکیک گردید و هر)لنجانات(، ماربین، جی، براآن، کرارج و رودشت
. نمودیمسال دریافت  نیمع یهامنطقه سهم آب خود را در زمان

 هایسال در چه و خشکسالی هایزمان در چه طومار طبق نیبنابرا
راوانی و ف از نسبت یک به باًیتقر رودندهیزا بلوکات از کی هر مرطوب،
 .پذیرفتندتأثیر می آب یا کمبود

 
 بود، رودندهیزا آب میتقس یمبنا ییبها خیش به منسوب طومار چه اگر

 انکسیشکل  یو پهلو هیقاجار ه،یاز آب در دوره صفو یبرداراما بهره
زمان با کاهش هم هیدر دوره قاجار نداشت و مخصوصاً یکنواختیو 

از آب صورت  یبرداردر بهره یشهر اصفهان، تحوالت یاسیس تیاهم
 یایغرافج کتابلف ؤم لداریوتح میمحمدابراهبننیگفته حس بهگرفت. 
 شکل بوده است:  نیبه ا تیوضع ،یهجر 10در اواخر قرن  اصفهان

( کماکان در ییبها خیدستور ممهور شاه طهماسب )طومار ش"
ول و معم سنوات اسماً نیا کنیدفترخانه اصفهان محفوظ است، ل

رسما متروک است. اوقات تناقض آب زمان قسمت حق و 
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 با ضبط و ی. شخص کافباریقدغن م حسابست و اوان نسق و
 دیآب کل رودخانه را مشخص نما نوبت هر در که خواهدیم بطر

ر آب( اوقات مزبو میکند ]...[ )دوره تقس میتقس میو به سهم قد
و  ایاغن زیرا زمان سوزش و شورش است و ن نیفقرا و ضعفا زارع

 یبه ده یاز ده ادیاجحاف ز شکش،یرا موعد رشوه و پ ایاقو
و  هایفروش. آبرسدینم یبه بلوک یو داد مظلوم از بلوک شودیم

و ستم  هایدرازدست ن،یمباشر وهیش هاستیپوشچشم
ط و ساق رابیواسطه وجود م نی... بد نیغاصب قهیطر هایکیشر

 اصلح است مقصود که یکل منافع آن با یول دهیگرد مصرفیب
 شعمل و علم که میقد قانون و دستور تیرعا به مگر شود،ینم

 ."است مشکل یقدر
 

به روستاها و  یرسانکه به منظور آب 0ییهایماد از یبعض نیهمچن
 نیدر منطقه ب یماد 25مثال  یشده است )برا هیمناطق مختلف تعب

حداث ا وجود نداشته و بعداً ییبها خیپل کله تا فالورجان( در طومار ش
اوز حکام قاجار بر تج لیامر دل نی. ا(Shafaghi, 2002)شده است 

مران و ع شیبوده؛ اما با افزا یقبل یهاالسلطان به حقابهظل مخصوصاً
 میمتص دوباره یپهلو دوره یابتدا ازمالکان  رودندهیزا یدر حوال یآباد
گرفتند  ییبها خیطومار ش یآب بر مبنا میتقس ترقیدق یسازادهیپ به
(Lambton, 1938; Shafaghi, 2002) .شت برنج ک 1012سال  در

آن پنبه کشت شود و در  یدر لنجان و النجان ممنوع شد تا به جا
 کهعوض مردم توانستند باغ و درخت به مقدار فراوان احداث کنند 

 ,Lambton)آب را به دنبال داشت  عیدر نحوه توز رییکمبود آب و تغ

رفت و کمبود  نیبعد از ب یهاکشت برنج در سال تی. ممنوع(1938
 نیزارع به یکم یلیخ آب مقدار زمان نیا در. شدیدتر شدآب 
 یراب استفاده قابل لیدل نیهم به و دیرسیم اصفهان شرق یهابلوک

 نجانل بلوک نیزارع به را خود آب کشاورزان نیا جهینت در نبود؛ یاریآب
 ,Omrani) کردندیم دریافترا  مبلغی ،آب یازا در و فروختندیم

ود خ یهایو تفنگ بر سر ماد لین با بجوانا یآبمواقع کم در (.1963
 (.Omrani, 1963) کنند افتیرا در یتا بتوانند آب ماد ستادندیایم
 

 آب یتقاضارشد  و منابع شيافزا چرخه -5-0

تر شدن کمبود آب، ایده قدیمی الحاق آب کوهرنگ به با جدی
رود دوباره مطرح شد و قانون اجازه الحاق آب کوهرنگ در سال زاینده
ال در س به تصویب رسید و پس از یک وقفه طوالنی، نهایتاً 1011
برداری از تونل، این تونل افتتاح گردید. به دنبال بهره 1005

نامه الحاق آب کوهرنگ به تصویب رسید و مقرر شد بخشی از تصویب
های ساخت تونل در قالب اقساط از کشاورزان اخذ شود. همچنین هزینه

های بندی بازهمی توزیع آب بر اساس تقسیماز این زمان مبنای قدی
زمانی به بلوکات از بین رفت و مقرر شد دبی آب در پل کله )باالدست 

آنها  ها میانگیری شده و متناسب با حقابه بلوکدشت اصفهان( اندازه
 .0در تمام ایام سال تقسیم شود

 
های دورتر خود آب الحاق شده از کوهرنگ موجب شد کشاورزان زمین

دست د و مخصوصا در پایینـه رودخانه را به زیرکشت ببرنـنسبت ب
 وجهی پیدا کندــل تـشهر اصفهان، اوضاع کشاورزی بهبود قاب

(Omrani, 1963.) های کرارج و براآن کشت به طوری که در بلوک
 (.Omrani, 1963) سابقه بود، متداول گردیدصیفی که پیش از آن بی
 اند. ختهکاری پردااطمینان بیشتری به برنج در لنجان نیز کشاورزان با

 
د، رود رخ دابا وجود تغییراتی که در کشاورزی و آبیاری حوضه زاینده

همچنان توان کشاورزان در استحصال و مصرف آب محدود و سطح 
هنگام زیر کشت کم بود. زیرا کشاورزان تنها توان استفاده از جریان به

از  آبیاریی از آب در فصل غیر د و بخش زیادنرودخانه را داشت
گذاری بخشی . محدودیت آب موجب آیششدشان خارج میدسترس

شد و کشت دوم نیز بر میمحصوالت پرآب محدود از اراضی و کشت
دان سفیریش هایگفته ای ازعنوان نمونه وجود نداشت. برای مثال به

ین جریب زم 1111آباد براآن، روستاهای حوضه، در روستای رحیم
کردند. هر کسی در قسمت تقسیم می سههکتار( را به  111)معادل 

زمین خود یک سوم را گندم، یک سوم را صیفی و یک سوم را آیش 
گذاشت. در پیربکران در جنوب غرب اصفهان نیز پیش از می

جریب زمین، به دلیل محدودیت  711برداری از شبکه نکوآباد، از بهره
شد و بقیه را ماش و کاری میریب برنجج 111آب در تابستان حدود 
کاشتند. عالوه بر این در اراضی شرق اصفهان محصوالت دیگر می

 11دار و غیرقابل کشت بودند. برای مثال حدود ها زهبخشی از زمین
دار بودند و این پدیده در بسیاری از ها در زیار و اندالن زهدرصد زمین

 یج بود.دست اصفهان رااراضی اطراف و پایین
 

از آب را به طور کامل  یبردار، بهره1009در سال  رودندهیسد زا ساخت
سد با اهداف آبیاری دشت اصفهان، افزایش  نیا احداثمتحول کرد. 

 درآمد کشاورزان، تأمین افزایشسطح زیر کشت و محصول و در نتیجه 
های آهن، حفاظت شهر اصفهان به خصوص پلآب کارخانه ذوب

رود و تأمین قسمتی از های احتمالی زایندهر برابر طغیانتاریخی آن د
 دس از یبرداربهره شروع با زمانهمبرق مصرفی اصفهان بوده است. 

 شدن فراهم و یآب پر توهم گرید بار، 21 دهه یابتدا در رودندهیزا
 توسعه همزمان دوره نیا در. آمد وجود به آب مصارف توسعه امکان
 کارخانه ژهیو به عیصنا توسعه آبشار، و دنکوآبا مدرن یهاشبکه
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 نیا از مصارف رود،ندهیزا حوضه در یشهر تیجمع توسعه و آهنذوب
 .داد شیافزا را رودخانه

 
سمت  یشده است. کانال اصل یهکتار طراح 05111نکوآباد در  شبکه
هکتار  05111به  یبا هدف آبرسان یاراض نیشبکه عالوه بر ا نیچپ ا
 اتاخته شده است؛ اما احداث شبکه در دشت برخوار برخوار س یاراض

 یبلندمدت برا یگذارهدف زی. کانال راست نافتاد قیتعو به 71دهه 
ر د زی. شبکه آبشار نبرعهده داشترا  هیو جرقو اریدشت مه یاریآب

ها شبکه نیهر دو ا یاصل یهاشد. کانال یطراح یهکتار اراض 01111
ها به کانال نیو آب از ا قرار گرفت یبردارمورد بهره 1025از سال 

 یط جیتدر به زین یمانیس یفرع یها. کانالشدداده  لیتحو هایماد
 .ندبود ساخت حال در )تاکنون( بعد یهاسال

 
 پوشش تحت یاراض از یادیز بخش نکوآباد وآبشار  یهاشبکه در

از  ایقرار داشته و  یسنت یماد ابیکه در پا هستند ییهانیزم ها،کانال
مختلف به تناوب  یهاو در سال کردندیم یبرداربهره ینیرزمیآب ز

ب آ لیانتظار تحو شبکه،. اما با احداث شدیم یگذارشیآ ایکشت 
زمان  نیکرد. در ا رییکشاورزان تغ یرفتار یبه وجود آمد و الگو یدائم

کرد  دایپ جیروا زیبر نرفت و کشت محصوالت پرآب نیاز ب یگذارشیآ
 کمبود آب ،ینیرزمیاز چاه و پمپاژ آب ز یبردارمتداول شدن بهره و با

 . شدیم نیمأمحل ت نیمورد انتظار کشاورزان از ا
 
 یاآبشار و نکوآباد، شرکت آب منطقه یهااز شبکه یبردارآغاز بهره در

قدار م نیرا محاسبه و ا روستاهااز  کیهر  یحقابه سنت زانیاصفهان، م
از کشاورزان در  یداده است. برخ لیتحو آنهابه  دیجد یهاکانالرا از 
اشتند د یشتریکه درخواست آب ب یسنت یهامدرن و شبکه یهاشبکه

پس از انقالب از  ایکرده  یداریرا بدون آب خر شانیهانیزم ایو 
 ای و ساالنه قرارداد انعقاد با ،گرفته بودند نینفره زم هفت یهااتیه

 بآ یاآب منطقه از آب مازاد شتر،یب متیق یازا در قرارداد، بدون یحت
نمایی از موقعیت  1شکل . 2(Eslami, 2009) کردندیم افتیدر

های توسعه پیدا کرده را نشان رود در این حوضه و شبکهرودخانه زاینده
 دهد.می

 
Fig. 1- Zayanderud river basin (Mohajeri et al., 2016) 

  (Mohajeri et al., 2016) از اقتباس ،رودندهيزا زيآبر حوضه -5شکل 
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رشد  اب ،یاریآب یهاعالوه بر توسعه شبکه رود،ندهیاز ساخت سد زا پس
 شیافزا یشهرحوضه مخصوصا شهرها، مصرف آب  تیجمع دیشد

 گریازب به زین صنعت بخشآهن، از کارخانه ذوب یبردارو با بهره افتی
 یهجوم برا نیا جهیشد. در نت لیدر مصارف آب حوضه تبد یدیجد

که  یابه سرعت بسته شد؛ به گونه رودندهیمصارف منابع آب، حوضه زا
 یورا)مصوب ش رودندهیزا زیمنابع و مصارف حوضه آبر یبر اساس تابلو

حدود  رودندهی، مصارف آب زا1051( در سال زیحوضه آبر یهماهنگ
 نیا هب واکنششد. در  شتریمترمکعب از منابع آن زمان ب ونیلیم 181
ونل در ساخت ت بعد، یهاسال در مصارفتوسعه  ینیبشیو پ تیوضع

افتتاح و به طور  1055تونل در سال  نیشد و ا عیدوم کوهرنگ تسر
 رودندهیبه حوضه زا یمترمکعب منابع آب ونیلیم 550متوسط ساالنه 

وارد کرد. با استمرار شکاف منابع و مصارف حوضه، تونل چشمه لنگان 
مترمکعب آب  ونیلیم 192، 1095و خدنگستان در سال  1080در سال 

 ساالنه به منابع حوضه اضافه کردند. دیجد
 

شتاب توسعه برداشت آب در هر سه  سازنهیزم زین دیجد یهاآب انتقال
 یرابرداشت آب ب یجیشد. رشد تدر یو کشاورز یصنعت ،یبخش شهر

 شیافزا یاهدرون و خارج از حوضه به گون ییو روستا یمصارف شهر
مترمکعب مجموع برداشت از  ونیلیم 557به  1088که در سال  افتی

، برداشت 1005در سال ه ک یدر حال د،یرس ینیرزمیو ز یمنابع سطح
تنها محدود به  رودندهیمصارف شرب از زا یمتمرکز و قابل توجه برا

 مصارف، نیا بر عالوه. بودمترمکعب در شهر اصفهان  ونیلیم 01
 اصفهان هک یاگونه به افتی یعیوس گسترش زین اصفهان سبز یفضا

 ددار رانیبزرگ ا یشهرها نیب درسبز را  یسرانه فضا نیشتریب
(Purmohamadi et al., 2010)  یدهه گذشته سرانه فضا کیو در 

 نیترشیاست که پس از تهران ب افتهی شیدرصد افزا 21شهر  نیسبز ا
 دفوال کارخانه افتتاح با زین صنعت بخش در. 5شودیرشد محسوب م

 از گانکنندبرداشت به دیجد پرمصرف و قدرتمند گریباز کی مبارکه،
 عیاصن ریدر کنار سا فوالدبزرگ  کارخانه دو. شد اضافه رودندهیزا آب

 ممه یصنعت قطب به لیتبد را آن اطراف یشهرها و اصفهان ،بزرگ
 و کوچک عیناص از یمتنوع مجموعه اکنون که یاگونه به کرد رانیا

 حوضه نیدوم به لیتبد یگاوخون حوضه و کرده رشد آن در بزرگ
 .است شده کشور یصنعت

 
 ،5 کوهرنگ آب شدن اضافه از پسآب  مصارف توسعه نیتریاصل اما
 بود ودرندهیزا یآب منابع با یکشاورز یاراض کشت ریز سطح شیافزا

(Hajian, 2013) .به رودزاینده آب انتقال جهت کانال احداث 
 مهیار، برخوار، هایدشت جمله از رودزاینده از حقابه فاقد هایدشت

 در رودندهیاز زا یبرداربهرههای بزرگ طرح جمله از کرون و جرقویه

که دوره ساخته شد، شب نیکه در ا یگرید یاریآب شبکهاست.  زمان نیا
 شبکهز ا یبردار. پس از بهرهاست رودندهیزا ییانتها هیحاش در نیرودشت

 هکتار 05111 حدود به هکتار 17111 از یاریآب قابل یاراض ،رودشتین
ذکر شده است که  هااراضی توسعه این شبکه یقراردادها در. 7دیرس

 رویو وزارت ن شودیداده م لیآب تحو آنها به ،در صورت وجود آب
 مینداده است. البته تقس یاراض نیآب ساالنه به ا لیتحو یبرا یتعهد
 از نیرودشت یاشتراک یو اراض یمیدار قدحقابه یاراض نیآب ب
 لیو هر گاه آب به شبکه رودشت تحو شودیانجام م یکسانی یهاکانال

همچنین مشاهدات میدانی  .شوندیداده شود همه از آن برخوردار م
ب آ انیوابسته به جر ینرودشت یاراض ینیرزمیآب ز دهدنشان می

)به غیر از محدوده کوچکی در  است یرزو برگشت آب کشاو رودندهیزا
 یهاچاه لهیکه به وس ورزنه که در حاشیه رودخانه قرار گرفته است(

 زیها نآب چاه رود،ندهی. بعد از قطع آب زاشودیبرداشت م یسطح
 .شودیم خشک ای و شور بالفاصله

 
 ریمجاز و غ یهاحفر چاه رود،ندهیزا حوضه در مصارف رشد گرید عامل
آب رودخانه،  انیحوضه است. با کاهش جر نیا یدر اراض متعددمجاز 

جبران  ینیرزمیآب ز قیخود را از طر ازیکشاورزان منابع آب مورد ن
بر اساس اطالعات شرکت آب  دهیموضوع باعث گرد نیو ا کنندیم

 یدرصد از مقدار آب 01گذشته حدود  یهااصفهان، در سال یامنطقه
 ریدر طول مس شود،یاصفهان وارد م که از سد چم آسمان به دشت

نه آب رودخا انینفوذ کند و جر نیبه زم ن،یرودخانه تا شبکه رودشت
 تیچاه درون حوضه )با ظرف 00111به  روی. وزارت ن8قطع گردد

و  داده است یبرداربهره پروانهمترمکعب(  اردیلیمپنج  برداشت حدود
 آب که یحال در د؛هستن فعال حوضه نیا در زین مجاز ریچاه غ 17111

 5501 یکشاورز بخش یبرا حوضه نیا یزیربرنامه قابل ینیرزمیز
 .9است مترمکعب ونیلیم
 

 از دیجد یبرداربهره و یکشاورز یاراض توسعه از یگرید بخش
 از خارج و حوضه باالدست در و ریاخ یهاسال در رود،ندهیزا رودخانه

 به یدائم یدسترس .است افتاده اتفاق یزهکش و یاریآب یهاشبکه
 و آسمان چم سد تا رودندهیزا سد از رودندهیزا رودخانه در آب انیجر

 تا شیآزاد به آب کماب ی)دسترس اصفهان شرب آب هیتصف ساتیسأت
 فوالد کارخانه بند تا آب معموالً و دارد وجود زین نکوآباد سد محل

و  یبه منابع آب سطح یدسترس نی( و همچناست انیدر جر مبارکه
 و رودندهیرودخانه زا هیدر حاش رودندهیدر باالدست سد زا ینیرزمیز

در چند دهه گذشته شده  یپالسجان، منجر به توسعه مستمر کشاورز
شق  د،یجد یهابا حفر چاه رود،ندهیاست. در مناطق باالدست سد زا
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 انیاز جر یاز رودخانه، بخش میها و پمپاژ مستقنهر، برداشت آب چشمه
 . گرددیمصرف م شد،یوارد م رودندهیر گذشته به سد زاآب که د

 
پالسجان در باالدست سد  رشاخهیمصارف در ز توسعهمثال  یبرا
سال گذشته، همواره مصرف آب در  52 یط دهد،یم نشان رودندهیزا
 .(5)شکل  داشته است یصعود یروند رودندهیزا رشاخهیز نیا

چشمه لنگان  یهاتونلجا که آن از دهدنشان می 5طور که شکل همان
 کنند،یو خدنگستان، منابع آب خارج از حوضه را به پالسجان منتقل م

سجان در باالدست پال یبارش کسانی طیدو تونل در شرا نیبا افتتاح ا
 ی)روستا رودخانه نیا دستنییآب در پا انی(، جرنیی)شهر بو

 کیتحر لیدل به اما کند،یم دایپ شیافزا سال چند یط(، یاسکندر
به سرعت  انیجر شیافزا نیرودخانه، ا این ریمس طول در مصرف

 رودندهیزا به افتهی انتقال آب منابع از یکم سهم واقع در و شده لیتعد
 .است دهیرس

 

 در مصارف توسعه با ارتباط در زیبرانگ مناقشه لهأمس نیمهمتر اما
 هیاشح بداریش یاراض در باغات توسعه به مربوط رود،ندهیزا باالدست

اژ آب . پمپاست آسمانچم سد تا رودندهیزا سد نیب فاصله در رودندهیزا
 شروع شد 1001دهه  لیمنطقه از اوا نیدر ا یو توسعه کشاورز

(Omrani, 1963) رح ط بیکرد. با تصو دایپ شیپس از انقالب افزا و

 یتوسعه باغات در اراض آن از اهداف یکیکه  - 1070در سال  یطوب
 وو پمپاژ آب شدت گرفت  یاراض نیدر ا یکشاورزبود، توسعه  اربدیش
 در یاریاستان چهارمحال و بخت در اکنون. افتی ادامه 81 دهه اواخر تا

پمپاژ ساالنه  تیبا ظرف یکشاورز یهاطرح رودندهیباالدست سد زا
 دستنییهکتار و در پا 0815مساحت  یمترمکعب برا ونیلیم 07/51

 یاریآب یبرا مترمکعب ونیلیم 87/70 ساالنه تیظرف با رودندهیسد زا
توسعه . 11است دهیرس یبرداربهره به هکتار 12808 مساحت به یاراض

رود نیز روند مشابهی کشاورزی استان اصفهان در باالدست زاینده
 زانیم رود،ندهیگذشته در باالدست زا یهاسال درداشته، به طوری که 
در  آسمانچم سد باالدست یسطحاز منابع  یمصرف آب کشاورز
و در استان چهارمحال و  مترمکعبونیلیم 192استان اصفهان به 

 .11است دهیرس مترمکعبونیلیم 518 به یاریبخت

 

 هب نسبت واكنشو  صیشدن آثار بازتخص انينما دوره -5-5

 آن

. داشت وجود با شدت 1081 دهه اواخر تا آب جدید برداشت یبرا رقابت
مصارف  یمنابع آب پاسخگو نکهبا وجود آ 1081تا  1051طی دهه 

 یهاتوسعه مصارف در بخش همچنان یول نبود، زین زمانهمان 
 .شدیشرب و صنعت دنبال م ،یکشاورز

 
Fig. 2- Bouin and Miandasht precipitation trends and Plasjan flow (Isfahan Regional Water Authority) 

 (Isfahan Regional Water Authority) پالسجان رودخانه انيجر و اندشتیم و نيیبارش بوروند  -0 شکل
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ها و نهرها در باالدست متعدد و برداشت از چشمه یهاحفر چاه
 رود،دهنیسد زا دستنییپا بداریش یتوسعه باغات در اراض رود،ندهیزا

حوضه و توسعه  انهیبر در محفر چاه و کشت محصوالت پر آب
صورت  به دستنییپا یهاشبکه ریو سا نیرودشت یاریآب یهاشبکه

ها سال نی. در همگرفتیهمزمان توسط دولت و جامعه صورت م
خارج از حوضه به آب  در یتوسعه شهر اصفهان و وابسته شدن مناطق

 تیبود و محدود رودندهیبر منابع آب زا یدیفشار جد زین رودندهیزا
آنکه  از شیوجود ب نیوجود نداشت. با ا زین عیتوسعه صنا یبرا یجد

ظت و محاف رودندهیخود بر زا یخیحق تار تیداران به دنبال تثبحقابه
 وقفت یبرا یتالش عامه، منافع حافظدولت با نقش  ایاز آن باشند و 

به دنبال  یو مصرف آب داشته باشد، همگ داریناپا توسعه عطش
 خصوصاًم کیدرولوژیه یهاتیبه آب بودند. عدم قطع شتریب یابیدست

ه در را ک یاتفاق قیفرصت فهم دق ،بارش در حوضه یعینوسانات طب
را فراهم کرد که  ییفضاحداقل  ایاز جامعه گرفت و  ،حال وقوع بود

 یمبودهابود تا ک یفرصت زین ینیرزمیآب ز رهی. ذخرندیبگ دهیآن را ناد
 شود. جبران حدوحصریب یازهاین یبرا یآب سطح

 
 نیاول رودندهیو خشک شدن زا 1071در اواخر دهه  یخشکسال وقوع
 یهایرسالکند. ت انیها نماچشم شیرا پ صیبود تا آثار بازتخص یتلنگر

 کهنیاباز هم موجب غفلت دولت و جامعه شد تا  ،1081 دهه لیاوا
 تریبه طور جدی ،1081دوم دهه  مهیدر ن یخشکسال دوباره وقوع

مختلف با  یهاحوضه شد. در سال دیجد یهاتیباعث درک واقع
شبکه، کشاورزان به حفر چاه و پمپاژ  یهاآب از کانال لیکاهش تحو

بخوان، تراز آ دیافت شد لیدل بهبار  نیرو آورده بودند. اما ا ینیرزمیآب ز

مواجه شد و  یجد یهاتیبا محدود زین ینیرزمیبرداشت آب ز
 یمناطقها، به جز از سال یاریدر منطقه رودشت، در بس مخصوصاً

 نشان 0شکل  کشاورزان نبود. اریدر اخت یمنبع آب چیه محدود، عمالً
حوضه  ینیرزمیز آب برداشت زانیم سال، نه عرض در که دهدیم

 اردیلیم 0/5مترمکعب به کمتر از  اردیلیم چهاراز حدود  یگاوخون
 .دیمترمکعب رس

 
 یماهنگه یشورا)مصوب  مصارف و منابع یتابلو اطالعات طبق

 حوضهدر  یآب سطح موجود منابع( 1090در سال  زیآبر حوضه
 که یحال درمترمکعب است  ونیلیم 1095 متوسط طور به رودندهیزا

 ونیلیم 5550به  رودندهیشده از منابع آب زا فیتعر یمصارف فعل
 آنچه هب نسبتهم  ینیرزمیزبرداشت آب  امکاناست.  دهیمترمکعب رس

 اصالً( کردندیم برداشت قبل سال 12 در)و  است بردارانبهره انتظار
 طیگذشته، شرا یهادهه یهاصیجهت، بازتخص نی. به همندارد وجود

 یبرا یجد یهاتیکرد و محدود جادیرا در حوضه ا یدیجد
 .به وجود آمداز آب  یبرداربهره

 
 انیم زین یآبکم عیمصارف، توز یمنابع و تقاضا ادیبر شکاف ز عالوه
های دهد که در دورهنشان می 0شکل  است. بوده داران ناعادالنهبربهره

منابع  زانیو م یبارندگ تیمستقل از وضع ریاخ یهاسال زمانی مختلف
آب در دسترس، بخش شرب برداشت خود را انجام داده و بخش صنعت 

مجبور به کاهش  دیشد یلیخ یهایدر خشکسال یمحدود زانیبه م
شده است. رودخانهآب  نیگزینابع جااز م یبردارمصرف و بهره

 

Fig. 3- Number of wells and qanats in Gavkhoni basin and their water withdrawal (Source: Iran Water 

Resources Management Company) 
 تيريدـم شركت هـياـپ مطالعات دفتر)منبع:  آنها آب رداشتـب زانیم و یگاوخون وضهــح قنوات و هااهــچ تعداد -5شکل 
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 قشر) کشاورزان و( یگاوخون)تاالب  حوضه ستیزطیمح مقابل در اما
 ی(. به طور0شکل ) اندبوده صیبازتخص بازندگان نیبزرگتر (حوضه

برداران پر قدرت، از بهره ریپس از برداشت آب سا یکه بخش کشاورز
صت فر نیا یحت یگاوخونو تاالب  کندیم یبرداربهره ماندهیآب باق

از حقابه خود را  یزیگذشته سهم ناچ یهاسال یرا نداشته و در تمام
و  95تا  87)برای مثال در دوره خشکسالی  کرده است افتیدر

 شیافزا وجود بانیز  1097-98در سال  .(95-97در سال آبی  مخصوصاً
 وضهــح در بلندمدت نیانگیم هـب نسبت بارش یدرصد 05

 دــش نیمأت تاالب نــیا حقابه از درصد 58 تنها ،یونــگاوخ
(Regional water company of Esfahan, 2019.)  در خشکسالی

ا . بقرار گرفت تیآب شرب و صنعت در اولو نیمأت 95-97شدید سال 
این وجود به دلیل محدودیت جدی آب، مصارف این دو بخش از منابع 

 ن کاهش بر دوش برداشتسطحی کاهش پیدا کرد و البته بخشی از ای
 Water & Waste Waterبیشتر از آب زیرزمینی قرار گرفت )

Company of Isfahan Province, 2018بخش ر د (. در این سال
آسمان به شکل محدوده باالدست سد چم اراضیتنها  نیز یکشاورز

 ردند.ک افتیآب در در یک نوبت کامل و باغات شبکه نکوآباد باًیتقر

 
 شهر به آب انتقال شود،یم نیمأت زیادی نانیاطم با که یارفمص نیب از
استان چهارمحال  داربیش یباغات در اراض یاریآب یو پمپاژ آب برا زدی

عبور خط  لیموارد بوده است. به دل هیاز بق زتریتعارض برانگ یاریو بخت
 نیآب ا تیشدن محدود مصادفاصفهان و  یلوله از مناطق شرق

 انتقال طخ نیا به نسبت هاتیحساس زد،یتقال آب به مناطق با شروع ان

در  ه،ورزناست که به گفته کشاورزان  یدر حال نی. ااست ادیز اریبس
 که یزمان در و آب انتقال لوله خطوط یاجرا یبرا نیزمان فروش زم

با  یبود، مخالفت منطقه نیا یاراض بودن دارزه آنهامشکالت  از یکی
 زند،یتعارض دامن م نیکه به ا یگریه مهم دلأانتقال آب نداشتند. مس

ها نیز مطرح ی است که اهالی شرق اصفهان در مصاحبهیهاشائبه
 زدی یهاگلخانهو  عیآب در صنا نیا بخشی از اند و اعتقاد دارندکرده

 یکه چرا مصارف اقتصاد کندیال را مطرح مؤس نیو ا شودمصرف می
کرده  دایپ یمیبرداران قدرهنسبت به حقابه به یشتریب تیاولو زدی

اعتراض را  نیا زین یاریاست؟ مصارف آب در استان چهارمحال و بخت

 یداشت برا یچه ضرورت"است که  ختهیدر کشاورزان اصفهان برانگ
 یکیمحصوالت استراتژ دیشان که صرف تولهلو و بادام، از حقابه دیتول

 به نجرم که یلیدال از یکی "محروم گردند؟ شد،یچون گندم م
 شود،یم یاریبخت و چهارمحال استان در آب برداشت به نسبت اعتراض

 یآبو پس از محرز شدن کم ریاخ یهادر سال دیجد یهاپروژه یاجرا
 دیجد یهاطرح د،یجد آب برداشت تیممنوع وجود بااست.  رودندهیزا

هکتار  228در سطح  92 تا 95 یهاسال در داربیش یاراض به آب پمپاژ
 (.1099، یاریچهارمحال و بخت یکرده است )جهاد کشاورز دایمه پادا

مناقشات بین استانی نیز موجب تشدید تعارضات میان اصفهان با 
 به آبانتقال  به طوری که. چهارمحال و بختیاری و یزد شده است

 و اصفهان استان در رودندهیزا حوضه از خارج مختلف یشهرها
 ود،رندهیزا باالدست در پالسجان شاخه در یکشاورز توسعه نیهمچن

 .است بوده توجهات مرکز در مورد دو نیا از کمتر اریبس

 
Fig. 4- Uses from Zayandehrud Dam during the last 45 years in terms of million cubic meters (Isfahan 

Regional Water Company) 
 (Regional water company of Esfahanحسب میلیون مترمکعب )سال اخیر بر  00رود طی مصارف سد زاينده -0شکل 
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 پس اصفهان، شرق کشاورزان یبرا آب یجد یهاتیمحدود دنبال به
 رد منطقه، نیا مشکالت قبال در دولت ییپاسخگو عدم سال چند از

در شرق اصفهان به  اریز و ورزنه منطقه دو در کشاورزان 1091 سال
ه دو محدود نیدر ا زدیخط لوله انتقال آب تجمع و اعتراض پرداختند و 

در  اعتراضات نی. او اعتراضات به درگیری کشیده شد شکسته شد
دار شد حوضه ادامه یدر شهر اصفهان و مناطق شرق زیبعد ن یهاسال

شهرها و روستاها  یو همواره کشاورزان با قرار دادن تراکتورها در ورود
 اند.اعتراض خود را نشان داده

 
ال س از رودندهیله زاأاعتراضات کشاورزان، مس دیدار شدن و تشددامها با

در  ،1098 سال تا و گرفت قرار آب یعال یشورا کار دستور در 1095
)دهم، سیزدهم، بیست و چهارم، سی و  آب یعال یشورا جلسه پنج

 یطشد.  پرداخته رودندهیزا موضوع به میمستق طور به نهم و چهلم(
 نیدر ا تیاز ظرف شیب یبارگذار دولت آب، یلعا یشورا مصوبات

 تیوضع نیمواجهه با ا یبرا یو اقدامات هااستیو س رفتیحوضه را پذ
 ص،یبسته شدن حوضه و بازتخص رشیپذ در دستور کار قرار گرفت.

کشاورزان بود تا بتوانند به کمک آن اثبات کنند که از  یبرا یشاهد
 گرانیب آب، یعال یشورا مصوباتاند. حقوق خود محروم شده

ت. اس رودندهیله زاأمواجهه با مس یدولت برا یهااستیس نیتریاصل
آب و  صیتخص فیتکل نییبه سه دسته تع توانیرا م هااستیس نیا

ها و سازمان ها و پروژهسازه یاجرا یبرا یریگمیجبران خسارت، تصم
 کرد. میتقس رودندهیه زاألمس تیریمد یمتول

 
بر منابع آب موکول  دیجد یآب، بارگذار یعال یورامصوبات ش طبق
 .شد آبمصارف  یسازهر استان و شفاف یهاصیتخص نییبه تع
حقوق آب هر  زانیموظف شد م رویوزارت ن ،یگرید بند در نیهمچن

 ایو  یخیتار یهاحقابه کیمختلف را به تفک یهااز بخش کی
 شاورزانک به ارتخس پرداخت سازوکارکند.  نییتع دتریجد یهابرداشت

را هدف قرار داده که به  یمصوب بوده و کشاورزان گریموضوع د زین
حقابه خود را  ،گروداران ریو مصرف آب توسط سا یخشکسال لیدل
که صنعت موظف است در قبال مصرف  ی. به طورکنندینم افتیدر

نشدن حقابه کامل  نیمأبا وجود ت اما .دیخسارت را پرداخت نما نیآب ا
 به شده اعطا خسارتگذشته،  یهااز سال یاریزان در بسکشاور

 زیناچ آن مقدار و گرفته صورت یمحدود یهاسال در زین کشاورزان
 کنترل و یدسترس یسامانده یدر تالش برا نی. همچناست بوده

 که دش سپرده کشاورزان صنف به امر نیا فهیوظ ،یسطح آب برداشت
 ورتص نهیزم نیا در یزیآمتیقموف یهاتیفعال گذشته یهاسال یط

و  یکنترل دسترس یبرا یتریجد لهأمس چه اگر. 15است گرفته
 آب برداشت و حوضه باالدست در آب یهابرداشت ،برداشت آب

 مدهاین وجود به آنها تیوضع در یرییتغ عمل در که است ینیرزمیز
 .است

 
 رد رودندهیزا حوضه در مصارف و منابع انیم شکاف کاهش یراستا در

 یااجر توقف اول دسته. شد یریگمیتصم پروژه گونه دو با ارتباط
 از خارج از دیجد آب نیمأت دوم دسته و دیجد یبارگذار یهاپروژه

پمپاژ آب  دیطرح جد 01شامل  دیجد یبارگذار یهاپروژه. است حوضه
بروجن در استان چهارمحال و  -بن یاحوضه نیو طرح انتقال ب

 یاربردبهره و اجرا اجازه آنها به پیشتر روین وزارت که است یاریبخت
در حال اجرا که  یهاکه طرح کرد مقرر آب یعال یشورا. اما است داده
 رویبر اساس نظر وزارت ن یآب هستند ول صیمجوز و تخص یدارا

آنها وجود ندارد، متوقف شده و خسارت  یآب برا نیمأامکان ت
 نییعت نهیزم نیدر ا وجود نیا باانجام شده پرداخت شود.  یگذارهیسرما
 دو استان نیصورت نگرفت و همواره محل مجادله ب یینها فیتکل
 نیا شبردیپ یدر راستا یاقدامات حاضر حال درمثال  یماند. برا یباق

و در  ردیگیصورت م یاریاستان چهارمحال و بخت یها از سوپروژه
آب  انتقال پروژه ریآبگ بیکشاورزان اصفهان اقدام به تخر 1098سال 

وژه دو پر زین دیآب جد نیمأت یهارابطه با طرح دربروجن کردند.  -بن
گرفتند.  صیمطرح شد و مجوز تخص مجدداآباد و بهشت 0کوهرنگ 

 واقع در حوضه یهابا استان ادیتعارضات ز لیها هم به دلپروژه نیاما ا
 یریگیپ یها، به طور جدپروژه یاجرا یبرا یمال نیکارون و مسائل تام
 وصاً. مخصاندهشد زیبرانگچالش یبه موضوعات لینشده است و تبد

تقال، ان یدر نظر گرفته شده برا ادیحجم آب ز لیآباد به دلطرح بهشت
 بارها یآب انتقال زانیانتقال با لوله( و م ایپروژه )تونل و  ینحوه اجرا

 .گرفت قرار نظر دیتجد مورد
 

 زیه آبرسازمان حوض لیتشک زین ینسازما نهیابتکار در زم نیتریاصل
بوده  بیهمراه با فراز و نش ریاخ یهادر سال زیمورد ن نیبوده که ا

 هحوض تیریمد یهماهنگ یشورا آب، یعال یشورا مصوبه طبقاست. 
 نینمعاو و استانداران تیعضو و روین ریوز استیر با رودندهیزا زیآبر

 و اصفهان استان دو رزانکشاو از ندهینما دو و همربوط یهاوزارتخانه
 قدرت شد موجب شورا نیا. شد لیتشک یاریبخت و چهارمحال
 یزنانهچ فرصت و کند دایپ شیافزا هایریگمیتصم نهیزم در کشاورزان

 رویوزارت ن دولت و مخصوصاً یموضوع برا نی. اما ا10بدهد آنها به
ن اکشاورزان اصفه ندهینما مخصوصاً رایز ؛بوده است زیبرانگچالش

ه حقوقشان را ب مطالبهفشار به دولت و  یکشاورزان برا جیتوان بس
 یورا براش نیدر ا یدیکل یبه عضو لیدست آورد و با پشتوانه آنها تبد

. 01دیردگآب سد  یدر ارتباط با برنامه رهاساز مخصوصاً هایریگمیتصم
 یایاح ستاد لیتشک به میتصم ،آب یعال یشورا 1098 سال در
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 .گرفتجمهور  سیمعاون اول رئ تیمسئول با رودندهیزا یهارودخانه
 دهنیحذف نما دیساختار جد نیصورت گرفته در ا رییتغ نیمهمتر

 صیمواجهه با مسائل بازتخص یبرا ییتمرکزگرا شیافزا وکشاورزان 
 یایآب، ستاد اح یعال یسال از مصوبه شورا کیاز  پسبود.  رودندهیزا
در نقد  یاتیجلسه کل نیداده و در ا لیجلسه تشک کیتنها  رودندهیزا

 یدیجد میمطرح شده است؛ بدون آنکه تصم آب یعال یشورا مصوبه
 اتخاذ شود.

 
رغم عدم پیشبرد راهکارهای اثربخش از سوی دولت برای احیای علی

های قابل توجهی در حکمرانی آب رود، از جنبه اجتماعی پیشرفتزاینده
توان ن مصادیق این پیشرفت را میحوضه به وجود آمده است. مهمتری

در گردش مناسب اطالعات و ارتقا آگاهی، افزایش حساسیت نسبت به 
حفاظت از آب و حقوق آب و مطالبه آن در سطوح مختلف استانی و 
ملی و سازماندهی مناسب و حضور نمایندگان قدرتمند در میان 

وارد م کشاورزان استان اصفهان برای پیگیری مطالبات آبی است. این
دهد. اما به خود را در مطالبه حقابه در شعارهای کشاورزان نشان می

دلیل اینکه مطالبات صرفا با هدف دستیابی به آب بوده است، همراه با 
موفقیت زیادی نبوده است. زیرا منابع آب موجود در حوضه نسبت به 

 ترییهای قوتقاضا بسیار محدود است و سایر بازیگران قدرت و توجیه
های جایگزین تمرکز بر برای دسترسی و مصرف آب دارند. استراتژی

های های جدیدی برای جبران خسارتمطالبه آب، همچون خلق ارزش
ورت بر تاکنون به صآبای کمقطع دسترسی به حقابه و توسعه منطقه

 اند.منسجمی مطرح نشده
 

  رودندهيزا زيآبر یحوضه در صی: انواع بازتخصبحث -0

عام آنها  یآب در معنا صیو بازتخص صیمقاله مفهوم تخص نیدر ا
لزوماً داللت خاص بر مفهوم  قرار گرفت. این مفهوممورد نظر 

عادالنه  عیقانون توز 51ماده  لیکالن آب که در ذ صیتخص یمجوزها
مفهوم  .دندار ،گرددیصادر م رویآب وزارت ن صیتخص ونیسیتوسط کم

 یواست که از س یگونه حقهر عنایاستفاده شده برای تخصیص به م
خود  ایبرداران در نظر گرفته شده و بهره یمختلف دولت برا یهابخش
د خود قائل هستن یمختلف برا یهاهیها و توجبرداران با استداللبهره

ر د .رندیگیم اریمنبع مورد نظر خود را در اخت آب،به  یو با دسترس
، از دست رفتن شرایطی که تخصیص جدید به یک بخش موجب

 برداران قبلی شود، با پدیده بازتخصیص مواجه هستیم.تخصیص بهره
 

این  دهدینشان م رودندهیآب زا یبردارنظام بهره یخیتار یبررس
از  یشواهد پذیری باالیی داشته است.حوضه همواره آسیب

 لیحوضه از حدود چهار قرن قبل و از آغاز تشک نیدر ا صیبازتخص
به اصفهان وجود داشته است. گام اول  تختیپا رییتغ و هیدولت صفو

سهم آب  شیو افزا ییبها خیطومار منسوب به ش میبا تنظ رییتغ نیا
 یظمنیب ،هیکشاورزان باالدست آغاز شد و با ضعف دولت در دوره قاجار

 لیبه دل رودندهیحوضه زا جهیکرد. در نت دایپ شیدر برداشت آب افزا
 همواره ادیز تیجمع و عیوس زیدشت حاصلخ منابع محدود آب و وجود

 تریاساس تحوالت اما. است بوده صیبازتخص و شدن بسته معرض در
 مداخالت با صیبازتخص یهاوهیش شدن ترمتنوع و حوضه نیا در

 یهایتکنولوژ از یناش آب استحصال توان شیافزا و دولت گسترده
. است داشته هادام تاکنون که شد آغاز 1021 دهه یابتدا در دیجد

 شدنبسته لهأمس مدتکوتاه در چه اگر دیجد آب منابع استحصال
 عاًیسر را حوضه طیشرا آب، منابع به هجوم اما کرد،یم لیتعد را حوضه

 یادعاها زا یاریبس خالف بر. گرداندیبازم گذشته از بدتر یتیوضع به
 یهاالشچ خیتار أمبد ر،یاخ یهاسال یط رودندهیزا باره در شده مطرح

 گذشته دهه دو و دهه کی به مربوط رودندهیزا صیبازتخص یکنون
 ستا شده مصارف و منابع شکاف باعث که یدیجد هایتوسعه. ستین

 محدود زین لهأمس نیا بر رگذاریثأت عوامل و ستین منطقه کی به مربوط
 هر یبرا آب کهنیا به نسبت هاتیذهن رییتغ و یپرآب توهم. ستندین

 با و آغاز کوهرنگ اول تونل احداث با است ایمه یفمصر گونه
 یقبا هاسال تا و افتی شیافزا شدت به رودندهیزا سد از یبرداربهره
 حوضه تیوضع نیا جهی. در نت(Murray-Rust et al., 2014) ماند

 صیصبازتخ عواقب به توجه که یحال در شد، بسته سرعت به رودندهیزا
 .افتاد قیتعو به هاسال

 
الگو رخ داده است و منجر  نیبا چند رودندهیدر حوضه زا صیازتخصب

به  ستیزطیمصارف آب از کشاورزان و مح ییجابه جابه
ه شد ستیزطیمح و جامعهحقوق آب  عییو تض دیجد یهایبرداربهره

. حوضه به باالدست است دستنییاز پا صیاول بازتخص یاست. الگو
آسمان و عدم اقتدار نظام سد چمبه آب در باالدست  یدائم یدسترس
را به وجود آورده  صینوع از بازتخص نیکنترل آن، ا یبرا یحکمران

به  که یدر صورت کندیم نیمأآب را ت یاست. غرب حوضه بخش اصل
در دشت اصفهان قرار داشته و در  یاصل یازهاین یخیصورت تار

 وعموض نیاافزوده شده است.  زیآن ن یگذشته بر حجم مصرف یهادهه
 در و است زده دامن حوضه یغرب نیساکن در را یعدالتیب حس
 فمصر به شود،یم نیمأت آنها محل از آب که ادعا نیا با ریاخ یهاسال

و  پمپاژ یفناور با آب به یابیدست شدن فراهم با. پردازندیم آن شتریب
 شان گاممصارف شیافزا یباالدست در راستا نیارزان، ساکن یانرژ

ابعاد  زین یاستان نیب مناقشات وآب  تیریشدن مد یند. استانبرداشت
تان در اس تیوضع نیکرده است. ا تردهیچیتر و پله را بزرگأمس نیا
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 سد باالدست در که یطور بهرخ داد.  یبه طور مشابه زیاصفهان ن
 اریبس گذشته یهاسال در مصارف رشد اصفهان، استان در رودندهیزا
 بر یآب در بخش کشاورز عیتوز زین اصفهان دشت در و بوده ادیز

 در) وآبادنک یاریو کشاورزان شبکه آب ستین ییبها خیاساس طومار ش
های آبشار شبکه به نسبتبرداشت آب  یبرا یشتریقدرت ب (باالدست

 داشتبر دهیگرد باعث موجود تیوضع. دارند (دستنییپا) و رودشتین
 االدستب سمت به رودندهیزا دست نییپا از جیتدر به ثروت دیتول و آب

 مصارف از یناش یشور و یآلودگ اصفهان، شرق سهم و کند حرکت
 .باشد باالدست

 
 تعهد مصارف به حوضه یمیقد مصارف از صیبازتخص دوم، یالگو
 رد دولت یسو از شده تعهد مصارف نیب در. است دولت یسو از شده

 یزیاد نانیاطم با همواره صنعت و شرب آب یازهاین رود،ندهیزا حوضه
 شیافزا و تیجمع رشد. اندداشته قرار تیاولو در و اندشده نیمأت
 وابسته نیهمچن و حوضه از خارج در یمناطق و حوضه شرب یازهاین

 آب ترشیب مصرف به رشد به رو تیجمع یازهاین و منطقه توسعه کردن
 رودندهیزا حوضه در مصارف یبررس. است بوده الگو نیا بروز عامل

 نندهک مصرف نیبزرگتر یکشاورز بخش معموالً چه اگر دهدیم اننش
 اندهمیباق آب منابع کننده مصرف بخش نیا واقع در اما است، حوضه

 ،یمصارف انسان نیاز ب نیبنابرا. است صنعت و شرب مصارف از پس
و در بخش شرب  شودیدر درجه اول به کشاورزان وارد م یفشار اصل

ه که طبق مصوب ی. در حالردیگیت نممصرف صور تیریو صنعت مد
به نسبت کاهش  دیباها از بخش کیآب، هر  یعال یشورا 10جلسه 

از  ینگران لیبه دل رویمنابع حوضه، از مصرف خود بکاهند. وزارت ن
مواره حوضه، ه یاتیح یازهاین یبرا رودندهیبودن منابع آب سد زا یکاف

 ا تا اواسط زمستان بهشاورزان رآب به ک لیدرباره تحو یریگمیتصم
د آب س رهیو در صورت بارش مناسب در باالدست و ذخ اندازدیم ریخأت

 کشاورزان یآب برا یبه رهاساز میحوضه تصم یهاو برف کوهستان
رق در ش کار که عمدتاًکشاورزان غله شودیموضوع باعث م نی. اکندیم

اه، در ان مآب یناچار باشند کشت غله را به جا کنندیم تیحوضه فعال
 دیتول زانیم کاهشموضوع منجر به  نیزمستان انجام دهند و ا

تعهدات جدید دولت در بخش کشاورزی از باالدست  .شودیممحصول 
ه توسع دست )مثالًهای چهارمحال و بختیاری( تا پایینپمپاژ )مثالً

ین آب منی برای تأشبکه رودشتین( نیز، موجب بازتخصیص و ناتوا
 دیمی شده است.داران قحقابه

 
 ینیرزمیاز منابع آب ز یبرداربهره شیافزا زین صیسوم بازتخص یالگو

 رود،ندهیآب زا انیدر زمان جر شودیها است که موجب مو افت آبخوان
درصد( از آب صرف نفوذ به سفره آب  01)حدود  یبخش قابل توجه

 را دچار مشکل کند یبرداران آب سطحشود و بهره ینیرزمیز
(Regional water company of Esfahan, 2019) کشاورزان .

بر  یدیاند حق جدتوانسته یآبخوان غن یصاحب چاه در مناطق دارا
 رودندهیمنابع که تمرکز آن در باالدست سد زا نیکنند. ا جادیمنابع آب ا

 در رودندهیرودخانه زا هیدر استان اصفهان، غرب شهر اصفهان و حاش
به آب  یدائم یاز دسترس یناش یاع گستردهشرق اصفهان است، مناف

 هیتخلپرمصرف و سودآور، فراهم کرده است.  یهاو امکان کشت
 عمناب از آب مصرف در یمترمکعب اردیلیم 5/1 کاهش موجب هاآبخوان

 دارانحقابه و رودخانه انیجر بر ریثأت بر عالوه اکنون و شد ینیرزمیز
برداران از بهره یاریبس یهاها و چاهقنات یخشک موجب ،یسطح آب

 ها،چشمه زا زین ینیرزمیز آب منابع در صیبازتخص نیبنابرا. است شده
به  ندهیو از نسل آ دیجد قیعم یهاچاه به یمیقد یهاچاه و هاقنات

 صورت گرفته است. یمصارف کنون
 

 یهاتیو روا هاشرانیبا پ رودندهیدر حوضه زا دیجد مصارف
جامعه  رودندهیکل گرفته است. در باالدست زاش یمختلف کنندههیتوج

 در در حالی کهآب است،  کنندهنیمأمعتقد است که منطقه آنها ت
 اند و دولتاز مصارف آب حوضه نداشته یگذشته سهم چندان یهاسال

 یعتو صن یاستحصال آب و توسعه کشاورز یاصل یگذارهیسرما زین
 اوری،فناکنون که  نینابراحوضه را در دشت اصفهان انجام داده است. ب

آنها  زمان آن رسیده کهآب را به آنها داده است،  یبردارفرصت بهره
 از اهیگمطالبه  نیمند شوند. اخود بهره شتیبهبود مع یاز آب برا زین

 .ردیگیمقرار  تیقبول و حما مورد زین یو محل یطرف دولت مرکز
 تیذهن با زین اصفهان استان در یاریآب یهاشبکه و سد توسعه

و موجب  دهش دنبال یامنطقه و یمل اقتصاد و دیتول ارتقا و ونیزاسیمدرن
 یهاتوسعه شبکه ریاخ یهااست. در دوره ایجاد مصارف جدید شده

، ها در شرقشبکه نیمحدوده ا رکشتیسطح ز شیمدرن و افزا یاریآب

 یاریراندمان آب شیبا افزا"که  هیتوج نیشمال و جنوب اصفهان با ا
افت سطح "و  "استفاده کرد یترعیآب در سطح وس از توانیم

، صورت گرفته "جبران کرد یآب سطح نیمأبا ت توانیها را مآبخوان
 زیتوسط کشاورزان ن ینیرزمیآب ز یبرا دیجد یهااست. حفر چاه

را  هانالبوده که آب وعده داده شده از کا یبه دولت یو واکنش هیتوج
 یهاتیمصارف شرب و صنعت روا یآب برا نیمأنکرده است. ت نیمأت

 آب داندیخود م فهیکه دولت وظ یاند. به طورداشته یتریقو یحام
 نیمأممکن ت لهیافراد است به هر وس یشرب را که حقوق شهروند

 ریشرب شهروندان در سا هیشده با توج نیمأکند، اگر چه که آب ت
تفاده قرار مورد اس زیسبز ن یهمچون توسعه فضا یمصارف شهر

اند که را داشته هیتوج نیاآب  برداشت افزایش در زین عی. صناردیگیم
به همراه خواهند داشت و ارزش  راتوسعه کشور  یشتریبا سرعت ب
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 ودارانگر هیتوج و تیروا. کنندیم ایجادبا مصرف آب  یشتریافزوده ب
 غالب انیجر ها،دهه یط دهدیم نشان رود،ندهیزا حوضه در مختلف

 یقو یربه قد هاتیتوج نیو ا است بوده آب از شتریب استفاده سمت به
ار قر هیحوضه را در حاش یمیبرداران قدحقوق بهره حفاظت از بوده که

 داده است.
 
در مناطق مختلف حوضه، واکنش جامعه نسبت به  ریاخ یهاسال در

از  کیکه هر  یمطالبه آب است. به طور صرفاً رودندهیزا صیبازتخص
برداران در سرتاسر حوضه، تنها مطالبه آب دارند و در قبال جبران رهبه

 یآب نظر منف نیگزیجا یهابا ارزش صیاز بازتخص یناش یهاخسارت
 منابع آب قابل یکه به وضوح منابع آب موجود و حت یدارند. در صورت

 تیفا. عدم کستیتقاضا ن نیا یپاسخگو ،یآت یهااستحصال از پروژه
که محور مطالبات جامعه،  یکه تا زمان دهدیجود نشان ممنابع آب مو

 و گذر زمان ستیله قابل حل نأآب مورد نظرشان باشد، مس افتیدر
 ههمواج. شودیشدن آن منجر م ندهیشدن و فرسا تردهیچیتنها به پ
نشان  ز،یگذشته ن یهادر سال صیمسائل بازتخص تیریمد یدولت برا

 یاهنهیگز نیدر ب اثرکم یهاشتبرگو  تعلل و رفت ،یاز سردرگم
به طوری که با وجود تصمیماتی برای تخصیص آب و  مختلف است.

ود، اکثر رها و سازمان حکمرانی آب زایندهتکلیف پروژهمنافع آن، تعیین
متناسب با  تغییر کرده و اجرا نیز عموماً این تصمیمات مکرراً

 گیری نبوده است.تصمیم
 
 صیبازتخص عنوان تحت توانیم را رودندهیزا صیبازتخص وهیش

 صیشد بازتخص انیگونه که ب. اگر چه همانکرد یگذارنام خاموش
اتفاق  رودندهیو مستمر در زا یجیدهه و به صورت تدر نیچند یط

 پر اقص،ناند، گرفته قرار یریگمیتصم یمبنا که یافتاده، اما اطالعات
 یمیداران قدحقابه تیوضع نیا در. است بوده محرمانه و اشتباه

ر د یتیچه وضع یبعد یهاکه بدانند در سالبدون آن زین رودندهیزا
از  و تفاوتیب نیریمصارف سا شیانتظارشان است، نسبت به افزا

فر موضوع در ح نیاند. اها در منطقه خود استقبال کردهتوسعه برداشت
 لقاب نیهمچون رودشت یاریآب یهامتعدد و توسعه شبکه یهاچاه

، در ی این منطقههاها و کانالکه چاه یصورت درمشاهده است. 
 زیولت ن. داوردندیبه بار ن یچندان منافع شانبرای صاحبانبعد  یهاسال

 اهمفر فرصت نیا و برنداشت یقدم آب حقوق کردن شفاف نهیزم در
 عیتوسعه منابع آب همچون انتقال آب به شهرها و صنا یهاطرح تا دش
ردازد موضوع بپ نیبه ا کهنیببرد؛ بدون ا شیپ را یشاورزک یهاطرح و

 یب براآ نیمأبه ت ازیداشته و در صورت ن یصاحب شتریپ آب نیاکه 
و  تیجلب رضا یبرا یریگمیکردن آنها در تصم لیدخ د،یمصارف جد

درباره  یریگمیاز تصم گروداراناست. حذف  یجبران خسارت ضرور

 یهاندیو ابهام در اطالعات و فرا رودهندیمنابع آب حوضه بسته شده زا
وش خام صیبازتخص فیاست که در توص یزیهمان چ یریگمیتصم

آب و منافع آن در حوضه  عیتوز یعدالتیبدر نتیجه مطرح شد. 
 دارانخاموش است، تا اکنون حقابه صیبازتخص جهینت رود،ندهیزا
 . بگردند خود رودخانه و حقابه دنبال به صالیاست با یمیقد
 

 یریگجهینت -0

 غلط دید با دولتکه چگونه  دهدینشان م رودندهیزا یتجربه یبازخوان
 طیشرا ه،یتوج قابل ریغ متعدد یهاپروژه یاجرا و توسعه به نسبت
 یقبل صاحبان کردن لیدخ بدونو  کرد ترمیوخ روز به روز را حوضه

 خاموش صیاز ابهامات در جهت بازتخص ها،یریگمیتصم در رودندهیزا
 ،نیز حوضه دارانحقابه و یمحل جامعه. برد بهرهنظر به مصارف مورد

 تفاوتیحوضه ب یداریگذشته و پا راثینسبت به مشارکت در حفظ م
چه همه  اگرآب قرار گرفتند.  شتریشدند و در مسابقه برداشت ب

 اطقمن در مصرف توسعه و اندداشته نقش لهأمس نیا بروز در گروداران
به آب  یاکنون دسترس اما گرفت، صورت مشابه طور به باًیقرت مختلف

موضوع موجب  نیو ا ستیمختلف حوضه برابر ن گروداران نیدر ب
باالدست و  یآنها شده است. شرب، صنعت و کشاورز نیتعارض ب

به آب دارند  یترمطمئن ی، دسترسحاشیه رودخانهدر  یمحدود ینواح
کشاورزان مخصوصا در شرق از  یاریو بس ستیزطیو در مقابل مح

 جهیهستند. در نت رودندهیامروز زا تیبازندگان وضع نیحوضه بزرگتر
 به باالدست، از مصارف دستنییاز پا صیبازتخص رودندهیدر حوضه زا

 یهاها و چشمهبه مصارف مورد نظر دولت و از قنوات و چاه یسنت
 یجیتدر صیصورت گرفت. بازتخص دیجد قیعم یهابه چاه یمیقد

و عدم جبران خسارت  یبرداران قبلمبهم، بدون حضور بهره ییدر فضا

 صیبازتخص"است که با نام  ییهایژگیآنها، و تیو جلب رضا
 صیبازتخصدهد که این تجربه نشان می است. فیقابل توص "خاموش
 یآبماز ک یاثرات ناش فیو تخف یموجب اثربخش تواندیم یدر صورت

های مختلف حقوقی، اجتماعی، سیاسی و نسبت به جنبهگردد که 
اقتصادی آن شناخت عمیقی وجود داشته باشد. همچنین از آنجا که 
بازتخصیص به یک بخش موجب تحریک شدید تقاضا برای آن 

 یو مشخص حیصر اهداف کامالً گذاراناستیسشود، الزم است که می
 افبه آن اهد صیبازتخص تا صرفاً ندیمشخص نما صیرا از بازتخص

ارد و به یک بخش یمنبع مازاد . در غیر این صورت اگرابدی صیتخص
آن وجود داشته باشد،  یبرا پیش از دقیقی بدون آنکه برنامه ،گردد
ادامه خواهد  وبیمع رخهچ نیو ا دیموجب توسعه خواهد گرد صرفاً

 .داشت
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 دوجودر کشور  یمختلف یهاحوضه در مصارف و منابع شکاف چه اگر
 ص،یتحوالت بازتخص ندیدر فرا اما ،(Madani et al., 2016) دارد

مثال  یبرااست.  موارد ریسا به نسبت ترافتهیتکامل یمورد رودندهیزا
 بتنسآب  یمیداران قددر کشور وجود ندارد که حقابه یمنطقه مشابه

 یآشنا باشند و آن را مطالبه کنند. در حال زانیم نیبه حقوق خود به ا
برداران اند و بهرهدر کشور خشک شده یاریبس یها و رودهاکه قنات

 محروم آب به نسبت -اصفهان شرق مناطق نیساکن از شتریب یحت- آن
 صیآب در ارتباط با بازتخص یمقاله تکامل نظام حکمران نی. در ااندشده

 آثار شدن انینما" عنوان تحت یسوم دوره یمعرف با رود،ندهیزا

وره سوم ویژگی اصلی د .شد نییبت "آن به نسبت واکنش و بازتخصص
ا ت این است که پس از آشکار شدن تبعات بازتخصیص، در حال حاضر

 نابعممشخص شده است که  رودندهیحوضه زا نیساکن یبرا یادیحد ز
 یمعرف و مناسب یسامانده با و است نحو چه به آب مصارف و

وع ضو این مو کنندیم مذاکره خود حقوق یبرا قدرت، پر یندگانینما
 .مشکالتی جدی برای دولت انحصارطلب ایجاد کرده است

 

 ارانبردبهره حق نیب یاگانهسه پارادوکس رودندهیزا حوضه در اکنون
 ،یطرف از. است شده جادیا آب به یدسترس و دارتیاولو یازهاین آب، از

 یترشی( حق بنیقوان) کاغذ یرو بر ستیزطیمح و یمیقد دارانحقابه
 دولت گریمنابع آب حوضه دارند، از طرف د یاصلنسبت به بخش 

در بخش شرب  تعهد داده خود را مخصوصاً یازهایآب ن نیمأچالش ت
 تیدارد و در نها -داندیباالتر م تیاولو یکه آنها را دارا -و صنعت 

 ایمتناسب با حق آنها  مختلف لزوماً گروداران نیبه آب ب یدسترس
سبت ن یکه نه حق چندان یبردارانرهکه به یبه طور ست؛ین شانتیاولو

باال است، در حال  تیاولو یبه منابع آب دارند و نه مصارف آنها دارا
 بردارانبهره نیدر حال حاضر ب نیاستفاده از آب هستند. عالوه بر ا

ف و مصار زانیوجود ندارد و م تینسبت به حق و اولو یمختلف توافق
له دارد أمس نیدر ا شهیر. تعارضات ستیشفاف ن زیبه آب ن یدسترس

 بردارانآب بدون جلب موافقت بهره یبردارحقوق بهره ییجاکه جابه
 صیبازتخص دهه پنجگذشته و جبران خسارت آنها انجام شده است. 

حوضه به وجود آورده  نیدر ا یادهیچیپ طیشرا رود،ندهیخاموش در زا
 دیجد یهاحق تیتقو و شتریب تنوعموجب  ت،یوضع نیاستمرار ا و

ده، ش یط ریکه بازگشت از مس یا. به گونهاست شده آب به نسبت
آب،  نیگزیجا دیجد یهاارزش جادیممکن است. تنها با ا ریغ یامر

تعامل و توافق با  قیبر که از طرآبکم یاهمچون توسعه منطقه
ه را به حوض یو اقتصاد یاجتماع یایاح توانیم د،یبه دست آ گروداران

کردن آن به اندازه  ییکه اجرا یبرگرداند. امر رودندهیورشکسته زا
 .ستیساده ن انشیب

 تشکر -8

در قالب  و رانیآب ا ریتدب شکدهیاند یو معنو یمال تیمقاله با حما نیا

پنج دهه بازتخصیص خاموش؛ تحوالت نظام "تحت عنوان  یپژوهش
 انجام شده است. "برداری آب زاینده رودبهره

 

 هانوشتپی

در  یدر متون فارس زی( نزیر)حوضه درون« Endorheic basin»وم مفه -1
ده است ــرجمه شــت« حوضه بسته»ا عنوان ــوارد بــم یاریبس

(Alizadeh, 2007بنابرا .)یهاتوجه داشت که بسته شدن حوضه دیبا نی 
( که در Closed basinsبسته ) یهاحوضه ای( River basin closure) زیآبر

 هستند. یمتفاوت میرفته است مفاه اره کمقاله ب نیا

ضمن  «سهیالنفاالعالق»در کتاب  یدر قرن سوم هجر« ابن رسته» -5
 .داندیبابکان م ریآب، سابقه آن را مربوط به اردش عیتوز قینظام دق فیتوص

 .شودیگفته م یمنشعب از رودخانه ماد یبه نهرها رودندهیدر زا -0
آب  ییبهاخیکه بر اساس طومار ش یبردارانبهره به رو،یوزارت ن اتیدر ادب -0

 "دارحقابه"و تونل اول کوهرنگ به آنها تعلق گرفته است،  رودندهیزا
 .شودیگفته م رودندهیزا
 رودندهیزا دارانآبهسهم کشاورزان نیا به رو،ین وزارت ریاخ اتیدر ادب -2

 .شودیم اطالق
 ( https://b2n.ir/697076) نیآنال یطبق گزارش همشهر -5
 که ییهاشبکه بردارانبهره به رو،ین وزارت شده گرفته کار به اتیدر ادب -7

 .شودیم گفته یاشتراک است، شده احداث 1051 سال از پس
 Regional) رودندهید زاــع و مصارف ســراساس اطالعات منابــب -8

water company of Esfahan) 
 Water and wastewater) یزیرهبراساس اطالعات آب قابل برنام -9

macro planning department, 2016) 
 یاریچهارمحال و بخت یابراساس گزارش عملکرد شرکت آب منطقه -11
 1098 سال در
 1092 سال در رودندهیزا زیحوضه آبر یهماهنگ یطبق مصوبات شورا -11
 یاهکه با شرکت آب منطق یراستا صنف کشاورز طبق قرارداد نیدر ا -15

ر دو د یو بستر، جاده دسترس میتصرفات حر یاصفهان داشته است آزادساز
 یابنده بینخاله و رسوبات از بستر رودخانه و تخر یآورساحل رودخانه، جمع

 آب رودخانه انجام داده است. انیجر عیتسر یرا برا یرقانونیغ
 اتباز مصو یکشاورزان اطالعات کامل دهدینشان م یدانیمشاهدات م -10

 مصارف و منابع تیوضع نیهمچن و حقابه با مرتبط نیآب و قوان یعال یشورا
این اطالعات  اند. اگرچهپیدا کردهحوضه  یهماهنگ یشورا مصوبات و

، ولی حضور شودطرف وزارت نیرو و دبیرخانه شورا منتشر نمی همچنان از
 اتنماینده کشاورزان در شورای هماهنگی حوضه آبریز موجب چرخش اطالع

در سطح جامعه شده است. با افزایش اطالعات و شفاف شدن فرایند 
رود، فرصت گیری درباره برنامه منابع و مصارف آب سد زایندهتصمیم
گری کشاورزان افزایش پیدا کرده است. کشاورزان با در اختیار داشتن کنش
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های جدید برای اثبات اطالعات مربوط به مدیریت آب حوضه، از فرصت
 کنند.ت ادعای خود و مطالبه آب استفاده میحقانی

کشت گندم و جو  رودندهیدر حوضه زا یکنون یاز کشاورز یادیبخش ز -10
 افتیباره در در یزنیجهت را نیدارد. به هم یاریبه آب ازین زییاست که در پا

 از یقیدق ینیبشیپ زییپادر . اما از آنجا که شودیشروع م زییپا یآب از ابتدا
آب تعلل  نیمأدر ت رویوزارت ن ،ندارد وجود رودندهیزا سد به آب یودور حجم

آب  نیمأه تدولت ملزم ب زه،ییکشت پا یآب برا لی. در صورت تحوکندیم
موضوع ممکن است  نیمحصوالت خواهد شد و ا نیرشد ا یدر بهار برا

 جدیتعهد  عدم را با خطر مواجه کند. در مقابل عیو صنا یآب شهر نیمأت
ا گذشته ب یهادر سال زیکشاورزان ن ،یآب کشاورز نیمأت یبرا رویت نوزار

 زیآنها ن ندگانیتجمعات و اعتراضات حق خود را مطالبه کرده و نما یبرگزار
تفاده اس زیحوضه آبر یهماهنگ یبر مصوبات شورا ریثأت یفشار برا نیاز ا

 .کنندیم
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