
 
 

 

 

 

 

 پيشگفتار
 

 0مسأله چيست؟ ٬رود: جواب مذاکره استمناقشه زاينده

 
بود که در نوع خود در کشور ديده نشده  2ديپلماسي آبدر فاصله انتشار دو شماره اخير مجله تحقيقات منابع آب ايران، کشور شاهد رويدادی در 

اند که جزئيات آن رسماً است. استانداران دو استان اصفهان و چهارمحال و بختياری برای امضای توافقنامه همکاری در زمينه آب مذاکره کرده
ای توسط تشکلهای کشاورزی برای نامهقرر شده شيوهم، ها اعالم گرديده، در اين توافق جديدگزاریاعالم نشده است. بر اساس آنچه در خبر

رود( و همچنين پمپاژ مستقيم از مخزن تهيه شود و به تأييد دست سد چادگان )زايندهپايين رود در بازهآب از رودخانه زاينده« کنترل برداشت»
مذاکرات ملي بدون محوريت تهران )به عنوان دولت مرکزی و استانداران برسد. توافقنامه بين دو استان از اين نظر مهم است که قبالً موردی از 

توان رود ميرسد، با وجود اختالفات بين موقعيتهای دو استان اصلي درگير در مناقشه زايندهبه نوعي ميانجي( انجام نگرفته است. لذا به نظر مي

های سياسي راهي برای ابرازِ وجود واقعيتهای علمي اگر لفاظي ٬وداميدوار ب 3رودای جامع زايندهماده ۹به اجرای توافقات و حتي مصوبات طرح 
« مسئله پيچيده»در مذاکره بر سر شود چه هستند؟  ای گنجاندهشود اگر در چارچوب مذاکرهمي باز بگذارد. اين واقعيت)های( علمي که ادعا

قبل يا حداقل اين يک نياز است که  ٬طبيعي و اجتماعي حداقل چهار استان کشور است ٬رود که حاصل از تداخل مرزهای سياسيزاينده

؟ اگر تضاد بر سر اولي است «دسترسي به آب»است يا « برداشت آب»تضاد و مناقشه دقيقاً بر سر مشخص شود  ٬نامههمزمان با تدوين شيوه
اند که دسترسي ي در تضاد قرار گرفتهعاليقومي است مشخص شود چه اگر تضاد بر سر د ؟برداشت چيست تضادمقياس زماني و مکاني اين 

گيری هيچکدام از اين سواالت نيست چون اين نوشتار در صدد نتيجه؟ (۵3۹۱ ٬يکي محدود شده و دسترسي ديگری نامحدود )فصيحي هرندی
 د.کنتر بيان ميی مذاکره را روشنرويکرد تعريف مسألهنوشتار « يک مثال»با ذکر شود در عين حال جواب اين سواالت از دل مذاکره خارج مي

رود قرار داده زايندهبرداشت از رودخانه را مورد هدف محدوديت از سال  روز ۵۶۱بهايي طومار شيخنسق مندرج در با نگاهي به گذشته و اينکه 
(Harandi et al., 2015) شود.مي روشناهميت توجه به مقياس زماني برداشت آب )عالوه بر مکانهای برداشت که تمرکز فعلي است(  ٬ 

حال اگر  «.شودميبرداشت مقياس زماني مشخص با دستور و کنترل در است که موجود مشخص آب  یمقدار»مسأله فعلي اينگونه است که 
برداشت تواند ميبدون کنترل  متفاوت بطور تقريبي موجود است و بطور متناوب با يا مکاني در مقياس آب یمقدار» به مسأله اينگونه نگاه کنيم:

اين رويکرد ممکن  .توسعه يابدباالدست  پتانسيل آبي استانکل ای در رودخانه به مذاکره در اينجا از بازهمقياس مکاني کنيم فرض مي«. شود
 دهد. چگونه؟ي تغيير است صورت مسأله مذاکره و مسير توافق را بطور کل

 سهم مقدار اين از. اندکرده برآورد مکعب متر ميليون ۰۰۷۷ را بختياری و محال چهار استان خروجي آب کل( ۵3۱۱) خداياری و رئيسيان
 علمي واقعيت يک اين. است( مکعب متر ميليون ۵2۷۷) %۵۶ رودزاينده حوضه سهم و( مکعب متر ميليون ۶۱۷۷) %۱۸ کارون آبريز حوضه
 طومار برانحقآبه به بايد خود مسير در اينکه بر عالوه رودخانه اين. شود تأمين بايستي رودخانه زيستيمحيط نياز حداقل که است شده اثبات
 تأمين نيز را شده ثبت الملليبين تاالب يک عنوان به ۵۹۰۶ تاالبهای کنوانسيون در که را گاوخوني نياز مورد آب بايد ٬برساند آب بهاييشيخ
 مکعب متر ميليون 2۱۷ تا( ۵3۹۱ اخالق، خوش و کامجو جليلي) مکعبمتر ميليون ۵۱۷ از و است اختالف مورد نيز عدد اين. نمايد

  مکعب متر ميليون ۸۷۷ برابر حداقل که هم را آينده سال ۱ افق در مثالً شرب سهم بايد عدد اين به. است متغير سال در( ۵3۹۸يکم،)
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 .تهيه شده و توسط اعضای هيأت تحريريه مجله ويرايش شده است
تا بوسيله آن حکمراني دهد، ای است که مهارتِ تبديل يک مقدار ثابت آب به يک منبع قابل انعطاف و پايدار را به ذی مدخالن آموزش ميچارچوب ديپلماسي آب وسيله .2

 گذاری عادالنه اين منبع را فراهم کند.آب امکان به اشتراک
کنترلي، -بود. مواد اين مصوبه بدليل اينکه ماهيتاً دستوری به تصويب رسيده ۵3۹3رود با حکميت شورای عالي آب در سال ای طرح جامع احيای زايندهماده ۹مصوبه قبالً . 3

 .همچنان در انتظار اجرايي شدن است ،بودند مذاکره نشدهاز باال به پايين و 
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et al., 2016)(Mohajeri  شودمي مشخص ودرزاينده حوضه به ورودی طبيعي آورد کل از ارقام اين کسر با براينبنا. ۵کنيم اضافه نيز باشدمي 
 درگير ساله چندين ایمناقشه در باالدست استان آب منابع از ٪۰ سر بر( اصفهان و بختياری و چهارمحال استانهای) مناقشه اصلي طرفين که

 سوی از متفاوت هایسناريو لذا. دهدمي تغيير را مذکور درصد حاصله نتايج گيرد، صورت ديگر منابع از آمار اخذ با محاسبه اگر قطعاً. اندشده
 نظر سد از برداشت آمار و رودخانه هایداده نظير مواردی در گروداران زيرا است طرح قابل شده ارائه نمونه مانند به رويکردهايي نبود در طرفين

 . ندارند يکساني
توان بر در مذاکرات ميی ديگری از تعريف مسأله مذاکره است: اين نمونهگردد. جديد در مذاکره بر مي «ارزش»ی ديگر به ايجاد مسأله

 اينکه خالصه .های ديگر راهکار ارائه نمودبا کمک طرفاستان اين سر ايجاد ارزش برای استفاده از منابع آب استان چهارمحال در خود 

ی مذاکره دارد. بنابراين فقط گيری و رويکردی متفاوت به طرح مسألهنياز به جهت ٬ای که بنا بر تدوين و توافق بر سر آن استنامهشيوه
ی نامه تدوين و برارود باشدکه طرفين برای آن شيوهتواند مسأله اصلي زايندهاست نمي که در حال حاضر مورد توجه جدی« کنترل برداشت»

تواند شرايط ايجابي ادامه همکاری و مذاکره را مهيا و راه را است که مي« اینمونه»رويکرد اين نوشتار . رسيدن به توافق برای آن مذاکره کنند

(. بنابراين قطعاً ۵3۹۱ ٬برای پياده نمودن ساير شرايط در جهت تبيين ارزشها و ايجاد ارزشهای مالي و اجتماعي جديد باز کند )فصيحي هرندی

مذاکره را در واقعيتهای علمي جستجو کرده و مذاکره را بر آن بنا « مساًله عملي»مذاکره است ولي طرفين بايد  ٬جواب مديريت مناقشات آبي
 کنند. 
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تری رود ترکيب کنيم نتايج جالبزيستي را اگر با واقعيتهای علمي مورفولوژيکي رودخانه و جغرافيای سياسي حوضه آبريز زايندهاين واقعيتهای هيدرولوژيکي و محيط .۵

رود( به اصطالح تنظيم شده و حسب دستور مديريت حوضه فالت مرکزی مستقر در وزارت نيرو مقداری از آن هشود. اين حجم آب پس از ورود به پشت سد )زايندحاصل مي
ميليون متر مکعب آب  ۵2۷۷شود. لذا بخشي از کيلومتر وارد استان چهارمحال و بختياری مي ۶۷ای حدود شوند. رودخانه در پايين دست سد در بازهدوباره وارد رودخانه مي

 مورد مناقشه است. ستفاده خود استان باالدست است که در حال حاضر شديداًمورد ا
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