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 چکیده
 رود و سپسزایندهرودخانه هاي اصلی هدف این نوشتار، پرداختن به چالش

ها و درنهایت، پیشنهاد راهبردهایی براي ارائه تحلیلی از چرایی این چالش
رود زاینده حوضه چالشمهمترین هاي موجود است. گیرياصالح جهت

ها در حوضه است که این موضوع با و کنترل برداشت رودخانه ساماندهی
ه نقاط مختلف در کلی هايتعیین سهم و اولویت استفاده کنشگران و کاربري
 تداوم مشکالتهمچنین، حوضه و در شرایط آبی مختلف گره خورده است. 

اوش است و ک و حکمرانی ناکارامد آب فراتر از کمبود فیزیکی آب این رودخانه
ابراین، مقصر بنطلبد. را می ایران اجتماعی و سیاسیاقتصادي، بیشتر در بستر 

لط است. مهمترین راهبرد براي گذار دهی غآدرس ،حکمرانی آبجلوه دادن 
سازي جریان حداقلی ولی دائمی رودخانه به به وضعیت تعادلی جدید، جاري

 دنوب صورت طبیعی در فرایندي گام به گام و رفت و برگشتی است. جاري
امکان ایجاد تغییر و نیروي محرکة از  دينماتواند می ،کم چند هرآب 

 هاي سطحیها از آبنه و کنترل برداشتسازي براي ساماندهی رودخاظرفیت
 و زیرزمینی باشد.
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Abstract 
This essay addresses the principal challenges in the Zayandeh 

Rud River and their underlying causes and highlights some 
strategies to alter current practices. The primary problem in 

this basin is the need for organizing and monitoring the water 

withdrawals. This issue has intertwined with determining the 

share and priority of water rights under different climate 
conditions. The persistence of these challenges implies that 

water scarcity and poor water governance are symptoms of a 

deeper problem related to the impacts of Iran's socio-political 

situation. Therefore, blaming the water governance system is a 
misguided approach. The most crucial strategy for 

transitioning to a new equilibrium state is maintaining a 

minimum but steady natural flow of the river through iterative 

and step-by-step processes. Regardless of its size, a flowing 
river can be seen as a symbol of transformation and the driving 

force behind building capacity for river management, 

monitoring, and enforcement of surface water and 

groundwater withdrawals. 
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 مقدمه  -7

عف ض ،رودزاینده ةمنابع آب در حوض داریپا تیریموانع مد نیاز مهمتر
 یبخش نیب يهایو کمبود هماهنگ یبخش عموم ییاجرا يهاتیظرف
گیري که موجب تشدید رقابت بر سر آب و شکل است يامنطقه نیو ب

شده است. با اینکه سازوکارهاي  یهاي قابل توجهها و کشمکشتنش
کمرانی ح بینی شده و در سایهو مقررات ایران پیش نینهماهنگی در قوا

ی عدم رود؛ ول، انتظار ناهماهنگی کمتري میو تمرکزگرا سلسه مراتبی
 يهايریگمیاي، تصمجزیره يزیربرنامه ها،يگذاراستیسدر انسجام 

 ,.Yousefi et al) است مشهودپذیري مسئولیت و شکاف رشفافیغ

مشکل ضعف که است  آناشت پیام اصلی این یادد. (2021
 یبه سختفراتر از حکمرانی آب است و بخش آب  ينهاد هايتیظرف

. همچنین، امکان تهیه کرد ییجوچارهآب فقط در بخش آن را  توانیم
 يایاح براي جانبهکامل، جامع و همه ايبرنامهو سپس اجراي 

هاي این در این یادداشت، به مهمترین چالشوجود ندارد.  رودندهیزا
مدي حکمرانی آب، در اشود و سپس فراتر از ناکارحوضه پرداخته می

یاسی اي مرتبط با بستر سپاسخ به چرایی این مسائل، به دو عامل ریشه
و اجتماعی ایران اشاره خواهد شد و در پایان، راهبردهاي کلیدي و چند 

 شد.  درود پیشنهاد خواهابتکار جهت آغاز فرایند تکاملی احیاي زاینده

 

 رودندهيحوضه زا یدیل کلئ: مساهاچالش -8

 ،است بوده جاري سال طول تمام در که يارودخانه رود،ندهیزارودخانه 
 .است گشته بدل فصلی يرود به آب، دیشد کمبود علت به اکنون هم

 نیب دهنیرود، رقابت فزا نیبه ا ياحوضهانیانتقال آب م نیبا وجود چند
 منجر رودخانه، آب منابع از شتریب سهم سر بر يامنطقه نیب و یبخش

 و یاجتماع شکاف آن، دنبال به و یآب تیظرف از شیب يبرداربهره به
 ,.Yousefi et al) است شده نفعانيذ انیم کشمکش و تنش جادیا

هاي نهادي و حکمرانی آب هاي مختلفی ضعف ظرفیتبررسی. (2016
 Yousefi et al., 2017; Yadegari)اند نشان داده در این حوضه را

et al., 2018.)  ،کمبود از فراتر یمشکالت نیتداوم چنبا این وجود 
تر در بس شتریناکارامد آب است و کاوش ب یو حکمران آب یکیزیف

دهه، دغدغه  نیچند یط در. طلبدیرا م رانیا یاسیو س یاجتماع
 و است نبوده هابرداشت کنترل و آب کمبود مشکل گذاراناستیس

 تفادهاس و افراد معاش تنیدههم در پیوند از ناشی ریمس به یوابستگ
نفعان با منافع گوناگون و يذ متنوع و ادیز شمار کنار در آب از فراوان
ه را رودخان نیا طیشرا ،ییو نوسانات آب و هوا راتییوقوع تغ نیهمچن

له أمس میبدخ تیداللت بر ماه تیوضع نیتر کرده است. ابغرنج اریبس

 یگدیچیابهام، بازخورد و پ ت،یآن عدم قطع یاصل يهایژگیدارد که و
 .(Yousefi et al., 2021) است یشناختبوم -یاجتماع يهاستمیس

 
دولت،  یبا وجود حکمفرمایی مدیریت آمرانه و سلسله مراتب ،ییسو از

 دهیضعف در اقتدار و حاکمیت قانون و نبود ضمانت اجرا به وضوح د
رل کنت يثر براؤم یآن فقدان برنامه و اقدام یکه نمود اصل شودیم

 ،یطیشرا نیچن دراست.  ینیرزمیو ز یسطح يهاها از آببرداشت
 و( باخت -برد) صفر جمع حاصل با مذاکراتبر پایه  هايریگمیتصم
. ستا بوده اطالعات داشتن نگه یمخف با همراه مواضع، سر بر زنیچانه
اعتبار شود و یاثربخشی اقدامات دولت باعث شده تا دولت ب عدم

 يهستند به جا یاسیقدرت س يکه دارا یررسمیو غ یرسم ينهادها
خود به دنبال پنهان شدن در پشت دولت  ماتیتبعات تصم رشیپذ

عمالً  و داده دست از را خوددولت اقتدار  چون گر،ی. از طرف دباشند
 نیکشور منفعل شده است. در چن يرنظام ادا ،ندارد ییقدرت اجرا

 رییو تغ شده دهیچیبه شدت پ يسازمیتصم يندهایفرآ ،یطیشرا
 گر،ید ي. از سواست سخت اریبس موجود يهاهیو رو راهبردها

 نیب شکاف جادیکه منجر به ا ستیمشخص ن یینها رندهیگمیتصم
که  يااست و افراد به اندازه شدهنظام  نیدر ا ییو پاسخگو تیمسئول

 شانماتیدر قبال تصم کنند،می آفرینینقش هايریگمیدر تصم
 دنبال به ترشیبحل مسائل  يبه جا رانیمد ،نی. بنابراستندیپاسخگو ن

 یعلم ةپشتوان بدون یِآن ماتیتصم قیطر از روزمره لئمسا به یدگیرس
 يهانامعلوم با وعده ياندهیآ به یاصلو موکول کردن مسائل 

 بیترت نیخود هستند. بد يبرا تیبار مسئول رشیپذبدون  ،نامشخص
اقتدار و نفوذي ندارند و همچنین به  عمالً میانی سطح يهاسازمان

 وبه سطوح باالتر هستند  يریگمیعواقب تصم سکیدنبال انتقال ر
 مشارکتاز  معموالً هايریگمیدر تصم کهباالتر  سطوح يهاسازمان
دنبال موکول کردن  به ،کنندیاستفاده نم ترنییپا سطوح يهاسازمان

 .(Yousefi, 2022) هستند ندهیمسائل به آ

 
ساماندهی رودخانه و کنترل  رودندهیزاحوضه  چالشمهمترین 

ها در حوضه است که این موضوع با تعیین سهم و اولویت برداشت
هاي مختلف در کلیه نقاط حوضه و در گران و کاربرياستفاده کنش

آبی مختلف و طراحی سازوکارهایی براي انطباق اولویت استفاده شرایط 
ر برانگیز دو حق استفاده گره خورده است. از موضوعات بسیار چالش

 و هادارآبهسهم ها،يطومار استفادهاین زمینه چگونگی تعیین حق
چگونگی  ،مان آب سطحی و زیرزمینیأو لحاظ شدن تو هایاشتراک

 حق تعیین جهتتقارن قدرت  عدم یِفعل طیاشر درمشارکت ذینفعان 

سازي، چگونگی جمعی و اجماعآزمایی دسته، چگونگی راستیهااستفاده
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طراحی فرایندهاي نظارت و کنترل اجراي برنامه، چگونگی طراحی 
و چگونگی حل تعارضات  1هاي انطباق و ضمانت اجراي برنامهسیستم

 در اجرا است.

 

 دارتياولو یاشهيعلل ر: هاچالش نيا يیچرا -3

 یتمشکال ةنشان آب، کمبود که است آن گویاي هاچالش نیا تداوم
 رنمد دولت استقرار عدم آثار به آن علل از یبرخ که است ترياشهیر
 مربوط رانیا در 3دولت رانتیر و( 2قابلیت تلهگرفتار در  توانِکم دولت)
 اینکه با. (Yousefi et al., 2021; Yousefi, 2022) شودیم

 در و شده بینیپیش ایران مقررات و قوانین در هماهنگی سازوکارهاي
 متريک ناهماهنگی انتظار دولت، پایین به باال از آمرانه مدیریت سایه
 و سازگار يگذاراستیس جهت الزم يهاتیظرف نبود ولی رود؛می

 حاکمیت فقدان و اقتدار در ضعف آنها، ياجرا در توانایی و منسجم
 ییتمرکزگرا اطالعات، و آمار تبادل عدم اي،جزیره يزیربرنامه قانون،

 و یريپذمسئولیت عدم رشفاف،یغ يهايریگمیتصم گذاري،قانون در
 سو، کی از. (Yousefi, 2022) است آشکار روشنی به یهماهنگ نبود

 نیا یاصل کنندهافتیدر عنوان به را حکومت نقش نفتی، درآمدهاي
 مرکزت داري،حکومت شیوه نیا بارز یژگیو. است ساخته دگرگون رانت

 تاس روزافزون يهادخالت و یبوروکراس گسترش ،یمل سطح در قدرت
 يذارگاستیس يهاتیظرف و یعموم بخش اقتدار تضعیف سبب که

 وینتد در دولت يهاتیقابل ضعف رو،نیا از. است شده منسجم و مؤثر
 به منجر ،يادار دستگاه ریختگیهمبه و هااستیس ياجرا و
 این نمود. (Yousefi et al.,2021) است شده گسترده هايیهماهنگنا

و  ریناپذتوقف يهايبارگذار شکل به رودندهیزا حوضه در کمبودها
 انسجام عدم از یناش آب يتقاضا و عرضه نیب شکاف شیافزا
 ,.Dombrowsky et al) توسعه سالهپنج يهابرنامه در يگذاراستیس

، چاهها از ژهیو به آب، هايبرداشت بر محدود کنترل و نظارت ،(2022
 بدون ولی فراوان یهماهنگ سازوکارهاي قانون، حاکمیت نبود

 ايبرنامه و راهبرد نبود و نفعانيذ مشارکت عدم مشخص، يساختارها
 زا يگرید هیال. است یافته بروز ها،چالش این رفع براي اثربخش

 درآمد. است مربوط آب یفراوان توهّم به رودندهیزا رودخانه يهاچالش
 کرده بزرگ مخارج رشد طریق از را کشور انتظارات و اهداف نفت،
 ییالگو محیطی،زیست هايمحدودیت به توجه عدم و ولخرجی و است

 باعث نفت رانت ن،یبنابرا. است شده کشور اقتصاد کل يبرا
 منابع هک شده ییهاتیفعال براي مزیت جادیا و کنشگران گرفتنقدرت

 ،ینفت يدرآمدها هیسا در. کنندیم استفاده ناکارامد را آبی
 يجا به را محورعرضه و مدتکوتاه بزرگ، يهاپروژه گذاران،استیس

 ياضاتق تیریمد مانند داریپا اما دشوارتر يهانهیگز ياجرا و پیگیري

 سد ساخت گذشته، سدهمین در. کنندیم دنبال قانون تیحاکم و آب
 يرژان و پمپاژ يفناور به یدسترس آب، انتقال يهاتونل و رودندهیزا

 بر پیش از بیش سیطره به منجر ترسالی، هايدوره با همزمانی و ارزان
 به -يکشاورز یاراض توسعه با آب يتقاضا دیشد شیافزا و عتیطب
 پرمصرف عیصنا و -حقابه فاقد يهادشت و داربیش یاراض در ژهیو

 ،یتنف يدرآمدها به یمال یوابستگ ن،یهمچن. است شده برآب و يانرژ
 ,.Yousefi et al) است کرده نهینهاد را یخواهرانت يسو به شیگرا

 یمال هايکمک و هامعافیت قیطر از نفت رانت به یدسترس. (2021
 يداقتصا و یاسیس يهاالبی ثروت و قدرت منابع نیمهمتر از دولت،
 هجمل از بزرگ عیصنا توسعه رانت، نیا کسب هايراه از کیی. است

. است يانرژ یارانه از استفاده سپس و معادن زین و یمیپتروش فوالد،
 يزیچ 1393 سال در اصفهان مبارکه فوالد شرکت سود نمونه، براي

 تشرک این انیز گاز، یارانه بدون ولی بوده، دالر اردیلیم 1 به نزدیک
 هايثروت ها،رانت نیا. است شدهیم دالر ونیلیم 220 حوش و حول

 را فساد توي در تو هايشبکه رواج و کنندیم جادیا يآورسرسام
شرکت  یالیر اردیلیهزار م 900 حدودفساد  يافشا. کنندیم پشتیبانی

 يهارانت اَبرروشنگر  ،مصادیق نیاز ا یکیفوالد مبارکه به عنوان 
درصد سهام  99حدود  تیمالکبه ذکر است که  الزماست.  پردهپشت 

( یمبهم )خصولت تیمالک يدارا زیدرصد ن 30و  یدولت ،شرکت نیا
 ازین آب به عیصنا این اوصاف، نیا با(. Anonymous, 2020) است
 آب يتقاضا مؤثر تیریمد به آب انتقال یاسیس ماتیتصم و دارند
 بزرگ يهاکارخانه توسعه رود،ندهیزا ةحوض در. شودمی داده حیترج

 و انهیجورانت رفتارهاي آب، انتقال يهاپروژه نیهمچن و یصنعت
 فزاینده رقابت آن، گرید پیامدهاي از. است کرده دیتشد را طلبانهمنفعت

 از ربیشت سهم سر بر ياریبخت و چهارمحال و اصفهان يهااستان انیم
 به یدسترس بودن ناعادالنه در عدالتیبی احساس جادیا زین و آب منابع

 و هایناهماهنگ و اجتماعی شکاف بروز آن، پی در و نفت رانت و آب
 يهاطرح توانمی آن بارز يهانمونهاز . است گسترده يهاکشمکش
 جیخل» و «3 خرسان» ،«آباد بهشت» ،«بروجن -بن» رینظ انتقال آب

 نام برد. را «عمان يایدر و فارس

 
اش از پس در روال روزمره یبا وجود آنکه بخش عموم گر،ید يسو از
ن را به اجرا درآوردن آ تیقابل د؛یآیبرنامه و پروژه بر م قانون، شنهادیپ

 به پاسخگویی اجرایی هايظرفیت ضعف که موضوعی دوندارد. 
 و «9اروطوطی تقلید» کند،می تشدید را بدخیم و پیچیده مشکالت

 «قابلیت تله»آن به اصطالح در که) است «8حد از بیش بارگزاري»
بوده که  نیا ها(. تاکنون رویکرد اصلی در پاسخ به چالششودمی گفته
 شکل»آید و بنابراین موفقیت به وجود می« نهادها را درست کنید»اگر 
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کل و ش وار،یطوط دیزنیم. به بیان دیگر، تقلرا قلمه می« هاموفقیت
« را انجام دادن يکار هیشب»و  کندیم یکارکرد )عملکرد( را با هم قاط

 ,.Andrews et al) شودیم« واقعاً آن کار را انجام دادن» نیگزیجا

با تشکیل  1هایی نظیر حکمرانی شرکتیو برنامه هاسیاست. (2017
از  0ياریآب تیریمد انتقال، اي و آب و فاضالبهاي آب منطقهشرکت

هاي بر اساس سیاست 9سازيخصوصی ،برانهاي آبریق تشکلط
با تشکیل شوراي  9آب منابع پیوسته همبه مدیریت و 99اصل 

تجسم و تحقق اقدامات موفق در سایر هماهنگی حوضه؛ بر پایه 
 دیجد يهانهادها و سازمان کردها،یرو ن،یاین قوان بوده است.کشورها 

 یالمللنیب يهاآموختهدرس و هاسرمشق نیبهتر بر یبه رغم آنکه مبتن
 کلمش از یبخش به خود اما شوند؛یم تصور حل راه از یبخش و هستند
و  هابرنامه ،قوانین رو،ازاین. (Yousefi, 2022) اندشده تبدیل
و  «رودندهیمنابع آب رودخانه زا کپارچهی تیریمد» نظیر ییهاپروژه

 ابیغ در اگر یحت د؛یآیم حساب به تیموفقنیز  ،«آبیکم با سازگاري»
 زهرگ ايبرنامه یا قانون نیچن که باشد معنا بدان ،ییاجرا ضمانت

 .کرد نخواهد جادیا يرییتغ

 

 اصالح وضع موجود یاصل یهایریگجهت: هاراهبرد -0

منجر  ،ال گسترش در کنار قدرت نفوذ کمـمتمرکز و در ح یبروکراس -
 اـکمبوده نـیده است. اـبخش آب ش ينهاد يهاتیظرف فیضعته ـب

تر و بیش ودـش جبران آب بخش در اصالحات قیطر از تنها دـوانـتینم
 ن،ـینابراب. است رانـیا یاسیو س یاجتماع ،ياقتصادبستر  ثیرتحت تأ

 ,Yousefiاشد )ـواند چندان اثربخش بـتاصالح حکمرانی آب نمی

2022).  
 
 آبتوان یو نم میهست مواجه آب کمبود باکه  میباور داشته باش دیبا -
 اساس بر دیبا ياو عده کرد نیمأتگران مطالبه و نفعانیذهمه  يبرا را

مسائل حوضه به  لیتقل. شوند محرومشده،  فیتعر يهااستفاده حق
 و ریبه مس یوابستگ شیمشکالت معاش کشاورزان، باعث افزا

 و آب زا استفاده حقوق فیتعر از شیپ تاخواهد شد.  شتریب يبارگزار
 نراندما بهبود و هاگلخانه توسعه رینظ ییراهکارها قانون، تیحاکم

رف در کاهش مص ینقش کشت، يالگو رییتغ و مزرعه سطح در ياریآب
 آب نخواهد داشت. 

 
 ايحوضهنیب آب هايانتقال توسعه با ساالرانهفن يرویکرد حاکمیت -
 پنهان را آب بخش ينهاد هايتیظرف ضعف نقاط سدها، ساخت و

 ربزمان و دهیچیپ راهبردهاي سوي به چرخش يهازهیانگ و است کرده
ف . بدون توقاست برده بین از را آب يتقاضا نگرجامع تیریمد مانند

 يریگجهت آب، منابع تیریمد در محورعرضه يکردهایرو
 از. تافی نخواهد رییتغ آب يتقاضا تیریمد يسو به گذاراناستیس

 يبرا که است آن ،یی نظیر انتقال آبهاطرحتوسعه  هاتیتوج نیمهمتر
. کاهش ندارد وجود یعموم بودجه به یوابستگ آنها یمال نیمأت

 اربخش آب  يهامالی پروژه تأمینطی سالیان اخیر،  یدرآمدهاي نفت
 یخصوص -هاي مشارکت عمومیبه سوي روش ياندهیطور فزابه

حور مو رانت یدولتشبه ،بزرگ يهاشرکت نیاست. اگرچه، ا دادهسوق 
کنند و را بازي می گذارهیسرما یهستند که نقش بخش خصوص

 ها دارند. درمالی این پروژه تأمینرا در قبال  يشتریآب ب يتقاضا
رابر و مقاومت در ب ریبه مس یوابستگ شیدر درازمدت باعث افزا جه،ینت

 . شودیمصرف آب م ياصالح الگو
 

 ،تادس شورا، رینظ يمواز يساختارها جادیا و شتریب ییرکزگرااز تم -
 ،یومبخش عم انسجام تیتقو با واجتناب شود  دیجدو کارگروه  قرارگاه

 يهاتیو بهبود قابل یو محل يامنطقه يسازتیدر جهت ظرف
 شبکه کشاورزان، يهاتشکل شبکه ریموجود نظ ياختارهاس

 يکارگروه سازگار ها،آبهحق نییتع کارگروه ،یطیمحستیز يهاتشکل
 ؛(Yousefi, 2022) گام برداشته شود حوضه ونیسیو کم یآبکم با
 

 زمینه در شده داده سیاسی هايوعده و بیرونی مداخالت و فشار -
 موقعبیعمالً باعث نوعی بارگزاري بیش از حد و  رود،زاینده ياحیا

 هايموفقیت کسب جهت در تالش براي مانعی ایجاد باعث که شودیم
 ؛شودیم یعموم بخش اجرایی هايقابلیت تقویت و کوچک

 

روز از مصارف ارائه آمار و اطالعات قابل فهم، در دسترس و به با -
رایط از ش نانهیبواقع يریتصو ؛مختلف منابع آب سطحی و زیرزمینی

 ردف هر یاجتماع تیهمگانی درباره مسئول یآگاه تا شود ایمهرودخانه 
 از حاصل یاجتماع منافع نیهمچن و رودخانه نیا حفظ يستارا در

 ابدی شیافزا جاي کشمکش بر سر آببه زیآمتیموفق يهمکار
(Yousefi et al., 2021)؛ 
 

 نیتدو به محدود رودخانه صرفاً تیریمد یاصلابزار در حال حاضر،  -
 است. رودندهیزاآب از سد  يرهاساز وجدول منابع و مصارف ساالنه 

 يهابرداشت دیبا ،ینیرزمیو ز یسطح يهاآب مانأتو تیریجهت مد
 چهارمحال و اصفهان استان دو در سد باالدست دراز رودخانه  میمستق

 ودخانهر یتیریمد برنامه در ینیرزمیز آب منابع نیهمچن و يارتیبخ و
 ؛شود گرفته درنظر
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 ماتدـخ و هايرـکاربر ـب متمرکز صرفاً وجهاتـت ،یکنون طیشرا در -
 ودهــب( يکشاورز و صنعت ،یبهداشت و ربـش آب) ستمیاکوس ینیمأت

 یفرهنگ و یمیتنظدمات ـخ شتنانگا دهــیناد و غفلت یوعـنو  است
ابت ه تقابل و رقـب منجر کرد،یرو نـی. ااست دهـش حاکم ستمیوسـاک
دي زیستــو همچنین تهدید ج ستمیاکوسدمات مختلف ـخ انیم

 ییافزاهم جادیاتحول و  الزمهاست.  دهـششهر اصفهان پذیري کالن
 و هاییاـیوـپ در نـیادیبن راتییتغ ستم،یاکوس دماتـخ واعـان انیم

-Pahl) است ملی سطح در یاسیس خواست و درتـق يبندصورت

Wostl et al., 2023)؛ 
 

 يمحصوالت کشاورز دیکشور در تول ییخودکفا يهااستیس در -
سازگار، هماهنگ  ییهااستیو راهبردها و س ردینظر صورت پذدیتجد
. ردیکشور در دستور کار قرار گ ییغذا تیامن نیتضم يدر راستا داریو پا

 طیو مح يکشاورز ،بخش آب يهايگذاراستیس درعدم انسجام 
 و ادجیا در ییزابس نقشساله کشور توسعه پنج يهادر برنامه ستیز

 ست،یز طیمح بیتخر آب، يتقاضا و عرضه نیب شکاف شیافزا
 انیم تعارض بروز و يامنطقه نیب و یبخش نیب یهماهنگ فیتضع

 ;Dombrowsky et al., 2022) است داشته آب کنندگانمصرف

Loghmani-Khouzani et al., 2022 .) 
 
 مدیریت آب، حکمرانی نظیر مفاهیمی براي شدن قائل اصالت -

 غذا ب،آ بستهم آب، بازار آب، منابع پیوسته هم به مدیریت مشارکتی،
 وار،طوطی تقلید به منجر غیره و خصوصی - عمومی مشارکت انرژي، و

 خواب به را خودمان» و اصلی مشکل فراموشی هدف، به ابزار تبدیل
 مدیریت اجرایی هايظرفیت و توانایی چگونه اینکه. شودمی «زدن

 یزتربرانگاختالف و ترپیچیده دائماً وظایف ياجرا در را رودزاینده حوضه
 دهش شناخته معموالً آن حل راه که است مسائلی جمله از دهیم، ارتقا

 آسان لح راه هیچ و نیست، دانستن قابل اجرا از پیش حتی یا نیست،
 يبرا راهکارها دیگر، بیان به. ندارد وجود آن براي سریعی درمان یا

 و هاآموختهدرس رویکردها، بهترین در تواننمی را مسائل گونهاین
 رخچ» بنابراین،. کردپیدا  ينهاد يهاتوصیه یا شمولجهان يهارویه

نبه جابه اسم برنامه کامل، جامع و همه يزیچ ؛«کرد اختراع نو از باید را
 نیربهت سراغ به رفتن و افتنی يوجود ندارد. ما به جا رودندهیزا يایاح

 ازآغ لهأمس درست فیتعر و صیتشخ از دیبا ممکن، راهکار و پاسخ
 فضاي یجادا براي الزم پشتیبانیکسب  و مسائل حل فرایند برو  میکن

 وعشر هـب ورود نقطه محلی، مسائل ساختن. میشو متمرکز تغییر
 زمانی. ندشومی منجر تغییر به نهایتاً که است راهکارهایی يبرا جستجو

 هــب را جامعه اذهان که دانست مهم يالهأمس را لهأمس یک توانمی
 کند بسیج کردن اقدام يبرا را همه و کرده جلب ودـخ يسو

(Yousefi, 2022)ایجاد درک مشترک جهت  يبرا 10لنگر نی. مهمتر
در  رییتغ جادیا يپذیرامکان به باور و کوچک هرچند هاییبرداشتن گام

حداقلی ولی دائمی  انیجر سازيجاري يتالش برا ،همگان شگاهیپ
 یگام به گام و رفت و برگشت يندیرودخانه به صورت طبیعی در فرا

 رییتغ جادیا امکاناز  دينما تواندیم ،کم چند هرآب  دنبو يجاراست. 
 و کنترل و رودخانه یساماندهبراي  يسازتیظرف ةمحرک يروین و

 . باشد ینیرزمیز و یسطح يهاآب از هابرداشت نظارت بر
 

 تیقابل جاديمدت به عنوان لنگر اکوتاه یدیابتکارات کل -5

 ،ستیز طیفعاالن مح يهااز نشست ياحاصل مجموعه ابتکارات نیا
و صرفاً براي  و مهندسان مشاور است یعموم ينهادها ان،یدانشگاه

 فیبازتعراند. رود پیشنهاد شدهآغاز فرایند تکاملی احیاي زاینده
 یاقدامات ازمندین ،ي در مورد راهکارهاسازو اجماعرود مشکالت زاینده

 یرگشترفت و ب يندیدر اجرا و در فرا ژهیبه و از این لیست فراتربسیار 
 .است یو انطباق

 
آب  يرودخانه پس از اتمام زمان رهاسازحداقلی  انیجر يداریپا -

ازمند این اقدام نینمودن  یاتی: عملبهار فصل از یمینتا  زییکشت پا
جدول منابع و مصارف  دررودخانه  انیجر يداریاحجام پالحاظ شدن 

از  میمستق يهابرداشت یسامانده يبرا يسازتیظرف و حوضه ةساالن
 پلباد، آنکو سد ،سمانآسد چم  يهابازه در یمیحر يهارودخانه و چاه

هاي پاییز و زمستان است. ی در فصلگاوخون تاالب وبشار آ سد نصر،
داي بینی آورد رودخانه در ابتپیش زیاد همچنین، با توجه به عدم حتمیت

مین آب آشامیدنی در انتهاي سال آبی و أسال آبی و نگرانی از عدم ت
فصل پاییز، ضروري است که بخشی از آب مورد نیازِ پایداري جریان 

 ؛ودرود کامالً تخلیه نشسد زاینده رودخانه از سال آبی قبل ذخیره شود و
 

در طی سالیان اخیر، نیاز زیستی تاالب گاوخونی و پایداري جریان  -
شود نمیدرنظر گرفته  حوضه ةجدول منابع و مصارف ساالن دررودخانه 

ها، عمالً نادیده گرفته بینی آن در برخی از سالو یا با وجود پیش
االب ت یآبه زیستحقشود اد میشود. به عنوان اولین گام پیشنهمی

فاظت حبینی شده توسط سازمان در سناریوهاي مختلف پیش گاوخونی
 کشت آب تحویل زمان پایان از پسبه صورت سیالبی  زیست،محیطاز 

 ؛پاییز رهاسازي شود
 
 ییآزمایراست و سامان -بن ةمحدود يپمپاژهااحجام  برخط شینما -
 ؛تابستان و بهار در مصارف و منابع دولــجها مطابق رداشتـب زانیم
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 سازگاري با کم يهاکارگروه حوضه، ونیسیپخش زنده جلسات کم -
 رود؛زاینده ةساز در خصوص رودخانتصمیم يهاکمیته ریساآبی و 

 
 هايلپ کنار در) اصفهان شهر اصلی بیلبوردهاي از یکی اختصاص -

و مخزن سد  یوجخر ،يورود آب حجم برخط نمایش جهت( تاریخی
 .گریو انواع مصارف د یرود، مصرف روزانه آب شرب و بهداشتندهیزا
 

 قدردانی و سپاسگزاری -4

 روژهپ در رودمورد پژوهی حوضه زاینده يهاافتهی هیپا بر نوشتار، نیا
 همبه تیریمد اهداف به یابیدست يبرا یحکمران بهبود» یقاتیتحق

 توسط پروژه ی اینمال نیمأت. است( STEER)11 «آب منابع  وستهیپ
 منبعی آب،" برنامه چارچوب در آلمان فدرال قاتیتحق و آموزش وزارت
 حوضه یپژوهش بودجه. است شده انجام( GRoW)21 "جهانی

 کیادمآک تبادالت سسهؤم اصفهان، یصنعت دانشگاه جانب از رودندهیزا
 .است شده نیمأت اصفهان يامنطقه آب شرکت و( DAAD)31 آلمان
سسه ؤهایی از این یادداشت، قبالً در قالب متن سیاستی توسط مبخش

چاپ شده  BY 4-CC( با حق نشر IDOS)91توسعه و پایداري آلمان 
 (. Yousefi et al., 2021است )

 

 هانوشتپی

1- Compliance, enforcement and assurance systems 

2- Capability trap 

3- Rentier state  
4- Isomorphic mimic 

5- Premature load bearing 

6- Corporate governance 

7- Irrigation Management Transfer (IMT) 

8- Privatization 

9- Integrated Water Resources Management (IWRM) 

10- Anchor 

11- Good Governance for Achieving the Objectives of 

Integrated Water Resources Management (STEER) 

12- Global Resource Water (GRoW) 

13- German Academic Exchange Service (DAAD 

14- German Institute of Development and Sustainability 

(IDOS) 
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