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میسیون های کبه عنوان یکی از زیرمجموعه 91اندیشکده تدبیر آب ایران در سال 

ن تأسیس گردید. بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی کرما کشاورزی و آب اتاق

آوردن فضای تعامللو و ها و فراهماهداف اصلی اندیشکده عبارتند از توسعه ظرفیت

گفت و گو میان ارکان مختلف جامعه، محیط کسللو و کللار و تشللکیی  بخشللی و 

 حکمرانی آب.  فرابخشی مدیریت آب در کشور در مسیر بهبود
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 مواجرره منررابع محرردودیت ابرر  کرره کشررورهایی برررای یداراپ یتوسعه سوی به حرکت

 بررا عمومرراً آن آب منررابع کرره کشرروری بررین . دارد متفرراوتی بسرریار برروی و رنررگ هستند،

 ورشکسررتگی اصررطالحاً و برداشررتاضافه بررا عمدتاً که کشوری با است، مواجه آلودگی

 تیرمرردی اول، یدسررته کشررورهای در. ، تفرراوت بنیررادینی وجررود داردروبروسررت آبرری

 آلررودگی، تولیررد کرراهش  برررای مختلررف هرراینظررام و فراینرردها قیطر از عموماً آلودگی

 در. اسررت تررربنیادی چالش  دوم، یدسته در اما .شودمی انجام غیره و تصفیه بازچرخانی،

 برررای ترردبیری هررم و کرررد آب مصرف میزان کاهش  برای فکری هم باید کشورها، این 

 و دسررت جرردی صورت هب دوم چالش  با اکنون نامرکشو متأسفانه. داشت آتی یتوسعه

 تحقیررق، این  در اما. نیست نصیببی نیز اول یدسته مشکالت از حتی و کندمی نرم پنجه

 همرران کرره آن از خرررو  مسررلم و ناپررذیراجتنرراب راه و دوم نرروع چررالش  از بیشررتر مررا

 .گفت خواهیم سخن  است، آب بازتخصیص
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 2 مقدمه

 هررایبخررش  بررین  یبآ تقسیمات الگوی تغییر و جاییجابه معنای به آب، بازتخصیص

 تنهررا نه اکنون ما که است این  انکار غیرقابل حقیقت. هاستبخش  درون حتی و مختلف

 حقرروق رعایررت برررای بایررد حترری بلکرره آترری، نیازهای و موجود شرایط حفظ برای باید

 فکررر عملرری صررورت برره هررااکوسیسررتم و طبیعت به آب بازگرداندن به نیز آتی هاینسل

 .  کنیم

 از مختلفرری اشررکال چرره شررود  انجررام بایررد چگونرره و چیسررت صبازتخصرری  ایررن  امررا

 اساسرراً آیررا چیسررت  هرراروش ایررن  از یررک هررر نیازهررای دارنررد  وجررود بازتخصرریص

 مشررغول ناآگاهانرره شرراید و ناخواسته هم امروز ما یا ایستنگرانهآینده بحث بازتخصیص

 ایفررا ش قرر ن موضرروع ایررن  در چگونه فلمخت  هایبخش  و جامعه حقوق هستیم  انجامش 

 برررای مسرریری چرره چیست  بازتخصیص انجام برای ما هایچالش  و هاظرفیت کنند می

 را بازتخصرریص موضرروع اگررر اسررت  الزم فراینررد این  صحیح مدیریت سوی به حرکت

 هایپرسررش  بسرریاری و هاپرسررش  ایررن  نیسررت، آن از هم گریزی البته که بگیریم، جدی

 .بیابیم پاسخی آنها برای باید شک بدون و کرد خواهد عبور نماذهن  از دیگر

 و ابعرراد دادن نشرران و بازتخصرریص موضرروع کررردن برراز دنبررال برره گررزارش ایررن 

. سرراخت خواهررد روبرو موضوع این  هایواقعیت با راخواننده  و است آن یهاپیچیدگی

  ددار اهمیترری چرره آنهررا درک و هسررتند چرره بازتخصرریص موضرروع هررایواقعیررت امررا

 کرره شررکلی هستند، مطلوب شکل به آن انجام دشواری بیانگر بازتخصیص، هایواقعیت

 بنررابراین . دهررد قرار توجه مورد را فردی حقوق و منافع هم و عمومی، حقوق و منافع هم

 شررد خررواهیم روبرو بنیادی بسیار هایپرسش  با آنگاه بازتخصیص، هایواقعیت درک با

 هرراواقعیت این  از اگر طبیعتاً و بگوییم پاسخ آنها به صی بازتخص تصمیم هر برای باید که

 ینتیجرره کرره کرررد خررواهیم دنبال انگارانهساده شکل یک با را بازتخصیص کنیم، غلفت

 لحظرره ایررن  تررا ما که کرد اعتراف باید. است قبلی دردهای به جدید دردهای افزودن آن

 برردون عموماً تجارب این  و کردیم تجربه کشورمان در را بازتخصیص از متعددی موارد

 مصررر راه ایررن  ادامرره برررای هررم هنرروز متأسررفانه و انرردشده انجام هاواقعیت همین  به توجه

 یتجربرره نظیررر،بی تاالب این  احیای برای ارومیه دریاچه در کشور اخیر یتجربه. هستیم
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 ورشرر ک اخیر یتجربه آب، سر بر استانی درون و استانی بین  هایدرگیری در کشور اخیر

 برررای اخیر یتجربه آب، تأمین  طریق از کشور محروم هایبخش  یآبادان و توسعه برای

 برررداریبهره هایپروانه تعدیل و بازنگری برای اخیر یتجربه کشور، هایآبخوان احیای

 ادعررا ایررن  بررر اثبرراتی همگرری بسیاری دیگر از موارد، و کشور آبی منابع از هاتخصیص و

 .هستند

 را آب از جوامررع و افررراد حقرروق واقعرراً آیررا هک کنیم درک رامسئله  این  بتوانیم باید

 تمررام مالکیررت مررثاًل کرره) کرد تکلیف تعیین  قانون، از ماده و بند یک به اکتفا با توانمی

 ایررن  یررا( ندارد را هاگیریتصمیم به ورود صالحیت جامعه و است حکومت با آب منابع

 اگررر طبیعترراً. اسررت مرردیریتی و فکررری نظررام از جدیدی الگوی به ورود نیازمند موضوع

 آنگرراه بپررردازیم، آب بازتخصرریص برره هرراواقعیررت کردن لحاظ با جدی طور به بخواهیم

 گزارش این  در مسیر، این  به ورود برای. شد خواهند مردود فعلی هایفعالیت از بسیاری

 و خررود و مدهرری  افررزایش  موضرروع این  از را خود درک قدم به قدم تا کرد خواهیم سعی

 .بشناسیم بیشتر ار مانپیرامون

 را آن یررافتن  اهمیررت چگررونگی و بازتخصرریص مفهررومی مبررانی ابتدا بعدی بخش  در

 عمررومی هررایبنرردیدسته قالب در بازتخصیص هایروش همینطور. کرد خواهیم تشریح

 هکرر  روبروسررت مختلفی موانع و هاچالش  با هاروش این  از یک هر طبیعتاً. شوندمی ارائه

 .سازیم شفاف را آن مختصر تصور به کرد خواهیم سعی

 انتظار و شوندمی ارائه کشورمان از خار  در بازتخصیص از تجاربی سوم، بخش  در

 بخررش  در نظررری صررورت برره که هاییروش کنیم درک بتوانیم آنها یمطالعه با رودمی

 ایررن  در جالررب ینکترره. انرردشررده پیرراده کشررورها ایررن  در چگونرره شد، اشاره آنها به دوم

 توسررعهدرحال و یافتهتوسررعه کشررورهای بررین  در آب بازتخصیص الگوی توتفا بخش،

 مطلوبیررت تمررام مفهرروم برره ایررن  البترره. است آب حقوق موضوع از ناشی عمدتاً که است

 اصررلی موضرروع اتفاقرراً. نیسررت یافتهتوسررعه کشورهای در گرفتههای صورتبازتخصیص

 متفرراوت حقرروقی هایامظن بستر در بازتخصیص تلفخم اشکال گیریشکل تفاوت، این 
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 یمسررئله کرره دهرردمرری نشرران جهرران در تجررارب از مرررور ایررن  همینطررور،. اسررت آب

 در و نرردارد اختصاص ایران به تنهامسئله  این  و است پرچالش  موضوع یک بازتخصیص

 .یابدمی بروز متفاوت شکلی به موضوع این  کشور هر

 در را آب صرریصختباز و گشررت بررازخواهیم نامرر خود کشررور برره چهررارم، بخش  در

 متوجرره ترروانمرری بخش  این  خواندن با. کرد خواهیم دنبال سیاستی و حقوقی اسناد قالب

 چگونرره بازتخصرریص و تخصرریص موضرروع به سیاستگذاران و گذارانقانون نگاه که شد

 بخررش  ن یرر ا در. انرردیافترره تطبیررق شررد، یاد آنها از که هاییواقعیت بر مبتنی چقدر و است

 چطررور و انرردشررده تنیررده هررم در اراضرری و آب منررابع مالکیت ورطچ که خواند خواهیم

 .است شده واقع تعدی مورد زیستمحیط و بردارانبهره حقوق

 بازتخصرریص و تخصرریص انجررام برررای شررده تعریررف حکمرانی نظام پنجم بخش  در

 بررا و طرفررهکی شررکل برره تررا کنرردمرری سررعی دولت محوریت با نظام این . شودمی ترسیم

 که چیزی همان بپردازد، جامعه کل برای اندیشیمصلحت به موجود یاهواقعیت حذف

 .  است شده واگذار دولت به عادالنه توزیع قانون طبق البته

 از مشررترک حرردودی تا اما کوچک نمایی که مطالعاتی مورد چند به ششم بخش  در

 تجربیررات ایررن . خررتادپر خررواهیم ،اسررت کشور در کشاورزی آب بازتخصیص الگوی

 را آن هررایضررعف و اسررت کشررور در بازتخصیص بر حاکم نظام ماحصل یندههدنشان

 برررای نیرراز گیررریشررکل ینحرروه پیرامررون نکرراتی خالصرره، طررور برره. سررازدمرری نمایرران

 بررر آن اثرررات همینطررور و بازتخصرریص اجرررای فراینررد آن، کردن توجیه و بازتخصیص

 شررویم متوجرره بترروانیم ،مررتن  ایررن  خوانرردن بررا رودیمرر  انتظار. شد خواهد صحبت جوامع

 آب، منررابع از برداشررت اول ردیررف متهم عنوان به کشاورزی بخش  از آب بازتخصیص

 حقرروق بازتخصرریص، معیوب هایساز و کار و دهدمی قرار فشار مورد را جامعه چگونه

 .است کرده پایمال را هاآن

. پرداخررت مخواهی  مطالب از اتحلیلیرف همینطور و بندیجمع به هفتم بخش  در نهایتاً

 تررا کرد خواهیم تالش « خاموش هایبازتخصیص عصر» لفظ با حاضر عصر گذارینام با
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 و احکررام گررذار در آترری هرراینسررل همینطررور و جامعرره و افراد حقوق چطور دهیم نشان

 برره را ما شرایط این  چگونه و اندشده گرفته نادیده اقتصادی تحوالت و دولتی هایبرنامه

 عصررر ایررن  از گذار امکان ،ادامه در. است کرده ترنزدیک و کیدنز پذیرآسیب ینقطه

 طررور برره سررپس . کرررد خررواهیم ترسرریم آینده از را ایاولیه هایتصویر و نموده تحلیل را

 عصرررر را آن و هسررتیم آن نیازمنررد کررره بازتخصرریص از نرروینی عصرررر از ترررواضررح

 انرردکی را آن هبرر  حرکررت مسرریر و گفت اهیموخ سخن  نامیممی پایدار هایبازتخصیص

 موضرروع برررای تفکررر برره را مررا گزارش این  خواندن است امید .ساخت خواهیم ترشفاف

 .دارد وا آب بازتخصیص
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 کرره طوری به است داشته افزایشی نرخی اخیر سالیان طی ایران در آب منابع مصرف

 مصرررف بررا. اسررت رفترره فراتررر زیرر ن تجدیدپذیر آب نهالسا سطمتو از مناطق از برخی در

 و آمررده وجررود برره هاییناپایررداری خشکسررالی، تشرردید همچنررین  و آب منررابع رویررهبرری

 و بحرانرری کشررور منرراطق از بسرریاری در محیطیزیسررت و اقتصررادی اجتمرراعی، وضعیت

 و رزیکشرراو بخش  در آب اندازه از بیش  مصرف با که است طبیعی. است شده شکننده

 خواهررد گررران جدید آب منابع تأمین  آب، به صنعت و شهری عهماج نیاز تدریجی رشد

 بررود خواهررد کشرراورزی بخررش  از آب بازتخصرریص آب، کمبررود به معمول پاسخ و شد

(Molle and Berkoff, 2006)، آب کنندهمصرررف بزرگترررین  کشرراورزی بخررش  زیرررا 

 دنرر کمی خلررق را اقتصررادی دهزوافرر  ارزش کمترین  آب، مصرف ازای در معموالً و است

(Wang et  al., 2015 .) 
 

2 
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 بازتخصیص و تخصیص -2-1

 تخصرریص یواژه از آن تفکیررک بازتخصرریص، مفهرروم در اصلی هایچالش  از یکی

 برررای حقیقررت در تخصرریص یواژه( Cullet et al., 2015) موجررود منررابع طبررق. اسررت

 امررا. اسررت نشررده یررفتعر نآ برررای مصرررفی پیشررتر کرره شررودمرری گرفته کار به مواردی

 برررداریبهررره معینرری مصرررف برررای پیشررتر کرره اسررت هرراییآب برره مربرروط تخصیصزاب

 حیررات برررای کرره محیطرریزیست جریان یا محیطیزیست آب دیدگاه، این  در. شدندمی

 (. Cullet et al., 2015) شودنمی لحاظ گیردمی قرار استفاده مورد اکوسیستم

 یا رسمی طور به که تسا کنندگانیمصرف بین  آب یجابجای مفهوم به بازتخصیص

 انجررام زمررانی در و شرروندمرری شررناخته محررق آب از مشخصی میزان به نسبت رسمی غیر

 یررا و غیرکررارا اقتصادی لحاظ از غیرممکن، فیزیکی لحاظ از فعلی تخصیص که شودمی

 زا خرریرب اگرچرره(. Marston and Cai, 2016) باشررد قبررولغیرقابررل اجتمرراعی منظر از

 نامنرردمی بازتخصیص نیز را شودمی داده تخصیص منبع یک از که ار آبی حتی محققین 

 کرره مصرررفی از آب کرره است این  در تخصیص با بازتخصیص تفاوت معمول طور به اما

 در. یابرردمرری اختصاص دیگری مصرف به( آب حقوق) دارد وجود تعهدی آن به نسبت

 نکته اما شود،می تفادهسا یکدیگر جای به  2ییجاهبجا و 1بازتخصیص واژه دو از ادبیات

 بازتخصرریص برره صرررفاً است ممکن  که دارد تریعام مفهوم جاییبهجا که است این  مهم

 Marston and) نپررردازد است بوده نشده داده تخصیص خاصی مصرف به قباًل که آبی

Cai, 2016.) 

 داماتقرر ا وعررهمجم از جرردی بخررش  یررک عنرروان برره ترروانمرری را آب بازتخصرریص

 هزینرره، اثربخشی بهبود باعث تواندمی که گرفت نظر در آب تقاضای و هعرض مدیریتی

 برخرری، منظررر از اگرچرره. گررردد آب منررابع سیسررتم پررذیریاطمینرران و پررذیریانطبرراق

 کرره اسررت ممکررن  اما شودمی محسوب آب تقاضای کلیدی استراتژی یک بازتخصیص

 اهررداف برره بسته لذا د،شاب داشته اقتصادی عتمنف  صرفاً و نشود آب ذخیره موجب نهایتاً

 
1 reallocation 
2 transfer 
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 و عرضه مدیریت برای منظوره دو استراتژی یک را آن توانمی آن، کردن اجرا نحوه و

 بازتخصرریص طریررق از ترروانمی مثال، برای(. Marston and Cai, 2016) دانست تقاضا

 .تپرداخ اکوسیستم در آب حفاظت و جدید مصرف یک تأمین  به همزمان آب،

 لررذا و برروده جدیررد نسرربت به بازتخصیص اما نیست یدیجد مفهوم تخصیص هرچاگ

 است ترضعیف نسبت به بازتخصیص یزمینه در الزم سیاستی و قانونی بسترهای تعریف

(Cullet et al., 2015 .)آنهررا و برروده اقتصرراددانان توجرره مررورد گذشررته از تخصیص اما 

 نرره و دهررد انجام راباز را تخصیص برای گیریتصمیم باید که دهند نشان تا کردند سعی

 (. Meinzen-Dick and Appasamy, 2002) هادولت
 

 بازتخصیص هایپیشران عنوان به تقاضا رشد و آب محدودیت -2-1-1

 خواهد نفر میلیارد 9/7 به جهان جمعیت 2025 سال تا شده، انجام هایبینیپیش  طبق

 از درصررد 58 .بررود خواهنررد ساکن  هتوسع درحال کشورهای در آن درصد 80 که رسید

 خواهررد رخ( سریع رشد با) شهری مناطق در نیز توسعه حال در کشورهای جمعیت رشد

 برره دنیا سطح در آب مصرف از درصد 86 حدود 1990 دهه اواسط در که حالی در. داد

 مصررارف سررریع رشررد دلیررل به - 2025 سال در میزان این  شد،می داده نسبت کشاورزی

 برررای آب مصرررف رودمرری انتظررار(. 1 شررکل) رسررید دخواه درصد 76 به - یبیارغیرآ

 1492 بررره 1995 سرررال در( مترمکعرررب میلیرررارد) کیلومترمکعرررب 1436 از آبیررراری

 بررا کرره هسررتند غیرآبیرراری نیازهررای ایررن  حقیقت در. برسد 2025 سال در کیلومترمکعب

 588 برره 363 از و یافررت خواهنررد افررزایش  آبیرراری مصررارف برره نسرربت بیشررتری رشررد

 (. Meinzen-Dick and Ringler, 2008) رسید خواهند بعککیلومترم

 و آب مصررارف تغییررر در نیررز غیرمستقیمی فاکتورهای مستقیم، فاکتورهای بر عالوه

 ایررن  از یکرری. داشت خواهند اثرگذاری هابخش  سایر به کشاورزی بخش  از آب خرو 

 تجررارت شررکل رتغیی  همینطور و رزیکشاو محصوالت و هانهاده در قیمت تغییر عوامل،

 دلیل به نتیجه در و یافته کاهش  غذا جهانی قیمت تا شودمی موجب که است کشاورزی

 عوامررل، این  از دیگر یکی. کند محدود را آبیاری توسعه آبیاری، در آب ارزش کاهش 

 اسررت صررنایع در آب کیفیررت حفظ هایسیاست ضعف و صنایع از حمایتی هایسیاست
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 از کرره شررهرها صررنایع مصارف برای را بیشتری آب هاتلود تا شودمی موجب ایتاًهن که

 در غررذایی امنیررت دلیررل به آبیاری توسعه البته. کنند هدایت برخوردارند، بیشتری قدرت

 میلیون 250 امروزه که کرد فراموش نباید اما. بود خواهد کنندهتعیین  بسیار مناطق برخی

 کشررت سررطح از بیشررتر ابررررب 5 حدود که دارد ودوج یبآ کشاورزی تحت زمین  هکتار

 و نبرروده پررذیرامکرران تولیررد این  آبیاری توسعه بدون قطعاً. است بیستم قرن اوایل در آبی

 حقیقت در. آمدنمی بدست اخیر دهه سه در کشاورزی تولید عملکرد گیرچشم افزایش 

 اسررت، مواجرره عیاجتما موارد برخی و محیطیزیست نامطلوب اثرات با آبیاری چه اگر

 و غررذایی امنیررت تررأمین  و غررذا قیمررت کرراهش  و فقررر رفررع برره بسزایی کمک کنونات اما

 کرره همررانطور(. Rosegrant et al., 2002; Lipton et al., 2003) اسررت داشته معیشت

 برره تقاضررا در تحررول همینطررور و آب منررابع محرردودیت شررود،مرری مالحظه 1 جدول در

 .اندنموده فراهم آب خصیصتزبا برای را مسیر و داده بروز را خود مختلف اشکال

 

 
 اساس بر 2025 الی  1995 بازه در مختلف هایبخش آب مصرف در افزایش بینی پیش: 1 شکل

Rosegrant et al (2002 ) 
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 ( Marston and Cai, 2016 از برگرفته) آب بازتخصیص اشکال از هایی مثال : 1 جدول

بازتخصیص 

 یدر نتیجه 
 مورد کی محرنیروها

منرررابع آبررری 

 دودحم

تغییررررر قررررانون یررررا 

 سیاست

تغییر در قانونی که برره موجررب آن فاضررالب برره  -آریزونا، ایاالت متحده 

عنرروان آب قابررل جابجررایی و مجررزا از سررایر منررابع سررطحی و زیرزمینرری 

کنندگان قرردیمی شناخته شد. به دلیل فروش این آب به سایرین، مصرف

با کرراهش آب  نب شهری به مرور زمافیه آات تصتأسیسدست در پایین

 در دسترس مواجه شدند.

شهرهای رو به رشد متوجه شدند  -(، شیلیMaipoحوضه آبریز مایپو ) توجیه اقتصادی

که خرید حقرروق آب از کشرراورزان در بسررتر بررازار آب محرردوده، پررن  

 تر از ساخت یک سد جدید است.برابر ارزان

در آنررد، برره عنرروان منبررع  یعهای طبیکاهش یخچال  -پرو(، Limaلیما ) تغییر اقلیم

ای شررود عمده آب، ممکن است باعث افررت آب در دسررترس در منطقرره

های مختلررف وجررود دارد. آب از های آبی بین بخشکه هم اکنون تنش

هررای کشرراورزی برره نیازهررای شررهری انتقررال داده شررده و بازتخصرریص

 تری نیز در راه است.بزرگ

ع بای منرر پذیراطمینان

 آب

درصد از نیاز آبرری خررود را از  97شهر مانیال  -(، فیلیپینManilaمانیال )

کند و در نتیجه در هنگام خشکسالی بررا خطررر مواجرره می تأمینیک منبع 

خواهد شد. بازتخصرریص برره عنرروان یررک روش برررای افررزایش امنیررت و 

 آب مورد استفاده قرار گرفته است. تأمیناطمینان در 

تضرررررررررررررررررعیف 

 اهاختزیرس

تر از مخزن سد جان ردموند سریع -ایاالت متحده  (،Kansasکانزاس )

مصررارف  تررأمینزمان مورد انتظار با رسوب پر شد، لذا ذخیره آب برای 

کرراهش یافررت. در نتیجرره برره جررای ایجرراد ذخیررره بیشررتر، بخشرری از 

 های سیالبی به ذخیره آب بازتخصیص داده شد.حوضچه

هررای کاهش تلفررات آب، کانررال  شهر دهلی برای -هند(، Delhiدهلی ) توسعه زیرساخت

کردنررد الیروبرری نمررود. آبیرراری کرره منررابع آب شررهری را منتقررل مرری

کشاورزان اعتراض کردند که ایررن اقرردام باعررث کرراهش تغذیرره آب برره 

های آب شده است و لذا آب از مصارف ترراریخی کشرراورزی آنهررا چاه 

 بازتخصیص داده شد.

های زیرسرررررررراخت

 یناکاف 

آب شررهری،  تررأمینهررای نررامطمئن اختسرر رزی -(، یمررنSan’aا )صررنع

آب از تانکرهای کامیونی شده است که آب کشرراورزی را  تأمینباعث 

 دهند.به مصارف شهری بازتخصیص می
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 ( Marston and Cai, 2016 از برگرفته) آب بازتخصیص اشکال از هایی مثال : 1 جدولادامه 

بازتخصیص 

 یدر نتیجه 
 مورد محرک نیروهای

تحررررررررررول 

 آب تقاضای

به رسررمیت شررناختن 

حقوق آب فرامرروش 

 شده 

ها به طررور نسرربی حقرروق آب دادگاه  -(، ایاالت متحده Nevadaنوادا )

باعررث مسررئله رعایت نشده بومیان آمریکا را برره رسررمیت شررناختند. ایررن 

( و Renoجابجایی بیشتر آب از طریق بررازار و مررذاکره بررین شررهر رنررو )

 ت.ده استان شقبایل سرخپوس

شررناختن  به رسررمیت

مصررررررررررررررررارف 

 محیطیزیست

دادگاه عالی کالیفرنیا دسررتور  -(، ایاالت متحده Californiaکالیفرنیا )

( Monoآبررری را کررره از حوضررره مونرررو ) آنجلرررسلسداد ترررا شرررهر 

محیطرری بازتخصیص داده بود برره دلیررل خسررارات اکولرروژیکی و زیسررت

 بود. عمومینافع زیرا این خسارات در تضاد با م ،پس دهد

در حررررال  یتقاضرررا

 رشد/در حال ظهور

ی افزایش نیازهای شهری در نتیجرره -(، هندCoimbatoreکویمباتور )

هررای رسررمی و ظهور یک صنعت نساجی پرمصرف که باعررث جابجررایی

 غیررسمی متعددی از بخش روستایی به شهری شد.

برره  از آنبخشرری افزایش شدید جمعیت کرره  -(، اردنAmmanعمان ) رشد جمعیت

پناهندگان جنگی شکل گرفته بود و موجب فراتررر رفررتن  یدجریان ورو

نیازها از عرضه گردید. آب کشاورزی از طریق تانکرهررای کررامیونی برره 

 شود.شهرنشینان بازتخصیص داده می

( hubبرره دلیررل تحررول هرراب ) -( و آفریقای جنرروبیLesothoلسوتو ) توسعه اقتصادی

کشررور انتقررال داده  ایررنلسرروتو برره  آب ازوبی، اقتصررادی آفریقررای جنرر 

 شود.می
 

 

 آب منابع  از برداریبهره توسعه مراحو -2-1-2

 توسررعه مراحل سازینظریه برای هاییتالش تازگی به آب مدیریت نظری ادبیات در

 و برررداریبهره توسررعه، مرحلرره سرره(. Molle, 2003) اسررت گرفترره صررورت آب منررابع

 در(. Molden et al., 2005) گرفررت نظررر در آب تمرردیری در ترروانمرری را تخصرریص

 از آب سررنتی برداشررت یررا و دیررم کشرراورزی برره آب مصرف حوضه، توسعه اول مرحله

پررذیر باشررد، سرردهایی امکان فیزیکرری لحاظ از که مناطقی در. شودمحدود می 3رودخانه

 
3 run-off-river 
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ایررن  د. دربرره کررار گرفترره شررون کشرراورزی توسررعه و انرژی تولید برای شود تاساخته می

 سررپس . مانرردمرری برراقی اهمیررت کررم حرردودی تررا شرررب اهررداف برررای بآ تأمین  زمان،

 آببرره دلیررل کررم بررودن میررزان . شرروندمی سرراخته بررزرگ زهکشرری و آبیاری هایشبکه

 یررا و دریاهررا سررمت برره آب بقیه ،اقتصادی مصارف سایر و کشاورزی بخش  در مصرفی

 کمتررر و تسا عرضه بر مبتنی آب یریتدم. دن کمی پیدا جریان آبریز حوضه دستپایین 

برره همررین . دوشرر می مشرراهده ندرت به هم آب آلودگی و گیردمی شکل آب تعارضات

 .دهدرخ نمی توجهیتغییرات قابل هااکوسیستم در دلیل،

. یابرردمی بروز خشک هایسال در آب کمبود( برداریبهره مرحله) بعدی مرحله در

 ند،شررومی اضررافه رودخانه هب آب کمبود با ههاجمو ایبر ایذخیره سدهای دوره این  در

 ترررمیم مدیریت، بهبود. دیابن می کاهش  تدری  به سد احداث برای مناسب هایمکان اما

 مسررائل و شررده تبرردیل کلیرردی موضرروعات برره آب از حافظررت و هازیرسرراخت بهبود و

 .گرددمی ظاهر آبیاری هایشبکه درون رقابت و آلودگی

 رود،مرری پرریش  4شرردن بسررته تمسرر  برره حوضرره کرره گررامین ه و صتخصرری  مرحله در

 متمرکررز سررمت ایررن  برره هرراتالش. شررودمرری تبرردیل هاتنش  محور به بخشیبین  تخصیص

 نهادهررای و تخصرریص داده شررود بیشررتر اقتصررادی ارزش بررا مصارف آب به که شوندمی

 زریرر آب حوضرره منررابع یکپارچرره مرردیریت و بخشرری هایرقابت به پرداختن  برای جدیدی

 .شوندمی جادیا

 هاییاسررتراتژی مرحلرره هررر در کرره دارد وجررود نیررز دیگررری ایمرحله سه بندیدسته

 مرحلرره در(. Turton and Ohlsson, 1999) اسررت مطرررح آب کمبررود بررا مواجهه برای

واگذار  مرکزی قدرت به را نیازشان مورد آب کردن فراهم مسئولیت افراد ،(تأمین ) اول

 در. کنررد دنبررال بزرگ هایزیرساخت ثاحدا برای را یولیکهیدر مأموریت تا کنندمی

 افزایش  دنبال به ابتدا تقاضا مدیریت و شودمی نمایان آب کسری ،(تقاضا) بعدی مرحله

 مرحلرره در. رودمرری بخشرری بررین  و بخشرری درون بازتخصیص سپس  و مصرف وریبهره

 
4 Basin closure 
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 آب تقاضررای بایررد ورمنظ ن ای برای و شودمی روبرو آب کمبود با جامعه ،(انطباق) سوم

 .برساند (تجدیدپذیرپایدار ) سطح به ار
 

 بازتخصیص هایروش -2-2

 در. پرداخررت خررواهیم آب بازتخصرریص مختلررف هایروش معرفی به بخش  این  در

 خواهنررد بیرران ادامرره در که است شده انجام منظر چندین  از هاروش بندیتقسیم ادبیات،

 . شد

 

 بانهغیرداوطل/داوطلبانه -2-2-1

 (هغیرداوطلبان) اداری ❖

 هررا،دریاچرره هررا،رودخانرره ماننررد بررزرگ آبرری هایبدنه از معموالً اداری بازتخصیص

 فرض. است آن متولی حاکمیت و گیردمی صورت بزرگ آبیاری هایسیستم و مخازن

 طریررق از حاکمیررت. اسررت عمررومی این است که آب یررک ملررک موارد این  در اساسی

 آب بازتخصرریص تنظیم برای را کزرمگیری مت تصمیم حق، عمومی منافع تأمین  بر تأکید

 جامعرره قدرتمنررد هررایبخررش  منافع هدف با هابازتخصیص این  معموالً اما کندمی توجیه

(. Meinzen-Dick and Ringler, 2008) گیررردمرری صررورت هاکارخانه و شهرها مانند

 اگرچرره شررود،نمی گذاشررته میرران در جامعرره بررا اهررداف ایررن  رسررمی شررکل برره معمرروالً

 ایررن  علیرره بررر سررایرین  و سیاسررتمداران طریررق از قرروی شررکل برره است ممکن  نکشاورزا

 صررورت برره خسررارات جبررران کرره اسررت ممکررن  مرروارد، این  در. کنند اعتراض اقدامات

 شررناخته رسررمیت به کنندگانمصرف اولیه حقوق ندرت به اما گیرد، صورت غیرمستقیم

 هررایبرراغ دام، تغذیه شیالت، تولیدات مانند یتایروس فمصار سایر بودن ناپیدا. شودمی

 و حاکمیررت نظررر از مرروارد ایررن  تررا شررودمرری باعررث روسررتایی مشرراغل سررایر و خررانگی

 جوامررع این  معیشت برای جدی عواقب و مانده مغفول صنعتی و شهری کنندگانمصرف

 .  شودمی داده تخصیص هابخش  سایر به آنها آب که دهد رخ
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 غربرری ایرراالت ماننررد باشررند، شده فیتعر شفافی شکل به بآ وقق ح که مواردی در

 و کنندمی اجاره یا و کرده خرید کشاورزان از را آب ،دهندگانتوسعه و شهرها امریکا،

 تعریررف واضررح طور به حقوق که مواردی در اما. شودمی جبران آنها خسارات نتیجه در

 اهدهشرر م (Global South) نیجهررا بجنو در معموالً که( عرفی الگوی مانند) اند،نشده

 و اداری هایروش طریق از و کشاورزان با مشورت بدون که است رای  خیلی شود،می

 از نرروع ایررن (. Birkenholtz, 2016) شررود داده انتقررال و گرفترره آنهررا از آب فنرری،

 از. دهرردانجررام می ایحوضرره یررا و ایالتی/استانی ملی، سطح در بدنه یک را بازتخصیص

 برابررری حفررظ و محیطرریزیسررت آب تررأمین  یغررهدغد بررا بیشررتر زتخصرریصاب نرروع ایررن 

 و نهررادی پررایین  هررایهزینرره دلیررل برره بازتخصرریص از نوع این . شودمی استفاده اجتماعی

 برره آب حقرروق کرره مررواردی در خصوصرراً مرروارد از بسرریاری در است ممکن  ای،سرمایه

 مررولعم اشررکال. باشد داشته یتجحار داوطلبانه الگوی به نسبت اند،نشده تعریف خوبی

 عمررومی مخررزن یررک ذخیره از بخشی دادن اختصاص طریق از بازتخصیص، از نوع این 

 دسررترس از آن کررردن خررار  و منبع آب رهاسازی یا آب حقوق گیریبازپس  یا ،(سد)

 بررزرگ هررایپررروژه سرراخت یررا قانونی اقدامات و 5اجباری خرید قبلی، کنندگانمصرف

 ایرراالت ماننررد پیشرررفته کشررورهای در یرااد هررایبازتخصرریص در. ردیرر گمی انجام آبی

 در کشورهای در اما گیرد، انجام نیز ذینفعان از نظرگیری فرایند تا شودمی سعی متحده،

 در کرره سررد یک که است ممکن  مثال برای. دهدمی رخ ندرت به اتفاق این  توسعه حال

 هررایبخررش  برره الیخشکسرر  دوره یررک در اسررت، شررده احررداث آبیرراری برررای ابترردا

 از ناشرری خسررارات جبررران به دولت که مواردی در یا شود داده تخصیص اورزیشکغیر

 اولیرره کننرردگانمصرررف همرران یررا متضررررین  برره را اندکی مبالغ پردازد،می بازتخصیص

 .بپردازد

 کننرردگانمصرف که است افتاده اتفاق خسارت جبران مواردی در تنها برخی نظر از

 آورنررد وارد گیرنرردگانتصررمیم بررر سیاسرری فشررار توانسررتندمرری و بوده یسایشنا قابل آن

(Molle and Berkoff, 2006 .)خرررد و ضررعیف، کننرردگانمصرف شناختن  رسمیت به 

 
5 eminent domain 
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 برره بازتخصیص از ناشی خسارت جبران موجب و آنهاست حقوق تضمین  برای اول قدم

 و سررنتی قرروانین  در کرره ییآنجررا از. دهرردنمرری رخ معمرروالً شرررایط این  اما شود؛می آنها

صررورت  برره آب بازتخصرریص اگررر اسررت، شرررب آب اول اولویررت همررواره کمیتیاحرر 

 کرررد نخواهنررد مخررالفتی کشرراورزان گیرررد، صررورت خررانگی مصررارف منصررفانه برره

(Meinzen-Dick and Ringler, 2008 .)برداشررت طررور ایررن  روستایی خانوارهای اگر 

 آنهررا آبرری تاخدم از بیشتر رسدیم ریهش خانگی مصارف به که آبی خدمات که کنند

 صررورت برره گرراه اعتررراض ایررن  و کرررد خواهنررد اعتراض آن علیه قوی احتمال به است،

 گیررردمرری صورت هالوله و انتقال سیستم به حمله صورت به گاه و دولت علیه بر مستقیم

(Meinzen-Dick et al., 2004 .)ًبررا صررنعتی مصررارف برای اداری بازتخصیص معموال 

 روبرررو دهنرردمرری دسررت از آب برره را خود دسترسی که مردمی سوی از کمتری یرشذپ

 افت بلکه شود،می اعتراضات موجب که نیست آب کمیت کاهش  همیشه البته. شودمی

 .شود اعتراض موجب تواندمی نیز صنعتی فاضالب بازگشت نتیجه در آب کیفیت

 محررق هررادولت کرره ردگیرر مرری انجام فرضپیش  این  با اداری شیوه به تخصیص انجام

 در(. Komakech et al., 2012) کننررد گیررریتصررمیم آب منررابع بررا رابطرره در تا تندسه

 رقیررب منررافع و عالیررق بررین  را منابع این  باید هستند، کمیاب آب منابع که زمانی حقیقت

 آن در کرره حقرروقی ؛اسررت آب حقرروق تعریررف نیازمندمسئله  این  و کرد توزیع و تقسیم

 یررک برره مکانی چه در و مدتی چه برای انی،مز چه در آب، میزان هچ که باشد مشخص

 کرراماًل قواعد اعمال و پایش  برای نهادی ترتیبات عالوه، به. گیردمی تعلق سازمان یا فرد

 غیردولترری هایسازمان برداران،بهره توسط توانمی را قواعد این  چه اگر ؛دارد ضرورت

 کرره کننرردمرری تصررور الًومرر مع هادولت اما د،رک لمااع و تعریف غیره و محلی رهبران و

 اسرراس همررین  بررر. دارنررد برعهررده آبریررز حوضه در را آب مصرف اصلی گرتنظیم نقش 

 ایجرراد هرراییسرراز و کار و گیررردمرری صررورت اداری بسررتر در آب حقرروق سررازیرسمی

 گرررفتن  به ملزم را کنندگانمصرف و کرده اعطا حاکمیت به را آب مالکیت که شودمی

 اقتصررادی، کررارایی ایجرراد توجیرره بررا دولترری هایدخالت این  .کندمی حاکمیت از مجوز
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 Syme et al., 1999; Wang et) گیررردمی انجام آب منابع پایداری و اجتماعی برابری

al., 2003 .) 
 

 (غیرداوطلبانه) سایر ❖

 روز از و شررود انجام عرفی و غیرقانونی فضای در است ممکن  غیرداوطلبانه اقدامات

 صررورت خسارت بازگشت هیچگونه بازتخصیص از نوع این  در .گردد استفاده سرقت و

. شررودمرری اعمررال آب گیرنرردگان منررافعِ جهررت در طرفررهیک صررورت برره و گیررردنمرری

 حقرروق تضررعیف و غیرمجرراز چاه حفر و آبیاری کانال از آب دزدی آن، رای  هایمثال

 هزورگویانرر  هرراییصتخصرر باز. (Meinzen-Dick and Ringler, 2008) اسررت سایرین 

 بازتخصرریص. شرروندانجررام می طبقاتی یا مذهبی نژادپرستانه، اخالقی، توجیهات با عموماً

 در هرراسرریاه و سررفیدها بررین  بازتخصرریص یا اخیر قرن در هااسرائیلی به هافلسطینی از آب

 جنرروبی، آفریقررای در. 6هسررتند بازتخصرریص الگرروی ایررن  از هررایینمونه جنوبی آفریقای

 حقرروق تعریررف برره سپس  و دارد تعلق آنها به زمین  از درصد 91 که کردند ادعا هاسفید

برردون  هررایآب(. Marston and Cai, 2016) پرداختنررد اراضرری مالکیررت بر مبتنی آب

 برره امررا اندشده تعریف خصوص به زمینه یک در فروش برای که هاییآب یعنی) درآمد

 زتخصرریصاب زیسررتمحرریط برره یررا ،شرروندمرری بازتخصرریص سرقت یا و غیرقانونی شکل

 هررایبازتخصرریص از نرروعی( کنرردمی پیرردا نشررت آب توزیررع هررایشرربکه از یررا شوندمی

 حررول جررذابی صررنعت نیافترره، توسررعه کشررورهای از بسرریاری در. هسررتند غیرداوطلبانرره

 شررکل برره اتفاقرراً کرره هرراییگررروه آن، در کرره اسررت گرفترره شکل تانکر با آب جابجایی

 دسترسرری آب به که شهروندان سایر به تانکر با را آب دارند، ترسیسد آب به غیرقانونی

 از شهری جمعیت آب مصرف پنجم یک حدود پاکستان کراچی در. فروشندمی ندارند

 هررم مرررزی بررین  صررورت به تواندمی غیرداوطلبانه بازتخصیص. شودمی تأمین  طریق این 

 را تفرررا و دجلرره هررایاخهسرشرر  بآ سررویه،یک شکلی به ترکیه مثال، برای. شود انجام

 
در این رابطه ادبیاتی تحت عنوان تصرف آب وجود دارد. توضیحات بیشتر در رابطه با موضوع تصرف آب در . 6

 پیوست یک آمده است.
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 آب طریق بدین  و دهد توسعه خود کشور در را کشاورزی تا سازدمی ذخیره و منحرف

 نیررزمسررئله  ایررن  و است نموده بازتخصیص را سوریه و عراق یعنی دستپایین  کشورهای

 .یابد افزایش  زیرزمینی هایآب بر فشار سوریه و عراق در تا شده موجب

 بررا هرراییجابجایی. هسررتند مشرراهده لبرر اق و واضررح کرراماًل ،اهرر اییجابج این  از بعضی

 آب از توجهیقابررل حجررم کرره زمانی در مخصوصاً بزرگ پمپاژ هایایستگاه یا هاکانال

 اراضرری ترردریجی تصاحب طریق از آب بازتخصیص. است دست این  از شود،می منتقل

 کنندگانمصرف سایر بر آن تأثیر اما نباشد، رویت قابل ابتدا در است ممکن  کشاورزی،

 .شودمی مشخص تدری  به زیرزمینی آب

 مصرررف بررر مررازاد هنرروز که است هنگامی آب جابجایی نوع این  از ویژه مورد یک

 موضررع در جابجررایی با مخالفت برای ایمنطقه چنین  در ساکنین . دارد وجود آب کنونی

 برقررراری یررا یصرراداقت  هتوسررع برای جابجایی این  اگر مخصوصاً دارند، قرار تریضعیف

 در مخصوصرراً– شررده فرامرروش منررافع. شررود قلمررداد حیرراتی مختلف، مناطق بین  تلاعد

 چرره. باشررد شده ظاهر آثارش اگر حتی ماندمی مسکوت همواره -زیستمحیط مصارف

 در عررواقبی چرره و بگررذارد سررطحی آب جریرران بررر تررأثیر و باشررد مدتمیان در آثار این 

 نرراتوان کنررد، مقابلرره جابجررایی با بتواند اینکه برای ایمعهاج ین ن چ باشد، داشته مدتبلند

 .خواهد بود

ان کشرراورز کرره شررودمی گفترره گرراهی کشرراورزی، از آب جابجررایی از پشررتیبانی در

آب را  تررأمین های ، زیرررا آنهررا بخررش کرروچکی از هزینررهکننررد اعتررراض تواننرردنمی

 ادعررا این  است، شده لحاظ زمین  گذاریقیمت در آب ارزش که آنجا از اما. پردازندمی

 مالکیررت سلب از ناشی واقعی هایهزینه که است این  دیگر استدالل. پشتوانه قوی ندارد

 لررذا. باشررد رسررد،می نظررر برره اول نگرراه در آنچه از کمتر است ممکن  کشاورزان از آب

 هررایپررروژه تبلیررغ جررای برره تررا کننرردمرری سررعی شهرها است، بینیپیش  قابل که همانطور

 صررحبت خسررارت جبررران مررورد در و شررمارندب کوچررک را آن منفی اتتأثیر ی،بجایاج

 اسررت، زیرراد بسرریار شهرها به جابجایی متوسط مقدار که نیست این  اصلی موضوع. نکنند
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 رخ خشکسررالی که زمانی. است آب کمبود زمان در جابجایی این  سهم مهممسئله  بلکه

 داده جلرروه طبیعرری هررابحران اسررت ممکررن  معمرروالً شود،می بحرانی اتش تأثیر و دهدمی

در بسرریاری از . شررود داده ارتبرراط برردبختِ یررا برراران خرردای النینررو، اقلیم، تغییر به و شود

 اضررافی آب تنهررا" کرره ادعا رسماً اعررالم شررده اسررت این  به شهرها، آب جابجاییموارد 

 نآ خررالف بررر شررواهد چرره اگررر ،"شررودمی محافظررت فعلی مصارف" و "شودمی منتقل

 .است

 

 (طلبانهواد) جمعی مذاکرا  ❖

 همینطررور و دولررت و کننرردگانمصرررف مررابین  توانرردمرری ایمررذاکره بازتخصرریص

 راهکارها گستره بر تواندمی رویکرد این . پذیرد صورت جدید و قدیم کنندگانمصرف

هررای آب موردنیرراز خررود در دوره تأمین برای  هاشهرداری از برخی کالیفرنیا در. بیافزاید

 وسررایل اسررتفاده کردنررد تررا آنهررا بتواننررد ورزاناشرر ک برره پرداخررت پررول از سررالیخشک

 (. Howitt, 1998)خریداری کنند  مصرف دهندهکاهش 

 پررذیرش مررورد کرره کنند تولید را اینوآورانه راهکارهای توانندمی جمعی مذاکرات

 در غیررسررمی مذاکرات. باشد دولت و مردم همینطور و جدید و قدیم کنندگانمصرف

 رسررمی بازار امکان و دارد وجود آب کمبود که آسیا در اما است همشاهد قابل دنیا امتم

 در بازتخصرریص امکان توانندمی مذاکرات. شودمی استفاده بسیار الگو این  نیست برقرار

 .همسایه کشورهای تا کوچک شهرهای از کند، فراهم را مقیاسی هر

 در کرره تاسرر  هرراییگررروه برره جهتو مدع در رویکرد این  کلیدی هایچالش  از یکی

 لررذا. شرروند جررانبی منفرری آثررار درگیر که است ممکن  لذا و اندنداشته حضور مذاکرات

 هایگروه حقوق تا است ضروری آنها اجرای و مذاکرات انجام برای مناسب حکمرانی

 ,Marston and Cai) نگررردد پایمررال مررذاکرات ایررن  در زیستمحیط همینطور و ثالث

 حقرروق تررا اسررت قررادر نظری نگاه از بازتخصیص برای جمعی مذاکرات الگوی(. 2016

 لحرراظ را غیررره و خرررد باغداران دامپروران، مانند غیرکشاورزی کنندگانمصرف تمامی

 سررایر برابررر در کننرردگانمصرررف این  عالوه، به. دهداین اتفاق رخ نمی معموالً اما کند،
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 Meinzen-Dick and) هسررتند رداربرخررو کمتررری بسرریار قرردرت از کننرردگانمصرررف

Ringler, 2008.) 
 

 (داوطلبانه) بازارمحور ❖

 ایررن . است افزایش  حال در غیررسمی و رسمی صورت به بازار ساز و کار از استفاده

 یررا اجاره صورت به چه و غیرکشاورزی خریداران به مستقیم فروش قالب در چه بازارها

 آبیرراری هررایمسیسررت  از حقابرره یررا و مینرریزیرز آب دارای کرره هرراییزمین ) زمین  فروش

 بررردارانبهررره خصوصی حقوق بر قوی شکل به ساز و کار این . گیردمی صورت( هستند

 برررای بازارهرراییشرربه یا بازارها شیلی در همینطور و متحده ایاالت غرب در. است متکی

 Easter et al., 1998; Rosegrant and) انرردگرفترره شررکل حقابرره دائم فروش یا اجاره

Ringler, 1998 .)طررورهمین  و دولررت توسط خصوصی آب حقوق شناختن  رسمیت هب 

 ,Scott and Coustalin) انرردشررده بازارهررا تسررهیل موجررب زمین  از آب حق بودن جدا

1995; Easter et al, 1998 .)آب جابجررایی در کرره را کسررانی مسررتقیم طررور به بازارها 

 اسررت ممکررن  کرره را یکسرران معموالً اما دکنن یم منتفع اند،بوده سهیم( آب بازتخصیص)

 کننرردمرری فرامرروش( آب فروشررنده و خریرردار از غیر هاییگروه) گیرند قرار تأثیر تحت

 Meinzen-Dick and) باشررد شررده پرداختهمسئله  این  به دولتی تنظیمات در اینکه مگر

Ringler, 2008.) 

 به ار خود حقوق بتوانند آن رد کنندگانشرکت تا آوردمی فراهم را امکان این  بازار

 حقرروق وجود بازار، موفقیت برای کلیدی ضرورت یک. کنند تبادل موقت یا دائم طور

 بیررانگر آب، حقرروق برررای شرایط این . است اجرا قابل و تبادل قابل انحصاری، مشخص،

 جابجررایی هایزیرساخت از حمایت و اعمال پایش، برای مناسبی گرتنظیم رژیم حضور

 حضور برای برابری هایهزینه با بازار یک در افراد تمامی نظری، لحاظ زا هرچاگ. است

 افررراد برررای متنرروعی بسرریار هایهزینه و نیست اینگونه عمل در اما هستند مواجه بازار در

 در آب بررازار کلرری طررور برره. دارد وجررود بررازار در فعالیررت و حضررور جهت در مختلف

-مرروری رد کرره همررانطور گیرررد،مرری لکشرر  ترردریجی صررورت برره و آب کمبود فضای
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 و رسررمی آب بازارهررای. گرفررت شررکل سرراله 30-20 بررازه یررک در اسررترالیا دارلینررگ

 روبرررو متنرروعی هررایموفقیررت و هرراپیچیرردگی میزان با مختلف کشورهای در غیررسمی

 نفررع برره تنهررا نرره آب تبررادل اسررترالیا، دارلینررگ-مرروری ماننررد مرروارد برخی در اما. است

 شررده باعررث بررازار این . است شده نیز کشور اقتصاد عنف  به بلکه ندگانوشفر و خریداران

 دالر میلیررون 370 دارلینررگ-مرروری حوضرره جنرروب در ایمنطقه ناخالص تولید تا است

 دالر میلیارد 3/4 داد، رخ 2000 دهه در که هزاره خشکسالی اثر همینطور و یابد افزایش 

 (.Marston and Cai, 2016) یابد کاهش 

 موفررق و نگرفترره قرررار اسررتفاده مررورد معموالً بزرگ هایمقیاس در آب رهایزابا اما

 هررایزیرساخت به توانمی را اتفاق این  از بخشی .(Komakech et al., 2012) اندنبوده

 Molle and) داد نسرربت دیگررری به کنندهمصرف یک از آب جابجایی برای نیاز مورد

Berkoff, 2009 .)اتفرراق کشررورهایی رد بررازارمحور بجرراییاج بررتث م تجربیررات تاکنون 

 نسرربتاً آن مرردخالنذی و دارنررد قرروی گررریتنظرریم و نهادی حقوقی، سیستم که اندافتاده

 که کشورهایی در اما(. Hearne, 2007; Molle and Berkoff, 2009) هستند ثروتمند

 (هررالکانررا و سررد مخررازن مثررل) فیزیکرری هررایزیرساخت یا دارد وجود داده محدودیت

 هررایسرراز و کار معمرروالً اسررت، ضررعیف قررانون اعمررال و پایش  تی فظر و نیستند مناسب

 .شوندمی مواجه مشکل با بازاری
 

 بخشیبین/بخشیدرون -2-2-2

؛ اسررت رایرر  کرراماًل کشرراورزی در بخشرریدرون هایبازتخصیص تاریخی، لحاظ از

 و شرربکه ،دودهحرر م کانال، آب، جوی یک مسیر در است ممکن  هاییچنین بازتخصیص

 و اقتصررادی تحرروالت دلیررل به بخشیبین  هایبازتخصیص به اقبال امروزه. دهد رخ غیره

 هررایهزینرره بررا بخشرری بررین  بازتخصرریص زیرررا اسررت مبرررهن  کاماًل کشورها هایسیاست

 دارلینگ-موری در. سازدمی محدود را آنمسئله  همین  و است مواجه باالتری مبادالتی

 ترکوچک برابر 10 تواندمی ورزیاشک بخش  درون آب ارهجا یا فروش قیمت استرالیا،

 .باشد شهری بخش  به کشاورزی از بازتخصیص از
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 دائمی/موقتی -2-2-3

 لررذا و اسررت آب حقرروق کامررل واگررذاری مفهرروم به حقیقت در دائمی بازتخصیص

 تموقرر  بازتخصرریص اما. باشد مطرح دائم آب تأمین  برای راهکار یک عنوان به تواندمی

 حقرروق موقررت جابجررایی. است مطرح سال 100 تا سال یک از ش ی ب هایبازه در والًمعم

 به خشکسالی از عبور هایگزینه و اجباری خریدهای آب، بانک آب، بازارهای در آب

 .است تررای  بسیار نقاط برخی در موقتی بازتخصیص. شودمی گرفته کار

 کرررد هاشررار ترروانمرری هرراییجابجررا از شررکل سه به بازتخصیص، زمانی دوره جنبه از

(Komakech et al., 2012 :)،صررورت برره دائمرری ترردریجی، صررورت برره دائمی موقتی 

 بخررش  لررذا دهنرردمرری رخ خشکسررالی هررایدوره در معموالً موقتی هایجابجایی. یکباره

 ایررن  محرردودی مرردت برررای اما دید خواهد خسارت آب جابجایی از اگرچه کشاورزی

 خشکسررالی آب بانررک در موقررت هررایییجابجررا از مررورد ترررین روفعرر م. افتدمی اتفاق

 کنندگانمصرررف برره و کرده خریداری کشاورزان از را آب که گیردمی انجام کالیفرنیا

 ,Molle and Berkoff, 2006; Meinzen-Dick and Ringler) دهرردمرری انتقال دیگر

 بخش  از آب اییجابج به توانمی تدریجی صورت به دائمی جابجایی موارد در(. 2008

 و شررده تررربررزرگ و تررربزرگ شهر زمان گذر در که کرد اشاره شهر یک به یزرکشاو

 نیررز آب انتقررال برررای هاسررازه ساخت. یابدمی افزایش  آب حقوق خرید برای تقاضایش 

 .است یکباره و دائمی بازتخصیص از مثالی
 

 غیرمحلی/محلی -2-2-4

 هررایوبچرچررا و مبررادالتی ینررهزه بررا چراکرره هسررتند محلرری هررابازتخصرریص عمرروم

 بایررد غیرمحلرری بازتخصرریص انجررام برررای بنررابراین . هسررتند مواجرره کمتررری گررریتنظیم

 آمرردن فررائق تا باشد دارمعنی کاماًل کنندگانمصرف بین  آب فرصت هایهزینه اختالف

 عررالوه، برره(. Marston and Cai, 2016) باشررند صرررفه برره مبادالتی هایهزینه تمامی بر

 بسرریار یهزینرره بایررد بررزرگ، هررایزیرسرراخت به نیاز دلیل به یلغیرمح موارد در الًمعمو
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 بررا بیشررتر مرروارد ایررن  نتیجرره در و اسررت خررار  ذینفعرران ترروان از که شد متقبل را باالیی

 .هستند همراه دولت جدی آفرینینقش 
 

 آب بازتخصیص هایروش به اجمالی نگاه -2-2-5

 مالحظرره 2 جرردول در صهال خ شکل به توانمی را بخش  این  در شده ارائه هایروش

 بنررردیدسرررته در شرررودمررری مالحظررره مربوطررره لوجرررد در کررره همرررانطور. نمرررود

 اثرررات و بازتخصرریص هایروش منطق به بیشتری دقت با توانمی غیرداوطلبانه/داوطلبانه

 بنرردیدسررته در بازتخصرریص انررواع شرردن ترررروشررن  برررای .پرداخررت آن از ناشرری

 .نمود مراجعه 3 جدول هب توانمی بانه،اوطلغیرد/داوطلبانه

 



 های ناشی از آنتخصیص آب کشاورزی و تعارض 23

 مختلف  هایبندی دسته قالب در  آب بازتخصیص هایروش : 2 جدول

 تشریح روش دسته بندی 

و  آب اسررت یعمرروم تیرر مرروارد مالک نیرر در ا یفرض اساس

. دانندگیری برای منابع آب میها خود را محق تصمیمدولت

 نیرر ا یمعمررو فع نررام تررأمینهرردف  فیتعر قیاز طر حاکمیت

امررا  کنرردیم هیآب توج صیبازتخص میتنظ یبرا ارحق خود 

قدرتمنررد  هایبا هدف منافع بخش هاصیبازتخص نیا معموالً

 .ردگیمی صورت هاجامعه مانند شهرها و کارخانه

 داوطلبانه/

 غیرداوطلبانه

 اداری

 )غیرداوطلبانه(

زمینه و 

 الزامات

های ورتضررر اسبررر اسرر عدم تعریف مشخص حقوق آب و 

 شده توسط دولت تشخیص داده 

 اثرات

ممکن است کشاورزان به شکل قوی از طریق سیاسررتمداران 

بدون اطالع ایشرران  معموالًو سایرین بر علیه این اقدامات که 

صورت گرفته اعتراض کنند. در این موارد، ممکن است که 

جبران خسارات به صورت غیرمستقیم صورت گیرد، امررا برره 

هررای و همینطررور گررروه  نکنندگاه مصرفاولی حقوق ندرت

 شود.کننده ناپیدا به رسمیت شناخته میمصرف

 داوطلبانه/

 غیرداوطلبانه

 غیراداری

 )غیرداوطلبانه(

 تشریح

شررود و از زور و مرریانجررام  یو عرفرر  یرقررانونیغ یدر فضررا

 صینرروع از بازتخصرر  نیرر گررردد. در امرریسرررقت اسررتفاده 

 و برره صررورت ردگیینمصورت بازگشت خسارت  چگونهیه

در  .شررودیآب اعمال م رندگانیدر جهت منافعِ گ طرفهکی

 ایرر  ینژادپرستانه، مررذهب ،یاخالق  هاتیتوج ازعموماً این نوع 

هررای بحررث در جابجررایی معمرروالً .شررودسررتفاده مرریا یطبقات

انررد کرره را داشررته ادعررا نیرر ابرانگیز نیز انتقررال دهنرردگان آب 

محافظت  یمصارف فعل"و  "شودیل ممنتق یتنها آب اضاف "

 ، اگر چه شواهد بر خالف آن است."شودیم

زمینه و 

 الزامات

عرردم تعریررف مشررخص حقرروق آب و اسررتفاده از توجیهررات 

 نی بر توسعه اقتصادیمب

 اثرات

برره دلیررل غیرقررانونی و حترری زورگویانرره بررودن بسرریاری از 

رب ات مخرر اقدامات در این روش، طبیعتاً به طور معمررول اثررر

 دهد.اعی رخ میمتمحیطی و اجستزی
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 مختلف  هایبندی دسته  قالب در آب  بازتخصیص هایروش : 2 جدولادامه 

 تشریح روش دسته بندی 

 کنندگانمصرررف نطررورهمی و دولررت و مررردم نیمررابتواند یم

بررر گسررتره  کررردیرو نیرر . اردیصررورت پررذ دیرر و جد مقرردی

ارهررای راهکانررد و تمذاکرات جمعرری می .دیافزامیراهکارها 

کنندگان ای تولید کنررد کرره مررورد پررذیرش مصرررفنوآورانه

 قدیم و جدید و همینطور مردم و دولت باشد.

 داوطلبانه/

 غیرداوطلبانه

ای  مذاکره

 )داوطلبانه(

زمینه و 

 الزامات
 داشتن مالکان نیازمند به بستر الزم برای گفتگو و انگیزه

 اثرات

اجرررای آنهررا ات و مررذاکرحکمرانرری مناسررب برررای انجررام 

هررای ثالررث و همینطررور ی اسررت تررا حقرروق گررروه روضررر

 زیست در این مذاکرات پایمال نگردد.محیط

 داوطلبانه/

 غیرداوطلبانه

بازارمحور 

 )داوطلبانه(

 تشریح

برداران به شکل قوی بر حقوق خصوصی بهره  ساز و کاراین 

ران متکی است. بازارها چه در قالب فروش مستقیم به خریرردا

رت اجرراره یررا فررروش زمررین و صرر ورزی و چرره برره یرکشرراغ

های هایی که دارای آب زیرزمینی و یا حقابه از سیستم)زمین

 گیرد.آبیاری هستند( صورت می

زمینه و 

 الزامات

برخورداری مالکان از حقوق مشخص رسمی و یا غیررسمی 

 و امکان اعمال آنها

 اثرات

ی آب ابجررایدر ج بازارهررا برره طررور مسررتقیم کسررانی کرره

 معمرروالًکننررد امررا اند را منتفع مرریسهیم بوده  (ب)تخصیص آ

هایی قرار گیرند )گروه  تأثیرکسانی را که ممکن است تحت 

کننررد مگررر غیر از خریدار و فروشررنده آب( را فرامرروش مرری

 پرداخته شده باشد.مسئله اینکه در تنظیمات دولتی به این 

 بخشی/بین

 بخشیدرون
 *بخشی درون

 یحتشر

بخشی از دیرباز در کشرراورزی کررامالً نوهای دربازتخصیص

رایرر  برروده اسررت. ممکررن اسررت در مسرریر یررک جرروی آب، 

 کانال، محدوده، شبکه و غیره رخ دهد.

زمینه و 

 الزامات
 ترهای مبادالتی پایینهزینه

 بخشی/بین

 بخشیدرون
 *بخشی بین

 تشریح

سررمت ا برره هررای کشررورهبررا تحرروالت اقتصررادی و سیاسررت

هررای شرردن، اقبررال برره بازتخصرریص یتشهرنشررینی و صررنع

 بخشی رو به افزایش است.بین

زمینه و 

 الزامات
 های مبادالتی باالترهزینه
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 مختلف  هایبندی دسته  قالب در آب  بازتخصیص هایروش : 2 جدولادامه 

 تشریح روش دسته بندی 
تا های بیش از یک سال در بازه  معموالًبازتخصیص موقت 

 ت.مطرح اس سال  100

 *موقتی  تی/دائمیق وم
زمینه و 

 الزامات
 وجود بسترهای حقوقی الزم

 *دائمی  موقتی/دائمی
 تشریح

توانررد به مفهوم واگذاری کامل حقوق آب است و لذا مرری

 آب دائم مطرح باشد. تأمینبه عنوان یک راهکار برای 

زمینه و 

 الزامات
 یاگذاررای واهمیت باالی رضایت واگذار کننده ب

 *محلی  یلمحلی/غیرمح 
 تشریح

برره مفهرروم بازتخصرریص آب در یررک محرردوده کوچررک 

 )عدم جابجایی( است.

زمینه و 

 الزامات
 های اندکپذیر با هزینهامکان

 بخشی/بین

 بخشیدرون
 *غیرمحلی 

 تشریح

به مفهوم بازتخصرریص آب بررین دو محرردوده اسررت کرره بررا 

عرری ترهای طبیاز بسفاده های زیرساختی یا استاجرای پروژه 

 شود.جایی آب )رودخانه( انجام میباج

زمینه و 

 الزامات
 های الزمگذاری باال و وجود زیرساختنیاز به سرمایه

  توان در رابطه با اثرات آن اظهارنظر مشخصی کرد.بندی نمیبودن این تقسیم کلیبه دلیل  *
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 غیردواطلبانه/هنداوطلبا بندیدسته  در آب بازتخصیص هایروش از هایی مثال : 3 جدول

 ( Marston and Cai, 2016 از برگرفته)

بازتخصیص 

 بین

 مثال موردی

 توضیح نوع مکان

انسان و 

 زیستمحیط

 اداری چین

دولررت چررین دسررتور داد تررا بخشرری از آب آبیرراری در 

بازتخصرریص شررود تررا در جهررت  Heiحوضرره آبریررز 

زایش نرره افرر رودخااحیای اکوسیستم منطقه، جریرران در 

دلیل کاهش در آب آبیاری اثرات نامطلوبی بر  یابد. به

کشاورزان وارد آمد کرره بخشرری از آن از طریررق تغییررر 

الگوی کشت و همینطور حمایت مالی دولت مرکررزی 

 برای ارتقای فناوری آبیاری جبران گردید.

 بازاری استرالیا

ان تررا بتررو بازار آب در ویکتوریا اسررترالیا شررکل گرفترره 

زیست انجررام داد. سررقفی طبرای محییص بیشتری صتخ

های آب تعریف شده است که مانع از بر روی برداشت

برررای اضافه برداشت شود و دولت میلیاردهررا دالر آب 

زیسررت خریررداری کنررد، امررا بحررث تخصیص به محیط

 جدی در رابطه با اثربخشی این اقدامات وجود دارد.

کشاورزی و 

 غیرکشاورزی

گ وایومین

(Wyoming  ،)

 هایاالت متحد

 ای مذاکره

( در وایومینرررگ از طریرررق Casperشرررهر کاسرررپر )

 Alcovaحمایت برای الیروبرری برره محرردوده آبیرراری 

در انجام آبیرراری کمررک کرررد بررا ایررن توافررق کرره آب 

ذخیره شده )چندین هزار ایکرفوت در سررال( برره شررهر 

 انتقال داده شود.

 اندونزی

اداری، 

ای و مذاکره 

 انونیغیرق 

 طلبانه(رداو)غی

های نساجی در یافای غربی نیازهررای جدیرردی هخانکار

را بر روی منابع آب در دسترس در بخررش کشرراورزی 

اند تا از طریق بازتخصیص دولتی، معامله با وارد آورده 

هررای غیرقررانونی بازتخصرریص برره کشاورزان و برداشت

 کارخانه صورت گیرد.

مصارف جدید 

 و قدیم

نیومکزیکو، 

 همتحد یاالتا
 ایذاکره م

، آب برره صررورت Rio Grandeوضرره برراالیی ح در

داوطلبانرره از کشرراورزی بازتخصرریص یافررت تررا یررک 

پیست اسکی راه اندازی شود. این جابجررایی آب بعررداً 

توسط ذینفعان محلی در دادگرراه مررورد اعتررراض قرررار 

 گرفت اما در نهایت مورد قبول واقع گردید.
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 غیردواطلبانه/داوطلبانه بندیدسته  در آب بازتخصیص  هایروش زا ی هایمثال : 3 جدولادامه 

 ( Marston and Cai, 2016 از برگرفته)

بازتخصیص 

 بین

 مثال موردی

 توضیح نوع مکان

مصارف جدید و 

 قدیم

تگزاس، 

ایاالت 

 متحده

 ایمذاکره 

در شرایط خشکسالی در تگزاس، تولیدکنندگان انرررژی 

ب خریدنررد اور خود آجمی هااز کشاورزان و شهرداری

 دهای کاری خود استفاده کنند.برای فراین تا

 اداری ایران 

رشد سریع اصفهان که با توسعه صنایع مانند تولید فرروالد 

آب خررود برره  تأمینو توریسم صورت گرفته است برای 

بازتخصیص آب نیاز پیدا کرده اسررت. برره طررور مثررال در 

آب  نمیتأ شرایط خشکسالی، تمام آب کشاورزی برای

 یافته است.ی بازتخصیص شهر

باالدسرررررررررت و 

 دستپایین

 اداری تونس

مناطق پرآب در شمال تونس، آب را به مناطق کررم آب 

اند. از ایررن طریررق، آب در باالدست خود بازتوزیع کرده 

از محررل اصررلی مصرررف خررود برره شررهرها و مصررارف 

 توریستی بازتخصیص یافته است.

 مکزیک 
غیرداوطلبانه 

 )سرقت(

ترررین شررهر در ایالررت گ(، بررزرMonterreyری )نتمررو 

(، برره طلررب آب بیشررتر از Nuevo Leonنوئررو لئررون )

دهررد و برره صررورت ادامرره مرری El Cuchilloمخررزن 

زیرکانه منابع آب اختصاص یافته به کشاورزان در ایالت 

 دهد.را کاهش می Tamaulipasدستی پایین
 

  

 



 

  

 

 

 تجارب جهانی 

 

 

 

 

 

 امریکا برغ -3-1

 7جررواریهم قاعررده اسرراس بررر آب بررر مالکیررت کرره) امریکررا شرقی ایاالت الفبرخ

 بررا کرره اسررت 8برداشررت قاعررده بررر مبتنی غربی ایاالت در آب مالکیت ،(شودمی تعریف

 Howe) شودمی برخورد زمین  از مجزا قابل تبادل و خصوصی ملک یک عنوان به آب

and Goemans, 2003 .)مالکیررت در اسررت مکررن م برداشررت یهررامجوز یا آب حقوق 

 . باشد داشته قرار شرکت یا سازمان فرد، یک

(. 2 شررکل) هستند شده شناخته کاماًل آب بازتخصیص انجام در امریکا غربی ایاالت

 شرربه یررا بررازار قالررب در منطقه این  در گرفته صورت هایبازتخصیص یا جابجایی تمامی

 نتیجرره درمسررئله  ایررن (. Meinzen-Dick and Ringler, 2008) اسررت گرفته انجام بازار
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 اتفرراق زمررین  از آب حقرروق بررودن جدا همینطور و گذشته از مشخص آب حقوق وجود

 امررا. شناسرردمی رسمیت به را افراد تکتک حقابه حاکمیت دلیل، همین  به و است افتاده

 لفرریمخت  بسررترهای در و اسررت متفرراوت هابازتخصیص ذات دیگر، ایالت به ایالت هر از

 مهندسرری اداره طریق از آب بازتخصیص یوتا و آریزونا هایلتایا در. یردگمی صورت

 و کنرردمرری بررسی را هاجابجایی فنی خصوصیات تمامی اداره این . شودمی انجام 9ایالتی

 کررار ایررن  کلرررادو در. کندمی شناسایی نظرات دریافت طریق از را محتمل جانبی اثرات

 برررای هررم را برراالیی مبادالتی هزینه هنتیج در که شودمی مجاان آب هایدادگاه قالب در

 کننرردگانمصرررف تا شودمی موجبمسئله  همین . کندمی ایجاد مخالفان هم و طرفداران

 حقرروق روی بررر بیشررتر لذا. شوند حذف فرایند از دارند مخالفت هاجابجایی با که خرده

 برره نسرربت منطقرره در یعموم العملس کع کار، این  نتیجه در و شودمی تأکید سازمنفعت

 مهندسرری اداره توسررط کرره هررایینظررارت از هدف. است منفی بخشی بین  آب جابجایی

 صررورت حراسررت آب مالکیررت حقرروق از کرره اسررت این  شودمی انجام دادگاه یا ایالتی

 در. شرروند حفاظت آب جابجایی فرایند منفی اثرات از ثالث هایگروه همینطور و گیرد

 و شررودمرری انجررام دارانحقابرره سررایر برره نسرربت صرررفاً فاظررتح و نظررارت ایررن  کلرررادو،

. ندارند قرار مدنظر جامعه هایارزش و اکوسیستم آب، کیفیت مانند عمومی هایارزش

 و حقرروق جابجررایی تصررویب و بررسرری برررای تررریمتنوع معیارهای دیگر، هایایالت در

 مهندسی اداره قالب در آب یایبجاج نیز نیومکزیکو در. گیردمی صورت آب هایسهم

 خاصرری توجرره جررانبی اثرررات و خرررد کننرردگانمصرف حقوق به و شودمی انجام ایالتی

 آنهررا حقرروق و دارنررد قرررار اکثریررت در منطقرره ایررن  در خرد کشاورزان اگرچه. شودمی

 اداره سرروی از نظرسررنجی جلسررات با آنها زبان اختالف دلیل به اما است، مشخص کاماًل

 هررایشرررکت حضور با ؛ البتهشودنمی لحاظ آنها وقق ح خوبی به یگاه التی،یا یمهندس

 اسررت شررده حررل ترروجهی قابررل حررد تررا دغدغرره ایررن  عمررومی، منررافع حفظ برای قانونی

(Meinzen-Dick and Ringler, 2008 .)دائررم صررورت برره صرفاً آب حقوق جابجایی 

 زمررانی هررایبررازه در قررتمو اجرراره صررورت به تواندمی جابجایی این  بلکه نیست، مطرح
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 توسررط جابجررایی از نرروع ایررن  رایرر  کاربردهای از یکی. شود عقد چندساله تا چندماهه

 کشرراورزان برره اضررافی آب که نحوی به گیردمی صورت غیرخشک هایسال در شهرها

. کننررد دریافت آب کشاورزی بخش  از بتوانند خشکسالی زمان در تا شودمی داده اجاره

 انجررام ایررالتی خشکسررالی آب بانررک طریررق از آب جابجایی لیفرنیا،اک رد 1991 سال از

. کندمی خریداری کشاورزان از تک به تک صورت به را افراد آب حقوق که گیردمی

 قدرت دلیل به محدوده این  در زیرا است، موقت اجاره صورت به معامله غالب نوع البته

 از دائررم روطرر  برره تررا هنددمی ترجیح ادافر عموم کالیفرنیا، در کشاورزی اقتصادی باالی

 در خررود موردنیرراز آب هرراشررهرداری مرروارد، برخرری در. نشرروند جرردا خررود حقرروق

کاهنررده مصرررف  وسایل از استفاده برای کشاورزان به پرداخت طریق از را هاخشکسالی

 آب مسررتقیماً کرره انرردکرررده تضررمین  پربررارش هایسال در آبخوان تغذیه افزایش  یا آب

 .شودمی دهاد تخصیص وطهمرب شهر به هدش ذخیره

  
 امریکا غربی  ایاالت: 2 شکل
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 شررهر، به کشاورزی از آب جابجایی تجارب ترین شده شناخته و ترین قدیمی از یکی

 جابجررایی اولررین  کرره اسررت( LA) آنجلررس لس  شررهر برره( OV) 10اونررز دره از آب انتقال

 امانجرر  1935 تا 1905 هایسال بین  در که است غربی امریکای در مقیاس بزرگ بازاری

 غرررب در 11برداشت دکترین  بر مبتنی آب حقوق به توجه با(. Libecap, 2005) گرفت

 انتقررال زهکشرری حوضرره محرردوده از خار  به و شده جدا زمین  از تواندمی آب امریکا،

 هیئررت لذا و بودند آب حقوق مدعی کشاورزان بیستم، قرن اوایل در OV در. شود داده

 توجرره بررا. کردندمی خریداری را آنها مزارع یا آب یا باید جلس آنلس  ندگاکنن مذاکره

 نداشررت وجررود امکرران این  بود، خشک نیز منطقه و بودند کوچک بسیار مزارع اینکه به

 نهایترراً. گیرررد قرررار استفاده مورد مزارع در آن باقی و شود واگذار آب حق از بخشی که

LA نماینرردگان 1905 سال از .نمود تواسدرخ را دره در موجود آب حقوق تمام LA، 

 خریررداری سررال 30 طررول در کشرراورز 869 از را اراضرری برره مربرروط هایآب و هازمین 

. شررد خریررداری OV محدوده در کشاورزی اراضی از درصد 95 ،1934 سال تا. کردند

 یررک کرره زمررانی لذا. گرفتمی صورت کشاورزی زمین  بازار قالب در مذاکرات عموم

. شرردمرری صررادر LA برره آبیرراری آب تمررام یررا ش بخرر  یررک ردید،گمی ارییدخر مزرعه

. گردیررد حفاری خشک هایسال در زیرزمینی آب برداریبهره برای هاییچاه همینطور

 آنهررا اجاره و سازییکپارچه از و دارد اختیار در را اراضی مالکیت زمان آن از LA شهر

 تررا شد باعث مزارع لکیتما حفظ. تسا هگرفت  بهره آبی هایکشت برخی و دامداران به

 1924 هررایسررال بین  در. شود میسر هیئت برای زیرزمینی و سطحی هایآب به دسترسی

هیئررت  و کشرراورزان بررین  مررذاکرات گرفررت، انجررام مالکیررت خرید بیشترین  که 1934 و

 همینطررور و آب قیمررت بررا رابطرره در طرروالنی مناقشررات درگیررر گرراهی کنندگانمذاکره

 .شدمی اراضی

 رودخانرره آب رسرریدن از پرریش  تررا. بررود پراهمیت بسیار بجاییاج یک بجایی،جا این 

 OV آب. نبررود LA اختیررار در دیگررری توجه قابل آب منبع هیچ ،1941 سال در کلرادو
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 زمرران آن در کشررور عمررومی هررایپررروژه ترین بزرگ از یکی به که LA کانال طریق از

 LA خشررکمهنی  شررهر رشررد تررا شررد باعررث آب این . گرفتمی صورت بود، شده تبدیل

 مهیررا را ثانیرره بررر مکعررب فرروت 283 معررادل جریانی OV ،1920 سال تا. شود پذیرامکان

 فرروت 68 معررادل LA حوضرره در دردسترس آب کلدر حالی که پیش از این،  ساخت،

 برره نفررر 250.000 از LA جمعیررت 1930 تررا 1900 هررایسررال بررین . بررود ثانیرره بررر مکعب

 San در خصوصرراً LA هررایزمین  قیمت در زیادی بسیار زایش اف. رسید رنف  2.208.492

Fernando Valley مدتی تا و افتاد اتفاق LA کشرراورزی منطقرره ترررین گبررزر به تبدیل 

 آب دپارتمرران منطقرره، این  در انرژی تولید همینطور. شد تولیدات ارزش لحاظ از کشور

 . کرد یلتبد کشور برق سازمان ترین بزرگ به را LA برق و

 برره را آن و هسررتند منفرری بسرریار جابجررایی ایررن  از معمررول هایارزیابی وجود، این  اب

انعکاس ایررن موضرروع  .کنندمی یاد محلی اقتصاد تخریب و آب و مزارع « دزدی» عنوان

 بسرریار شررهرها برره کشرراورزی بخررش  از کشررور غرب در هابازتخصیص تمام تا شد باعث

 . 12شوند محدود و تضعیف

ای نیز تجررارب بسرریار ارزنرردهArkansas (AR ) وSouth Platte (SP ) در بر آبازا

 البترره و است برخوردار تریقوی اقتصاد از SP. (Howe and Goemans, 2003)هستند 

. باشد کمتر بسیار آب بازار به ورود برای مبادالتی هزینه تا شده باعث نیز موجود قوانین 

 فراینررد بررر اهدگرر دا کامررل ارتنظرر  دلیررل برره و دارد وجررود تریضررعیف اقتصرراد AR در

 احجررام بخواهند که شوند وارد آب بازار در توانندمی کسانی تنها آب، حقوق جابجایی

 .کنند فروش و خرید را زیادی

 یررک در کشاورزی آب فروش اجتماعی و اقتصادی اثرات که شده فرض گونه این 

 Howe and) اسررت بسررتهاو یاچندگانرره عوامررل برره( آب یواگذارکننررده) مبررد  نقطرره

Goemans, 2003)( :1 )ای؛منطقرره اقتصرراد اهمیررت( 2) جابجایی؛ بودن بزرگ و اندازه 

 فررروش برره کشرراورزی آب که وقتی. منطقه از خار  به آب جابجایی بودناقتصادی( 3)

 
 موضوع پرداخته شد. نیهم به ا Jack Nicholsonدرخشان  یگریبا باز Chinatown لمیف  ر. د12
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 دادگرراه دسررتور طبق باید گرفتمی قرار آبیاری مورد آب آن با قباًل که زمینی رسد،می

 یابرردمرری کرراهش  کشرراورزی فعالیررت که زمانی در که است یعیطب  و بماند تشک بدون

 برره فروخته را خود آب که کشاورزی اگرچه. کنندمی افت نیز آن به وابسته هایفعالیت

 برره مجبررور و کننررد ضرررر عمررل ایررن  از اسررت ممکن  جامعه سایر اما شودمی تمام نفعش 

 بیاسرر من  تنرروع از منطقرره، صرراداقت  اگررر. شرروند خررود معیشررت الگرروی تغییررر و جابجررایی

 خررود آب که کشاورزی باشند، دسترس در متنوعی شغلی هایفرصت و باشد برخوردار

 کرره اگررر. گیرررد کررار برره مناسررب مسرریری در را آمده بدست سرمایه تواندمی فروخته را

 از منطقرره طبیعترراً کنررد، تولیررد را بیشتری ارزش بتواند منطقه همان در آب جدید مصرف

 بسرریار شرررایط SP در آب بررازار مررورد در مثررال ایرب. کرد واهدخ رشد یصاداقت  لحاظ

 بخررش  در و منطقرره همرران در شررده فروخترره آب تمررام چراکرره است شده برقرار مطلوبی

 نسرربتاً اقتصررادی شرررایط به توجه با AR در اما گرفته، قرار استفاده مورد صنعتی و شهری

 اثرررات اند،یافته انتقال حوضه از خار  هب هک تبادالتی باالی سهم همینطور و آن ضعیف

 درآمررد بیشررتر AR در موجررود شواهد اساس بر. است آورده بار به را اقتصادی نامطلوب

 گفررت ترروانمی لررذا. اسررت شده مزارع هایبدهی پرداخت صرف آب فروش از حاصل

 تررا دآور فراهم را امکان این  بازار اما شد،می تعطیل نهایت در کشاورزی این  اگرچه که

 و انسررانی هررایهزینرره قطعرراً امررا. شرروند خررار  آن از بتواننررد ایبهینه زمان در زانکشاور

 .رساندمی فروش به را خود آب که است کشاورزی منافع از فراتر بسیار ایسرمایه
 

 (دارلینگموری آبریز حوضه) استرالیا -3-2

 واقررع در. است هزین پره و پیچیده، امری بازار ایجاد و آب در مالکیت حقوق تعریف

 گیررریاندازه تحت شده و ثبت و شناسایی تعریف، مالکیت حقوقبرای این هدف،  دبای

 آبیرراری برررای آب از اسررتفاده معرردودی منرراطق در اکنررون امررا. قرررار گیرررد نظررارت و

 بررر مالکیررت برره وابسررته آب به دسترسی مناطق بیشتر در و شودمی نظارت و گیریاندازه

 قابل هایهزینه با آب بازارهای ایجاد بنابراین  .دارد قرار آن در آب عمنب  که است زمینی

 هرراییمکان در. دارد وجود اجتماعی سرمایه از باالیی سطح به نیاز و است همراه توجهی



 

 34 تجارب جهانی

برره صررورت  آب بازار ،(13MDB) استرالیا دارلینگموری حوضه و کانادا در آلبرتا مانند

 در حررال، ایررن  بررا. ردی گه قرار میرد استفادوم بآ بازتخصیص تسهیل جهت گیریچشم

 Bjornlund and) اسررت روبرررو نیز جامعه جدی هایمخالفت با روند این  مکان، دو هر

Wheeler, 2011.) 

 1980 دهرره درسررازی بررازار آب برررای پیاده MDB در آبرری اصالحات از دور اولین 

 و آب حجمرری صیصخت ،زمین  از آب حقوق کردن جدا ،اصالحات این  در. افتاد اتفاق

 برره پاسررخ در 1995 سال در(. Bark et al., 2014) قرار گرفت تأکیدمورد  آب تجارت

 همینطررور. شررد اعمررال برداشت از منررابع آب( Cap) سقف منابع، از برداشت اضافه رشد

 ایرراالت اسرراس همررین  بررر و شررد شررناخته رسررمیت به محیطیحقابه زیست بار اولین  برای

 آب سررپس  و کرررده شناسررایی را محیطرریتزیس نیازهای تا شدند دعهت م استرالیا مختلف

 ،(2009 تا 2001) استرالیا در هزاره خشکسالی وقوع با. کنند تأمین  را نیاز این  برای الزم

 تررأمین زیسررت را کرره بخررش قابررل ترروجهی از محیط 14غیرمصرررفی بخررش  در آب میررزان

 در. رده بررودپیدا کرر  ایش افززیرا مصرف آب در عمل با بازار آب  یافت کاهش کرد می

 در یلیررون مترمکعرربم 500 تا شد گرفته تصمیم فدرال،-ایالتی توافق یک در 2004 سال

 هررایایالررتبا این وجود . شود داده اختصاص حوضه دستپایین  زیستمحیط برای سال

 فشررارهای دسررتپررایین  حوضرره نتیجرره در و زدنررد سرررباز برنامرره اجرررای از باالدسررت

 اتفرراق دهرره ایررن  در که شدیدی خشکسالی طرخا به. نمود تجربه را انیفراو اکولوژیکی

 هزینرره خشکسررالی از متررأثر جوامررع در آن اجرررای زیرررا شررد متوقررف برنامرره ایررن  افترراد،

 . داشت باالیی اقتصادی-اجتماعی

 برررای را دالر میلیررارد 1/3 مبلررغ 2007 سال در استرالیا دولت شکست، همین  دلیل به

 که با نام »بازگشررت برره برنامه این . داد اختصاص ابهحق  رندگاناد زا آب حقوق بازخرید

 نیز آب مصرف در پایدار بیالن ایجاد برای سیاستی اقدام آخرین  ،است مشهور 15« تعادل

 
13 Murray-Darling Basin 

 هایی که مجدداً قابل استفاده هستند.ب. آ14
15 Restoring the Balance 
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 نیازهررای برررای میلیررون مترمکعررب 1200 حرردود برنامرره ایررن  اساس بر. آیدبه حساب می

 .شدباید خریداری و رها می محیطیزیست

( 1) :دنرر دار اثررر داوطلبانرره بازخریررد در شرررکت برررای تمایل در زیادی ریابس عوامل

 کشرراورزان( 3) کنررد مرردیریت را برنامرره کسرری چرره( 2) باشد شده طراحی چطور برنامه

 باشررد چگونه برنامه مدیر با رابطه در کشاورزان نگرش( 4) کنند درک را برنامه چگونه

 گاننرردکن شرررکت خصرریش خصوصیات .دوش داده انتقال کشاورزان به چطور برنامه( 5)

-اجتمرراعی عوامررل( 1: )ماننررد عررواملی ؛باشررد گررذارتأثیر مشررارکت بررر توانرردمرری نیررز

 زیسررتمحیط به نسبت نگاه نوع شامل هانگرش( 2) تحصیالت و سن  مانند دموگرافیکی

 اجتمرراعی هررایشرربکه یا مشابه هایبرنامه در قبلی هایمشارکت مانند رفتاری عوامل( 3)

 .آن اندازه و مزرعه عمر مانند وضعیت،( 4) لیمح

 لحرراظ ازدارلینررگ موری حوضه در منطقه دوWheeler et al (2010 ) یمطالعهدر 

 اسررترالیای در ریورلنررد گرفت: قرار بررسی مورد آب بازخرید در مشارکت برای تمایل

 GMID(. GMID) ویکتوریررا در مرروری-گررولبرن کشرراورزی محرردوده و( SA) جنوبی

 محرردوده ایررن  تولیرردات. اسررت دارلینررگی موریضهوح 16آبیاری همحدود ترین رگبز

 ایررن  برره آب قرردیمی تخصرریص. اسررت برراغیمحصوالت زراعی و انرردکی  ،لبنیات شامل

 درصررد 33 میررزان برره  2009-2008 دوره در امررا اسررت بوده آنها حق درصد 200 منطقه

ا شررود ترر عررث میو این با ددار وجود )باغی( دائم هایکشت عموماً SA در. است رسیده

 100 گذشررته در نیررز محرردوده ایررن . سالی برای این منطقرره بسرریار اثرگررذارتر باشرردخشک

 برره 2009-2008 دوره در آب تخصرریص و کررردهمرری دریافررت را خررود آب حق درصد

 این  از کدام هیچ در کشاورزان که دهدمی نشان نتای . است رسیده خود حق پنجم یک

 Hyder تحقیررق بررا نتیجرره ایررن . نرردندار دولررت هبرر  آب فررروش ایربرر  تمررایلی منطقرره دو

Consulting (2007 )فروش، برای پیشنهادها 2007 سال در داد نشان که است تضاد در 

 انجررام برراال بسرریار هررایقیمررت بررا پیشنهادها این  از خیلیالبته ) است بوده نیاز حد از بیش 

 
16 Irrigation district 
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 شرررایط دوجررو با وصاًخص فروش یهاول مراحل در که کندمی اثبات مقایسه این (. اندشده

 آبرری نررامطلوب شرررایط از را تررأثیر بیشررترین  کرره خریرردارانی کررردن پیرردا خشکسررالی،

 Keuhne) است شده روشن  دیگر تحقیقی درمسئله  این . نیست دشواری کار اند،گرفته

et al., 2010 .)خررود آب اولیه مراحل در که کشاورزانی اکثر که شدند متوجه محققان 

 آنهررا بلکرره باشررند، داده انجررام را کار این  میل روی از که نبودند انیکشاورز دتن وخرف را

در  لررذا. اندشررده کررار ایررن  به مجبور محصوالت پایین  قیمت و خشکسالی خاطر به بیشتر

 در را فررروش برررای تمررایالت در زمررانی تغییرات باید بازخرید آب از بخش کشاورزی،

 باشررد بازخرید ساختار راییبازآ یا یگرد راهی دنرک اپید فکر به باید دولت. گرفت نظر

 Wheeler et al تحقیررق در کرره کشرراورزانی. شرروند تشررویق فررروش برررای کشاورزان تا

 برررای آنهررا درک که داشتند اشاره نیز مهمی نکات به گرفتند قرار بررسی مورد( 2010)

 رزیاوکشرر  هررایشرررکت و دولررت برره نسرربت آنهررا. اسررت اهمیررت بررا بسرریار مسرریر ادامه

 ایررن  را خررود نظررر آنها. کردند ابراز دولت به نسبت را خود اعتمادییب و بوده ین خشمگ

 برره بخواهنررد تررا کننررد رهررا رودخانرره در را آب تررا دهنرردمی ترجیح که کردند ابراز طور

 کررار نیررز مزرعرره از خررار  باید چراکه دانندمی فشار تحت را خود آنها. بفروشند دولت

 و دهنررد تغییررر را شررانآبیاری هررایتفعالیرر  و هنرردد کرراهش  را خررود کررار مقیرراس کنند،

 عدم میزان این  به توجه با بنابراین،. برسد فروش به زمین  از جدای نباید آب که معتقدند

 نظررر برره دولررت، برره نسرربت اعتمررادیبرری و خشم ابراز همینطور و آب فروش برای تمایل

 قیمترری بررا را آب از اسرربیمن  میررزان نواترر ب تا شود متحول بازخرید برنامه باید که رسدمی

 .کرد خریداری مناسب
 

 کانادا -3-3

بررا کمبررود  نقاط از برخی و است نامنظم آب توزیع اما دارد، زیادی آب منابع کانادا

 جنرروبی ساسررکاچوان رودخانرره حوضرره در شرردت برره موضرروع ایررن . آب مواجرره هسررتند

(SSRB )رد،اد قرررار آن در کانادا یآب اراضی از درصد 60 حدود که آلبرتا، جنوب در 

 برداشررت ،1980 دهرره اواخررر(. Bjornlund and Wheeler, 2011) قابل مشاهده اسررت
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مسررئله  ایررن  حررل برررای گررام نخستین . شد در این منطقه به یک نگرانی مبدل حد از بیش 

 خشکسررالی. گردیررد محرردود آبیاری برای آب تخصیص 1991 سال در که بود هنگامی

 سررطحی آب مجوزهررای صرردور برررای موقررت وعیررتممن  برره منجر 2001 سال در شدید

 برررای آب» اسررتراتژیبررا انتشررار . شررد SSRB شرررقیجنرروب هررایبخش  بیشتر در جدید

 کرراربران برره فعلی کنندگانمصرف از آب داوطلبانه بازتخصیص 2003 سال در « زندگی

 رسرراندن قلحرردا برره و تقاضررا افررزایش  ادامرره بررا مواجهرره برررای راهکاری عنوان به جدید

 .شد معرفی اقتصادی، و یاجتماع اترتأثی 

 SSRB در مجرروز صرردور برررای جدیررد هایدرخواست دیگر که شد اعالم نتیجه در

 آب بررازار. داد افزایش  را بازتخصیص هایساز و کار به نیاز اقدام این . شوندنمی پذیرفته

 رد. اسررت برروده دنرر ک بسرریار آب بررازار سازیپیاده حال، این  با. شد معرفی 2000 سال در

 مرردیریت برره کمررک برررای حقابرره مدتکوتاه فروش و خرید برای معامالتی 2001 سال

 مبادلرره دیگررر سرروی از امررا(. Nicol and Klein, 2006) گرفررت صررورت خشکسررالی

 هایشرربکه مدیران از نظرسنجی(. Nicol et al., 2008) بود محدود بسیار آب بلندمدت

 ابزارهررای سررایر و رهررابازا از دیمحرردو بسرریار هررایحمایررت کرره دهرردمرری نشان آبیاری

برره جررای اسررتفاده در  کررارایی بهبررود طریررق از شررده ذخیررره آب و دارد وجود اقتصادی

 اسررتفاده زیرکشت سطح افزایش در جهت  زیستمحیط و شهری نیازهای جبران راستای

 (.Bjornlund et al., 2007) شده است

 هررایین مز درگیررر کرره) بررزرگ ایرهشرره مردم تأکید چگونگی بر محققان از برخی

 مطالعاتی زیستمحیط برای آب رهاسازی و آب بازتخصیص بر( نیستند آبی کشاورزی

 چگونرره کرره دادنررد نشرران ایشرران(. Bjornlund and Wheeler, 2011) دادنررد انجررام را

( 1: کندمی تغییر متعدد موارد به بسته آب هایسیاست مورد در جامعه هایگروه نظرات

 هررایویژگی( 2 و تصاد آنها به کشاورزی ؛وابستگی اقن شهرها و کوچک بود و رگزب

 .هانگرش و هاارزش ،آبیاری با ارتباط شخصی،

 انجررام پرسشنامه ارسال طریق از و آلبرتا جنوب در پژوهشی موضوع، این  تبیین  برای

 داندم میقدم ار زیستمحیط که اندبوده نظراتی با موافق لتبری  شهر ساکنان. است شده
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 موافررق کوچررک شررهرهای سرراکنان امررا. کنرردر را از دولت طلررب میاین کا مسئولیت و

 اراضرری آب حقرروق تأمین  و دهدمی اولویت آب اقتصادی استفاده به که اندبوده نظراتی

 در توجرره قابررل هررایتفرراوت دهنرردهنشرران پررژوهش  ایررن . دانرردارجررح می را کشرراورزی

 برره وابسررتگی اسرراس برررشرران هایتاولویرر  و سررتیزطمحرری  برره نسرربت مررردم هایارزش

 :است متفاوت ارزشی نظام سه دهندهنشان جامعه نظرات تفکیک .است آبی کشاورزی

 (اقتصادی رویکرد) آب از اقتصادی استفاده اهمیت •

 رویکرررد) جامعرره عمررومی مصارف و زیستمحیط برای آب استفاده اهمیت •

 (زیستیمحیط

 برررای آب از اسررتفاده حررق برره احترام و آب لکیتام قحقو از حفاظت لزوم •

 (اجتماعی رویکرد) دارانحقابه

 و( دارایرری و زیستیمحیط اقتصادی،) آب مورد در فرد هایارزش بین  قوی ارتباطی

 جنسرریت، همچررون عررواملی. دارد وجررود بازتخصرریص هایسیاست مورد در ترجیحاتش 

 نظررر بررر نیررز آب برره معیشررتی یستگواب و شغل درآمد، سن، حوضه، شورای در عضویت

 .است گذارتأثیر بازتخصیص هایسیاست مورد در مردم
 

 تانزانیا -3-4

 حوضرره ایررن . اسررت تانزانیررا در آبریررز حوضرره 9 از یکی 17پانجانی رود آبریز حوضه

 و کنیررا کشور در آن درصد 5 که دهدپوشش می را کیلومترمربع 44 حدود در مساحتی

   18مرررو و کلیمانجررارو هررایکرروه در ضهحو این  هایسرچشمه. رددا قرار تانزانیا در مابقی

 برره متکرری (20موشرری و 19آروشررا) عمررده شهر دو و ناحیه 14 مجموع در. است شده واقع

 اسررت شررده زده تخمین  نفر میلیون 7/3 حوضه این  جمعیت. هستند حوضه این  آب منابع

(Komakech et al., 2012 .) و زمررین  تجویسرر ج رد جمعیت این  از توجهی قابل بخش 

 
17Pangani 
18 Meru 
19Arusha 
20 Moshi 
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 80 حرردود معیشررت(. Mbonile, 2005) انرردکرده مهاجرت حوضه این  به یشغل فرصت

. اسررت وابسررته کشرراورزی برره غیرمسررتقیم یررا مسررتقیم طررور برره حوضه جمعیت از درصد

 ایجرراد آبیرراری هررایکانال پرریش  سررال 200 حرردود از مرتفع اراضی در محلی کشاورزان

 جمعیررت کرره لیحررا در اسررت، شررده اسررایین ش بآ کنندهمصرررف 3400 اکنون و کرده

 در قرردیمی هررایکانررال(. Komakech et al., 2011) اسررت بیشررتر خیلرری احتماالً واقعی

 هررر برررای هکتار 6/0 حدود متوسط با) کشاورزی کوچک هایزمین  آب مرتفع، مناطق

 اسررت بررزرگ کشرراورزی هررایزمررین  کرره ترررپررایین  مناطق در و کندمی تأمین  را( خانوار

 .شودمی انجام بارندگی مکمل عنوان به آبیاری ،(خانوار هر برای رهکتا 4/10 دحدو)

 1977 سال در(. 3 شکل) اندگرفته قرار حوضه باالدست در موشی و آروشا شهر دو

 برره آنهررا جمعیررت 2010 سررال در و اندداشته جمعیت نفر 50.000 شهر دو این  از یک هر

 حوضرره محدود آب عمناب بر دیزیا فشار دشر ن ای. است رسیده نفر 367000 و 156000

 حاضررر حررال در. اسررت کرررده ایجرراد کشاورزی و تجاری صنعتی، مصارف شرب، برای

 خرردمات ارائرره مسررتقل هایشرررکت را موشرری و آروشا شهری فاضالب و آب خدمات

 موشرری شررهری آب تررأمین  مؤسسرره و 21AUWSA آروشررا شررهری آب تررأمین  مؤسسرره)
22MUWSA )موشرری و روز در کعرربرممت  هررزار 5/39 حرردود اوشرر آر .ددهنرر انجررام می 

 هررایآب از درصررد 32 و 26. کننرردمرری مصرف آب روز در مکعب متر هزار 24 حدود

 برره پاسررخگویی برررای. اسررت 23درآمررد بدون آب موشی و آروشا به شده داده تخصیص

 دهاسررتفا مررورد آب منررابع از ایفزاینده طور به شهر دو این  رشد، به رو جمعیت تقاضای

 .کنندمی ادهتف اس مالکدهخر کشاورزان

 تغییرررات تشرردید شرردن و شهرنشررینی افررزایش  کشرراورزی، آبی اراضی سریع توسعه

 برره اسررت، گذاشررته پانجررانی رودخانرره هررایسرشاخه از بسیاری بر جدی اتتأثیر اقلیمی

 دارد آب مرطرروب فصررل در و سررال از هرراییمرراه در تنهررا اکنون رودخانه این  که طوری

(Mul et al., 2009 .)آب منررابع برررای جرردی هررایرقابررت و تعارضررات جهت همین  به 

 
21 Arusha Urban Water Supply Authority 
22 Moshi Urban Water Supply Authority 
23 Non-revenue water 
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 ین مسررئول و مالررکخرده کشرراورزان بررین  تعارض شدت و تعدد اکنون. است شده ایجاد

 تجاری کشاورزان و حوضه دستپایین  برقابی اتتأسیس و کشاورزان شهری، آب تأمین 

 (. Komakech et al., 2011) است یافته افزایش  مالکخرده کشاورزان با
 

  
 رودخانه طول در هاتخصیص  و  موشی  و  آروشا شهرهای موقعیت و  پانجانی  حوضه محدوده: 3 شکل

 ( Komakech et al., 2012: منبع)
 

 شرایط -3-4-1

 هرراانگلیسی که است فرایندی ادامه تانزانیا در دولتی از مسیر رسمی و آب تخصیص

 آب حقرروق قانونی سیستمها نگلیسیا 1923 سال در .کردند شروع استعمارشان زمان در

 قرررار انگلرریس  ملکه اختیار در آب منابع مالکیت که طوری به. کردند ایجاد تانزانیا در را

 نبود آب منابع در پایداری و عدالت کننده تضمین  آب تخصیص سیستم این . گرفتمی

صرررفاً  این الگو. دبو برق تولید و تجاری کشاورزان برای آب تأمین  از حمایت هدفش  و

 تحررت منرراطق قرار داشت صادق بود. سایر انگلیس  ملکه یه تحت سلطهی مناطقی کبرا

 برره. کننررد مدیریت را آب خود محلی رسوم و هاروش با تااجازه داشتند  بومیان مالکیت

 مجوزهررا ایررن  معموالً و گرفتندمی مجوز مصارفشان برای باید افراد، سایر بومیان، از غیر
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 سیسررتم گیررریشررکل باعررث کررار ایررن . شرردمرری داده سفیدپوسررت یتجررار رزاناوکش به

 . شد تانزانیا آبریز هایحوضه در آب حکمرانی چندگانه

 اصررالح 1959 و 1948 هررایسررال در را 1923 سال آب قانون تانزانیا مستعمره دولت

 ری،وصرر  لشررک برره و گرفررت عهررده بر را تانزانیا آب منابع بر مطلق اختیار انگلیس . کرد

 همرره برررای حقابرره ثبررت امکرران 1959 سررال در. کرررد تعیررین  ابهرر آب صرررف،م برررای

 ایمنطقرره دفرراتر برره کار این  انجام. شد فراهم بومی هایآفریقایی شامل کنندگانمصرف

 از جلرروگیری برررای کشرراورزان آبیرراری سیسررتم کارایی ارتقا بر هاانگلیسی. شد واگذار

 .داشتند تأکید نیز آب شدن تلف

 از پرریش  هررایسیاسررت برره کشررور ایررن  دولررت ،1961 سال در تانزانیا لاستقال  از س پ

 آب اسررتفاده جدید قانون اساس بر. داد ادامه آب مدیریت و تخصیص زمینه در استقالل

 متحررد جمهرروری اختیررار تحررت کشررور ایررن  آب منابع همه ،(گریتنظیم و کنترل قانون)

 شد بندیتقسیم یزآبر حوضه 9 اساس بر ورکش بعدی، اصالحات در. گرفت قرار تانزانیا

 مشررارکت بررا. گردیررد تشررکیل آب منررابع مرردیریت و تخصیص برای حوضه آب دفتر و

 در بخررش  ایررن  مصرررف کرراهش  و کشرراورزی در آب بهینه مصرف برای جهانی، بانک

 5/0 مکعررب متررر هررر برررای سررنتی هررایشرربکه در آب قیمت روفیجی، و پانجانی حوضه

 ایررن . شررد گرفترره نظر در آمریکا سنت 3 مترمکعب هر برای مدرن هایشبکه در و سنت

 آب و شرررب آب تأمین  منظور به کشاورزی بخش  در آب مصرف کاهش  هدف با کار

 .گرفت صورت هانیروگاه نیاز مورد

 کمبررود افررزایش  دنبررال برره نیررز آب مصرف کردن تنظیم برای دولت اخیر هایتالش

 برقررابی اتتأسیسرر  همرره برراًتقری زیرررا .است شده هرظا برق مکرر قطعی بر آن تأثیر و آب

 کمبررود زمرران در موضرروع ایررن  و اندگرفته قرار آب مصارف سایر دستپایین  در تانزانیا

 آب، رویررهبرری مصرررف مسررائل با مواجهه برای. شودمی تبدیل بحرانی موضوعی به آب

 شرررب برره آب مصرف اولویت 2002 سال در. شد اصالح 2009 و 2002 سال در قوانین 

 معیارهررای برره هرراکاربری سررایر برره دهیاولویررت. شررد داده یسررتزطمحی  سپس  و شهری
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 کمبود قانون این . دشومی بازبینی زمانی دوره هر در و دارد بستگی اقتصادی و اجتماعی

. کنرردمی بیرران خشررک هایفصررل در آب نامناسررب و رویررهبی مصرررف از ناشرری را آب

 مطرررح باالتر اقتصادی وریرهبه با و ترمهم مصارف ایرب آب بازتخصیص لزوم بنابراین 

 .شد

 قررانونی اصررالحات برره شررروع تانزانیررا ،1996 سررال در جهررانی بانررک توصیه با مطابق

 برای هاییسردهنه آب، تنظیم برای. کرد آب مصرف گریتنظیم بر تأکید با آب بخش 

 وافررقم کرره رزاناوکشرر  امررا. شد نصب پانجانی رودخانه از منشعب هایکانال هایدریچه

 سیاسررت. اندکرده تخریب را هادریچه این  از بسیاری اند،نبوده دولتی آب حقوق سیستم

. شررد قررانون برره تبرردیل 2009 سال در که شد وضع 2002 سال در دیگری اصالحی آب

 اشعمررده هرردف و گرفررتبرمی در را آب منررابع یکپارچرره مرردیریت اصررول قررانون این 

 و ثبررت برره نیرراز آب کنندگانرفمصرر  همرره. ودبرر  آب منررابع نررهعادال و پایرردار مرردیریت

 آن از اسررتفاده برره مجرراز کرره آبرری ساالنه حجم و استفاده منظور که دارند مجوز دریافت

 مبنررای کرره کننررد پرداخت را آب ساالنه بهای باید نیز مجوز دارندگان. شود ثبت هستند

 .است مصرفشان هدف و حجم اساس بر آن محاسبه

 سررازمان عهررده بررر پانجررانی حوضرره در حررال حاضررر در دولتی یصتخص و مدیریت
24PBWB  سررال در( گررریتنظیم و کنترررل) آب مصرررف تررأمین  قررانون بررا مطررابق. است 

 کننرردگانمصرررف ،2009 و 1997 ،1989 ،1981 هررایسررال در آن اصررالحات و 1974

 روطرر  برره. بدهنررد آب مصرررف مجوز درخواست باید نهادها یا شهری ین مسئول شخصی،

 در. شررودمرری چررا  روز 40 برای دولتی روزنامه در حقابه هایدرخواست تمامی رسمی

 شده صحبت دارد، منفی آثار آنها بر مجوز این  که کنندگانیمصرف تمامی با مدت این 

 گررزارش ایررن . دهنررد ارائه آب منابع وضعیت از گزارشی دارند وظیفه نواحی ین مسئول و

 دبیررر آب، ایمنطقرره سمهنررد داری،دامرر  و رزیاوکشرر  توسررعه مررأمور هایتوصرریه شامل

 مرردیریت دفتررر بررزرگ، هررایپروژه برررای. شررودمی منطقرره اجرایرری مدیر و منطقه اداری

 نهرراد. کنررد تأییررد را پروژه و ارزیابی را محیطیزیست اتتأثیر باید نیز ملی زیستمحیط
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25PBWO  عرراتمطال ایررن  ایمبن  بر. دهدمی انجام موجود آب میزان درباره مطالعاتی نیز 

PBWB درخواسررت فرایند کلی طور به. کندمی حقابه درخواست رد یا تأیید به میمصت 

 تشررکیل جلسرره یکبررار مرراه سه هر PBWB. )بکشد طول سال چند تا ماه چند از تواندمی

 معمرروالً شهرها برای حقابه درخواست مانند باال، ملی جذابیت با هایپروژه البته( دهدمی

 .شودمی مجاان ترسریع
 

 ارضعت -3-4-2

 شررکل هررایتعارض. داد رخ محلرری سررطح در مناقشرراتی ،2002 سال قانون اجرای با

 .شودمی ذکر ادامه در آروشا و موشی شهرهای آب تأمین  در گرفته

 موشی شهر به شیری چشمه آب بازتخصیص تعارضا  ❖

  27رونجرر  شرریری روسررتای نزدیررک و موشرری شهر کیلومتری هفت در 26شیری چشمه

 کامررل آبیاری و بارندگی فصل در تکمیلی آبیاری برای رزاناوکش 1950 ههد در. است

. کردنررد احررداث شرریری چشررمه از کانررال، سه دام و شرب آب تأمین  و خشک فصل در

 همررین  در. کردند اخذ ایمنطقه ریاست از را الزم مجوز ،هاکانال این  احداث برای آنها

 منبررع همررین  از را شرریمو شررهر رایبرر  آب تررأمین  لهول خط انگلیس  مستعمره دولت زمان

 آبیرراری هررایکانررال جریان باالی در موشی شهر یلوله خط آبگیری محل. کرد احداث

 وجررود آب هررایدرگیررری زمرران ایررن  در کشرراورزان، گفته به. است شده واقع روستایی

 یرردجد لوله خط ساخت با. آمد وجود به برایشان آب کمبود تجربه بار یک اما نداشت،

 درخواسررتی ،MUWSA. شررد شررروع تعارضررات ،1994 سررال در موشی شهر بآ انتقال

 لیتررر 60 مجرروز PBWB و داد شیری چشمه از جدید آب ثانیه بر لیتر 68 تخصیص برای

 ایررن  بررا. شررد ساخته شیری چشمه از برداشت برای ایلوله خط و نمود تصویب را ثانیه بر

 آب مهنرردس. شررد ثانیرره بر لیتر 116 ریشی  چشمه از موشی شهر حقابه جدید، تخصیص

. کرررد مطلع اضافه تخصیص درباره را نجرو شیری روستای رییس  کلیمانجارو، ایمنطقه
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 تصررمیم ایررن  برره کشرراورزان اعتررراض و روسررتا در آب کمبررود به پاسخ در روستا رییس 

 ریشرری  کشرراورزان برررای مثبترری نتیجرره ترراکنون زمان آن از اعتراضات این  اما کرد اشاره

 .است نداشته

 آب ظرفیررت از فراتررر مصررارف کرره شررد موجررب شرریری، چشمه از دجدی تخصیص

 در. اسررت ثانیرره بررر لیتررر 218 ثابت جریان مبنای بر شده، تعریف هایحقابه. شوند چشمه

 ایررن  از کمتررر خیلرری اسررت کرده گیریاندازه اخیراً PBWO که آبی جریان که صورتی

 میررزان از بیشررتر آب درخواست انهمچن  MUWSA ،لهمسئ  این  بر عالوه. باشدمی مقدار

 از نیمرری کشرراورزان شررده باعررث این  و دارد آبی کم هایزمان در حتی را اشتخصیص

 .کنند دریافت را شانیافته تخصیص حقابه

 حوضرره در رسررمی آب حقرروق نظررام یررک اجرررای هررایچالش  شرریری چشمه تجربه

 تخصیص و مدیریت انخواه الکمهخرد کشاورزان. کندمی روشن  را پانجانی رودخانه

 کشرراورزان بررا MUWSA مرردیران امررا. هسررتند نجرررو شرریری روسررتای برره آب مشترک

 ادعررا MUWSA فنی مدیر. است ناتوان تعارضات حل از PBWO و کنندنمی همکاری

 داده شررهری مصررارف برره را آب از برررداریبهررره اولویت دولت که زمانی تا که کندمی

 دبرری کرراهش  زمرران در آب از ش رفمصرر  سررهم اهش ک به نسبت یهدعت نباید شهر است،

 تنهررا نرره موشرری، شررهر مصرررف از ناشی آب کمبود شدن سازمسئله با. باشد داشته چشمه

 آبرری مناقشررات بلکرره آمررده، وجررود برره شررهری آب ین مسئول با کشاورزان بین  تعارضات

 تعارضررات ن یرر ا زا ایتاریخچرره 4 جرردول در. است شده ایجاد نیز کشاورزان بین  داخلی

 .تسا شده بیان
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 ( Komakech et al. 2012 از برگرفته) شیری چشمه مورد در تعارض تاریخی  تحوالت: 4 جدول

 سال رویدادهای مهم

کنررد. یمطلررع م MUWSAآب  دیرر پررروژه جداز نجرررو را  یریشرر  یروسررتامررردم  ،مهندس آب منطقرره

 کند.یم دیتشد روستا را در آب کمبود MUWSAتخصیص اضافه آب پاسخ دادند که  انییروستا
 

 دیرر پررروژه جد کننررداعررالم می MUWSAکنند و برره یم جادینوورو را ا یریکشاورزان انجمن کانال ش

قرررار خواهررد داد.  تررأثیرتحت  ی به آب وابسته هستند،اریو آب یاستفاده خانگ یبراای را که خانواده  411

 آنهررا کانررال سه به هر یک از  PBWBاما  ،کنندمی میرس لیتر بر ثانیه حقابه 300درخواست کشاورزان 

 دهد.یاختصاص م هیبر ثان تریل 30

 

ه برر در نتیجرره . کندشکایت می MUWSA به یاضاف  صیتخصاز مدیر توسعه بابت انجمن کانال روستا، 

MUWSA شودشود تا با کشاورزان گفتگو می توصیه. 
 

کند کرره یروشن م PBWO. ردگذامیسه جل نیچند MUWSA وییان روستا بینمهندس آب منطقه 

MUWSA ،116 وجررود هرراکانال  یآب برررا هیرر بررر ثان تررریل 300 دبرریکنررد و یم افررتیرا در هیبر ثان تریل 

 کنررد. تأمینروستا  برای کشیلوله شربکند تا آب یم ملزمرا  PBWO ، MUWSA. خواهد داشت

دادخواسررت نجررارو امیکل یامنطقرره ونیسیکم بهان زاور، کشنکردتوافقنامه عمل  به MUWSAکه زمانی

 شود که دبی چشررمهمتوجه می PBWO. انجام گبردتحقیق مناسبی به آب  یدسترس نهیدر زم دهند تامی

 است. هیثان بر تریل 9 ی به سمت رودخانهخروجو  هیبر ثان تریل 209 برداشت کل، هیبر ثان تریل 218

 

 MUWSAکند که یم تیشکا کلیمانجاروب آ یانطقهبه مهندس م وردن یریش یروستا ییاجرا ریمد

در  ییانروسررتا دیرر گو یکنررد. او میکرده و از دو خررط لولرره اسررتفاده م برداشترا چشمه آب  تماماکنون 

   هستند. MUWSAخطوط لوله  ینابود یبرا یسازحال آماده 

دهررد یم ( نشررانیانبررار ع فصلشروس )در ماه مار محلی یریگکه اندازه  دیگو یآب م یامنطقه مهندس

 دیرر گو یم MUWSAمنطقرره برره  ونیسیاست. کم افتهیکاهش  هیبر ثان تریل 181 به 218از چشمه که آب 

 را حذف کند. مییخط لوله قد

MUWSA  دهد. با ایررن به برداشت آب بیش از تخصیص ادامه می و کندبندی آب مخالفت میبا جیره

 کنند.را کم مصرفشان  رزان بایدو کشاو ستی اشهراستدالل که اولویت با مصرف 

2001 

 نیرر ا یکرره مشررکل اصررل گویرردمیو  ردیرر گتماس می کلیمانجارو یامنطقه ونیسیبا کم یاناحیه ونیسیکم

آب  1تنهررا کانررال  کنررد ودریافررت میآب  هیرر بررر ثان تررریل MUWSA، 127 دیرر است که خررط لولرره جد

مداخلرره  PBWOدهنررد. یم اکررنش نشررانو 1کانررال یررب تخربا  دستنییکند. کشاورزان پایم افتیدر

 .دهدمیکانال را وعده بازسازی کند و به کشاورزان یم

2002 

MUWSA   کشرراورزان روسررتا حاضررر برره دهرردتخصرریص ادامرره میاز  شررتریآب ب برداشتهمچنان به .

 بهای ساالنه نیستند.آبپرداخت 
2003 

موفررق برره  یینال روستاسه کا کند کهیم تیو شکا سدینو یمنامه  PBWO به روستاانجمن کانال  سیرئ

 .است خشک شده  هااند و محصوالت پر سود آنشده ندر هر کانال  شانحقابه هیبر ثان تریل 30 افتیدر
2004 
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های آنها خررار  از که دو کشاورز )که زمین کندمیشکایت  PBWO به ،یریش یروستا ییاجرا هیئت

 روسررتا . کشرراورزاناندشت کرده ص آب برداش از تخصیی است( بیراکاشتهای اراضی مشروب از کانال 

 برند.یم نیرا از ب آنها آب یهارساختیکنند و زیحمله م ی این دوهابه خانه

PBWO که  شودتوجه میو م کندمی یریگرا اندازه  انیجرMUWSA 120 ،یررک کانال  لیتر بر ثانیه 

همچنررین . کننرردآب برداشررت می هیرر بررر ثان تررریل 15 سررومکانال و  هینثا بر تریل 13 دوکانال  ،هیثان بر تریل 17

PBWO است. 1974قانون آب  هیکاربران عل گرید یهارساختیز بیدهد که تخریهشدار م 

 کشاورزان شیری اکنون منتظر هستند تا وکیلشان در دادگاه از حقشان دفاع کند.

2007 

 

 آروشا به ندوروما آب بازتخصیص تعارضا  ❖

 رودخانه آب منشأ. آغاز شده است پیش  سال 200 از اندوروم ودر حاشیه در یریاآب

 ایررن  ارتفاعررات در. اسررت مرررو کرروه دامنرره در شده حفاظت جنگلی منطقه در 28ندوروما

 و مرروز قهوه، لوبیا، مانند محصوالتی که دارند قرار مالکیخرده کشاورزان اراضی منطقه

 اراضرری در اسررتعمار زمرران در کشاورزی سعهوت دوجو این  با. کنندمی کشت زمینیسیب

 دارنررد تجرراری و بررزرگ اراضرری کشاورزان بیشتر میانی، اراضی در. گرفت شکل میانی

 انرردشده سازیخصوصی 1990 دهه در و کرده ایجاد را آنها مستعمره دولت ابتدا در که

 قرررار تکشرر  مررورد رودخانرره آب با اراضی این . است خارجیان به متعلق عمدتاً اکنون و

 آن در لوبیررا و ذرت مرروز، برراغی، محصرروالت گررل، قهوه، مانند تیوالمحص و رندگی می

 زمررین  کمبررود دلیل به که افرادی توسط تازگی به نیز دستپایین  اراضی. شودمی کشت

 اول گررروه. اسررت شررده تصرراحب پیشررین، کررارگران یررا و اندشررده مکرران نقررل به مجبور

 دهرره در دوم گررروه و ندشررد منتقررل منطقرره به ریامتعاس دوره طول در خارجی مهاجران

. اندشررده جاجابرره روسررتاییان، سررکونت محررل تغییررر برای ملی دولت برنامه تحت 1970

 و هسررتند مالررکخرده عمرردتاً و مختلررف هررایگروه از دسررتپایین  منطقرره سرراکنان

 را یبررانباغ و نسرراجی محصرروالت و ادویرره از انواعی موز، لوبیا، ذرت، مانند محصوالتی

 ندوراما رودخانه. کنندمی نگهداری آزاد صورت به زیادی دام نین همچ. کنندمی کشت

 آب شرردید کمبررود خشررک، هررایفصل طول در و شودمی مصرف کشاورزی در عمدتاً

 .گرددمی خشک نیز رودخانه و شودمی تجربه
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 دهرره در را آن PBWO سررپس  و شررد مطرررح اسررتعمار زمرران در آب حقرروقتعریف 

 در نیررز نرردوروما آبریررز حوضرره در زمررین  و آب به دستیابی بر ناقشهم. کرد ینیزببا 1990

 شرردند محررروم زمینشرران و آب منررابع از محلرری کشاورزان که زمانی در و استعمار دوره

 مجرروز تجرراری اراضرری. (Spear, 1997; Komakech et al., 2012b) گرفررت شررکل

 خررود آب بعمنررا از کرره شررد داده هازاجرر  هرراآفریقایی به و کردند دریافت آب از استفاده

 هررایانجمن  ،تجرراری اراضرری 1968 سررال در. کنند استفاده شانمرسوم ترتیبات با مطابق

 ایجاد زمان از اما. دادند شکل مذاکره در شانموقعیت تقویت برای را 29(WUA) آببران

 .است نشده مشاهده مشخصی عملکرد عماًل آن،

 بررا شهری آب تأمین  ی،معدن نایعص و توریسم قرون و آروشا شهر جمعیت افزایش  با

 آب تأمین  جهت همین  به(. Komakech andvan der Zaag, 2011) شد مواجه چالش 

 برررای آب مخررزن یک و گردید مطرح شهر برای ندوروما شامل مجاور هایرودخانه از

 مجرروز PBWB ،2001 سررال در. شررد ایجاد آب فعلی مصارف باالدست در آروشا شهر

 شررهری نیازهررای افررزایش  برررای تررا کرررد اعطا AUWSA به را آب ثانیه بر لیتر 55 هابحق 

 از خررار  کیلررومتر 40 کرره را آروشا شهر تخصیص اولویت ندوروما مجوز. کند استفاده

 سرراخت اجررازه شررهر ایررن  برره همچنررین . داد شررهر این  به دارد، قرار ندوروما آبریز حوضه

. کرررد ایجاد برایش  موقعیتی برتری و داد لیعف کنندگانمصرف باالدست در آبی مخزن

 نیررز مشررورتی آنهررا بررا و نشرردند درگیررر آب حق جابجایی این  در فعلی کنندگانمصرف

 ،2003 سررال در. اسررت شررده اشرراره آب قررانون در موضرروع ایررن  برره کرره حررالی در نشد،

AUWSA بررین  هرراتعارض امررا کرررد، نرردوروما رودخانرره در گررذاریلولرره برره شررروع 

AUWSA اکتبررر مرراه در. شررد شررروع سرعت به دستپایین  تلفمخ کنندگانفمصر و 

 طررور برره را AUWSA پررروژه کرره آمررد وجود به آمیزیخشونت هایشورش سال همان

 .درآورد تعلیق حالت به موقت

 منررابع برررای رقابت آب، از جدید کنندهمصرف عنوان به شهر ورود کشاورزان برای

 آب از جدیرردتری هکننرردمصرررف AUWSA چرره اگررر. کرررد شرردیدتر را آب محرردود
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. اسررت آب دریافررت در بررازیگر ترررین مرردعی اکنون اما است، سایرین  به نسبت ندوروما

 اسررمی تخصرریص برره نسبت را بیشتری خیلی آب AUWSA که کنندمی ادعا کشاورزان

 فصررل در آب کمبررود دربرراره کشرراورزان شررکایت برره نسرربت و کنرردمرری مصرررف خود

 آنهررا عقیررده برره. کنرردنمرری نیررز یخسررارت رانجبرر  و ورزدیمرر ن همدلی گونههیچ خشک،

AUWSA امتیرراز حررق دادن لررذا و آوردمرری دست به ندوروما آب از را سنگینی درآمد 

 .است منصفانه کشاورزان به آب منابع از حفاظت و مدیریت

حررس  جدیررد، لولرره خررط تهدیررد برابر در که دست،پایین  و میانی اراضی کشاورزان

 کمیترره، ایررن . ای را تشکیل دادنررد، کمیتهآب تخصیص بر نظارت برای ،تندمشترکی داش

 ذکررر دولترری آب حقرروق در که ساعت 24 از را اراضی برای آب مصرف تا کرد تالش

 بررود این  در ندوراما رودخانه کمیته ضعف. دهد کاهش  روز در ساعت 9-6 به بود، شده

 اراضرری اریتجرر  کشرراورزان هرران ت و نبود باالدستی کنندگانمصرف شامل آن اعضای که

 برره کمیترره اعضررای حقیقررت در. داشررتند حضررور آن در دستیپایین  مالکانخرده و میانی

 باالدسررت، روسررتاهای مصارف مازاد آب منابع از خودشان بین  آب مصرف تنظیم دنبال

 نماینرردگان برره دسررتیابی قرردرت کرره کردنررد اظهررار رودخانرره کمیترره رهبررران. بودنررد

 روسررتاهای کرره اسررت ایررن  موضرروع ن یرر ا دلیررل. دندارنرر  را تیسرر دالبا کنندگانمصرررف

 رسررمی سرراختار فاقررد و دارند را آب تخصیص برای خودشان کارهای و ساز باالدست،

 مسررئولیتش  تنهررا کرره دارد ایکمیترره باالدسررت، آبیرراری هررایکانال. هسررتند تعامررل برای

 ,.Komakech et al) اسررت کشرراورزان از یررک هررر برره آب تخصرریص و نگهررداری

2012b .)تنهررایی برره خودشرران کرره کردنررد تأییررد میررانی اراضرری از منطقه دو مایندگانن 

 کننررد مررذاکره باالدست کنندگانمصرف با آب مسائل مورد در بتوانند که نیست ممکن 

 کرره کننرردمی بیان همچنین  آنها. کند ایفا ایواسطه نقش  تا دارند نیاز ایمنطقه اداره به و

 و کشرردمی طول هفته یک فقط آنها نفوذ ،کندمی لهمداخ ایطقهن م هادار که زمانی حتی

 .کنندمی متوقف را همکاری باالدست، کنندگانمصرف آن از پس 

 برره جدیررد تخصیص درباره ایمنطقه مسئول از گومبا تجاری زمین  مدیر چمبر، آقای

 برره یمتصررم کرررد، رد را او شررکایت مسررئول این  که زمانی و کرد دادخواهی آروشا شهر
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 1968 سررال در آببررران غیرفعررال انجمن  که شد متوجه او. گرفت کشاورزان با مشارکت

 تشررکل ایررن  اگر که رسید نتیجه این  به و است نکرده ثبت را آن PBWO اما شده ایجاد

 خط ساخت برابر در ادعایش  تقویت برای ظرفیتی شود، ثبت قانونی صورت به برانآب

 از نسرراری ویلیررام مرردیریت بررا نرردوراما نبراآب تشکل بتی تر این  به. کندمی ایجاد لوله

 اسررتفاده را اتفاقات این  ناحیه آبیاری دفتر. شد احیا چمبر دبیری و دستپایین  روستاهای

. کنرردمی عنرروان AUWSA به اعتراض برای دستپایین  مالکخرده کشاورزان از چمبر

 برره را ناراضرری کشاورزان تا دهکر کرایه هاییکامیون چمبر، که کندمی ادعا همچنین  او

 AUWSA زمرران ایررن  از پس . بیاندازند راه به شورش تا ببرد ندوروما رودخانه سرچشمه

 پررروژه اهمیررت برره نسرربت را دسررتپایین  کننرردگانمصرف تا کرد ایجاد عمومی کمپینی

 افررزایش  آب برداشررت کارگرراه در امنیترری ترردابیر. کند حساس آروشا شهر به رسانیآب

. شررد ایجرراد مکرران این  بر نظارت برای پلیس  دائمی هپایگا ضوعمو این  برای و دکر پیدا

PBWO برررای کشرراورزان برره و کردنررد برگررزار منطقرره هر در جلساتی ناحیه مدیریت و 

 . دادند هشدار برانآب تشکل با همکاری ادامه

 از آن احیررای برررای تالشرری هرریچ و شد متوقف زمان این  از برانآب تشکل جلسات

 در اخیررراً،. نگرفررت صررورت شررد، تکمیررل AUWSA هلولرر  خط که زمانی و 2004 لسا

 اعتماد ،(IUCN طبیعت از حفاظت المللیبین  اتحادیه) ش شرکای و PBWB ،2011 سال

 دادند شکل را ندوروما رودخانه مستقل کمیته( SNV)31 هلند توسعه سازمان و 30پاموجا

 امررا. تسرر ا آبریررز هحوضرر  در آب ناگنرردکن مصرف همه بین  ارتباط برقراری دنبال به که

 برره تمررایلی باالدسررت کشرراورزان زیرا است، نشده تشکیل تاکنون ندوروما جدید کمیته

 .ندارند آن با مشارکت

 زمررین  یررک. اسررت داشررته اجتمرراعی -اقتصررادی منفرری اتتررأثیر آروشا آب مصرف

 رتصررو برره را خررود شغلی موقعیت روستاییان از بسیاری و شد تعطیل کشاورزی تجاری

 تررا کرره اسررت ایررن  AUWSA مدیرعامل نظر مقابل در. دادند دست زا موقت یا و دائمی
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 اینکرره درباره گیریتصمیم مسئولیت دارد، دولتی مالکیت تانزانیا در آب منابع که زمانی

 .است دولت عهده بر نیز شود مصرف چگونه آب این  است بهتر

 کرره اسررت واقعیت ن ای از ناشی ،ردوم این  در هاشهری و روستاییان بین  آب مناقشات

 فصررل در. دارد ارجحیررت مصررارف سررایر بررر قررانون طبررق شررهروندان، خررانگی مصارف

 از برریش  مصرررف گرراهی و کننرردمرری مصرررف را موجود آب شده ذکر شهر دو آبی،کم

 نیررز روسررتایی جامعرره. کنرردمرری وارد کشرراورزان برره جدی آبی هایاسترس مجاز، مقدار

 و برجسررته سیاسررتمداران محلرری، برررانهر کردن یردرگ از خود یقبل حقابه از دفاع برای

 بررازیگران بررین  قرردرت نررابرابری. کننرردمرری اسررتفاده ایناحیرره و ایمنطقرره هایکمیسیون

 در اساسرری نقشرری( مالررکخرده کشاورزان و حوضه آب دفاتر شهری، مدیران) مختلف

 اهیگرر  روسررتاییان یرردیناام. است کرده بازی آبی مناقشات دینامیک و آب بازتخصیص

 شررده ظرراهر نیز شهری آب برداشت محل به حمله مانند بار خشونت اقدامات رتصو به

 رودخانرره کننرردگان مصرررف و AUWSA بررین  تعارضات تاریخی تطور 5 جدول. است

 .دهدمی نشان را ندوروما

 آروشا شهری  آب  مورد در تعارضات تاریخی  تحوالت:  5 جدول

 (Komakech et al., 2012از برگرفته)

 سال دهای مهمرویدا

PBWB  لیتر بر ثانیه را از رود نرردوروما برره 55مجوز آب AUWSA برردون اینکرره برره کنرردصررادر می 

 .بدهداطالع  اند(اینکه از این آب حق داشته با) اراضی تجاریو  یکشاورزان محل
2001 

AUWSA  ن برره اکشاورز 2003بر کند. در اکتمیندوروما  خط لوله در منبع رود کیشروع به ساخت

ساخت و ساز متوقررف  و شودمی بیآن تخر آبراهه 300و  نیکنند و ماشحمله می AUWSA نکارپیما

 شود.می

 ریمرردچمبررر، . شونداند به اعتراضات وارد میحقابه گرفته PBWOی که در گذشته از تجار کشاورزان

 نیتررربزرگ رایبرر را نرردوروما  تیرر مفرسررتد و اهمی PBWO برره یاعتراضرر  اینامه گومبا اراضی ییاجرا

کنررد بارگررذاری مصرررف ادعررا میکند. او یبرجسته م ی تانزانیاتازه و مزارع باغبان جاتیسبز ،گلمزرعه 

 سینامرره برره رئرر  نیرر . اشررودمیدست کاربران در پایین گرید افتهی تخصیصبر حقوق  تأثیر منجر به جدید

 هررم فرسررتاده  یدامرردار توسررعهب و و آ ییغررذا تیرر امنو  یکشاورز ،یامور مال رانیو وز ایجمهور تانزان

 .شودیم

بررر کنررد کرره و بیرران می درخواست نوشته یدامدارتوسعه آب و  ریبه وزاحیا شده ندوروما انجمن  سیرئ

 مطلع نبودند. AUWSA، آنها از پروژه آب 1974خالف قانون آب سال 

2003 
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 نجررامرا اآب  یابیرر ارز هد کررهخوامی PBWOاز  ،یوزارت آب و توسعه دامدار درآب  ییاجرا ریمد

های حقابررهدهد که او تمام پاسخ می چمبربه  حوضه مسئول . به گفتگو کند قیتشو  طرفین دعوا را و داده 

 .کندهای گذشته را متناسب با آب موجود تنظیم میحقابهکند و می بازبینیرا  موجود

PBWO اده العرر نشسررت فوق قیدهد و از طریرا انجام م دیآب جد یابیارز PBWB یم مجوزهرراتمررا 

، AUWSAشررود. یاعررالم م ی، موقررتدائمرر  یدهد و تمام مجوزها به جررادرصد کاهش می 20آب را 

را  یفصررل بررارانمتررر بررر ثانیرره در  55افررزایش آن تررا ، امررا اجررازه گیررردمترمکعب برثانیه تخصیص می 44

 .گیردمی

32IUCN  وPamoja (یمحل سمن کی) در  "ورد آبفتگو در مرر گ" ق پروژه ریط زا کنند تاتالش می

 آب ناکام هستند. یهایریدرگدر  گریمیانجی یشوند، اما برا ریدرگمسئله این 
2004 

 AUWSAشررود. یشررهر آروشررا فروخترره م یاموال آن به شررورا تعطیل وآب  تیامن نبودگومبا بخاطر 

و  نرردکمحافظررت می یوصرر خص یترر یشرررکت امن کیرر  را کارگرراه آن کند.یم لیپروژه آب خود را تکم

 شوند.همراهی مأمور امنیتی محروم میبدون از ورود به جنگل  یمحل مردم

2006 

حملرره  اسررلحهبررا  AUWSAبرداشت آب به نقطه  34نکوانروا و 33بانگاتا یکشاورزان جوان از روستاها

 .کنندیم
2009 

 آب یهازیرسرراخت در محلی گذاریسرمایه بازمان  مرور به پانجانی در آب توزیع

 آب، تخصرریص سررنتی هایشرریوه و زیرسرراخت ایررن . اسررت گرفترره شکل محلی قواعد و

 موجررود آب بررا هماهنررگ آبرری هررایزمین . کردنرردمی لحرراظ نیررز را آب حجم تغییرات

 تغییررر بررارانی و خشررک فصررل بررا متناسررب نیررز تخصرریص قواعررد و انرردکرده پیدا توسعه

 در دامررداری و خررانگی یهااستفاده یبرا تمی، رودخانه نزدیکی در مثال، برای. کندمی

 حالی در( Komakech and van der Zaag, 2011) شودمی ذخیره آب خشک، فصل

 اجرراره برره تشررویق خشررک فصررل در درآمررد کررم کشاورزان ،35ماکانیا روستاهای در که

 .شوندمی باالدست هایبخش  در زمین 

 ترکیبرری و چندگانرره نینواقرر  وضررعیت دهنرردهنشرران تانزانیا، در شده بیان مورد دو هر

 برره. اندشده دارخدشه دولت رسمی قوانین  با اوقات گاهی معمول قدیمی مصارف. تسا

 عهررده بر را حوضه آب منابع مدیریت و حقابه تخصیص مسئولیت PBWB رسمی، طور
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 و کنرردمی اتکررا حقابرره تخصرریص برررای ارزیابی مطالعات و هاگزارش به PBWO. دارد

 بهررایآب آوریجمررع برررای فقررط آن کارکنرران. کندنمی ارتظن ار آب واقعی مصرف

 مقرردار از برریش  آب برداشررت نقرراط، از بسرریاری در. کننرردمی مراجعرره منطقرره برره سرراالنه

 سرریار هررایپمپ از مالررکخرده کشرراورزان اسررتفاده افزایش  و است شده داده تخصیص

 برره یبرررا نیررز ایهدچی پی  مناسبات. باشد بهینه غیر آب مدیریت سیستم شودمی باعث آب

 وجررود کلیمانجررارو کرروه هایدامنرره در قهرروه مزارع در مخصوصاً آب، ذاریگاکاشتر

. کردنرردمی مرردیریت اشررتراکی صررورت به روستایی جوامع ابتدا در را اراضی این . دارد

. اسررت شررده داده اجاره قهوه کشت قید با خصوصی گذارانسرمایه به اراضی این  اکنون

 اجرراره دیگررری خصوصرری گذارانسرمایه به را عمزار نیز گذارانمایهرس ن ای حال، این  با

 و فرنگیگوجرره گررل، ماننررد برراال ارزش بررا برآب محصوالت کشت دنبال به که اندداده

 اسررت معنرری این  به پیچیده مناسبات. هستند المللیبین  بازارهای در فروش برای سبز لوبیا

 آب حقرروق دارای افررراد بررا ندارنررد، هابرر حق  که خصوصی گذارانسرمایه از دسته آن که

 مصرررف تأییررد برررای را ابزاری نیز PBWO. کنندمی مشارکت آب بیشتر برداشت برای

 مشررکلی هرریچ کرره زمانی تا": گویدمی  PBWO مأموران از یکی. ندارد اراضی در آب

 ما یبرا. ندارد وجود سیستم فعلی روند یا تعادل زدن هم بر به نیازی باشد، نداشته وجود

 دارد، وجررود درگیری که زمانی تنها ما است؛ دشوار آب از ادهتف اس بررسی PBWO در

 ."کنیممی ورود

 مصررارف مالررکخرده کشاورزان. کنندمی دریافت PBWO از را آبشان حق شهرها

 حقابرره برره دسترسی برای را شانگذشته حکمرانی ترتیبات و دارند را شانگذشته معمول

. کننرردمی عمررل کشررور رسررمی قررانون نررایب م بر هرهاش که صورتی رد ،گیرندمی کار به

 رسررمی حقابرره برررای درخواسررت ارائرره برره موظف رسمی طور به مالکخرده کشاورزان

 ایررن  شخصرری هررایپمپ و هرراکانال صاحب کشاورزان از برخی تنها عمل در اما هستند،

 رزانکشرراو کرره شررود فصرری تو گونه این  موضوع این  است ممکن . اندداده انجام را کار

 حقابرره کرره آنهررایی یررا و تجرراری کشرراورزان و شررهرها بررا مقایسرره در رسمی حقابه بدون

 کسانی اولین  مالکانخرده این  اما. ندارند را آب از استفاده مشروعیت اند،کرده دریافت
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 ایفزاینررده طررور برره PBWO که زمانی و کردند شروع را آب منابع از استفاده که بودند

 . دادند دست از را شانحقابه د،دا شهرها به را تخصیص ویتاول

 و دائمرری هررایجابجایی دسررته در پانجررانی رودخانه حوضه در شهر به آب جابجایی

 بازتخصرریص برررای شررده استفاده مکانیزم(. Molle and Berkoff, 2009) است آشکار

 .36است بوده هنراکامخفی و اداری گیریتصمیم از ترکیبی موشی و آروشا شهر در آب

 کرره افرررادی تمررام بررا باید جدید، حقابه صدور از قبل که کندمی ملزم آب میرس قانون

 بررالقوه یررا موجود تعارضات و گیرد صورت مشاوره دارند، را آن از پذیرفتن  تأثیر امکان

 حوضرره مرردیران نرردوروما، و شرریری چشررمه در. شود حل جدید تخصیص اعمال از قبل

 و شرریری چشررمه از کننررده اسررتفاده نکشرراورزا. نکردنررد ورتیشرر م نکشرراورزا بررا آبریررز

 برروده نتیجررهبرری اعتراضررات ایررن  ولرری اندداشته اعتراض تخصیص این  به نسبت ندوروما،

 .است

 ایحوضهبین  آب انتقال در معموالً که کنندمی مطرح را هاییجنبه فوق مورد دو هر

 80 نآ در کرره تاسرر  ایحوضرره یجررانپان  مرروارد، سررایر خررالف بر اوالً. شودنمی مطرح

 و سرراخت در خودشرران کرره هسررتند مررالکیخرده کشاورزان کنندگان،مصرف از درصد

 وضررعیتی، چنررین  در. انرردکرده ترروجهی قابل گذاریسرمایه آبیاری هایکانال نگهداری

 گذاریسرررمایه بلکرره کنررد،می محروم آب از را کشاورزان تنها نه شهرها به بازتخصیص

 سرراخته آبیرراری هایکانال. کندمی استفاده بال  نیز ار آبیاری زیرساخت در اآنه بلندمدت

 خانگی هایاستفاده و دام نیازهای هم و باران بر عالوه تکمیلی آب تأمین  برای هم شده

 شررود،می گرفترره نادیررده معمرروالً چه اگر خانگی استفاده این . شودمی مصرف روستاییان

 روسررتاییان ایررن  از برخرری کرره اسررت ایطیشررر در این . دباش اولویت در که است الزم اما

 .هستند دولت حمایتی هایسیاست به وابسته کاماًل فقر از خرو  برای

 شررهرها و شررده ثبررت خررانگی مصررارف برره را اولویررت آب قوانین  و هاسیاست دوماً،

 تخصرریص اجتمرراعی و اقتصررادی هررایارزش به توجه با دیگر مصارف و داده اختصاص
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 کرراهش  متناسب طور به کاربران سایر و دارند را اول یتاولو هرهاش پانجانی در. دیابمی

 درصررد 20 را موجررود هایتخصرریص نرردوروما در PBWB) داشررت خواهنررد تخصرریص

 و نرردارد وجررود مجرروز برردون مصررارف برررای ایشده ریزیبرنامه اقدامات(. داد کاهش 

 تخصرریص تاولویرر  ایشررانرب ،مجرروز دریافررت برررای مالکیخرده اراضی صاحبان نامثبت

 رسررمیت برره را آب معمررولی کنندگانمصرررف آب، جدید قانون اگرچه. کندنمی جادیا

 کرره مررواردی برررای امررا کنند، ثبت را خود استفاده تا کندمی مجبور را آنها  و شناسدمی

 نظر در خسارت جبران مکانیزم است، برده بین  از را معیشتشان شهر، به آب بازتخصیص

 خودشرران برره مالررکخرده کشرراورزان چرررا کرره دهرردمی نشان موضوع این . تاس نگرفته

 جبررران نظررام معمررول، مصررارف مبنررای بررر کرره صررورتی در. دهندنمی را نامثبت زحمت

 کنندگانمصرف به شود، تعریف اندشده مواجه آب کاهش  با که کسانی برای خسارت

 لبررادن برره لرری،قب  هایحقابرره از آب دریافررت از پرریش  کرره شررودمی داده انگیررزه واردتازه

 . باشد جایگزین  هایگزینه

 فعلرری سیسررتم. نیسررت منطبررق حوضرره واقعیت با فعلی آب مجوز صدور سیستم سوماً

 متوسررطی میزان که دارد وجود فرض این  و است ثابت تخصیصش  که دارد را فرض این 

 است متغیر ریاسب تانزانیا رودهای هایحوضه در آب تأمین  اما. دارد وجود آب عرضه از

 غیرراب در و شرررایطی چنین  در. نیست بینی پیش  قابل خشکسالی و سیل وقوع و بارش و

 هررایچالش  خشررک هایفصررل در جریرران کرراهش  آب، سررازیذخیره هایزیرسرراخت

 آب از اسررتفاده مجرروز بررازبینی برررای را تمهیداتی آب قانون. کنندمی ایجاد را تخصیص

 امررا. اسررت داده ارائرره ت،نیسرر  کافی مجوزها تمام ن می تأ برای موجود آب که مناطقی در

 عمررل سررریع - خشررک فصررل شرایط با مواجهه برای ویژه به – کافی اندازه به روال این 

 بگیرررد بهررره محلرری آب تخصرریص هایسیسررتم از تواندمی آب رسمی حقوق. کندنمی

(Horst, 1998 .)آب بعمنررا تخصیص برای منعطفی قواعد محلی کشاورزان پانجانی، در 

 برره کرره اسررت برروده آب برداشررت برررای هاییبرنامرره شامل قواعد این . دبودن کرده ایجاد

 فرعرری هررایدره همچنررین  و آبیاری هایکانال پوشش  تحت منطقه هر در فصلی صورت

 .کردمی تعیین  را مصرف وضعیت رودخانه
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 ک،لرر ماخرده کشرراورزان و شهری مقامات بین  قدرت نابرابری به توجه با نهایت، در

 مهررم بسرریار آب عادالنرره تخصیص قواعد اجرای و نظارت ظیم،ن ت برای PBWO ظرفیت

 قرروانین  انطبرراق بررر نظررارت و اجرررا برررای( مالی و فنی) ظرفیت پانجانی حوضه در. است

 و کننرردمی استفاده شکاف این  از شهری آب مقامات. است ضعیف هنوز آب تخصیص

 چشررمه و ومانرردور در. کننرردمی شررتدابر شررانتخصیص از بیش  جریمه، پرداخت بدون

. اسررت داشررته دسررتپایین  بررر ترروجهی قابل اثرات شهر به روستایی آب جابجایی شیری،

 دسررت از را مرراهی هررایحوض و قهرروه باغررات کررل کرره کنندمی ادعا شیری کشاورزان

 در آبیرراری کانررال سرره. اسررت یافترره افزایش  کشاورزان میان در آب تعارضات و اندداده

 دریافررت کافی آب مواقع اکثر در کنندگان،مصرف ترین قدیمی شتن دا وجود با ارامندو

 آروشا شهر به آب جابجایی به نسبت صریح و واضح بسیار که گومبا، اراضی. کنندنمی

 بررر مضرراعفی شررکل برره آب، تخصرریص شرریوه ایررن  حال این  با. رفت بین  از بود، معترض

 توانندمی اریجت بزرگ انکشاورز که لیحا در. گذاردمی تأثیر مالکخرده کشاورزان

 جررایگزین  گذاریسرررمایه دنبررال برره و کننررد منتقررل را خود هایگذاریسرمایه از برخی

 ایررن . دهنرردمی دسررت از را خررود هایسرررمایه تمررام مالررکخرده کشرراورزان باشررند،

 برره مهرراجرت یررا و دیررم کشررت برره مجبور و دارند کمتری بسیار هایگزینه مالکانخرده

 .شد اهندخو شهرها هشی حا
 

 (راجساماند سد) هند -3-5

Cullet et al (2015 )راجسررتان در 37راجسرراماند دریاچرره در ایمشرراجره مررورد برره 

 در هامحدودیت دهندهنشان که شد داده ارجاع هند عالی دادگاه به نهایتاً که پردازندمی

 مصررارف بررین  صصرری خت تعارضررات بررا رابطه در موجود سیاستی هایچارچوب و قوانین 

 .است
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 شرایط -3-5-1

 چررارچوب نهایررت در کرره دارد وجررود کشرراورزی آب بررا رابطرره در مختلفرری قوانین 

 .است زده رقم را ایگسیخته هم از قانونی

 در خرررد آبیرراری هررایفعالیت و(  1954) راجاسررتان زهکشرری و آبیرراری قررانون •

 مرردیریت و هعسرر وت اصررلی بررازیگر عنرروان برره را ایالررت کرره( 1953) راجاسررتان

 .کنندمی معرفی آبیاری یهاتانسیلپ

 که( 2000) آبیاری مدیریت در راجاستان کشاورزان مشارکت هایسیستم قانون •

 تأسرریس  آببران انجمن  یک آب کنندهمصرف یمحدوده هر برای آن موجب به

 .است شده

 بررر رییاآب هایفعالیت مسئولیت آن موجب به که( 1994) 38را  پانچایاتی قانون •

 .است شده واگذار محدوده و بلوک روستا، سطح به ،مختلف عاداب اساس

 اسرراس بررر شرررب بخررش . ندارند متنوعی قوانین  آب، کننده مصرف هایبخش  سایر

 شررده واگررذار مربوطرره روستایی و شهری محلی هایدولت به موجود، قانونی چارچوب

 ابرر  رابطرره رد مثررال، برای .دندارن پوشش  هم بخش  آن همه در بخشی، قوانین  حتی .است

 مبنررای بررر سررطحی آب منررابع. دارد وجررود ایجداگانرره قواعد زیرزمینی، و سطحی آب

. شررودمرری انجام آبیاری قوانین  اساس بر که دارد قرار ایالت اختیار در خود خاص قواعد

 قرررن برره کرره قرردیمی قواعررد اسرراس بر زیرزمینی آب منابع روی بر قدرت و مدیریت اما

 .است شده واگذار زمین  مالکان به اماًلک گردند،می زبا بیستم

 راسررتا همررین  در. کنررد وضع را فرابخشی قوانین  تا کرده سعی اخیراً ایالتی دولت البته

 اسررت شده تصویب راجاستان آب منابع و آبریز حوضه ریزیبرنامه قانون 2015 سال در

 اسررت قرار و گرفت شکل بآ منابع ریزیبرنامه و آبریز حوضه سازمان آن اساس بر که

 بررا امررا. بگیرررد برعهررده حوضرره سررطح در را شرب و آبیاری هایپروژه برای ریزیبرنامه
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 و مصررارف کلیرره هرردایت برررای الزم اصررول فاقررد راجاسررتان در آب قرروانین  این، وجود

 چرررا کرره سررازدمرری مشررخص حرردودی تررامسررئله  ایررن . هسررتند آنهررا بین  ارتباط برقراری

 و اسررت یافترره قررانونی چررارچوب از بیشررتری یررتاهم عمل در دوجوم سیاستی چارچوب

 .گیردمی قرار مجریان عمل مبنای

 چررارچوب عنرروان برره SWP همرران یررا( 2010) راجاستان ایالت آب سیاست سند در

 هررایبخررش  بررین  آب منررابع اقتصررادی و عادالنرره تخصیص» که است آمده آب، سیاستی

 تررالش هندهدنشرران کرره ،« انجررام شررود یرردبا شرررب برررای اول اولویررت لحرراظ بررا مختلف

 از پررس . اسررت قررانونی چررارچوب ضعف از ناشی خالء  پرکردن برای سیاستی چارچوب

 برقررابی، کشرراورزی، تجرراری، و شررهری خرردمات مصررارف هررا،دام خرروراک آب آن

 قرررار اولویررت در غیررره و غیرمصرررفی نیازهررای صررنعتی، اکولرروژیکی، و محیطیزیسررت

 کررافی انرردازه به نه که چرا ندارد را زمال کفایت مصارف، از دین باولویت این  اما. دارند

 عبررارت برره. اسررت عادالنرره اینکرره نرره و است زامحدودیت ین مسئول و گیرانتصمیم برای

 را آن خررالف و کرررد تعریررف اسررتثنا یک توانمی کابینه از مصوبه یک گرفتن  با دیگر،

 دنرکرر  مجرراب ایبررر هنجرراری ینررامب  گونررههرریچ بنرردیاولویررت این  عالوه به. داد انجام

 .است اساسبی کاماًل و ندارد مسئوالن

 جررواب پراکنررده و مرروردی صررورت برره کاماًل نیز تخصیص موضوع قضایی نیازهای

 طرررفین  اظهررارات اسرراس بررر و اقتضررایی صورت به کاماًل موجود موارد لذا. اندشده داده

 درک. دنرردار وجررود هررانآ پررس  در مبنررایی و اصررول نتیجرره در و است شده انجام دعوی

 از یکرری. دارد اهمیررت بسرریار بخشرری بررین  تخصیص موضوع با هادادگاه برخورد یوهنح

 مررورد آن در کرره. اسررت( 2004) « راجاسررتان دولررت و عبرردالرحمان» مورد آن هایمثال

 مطلوب زندگی فضای ایجاد برای هاحوضچه و هاتانک از حفاظت که بود این  شکایت

 کمیترره یک راجاستان دادگاه اساس همین  بر .گیرد جامان باید اساسی نقانو 21 ماده طبق

 اسرراس، همرران بررر و بپردازند مختلف هایسازه اثرگذاری به تا داد تشکیل متخصصین  از

 ایررن  در اگرچرره. شرروند حررذف متر 2 از بلندتر آبگیرهای تا داد این  بر ر ی دادگاه نهایتاً
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 آب ش کرراه نتیجرره در مختلررف هررایش بخ بین  آب تخصیص موضوع تا شد سعی مورد

 .گرفت صورت جامع نگاه بدون و موردی کاماًل اما شود، فصل و حل دسترس در

 

 عارضت -3-5-2

 رودخانرره مسرریر در سرردی احررداث طریررق از 1676 سررال در راجسرراماند دریاچرره

 شرریرین  آب مهررم منبررع یک و است شده ایجاد 40سینگ را  ماهارانا دوره در 39گوماتی

 عرررض کیلررومتر، 6 برره نزدیررک طولی دریاچه ن ای. آیدیم حساب به خود همحدود برای

 قرررار مربررع کیلررومتر 510 مسرراحت برره ایحوضرره در و دارد متررر 18 عمق و کیلومتر 2.5

. هسررتند دریاچرره ایررن  اصررلی مصررارف صنعت و کشاورزی شرب، مصارف. است گرفته

 امررا د،شرر  احررداث مرراتیوگ رودخانه جریان تنظیم برای فقط ابتدا در دریاچه این  اگرچه

 روی بررر 41ناندسرراماند سررد از اولرری: شرردند متصررل دریاچه این  به دیگر جریان دو ادهبع

 رودخانه روی بر  43چیکالواس دومی و شده احداث 1957 سال در که 42باناس رودخانه

 مسررئول آبیرراری دپارتمرران(. 4 شررکل) اسررت گردیررده احررداث 1997 سررال در 44خرراری

 کمیترره اختیررار در مختلررف فارمصرر  برره صیصتخ قدرت است، چهدریا این  از نگهداری

 مختلررف هایبخش  نمایندگان آن اعضای که دارد قرار( DWDC) محدوده آب توسعه

 ایررن . هسررتند( PHED) عمررومی سررالمت مهندسرری دپارتمرران و آبیرراری دپارتمرران شامل

 طررهنق  6672 وجررود بررا. اسررت راجسرراماند شهر شرب آب تأمین  برای اصلی منبع دریاچه

 و شررهری آب برره مربرروط( اتصررال 6215) آن از ترروجهی قابررل نزامی  ،(رکین مشت ) اتصال

 خریررداری شرررب آب تررأمین  برررای آبیرراری دپارتمرران از را آب PHED. اسررت شرررب

 هکتررار 6000 حرردود آنهررا از یکرری که شودمی انجام اصلی کانال دو از آبیاری. کندمی

 را اراضرری ارهکترر  22000 دیگری و دهدمی پوشش  ثانیه بر مکعب فوت 43 با را اراضی
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 صررنایع محدوده این  در آب دیگر مصرف. سازدمی سیراب ثانیه در مکعب فوت 140 با

JK 41 سرراالنه حقابه سال 20 تا 2006 سال از ایالتی دولت با توافقی اساس بر که هستند 

 ایررن  مرره،انتوافررق این  طبق که است ذکر به الزم. کنندمی دریافت را مکعب فوت میلیون

 سررد در ذخیررره مرده حجم از است، اندک دریاچه آب که زمانی در دتن هس مجاز عصنای

 از را آب ثابررت تررأمین  حررق کرره هسررتند کننرردگانیمصرررف تنهررا آنهررا لذا کنند، استفاده

 .دارند دریاچه

 
 ( Cullet et al., 2015 از برگرفته) ناندساماند و  چیکالواس راجساماند،  سدهای  پیکربندی: 4 شکل

 

 ناشرری که گرفت شکل تعارضی دریاچه این  آب کنندگانمصرف بین  زمان مرور به

 دهرره اوایررل در کرره حرردی تررا. اسررت برروده کنندگانمصرف تمامی برای ناکافی تأمین  از

 آب کرره بررود حرردی در خشررکی. شررود خشک دریاچه تا شد موجب آب کمبود 2000

. ددیگر تأمین  شده خشک یاچهرد روی بر هاییچاه احداث از محدوده این  مردم شرب

 سررال چند برای آبیاری هایکانال که داشتند شکوهمسئله  این  از کشاورزان جلسات، در

 ایررن  اگرچرره. بود مهم چالش  یک خود نیز صنایع حقابه. اندنکرده دریافت آبی که است

 نظررر برره امررا باشررد، داشررته وجررود شرررب برای کافی آب که استمسئله  این  به مقید حق
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 رامسررئله  ایررن  شرروندگانمصرراحبه از برخرری. است نشده ترعای وارههم حق این  رسدیم

 روبرو جدی خشکسالی با سال 5 برای راجساماند محدوده که زمانی در که کردند تأیید

 آب صررنایع ایررن  برره مررنظم طررور برره دریاچرره از محرردوده اجرایرری هایدستگاه بود، شده

 در آب کمبررود. ددنرر کرمی ادهاستف  نیز چهیادر کف در شده حفر هایچاه از و دادندمی

 خصوصرراً مررردم، سرروی از جرردی هررایالعمررلعکررس  شررد باعررث 2000 اول دهرره اوایررل

 در واقررع( LAM) نهرراد مررردم سررازمان یررک. گیرد صورت شرب آب کنندگانمصرف

. انررداخت راه برره « کنیررد پررر را راجسرراماند دریاچرره» عنرروان تحررت را کمپینرری راجساماند

 چیکررالواس و ناندسرراماند سرردهای از آب مین أت که شدند این  خواستار انکنندگمصرف

 بررا خرروب بسیار بارندگی دلیل به 2006 سال در. شود جبران آب کمبود تا گیرد صورت

 زمرران ایررن  در. شررد عرروض سررناریو ،(متررر 5.8 حرردود) فرروتی 19 تراز تا دریاچه پرشدن

DWDC میمتصرر  ایررن . دهررد صصرری تخ کشاورزی به را آب از فوت 5 تا گرفت تصمیم 

 ایررن  بررا راجسرراماند شررهری سرراکنان. شد کشاورزی آب و شرب آب بین  اختالف باعث

 موضرروع ایررن  برره کنررد وارد لطمه آنها شرب آب به است ممکن  تصمیم این  که احساس

 کیفرری دالیررل برره فرروت 5 از ترررپررایین  آب که شدمی ادعا زیرا. دادند نشان العملعکس 

 کشرراورزان سرروی از جدی اضتراع اساس ن همی  بر. نیست دهاستفا قابل شرب آب برای

 ایررن  از کشرراورزان رضررایت دلیررل برره DWDC امررا. گرفررت صررورت اتفاق این  به نسبت

 دادگرراه برره را شررکایتی LAM تررا شررد باعررثمسررئله  همررین . نیامررد کوترراه خررود تصررمیم

 هدریاچرر  در آب تررراز حررداقل تضررمین  و تأمین  شکایت این  هدف. کند تقدیم راجاستان

 مصررارف برررای تررا بررود شده خواسته آن در عالوه به و بود یشهر و شرب نیازهای برای

 و ناندسرراماند سرردهای از دریاچرره در آب تررراز وضررعیت بهبررود و تجرراری و کشرراورزی

 در کرره آبگیرهررایی درخواسررت دیگررر ایررن بررود کرره. شررود داده انتقررال آب چیکررالواس

 مررورد شرروندمرری هدریاچرر  برره آب نیرراجر از مررانع و دارنررد وجود آبریز حوضه محدوده

 سررال در. کرررد پیرردا ادامرره دادگرراه جریرران در موضوع این  سال چهار. گیرد قرار بررسی

 باقی « امکان حد تا» دریاچه در باید فوت 7 حدود حداقل که شد صادر حکم این  2010

 یداب آن طبق که کرد مقایسه 2006 سال در دادگاه دستور با توانمی را دستور این . بماند
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 برره دادگرراه همینطررور. بمانررد برراقی دریاچه در شهری و شرب فمصار برای آب فوت 9

 و داد را دیگررر سررد دو از آب انتقررال برررای اولیرره هررایگام برداشتن  دستور ایالتی دولت

 تررا داد دسررتور نیررز دریاچرره برره ورود مسرریر در هرراآب کررردن بند موضوع برای همینطور

مسررئله  همین  و شد خشمگین  ربسیا صمیمت این  از LAM .دشون جابجا کانال در هاجریان

 ایررن  در 2006 سررال حکم که خصوصاً ببرد، عالی دادگاه به را تصمیم این  تا شد موجب

 را راجاسررتان دادگاه فرمان لغو حکم عالی دادگاه 2012 سال در. بود شده نقض تصمیم

 کرره اسررت ایررن  کرررد شررتبردا توانمی راجاستان دادگاه دستورهای تنظیم در آنچه. داد

 شررده اشرراره آن برره اساسرری قررانون در کرره انسررانی حقرروق اولیه اصول به دادگاه این  اوالً

 و بخشرری بررین  تخصرریص به جامع نگاهی داشتن  بدون نیز دیگر طرف از و ندارد توجهی

 از صررحبتی هرریچ دادگرراه حکررم در. اسررت کرررده گیررریتصررمیم آن تعارضات همینطور

 پرداخررت، تعارضررات و بخشرری بررین  خصرریصت موضرروع به آن یمبنا بر بتوان که اصولی

 حوضرره یکپارچرره مرردیریت به توجهی اصاًل دادگاه حکم در همینطور. است نشده اشاره

 موضوع با رابطه در که نحوی به اندبوده توجه مورد مسائل برخی فقط و نگرفته صورت

 .است دهنش معدنی هایفعالیت یا و فاضالب تخلیه به توجهی اصاًل بندها،

 اساسرراً کرره است این  مورد این  با راجاستان دادگاه برخورد اصلی هایچالش  از یکی

 فرض گونهاین  و نداشته توجهی ناندساماند و چیکالواس سدهای دستپایین  مصارف به

 فصررلی مزبور هایرودخانه که صورتی در. دارد وجود کافی آب آنجا در که است شده

. شررودمرری حوضه دو ندگانن کمصرف ین ب تعارضی جادیا باعث خودمسئله  این  و هستند

 در. کرررد تأکید کانال ایجاد بر صرفا دادگاه نیز معادن ضایعات و هاآلودگی موضوع در

 کرره دهرردمرری نشرران مورد این  عالوه به. داشت باالیی اهمیت هم کیفیتمسئله  که حالی

 نرردنیازممسررئله  ن ایرر  حررل کرره چرررا نکرررد، برخررورد موضرروع با کافی جامعیت با  دادگاه

 هایسیاست و قوانین  در موجود هایظرفیت از استفاده با صرفاً و نبود جدیدی تتنظیما

 معادنی و صنایع رفتار برای را هاییمحدودیت توانستمی معادن از برداریبهره و معادن

 هرراظرفیررت همررین  از توانسررتمرری حترری. کند ایجاد داشتند قرار دریاچه باالدست در که
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 و کنررد اسررتفاده نیررز آب جریرران از جلرروگیری عرردم جهررت در اآنهرر  کردن مکلف یبرا

 .نبود کانال احداث به نیازی ضرورتاً

 قررانونی چررارچوب تقویررت برررای اصلی ایده سه فوق، شده ارائه هایتحلیل اساس بر

 :(Cullet et al., 2015) است شده مطرح مختلف مصارف بین  تخصیص

 مصررارف به زمانمه توجه ملشا قانونی وبچراچ برای مبنایی اصول تعریف •

 ؛45سازیکوچک قاعده به توجه نهایتاً و عدالت و برابری اصل مختلف،

 در صرررفاً کرره هاییاولویت از استفاده جای به محدودساز بندیاولویت ایجاد •

 ؛بود خواهند اغماض قابل راحتی به نتیجه در و شده مطرح اجرایی ابعاد

 کررهمسررئله  این  به توجه با چندوجهی تتعارضا با ردوخرب در نگرییکپارچه •

 بلندمدت عواقب و جانبی اثرات تمامی گرفتن  نظر در با باید تعارض هر حل

 .گیرد صورت محیطیزیست و اقتصادی اجتماعی، مختلف ابعاد در آن

 

 (راجاستان) هند -3-6

 شررهرها در دنرر ه کشررور جامعرره اکثریررت 2020 سال تا شده، انجام هایبینیپیش  طبق

 90 حرردود کرره کشرراورزی بخررش  از آب بازتخصرریصمسررئله  لذا کرد، خواهند گیزند

 ,Birkenholtz) است گریزناپذیر شهری بخش  به دارد اختیار در را آب مصرف درصد

 چنررای و بمبئرری بنگلور، دهلی، مانند کشور این  بزرگ شهرهای راستا، همین  در(. 2016

 مصارف از که کنندمی هفاداست  مجاور آبریز هایضهحو آب منابع از ایفزاینده شکل به

 و اختالفررات موجررب کلرری طررور برره هرراجابجررایی ایررن . انرردشده گرفته کشاورزی بخش 

 روز و اسررت متررأثر کشرراورزان اعتراضررات تا ایالتی بین  مناقشات از مختلفی هایتعارض

 .شودمی افزوده آنها تعارضات و هاجابجایی این  تنوع بر روزبه

 برررای پیشررران یک عنوان به نیز دیگری یمسئله تی،جمعی  والتتح موضوع بر هوعال 

 اعررالم( Jorgensen et al., 2007) آسیایی توسعه بانک اخیراً. است مطرح بازتخصیص

 
45 Subsidiarity 
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 باعررث آسرریا، در شررهری هررایزیرساخت در گذاریسرمایه دالر یک هر که است کرده

 بخررش  رد نسرربت یررن ا کرره حالی در ،دش خواهد ملی ناخالص تولید در دالر 6 بازگشت

 برره صرررفاً کشاورزی از آب بازتخصیص بنابراین . است یک به یک آبیاری و کشاورزی

 GDP ارتقررای برای سیاسی و اقتصادی جریان در کاماًل و نیست مرتبط جمعیت موضوع

 اقتصررادی « رشررد توانمندسررازی» جریان در توانمی را اتفاق این  مثال برای. دارد قرار نیز

 آن، مصررادیق از یکرری. کرررد مشرراهده اسررت، شررده انرردازی راه اسررتانراج ایالررت در که

 سررال از کرره پررروژه ایررن . اسررت 47ماهیندرا جهانی شهر 46اقتصادی ویژه منطقه اندازیراه

 سوبسیددار هایزیرساخت( کیلومترمربع 12 حدود) ایکر 3000 شاملآغاز شده،  2007

 ایررن  اراضرری لتدو و باشدمی 48جایپور گرزب شهر کیلومتری 20 در مسکونی و تجاری

 برررLevin (2013 ). است کرده خریداری آنها از کشاورزان، نارضایتی عین  در را منطقه

 کرررد مطرررح را آن هرراروی کرره( ABD) 49« دارایرری سلب طریق از تجمیع» یایده اساس

(Harvey, 2003)، رنگبیررا هررا،حاکمیررت اعمررال و رفتررار کرره کنرردمی اشاره نکته این  به 

 پیشرررفته داریسرررمایه نظررام نیررازپرریش  و هسررته عنوان به که تسا دارایی سلب از شکلی

 برررای 50اقتصررادی فرررا فشارهای از مختلفی اشکال درگیر حاکمیت موارد، این  در. است

 کشرراورزان استضررعاف بهررای برره خصوصرری سرررمایه گیررریشررکل موانررع بررر شدن غالب

 ورود برررای اسررت یعلترر  نیز بآ منابع پذیریناطمینا عدم بر غلبه حتی. شودمی 51خرده

 سررازیشهرنشررین  یپدیررده بررا بنررابراین . سرررمایه تجمیررع برای مالکیت سلب در حاکمیت

 جهررت در خررود غالررب اسررتراتژی عنوان به را آن حاکمیت که هستیم مواجه 52گراتأمین 

 ABD از شکلی را آب تصرف توانمی راستا همین  در. است کرده اتخاذ سرمایه تجمیع

 .دانست
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 طشرای -3-6-1

 پررن  برره نزدیررک کرره اسررت هندوسررتان در ایالررت دومین  وسعت، لحاظ از راجاستان

 در آب منررابع از درصررد یررک تنهررا امررا است گنجانده خود در را کشور جمعیت درصد

 انتظررار و هسررتند شهرنشررین  ایالررت ایررن  جمعیت از درصد 25. دارد قرار ایالت این  اختیار

 قرررار ایالررت ایررن  اینکرره وجررود با. برسد صدرد 35 به میزان این  2020 لسا تا که رودمی

 رشررد از میررزان همررین  امررا شررود تبرردیل شهرنشررین  غالبرراً ایالررت یررک برره آینده در نیست

 توانسررته مجموع، در کشاورزی، نظام در کارایی عدم از معمول تصور کنار در جمعیت،

 یکشرراورز زا آب بازتخصیص ایبر را توسعه حامی هایآژانس  و حاکمیت منطق است

 کرره ایررالتی آب سیاست راستا، همین  در. دهد تشکیل صنعتی و تجاری شهری، مراکز به

 و آب سرررانه بررودن نامناسب آب، کمبود منطق با شد ابالغ 2010 سال در بار اولین  برای

 هرردف یررک عنرروان برره را بازتخصیص ناکارمد، کشاورزی در آب عمده بخش  مصرف

 اولویررت در کرره را شرررب آب نیاز است ارقر که ندکمی مطرح تیالای سیاست در جدی

 آب بازتخصرریص کرره شودمی برداشت سیاست این  از بنابراین . کند تأمین  دارد قرار اول

 برره نسرربت کرراماًل و گیررردمرری صورت شهرها به آب تخصیص هدف با صرفاً کشاورزی

 آبیرراری آب اکثر اگرچه. است توجهبی داشته وجود آبیاری روی بر که تاریخی تمرکز

 ایررن  آبرری اراضرری از درصررد 27 حرردود امررا شودمی تأمین  زیرزمینی آب با ایالت این  رد

 عمررومی سالمت مهندسی دپارتمان تاریخی، طور به. شودمی تأمین  سطحی آب با ایالت

(PHED)، هنررد راجاسررتان ایالررت در بهداشررتی و شرررب آب تررأمین  اصررلی مسررئول تنهررا 

 در امررا دارد قرررار PHED اختیررار در آب مخررازن زا بسرریاری یریتدمرر  .شررودمی شناخته

 تخصرریص تمرکززدایرری، و اقتصررادی رویکرد تقویت راستای در جهان تحوالت جریان

 کرررده پیرردا سرروق 53بررازاری گرایرریزیستمحیط سمت به کامل حاکمیتی فضای از آب

 و کمیررابی لاصررو بر هرچیز از بیش  خصوصی بخش  حضور تشویق با رویکرد این . است

 نیازمنررد کرره شررودمی شناخته کمیاب کاالیی آب لذا. دارد تأکید اقتصاد علم در یکارای

 آب سیاسررت. کنررد ایجرراد را اقتصررادی بهره بیشترین  بتواند تا است بخشی بین  تخصیص

 
53 market environmentalism 
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 اگرچرره کرره اسررت آمررده سیاسررت ایررن  در. کندمی دنبال را رویکرد این  کاماًل نیز ایالتی

 کرره شررده آن موجررب مررالی منررابع یتمحرردود ماا است دولت دههع بر آب تأمین  وظیفه

 پیرردا اهمیررت هازیرساخت نگهداری و ایجاد در خصوصی بخش  هایظرفیت از استفاده

 بررازار فضررای در را آب تخصرریص تا کرده سعی که سیاست این  در حاکم نگاه لذا. کند

 را آن اندیشمندان از برخی که گذاردمی صحه ایمسئله بر حقیقت در کند، ترسیم آزاد

 بررا آب فراینررد، ایررن  در. شناسررندمرری اسررت، ABD فراینررد از شررکلی کرره آب، تصرررف

 در تغییررر ایررن . شررودمرری هرردایت سرررمایه مراکز سوی به حاکمیتی فرااقتصادی ابزارهای

 بانررک ماننررد ایتوسررعه هررایسازمان ایدهه یک هایفعالیت از ناشی توانمی را سیاست

 مسرریری در بایررد را آب کرره اسررت ایررن  یاصررل منطق نگاه این  در. ستدان آسیایی توسعه

 عمررل مسرریر ایررن  خررالف اگررر و کند ایجاد را سرمایه بازگشت بیشترین  که کرد استفاده

 آزاد منرراطق برره کشرراورزی از آب جابجررایی بنررابراین . است داده رخ بازار شکست شود

 .شودمی توجیه بازار تقویت جهت در کاماًل

 قالررب در ترروانمرری را بررازاری الگرروی کی به تانراجاس در آب ن ی مأت الگوی تحول

 اصررالح و فنرری پشررتیبانی هررایبرنامرره آن اول بخش . کرد توصیف بخشی سه فرایند یک

 هررایتررالش قالررب در ترروانمی را فرایند این  شروع حقیقت در. است اداری هایسیاست

 اردات،و هررایتعرفه در فتخفی  با 1991 از که دانست اقتصاد آزادسازی برای حاکمیت

 هرراییارانرره در کرراهش  خررارجی، مسررتقیم گررذاریسرررمایه تشویق دولتی، صنایع حاللنا

 همررین  در. شررد شروع خصوصی بخش  بر تمرکز با منابع توسعه و کشاورزی محصوالت

 افررراد آمرروزش به 2003 سال در فنی، پشتیبانی برنامه قالب در آسیایی توسعه بانک راستا

 طررور برره. پرداخررت آب تررأمین  هررایپررروژه ریدابررربهره و مالی تأمین  ،حیطرا زمینه در

 مشررارکت تررروی  برررای فنرری پشتیبانی زمینه در را ایبرنامه آسیایی توسعه بانک خاص،

 تمرکررز PHED مهندسرران روی بررر کرره کرررد اجرررا ایررالتی سررطح در خصوصی-عمومی

 راجاسررتان ایالررت اساسرری ننوقررا ام74 اصررالحیه بررا راستا این  در تغییر ترین اصلی. داشت

 محلرری هررایبدنرره تشکیل قانون، این  طبق. است منسوب شهری قانون به که گرفت انجام
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 یزمینرره در PHED مسررئولیت حقیقررت در. شررد مبرردل تکلیف یک به( ULB) 54شهری

 بررر آسرریایی توسررعه بانررک حمایت با بتوانند آنها تا گردید واگذار هاULB به آب تأمین 

 آب تررأمین  هررایزیرساخت احداث راستای در دادهاییقرار انجام به PPP 55قواعد مبنای

 قالررب در هرراPPP تمررامی ترراکنون. بپردازنررد آنهررا از نگهداری و برداریبهره همینطور و

 ایررن  اصررلی دالیررل از یکی. اندشده تعریف آبی هایزیرساخت نگهداری و برداریبهره

 تهاشرر گذ مجلررس  اختیررار در ینررهزه بازگشت نرخ شهری، قانون در که است این  موضوع

 موجررود اتررالف نرررخ تغییررر برررای تالشرری هرراULB نرره و PHED نرره تاکنون. است شده

 دهرردمی نشان حقیقت در تغییر این . اندنکرده هاهزینه بازگشت برای( درصد 20 حدود)

 بنررابراین . کند تقبل را آب تعرفه باالبردن هزینه تا نیست حاضر دولت سیاسی اقتصاد که

 متررولی رسررمی نهرراد عنرروان برره PHED تا شد سعی جریان ن یا در که هستیم شاهد اًلماک

 بازگردانررد را هاهزینه تواندنمی که شود داده نشان غیرکارا نهاد یک عنوان به آب تأمین 

 نگهررداری و برررداریبهررره در خصوصرری بخررش  شرردن درگیررر برای زمینه وسیله بدین  و

 و فرااقتصررادی مالکیررت سررلب اینرردفر یررک دهنررده اننش کاماًلمسئله  این . گردید فراهم

 شررد تبرردیل ایتازه شکل به حاکمیت برخی، گفته به که است سازیخصوصی از نوعی

 شد باعث کار این (. Swyngedouw, 2005) کند عمل ایسرمایه نیازهای خدمت در تا

 و رسررانیخرردمت محرردوده گسررترش طریررق از خررود درآمررد افزایش  دنبال به PHED تا

 حقیقررت در شررده ایجرراد وضررعیت. کنررد حرکررت انکننرردگرفمصرر  تعررداد زایش فرر ا

 و صررنعتی خررانگی، نیازهررای برره غیرکررارا کشرراورزی از آب بازتخصیص یکنندهتشویق

 ایررن  برره را PHED مهندسرران تفکررر نرروعی برره آسرریایی توسعه بانک بنابراین . بود تجاری

 در و کننررد تصررویر بایرر مک اقتصررادی کاالی یک عنوان به را آب تا داد حرکت سمت

 جهررت در آنهررا برررانگیختن  باعررث هزینرره، بازگشررت یشرردهقررانونی هایچالش  آن رکنا

 . شد کشاورزی از آب بازتخصیص
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 ادراک تغییررر برررای حاکمیررت اقرردام در ترروانمرری را تحررول فراینررد از بخررش  دومین 

 را یتالشرر  راجاسررتان ،2005 سال در. کرد جستجو آب تخصیص با رابطه در کشاورزان

 دو در. داد انجررام آن کمبررود و آب حفاظررت به نسبت ییر نگرشغت برای تایال سطح در

 در روسررتا 18000 از حاکمیررت حمایررت بررا  56« آبرری آگرراهی» کمپررین  آن، از بعررد سررال

 مثررل) آب برره حفرراظتی نگرراه گسررترش کمپررین، این  اصلی پیام. کردند بازدید راجاستان

. بررود کمیرراب دیاقتصا یکاال یک عنوان هب آب مفهوم معرفی و( باران آب آوریجمع

 تفسرریر « ناکررارا کشرراورزی» بسررتر در را آب کمیرراب اقتصررادی کاالی مفهوم کمپین  این 

 از و دهنررد انجررام آب از کرراراتر استفاده برای را خود تالش باید کشاورزان لذا کرد،می

 کرره ییاهرر اج عنرروان برره شهرها در نیاز افزایش  دلیل به آب شدن کمتر برای دیگر طرف

 زمینرره تررا شررد باعررث کررار ایررن . شوند آماده شود،می استفاده کاراتر شکل به نآ در آب

 . گردد ایجاد روستایی جامعه عموم ذهن  در آب بازتخصیص پذیرش برای الزم فکری

 هررا،ULB ایجرراد نتیجرره در حقیقررت در آب تررأمین  در تحررول فرایند از بخش  سومین 

. اسررت ایررالتی آب سیاسررت نهمررا کرره شررد اهمرف اجتماعی پیام گسترش و شهری قانون

 قررانون تعریف برای ناکام هایتالش از ایمجموعه از پس  سیاست، این  ابالغ و تصویب

 هررایسرراز و کار زیرزمینرری، و سررطحی هررایآب از برداشررت تنظرریم بررر مبنی آب جدید

 سیاست قانونی، چنین  برخالف. گرفت انجام خصوصی بخش  مشارکت و گذاریقیمت

 سیاسررت شرردن تصررویب برررای البترره کرره بود پرداخته نکات این  به مبهمی شکل به تیایال

 راهکارهررایش  و دولررت اهررداف بیررانگر حقیقررت در سیاسررت عالوه، به. داشت ضرورت

 برره مکلف را دولت و است محدودساز قانون که حالی در است، اهداف به رسیدن برای

 اسررت، قررانون به نسبت ترضعیف دن س یک سیاست اینکه وجود با. کندمی احکام اجرای

 ایررن  در مثررال برررای. شرروند آگاه اهداف به نسبت مختلف هایعامل تا شودمی باعث اما

 تضررمین  برررای ریررزیبرنامرره مرکررزی مرجررع یررک عنوان به آب منابع دپارتمان سیاست،

 توانرردمی آینده در که شودمی معرفی اجرایی تشکیالت ایجاد طریق از شرب آب تأمین 

 عنرروان برره آب تخصیص در اقتصادی کارایی سیاست، ن یا در. ودش تبدیل قانون یک به

 
56 Jal Abhiyan 
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 افررزایش  توجیرره بررا شررهرها برره آب تخصیص طریق این  از تا شودمی مطرح اولویت یک

 فعلرری آبیرراری هایزیرساخت. گیرد انجام بهتر هزینه بازگشت پتانسیل و شهری جمعیت

 شرررب تررأمین  مهرر  و یاریآب تأمین  برای هم توانندمی که داشت خواهند منظور دو آتی و

 آب بازتخصرریص فراینررد آب، ایررالتی سیاسررت ترتیررب برردین . گیرنررد قرار استفاده مورد

 بخشدمی مشروعیت بودند شده شروع قبل از که را فرااقتصادی هایروش به کشاورزی

 ایررن  شرردن مطرررح از پرریش  کرره چرا دهد،می قرار توجه مورد را PPP هدف همینطور و

 سمت به آب جابجایی هایزیرساخت ایجاد در اریذگسرمایه درگیر حاکمیت ستسیا

 .بود شده سرمایه انباشت مراکز

 بانررک را راجاسررتان شررهری هررایزیرسرراخت توسررعه هایپروژه اولین  2000 سال در

 و آب تررأمین  هررایزیرساخت بر گذاریتأثیر هدف با پروژه این . زد کلید آسیایی توسعه

 پررروژه نیررز ژاپررن  المللرریبررین  توسررعه نکاب مینطوره. شدمی انجام بآ سیاست همینطور

 هررایایسررتگاه و لوله خط با و سد از آب آن با که زد کلید را 57بیسالپور سد گذاریلوله

 بیسررالپور سد. رسیدمی داشت قرار سد کیلومتری 130 در که جایپور شهر به متعدد پمپاژ

 و آمرردمی حساب به بیاریآ پروژه یک اسسا از که رسید برداریبهره به 1995 سال در

 سررال در گررذاریلولرره پررروژه. کند سیراب را هکتار هزار 82 حدود ایمحدوده بود قرار

 دلیررل برره. اسررت روز در مترمکعررب هررزار400 آن آب انتقال ظرفیت که شد آغاز 2005

-2008 آبرری سررال در( مدت دراز متوسط درصد 47) اندک بسیار مانسون هایبارندگی

 جایپور به سد از آبی هیچ رسید برداریبهره به 2009 سال در لوله خط که زمانی  2009

 متوسررط درصررد 106) بررود خوب نسبت به بارندگی اینکه با 2010 سال در. نیافت انتقال

 آن اصلی دالیل از یکی البته که شد استفاده انتقال ظرفیت از درصد 10 فقط( درازمدت

 برررای جرردی تهدیررد یررک یجررایجاب ایررن  امررا. بود قبل لسا در مخزن ذخیره شدید افت

 . آمدمی حساب به سرمایه تجمیع
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 کرره همررانطور. بود انجام حال در( MWC) ماهیندرا ویژه منطقه پروژه 2010 سال در

 محرردودیت بررود، پررروژه ایررن  سرررمایه تجمیع برای جدی تهدید یک اراضی محدودیت

 ارزیررابی تصررویب بررا پررروژه ایررن  2011 سررال در. آمرردمی حساب به تهدید یک نیز آب

 آب فرراز دو طرری کرره کرررد دریافت را تعهد این  راجاستان دولت از خود، محیطیزیست

 و روز در هزارمترمکعررب 15 اول فرراز در. کند دریافت بیسالپور سد از را خود نیاز مورد

 ارقررر خررود آب تررأمین  اول فرراز در منطقرره اکنون هم. روز در هزارمترمکعب 30 دوم فاز

 انتقال ظرفیت از درصد 10 فقط که جایپور به آب جابجایی موضوع به توجه با اما. دارد

مسررئله  ایررن . گردیررد تحمیررل سد این  بر اضافی بار که شد متوجه توانمی بود شده عملی

 دپارتمرران طریررق از آب تررأمین  برررای را خررود مسررئولیت راجاسررتان دولررت تررا شد باعث

 دهرره اواسررط در WRD. دهررد انجام یفرااقتصاد ماتیدااق با( WRD) آب منابع مدیریت

 در همرراهنگی ایجرراد و ایالررت آب منررابع توسعه برای رتبهعالی نهاد یک عنوان به 1990

 ،PHED همچررون مختلفرری هررایسررازمان از فراتررر که شد تأسیس  ایالتی هایبروکراسی

 . گیردمی قرار ایالتی زیرزمینی آب هیئت و آبیاری دپارتمان

 کشرراورزان از فردی فنی پشتیبانی همینطور و تتسهیال  ایاعط با WRD ،90 هده در

 بتنرری هررایسررازه بنرردها. کننررد احررداث 58بنررد خررود مررزارع برررای تررا کرررد کمک آنها به

 و گیرندمی قرار ی طبیعیهازهکش  مسیل روی بر پرشیب مناطق در که هستند کوچکی

 ذخیررره را انسررونم آسررایسیل هاییبارندگ هنگام در شده جاری هایرواناب توانندمی

 کشرراورزی و حیوانررات شرب خانگی، آب تأمین  برای آنها از بتوانند کشاورزان تا کنند

 در کرره گیررردمرری قرررار اسررتفاده مررورد کشاورزانی برای بندها این  بنابراین . کنند استفاده

 زا WRD موجررود آمررار طبق. ندارند دسترسی کانال آب به و نبوده آب کانال مجاورت

 سررال در WRD اما. کرد حمایت بیسالپور حوضه محدوده در بند 30000 حدود احداث

 ایررن  مالکیررت سررلب برره دسررت خررود، اداری هررایسیاست با تضادگونه، اقدامی با 2010

 اولویت که ایالتی آب سیاست راستای در حقیقت در. نمود تخریب را آنها و زد هاسازه

 ایررن  کرره دلیررل ایررن  بررا و جررایپور آب انتقال به هجوت با و داشت قرار تقدم در شرب آب
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 حررذف دستور WRD اند،شده بیسالپور سد مخزن داخل به آب جابجایی از مانع هاسازه

 در آب جریرران اداری، هررایسیاسررت بررا WRD همینطررور. کرررد صررادر را بنرردها ایررن 

 آبیرراری لیاصرر  هررایکانال کانال، دو این . کرد قطع نیز را بیسالپور سد آبیاری هایکانال

 در آب متررر، 309 برره آب تررراز رسرریدن بررا کرره اسررت شررکل این  به نشایطراح و دهستن 

 کرره زمانی تا که کرد تصویب را سیاستی WRD ،2010 سال در. شودمی جاری هاکانال

 تصررمیم ایررن  عماًل که شود رها آبیاری برای آب نباید است نرسیده متر 312 تراز به آب

 اتفرراق زمررانی تررراز ایررن  اکررهرچ است ریآبیا برای آب صصی تخ کامل حذف مفهوم به

 دیگررر کرره داده رخ بارنرردگی قرردر آن اینکرره یا است دیر آبیاری نیاز برای یا که افتدمی

 دسررتپایین  آبیرراری جامعرره بر شدیدی بسیار اثرات اقدامات این . نیست آبیاری به نیازی

 تابسررتان از ینکررها بر مبنی انیسراطالع گونههیچ که است این  مهم نکته و کرد ایجاد سد

 .بود نشده داده کشاورزان به شد خواهد قطع آب 2010 سال
 

 تعارض -3-6-2

 نشرران کردنررد،مرری دریافت آب بیسالپور سد از که کشاورزانی از تعدادی با مصاحبه

 2010 تررا شرردند احداث هاکانال که 2000 سال از) سال 10 حدود عرض در که دهدمی

 برره آن بازتخصرریص سررپس  و کشرراورزان برره آب صتخصی  جریان در ،(شد قطع آب که

 ایررن  در(. Birkenholtz, 2016) اسررت افترراده کشرراورزان برررای اتفاقی چه شهری بخش 

 اسررت شررده دریافررت( گوپررال نررام برره) کشرراورزان این  از یکی از که مهمی نکات راستا،

 کرره گوپررال. تسرر ا برروده هکتررار 3/3 کشاورزان اراضی مساحت متوسط. شودمی بازگو

 برررای دالر 1100 الرری 700 بررین  مبلغرری 2000 سررال در داشررته، هکترراری 2/1 ایعررهمزر

 را آب تررا است لوله و دیزلی پمپ شامل که کندمی گذاریسرمایه کشاورزی تجهیزات

 سد هایکانال. برساند داشته قرار بیسالپور سد دوکانال از یکی نزدیکی در که زمینش  به

 (.5 شکل) دارند قرار خود مجاور یاراض از ترپست یتراز در بیسالپور

. کررردیم عمررل خوب خیلی ما: »گویدمی او 2005 تا 2000 هایسال بازه با رابطه در

 مرور به من . دادیم افزایش  را درآمدمان و کردیم گذاریسرمایه آبیاری برای بقیه و من 
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 خرروب خانرره یررک. مداد افررزایش  را خود دامی تولید و کردم کاشت بازاری محصوالت

 در. « فرسررتادم مدرسرره برره هم را دخترهایم حتی فرستادم، مدرسه به را هایمبچه و ساختم

 خشررک کانال و شد اندک بارش و خشکسالی دچار منطقه 2009 تا 2005 هایسال بین 

 آب کانال در که زمانی بازه در ورانهبهره دوره: »کشاورزان سایر و او یگفته به اما. بود

 سررر پشررت را 2005 از بعد دوره بتوانیم که داد را کانما این  ،2000 سال از شتاد وجود

 از نفررر 37 شررد، انجررام 2010 تابستان در که شدیدی بسیار مانسون بارندگی با. « بگذاریم

 خررود تولید افزایش  برای جدی گذاریسرمایه شرایط، مشاهده با شونده مصاحبه نفر 42

 گررذاریلوله تعمیرات، شامل) جدید اریآبی  سیستم برای ردال 3300 گوپال. دادند انجام

 2010 سررال در. کرد قرض درصد 24 بهره با( خوارنزول) دهندهقرض یک از( آبپاش و

 برره کشرراورزی برررای آبی دیگر جدید سیاست اساس بر و شد آغاز جایپور به آب انتقال

 گفررت توانمی رزانواشک عموم گذاریسرمایه وجود با زمان این  در. نشد سرازیر کانال

 هررایهزینرره چنررین  کررس  هرریچ وگرنرره نداشررت خبررر تصررمیم ایررن  از کررس  چی هرر  کرره

 خرراطر برره همینطررور و ضعیف بارندگی سال چند از بعد. شدنمی متقبل را گذاریسرمایه

 عررالوه برره خررود، زمین  هکتار 2/1 از هکتار 1 تا شد مجبور گوپال ،2010 سال وام بدهی

 را زمینرری تکرره( 2015) حاضر حال در او. وشدبفر 2012 سال لایاو در را اشخانه و دام

 در و اسررت انداخته راه فروشی چای دکه یک و است کرده اجاره 59ملی اتوبان کنار در

 کررارگران نوجرروانش  پسرررهای اکنررون. کنرردمرری زنرردگی کپررر یک در دکه همان پشت

 خانرره به را یش ارهدخت  خانواده، بر مالی فشار کاهش  برای و هستند سنگ معدن روزمزد

 .است خانمانبی تقریباً االن او. است هتادفرس بخت
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 کشاورزی اراضی  از آب ترپایین تراز راست، سمت اصلی  کانال: 5 شکل
 

 هررایمشررابهت کشاورزان از دیگر بسیاری زندگی داستان با گوپال بار تأسف داستان

 جبررورم 2010 سررال خصرریصزتبا نتیجه در شوندگانمصاحبه از نیمی حدود. دارد زیادی

 سررطحی آبیاری تجهیزات از تا گرفتند تصمیم برخی. اندشده خود هایدارایی فروش به

 برررای مررا» گویرردمی کشاورزان از یکی. کنند استفاده زیرزمینی آب با آبیاری برای خود

 برررای فقررط امررا کنرریم آبیاری دیزلی پمپ با توانیممی ما. گرفتیم وام دالر 9000 چاه این 

 فقررط اینجا ما. ندارد زیرزمینی آب خیلی اینجا. شود خشک هچا ینکها از قبل ساعت ود

 در کشاورزان. « نکند است ممکن  کند کار است ممکن . داریم دسترسی فاز تک برق به

 آبرردهی کرره کننررد حفررر را عمقرری کررم هایچاه زیاد یهزینه با توانندمی فقط منطقه این 

 .ندارد هم خوبی

 عرردم. دارنررد ادامرره همچنرران کرره کرده ردوا رزانکشاو بر را تیرااث بازتخصیص این 

 کرراماًل قوانین  از سرپیچی همینطور و کارایی و آب کمبود مفاهیم و بازتخصیص به باور

 آگرراهی کمپین  است، شده مصاحبه آنها با که کشاورزی 42 از نفر 38. شودمی مشاهده
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 حفاظررت برره نیرراز و اسررت کررم آب که دنراد باور آنها از نفر 32 و دارند خاطر به را آبی

 از یکرری. رسیدند متناقضی نتای  به کردند، تالش حفاظت برای که کشاورزانی اما. دارد

 آب کمبررود اینجررا. کنیررد حفظ را آب که گفت ما به و آمد او: »گویدمی طور این  آنها

 برره را آبمان  شد چه نتیجه اما. کردیم گذاریسرمایه آبیاریمان فناوری در هم ما. دارید

 مصرراحبه از یک هیچ. دارد وجود کشاورزان از خیلی در تناقض احساس. « ندبرد پورجای

 جدید قوانین  یا و آب بر متفاوت گذاریقیمت که بپذیرند قطعیت با نتوانستند شوندگان

 کشرراورزان از نیمرری. شررود حل ایالت آب مشکل که شودمی باعث آب تخصیص برای

 علررت دو آنهررا برراور عرردم. نداشررتند لقبررو را کمپررین  هررایحرف هیاپ از نیز شده مصاحبه

 وقترری: »گویرردمی کشاورزان از یکی. آنهاست مادی تلفات از علت اولین . داشت اصلی

 طررور برره را آن خسارت و گرفتند را من  زمین  از هکتار 4 الی 4/2 ساختند، را کانال آنها

 مررن  حاال. مبودی آن مالک ما. آمدمی داشت کشاورزی برای آب. نکردند جبران کامل

 از هیچرری و کنررد حرکررت جررایپور سمت به من  کنار از آب که کنم تماشا و بنشینم باید

. « کنیم  برداشت آب این  از نباید که بگویند ما به توانندمی چطور نکنم  برداشت را آن

: گویرردمرری کشرراورزان این  از یکی. است راهکار وجود عدم سرپیچی برای علت دومین 

 هررایحوضررچه سرراخت مثررل کارهررایی برررای مررالی و فنرری هررایانیپشررتیب  دولررت اًلب قرر »

 آن و گیرنرردمی ما از را کانال آب این  دارند االن آنها اما. دادمی انجام باران وریآجمع

 تولیرردمان حفررظ برررای هررم راهکرراری هرریچ اینکرره عررالوه برره. فرستندمی جایپور برای را

 هسررتند، قرروانین  برابررر رد قاومررتم و سرررپیچی حررالرد امروز که کشاورزانی. « دهندنمی

 حفررظ برررای دولررت سرروی از راهکارهایی و اندشده مالی تلفات دچار که هستند کسانی

 اعتراضررات دولررت تصررمیمات علیرره بر یا کشاورزان دلیل همین  به. اندندیده خود معاش

 برره دسترسرری و شرررایط زدن دور برررای جدیدی راهکار روز هر یا دهندمی انجام رسمی

 آب بازتخصرریص علیرره کشرراورزان ترراریخی اعتراضررات در. کننرردمرری اعابررد نالکا آب

 کشررته راجاسررتان پلرریس  شررلیک بررا کشرراورز 17 ،2006 تا 2004 هایسال در کشاورزی

 اعتراضررات نشررده، انجررام کشرراورزان به شلیک دیگر دوره آن از اینکه به توجه با. شدند

 امررا. اسررت شررده تبرردیل یرر را امررری برره راجاستان تلایا سراسر و جایپور در کشاورزان
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 در مجرردداً کشرراورزی، بخررش  از هرراآب جابجررایی دادن ادامه با که است محتمل کاماًل

 کرره برراور ایررن  بررا نیز کشاورزان از بسیاری. باشیم جدی اعتراضات شاهد بزرگ مقیاسی

 سوءاستفاده آب الانتق  خط از کور نقاط در تا کنندمی سعی است، شده پایمال آنها حق

 جابجررایی برررای بیسررالپور سد راست سمت کانال 2012-2011 سال در(. 6 لکش) کنند

 از تخصرریص ایررن  البترره. شررد باز دارد جمعیت نفر 16000 حدود که 60اونیارا شهر به آب

 جلرروی کانررال از برداشررت با کردندمی سعی هم کشاورزان و بود شده انجام 2008 سال

 ،2011 سررال در. شررد قطررع آب الیخشکسرر  یررلدل برره بعررد هررایلسا در که بگیرند را آن

PHED ایررن  بررا. کرررد استفاده پلیس  نیروهای استقرار از انتقال، خط این  از حفاظت برای 

 قرررار خررم و پرریچ پر منطقه یک در و دارد طول کیلومتر 50 از بیش  که کانال این  وجود

 ایررن  از یکرری. تسرر ا پلرریس  پوشررش  فضررای از خررار  کرره دارد متعررددی نقرراط دارد،

 مررا امررا. برررداریم آب کرره نیسررتیم مجرراز مررا آیرردمرری آب وقترری: »گویرردمرری اورزانکشرر 

 هررم پلرریس  معمرروالً کرره آید،می مهندس که وقتی و گذاریممی کانال در را هایمانپمپ

 برره. « گررردانیممرریبررر دوبرراره رفتند وقتی و آوریممی در را هایمانپمپ هست، همراهش 

 از قطعرره یررک و آیرردمی سد مهندس: »گیردمی را آنها پلیس  که تیوق آنها از یکی گفته

 مررا رودمرری او اینکرره از بعد اما. شود استفاده قابل غیر پمپ دیگر تا داردمی بر را پمپمان

 .« کنیممی تعمیرش خودمان و داریم را قطعه آن
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 ( Birkenholtz, 2016: منبع) کانال آب از غیرمجاز برداشت برای پمپ از استفاده: 6 شکل
 

 یررک کشرراورزان از آب دارایرری سررلب فراینررد کرره دهدمی نشان تحقیق این  نابراین ب

 ایررن  عررالوه، برره. دارد ادامرره و است شده آغاز 1990 دهه اوایل از که است مداوم فرایند

 آنچرره نهایتاً. گیردمی انجام فرااقتصادی ابزارهای با بلکه بازاری و مالی شیوه به نه فرایند

 و سرررپیچی عرصه در آنها ورود و جامعه حیات بر اقدام این  فیمن  اثرگذاری شد، حمطر

 .است تصمیمات برابر در مقاومت

 

 (ماهاراشترا ایالت) هند -3-7

 را بآ تصرررف جدیررد شکل اشاره خواهد شد که هند از یدیگر تحقیق اینجا به در

 در صررنایع برره کشرراورزی آب بازتخصرریص قالررب در و اقتصررادی اصررالحات جریان در

 بازتخصیص یکی از اشکال(. Wagle et al., 2012) نمایدترسیم می 61شتراماهارا ایالت

در  آب تصرررف عنوان به توانمی گیرد،می شکل اقتصادی توسعه راستای در که را آب

 
61 Maharashtra 
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 غیرعادالنرره، فراینرردی در که نامندمی تصرف دلیل این  به را هاجابجایی این . نظر گرفت

 و خرررده کشرراورزان زنرردگی نتیجرره در و ندشررومی مانجا کراتیکدموغیر و غیرمنصفانه

 نهادی کارهای و ساز و سیاستی ابزارهای. اندازندمی خطر به را آب به وابسته روستاییان

 و سررازیخصوصرری آزادسررازی، هرردف سرره با بخشی اصالحات راستای در که جدیدی

 .  اندساخته ماهرف را آب تصرف توجیه امکان اند،شده مطرح سازیجهانی
 

 شرایط -3-7-1

 فرصررت آن موجررب برره کرره نمررود تصررویب 2003 سررال در را برررق قانون هند دولت

 ایررن  تصررویب زمرران از. گردیررد فررراهم انرررژی عرصرره در خصوصی هایشرکت حضور

 احررداث برررای مختلررف هررایشرررکت سرروی از متعررددی هررایپروپرروزال ترراکنون قانون،

 حرارترری هرراینیروگرراه یررتظرف یررر،اخ مطالعرره یک ساسا بر. است شده ارائه هانیروگاه

 تحقیقررات نتررای . اسررت کشررور این  آتی نیاز برابر سه از بیش  اند،شده پیشنهاد که جدید

 تصرررف هدف با خصوصی بزرگ هایشرکت سوی از پیشنهادهایی چنین  دهدمی نشان

 بررا موجررود التتسررهی  شرررایط دلیل به البته که گیردمی صورت طبیعی منابع بیشتر چه هر

 (.Wagle et al., 2012) شد خواهد واگذار آنها به بازار قیمت از ترپایین  بسیار یقیمت 

 اینمونرره نیررز 2000 سال در هند دولت اقتصادی ویژه مناطق از حمایت هایسیاست

 دولررت منرراطق، ایررن  در. اسررت سرراخته فراهم را تصرف زمینه که است شرایطی از دیگر

 بیشررتر چه هر ورود اصلی هدف و ختسا واهدخ وارد هاشرکت بر را تنظیمات کمترین 

 .است صادراتی تولیدات برای خارجی سرمایه

 سررطح در کرره آب بخررش  اصالحات شد، بیان نیز راجاستان تجربه در که طور همان

. اسررت آب تصرررف عرصرره شرردن فررراهم برای دیگری نمونه نیز است افتاده اتفاق ایالتی

 و جهررانی بانررک ماننررد المللرریبررین  هررایانسررازم علمی و یمال حمایت با اصالحات این 

 ترررین اصررلی از یکرری اقتصررادی کررارایی تقویت. گیرندمی صورت آسیایی توسعه بانک

 وریبهررره با مصارف از آب که است این  نیازمند اصل این . است اصالحات این  اهداف

ز و سررا بررا اسررت قرار رما این  که شوند داده تخصیص باالتر وریبهره با مصارف به کمتر
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 آبی اصالحات یزمینه در پیشرو هایایالت از یکی ماهاراشترا. شود انجام بازاری یکار

 ماهاراشررترا ایالررت سرروی از رویکرررد همررین  با 2003 سال در 62آب ایالتی سیاست. است

 اولین  برای سیاست، این  اساس بر. کند کمک مختلف بخشی اصالحات به که شد ابالغ

. شررد تعریررف کشرراورزی مصررارف از برراالتر تیصنع ارفمص اولویت هند، ورکش در بار

 کرره شررد انجررام( HPC)  63پرقرردرت کمیترره تشکیل برای دولت مصوبه از پس  اتفاق این 

 دیگررر وزیررر پررن  و اسررت کمیترره ایررن  رئیس  آب منابع وزیر. است وزیر چند از متشکل

. دارنررد حضررور آن در کشرراورزی و صررنعت بهداشررتی، آب تررأمین  مررالی، وزرای شامل

HPC بررا را گیررریتصمیم غیرکشاورزی مصارف به آب تخصیص برای تا است موظف 

 آبرری اصررالحات در بررازار مرردافع سیاسررتی ابررزار مهمترررین . دهررد انجررام صررنایع اولویررت

 در کرره اسررت( MWRRA) ماهاراشررترا آب منررابع گررریتنظیم دستگاه قانون ماهاراشترا

 دسررتگاه یک آن واسطه هب که ستا هند در قانون ین اول این . گردید تصویب 2005 سال

 ایجرراد راسررتای در قانون این . شودمی تأسیس  آب بخش  در قضایی شبه مستقل گرتنظیم

 اصل به قانون این  در همچنین . پردازدمی آب حقوق تعریف به آب تجارت قابل حقوق

 حمررایتی اعدوق ن ای کنار در اما. است شده تأکید آب تعرفه تعریف برای هزینه بازگشت

 کرره شررده تأکیررد کلیرردی اصل یک عنوان به برابریمسئله  به قانون این  در آب، بازار از

 .گیرد انجام آن اساس بر آب توزیع و مدیریت باید

 
62 State Water Policy 
63 High Power Committee 



 

 78 تجارب جهانی

 تعارض -3-7-2

 بررر مبتنرری ادعررا این . گیرندمی قرار تصرف مورد عموماً دستپایین  کنندگانمصرف

 کننرردگانمصرررف ایررن  آب، رفتصرر  انجام از پس  یت ح عموماً اینکه اول. است دلیل دو

 موردنیرراز میررزان به احتماالً باالدست کشاورزان و شوندمی متضرر که هستند دستپایین 

 برای آنها آب اکنون که کشاورزانی از بسیاری اینکه دوماً. داشت خواهند دریافت خود

 برره) دسرر  ثاحرردا هنگررام برره که هستند کسانی جزو شودمی تصرف صنعت به تخصیص

 مرراجرای. بودنررد شررده تصرررف دچررار هررم قررباًل( سررد باالدسررت در داشررتن  رقرررا دلیررل

 .است Upper Wardha سد از تخصیص به مربوط ماهاراشترا تعارض و بازتخصیص

 اسررتفاده قابررل ظرفیررت کررل و شد آغاز 1975 سال در Upper Wardha سد احداث

 بخررش  ایبررر مترمکعررب یررونمیل 302 حجم، این  کل از. است میلیون مترمکعب 548 آن

 آن باقی و شدمی داده تخصیص مصرف سایر برای میلیون مترمکعب 7/89 و کشاورزی

 برررای بزرگ هایشرکت از خیلی 2008 سال در. گردیدمی تلفات سایر و تبخیر صرف

 هرراشرررکت ایررن  از یکی. دادند درخواست محدوده این  در حرارتی هاینیروگاه احداث

 تولیررد برررای میلیررون مترمکعررب 6/87 ربرر  مبنرری درخواستی بود، Indiabulls شرکت که

 هررایگررزارش اساس بر که است حالی در این . داد آب منابع دپارتمان به مگاوات 2400

 طبررق اینکرره بررا شررد،مرری غیرکشاورزی مصارف صرف میلیون مترمکعب 7/108 موجود

 پررس ( WRD) آب عابمنرر  دپارتمان. شود بخش  این  صرف بود قرار کمتری میزان برنامه

 خسررارات کشرراورزی بخررش  برررای تخصرریص ایررن  اینکرره ذکررر با پیشنهاد این  بررسی زا

 حضررور با HPC جلسه. داد ارجاع HPC به را درخواست آورد، خواهد بار به را بسیاری

. گردیررد موافقررت درخواست با و شد برگزار بهداشتی آب تأمین  وزیر و آب منابع وزیر

 اسررت ذکررر به الزم. نداشت حضور شاورزیک وزیر مانند ردیگ وزرای جلسه این  در لذا

 و کشرراورزی بخش  به آب حقوق قباًل که شد داده صنعت به حالی در تخصیص این  که

 محیطی-زیست گزارش ارائه از پس  شرکت، این . بود شده داده تخصیص هابخش  سایر

 آغرراز را سررد محررل از لولرره نصب و هازیرساخت احداث فرایند سرعت به خود، فعالیت

 و پرداختنررد قررانونی هررایپیگیررری و خیابررانی اعتراضررات به مردم اتفاق، این  از بعد. کرد
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 ادله. دادند ارائه دادگاه به و کردند تنظیم مزبور هایشرکت و دولت علیه را ایشکواییه

 قطعرراً و انرردمانررده عقررب منطقرره آبیرراری هررایپررروژه از بسرریاری کرره بررود این  آنها اصلی

 کرره اسررت ذکررر به الزم. است معوقات و تعهدات با تضاد در هاشرکت به آب تخصیص

 تأییررد ابترردا بایررد و بررود نادرسررت قانونی لحاظ از نیز شرکت اجرایی فعالیت شروع حتی

 بررود، کرررده موافقت درخواست با HPC اینکه دلیل به صرفاً و کردمی دریافت را دولت

 مرردت برررای کرره شد اعثب اعتراضات هرچاگ .بودند کرده آغاز را عمرانی عملیات آنها

 از نیز دادگاه و شد گرفته سر از فعالیت مجدداً اما شود، متوقف شرکت فعالیت کوتاهی

 MWRRA در دولررت کرره بررود سررریعی تغییررر امررر این  دلیل. زد سرباز شکواییه پیگیری

 کررانما معد بر مبنی را ایاصالحیه درخواست آب منابع دپارتمان حقیقت در. داد انجام

 قرروه در باید موضوع این . داد ارائه آب تخصیص با رابطه در HPC لیقب  یماتتصم تغییر

 ایررن  علیرره بر دولت مخالف احزاب همینطور و فعاالن و مردم. رسیدمی تصویب به مقننه

. گررردد لغو آن تصویب که شد باعث این  و کردند تظاهرات مقننه قوه مقابل در موضوع

 فرسررتاد مقننه قوه به را خود طرح تغییر، اندکی با و کرد ادهتف اس فرصت از دولت مجدداً

 رفترره سرراختمان مقابررل از تظاهرکننرردگان از بسیاری که شب نیمه ساعات در طرح این  و

 کرره شررود متمایررل سررمت این  به هاذهن  تا شد باعث شرایط این . رسید تصویب به بودند،

 .است برقرار خاصی ارتباطات هاشرکت این  و دولت بین 

 را نادرسررت تصررمیمات بررردن جلررو امکرران کرره قوانین  و هاتاسسی  در ضتناق و ابهام

 اسررت نبرروده دانررش  ضررعف از ناشرری و اسررت شرردهحسرراب فراینررد یک سازد،می فراهم

(Wagle et al., 2012 .)وجود که زمانی تا که شودمی گیرینتیجه طور این  حقیقت در 

 قرررار کرره جررایی رد اما تنگرف صورت آن لح یبرا تالشی هیچ بود، دولت نفع به ابهام

 مرجررع را خررود و کرررد مشررخص را موضررع دولررت سررریعاً شود، تمام دولت ضرر به بود

 .کرد قلمداد( برابری اصول به توجه بدون) تصمیمات اصلی

 شررود،مرری مطرح آب تصرف اقتصادسیاسی عنوان به انتها در که مهمی بسیار ینکته

 ایررن . اسررت خصوصرری یهرراشرررکت سرروی برره رزاناوکشرر  جامعه از قدرت شدن جابجا

 را فضررا اقتصررادی، اصالحات. است توجیه قابل اقتصادی اصالحات جریان در جابجایی
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 در مرررور به و نموده فراهم مختلف هایبخش  در خصوصی گذارانسرمایه جوالن برای

 یتقاضررا هررا،شرررکت ایررن  شرردن تربزرگ با. آوردند بدست باالیی قدرت شهرها برخی

 تررا کننرردمرری کمک آنها به هادولت زمان این  در و شودمی بیشتر و بیشتر منابع برای هانآ

 ائررتالف ایررن  حقیقررت در. یابنررد دسررت منررابع تصرررف راستای در خود اهداف به بتوانند

 رسررانه اصررحاب دانشگاهیان، و متخصصین  جامعه از بلکه گذارانسرمایه از تنها نه جدید

 .تسا شده تشکیل سیاسیون و

 نتیجرره در آب منررابع با رابطه در اخیر تعارضات که کرد بندیجمع انتومی طور این 

 Wagle et) انرردیافترره ظهررور دارنررد بخشی و اقتصادی اصالحات در ریشه که پدیده سه

al., 2012:) 

 برره سرروگیری همینطررور و بررازار و صررنعت از حمایررت چرررای و چررونبی پذیرش •

 ؛امعهج از بزرگی بخش  دنبو ضدکشاورز و ضدکشاورزی سمت

 و بررزرگ صررنایع شررهری، مراکررز در آب ماننررد طبیعی منابع برای تقاضا افزایش  •

 ؛هانیروگاه

 هنررد صنعتی ایاالت در آب بخش  سیاسی اقتصاد در منافع قوی یزنجیره تشکیل •

 .ماهاراشترا مانند
 

 (الکوچیلو سد) مکزیک -3-8

  66لئررون ونوئررو ایالررت در 65ناجرر  سررن  رودخانرره روی بررر  64الکوچیلررو سررد سرراخت

 شررمال اراضی آبیاری و 67مونتری شهر شرب آب تأمین  هدف با 1994 سال در مکزیک

 بررزرگ شررهر سررومین  و لئررون نوئرروو ایالررت مرکز مونتری شهر. شد شروع 68تامائولیپاس

 میلیررون 4 ،2010 سررال در و میلیررون 4/3 ،2000 سال در مونتری جمعیت. است مکزیک

 
64 El Cuchillo 
65 San Juan 
66 Nuev Leon 
67 Monterrey 
68 Tamaulipas 
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. بررود خواهررد نفررر میلیررون 2/5 حدود 2020 سال در که شودمی هزد تخمین  و است بوده

 مکزیررک تجارت از زیادی بخش  که دارد را کشور این  اقتصاد دومین  شهر این  همچنین 

 ایررن  جمعیررت رشررد بررا. دارد باالیی رشد نیز حاضر حال در و شودمی شامل را آمریکا و

 و شررده مشکل با همراه آن صنعت و شرب آب تأمین  دارد، محدودی آبی منابع که شهر

 1990 سال در. کند فراهم آب آن برای اطراف مختلف منابع از تا است تالش در دولت

 زمرران ایررن  در(. تقاضررا از درصررد 17) بود ثانیه بر لیتر 1731 شهر این  آب کمبود تخمین 

 بخشرری الکوچیلو سد ساخت. بود شده طبیعی روز در ساعت 8 تا 6 به آب شدن محدود

 .دهد پایان را مونتری در آب مشکالت تا داشت قصد که بود ایمهبرنا از

 

 شرایط -3-8-1

 هررایجدل و بحث با زمان همان از و شد آغاز قبل دهه 6 از سد ساخت درباره بحث

 آن تبعررات بینرریپیش  سررد، این  ساخت مورد در اساسی مسائل از یکی. بود همراه زیادی

 شمال منطقه. تسا بوده تامائولیپاس در 026 آبیاری شبکه اراضی آب کردن محدود در

 کشررور مهم اقتصادی و کشاورزی منطقه 026 شبکه اراضی خاص طور به و تامائولیپاس

 سررد. دارد قرررار جرران سررن  رود تررأثیر تحررت کرراماًل کشرراورزی ایررن  کرره اسررت مکزیک

 ،026 اراضرری مررونتری، شررهر بررین  تررنش  آمدن وجود به عامل بعد هایسال در الکوچیلو

 شررهر اهمیررت برره توجه با. شد تامائولیپاس و لئون نوئوو ایالتی هایدولت و لرافد دولت

 سررطح در و برروده محلی اختالف یک از فراتر تعارض این  ،026 آبیاری شبکه و مونتری

 .است شده ازسمسئله ملی

 اتفاقررات در را خررود اثررر کرره شررد متولد آن از برداریبهره از پیش  سد این  مشکالت

 داشررته تررأثیر مناقشات این  زمینه شدن مهیا بر ملاع دو. ددا نشان 1997 ات 1995 هایسال

 دومرری و الکوچیلو سد پروژه درباره گیریتصمیم فرایند شدن طوالنی مورد یک. است

 از. اسررت برروده آن سرراز و ساخت مورد در آن به توجهیبی و شده داده فنی هشدارهای

 دهرره از لررتود امررا تاسرر  کافی جان سن  نهرودخا روی بر سد یک اقتصادی و فنی جنبه
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 و آب از اسررتفاده حداکثرسازی برای 69آرگومزمارته سد بر عالوه تا داشت عالقه 1940

 نیازهررای برررای آب بیشررتر تأمین  تامائولیپاس، شرق شمال اراضی آبیاری نیازهای تکمیل

 هررم را الکوچیلررو سررد جرران، سررن  ریررو سرریل خطرات کاهش  و مونتری شرب رشد روبه

 .زدبسا

 برررای منررافعش  از بیش  مضراتی سد ساخت که دادمی نشان 1974 سال در ایمطالعه

 نیازهررای تأمین  و سیل کنترل در سد نقش  وجود با و دارد جان سن  آبیاری اراضی بهبود

 منطقرره دو هررر در را کشرراورزی اهررداف برررای موجررود آب سررد این  مونتری، آب بیشتر

 سررد ساخت با که است زده تخمین  مطالعه این . دهدیم کاهش  لئون نوئوو و تامائولیپاس

 اضررافه آبیاری سیستم به گومز آر مارته و الکوچیلو بین  اراضی هکتار 26000 الکوچیلو،

 کننرردمی دریافررت آب اکنررون کرره منرراطقی بررا رقابررت ایجرراد به منجر این  و شد خواهند

 از سررد ایررن  تسرراخ دادمی نشان که داشت وجود نیز دیگری زیاد مطالعات. شد خواهد

 بررر. بودنررد شررده پیشررنهاد دیگررری هایگزینه و دارد مشکالتی اقتصادی و فنی هایبهجن 

 صررورتی در اسررت مترمکعررب میلیررون 1802 منطقه در آب مصرف گزارش، یک مبنای

 هرراییپژوهش  مطالعررات، این  کنار در البته. است مترمکعب میلیون 1440 آب عرضه که

 . کردمی توجیه را دس تساخ لزوم که داشت وجود نیز

 بسرریار مررونتری صررنعت و شرررب برای آب تأمین  که کرد اعالم دولت 1970 دهه رد

 حررال ایررن  با. شد دنبالمسئله  این  حل برای بیشتر عمیق هایچاه حفر و است شده سخت

 جمهررور رئرریس  1980 سررال در. باشد کافی جمعیت رشد برای توانستنمی هاتالش این 

 ایررن  برررای آب برنامرره و کرررد اعررالم یملرر  ایهمسررئل را شررهر ن یا بشر آب تأمین مسئله 

 کرره شررد مطرح جدید آبی منابع کردن پیدا برای نیاز 1981 سال در. شد تدوین  موضوع

 المللرری بررین  سررد دو از آب انتقررال همچنررین  و دیگررر سد دو و الکوچیلو سد آنها بین  در

 سرراخته مررونتری شرب آب ین تأم منظور به 70پریتو سرو سد 1984 سال در. داشت وجود

 نتیجرره ایررن  برره دولت بعد سال چند اما. شدمی برده نام قرن پروژه عنوان به آن از که دش
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 و ممتد خشکسالی قبال در شهر این  آب بلندمدتمسئله  جوابگوی نیز سد این  که رسید

 .نیست جمعیت رشد

 اساس بر و ندکرد امضا 1990 و 1989 هایسال در نامهتوافق دو محلی و ملی دولت

 نیازهررای کرره زمررانی تررا توافقنامرره اسرراس بررر. شد ساخته 1994 سال در یلوالکوچ دس آن

 برررای آب دریافررت اجررازه مررونتری برره شررود تأمین  نیز تامائولیپس  در 026 آبیاری شبکه

 شرردید خشکسررالی دلیل به مشکالت تشدید بعد هایسال در اما. شد داده شرب مصرف

 افررزایش  را سررد دربرراره جرردل و ثبحرر  و اتتعارض نامه،فقتوا مفاد از ناشی مشکالت و

 .داد

 در تامائولیپرراس مقامررات کرره اسررت ایررن  1989 توافقنامرره در عجیررب مرروارد از یکرری

 بررر مسررتقیماً الکوچیلررو سد که آنجایی از. نداشتند حضور سد ساخت برای گیریتصمیم

 نگرررفتن  مشررارکت به بود، ارگذتأثیر( 026 آبیاری منطقه تنها نه و) دستپایین  هایزمین 

 هررایکاسررتی از تعرردادی 1990 سررال توافقنامرره. اسررت عجیررب تامائولیپرراس کشرراورزان

 برره منجررر کرره کرررد اضررافه را دیگررری بازیگران اما کرد، اصالح را 1989 سال نامهتوافق

 برررای همرراهنگی برنامرره ایجرراد جهررت در توافقنامرره ایررن . شرردمی جدید تعارضات ایجاد

 نیازهررای میررزان کررردن برررآورد هرردفش  و شررد دمنعقرر  جرران سن  دور هحوض آب حقوق

 نامررهتوافق ایررن  اسرراس بررر. بررود کشرراورزی و صررنعتی شررهری، مختلف کنندگانمصرف

 از دوم مرحلرره در ثانیرره بررر مکعررب متر 10 و اول مرحله در ثانیه در مترمکعب 5 مونتری

 سرره کرره کردند قتافوم مونتری مقامات عوض، در و کندمی دریافت آب الکوچیلو سد

 تصفیه فاضالب دوم مرحله در ثانیه در مکعب متر 6 و اول مرحله در ثانیه در عبمک متر

 .کنند ارسال تامائولیپاس برای گومز آر مارته سد به را شده

 جزئیررات و بوده کنندهگی  90 و 89 هایسال هایتوافق در شده قید نکات از برخی

 نفررع به را توافق یک هر تا شد اعثب نهایت در عضومو این . نداشت اجرا نحوه از شفافی

 برررای قانونی دالیل و است درست طرف دو هر ادعای رسدمی نظر به. کنند تفسیر خود

 قررانون طبررق کرره کردندمی استدالل لئون نوئوو مسئولین . دارند خود ادعاهای از حمایت
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 اسرراس، این  بر. تاس باالتر مصارف سایر از شرب مصرف اولویت مکزیک، فدرال آب

. نشررود وارد کشاورزان به آسیبی که دانستمی درست زمانی تا را مورد این  پاسامائولی ت

 برررای الکوچیلررو سررد آب از اسررتفاده کرره اسررت ایررن  1990 توافقنامه در دیگر موضوعی

 اینکرره از تامائولیپرراس مررردم از بسرریاری دلیل همین  به. است شده تعریف شرب مصارف

 ایررن  در دیگررری بنرردهای. هسررتند ضیرانا شودمی مصرف صنعتی ادهاستف  برای سد آب

 آب کرره شررده قیررد توافقنامه در مثال برای. دارد همراه به را بیشتری جدل و بحث توافق،

 داده تحویل آب عمل در ولی شود، داده تحویل تامائولیپاس به مونتری شهر شده تصفیه

 .است نداشته مناسبی کیفیت و مقدار شده

 اینکرره یکرری. است سخت بسیار عمل در آن انجام که اردد موضوع دو ددااررق 4 بند

 هررر از تامائولیپرراس و لئررون نوئرروو منرراطق در جدیرردی کننرردهمصرف شدن اضافه اجازه

. اسررت منتفرری باشررد داشررته 026 آبیاری شبکه حقابه بر منفی تأثیر است ممکن  که نوعی

 یئمرر دا ظررارتن و رودخانرره آب از کنندگانمصرف از سرشماری به تعهد دیگر موضوع

 .است بوده رودخانه از جدید برداشت هرگونه از جلوگیری بر

 در و کنرردمرری پرداخت را سد هزینه که کرد اعالم لئون نوئوو آغاز در این  بر عالوه

 در فرردرال دولررت کرره شررد مشخص بعداً البته. است لئون نئوو به متعلق سد در آب نتیجه

 و جدیررد تجهیررزات فقررط لئررون نئرروو که الیح در بود، کرده ختپردا را سد هزینه واقع

 تحلیررل. بررود کرررده مررالی تررأمین  را فاضررالب خانرره تصررفیه و توزیررع سیستم سازیمدرن

 نئرروو شرررب برررای آب مصرررف در اولویررت دهندهنشرران آب ارزش ارزیابی و اقتصادی

 همررانطور. ددار وجود نیز آن یمحاسبه دقت مورد در جدی تردید و شک اما بود، لئون

 منرراطق در آب ایمنطقرره بررین  انتقررال اجتمرراعی اتتررأثیر گرراههیچ رفررت،می انتظررار کرره

 خررانوادگی، نارضررایتی مخرردر، مررواد مصرف جنایت، افزایش  مهاجرت، شامل روستایی

 . نشد گرفته نظر در دامداری و کشاورزی رفتن  بین  از غیرمستقیم هایهزینه با همراه
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. داد رخ منطقرره در شرردید خشکسالی الکوچیلو، سد از داریبربهره شروع اب نزماهم

 رسررید ساله 15 دوره در حد کمترین  به سدها آب موجودی 1996 تا 1994 هایسال در

 تنهررا آب کرره شررد زده تخمین  1998 سال در. گذاشت تأثیر 026 کشاورزی اراضی بر و

 سررد در آب هذخیررر خشکسررالی، بررر عررالوه. دارد وجود منطقه اراضی از سوم یک برای

 نوئرروو دولت. کرد ایجاد تامائولیپاس کشاورزان برای را شدید آب کمبود نیز الکوچیلو

 خشکسررالی و اسررت مشررکل آورنررده وجررود برره عامررل خشکسررالی که کندمی ادعا لئون

 برررای الکوچیلررو سررد از آب انتقررال و اسررت تامائولیپرراس و لئررون نوئرروو مشترک دشمن 

 در 026 کشرراورزی اراضرری مصرررف ایربرر  مشررکلی کرره نیسررت ایزهدانرر ا برره مررونتری

 .پذیرندنمی را ادعا این  کشاورزان اما بیاورد، وجود به تامائولیپاس

 تامائولیپاس محلی دولت سد، از برداریبهره شروع از پس  سال یک ،1995 سال در

 برره لرروی چکوال سررد از را آب تا کرد وارد مرکزی دولت و آب کمیسیون بر را فشارهایی

 میلیررون 160 تحویررل تعهررد کرره کرد اعالم آب کمیسیون. بدهند آنها شاورزیک اراضی

 دولررت بین  مذاکرات و سیاسی فشار خبر این . است داده را 026 شبکه به آب مکعب متر

 لئررون نوئرروو فرمانرردار. داشت دنبال به را فدرال دولت و لئون نوئوو و تامائولیپاس محلی

 کرررد نخواهد دریافت مونتری شهر برای هم آب میلیمتر یک طایشر این  با که کرد ادعا

 .بود مضحک مخالفان، دید از حرف این  که

 نوئرروو و تامائولیپرراس دولررت و آب کمیسرریون جلسررات و عمررومی هررایبحث از بعد

 برره تصررمیم و کرررد اسررتفاده خررود قانونی اختیار از آب کمیسیون ،1996 ژانویه در لئون،

 تصررمیم ایررن  برره لئررون نوئرروو. فررتگر 026 شرربکه آبیرراری ایبررر سررد از آب رهاسررازی

 آب رهاسررازی آب کمیسرریون کرره کرررد تنظرریم را درخواستی و کرد اعتراض کمیسیون

 ایررن  خررالف بررر. کنررد متوقررف ی کامررل وضررعیت،مطالعرره تررا را تامررائولیپس  برره بیشررتر

 میلیررون 200 تحویررل و سررد دریچرره کررردن برراز برره دسررتور آب کمیسرریون درخواسررت،
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 صررورت برره کررار ایررن  مررورد در مررذاکرات از برخرری. داد ائولیپس تامرر  برره آب بمکعمتر

 .بود شده انجام محرمانه

 ایررالتی ین مسررئول و داشت ادامه 1997 سال تا هاالعملعکس  و مشکالت و مسائل این 

 به مربوط خبرهای. کرد درگیر را کنگره اعضای و سناتورها خصوصی، بخش  فدرال، و

 آبیرراری شرربکه کشرراورزان. داشت وجود اخبار اول صفحه در اتاوق اغلب درگیری این 

 ایررن . بودنررد گومز آر مارته سد سمت به آن رهاسازی و الکوچیلو سد آب دنبال به 026

 کرره نرردارد وجود صریحی بند هیچ 1990 سال توافقنامه در زیرا بود خاص کاماًل شرایط

 . دهد نظر گومز آر مارته سد به الکوچیلو سد از مستقیم انتقال درباره

 کرره شررد تصویب جدیدی توافقنامه 1996 سال در گسترده، مشکالت وقوع الدنب  به

 از برخرری در بیشررتری وضوح توافق، این . داشت تعارضات برای مدتیکوتاه هایحلراه

 آبیرراری اراضرری و مونتری نیاز مورد آب مقدار تعیین  در خصوص به بحث، محل موارد

 قرررار بحررث مررورد کرره مهمرریمسئله  هر باًتقری ل،حا این  با. کرد ئهارا لئون نوئوو در 031

 فصررل و حررل برررای سیاسرری تمایررل و مالی منابع طرفین، باالی تعهد نیازمند است، گرفته

 میلیررون 189 توافررق، خررالف بر لئون نوئوو که هنگامی 1997 سال در موضوع این . است

 .داد نشان ار شخود نداد، تخصیص را 026 آبیاری شبکه آب مترمکعب

 در همچنرران الکوچیلررو سررد موضرروع بعررد سال یک و نبودمسئله  انتهای 1996 افقتو

 تعهرردات اجرررای برررای طرررفین  جرردی سیاسرری تمایررل و زیاد مالی منابع. بود اخبار صدر

 آبیرراری منطقرره کشاورزان از برخی که نیست آور تعجب ترتیب، این  به. بود الزم 1996

 و آن علیرره بررر و نکردنررد موافقررت آن بررا ،بودنررد ناراضرری هنامرر توافق  شرررایط از که ،026

 .کردند فعالیت دولتی مقامات دیگر و آب ملی کمیسیون همچنین 

 ایررالتی دولررت و فرردرال دولررت از تامررائولیپس  در 026 شرربکه کشرراورزان 1997 در

 سررد از 1990 و 1989 هررایسررال نامررهتفاهم کرره دلیررل ایررن  برره لئررون نوئوو و تامائولیپاس

 و قانونی غیر کار این  آنها نظر از زیرا کردند شکایت داد، هابحق  لئون نوئوو به لوچی کولا

 هایسررال توافقررات بودنررد آن دنبررال برره کشاورزان. است بوده 1952 توافقنامه خالف بر
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 وکیررل چنررد کمررک برره آنهررا. شررود داده قرررار مبنررا 1952 توافررق و ملغرری 90 و 89 ،96

 کمیسرریون علیرره بررر آب تقررالنا و سد ساخت بودن ونینارقغی  از شکایت برای ایپرونده

 کرره کرررد ارجرراع قررانونی بنررد این  به دادگاه. داد ر ی آنها علیه بر دادگاه اما. کردند تهیه

 امضررا را نامررهتوافق که کشاورزان جهت همین  به. است شرب برای آب مصرف اولویت

 کررردن ملغرری ایبررر تواننرردنمرری کرره شرردند مطمررئن  1997 نرروامبر در بودنررد، نکرررده

 شرررایط برره شرردند مجبررور ترتیررب، ایررن  برره. دهنررد ارائرره را مرردرکی قبلرری هایمهناوافقت

 بررود، شررده تصررویب کشاورزان از بخشی تنها و فدرال و ایالتی مقامات بین  که نامهتوافق

( 1 تا شود انجام های الزمبررسی سال هر نوامبر که شده بیان توافقنامه این  در. بدهند تن 

 آب تقاضررای( 2 و شررود مشررخص الکوچیلررو سررد در اکتبررر 31 تررا موجررود آب ردامقرر 

 026 شرربکه برای رهاسازی قابل آب مقدار تا شود اعالم تامائولیپاس و مونتری کشاوزان

 رهاسررازی هایاولویت مورد در مختلفی هایدیدگاه ایالت دو این، از پیش . گردد تعیین 

 .داشتند الکوچیلو سد از

 در محلرری یهاروزنامرره اول صررفحه در یلرروالکوچ دس هایجنجال ،رب امنو 15 تا 9 از

 14 در ،1996 نامررهتوافق بررا مطررابق لئون نوئوو جدید فرماندار نهایتاً.  بود مکزیک شمال

 رهاسازی 026 آبیاری شبکه به الکوچیلو سد از آب مکعب متر میلیون 95 ،1997 نوامبر

. اسررت رفترره هرردر راه میانرره در آب بمکعرر  متررر میلیررون 10 کرره شررد زده تخمین  و کرد

 برره لئررون، نوئرروو نرره و کمیسرریون، کرره کردنررد اظهررار کمیسرریون ارشررد مقامات همچنین 

 4 خسررارت جبررران ایررن  مبلررغ. بدهررد جریمرره اندنکرده دریافت که آبی بابت کشاورزان

 ،1996 سررال توافررق طبررق کرره بررود دلیررل ایررن  برره و بررود شررده زده تخمررین  71پررزو میلیون

 برای گومز آر مارته سد به شده تصفیه آب مکعب رت م یلیونم 189 بود بورجم نکمیسیو

 .دهد تحویل تامائولیپاس کشاورزان استفاده

 نرره. اسررت کرررده سود 1996 نامه توافق از ایالت این  تامائولیپاس، فرماندار دیدگاه از

 ایربرر  مررالی هایخسررارت جبررران بلکرره بررود، شررده آزاد 026 آبیرراری شرربکه به آب تنها
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 1998 سررال در بالنکاس الس سد ساخت برای ایبرنامه و بود هدش تأمین  نیز کشاورزان

 بررر آب فشار و یافت خواهد اختصاص 026 آبیاری شبکه به آن آب که شد داده ترتیب

 .کندمی کم را الکوچیلو سد

 .دوبرر  منطقه منافع علیه نامهتوافق این  که بودند معتقد کشاورزان از بعضی حال، این  با

 بررا باشررد، نداشررته کشاورزی عادی فصل یک داشتن  برای کافی بآ منطقه این  اگر زیرا

 دیرروان بررا جدال گویندمی کشاورزان این . شد خواهد روبرو اجتماعی و اقتصادی بحران

 ایالررت دولررت و کمیسرریون بررا شررانقانونی اختالفررات برره تررا دهندمی ادامه را کشور عالی

 هررزار 32 حرردود برررداریبهررره امکان کشاورزان 1996 دادقرار امضای با. کند رسیدگی

 میلیررون 95 بررر عررالوه. آوردنررد دسررت برره را منطقرره ایررن  اراضی از درصد 46 یا و هکتار

 گررومز آر مارترره سررد در نیررز مکعررب متررر میلیون 230 الکوچیلو، از رهاسازی مترمکعب

 در شرربکه ایررن  قاطن م از برخی. است کافی اراضی آبیاری دوبار برای که شودمی ذخیره

 پرداخررت از هابانک اما رفتند برآبکم محصوالت سراغ آب، کمبود شرایط با مواجهه

 تولیررد کرراهش  کلرری طررور برره. زدنررد برراز سررر جررایگزین  محصرروالت کشررت برررای وام

 کرررده مواجه خطر با بود کشاورزی پایه بر اقتصادش که را منطقه این  حیات کشاورزی،

 .  است

 بودنررد، نکرررده امضررا را 1996 ادقرررارد هکرر  کشرراورزان تییارضرر نا ،1998 فوریرره تررا

 آنهررا برره 1997 نرروامبر 13 ترراریخ در که را خسارتی کشاورزان این . داشت ادامه همچنان

 فهررم بودنررد معتقررد و دانسررتندمی کررم را خسررارت جبررران این  زیرا کردند؛ رد شد، ارائه

 بابررت تخسررار جبران رتااسوخ کشاورزان. دارد وجود اختالفات اصل مورد در اشتباهی

 از و نشررده تصررفیه خرروبی برره کرره آبی برای نه و شدند الکوچیلو سد در شده ذخیره آب

 کرره کردنرردمرری ادعررا حترری آنها. است شده فرستاده گومز آر مارته سد سمت به مونتری

 غررذایی مررواد تولیررد آنهررا کررار و کسررب و نیست حلراه رفته دست از آب هزینه جبران

 مبلررغ ایررن  کرره کرد اعالم کمیسیون هرچند. پول نه و تاس آب به نیاز آن برای که است

 خواهررد افررزایش ( پررزو میلیررون 15 برره پزو میلیون 4 از) پزو میلیون 11 را خسارت جبران

 .هستند مخالف همچنان کشاورزان از درصد 54 داد،
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 آب، برره نیاز مقابل در آب به دسترسیمسئله  درباره همواره طرف دو خاص، طور به

 اطمینرران عرردم برره توجه با خواهدنمی مونتری اساساً،. اندداشته بحث یگریکد با شدت به

 امضررا تامائولیپاس، به آب ساالنه ثابت مقدار رهاسازی برای را تعهدی منطقه در باران از

 شررهر کررالن ایررن  شرررب آب وضررعیت است ممکن  بارش، کاهش  صورت در زیرا. کند

 اختیررار در توانرردمی بشررر صررارفم از پررس  سررد هافاضرر  آب آنهررا نظررر از. شود بحرانی

 کرره انرردبوده معتقد تامائولیپاس کشاورزان دیگر طرف از. بگیرد قرار کشاورزی مصرف

 اسررت، شررده گرفترره نظر در باال دست بسیار مونتری شرب مصرف برای شده ذخیره آب

 استدالل هاآن .شد خواهد استفاده نیز صنعتی مصارف برای آب میزان این  از اینکه ضمن 

 مونتری. نیست مونتری برای آب منبع تنها الکوچیلو سد در شده ذخیره آب که کنندمی

. دارد پریتررو سرررلو سد و البوکا سد از سطحی هایآب و زیرزمینی هایآب به دسترسی

 و ناکارآمررد اسررتفاده مسررئولیت بایررد مررونتری کرره معتقدنررد همچنررین  آنها این، بر عالوه

 کرره اسررت معتقررد دیرردگاه ایررن . بپررذیرد ار شهری آب شبکه در آب رفتهدر و ناپایدار

 اسررتفاده الکوچیلررو سد از خود نیاز مورد آب تکمیل برای شرایطی در فقط باید مونتری

 . باشد گرفته را شهری آب شبکه در هدررفت جلوی که کند

 شرررب مصررارف از پس  باقیمانده آب معنی به) اضافه آب مفهوم دو که است واضح

 و( شررودمرری مطرررح کشرراورزی مصررارف برای لئون ئووون ئولین مس طرف از که یرنت مو

 سررایر از اسررتفاده از پررس  مونتری شهر نیازهای رفع برای استفاده معنی به که) مکمل آب

( کننرردمرری بیرران شرررب مصررارف برررای تامائولیپرراس کشرراورزان و اسررت منابع و هاروش

 لیپرراسائوتام در مررردم از برخرری. شررتاد خواهنررد تقابررل یکرردیگر بررا و هسررتند متفرراوت

 آب از اسررتفاده وعررده بررا را 1990 نامرره توافررق انرردشده متقاعد آنها که کنندمی استدالل

 نهایترراً. کننررد امضررا شررد،می تخلیرره مکزیررک خلرری  به قباًل که گومز، آر مارته سد مازاد

 :کنندمی بیان گونه این  را مورد این  کلیدی نکات محققین 

 دهنرردهنشرران خرراص طور به الکوچیلو به طمربو ئلمسا و کلی طور به آب کمبود .1

 ایررن . اسررت نهررادی و قررانونی چررارچوب مررورد در خصرروص برره آب، مدیریت در نقص

 متفرراوت منافع با مطابق قانون تفسیر در مشکل از بخشی که دهدمی نشان کاماًل درگیری



 

 90 تجارب جهانی

 میرران در آب صصرری تخ گررذاریارزش بررا تنهررامسررئله  ایررن . اسررت گرفته شکل بازیگران

 فرردرال، اختیررارات برره مربوط قانونی نزاع همچنین  بلکه ندارد، سروکار نندگانکمصرف

 ایجرراد را تعهررداتی پیچیده مجموعه 1990 سال توافقنامه. دهدمی نشان را محلی و ایالتی

 آب انتقررال تعهرردات، ایررن  از یکرری. شررد منجررر تررربررزرگ منازعات به پایان در که کرد

 امتداد در غیرقانونی مصارف دلیل به که بود گومز رآ مارته سد به مونتری از شدهتصفیه

 کامررل طررور برره 1990 توافقنامرره اگر. نبود پذیرامکان جان، سن  و 72پزکیرا هایرودخانه

 و اجرررا بنررابراین . افتررادنمی اتفرراق هرگررز 1997 تررا 1995 اختالفررات شرراید شررد،می اجرا

 .دارد حیاتی اهمیت بآ دیریتم در هاتوافق و اهوعده انجام در پذیریمسئولیت

 بیشررتر اخبررار. زدند دامن  موضوع این  به هارسانه و شدند سیاسی شدیداً تعارضات .2

 نشرران ایررن . بحررث مورد موضوعات محتوای به نه داشت توجه زاحساسیت موضوعات به

 افررتدری اکنررون. اسررت شده تضعیف شدت بهمسئله  این  در علمی تحقیقات که دهدمی

 بسرریار الکوچیلررو اختالفررات جریان در خصوصی و دولتی منابع از اهگزارش و اطالعات

 توسررعه و ظهررور تررأثیر تحررت شرردت برره علمرری هایپژوهش  انجام بنابراین،. است دشوار

 .است بوده آن شدن سیاسی و درگیری

 یااضرر تق  مدیریت بر بیشتری تأکید باید جدید شرایط در دهدمی نشان تجربه این  .3

 تررأمین  مشررکالت و مسررائل بررا دولت شدن درگیر از قبل. شتاد آب ضهعر جای به آب

 را فعلرری هررایسومصرررف و هاهرردررفت بایررد جامعرره، در تعارضررات ایجاد و جدید آب

 . داد کاهش 

 دلیل. شدند متضرر الکوچیلو سد پروژه در تامائولیپاس و لئون نوئوو ایالت دو هر .4

 زیرسرراخت مالی تأمین  برای شدیدی یهابدهی تحت که تسا این  مونتری شدن متضرر

. نرردارد الکوچیلررو سررد در موجود آب بر کامل کنترل که صورتی در گرفت قرار پروژه

 آب کیفیررت یررا مقرردار بررر کنترلرری گونه هیچ که است آن از ناشی نیز تامائولیپاس ضرر
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 هاسررتفاد آزادانرره آن از اًلقب  که را آبی تا کند مذاکره فدرال دولت با باید اکنون و ندارد

 .  کند دریافت کافی، جریان وجود صورت در کرد،می

 ترروافقی گیررریشررکل در بیررنش  فقرردان گیرد،می قرار بحث مورد کمتر که چیزی .5

 پررروژه ایررن  با موجود مشکالت بیشتر. است شده الکوچیلو سد ساخت به منجر که است

 را زمینرره و اسررت امابهرر  از پر توافقنامه ن ای مفاد. کرد اجتناب آن از و بینیپیش  شدمی را

 .کندمی فراهم نظر اختالف و مختلف تفسیر برای

 شررود، یافررت بلندمرردت برررد-برررد حررلراه یک که زمانی تا تعارضات این  احتماالً .6

 سررد آب مصرررف از توانرردنمرری آن شررهری منطقرره و مررونتری. کرررد خواهررد پیرردا ادامرره

 یررک طریررق از بایررد که دارد لندمدتب در اطمینان هب زنیا این . کند نظر صرف الکوچیلو

 ایرسررانه از پرریش  که طور همان. آید دست به ،026 آبیاری شبکه با برد-برد کار و ساز

 .بود شدن دنبال حال در ،مسئله شدن سیاسی و

 یافترره توسررعه مناقشررات و منازعررات بررا مواجهرره برررای که سازمانی ساختار تقویت .7

 آبرریکم از ناشی بحران به تواندنمی ییهاتن  به یامؤسسه هیچ. ددار زیادی اهمیت است،

 نهررادی چررارچوب به گیریتصمیم برای بنابراین . کند رسیدگی آن از ناشی تعارضات و

 از همچنررین  نکترره این . نیاز است باشند، داشته را خود نظرات بیان توان نفعانذی که قوی

 طریررق از. دنرر کمرری نیپشررتیبا محلی حطس ات المللیبین  سطح از بیشتر همکاری ضرورت

 قرررار اسررتفاده مررورد نحو بهترین  به مشترک آب منابع که است رقابت جای به همکاری

 .گیردمی
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 جهانی تجارب بر اجمالی نگاهی -3-9
 

 آب بازتخصیص توجیه برای کلیدی هایمنطق -3-9-1

 هیافترر  توسررعه آبِ عابمنرر  یررا تجدیدپذیر منابع از بیشتر یا برابر آب مصارف که زمانی

 رایرر ، نسرربتاً پاسررخ یررک شررود،مرری قیمررتگران بسرریار جدیررد منررابع توسررعه و ندوشمی

 شررهری بخررش  برره معمرروالً کرره اسررت مصررارف سررایر برره کشرراورزی از آب بازتخصیص

 موضرروعات برررای نررامطلوبی عواقررب موجررب هرراییبازتخصیص چنین . گیردمی صورت

 آبیاری هایسیستم. دبو اهدخو فقیر اییانست رو معیشت و محیطیزیست پایداری برابری،

 شررامل کرره کنندمی تأمین  نیز را روستاییان دیگرِ مصارف از بسیاری حقیقت در روستاها

 جررانبی مصررارف این  اگرچه. است مشاغل سایر و تفریح شیالت، دام، خانگی، مصارف

 نیسررتند شررده ختهشنا رسمی طور به معموالً اما هستند برخوردار باالیی ارزش از نسبت به

 بررا صررنعتی و شررهری قدرتمنررد نیازهررای سررایر برابررر در خررود حقرروق از اعفرر د در و

 .هستند روبرو( کشاورزی مصارف از) بیشتری نسبت به هایدشواری

 پیرردا نیرراز آب برره بیشررتر و بیشررتر و هسررتند رشد حال در پیوسته طور به شهری مراکز

. بررود خواهررد یبدیه رراهکا یک شهر به زیکشاور از آب جابجایی نتیجه در و کنندمی

 بیشررترین  کرره کنررد حرکررت سررمتی برره بایررد آب که است این  فرایند این  در اصلی منطق

 تررأمین  را هرراانسرران اولیه نیازهای البته و کند تولید مصرف حجم واحد ازای به را منفعت

 عمومرراً کرره اسررت مسرررف کننرردهمصرف یک عنوان به کشاورزی روایت، این  در. کند

 Savenije and van der Zaag, 2002; Molle) کندمی یدتول شیارزکم هایوجیرخ

and Berkoff, 2006 .)اقتصررادی ارزش بررا مصارف به آن جابجایی و آب بازتخصیص 

 (:Molle and Berkoff, 2009) گیردمی صورت فرض پیش  چهار با بیشتر،

 درصررد 07) دارد آب مصرررف در را اصررلی سررهم و  73شرریر سررهم کشرراورزی •

 (.توسعه حال در کشورهای مصارف درصد 95 تا 80 و انجه مصارف

 
 .دشکار دارن گوشت ازرا  یپس از شکار سهم اصل رهایش عت،یطبطور که در  همان. 73
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 ادعررا مناطق از بسیاری در و است باال بسیار کشاورزی مصارف در آب اتالف •

 برره و شررودتلررف می کشاورزی به شده داده تحویل آب از سوم دو که شودمی

 .است درصد 40 تا 30 آبیاری راندمان و رسدنمی گیاه مصرف

 .است کشاورزی از بیشتر خیلی اورزیغیرکش هایبخش  در آب شارز •

 صررورت برره توانرردمی مشررکل ایررن . هسررتند آب کمبررود دچررار مکرررراً شررهرها •

 خشکسررالی هررایدوره در یررا دائمرری صورت به آب فشار کاهش  یا بندیجیره

 شررهرها آبرری اتتأسیسرر  فقرردان یررا ضررعف همچون مشکالتی دلیل به یا و باشد

 .شود ایجاد

 آن از و شررودنمرری داده تخصرریص مناسرربی صورت به آب فرض چهار این  اساس بر

 :گرفت نتیجه دو توانمی

 را آب خررود، متمرکررز رویکرد با دولت شودمی فرض معمول طور به که آنجا از .1

 ایررن . اسررت دولت عهده بر تخصیص در شکست این  مسئولیت کند،می مدیریت

 برررای ار ازاربرر  هررایسرراز و کار و یگررذارقیمت هایطرح دولت، شکست فرض

 .دهدمی پیشنهاد دولتی مدیریت با جایگزینی

 نشرران مصررارف سررایر در آن از استفاده با کشاورزی در مصرفی آب سهم مقایسه .2

 برررای راحترری برره کشرراورزی آب مصررارف در کوچک جوییصرفه که دهدمی

 .کندمی کفایت شهری بخش  اضافی نیازهای

 بزرگی اقتصادی مزایای اگر. کندمی بیان را معما یک ضوعوم ،روایت شیوه این  اما

 ایجرراد آبیرراری کررارایی در جزئرری هایپیشرفت با کشاورزی از آب جابجایی جریان در

 هررا،دولررت چرررا است  سازمشکل بسیار آن اجرای و بازتخصیص عمل در چرا شود،می

 دارد، وجررود ریشرره آب تررأمین  برررای زیررادی سرروگیری کرره هرراییزمینرره در مخصوصاً

 و هررااسررتدالل تمررام لزومرراً کرره حررالی در کننررد  معرفی خوبی به را مزایا این  ندانستهنتوا
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 قرررار بیشررتر ترردقیق مررورد را آنهررا اعتبررار گیررریم،نمرری نادیررده را برراال شررده ذکر فروض

 :دهیممی

 بررین  ارتبرراطی کرره اسررت معنرری این  به کشاورزی مصرف برای شیر سهم اصطالح .1

. دارد وجررود مصررارف سررایر در آب کمبررود و کشرراورزی در بآ دزیررا مصرف

 اسررتفاده شررکارها بهترررین  از توانرردمی و اسررت جنگررل سلطان شیر که گونههمان

 ذاترراً که است بیوفیزیکی فرایندی آبی، کشاورزی که داشت توجه باید اما. بکند

 آبیرراری زنیررا البته و است باالتر مصارف سایر از نیازش و دارد آب به باالیی نیاز

 اسررت گرفته شکل آبیاری توسعه در هادولت عظیم هایگذاریایهسرم جهنتی  در

 در کشرراورزان. اسررت شررده فرامرروش هاگذاریسرررمایه ایررن  زمرران مرررور برره که

 کننرردمی اسررتفاده کیفیت کم هایآب یا سیل مانند آبی منابع از موارد از بسیاری

 تربیشرر  سررتا ممکررن  همچنررین . دارنررد را مصررارف سررایر در اسررتفاده قابلیررت کرره

 مصررارف سایر در آبی کمبود که باشد سال از زمانی در کشاورزی آب مصرف

 کننرردمی رقابررت آب سررر بررر کنندهمصرررف چندین  که مناطقی در. ندارد وجود

 کیفیررت بررا آب از کشاورزان و گذاشته تأثیر آب تعادل روی بر هاپساب معموالً

 ارتبرراط رزیکشرراو رد مصرررفی آب نیررز ردیمرروا در. کننرردمی اسررتفاده پررایین 

 یا و است ممکن  غیر یا آب جابجایی و ندارد شهری هایشبکه با هیدرولوژیکی

 نیازهررای کرره مررواردی در همچنررین . اسررت زیاد خیلی آب تجمیع و ذخیره هزینه

 معمرروالً اسررت، آب مصرررف برررای کشرراورزی بخررش  بررا رقابت در انسانی دیگر

 آب باقیمانررده نندهکفمصررر انکشاورز و کندمی یرتغی  مصارف میزان در تعادل

 دنیررای هایاسررتعاره از بخررواهیم اگررر. شررد خواهند هابخش  سایر مصرف از پس 

 را شرریر سررهم کشرراورزان بگوییم آنکه جای به است بهتر کنیم، استفاده حیوانات

 !دارند را کفتار سهم بگوییم دارند،

 در آب نشد تلف و آبیاری مانندرا به اشاره کشاورزی، در آب اتالف مورد در .2

 برره کرره آب از زیررادی بخررش  معمرروالً. اسررت نررادقیق توصیفی سنتی، هایآبیاری

 برره آب ایررن، بررر عالوه. گرددبرمی مصرف چرخه به است، نرسیده گیاه مصرف
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 بررسرری جررای برره اسررت بهتررر. دارد محیطیزیست کاربردهای شده، اتالف ظاهر

 شرررایط در. شررود بررسرری حوضرره در نرردمانار ،مزرعرره سطح در آبیاری راندمان

 وریبهررره بهترررین  تا کنندمی دنبال را هاییروش معموالً کشاورزان آب، کمبود

 .شود تلف آب دهندنمی اجازه و باشند داشته آب از را

 صررنعت برره نسرربت کشاورزی در آب اقتصادی وریبهره که شودمی گفته معموالً .3

 در کمتررری زودهفرر اارزش و اشررتغال آب، بمکعرر متر یررک ازای به و است پایین 

 داشررت توجرره بایررد کرره صورتی در. آیدمی دست به صنعت به نسبت کشاورزی

 لحرراظ نهرراده یررک به نسبت صرفاً را وریبهره نباید و نیست تولید نهاده تنها آب

 .است صنعتی تولیدات هایهزینه از کمی بخش  آب هزینه صنایع، اکثر در. کرد

 و شررهرها گسترش شدن محدود به منجر شهری، آب کمبود آیا که یدپرس باید حال

 شررهری شرررب آب کمبررود ماهیررت کرره دیررد بایررد همچنین  است  شده صنعتی توسعه یا

 کشرراورزی مصارف در که آبی با اقتصادی توسعه آیا که پرداخت نکته این  به و چیست

 خیر  یا است شده محدود شود،می مصرف ارزش کم

 خشکسررالی، از ناشرری درگیررری و بآ مبررودک شرررایط در کرره دوشرر می گفته معموالً

 اسرراس ایررن  بررر(. Molle and Berkoff, 2009) یابنرردمرری بررروز تخصرریص مشررکالت

 در و نیسررتند هرروایی و آب نرمررال دوره در مشررکل یررک معمرروالً تخصرریص تضررادهای

 تعررارض دارد، وجررود کننرردگانمصرررف برررای آب کمبررود که شدید جوی رویدادهای

 در کرره هسررتند آن از حرراکی کرره دارد وجررود زیررادی یارسب هاینشانه اما. ودشمی ایجاد

 آب انرردتوانسته و بوده اولویت در غیرکشاورزی هایاستفاده و شهرها آب، کمبود زمان

 آبرری، اراضرری صرراحبان کرره دارد وجررود محرردودی موارد. کنند تأمین  را خود نیاز مورد

 صررورت ربخش ثرر ا صررورت برره مقررررات مالعا و دارند آب از استفاده در برتری حقوق

 گذشررته میزان به هایشان،کشت تغییر بدون کشاورزان که مواردی از غیر به لذا. گیردمی

 در اصررلی سررهم دادن دسررت از حررال در وضرروح برره کشاورزی کنند،می استفاده آب از

 هم آن) گذاردمی تأثیر خانگی مصرف بر دوم درجه در آب کمبود. است آب مصرف
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 دارد قرررار آب کمبررود بررا مواجهرره آخر اولویت در والًمعم عتصن  و( خاص اردیوم رد

 و کنرردمی تررأمین  زیرزمینرری آب از را نیررازش صررنعت مرروارد از بسرریاری در حترری)

 از هررایینمونرره که دهدمی نشان شواهد(. دارد خشکسالی به نسبت کمتری پذیریآسیب

 هرروایی، و آب شرردید وقررایع از توفررامت  ترکیبرری دلیل به شهری آب مدتکوتاه کمبود

 بخررش  شرریر سررهم و دهرردمی رخ ناکررافی آمررادگی و سالیدرون ذخائر ضعیف مدیریت

 برره مربرروط گیرانهسررخت قرروانین  اینکه مگر) دارد کمبود این  بر کمتری تأثیر کشاورزی

 مررورد آب برره محرردود را آب کمبود مورد در بحث معموالً(. کند حکم این  از غیر آب

 موضرروع ایررن . شررودمرری صحبت صنعت آب کمبود مورد در کمتر و کنندمی شرب نیاز

 مطمررئن، آب برره نیاز معموالً صنایع اوالً. دارد سیاسی اقتصاد جنبه هم و فیزیکی جنبه هم

 از آب اسررتخرا  برره مایررل امکرران صررورت در جهررت همررین  برره. دارنررد کیفیت با و دائم

 بررا کرره اسررت یروتمنرردث و قدرتمنررد دراافرر  اختیررار در صررنایع ثانیاً. هستند عمیق هایچاه

 منابع به دسترسی جهت همین  به و هستند ارتباط در گیرتصمیم و سیاسی باالیی هایالیه

 .اندکرده پیدا پایدار آب

 محرردود را صررنعت و خرردمات بلندمدت گذاریسرمایه آب، محدودیت آیا که این 

 زیرررا اسررت، صررحیح ین عرر م سطح یک در موضوع این . است بحث محل خیر، یا کندمی

 نخواهنررد آبکررم منرراطق در فعالیررت برره تمایررل آلومینیرروم ماننررد پرمصرف بسیار صنایع

 و شررهرها رشد آب، محدودیت دلیل به که دارد وجود کمی شواهد حال، این  با. داشت

 مولررد کرره صررنایعی برررای آب از شرردن محررروم کلی، طور به. باشند شده محدود صنایع

 صررنایع ایررن  همچنین . است بعید هند،دمی ایش افز را دولت یاتلی ام درآمد و هستند شغل

 برداشررت پایررداری، رعایررت برره توجرره برردون را زیرزمینرری هررایآب پیوسررته، صورت به

 آب سیسررتم وضررعیت آب، تأمین  هایپروژه هایهزینه به توجه با کلی، طور به. کنندمی

 هررایخررش ب بررا رقابت به ات ددار بستگی کشور مالی و سیاسی شرایط به بیشتر فاضالب و

 برررای دسررترس در منررابع فقرردان نیررز مررواردی در البته. آب منابع بازتخصیص برای دیگر

 آب تررأمین  هررایحلراه اسررت ممکررن  برراال جمعیررت رشررد با و است محتمل شهرهاکالن

 .شوند ترگران یا و شوند یافت ترسخت
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 بازتخصیص موانع  -3-9-2

 آمیررزموفقیررت هررایمثال ،تخصیصباز موضوع رامونی پ دمتعد نسبتاً مطالعات وجود با

 نهررادی، اجتمرراعی، دالیررل برره آن اجرای حقیقت در. هستند کمیاب نسبتاً بازتخصیص از

 بازتخصرریص که عواملی مهمترین . است دشوار بسیار فیزیکی و محیطیزیست اقتصادی،

 .است زیر موارد شامل کندمی مواجه مشکل با عمل در را آب

 

 آب حقوق فضعی تعریف ❖

 آب حقرروق نبررود دلیررل به گاهی آب، بازار در خصوصاً آب، لبانهوطدا یصبازتخص

 آنهررا تکلیررف تعیین  و حقوق تعریف البته،. شودمی روبرو چالش  با اجرا قابل و مشخص

 اداره آب، بررازار تسررهیل برررای اقرردامی در مثررال، برای. است پرهزینه و برزمان امری نیز

 Middle Rio در آب حقرروق ریررفعت کرره نمررود برررآورد یکرروزکومنی  ایررالتی مهندسین 

Grande خواهررد نیرراز سررال 50 حرردود زمررانی و دالر میلیررون 300 برره نزدیررک ایهزینه 

 خرروبی برره کرره بررود خواهررد مناسررب مبادله برای زمانی نیز آب خصوصی حقوق. داشت

 برررای جدی ینعما به تواندمی آب حقوق تعریف هزینه بنابراین . شود اجرا و شده پایش 

 از مبررادالت انجررام برررای بایررد آب حقرروق همینطررور. شررود تبدیل لبانهوطدا یصبازتخص

 و درک بایررد نیررز جامعرره سطح در خود قانونی ابعاد بر عالوهمسئله  این . باشد جدا زمین 

 تبررادل برابر در بزرگ مانعی قطعاً باشند مخالف امر این  با افراد اگر و باشد شده پذیرفته

 زیاد بردارانبهره تعداد که زمانی برای فرادینا قوقح تعریف. گرفت هدخوا شکل آب

 سرراختاری هررایضررعف بررا کرره کشررورهایی در هم آن باشند، گسسته یکدیگر از و باشد

 صررورت به نه را حقوق توانمی مواردی چنین  در. بود خواهد دشوار بسیار هستند مواجه

 .کرد تعریف محلی و گروهی صورت به بلکه انفرادی

 بررر کرره دارد قرررار سودبخش  استفاده اصل پایه بر معمول روط به آب حقوق دکترین 

 این  غیر در و کنند استفاده خوبی به خود حقوق از تا خواهدمی بردارانبهره از آن مبنای
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 اسررتفاده برای تشویق راستای در قاعده این  اگرچه. 74داد خواهند دست از را آن صورت

 انجررام برررای ایکننرردهتضررعیف عامررل برره نرردتوامی اما است هشد تعریف منابع از کاراتر

 را ترررس ایررن  کرره صورت این  به کند عمل آب وریبهره ارتقای به کمک و آب مبادله

 را آن حقرروق اسررت ممکررن  دهند، انتقال را آب حقوق موقت طور به اگر که کند ایجاد

 تررا شررده سررعی یکرراامر غربرری ایرراالت از بسرریاری در همررین  برای. بدهند دست از کل به

 هنرروز وجود این  با اما. شود اندیشیده دارانحقابه به بخشیدن اطمینان جهت در تیمهیدات

 طررور برره مقننرره قرروه اسررت ممکررن  کرره دارنررد دلهرررهمسئله  این  از بردارانبهره از بسیاری

 .کند سلب آنها از را شاناضافی آب حق ناگهانی

 در ار خررود ضررعف ایررن . اسررت شرریدان هررایضعف حقوقی، هایجنبه از دیگر یکی

 برررای موردنیرراز علررم مثررال، برررای. دهدمی نمایش  خوبی به زیستمحیط به بازتخصیص

 اخیررر دهرره دو در ایرودخانرره اکوسیسررتم یررک احیررای برررای موردنیرراز آب میزان تعیین 

: اینکرره از عبارتنررد داد پاسررخ رابطرره این  در باید که یهاپرسش . است شده متحول کاماًل

 میررزان کرره اسررت قرررار وقتی است  شده برداشت تمسیساکو تظرفی  بر مازاد آب درچق 

 خرردمات نیازهررای بین  موجود تقابالت شود، بازتخصیص اکوسیستم به آب از محدودی

 شرروند مرری لحرراظ چگونرره هسررتند یکرردیگر بررا متضرراد هم گاهی که اکوسیستم مختلف

 و نجریررا چرره اسررت  شرایطی هچ دقیقاً گذاشت آن بر را « طبیعی» نام بتوان که شرایطی

 برره بازتخصرریص چگونرره کنررد  احیررا را اکوسیستم بتواند تا است الزم آب از کیفیتی چه

 قرررار خررود تأثیر تحت را اکوسیستم محیط و زیستمحیط تواندمی انسانی مصارف سایر

 چرره اکوسیسررتم و انسانی هایسیستم  (آبیاری تحت هایمحدوده اکوسیستم مانند) دهد

 آب بازتخصرریص برررای تحوالت این  هایداللت و داشت اهندخو آینده در را یالتتحو

 مختلررف علمرری هررایرشررته از ترکیبرری نیازمنررد که دیگر هایپرسش  بسیاری و چیست 

 .هستند پاسخگویی برای
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 جانبی اثرا  ❖

 طررور برره کرره شررد خواهررد آنهررایی گریبررانگیر که دارد اشاره اثراتی به جانبی، اثرات

 در جرردی بسرریار نقررش  اثرررات ایررن . انررداشررتهدن ورحضرر  آب تبررادل اینرردرف رد مسررتقیم

 مفیررد اثرات است ممکن  و کندمی ایفا را بازتخصیص هایفعالیت برای زاییمحدودیت

 یا ایمنطقه سطح در توجهی قابل اجتماعی منافع توانندمی که را بازتخصیصی هایطرح

 شررده تأکید تهکن ین ا به بازتخصیص هایستسیا اکثر در. کنند وارونه باشند، داشته ملی

 بسرریار کررار آن سررازیکمرری امررا شررود وارد بررردارانبهره سایر بر خسارتی نباید که است

 ایررن  و کرد شناسایی سرعت به تواننمی را بازتخصیص اثرات از بسیاری. است دشواری

 قرررار ثیرأترر  تتح جبرانی اقدامات ابعاد تعیین  و اثرات سازیکمی تا شودمی باعثمسئله 

 و ارزش تخریررب همچررون جررانبی منفرری اثرات موجب تواندمی آب صیصازتخب. گیرد

 خشررک باعررث بگررذارد، تأثیر اراضی ارزش بر شود، آب یدهنده یجامعه هایفرهنگ

 مالیرراتی پایرره در کرراهش  موجررب شررود،خشررک شررده  مزارع از گردوغبار تولید و شدن

 از آب کرره ایمنطقرره در اگررر قطعرراً. کند ردوا لطمه وکارهاکسب برخی به و شود منطقه

 و اقتصررادی-اجتمرراعی افررول با نشود، اتخاذ مناسبی هایسیاست شده داده تخصیص آن

 بازتخصرریص در جررانبی اثرررات برانگیزترررین چررالش  از یکرری. شد خواهد مواجه جمعیتی

 هرراآن پایرره بررر هافعالیت برخی که است گذشته مصارف از بازگشتی آب شدن قطع آب،

 اسررت جرردی علمی چالش  یک مصارف بازگشتی آب میزان ین تعی  .است شدهمی انجام

 .به کندی در حال بهبود است که

 دو آب، بازتخصیص ینتیجه در کشاورزان بر منفی اتتأثیر رساندن حداقل به برای

 (:Levine et al., 2007) است شده پیشنهاد راهکار

( کرریفیزی و نهررادی) زیرسرراخت یتمرردیر بهبررود بررا اسررت، ممکررن  که جایی در •

 آب بتواننررد کشرراورزان تررا یابررد کرراهش  مصرررف و توزیع انتقال، در آب اتالف

 را خسررارت جبررران هزینه توانمی کار این  برای. کنند دریافت را خود نیاز مورد
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 سررر بررر آب مرردیریت بهبررود برررای تررا داد قرررار کشاورزان هایانجمن  اختیار در

 .کنند هزینه مزرعه

 برره خسررارت پرداخررت کنررد،نمی را آب نیرراز یتکفا زیرساخت بهبود که یانزم •

 معیشررت حفررظ برررای اضافه هایگذاریسرمایه یا و ضرر جبران برای کشاورزان

 است، اولویت در کشاورزان به خسارت پرداخت کار این  برای. شودمی پیشنهاد

 تخارسرر زی بهبررود برررای کشرراورزی هررایانجمن  برره را آن ترروانمرری گرراهی امررا

 .کرد پرداخت

 نشرران آب جابجررایی اثرررات پیرامررون متحررده ایرراالت در شررده انجررام مطالعات ای نت 

 ارزش لحرراظ از چرره آب دهنررده گیرنررده، سوی از پرداخت وجود با معموالً که دهدمی

 منتفررع هرراجابجررایی ایررن  از آب گیرنررده و است شده متضرر اشتغال لحاظ از چه و تولید

 ضررریب کرره اسررت حررالی در ایررن  (.Meinzen-Dick and Ringler., 2008) انرردشررده

(. Howitt, 1998) اسررت صنعتی مصرف از ترپایین  بسیار شهری مصرف در آب اشتغال

 اسررت، متفرراوت آب واردکنندگان و صادرکنندگان بین  در تنها نه ضررها و منافع توزیع

 در مطالعرره یررک. دگیرررمی صورت نامتوازن توزیع این  نیز صادرکنندگان خود بین  بلکه

 وجود با شهر، به کشاورزی آب جابجایی نتیجه در که داد نشان  کالیفرنیا از یادهمحدو

 درصررد 70 کوچررک مررزارع صررادرکننده، محدوده در مزارع تعداد درصدی 26 کاهش 

 شرررکت هفت هر از و یافت کاهش  باالتری بسیار رشد با کارگر تقاضای یافتند، کاهش 

(. Villarejo, 1997) شرردند خررار  کار و کسب فرایند از کترش سه عمده تولیدکننده

 معمرروالً شررود،نمرری اسررتفاده کررارا صررورت برره آب کرره ایصررادرکننده منرراطق در البترره

 آمررده گزارشی در مثاًل شود،نمی اشتغال یا کشاورزی درآمد افت موجب آب جابجایی

 تحررت یاضرر ار سررطح کرراهش  و آب خرررو  وجررود با پکن، از ایمحدوده در که است

 گذشررته برره نسرربت نهررایی درآمررد کشررت، تنرروع و آبیرراری لرروژینوتک هواسط به کشت،

 اثرررات کرره اسررت شررده گررزارش کلرررادو مورد در اما(. Nickum, 1997) یافت افزایش 

 جابجررایی بررا حقیقررت در(. Howe, 1998) است داده رخ آب جابجایی نتیجه در کالنی

 امررالک شارز افررت موجرربمسررئله  ن یرر ا هبلک داشته افت کشاورزی خدمات تنها نه آب
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 نتیجرره در و گیرررد قرررار تررأثیر تحت مالیاتی پایه تا شودمی باعث موضوع این . است شده

 و تفریحرری مصررارف افررت حتی. شوند واقع الشعاع تحت مدارس شامل عمومی خدمات

 ارزش اشررتغال، بررر جرردی اثرگذاری موجب تواندمی توریستی مناطق در شناختیزیبایی

 منتقررل دائررم طررور برره آب حقرروق که مواردی در اثرات ن یا. دشو مالیاتی درآمد و ن زمی 

 و اشررتغال افت درآمد، کاهش  زمین، ارزش افت اگرچه. بود خواهد بیشتر قطعاً شوندمی

 از و کرررد تبرردیل پررولی ابعاد به و کرد سازیکمی توانمی را مالیاتی درآمدهای کاهش 

 و اجتمرراعی هایارزش جنس  از هاهزینه این  دیارمو در اما نمود، جبران پرداخت طریق

 .نیستند جبران قابل پول با که است فرهنگی

 صررنعتی، بخررش  در آب مصرررف افررزایش  بررا هنررد برراوانی و اندونزی غربی یافای در

 افررراد بررا عمومرراً صنایع در شده ایجاد اشتغال و شد ظاهر کشاورزی آب در منفی اثرات

 در موجررود مرروارد خالفرب(. Meinzen-Dick and Ringler, 2008) شد پر غیرمحلی

 شررکل منرراطق همان در صنایع اینکه دلیل به زمین  ارزش مورد دو این  در متحده، ایاالت

 محلی صورت به شده ایجاد درآمدهای هم و مشاغل هم لذا. یافت افزایش  بودند گرفته

 آب مصرررف یررهعل بررر زیسررتمحیط فعرراالن و کشرراورزان برراوانی، مورد در. ماندند باقی

 یافررای در امررا. کنند تعطیل را کارخانه تا شدند موفق نهایت در و کردند اضاعتر صنعتی

 در. بررود کارخانرره سیاسرری قرردرت برررای اصررلی عامل شده ایجاد درآمد و اشتغال غربی،

 و کشرراورزان نیازهررای بررین  تررا کننرردمرری تررالش دولترری هایسازمان اندونزی در حقیقت

 سیاسرری قرردرت از دو هررر چراکرره کننررد اربرقررر تعررادل دارانهخانکار هایالبی همینطور

 در. اسررت ایکنندهتعیین  عامل آن اثرات در نیز جابجایی مدت. هستند برخوردار باالیی

 نظر به شود،می پرداخت کشاورزان به مبلغی سال هر و شده داده اجاره آب که مواردی

 کرره دیارمو رد که حالی در. است هدش وارد کشاورزان بر کمتری منفی اثرات رسدمی

 منفرری اثرررات شررده، پرداخررت مبلررغ تمررام یکبرراره برره چررون شده، انجام کامل خریداری

 .است شده وارد کشاورزان بر بیشتری

 آب صررادرکننده محدوده بر اقتصادی مخرب اثرات آب، جابجایی شواهد اساس بر

 آیررا اینکرره( 1: )(Rosegrant and Ringler, 1998) دارد بسررتگی متعررددی عوامررل برره
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 نرره؛ یا دارد قرار کننده صادر منطقه اقتصادی محدوده همان در آب کنندهدریافت همنطق 

( 3) نرره؛ یررا شررد خواهررد گذاریسرمایه منطقه همان در جابجایی از حاصل منافع آیا( 2)

 کشاورزی بخش  مختلف ارتباطات میزان( 4) است؛ میزان چه به منطقه اقتصادی اهمیت

. اسررت چگونرره محصرروالت فررراوری و تولیررد هرراینهرراده ندهکن تأمین  هایرهجی زن با آبی

 ایررن  برره حرردی تا محدوده یک ساکنین  توسط آب جابجایی یک پنداشتن  مشروع میزان

 منررافع اگررر. هسررتند سررهیم جدیررد مصارف از ناشی منافع در آنها چقدر که دارد بستگی

 اگررر یررا و شررودمرری تلقرری هفانمنصرر  جابجررایی شررود، ایجرراد توجهی قابل اشتغال و محلی

. گرفررت نخواهررد شررکل جدی اعتراض نپذیرد، اتفاق این  از چندانی منفی اثر کشاورزی

 احتمرراالً آنگرراه شوند، جدی هایآلودگی ایجاد باعث صنعتی و شهری مصارف اگر اما

 .کرد خواهند اعتراض آن علیه روستایی ساکنین  و کشاورزان
 

 ذینفعان ودمحد مشارکت و اطیعا  کمبود ❖

 محرردودیت دلیررل برره معموالً آیندمی بدست داوطلبانه هایبازتخصیص از که منافعی

 آب بازارهررای از بسرریاری در آب تبررادل. دارنررد فاحشرری تفرراوت انتظررارات با مشارکت

 هررایارزش و ادراک از ناشرریمسئله  این . است موجود تقاضای از درصد 5 الی 2 حدود

 در را آب عمررده بخررش  کرره رزانکشرراو خصوصرراً ن،ارابررردبهررره از بسیاری. است افراد

 ترررجیح و هستند گریزان بازار قالب در آب کردن تجاری از معمول طور به دارند اختیار

 عرردم. باشد داشته قرار نیز عمومی بدنه یک کنترل تحت عمومی کاالی این  که دهندمی

 اراقشرر  حقوق با تضاد در ار ربازا که گیردمی نشأت باورهایی از آب بازارهای در اعتماد

 را آب نبایررد معتقدنررد و دانندنمی جداپذیر اراضی از را آب حقوق دانند،می درآمدکم

 مختلررف تحقیقات اساس بر باورها این  البته. گرفت نظر در تجاری کاالی یک عنوان به

 ش افزای. شوندمی تعدیل و گرفته قرار تأثیر تحت خشکسالی همچون فشارهای نتیجه در

 زمرران، پیرامون اطالعات به دسترسی افزایش  و آب خصیصزتبا یهاتصمیم در افیتف ش

 افررزایش  و بررازار عملکرررد بهبررود برررای آب جابجررایی از هرردف و قیمررت حجررم، مکان،

 برررای گسررترده آموزش از توانندمی هادولت. دارند اهمیت بسیار جامعه در بازار پذیرش



 های ناشی از آنتخصیص آب کشاورزی و تعارض 103

 دولررت،. کننررد ادهتف اسرر  بآ بررازار برره ندگانن کتشرک اعتماد بردن باال و درک افزایش 

 داده تبررادل تسهیل همینطور و آب تأمین  با رابطه در داده آوریجمع برای گزینه بهترین 

 کررل در. کننررد تعیررین  را خررود تقاضررای تواننرردمرری بهتررر بردارانبهره که حالی در. است

 از حمایررت ایبررر الوصررولسررهل و موقررع برره دقیررق، جامع، اطالعات ارائه گفت توانمی

 .است الزم کاماًل مرتبط هایپژوهش  تقویت و آب صیصبازتخ

 

 مبادالتی هزینه ❖

 هایفرصت شناسایی اطالعات، آوریجمع با مرتبط هایهزینه شامل مبادالتی هزینه

 در اداری گیررریتصررمیم یررا مررذاکره ها،سیاست و قوانین  اصالح جابجایی، برای مناسب

 ،(زیرسرراختی هررایهزینرره و آب تدررفه شامل) آب بجاییاج و انتقال جزئیات با رابطه

 بازتخصرریص ادبیررات در اگرچرره. اسررت هاجابجایی اعمال و پایش  جانبی، اثرات تسکین 

 هرراهزینرره ایررن  امررا است شده مطرح آب بازار موضوع در بیشتر مبادالتی هایهزینه آب،

 بیشررتر آنهررا نقررش  رگرر ا و هسررتند کننرردهتعیررین  بسرریار نیز بازتخصیص دیگر هایشیوه در

 هررایجابجایی در مبادالتی هایهزینه در که کلیدی تفاوت یک. نیست هم کمتر شد،نبا

 دوم، یشرریوه در کرره اسررت ایررن  دارد وجررود اداری هررایجابجررایی مقابررل در داوطلبانرره

 در که صورتی در شود،می متقبل را مبادالتی هایهزینه اصلی بخش  آب متولی دستگاه

 در و شرروند متقبررل را مبررادالتی هایهزینه از بخشی ایدب افراد تکتک انهطلب داو یشیوه

 یررا دولترری دسررتگاه سررهم از بیشررتر مبررادالتی هررایهزینرره پرداخررت در آنها سهم مجموع

 .است آب متولی عمومی

 مبررادالتی هایهزینه افزایش  در تواندمی که اندشده شناسایی متعددی عوامل تاکنون

 اولررین . بگذارد تأثیر بازتخصیص انجام برای دافرا کردن میلبی در ای و باشد داشته نقش 

 آن در ذینفعرران گسررتردگی و جغرافیررایی محرردوده شرردن تربزرگ با که است این  عامل

 هررایهزینرره کرره اسررت ایررن  مررورد دومررین . یابدمی افزایش  مبادالتی هایهزینه محدوده،

 هررایجابجررایی بیتجررذا تواندمی( یانزم لحاظ از چه و پولی لحاظ از چه) باال مبادالتی

 از فراتررر اسررت ممکررن  آن پررولی هررایهزینرره زیرررا ببرررد بین  از را مدتکوتاه و کوچک
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 و مجرروز کسررب الزم، اطالعات آوریجمع برای الزم زمان همینطور و شود آب ارزش

 در قطعیررت عرردم اینکرره، سرروم. شررود آب آوردن بدست برای موردنیاز زمان از فراتر... 

 را بیشتری هایهزینه است ممکن  زیست،محیط به خصیصزتبا یبرا موردنیاز آب ن یی عت

 . کند ایجاد دیگر انسانی مصارف به بازتخصیص به نسبت

 بررالقوه هررایجابجررایی شرردن عملیرراتی از تواننرردمرری نیررز نامناسررب هررایزیرسرراخت

 انجام را آب یجایجاب و ایذخیره نیازهای بتوانند باید هازیرساخت این . کنند جلوگیری

 اقتصررادی لحرراظ از را هرراجابجررایی از بسرریاری هررا،زیرسرراخت نامناسررب ایطرشرر . ددهنرر 

 هرردف بررا موجررود هررایزیرسرراخت از اسررتفاده میررانبر راه یک البته. کندمی ناپذیرتوجیه

 امررا. انرردنشررده احررداث آب جابجررایی برررای اساسرراً کرره هاییزیرساخت است، جابجایی

 امکرران صررورت در و روبروسررت اوانرریرف ایهمحدودیت با هاتساخزیر این  از استفاده

 بایررد لررذا و شررود وارد ایلطمه نیز آنها اولیه منظور به نباید زیرا بود، خواهد دشوار بسیار

 .گیرد صورت هازیرساخت روی بر جدی بسیار مدیریت

 هزینرره افررزایش  موجررب دسررترس در آب میررزان از اطالعررات نبررود و قطعیررت عرردم

 ایاولیرره هررایسوال هنوز که زمانی در آب بازتخصیص لانسی پت  تعیین . شودمی تیمبادال

 دسررترس در مکررانی چرره در و زمررانی چرره در کیفیترری، چرره بررا آب، چقرردر" اینکرره مانند

 .بود خواهد دشوار بسیار باشند، نشده داده پاسخ "است 

 

 نامناسو برداریبهره و نهادی ساختار ❖

 شررامل آب، حکمرانرری هرراینهاد برره زیررادی ریابس حد تا آب بازتخصیص کارآمدی

 قرروانین . اسررت وابسررته حکمرانرری، سیسررتم اجررزای بررین  همکرراری و هماهنگی چگونگی

 توانرردمرری کننررد،مرری محرردود را آب جابجایی که ایگیرانهسخت قواعد و پیچیدهدرهم

 بخررش  در را آب و کنررد تضررعیف را آب بازتخصرریص برررای گرفترره صورت هایتالش

 موادغررذایی تولیررد در خودکفررایی هررایسیاسررت الثرر م ایبر. دارد نگاه سبومح غیرکارا

 در. شرروند دیگررر هررایبخررش  برره کشرراورزی بخررش  از بازتخصرریص راه سررد تواننرردمی
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 بررود خواهررد تعارضات بروز برای عاملی خود قوانین  تعدد که است شده اشاره تحقیقات

(Komakech et al., 2012.) 

 در مثررال، برای. شود خصیصبازت مانع تواندمی زی ن ش بخ یک داخل عوامل از برخی

 افررراد برره نسرربت دارنررد حقابرره که آبیاری هایسازمان که است شده داده نشان تحقیقات

 رفتررار ایررن  برررای کرره دالیلرری. دارنررد بازتخصرریص برررای کمتررری تمایررل حقابرره، دارای

 آب قیمررت سررر بررر جمعی گیریتصمیم در دشواری( 1: )از عبارتند است شده شناسایی

 اجرای در دشواری( 3) آبیاری؛ سازمان اعضای بین  منافع توزیع نحوه تعیین ( 2) انتقالی؛

 جابجررایی ایمنطقرره اثررر سازیکمی در دشواری( 4) عادالنه؛ صورت به خسارت جبران

 .بازگشت جریان و آبخوان تغذیه نرخ در تغییر نتیجه در آب

 مطرررح یصتخصرر باز برابررر در مرروانعی زنیرر  مخررازن از برداریبهره بحث در عالوه، به

 اول روز در کرره گیرنرردمرری قرررار برررداریبهررره مررورد الگویی با مخازن از بسیاری. است

 در همینطررور و یافترره تغییر طبیعی و انسانی عوامل از بسیاری که حالی در شدند، طراحی

 سرردها مخررازن اریبردبهره الگوی تغییر از تاکنون اینکه، دیگر ینکته. هستند تغییر حال

 تغییررر که حالی در است، شده زیادی هایصحبت دستپایین  زیستمحیط تتقوی برای

. شرردند تعریررف سررد احررداث برررای که است اهدافی با تضاد در برداریبهره الگوی این 

 راهکرراری توانرردمرری رودخانرره یک مسیر در واقع سدهای مخازن از ترکیبی برداریبهره

 .باشد افاهد در تعارض این  حل برای

 در مختلررف علمرری هررایرشررته ترکیررب از بایررد بازتخصرریص تسررهیل برررای همینطور

 ایررن  نیازمنررد تغییررر ایررن . گرفررت بهررره اجتماعی علوم و مهندسی طبیعی، علوم هایزمینه

 برره آب تررأمین  بررر متمرکررز سررنتی دیرردگاه از طبیعرری علوم و مهندسی مطالعات که است

 خالقانرره هررایبرررداریبهررره و اطالعررات هررا،تخارسزی ارائه طریق از بازتخصیص سمت

 .کنند حرکت



 

 بازتخصیص موانع با برخورد در ایرشته بین رویکرد کارگیری  به: 6 جدول

  (Marston and Cai, 2016 ) 
 

مااانع ایاالی در 

 برابر بازتخصیص

 خروجی مورد انتظار رویکرد جامع تمرکز علوم طبیعی و مهندسی تمرکز علوم اجتماعی

ب برررره ق آحقررررو

شررررکل ضررررعیف 

 دهیف شتعر

تعریرررف حقررروق آب و بهبرررود 

ها بررای تسرهیل صرحیح سیاست

 بازتخصیص

های ذینفعان ارتباط داده شود و محیطی با خواسته نیازهای جریان زیست محیطیسازی نیازهای جریان زیستکمی

بررای ارزیرابی تقابرل برین مصرارف آب انسرانی و از رویکرد سیسرتمی 

 دد.گر ادهمحیطی استفزیست

 ب بررره زن آتخصررریص متررروا

 طبیعت-نیازهای انسان

اثرات اقتصرادی و غیراقتصرادی  اثرات جانبی

هرای ثالرث، و همینطرور بر گروه

هرررای جبرررران خسرررارت روش

 ارزیابی شوند.

های بازگشتی با دقت بیشتری محاسربه شروند و های مصرفی آب و جریاناستفاده

ماعی برر اجت وی تغییرات اقلیم راتاث های پایش اثربخش توسعه داده شوند.روش

 آب ارزیابی شود.

سررازی هررم زمرران منررافع آبرری بررر اسرراس ارتباطررات فیزیکرری و بهینرره 

 هااقتصادی موجود در سیستماجتماعی

کراهش/بهبود اثررات جرانبی 

منفی/مثبررررررت ناشرررررری از 

 بازتخصیص

کمبود اطالعرات و 

مشررارکت ضررعیف 

 ذینفعان

هرا افزایش شفافیت در جابجرایی

ا و هررر شرررکار سررراختن ارزشو آ

 های ذینفعانباور

های مصرف، بهبود دسترسی بره پذیری در دسترسی به آب و دادهافزایش اطمینان

-های درست به سیستم انسانمحیطی. ایجاد نگرشاطالعات، پایش اثرات زیست

 big dataآب از طریق فناوری اطالعات پیشرفته، خصوصا ابزارهای 

هرای هرا و ارزشلعمرلادرولوژیکی و عگرسهیر  هرایبه کارگیری داده

 آب-انسانی در یک چارچوب انسان

کرررراهش عرررردم قطعیررررت، 

های مبرادالتی کمترر و هزینه 

 حمایت بیشتر ذینفعان

شناسایی و بهبرود جرامع عوامرل  هزینه مبادالتی

اجتماعی و اقتصادی که موجرب 

هرررای بررراالی مبرررادالتی هزینررره 

 شوند.می

بینری برداری، پریشهرهین بی نولگوهاسایبری، او  یکیهای پیشرفته فیززیرساخت

 های کارامد برای برخورد با موضوع عدم قطعیتمطمئن و روش

هرای سرازی پیشررفتهرای مبرادالتی از طریرق یکپارچره مدیریت هزینره 

 و فناورانه  نهادی، سیاستی، علمی

کرراهش هزینرره مبررادالتی و 

 گیری برپایه اطالعاتتصمیم

 سررراختار نهرررادی و

برررررررداری رهبهرررررر 

 نامناسب

ی سرراختارهای نهررادی و سررایشنا

هرررایی کررره موجرررب سیاسرررت

 شوند.بازتخصیص مناسب می

اطالعرات هیردرولوژیکی مطمرئن و  ترأمینبرداری، های بهرهبهبود الگوی سیستم

 های نوینتسهیل ارتباطات بین ذینفعان از طریق فناوری

ندسرری و مه  و پررذیر بررر اسرراس اطالعررات علمرریایجراد نهادهررای انطبرراق

 انیسازمهای همکاری

هرای نهرادی و بهبود حمایت

 کاهش موانع نهادی
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  آب حقوق ضعف شرایط در بازتخصیص برای ترعملیاتی الگوی -3-9-3

 داده وعررده تحققررش  انتظررار کرره اقتصررادی منررافع و شودمی انجام آب هایجابجایی

 چرره اگررر دیگررر بیرران برره (.Molle and Berkoff, 2009) اسررت برراال بسیار معموالً شده،

 و اسررت کوچررک بسرریار اغلب اما است، مثبت حاشیه در کشاورزی بآ 75فرصت هزینه

 در هررم. شرروندمرری متضرررر کشرراورزان و رسرردمرری شهرنشررینان برره عموماً شده ایجاد نفع

 هررم و دهرردمرری رخ خشکسررالی از ناشی بحرانی شرایط در که مدتکوتاه آب جابجایی

 دهررد،می رخ صنعتی و شهری ازهایی ن شدر با و زمان گذر رد هک بلندمدت جابجایی در

 را بهتررری موقعیررت شهری جامعه و( Winpenny, 1994) کرد خواهند ضرر کشاورزان

 کشرراورزان از آب برداشت به شهرها شک بدون و( Lundqvist,1993) کنندمی کسب

 (.Postel, 1999) داد خواهند ادامه

 احتمالی طور به را ادبیات در بازتخصیص به زیاد جهوت دلیل انتقادی نگاهی با برخی

 کشررورهایی شرررایط برره آمریکررا غرررب در آب بازتخصرریص زدهشررتاب تعمرریم از ناشرری

 Molle and) دارد بخشیبین  بازتخصیص به تمایل متمرکز،  مدیریت آن در که دانندمی

Berkoff, 2009 .) برره بررازار ناراطرفد ایدئولوژیک تمایل از ناشی تواندمی موضوع این 

 بازتخصرریص، موفق تجارب به نگاهی با(. Bauer, 2010) باشد تخصیص یزممکان عنوان

 دسترسرری به موفق کامل طور به معموالً شهرها اگرچه که توان این طور نتیجه گرفتمی

 یررا و اجتمرراعی اقتصادی، شرایط در اغلب اتفاق این  اما شوند،می خود نیاز مورد منابع به

 هررایآب از برداشررتاضافه معمرروالً کرره لیکشرر  برره گیرررد،مرری انجررام یلوبنررامط محیطی

 و گیررردمرری قرار تجاوز مورد کشاورزی یا هااکوسیستم سهم یا افتد،می اتفاق زیرزمینی

 ,Molle and Berkoff) شررودمی منتقررل دوردسررت منرراطق از زیرراد هایهزینرره با آب یا

 ثیرأترر  حررتت گیررریتصررمیم ایهوهی شرر  در اقتصررادی عقالنیررت مرروارد اغلررب در(. 2009

 برررای شررهرها. اسررت شررده گرفترره نادیررده ایگسررترده سیاسرری و اجتمرراعی مالحظررات

 کننرردمرری استفاده مقاومت کمترین  با همراه هایروش از خود سوی به آب بازتخصیص

 
 .است هنظر شد رفکه از آن صنده ماهای باقیمرتبط با بهترین انتخاب ممکن از بین سایر انتخاب ینه. هز 75

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87
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 دموکراتیررک دنبررال برره بایررد هرراسیاسررت سایر همچون بازتخصیص سیاست که حالی در

 .باشد جامعه در العاتطا ارانتش برای تالش و یریگتصمیم روند کردن

 و طراحرری بر حقوق، دائمی جابجایی جای به بازتخصیص انجام در اصلی تأکید باید

 گیرررد قرررار آب کمبررود زمرران در کشرراورزان خسارت جبران برای هاییساز و کار ارائه

(Molle and Berkoff, 2009 .)هرراییثبحرر  در شرکت به تمایلی محورفن  هایسازمان 

 مشررروعیت و نیسررت اطمینرران قابررل کامررل طررور برره شررهری آب تررأمین  دهدمی نشان که

 ریزیبرنامرره برررای کمرری انگیزه جهت همین  به. ندارند کند،می تضعیف را آنها ایحرفه

 خوبی به هااولویت اگر لذا. آیدمی وجود به خشک هایسال با مواجهه جهت بلندمدت

 قالررب در ترروانمرری را الزم اقرردامات ود،ش ارائه شفاف و ادتمعا قابل اطالعات و تعریف

 رخ آب شرردید کمبررود هنگررام اغلررب که سیاسی هایبحران از و کرد تعریف مذاکرات

 خرراص هررایموقعیت در بازار بر مبتنی هایگزینه اینکه دلیل به. نمود جلوگیری دهد،می

 ترریدول نهادهررای گریانجیی م اب که مذاکره فرایندهای رسدمی نظر به است، پذیرامکان

 نرروع و آب حقرروق شرررایط از نظرصرف تواندمی شود،می انجام خسارت پرداخت برای

 . گیرد انجام دولت،
 

 آب جابجایی اثرا  کاهش برای ابزاری -3-9-4

 خواهررد ایررن  اصررلی پرسش  داد، جابجایی کشاورزی بخش  از را آب است قرار اگر

 انجررام درسررتی به و مختلف لمسائ از کامل آگاهی با را کار این  توانمی چگونه که بود

 از آب جابجایی از ناشی اثرات و مسائل بررسی برایی را چارچوب Smith (2007) داد 

 ،مسررئله: باشدمی کلیدی مؤلفه سه شاملمعرفی نموده است که  شهر به کشاورزی بخش 

 لحرر  کامل طور به را لائمس نیست قرار ابزار این  این محقق، یگفته به. راهکار و پرسش 

 یررک را خررود کرره او. اسررت مسررائل تنوع با شدن مواجه برای جلو به رو قدمی بلکه دکن 

آرکررانزاس )برررای  آب میزگرد جلسات در که کندمی بیان است، کرده معرفی تسهیلگر

 کرره اسررت شررده پرداخترره هرراییچالش  برره بحررث پیرامررون جابجررایی آب در آینررده(

 کنرردمی اشاره همچنین  و دارندترک مش دغدغه یکدیگر اب نآ روی بر کنندگانشرکت
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. دارنررد وجررود متفرراوتی بنیادی هایدیدگاه و است ضعیف افراد بین  اعتماد وضعیت که

 پیدا گسترش باید شهرها چرا که است مطرح کشاورزان سوی از پرسش  این  مثال، برای

 ابعررادی از یکرری 7 لکشرر  در. بدهررد را شهرها گسترش تاوان باید کشاورزی چرا و کنند

 قرررار بحررث مررورد( جابجررایی اجرررای زمررانی بررازه) اسررت مطرررح چررارچوب این  در هک

 .نمود رجوع مربوطه منبع به توانمی ابعاد سایر بررسی برای و گیردمی

 
 ( Smith, 2007 از برگرفته) آب جابجایی  ابعاد بررسی  چارچوب ابعاد از یکی : 7 شکل

  

هااایی از اقاادامات بااالقو  مثااال

 بدون ترتیب -مسکن

 بدون ترتیب -هاپرسش

: اجرای انتقال آب در چره برازه 1پرسش

 جام خواهد شد زمانی ان

ی اجرررای پررروژه ا بررازه: آیرر 2پرسررش
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 سرررزمین، آمررایش  شررهری، توسررعه جمعیررت، رشررد برره مربرروط هایسیاسررت چه اگر

 جهرران مناطق سایر و ایران در بازتخصیص اصلی هایمحرک از غیره و صنعتیی توسعه

 و سرراز و هاسیاست ن،قوانی  اثرگذاری نحوه تحلیل صرفاً گزارش این  از هدف اما است،

در . اسررت آب حقرروق جاییجابه و بازتخصیص بر آب منابع مدیریت به مربوط ایکاره

 و مالکیررت زمینرره در کشرراورزی و آب بخررش  هایسیاسررت بررسرری برره ایررن فصررل،

 و تخصرریص بر گذارتأثیر مختلف نهادهای میان از. خواهیم پرداخت آب از برداریبهره

 سررطح در رسررمی مقررررات و ن قرروانی  و هارویرره ربرر  ش بخرر  ایررن  تمرکز آب، بازتخصیص

 برررین  آب توزیرررع و بررررداریبهره اجتمررراعی کارهرررای و سررراز و اسرررت حاکمیرررت

 .نیست توجه مورد محلی و خرد هایمقیاس در کنندگانمصرف
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معنررا  هاحقابرره جاییجابرره نحوه و آب مالکیت حول اصالتاً آب بازتخصیص موضوع

 حفررظ و یافترره رسمیت کشور یا و همنطق  یک در هاهابحق  که وضعیتی با متناسب. یابدمی

 شکل آب بازتخصیص کارهای و ساز باشد، گرفته قرار کار دستور در آن از حراست و

 یررا و باشررد نداشته وجود خوبی به مالکیت حقوق که مواردی در مثال برای. کندمی پیدا

 سرروی از فتصررر و دخل شیوه به آب بازتخصیص ،نکند حراست آن از مرکزی قدرت

 برررداران،بهره حقوق به توجه بدون نیز دولت و شودمی انجام جامعه رمندتقدرت نهادهای

 در و وضررعیت ایررن  خررالف در اما. کندمی دنبال را آب تخصیص اداری کارهای و ساز

 بررازاری هایشرریوه آن، از مختلررف نهادهررای حراسررت و افراد آب حقوق تثبیت صورت

 .گرددتسهیل می تخصیصباز ایهمذاکر و اجتماعی یهاشیوه یا و حقابه انتقال

 ابترردا در کشررور، رسررمی هایسیاسررت و قوانین  بررسی با بخش  این  در اساس این  بر

 برروده حرراکم آب بر عرفی و خصوصی مالکیت که زمانی از آب منابع مالکیت وضعیت

 و کرراربری و اراضرریمسررئله  بررا ارتبرراط در بعرردی بخررش  در. شررودمی بررسرری ترراکنون

 ارائرره مطررالبی است، آب از برداریبهره با کامل ارتباط در وعیموض که آن برداریبهره

 برررای تررالش چگونرره کرره شودمی داده نشان فصل این  مختلف هایبخش  در. است شده

 کرره شررد باعررث منررابع بررا مقایسرره در مصررارف افررزایش  و آب منابع از بیشتر برداریبهره

 سرروم بخررش  در. کنررد پیرردا التق ان دجدی بردارانبهره به متقدم بردارانبهره از آب حقوق

 بررا ارتبرراط در. اسررت گرفترره قرررار بررسی مورد آب برداریبهره حقوق به مربوط مسائل

 ابترردای در. اسررت شررده پرداخته حقوق این  از مختلفی موارد به آب، برداریبهره حقوق

 یهررابرداریبهره ملشررا آن افررزایش  کار و ساز و آب منابع برداریبهره روند بخش  این 

 از برررداریبهره برای دولتی هایگذاریسرمایه و کشاورزی اراضی در خصوصی ش بخ

 و آب منررابع کمبررود بررر را اصررلی تررأثیر برداریبهره افزایش  این . است شده بررسی آب

 نرروعی برره بعرردی موارد. است داشته پیشین  محیطیزیست و انسانی هایحقابه بر اجحاف

 تقویررت یررا و تضررعیف و آنهررا بر محدودیت ایجاد یا نداراحقابه از تایحم با ارتباط در

 جدیررد، شرررایط بررا مواجهرره برررای حاکمیررت کرره است، آب بر مالکیت اعمال در اختیار

 برررای مصرررف محرردودیت اعمررال گررذارقانون ترردری  برره مثررال برررای. اسررت داده انجام
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 ظحفرر  و آب مصررارف و عابنرر م در تعررادل ایجرراد برررای اسررت، کرررده اعمررال دارانحقابه

 دیدهخسررارت بردارانبهره حقوق از دفاع در ،رفته مصارف کنترل دنبال به زیستیطمح

 را حقابه انتقال کرده، تعیین  نرخ آب از برداریبهره بابت گرفته، نظر در را جبرانفرایند 

 .  است کرده بندیاولویت مختلف مصارف بین  و ساخته ممنوع

 

 آب منابع مالکیت -4-1

 استحصررال برررای توانسررتمی فررردی هررر ایررران، در مرردرن تدول نهاد ایجاد از پیش 

 کانررال احررداث یررا چرراه و قنررات حفررر بررا زیرزمینرری و سررطحی نشرردهرمها هررایآب

 مالکیررت از نیررز عرفرری هررایسرراز و کار و قواعررد. باشد آب مالک و کند گذاریسرمایه

 زتحیررا همچررون قواعرردی بررا یفقهرر  احکام همچنین . کردمی حمایت آب منابع بر افراد

 بررر "حررریم" از جررامع تعریررف قالررب در مالکیررت در اخررالل از جلرروگیری و 76مباحررات

 و آگرراه) اسررت گذاشررته صررحه حقرروق ایررن  از حفاظررت و آب منررابع خصوصی مالکیت

 توسررعه همچنررین  و کانررال ایجرراد و چرراه قنررات، حفر زحمت و هزینه اما(. 1393 حسنی،

 برره نیرراز دلیل به و بوده آب ابعن م از برداشت برای نندهودکمحد عاملی کشاورزی، سطح

 حقوق به تعدی برای ریسک پذیرش به حاضر کسی عموماً زیاد، زمان و گذاریسرمایه

 .است نبوده دیگران

 آب برررداریبهره و مالکیررت نحرروه بررا ارتبرراط در کرره ایررران در مرردرن قررانون اولررین 

 بررا قررانون این  .شد مصوب 1307 سال در که است مدنی قانون کند،می تعیین  را قواعدی

 بررر تررا داد را اختیار این  اشخاص به فقها، اجماع از مستقیم برداشت و امامیه فقه از اقتباس

 
 یهررا ثررروت رونررد،یشررمار ماز مشررترکات به ی(، کرره بخشرر یمباحات اصررل ایمباحات عام  ایراد از مباحات ). م76

 یمررانع شرررع چیاند و هرر ها مشررترکاست که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آن یعیطب

، اهررانیهررا، مراتررع، گماننررد امرروال گمشررده، آبود نرردارد؛ متعررارف وجرر  شکل ها بهتملک آن ای یبرداربهره  یبرا

تصرررف مالکانرره در امرروال مبرراح منقررول  یبرره معنرراحیررازت  .ییایو در ینیو معادن زم ییایو در یخشک یشکارها

از  یبررردارو بهره  ازتیرر . امکرران حشررودیگرفتن مال منقول مبرراح گفترره م اریدر اختبه  مباحات، ازتیو ح باشدیم

 کند، وجود دارد. ازتیه اقدام به حک یهر شخص یبراباحات م
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 برره شررفعه، برره اخذ و ارث تعهدات، و عقود مباحات، حیازت حقوقی قاعده چهار اساس

 بررر حرراکم اتمقرررر(. 1393 حسنی، و آگاه) یابند دست آب منابع بر خصوصی مالکیت

 بررر اصل دوره این  در. است بوده مدنی قانون عمومات تابع 1347 سال تا هاآب مالکیت

 کررس  هررر و برروده عمررومی 77مشررترکات و مباحات یعنی آبی منابع تمام عمومی مالکیت

 نمایررد اریبررردبهره آن از و منشعب جوبی رودخانه یا نهر از مباح اراضی در توانستمی

 آن استحصررال مجرررای و آب مالکیت آب، از برداریبهره شروع با لذا(. 1383 مدنیان،)

 یررا و نظررارت حکومررت، یا دولت دیدگاه این  از جهتبدین . شدمی ایجاد افراد برای نیز

 کرره) سررطحی آب برررای هررم قاعررده این . نداشت برداریبهره مورد آبی منابع بر مالکیتی

 آب هررم و (گرفررتمی قرررار رودهررا مجرراور اراضرری یاراخت  در بیشتری سهولت اب عموماً

 قنررات حفررر جهت تالش و هزینه صرف نیازمند آن به دستیابی برای افراد که) زیرزمینی

 منتفررع و منرردبهره آنهررا از خود القدرسهم به توانستمی کس  هر و داشته وجود( اندبوده

 .شود دیگری انتفاع و هتفاداس مانع یا احمزم توانستنمی هیچکس  و گردد

 اجررازه و آب منررابع خصوصرری مالکیررت تفکررر پایرره بررر کرره مرردنی قررانون از پررس 

 تصررویب عادی قانون چند گذارقانون است، کنندگانحیازت اراده به وابسته برداریبهره

 انین وقرر  ین ا در. بودند آبی بعمنا خصوصی مالکیت به معتقد شیوه و مبنا همین  بر که کرد

 بررر مالکیت ایجاد بردارانبهره زحمت و تالش با و مجاز آبی منابع استحصال هرگونه نیز

 مالکیررت مبنای بر که مدنی قانون اولیه روند هرچند. بود شده متصور و ممکن  آبی منابع

 قیررود و دیتمحرردو بررا تدری  به دوب یافته استقرار بردارانبهره قاعدهبی و حصر و حدبی

 1347 سال در هاآب مالکیت کلی نظام تغییر هنگام تا روند این  ولی شد مواجه جدیدی

 اصررالح قانون چهارم ماده نیست، افراد حقابه جزء  که هاییآب با ارتباط در. یافت ادامه

 هکرر  هرراییآب کنرردمی ذکررر کشررور آبیاری به مربوط امور و آبیاری بنگاه تأسیس  قانون

 که بود خواهد آبیاری مستقل بنگاه اختیار در رودمی هدر به و نگرفته قرار استفاده ردمو

 .دهد قرار کامل استفاده مورد هاشرکتو اشخاص یا و مالکین  توسط یا ر ساً

 
هسررتند و حررق  کیشررر ،یها به طور مساواست که همه مردم در استفاده از آن ییزهاینظور از »مشترکات« چ. م77

 .ندینما یبردارها بهره مقررات، از آن تیدارند که با رعا
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 و سرراز ایجرراد لررزوم آب، کمبررود از ناشرری محیطیزیسررت مسررائل ایجاد با تدری  به

 و دخالررت میررزان و شد احساس آب منابع از اظتحف  برای رسمی اریذگنقانو کارهای

 تصررویب بررا 1347 سررال در منرروال ایررن  بررر. یافررت افررزایش  آب مدیریت به دولت ورود

 و طبیعرری انهررار و هارودخانه در جاری هایآب کلیه ،« آن شدن ملی نحوه و آب قانون»

 ین همچنرر  و زیرزمینرری و حیسررط از اعررم دیگررر طبیعرری مسرریر هررر و جویبارهررا و هررادره

 و طبیعرری هایبرکرره و هررامرداب و هادریاچرره و هرراآبزه و هافاضررالب و هاالبی سرر 

 متعلررق و محسرروب ملی ثروت زیرزمینی هایآب منابع و معدنی هایآب و سارهاچشمه

 اداره و احررداث و ملرری ثررروت ایررن  برررداریبهره و حفررظ مسررئولیت و گردیررد عمرروم به

 .شد محول قبر و آب وزارت به آب عابن م توسعه اتتأسیس

 طبیعرری صررورت به که آب منابع کلیه آب، منابع شدن ملی فرایند در قانون، این  طبق

 کرره- نهرهررا و هاقنات ها،چاه با که هاییآب یا و دارند قرار زیرزمین  یا و زمین  روی در

 قرررار تدولرر  مالکیت در است، آمده دست به -است بوده دولت ییدتأ مورد آنها احداث

 گردیررده ذکررر قررانون همررین  63 و 62 هررایماده در آب منررابع شرردن ملی حوهن. گیردمی

 حوضرره در ترردری  به آن به مربوط مقررات و مواد و آب شدن ملی 62 ماده طبق. است

 امکانررات برره توجرره بررا ناحیه به ناحیه و منطقه به منطقه زیرزمینی منابع و هارودخانه آبریز

 مقررررات ایررن  تشررخیص کرره شررد خواهررد ااجررر و آگهرری عمرانی ایهمهبرنا فنی و مالی

 آب وزارت ،63 مرراده طبق. است برق و آب وزارت عهده بر آن اجرای تاریخ و خاص

 یررا ناحیرره محرردوده آب شرردن ملرری اجرای آغاز از قبل ماه شش  که است موظف برق و

 و آب وزارت و دخررو تکالیف و وظایف به مشمولین  تا نماید آگهی را نظر مورد منطقه

 .گردند اقفو برق

 تررا قررانون ایررن  1 مرراده در موصرروف هایآب در افراد حقوق ،63 ماده صراحت بنابر

 از پررس  و بررود خواهررد محفرروظ شودمی نشر 63 و 62 هایماده در مقرر آگهی که وقتی

 سرررمد،) شررد خواهد عمل 51 ماده مفاد طبق ناحیه یا منطقه آب شدن ملی آگهی انتشار

 یررا ناحیرره در آب شرردن ملرری اثررر در کرره صررورتی رد ونقرران ایررن  51 مرراده قطبرر  (.1351

 برره متعلررق زیرزمینرری آب اسررتخرا  اتتأسیسرر  نرروع هررر و هرراچاه و قنوات آب ایمنطقه
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 موجررود منررابع شرردن ملرری برره مربرروط هررایطرح اجرای اثر در یا و شود تملک اشخاص

 :شد خواهدعمل رتخسا جبران برای زیر ترتیب به شوند خشک یا یافته نقصان

 محرردوده در منررابع ایررن  وسیله به شده مشروب آبی یزراع اراضی که مواردی رد .1

 باشررد مقرردور طرح شده ملی منابع از هاآن آب تأمین  و گیرند قرار عمرانی طرح

 آب تررأمین  و برروده عمرانرری طرررح محرردوده خار  اراضی این  که مواردی در یا

 یررا قنات عادله بهای طفق  دباش پذیرامکان یدمف  مصرف حد به دیگر منبع از هاآن

 پرداخررت متضرررر یررا مالررک برره قررانون این  مقررات طبق آب استخرا  اتتأسیس

 و تعیررین  قررانون ایررن  50 مرراده 1 تبصره طبق خسارت صورت این  غیر در شودمی

 .شد خواهد پرداخت

 قانونرراً کرره نرریزیرزمی  آب استخرا  به مربوط اتتأسیس و قنوات و هاچاه به نسبت .2

 پرداخررت برردون اندشررده ایجرراد پروانرره برردون ولرری باشررند داشررته نررهواپر دبایمی

 قرررار آبیرراری اسررتفاده مررورد برررق و آب وزارت تخصیص به خسارتی گونههیچ

 .شد خواهد مسدود محل دادستان نماینده حضور با یا داده

 شرروندمی آبیاری حرط خار  یا و داخل در شده ملی منابع از که اراضی مورد در .3

 طبررق مصرررفیآب بهررای اسررت، شررده پرداخررت قررانون ایررن  طبق آنها تخسار و

 از آب کنندگانمصرررف سررایر ماننررد برررق و آب وزارت معیارهررای و مقررررات

 .شود پرداخت باید کنندهمصرف طرف

 طرررح خار  از که کشاورزانی و اشخاص کشاورزی اتتأسیس و اراضی مورد در .4

 برره مرراده هشررت الحرراق برره راجع نوناق 8 ماده طبق شوندمی ابججا طرح داخل به

 .78شد خواهد عمل 22/3/1346 مصوب ارضی اصالحات نامهآیین 

 
 یکرره دولررت بررا اجرررا یو منرراطق یدر نررواح -یصالحات ارضمه انانییماده به آ 8قانون راجع به الحاق  8 ماده . 78

 احررداث ایرر  ینرر یرزمیو ز یسررطح یهرراتوسررعه آب یهاطرح یاجرا نیتوسعه منابع آب و خاک و همچن یهاطرح

 یبرررداربهره  ادیرر موجبررات ازد جررهیمنابع آب را مهار کرده و بالنت قیعم مهیو ن قیعم یهاسدها و بندها و گروه چاه 

 نیاند فراهم گردد. دولت اجازه دارد نسق زارعرر شده  نیصاحب زم یارض اتاصالح نینقوا یاجرا ه درک ینیزارع
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 رعایررت و حفررظ برروده، حقابه صورت به که افراد آب حقوق مذکور مفاد به توجه با

 نتیجه در. است آمده عمل به جلوگیری آب برداریبهره قبلی نظام گسیختگی از و شده

 اسررناد یررا جمع جزء  دفاتر در انعکاس علت به یا مالکانه فاتتصر اثر در افراد که یوقق ح

 اینکرره محض به. گرددمی منظور اند،آورده دست به بابت این  از دولتی اسناد یا مالکیت

 ملرری نحرروه و آب قررانون 51 مرراده طبررق افراد حقوق شود، اعالم ملی منطقه یا ناحیه آب

 مصرررف پروانه آن جای به و منتفی خاصاش مالکیت عنوان اام گردد؛می تأمین  آن شدن

 گذشته دارانحقابه اساس این  بر(. 1351 سرمد،) گرددمی صادر حق صاحبان برای مفید

 کننررد،می دریافررت مفید مصرف پروانه عنوان با را خود مفید مصرف میزان به آب منابع

 جرربمو برره و شررودمی خررتدارپ هرراآن برره آب اسررتخرا  اتتأسیسرر  یا قنات عادله بهای

 .کنندمی پرداخت دولت به را آن بهای آب، رفصم

 یررک عنرروان برره آب شرردن ملرری بررا کرره اسررت تحولی ایجاد قانون این  دقیق شاخصه

 یررک در را آن از منرردیبهره مبررانی ،جامعرره عمرروم برره آن تعلررق اعررالم و ملرری ثررروت

 از انتفرراع و اسررتفاده وهحن و کندمی ریزیطرح لتود مستقیم نظارت با جدید چارچوب

 حالررت از را آب منابع مالکیت آنکه بر عالوه امر این . گرددمی تحول و تغییر دچار آب

 متکفررل جامعه، نماینده عنوان به را دولت آب بودن ملی علت به نمود، خار  خصوصی

 کرره هرچنررد اینجررا در .سرراخت کشررور تلررفخم هررایآب از برررداریبهره ساماندهی امر

 عمرروم مالکیررت در لفررظ قرینه به عموم به متعلق و نگردیده تعریف ملی ثروت اصطالح

 امتیررازات لغررو گویررای مشررترکاً الفرراظ ایررن  ادبرری تعریررف طبررق امررا اسررت، آمده اجتماع

 یملرر  ابرر  قررانون ایررن (. 1383 ،مرردنیان) هسررتند مررردم همگانی مالکیت وجود و خصوصی

 از تغییررر دولررت، عهررده بررر آن از برررداریبهره و حفررظ نقررش  سپردن و آب منابع کردن

 بررا چرره اگررر. شررودمی بررسرری بعرردی بخررش  در کرره کرد ایجاد را مفید مصرف به حقابه

 نظررر در ترتیبات اما شد، ملی کشور آب منابع آن، شدن ملی نحوه و آب قانون تصویب

 
 لیرر قب نیرر کرره ا ی. در صررورتندیآنان منتقل نماداخل طرح به یو معادل ارزش آن از اراض یابیرا ارز یمیآبخور قد

شررش  حتتا مسا کثرداتقاضا ح مورد یاضاف  نیداشته باشند در صورت امکان زم ا یاحت یشتریب یبه اراض نیزارع

 .شودیساله به آنان فروخته م15و به اقساط  یابیماده ارز نیا 2مندر  در تبصره  ونیسیکم لهیوسبهکتار 
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 و نرفررت پرریش  قررانون مررواد بررا مطابق مختلف احینو در آب شدن ملی ایرب شده گرفته

 مفیررد مصرررف پروانرره برره مصرررف هایپروانه و هاحقابه تبدیل برای شدهبینیپیش  فرایند

 .نشد انجام

 و آب منررابع مالکیررت با ارتباط در اساسی قانون 45 اصل در اسالمی، انقالب از پس 

 شررامل آبرری منررابع آنکرره اول .است گرفته قرار رنظ مورد موضوع دو آن، از برداریبهره

 برره عمومی هایثروت و انفال جز عمومی هایآب سایر و هارودخانه ها،دریاچه دریاها،

 شررمار برره نیررز خصوصرری تملررک قابررل و نبرروده افراد خصوصی ملک و اندآمده حساب

 زا ودمقصرر . اسررت کرررده ارگررذاو اسررالمی حکومت به را آن اختیار آنکه دوم. آیندنمی

 ملررک کرره است غیرمنقولی یا منقول اموال شامل مشترکات از بخشی شیعه، فقه در انفال

 مهررم تفرراوت. آنهاسررت اجررازه برره منوط هاآن در تصرف و روندمی شماربه امام و پیامبر

 نبررودن جررایز بررر اصررل مباحات، برخالف انفال، در که است آن عمومی مباحات با انفال

 .شود داده خاص یا عام اجازه کهنآ مگر است، افراد رفصت

 توزیررع طرح تطبیق راستای در نگهبان شورای اساسی، قانون تصویب از پس  سال سه

 را آب بررودن انفررال و پرداخت اساسی قانون اصل این  تبیین  به اسالم شرع با آب عادالنه

 قاعررده، ایررن  مبنای بر (.1393 حسنی، و آگاه) دانست مشترکات از را آن و شرع خالف

 هررایآب و دریاهررا هررایآب ،1361 سال مصوب آب عادالنه توزیع قانون یک ماده در

 و سررطحی از اعررم دیگررر طبیعرری مسرریر هررر و هررادره و طبیعرری انهررار و رودهررا در جاری

 هایبرکرره و هررامرداب و هادریاچرره و هرراآبزه و هافاضررالب و هاسرریالب و زیرزمینرری

 در و مشررترکات را زیرزمینرری هررایآب عابمنرر  و معدنی هایآب و اارهسچشمه و طبیعی

 شررود برررداریبهره آنها از عامه مصالح طبق باید که است دانسته اسالمی حکومت اختیار

 .شودمی محول دولت به هاآن از برداریبهره به نظارت و اجازه و حفظ مسئولیت و

 1 مرراده ت،اسرر  هشررد دانسررته انفررال آب منررابع اساسی قانون در آنکه وجود با بنابراین 

 اشرراره آب بررودن مشررترکات بررر مبنرری مدنی قانون مقررات به آب، عادالنه توزیع قانون

 از را خررود قررانون ایررن  اساسرری، قررانون 45 اصررل به تصریح وجود با رسدمی نظر به. دارد
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 بررا آب عادالنرره توزیررع ننوقررا در ولی است دیده نیازبی عمومی مالکیت مسئله به تعرض

 آب مالکیررت اصررل برره اسررالمی، حکومررت برره آن اختیررار دادن و بودن مشترک به اکتفا

 و آب قررانون در پیشررتر شررد، گفترره کرره طورهمان. (1383 مدنیان،) است نکرده ایاشاره

 مکررال  در کرره بررود شده محسوب ملی ثروت عنوان تحت آبی منابع آن، شدن ملی نحوه

 ذکررر آب عادالنه توزیع قانون در که مشترکات اصطالح اما. است ریکت نزد انفال به ادبی

 نحرروه و آب قانون در. گرددمی اطالق عمومی اموال به مدنی قانون با مطابق است، شده

 مرردنیان،) اسررت عمرروم برره متعلق آب منابع مالکیت که نموده قید صراحتاً آب شدن ملی

1383.) 

 ذکررر قررانون ایررن  در کرره "اسررالمی حکومت اختیار در" قید یرتفس در حسنی و آگاه

 امرروالی چنین  که است آن قید این  از منظور آیا» که پرسش  این  به پاسخ در و است شده

 اسررالمی حکومررت آیررا اینکرره و مالکیررت به یا و درآیند اسالمی حکومت نظارت به باید

 قرررار اسررالمی حکومررت یرراراخت  در" یا نماید ارتظن هگذشت  مشروع هایمالکیت بر باید

 یررا اسررت قررانونی مجرروز دارای و شررده حیازت هایآب مالکیت سلب معنای به "گرفتن 

 از مالکیررت سررلب نرروع هر ایران اساسی قوانین  و اسالم انور شرع": دهدمی پاسخ « خیر 

 بنررابراین  نررد،دانمی صررالحه دادگرراه در مررال نامشررروع کسررب اثبات به منوط را اشخاص

 برره نسرربت افررراد از مالکیررت سلب توانندنمی ایران اسالمی جمهوری در عهموضو قوانین 

 سررلب ایررن  چرره وابگررذارد، قررانون مجریرران تشررخیص به و اختیار در را خود مشروع مال

 قررانون مشررابه همچنررین (. 1393 حسررنی، و آگرراه) "تدریجی چه و باشد ناگهانی مالکیت

 دهرریآب مقرردار کرره هرراییچاه با اطارتب  در نیز قانون این  در آن، شدن ملی نحوه و آب

 مصررارف چرراه آب مررازاد و باشررد چرراه صرراحبان معقررول مصرف میزان از بیش  آن مجاز

 چرراه مالررک غیر کنندگانمصرف برای تواندمی نیرو وزارت باشد، داشته دیگری معقول

 ایررن  برره. شررود تخداپر چاه صاحب به آب عادله قیمت و نماید صادر مصرف پروانه نیز

 و اسررت شده پروانه صاحبان چاه آب میزان بر مالکیت حق به قائل قانون ماده ن یا یبترت

 .است گرفته نظر در را آن ازایمابه مالی پرداخت سایرین، به حقابه این  انتقال برای
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 موضرروع زمینه در جدید قوانین  نیز اسالمی انقالب از پس  که رسدمی نظر به بنابراین 

 سررایر و اساسرری قانون از سوءتعبیر این . هستند منسجم ری غ آب منابع بر مالکیت نوع مهم

 پرداخررت برردون شررده حیررازت هررایآب مالکیررت تدریجی سلب دستمایه بعدها قوانین،

 کرره دانسررت محفرروظ خررود برررای را اجررازه ایررن  دولت نمونه برای. گرفت قرار خسارت

 را طقمنررا برخرری در موجررود آب هایتخصرریص دهد، کاهش  را هاپروانه برداشت میزان

 و آبرری سررفره یررا رودخانرره باالدسررت در آب جدیررد هایبرداشررت اجررازه بررا و کنررد کم

 .بگیرد نادیده را دست پایین  مناطق حقابه جدید، مالکین  به آن واگذاری

 

 آن از برداریبهره نظام و اراضی مالکیت -4-2

 همررین  برره و اسررت دهوبرر  رکشررو در آب منابع اصلی کنندهمصرف همواره کشاورزی

 و آب مصرررف در اساسرری نقشرری کشرراورزی بخررش  در اراضرری از برررداریبهره جهررت

 نحرروه و آب قررانون تصررویب از پس  چه اگر. دارد آب بازتخصیص و تخصیص موضوع

 ماننررد و اسررت برروده برررداریبهره پروانرره ،آب از برداریبهره اجازه مبنای آن، شدن ملی

 برره وجررود ایررن  بررا کننررد، تحصررالسا بیآ منبع خود زمین  یبرا توانستندنمی افراد گذشته

کشرراورزی  غیررسررمی، مصررارف روا  همچنررین  و پروانرره اعطررای در گیریسررهل دلیل

 بررا طرفرری از گذشررته دهرره شررش  در. نقشی پررنگ بر وضعیت مصرف آب داشته اسررت

 در س پ سرر  و اسررت کرده پیدا تغییر آب منابع از برداریبهره ساز و کار اراضی اصالحات

 میررزان آبرری، هایکشررت برره دیررم اراضی و مراتع از اراضی کاربری یرتغی  با بعد هایسال

 دو شررامل ترروانمی را قرروانین  دست این . است شده تغییر دستخوش آب مصرف و تقاضا

 متقاضرریان یررا و کشرراورزی توسررعه هایطرح برای دولت توسط اراضی واگذاری بخش 

 مرررتبط قرروانین . تنسدا هشد تصرف اراضی بر زانکشاور مالکیت پذیرش و برداریبهره

 آب مصرررف و تقاضررا افزایش  زیرکشت، سطح افزایش  به منجر ملی اراضی واگذاری با

. اسررت طبیعرری منررابع ارزش برره دولررت ترروجهیبی از نمودی و شده کشاورزی بخش  در

 مررر  و هررر  موضرروع، این  بر عالوه شده تصرف ملی اراضی واگذاری با مرتبط قوانین 

 .است زده دامن  کشور در را یاضار زا برداریبهره و باحصت
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 و آب بررر گذارتأثیر مهم هایسیاست از یکی پهلوی نظام در ارضی اصالحات طرح

 بررا و انقررالب از پرریش  عمرانرری دوم برنامه در اصالحات این . است بوده ایران کشاورزی

 در ومررتکح ذنفررو و قرردرت افررزایش  و اجتمرراعی عرردالت تعمرریم تولید، افزایش  هدف

 و سرروم برنامرره طرری و رفررت ملرری شررورای مجلس  به روستاها اجتماعی و اسیسی  ساختار

 اصررالحات برنامرره طریررق از ارضرری مناسبات ساختار تجدید. شد اجرایی عمرانی چهارم

 در دولررت مداخلرره هایجنبرره مهمترررین  از اصررالحی، اقرردامات از حمایررت و ارضرری

 بررر زیررادی تررأثیر حاتاصال  این . رودمی رشما به 1350 و 1340 هایدهه طی کشاورزی

 .گذاشت جامعه ساختاری تغییرات و کشاورزی بخش  در تولید شرایط

 برره پررایین  برره برراال صورت به و روستاییان مشارکت حداقل با ارضی اصالحات برنامه

 معموالً که بزرگ دارانزمین  اصالحات این  نتیجه در. گرفت انجام ساالریدیوان وسیله

 روسررتاها اجتمرراعی و اقتصررادی مراتبسلسررله سر  زا ندداشت  سکونت ستاهاور زا خار 

 برره متعلررق کشرراورزی امررالک مسرراحت درصررد 90 از بیش  1353 سال در. شدند حذف

 برروده درصررد 26 میزان این  ارضی اصالحات از قبل که صورتی در بود روستایی مالکان

 قتعلرر  ارضی اصالحات از لقب  به که شاننسق اساس بر دهقانان(. 1393 شکوری،) است

 را خانوارهررا درصررد 30 از برریش  کرره زمین برری کررارگران و کردنررد دریافت زمین  داشت

 (.1393 شکوری،) نکردند دریافت زمینی هیچ دادندمی تشکیل

 مالکرران دسررت در کرره کشاورزی وسیع اراضی از زیادی بخش  ارضی اصالحات در

 تلررفخم ایهشررکل برره کشرراورزان و شررد تقسرریم نسررق دارای کشاورزان بین  بود بزرگ

 آب منررابع سررهم بررزرگ، مالکرران اراضی تقسیم با. کردند پرداخت مالک به را آن بهای

 و نگهررداری هزینه. درآمد زمین  جدید صاحبان بین  مشاع مالکیت صورت به اراضی این 

 عهررده بررر بررود مالررک برگررردن ایررن  از پرریش  کرره نیررز هرراکانال و هاچاه قنوات، حفاظت

 عرردممسررئله  تنهررا نرره اصررالحات(. 1393 حسررنی، و هآگررا) گرفررت قرررار یدجد صاحبان

 در کرره را هابنرره بلکرره نکرررد، حل را کشور آبی منابع و کار نیروی زمین، از برداریبهره

 برره در روسررتاها در سررنتی مهررم نهادهررای عنوان به و داشتند اساسی نقش  قنات نگهداری

 کنررد آنهررا زین یگجررا ار چیررزی اینکه بدون د،بر بین  از بودند کشاورزی منابع کارگیری
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 تعاونی روستایی، تعاونی هایشرکت شده، تقسیم اراضی در چه اگر(. 1393 شکوری،)

 ایفررا را قبلرری نهادهررای نقش  که است بوده قرار هاوصنعتکشت و زراعی سهامی تولید،

 دولترری یاهررهوج کرره تأسیس  تازه هایسازمان قبلی، اجتماعی نظام فروپاشی با اما کنند،

 .کنند ایفا خوبی به را خود هاینقش  نتوانستند ند،داشت  نیز

 اسررتقالل دلیررل برره اراضرری، اصررالحات اجرررای از بعررد هایسررال در دیگررر طرررف از

 حاصررلخیز خرراک بررا منرراطقی در آنهررا، عمررل آزادی افررزایش  و مررالکین  از روسررتاییان

 یآبرر  عمنرراب از برررداریرهبه در گذاریسرررمایه و کشاورزی توسعه به جدید مالکانخرده

 ترپررایین  مراتررب برره قنات ساخت از آن احداث هزینه که عمیق چاه حفر طریق از جدید

 در شخصرری چرراه حفررر با داشتند تمایل معموالً مالکین خرده همچنین . شدند متمایل بود،

 کلرری طررور برره. دهنررد انجررام فررردی صررورت برره را آب مصرررف و برداشت هایشانزمین 

 تررأثیر ایررران آب برررداریبهره نظررام وضررعیت بر ممستقی  غیر صورت به ضیار اصالحات

 جدیررد تکنولرروژی سررهولت کنررار در کشاورزی، اراضی مالکان تعداد افزایش . گذاشت

 حفررر موجررب روستاها، به بانکی شبکه گسترش با مالی منابع تأمین  و عمیق هایچاه حفر

 سال در بتهال. گردید موات ضیارا هم و زراعی هایزمین  در هم عمیق هایچاه گسترده

 برره مرروات هررایزمین  آن دنبال به و شد تصویب مراتع و هاجنگل شدن ملی قانون 1341

 . شد دولت از اجازه کسب به منوط آنها احیای و درآمد دولت مالکیت

 دوره و مرحلرره وارد اراضرری واگررذاری مراتع و هاجنگل شدن ملی قانون تصویب با

 و عرصرره قررانون، ایررن  تصررویب ترراریخ از کندمی ذکر قانون این  1 ماده. گردید جدیدی

 امرروال جررز کشررور جنگلرری اراضرری و طبیعرری هایبیشرره و مراتررع و هرراجنگل کلیه اعیانی

 را آن افررراد ترراریخ ایررن  از قبررل اینکرره مگررر اسررت دولررت برره متعلررق و محسوب عمومی

 را موات اراضی در یددج چاه حفر قانون این . باشند گرفته مالکیت سند و شده متصرف

 اتخرراذ و قرروانین  تصررویب شررروع نقطه مذکور قانون وجود این  با. کرد محدودیت ردچا

 زمرران از. اندداشررته آب مصرررف بر ایگسترده تأثیر غیرمستقیم طوربه که است اقداماتی

 هرراجنگل شدن ملی قانون اجرای سپس  و اراضی اصالحات قانون نخست مرحله اجرای

 در. خررورد کلیررد کشرراورزی و ملرری اراضرری تاخال تد بروز هایجرقه تین نخس مراتع، و
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 اراضرری معررابر، عمررومی، امرراکن  روسررتایی، هایخانرره باید شدن، ملی قانون اجرای زمان

 اراضرری و مالکرران مسررتثنیات و مالکرران خرررده اراضرری هررا،باغ نسررق، صاحب کشاورزان

 ن یرر ا طقمنررا برخرری در کرره شدمی لحاظ شدن ملی قانون مستثنیات عنوان به آنها مکانیزه

 گونرره این  بودن ملی تشخیص با. شد داده تشخیص ملی اراضی این  و نشد لحاظ موضوع

 حاصررل تعررارض بررروز و اراضی تداخل شدن، ملی قانون اجرای ابتدای همان از اراضی،

 .گردید

 و حفاظررت قررانون" 1346 سررال در مراتررع، و هرراجنگل شرردن ملرری قررانون از پررس 

 اجررازه دولررت قررانون، ایررن  اسرراس بر. رسید ویبصت به "مراتع و هاجنگل از برداریبهره

 منرراطق بیشررتر قررانون پررنجم فصررل و کنررد واگررذار کشاورزی برای را هاجنگل تا یابدمی

 گیرچشررم افزایش  باعث عمل این . بود داده قرار هدف را کشور شمال ایجلگه جنگلی

 یجنگلرر  اراضرری اسررت مجرراز یبررانجنگل سررازمان 31 ماده طبق. شد کشت تحت اراضی

 ایجرراد یررا نهالسررتان یررا مرتررع یررا برراغ یررا زراعررت برره تبدیل برای را کشور شمال ایجلگه

 اجرراره برره حقوقی یا حقیقی اشخاص به دامپروری و کاریعلوفه یا مصنوعی هایجنگل

 برره توجرره بررا اسررت مکلررف کشرراورزی وزارت 32 ماده طبق و بفروشد یا و کند واگذار

 برردواً دامررداری توسررعه و نباتررات انررواع کشت انامک و کشور کشاورزی ادتصقا سیاست

 شررود گررذارده اجرررا موقررع به تواندمی واگذاری مناطق از یک هر در که کلیهایبرنامه

 تحررت کشاورزی هایطرح به ملی اراضی واگذاری روند 8 شکل. نماید آگهی و تنظیم

 ملرری اراضی ریاگذاو روند نیز 9 شکل نین همچ. دهدمی نشان انقالب از بعد را 31 ماده

 مشرراهده کرره طورهمرران. دهرردمی نشرران را 32 مرراده تحررت غیرکشرراورزی هررایطرح برره

 برره دولترری اراضی از هکتار میلیون سه به نزدیک مجموع در قانون این  سبب به گرددمی

 آب مصررارف بررر زیررادی تررأثیر کرره شررده واگررذار غیرکشاورزی و کشاورزی هایطرح

 ادامرره کشررور در ترراکنون اراضی واگذاری روند دهدمی نشان شکل دو این . است داشته

 .است داشته
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 مراتع و  هاجنگل  از برداریبهره و  حفاظت قانون 31 ماده توسط ملی  اراضی  واگذاری: 8 شکل

 (1395 مقیمی  از نقل به کشور آبخیزداری و  مراتع ها،جنگل  سازمان اطالعات : مأخذ)
   

 و هرراجنگل برره تجرراوز هرگونرره مراتررع و هاگلجن  زا برداریبهره و تاظف ح قانون در

 است مشخص که طورهمان. شد اعالم ممنوع شده ملی جنگلی اراضی و هابیشه و مراتع

 در برررداری،بهره و حفاظررت قانون 55 ماده و مراتع و هاجنگل شدن ملی قانون موجببه

 برررای زدارنرردهاب ین قرروان بالفاصررله و هشررد ملرری بهتررر مرردیریت منظوربه اراضی اول وهله

 این  اما. گردید وضع حقوقی و حقیقی اشخاص توسط اراضی این  تصرف از گیریپیش 

 .باشد موفق تصرفات از جلوگیری در نتوانست قوانین 

 و حفاظررت قررانون مررواد از ایپرراره و پررنجم فصررل اصررالح قررانون 1354 سررال در

 برره اصالح این  در. رسید ملی شورای مجلس  بویصت به مراتع و هاجنگل از برداریبهره

 وزارت آب، مصرررف افررزایش  از جلرروگیری و هرراجنگل از حفاظررت برررای تررالش جای

 واگررذار کشرراورزی برای را بیشتری ملی اراضی تا شدند مجاز طبیعی منابع و کشاورزی

 منررابع و کشرراورزی وزارت کرره کنرردمی بیرران قررانون ایررن  1 مرراده(. 1395 مقیمی،) کنند

 کرراربری تغییررر به اقدام طرح، وجود صورت در ملی اراضی رد تا گرددمی مجاز ییعطب 

 وزارت کرره کنرردمی ذکررر نیررز 37 مرراده. نمایررد مزرعرره و باغ به ملی اراضی این  تبدیل و

 صررورتبه درخواسررت درصررورت دولترری هایدسررتگاه دیگررر برره دارد اجازه کشاورزی



 

 124 در ایرانساختار حکمرانی تخصیص آب 

 مرراده، دو ایررن  وجبمبرره. نمایررد گررذاراو یکشرراورز توسررعه برای را ملی اراضی رایگان

 مقیمرری،) گرفررت قرررار کشرراورزی توسررعه برررای واگررذاری صف در بازهم ملی اراضی

 چرررا اسررت برروده گذارتأثیر شده ذکر ماده دو این  از بیشتر قانون این  34 ماده اما(. 1395

. اسررت دهوبرر  گیرگریبان نیز انقالب از بعد هایسال تا که زده رقم را فرآیندی شروع که

 تصویب تاریخ) 20/1/1348 تاریخ تا شده متصرف ملی اراضی که ندکمی نبیا 34 ماده

 یررا زراعررت برررای کرره( "مراتع و هاجنگل از برداریبهره و حفاظت قانون اصالح قانون"

 مختلررف هایصررورت برره متصرررفین  برره شرردند،می اسررتفاده( دیررم کشت جزبه) باغداری

 قررانون تصررویب با قانون، این  ویبصت از بعد ماه دو. دندرگ رواگذا...(  و فروش اجاره،)

 برراز آب و طبیعی منابع از بیشتر برداریبهره کشاورزی هایقطب در کشاورزی گسترش

 .گرفت قرار دولت دستورکار در هم

 

 
 مراتع و  هاجنگل  از برداریبهره و  حفاظت قانون 32 ماده توسط ملی  اراضی  واگذاری: 9 شکل

 (1395 مقیمی  از نقل به کشور آبخیزداری و  اتعرم ا،هجنگل  سازمان ات العطا: مأخذ)
 

 کرراهش  دلیررل برره جدیررد، نظررام استقرار ابتدایی هایسال و اسالمی انقالب آستانه در

 همچنررین  و مستضررعفین  از حمایررت برررای انقالبیررون هررایانگیزه و مرکررزی دولت اقتدار

 ترروجهیبرری آب نابعم آن دنبال به و ملی اراضی از حفاظت به نسبت ملی، تولید افزایش 
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 حکومررت تضعیف با زمانهم اسالمی انقالب پیروزی آستانه در زمین مسئله . شد بیشتری

 هررایگروه وسرریله برره حکومت آن سرنگونی با و آورد بر سر روستایی جامعه در پهلوی

 (شرراه ارضی اصالحات دگرگونی هدف با) سنتی دارزمین  طبقات بقایای مانند مختلف،

 اراضرری توزیررع و مصادره هدف با) مارکسیستی و اسالمی رادیکال وهاینیر و دهقانان و

 دهقررانی، هایشررورش دنبررال برره سرررانجام(. 1387 اشرف،) شد زده دامن  آن به ،(بزرگ

 انتخرراب 1358 سررال در انقررالب شررورای وسرریله برره محرردود و مشررروع مالکیررت راهکار

 شررورای تصویب به اناورزکش به اراضی یایحا و واگذاری نحوه قانونی الیحه و گردید

 :شد تقسیم دسته چهار به اراضی انقالب، شورای مصوب الیحه اساس بر. رسید انقالب

 ؛مراتع و موات اراضی( الف

 هررایدادگاه سررپس  و بررود هاشرررکت یا افراد مالکیت تحت سابقاً که اراضی( ب

 ؛کردند مصادره و ضبط را آنها انقالب

 حکومررت مرروازین  و قرروانین  اساس بر نلکشاتم که بزرگ اندارین مز اراضی(  

 ؛بود شده شناخته عومشر و قانونی پهلوی

 .زیرکشت اراضی( د

 اختیررار در   و ب الررف، بنرردهای مشررمول اراضی اراضی، واگذاری قانون اساس بر

 دولررت نظارت تحت انقالب بنیادهای به یا توزیع دهقانان بین  باید و است اسالمی دولت

 عمیررق چاه حفر پروانه صدور به راجع قانونی الیحه سال ین مه در همچنین . شود ذارواگ

 آن اسرراس بررر و تصویب روستایی عمران و کشاورزی وزارت از صادره گواهی طبق بر

 عمررران و کشرراورزی وزیررر طرررف از صررادره گررواهی که شد داده اجازه نیرو وزارت به

 قرررار شرررایط جرردوا دافرررا اختیررار در کشررت منظررور برره که اراضی مورد در را روستایی

 چرراه حفررر پروانرره شرررایط سررایر احررراز صررورت در و تلقی زمین  و سند منزله به دهدمی

 .نماید صادر عمیق
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 افررراد. شررد سررپرده زمررین  واگررذاری نفررره 7 هیئت به جدید ارضی اصالحات اجرای

 و زمین برری افررراد وصصخ به روستاها فقیر قشر از غالباً زمین  دریافت برای شرایط واجد

 و پرراخرده دهقانرران ،(بودنررد نیاورده دست به زمینی ارضی اصالحات از که) نشین خوش

 برره زمررین  مالکیررت قانون، مطابق. شدند انتخاب کشاورزی هایدبیرستان التحصیالنفارغ

 را هررازمین  فررروش حررق افررراد ایررن . شرردمی واگررذار شرایط واجد افراد به اشتراکی طور

 کشررت برره دادنرردمی ارائرره نفرههفررت هیئررت که اییهمهبرنا با مطابق ایستبمی و نداشتند

 (.1993 شیرازی،) بپردازند

 و کشررمکش  برره کرره طرروری برره. شررد مواجرره جرردی موانررع بررا   بند اجرای عمل در

 منجررر مررذهبی و سیاسی مختلف هایجناح بین  بلکه روستایی مناطق بین  تنها نه اختالف،

 دارانزمررین  و نفرههفت هایهیئت ن ی ب یزآمخشونت هاییریدرگ به روستا سطح در. شد

 نیروهررای گسررترده هررایمخالفت مررذهبی و سیاسرری سطوح در(. 1991 اشرف،) انجامید

 برره اسررتناد بررا) نگهبرران شررورای اعضررای از اعظمرری بخش  مخالفت و کارمحافظه مذهبی

 و بررزرگ اندارزمررین  گسررترده تبلیغرری اقرردامات و( اسالم در خصوصی مالکیت حرمت

 حالررت برره را ارضرری اصررالحات اجرررای نهایت در دولت که شد باعث   بند لیهع تجار

 نهایترراً. سررازد متوقررف را مررذکور بنررد اجرررای 1359 سال در نیز مجلس  و درآورد تعلیق

 اسرراس بررر هررم آن زمررین  محرردود توزیررع برره اسررالمی جمهوری ارضی اصالحات برنامه

 اداره تحت و مشاع صورت به زمین  واگذاری امهبرن در و شد محدود ب و الف بندهای

 خررانوار 78243 با مشاع تعاونی 12399 رسمی هایگزارش اساس بر. یافت تبلور تعاونی

 (.1993 زاده، لهسایی) شد تأسیس  انقالب از بعد عضو

 و هرراجنگل از برررداریبهره و حفاظررت قررانون 34 مرراده اصررالح قانون 1373 سال در

 آیررد،برمی قانون این  نام از که طورهمان. یدرس اسالمی شورای مجلس  تصویب به مراتع

 و هرراجنگل از برررداریبهره و حفاظررت قررانون" 34 مرراده اصررالح هرردف با تنها قانون این 

 جنگلرری اراضرری شررد موظررف سررازندگی جهرراد وزارت و اسررت گردیررده وضررع "مراتع

 قررانونی مجرروز اخررذ برردون 1365 سال پایان تا که غیرمشجر ملی مراتع و شمال ایجلگه

 هایطرح سایر و آبزیان و دام تولید هایطرح برای یا و شده آبی زراعت و باغ به یلتبد
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 شده تعیین  قیمت یا بهااجاره دریافت قبال در اند،گرفته قرار استفاده مورد غیرکشاورزی

 و ودشرر نمی محرردود اراضرری واگررذاری به قانون این . برساند فروش به یا و کرده واگذار

 پروانرره برررداری،بهره بررودن غیرمجرراز درصورت شده متصرف ضیارا این  برای آن طبق

 تعیررین  هررازمین  مالکیت مورد در فقط قبلی قوانین  در. شودمی صادر نیز آب برداریبهره

 وزارت بلکرره گردنرردمی زمررین  مالک تنها نه متصرفین  تبصره این  طبق اما شدمی تکلیف

 .نماید صادر نیز را چاه از اریبردرههب پروانه است موظف نیرو

 کرره برروده ایررن  همررواره غیرقررانونی، تصرفاتمسئله  با مواجهه در گذارقانون رویکرد

 هرراآن بررر بتوانررد نهررادی سیسررتم که دلیل این  به- را معین  تاریخی تا شده تصرف اراضی

 برره ردرویکرر  این  که شودمی دیده ادامه در. کند واگذار خود متصرفین  به –نماید نظارت

 داشررته وجررود نیررز زیرزمینرری آب مجرراز غیررر مصررارف با ارتباط در هابمش کاماًل صورت

 قرروانین  برره پایبنررد سیاسرری نظام که کندمی ایجاد جامعه در را نگرشی وضعیت این . است

 تررا مانررد منتظررر و کرررد کشررت آن در و تصرررف را زمینی توانمی و نیست خود مصوب

 . کند المعا نیقانو را رداریبهبهر این  که بپذیرد حاکمیت زمانی

 مرراده در. گردیررد تصررویب دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون 1380 سال در

 توسررط شررده واگررذار اراضرری شررد موظررف کشرراورزی جهرراد وزارت قررانون ایررن  110

 کشرراورزان برره شرررطی پرریش  هرریچ برردون و اسررتثنا برردون را زمررین  واگررذاری هررایهیئت

 هاسررال طرری واقررع در. دایرر نم رواگررذا کشرراورزی ریکررارب حفررظ بررا خریررد متقاضرری

 ایررن  و اندداشررته حقرروق احسرراس اراضرری ایررن  به نسبت کشاورزان زمین، از برداریبهره

 . کرد تسهیل را آنها به اراضی رسمی انتقال فرایند قانون

 بررا کرررد ایجرراد را ملرری منررابع از دیگررری بخررش  تررارا  که بحرانی مقاطع از یکی اما

 و کشرراورزی هررایطرح برای دولتی و ملی منابع اضیار واگذاری ضوابط عملدستورال"

 3 مرراده. رسررید تصررویب برره 1385 سال در دستورالعمل این . خورد کلید "غیرکشاورزی

 بیرران و بوده ملی و دولتی اراضی واگذاری در قبلی قوانین  کنندهتکمیل دستورالعمل این 

 جزبرره را یلترر دو و ملرری اراضی تمامی تا دارد اجازه کشاورزی جهاد وزارت که کندمی
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 و آبزیرران و طیررور پرررورش دامررداری، واحرردهای توسررع  و ایجرراد برای خاص موارد در

 نیررز و کشرراورزی بخررش  برره وابسررته تکمیلرری و تبرردیلی صنایع و آنها به وابسته اتتأسیس

 ایررن  هایتبصررره از یکرری طبررق. نمایررد واگررذار باغبررانی و زراعرری اقتصررادی هررایطرح

 رسمی جراید در آگهی از پس  متخصصان و کارآفرینان به ن زمی  واگذاری مللعراتودس

 دسررتورالعمل این  بعدها. باشدمی پذیرامکان کافی آب تأمین  از اطمینان و کثیراالنتشار و

 اراضرری واگررذاری ضوابط اصالحی دستورالعمل" با 1387 سال در و شده اعالم منسوخ

 امررا. گردیررد یگزین اجرر  "یغیرکشرراورز و یورزکشررا هایطرح برای دولتی و ملی منابع

 همررین  موجببرره. شرردند تکرررار تغییررری ترین کوچک بدون اولیه دستورالعمل از موادی

 را بسرریاری ایتوسررعه هایطرح کشاورزی جهاد وزارت آن، شدن اجرایی برای و قانون

 ولمشررم را اراضرری همرره عمرراًل قررانون ایررن . نمررود ابالغ و تعریف – طوبی طرح مانند –

 .کندمی اعالم واگذاری

 بخررش  وریبهررره افررزایش  قررانون 9 مرراده اسررالمی شررورای مجلررس  1389 سررال در

 تثبیررت و اراضرری تررداخالت رفع به را 1389 تیرماه 23 مصوب طبیعی منابع و کشاورزی

 ثبررت سازمان همکاری با شد مکلف کشاورزی جهاد وزارت و داد اختصاص هامالکیت

 اراضرری و ملرری هررایزمررین  خالتترردا مشررکل رفررع برره نسرربت کشررور امررالک و اسررناد

 کشرراورزی جهرراد وزارت: داردمی مقرر قانونی ماده این . کنند اقدام اشخاص کشاورزی

 مقررررات و قوانین  اجراء  در کشور امالک و اسناد ثبت سازمان همکاری با است مکلف

 مالکیررت تبیرر تث  هبرر  نسرربت نیرراز، مررورد هاینقشرره و( کاداستر) حدنگاری تهیه با مربوط،

 رفررع بررا همررراه و روستاها حریم رعایت با و دولتی و موات اراضی و ملی ابعن م بر دولت

 پررنجم پنجسرراله برنامرره پایرران تا حداکثر و اقدام موازی مقررات اجراء  از ناشی تداخالت

 را هاعرصرره مالکیررت سند ایران، اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه

 و حفاظررت برره نسرربت کارآمد، مدیریت اعمال ضمن  و اخذ دولت سوی زا گینمایند به

 هایهزینرره پرداخررت برردون شررده یرراد اراضی و ملی منابع اعیانی و عرصه از برداریبهره

 .نماید اقدام مربوطه دعاوی در دادرسی
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 باهرردف 1393 و 1389 هررایسررال در هرراییدسررتورالعمل قررانونی ماده این  به توجه با

 و مررردم متقابررل حقوق احقاق و روستاییان و نورزاکشا مشکالت به گیرسید در تسریع

 اهمیررت برره توجه با اما. شد ابالغ اجرا برای کشاورزی جهاد وزیر توسط و تدوین  دولت

 حررل برررای کشرراورزی جهرراد وزارت و کشور اراضی امور سازمان پیگیری با و موضوع

 مرراده در یگرررد بار موضوع، این  دجومو قانونی خالهای و اجرایی موانع رفع و مشکالت

 ،1394 سررال مصرروب کشررور مررالی نظام ارتقای و پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون 54

 کشررور امررالک و اسررناد ثبررت سررازمان همکرراری با شد مکلف کشاورزی جهاد وزارت

 دولترری ملرری، اراضی در موازی مقررات و قوانین  اجرای از ناشی تداخالت رفع به نسبت

 اسررناد اصررالح برره نسرربت اختالفرری مرروارد رفررع از س پ ه،کرد اقدام اشخاص نیاتمستث  و

 قررانونی ماده این  اجرایی نامه آیین . کنند اقدام کشاورزی اراضی اسناد صدور و مالکیت

 اجرررا برررای جمهرروری رئرریس  اول معرراون سرروی از و تصویب وزیران هیئت 95 سال در

 .شد ابالغ

 و ملرری اراضرری تصرررفات بررا مرررتبط وندهرپ ادتعد و مساحت تغییرات روند 10 شکل

 تصرررف رونررد همچنرران نیز 1385 سال از پس  که است مشخص. دهدمی نشان را دولتی

 همچنررین . است داشته صعودی روندی دوباره نیز اخیر هایسال در و دارد وجود اراضی

 است مشخص شکل، این  مشابه. دهدمی نشان تجمعی صورتبه را روند همین  11 شکل

. هسررتند تصرف تحت دولتی و ملی اراضی از هکتار هزار 700 بر بالغ حاضر حال در که

 .اندشده واگذار 34 ماده تحت که است هکتاری هزار 188 بر عالوه امر این 
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  دولتی  و  ملی  اراضی  تصرفات تعداد: 10 شکل

 (1395 مقیمی  از نقل به کشور آبخیزداری و  مراتع ها،جنگل  سازمان اطالعات : مأخذ)

 

 
 دولتی  و  ملی  ی اراض اتتصرف : 11 شکل

 (1395 مقیمی  از نقل به کشور آبخیزداری و  مراتع ها،جنگل  سازمان اطالعات : مأخذ)
 

 اراضی واگذاری از هایینمونه شیبدار اراضی در باغات توسعه و فدک طوبی، طرح

 احررداث جهررت 1378 سال در طوبی طرح. است کشاورزی برای بزرگ مقیاس در ملی

 آب منررابع از بهینه برداریبهره در مردم مشارکت هدف با شخصی و ملی اراضی رد غبا
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 وزارت و سررازندگی جهرراد وزارت میرران اینامررهتفاهم در طرح این . شد شروع خاک و

 در. رسررید امضرراء  برره خرراک و آب در موجود هایپتانسیل از مندیبهره برای کشاورزی

 تررا شررد مکلررف بررود، طبیعرری منابع متولی انزم آن که سازندگی جهاد وزارت طرح این 

 تحقیقررات، نیررز کشاورزی وزارت و کند واگذار کشاورزان به را کشت قابل هایعرصه

 زیر طرح این  هدف. بگیرد عهده بر را کشاورزان به تسهیالت ارائه و رایگان نهال تأمین 

 گررردو، اندرخت  کشت برای سال 10 در مستعد اراضی از هکتار میلیون یک رفتن  کشت

 .است بوده دارویی گیاهان و انار انجیر، انگور، بادام، ون،زیت  ته،پس فندق،

 صررور برره مختلف هایدولت سوی از و است کرده تغییر زمان فراخور به طوبی طرح

 مررورد آب میررزان بررود شده بینیپیش  طرح، این  در. است درآمده اجرا مرحله به مختلف

 بیشررتر و نررداد رخ اتفرراق ایررن  که صورتی در گردد ین تأم بارندگی طریق از درختان نیاز

 .داد افزایش  را آب مصارف و رفتند آبی کشت سمت به باغداران

 برررای دولترری و ملرری منررابع اراضرری واگررذاری ضرروابط دستورالعمل" 1385 سال در

. رسررید تصررویب برره دولررت سرروی از "کشرراورزی غیررر و تولیرردی کشرراورزی هایطرح

 پیشررتر کرره طور همان. دهدمی حرش را بیطو طرح اجرای هنحو دستورالعمل این  درواقع

 منررابع سیسررتم بررر فشررار و زیرکشت سطح افزایش  برای عاملی دستورالعمل این  شد گفته

 طرررح، این  برای شده بینیپیش  تسهیالت. است بوده ملی اراضی واگذاری طریق از آب

 و ملرری هررایزمین  ونه،گچقار صورتبه و آورد وجود به کشاورزان بین  در زیاد اشتیاقی

 حتی کار این  ماحصل که بود آن بدتر و دادند کاربری تغییر دیگری از پس  یکی لتیود

 مقیمرری،) بازنگشررت نیررز دولررت هایهزینرره نوعیبرره و نداشت هم را الزم اقتصادی سود

 شررکل. شد متوقف درواقع و گردید اصالح دستورالعمل این  1389 سال در بعداً(. 1395

 .دهدمی نشان طوبی طرح تحت را شده واگذار دولتی و ملی اراضی تاحمس میزان 12

 امررا. کرررد فراهم را کشور کشاورزی اراضی گسترده کاربری تغییر زمینه طوبی طرح

 دولررت در هم باز آن، منفی اثرات و طرح این  شکست وجود با که است این  جالب نکته

 انعنررو تحررت مشررابهی طرررح همزدای دولت در. درآمد اجرا به جدید ساختاری با بعدی
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 و کشرراورزی جهرراد وزارت سرروی از باغررات، توسررعه برررای دار شرریب اراضی واگذاری

 کرره حررالی در. گرفررت قرررار شرردن اجرایرری آسررتانه در کشررور مراتررع و هاجنگل سازمان

 سرروی از متعررددی هررایمخالفت و هاحاشرریه بررا دهررم دولررت زمرران در طرح این  تر،پیش 

. بررود شررده متوقررف دلیررل همررین  برره و دبو شده مواجه کشور ییعطب  منابع و علمی جامعه

 قرررار طرررح ایررن  در. اسررت تغییررر اندکی با طوبی طرح همان عماًل محتوا در جدید طرح

 برره تبرردیل هسررتند بازده کم و شوندمی کشت دیم صورتبه که داریشیب اراضی است

 لسررا بررود قرار بار ستین خن یبرا طرح این . گردند غیرمثمر و مثمر گیاهان با باغی اراضی

 باغ، به آن تبدیل و مردم به مخروبه جنگلی اراضی واگذاری با و کردستان استان در 94

 مجدداً اما. ماند متوقف متخصصان مخالفت با ولی شود آغاز جنگل متصرفان اولویت با

 درختکرراری هکتررار هررزار 500 تررا شده تکلیف دولت به توسعه ششم برنامه در طرح این 

 در هاباغ توسعه طرح ملی ستاد راستا این  در. دهد انجام را دارشیب مرتع اراضی در مید

 ادارات برره و تصویب ملی اراضی واگذاری برای ماده 17 با را ایبخشنامه شیبدار اراضی

 هررر بررا کشررور هایعرصه تمامی بخشنامه این  اساس بر. کردند ابالغ هااستان طبیعی منابع

 قابلیررت اسررتانی کررارگروه خیصشرر ت بررا یررک درجرره مراتع یت ح و گیاهی پوشش  درصد

 شررده تصرف متصرفان توسط پیشتر که مناطقی و دارد را باغ به شدن تبدیل و واگذاری

 برره باغررات توسررعه این  چه اگر. اندگرفته قرار واگذاری اولویت در گیریبازپس  جای به

 افررت رتررأثی  باغررات نزامیرر  ایررن  معتقدند کارشناسان اما است، شده بینیپیش  دیم صورت

 (.1396 استراتژیک، هایبررسی مرکز) داشت خواهد هارواناب در درصدی کی
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 طوبی طرح تحت دولتی  و  ملی  اراضی  واگذاری میزان: 12 شکل

 (1395 مقیمی  از نقل به ایران جهادکشاورزی وزارت اطالعات : مأخذ)
 

 رحطرر . بود کشور در زیکشاور توسعه و بهبود برای دهم دولت راهکار فدک طرح

 در جوییصرفه طریق از و کشاورزی بخش  در گذاریسرمایه و حمایت هدف با فدک

 از 1390 سال اواخر در محتمل اضافی آب منابع از استفاده و کشور آب کنونی مصرف

 برره جدیررد زمررین  هکتار میلیون دو دهم دولت کار پایان تا بود بنا و شد ارائه دولت سوی

 فرصررت میلیررون 5/0 حرردود و اضررافه زمرران آن در رکشو آبی اراضی رتاهک میلیون 5/8

 سررطح افررزایش  برررای الزم آبی منابع داشت انتظار طرح این  در دولت. شود ایجاد شغلی

 اجرایرری شیوه نهایت در. کند تأمین  قبلی مصارف در جوییصرفه طریق از را کشت زیر

 سررعهتو هررایکارگروه انزمرر هم. شررد اعررالم ایمنطقرره آب هایشرررکت برره طرررح ایررن 

 در و مربوطرره وزرای حضررور و وقررت جمهرروررئیس  ریاست به ملی سطح در یورزکشا

تشررکیل  مربوطرره اجرایرری نمسئوال عضویت و استان هر استاندار ریاست به استانی سطح

 کرره بررود کرررده ادعررا دولررت هرچنررد. گرفتند عهده بر را برنامه این  پیشبرد وظیفه شد که

 اراضرری در کشررور مصرررفی آب یجویصرفه حلم از طرح، رایجا زنیا مورد آب غالب

 نحرروه و آب منابع از حفاظت به نسبت طرح این  در واقع در اما است تأمین  قابل موجود،
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 شررورای مجلررس  خوشرربختانه. بود نشده توجهی زیرکشت سطح افزایش  برای آب تأمین 

 ایررن  ایاجررر از مانع دوخ یهابررسی با ایران بازرگانی اتاق مانند مراکزی هم و اسالمی

 .شدند طرح

 اجرررای برررای ملی اراضی از هکتار میلیون 5 از بیش  گذشته دهه سه در کلی طور به

 نشررده اجرررا طرررح تنها نه اراضی این  از بسیاری در که شده واگذار کشاورزی هایطرح

 رمرر ا نتیجرره کرره انرردیافته جهررت تغییررر هاکاربری سایر سمت به شده واگذار اراضی بلکه

 (.1395 مقیمی،) است کشور قضایی محاکم در تخلف دهپرون ارهز هاده تشکیل

 

 آب منابع از برداریبهره حقوق -4-3

 دارد، آب بازتخصرریص موضرروع بررر جرردی یتررأثیر کرره کشررور قرروانین  دیگر بخش 

 آب، شرردن ملرری از پیش . است آب از برداریبهره حقوق با مرتبط هایسیاست و قوانین 

 دولت آن از پس  اما است داشته آب از داریبربهره در ایگسترده وقق ح و نقش  جامعه

 برررای و اسررت شررده نیز آب از برداریبهره مدیریت متولی آب منابع بر مالکیت کنار در

 ایررن . اسررت کرررده تعریررف هرراییسرراز و کار و هرراچارچوب آن از جامعرره اسررتفاده

. ندهسررت  داریبررربهره این  یهامحدودیت و برداریبهره مجوز یکنندهتعیین  هاچارچوب

 بررسرری مررورد آب از برررداریبهره حقرروق با مرتبط مختلف موضوع هفت بخش  این  در

 و دولترری گذاریسرررمایه در آب از برررداریبهره وضررعیت ابترردا در. اسررت گرفترره قرررار

 بررسرری مورد آن از استفاده برای شده تعیین  ساز و کار و آب استحصال برای خصوصی

 نشرران بخررش  این  در. است شده اشاره آن بر حاکم هایاستسی  و قوانین  هب و گرفته قرار

 و آب مصررارف و برداشررت افزایش  به منجر قوانین  و هاسیاست چگونه که شودمی داده

 و دولررت گررذاریاولویت بعرردی بخررش  در. اندشررده آب حقرروق جاییجابرره آن تبررع برره

 آن زا پررس . اسررت شررده رکرر ذ مختلررف مصررارف در آب از اسررتفاده برررای گذاریقانون

 ذکر مصارف و منابع بین  تعادل و آب از حفاظت به مربوط هایمحدودیت و هامنیزمکا

 بخررش  در تخلفات با مقابله برای قوانین  بینیپیش  بررسی مورد دیگر موضوع. است شده

 حررق عنرروان برره بهرراآب موضرروع سپس . است متضرر بردارانبهره خسارت جبران و آب
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 و شررده ذکررر آب منررابع بررر حفاظت و نظارت و آب ین تأم هایهزینه انجبر برای دولت

 و انتقررال اجررازه قالررب در آب از اسررتفاده شرریوه بر گذارقانون هایمحدودیت نهایت در

 .شودارائه می دولت سوی از شده تعیین  مصرف از خار  مصارفی به آب فروش

 

 یخصوص گذاریسرمایه با آب منابع  از برداریبهره -4-3-1

 استحصررال هایروش آب، منابع از خصوصی گذاریسرمایه اب برداریبهره از ظورن م

 قنررات، حفررر گذشررته از. دهدمی انجام خود مالی منابع با جامعه که است آبی برداشت و

 بررا کرره برروده آب از برررداریبهره اصررلی هایشرریوه چشررمه آب از برداریبهره و نهر شق

 ترروجهی قابررل اهمیررت زی ن چاه فرح زمان مرور هب. شدمی انجام خصوصی گذاریسرمایه

 بررا سررطحی آب منررابع از برداشررت ایررن، بررر عررالوه. اسررت کرده پیدا آب از برداشت در

 پیرردا آب مصررارف در مهمرری سررهم اخیررر هایسررال در ویررژه برره نیررز متحرک هایپمپ

 .اندکرده

 تقرردم مبنای بر آب منابع از برداریبهره ،40 دهه اواسط تا گردید بیان که گونههمان

 رعایررت صرفاً برررای راستا این  در و گرفتانجام می شرط و قید بدون آب صالاستح در

 اطررراف اراضرری احیرراء  تاریخ گاه هر مدنی قانون 158 ماده طبق. گردیدمی لحاظ حریم

 شررود،می مقرردم نیز آب در است، بوده مقدم آن احیاء  که زمینی باشد، مختلف رودخانه

 بخواهررد کسرری گرراه هررر قررانون ایررن  159 ماده قطب  مچنین ه. باشد آن از ترپائین  چه اگر

 صرراحبان برررای و باشررد زیرراد رودخانرره آب اگررر کنررد، احیاء  رودخانه اطراف در زمینی

 اال و کند مشروب را جدید زمین  ،رودخانه آب از تواندمی نباشد یعتضیی  سابق، اراضی

 .باشد اراضی یرسا از باالتر او زمین  اگر ندارد، آب بردن حق

 وظررایف ترین اصررلی جدیررد، آب منررابع تررأمین  کنار در آب، منابع شدن یمل از یش پ

. بود دعاوی فصل و حل و آب مصرف بر نظارت برداران،بهره حقوق از حفاظت دولت

 سررال مصرروب برررق و آب وزارت تأسیس  به راجع قانون در شده، ذکر وظایف بر عالوه

 و هابرنامرره اجرررای و تهیرره املشررده اسررت، شرر ول محرر  وزارتخانرره ایررن  ی بهوظایف  1342
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 بر نظارت و همینطور مصرف، عمده مراکز به آن انتقال و آب تأمین  به مربوط هایطرح

 .کشور آب منابع از استفاده نحوه

 تصررویب با 1334 سال از تلمبه، از استفاده یا و سد ساخت با رودخانه آب از استفاده

 اجررازه برره منوط کشور آبیاری به مربوط رامو و آبیاری هگابن  تأسیس  قانون اصالح قانون

 طریررق از آب برداشررت ارزانرری و سررهولت به توجه با اما. است شده آبیاری مستقل بنگاه

 امکرران ایرر  جامعرره رغبررت و آشنایی عدم و سدسازی به نسبت عمیقنیمه و عمیق هایچاه

 و عمیررق هررایچاه از هفاداسررت  بررا زیرزمینرری هررایآب از برررداریبهره سیاسررت چاه، حفر

. گرفررت قرررار عمرانرری هایبرنامرره کررار دسررتور در کشاورزی توسعه منظور به میقعمهی ن

 هررایچاه و قنرراتی امور برای وام به دوم عمرانی برنامه کشاورزی فصول بندهای از یکی

 برنامرره در همچنررین . اسررت یافترره اختصرراص ریررال میلیررون 1000 معررادل اعتباری با عمیق

 و هرراقنات برررای وام جهررت ریررال میلیون 352 مبلغ دوم برنامه یط برنامه انزمسا آبیاری

 در عمیررق هررایچاه حفررر سیاسررت شررروع دوران ایررن  لذا. یافت تخصیص عمیق هایچاه

 .رودمی شمار به ایران

 زیرزمینرری آب از برداشررت افزایش  و عمیق چاه حفر تکنولوژی گسترش و توسعه با

 زیرزمینرری هررایآب منررابع حراست و ظحف  قانون منابع، این  یدارپای بر خطراتی ایجاد و

 هررایآب ذخایر و منابع حراست و حفظ قانون این  در. شد مصوب 1345 سال در کشور

. گرررددمی محررول برررق و آب وزارت برره آن به مربوط امور کلیه در نظارت و زیرزمینی

 و فنرری هایرسرریرب ابرر  کرره منرراطقی در کرره شد دانسته مجاز برق و آب وزارت همچنین 

 پائین  دیگر علل یا مصرف ازدیاد اثر در زیرزمینی آب سفره سطح که شود لومعم علمی

 ترراریخ از گررردد اجرررا بایررد دولت طرف از آبیاری هایطرح که مناطقی در یا و رودمی

 را قنررات و عمیررق نیمرره و عمیررق چرراه حفررر مشررخص، حرردود با مدتی برای طرح اجرای

 با تواندمی بداند مقتضی برق و آب وزارت که اطقیمن  در قانون، این طبق . نماید ممنوع

 .نماید اجازه تحصیل به موکول را قنات و عمیقنیمه و عمیق چاه حفر قبلی اعالم
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 برررای دولررت مداخلرره شررروع زیرزمینرری هررایآب منررابع حراسررت و حفررظ قررانون

 شدن ملی نحوه و بآ نقانو تصویب با موضوع این . است بوده آب منابع از برداریبهره

 رویکرررد قررانون ایررن  در. کرررد پیدا عمومیت آب مصارف تمامی برای و شد ترملاک آن

 و گذشررته مجرراز دارانحقابه به پروانه ارائه آب، از برداریبهره و مصرف اجازه به جدید

 مفیررد اسررتفاده منظور به که است حقی مصرف اجازه. است بوده واجد شرایط متقاضیان

 برره پروانه صدور طریق از قانون این  در شده بینیش پی  قرراتم رعایت با آب از معقول و

 و هاسررازمان یررا برررق و آب وزارت. شررودمی واگررذار حقرروقی یررا حقیقرری اشررخاص

 مصرررف برره مربرروط درخواسررت به رسیدگی و اطالعات کسب از پس  تابعه هایشرکت

 صررادر ،تقدم حق رعایت با را آب مصرف پروانه الزم، تعهد اخذ و پروانه صدور و آب

 اسناد سایر و جمع و جزء  اسناد اساس بر که کسانی شد بیان پیشتر که طورهمان. کندیم

 قررانون ایررن  و شرروندمی دانسررته دارحقابرره انرردبوده آب کنندهبرداشررت رسمی، و حقوقی

 یبرررا مفیررد مصرررف قیررد کرره آنجررا از اما. کندمی آنها به پروانه اعطای به ملزم را دولت

 از کرره اسررت مصرررفی میزان به صادره پروانه شود،می گرفته نظر در آب مصارف امیمت

 مصرررف هایپروانرره صدور و قانون از بخش  این  اجرای. شودمی دانسته مفید دولت نظر

 در را آنهررا تشررکیل وظیفه وبرقآب وزارت که است اینفرهسه هایهیئت عهده بر مفید

 .اندداشته منطقه یا ناحیه هر

 الزم اطالعررات اسرراس بررر هرراهیئت ایررن  نفررره،پن  و نفرهسه هاییئته نامهآیین  قطب 

 کیفیررت و انشررعاب و مصرررف محررل و کشررت سطح میزان و موجود آب مقدار به نسبت

 رسرریدگی هاحقابرره وضررعیت برره عوامررل، سررایر و محررل عرررف و معمررول و آب مصرف

 کرره ورتیصرر  در. شررودمی دراصرر  هیئررت این  نظر طبق مفید مصرف پروانه و کرد خواهد

 اعتررراض نفرهسرره هیئررت سرروی از شررده تعیررین  مفیررد مصرررف میزان به نسبت دارانحقابه

 صررورت در و دهنررد ارائرره برررق و آب وزارت برره را اعتررراض این  توانندمی باشند داشته

 و نفریسرره هررایهیئت نامررهآیین  طبررق. دهنرردمی انجررام بررازنگری نفرررهپن  هیئررت تایید،

 یررک و برررق و آب وزارت کارشررناس دو از لمتشررک فرهنسرره هررایهیئت ی،نفرررپن 

 کرره اسررتانی دادسررتان از متشکل نیز نفرهپن  هیئت و هستند کشاورزی وزارت کارشناس
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 صررورت در و ایمنطقرره آب سررازمان مرردیرعامل اسررت، گرفترره قرار آن در آبریز منطقه

 لکرر  رئرریس  یررا رکلمرردی برررق، و آب وزارت نماینررده ایمنطقرره آب سررازمان نبررودن

 ،اسررتان کشرراورزی کررل رئرریس  یررا مدیرکل و کل فرمانداری یا استان ارضی تاصالحا

 .است برق و آب وزیر انتخاب با کارشناس نفر یک و کل فرمانداری

 منررابع بهینرره و مفیررد اسررتفاده برررای بازتخصیص نوعی به مفید، مصرف پروانه صدور

 کامررل پررذیرش یبرررا عهرردیت دولت قانون، ن یا طبق زیرا. داشت خواهد دنبال به را آب

 مصرررف قیررد بررا را مصرررف میزان و ندارد منبع آبدهی میزان حفظ و گذشته آب حقوق

 در. باشررد گذشررته شررده حیررازت آب حجررم از کمتررر اسررت ممکررن  کرره پررذیردمی مفید

 تحررت مفیررد مصرررف میررزان عنرروان تحررت مصرف اجازه قانون، این  از دیگر هاییبخش 

 و عمررومی احتیاجررات و کنندهمصرررف اتاحتیاجرر  هبرر  توجرره بررا) نمکررا و زمرران شرررایط

 هررایروش تغییررر بررا مفیررد مصرررف و اسررت شده تعیین  قانون این  مقررات طبق( امکانات

 برره توجرره بررا اسررت مکلررف برررق و آب وزارت. اسررت نظررر تجدیررد قابررل فنرری و علمرری

 یرزاوشک محصوالت از یک هر آب مصرف مورد در کشاورزی وزارت که اطالعاتی

 هررر در را آب مصرررف اجررازه میررزان ترردریجاً دهدمی قرار برق و بآ وزارت اختیار در

 در مرروارد. دارد اعررالم و تعیین  اقلیمی کیفیت خاک، نوع محصول، نوع به توجه با ناحیه

 دولررت زیرررا. اسررت غیرعملرری و بلندپروازانرره بسرریار قررانونی مواد این  در شده گرفته نظر

 چرره برره آب از مصرررف نوع بهترین  منطقه هر در دکن  تعیین  خود سانکارشنا با تواندنمی

. کنرردمی گیریتصررمیم خررود، هررایانگیزه و منررابع برره توجه با کشاورز هر و است شکل

 ایررن  و نرردارد وجررود منطقرره یررک برررای مطلرروب کشررت نرروع ارائه امکان اساساً نابراین ب

 .است تلفخم یهاسال طی وضعیت تغییر و کشاورز خود به وابسته انتخاب

 کنندگانمصرررف حقابرره مجمرروع کرره هاییرودخانرره در قررانون، این  5 هماد اساس بر

 نرسررد مفید مصرف به موجود هایحقابه و باشد هارودخانه عادی و واقعی میزان از بیش 

 بررا. کنررد نظررر تجدید کنندگانمصرف حقابه میزان تعیین  در تواندمی برق و آب وزارت

 آب برره نسبت زیرزمینی آب منابع زا مصرف هاضاف قانون، بویصت زمان در آنکه وجود
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 نشررده ارائه هاآبخوان منفی بیالن جبران برای راهکاری اما است، بوده ترمتداول سطحی

 .است

 آنهررا مصرررف برررای توانرردمی دولررت کرره جدیرردی آبرری منابع قانون این  در همچنین 

 زیررعوت قررانون در جزئرری حاتال اص با موارد این . است زیر موارد شامل کند صادر پروانه

 .است شده ذکر نیز آب عادالنه

 ؛باشد مانده استفاده بدون که هاییآب •

 وسرریله برره زهکشرری و سدسررازی و آبیرراری اتتأسیس احداث اثر بر که هاییآب •

 ؛آیدمی و آمده دست به دولتی گذاریسرمایه

 ؛ریزندمی ارانه و دریاها و هادریاچه به که مصرف از زائد هاییآب •

 ؛هافاضالب از صلاح هاییبآ •

 ؛شهری سهمیه از زائد هاییآب •

 جانشررین  یا پروانه دارنده وسیله به سال سه تا پروانه صدور تاریخ از که هاییآب •

 ؛باشد نرسیده مصرف به او

 ؛باشد شده لغو قانونی علل به آن از استفاده پروانه که هاییآب •

 .شودمی ظاهر ایمنطقه در طبیعی ملعوا سایر یا هزللز اثر بر که هاییآب •

 برررای گررذارقانون کرره اسررت هاییمحرردودیت دهنررده نشرران قررانون از قسررمت ایررن 

 را تخصرریص قابررل آب منررابع بر حاکم تفکر و شده قائل آب منابع از جدید برداریبهره

 برررای ریرداببهره حقوق پذیرش دهنده نشان محدودیت این  اول درجه در. کندمی بیان

 بردارانرریبهره اختیررار در آبرری منابع از نباید دولت که طوری به ؛است قدمت م دارانحقابه

 3 مرردت برره آب ایررن  آنکرره مگر بدهد جدیدی تخصیص دارند، مفید مصرف پروانه که

 عنرراوین  دیگررر سوی از اما. شود لغو قانونی دالیل به پروانه یا و بماند باقی شده رها سال

 و آب ماهیررت به نسبت محدودیت درک از نشان نیز تخصیص قابل بآ یبرا شده ذکر
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 برردون کرره دارد هرراییآب برره اشاره اول مورد مثال برای. دارد آن از برداربهره نفعانذی

 کرره باشد داشته وجود موضوع این  به نسبت کافی دانش  آنکه بدون است، مانده استفاده

. دارد آن از بررردارهبهر اکوسیسررتم یررا و دسررت پایین  مصارف سایر در نقشی چه آب این 

 ریزندمی انهار و دریاها ها،دریاچه به که مصرف از زائد هایآب سوم مورد در همچنین 

 معیشررت و اکوسیسررتم بررر آن تررأثیر و آبی هایپهنه این  از حفاظت بر تأثیر به توجه بدون

 .است شده ذکر جامعه

 در طرفرری از. اسررت نشررده رااجرر  کامررل طررور به کشور در آب شدن ملی واقع در اما

 دیگررر سوی از و شده صادر موردی و محدود بسیار مصرف هایپروانه سطحی هایآب

 شررده بیرران قررانون در آنچرره مشررابه مفید مصرف پروانه صدور و آب شدن ملی فرایند نیز

 هاپروانرره در تعدیل و مصرف شدن مفید قید بدون پروانه صدور به دولت و نشده اعمال

 کرره اسررت ایررن  کرررد برداشت توانمی مواد این  از که جالبی تهنک اما. است هداد رضایت

 در سیسررتم آوریترراب بگرروییم است بهتر یا انعطاف ایجاد گذارقانون اصلی هدف عماًل

 خررود دسررت تررا کرده سعی بیشتر بلکه است، نبوده( اقلیمی) آتی احتمالی فشارهای برابر

 مثررال، طررور برره. کند زبا تردیاقتصا کنندگانرفمص و سایرین  به آب واگذاری برای را

 برره یررا بایر متوالی سال چهار که را چاهی یا قنات که شده بینیپیش  قانون این  37 درماده

 جررزء  مجررانی صررورت برره شررود تشررخیص المنفعهمسررلوب عماًل آب فاحش  نقصان علت

 زمرران در توانسررتمی آن شرردن ملی نحوه و آب قانون .شودمی محسوب شده ملی منابع

 امررا. باشررد زمان آن آب منابع برداریبهره بر حاکم شرایط پاسخگوی خوبی حد تا خود

 آن از ترررمهررم و عمیررق چرراه حفررر تکنولرروژی شرردن ارزان و گسترش با بعد هایسال در

 و آن از پررس  ابترردایی هایسررال و اسررالمی انقررالب آسررتانه در کشررور اداره مر  و هر 

 روسررتایی، توسررعه برررای آب بیشررتر مصرررف برره کشور یدجد ین مسئول رویکرد همچنین 

 زیررادی رشررد آب منررابع از اسررتفاده کشرراورزی، تولیرردات افررزایش  و زدایرری محرومیت

 1361 سررال بسررتر، ایررن  در. کرد ایجاد آب منابع مدیریت بر را جدیدی شرایط و گرفت

 قبررل ایهسال تخلفات ساختن  قانونی جهت در که شد تصویب آب عادالنه توزیع قانون

 (.1393 حسنی، و آگاه) است بوده آب منابع از زمجا غیر برداشت در
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 آب عمررومی منررابع از برررداریبهره اجررازه و تخصرریص آب عادالنرره توزیع قانون در

 دانسررته نیرررو وزارت بررا منحصررراً موارد سایر و صنعت کشاورزی، شرب، مصارف برای

 بسرریار عامرره حمصررال وانعن . باشد مهاع مصالح طبق آن از برداریبهره باید که است شده

 تفسرریرهای باعررث و اسررت روشن  تعریف فاقد قانونی عبارات در و است عمومی و کلی

 اسررت نشده تعریف عبارت این  نیز اجرایی هاینامهآئین  در. است شده قانون از شخصی

 یررا شررود ذکررر عامرره حمصررال مصادیق قوانین  سایر در که است الزم آیا نیست مشخص و

 در کرره رسرراند انجررام برره را اقداماتی خود ویژه تدابیر با دولت که است این  منظور هاینک

 مواقررع ایپرراره در اسررت محتمررل کرره هرچند باشد؛ عامه مصالح تأمین  آنها هدف نهایت

 مرردنیان،) ردگی  قرار نیز دولت تفریط و تعدی معرض در عمومی مصالح ،مدت درکوتاه

1383 .) 

 معقررول مصرررف پروانرره صرردور برررای نفره سه هیئت نیز آب عادالنه توزیع نوناق در

 از کارشررناس دو شرردن ملرری نحوه و آب قانون در که تفاوت این  با. است شده بینیپیش 

 صرردور وظیفرره هیئررت ایررن  و داشررت حضور نفره سه هیئت در برق و آب وزارت طرف

 عادالنرره توزیع قانون طبق اما داشت، عهده بر را آبی منابع یهلک برای مفید مصرف پروانه

 آب مصررارف برررای معقررول مصرررف پروانرره صدور وظیفه تنها نفری سه هایهیئت آب،

 وزارت انتخرراب برره حقرروقی کارشناس نفر یک از مرکب آن اعضای و دارند را سطحی

 مطلررع و دتمرر مع نفررر یررک و کشاورزی وزارت انتخاب به فنی کارشناس نفر یک و نیرو

 نیرررو وزارت اختیار در رای سه از رای یک حضور. است محل شورای ابتخان به لیمح

 قرررار وزارتخانرره ایررن  عهررده بررر برررداریبهره اجازه و تخصیص وظیفه که است حالی در

 سررطحی منررابع از آب مصررارف برای پروانه صدور قانون، این  خالف بر اما. است گرفته

 کرره دارد وجررود محرردودی بسرریار ردمرروا و اسررت شررده دهسررپر فراموشرری برره همررواره

 ملرری نحرروه و آب قررانون بررر عررالوه. باشند داشته مصرف پروانه سطحی آب بردارانبهره

 برای پروانه صدور به ملزم دولت نیز دیگری قوانین  در آب، عادالنه توزیع قانون و شدن

 قیررد ،توسررعه سوم امهبرن قانون از ایتبصره در مثال برای. است شده آب مصارف تمامی

 سررهولت و آن واقعرری ارزش حفررظ و آب از اصولی برداریبهره منظوربه که است هشد
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 دارانحقابرره به آب اسناد صدور و تهیه به نسبت است موظف دولت آن، انتقال و نقل در

 .نماید اقدام مالکان و

 هررر حفررر طریررق از زیرزمینی هایآب منابع از استفاده آب عادالنه توزیع قانون طبق

 نیرررو وزارت موافقررت و اجررازه با کشور از منطقه هر در چشمه توسعه و قنات و چاه وعن

 منطقرره هیرردروژئولوژی خصوصرریات برره توجرره بررا مررذکور وزارت و شررود انجررام بایررد

 قررانون ایررن  در شررده بینرریپیش  مقررررات و( زیرزمینیهررایآب و زمین  طبقات شناسایی)

 یررا نیرررو وزارت نیررز 22 ماده در. ندکمی اقدام برداریبهره و رحف  پروانه صدور به نسبت

 حررق رعایررت با را آب معقول مصرف پروانه صدور وظیفه تابعه هایشرکت و هاسازمان

 تصویب وزیرانهیئت و پیشنهاد کشاورزی و نیرو وزارتین  که اینامهآیین اساس بر تقدم

 پروانرره صرردور وهحرر ن اجرایرری نامررهآیین  8 دهام اساس بر اما. اندگرفته عهده بر نمایندمی

 مصرررف پروانرره صدور وظیفه آب، عادالنه توزیع قانون 18 ماده موضوع معقول مصرف

 از پرریش . اسررت شررده سررپرده کشرراورزی وزارت برره سررطحی آب مصررارف برای معقول

 وظررایف تغییرررات برره راجررع قررانونی الیحرره طبررق نیررز آب عادالنرره توزیع قانون تصویب

 و اسررتانداری برره شررهرها شرررب آب اداره وظیفرره ،1359 سررال مصرروب رونیرر  وزارت

 حررق) هارودخانرره برره مربرروط تشررکیالت و آبیرراری اداره و اسررت شررده سپرده شهرداری

 گردیررده منتقل ربطذی استانداری یا روستایی عمران و کشاورزی وزارت به نیز( هاآب

 رپرسررتیس تحررت هاهخانرر رود آن بررر حقابرره شررکایات به رسیدگی و حقابه میزان تا است

 شررده باعررث کرره دالیلرری از یکرری احتمرراال. شررود انجام مردم خودیاری و مربوط اراتدا

 در تعررارض نشررود، صررادر سررطحی مصررارف برررای آب معقررول مصرررف پروانرره اسررت

 .است کشاورزی( جهاد) وزارت و نیرو وزارت بین  بخش  این  مسئولیت

 غیررر هایچاه به مجوز ئهارا با ارتباط در آب عادالنه توزیع قانون مهم اثرات از یکی

 کرراهش  دلیل به آن از پس  و اسالمی انقالب آستانه در. است گذشته در شده حفر مجاز

 فراینررد شرردن طرری برردون چرراه زیادی تعداد کشاورزی، توسعه به تشویق و دولتی کنترل

 برردون تهگذشرر  در که هاییچاه کلیه صاحبان 3 ماده تبصره اساس بر. گردید حفر قانونی

 یررا گرفترره قرررار برررداریبهره مررورد چاه که این  از اعم باشد شده حفر نیرو ارتوز اجازه
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 پروانرره و مراجعرره نیرررو وزارت برره شررودمی منتشررر کرره آگهرری طبق موظفند باشد نگرفته

 دو نظررر طبررق الاقل را هاچاه این  از یک هر نیرو وزارت چنانچه. نمایند اخذ برداریبهره

 گونرره هرریچ پرداخررت برردون چرراه دهررد تشخیص میعمو مصالح به مضر خود کارشناس

 این  45 ماده طبق متخلفین  با و بوده ممنوع آن از برداریبهره و شودمی مسدود خسارتی

 توجررهبی ممنوعرره هایدشررت وضررعیت به نسبت قانونی ماده این . شد خواهد رفتار قانون

 دارانهابرر حق  برره ررض و آبخوان تفا رب جدید چاه حفر تأثیر بودن بدیهی وجود با و بوده

 قررانون زمرران از ایررن، بر عالوه. داندمی کارشناس دو نظر به منوط را مجوز ارائه گذشته،

 آنکه امید به کند، حفر غیرمجاز چاه تواندمی که است شده داده جامعه به پیام این  فوق،

 قررانون، ایررن  دوم فصررل اجرایرری نامررهآیین  در همچنررین . داد خواهنررد مجوز آن به روزی

 پروانرره اخررذ بررا ممنوعرره، هایدشت در نقصان دچار چاه مکان تغییر یا شکنیکف جازها

 صررنعتی، دولترری هررایطرح برررای جدیررد چرراه حفر امکان آن بر عالوه و است شده داده

 ایررن  دیگر موضوع. است شده فراهم ممنوعه هایدشت در شرب آب تأمین  یا و تجاری

 کرره– برداریبهره پروانه صدور وظیفه اجرایی، نامهآیین  فخال  بر ماده این  در که است

 شررده سررپرده نیرررو وزارت برره -دارد معقررول مصرف پروانه با تفاوتی چه نیست مشخص

 .است

 کرره گردیررد آب منررابع از برررداریبهره در مر  و هر  ایجاد باعث قانون این  تبعات

 دایرر پ را ارتجسرر  ایررن  بسرریاری ادافررر آمررده، وجررود به شرایط طی. دارد ادامه نیز تاکنون

 بسرریاری در آب محرردودیت برره توجه با. باشند داشته غیرمجاز آب برداشت که اندکرده

 دارانحقابرره حقرروق گذاشتن  پا زیر واقع در مجاز غیر هایبرداشت این  کشور، مناطق از

 هاچشررمه هررا،چاه قنوات، از بسیاری شدن خشک آن آثار که طوری به. است بوده قبلی

 شرردن ملرری نحرروه و آب قررانون در که است ذکر به الزم. است بوده سطحی آب ابعن م و

 هررایچرراه برررای مجرروز صرردور برررای فراینرردی نیز( آب جامع قانون اولین  عنوان به) آن

 اعطررای فرصررت ایجاد اما است شده گرفته نظر در( مزبور قانون تصویب از قبل) قدیمی

 کرره است مردم به پیام این  کننده قاال اند،شده رحف  قانون خالف بر که هاییچاه به پروانه

 برداشررت ترروان و هسررتند ممنوعرره هادشت این  که شدمی گفته شما به این  از پیش  تا اگر
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 برررای صرررفاً را اهداف این  آنها و بود دروغ همه هاحرف این  ندارد، وجود آنها از بیشتر

 .دندرک حمطر عادی جامعه استضعاف و نفوذذی افراد شخصی منافع

 دولررت درآمدهای از برخی وصول قانون به ماده یک الحاق قانون تصویب اب اگرچه

 قررانونی لحرراظ از غیرمجاز هایچاه به مجوز صدور فرایند معین، موارد در آن مصرف و

 در امررا شررد متوقررف 84 سررال در آب عادالنرره توزیع قانون سه ماده ذیل تبصره حذف با

 بررار برداری،بهره پروانه فاقد آب هایچاه تکلیف ن یی تع قانون تصویب با مجلس  89 سال

 قبلرری شررده حفررر غیرمجرراز هررایچاه برای پروانه صدور بر مبنی را گذشته سیاست دیگر

 و فراگیررر رسررانیاطالع ضررمن  اسررت موظف نیرو وزارت قانون این  اساس بر. کرد دنبال

 آب ایهرر چاه کلیرره ایبررر قررانون، ایررن  ابررالغ از پس  تمام سال دو طی نفعان،ذی به مؤثر

 1385 سررال پایرران از قبررل که کشور هایدشت کلیه در واقع پروانه فاقد فعال رزیاوکش

 براسرراس و باشررند شررده شناسررایی اسررتانی تابعه هایدستگاه و نیرو وزارت توسط و حفر

 و دیگررران برره اضرررار عرردم و مجاز هایچاه حریم رعایت با و مرتبط دشت آبی ظرفیت

. نماید صادر برداریبهره پروانه متقاضی توسط فشار تحت آبیاری اجرا به مشروط عموم

 مصارف با مقابله برای جدی عزم که کرد منتقل جامعه به را پیام این  دیگر بار قانون این 

 پررذیردمی گرراهی چند از هر دولت و ندارد وجود آب منابع از حفاظت و آب مجاز غیر

 .دهد مجوز شده حفر هایچاه به که

. اسررت آب از برررداریبهره و شررده حفر هایچاه رشد وضعیت هدهندنشان 13 شکل

 چشررمه و قنات مصارف از بازتخصیص گذشته سالیان در چگونه دهدمی نشان 14 شکل

 نشرران شررکل ایررن  حقیقررت در. اسررت گرفترره صررورت کشررور در عمیررق چرراه مصارف به

 در و یافته کاهش  قبلی ایهتقنا و هاچاه آبدهی جدید، هایچاه حفر با چگونه دهدمی

 .است افتاده اتفاق جدید و قدیمی هایچاه بین  بازتخصیص واقع
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 کشور  هایچاه از تخلیه میزان و  تعداد تغییرات: 13 شکل

 (1395 مقیمی  از نقل به ایران آب منابع مدیریت شرکت اطالعات : مأخذ)
  

 
 ها چشمه  و  اتقنو ها،چاه از هااشتبرد مجموعه با هاچاه از برداشت میزان مقایسه: 14 شکل

 (1395 مقیمی  از نقل به ایران آب منابع مدیریت شرکت اطالعات : مأخذ)
 

 مختلررف مصوبات و قوانین  در دولت و اسالمی شورای مجلس  گذشته هایسال طی

 قررانون 63 مرراده اجرایرری نامه آیین  در. اندکرده تأکید متقدم بردارانبهره حقوق به نسبت

 شررده ذکررر آب جدیررد برداشررت حررق تعریررف در ت،دول مالی مقررات از شیخب تنظیم
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 اثررر در شررده استحصررال هررایآب از برداشررت برای که است مجوزی حق، این  که است

 اشخاص حقابه قباًل هاآب گونهاین  و شودمی صادر آب انتقال و تأمین  هایطرح اجرای

 اندیگررر برره متعلررق اهرر دادگاه احکام ای مالکیت اسناد یا مربوط مقررات اساس بر و نبوده

 کلیرره که است شده قید کشور، آب هایطرح در گذاریسرمایه تشویق قانون در. باشدن

 گذارسرررمایه برره موجود هایحقابه جز به جدید اتتأسیس ساخت اثر در استحصالی آب

 گونرره هرریچ موجررود هایحقابرره برره نسرربت امررا شود،می صادر آب سند و یافته تخصیص

 آب امررور کررل ادارات تبرردیل قررانون. اسررت دارانحقابه اراختی  در و نیست جایز یضرعت

 ایررن  تشررکیل در کرره کنرردمی ذکررر نیررز هااسررتان ایمنطقرره آب هایشرررکت برره هااستان

 بایررد اشخاص هایحقابه حال هر در آنها به حاکمیتی غیر وظایف واگذاری و هاشرکت

 .بماند محفوظ

 

 (صنعت و شرب کشاورزی،) توسعه لتیود هایرحط در آب منابع  ریبردابهره -4-3-2

. شودمی اشاره آب تأمین  هایطرح در دولت گذاریسرمایه بررسی به بخش  این  در

 بازتخصرریص آن تبررع برره و آب منررابع بررر بارگذاری افزایش  هاطرح این  از بسیاری نتیجه

 و یاریآب هایشبکه و زیسدسا هایطرح اجرای در دولت مداخالت شروع. است بوده

 4 مرراده طبق. صورت گرفت 1320 دهه در آبیاری مستقل بنگاه تشکیل زمان از کشیهز

 موظررف بنگرراه ایررن  ،1322 مرراه اردیبهشت 29 مصوب آبیاری بنگاه تأسیس  اجازه قانون

 ایررن  تبصررره طبررق. کند اجرایی فاالهماالهم ترتیب به را زهکشی و آبیاری هایطرح شد

 اسررتعداد و هسررتند آبیاری فاقد که نقاطی در اریآبی  لیاتعم تأخر و تقدم صتشخی  ماده

. بررود خواهد وزیران هیئت تصویب و کشاورزی وزارت پیشنهاد حسب بر دارند زراعتی

 اثررر بر که هاییزمین  آب یبها موظف گردید آبیاری مستقل بنگاه ،6 ماده طبق همچنین 

 بررا محررل هر در معمول قیمت و ارزش قب ط شوندمی مشروب زهکشی و آبیاری عملیات

 آبیرراری مسررتقل بنگرراه نیررز قررانون این  9 ماده طبق. نماید دریافت کشاورزان حال رعایت

 بنگاه سرمایه با هاییشرکت نقطه هر زهکشی و آبیاری عملیات انجام برای است مکلف

 سررهام از قسررمتی یررا تمررام توانرردمی عمل، خاتمه از پس  و دهد تشکیل مالکین  سرمایه و
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 بنگرراه تأسرریس  قررانون اصررالح قانون در. بفروشد متقاضی اشخاص یا ن مالکی  به را دولت

 از بدست آمررده مازاد آب نیز 1334 سال مصوب کشور آبیاری به مربوط امور و آبیاری

 آب منررابع قررانون، ایررن  2 تبصررره طبررق. اسررت شررده تکلیف تعیین  جدید هایسازه ایجاد

 برره متعلررق ،مررالکین  حقرروق ظحفرر  با ودشمی ایجاد یددج اتتأسیس وسیله به که جدیدی

 پررس  کرره گیررردانجام می اینامهآیین  موجب به آن از استفاده نحوه و است آبیاری بنگاه

 ایررن  همچنررین . شود گذارده اجراء  موقع به مجلسین  کشاورزی هایکمیسیون تصویب از

 برره ینبایسررت  فرروق اتی لمع که کندمی قید بردارانبهره حقوق حفظ بر تأکید ضمن  قانون

 از نحوی به یا و شود اشخاص رسیده ثبت به و مکتسبه حقوق مخل الوجوهمن  وجه هیچ

 سرریزدهم مرراده طبررق. بدهد تغییراتی و تصرف آن در قنوات قانون گرفتن  نظر در با انحاء 

 بنگرراه توسررط مازاد آن که عمومی هایرودخانه آب مازاد فروش مورد در نیز قانون این 

 آبیرراری اتتأسیسرر  ایجرراد نتیجرره در کرره آبرری و باشررد هدشرر  ایجاد و تولید آبیاری لمستق 

 یررا شررهر مصرررف برره کرره آن از اعم مربوطه بهایآب تعیین  آیدمی دست به بنگاه توسط

 با مذکور آبیاری اتتأسیس از حاصل برق نیروی بهای تعیین  همچنین  و برسد کشاورزی

 مسررتقل بنگرراه دخو با دیاقتصا شرایط و انکشاورز حال رعایت و محل معمول به توجه

 .بود خواهد آبیاری

 جدیداالحررداث هررایطرح سررایر و هاشبکه و سدها از جدید آب تأمین  با ارتباط در

 ارضرری اصررالحات نامه آیین  به ماده 8 الحاق به راجع قانون نیز، قدیمی دارانحقابه برای

 قطبرر . اسررت کرررده رنظ اظهار ،1346 مصوب مجلسین  مشترک خاص کمیسیون مصوب

 و آب منررابع توسررعه هررایطرح اجرای با دولت که مناطقی و نواحی در قانون این  8 ماده

 سرردها احررداث یا زیرزمینی و سطحی هایآب توسعه هایطرح اجرای همچنین  و خاک

 موجبررات بالنتیجرره و کرده مهار را آب منابع عمیق نیمه و عمیق هایچاه گروه و بندها و

 اندشده زمین  صاحب ارضی اصالحات قوانین  رایجا در که زارعینی رداریبهبهر ازدیاد

 ارزش معررادل و ارزیررابی را قرردیمی آبخررور زارعین  نسق دارد اجازه دولت گردد، فراهم

 برره زارعررین  قبیررل ایررن  کرره صررورتی در. نماینررد منتقررل آنان به طرح داخل اراضی از آن

 حررداکثر اضرراق ت مورد یاضاف زمین  کانما صورت در باشند داشته احتیا  بیشتری اراضی



 

 148 در ایرانساختار حکمرانی تخصیص آب 

 برره و ارزیررابی مرراده ایررن  2 تبصررره در منرردر  کمیسیون وسیله به هکتار شش  مساحت تا

 قدیمی دارانحقابه حقوق قانون این  طبق بنابراین . شودمی فروخته آنان به ساله15 اقساط

 .است مانده محفوظ جدید هایطرح از

 در بررزرگ شرربکه و سررد هررایپروژه اجرررای ربرر  تأکید برق، و آب وزارت تأسیس  با

 برررق و آب وزارت تأسرریس  برره راجررع قررانون در. گرفررت قرار وزارتخانه این  کار دستور

وظررایف زیررر برره وزارت آب و برررق کشررور واگررذار  کرره شده ذکر ،1342 سال مصوب

 و شررهرها مصررارف برررای کررافی برررق تررأمین  و آب منررابع از استفاده حداکثر گردد تامی

 :را فراهم سازد کشور صنعتی و زیکشاور ایهنیازمندی و ااهروست 

 مراکررز برره آن انتقررال و آب تررأمین  به مربوط هایطرح و هابرنامه اجرای و تهیه - الف

 ؛مصرف عمده

 ؛آنها از برداریبهره و شودمی ایجاد ماده این  "الف" بند طبق که اتیتأسیس اداره - ب

 .کشور آب عابمن  از استفاده نحوه بر نظارت -  

 خرراص طوربرره و دولررت آن شرردن ملرری نحرروه و آب قانون تصویب با 1347 سال رد

 مهررار جملرره از مختلف طرق از کشور نیاز مورد آب تأمین  به موظف برق و آب وزارت

 و دولررت وظیفه ترین بزرگ تا گردید باعث امر همین . شد سطحی جریانات کلیه کردن

 طریررق از ویژهبرره ممکن  روش هر هب آب تأمین  ،رونی  وزارت بعدها و برق و آب وزارت

 .گیرد قرار بعدی هایاولویت در آب منابع از حراست و حفظ و گردد تعبیر سدسازی

 برررای نهررر شررق طریررق از سررنتی جدید هایبرداشت امکان آنکه دلیل به دوره این  از

 مررورد هت شرر ذگ در رودخانرره حاشرریه کشررت قابل اراضی و یافته کاهش  بسیار برداریبهره

 برررا عمرردتاً جدیررد سرررطحی هررایآب از برررداریبهره انرررد،گرفته ارقررر رداریبرر بهره

 زهکشرری و آبیرراری هایشرربکه و سدسررازی بررزرگ هررایطرح در دولت گذاریسرمایه

 عهررده بررر نیررز صررنایع از بسرریاری و شرررب آب تأمین  ،این  بر عالوه. است گرفته صورت

 برره. جررام گیررردآنهررا ان اری بایررد توسررطذگو سرمایه است نیرو وزارت ذیل هایشرکت
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 در آب از برررداریبهره برررای گذاریسرررمایه در اساسرری کاماًل نقش  دولت جهت همین 

 .  است داشته هاییطرح چنین 

 هایبرنامرره برره مراجعه آب، هایطرح گذاریسرمایه در دولت عملکرد بررسی برای

 شررروع ابرر . اسررت مفیررد بقررال ان از پررس  توسررعه هایبرنامرره و انقررالب از پرریش  عمرانرری

 کشرراورزی بخررش  برره توجرره اقتصررادی، توسررعه برررای دولت سیاستگذاری و ریزینامهرب

 1330 دهرره در عمرانرری، دوم برنامرره گررزارش طبررق. اسررت داشته زیادی اولویت همواره

 آن در امررا بود؛ استفاده قابل کشاورزی تولید برای ایران کل مساحت از سومیک حدود

 از برررداریبهره نحرروه بررودن نامناسررب و فنرری عرراتاطال  سررطح بررودن ن یی پا علت به زمان

 اسررتفاده حال در ایران مساحت کل از 11% فقط آب، کمبود نیز و کشت قابل هایزمین 

 در برنامرره سررازمان گررزارش براساس کشاورزی هایزمین  بیشتر که آنجا از و بود زراعی

 4% یررا هکتررار نمیلیررو 6 از ترمک مساحتی در سالیانه حقیقی کشت است، بوده آیش  حال

 عمرانرری برنامرره عملکرررد و پیشرررفت سررنجش ) گرفررتمی انجررام ایررران کررل مسرراحت

 5/2 حرردود یعنرری 40% نیز زیرکشت، اراضی کل مقدار از(. 1338 ایران، دوم سالههفت

 ایررن  از ایررران کشرراورزی محصرروالت از نیمرری از برریش  و بود آبی زراعت هکتار میلیون

 دوم سررالههفت عمرانرری برنامرره عملکرررد و یشرررفتپ سررنجش ) آمرردمی تدس به هازمین 

 یکرری عمرانرری هایبرنامه اجرای و تدوین  طول در همواره جهت همین  به(. 1338 ایران،

 آب استحصال و زیرکشت سطح بر افزودن طریق از کشاورزی توسعه دولت، اهداف از

 و نهررایی هرردف خ،یراترر  برره پاسررخ کترراب در پهلرروی محمدرضررا. بررود منظررور ایررن  برای

 به هکتار میلیون 7/2 از زیرکشت سطح رساندن را کشاورزی عرصه در دولت تبلندمد

 در را خصوصرری گذاریسرررمایه همچنررین  وی. کندمی بیان آبی کشت هکتار میلیون 15

 دخالررت دنبررال به نفتی درآمدهای به اتکا با و دانستنمی کافی کشور کشاورزی توسعه

 زیررر سررطح بررر افررزودن و کشرراورزی توسررعه هتج گذاریسرمایه رد دولت بیشتر دادن

 مجمرروع از ،(ش1327-1334) اول عمرانی برنامه قانون در لذا( 1392 لیالز،) بود کشت

 آبیرراری و کشرراورزی فصررل برره ریررال میلیررون 5250 برنامرره، اعتبررار ریررال میلیون 21000

 عنرروان کشرراورزی ترقرری ه،برنامرر  این  هایهدف اولین  از یکی بنابراین  و یافت اختصاص
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 ریررال میلیررون 17200 مجموع از نیز( 1334-1341) عمرانی دوم برنامه قانون در. ددیگر

 در. گرفررت تعلررق آبیرراری و کشرراورزی فصررل برره ریررال میلیررون 6260 مبلغ برنامه اعتبار

 و کشرراورزی برره قبلرری، برنامرره دو ماننررد برره ،(1346-1341) عمرانرری سوم برنامه تدوین 

 49000 مبلررغ برنامرره، ریال میلیون 230000 اعتبار همجموع از و شد بسیاری هجوت آبیاری

 برنامرره هایهرردف مبنررا این  بر. یافت اختصاص آبیاری و کشاورزی فصل به ریال میلیون

 اعررالم زیررر قرررار برره کشرراورزی قابل هایزمین  حداکثر بردن زیرکشت منظور به آبیاری

( 2 ؛هکتررار هررزار 140 زانمیرر  برره آبرری کشت حطس افزایش  برای الزم آب تأمین  (1: شد

( 3 ؛موجررود کشررت تحررت اراضرری هکتررار هزار 260 آبیاری بهبود برای الزم آب تأمین 

 هررایطرح و آب منررابع به مربوط آمار و اطالعات آوریجمع منظور به آبیاری مطالعات

 . بعد هایبرنامه به مربوط

 زیررر شرح به عمرانی سوم مهانرب آبیاری هایطرح مذکور هایهدف به رسیدن برای

 هررایآب وسررعه( ت2 ؛دوم برنامرره اجرررای دسررت در هررایطرح کمیررل( ت1: شرردند اعررالم

 انجررام (4 ؛سررطحی هررایآب توسررعه (3 قنرروات؛ اصررالح و چرراه حفر طریق از زیرزمینی

 .آبیاری به مربوط هایفعالیت سایر و مطالعات

 هایبرنامرره در شررده ذکررر فدااه به دستیابی برای محدودیت ترین اصلی آب، تأمین 

 نحرروه برره توجرره ایررران، در عمرانرری ریزیبرنامرره تدوین  ابتدای از لذا. است بوده عمرانی

 برره منجررر امررر همررین . بود ایران در توسعه ریزانبرنامه دغدغه از آب منابع از برداریبهره

 هررایهچا حفررر سررد، ساخت طریق از آب منابع از برداریبهره جهت هاییسیاست اتخاذ

 از کشررور در سررد احررداث. شررد کشررور در آبیاری هایکانال ایجاد و عمیقیمهن و عمیق

 از قبررل دهرره دو در سررد 19 خررارجی، مشاوران و مهندسان کمک به و شد آغاز 30 دهه

 هررایزمین  توسررعه کشررور، برررق نیرراز از بخشرری تررأمین  بررر عررالوه و شررد سرراخته انقررالب

 ماننررد بزرگرری زهکشرری و بیرراریآ هایشبکه ین ن چمه. داشت دنبال به را آبی کشاورزی

 . شد ایجاد انقالب از پیش  سفیدرود پایاب و دز سد پایاب مغان، دشت شبکه
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 بیشررترین  منظرروره چنررد بررزرگ سرردهای سرراخت موجررود، هررایگزارش براسرراس

 قابررل اراضرری سررطح به %5 آنها، پایان با و دادمی اختصاص خود به را عمرانی هایهزینه

 رسیده سفیدرود و کر  سد دو مصرف به آبیاری، هایینههز %75. شدمی دهافزو کشت

 ایررن  مصرف به دوم ساله هفت برنامه آبیاری اعتبارات 84% که بود این  هابینیپیش  و بود

 تأسرریس  و مطالعررات و آبیرراری هررایطرح سررایر برای باقیمانده 16% فقط و برسد سد دو

 داد گررزارش نیررز برنامه سازمان .بماند باقی یقعم هایچاه و هاقنات آبیاری، هایشرکت

 ولرری اسررت، موجرره سالم آب و برق نیروی به تهران نیاز علت به کر  سد هایهزینه که

 درجرره در بایسررتنمی چنرردمنظوره بزرگ سدهای نوع این  ایران کشاورزی توسعه برای

 دوم لهسرراهفت عمرانرری برنامرره عملکرررد و پیشرررفت سررنجش ) گرفتندمی قرار تقدم اول

 ( 1338 ایران،

 و حراسررت حفررظ، زمینرره در کلی هدف چهار با( 1352-1356) عمرانی پنجم نامهرب

 کرره دهرردمی نشرران اهررداف ایررن  برره نگرراهی. گذاشررت عرصه به پا هاآب از برداریبهره

 نگریسررته صررنعتی و کشرراورزی توسررعه و پیشرررفت دریچرره از صرفاً آب منابع از استفاده

 توسعه سیاست با تعارض در آب منابع زا حفاظت سیاست کهصورتی رد طبیعتاً و شدمی

. بررود صنعتی و کشاورزی توسعه سیاست با اولویت گرفت،می قرار صنعتی و کشاورزی

 کشرراورزی، نیاز مورد آب تأمین  صنایع، و شهرها نیاز مورد آب تأمین  شامل اهداف این 

 رلکنترر  و انطغی  از ناشی تراسخ از جلوگیری و برق تولید برای سطحی هایآب کنترل

 هایسیاسررت و اساسرری هایمشرریخط. شرردمی کشور آب منابع نگهداری و آب کیفیت

 هررایآب منررابع حفررظ بررا تناسرربی هرریچ نیز پنجم برنامه در آب مدیریت و توسعه اجرایی

 آب تررأمین  جهررت دو در و گرفررتمی قرررار آن با تعارض در عمدتاً و نداشت زیرزمینی

 .بود دهگردی وین تد مصرف در یویجصرفه و بیشتر

 تأمین  منظور به شد موظف نیرو وزارت آب عادالنه توزیع قانون طبق انقالب از پس 

 یررا سررطحی مخررازن در هارودخانرره آب ذخیررره و هاسرریالب مهررار کشررور نیاز مورد آب

 و آبرسررانی خطرروط و هرراکانال و آبرری اتتأسیس ایجاد یا آب انتقال و تنظیم و زیرزمینی

 دوم فصررل اجرائرری نامررهآیین  در همچنررین . دهررد انجام را 2 و 1 رجهد آبیاری هایهکب ش
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 برررای ممنوع مناطق در چاه حفر پروانه صدور ،63 سال مصوب آب عادالنه توزیع قانون

 مشررروب آب تررأمین  و نیرو وزارت تصویب با دولت عمرانی و صنعتی هایطرح اجرای

 تابعرره هایسررازمان یررا طررهمربو هایوزارتخانه هادشن پی  به روستاها و هاشهرک و شهرها و

 و هادامررداری بهداشت و شرب و صنعتی واحدهای نیاز مورد آب تأمین  همچنین  و آنها

 تصررویب و محررل آبرری امکانررات مبنررای بررر ذیررربط مراجررع از پروانه ارائه با هامرغداری

 یهادشررت در جدید هچا حفر پروانه که است حالی در این . شد پذیرامکان نیرو وزارت

 .است پیشین  بردارانبهره حقابه از برداشت با مساوی ممنوعه

 از سررالیان تررا و اسررت برروده اسالمی جمهوری در مهم هایسیاست از یکی سدسازی

 انقررالب پیررروزی از پررس  هایسررال در ایررران. شرردمی یرراد بررزرگ دستاوردی دید به آن

 در را سررد احررداث و سرراخت ریفنرراو متعرردد، سرردهای احررداث ضمن  توانست اسالمی

 سرردهای تعررداد 1357 سررال در اسررالمی، انقررالب پیررروزی از پرریش  تا. کند بومی کشور

 انتهررای در ولرری بررود مکعب متر میلیارد 4/13 کل حجم به سد 19 کشور در شده ساخته

 8/51 برره آنهررا مخررزن حجررم مجمرروع و 162 برره ملرری سدهای تعداد توسعه، پنجم برنامه

 زهکشی و آبیاری شبکه و سد ساخت ملی ایهپروژه و هاطرح. رسید بمترمکع میلیارد

 مختلف هایبخش  در آن مصرف و آب از بیشتر برداریبهره برای کشور هایسیاست و

 آب، قرردیم بررردارانبهره حقرروق و آب منررابع از حفاظررت سیاست بر کشاورزی، ویژه به

 آن آب از برررداریبهره و یسدسرراز در افررراط ترردری  به که طوری به. است بوده غالب

 هایسررفره و دسررتپایین  بردارانبهره هایحقابه بر اتیتأثیر جدید، آبیاری هایشبکه در

 پایرران تررا شررده برررداریبهررره ملرری سرردهای آمار ،7 جدول در. کرد ایجاد زیرزمینی آب

 نیررز 9 جرردول و 8 جرردول. شررودمرری مالحظرره توسررعه هررایبرنامه تفکیک به پنجم برنامه

 .دهدمی نشان را کشور سدهای تمامی از داریبربهره وضعیت ین آخر
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 تفکیک به پنجم برنامه پایان تا شده برداریبهره  زهکشی  و  آبیاری  هایشبکه  و  ملی  سدهای: 7 جدول

  1394 زهکشی  و  آبیاری  هایشبکه  و  آب  منابع توسعه هایطرح وضعیت: منبع) توسعه های برنامه

 ( 1395 الس اطالعات تکمیل اب همراه) نیرو  وزارت سایت

 

 

 برداری از آب سدها  ت بهره: وضعی8جدول 

 51488 متر مکعب( ونیلی)م انه یسال میآب قابل تنظ

 927 متر مکعب( ونیلی)م ینعت یمصرف

 4264 متر مکعب( ونیلی)م شرب یمصرف

 32963 متر مکعب( ونیلی)می کشاورز یمصرف

 2061 متر مکعب( ونیلی)م زیستمحیط ازین

 3288284 ار(کت)ه کشت ریسطح ز

 1742646 )هکتار( عه توس یاراض

 1411522 )هکتار( بهبود یاراض

 

 تعداد دور  زمانی 

 حجم

 کل مخزن
 کعب( م )میلیون متر

قابل   آب

 تنظیم ساالنه
 ترمکعب( م )میلیون

مساحت  

 های ایلیشبکه

 )هزار هکتار(

مساحت  

 های فرعی شبکه

 )هزار هکتار(

قبرررررل از انقرررررالب 

 اسالمی
19 13404 14069 592 123 

از انقالب اسالمی تا 

 67پایان سال 
7 2275 1402 172 98 

 50 203 761 1079 6 توسعه ه اول برنام

 31 286 1697 2107 16 برنامه دوم توسعه

 43 351 7307 12536 35 برنامه سوم توسعه

 10 348 4959 7103 32 برنامه چهارم توسعه

 55 278 5123 13262 47 برنامه پنجم توسعه

وضررعیت در انتهررای 

 برنامه پنجم
162 51767 35317 2230 410 
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   میزان برداشت آب در کشور به تفکیک نوع بخش و نوع منبع )میلیارد متر مکعب(: 9جدول 

 نوع منبع

 
 کشاورزی ینعت شرب

جمااع بااه 

تفکیااااک 

 نوع منبع

جمع 

 کل 

دریاااد 

توزیاااع 

 منبع

 زیرزمینی

 46.11 40.73 0.92 4.46 چا  

96.37 

47.8 

 4.1 3.92 3.28 0.04 0.6 چشمه 

 3.3 3.16 3.07 0.01 0.08 قنات

 سطحی

ساااطحی 

 سنتی
0.66 0.88 22.34 23.88 24.8 

ساااطحی 

 مدرن
2.23 0.89 16.18 19.3 20 

جمع به تفکیااک نااوع 

 بخش
8.03 2.74 85.6 

 93.37 جمع کل 

 88.9 2.8 8.3 درید توزیع برداشت
 

 سیاسررت ادامرره از نشرران نیررز 92 تررا 89 ایهسال در آب عالی شورای تمصوبا شرح

 در. دارد گذشررته در شررده سرراخته سدهای پایاب در زهکشی و آبیاری هایشبکه توسعه

 مانرردگیعقب رفع و هماهنگی منظور به شد مقرر ،89 سال در شورا این  جلسه چهارمین 

 و بیرراریآ اصررلی هایکهشررب  و سرردها توسررط تررأمین  برره نسرربت فرعرری هایشرربکه اجرای

 :شود پرداخت زیر هایهزینه شیزهک

 میلیررارد 3500 مبلررغ دولررت، مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون 10 ماده محل از •

 تررأمین  کرره هرراییطرح اولویررت با زهکشی و آبیاری هایشبکه تکمیل برای ریال

 ؛یابد اختصاص است رسیده اتمام به آنها آب

 اتمررام برررای مبلغرری دولررت، لیما مقررات زا بخشی ظیمن ت قانون 10 ماده محل از •

 ؛یابد اختصاص اجرا دست در فرعی هایشبکه

 هایشرربکه توسررعه برررای ریال میلیارد هزار 30 مبلغ ملی، توسعه صندوق محل از •

 ؛یابد اختصاص زهکشی و آبیاری فرعی و اصلی
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 هایکهشررب  هکتررار ونلی می  5/1 سطح در بتوان ساالنه که شود کار ایگونه به باید •

 ؛داد توسعه را زهکشی و ریآبیا

 آب تررأمین  برره نسرربت فرعرری هایشبکه ماندگیعقب سال، پن  طی گردید مقرر •

 میلیررون 8) کشررور آبی اراضی کلیه شده ذکر مدت پایان در و شده جبران سدها

 زهکشرری و آبیاری نوین  هایروش با استحصالی، آب پتانسیل به توجه با( هکتار

 .گیرند قرار شبکه پوشش  تحت آب، بهینه مصرف الگوی اساس بر و

 کررل 93 تررا 90 هایسررال طررول در گردید مقرر 90 سال در شورا این  ششم جلسه در

 تررا فرعرری هایشرربکه و هکتار میلیون 7/1 مساحت به زهکشی و آبیاری اصلی هایشبکه

. شرروند ارجرر ا و تکمیررل هکتررار میلیررون 4/2 مسرراحت برره مزرعرره محررل برره تحویررل محل

 درآمررد محررل از سررنواتی بودجه قانون در زهکشی و آبیاری هایشبکه احداث باراتاعت 

 ریال میلیارد هزار 20 ساالنه به پیشنهادی برنامه اجرای هایسال دارایی تملک و عمومی

 مشررارکت، اوراق فررروش مانند مشخص گذاریسرمایه هایروش طریق از. یابد افزایش 

 از نیز و ریال میلیارد هزار 90 لغب م به اشتراک حق دریافت و کشاورزان مشارکت جذب

 هایشرربکه اجرررای برررای ریررال میلیررارد هررزار 20 مبلغ پساب و آب تضمینی خرید محل

 اعتبررارات از دالر میلیررارد 8 مبلررغ ریررالی معررادل. گررردد اعتبررار تررأمین  زهکشی و آبیاری

 راختیررا در تیال تسرره صررورت برره 93 تررا 90 هایسررال طرری ملرری، توسررعه صررندوق

 نیررز فاینانس  دالر میلیارد 8 مبلغ. گیرد قرار خصوصی بخش  پیمانکاران و ارانگذسرمایه

 در زهکشرری و آبیرراری هایشرربکه هایطرح اجرای برای نیاز مورد اعتبارات تأمین  برای

 .گیرد قرار نیرو وزارت اختیار

 کمتررری لیررتبومق  بررا آب تررأمین  و سدسررازی هررایپروژه ترردری  به دوره این  در اما

 جدیررد هررایطرح گردیررد مقرررر ،89 سررال در شررورا جلسه پنجمین  در. است بوده مواجه

 داشررته اجرایی ردیف 1390 سال از قبل تا که هاییطرح و نکنند کار به شروع سدسازی

 . شوند اجرا کمتری سرعت با بوده، درصد 25 از کمتر آنها اجرایی عملیات و
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 وجررود برره دولررت در شرربکه و سد یهاطرح قبال رد جدیدی گیریجهت 92 سال از

 محرردودیت برره توجرره بررا شررد مصرروب ،92 سررال در آب شورای جلسه هشتمین  در. آمد

 بودجرره آب منررابع فصررل در کرره آب منررابع توسررعه هررایطرح کلیه آبی، منابع و اعتباری

 ردیکرر رو بررا و آبی منابع به توجه با و بندیاولویت اساس بر هستند اجرایی ردیف دارای

 و آبی منابع وجود عدم صورت در و شده مجدد ارزیابی آب منابع پیوستههمهب مدیریت

. شرروند متوقررف آب عالی شورای تصویب با زیستی،محیط و اقتصادی فنی، توجیهات یا

 بحرانرری، و ممنوعه هایدشت در است موظف کشاورزی جهاد وزارت مصوبه این  طبق

 شررده، وییجصرررفه آب زا اسررتفاده تروصرر  در حترری کشرراورزی اراضرری توسررعه از

 نیرررو وزارت توسط کشاورزان، حقابه میزان از شده جوییصرفه آب و نماید جلوگیری

 شررروع. کنررد خریررداری برررداریبهره پروانرره صرراحبان از مقررررات و ضرروابط مطررابق و

 احررراز برره منرروط نیررز آب تررأمین  جدیررد هررایطرح اجرایرری عملیات و توجیهی مطالعات

 :شد رزی شرایط

 از مرراه 6 ظرررف نیرررو وزارت کرره کشور آب جامع شده هنگام به طرح با قانطبا •

 ؛رساند خواهد ربطذی مراجع تصویب به مصوبه این  ابالغ تاریخ

 ؛محیطیزیست ارزیابی و آب تخصیص مجوز بودن دارا •

 ؛کارامد مالی تأمین  مدل بودن دارا •

 ن برری  آب نتقررالا و سدسررازی ایهرر پروژه مررورد در آب عالی شورای مصوبه اخذ •

 .نیرو وزارت پیشنهاد به ایحوضه

 نیررز زهکشرری و آبیاری های شبکه توسعه سدسازی، هایپروژه در بازنگری بر عالوه

 :است شده زیر شرایط احراز به منوط

 مبنررای بر زهکشی و آبیاری هایشبکه اجرایی و مطالعاتی هایطرح در بازنگری •

 ؛آب شده هنگام به تخصیص
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 با زهکشی و آبیاری هایشبکه احداث برای کارامد مالی تأمین  و ریگذاسرمایه •

 ؛خصوصی بخش  و بردارانبهره هایتشکل و برانآب مشارکت

 هایتشررکل توسررط زهکشرری و آبیرراری هایشرربکه هررایطرح از برررداریبهره •

 .خصوصی بخش  یا بردارانبهره

 توسررعه تبعررات و مررالی ابعمن  کمبود و اتمصوب این  نتیجه در میدانی، رحیم از نقل به

 و دولررت مصرروب سدسررازی پررروژه 158 بررین  از 90 سررال از قبل، هایسال در آب منابع

 هرریچ و مانررد راکررد نیررز سد 30 و شد متوقف کامل طور به سد 5 اجرایی، ردیف دارای

 میلیون یک شده، انجام بازنگری اساس بر همچنین . نشد اضافه نیز سدسازی جدید طرح

 خبرگررزاری) کرررد پیرردا کرراهش  کشررور زهکشرری و اریآبیرر  هایبکهشرر  سررطح از رات که

 (.1396 فارس،

 برداریبهره و توسعه برای دولت گذاریسرمایه زمینه در کشور هایسیاست بررسی

 هایشرربکه سدها، ساخت بر آب، تخصیص موضوع در دولت دهدمی نشان آب منابع از

 موضرروع ایررن  و تهداشرر  تمرکررز بشر آب تأمین  و پمپاژ هایایستگاه زهکشی، و آبیاری

 غیرمجرراز هررایچاه یررا هارودخانرره از غیررسررمی صررورت برره که هاییآب از شده باعث

 مشررکالت بررر اشررکال پررر قرروانین  تصررویب بررا حتی و کند پوشیچشم شدندمی برداشت

 و آب برره وابسررتگی افررزایش  ترروازن، عرردم ایررن  نتیجرره. بزنررد دامررن  زمینه این  در موجود

 برروده غیرمجرراز مصررارف برررای ایحاشرریه شررکل به یتوجهقابل بآ حقوق گیریلشک

 نقشرری دولترری هررایطرح در آب منررابع از برداریبهره رویهبی توسعه این  بر عالوه. است

 زیسررتمحیط و دارانحقابرره از بسیاری حقوق و است داشته آب بازتخصیص در اساسی

 چنررین  .اسررت شررده یعضررا دشرروندهدیتج منررابع ظرفیررت از برریش  هایبارگررذاری دلیل به

 عرردالتیبی احسرراس افزایش  و کشور آب مدیریت در ومر هر  ایجاد ساززمینه فضایی

 آب منابع یگسترده بازتخصیص ساززمینه دولت بنابراین . است شده بردارانبهره بین  در

 صصرری بازتخ در. اسررت بوده کشور در شدهریزیبرنامه غیر و شدهریزیبرنامه صورت به

 و کرررده ذخیررره سرردها در را آب منررابع ،خررود گذاریسرمایه با تدول ،شدهزیریبرنامه
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 برروده خررودش نظررر مررورد کرره مصررارفی برره گذشررته در موجررود مصارف ازآب را  بعضاً

 ایرررادات دلیررل برره نیررز شررده ریزیبرنامرره غیررر بازتخصرریص در. اسررت کرررده جاجابرره

 نحرروه بررر تدولرر  کررافی رتنظا عدم و یغگدغدبی از ناشی مر  و هر  و گذاریقانون

 تضررییع کرره یافترره افررزایش  جدیررد قاعدهبی و غیرمجاز مصارف آب، مصرف و برداشت

 مهررر مصررارف ایررن  برره چنرردگاه از هر نیز دولت و است داشته دنبال به را دیگران حقوق

 .است زده قانونی

 

 مصارف بندیاولویت -4-3-3

 بنرردیویتاول آن، برره مربرروط ضرراتارتع و بازتخصرریص اساسی هایپیشران از یکی

 حقرروق برره توجرره برردون صررنعت و شرررب آب تأمین  برای بیشتر دادن اهمیت و مصارف

 اولویت شرب مصارف آب، عادالنه توزیع قانون تصویب زمان از. است گذشته مالکین 

نسرربت  کشاورزی توسعه برای آب تأمین  زمان این  در و داشته سیاستگذاران برای را اول

 نامررهآئین  در کرره طرروری برره. برروده اسررت ری برخرروردارولویت باالتاز ا صنعت هسعتو به

 آب عادالنرره توزیررع قررانون 18 مرراده موضوع معقول مصرف پروانه صدور نحوه اجرایی

 برررای ترتیررب برره تقدم حق رعایت با معقول مصرف هایپروانه اولویت 63 سال مصوب

 :است ذکر شده زیر مصارف

 ؛مشروب آب -الف

 ؛(صنعتی و مثمر درختان) نامهآئین  این  تصویب تاریخ در ودموج هایباغ بآ -ب

 ؛دامپروری و زراعتی آب - 

 ؛صنعتی مصارف آب -د

 .مصارف سایر -ه

 هایبرنامرره برررای آب تررأمین  ایجرراب صررورت در که شده بینیپیش  نامهآیین  این  در

 در کشاورزی تاروز نظر جلب با بایستمی نیرو وزارت اقتصادی، هایطرح و عمرانی

 .کند اتخاذ را الزم تصمیم معدنی و صنعتی به کشاورزی مصارف اولویت ریی تغ مورد
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 از ناشرری تبعررات و کشرراورزی بخش  مصرف رویهبی افزایش  با اخیر هایسال در اما

 دیگررر، ضررروری نیازهررای تررأمین  جهررت دولررت برای مشکالت و پایدار توسعه برای آن

 مبنررای بر که طوری به. یدگرد کشاورزی مصارف بر مدق م صنعتی مصارف هایاولویت

 کشررور آب منررابع بلندمرردت توسررعه راهبردهررای خصوص در وزیران هیئت نامهتصویب

 و شرب مصارف بهباید  ترتیب به آب جدید هایتخصیص اولویت ،1382 سال مصوب

 نامهتصررویب ایررن  طبررق. صررورت گیرررد زراعت و باغداری ،خدمات و صنعت ،بهداشت

 آب مصررارف سهم که یابد تغییر ایگونه به باید کشور، در آب مصرف ساختار حال اص

 در درصررد 87 حررداکثر به نیازها سایر احتساب با فعلی وضع در درصد 92 از کشاورزی

 برره آب تخصرریص و آبیاری راندمان افزایش  با حالعین  در و یابد تغییر آینده سال بیست

 متررر یررک ازای برره کشاورزیبخش  در آب هیزدبا بیشتر، اقتصادی ارزش با محصوالت

 ایررن  واقررع در. یابررد افررزایش  آترری سررال بیسررت در برابررر دو به فعلی وضع از آب مکعب

 بررا است مدعی و است نکرده بینیپیش  را کشاورزان حقابه بر مالکیت سلب نامهتصویب

 و کرررد جوییصرررفه کشاورزی آب مصرف در توانمی آب، مصرف وریبهره افزایش 

 نامررهنظام در. کرررد منتقررل کشرراورزی غیررر جدیررد فارمصرر  برره را دهآمرر  دسررت برره بآ

 مرراده ایررن  برره جدیررد هایتخصرریص بنرردیاولویت برررای نیررز نیرو وزارت آب تخصیص

 را زیسررتمحیط حقابرره تأمین  اولویت شرب، مصارف از پس  اما است، شده داده ارجاع

 آب از اسررتفاده شررده بینرریش پی  نیررز توسررعه ششررم برنامرره قررانون در. اسررت کرررده منظور

 اسررتقرار محررل آبریررز حوضه در نیاز مورد شرب آب تأمین  اولویت با سدها، استحصالی

 .بگیرد صورت سد
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 مصرف میزان بر محدودیت اعمال و مصارف و منابع  تعادل -4-3-4

 سررقف مختلررف، مقررررات و قرروانین  تحررت سیاسررتگذار آب، منررابع شرردن محدود با

 مزرعه سطح در برداشت سقف این . است کرده ن تعیی  مختلف یهامقیاس در را مصرف

 پروانرره در معقررول یررا مفیررد مصرف محدودیت قالب در کشاورزی برداربهره یک برای

 در یررا و جدید چاه حفر شدن ممنوع قالب در ممنوعه دشت یک در و است برداریبهره

 .ستا شده ذکر زیریبرنامهقابل آب قالب در 2 درجه آبریز حوضه و استان یک سطح

 آب منررابع از آب برداشررت میررزان بررر نظررارت و آب حقرروق سرراماندهی ورمنظرر  برره

 اصررالح قررانون تصررویب بررا 1334 سررال در تلمبرره، از اسررتفاده یا و سد ساخت با رودخانه

 مسررتقل بنگرراه اجازه به منوط ،کشور آبیاری به مربوط امور و آبیاری بنگاه تأسیس  قانون

 نیررز زیرزمینرری آب منابع مصرف نحوه بر نظارت یتاریخ مقطع ن لی او. است شده آبیاری

 اسررت برروده برق و آب وزارت تأسیس  به راجع قانونی الیحه عنوان تحت 1342 سال در

 منررابع تخریررب روند وجود این  با اما. شد گذارده وزارتخانه این  عهده بر نظارت این  که

 برره ذارگرر قانون دیج توجه. شدیم حس  تریمحکم قوانین  به نیاز که بود ایگونهبه آب

 زیرزمینرری هررایآب منررابع حراست و حفظ قانون در کشور، آب منابع از حفاظتمسئله 

 منررابع تعررادل خرروردن هم بر با مواجهه در قانون این  در. شد نمایان 1345 سال در کشور

 بررر جدیرردی هایمحرردودیت کشررور، منرراطق از برخرری در هاسفره افت و زیرزمینی آب

 منرراطق ایررن  در چاه حفر از جلوگیری و ممنوعه دشت موضوع و شد اعمال بآ مصرف

 تعررادل و آب منررابع از حفاظررت به توجه زمان این  از. شد مطرح قانون در بار اولین  برای

 گررذارقانون دغدغرره برره تبدیل زیرزمینی هایآب در ویژه به آب منابع از برداریبهره در

 .  است شده

 منررابع مرردیریت و مالکیررت هبرر  جدیرردی ردرویک نیز آن ندش ملی نحوه و آب قانون

 منرروط بررر عررالوه و دارد آن از حفاظررت و مصرررف کردن مندنظام جهت در کشور آب

 برررداریبهره و حفررظ مسررئولیت مفید، مصرف پروانه و پروانه اخذ به آب مصرف کردن

 تررأمین  ایراسررت  در قررانون ایررن . نمایرردمی محررول برق و آب وزارت به را ملی ثروت این 
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 هررایهیئت ایجرراد و آب مصررارف کمیررت و کیفیررت بررر نظارت وظیفه ،آب منابع رپایدا

 وزارتخانرره این  عهده بر را مختلف مناطق و نواحی در آب حفاظت هایکمیته و اجرایی

 تحررت مجرراز مصرررف میررزان آن، شرردن ملرری نحوه و آب قانون تصویب با. دهدمی قرار

 طورهمان. است هدش ذکر آب فمصر هاینهواپر در که شد مطرح مفید مصرف عنوان

 برره توجه با) مکان و زمان شرایط تحت که است مصرفی مفید مصرف شد بیان پیشتر که

 تعیررین  قانون این  مقررات طبق( امکانات و عمومی احتیاجات و کنندهمصرف احتیاجات

 رزیاوکشرر  وزارت کرره اطالعاتی به توجه با است مکلف برق و آب وزارت و گرددمی

 برررق و آب وزارت اختیررار در کشرراورزی محصرروالت از یک هر آب مصرف مورد در

 الزم اطالعررات برره توجرره با ناحیه هر در را آب مصرف اجازه میزان تدریجاً دهدمی قرار

 کیفیررت و انشررعاب و مصرررف محررل و کشررت سطح میزان و موجود آب مقدار به نسبت

 اسرراس ایررن  بررر. دارد اعررالم و عیررین ت عوامل سایر و محل عرف و معمول و آب مصرف

 یررا صررنعتی یا کشاورزی امور برای تحویل قابل آب حجم قید با باید برق و آب وزارت

 یررا حقابرره دارنرردگان برررای قررانون ایررن  در مررذکور مصررارف سررایر و شررهری مصررارف

 مفیررد، مصرررف پروانرره صدور از پس  و کند صادر مفید مصرف پروانه کنندگانمصرف

 برره شرررایطی در گررذارقانون همچنررین . اسررت فیمنت  گذشته اسناد در شده رذک هایحقابه

 برررای. دهرردمی را کنندگانمصرررف حقابه میزان در تجدیدنظر اجازه برق و آب وزارت

 در. است نظر تجدید قابل آب مصرف فنی و علمی هایروش تغییر با مفید مصرف مثال

 هبرر  قررانون یبتصررو از پرریش  هشررد حیررازت آب میزان از بازتخصیص ظاهر در قانون این 

 عمررل در امررا. است شده بینیپیش  داده، تشخیص دولتی متولی که مفیدی مصرف میزان

 اعمررال نیرررو و برررق و آب وزارت سرروی از شده صادر هایپروانه در مفید، مصرف قید

 .است نکرده ایجاد آب مصرف و برداشت میزان در تغییری و نشده

 ایررن  بررر. اسررت شررده ذکر نیز قنوات و اهچاه مصرفی آب گیریاندازه قانون، این  در

 سررطح گیریانرردازه وسررائل برره مجهررز باید خانگی هایچاه از غیر به هاچاه تمامی اساس

 آب مقرردار گررزارش مکلفنررد پروانرره دارنرردگان. باشررند شده استخرا  آب میزان و آب

 مچنررین ه .دهنررد ارائرره برررق و آب وزارت درخواسررت و معیارهررا طبررق را شررده مصرررف
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 وسررائل قنرروات آب گیریانرردازه برررای الزم مرروارد در اسررت جررازم برررق و آب وزارت

 گیریانرردازه و مزبررور وسائل نگهداری و حفظ. نماید تعبیه خود هزینه به را گیریاندازه

 عادالنرره توزیررع قررانون در موضرروع ایررن . بررود خواهد قنات کنندگاناداره با قنات آبدهی

 .است شده ذکر نیز آب

 منررابع پایررداری و حفررظ اصررلی رویکردهای از یکی نیز بآ عادالنه توزیع قانون در

 دانسررتن  مجرراز منظور، این  برای گذارقانون شده استفاده مکانیزم اما. است زیرزمینی آب

 البترره. است آینده برای جدید حفاظتی ساز و کار بینیپیش  و قبلی غیرمجاز هایبرداشت

 .است داشته آب منابع پایداری برای یزیاد منفی تبعات تصمیم این 

 از جلرروگیری به مربوط زیستمحیطمسئله  به آب عادالنه توزیع قانون مستقیم اشاره

 و اسررت ممنوع آب ساختن  آلوده قانون، این  طبق که طوری به. است آب منابع آلودگی

 حفاظررت سررازمان برره آب منررابع آلررودگی از جلوگیری و ممانعت و پیشگیری مسئولیت

 از حفاظت و زیستمحیط حقابه تأمین  زمان این  تا واقع در. شودمی محول زیستیطمح

 برررای آب معقررول مصرررف برره بیشررتر و نبرروده گذارقانون جدی توجه مورد هااکوسیستم

 .است شده تأکید بعد هاینسل مصرف جهت زیرزمینی آب منابع پایداری تأمین 

 تحررت ری،بردابهره مجوز ارندگاند برای مجاز مصرف آب عادالنه توزیع قانون در

 شرررایط تحررت کرره است آبی مقدار معقول، مصرف. شودمی ذکر معقول مصرف عنوان

 و عمررومی احتیاجررات رعایررت و کنندهمصرررف احتیاجررات برره توجرره بررا و مکرران و زمان

 منظررور برره گردیررد موظررف نیرو وزارت. شودمی تعیین  قانون این  مقررات طبق امکانات

 از شررهری مصررارف یررا صررنعتی یررا کشاورزی امور برای آب معقول صرفم میزان تعیین 

 تبرردیل و اندداشته حقابه گذشته در که حقوقی یا حقیقی اشخاص برای کشور آب منابع

 هرراهیئت ایررن . کنررد تعیررین  محررل هر در نفریسه هایهیئت معقول، مصرف اجازه به آن

 اسرراس بررر شودمی تعیین  شاورزیک وزارت و نیرو وزارت طرف از که اینامهآیین  طبق

 و مصرررف محررل و کشتنوع و سطح میزان و موجود آب مقدار قبیل از) الزم اطالعات

 تعیررین  برره نسرربت( عوامررل سایر و محل عرف و معمول و آب مصرف کیفیت و انشعاب
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 وسرریله برره مررورد حسررب معقررول مصرررف پروانرره و کرررده اقرردام نیرراز مررورد آب میررزان

: شررده گفترره نیررز 26 مرراده در. شررودمی درصررا هیئررت ین ا نظر طبق بطیرذ هایوزارتخانه

 مقرردار مررورد در کشرراورزی وزارت کرره اطالعرراتی به توجه با است مکلف نیرو وزارت

 نیرررو وزارت اختیررار در ناحیرره هررر برررای کشاورزی محصوالت از یک هر آب مصرف

 بررر و تعیررین  اراضرری انمیررز و محصررول نوع به توجه با را آب مصرف میزان دهدمی قرار

 سرره هررایهیئت تشررکیل نامررهآئین  در. نماید برداریبهره اجازه صدور به اقدام آن اساس

( آب عادالنرره توزیررع قررانون 20و 19 هررایماده موضوع) آنها واختیارات وظایف و نفری

 میررزان از برریش  آنهررا هایحقابه مجموع که کنندگانیمصرف حقابه در تجدیدنظر به هم

 .است شده اشاره باشد، آب دیعا و واقعی

 اسررت داده دولررت برره را اختیررار این  صریحاً گذارقانون آب، عادالنه توزیع قانون در

 و حقابرره کرراهش  برره نسرربت لزوم صورت در و کرده نظر اعمال آب مصرف نحوه بر که

 هسررتند ملررزم مصرف پروانه دارندگان قانون این  25 ماده طبق. کند اقدام آب بندیجیره

 استفاده مورد اختصاصی مجاری و نمایند اجتناب آب غیرمعقول فاتال  و مصرف از که

 علترری هررر به اگر. کنند نگهداری و احداث کند تأمین  را منظور این  که نحویبه را خود

 مررورد حسررببر صررورت ایررن  در نیست اقتصادی و معقول مصرف، نحوه که شود مسلم

 برره فنرری یدسررتورها ئررهارا و علررل کرررذ بررا را مراتررب کشرراورزی وزارت یا نیرو وزارت

 کنندهمصرررف مزبررور، اخطار در شدهتعیین  مدت در هرگاه. داردمی اعالم کنندهمصرف

 مرراده ز بنررد در. شررد خواهد برخورد متخلف با ننماید عمل الذکرفوق فنی دستورهای به

 ازنیرر مورد آب تررأمین  منظررور به است موظف نیرو وزارت که شده ذکر نیز قانون این  29

 لررزوم صررورت در و آب مصررارف میررزان و چگررونگی بررر رتنظررا و نترررلک از کشررور

 وزارت تشررخیص برره که مناطقی برای قانون این  4 ماده در. دهد انجام را آب بندیجیره

 در یررا و باشررد مجرراز حررد از برریش  زیرزمینرری هررایآب منررابع از برررداریبهره مقدار نیرو

 حرردود بررا شررده داده هاجاز نیرو وزارت به ید،مانمی ایجاب دولتی هایطرح که مناطقی

 در افررزایش  هرگونرره یررا و قنررات یررا و عمیقنیمرره یررا عمیررق چاه حفر مشخص جغرافیایی
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 ایررن  رفررع یررا تمدیررد. سررازد ممنرروع معررین  مرردت برای را منطقه آب منابع از برداریبهره

 .است نیرو وزارت با ممنوعیت

 در آب حجمرری یررلتحو برره موظررف رونیرر  وزارت ترراکنون، توسررعه دوم برنامرره از

 آب بهینرره مصرررف الگرروی اسرراسبر عمیقنیمرره و عمیررق هررایچاه و آبیرراری هایشرربکه

 موضرروع، ایررن  شدن اجرایی برای. است شده کنندگانمصرف گونهاین  برای کشاورزی

 مبنای نامهآیین  این . گردید تصویب کشاورزی آب مصرف سازیبهینه اجرایی نامهآیین 

. اسررت گرفترره قرررار آب حجمرری تحویررل هایررتن در و آب بهینه مصرف یگوال محاسبه

 آبیرراری منرراطق از یررک هررر برررای آب بهینرره مصرررف الگرروی یررا تحویلقابل آب مقدار

 سررال در دولررت هیئررت مصوبه با آن گزارش و محاسبه نامهآیین  این  فرمول برابر کشور،

 ارکرر  برره کشرراورزی بآ بهینرره مصرررف الگرروی مررورد در آب ملرری سند عنوان به 1377

 ایررن  طبررق همچنررین . شود داده تحویل حجمی صورت به آب آن با متناسب تا دش گرفته

 و صررادر نامهآیین  این  ضوابط برابر آب بهینه مصرف میزان به جدید هایپروانه نامهآیین 

 الگرروی اسرراس بررر مشررترک، برره تحویررل قابررل آب و شودمی قبلی هایپروانه جایگزین 

 .بود اهدخو آب بهینه مصرف

 اسررت برروده نظررر مررورد ترراکنون سوم توسعه هایبرنامه در که واردیم از دیگر یکی

 موضرروع ایررن  ذکررر بررا سرروم برنامرره در. اسررت آب وریبهررره و آبیرراری راندمان افزایش 

 رانرردمان افررزایش  کرره صررورتی در. اسررت شررده ذکررر نیررز آبرری، زیرکشت سطح افزایش 

 به منجر سیاست ین ا و ندارد حوضه سطح در آب واقعی مصرف بر یتأثیر لزوماً آبیاری

 .است شده آبخوان به کرده نفوذ آب و برگشتی آب کاهش 

 مناسررب برررداریبهره نظام استقرار و آب مصرف ساختار اصالح نیز چهارم برنامه در

 درصررد 25 افررزایش  گررذاریهدف و آبیرراریکم و آبیرراری نوین  هایروش از استفاده و

 افررزایش  رانرردمان، افررزایش  بررر وهعررال  برنامرره ایررن  در. اسررت دهشرر  ذکررر آبیاری راندمان

 برروده مرروردنظر نیررز برراالتر اقتصررادی ارزش بررا محصوالت به آب اختصاص با وریبهره

 آب هایسررفره برداشت و تغذیه بین  تعادل ایجاد منظوربه توسعه، چهارم برنامه در. است
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 و نیاز مورد مالی منابع تجهیز با است مکلف دولت منفی، تراز با هایدشت در زیرزمینی

 مصرف براساس را هادشت این  در برداریبهره مجوزهای مدیریتی، و ایسازه تمهیدات

 تررا کرره طوریبرره نمایررد اصالح است، دسترس قابل آبیاری نوین  هایروش با که معقول

 .یابد بهبود درصد 25 زیرزمینی آب هایسفره منفی تراز چهارم برنامه پایان

 نیرررو وزارت کشرراورزی، آب وریبهررره افررزایش  رمنظررو برره عهتوسرر  پنجم امهرنب در

 حجمرری تحویررل و آب موجررود هایپروانرره و هاتخصیص اصالح به نسبت است مکلف

 حجررم از درصررد یک حداقل ساالنه که نماید اقدام نحویبه برانآب هایتشکل به آب

 تررا یابررد ش کرراه منفی ینیزمزیر آب بیالن با هایدشت در ویژه به موجود مصارف آب

 مصررارف سررایر یا کشاورزی بخش  جدید اراضی توسع  جهت در شده جوئیصرفه آب

 .گیرد قرار استفاده مورد آبیاری نوین  هایروش با

 اجرررای اول سررال پایرران تا است موظف دولت نیز توسعه ششم برنامه قانون اساس بر

 طرری در و مررودهن تعریررف کشررور طنقررا تمامی برای را کشت الگوی طرح برنامه، قانون

 تخصرریص اسررت موظررف نیرررو وزارت. گررذارد اجرررا مورد به قانون این  اجرای هایسال

 در برنامرره ایررن  طبررق. دهررد قرررار کشرراورزان اختیار در کشت الگوی طرح مطابق را آب

 .کند پیدا کاهش  مترمکعب میلیارد 11 میزان به زیرزمینی آب مصرف باید برنامه پایان

 ،1375 سررال مصرروب کشرراورزی آب مصرررف زیسررابهینه یاجرایرر  نامهن یی آ 7 ماده

 پروانرره صرردور برره ملررزم را خوزسررتان برررق و آب سررازمان و ایمنطقررهآب هایسررازمان

 هاپروانرره ایررن  تررا اسررت کرررده کشرراورزی آب کنندگانمصرف برای آب بهینه مصرف

 شررامل نفررر، هسرر  از مرکررب کمیسرریونی منظررور برردین . شرروند قبلرری هایپروانرره جایگزین 

 یک و ذیربط ایمنطقه آب سازمان مناطق، یا هااستان کشاورزی هایسازمان نمایندگان

 مصرررف پروانرره صرردور از پررس  مصرروبه این  طبق. شودمی تشکیل حقوقی کارشناس نفر

 اصررالح مررورد شررده یرراد پروانه مبنای بر کشاورزی آب مشترکین  هایپرونده آب، بهینه

 آب بهینرره مصرررف الگرروی اساس رب مشترک، هب تحویل قابل بآ و گرفت خواهد قرار

 مجازنررد خوزسررتان برق و آب سازمان و ایمنطقه آب هایسازمان همچنین . بود خواهد



 

 166 در ایرانساختار حکمرانی تخصیص آب 

 داشررته ضرررورت آب بنرردیجیره یررا عرضرره کاهش  که خشک هایدوره یا و هاسال در

 کرراهش  باسرر متن  طررور برره را شررده صادر هایپروانه در مندر  آب تحویل سقف باشد،

 الگرروی احتمررالی تغییرررات حسب بر تحویل قابل آب حجم و دبی زانمی  همچنین  .دهند

 .گیردمی قرار نظر تجدید مورد آبیاری هایراندمان و کشت

 و معقررول مصرررف میررزان برره کشرراورزی هایحقابرره کرراهش  زمینه در که گونههمان

 کررردن محرردود هینرر زم در دولت است، شده گیریتصمیم خشکسالی وضعیت با متناسب

 در کرره طرروری برره. اسررت داشته مصوبه نیز خشکسالی زمان در شهری آب هشبک در آب

 دولررت، در آب مصرررف الگرروی کرراهش  خصرروص در نامهتصررویب طبررق ،1380 سررال

 خشررک هایسررال در آب مصرررف درصررد 30 کاهش  به ملزم کشور عمومی هایبخش 

 کلیه همچنین . تاس یافته اهش ک نیز شهری سبز فضاهای به یافتهتخصیص آب و اندشده

 رعایت و مصرف الگوی کاهش  به موظف داربحران شهرهای سایر و تهرانی شهروندان

 کنررد،می اعررالم شررهر هررر برررای نیرررو وزارت که بحران شرایط در سرانه مصرف الگوی

 ندهمان مصوبه، این  کردن آورالزام شیوه و اجرایی مکانیزم رسدمی نظر به البته. باشندمی

 بنررد. اسررت نشده بینیپیش  کشاورزی بخش  در آب مصرف ش کاه با تبطمر دستورهای

 جهررت فاضررالب و آب شرررکت برررای مجرروز برره مربرروط نیررز مصرروبه ایررن  از دیگررری

 .است قبلی اعالم با تهران شهر مختلف نقاط در آب بندینوبت

 بآ منررابع بلندمرردت توسررعه راهبردهررای خصرروص در وزیرانهیئت نامهتصویب در

 یررک هر در کشور آب منابع از برداریبهره آنکه هدف با نیز 1382 لسا مصوب کشور

 میررزان کرره شود ریزیبرنامه ایگونه به آنها تحمل ظرفیت رعایت با آبریز هایحوضه از

 نکنررد، تجرراوز فعلی میزان از منفی بیالن با هایدشت در زیرزمینی هایآب از استحصال

 برره فعلی درصد 46 رقم از سطحی آب منابع زا برداریهرهب سهم که است شده بینیپیش 

 به آبی طبیعی هایمحیط نیاز حداقل و یابد افزایش  آتی سال بیست در درصد 55 حدود

 کرره خرروردنمی چشررم برره ایمطالعرره هرریچ زمینرره ایررن  در البترره. گررردد تررأمین  پایدار طور

 منابع بر امطلوبین اثر سطحی، ایهآب از برداریبهره افزایش  با که باشد این  دهندهنشان

 تکلیررف تعیررین  قررانون از 1 تبصررره در همچنررین . نرره یررا شررد خواهررد وارد زیرزمینرری آب
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 منظررور برره کرره اسررت شده ذکر 1389 سال مصوب برداریبهره پروانه فاقد آب هایچاه

 سرروی از هزینرره تررأمین  بررا اسررت مکلف نیرو وزارت زیرزمینی، هایآب سفره از صیانت

 کنتورهررای نصب به نسبت قانون این  تصویب از پس  سال دو طی حداکثر ها،هچا مالکان

 .نماید اقدام کشاورزی آب هایچاه کلیه در آب حجمی تحویل برای هوشمند

 و منررابع بررین  تعررادل ایجرراد ضرروابط موضرروع بررا وزیرانهیئت مصوبه نیز، 87 سال در

 از امکررد هر برای تاس موظف نیرو وزارت مصوبه این  طبق. شد تصویب آب، مصارف

 اقتصررادی، اجتمرراعی، مالحظررات براسرراس و وظایف شرح به توجه با ممنوعه هایدشت

 ذیررل شرح به را بخشیتعادل راهکارهای سطحی، هایآب هایپتانسیل و محیطیزیست

 .نماید اجرا و هارائ

 پخررش  و کنترررل مصنوعی، تغذیه عملیات با زیرزمینی هایسفره تغذیه افزایش ( الف

 ؛زیرزمینی سدهای و ایتغذیه ری،تأخی  سدهای احداث و البسی 

 از جلرروگیری غیرمجاز، هایچاه انسداد طریق از زیرزمینی آب برداشت کاهش ( ب

 و توسررعه فعررال، و مجرراز چرراه انسررداد و خریررد مجرراز، هایچاه برداشت اضافه

 ؛اصلی آبیاری هایشبکه بهبود

 تحویررل ینهزم نمودن مفراه و عاتیطال ا بانک تهیه عمومی، هایآگاهی گسترش(  

 .آب حجمی

 بررا ممنوعرره هایدشررت از کرردام هررر برررای است موظف نیز کشاورزی جهاد وزارت

 محیطرری زیسررت و اقتصررادی ،اجتمرراعی مالحظررات براسرراس و وظررایف شرررح برره توجه

 :نماید اجرا و ارائه ذیل شرح به را بخشیتعادل راهکارهای

 عملیررات اجرررای و العررهمط با مینیزیرز آب هایرهسف  مصنوعی تغذیه افزایش ( الف

 ؛داریآبخوان و آبخیزداری
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 ترکیررب و الگررو اصررالح از اسررتفاده بررا زیرزمینرری آب منررابع از برداشت کاهش ( ب

 مصرررف،کم گیاهرران کشررت توسررعه پرمصرف، گیاهان کشت کاهش  کشت،

 ؛فرعی زهکشی و آبیاری هایشبکه بهبود و توسعه اراضی، عمران

 بررران،آب هایتشکل ایجاد آبیاری، مدیریت دبهبو و الحاص با مصرف تریمدی(  

 و تعیررین  کشرراورزی، آب مصرررف الگرروی ملرری سررند نمررودن اجرایی و هنگامبه

 .کشاورزی آب کارایی ارتقای راهکارهای اعمال

 هررایطرح کلیرره اجرررای و مطالعرره در اسررت موظررف فرروق مصرروبه طبق نیرو وزارت

 کرره نمایررد عمررل نحرروی برره دستین پای هایبهحقا گرفتن  ظرن در ضمن  آب منابع توسعه

 همچنررین . باشررد برقرررار هرراطرح ایررن  پایرراب هایدشررت در مصررارف و منررابع بررین  تعادل

 آب تررأمین  و زیرزمینرری آب اسررتراتژیک منابع حفظ خاطر به است موظف نیرو وزارت

 یهادشررت در را آب برداشررت عمررق حررداکثر سررال، سه ظرف شهری بهداشت و شرب

 شررورای همکرراری با شدهتعیین  عمق از بیشتر شکنیکف از گیریجلو با و ن تعیی  کشور،

 کرراهش  و زیرزمینرری آب سررطح بیشررتر افررت از اسررتان زیرزمینرری آب منررابع از حفاظررت

 .نماید جلوگیری یادشده حقابه کیفیت

 از برررداریبهره میررزان در بررارش وضررعیت کردن لحاظ مصوبه این  در دیگر موضوع

 وزارت همکرراری بررا اسررت موظررف نیرو وزارت که یطور به. ستا زیرزمینی بآ منابع

 ترسررالی، هایسررال حالت سه در را زیرزمینی آب از برداریبهره برنامه جهادکشاورزی،

 برنامرره واقعرری، شرررایط براسرراس تا نماید تنظیم خشکسالی، هایسال و معمولی هایسال

 مصرررف سررازیبهینه اجرائرری مررهناآیین  در رشررت پی  مورد این . شود گذاشته اجرا به یادشده

 .بود شده ذکر نیز 75 سال در کشاورزی آب

 زمینرره در جرردی گررامی ،1382 سررال در آب تخصرریص اجرایی دستورالعمل ابالغ با

 طبررق. شررد برداشررته زیسررتمحیط حقابرره تررأمین  و آب مصررارف و منررابع بین  تعادل الزام

 هایهمحرردود از کیرر  هررر در کرره تاسرر  آبی میزان آب، تخصیص نیرو، وزارت تعریف

 آب عمررومی منابع از کشور به ورودی هایآب همچنین  و آبریز هایحوضه و مطالعاتی
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 منررابع امکانررات و هاتوانایی به توجه با( غیرمتعارف آب منابع و شیرین  آب منابع از اعم)

 مختلررف مصررارف برررای قبلرری، کنندگانمصرررف حقرروق لحاظ با و آنها از یک هر آب

 تخصرریص نامررهنظام نیرررو، وزارت در تخصرریص نظررام کررردن برقرار رایب. شودمی غبال ا

 جهت در آب تخصیص فرآیند کررردن نظاممند آن، هرردف کرره شررد ابررالغ و مصرروب

 و عرضه بین  پایدار و منطقی تعادل ایجاد به کمک و آب عادالنه توزیع قانون اجرای

 تدوین  ریقط از کشور در بآ منابع پیوستههمهبررررررررررررر  مدیریت به نیل و آب تقاضای

 ملی حسابداری سامانه ایجاد و نظارت و گیریتصررمیم نظررام بهبود مناسررب، هایسیاست

 .است شده عنوان آب،

 ایمنطقرره آب هایشرررکت برره هااستان آب امور کل ادارات تبدیل قانون تصویب با

 برره گیررردیدربرم را انسررت ا یررک از برریش  کرره ایمنطقرره آب هایشرررکت تبدیل و استان

 برره ایمنطقرره نگرراه برررای زمینرره ،1383 سررال در ربررطذی اسررتان ایمنطقرره آب شرررکت

 در آب از بیشررتر برررداریبهره قررانون ایررن  دنبررال برره. یافررت افررزایش  آب از برررداریبهره

 .یافت افزایش  آب مورد در استانی بین  منازعات آن دنبال به و باالدست هایاستان

 برره مرراده یررک الحاق قانون زیرزمینی، آب منابع از ظتحفا بر ذارگتأثیر دیگر ونقان

 قررانون ایررن  واحررده ماده. است 84 سال مصوب دولت درآمدهای از برخی وصول قانون

 زیرزمینرری، آب منفرری بیالن سازیخنثی برای است مکلف نیرو وزارت که کندمی ذکر

 هایسررتمسی  تغییررر ،مصررنوعی تغذیرره ،آب انتقررال شررامل) کنررد اجرا جایگزین  هایطرح

 توسررعه هررایطرح و زیرزمینرری آب بخشرریتعادل طرررح اولیه هسته گیریشکل(. آبیاری

 . شدند ایجاد مقطع این  از آبیاری نوین  هایسیستم

 مرردیریت در تحررول طرح" عنوان تحت طرحی بخشی،تعادل طرح گیریشکل منشأ

 نیرررو رتوزا آب مررورا در 1382-83ایهسررال در کرره اسررت بوده "زیرزمینی آب منابع

 نررام تغییررر سرریالب پخررش  و مصررنوعی تغذیرره بخشرری،تعادل طرررح به تربعد و شد تدوین 

 رسرراندن تعررادل برره زیرزمینی، آب منابع از وریبهره افزایش  طرح این  ملی هدف. یافت

 ارائرره نحرروه از رجرروع اربرراب رضررایت جلب و بحرانی و ممنوعه هایدشت هایآبخوان
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 فرررض طرح این  کمی هایهدف تعیین  برای. بود ایمنطقه بآ هایشرکت رد خدمات

 برره کشررور هایدشررت سرراله 5 برنامرره 4 طریق از است قرار ساله 20 ایبرنامه طی که شد

 نظرگرفترره در هادشت بیالن کمبود کل چهارم یک برنامه هر سهم بنابراین . برسند تعادل

 ایررن  برررای. شرردند رذکرر  پررنجم و چهررارم برنامرره رد نیررز اقدامات این  باالدستی اسناد. شد

 :شد تعیین  زیر اجرایی مسیر دو هدف

 ؛(هاپساب از استفاده و هاسیالب آب بیشتر نفوذ) هاآبخوان تغذیه افزایش  •

 مطالعررات هررا،چاه اطالعرراتی بانررک ایجرراد) هابرداشررت حجررم کرراهش  و کنترررل •

 هایکلتشرر  ایجرراد زش،مرروآ و رسررانیاطالع آبرری، برریالن تهیرره و بخشرریتعادل

 و غیرقررانونی هررایچاه حفررر از ممانعت هوشمند، کنتورهای از استفاده بران،آب

 هررایگروه ارسررال انسررداد، گررروه توسط دایر پروانه فاقد هایچاه کردن مسدود

 کنترررل برررداران،بهره غیرمجاز اقدامات کنترل برای روزیشبانه بازرسی و گشت

 .(حفاری هایشرکت آموزش و

 12 قالررب در طرررح ایررن  نهایتاً و شد تعریف اصالحی کارراه ده طرح اولیه شکل رد

 نظررام در 1384 سررال از و رسررید تصررویب برره آب عررالی شررورای در و طراحرری پررروژه

 کررار بهتررر پیشرربرد برررای سررپس . گردیررد خرراص ردیررف دارای کشررور ریزیبودجرره

 .گردید ن ویتد نیز اجرایی هاینامه آیین  خدمات، شرح ها،دستورالعمل

 قررانونی برخورد عنوان تحت ایمصوبه 92 سال در آب عالی شورای هشتم جلسه در

 و احیرراء  طرررح" عنرروان بررا طرحرری برره تبرردیل نهایترراً و شررد ارائه غیرمجاز هایبرداشت با

 جلسرره در و گردیررد پررروژه 15 بررر مشررتمل "کشررور زیرزمینرری آب منررابع بخشرریتعادل

 تکررالیفی طرررح ایررن  ساسا بر. شد تصویب 93 الس در کشور آب عالی شورای پانزدهم

 مشررخص کشررور و تجررارت معرردن، صنعت، کشاورزی، جهاد نیرو، هایوزارتخانه برای

 آب منررابع بخشرریتعادل و احیررا طرررح هررایپروژه اجرررای نیرو وزارت راستا این  در. شد

 رتزاو در هرراطرح ایررن  از مورد 11 که گرفت پیش  در پروژه15 طراحی با را زیرزمینی

 سررازمان سرروی از دیگر مورد یک و کشاورزی جهاد وزارت در هاآن از مورد سه نیرو،
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 هررایپروژه. شررودمی دنبال تجارت و معدن صنعت، وزارت به وابسته کشور شناسیزمین 

 :کرد تقسیم دسته سه به توانمی را احیا طرح

 خصرروص در تعررااطال  و هرراداده تدقیق و تولید به منجر که هاییپروژه: اول دسته ➢

 :از عبارتند که شوندمی هاآبخوان وضعیت فمصار و ابعمن 

 اکتشافی؛ و پیزومتری هایچاه حفر ▪

 سنجش؛ ابزارهای به پیزومتری هایچاه تجهیز ▪

 ؛(جهادکشاورزی وزارت) آب ملی سند نمودن روزبه ▪

 اکتشررافات و شناسرریزمین  سررازمان) کشررور هایدشت در فرونشست مطالعات ▪

 ؛(کشور معدنی

 .کشور مطالعاتی هایمحدوده اطالعاتی بانک سازیهنگامبه و بیالن تهیه ▪

 آب منررابع از برررداریبهره و نظررارت کنترررل، نقررش  کرره هرراییپروژه: دوم دسررته ➢

 :از عبارتند و دارند عهده بر را زیرزمینی

 بازرسی؛ و گشت هایگروه استقرار و تقویت ▪

 حفاری؛ هایشرکت ساماندهی ▪

 ب؛آ بازار قرارست ا و ایجاد مطالعه ▪

 وزارت) هرراآن از مررالی و فنرری هررایحمایت انجام و برانآب هایشکلت ایجاد ▪

 ؛(کشاورزی جهاد

 ها؛چاه روی هوشمند و حجمی کنتورهای نصب و تهیه ▪

 .عمومی افکار سازیآگاه و رسانیاطالع ▪

 اهرر آبخوان در آب سررازیذخیره به منجر مستقیماً که هستند هاییپروژه :سوم دسته ➢

 :از رتندعبا و شودمی
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 کشاورزی؛ هایچاه انسداد و ریدخ ▪

 ممنوعه؛ هایدشت در کشاورزی هایچاه با پساب جایگزینی ▪

 سیالب؛ پخش  و مصنوعی تغذیه هایپروژه اجرای ▪

 (.کشاورزی جهاد وزارت) آبخیزداری هایطرح اجرای و مطالعه ▪

 برره ملررزم نیرررو تاروز آب عالی شورای جلسه پانزدهمین  مصوبات از یکی اساس بر

 تفکیررک برره مختلررف هررایبخش  مصررارف برررای ریزیبرنامررهقابل آب جررمح تعیررین 

 هررایآب بخشرریتعادل و احیررا طرررح هایدسررتورالعمل. شررد مطالعرراتی هایمحرردوده

 ریزیبرنامررهقابل آب مبنررای بررر را برررداریبهره هایپروانه تعدیل و اصالح نیز زیرزمینی

 نیازهررای کردن کسر از پس  که است آبی میزان ریزیبرنامهلقاب آب. اندکرده بینیپیش 

 سررطحی ریزیبرنامرره قابررل آب. گیردمی قرار کنندگانمصرف اختیار در محیطیزیست

 درجرره آبریررز هایحوضرره از اسررتان هر مصرف مختلف هایبخش  سهم کننده تعیین  که

 ،انهررار طریررق زا کرره آبرری میررزان) مسررتقیم هایبرداشت مجموع با است برابر است، دوم

 برداشررت بررردارانبهره توسررط هاچشررمه و هابندانآب پمپاژ، هایایستگاه ها،پپم موتور

 شرررایط در آب منررابع توسررعه هررایطرح تنظیمرری آب حجم ،(رسدمی مصرف به و شده

 آب منررابع توسررعه هایطرح تنظیمی آب حجم و( برداریبهره دردست هایطرح) فعلی

 اجرایرری هررایطرح) آتی هایافق در نهاآ رسیدن ریبردابهره به زا پس  و آتی شرایط در

 خواهنررد آب تخصیص مجوز استان سطحی آب تخصیص سهم قالب در که مطالعاتی و

 پایداری که است مصرفی میزان با برابر نیز ریزیبرنامهقابل زیرزمینی آب. است( گرفت

 .باشد داشته دنبال به را سفره

 در سررطحی ریزیبرنامررهقابل آب بعمنررا مجمرروع برره طمربررو محاسرربات انجررام در

 سررطحی آب منررابع مجمرروع از حوضرره محیطیزیسررت نیرراز سهم ابتدا آبریز، هایحوضه

. اسررت گردیررده تعیررین  آبریررز هایحوضرره از ذینفع هایاستان سهم سپس  و کسر حوضه

 بررا قمطرراب مختلررف، 2 درجرره آبریررز هایحوضه از هااستان شده تعیین  هایسهم براساس

 بررردارانبهره توسررط هارودخانرره طریررق از حاضررر حررال در کرره مسررتقیمی یهابرداشررت
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 هررایبخش  برره مربرروط حجررم آب، منررابع توسررعه هررایطرح اهررداف و گیردمی صورت

 .است شده معین  کشاورزی و صنعت شرب، شامل مصرف مختلف

 و حیسررط آب منررابع حجررم ،ریزیبرنامررهقابل آب مفهرروم معرفرری بررا دولت واقع در

 شرب و سبز فضای صنعت، کشاورزی، مختلف مصارف برای را دهاستفا قابل زیرزمینی

 مصررارف برررای شررده ریزیبرنامرره سررطحی آب منررابع همچنررین  و هااستان از یک هر در

 درجرره آبریز هایحوضه مقیاس در را آبریز هایحوضه جریان پایداری و یمحیطزیست

 سررال در. اسررت نیرررو وزارت در آب تخصرریص یمبنررا میزان این  و است کرده تعیین دو 

 جهرراد کشررور، هایوزارتخانرره برره نیرررو وزارت سرروی از ریزیبرنامررهقابل آب 1394

 هایدسررتورالعمل. شد ابالغ زیستمحیط سازمان و تجارت و معدن صنعت، کشاورزی،

 ریبررردابهره هایپروانرره تعدیل و اصالح نیز زیرزمینی هایآب بخشیتعادل و احیا طرح

 .است کرده بینیپیش  ریزیرنامهبقابل آب مبنای بر را

 هایپروانرره زیرزمینرری، هررایآب بخشیتعادل و احیا طرح هایدستورالعمل اساس بر

 آبرردهی توان یا کشاورزی آب بهینه مصرف نامهآئین  اساس بر شده اصالح برداریبهره

 قیررد جدیررد هپروانرر  در جازم تخلیه حجم عنوان به و تعیین ( باشد کمتر که کدام هر) چاه

 آب چنانچه. گرددمی تلقی شده اصالح برداریبهره پروانه جدید پروانه این  و گرددمی

 برررداریبهره هایپروانرره حجررم مجمرروع از کمتررر یا مساوی دشت یک ریزیبرنامه قابل

 اًمجرردد ریزیبرنامهقابل آب برمبنای اصالحی برداریبهره هایپروانه باشد، شده اصالح

 در. گرررددمی تلقرری شررده تعدیل برداریبهره پروانه جدید روانهپ این  و ددگرمی اصالح

 قررانونی حقرروق اسررتیفای منظررور به که است شده ذکر بخشیتعادل و احیا طرح نامهآیین 

 را مقتضرری تصررمیمات اسررتان آب منررابع حفاظررت شررورای شده، تعدیل هایچاه مالکین 

 . شد خواهد انجام روشی چه به کار این  شود ذکر قاًقی د آنکه بدون نمود، خواهد اتخاذ

 و ریزیبرنامررهقابل آب تعیررین  فراینررد برره نیررز دیگری ایرادات موضوع، این  بر عالوه

 در آب، منررابع از برداشت اضافه اینکه به توجه با. دارد وجود هاپروانه تعدیل ساز و کار

 اجرررای رد دولررت گذاریهسرررمای حررد، از برریش  مجوزهررای ارائرره دلیررل برره اول درجرره
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 ایررن  اسررت، مجرراز غیررر مصررارف بررا مقابلرره در نرراتوانی و آب مصرررف توسعه هایوژهپر

 اشررتباهات این  تاوان باید متقدم بردارانبهره و دارانحقابه چرا که شودمی مطرح پرسش 

 آب تعیررین  فراینررد کرره شررودمی تشرردید آنجررا ازمسررئله  ایررن  مخصوصرراً بدهنررد  پس  را

 فراینررد ایررن  در بررردارانبهره و اسررت غیرشررفاف و رسررمی ،داریا کاماًل یزیربرنامهقابل

 موضرروعی صرررفاً ،ریزیبرنامررهقابل آب درباره گیریتصمیم .ندارند مشارکتی گونههیچ

 حجررم برررآورد بررر عررالوه زیرررا. ستنی  آب منابع هایمحدودیت و هیدرولوژی با طمرتب 

 هایاسررتان بررین  آن صرریصتخ نحرروه با طباارت در آبریز، هایحوضه در تجدیدپذیر آب

 وارد ریزیبرنامررهقابل آب بررر کرره دیگررری فنی نقد. است شده گیریتصمیم نیز مختلف

 آبیرراری نرروع با متناسب. آب مصرف نه و است آب برداشت محدودیت بر تأکید است،

. کنرردمی پیدا تغییر آبخوان به برگشتی آب و واقعی مصرف میزان کشاورزی، بخش  در

 برره توجرره قاعدتاً باشد، مهم سیاستگذار برای آب برداشت عموضو آنکه از بیش  براین ناب

 .دارد اهمیت واقعی مصرف کاهش  موضوع

عرردم  بیررانگر ،شد داده نشان 15 شکل در که طور همان زیرزمینی آب منابع وضعیت

 .است زیرزمینی آب منابع از حفاظت برای دولت داماتاثربخشی اق

 
 کشور در ی ایستاب سطح ی معتج  افت: 15 شکل

 (1395 مقیمی  از نقل به ایران آب منابع مدیریت شرکت اطالعات : مأخذ)



 های ناشی از آنتخصیص آب کشاورزی و تعارض 175

 بیشررتری حساسرریت زیرزمینرری آب منررابع پایررداری برره نسرربت کشور، حفاظتی قوانین 

 مشررکالت شرردن ترروشررن  و سررطحی آب منررابع و هاتاالب شدن خشک با اما. اندداشته

 مررورد نیز سطحی آب منابع از محیطیزیست نیاز به وجهت تدری  به زمینه، این  در عدیده

 حفاظررت لررزوم 82 سررال مصرروب تخصرریص نامهنظام در راستا این  در. گرفت قرار توجه

 هایبررسرری کلیرره در مناسررب پررذیریاطمینان بررا آنهررا آبرری نیرراز و دستپایین  هایحقابه

 یترعا برره منرروط ریبردابهره پروانه ارائه و شد ذکر سطحی آب منابع از آب تخصیص

 سررال مصرروب نامررهنظام در. گردید آبی هایاکوسیستم حفظ برای محیطییستز مسائل

 و ارزش بررا آبرری هایاکوسیسررتم ویررژه برره طبیعرری هررایمحیط از حفاظررت برررای نیررز 87

 برررای سطحی، آب منابع از آب تخصیص آنها، طبیعی تعادل خوردن برهم از جلوگیری

 قرررار اولویررت در بهداشت، و شرب آب مین تأ از پس  انهدخرو محیطیزیست نیاز تأمین 

 .گرفت

 و احیررا حفاظررت، قررانون نررام بررا سطحی هایآب از حفاظت زمینه در قانون ترین مهم

 برررداریبهره هرگونه قانون این  طبق. شد تصویب 96 سال در کشور هایتاالب مدیریت

 و اسررت عممنررو شررود، هررابتاال جبران غیرقابل آلودگی و تخریب به منجر که اقدامی و

. اسررت زیستمحیط حفاظت سازمان جبران، غیرقابل آلودگی و تخریب تشخیص جعمر

 مکلررف نیرررو وزارت و تعیررین  را هرراتاالب یمحیطزیسررت آبی نیاز است مکلف سازمان

 .نماید اقدام آن تأمین  و تخصیص به نسبت مدون برنامه اجرای و تدوین  ضمن  است

 

 بردارانبهره حقوق تضییع  ار خس جبران و  فاتخل با برخورد -4-3-5

 خصوصرری مالکیررت عرفرری و سنتی شکل به که آنجا از آب، منابع شدن ملی از پیش 

 بررر خسارت مشمول آنها تخریب و آب منابع اتتأسیس بر خسارت داشت، وجود آب بر

 اامرر . گرفررتمرری انجررام کدخدامنشی و محلی هایساز و کار با آن جبران و شدمی اموال

 بررا. شررد سررپرده حکررومتی رسررمی هررایمکانیزم به وظیفه این  مدرن، دولت ایجاد از پس 

 قوانین  در آب، بخش  در آن ایتوسعه مداخالت و عمومی بخش  و دولت نقش  افزایش 

 منررابع بررر دولررت اقدامات مخرب اتتأثیر از ناشی خسارت جبران برای هاییمکانیزم نیز
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 امررور و آبیرراری بنگرراه تأسرریس  نونقا اصالح" ونانق در مثال برای. گردید بینیپیش  آب

 بنگرراه عملیررات اثررر در هرگرراه شررده گفته ،1322 سال مصوب "کشور آبیاری به مربوط

 و مسررتحدثات مزبررور بنگرراه طرررف از مجرراز هایشرررکت یررا اشررخاص یا آبیاری مستقل

 یررا و گررردد المنفعهمسررلوب یررا برررود بررین  از آنهررا امثررال و قنررات مجرررای یررا هاساختمان

 اولیرره حررال برره اعرراده یا وارده خسارت جبران که صورتی در شود ردوا آنها به خساراتی

 برره باید نامبرده اشخاص و هاشرکت یا آبیاری مستقل بنگاه باشد ممکن  مزبور اتتأسیس

 برره ملررک اعرراده یررا ترررمیم چنانچه و دهند اعاده سابق وضع به و ترمیم را آنها خود خر 

 مشررکل آن از انتفرراع یا و خار  انتفاع زحی  از ملک که طوری به داشنب  ممکن  اولیه حال

 آن مالررک برره سرراختمانی عملیررات شروع از قبل سال یک عادله نرخ به آن قیمت گردد

 کشررور زیرزمینرری هایآب منابع حراست و حفظ قانون در همچنین . شد خواهد پرداخته

 و آب وزارت آبرری رحط اجرای نتیجه در که صورتی در شده گفته ،1345 سال مصوب

 و چشررمه و آرتررزین  یررا موتوری عمیق نیمه و عمیق هایچاه و قنوات صاحبان آب برق،

 بررر عررالوه شررود خشررک کلرری برره یررا کند پیدا نقصان اند،داشته دارحقابه که جاری آب

 که آب نقصان قدر به است مکلف برق و آب وزارت مذکور ماده طبق خسارت جبران

 برررای رسرریدهمی زراعررت مصرررف برره زراعرری لفصررو در دام و یاهررال شرررب مصرف به

 در آب خررود اتتأسیسرر  منررابع یررا منبررع از زراعترری اراضرری و بستان و باغ کردن مشروب

 برردون برررق و آب وزارت شرررایط و مقررررات طبررق را آن بهررای و بگررذارد آنرران اختیار

 .کند دریافت سرمایه سود احتساب

 کرره گونرره همان آن، شدن یمل نحوه و آب نقانو تصویب و آب شدن ملی وجود با

 بردارانبهره حقوق تا است داشته تالش قانونگذار شد، ذکر آب منابع مالکیت بخش  در

 پروانرره ارائرره مسررئول دولررت زمرران ایررن  از چه اگر اما. بشمارد محترم را آب منابع پیشین 

 ار الزم شناسرریارک کررار پروانرره، صدور برای شده ملزم و بوده آب منابع از برداریبهره

 حفررر از ناشرری خسارت پرداخت نگردد، وارد بردارانبهره سایر به خسارت تا دده انجام

 شررده حفررر چرراه یررا قنررات آن صرراحبان عهده به برداران،بهره سایر بر جدید قنات یا چاه

: شررده گفترره 35 مرراده در کرره طرروری برره. (پروانه صادرکننده نهاد نه) است شده گذاشته
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 خشررک یررا و یابررد نقصرران مجاور قنات یا چاه آب جدید قنات یا چاه حفر ثرا در هرگاه

 جدیررد قنات یا چاه آب از استفاده مجاور قنات یا چاه صاحب برای که صورتی در شود

 تشررخیص برره برررداریبهره هزینرره در شرررکت قبررال در او سررابق آب مقرردار باشررد ممکن 

 چرراه نصرراحبا یا بصاحشد واال  هدخوا تأمین  جدید قنات یا چاه از برق و آب وزارت

 طرررف از آب میررزان کرره را چاه یا قنات صاحبان یا صاحب خسارات باید جدید قنات یا

 هرریچکس  شررده گفترره 41 مرراده در همچنررین . بپردازند شود،می تعیین  برق و آب وزارت

 انشررعاب و آب مجرررای و مقطررع تغییررر و احررداث حررق برررق و آب وزارت اجررازه بدون

 برره او متعررارفغیر عمررل از کرره اسررت سرراراتیخ مسررئول تیباالدسرر  هر و ردندا را جدید

 برردون اقدام توانمی را متعارف غیر عمل از منظور ماده این  در. آیدمی وارد دستیپایین 

 .کرد قلمداد برق و آب وزارت از مجوز اخذ

 آب ایمنطقرره یررا ناحیرره در آب شرردن ملرری اثررر در کرره صورتی در نیز 51 ماده طبق

 اشررخاص برره متعلررق مجرراز زیرزمینرری آب اسررتخرا  اتیسرر تأس نوع هر و هاچاه و اتقنو

 یا یافته نقصان موجود منابع شدن ملی به مربوط هایطرح اجرای اثر در یا و شود تملک

 برره مربرروط اتتأسیس و قنوات و هاچاه و گیردمی صورت خسارت جبران شوند، خشک

 وزارت اختیررار در اندشررده ادایجرر  پروانرره ندوب و قانونی غیر که زیرزمینی آب استخرا 

 .شودمی مسدود یا و گرفته قرار برق و آب

 برررای قررانون کشررور، قرروانین  در برررداریبهره پروانرره ارائرره و مجاز مصرف تعریف با

 هرراییسرراز و کار آن، بررا مقابلرره و غیرمجرراز مصررارف از جلوگیری و مصارف بر نظارت

 ترراریخ از کرره هرراییچاه شررده، ذکررر آن شدن ملی هحون و آب قانون در. است داده ارائه

 کرره منرراطقی در برررق و آب وزارت تشخیص طبق مقررات و قوانین  به توجه با 14/7/42

 ایررن  طبررق همچنررین  و شررده آگهی و اعالم محدود یا ممنوع برق و آب وزارت طرف از

 شررخیصت به خسارت گونه هیچ پرداخت بدون شود، حفر پروانه بدون و غیرمجاز قانون

 محررل دادسررتان نماینررده حضور با یا گرفته قرار آبیاری استفاده وردم برق و آب وزارت

 جرردی منررع ممنوعرره هایدشت در تنها چاه حفر عمل در که آنجا از. شد خواهد مسدود

 وجررود پروانرره دریافت برای اداری فرایند کردن طی امکان مناطق سایر در و است داشته
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 در. است ممنوعه هایدشت در نونیقا ماده ین ا شمول اصلی خش ب رسدمی نظر به ،دارد

 برررق، و آب وزارت تشررخیص صورت در آبیاری استفاده امکان به اشاره شرایطی چنین 

 تشررخیص به آب از استفاده امکان که کندمی اعالم و کندمی منتقل جامعه به بدی پیامی

 .دارد وجودخودش  نظر مورد مصارف برای و دولت

 چرراه آب برداریبهره در کس  هر 59 ماده طبق مصرف، ضافها با ارتباط در همچنین 

 در را برررق و آب وزارت مقررررات یررا و کنررد اقرردام مصرف پروانه در مقرر حد از بیش 

 ریررال هررزار سرری تررا هررزار یررک از جریمرره پرداخررت به نکند رعایت آن از استفاده نحوه

 از انررهپرو برردون هکرر  صورتی در و دش خواهد لغو او پروانه تکرار، صورت در و محکوم

 دادسررتان نماینررده حضررور بررا برررق و آب وزارت طرررف از چاه نماید استفاده مزبور چاه

 .شد خواهد پر عنداالقتضاء  و مسدود

 در برداشررت اضررافه یررا و مجاز غیر چاه از مصرف دلیل به افراد که مواردی بر عالوه

 و شررده اعالم غیرقانونی نیز زیر اردمو شوند،می محکوم آن شدن ملی نحوه و آب قانون

 یررا تأدیبی حبس  ماه 6 تا ماه 2 از یا ریال هزار پن  تا هزار دو پرداخت به خاطی اشخاص

 :شد خواهند محکوم مورد حسب بر مجازات دو هر به

 آب تقسرریم در یررا کنررد برراز را مقسررمی و دریچرره اجررازه برردون و عمداً کس  هر •

 از نحویبرره یررا کنررد بآ گیریازهانررد وسائل در زغیرمجا دخالت یا دهد تغییری

 ؛سازد مختل را عمومی اتتأسیس از برداریبهره امر انحاء 

 شرربکه یررا مجرراری برره مسررئول مقامررات اجررازه یا حق بدون را آبی عمداً کس  هر •

 او برره دیگررری حررق آب کرره گررردد موجب یا و کند منتقل خود به متعلق آبیاری

 ؛نرسد

 ؛کند رفتص قانونی مجوز بدون را یدیگر حق آب کس  هر •

 ؛دهد هدر به را آبی دیگری ضرر به انحاء  از نحوی به عمداً کس  هر •
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 و منررابع و مخررازن و جویبارهررا و عمررومی انهررار و رودخانرره آب عمررداً کررس  هر •

 ایررن  56مرراده در منرردر  نحررو برره خارجی مواد کردن اضافه با را هاچاه و قنوات

 کررار برره آشررامیدنی آب نبررعم عنوان به آب منبع که دیموار در کند آلوده قانون

 خواهررد قرررارکیفر تعقیب مورد نیز مربوط قوانین  سایر موجب به مرتکب رودمی

 ؛گرفت

 اجررازه برردون یررا کند تخلف آب مصرف پروانه در مندرجه مقررات از کس  هر •

 هموضرروع مقررررات از یا سازد منتقل دیگری به را خود پروانه برق و آب وزارت

 ؛کند تخلف قانون این  دوم فصل مواد یاجرا در رقب و آب وزارت

 برررداریبهره یا و قنات یا و چاه حفر به قانون این  مقررات رعایت بدون کس  هر •

 ؛کند مبادرت آب منابع از

 آبرری اتتأسیسرر  تخریررب از جلرروگیری و آب مصرررف بررر نظررارت راسررتای در

 پلرریس  تشکیل نامهآئین  1350 سال در ن،آ شدن ملی نحوه و آب قانون در شدهبینیپیش 

 هررر در شررد داده اجررازه برررق و آب وزارت برره و شررد تصویب آن وظایف و آب مسلح

 حرردود در آب مسررلح پلرریس . نمایررد تأسرریس  آب مسررلح پلرریس  بداند مقتضی که منطقه

 و برروده دادگسررتری ضررابطین  اختیررارات دارای آن شدن ملی نحوه و آب قانون مقررات

 :تاس زیر شرح هب آن وظایف اهم

 هایسررازمان و هاشرررکت در آب امررور برره مربوط انتظامات از قسمت آن اجرای •

 شود؛می واگذار آنان به که آبیاری کل ادارات و ایمنطقه آب

 ادارات و هاشرررکت و هاسررازمان کلیرره اتتأسیسرر  و امرروال از مراقبت و حراست •

 حرروزه در هرراآن به اشخاص وزتجا از جلوگیری و برق و آب وزارت تابع آبیاری

 خود؛ ماموریت

 برره آنهررا تحویررل و مجلس صررورت تنظرریم با جرم آثار و آالت نگهداری و حفظ •

 قضائی؛ مراجع
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 مقررررات حرردود در اراضرری از متجرراوزین  ید خلع به اقدام و تجاوز از جلوگیری •

 آن؛ شدن ملی نحوه و آب قانون 52 ماده 2 تبصره

 ایمنطقرره آب هایشرررکت و هاازمانسرر  هایعالمیررها و اخطاریرره هرگونرره ابررالغ •

 برره مربرروط قضررائی مراجررع از صررادره آرا اجرررای و ابررالغ در همکرراری همچنین 

 سرره هررایهیئت و آبیرراری کررل ادارات و ایمنطقرره آب هایسررازمان و هاشرکت

 نفری؛ پن  و نفری

 و هایاچررهدر و دریاهررا و هارودخانه حریم و بستر به اشخاص تجاوز از جلوگیری •

 در برررق و آب وزارت از صررادره پروانرره فاقررد اتتأسیسرر  حررداثا از وگیریجلرر 

 و آب قررانون 2 و 1 مررواد در منرردر  مرروارد سررایر و هادریاچرره و دریاها سواحل

 و هاسرراختمان برره اشررخاص تجرراوز از ممانعررت همچنررین  و آن شرردن ملرری نحرروه

 و آب وزارت طرررف از هکرر  آب امور به مربوط آنها حریم و هاجاده و اتتأسیس

 ؛است گردیده احداث برق و آب وزارت تابع هایشرکت و هاسازمان یا برق

 و آن شرردن ملی نحوه و آب قانون 58 ماده رعایت با آب آلودگی از جلوگیری •

 ؛مربوط نامهآئین 

 قوی فشار هایپست و آبی برق نیروی به مربوط اتتأسیس کلیه حراست و حفظ •

 .سد اتتأسیس محل رد انتقال خطوط و

 از پررس  اولیرره هایسررال و انقالب آستانه در اراضی و آب به مربوط تخلفات لدلی  به

 تصرررف و تجرراوز گونرره هررر از جلرروگیری قانونی الیحه 1358 سال در انقالب، پیروزی

 و باغررات مزروعرری، امررالک برره نسرربت حررق از ممانعررت و مزاحمت و غصب و عدوانی

 و صررنعت و کشررت و امرردارید و شرراورزیک اتتأسیس ین چن هم و آب منابع ها،قلمستان

 تصررویب روسررتاها و شهرها محدود خار  یا داخل در واقع شده ملی اراضی و هاجنگل

 .شد

 و تجرراوز هرگونرره از ناشرری اختالفات و دعاوی کلیه شهرستان هر در الیحه این  طبق

 و یوعرر مزر امررالک مررورد در حررق از ممانعررت و مزاحمررت و عرردوانی تصرف و غصب
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 دامررداری، و کشرراورزی اتتأسیسرر  آب، منررابع ها،قلمسررتان و باغررات ری،شرره اراضرری

 و اراضرری همچنررین  زراعرری هایشرررکت امرروال و مؤسسات صنعت، و کشت واحدهای

 کرره شهرسررتان آن قضررایی حرروزه در واقع آنها امثال و ملی هایجنگل و شده ملی مراتع

 یررک ضرری،قا یررک شررامل نفررر پن  از کبمر یهیئت  در اختالف أمنش اقدام شروع تاریخ

 فرمانرردار انتخرراب به فرمانداری کارمندان از یکی روستایی، عمران و کشاورزی کارمند

 طریررق از موضرروع و رسرریدگی محررل معتمررد نفررر دو و هررابخش  در بخشرردار یررا و

 طریررق ایررن  از دعرروی طرفین  اختالف که صورتی در. شودمی فصل و حل کدخدامنشی

 ر ی صرردور برره مبررادرت مطروحرره وضرروعم برره نسبت آراء  اکثریت به هیئت نشود، حل

 ضررربت گررروه یررا و انتظررامی مررأمورین  توسررط هیئررت دسررتور به بالفاصله ر ی و کندمی

 .شودمی مزاحمت رفع یا ید خلع متجاوز از و آیدمی در اجرا مرحله به انقالب پاسداران

 برره قررانونی مجرروز برردون هکرر  اشخاصی تعقیب به راجع" قانونی الیحه نیز 59 سال در

 تابعرره هایسررازمان و هاشرررکت و نیرو وزارت اتتأسیس برق و آب از گیریبهره منظور

 آن طبررق کرره شررد مصوب ،"ایران اسالمی انقالب کل دادستانی وسیله به نمایندمی اقدام

 قررانونی و شرعی موازین  خالف بر و قانونی مجوز بدون که حقوقی و حقیقی شخص هر

 تابعه هایسازمان و هاشرکت و نیرو وزارت اتتأسیس برق و آب زا گیریبهره ورمنظ به

 .بود خواهد تعقیب قابل ایران اسالمی انقالب کل دادستانی در نماید اقدام خودسرانه

 و حفررر اثررر در کرره شرررایطی بررا مواجهرره در آب، عادالنرره توزیررع قررانون 14 ماده در

 نقصان مجاور منابع آب محیاه غیر اراضی در اثحدجدیداال قنات یا چاه از برداریبهره

 :است شده گرفته نظر در زیر هایروش شود، خشک یا و یابد

 حفررر یا و شکنیکف با مجاور منابع شدن خشک یا و کاهش  که صورتی در - الف

 هزینرره بایررد جدیررد چرراه صرراحبان طرفین  توافق با باشد پذیرجبران دیگری چاه

 ؛نمایند پرداخت رمجاو منابع صاحبان به ار شکنیکف یا و چاه حفر

 یررا و چرراه حفررر بررا مجرراور منررابع شرردنخشک یررا و کرراهش  کرره صررورتی در - ب

 یافتهکاهش  مقدار طرفین  توافق با صورت این  در نباشد پذیرجبران شکنیکف
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 وزارت تشررخیص برره برررداریبهره هزینرره در شرررکت قبال در مجاور منابع آب

 طبررق طرررفین  توافق عدم صورت در. شود ین تأم باید دیدج قنات یا چاه از نیرو

 ؛شودمی عمل ماده این    بند

 سرروء تأثیرمسئله  جدید قنات یا چاه از برداریبهره میزان تقلیل با که صورتی در -  

 قنررات یررا چرراه برررداریبهره میررزان صررورت این  در برود بین  از مجاور منابع در

 .یابد هش کا مجاور عمناب در سوء  ثرا رفتن  بین  از حد تا باید جدید

 ادارات از نفررری سرره هیئررت تشررخیص برره گرراه هررر: شررده گفته ماده این  3 تبصره در

 نیرررو وزارت کارشناسان اشتباه از ناشی ماده این  موضوع خسارت که شود مسلم مربوطه

 شررده بیرران ایررراد بنررابراین . شررد خواهررد جبران نیرو وزارت وسیله به وارده خسارت بوده

 شررده اصررالح قررانون ایررن  در آن، شرردن ملرری نحوه و آب ونقان در ارتخس جبران رایب

 دادن دلیررل برره بعررد سالیان طی که متعددی موارد در تبصره این  رسدمی نظر به اما. است

 دارای دارانحقابرره برای خسارت به منجر ظرفیت بر اضافه تخصیص یا و زیاد هایپروانه

 پرداخررت برره متعهررد را خررود عمررل رد دولررت و شرردهن اجرررا اسررت، شررده قدیمی پروانه

 .است ندانسته خسارت

 و صررنعتی و عمرانرری هررایطرح اجرررای اثر در که صورتی در 44 ماده طبق همچنین 

 هررایآب منررابع از اسررتفاده نتیجه در یا مربوطه اتتأسیس و سدسازی و کشاورزی توسعه

 اتتأسیسرر  عنررو هررر یررا و اهرر چاه و قنرروات ایمنطقرره یررا ناحیرره در زیرزمینرری و سررطحی

 در یررا و شود وارد آن بر خسارتی یا و تملک اشخاص به متعلق آب منابع از برداریبهره

 برره متعلررق هایچشررمه و هارودخانرره و هرراچاه و قنرروات آب مذکور هایطرح اجرای اثر

 به خسارت جبران شوند، خشک یا و یافتهنقصان برانحقابه و حقوقی یا حقیقی اشخاص

 و هرراچاه برای البته. گیردمی صورت آن ازایمابه هزینه پرداخت یا و آب تأمین  تورص

 تشررخیص غیرمجرراز مقررررات طبررق که آب منابع از برداریبهره اتتأسیس سایر و قنوات

 کشررور در زیررادی بسیار موارد نیز مورد این  در. شد نخواهد پرداخت خسارتی شود داده
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 امررا اند،شررده محررروم خررود آب حقرروق زا افراد ولت،د اقدامات دلیل به که دارد وجود

 .است نشده پرداخت خسارتی

 توزیررع قررانون و آن شرردن ملرری نحرروه و آب قررانون برره ترروانمی که نقدهایی از یکی

 شررده انجررام هایگذاریسرمایه خسارت جبران گرفتن  نادیده دانست، وارد آب عادالنه

 قرروانین  ایررن  در که طوری به. است شده کخش یا یافته نقصان قنات یا چاه آب به متکی

 از ناشرری خسررارت برره ترروجهی و اسررت شررده بینیپیش  آب منابع ازای به ما خسارت تنها

 .است نشده آب تأمین  زیرساخت یا و زراعت و باغ خشکی

 از پرریش  شررده حفررر غیرمجرراز هررایچاه بررا مواجهرره در آب عادالنرره توزیررع قانون در

 وزارت کارشناس دو نظر قطب  الاقل هک صورتی در انهت که شد بینیپیش  قانون تصویب

 مسرردود خسررارت پرداخررت برردون چاه شود، داده تشخیص عمومی مصالح به مضر نیرو

 اسررت شده ذکر نیز 25 ماده در. شودمی اعطا پروانه آن به صورت این  غیر در و شودمی

 اجتنرراب آب غیرمعقول اتالف و مصرف از که هستند ملزم مصرف پروانه دارندگان که

 کنررد تررأمین  را منظررور این  که نحویبه را خود استفاده مورد اختصاصی مجاری و ندنمای

 و معقررول مصرررف، نحرروه کرره شررود مسررلم علترری هررر برره اگر کنند، نگهداری و احداث

 مراتررب کشاورزی وزارت یا نیرو وزارت مورد حسببر صورت این  در نیست اقتصادی

 اگررر و داردمرری اعررالم نندهکمصرررف برره نرریف دسررتورهای ارائرره و علررل ذکررر بررا را

 .شد خواهد برخورد متخلف با ننماید، عمل الذکرفوق فنی دستورهای به کنندهمصرف

 آب به مربوط جرائم و تخلفات با ارتباط در نیز آب عادالنه توزیع قانون 45 ماده در

 وضررع دهعرراا بررر عررالوه شررود،می ذیررل مرروارد شامل که سایرین  حقابه از آب برداشت و

 حرربس  مرراه سرره تررا روز 15 از یا و شالق ضربه 50 تا 10 به وارده ارتخس جبران و سابق

 .است شده گرفته نظر در شرع حاکم نظر به جرم موارد حسب بر دیبیتأ

 آب تقسرریم در یررا کنررد برراز را مقسررمی و دریچرره اجازه بدون و اًعمد کس  هر( الف

 از نحوی به یا کند آب گیریدازهان وسائل در غیرمجاز دخالت یا دهد تغییری

 ؛سازد مختل را آبی اتتأسیس از برداریبهره امر انحاء 
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 شرربکه یررا مجرراری برره مسررئول مقامررات اجازه یا حق بدون را آبی عمداً کس  هر( ب

 او برره دیگررری حررق آب کرره گررردد موجب یا و کند منتقل خود به متعلق آبیاری

 ؛نرسد

 ؛دهد هدر به را آبی دیگری ضرر به ء انحا از نحوی به عمداً کس  هر(  

 ؛کند تصرف قانونی مجوز بدون را دیگری حق آب کس  هر( د

 برررداری بهررره یا و قنات یا و چاه حفر به قانون این  مقررات رعایت بدون کس  هر( ه

 ؛کند مبادرت آب منابع از

 .شودمی موقوف تعقیب خصوصی شاکی گذشت با د و   و ب بندهای مورد در

 برره رسرردمی نظررر برره مجرراز،غیر مصررارف با برخورد زمینه در موجود قوانین  دوجو با

 و هاضررعف همچنررین  و آب منررابع از غیرمجاز هایبرداشت زمینه در تخلفات روا  دلیل

 مقابلرره و است شده عادی روالی به تبدیل آب زمینه در تخلف اداری، هایدستگاه فساد

 .است زچی نا تخلفات حجم به نسبت متخلفان مجازات و

 نامررهآیین  و خشکسررالی از ناشرری عرروارض گیررریپیش  و خسررارات جبررران نونقا در

 به ملزم را دولت گذارقانون قبلی، قوانین  با مشابه طور به نیز( 1379 مصوب) آن اجرایی

 کشاورزان اراضی یا آب منابع در تخریب صورت در آب جبران یا و خسارت پرداخت

 .است کرده

 اسررتنباط مختلررف هررایدادگاه آب هعادالنرر  زیعتو قانون ویبتص از پس  هایسال در

 بررر. انرردکرده صررادر مختلفی آرای و داشته آب عادالنه توزیع قانون 45 ماده از متفاوتی

 حفررر برره اقرردام قررانون مقررات رعایت بدون که را شخصی هادادگاه از برخی نظر مبنای

 رزمینیزی آب سفره به شده اردهو خسارت جبران مسئول کرده آن از برداریبهره و چاه

 مسررئول را شخصرری چنررین  دیگررر برخرری ولرری کرررده ییدتأ را او محکومیت ی ر و است

 قررانون خررالف بابررت ایررن  از را او محکومیررت و ندانسته زیرزمینی آب سفره افت جبران

 قررانون 270 مرراده استناد به بنابراین . اندکرده نقض را او محکومیت یر  و داده تشخیص
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 هیئررت در موضرروع طرررح کیفررری امررور در انقررالب و عمومی هایدادگاه ادرسید آیین 

 .است شده تقاضا قضایی رویه وحدت ایجاد برای کشور عالی دیوان عمومی

 1388 سررال در رویه وحدت ایجاد برای اداری عدالت دیوان عمومی هیئت سرانجام

 وضع دهاعا بر عالوه بآ از غیرمجاز برداریبهره مرتکب ی،ر  این  در. کرد صادر یر 

 نیررز آب عادالنرره توزیررع قررانون در مقرررر مجررازات برره شده وارد خسارات جبران و قساب

 توجرره مررورد بایسررتمی و بوده اهمیت حائز دادرسی جریان در آنچه. گرددمی محکوم

 رعایررت بررا کرره اسررت خسررارت میررزان تعیررین  مکانیسم و خسارت ورود احراز گیرد قرار

 .شد خواهد تعیین  قضایی ین ولمسئ  تدقیق و مربوطه راتقرم و قانونی موازین 

 

 بها آب -4-3-6

 آب بهررای پرداخت آب، بازتخصیص و تخصیص موضوع بر گذارتأثیر دیگرمسئله 

 1322 مصرروب آبیاری بنگاه تأسیس  اجازه قانون در بار اولین  موضوع این . است مصرفی

 نگهررداری و هرراآب تقسرریم و تنظرریم و جریرران حسررن  برررای قانون این  در. گردید مطرح

 متعرردد صرراحبان کرره قنررواتی و استخرها و هانابندآب و عمومی انهار و هامخزن و سدها

 و دهررد تشررکیل برهاحقابرره و مررالکین  از هرراییهیأت اسررت مجرراز آبیرراری بنگرراه دارنررد،

 برهاحقابررهو مررالکین  کلیرره. نمایررد ایجرراد منظور این  تأمین  برای مخصوصی هایصندوق

 سررالیانه هسررتند مالررک یررا کننرردمی اسررتفاده آن از کرره آبی نسبت هب بود خواهند فموظ

 بپردازنررد مزبررور صندوق به شدخواهد معین  هاهیأت این  تشخیص به که میزانی به مبلغی

 .برسد مصرف به هاهیأت یا آن مالک خود نظر تحت لزوم موارد در تا

 در اسررت فموظرر  برق و آب توزار آن، شدن ملی نحوه و آب قانون 53 ماده طبق

 نرررخ اسررت درآمررده اجرا مرحله به آب شدن ملی قانون یا عمرانی هایطرح که ناطقیم

 برای آبریز حوضه یا ناحیه هر در تدری  به مترمکعب حسب بر را آب شدهتمام متوسطه

 و مرردیریت شررامل جرراری هایهزینرره به توجه با بار یک سال پن  کنندگانمصرف کلیه

 اسررتهالک، به توجه با سرمایه بهره و استهالک هزینه و برداریبهره و تعمیر و نگهداری

 محصررول برررای را کشرراورزیمصارف آب نرررخ ترردریجاً همچنررین  و دارد اعالم و تعیین 
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 بررودن ترررگران علررت برره کرره ضرررری. کنررد وصول و تعیین  یکسان کشور تمام در واحد

 گرررددمی تحمیررل رمزبررو شرکت یا نسازما به آبریز منطقه یک در آب استحصال هزینه

 بررودن ترارزان علت به دیگر آبریز منطقه در کههاییسازمان یا هاشرکت درآمد محل از

 نظررر در بهررای دهرردمی نشرران قررانونی ماده این . کند جبران شودمی عاید استحصال هزینه

 در گذاریسرررمایه برگشررت منظررور برره و نبرروده آب ذاترری ارزش دلیررل برره شررده گرفترره

 برره آب نرررخ تررا گردیررده بینیپیش  همچنین . است آبیاری هشبک و سد یعمران هایرحط

 آب تررأمین  کرره مناطقی در بنابراین  و شود تعیین  یکسان کشور کل در محصول هر ازای

 .شود داده تحویل کشاورزان به واقعیت از کمتر قیمت با بوده، ترپرهزینه

 را آب خنررر اسررت شده موظف نیرو تاروز نیز آب عادالنه توزیع قانون 33 ماده در

 استحصررال نحوه به توجه با مصارف سایر و صنعتی و کشاورزی و شهری مصارف برای

 تصررویب از پس  و تعیین  زیر شرح به کشور تمام در مصارف از یک هر برای مصرف و

 .نماید وصول اقتصاد شورای

 صررورت برره و تررهپذیرف انجررام دولررت وسرریله به آب استحصال که مواردی در - الف

 گرررفتن نظر در بررا آب نرررخ گیرررد، قرررار کنندهمصرررف اختیار رد شده نظیمت

 هزینرره و برررداریبهره تعمیررر، نگهررداری، مدیریت،: قبیل از جاری هایهزینه

 منطقرره هررر اجتمرراعی و اقتصررادی شرررایط برره توجرره با و اتتأسیس استهالک

 .شودمی وصول کنندهمصرف از و تعیین 

 توانرردمی دولت پذیردنمی انجام دولت هوسیل به آب استحصال که دیموار در - ب

 و اقتصررادی شرررایط برره توجرره بررا دهرردمی انجام که خدماتی و نظارت ازاء  به

 کنندهمصرررف از و تعیررین  را عوارضرری لررزوم صررورت در منطقه هر اجتماعی

 .نماید وصول

 قررانون تصویب با 1369 سال در الف بند بابت شده گرفته نظر در هزینه محاسبه شیوه

 از دریررافتی بهرراآب قررانون ایررن  واحررده مرراده طبق. شد ترشفاف زراعی، بهایآب بیتتث 
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 شرررح برره اسررتراتژیک هایزراعت برای تخفیف اولویت به توجه با زارعین  و کشاورزان

 :است زیر

 کاشررت محصررول %3 مرردرن هایشبکه و شده تنظیم هایآب از بهاء آب متوسط •

 شده؛

 کاشررت محصررول %2 تلفیقی هایکانال و شده نظیمت هایآب زا بهاء آب سطتوم •

 شده؛

 کاشررت محصررول %1 سررنتی هایکانال و شده تنظیم هایآب از بهاء آب متوسط •

 .شده

 کرره است کرده پیدا را حق این  آب مالک نقش  در دولت قانونی ماده این  ب بند در

 بررا کرره بردارانرریهبهر از آب بعنررام بررر حفاظررت و نظررارت برررای کردهزینرره قبررال در

در همررین رابطرره، . نمایررد اخررذ را مبالغی اند،کرده استحصال را آب خود گذاریسرمایه

 در زیرزمینرری و سطحی هایآب کنندگانمصرف برای النظارهحق عنوان تحتای هزینه

تعریف گردید. هدف از دریافت این مبررالغ،  کشاورزی و صنعت شرب، مصارف تمامی

 سررال در امررا نگهررداری از منررابع آب زیرزمینرری بررود. ور حفاظررت ومالی برررای امرر ن تأمی 

 یررا خشکسررالی از ناشرری خسررارت جبررران برررای مررالی منررابع تررأمین  طرررح مجلس  ،1383

 دریافررت 1384 سررال ابتدای از طرح این  3 ماده با مطابق که نمود تصویب را سرمازدگی

 آب بردارانهبهر از بهاآب عنوان به یدامدار و کشاورزی هایفعالیت از وجهی ونهگهر

 از فرروق قررانون با ترتیب این  به. کرد ممنوع تلفیقی و سنتی آبیاری هایشبکه و زیرزمینی

 اختیررار در مجررانی صررورت برره سررنتی هایشرربکه و زیرزمینی منابع از مصرفی آب طرفی

 از تاظرر حف  و نظررارت برررای مرردنظر مررالی منابع دیگر طرف از و گرفت قرار کشاورزان

 تنظرریم قررانون برره موادی الحاق قانون نیز 84 سال در. گردید حذف ،زیرزمینی بآ منابع

 از بهرراآب اخررذ و کرررد دوبرراره یتأکیررد قبررل قرروانین  بررر دولررت مالی مقررات از بخشی

 در) آن برررروی سرردی هنرروز کررهمادامی رودخانرره از اسررتفاده دلیررل برره را کشرراورزان

 .کرد مال اع ممنوع نشده احداث( باالدست
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 در چهررارم برنامرره ترردوین  در نظررام کلی هایسیاست براساس که است حالی رد این 

 اقتصررادی ارزش برره بایررد آب مصرررف و نگهررداری و عرضه استحصال، در ،1382 سال

 توسررعه راهبردهررای خصرروص در وزیران هیئت نامهتصویب در همچنین . شود توجه آب

 ورکشرر  آب یریتمررد کرره است دهش ذکر 1382 سال مصوب کشور آب منابع بلندمدت

 آبریررز، هایحوضرره از یررک هررر در آن ذاترری ارزش شررامل ،را آب اقتصادی ارزش باید

 ،تررأمین  هایگذاریسرررمایه ارزش ،آب برره دسترسرری اقلیمرری و طبیعی شرایط با متناسب

 در تررا نمایررد اعالم و تعیین  مصرف مختلف هایبخش  برای آب بازیافت و توزیع ،انتقال

 تعیررین  بایررد نامهتصررویب این  مبنای بر. گردد منظور رفمص هایبخش  توسعه هایهامبرن

 و شرررب آب پایرره نیازهررای تررا شررود انجررام ایگونرره برره مختلررف مصررارف در آب نرررخ

 ترجیحرری صررورت برره( روسررتا و شهر برای مصوب الگوی چارچوب در) مردم بهداشت

 و مررالی منررابع أمین ترر  به توجه با فمصار سایر و آن از فراتر مصارف برای و گردد تأمین 

 داده پوشررش  نگهررداری و برداریبهره هایهزینه اول مرحله در ،منابع این  به بخشی تنوع

 .نماید تأمین  را گذاریسرمایه هایهزینه بازیافت بعدی مراحل در وشود 

 درآمرردهای از برخرری وصررول قررانون برره مرراده یک الحاق قانون 84 سال در همچنین 

 وزارت برره و شررد مصرروب آن اجرایرری نامررهین آی و معین  موارد در آب رفمص و دولت

 مصرررفی آب ضررروری نیازهای تأمین  منظوربه ممنوعه مناطق در که شد داده اجازه نیرو

 تا چاه پروانه زیرزمینی آب هایسفره توان به توجه با...(  و ایگلخانه بهداشت، شرب،)

 قررانون ایررن  موضوع هایچاه نمتقاضیا از. یدنما صادر روز بر مترمکعب 25 دبی حداکثر

 گردیررد تررا واریز کشور عمومی درآمد به وشد  دریافت پروانه این  صدور برای وجوهی

 آب جررایگزینی هررایطرح اجرررای و مطالعرره صرف کشور ساالنه بودجه قوانین  قالب در

 برررانج جهررت( آبیاری هایسیستم تغییر مصنوعی، تغذیه آب، انتقال و تأمین ) زیرزمینی

 هزینرره براسرراس جبرانرری هایهزینرره تعرفرره. دوشرر  دشت همان فتهیا تخصیص بآ معادل

 اجتمرراعی اقتصررادی، شرایط مصرف، حجم و نوع مذکور، هایطرح اجرای و مطالعات

 ذیررل تبصره هایچاه تعرفه و ممنوعه مطالعاتی هایمحدوده گرفتن  نظر در با و منطقه هر

 رسررمی کارشناسرران نظر با آب، محلی شارز براساس بآ عادالنه توزیع قانون( 3) ماده
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 همچنررین . گردیررد تعیررین  وزیران هیئت تصویب و نیرو وزارت پیشنهاد به بنا دادگستری،

 کرره نمایررد ایجرراب منطقرره یررک اجتمرراعی و اقتصررادی شرررایط چنانچررهمقرررر شررد اگررر 

 تکلیفرری تعرفه تالتفاومابه باشد، جبرانی هایطرح اجرای هزینه از کمتر فوق هایتعرفه

 .شود پرداخت و بینیپیش  سنواتی بودجه لوایح در اجرایی هایهزینه با

 و شبکه اندازیراه زمان در انشعاب حق یا اشتراک حق دریافت موضوع ،76 سال از

 را آن میررزان در تغییررر یررا و آب انشررعاب درخواسررت کرره متقاضرریانی برررای آب تررأمین 

 اشررتراک یررا انشعاب آب، اشتراک اریواگذ عملیاتی هنامآیین  طبق. شد مطرح اندداشته

 او برررای متقاضرری و شرررکت بررین  منعقررده قرارداد براساس که است حقی از عبارت آب

 آب( پروانه) سند در مقرر ترتیب به آب از استفاده امکان آن موجب به و شودمی ایجاد

 واگررذاری القبرر  در کرره مبلغرری از عبارتسررت نیررز انشررعاب حررق. گرررددفراهم می صادره

( آب از کنندهاسررتفاده یررا مالک) متقاضی از انشعاب نوع و میزان به توجه با آب عابانش

 هایهزینرره از بخشرری تررأمین  جهررت در آب اشررتراک حررق میررزان. شررودمی دریافررت

 امکرران و آب ارزش بررردن برراال دولررت، حقرروق حفررظ اسررتهالک، گذاری،سرررمایه

 ابررالغ یرررون وزیررر وسررطت و تعیررین  شررتد هررر برررای آب بخررش  در بیشتر گذاریسرمایه

 .گرددمی

( حقابرره از آب عادالنرره توزیررع قررانون تعریف طبق) حقابه دارندگان مصوبه این  طبق

 حقابرره میررزان به توجه با را آب( پروانه) سند صدور درخواست متقاضیان سایر مانند باید

 بهحقا میزان به هتوج با) انشعاب واگذاری مختلف مراحل طی از پس  و انجام دهند خود

 حقابرره حررد در مشررترکین  گونررهاین . آمررد خواهند حساب به آب مشترک عنوان هب( آنها

( پروانرره) سررند صرردور هایهزینه فقط و بوده معاف انشعاب حق پرداخت از خود قانونی

 آب متقاضرری ،دارانحقابرره گونررهاین  اگر لیکن . کرد خواهند پرداخت را آب از استفاده

 هایهزینرره دریافررت ، صرررفاً در صررورتباشررند خود شده هپذیرفت  حقابه نمیزا از بیشتری

 قرردیم برانحقابرره هرگاه همچنین . توانند آب بیشتری دریافت کنندمی اشتراک برقراری

 شررده برخرروردار مطمررئن  آب امتیررازات از زهکشرری و آبیرراری تأسیسررات احداث اثر در
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 اخررتپرد تعرفرره طبق رسانیآب دبهبو بابترا  اشتراک حق از درصدی بایستیمی باشند

 .شد خواهد تعیین  نیرو وزیر تأیید و شرکت پیشنهاد به دشت هر در درصد این . کنند

 زمرران در کرررد مکلررف را نیرررو وزارت نیررز 1379 سال بودجه قانون 44 تبصره ز بند

 انتقررال و تررأمین  هررایطرح پوشررش  تحررت نوآبرراد اراضرری در جدید هایحقابه واگذاری

 حساب به را حاصل درآمد و دریافت راکاشت  حق صی،تخصی آب سهم با متناسب آب،

 براسرراس تررا گیردمی قرار نیرو وزارت اختیار در درآمد این . نماید واریز عمومی درآمد

 بررا مربوطرره عمرانرری هررایطرح اجرررای برررای بودجه و برنامه سازمان با متبادله موافقتنامه

 برره منطقرره نهمررا در اریبررردبهره دسررت رد و آبرری هایسازه مرمت و نگهداری اولویت

 .برسد مصرف

 برره بنررد یک دولت، مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون طبق 1380 سال در همچنین 

 و آب و ایمنطقرره آب هایشرررکت آن طبررق و گردیررد اضررافه آب عادالنه توزیع قانون

 پوشررش  تحررت آب جدیررد برداشررت حق واگذاری قبال در شدند مکلف خوزستان برق

 دریافررت اشررتراک حررق تخصیصرری، آب سررهم بررا متناسب ،آب انتقال و تأمین  هایرحط

 ریزیبرنامرره و مرردیریت سررازمان بررا متبادلرره موافقتنامرره براساس را حاصله درآمد و کنند

 هایسررازه مرمررت و نگهررداری اولویررت بررا مربوط عمرانی هایطرح اجرای برای کشور

 .دبرسانن  مصرف به منطقه همان در برداریبهره دست در آبی

 

 حقابه انتقال -4-3-7

 آب بازتخصرریص متداول هایشیوه از یکی حقابه فروش و خرید منظور به آب بازار

 از امررا. است داشته وجود غیررسمی صورت به ایران در نیز گذشته از که است جهان در

 مرروردی اجررازه بررا مگررر حقابرره انتقررال آن، شرردن ملرری نحرروه و آب قانون تصویب زمان

 را آبرری نرردارد حق هیچکس  قانون، این  13 ماده طبق. شد یقانون غیر برق و آب ارتوز

 و برسرراند است شده قید پروانه در که آنچه بجز مصرفی به دارد را آن مصرف اجازه که

 وزارت اجررازه بررا مگر داشت نخواهد دیگری به را شده صادر پروانه انتقال حق همچنین 

 و زمررین  برره مخررتص آب مصرررف وانررهپر قررانون، یررن ا 14 ماده طبق همچنین . برق و آب
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 دولررت وسیله به دیگری تصمیم که آن مگر است شده صادر آن برای که است مواردی

 در نیسررت؛ اقتصررادی و مفید مصرف که شود مسلم علتی هر به یا و شود اتخاذ منطقه در

 هبرر  فنرری دسررتورهای ارائرره و علررل ذکررر بررا را مراتررب برررق و آب وزارت صررورت ایررن 

 هایپروانه دارندگان کندمی بیان ًًصراحتا نیز قانون 28 ماده. رددامی عالما کنندهمصرف

 فروشرری آب برره مجرراز عنرروان هرریچ برره منطقه هر در آب شدن ملی اعالم از پس  صادره

 صادر زراعی سهامی شرکت یا و روستایی تعاونی شرکت نام به پروانه اینکه مگر نیستند

 .بفروشند تشرک اعضاء  به مجازند رتصو این  در که باشد شده

 مجرراز طررور برره قررانون این  تصویب از قبل که هاییچاه حقابه انتقال به قانون این  البته

 پروانرره صاحبان مفید مصرف میزان از بیش  آنها آب استخرا  ظرفیت و اندشده احداث

 یررا و تینعصرر  و کشرراورزی امررور برررای قانون این  تصویب از قبل آنها مازاد و است بوده

 برررای مرروارد ایررن  در و اسررت داده مشررروعیت اسررت، داشررته مفیررد مصرررف شررهری

 پرداخررت چرراه صرراحب برره آب نرخ و صادر جداگانه پروانه مازاد آب کنندگانمصرف

 .  شودمی

 بررا ارتبرراط در آن شدن ملی نحوه و آب قانون در شده ذکر قانونی مواد تمامی مشابه

 کرره طوری به. است شده تکرار یزن آب دالنهعا توزیع نونقا در حقابه، انتقال و آب بازار

 کرره اسررت مواردی و زمین  به مختص آب مصرف پروانه نیز آب عادالنه توزیع قانون در

 شررود، اتخاذ منطقه در دولت بوسیله دیگری تصمیم آنکه مگر است شده صادر آن برای

 در کرره آنچرره بجررز فیمصررر به دارد را آن مصرف اجازه که را آبی ندارد حق کس  هیچ

 وزارت اجررازه برردون دیگررری برره صررادره پروانه انتقال حق برساند، است شده قید پروانه

 دارای قررانون ایررن  تصررویب از پرریش  شده جاجابه هایحقابه همچنین  و ندارد وجود نیرو

 .است مشروعیت

 هرراغبا و زراعرری اراضرری کاربری حفظ قانون حقابه، انتقال قانون موانع از دیگر یکی

 و تررداوم و هرراباغ و زراعرری اراضرری کاربری حفظ منظور به قانون این  1 ماده طبق. است

 شررهرها قررانونی محدوده از خار در هاباغ و زراعی اراضی کاربری تغییر هاآن وریبهره
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 اسررت شررده ذکررر ماده این  تبصره در. باشدمی ممنوع ضروری موارد در جز هاشهرک و

 مرکررب کمیسرریونی عهررده به هاباغ و زراعی یاراض کاربری یرتغی  ضروری موارد در که

 سررازمان و سررازندگی جهاد شهرسازی،و مسکن  کشاورزی، هایوزارتخانه نمایندگان از

 تشررکیل کشرراورزی وزارت نظررر زیر استان هر در که استانداری و زیستمحیط حفاظت

 برره منجررر عمرردتاً ی،کشرراورز اراضی از آب انتقال که آنجا از. گرددمی محول شود،می

 مررانع نقررش  قررانون ایررن  شررود،می آب اولیرره صرراحب زمررین  شرردن بررایر و کرراربری تغییررر

 .داشت خواهد را آب جاییجابه

 و هابرنامرره در کشور، آب مدیریت مرجع قانون در آب بازار با مخالفت وجود با اما

 بررا هررهاجمو برررای راهرری عنرروان برره آب بررازار از بعررد، هایسررال در کشررور هایسیاسررت

 برنامرره قررانون در مثررال برررای. است شده برده نام پایین  وریبهره و آب کمبود مشکالت

 تقویررت منظررور به پنجم برنامه قانون در و شده اشاره آب محلی بازارهای تقویت به سوم

 اسررت شررده داده اجررازه نیرو وزارت به آب ارزش به توجه و ایمنطقه و محلی بازارهای

 خررارجی، و داخلرری از اعررم گذارانیهسرررما از دهشتصفیه پساب و استحصالی آب خرید

 هایهزینرره همچنررین  و مصرف هایبخش  در دارانحقابه جوییصرفه از ناشی مازاد آب

 اسرراس بررر یارانرره پرداخررت بررا یررا ترروافقی قیمررت با را غیردولتی بخش  توسط آب انتقال

 .نماید تضمین  اقتصاد، شورای مصوب دستورالعمل

 برررای1394 سررال در آب عررالی شررورای صوبهم گانه 15 هایپروژه از ییک همچنین 

 اسررتقرار و ایجاد" عنوان تحت کشور، زیرزمینی آب منابع بخشیتعادل و احیا ملی طرح

 .است "مطالعاتی محدوده در آب محلی بازار

 

 هاسیاست و قوانین بر اجمالی نگاهی -4-4

 آب مصرررف و کشرراورزی مهررم قش ن دلیل به و شده واقع خشکی سرزمین  در ایران

 مرکررز در مخصوصرراً تجدیدپذیر، آب از زیادی بخش  گذشته از روستاییان، معیشت در

 موضرروع عماًل عمیق، چاه تکنولوژی ورود با. است گرفته قرار استفاده مورد ایران فالت

 تولیررت و آب منررابع شرردن ملرری بررا امررا. شررد آغاز کشور در چاه به قنات از بازتخصیص
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 قبررل از ترگسترده شکلی به مصارف بین  زتخصیصبا جدید رهدو آن، دیریتم بر دولت

 مجرروز اکنررون گذشررته محلرری و عرفی هایساز و کار جای به که ایگونه به. شد شروع

 ایررن  و گیررردانجررام می دولررتصررادره از سرروی  برداریبهره هایپروانه در قالب مصرف

 فمختلرر  منرراطق و هررابخش  در بآ مصرررف برایتا  است برای دولت لحاظ شده اختیار

 . نماید جاجابه را آب حقوق عمل در و کند ریزیبرنامه

 کشرراورزی، سررهولت و آب سررازیذخیره و برداشررت جدیررد هررایتکنولوژی ورود

 تکرراپوی و ایتوسررعه اهررداف برره رسرریدن برررای بیشررتر آب از اسررتفاده برره دولررت تمایل

. یرردگرد آب صرررفم افررزایش  برره جرمن  آب، از برداریبهره برای رشد حال در جمعیت

 ماننررد آب شرردن ملرری لررزوم آب، منررابع بررر بیشررتر نظررارت و کنترل برای شرایط این  در

 مرردیریت دولررت جدیررد دوره در. آمررد وجررود برره جهرران کشررورهای از دیگررر بسرریاری

 خرروبی عملکرررد زمینرره ایررن  در زیررر دالیررل به اما. گرفت عهده بر را آب از برداریبهره

 :شد حاکم کشور آب مدیریت بر پایین  وریبهره و هامصرف اضافه ،اتتخلف  و نداشت

 گذاریسرررمایه بررا و دولتی هایطرح در آب منابع بر بارگذاری از زیادی بخش  •

 جدیررد هایپروانه از بسیاری نیز زیرزمینی آب در. است انجام گرفته دولت خود

 برررداریبهره برای یاسسی  دالیل. اندشده صادر آب منابع پایداری به توجه بدون

 مرردیران و باشررد نداشررته وجود آب به ایحوضه و ملی نگاه تا شده باعث آب از

 سیاسررت. شرررکت کننررد کشررور بودجرره و آب از بیشررتر برررداریبهره مسررابقه در

 خودکفررایی، همچون دیگر هایسیاست سایه در هامدت تا آب منابع از حفاظت

 از جهت همین  به رفته وقرار گ غیره و غذایی امنیت فقرزدایی، جمعیت، افزایش 

 .است کشور در آب چالش  اصلی متهم دولت جامعه نگاه

 را آب منابع بر جدید هایبارگذاری دولت آب، کمبودمسئله  شدن عیان از پس  •

 از اسررتفاده بررا آب مصرررف راندمان و وریبهره افزایش  همچون هاییاستدالل با

 هررایپروژه اجرررای بررا اهسررفره تغذیرره ش افررزای یررا و ایسررازه و فنرری هررایروش

 بررودن آمیزموفقیت برای کافی شواهد اینکه بدون ؛است کرده دنبال آبخیزداری



 

 194 در ایرانساختار حکمرانی تخصیص آب 

 شررده بسررته ایرودخانه هایحوضه در. باشد شده ارائه هاروش گونهاین  دستاورد

 بردارانبهره بر اجحاف جدید برداریبهره مجوزهای کشور بحرانی هایدشت و

 .است داشته دنبال هب را قبلی

 جبررران اند،شررده محررروم خررود حقرروق از گذشررته دارانحقابرره کرره مررواردی در •

 بررا آبمسررئله  ارتبرراط و فرافکنرری بررا موضوع این . است نگرفته صورت خسارت

 .است شده توجیه غیرمجاز مصارف یا و تغییراقلیم و خشکسالی همچون یعوامل

 برره برردیلت را تخلررف آن، بررا جدی هبلمقا عدم و تخلفات توجیه جهت در قوانین  •

 بررا آن از پررس  و اسررالمی انقررالب زمرران از موضوع این . است کرده عادی روالی

 از هرردف بینانررهخوش حالت در. یافت افزایش  شدت به آب عادالنه توزیع قانون

 برررداریبهره ومررر هر  وضررعیت برره دادن سروسررامان قرروانین  برره رویکرررد ایررن 

 شررده وضررعیت ایررن  برره نزد دامررن  آن نتیجه چه گرا .است بوده آب از غیرمجاز

 پرزحمررت فراینررد در نشرردن درگیررر برررای افررراد از بسیاری شرایط این  در. است

 احسرراس برردون نیز بسیاری و نگرفتند خود آب منابع برای مصرف پروانه اداری،

 پمپرراژ بررا رودخانرره از آب برداشررت یررا و جدیررد چرراه حفررر برره پروانرره، برره نیرراز

 .دانپرداخته

 آن، از اسررتفاده عرردالت ارتقررا یررا و آب از حفاظررت بهانه با همواره ورکش قوانین  •

 در دولررت مررداخالت و انرردکرده تضررعیف را آب گذشررته بررردارانبهره حقرروق

 محرردود برای دولت اختیارات نمونه برای. اندداده افزایش  را آب از برداریبهره

 دولررت واقررع در. است شده یشترب همواره هاپروانه در دارانحقابه مصارف کردن

 آب از برررداریبهره مرردیریت برای تالش اداری و رسمی هایروش از استفاده با

 .است بوده ناموفق عمل در که داشته کشور

 تکرار یا و قبلی قوانین  ایرادات در جزئی اصالحات برای مقررات و قوانین  تعدد •

 آن اقترردار کرراهش  باعررث ،سررتا نشررده اجرایی پیشتر که قبلی قوانین  از مواردی

 حاکمیررت، سررطح در ناکارامرردی و فسرراد وجررود بررا نیررز کلی طور به. است شده
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 ایررن  در و شررده کمتررر و کررم مرررور برره کشررور آب بررر حکمرانی برای آن اقتدار

 برروده ناکارامررد آب چررالش  بررا مقابلرره برای جدید هایرویه از بسیاری وضعیت،

 .است

  



 

 

 

 

   ص آب ساختار حکمرانی تخصی

 در ایران

 

 

 

 

 بررسرری آب بازتخصرریص و تخصرریص متررولی دولترری هرراینهاد نقررش  بخش  این  در

. تعریف شده برای انجام تخصیص و بازتخصیص تبیین خواهررد شررد هایروال و شودمی

 در اما است نیرو وزارت عهده بر آب تخصیص رسمی وظیفه کشور قوانین  طبق چه اگر

 سررازمان و رزیکشرراو جهرراد وزارت چررونهم ریدیگرر  هایسررازمان تخصرریص، راستای

 برره کشررور آب مرردیریت نظررام در تخصرریص مفهرروم. دارنررد مسررئولیت زیسررتمحیط

 نظررام بررسرری برررای. شودمی اطالق کنندگانمصرف یا مناطق سهم درباره گیریتصمیم

 جهررت برردین . اسررت مهررم نیررز تخصرریص بعرردی و قبلرری حلقرره با آشنایی آب، تخصیص

 آب از برررداریبهره نظررام و پایرره لعرراتمطا نظام رکنا در یدبا آب تخصیص نظام بررسی

 و تولیررد آب مصررارف و منررابع برره مربوط اطالعات و آمار پایه مطالعات در. انجام گیرد

 در آب منررابع برریالن و گرفترره صررورت پردازش هاداده این  مبنای بر و شودمی گرداوری
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 شررناخت و پایرره اتمطالعرر از  حاصررل اطالعررات مبنای بر. شودمی تعیین  آبریز حوضه هر

 برررای شررده پیشررنهاد هررایطرح برره تخصرریص نظررام آب، مصررارف و منررابع وضررعیت

 بررر نیررز برررداریبهره نظام. کندمی رد را آنها یا و دهدمی مجوز آب منابع از برداریبهره

 برره مصرررف اجررازه اعطررای و آب منررابع از برررداریبهره برره تخصرریص نظررام مبنررای

 برره دادن سروسررامان برررای تالش در خصیصت نظام چه اگر. دازدپرمی کنندگانمصرف

 بررا مطررابق برررداریبهره عمررل در زیررادی مرروارد در امررا اسررت، آب از برررداریبهره

 .گیردنمی صورت گرفته نظر در هایتخصیص

 

 آب عالی شورای -5-1

 و همرراهنگی وظیفرره آب عررالی شررورای تخصصرری کمیترره داخلرری نامررهآیین  در

 مصررارف برره آب تخصرریص همچررون هاییزمینرره در را میمتصرر  اتخرراذ و اریگذسیاست

 قرار آب عالی شورای عهده به آبریز هایحوضه هایمحدوده و کالن سطح در مختلف

 و آب منررابع مکررانی و زمررانی توزیررع به توجه با فوق هدف نامهآیین  این  طبق. است داده

 حفررظ یبرررا نیازهررا حداقل دننمو ظلحا و ملی توسعه هایبرنامه و کشور اقلیمی شرایط

 در وجررود ایررن  با اما. شد خواهد دنبال آب مصرف و تأمین  هایبرنامه و آبی هایمحیط

 و تخصرریص موضرروع برره کررالن مرروارد در و محرردود صورت به آب عالی شورای عمل

 یررا آب تخصرریص کرره اسررت شرررایطی در مرروارد ایررن . کنرردمی ورود بازتخصرریص

 ایحوضررهبین  و اسررتانی بررین  اجتمرراعی و سیاسرری الیبا ایهتنش  دارای آن بازتخصیص

 گیریتصررمیم شرررایطی چنین  در. ردندا را آن به ورود تمایل و توان نیرو وزارت و بوده

 .شودمی سپرده آب عالی شورای به زمینه این  در

 

 زیرمجموعه هایشرکت و نیرو وزار  -5-2

 منررابع از یبررردارهرهب ازهاجرر  و تخصرریص آب، عادالنرره توزیررع قررانون 21 مرراده طبررق

 وزارت بررا منحصررراً مرروارد سایر و صنعت کشاورزی، شرب، مصارف برای آب عمومی

 شررتندا وجود کشور در آب تخصیص برای عملیاتی برنامه ،70 دهه پایان تا. است نیرو



 

 198 در ایرانساختار حکمرانی تخصیص آب 

 از پرریش . گرفررتمی انجررام منرردغیرنظام و غیرمنسررجم صررورت برره آب از برداریبهره و

 تقاضررا هنرروز منرراطق اغلررب در اینکرره برره وجررهت با آب، یبردارهرهب ختهافسارگسی  توسعه

 نقرراط در یررا و نداشررت وجررود بردارانبهره بین  زیادی تنش  یا بود، موجود منابع از کمتر

 و هسررتند زراعرری وسرریع هایعرصه دارای که خوزستان، و گیالن هایاستان نظیر پرتنش 

 مرروردی طرروره برر  ،بررود تردهگسرر  ابعرراد دارای موجررود منابع با آب نیاز توزیع انطباق عدم

 هایشرربکه و بررزرگ سدهای احداث آن، نتیجه که گرفتمی صورت الزم اندیشیچاره

 .است مناطق این  در آبیاری

 افررزایش  و توسررعه برره میررل دولررت، مالی منابع افزایش  تکنولوژی، توسعه با تدری  به

 متعرردد ایهسررازه اثاحررد هبرر  اقرردام دولررت آبی، هایتنش  بروز همچنین  و آب تقاضای

 به پاسخگویی و آب تأمین  رویکرد با چاه حفر برای زیاد مجوزهای صدور و آب نظیمت

 جدیدی هایچالش  با بتدری  آبریز هایحوضه اقدامات، این  با. نمود موجود تقاضاهای

 هررایطرح ایجرراد اثررر در قبلرری شررده احررداث سدهای به ورودی آب منابع کاهش  مانند

 هررا،آبخوان از بسرریاری در زیرزمینرری آب طحسرر  مداوم هش کا آنها، الدستبا در جدید

 محیطیزیسررت پیامرردهای و هاپدیررده ایجرراد و آب سررر بررر مناطق بین  تعارضات افزایش 

 بروز و آب مصرف و بارگذاری افزایش  به دولتی و عمومی تمایل دلیل به. ندشد مواجه

 منررابع هررایطرح عهتوس مدافع ریانج مقابل در نیرو وزارت از بخشی جدید، هایچالش 

 از ارزیررابی مبنررای بررر آب تأمین  کردن مندنظام برای هاییفعالیت وزارتخانه، درون آب

 منظررور ایررن  برررای. کرررد آغرراز آن وضررعیت بررر هرراطرح اتتررأثیر بینرریپیش  و آب منابع

 و نیرررو وزارت در تخصرریص کمیسرریون برررای را وظررایفی و شررد تهیه تخصیص نامهنظام

 هرردف. گرفررت نظر در ایمنطقه آب هایشرکت و آب منابع تمدیری رکتش نین همچ

 هررایطرح و متقاضرریان به آب تخصیص فرآیند نمودن مندنظام جدید، ساز و کار اصلی

 منررابع پایرردار توسررعه و آبریز هایحوضه پیوستههم به مدیریت بر مبتنی آب منابع توسعه

 بررروز و دسررتپایین  منرراطق بررر هرراحطر اثرررات کرراهش  و زیسررتمحیط حفررظ برای آب

 .بود تنازعات
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 اواخررر از آب تخصرریص یکپارچرره و منسررجم نظررام استقرار اجرایی و عملیاتی برنامه

. شررد آغرراز نیرو وزارت آب امور معاونت در توسعه سوم برنامه اوایل و دوم برنامه دوره

 برره برداشررت هایمحرردودیت برردون آب تخصرریص وظیفرره سررپردن اینکرره برره توجرره بررا

 و شرردمی زاتررنش  و غیرمنطقرری محلرری هررایرقابت برره منجررر ایمنطقرره آب هایکتشر

 طراحی در ساخت،می دارخدشه آب منابع توسعه هایطرح در را ملی توسعه مالحظات

 دامنرره و گردیررد لحرراظ نیرررو وزارت برررای حرراکمیتی وظررایف آب، تخصرریص نظررام

 فررهوظی  ،شررکل ن ایرر  بررا. شررد داده ایمنطقرره آب هایشرررکت به اختیارات از محدودتری

 ریزیبرنامرره و سیاستگذاری ،آب منابع جامع مطالعات به مربوط کالن هایگیریتصمیم

 بررین  انتقررال ،آب مصرررف مختلررف هررایبخش  سهم و تخصیص تعیین  ،آب منابع توسعه

 .تگرف قرار نیرو وزارت عهده بر آب اقتصادی ارزش تعیین  و ایحوضه

 کررار گررردش ،1378 سررال مصوب آب تخصیص نظام جراییا تورالعملدس اولین  در

 کرره خررود اختیررارات سررقف تا ایمنطقه آب هایشرکت که بود شده طراحی ایگونه به

 صررادرمجرروز  متقاضرری برررای ر سرراً توانسررتندمی گردید،می اعالم آب امور ستاد توسط

 آب امررور سررتاد برره ضرریمتقا ونرردهپر ه،شررد تعیررین  سررقف از برراالتر موارد برای و نمایند

 .گردد ارسال آب تخصصی کمیسیون

 ،1380 سررال دوم نیمرره از دسررتورالعمل، ایررن  آزمایشرری اجرررای دوره یررک از پررس 

 بررا الزم تعامررل و همرراهنگی انجررام از پررس  و گرفررت قرررار بررازنگری مررورد دستورالعمل

 هایرکتشرر  برره 1382 سررال در دسررتورالعمل جدید ویرایش  ای،منطقه آب هایشرکت

 صرردور متقاضرریان هایپرونررده برره رسیدگی ویرایش  این  در. گردید ابالغ ایمنطقه بآ

 آب هایتخصرریص سررقف قالررب در و ایمنطقه آب هایشرکت در تماماً بایستی پروانه

 و گیرررد صررورت( شررودمی تعیررین  کشررور آب مرردیریت توسط که) سطحی و زیرزمینی

 برررای مجرروز صرردور و بررسرری امررا. نگررردد لارسررا آب امررور سررتاد به متقاضیان پرونده

 برره هستند، آن متقاضی منطقه یا ایمنطقه آب هایشرکت که آب منابع توسعه هایطرح

 کررالن تقاضرراهای کنندهبررسرری نیرررو وزارت دیگررر عبررارت به. است نیرو وزارت عهده

 هیرردرولوژیکی واحرردهای سررطح در آب برداشت کالن مجوزهای صادرکننده و مناطق
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 برداشررت اجررازه بررا هیرردرولوژیکی واحررد هر داخل در و ردخ تقاضاهای بررسی و بوده

 آب هایشرررکت عهررده برره( نیرو وزارت در شده تعیین  تخصیص سقف قالب در) معین 

 .است ایمنطقه

 امررر در آب منررابع هررایتوانایی و امکانررات بررسرری فرآینررد ساختن  نهادینه منظور به

 کمیسرریون گونرراگون، ایهبررسرری برره مربرروط ایهدگیپیچی  به توجه با و آب تخصیص

 آب منررابع مرردیریت هایکمیته و نیرو وزارت آبفا و آب امور معاونت در آب تخصیص

 .است شده تشکیل هااستان ایمنطقه آب هایشرکت در

 یررا آب امررور معرراون عهررده بررر تخصرریص کمیسرریون ریاست تخصیص نامهنظام طبق

 ریزیبرنامرره معرراون آن اعضررای سررایر و سررتا آب منررابع مرردیریت شرررکت مرردیرعامل

 منررابع پایرره مطالعررات و هاپژوهش  معاون شرکت، برداریبهره و حفاظت معاون شرکت،

 برره آب منررابع خبررره کارشناسرران از نفررر یررک ،(نرردارد وجررود دیگررر اکنونهم که) آب

 کمیسرریون. اسررت شرررکت برنامرره و طرررح دفتررر مرردیرکل و کمیسرریون رئرریس  انتخرراب

 سررطحی، آب منررابع از آب تخصیص درباره گیریتصمیم مرجع باالترین  آب صتخصی 

 :است زیر موارد شامل آن وظایف و است غیرمتعارف آب منابع و زیرزمینی

 و مصرروب هایسیاسررت چررارچوب در آب تخصرریص ملرری راهبردهررای تعیررین  •

 ؛سرزمین  آمایش  هایبرنامه

 و برفترریآ) رزمینرریزی و سررطحی آب منررابع از تخصرریص قابررل آب میررزان تعیین  •

 هایمحرردوده و آبریررز هررایحوضرره در گونرراگون مصررارف و نیازهررا برره( کیآه

 و کیفرری هررایمحرردودیت به توجه با و اولویت براساس کشور مختلف مطالعاتی

 و گزارشررات و دیگررر مصررارف برره مصرررف یررک از تخصرریص جابجررایی امکان

 ؛هاشرکت و دبیرخانه طرف از شده ارائه مستندات

 توسررعه هایطرح و سدها توسط تنظیم قابل آب منابع خصوص در تصمیم تخاذا •

 ؛مختلف مصارف از یک هر به تخصیص قابل آب میزان تعیین  و آب منابع

 ؛آب ایحوضهبین  انتقاالت و نقل درباره تصمیم اتخاذ •
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 ؛هاشرکت از شده ارجاع هایدرخواست درباره نظر اعالم و بررسی •

 بانررک ایجرراد اطالعررات، و رآمررا آوریعجمرر  چگررونگی بررارهدر تصررمیم اتخرراذ •

 ؛هاشرکت اطالعاتی هایبانک استقرار و سازمان اطالعاتی

 ؛آب مصارف و منابع ملی گزارش تصویب و بررسی •

 براسرراس آنهررا اصررالح یررا تاییررد منظررور برره شررده داده هایتخصرریص بررازنگری •

 ؛ارزیابی مستندات و هاگزارش

 و خشکسررالی شرررایط یهرراتخصرریص رد جدیرردنظرت وردمرر  در تصررمیم اتخرراذ •

 ؛آب عادالنه توزیع قانون 29 ماده « ز» بند به توجه با آب بندیجیره

 هررایآب و صنعتی و شهری هایپساب مدیریت نحوه درخصوص تصمیم اتخاذ •

 .کشاورزی برگشتی

 بررا و موجررود مطالعررات و مرردارک مبنررای بررر و هاکمیته پیشنهاد به توجه با کمیسیون

 خواهررد اقرردام زیررر شرررح برره کشررور آب منابع توسعه هایراتژیاست  و هاتسیاس عایتر

 :نمود

 مطالعرراتی هایمحدوده از یک هر برای تخصیص قابل زیرزمینی آب سقف( الف

 مجمرروع برررای مصرررف نرروع برحسررب آب منررابع بیالن مطالعات اساس بر را

 هاشرررکت برره و یررین تع مشخص زمانی هایدوره برای مطالعاتی هایمحدوده

 یررا دو عمل محدوده در مشترک بطور که هاییمحدوده برای. نمایدیم ابالغ

 کمیسرریون توسررط هاشرررکت از یررک هررر سررهم گیرند،می قرار شرکت چند

 کرره هاییرودخانرره سررطحی هررایآب از تخصرریص. گرررددمی ابررالغ و تعیین 

 پیشررنهاد با ددارن قرار شرکت یک عمل محدوده در کاماًل آنها آبریز حوضه

 بررا کمیسرریون توسررط تخصرریص قابررل آب سررقف تأیید از پس  شرکت میتهک

 .گیردمی انجام مختلف مصارف سهم و مقررات و ضوابط رعایت
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 عمل محدوده در آنها سطح که آبریزی هایحوضه سطحی هایآب مورد در( ب

 قابررل آب منررابع گرررفتن  نظررر در بررا کمیسیون گرفته، قرار شرکت یک از بیش 

 ایحوضررهبین  انتقررال از ناشرری آب منررابع و آب منررابع سررعهتو هررایرحط ظیمتن 

 هررایآب از را ایمنطقرره آب هایشرررکت از یررک هررر سررهم تدریجاً و متناسباً

 هاشرکت به مشخص زمانی هایدوره برای مصرف نوع برحسب و تعیین  مازاد

 . نمایدمی ابالغ

 در آب صتخصی  سهم نیز کمشتر آب منابع و مرزی هایرودخانه مورد در(  

 قراردادهای و پروتکلها به توجه با ایمنطقرره آب هایشرررکت عمل دودهمح

 نظر در با و همسایه کشورهای و ایران اسالمی جمهوری دولت بین  موجود

 زمانی دورههای برای مصرف نوع حسب بر و تعیین  "ب" بنرررررررررررررد گرفتن 

 .شود می ابالغ هاتشرک به مشخص،

 در کامال  آنها آبریز هحوضرر  کرره اییهرودخانرره سررطحی هررایآب از تخصیص( د

 شرکت کمیته پیشنهاد با دارند قرار ایمنطقررره آب شرکت یک عمل محدوده

 و ضوابط رعایت با کمیسیون توسط تخصیص قابل آب سقف تأیید از پس 

 .میگیرد انجام مختلف مصارف سهم و مقررات

 آبریررز یهرراحوضرره بآ ابعمنرر  از اسررتان هر تخصیص سهم تعیین  برای که معیارهایی

 :است زیر موارد شامل شود،می گرفته نظر در ربطذی

 ؛هستند ساکن  ذینفع مختلف هایاستان در که آبریز حوضه جمعیت از نسبتی •

 ؛استان هر در( زیرزمینی و سطحی از اعم) تولیدی آب منابع سرانه •

 در صرررفیم آب از اسررتفاده نحرروه و اسررتان هررر در مصرررفی آب منررابع سرررانه •

 ؛رفمص مختلف یهابخش 

 پررروریآبزی دامپررروری، کشاورزی، هایبخش  در استان هر توسعه هایپتانسیل •

 ؛معدن و صنعت و
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 ؛کشور در و آبریز هایحوضه ها،استان در آب عادالنه توزیع •

 هررایبخش  در آبرری هایبدنرره پایررداری و حفررظ برای محیطیزیست هایحداقل •

 ؛آبریز حوضه مختلف

 دلیررل به دستپایین  در آب منابع کیفی تغییرات از یناش هاییتمحدود به توجه •

 ؛باالدست در توسعه

 .قبلی شده انجام هایگذاریسرمایه به توجه •

 کررالن ریزیبرنامرره دفتررر در آب تخصرریص گروه آب، تخصیص کمیسیون دبیرخانه

 ارهدربرر  بآ منررابع مرردیریت شرررکت گررزارش بررسرری آن وظیفرره کرره اسررت آبفا و آب

 نیرررو وزارت راهبردهررای و هاسیاسررت با آن انطباق و شرکت بآ تخصیص ستدرخوا

 زیرزمینرری و سررطحی آب منررابع تسررهیم معیارهررای تدوین  کشور، آب مدیریت زمینه در

 برره مربرروط نیرراز مررورد هایدسررتورالعمل روزرسررانی برره و ترردوین  مختلررف، ذینفعان بین 

 تخصرریص سیونکمی  در ازیستصمیم فهد با هاگزارش ارائه و تدوین  و آب تخصیص

 .  است هاشرکت در ابالغی تخصیص هایسقف عملکرد بر نظارت و آب

 اجرررای در همرراهنگی وظیفه نیز ایمنطقه آب هایشرکت آب منابع مدیریت کمیته

 وظیفرره ترین اصررلی. دارنررد را دسررتورالعمل این  به مربوط عملیاتی هایبرنامه و هاسیاست

 سرروی از شررده اعررالم راهبردهررای نمررودن یعملیررات هاشرررکت آب عمناب مدیریت کمیته

 برره عمررومی آب منررابع از تخصرریص قابررل آب میررزان پیشنهاد و آب تخصیص کمیسیون

 عمررل حرروزه بررا مرتبط مطالعاتی هایمحدوده و آبریز هایحوضه در گوناگون مصارف

 رکتشرر . ستا ذیربط هایدستورالعمل چارچوب در آب تخصیص کمیسیون به شرکت

 عضررو و آبفررا و آب امررور معاونررت و هاشرررکت بررین  واسررطه حلقرره آب منررابع تمرردیری

 سایر و ایمنطقه آب شرکت مدیرعامل کمیته این  رییس . است آب تخصیص کمیسیون

 امررور و برررداریبهره معرراون آب، منررابع پایرره مطالعررات دفتررر مرردیر شررامل آن اعضررای

 و آشررنا خبررره اسکارشررن  یررک و مرردیریت دبهبو و ریزیبرنامه مدیر یا معاون مشترکین،
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 وظررایف. اسررت کمیترره رئرریس  انتخرراب برره منطقرره در آب منابع مدیریت مسایل به مسلط

 :است زیر شرح به نیز کمیته

 ؛کمیسیون سوی از شده دریافت راهبردهای نمودن عملیاتی •

 مصررارف برره زیرزمینرری و سررطحی آب منابع از تخصیص قابل آب میزان پیشنهاد •

 عمررل حرروزه بررا مرررتبط مطالعرراتی هایمحدوده و زآبری هایهحوض در ونگوناگ

 ؛سازمان کمیسیون به ذیربط هایدستورالعمل چارچوب در شرکت

 در شرررکت برره شررده ارجرراع هایدرخواسررت دربرراره تصررمیم اتخرراذ و بررسرری •

 ؛پروانه صدور هایکمیته توسط اقدام برای تخصیص هایسقف چارچوب

 ؛شرکت اطالعاتی بانک ایجاد و اطالعات و آمار یآورعجم بر نظارت •

 ؛شرکت عمل محدوده در آب مصارف و منابع گزارش تصویب و بررسی •

 تهیرره و یافترره تخصرریص آب منررابع از اسررتفاده چگررونگی بررر نظررارت و کنترررل •

 .کمیسیون به ارسال برای خصوص این  در الزم هایگزارش

 هیترروجی  گررزارش شرررکت اسررت روریضرر  طرح هر آب تخصیص بررسی منظور به

 و هیرردرولوژی طرررح، سرریمای مصرروب هررایگزارش بررا همررراه را آن آب تخصرریص

 طرررح که ایرودخانه آبریزحوضه در موجود هایطرح کلیه و آن آب منابع ریزیبرنامه

 آن خصرروص در شرررکت آب منررابع مرردیریت کمیترره مصرروبه با همراه است واقع آن در

 به بررسی جهت و تهیه دو رجهد آبریز ضهحو مصارف و ابعمن  گزارش قالب در و طرح

 آب تررأمین  هررایطرح اجرای اثرات به توجه با. نمایند ارسال آب منابع مدیریت شرکت

 انجررام را زیررر اقرردامات هاشرکت دارد ضرورت دستپائین  آبی بیالن در تغییر ایجاد در

 :دهند

 گررزارش ار،برر  اولین  یبرا نآ شدن مطرح یا نظر مورد طرح گیریشکل هنگام به •

 اصررولی موافقت اخذ جهت و تهیه را شناخت گزارش عنوان تحت الزم توجیهی
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 ارسررال کمیسرریون دبیرخانرره برره طرررح اجرررای فرآینررد کررردن فررراهم و کمیسیون

 ؛نمایند

 دسررتپائین  اتتأسیس و هاحقابه بر طرح اجرای اثرات طرح، مطالعات فرآیند در •

 ؛گیرد قرار توجه مورد دقیقاً

 کرره اول مرحلرره مطالعررات خاتمرره از پررس  را طرح آب منابع یریزبرنامه گزارش •

 پیشررنهاد و موجود وضعیت در مختلف مصارف به آب تخصیص سیمای متضمن 

 شرررکت، کمیترره در تصررویب از پررس  باشررد، مختلف مصارف جهت آینده برای

 ؛نمایند ارسال سازمان کمیسیون برای موافقت صدور و بررسی جهت

 طرررح اولیرره اهداف با موجود وضعیت برداری،هرهب دست در یهاطرح ردمو در •

 اطررالع جهررت کمیسرریون به احتمالی هایمغایرت ذکر با نتیجه و شده داده تطبیق

 ؛شود ارسال

 دریافررت را کمیسرریون موافقررت ترراکنون کرره اجرررا دردسررت هررایطرح مورد در •

 مصررارف برره یافترره خصرریصت منررابع همررراه برره طرررح نهررایی اهررداف انررد،ننموده

 .شود ارسال کمیسیون به اطالع جهت گونگونا

 تخصرریص توجیهی گزارش باید سطحی آب منابع از آب تخصیص بررسی منظور به

 هایدشررت در زیرزمینرری، آب منررابع از آب تخصیص برای و رودخانه آب منابع از آب

 هررایعالیتف گررزارش ممنوعرره، هایدشررت در و شررده روز برره آب برریالن گررزارش آزاد

 از جلرروگیری غیرمجرراز، هررایچاه انسررداد شررامل دشررت منفی بیالن هبودب و بخشیلتعاد

 شرررکت توسررط غیررره و مصنوعی تغذیه هایطرح اجرای مجاز، هایچاه برداشت اضافه

 .گردد ارسال تخصصی مادر شرکت به مربوطه اطالعات سایر با همراه و تهیه

 در بلرریق ابالغرری یهاتخصرریص ملکررردع اسرراس بررر نیرراز مورد آب تخصیص میزان

 تقاضرراهای برره توجرره بررا و قبلرری تخصیص باقیمانده میزان و نظر مورد مطالعاتی محدوده

 و کوچررک صنایع سایر و خدماتی و صنعتی هایشهرک یا هاطرح شامل) صنعت بخش 
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 یررا شهرها ایجاد یا آبفا هایشرکت از واصله تقاضاهای به توجه با) شرب بخش ( بزرگ

 هایدرخواسررت برره توجرره بررا) کشرراورزی بخررش  و( آن قیقتررد و جدیررد هایشررهرک

 .شد خواهد منظور( منطقه در موجود حقوقی و حقیقی متقاضیان

 آب منررابع تخصرریص سررقف نیرررو وزارت آب تخصرریص کمیسرریون ترتیررب ایررن  برره

 منررابع مدیریت شرکت. کندمی ابالغ و تعیین  مختلف مصارف به را زیرزمینی و سطحی

 در زیرزمینرری و سررطحی آب منررابع از شرررکت آب صتخصرری  واسررتدرخ شگزار آب

 برره را آن و کنرردمی تکمیررل و ترردقیق اصررالح، بررسرری، را دو درجرره آبریز حوضه قالب

 آب هایشرررکت از تأییررد، از پررس  و کنرردمی ارسررال آب تخصرریص کمیسیون دبیرخانه

 دیریتمرر  را آب تخصیص اطالعات بانک و کندمی دریافت عملکرد گزارش ایمنطقه

 و سررطحی آب منررابع از برررداریبهره مجرروز ایمنطقرره آب شرررکت ایررتنه در. کنرردمی

سرراز و  ادامرره در. کندمی صادر شده اعالم تخصیص اساس بر متقاضی برای را زیرزمینی

 آب منررابع تفکیررک برره آب تخصرریص بررسرری و درخواسررت نحوه برای شده تعیین  کار

 .شودمی بررسی بیشتر جزئیات با زیرزمینی و سطحی

 ایررن  اتمررام از بعد و است سال 25 حداکثر سطحی آب از تخصیص زهایمجو اعتبار

 قبررل. گرفررت خواهد قرار اصالح و تجدیدنظر مورد نیرو وزارت توسط آن اعتبار دوره،

 آب مصرررف الگوهررای و هررافناوری و هاروش در تغییری چنانچه سال 25 دوره اتمام از

 یررا و شررود آب جوییصرررفه هبرر  منجررر انرردبتو کرره یرردآ پرریش  نظررر مورد مجوز به مربوط

 مجرراز نیرررو وزارت باشررند، داشررته مصرررف نرروع تغییر درخواست مجوز دارای متقاضیان

 مجوز و داده قرار بازبینی مورد آب تخصیص میزان کاهش  هدف با را قبلی مجوز است

 و مصارف ایبر و نموده بازنگری باالتر اولویت با مصارف برای یا و نماید صادر جدید

 نظیررر غیرمترقبرره حوادث بروز شرایط در همچنین . نماید ریزیبرنامه دیگری یانمتقاض یا

 منظررور برره و خشکسررالی اثرات تعدیل جهت بود خواهد مجاز نیرو وزارت هاخشکسالی

 کرراهش  موقت بطور را ابالغی هایتخصیص در شده ذکر آب حجم آن، اثرات کاهش 

 پنجسرراله برنامرره هررر اول در نیررز یزیرزمینرر  آب تخصیص ایمجوزه. نماید لغو یا و داده

 هررر اتمررام بررا. اسررت برنامه آخر تا آنها اعتبار و شودمی ابالغ هاشرکت به و تعیین  توسعه
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 لغررو خودهخودبرر  دوره آن زیرزمینرری آب هررای تخصرریص توسررعه، پنجسرراله برنامه دوره

 دو پیوسررت رد یرزمینرریز و یسطح منابع از آب تخصیص فرایندهای جزئیات. گرددمی

 .است شده ذکر گزارش

 

 تخصیص ارزیابی و کنترل فرایند -5-2-1

 تخصرریص عملکرررد ارزیررابی و کنترررل آب، تخصیص اجرایی دستورالعمل اساس بر

 گیرررد انجام آب منابع مدیریت شرکت توسط بایستی ایمنطقه آب هایشرکت در آب

 سررقف ایررترع زمینه رد شرکت هر لکردعم از گزارشی بایستمی یکبار ماهشش  هر و

 برررداریبهره و حفاظررت دفتر. شود ارائه آب تخصیص کمیسیون دبیرخانه به هاتخصیص

 تخصرریص میررزان از گزارشرری بایسررتی آب منررابع مدیریت شرکت زیرزمینی هایآب از

 در سررقف از تخلررف یررا و باقیمانررده تخصرریص میررزان و متقاضرریان برره شررده واگذار آب

 دفتررر از) ایمنطقرره آب هایشرررکت از نررهماها صررورت هبرر  را اتیمطالعرر  هایمحرردوده

 گررزارش آب تخصرریص کمیسرریون دبیرخانرره به را نتیجه و دریافت( شرکت ریزیبرنامه

 ایررن  در هاشرکت عملکرد بر واقعی نظارت کنترل منظور به مذکور دفتر همچنین . نماید

 لکردعم گزارش ،براین  وهعال . دنمای مراجعه شرکت به ایدوره صورته ب بایستی زمینه

 نیررز غیرمتعررارف آب منررابع و هاچشمه سطحی، آب منابع از ابالغی تخصیص هایسقف

 ساالنه بطور آب منابع مدیریت شرکت برداریبهره و حفاظت معاونت توسط بایستمی

 .گردد ارائه آب تخصیص کمیسیون دبیرخانه به و دریافت شرکت از

 وضعیت فوق، کردیعمل هایرشگزا بر وهعال  ،آب تخصیص گیریگزارش جهت

 گررزارش آخرررین  براسرراس دو درجرره آبریررز هایحوضرره در آب واقعی مصارف و منابع

 منررابع برررای شررده صررادر آب تخصیص مجوزهای بر منطبق و شرکت توسط شده نهایی

ه برر  ابالغرری هایتخصرریص عملکرررد همچنررین  و گونرراگون مصارف برای و آب مختلف

 پررس  و تهیرره شرررکت توسط آبی سال ره پایان در آب مصارف و بعمنا گزارش صورت

. گررردد ارسررال آب منررابع مرردیریت شرررکت برره آب منابع مدیریت کمیته توسط تائید از

 منابع پایه مطالعات دفتر نظیر مربوطه تخصصی دفاتر طریق از آب منابع مدیریت شرکت
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 هایسررفره احرردو رافهیرردروگ وضررعیت مبنررا، هیدرومتری هایایستگاه تعریف با) آب

 از برررداریبهره و حفاظررت دفتررر ،(نمایرردمی تعریررف کرره مواردی سایر و زمینیزیر آب

 ،(زیرزمینرری آب منررابع از آب برداشررت اطالعرراتی بانررک طریق از) زیرزمینی آب منابع

 و سرردها از برررداریبهره اطالعات طریق از) شبکه و سد از نگهداری و برداریبهره دفتر

 آخرررین  طریررق از) برنامرره و طرررح و فنرری اتردفرر  ،(ربوطررهم طالعرراتیا انررکب و هاشرربکه

 و هاپروانرره مجمرروع طریررق از) برررداریبهره و حفاظررت معاونررت و( هرراطرح وضررعیت

 بررسرری برره نسبت( هاپساب و سطحی آب منابع از برداشت برای شده صادر قراردادهای

 از الیاحتمرر  هررایغایرتم و نررواقص رفررع از پررس  و اقدام شرکت توسط ارسالی گزارش

 کمیسرریون دبیرخانرره برره و تهیرره را نهررایی گررزارش شرررکت، بررا برگشررت و رفررت قطریرر 

 بررا را ارسررالی گررزارش آب تخصرریص کمیسرریون دبیرخانرره. نمایررد ارسال آب تخصیص

 برره را نهررایی گررزارش و مقایسرره تخصرریص کمیسرریون هایسیاسررت و صررادره مجوزهای

 جهررت عرردیب آبرری سررال هایگیریتصررمیم برررای آن از و گررزارش تخصیص کمیسیون

 .نمایدمی استفاده شده روز به هایگیریتصمیم

 

 (آب از برداریبهره نظام) خرد مقیاس در تخصیص فرایند -5-2-2

 آب منررابع از هااسررتان سررهم ابالغ و تعیین  برای آب تخصیص نظام از پس  دیگر گام

 ،آب برداشررت کررالن ریزینامررهبر و هرراطرح اجرای به مجوز اعطای و آبریز هایحوضه

. اسررت ایمنطقه آب هایشرکت سطح در آب منابع از برداریبهره با مرتبط هایفعالیت

 و شررده احررداث سرردهای از برررداریبهره ریزیبرنامه شامل برداریبهره نظام هایفعالیت

 قطریرر  زا آب منررابع از حفاظت و برداریبهره هایپروانه تعدیل یا و ابطال تمدید، ارائه،

 .است مجاز غیر مصارف با بلهمقا و صارفم کنترل

 و آب منررابع مرردیریت شرررکت اقرردامات از یکرری سدها مصارف و منابع ریزیبرنامه

 هررر ابترردای در. اسررت سطحی منابع از برداریبهره راستای در ایمنطقه آب هایشرکت

 نظررر در روپرریش  سررال سررطحی هررایآب مصررارف و منابع برای هاییبینیپیش  آبی سال

 برررای. شررودمرری ابررالغ سرردها مصررارف و منابع مدیریت برنامه عنوان به و شودمی هگرفت 
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 سد آبریز حوضه از سدها به ورودی آب میزان و حوضه بارشی وضعیت بینیپیش  انجام

 با برداریبهره و حفاظت معاونت است الزم مجاور، هایحوضه از انتقالی آب منابع یا و

 مسررتندات سررایر و اسررتان هواشناسرری نسازما و کتشر آن ایهپ عاتمطال واحد همکاری

 انجررام در همچنررین . دهند انجام را مناسب ریزیبرنامه و هابررسی دسترس، در اطالعاتی

 احتمررالی، هایبرداشررت سررایر و باالدسررت در موجود سدهای اثر است الزم هابینیپیش 

 در پیوسررته وقرروع برره کسررالیخش و اقلیمرری وضررعیت برره توجرره بررا منطقه رواناب ضریب

 .گیرد قرار مدنظر گذشته هایبرنامه تجربیات و زمانی هایسری گذشته، هایسال

 فاضررالب و آب شرکت با الزم هایهماهنگی نیز مختلف مصارف میزان تعیین  برای

 شرروراهای در ذیررربط هررایارگرران سررایر و صنایع استان، کشاورزی جهاد سازمان استان،

 تررأمین  بینرریپیش  آب تررأمین  اهررداف یمتنظ در. ردگی می ورتص ریزآب حوضه هماهنگی

 منررابع از و شررودمی گرفته نظر در برنامه هایماه تمامی جهت صنعت و شرب آب 100%

 با همچنین . شودمی استفاده کشاورزی بخش  به تحویل جهت ریزیبرنامه برای باقیمانده

 هبرر  آب ورودی وضررعیت وصخص در شده انجام هایبینیپیش  و اقلیمی شرایط به توجه

 نیروگرراه دارای سرردهای در. شررودمی گرفترره نظررر در محیطیزیسررت آب تررأمین  سرردها،

 هایمحرردودیت به توجه با که گرددمی تدوین  نحوی به نیروگاه تولید برنامه نیز، برقابی

 نیروگرراه تولید برنامه بین  توافق حداکثر مختلف، مصارف تأمین  جهت آب تراز و حجم

 انتهررای در نیررز مخررزن حجررم موجررودی و گررردد حاصررل شررده یریزرنامررهب ارفمصرر  و

 اهررداف دارای کرره مخزنرری سرردهای در. باشد الذکر فوق الزامات جوابگوی شهریورماه

 ذینفررع ایمنطقرره آب هایشرکت با الزم هایهماهنگی است، دیگر هایاستان در تأمین 

 .گیردمی صورت نیز

 منابع مدیریت شرکت ریبردابهره و حفاظت تمعاون به تدوین  از پس  سد هر برنامه

 وصررول از پررس  شرررکت ایررن  برررداریبهره و حفاظت معاونت. گرددمی اعالم ایران آب

 خواهررد نهررایی هماهنگی جلسات تشکیل به اقدام نیاز صورت در آنها بررسی و هابرنامه

 مررهبرنا یاز،ن ورتدرص. شد خواهند ابالغ اجرا و رعایت جهت هابرنامه نهایت در و نمود

 هایحوضرره شرررایط برره توجرره با کشور مخزنی بزرگ سدهای مصارف و منابع مدیریت
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 قابل آب منابع مدیریت شرکت با اولیه هماهنگی انجام از پس  و مخازن ورودی و آبریز

 .است بازنگری

 شررروع از پرریش  کشرراورزان مرردرن، نیمرره و مرردرن زهکشرری و آبیرراری هایشبکه در

 هاشهرسررتان آب منررابع امور ادارات به یدبا آب یافتدر برای ،زراعی سال هر در کشت

 برررداریبهره هایشرررکت یررا و هسررتند هااستان ایمنطقه آب شرکت ذیل واحدهایی که

. نماینررد منعقررد آب دریافررت قرررارداد و کنند مراجعه زهکشی و آبیاری هایشبکه یا سد

 نقررش  هامانسرراز ایررن  د،کننرر می یتفعال برانآب هایتعاونی یا و هاتشکل که مناطقی در

 نهرراد برره مراجعرره ضمن  کشاورزان. کنندمی ایفا را ایمنطقه آب و کشاورزان بین  واسطه

 بهررایآب پرداخررت بابررت و نرردن کمی اعررالم را خررود نظررر مررورد کشت الگوی مربوطه،

 الگوهررای در آب، کمبررود و خشکسررالی مواقررع در. دنرر دهمی تعهررد کشررت آن ازایمابه

 و آب منررابع امررور ادارات. شررودمی گرفترره نظر در هاییمحدودیت نکشاورزا رنظ ردمو

 تعیررین  محصرروالت آبی نیاز با متناسب که داشت خواهند تعهد نیز ایمنطقه آب شرکت

 .  کنند تأمین  مختلف هایماه در را نیاز مورد آب شده،

 نررهپروا ارائرره شررود،می انجررام ایمنطقرره آب هایشرررکت در کرره دیگررری موضرروع

 را متقاضرریان پرونررده هاشرررکت ایررن . است کنندگانمصرف به آب نابعم از رداریببهره

 برررداریبهره پروانرره صرردور برره نسبت شرایط احراز صورت در و داده قرار بررسی مورد

 :است زیر شرح به نیز پروانه در مندر  الزامات و مقررات. نمایندمی اقدام

 آب حجررم مبنررای بررر کنندگانفمصر به لیتحوی آب میزان آبی،کم شرایط در •

 جرروییصرررفه تمهیرردات به موظف آب کنندگانمصرف و شودمی تعیین  موجود

 ؛هستند

 و ،شررودانجررام می شده اخذ مدارک استناد به آب، از برداری بهره پروانه صدور •

 ؛نیست آبیاری پوشش  تحت اراضی بر برداربهره یا متصرف مالکیت بر دال

 صررورت برره آب تحویررل متضررمن  انفرادی، تصور به اریبردبهره روانهپ صدور •

 .نیست فرد به مجزا



 های ناشی از آنتخصیص آب کشاورزی و تعارض 211

 ضررمن  آب، منررابع مرردیریت شرررکت ریزیبرنامرره معاونررت شررد گفترره که طورهمان

 عملکرررد از گزارشرری یکبررار ماه شش  هر ای،منطقه آب هایشرکت عملکرد بر نظارت

 ارتوز تخصرریص نکمیسیو به و یهته آب منابع تخصیص سقف رعایت زمینه در را آنها

 تخصرریص، امررر کنترررل برررای مکلفنررد نیز هاشرکت تخصیص کمیته. نمایدمی ارائه نیرو

 در و تطبیررق مسررتمر بطررور شررده ابررالغ تخصرریص هایسقف با را برداریبهره هایپروانه

 بررا برداریبهره سالیانه حجم برداری،بهره پروانه صدور از بعد. نمایند نظارت کار اجرای

 مررازاد یا استفاده بدون هایآب. شودمی داده تطبیق پروانه در شده شخصم مصرف وعن

 قرررار برررداریبهره مررورد پروانرره دارنده وسیله به که هاییآب یا پروانه دارنده مصرف بر

 شرررکت کمیترره توسررط باشررد شده لغو آنها برداریبهره پروانه قانونی علل به یا و نگرفته

 .  شودمی گیرییمتصم آنها دمور در و گرفته قرار بررسی مورد

 مکلررف دولت دیگر، قوانین  و آب شدن ملی نحوه و آب قانون در که این  رغمعلی

 برررداریبهره مجوز کند، صادر کنندگاناستفاده برای را آب برداریبهره پروانه که بوده

 میلیررارد 23 برررای و نیسررت مشررخص و مصرروب چنرردان سررطحی آب منررابع در آب از

 میلیررون یررک و مرردرن آبیاری شبکه اراضی هکتار لیونمی  دو در بآ مصرف عبمترمک

 روال طبررق. است شده صادر مشترکین  برای محدودی مجوزهای مدرننیمه شبکه هکتار

 نماینررده از متشررکل پروانرره صرردور کمیسیون عهده بر برداریبهره پروانه صدور موجود،

 آب شرررکت حقرروقی یندهنما ای،همنطق  آب شرکت برداریبهره و حفاظت معاونت فنی

 .  است استان جهادکشاورزی سازمان نماینده و ایمنطقه

 از برریش  برداشررت تبعررات و چرراه حفر با زیرزمینی آب به دستیابی سهولت به توجه با

 زیرزمینرری هررایآب برای برداریبهره پروانه صدور اهمیت زیرزمینی، آب منابع ظرفیت

 فراینررد دلیررل برره نیررز زیرزمینرری بآ منابع در وجود این  با اام. است سطحی آب از بیشتر

 هررایساز و کار با ممنوعه هایدشت در پروانه صدور عدم پروانه، دریافت بوروکراتیک

 فراینررد انرردداده ترررجیح کشرراورزان از بسرریاری غیره و النظارهحق هزینه دریافت معمول،

 برررای پروانرره افررتدری دنبررال برره ایرر  و کننررد حفررر غیرمجاز چاه و کنند طی را غیرقانونی

 مصرررف، در تعرردیل الزام پروانه، داشتن  صورت در دیگر طرف از. نباشند خود هایچاه
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 کرره حررالی در اسررت داشته وجود النظارهحق پرداخت گذشته در و هوشمند کنتور نصب

 از دیگررر یکرری. نرردارد وجود غیرمجاز هایچاه آب استفاده برای نیز چندانی سختگیری

 کشرراورزی هررایچاه مصرررفی آب تعرردیل اینطقررهم آب هایتشرررک به لهمحو فوظای

 اصررالح زیرزمینرری هررایآب بخشرریتعادل و احیررا طرررح هایدسررتورالعمل طبررق. اسررت

 :شودمی انجام زیر نحو به هاپروانه تعدیل و برداریبهره هایپروانه

 فعلرری یبرررداربهره هررایپروانرره آب حجررم: شررده اصالح برداریبهره هایپروانه •

. گرررددمی تعرردیل کشاورزی آب بهینه مصرف نامهآئین  اساس بر مجاز هایهچا

 چرراه برررداریبهره پروانرره در منرردر  فعلرری حجم با مقایسه در تعدیلی آب حجم

 تعیررین  چرراه آبرردهی ترروان و آب عادالنرره توزیررع قانون 3 ماده اساس بر که مجاز

 جدیررد پروانرره در مجرراز لیررهتخ جررمح عنوان به باشد کمتر که کدام هر گرددمی

 .گرددمی تلقی شده اصالح برداریبهره پروانه جدید پروانه این  و گرددمی قید

 کمتر یا مساوی ریزیبرنامهقابل آب چنانچه: شده تعدیل برداریبهره هایپروانه •

 هایپروانرره باشررد، شررده اصررالح برررداریبهره هایپروانرره حجررم مجمرروع از

 گرررددمی اصررالح مجدداً زیر تعدیل ضریب و مولفر با نیز الحیاص برداریبهره

 بررر احجررام) گرررددمرری تلقرری شررده تعدیل برداریبهره پروانه جدید پروانه این  و

 از کرره اسررت آبرری حجررم معررادل  Aمقرردار و اسررت مترمکعررب میلیررون حسررب

 بایررد کرره شده شناسایی برداریبهره پروانه فاقد آب هایچاه تعداد ضربحاصل

 روز 365 طررول در روزشرربانه در مترمکعررب 25 رد گردنررد، هالمنفعوبمسررل و پر

 (.شودمی تعیین  مترمکعب میلیون برحسب

o اصررالحی برررداریبهره هایپروانرره حجم میزان/ (A - آب حجررم میررزان 

 تعدیل ضریب ( =ریزیبرنامه قابل

o پروانرره حجررم=  تعرردیل ضررریب*  شده اصالح برداریبهره پروانه حجم 

 (ریزیبرنامه قابل آب براساس) اهچ هر شده لتعدی داریبررهبه
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 هررایچرراه تکلیف تعیین  برای که مطالعاتی هایمحدوده در فرمول این  اعمال از پس 

 پروانرره آنهررا ازای برره روزشرربانه در مترمکعررب 25 سررهمیه اختصرراص و پروانرره فاقررد آب

 ایررن  کین مررال انونیقرر  قرروقح اسررتیفای منظررور برره و اسررت شده تعدیل هاچاه برداریبهره

 البترره. نمررود خواهررد اتخاذ را مقتضی تصمیمات استان آب منابع حفاظت شورای ها،هچا

 و احیررا طرررح در شررده گرفترره درنظررر فراینرردهای از بسرریاری دهرردمی نشرران شررواهد

 نیافترراده اتفرراق عمررل در زیرزمینرری آب منابع از برداشت کاهش  راستای در بخشیتعادل

 .گیردمی تصور گذشته شکل به مصارف و است

 آب، منررابع از حفاظررت راسررتای در ایمنطقه آب هایشرکت دیگر وظیفه نهایت در

 و مجرراز غیر هایچاه کردن المنفعه مسلوب و پر و غیرمجاز مصارف با مقابله و سرکشی

 در گیررردمی صررورت عمل در که اقداماتی نیز زمینه این  در. است هاپمپ موتور توقیف

 .  است ناچیز آب منابع از یرمجازغ هایاشتبرد اب مقایسه

 

 کشاورزی جهاد وزار  -5-3

 از ناشرری مشررکالت و است کشور در آب کنندهمصرف بخش  بزرگترین  کشاورزی

. اسررت بخررش  ایررن  در مصرررف اضررافه از ناشرری کشررور مناطق از بسیاری در آب کمبود

 ررمتض گترین بزر تزیسمحیط کنار در کشاورزی بخش  آب، کمبود مواقع در همچنین 

 شررود،می انجررام غیرشررفاف و غیرتوافقی صورت به که هاییبازتخصیص نابراین ب و است

 از پایرردار بازتخصرریص لررزوم بنررابراین . کندمی ایجاد زیادی دردسرهای کشاورزان برای

وزارت  جهررت همررین  برره. دارد وجررود کشررور آبرری نیازهررای سررایر برره کشرراورزی بخش 

 و تخصرریص در مهمرری نقررش  ایررران در شرراورزیک ولیمترر  عنرروان برره جهادکشرراورزی

 از مصرررف مرردیریت وظررایف قرروانین  طبررق عررالوه، برره. داشررت خواهد آب بازتخصیص

 و آب منررابع توزیررع آب، ملرری سررند روزرسررانی برره و تدوین  کشت، الگوی تعیین  طریق

 .است وزارتخانه این  عهده بر ملی اراضی مدیریت
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 ،1359 سررال مصرروب نیرررو وزارت ایفوظرر  اتتغییر به راجع قانونی الیحه اساس بر

 و کشرراورزی وزارت برره( هرراآب حررق) هارودخانرره برره مربوط تشکیالت و آبیاری اداره

 برره رسرریدگی و حقابرره میررزان تررا گرررددمی منتقررل ذیررربط اسررتانداری یا روستایی عمران

 مانجررا مردم خودیاری و مربوط ادارات سرپرستی تحت هارودخانه آن برحقابه شکایات

 معقررول مصرررف پروانرره صرردور نحرروه اجرایرری نامررهآیین  8 ادهم طبق اساس این  بر. شود

 آب معقررول مصرررف هایپروانه صدور وظیفه آب عادالنه توزیع قانون 18 ماده موضوع

 .است کشاورزی وزارت عهده بر سطحی آب منابع برای کشاورزی

 خررش ب آب وزیررعت و متقسرری  وظیفرره نیررز آب عادالنرره توزیررع قانون 21 ماده 1 تبصره

 طبررق. اسررت سررپرده کشرراورزی وزارت برره را النظررارهحق یررا بها آب وصول ،کشاورزی

 توزیررع قررانون 18 مرراده موضرروع معقررول مصرررف پروانرره صرردور نحرروه اجرایی نامهآیین 

 بودجرره، پرسررنل، آالت،ماشررین  تجهیررزات، کلیرره تبصررره ایررن  اجرررای در آب، عادالنرره

 کرره قسررمت آن در اینطقررهم آب هایتشرررک امرروال و اتتعهررد هررا،دارائی اعتبررارات،

 وزارت برره و منتررزع ایمنطقررهآب هایشرررکت از باشندمی فوق تبصره اجرای به مربوط

 آب، عادالنرره توزیررع قررانون 29 مرراده تبصره طبق همچنین . شد خواهند منتزع کشاورزی

 بررا مصرررف هررایلمح تررا آنهررا از آب انتقررال و تنظرریم و 4 و 3 آبیرراری هایشرربکه ایجاد

 بررین  مزرعرره سطح در آب محلی تخصیص آب توزیع و تقسیم. است رزیکشاو وزارت

 بررا همررراه دولت برای فعالیت این  اجرای که آنجا از. است آبی منبع یک از بردارانبهره

 برره را مصرررف پایرردار مرردیریت دیگررر طرررف از و بررود خواهد زیادی هزینه و مشکالت

 برره گذشررته هایسررال در یرررون وزارت ریهمکررا با یشاورزک جهاد وزارت ندارد، دنبال

 آنهررا برره وظیفرره ایررن  تررا انرردپرداخته کشرراورزان مشررارکت بررا برررانآب هایتشکل ایجاد

 .شود واگذار

 الگرروی دارد، مهمرری تررأثیر کشررور آب منررابع از برررداریبهره بر که دیگری موضوع

 در ترراکنون هتوسررع اول برنامرره از همررواره کشررت الگرروی ترردوین  اهمیررت. اسررت کشت

 وزارت عهررده بررر آن وظیفرره و برروده اشرراره مررورد کشور هایسیاست و هابرنامه قوانین،

 سررازیبهینه اجرایرری نامررهآیین  طبررق نمونرره برررای. اسررت گرفترره قرررار کشاورزی( جهاد)
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 تحقررق منظور به است مکلف کشاورزی وزارت ،1375 مصوب کشاورزی آب مصرف

 اسرراس بررر را کشررور آبیرراری منرراطق از کیرر  هررر در تکش ایالگوه نامه،آیین  این  مفاد

 دیگررر و مطلرروب برداریبهره ضوابط و خاک و آب منابع ای،منطقه و ملی هایسیاست

 افررزایش  قررانون در. نمایررد اعررالم نیرررو وزارت برره مرراه ده ظرررف و مشخص مؤثر عوامل

 طقررهمن  هررر کشررت الگرروی ارائرره وظیفرره نیررز طبیعرری منررابع و کشرراورزی بخش  وریبهره

 حررد و هرروایی و آب شرررایط اقتصادی، شرایط افزوده، ارزش نسبی، هایمزیت سبراسا

 جهرراد وزارت برره قررانون، ایررن  تصررویب از پررس  مرراه شش  تا حداکثر کشور، در آن بهینه

 .است شده سپرده کشاورزی

 در. اسررت نداشررته زمینرره ایررن  در ترروفیقی و اقرردام وزارتخانه این  تاکنون وجود این  با

 بنررد در « کشت جامع طرح» عنوان تحت کشت الگوی ن تدوی وظیفه توسعه، مشش مهبرنا

 ششررم برنامرره اول سررال پایان نیز آن تدوین  االجلضرب و شد سپرده دولت به ،8 ماده ر

 نیرررو وزارت کرره شد عنوان همچنین  بند این  ادامه در. شد تعیین  1396 اسفند با مصادف

 آن اساس بر رنامهب پایان تا را آب بعمنا صتخصی  طرح، این  تدوین  از پس  است موظف

 1396 سررال پایرران تررا گردیررده مقرررر نیز آب عالی شورای جلسه امین سی در. دهد انجام

 نیرررو، وزارت بودجرره، و برنامرره سررازمان برره کررار ایررن  وظیفه و شود تعیین  کشت الگوی

 وجررود این  با. است شده سپرده زیستمحیط حفاظت سازمان و کشاورزی جهاد وزارت

 .اندنداده ارائه کشور اراضی برای کشت الگوی مربوطه، هاینسازما و لتدو تاکنون

 کشرراورزی جهرراد وزارت عهده بر که آب مصرف مدیریت با ارتباط در دیگر مورد

( آب ملرری سررند) مختلررف کشاورزی محصوالت نیاز مورد آب تعیین  است، گرفته قرار

 سررال مصرروب کشرراورزی دجهررا وزارت شررکیلت قانون 11 ماده اجرایی نامه آیین . است

 ایررن . اسررت کرررده تعریررف کشرراورزی آب بهینه مصرف الگوی را آب سندملی ،1379

 مشررخص کشررور هررایدشررت کررل برررای کشاورزی در را آب بهینه مصرف الگوی سند

 .کندمی
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 اجرررای منظررور برره: اسررت شررده ذکررر توسعه دوم برنامه قانون 19 تبصره "ط" بند در

 سررروی بررره کشررراورزی آب گانکنندمصررررف هررردایت و یجویهصررررف هایسیاسرررت

 بررا اسررت موظررف نیرررو وزارت کشررور، آب منابع از کارا و معقول مطلوب، برداریبهره

 و آبیرراری هایشرربکه در آب تحویررل برره نسرربت الزم، اقتصررادی و اجرایرری تدابیر اتخاذ

 گونررهین ا رایب کشاورزی آب بهینه مصرف الگوی اساسبر عمیق نیمه و عمیق هایچاه

 متضررمن  تبصررره ایررن  اجرایرری نامررهآیین . نماید اقدام حجمی صورت به نکنندگاصرفم

 توسررط کشررور، منرراطق از یررک هر در محصول هر برای آب معقول مصرف میزان تعیین 

 و شررده تهیه بودجه و برنامه سازمان و جهادسازندگی و کشاورزی و نیرو هایوزارتخانه

 برره بنررا 1375 سررال در وزیران یئته بند این  پیرو. سیدر اهدخو وزیران هیئت تصویب به

 و برنامرره سررازمان و سررازندگیجهاد و کشرراورزی نیرررو، هایوزارتخانه مشترک پیشنهاد

 مبنررای تررا نمررود تصررویب را کشاورزی آب مصرف سازیبهینه اجرایی نامهآیین  بودجه،

 ایررن  در. گیرررد قرررار آب حجمرری تحویررل نهایت در و آب بهینه مصرف الگوی محاسبه

 هررر برررای آب بهینرره مصرررف الگرروی یررا تحویررل قابل آب مقدار برای فرمولی امهنآیین 

 .است شده ذکر کشور آبیاری مناطق از یک هر و محصول

 محصرروالت خررالص آبرری نیرراز دربرراره الزم محاسرربات نامه،آیین  ماده یک اساس بر

 یررن ا ضررمیمه اساسرر  بر ینهبه رفمص الگوی تعیین  همچنین  و آبیاری مناطق کلیه مختلف

 از یررک هررر از نماینررده نفررر یررک از مرکررب کارشناسرری کمیترره توسررط نامرره،آیین 

 خواهررد تهیرره خصرروص ایررن  در کرره طرحرری مبنای بر و کشاورزی و نیرو هایوزارتخانه

 دو موجررود امکانررات کلیرره از گیررریبهره بررا و کشررور آبیرراری منرراطق کلیرره برررای شررد،

 و گرفررت خواهررد صررورت نامررهآیین  ایررن  تصررویب از پس  اهم زدهدوا ظرف وزارتخانه،

 گررزارش ایررن . شررد خواهررد تسررلیم شده یاد هایوزارتخانه به گزارشی طی حاصل نتای 

 در ملی سند یک عنوان به دولت هیئت تصویب و نیرو و کشاورزی وزرای تأیید از پس 

 هیئررت 1377 سررال در. شررودمی گرفترره کار به کشاورزی آب بهینه مصرف الگوی مورد

 مبنررای بررر کرره را کشرراورزی و نیرو هایوزارتخانه سوی از شده پیشنهاد رشگزا وزیران

 ملرری سررند عنرروان برره بررود شده تهیه کشاورزی آب مصرف سازیبهینه اجرایی نامهآیین 
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 منرراطق برررای کشرراورزی آب بهینرره مصرررف الگرروی آن اسرراس بررر تا کردند تعیین  آب

 .شود مشخص کشور

 مرردت ایررن  در و اسررت گذشته آب ملی سند ین تدو از ادیزی هایالس نکهآ دلیل به

 هایدشررت در شررده کشررت محصوالت تغییر جدید، اطالعات به دستیابی مانند تغییراتی

 در سررند ایررن  روزرسررانی برره لررزوم است، شده ایجاد اقلیمی پارامترهای در تغییر و کشور

 نهررایی از پس  و نشده نهایی نونتاک دسن  این . گرفت قرار توجه مورد توسعه پنجم برنامه

 .برسد تصویب به آب عالی شورای در باید شدن

 موضرروع بررا مرتبط مسائل از یکی گردید بیان قبل بخش  در که گونههمان نهایت در

 انجررام جهادکشاورزی وزارت ذیل در که است اراضی از برداریبهره نظام بازتخصیص

 مرکررزی تادسرر  و ارضرری تاصررالحا انسررازم تشررکیالت ادغام از 1371 سال در. شودمی

 سررازمان. شد تأسیس  کشور اراضی امور سازمان اراضی، واگذاری نفره هفت هایهیئت

 جهرراد وزارت ذیررل و مسررتقل سررازمانی عنرروان برره ترراریخ ایررن  از کشررور اراضرری امررور

 حفررظ. کنرردمی فعالیررت حرراکمیتی هررایماموریت و وظررایف از تنرروعی بررا کشرراورزی

 در سازمان ماموریتی اصلی هایحوزه اضی،ار توسعه و ساماندهی چگی،یکپار کاربری،

 و کشرراورزی هررایطرح برررای اراضرری واگذاری و کشاورزی اراضی بر مدیریت جهت

 ذیررل نیررز کشررور آبخیررزداری و مراتررع هررا،جنگل سررازمان همچنین . است غیرکشاورزی

 و سررعهتو ا،احیرر  حمایررت، و حفررظ هرردفش  کرره کندمی فعالیت کشاورزی جهاد وزارت

 اراضرری طبیعرری، هایبیشرره جنگلرری، اراضرری مراتررع، هررا،جنگل از صررولیا برررداریهبهر

 بررر علمی مدیریت طریق از کشور خاک و آب از حمایت و حفاظت ساحلی، مستحدثه

 .است پایدار توسعه اصول رعایت و آبخیز هایحوزه

 

 زیستمحیط حفاظت سازمان -5-4

 حفاظررت آب، مدیریت با ارتباط در زیستمحیط حفاظت سازمان وظیفه ترین اصلی

 هرراتاالب حقابه دارد وظیفه زیستمحیط سازمان راستا این  در. است کشور هایتاالب از
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 بررر عالوه. کند مطالبه نیرو وزارت از آب تخصیص قالب در و کند تعیین  را هادریاچه و

 وزهررایمج برره نیرراز آب، هررایطرح شررامل بررزرگ هررایطرح اجرررای برررای وظیفرره، این 

 در نرراظر عنوان به زیستمحیط حفاظت سازمان راستا این  در و دارد دوجو زیستطمحی 

 لحرراظ صررورت در مجوز اعطای و منطقه آن زیستمحیط حفظ وظیفه قانون، چارچوب

 موردنیرراز آب تررأمین  باید مجوزها این  صدور برای طبیعتا. دارد را زیستیمحیط هایجنبه

 .شود حاظل تمیاکوسیس کارکردهای برای

 

 ایران در آب تخصیص حکمرانی بر اجمالی ینگاه -5-5

 نظررام اسررتقرار و اجرررا در وابسررته هایشرررکت و نیرررو وزارت عملکرررد بررر مررروری

 مثبترری نتررای  و اثرات نظام این  استقرار که دهدمی نشان اخیر هایسال در آب تخصیص

 بانررک ،هاطرح یزیربرنامه در آب منابع پایداری لحاظ جمله از مختلف هایزمینه در را

 معررین  فراینرردهای اسررتقرار تصمیمات، برای حوضه سطح در نگریجامع آب، تخصیص

 گذشررته، دهه دو در تخصیص نظام عملکرد نتیجه در. است داشته غیره و تخصیص برای

 رد دهررد، هرردربه را کشررور آب منررابع و مررالی منابع توانستمی که هاییطرح از بسیاری

 کشررور آب منابع از برداشت رشد کنترل زمینه در صتخصی  نظام نقش  این  رب وهعال . شد

 .است توجه قابل تخصیص سقف تعیین  طریق از

 و تخصرریص رونرردهای تخصرریص، نظررام اسررتقرار از شررده حاصررل منررافع وجود با اما

 اجتمرراعی، جنبرره از کرره مطلرروبی جایگرراه برره رسرریدن برررای ایررران در آب بازتخصرریص

 نظررام. دارد بهبررود برره نیرراز باشررد، اشررتهد کرراراتری عملکرررد دیاقتصررا و محیطیزیسررت

 واسررطه برره کرره اسررت هرراییچالش  فصررل و حررل به مجبور موارد از بسیاری در تخصیص

 ایجرراد آب بیشررتر مصرررف برره جامعرره از هرراییگروه میررل و گذشررته دهرره چند اشتباهات

 ایررن  بررا واجهررهم رایبرر  موجررود تخصیص نظام کارشناسان، و مدیران دیدگاه از. شودمی

 شررامل هاضررعف و هاکاسررتی ایررن  از برخرری. است مواجه جدی هایکاستی با ا،هچالش 

 :است زیر موارد
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 هایمحرردوده نهایترراً و دو درجرره هایحوضه سطح در تخصیص نظام عمل حیطه •

 زیرحوضرره یررک نفعررانذی بررین  آب تقسرریم نحرروه دربرراره. اسررت مطالعرراتی

 .است نشده گیریتصمیم

 کشررور، آب حکمرانرری مشررکالت و مسررائل بررا مواجهه در تخصیص یدجد امنظ •

 تخلفررات برابررر در بتوانررد بایررد اثربخشرری برررای نظررام ایررن . نرردارد کررافی قرردرت

 از برداری بهره برای سیاسی فشارهای و غیرمجاز هایبرداریبهره آب، مدیریت

 رفتهگ نظر در ساز و کار. باشد داشته قدرت اعمال جدید هایطرح شروع و آب

 مطالعررات کرره اجرررا حال در آب منابع توسعه هایطرح کردن متوقف برای شده

 جدیررد، هررایطرح شررروع از جلرروگیری حترری و دارد آن ایرادات از نشان جدید

 و سیاسرری هررایگروه فشررار و منررافع و شررده ایجاد ایمنطقه مطالبه به توجه بدون

 آغرراز از آیندهافر کلیه دبای. است بوده ناکارامد مواردی در آن، حامی اقتصادی

 ملررزم سرراختاری لحاظ به آنها اجرای تا و مطالعات انجام طرح، یک شدن مطرح

 در هنرروز مثررال بطررور. باشررند آب تخصرریص الزامررات و هامحرردودیت رعایت به

 و اسررتان بودجرره منررابع از اعتبررارات تأمین  نظیر هافعالیت از بسیاری انجام کشور،

 آب تخصرریص مجرروز وجررود عرردم یا جودو به توجه بدون هاپروژه اجرای آغاز

 .گیردمی صورت

 بررین  مشررکالت همررواره آب،مسررئله  بررا ارتبرراط در کشررور سیاسرری سرراختار در •

 و نیرررو وزارت مخصوصرراً آب موضرروع متررولی هایسررازمان و هاوزارتخانرره

 درون تخصرریص جدیررد نظررام کرره آنجا از. است بوده گذارتأثیر جهادکشاورزی

 بدنرره کررل در کافی همراهی است نتوانسته است، شده دایجا نیرو زارتو ساختار

 برره مقترردری و مرردکارآ ثر،مؤ نهاد نیز آب عالی شورای و بیاورد وجود به دولت

 جهرراد و زیسررتمحیط سررازمان. اسررت نبرروده آب منابع از حفاظت زمینه در ویژه

 یدتشررد ثباع موضوع این  و ندارند تخصیص کمیسیون در اینماینده کشاورزی

 .تاس شده املتع عدم



 

 220 در ایرانساختار حکمرانی تخصیص آب 

 هایشرریوه از و کنرردمی طرری را اداری و رسررمی رویرره کرراماًل تخصرریص نظررام •

 و مصررارف بررین  تخصیص برای اجتماعی هایشیوه یا و آب بازار مانند اقتصادی

 فقرردان. اسررت شررده نظرصرف آن انتقال و حقابه به مربوط مسائل فصل و حل یا

 لحرراظ ابرر  مصرررف سررقف از کشررور در کرره شرایطی در خصوص به موضوع این 

 دارد، وجررود بازتخصرریص لررزوم و اسررت شده عبور هاحوضه تمامی در پایداری

 داشرررت انتظرررار ترررواننمی وضرررعیتی چنرررین  در واقرررع در. اسرررت پراهمیرررت

 کننرردمی ایجرراد مصرررفی آب از کمتررری افزوده ارزش که آب کنندگانمصرف

 نظررام صرراًمخصو. اینرردبی  کوتاه خود قحقو از بپذیرند اداری کاماًل ساز و کار در

 برره گرفترره شررکل آب حقرروق و غیرمجرراز مصارف با مواجهه برای آبمدیریت 

 .ندارد عملی ابتکار ایحاشیه صورت

. نرردارد کامررل پذیریمسررئولیت گذشررته هایحقابرره برره نسرربت تخصرریص نظررام •

 در مررر  و هررر  افررزایش  برره منجررر موضرروع ایررن  شررد بیرران پیشتر که گونههمان

 برره را اجررازه ایررن  تخصرریص نظررام مثررال برررای. شررد خواهررد آب از برررداریبهره

 و عرفرری و حقرروقی هایجنبرره برره توجرره بدون که است داده تخصیص کمیسیون

 مصررارف ضررابطهبی افزایش  در اشتباهاتش  به نسبت دولت پذیریمسئولیت بدون

 بر  و کند ن تعیی  را ریزیبرنامهقابل آب مقدار کشور مختلف مناطق برای جدید،

 فراینررد، ایررن  در. دهررد تغییررر را گذشررته هایتخصرریص بگیرررد متصمی  آن اساس

 .است نشده بینیپیش  رفته دست از حقوق تضییع از ناشی خسارت جبران

. کنرردمی فعالیررت غیرشررفاف و مرربهم فضررایی در کشررور آب تخصرریص نظررام •

 شناسرریکار جامعرره حترری و نفعانذی و بوده نامشخص آب تخصیص فرایندهای

 هاییرویرره کرره اسررت این  است مسلم آنچه. ندارند آن اتجزئی  از فیکا شناخت

 برررای ثررابتی هایفرمول است شده طی ریزیبرنامهقابل آب و تخصیص برای که

 اقتضررائات و مسررائل شررودمی باعررث موضرروع ایررن  و دارد کشررور مختلف مناطق

 .نشود دیده منطقه هر خاص
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 در جدیررد چرراه حفررر مجرروز کشررور در معمررول روال با مطابق جدید نامهنظام در •

 چرره اگررر. اسررت شررده داده شرررب و صررنعت مصررارف برررای ممنوعرره هایدشت

 بهبررود و بخشرریتعادل هررایطرح اثربخشرری برره منرروط را جدیررد صنعتی مصارف

 عمررل در مالحظررات ایررن  اسررت داده نشرران تجربه. است دانسته آبخوان وضعیت

 متوقررف ممنوعرره هایدشت در جدید اریبردهبهر مجوز باید و شودنمی اجرایی

 .شود

 دقررت و صررحت در کرره اسررت شده بیان ایپایه مطالعات مبنای بر تخصیص نظام •

 نفعانذی اجماع مورد و دارد وجود شک آن نتای  و پردازش هایروش ها،داده

 مهمترررین  از یکرری کرره زیرزمینرری آب دقیق بیالن مثال برای. نیست کارشناسان و

 هایدشت از تعدادی برای است، مینیزیرز آب یصتخص سقف ن تعیی  مستندات

 سررایر در و اسررت نشررده تهیه پیزومتریک شبکه به آنها تجهیز عدم دلیل به کشور

 .هستند مناقشه مورد برآورد هایروش نیز مناطق

 سررطح در را ابالغرری تخصیص سقف مجموع ای،منطقه آب هایشرکت چه اگر •

 سقف این  تکافوی عدم علت هب ها،دشت از بعضی رد اما کنند،می رعایت استان

 برررداریبهره مجرروز شررده تعیررین  تخصرریص سررقف از برریش  شرب، نیازهای برای

 هاسقف این  رعایت برای جدی عزم هاشرکت چنانچه بنابراین . است شده صادر

 .شد نخواهد محقق آب تخصیص نظام اهداف باشند نداشته

 صررورتی در نررد،کمی تکلیررف تعیین  لهمحو لمسائ حل برای تخصیص کمیسیون •

. باشررد داشررته بازتخصیص و تخصیص مسائل به نسبت تربلندمدت دیدی باید که

 عرردم و هاریسررک با مواجهه برای بیشتر پویایی به نیاز آب مدیریت کلی طور به

 غیرپویررا برخررورد ریزیبرنامررهقابل آب تعیررین  مثال برای. دارد آینده هایقطعیت

را  کررافی ظرفیررت آینررده شرررایط بررا اریسررازگ برای و است آب مسائل به نسبت

 .ندارد
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 شررده گرفته درنظر هایتخصیص با برداریبهره هایواقعیت موارد از بسیاری در •

 برررای تخصرریص الزامات از مستقل سدها از برداریبهره مثال برای. ندارد تناسب

 بآ میررزان ،مرروارد از بسرریاری در همچنررین . است زیستمحیط به آب اختصاص

 و اسررت آنهررا برررداریبهره پروانه در مندر  رقم از بیشتر متقاضیان دهش برداشت

 نظررام مبررانی در اخررتالل ایجرراد باعررث موضرروع ایررن . نرردارد وجود کنترل قابلیت

 آب تخصرریص اطالعرراتی بانررک کررار پیشرفت در کندی. شودمی آب تخصیص

 رطرروه برر  آب صتخصی  نظام ریزیبرنامه و نظارتی اهداف تا است شده باعث نیز

 .نشود محقق کامل

 

 

 

 



 

 

 

 

 بازتخصیص آب کشاورزی در ایران 

 از دریچه تجارب داخلی 

 
 

 

 

 

 مطالعررات انجررام برررای اولیرره چارچوب تا است الزم پیش از ورود به موارد مطالعاتی

 و یرسررم ادبیررات در که آب بازتخصیص الگوی به باید راستا این  در. گردد تبیین مزبور 

 اگرچرره. داشررت توجرره اسررت، شررده تعریررف اداری قالررب در کرراماًل رمانکشررو انونیقرر 

 عمررل در امررا ،هسررتند بازتخصرریص فرایند بودن اداری یدهندهنشان شده انجام مطالعات

 بایررد چارچوب به همین دلیل. مواجه شد نیز بازتخصیص از دیگری انواع با است ممکن 

 :رتند ازعبا چارچوب این  جزایا. شداز جامعیت کافی برخوردار با بتواند

 :  هاروایت و هاپیشران -1

 برررای نیررازی چرره اساسرراً انررد شررده آب حقرروق جابجایی موجب دالیلی چه •

 است  داشته وجود بازتخصیص گیریشکل

6 
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 بازتخصرریص مخالفرران انررد شررده توجیه هاییروایت چه با بازتخصیص انجام •

 اند کرده وافقتم حقوق ییجابجا انجام با ایمباحثه چه جریان در آب

 :  هاساز و کار -2

 است  شده عملیاتی فرایندهایی چه قالب در آب بازتخصیص •

 :  اثرات -3

 مختلررف هررایگروه بررین  چگونرره مخرراطرات و منافع آب، حقوق جابجایی با •

 است  شده تقسیم

 در را بآ بازتخصرریص جامع شکلی به بتوان بعد، سه این  بر تمرکز با رسدمی نظر به

 .نمود ررسیب مطالعاتی موارد

 

 حسنلو در آب بازتخصیص -6-1
 

 کلی خصوصیا  معرفی -6-1-1

 51876 مسرراحت بررا ایررران غرررب شررمال در واقررع ارومیرره دریاچرره آبریررز حوضرره

 هایاسررتان بررین  حوضرره ایررن . است کشور اصلی آبریز حوضه شش  از یکی کیلومترمربع

( درصررد 11) انکردسررت  و( ددرصرر  43) یشرق نآذربایجا ،(درصد 46) غربی آذربایجان

 هایاکوسیسررتم ترررین مهم از و ایررران داخلی دریاچه بزرگترین  ارومیه دریاچه. دارد قرار

 است بسته آبریز حوضه یک از شاخص اینمونه دریاچه این  اکوسیستم. است ایران آبی

  .گرددمی تخلیه آن به حوضه هایرودخانه در جاری هایرواناب کلیه که

 برره منحصررر اکولرروژیکی و طبیعی هایویژگی از برخورداری دلیل به هارومی  اچهدری

 1354 سررال در دریاچرره ایررن  همچنین . است شده ملی پارک به تبدیل 1346 سال از فرد،

 آن یونسکو سازمان 1356 سال در و درآمد( المللیبین  تاالب) رامسر سایت عضویت به

 دریاچرره ارتفرراع ژیک،اکولو تراز در. کرد تعیین  کرهزیست شده حفاظت مناطق جزء  را

 آن آب حجررم و کیلومترمربع 4348 دریاچه مساحت متر، 1/1274 آزاد دریای سطح از
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 و دریاچرره روی بررر مسررتقیم بررارش بررا دریاچرره آب منررابع. است مترمکعب میلیارد 5/14

 .(16)شکل  شودمی تأمین  دریاچه جنوب هایرودخانه ویژه به حوضه، هایرودخانه

 

 
 ارومیه دریاچه آبریز حوضه وگرافی توپ نقشه: 16 شکل

 

 و شد شروع 1375 سال از پرآبی، دوران از پس  ارومیه دریاچه آب سطح افت روند

 برره دریاچرره تررراز مرردت این  طی. کرد افت متر 8 حدود دریاچه تراز سال، بیست طی در

 میررزان ن ایرر  ریاچرره،د کم عمق به توجه با. داشت کاهش  سانتیمتر 40 ساالنه متوسط طور

 30 از برریش  و گردیررد دریاچه سطح از ایمالحظه قابل درصد خشکی به منجر تراز تاف

 بررین  از جایگزین  آب منابع ورود عدم و تبخیر اثر در آن آب حجم از مترمکعب میلیارد

 ایمالحظرره قابررل پسررروی نیررز دریاچرره سررطح دریاچه، تراز افت شروع با همزمان. رفت

 قسررمت کرره رسررید حرردی برره اخیررر هایسررال نتابستا در دریاچه کیخش انمیز و داشت

 .(17شد )شکل  نمکزار به تبدیل دریاچه جنوبی
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 ( 1394 ارومیه، دریاچه احیای ستاد) ارومیه دریاچه تراز: 17 شکل

 

 در که ایدوره) 74-31 آماری دوره به نسبت 91-75 آماری دوره در حوضه بارش

 امررا. کرررد پیرردا کرراهش  درصررد 18 ،(رسرردمی خررود تررراز داکثرحرر  برره دریاچه آن پایان

 کرره اسررت ایررن  دهندهنشرران ارومیرره، دریاچرره نجررات ملی کارگروه دبیرخانه هایبررسی

 بررر ارومیرره دریاچرره آبریررز حوضرره سررطح در دمررا افررزایش  و بارش میزان کاهش  گرچها

 مصارف و بعمنا تعادل رعایت عدم اصلی چالش  اما بوده، اثرگذار دریاچه شدن خشک

 .(1393 ارومیه، دریاچه احیای ستاد) است کشاورزی بخش  در ویژه به آب

 ارومیرره، دریاچرره شرردن خشررک بررر مرروثر مختلررف عوامررل و علررل شدن روشن  برای

 انسررانی عوامررل سررهم دهرردمی نشرران کرره است شده انجام مختلفی مطالعات و هاپژوهش 

 لسررا تررا یاچررهدر آب سررطح و گیبارنررد میزان. است بیشتر بسیار بارش کاهش  به نسبت

 همبسررتگی ایررن  بعررد، برره 1374 سال از اما( 15/0 اندازه به) دارند همبستگی هم با 1374

 عوامررل دهرردمی نشرران موضرروع ایررن (. Chaudhari et al, 2018) یابرردمی کرراهش 

 انسرران نفوذ تأثیر از ناشی تواندمی که دارند اثر دریاچه آب سطح بر دیگری کنندهتعیین 

 هیرردرولوژیک، هایمرردل سررازیشبیه نتررای . باشررد چهدریا آبریز حوضه وژییدروله بر

 بدون و طبیعی اول، حالت) حالت دو در 1995 سال از بعد دریاچه به ورودی آب میزان
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 کرره دهرردمی نشرران( انسانی فعالیت وجود با ورودی دوم، حالت و انسانی؛ فعالیت وجود

 تفرراوت ایررن  و سررت؛ا انسررانی تفعالیرر  از ناشی دریاچه، آب میزان تغییرات از درصد 86

 (Chaudhari et al, 2018) است آب مکعب متر میلیارد 28 معادل

 نتررای  بررر مبتنرری گرفته صورت هایتحلیل و تجزیه آخرین  از حاصل نتای  اساس بر

 مختلررف هررایبخش  در آب مصررارف میررزان خصرروص در نیرررو، وزارت آمرراربرداری

 میلیررون 4825 حوضرره سررطح رد مختلررف یهرراخش ب آب برداشررت کررل حجررم حوضه،

 بررا کشرراورزی بخررش . اسررت حوضرره تجدیدپررذیر آب منابع درصد 70 معادل مترمکعب

 حوضرره سررطح در آب کنندهمصرررف بزرگترین  حوضه، آبی منابع از درصد 89 مصرف

. اسررت شررده ارائرره حوضه آب منابع از برداشت وضعیت آخرین  ،10 جدول در. باشدمی

 مصررارف از درصررد 57 حدود دهد،می نشان جدول این  رد شده ائهار امارق که همانطور

 احیررای ستاد) گرددمی مین أت زیرزمینی آب منابع از مابقی و سطحی آب منابع از حوضه

 .(1393 ارومیه، دریاچه

 

 حسب بر ارومیه دریاچه آبریز  حوضه مختلف هایبخش در آب منابع از برداشت حجم: 10 جدول

 (1393 ه،ارومی  یاچهدر احیای ستاد) مترمکعب میلیون

 مجموع ینعت شرب کشاورزی منابع و حجم مصارف آب

 2733 33 276 2424 های سطحی )رود و چشمه(آب

 2092 35 190 1867 آب زیرزمینی )چا  و قنات(

 4825 68 466 4291 مجموع
 

 هررزار 500 حدود حوضه آبی کشت زیر سطح 1393 سال در احیا ستاد گزارش طبق

. اسررت یافترره افررزایش  هکتررار هزار 200 حدود ،1350 دهه ایلاو به نسبت که بوده هکتار

 نشرران ایمرراهواره هاینقشرره اسرراس بررر 1397 سررال در حوضرره کشررت زیررر سطح تدقیق

 اساس بر که اراضی کاربری هایداده. است رسیده هکتار هزار 570 به عدد این  دهدمی

 نشرران نیررز آمده ستد به 1395 تا 1366 یهاالس فاصله در مختلف ایماهواره اطالعات

 کشرراورزی اراضرری و درصد 180 معادل سال 30 حدود مدت در شهری نواحی دهدمی

 هایسررال فاصررله در آبیرراری خررالص نیرراز مجمرروع همچنین . اندداشته افزایش  درصد 98
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 افررزایش  بررر عررالوه کرره( Chaudhari et al, 2018) اسررت شده برابر سه ،1389 تا 1359

 ماننررد برررآب پررر محصرروالت افررزایش  و کشررت الگرروی یرتغی  از اشین کشت، یرز سطح

 متر میلیارد 74/1 سالیانه انسانی مداخالت این  نتیجه در. است یونجه و چغندرقند باغات،

(. Chaudhari et al, 2018) اسررت یافترره کرراهش  دریاچرره برره ورودی جریرران مکعررب

 چرراه حفررر و دس ساخت با آب منابع به عهجام دسترسی افزایش  به دلیل مصرف، افزایش 

 نیمرری حدود که است حلقه هزار 88 حدود ارومیه حوضه هایچاه تعداد. است رخ داده

 برره منتهرری دهرره 4 طرری در عمیقنیمرره و عمیق هایچاه کل تعداد. هستند غیرمجاز آنها از

 دودحرر  نهرراآ تخلیرره میزان و برابر چهار ،64-63 آبی سال نسبت و برابر 31 ،92-91 سال

 وضررعیت. اسررت نزولرری هرراچاه آبرردهی رونررد اخیررر هایسررال در. تاسرر  شده ابربر شش 

 .  است شده داده نشان 11 جدول در نیز ارومیه آبریز حوضه سدهای
 

 ( 1397 آب، منابع مدیریت شرکت) ارومیه آبریزحوضه  سدهای وضعیت: 11 جدول

 وضعیت سدهای حوضه ارومیه

سدهای در 

دست 

 برداریبهر  

در دهای س

 ختدست سا

ر سدهای د

 دست مطالعه

 39 9 56 تعداد

 521 1367 2060 (میلیون مترمکعب) آب قابل تنظیم سالیانه

 594 1231 1763 ب(میلیون مترمکع) حجم مخزن

 0.05 131 389 (میلیون مترمکعبب )مصرفی شر

 10 35 - (میلیون مترمکعبصنعت )مصرفی 

 38 108 - (مترمکعب ونیلی)م ستیزطیمح ازین

 426 1089 1320 (میلیون مترمکعب) یرفی کشاورزمص

سطح 

 زیرکشت 

 23680 72385 98388 اراضی توسعه

 25395 100855 93073 اراضی بهبود

 83356 173240 192648 کل

 1.5 22 - ظرفیت نیروگاه )مگاوات(
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 ارومیه دریاچه احیای برای دولت اقداما  -6-1-2

 تشررکیل ارومیرره، دریاچرره احیای رب مبنی خود وعده به دتعه جهت در یازدهم دولت

 ترراریخ در وزیررران هیررأت جلسرره اولررین  در را "ارومیرره دریاچرره نجررات کررارگروه"

 جهررت داراولویررت طرررح26 مذکور، کارگروه تشکیل پیرو. کرد مصوب 27/05/1392

 16/07/1392 جلسرره در مررذکور گانرره26 هررایطرح. گردید تعیین  ارومیه دریاچه نجات

 جلسرره در 17/07/1392 ترراریخ در و گردیررد تصررویب ارومیرره دریاچرره اتنج کارگروه

 ارومیرره دریاچرره احیررای سررتاد. گرفت صورت آن با کلی موافقت و مطرح وزیران هیأت

 هیررأت 2/11/1392 مررورخ جلسرره از پس ( ارومیه دریاچه نجات ملی کارگروه دبیرخانه)

 مصرروبه 26 ین برر  از. کرررد شروع را ودخ ایهفعالیت و اقدامات رسمی صورت به وزیران

 تررأمین  برررای آب بازتخصرریص برره مربرروط تصررمیمات ترین اصلی ارومیه، دریاچه احیای

 برروده زیررر مرروارد شررامل مصارف، افزایش  از جلوگیری و ارومیه دریاچه نیاز مورد منابع

 :است

 و هارومیرر  دریاچرره آبریررز حوضه آب منابع از برداشت افزایش  هرگونه ممنوعیت .1

 ؛کشاورزی بخش  در ویژهبه دجدی توسعه از جلوگیری

 ؛سطحی هایآب از غیرمجاز برداشت از جلوگیری .2

 سرردهای اسررتثنایبه) اجرایرری و مطالعرره دست در سدسازی هایطرح کلیه توقف .3

 رسرررانیآب و آبیررراری هایشررربکه هرررایطرح و( ویس چرررراغ و مررردنی شرررهید

 شهید سد در آب رهاسازی و ذخیره ،ومیهار دریاچه آبریز حوضه در دستپایین 

 ؛ارومیه دریاچه برای منحصراً مدنی

 و هوشررمند کنتورهررای نصررب و ارومیرره دریاچه آبریز حوضه هایچاه ساماندهی .4

 از ورودی جریرران میررزان افررزایش  راسررتای در برداشررت کنترررل جهررت حجمرری

 ؛ارومیه دریاچه به هارودخانه

 ؛دریاچه به آبریز هحوض هایخانهتصفیه پساب انتقال .5
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 :کشاورزی بخش  در آب مصرف کاهش  و کنترل .6

 خریررد طریررق از زیرزمینرری و سطحی هایآب حقابه از درصد 40 کاهش  - الف

 ؛1393-94 شروع آبی سال از سال پن  مدت در نیرو، وزارت توسط

 در باقیمانررده آب درصررد 60 از وریبهررره افزایش  هایبرنامه اجرای و تهیه -ب 

 ؛ادکشاورزیجه وزارت طتوس شاورزیک خش ب

 باقیمانررده آب وریبهررره افررزایش  نیرراز مورد هایتکنولوژی و سرمایه تأمین  -  

 ؛دولت توسط

 ؛ارومیه دریاچه آبریز حوضه اراضی کاداستر تهیه .7

 اجرررای در تسررریع و تسررهیل راسررتای در قضررائیه قوه با الزم هایهماهنگی انجام .8

 هررایآب بررر اثرگررذار هررایچاه یژهوبرره روانررهپ فاقد هایچاه تکلیف تعیین  قانون

 ؛سطحی

 سررال ابترردای از غربرری آذربایجرران اسررتان از چغندرقنررد ریشرره خرررو  ممنوعیت .9

1395. 

 موفقیت به منوط ارومیه دریاچه احیای که فوق مصوبات بین  از مورد ترین اهمیت پر

 40 کرراهش  بررا زیشرراورک بخش  در آب مصرف کاهش  و کنترل" است، آن اجرای در

 "نیرررو وزارت توسررط خریررد طریررق از زیرزمینرری و سررطحی هایآب مصارف زا درصد

 آب از بازتخصرریص بررا را ارومیرره دریاچرره احیررای صررریح، طررور برره موضرروع ایررن . است

 درمسررئله  ایررن  کلیرردی اهمیررت وجررود بررا. کنرردمی دنبررال ارومیرره دریاچرره به کشاورزی

 داشررته وجررود آن شرردن راییاج در یادیز ابهامات میه،ارو دریاچه احیای برنامه موفقیت

 .است

 "نیرررو وزارت توسررط آب خرید" قید بر تأکید مصوبه، این  در جالب نکات از یکی

 در امررا ،نبررود ارومیرره دریاچرره نجات کارگروه مصوبات جزء  ابتدا در موضوع این . است

 ظلحررا موضوع این  باالدستی اسناد با تطابق منظور به جمهوری، ریاست حقوقی معاونت
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 خسررارت جبررران و بازتخصیص برای بردارانبهره رضایت جلب به تواندمی قید این . شد

 تخصرریص درصررد 8 سرراالنه کرراهش  ،94-93 زراعرری سررال از چرره اگر. کند کمک آنها

 اما گرفت، قرار ارومیه دریاچه احیای کار دستور در کشاورزی بخش  به حوضه سدهای

 نیازمنررد کشرراورزان از بآ خریررد ترراًطبیع. نشررد عملرری کشرراورزان آب خریررد گرراه هیچ

 ایررن  سررازیپیاده مشکالت از برخی. است منسجم ریزیبرنامه و گسترده هایزیرساخت

 :است زیر موارد شامل مصوبه

 تحویررل حجمرری صررورت برره را آب حوضرره، کشرراورزی بررردارانبهره اکثررر •

 ؛گیرندنمی

 طررور به ،است نشده رصاد سطحی بآ بعمنا برای برداریبهره پروانه که آنجا از •

 افرررادی چرره آب خرید برای نیرو وزارت حساب طرف که نیست مشخص دقیق

 ؛دارند آب سهم چقدر هکتار هر در آنها از یک هر و هستند

 در شررده، خریررداری آب کرره نرردارد وجود تضمینی هیچ حوضه، شرایط دلیل به •

 ایررن  نرسرریدن کررانام نررابراین ب و نگیرد قرار برداریبهره مورد دستپایین  اراضی

 ؛است باال دریاچه به آب

 منررابع از زمررانهم طررور به ارومیه آبریز حوضه اراضی از بسیاری اینکه به توجه با •

 ممکررن  آب، خریررداری صررورت در هسررتند، برخوردار یزیرزمین  و سطحی آب

 گزین جررای منبررع از استفاده سمت به و نکند اعمال را جوییصرفه برداربهره است

 ؛برود

 و تبخیررر میررزان سر بر نظر اختالف و بودن نادقیق مصوبه، این  درله مسئ  همترین م •

 آب منررابع ظرفیررت از بیش  زیرکشت سطح به توجهیبی و کشاورزی آب تعرق

 و تبخیر برآورد» گزارش در شریف صنعتی دانشگاه دور از سنجش  مرکز. است

 حوضرره یکشرراورز هایودهمحررد جوییصرررفه قابل آب میزان و مصارف تعرق،

 دریاچرره احیای ستاد سفارش به که) « میالدی 2010 سال در ارومیه دریاچه یزآبر

 برررآورد هایروش از استفاده با ،(گردید ارائه 1394 اردیبهشت در و تهیه ارومیه
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 کشاورزی بخش  واقعی مصارف کل ای،ماهواره تصاویر مبنای بر تعرق و تبخیر

 میلیون 1950 حدود در 2010 سال رایب ارومیه هریاچد آبریز حوضه سطح در را

 و یکپارچرره سررازیمدل بررا نیررز مرردرس تربیررت دانشررگاه. نمود برآورد مترمکعب

 ،1394 سررال در ارومیرره دریاچرره آبریز حوضه کشاورزی و هیدرولوژیکی جامع

 1999 هایسررال بین  را کشاورزی بخش  واقعی آب مصرف ساالنه متوسط مقدار

 کرره گزارشی در همچنین . زد خمین ت مترمکعب میلیون 2100 ودحد در 2009 تا

 المللرریبین  هررایهمکاری سررازمان سررفارش برره CTI المللرریبین  مشاور مهندسین 

 در را آب واقعرری سرراالنه مصرررف کررل میررزان انررد،کرده تهیرره( JAICA) ژاپن 

 مترمکعب میلیون 2250 حدود در 2007 تا 2002 هایسال طی کشاورزی بخش 

 نشرران ارقررام ایررن (. 1398 اسررتراتژیک، هایبررسرری مرکررز) اسررترده ک برآورد

 گررذاریهدف درصرردی، 40 جوییصرررفه ایجرراد صررورت در حترری کرره دهدمی

 و شررد نخواهررد محقررق مترمکعبرری میلیون 1340 جوییصرفه برای گرفته صورت

 ارومیرره دریاچرره برره انتقررال قابل شیوه این  بهخوشبینانه  حالت در که آبی حداکثر

 قطررع طرروره ب اینکه ضمن . باشدمی مترمکعب نمیلیو 800 حدود در د،بو دخواه

 ایجرراد یررا و آبریررز حوضرره کشاورزی اراضی از بخشی حذف با تنها راهکار این 

 ، زیرررابود خواهد پذیرامکان آبریز حوضه کل کشت الگوی در اساسی تغییرات

 هکرر  هررددمی نشرران مرردرس تربیررت دانشررگاه و CTI توسط شده انجام مطالعات

 هایسررامانه عنرروان برره کرره آنچرره از استفاده و حوضه آبیاری هایسیستم در تغییر

 تررا 200 جوییصرررفه امکرران تنهررا ،اندشده مطرح آبیاری باالی راندمان با و نوین 

 خواهررد فررراهم آبریررز حوضه کشاورزی بخش  در را آب مترمکعب میلیون 300

 (.1398 استراتژیک، هایبررسی مرکز) کرد

 وابسررتگی برره توجرره بررا رسمی و اداری شیوه به هاییراهکار رایاج پذیرینامکا لذا

 سیاسرری و اجتمرراعی اقتصررادی، تبعررات و کشاورزی بخش  به منطقه مردم معیشت شدید

 سررتاد ها،پیچیرردگی ایررن  دلیررل به. باشدمی ذهن  از دور بسیار مدتکوتاه در حداقل آن،

 زیکشرراور بخررش  در آب مصرررف رصرردد 40 کاهش  از عمل در ارومیه دریاچه احیای
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 درصررد 8 سرراالنه کرراهش  برره معطرروف را خررود برنامرره تنهررا و کرررد نظررر صرررف حوضه

 درصرردی 40 کرراهش  نهایت در و ساله 5 افق یک در سدها از کشاورزی آب تخصیص

 اصرراًل سرردها از آب تحویررل کرراهش  امررا. گذاشت کشاورزی برای سدها آب تخصیص

 منابع از توانندمی اورزانکش زیرا د،باش اراضی این  در مصرف کاهش  معنی به تواندنمی

 بازگشررتی آب از ترروجهی قابررل بخش  و کنند جایگزین  را خود نیاز مورد آب زیرزمینی

 .شد خواهد حذف نیز

 اولیه بازتخصیص و حسنلو سد احداث -6-1-3

 نیررز را درصدی 8 سهم که است نقده شهرستان آب تأمین  منبع ترین اصلی گدار رود

 مرررز در واقررع هررایکوه از رودخانرره این . دارد ارومیه هدریاچ به یورود سطحی نابعم از

 شهرسررتان برره اشنویه، شهرستان از گذر از پس  و گیردمی سرچشمه ترکیه و عراق ایران،

 دریاچرره برره رسرریدن از پرریش  رودخانرره ایررن  انتهای در تقریبا حسنلو منطقه. رسدمی نقده

 اجتمرراعی، هایجنبرره برره کررافی جررهتو عرردم و یفنرر  بمعایرر  بررا حسررنلو سررد. است ارومیه

 حوضرره در آمررده وجررود برره معضررالت از یکرری و بوده گدار رود بر جدیدی بارگذاری

 بررا و دارد قرررار رودخانرره بسررتر از خار  سد، این . شودمی محسوب ارومیه دریاچه آبریز

 از اولیرره هرردف(. 18 شررکل) اسررت شررده سرراخته حسررنلو ترراالب روی بررر دایک احداث

 منطقرره کشرراورزی بهبررود و توسررعه جهت آب مترمکعب یونمیل 94 ظیمتن  طرح، ایاجر

 آبرری اراضرری) دشررت اراضرری از هکتررار 16500 بهبررود و توسررعه برررای ابترردا در و برروده

 نظررر در( نشررین ترک روسررتاهای دیررم اراضرری) بلنرردآب و( کردنشررین  عمدتا روستاهای

 .بود شده گرفته
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 (1386 همکاران، و  دهنقشوکت ) نآ پایاب ضی ارا و  حسنلو سد موقعیت: 18 شکل

 بعررد هایسررال در. رسررید اتمررام برره 1379 سررال در و آغاز 1375 سال در سد ساخت

 در ولرریداشررت  پیشرررفت ترردری  برره توسررعه اراضرری بخررش  در حسررنلو سد فرعی شبکه

 بررسرری و کشرراورزان مشررارکت برردون شرربکه ایررن  احررداث. مانررد متوقف بهبود اراضی

 از برخرری حترری. صررورت گرفررت کشاورزی ضعیتو بهبود ایراست  در هاآن یهاخواسته

 بررا کرره کننرردمی اظهررار اسررت شررده آبیاری حسنلو طرح در هایشانزمین  که کشاورزانی

 اراضرری شدن آبی مخالف ابتدا از اندداشته منطقه شیب و خاک کم عمق از که اطالعی

 .دارندن کافی زدهبا اراضی ن ای و دارد همراه به را خاک فرسایش  کار این  زیرا ند،بود

 سررد از ثقلرری صورت به گدار رود آب زمستان، در حسنلو سد آبگیری هایزمان در

 به کشاورزان نیاز و آبیاری فصل شروع با. شودمی منحرف سد دریاچه سمت به تنظیمی

 سررد از پررس . کننرردمی پمررپ اراضرری سررمت برره سررد از را آب پمپرراژ هایایسررتگاه آب،

. دارد قرررار گرردار رودخانه حاشیه در هستند، شین کردن مدتاًع که روستا دین چن  تنظیمی،

 افررزایش  دنبررال برره( تنظیمرری سد از بعد) گدار دستپایین  آبی اراضی اخیر، هایسال در

 و آب کمبررود بررا( گدار رود مصارف سایر و حسنلو سد از ناشی) باالدست در مصارف

 اولررین  نلوحسرر  سررد حررداثا بنابراین . نداشده مواجه زیرزمینی آب کیفی و کمی کاهش 

 بخررش  و( زیرزمینرری آب و ارومیرره دریاچرره) زیسررتمحیط از آب بازتخصرریص مرحلرره
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 سررد ایررن  پایرراب دیررم اراضرری برره( کردنشررین  روسررتاهای اراضی) دستپایین  کشاورزی

 .است بوده( نشین ترک روستاهای)

 برراالتر تراز در لیاص لکانا دو و اولیه پمپاژ ایستگاه دو شامل حسنلو سد اصلی شبکه

. کنرردمی هدایت ثانویه پمپاژ ایستگاه 33 سمت به را آب که است حسنلو سد دریاچه از

 پمپرراژ کشرراورزی اراضرری برره را آب ثانویرره، پمپرراژ هایایسررتگاه هررا،کانال ایررن  مسیر در

 درصررد 8 کرراهش  برنامه اعمال از پیش  و احیا ستاد فعالیت شروع) 1393 سال تا. کندمی

 .بررود شررده اجرا حسنلو سد پایاب اراضی تمامی در نیبارا بیاریآ سیستم( بآ یصتخص

  اراضرری کررل هکتار 5300 از هکتار 3945 ،ثانویه پمپاژ ایستگاه 30 اندازیهمینطور با راه

 اراضرری این  به آب مترمکعب میلیون 43 حدود و رفت آبی کشت زیر رسمی صورت به

 ترردریجی صررورت هبرر  قبررل هایسررال در بکهشرر  یررن ا تکمیل که آنجا از. شد داده تحویل

 شرربکه در کشرراورزان بررا شررده منعقررد قرررارداد از بیشررتر آب سررال هررر ،ه بررودشررد انجررام

 در ولرری نداشررتند ثانویرره پمپاژ ایستگاه و فرعی شبکه که کشاورزانی و شدمی رهاسازی

 برره ،دنررده بوگرفترر  قرررار پمپرراژ هایایسررتگاه برره آب انتقررال اصلی کانال از تریپایین  تراز

 محصوالت آبی نیاز و کشت اطالعات 12 جدول. کردندمی دریافت آب ثقلی رتصو

 .دهدمی نشان را 94 -93 زراعی سال در حسنلو شبکه در شده کشت مختلف

 

  1393-94 زراعی  سال  در محصوالت کشت میزان و  نیاز مورد آب:  12 جدول

 (1395 نقده، شهرستان کشاورزی جهاد)

 نام محصول
 کشتزان می

 ()هکتار

 درید کشت

)%( 

 آب ناخالص

 )مترمکعب(

 آب ناخالص مورد نیاز در شبکه 

 )میلیون مترمکعب(

 6.67 5053.3 33.46 1320 گندم

 4.55 9611.3 12.02 474 یونجه 

 10.54 10484 25.5 1006 چغندرقند 

 3.37 7402 11.56 456 کدو

 7.01 10187.5 17.46 689 ذرت

 32.17 - 100 3945 مجموع
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 ثانویه بازتخصیص و حسنلو سد آب تخصیص درصد 8 نهساال کاهش -6-1-4

 طرفرری از. بررود گذارتأثیر حسنلو شبکه بر جنبه دو از ارومیه، دریاچه احیای مصوبات

 از و گردیررد ممنوع آبیاری هایشبکه توسعه و زیرکشت سطح توسعه و مصارف توسعه

 جررامان کشرراورزی بخررش  برره یصتخصرر  درصد 40 کاهش  برای ریزیبرنامه دیگر طرف

 پمپرراژ ایسررتگاه سرره ،(1394 سررال) بعررد سررال در توسعه، اجازه عدم مصوبه وجود با. شد

 مبنررای وجررود ایررن  بررا. رسررید هکتار 5300 حدود به اراضی سطح و شد تکمیل باقیمانده

 . شد گرفته نظر در جدید توسعه از پیش  هایسال مشابه آب، تحویل

خار  کنررد  برداریبهره مدار ازرا  حسنلو سد گرفت تا یمتصم احیا ستاد 93 سال در

 سررتاد منظررور ایررن  برررای بپردازد. کشاورزان به الزم را خسارت زمین  بازنشستگی بابتو 

 کشرراورزان نماینرردگان بررا ایجلسرره و داد سررفارش مشرراور شرررکت برره را ایمطالعه احیا

اسرربه مح زمررین  ارهکترر  هر رایب یااح ستاد مشاورین  که قیمتی جلسه، این  در. کرد برگزار

 وجررود ایررن  بررا. مررورد پررذیرش قرررار نگرفررت کشاورزان نمایندگان سوی از کرده بودند

 ایررن  بررا بودنررد حاضررر نهایررت در کرره کننرردمی بیرران برانآب هایتعاونی مسئولین  اکنون

 عمررل در آنچرره اما(. هاتعاونی مدیران با مصاحبه) شود خار  مدار از هایشانزمین  قیمت

 طرررح بررا. بررود سیاسرری هررایمخالفت گردیررد، زمررین  تگیبازنشسرر  طرررح توقررف به رمنج

 برره اسررتانداری و مجلررس  نماینرردگان جانررب از هاییمخالفت زمین، بازنشستگی موضوع

 موضرروع طرررح شدن متوقف باعث دولت، به نهادها این  فشار و شد وارد نکاشت اجرای

 شررده نعنرروا سررتاهارو شدن الیخ و متعدد مشکالت بروز طرح این  با مخالفت علل. شد

 هرردفش  کرره شررد مطرررح کاشررتبه موضرروع نکاشررت، طرررح شدن گذاشته کنار با. است

 جهررت همررین  برره. بررود کشررت الگوی تغییر طریق از کشاورزی بخش  آب تأمین  کاهش 

 و سرردها سررایر بررا مشابه حسنلو، اراضی در آب مصرف کاهش  برای احیا ستاد استراتژی

 آب میررزان برره کشررت الگرروی در تغییررر و صررددر 8 االنهسرر  هش کا به حوضه، هایشبکه

 .کرد پیدا تغییر موجود،
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 دنبررال ارومیرره آبریررز حوضرره سرردهای تمررامی در درصدی 40 کاهش  برنامه چه اگر

 در. اسررت کرده مناطق سایر از متفاوت را حسنلو اراضی وضعیت عامل چند اما شود،می

 شاورزانک که است هشد باعث نیرزمی زی آب به حسنلو اراضی دسترسی عدم اول درجه

 آب بررا را سررطحی آب تحویررل کرراهش  حوضرره، اراضرری سررایر ماننررد نتواننررد منطقه این 

 و فشررار تحررت حسررنلو اراضی همه آبیاری سیستم دیگر طرف از. کنند جبران زیرزمینی

 در تغییررر جهررت همررین  برره. شررودمی منتقررل لولرره بررا اراضرری سطح در آب و است بارانی

 در دیگررر عامل. کندنمی ایجاد آب تقاضای کاهش  برای چندانی رصتف ریآبیا سیستم

 بیرران که گونه همان. است درصد 40 کاهش  مبنای سال در اراضی سطح حسنلو، اراضی

 شرربکه برره یتحررویل آب و بودنررد کشت زیر اراضی از هکتار 3945 ،94-93 سال در شد

 میتمررا پمپرراژ هاییسررتگاها دنشرر  تکمیررل بررا امررا. نبود هکتار 5300 نیاز اساس بر حسنلو

-93 سررال آب میررزان کشاورزان، به تحویلی آب درصد 8 ساالنه کاهش  مبنای اراضی،

و به تبع سهم آب  کرد پیدا گسترش اراضی سطح اینکه بر عالوه بنابراین . است بوده 94

 نیررز آب تحویررل کاهش  برای ریزیبرنامه ،کشاورزان از منابع آب موجود کاهش یافت

 .شد میلن تحبر ایشا

 ارومیرره، دریاچرره برره کشرراورزی بخش  از آب بازتخصیصتا  شده عثبا موضوع ن ای

 حوضرره کشرراورزان سررایر برره نسرربت را زیادتری بسیار مشکالت حسنلو کشاورزان برای

 آنهررا و برروده کشاورزان اعتراض مورد این مسئله همواره گذشته هایسال در. کند ایجاد

 شررده موجررب هاسررال رخرریب در ورزانکشررا اعتررراض. نررددانمی ناعادالنرره را رویرره ایررن 

 در مثررال برررای. کنند برآورده را آنها هایخواسته و شوند نشینیعقب به مجبور مسئولین 

 شرربکه برررای شررده گرفته نظر در آب میزان آنکه وجود با 96 مهر ابتدای تا مرداد انتهای

 برررای ازموردنیرر  آب قررده،ن آب منررابع امور اداره بود، شده مصرف کامل طور به حسنلو

 کرررد تررأمین  زراعرری سررال پایان تا را یونجه و کدو ذرت، چغندرقند، محصوالت یاریآب

 گفترره و میرردانی مشرراهدات و شررده ذکررر احیررا سررتاد کارشناسرران سرروی از موضوع این )

 مرردیریت شرررکت در معمررول رویرره خررالف بر حتی(. کندمی تایید را آن نیز کشاورزان

 اطالعررات ارومیرره، دریاچرره نجررات کررارگروه تمصوبا صوری ایترع برای و آب منابع
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 ثبررت آب منررابع مرردیریت شرررکت سدهای اطالعات سایت در شبکه این  به آب تحویل

 حسررنلو کشرراورزان برره آب تحویل عدم دهنده نشان سایت این  در مندر  اعداد و نشده

 .است

 برره نورزاکشررا تمررامی 97-96 زراعرری سال در آب، تخصیص کاهش  ادامه بااکنون 

 نیز سال این  بهار در مناسب بارش. کارندمی کلزا و گندم و اندآوردهروی  اییزهپ کشت

 تخصیص آب کاهش  درصد 32 اعمال با شده کشت محصوالت آبی نیاز گردید باعث

وزارت  عالقرره مررورد گنرردم و کلررزا محصرروالت کشررت کرره آنجررا از. شررود تررأمین  یافته

 یاداره برررای وفررقم ایرنامررهکا محصرروالت ایررن  تولیررد افزایش  و است جهادکشاورزی

 دولترری نهادهررای گرفررت نتیجرره ترروانمی شررود،می محسرروب شهرستان کشاورزی جهاد

 برره فشررار برره نسرربت( کشرراورزی جهرراد اداره و آب منررابع امررور اداره) منطقه در ربطذی

 دریاچرره احیررای سررتاد بررا آب تقاضررای کاهش  و محصوالت این  کشت برای کشاورزان

 .نداشده مراهه یهاروم

 

 حسنلو اراضی در گرفته صور  بازتخصیص اثرا  تحلیو -6-1-5

 کشررور کررل در رایرر  رونررد با مشابه نیز حسنلو اراضی در بازتخصیص تجربه بررسی

 از برداریبهره افزایش  به تصمیم متمرکز ریزیبرنامه با دولت گذشته هایسال در. است

 شرربکه مورد در و) طیمحی زیست و اجتماعی دابعا به توجه بدون و است کرده آب منابع

 در. اندشررده سرراخته زهکشرری و آبیرراری هایشرربکه و سرردها ،(اقتصررادی ابعرراد حسررنلو

 بررر -آمررده وجررود برره عوامررل سررایر کنررار در- سد این  آثار سد، ساخت از پس  هایسال

. شررد یرراننما ارومیرره دریاچرره همچنین  و بودند دارحقابه گذشته از که دستپایین  اراضی

 ریزیبرنامرره بررا دوبرراره و شررد عمررل وارد زیسررتمحیط منجرری نقررش  در دولررت ربررا این 

 از بازتخصرریص سررراغ برره ،انجررام گرفترره رسمی و متمرکز صورت به هم باز که جدیدی

 آبریررز حوضرره در بازتخصرریص از شرریوه ایررن . رفررت زیسررتمحیط برره کشرراورزی بخش 

 کرراهش  ایبررر خررود هرردف به را ولتد ستا توانسته مواردی در چه اگر ارومیه دریاچه

 و مسررائل واقررع در امررا ،نائررل سررازد دریاچرره نیازهررای تررأمین  و کشاورزی بخش  مصرف
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 کرره اصررلی اهررداف به دستیابی نهایت در که ایگونه به ،به همراه داشته جدی مشکالتی

 کرره اثراترری ترررین مهم ادامرره در. اسررت نشررده پررذیرامکان اسررت، ارومیرره دریاچرره احیای

 عرردالت ترروزیعی، عرردالت های مختلررف ماننرردجنبرره از حسررنلو اراضرری در صتخصرری باز

 .شودمی ذکر اجتماعی داشته است،-اقتصادی و محیطیزیست اثرات ای،رویه

 

 توزیعی عدالت ❖

 زیرزمینرری آب به دسترسی عدم دلیل به حسنلو شبکه شرایط شد گفته که گونههمان

 دریاچرره یررایاح سررتاد اتتصمیم و ستا ردف به منحصر شبکه بودن فشارتحت و مدرن و

 برره کشرراورزان مصرررف میررزان حوضرره، منرراطق از بسرریاری خررالف بر شده باعث ارومیه

 دنبررال برره را کشرراورزان نارضررایتی موضرروع ایررن . کنررد پیدا کاهش  توجهیقابل صورت

 مجرراور هایشرربکه سررایر کشرراورزان بررا را خررود وضررعیت آنهررا کرره ایگونرره برره داشررته،

 امکرران گذشررته مشررابه سررایرین  اینکرره از و کننرردیم مقایسه (مهاباد سد بکهش مخصوصاً)

 نظررر از. کننرردمی عرردالتی برری احساس دارند، آب مصرف و برآبپر محصوالت کشت

 آب مصرف کاهش  حال در واقع در که است جایی تنها آنها اراضی حسنلو، کشاورزان

را  آب شررتربی  مصرررف هش کررا نامکررا بودن مدرن دلیل به شبکه این  که حالی در است،

 .داشت نخواهد

 بررا و عادالنرره صررورت برره آب توزیررع نیررز حسررنلو شرربکه درون گذشررته هایسررال در

 مصرررف بیشررتری آب اندداشررته بیشررتری قرردرت که افرادی و است نشده انجام مساوات

 برررای عرراملی خررود بررران،آب هایتعاونی مدیرههیئت اعضاء  کشاورزان نظر از. اندکرده

 آب ،تعرراونی مسررئولین  و هررامیراب بعضرراً. اندشده شبکه در ومر ر ه ایجاد و نظمیبی

 بررر مناسرربی نظررارت و دهنرردمی تحویررل خویشاوندانشرران و خررود هررایزمین  برره بیشررتری

 وجررود برره را شرایطی نظمیبی این  قبل هایسال در. ندارد وجود آنها فعالیت و مصارف

 هررازمین  آن در را زیررادی آب و کرررده ارهاجرر  ن زمرری  هررامیراب از برخرری کرره بود آورده

 افررت برره منجررر آب تأمین  کاهش  و شبکه آب مصارف در نظمی بی. کردندمی مصرف

– پرراشآب قاعررده از برریش  نصررب بررا. اسررت شده شبکه هایلوله خطوط انتهای در فشار
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 انرردازه برره مزارع و کندمی پیدا کاهش  بعدی اراضی در آب فشار -هاشب در مخصوصاً

 بررین  زیررادی خشونت و تنش  به منجر موضوع این  حل در انیناتو. شودنمی آبیاری افیک

 .است شده کشاورزان

 

 ایرویه عدالت ❖

 بررا فراینرردی در ارومیه دریاچه احیای اقدامات و هابرنامه اهداف، برای گیریتصمیم

 محلرری نفعررانذی و اسررت شررده طرری فنرری عمرردتاً کارشناسرران و دولترری مسئولین  حضور

 در صرررفاً اسررت شده تعریف ارومیه دریاچه احیای برای که ساختاری. انداشتهند رحضو

. اسررت نشررده ایجرراد ترکوچک سطوح در یساز و کار هیچ و است جوابگو ملی مقیاس

 متولیرران و ارومیرره دریاچرره احیررای گیرانتصررمیم بین  شدید فاصله موجب ساز و کار این 

 .ستا شده( زانشاورک و ایمنطقه مسئولین ) سیاست این  اجرای

 آب تررراز افررزایش  بررر صرررفاً نیررز ارومیرره دریاچرره احیررای ستاد هایاولویت و اهداف

 قرررار توجرره مررورد حوضرره پایررداری هایجنبه از بسیاری و متمرکز شدند ارومیه دریاچه

 پررذیریامکان برره کررافی توجرره هدف، این  از سوی دیگر برای محقق شدن. است نگرفته

 در شررود ترراباعث میمسئله  این . ستا ت نگرفتهمشروع صور و تیعملیا هایروش و آن

 .باشند نداشته حضور محلی نفعانذی آن، برای راهکار ارائه ومسئله  تعریف

 ه استدش مختلف نفعانذی موجب برهم خوردن حقوق آب احیا ستاد رویکرد این 

 و میغیررسرر  کنندگانمصرررف ترراریخی، دارانحقابرره سررطحی، آب منررابع مررورد در و

 آب برره دولترری جدید زهکشی و آبیاری هایشبکه هایپروژه واسطه به که رانیبردابهره

 قرررار بازتخصرریص الررزام برررای مشررابهی شرررایط تحررت عمررل در انررد،کرده پیدا دستیابی

 .اندگرفته

 برره و اسررت مشررهود اداری و رسمی دستوری، شیوه نیز حسنلو بازتخصیص تجربه در

 یگزینرره تنهررا پررذیرفتن  برره مجبررور آنهررا و دهنشرر  دادهی رختیاا حق گونههیچ کشاورزان

 کشرراورزان. اندشررده آن نیرراز از کمتررر آبیرراری و آبرکم محصوالت کشت یعنی موجود
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 بازتخصرریص و ارومیرره دریاچرره احیررای تصررمیمات در حضرروری و نقررش  هرریچ حسررنلو

سرراز و  ونهگیچه همچنین . اندشده مطلع آن از دولت، تصمیمات اخذ از پس  و اندنداشته

 برره دسررتیابی برررای واقعرری نماینرردگان انتخرراب و محلرری جامعرره سررازماندهی برای کاری

 بررا موضرروع ایررن . اسررت نشررده دنبررال باشررد، طرررفین  بیشتر پذیرش مورد که راهکارهایی

 تررالش ترروان حررد در آنهررا و شررده مواجرره عرردالتی برری احسرراس و کشرراورزان نارضایتی

 از حسررنلو بررر تمرکز که آنجا از. کنند تمقاوم اننددمی خود حق آنچه برایتا  اندکرده

 حساسرریت بیشررتر موضرروع ایررن  داشررته، وجررود ارومیه دریاچه احیای ستاد فعالیت ابتدای

 گیریسررخت معتقدند حسنلو شبکه بردارانبهره که ایگونه به است؛ برانگیخته را جامعه

 .است نهاآ حق در افاجح و بوده موردبی دیگران با مقایسه در آنها بر حد از بیش 

 حسررنلو سررد شرربکه اولیرره انتخرراب دالیررل از یکی که داده رخ حالی در وضعیت ین ا

 و هرراروش اما. است بوده حوضه مناطق سایر برای الگوسازی آب، مصرف کاهش  برای

 بررا سررنخیتی گونررههیچ منطقرره، ایررن  در آب مصرف کاهش  برای مورد استفاده ابزارهای

 کشرراورزان ارومیرره، آبریز حوضه زیکشاور راضیا سایر در .دنرندا حوضه مناطق سایر

 برررای بیشررتری قرردرت آنهررا، کنترررل از دولت ناتوانی و آب به دسترسی امکان واسطه به

 بنررابراین . باشررد آمیزموفقیررت توانرردنمی کنترررل و دستور هایروش و دارند آب مصرف

 کرراهش  نکشرراورزا بررا افررقتو و مررذاکره بدون گذشته، هایسال طی حسنلو، در چه اگر

 قابلیررت امررا -باشررد داشررته اسررتمرار نیز آینده در است ممکن  و– گرفته صورت فمصر

 .ندارد را مناطق سایر به توسعه

 

 محیطیزیست اثرا  ❖

 ترین جرردی از یکرری و اسررت محیطیزیسررت ایبرنامرره اساسرراً ارومیرره دریاچه احیای

 ازیتررر برره یابیدسررت ) محیطییسررتز معیار بر صرف تأکیدآن هم  گذاریهدف به نقدها

 اقتصررادی و اجتمرراعی هایجنبرره سررایر برره توجرره عرردم. است( آرتمیا زیست امکان برای

 و جرردی توجرره مررورد ارومیرره دریاچرره احیررای هایپیچیرردگی از بسرریاری که شده باعث

 هرردف زمینرره در حترری ارومیرره دریاچرره احیررای سررتاد. نگیرررد قرررار احیررا سررتاد اولویررت
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محیطی زیسررت هایجنبرره برره و اسررت شررده نگریانبهیکج درگیر نیز خود محیطیزیست

 مصرروبات در کرره اسررت حررالی در این . است بوده توجهبی (دریاچه تراز از غیر بهدیگر )

 دریاچرره اقمرراری هررایتاالب ویررژه برره منطقرره اکوسیسررتم ،ارومیرره دریاچه احیای گانه26

 مررورد توجرره هسررتند، اجرمهرر  نپرندگا و وحش  حیات هایسکونتگاه که جزایر و ارومیه

 .است بوده

 منطقه هایتاالب بر مخربی اثرات احیا ستاد اقدامات دهد،می نشان حسنلو تجربه اما

 سررازمشکل نیررز زیرزمینرری آب وضررعیت برررای منرراطق سایر در و داشته خاک تخریب و

 و یادگررارلو حسررنلو، همچررون هرراییتاالب حسررنلو شرربکه محرردوده در. اسررت شررده

 بازگشررتی آب و گرردار رود طغیرران ،ای تنرردهرر بارش از کرره دارد ودوجرر  یسررنگدرگه

 آبشررویی شرردنکم و حسررنلو شرربکه در آبیرراری کرراهش . شرروندتغذیرره می کشرراورزی

 کرراهش  و خاک تخریب و نمک افزایش  کشاورزی، بازگشتی آب و گیاهان هایریشه

 موضوع ماًلع و،حسنل سد آب تأمین  کاهش  با. دارد همراه به را هاتاالب به ورودی آب

 در موجررود آب از اسررتفاده و شررده خررار  نفعررانذی اکثررر توجرره از هررابتاال حقابرره

 برره چنرردانی توجه نیز ارومیه دریاچه احیای ستاد. است گرفته قرار اولویت در کشاورزی

 .ندارد اقماری هایتاالب و منطقه اکوسیستم از حفاظت و نهم مصوبه اجرای

 و بررود شررده آغرراز ارومیرره هدریاچرر  حیررایا برنامرره زا یش پ منطقه، هایتاالب تخریب

 روی بررر دایررک احداث با حسنلو سد. داشت آن بر جدی یتأثیر نیز حسنلو سد احداث

 بررا ایررن  بررر عررالوه. شررد این تاالب از زیادی بخش  تخریب موجب حسنلو قدیمی تاالب

 ادگررارلو،ی بترراال حاشیه از کانال این  عبور و حسنلو شبکه زهکش  کانال اشتباه طراحی

 ایجرراد را جدیرردی ترراالب خود مسیر انتهای در کانال آب اما. شد خشک یزن تاالب ین ا

 هررایتاالب نامناسررب وضررعیت. کردنررد انتخاب آن برای را درنا نام منطقه اهالی که کرد

 آنهررا احیررای و هاتاالب از حفاظت برای محلی سمن  چند 70 دهه از شده تا باعث منطقه

 منطقرره در زیسررتمحیط طرفررداران برره بخشرری سررجامان در مهمرری نقش  که دنبگیر شکل

 برره گرردار رود آب انتقررال کانال از نیز حسنلو تاالب از باقیمانده بخش  آبگیری. اندداشته
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 آب ایررن  تخصرریص حسررنلو، شبکه در آب کمبود افزایش  با که گیردمی صورت حسنلو

 .رفته است حاشیه به

 زیرزمینرری و سطحی ایهآب شامل ورزیکشا بخش  مصارف کاهش  آنکه وجود با

 موضرروع ایررن  و دارد تمرکز سطحی آب بر صرفاً ارومیه دریاچه احیای ستاد اما ،شودمی

 رونررد 19 شررکل. ی ترغیب شرروندزیرزمین  آب از بیشتر برداشت به کشاورزان شده باعث

 تررا 91-92 آبرری هایسال فاصله در را ارومیه دریاچه حوضه زیرزمینی آب تراز تغییرات

 زیرزمینرری آب تررراز کاهش  روند شود،می مشاهده که گونهمانه. دهدمی نشان 96-95

 .است داشته ادامه ارومیه، دریاچه احیای ستاد فعالیت مدت در

  

 
   95-96 تا 91-92 سال فاصله  در ارومیه دریاچه حوضه زیرزمینی  آب تراز تغییرات: 19 شکل

 (1397 ایران، آب منابع مدیریت شرکت پایه مطالعات دفتر)
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 محلی جامعه معیشت و منطقه اقتصاد بر تأثیر ❖

 بخررش  در آب مصرررف مختلررف، مطالعررات برره اسررتناد بررا شررد بیرران کرره گونررههمان

 تمررامی در اکنررون و اسررت کمتررر بسرریار کنرردادعررا می احیررا ستاد که آنچه از کشاورزی

 60 از وریبهررره یش افررزا صورت این  در. افتدمی اتفاق آبیاریکم ارومیه هایزیرحوضه

 سررطح کرراهش  برردون و نخواهد بررود پذیرامکان راندمان افزایش با  باقیمانده، بآ درصد

 کرراهش  بنررابراین . کرراهش نخواهررد یافررت آب تقاضررای محصول، نوع تغییر و زیرکشت

 بررود خواهررد برانگیزچالش  اقدامی زیرکشت، سطح در جدی کاهش  بدون آب مصرف

 بیرران کرره گونررههمان هررد داد.قرار خوا رتأثی  دت تحته شرا ب کشاورزان درآمد البته که

 هزینرره پرداخررت بررر مبنرری ارومیرره، دریاچرره احیررای مصرروبه هشتمین  تأکید خالف بر شد

 خسررارت جبررران دنبررال برره احیررا سررتاد کشرراورزان، برره آب تخصرریص کرراهش  ازایمابرره

 .است نبوده نیز بردارانبهره

 حسنلو ماا نداده، خر ارومیه ضهحو مناطق از بسیاری در آب مصرف کاهش  چه اگر

 کرردو، و یونجرره چغندرقند، پردرآمد محصوالت حذف با. است مستثنی وضعیت این  از

 از کشرراورز درآمررد میررزان که ایگونه به کند،می پیدا کاهش  کشاورزان درآمد و سود

 6/3 برره 93 سررال در تومرران میلیون 3/6 از( کارگر هزینه احتساب بدون) زمین  هکتار هر

 .است نزول داشته 97 سال در( 93 سال لیپو ارزش با) تومان یونمیل

 تررا 4 طرری مختلف اراضی در و اندنبوده آب قدیمی انبرداربهره کشاورزان، چه اگر

آنها به  وابستگی نیز مدت همین  طی ولی ،اندبه آب دسترسی پیدا کرده گذشته سال 15

 درآمررد ارانتظرر  با انکشاورز از ییاربس زندگی سبک مثال برای. انکار استآب غیرقابل

 از بسرریاری. انرردرفته وام دریافررت و جدیررد مررالی تعهرردات بررار زیر و کرده تغییر جدید،

 آن سرراکنین  و شده سکنه از خالی شبکه برداریبهره از پس  حسنلو سد پایاب روستاهای

 ،گررردی موضرروع. اسررت کرررده تغییرررزندگی آنها  هایهزینه طبیعتاً و اندشده نقده ساکن 

 ایررن  از برخرری. اسررت کشرراورزی تجهیررزات و زمررین  برره مربرروط هایگذاریسرررمایه

 ماننررد کشرراورزی تجهیررزات ،خررود آبرری هررایزمین  در کررار و کشررت برررای  کشاورزان
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زمررین  فروش و خرید به بر،آبپر محصوالت کشت امکان انتظار با و اندخریده تراکتور

غییرات قابررل ترروجهی دن اراضی تی آبی شیجهنت  قیمت آنها در طبیعتاً اند کهروی آورده

 کشت، الگوی تغییر و آب تخصیص کاهش  برای دولت گیریتصمیم با اما. داشته است

 از پررس  هایسررال در کشرراورزان. اسررت شررده توجهیبی مردم گذاریسرمایه به واقع در

 قسرراطا هکرر  انرردکرده دریافررت خررود بررارانی آبیرراری برررای را هاییوام شبکه، اندازیراه

 برره مجبررور که حالی در را آب مصرف کاهش  پذیرش و نرسیده پایان هب آنها از بسیاری

 .ندارند هستند، خود آبیاری سیستم قسط پرداخت

 کشررت بررا. اسررت برراال بسرریار حسنلو شبکه نگهداری و برداریبهره و پمپاژ هایهزینه

 بیشررتر منطقرره ورزیکشررا اقتصاد و شبکه اقتصادی توجیه عماًل پایین، سود با محصوالت

 محصرروالت برررای هکتررار هررر برره ازای کشرراورز هررر ،1394 سررال در. رودمیسوال  زیر

 در طبیعترراً. پرداخت کرده اسررت آبیاریی هزینه تومان 1272000 تا 61800 بین  مختلف

 سررهم کنررد، پیرردا کرراهش  برررآبکم محصرروالت دلیررل برره کشرراورز سررود کرره صررورتی

 .شد خواهد نایانم بیشتر آبیاری هایهزینه

 بررا تقابررل در دریاچرره حقابرره تررأمین  محیطیزیسررتمسئله  اساساً که داشت توجه باید

 برررای توافررق. گیررردمی قرررار خصوصرری و دولترری نفعررانذی از بسرریاری و جامعرره منررافع

 ارومیررره دریاچررره ماننرررد ایمسرررئله در زیسرررتمحیط بررره کشررراورزی از بازتخصررریص

 کشرراورزی در فیمصررر آب کعبمترم میلیون 1340 کاهش . دارد زیادی هایپیچیدگی

 بررا نیررز سررتاد هایبرنامرره شررروع از قبررل وضعیت در کشاورزی این  از زیادی بخش – که

 و معیشررت در زیرراد بسرریار تغییرررات معنرری برره -اسررت بوده مواجه آبی تنش  و آبیاریکم

 هرردف ایررن  برره دستیابی برای موفقیت که پذیرفت باید. است منطقه ساکنین  ثروت تولید

 و اجمرراع ایجرراد برای تالشی نیز احیا ستاد پیچیدگی، این  وجود اب اما. است سخت بسیار

 ناآگرراهی. است نکرده بازتخصیص با توافق برای بردارانبهره مشارکت و رضایت جلب

 نیررز دریاچرره احیررای واقعی راهکارهای و مسائل با آشنایی عدم و جامعه پایین  شناخت و

 برره تمررایلی هدف این  برای و دانندب دولتئله مس را ریاچهد یاحیا کشاورزان شده باعث

 برره آگرراهی ارتقررا در ستاد عملکرد سفانهمتأ. باشند نداشته بردارند، قدمی خودشان اینکه
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 مخرررب نقررش  معمرروالً سیاسرری، هررایانگیزه با شده منتقل هایپیام و بوده ضعیف جامعه

 ارومیه چهدریا احیای برای گیزشیان و تمایل مختلف نفعانذی که شرایطی در. اندداشته

 سرراز و کارهررای دنبررال برره و است آورده روی اجبار و زور به بیشتر احیا ستاد اند،نداشته

 . نیست نفعانذی در انگیزه ایجاد برای خسارت جبران و جمعی توافق

 دریاچرره شرردن خشررک درعاملی جرردی  آب از برداریبهره در مر  و هر  چه اگر

 توافق جلب و آب حقوق به دولت احترام عدم اما است، نآ احیای رایب یمانع و ارومیه

، رویرره ایررن رسررد، به نظررر می. است کرده کمک مر  و هر  افزایش  به بازتخصیص در

 برردون توانرردمی باشررد داشررته بیشررتری قرردرت کررس  هر الگویی دارد که گویی در ریشه

 ایررن  که شتدا توجه ایدب. بگیرد تصمیم دیگر نفعانذی رضایت جلب و حقوق به توجه

موفررق  مرردتکوتاه اهداف به دستیابی را در دولت مواردی در است ممکن  چه اگر الگو

 احسرراس افررزایش  و مصارف کنترل رسمی ساز و کارهای تضعیف به واقع در ولی ،کند

 حفاظت حکمرانی نظام تضعیف و بیشتر مصارف کالن، سطح در و زده دامن  عدالتیبی

 گذشررته هایسررال در وضررعیت، ایررن  نتیجرره در. داشررت دخواهرر  دنبررال به را آب منابع از

 اراضرری تبرردیل و چغندرقنررد کشررت افررزایش  آبرری، محصوالت زیرکشت سطح افزایش 

 برره برروده، احیررا ستاد مصوبات خالف بر همگی که جدید هایچاه حفر و باغی به زراعی

 بررا همواجهرر  برای اریاقتد ارومیه دریاچه احیای ستاد و است شده انجام گسترده صورت

 .ندارد افراد این  قدرت
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 العربقریه آب بازتخصیص -6-2
 

 کلی خصوصیا  معرفی -6-2-1

 درانجیررر کررویر زیرحوضه در و کرمان استان مرکز در العربقریه مطالعاتی محدوده

 .دهدمی نشان ایران نقشه در را محدوده این  موقعیت 20 شکل. دارد قرار

  

 
 ( 1395 کرمان، ایمنطقه  آب شرکت) العربقریه مطالعاتی  همحدود فیایی غراج موقعیت: 20 شکل
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 475 دشررت مسرراحت و مربع کیلومتر 1764 مساحت با العربقریه مطالعاتی محدوده

 ایررن . اسررت شررده واقررع درانجیررر کررویر دو درجه آبریز حوضه باالدست در کیلومترمربع

 محرردوده هبرر  شرررق از و غین بررا-کرمرران مطالعرراتی محرردوده برره شررمال طرف از محدوده

 از نهایترراً و رابررر و هلیررل سراب-ساردوئیه مطالعاتی محدوده به جنوب از راین، طالعاتیم

 از محدوده کلی شیب. شودمی منتهی بردسیر مطالعاتی محدوده به غربی جنوب و غرب

 مطالعرراتی محرردوده شمال در. است غربی شمال و شمال سمت به جنوب و شرق جنوب

 4465 ارتفرراع بررا هزار کوه ارتفاعات با شرقی جنوب از و متر 4135 ارتفاع با جوپار کوه

 .است شده واقع متر

  

 
 آب  منابع و  شناسی زمین اطالعات با العربقریه مطالعاتی  محدوده نقشه: 21 شکل

 (1395 کرمان، ایمنطقه  آب شرکت)
 

 در کرره (1395 کرمرران، ایمنطقرره آب شرررکت) ممنوعیررت تمدید گزارش اساس بر

 سانتیگراد درجه 6/9 محدوده این  ارتفاعات در دما متوسط است، هشد منتشر 1395 سال

 در متوسررط بارنرردگی همینطررور. اسررت سررانتیگراد درجرره 3/12 میررزان برره دشررت در و
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 محرردوده ایررن  کلی طور به لذا. است میلیمتر 144 و 217 ترتیب به نیز دشت و ارتفاعات

 آبرری منررابع نسرربت برره کرره تاسرر  کرمان ناستا العاتیمط هایمحدوده معدود از مطالعاتی

 .دارد بهتری

 کلمرره بررا شررکل ایررن  در کرره) هررزار کرروه شود،می مالحظه 25 شکل در که همانطور

Hazaran  دارنررد قرررار محدوده این  باالدست در زارالله کوه و( است شده داده نمایش .

 سرمشررک و هررزار هایوهک به موسوم منطقه جنوبی ارتفاعات از کوسک هفت رودخانه

 از کوچررک فرعی هایشاخه دریافت ضمن  شمال، به جنوب امتداد با و گرفته مهسرچش

 العرب،قریه دشت از گذشتن  از پس  و گذشته چهارطاق و درزنگی روستاهای مجاورت

 دلیررل برره رودخانرره ایررن  مسیل. شودمی متصل چاری رودخانه به جردبهرام آبادی از قبل

 اسررت، محدوده این  خاک بافت همینطور و سیالبی هایجریان از یناش که باال فرسایش 

 اتیتأسیس ،70 دهه اواخر از. است( دشت به نسبت متر 40-20 نسبی عمق با) عمیق نسبتاً

 و اسررت شررده احررداث دشررت به رودخانه این  آب ورود ابتدای در مصنوعی تغذیه برای

 تغذیرره ایهرر حوضررچه اخررلد هبرر  سرریالبی هررایجریرران انتقررال بررر عررالوه آن آب کانررال

 روسررتای سررمت برره کانررال در کشرراورزی مصررارف برررای را آب جریرران صررنوعی،م

 .دهدمی انتقال العربقریه
  

 
   کوسک  هفت رودخانه  روی بر مصنوعی  تغذیه هایحوضچه  برای آب انحراف اتتأسیس: 22 شکل
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 دشت  دستاالب در  کوسک هفت رودخانه روی بر واقع آب کانال از نمایی : 23 شکل

 

 کرروه و گررودر بنررد ارتفاعررات از که است گودر بند مسیل محدوده، ن ای دیگر یلمس

 دائمرری یرودخانرره نیررز مسرریل این . شودمی متصل چاری رودخانه به و شده آغاز جوپار

 .است سیالبی هایجریان انتقال محل و نیست

 زاراللرره عرراتارتفا از محرردوده ایررن  رودخانرره ترررین اصررلی عنرروان به چاری رودخانه

 روسررتای جوار از که دارد نام شیرینک رودخانه این  اصلی سرچشمه. یردگمی رچشمهس

 روسررتای محررل در زرد رودخانرره اسررم به ایشاخه دریافت از پس  و شده آغاز شیرینک

 تغییررر شرق شمال سمت به کوهبن  روستای محل در و شده متمایل شمال سمت به سرزه

 ایررن . گرررددمرری العربقریه تدش وارد ریکیلومت  15 یسیرم طی از پس  و دهدمی مسیر

 غرررب شررمال سررمت برره و کرررده عبررور( گلررزار) العربقریه روستای مجاورت از جریان

 ایررن . شودمی متصل کوسکهفت رودخانه به جردبهرام در نهایت در و کندمی حرکت

 اترربمر برره شرردید فرسررایش  ایجرراد دلیررل برره کوسررک هفت رودخانه مشابه نیز رودخانه

 .دارد قرار شتد سطح از رتپایین 
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 برراغین -کرمرران مطالعرراتی محرردوده وارد جررردبهرررام از عبور از پس  چاری رودخانه

 و داده ادامرره آبررادقاسررم و ربرراط سررعدی، مجاورت از را خود مسیر نهایت در و شودمی

 ته،گذشرر  از رودخانرره ایررن  کرره است این  بر کارشناسان نظر البته. شودمی کبوترخان وارد

 جریرران شرردید، بسرریار هررایسرریالب مواقررع در بعضاً و نداشته خاصی نجریا باغین  از بعد

 به. یابدمی امتداد دارد قرار رفسنجان مطالعاتی محدوده در که کبوترخان تا سطحی آب

 محرردوده ایررن  در آسا-سیل هایباران کرمان، سطحی آب مطالعات بازنشسته مدیر گفته

 آبرری، شرردید نیرراز برره توجرره بررا بتررهال و دهرردیمرر  رخ سرراله 20 یالرر  15 بازگشررت دوره با

 سررمت برره را آب نیررز، هرراییجریرران چنین  حین  در توان حد تا مسیر، در واقع کشاورزان

 بعررالوه،. شرروندمرری دسررتپررایین  برره آب جریرران از مانع و کنندمی منحرف خود اراضی

 رفیررتظ بررا کانررال یررک داخل به العربقریه روستای مجاورت از چاری رودخانه جریان

 .یابدمی امتداد باغین  تا و شودمی منحرف ثانیه بر رمکعبمت  یک

  

 
 (العربقریه روستای پل) العربقریه روستای مجاورت  در چاری رودخانه: 24 شکل
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 در دارد، قرررار العررربقریرره مطالعرراتی محرردوده غربرری مجرراورت در کرره نگار دشت

 ارتبرراط محدوده این  ین،زم شیب لیلد به شناسانکار نظر از و شده واقع بردسیر محدوده

 حد در جردبهرام روستای حقیقت در و ندارد العربقریه دشت با خاصی هیدرولوژیکی

 .است شده واقع العربقریه مطالعاتی محدوده غربی شمال

  

 
   اصلی  عوارض نقشه: 25 شکل

 

( جنرروبی العربقریه) یجنوب و( گودر بند) شمالی آبخوان دو از العربقریه محدوده

 1764 کرره العررربقریه مطالعاتی محدوده مساحت کل از(. 26 شکل) است شده یلتشک

 و 162 ترتیررب به جنوبی العربقریه و بندگودر هایآبخوان مساحت است، مربعکیلومتر

 سال از مشاهداتی هایچاه توسط آبخوان سطح از آماربرداری. هستند کیلومترمربع 273

 ترتیررب برره جنوبی و شمالی هایآبخوان در نات سطح آبنوسا و است شده آغاز 1381

 مالحظرره 26 شررکل در کرره همررانطور. شررودمرری پررایش  پیزومتری چاه حلقه 6 و 9 توسط
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 اگررر و ندارنررد یکرردیگر با زیرزمینی مستقیم ارتباط جنوبی و شمالی آبخوان دو شودمی

 .بود اهدخو سطحی هایجریان طریق از باشد، داشته وجود ارتباطی

  

 
 ( 1395 کرمان، ایمنطقه آب شرکت) العربقریه مطالعاتی  محدوده هایآبخوان موقعیت: 26 شکل

 

 

 مصارف و منابع  تحوال  -6-2-2

 تررا شررد تررالش العررربقریرره روسررتای در مسررن  اهررالی از نفر چند با مصاحبه اساس بر

 برره العرررب،هقریرر  کشرراورزی اراضرری. آیررد بدست محدوده این  از مختصری یتاریخچه

 خررود، کشررت تولیررد از پررس  کشرراورزان و برروده( محلرری) دولت به متعلق خیتاری لحاظ
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 نابرابرانرره بسرریار دولررت و مررردم بین  محصول تقسیم. دادندمی( لشگر) قشون به را بخشی

 ایررن  در قرردیمی قنات دو. بردمی محصوالت از خواستمی که میزانی هر به قشون و بود

 طرروالنی بسیار قدمت و گرفتندمی قرار ادهاستف  مورد زمان این  در که داشته وجود منطقه

 تررا هررزار کرروه دامنرره از اراضرری. داشررتند فراوانرری بسرریار آب هرراقنررات ایررن  سررابقاً .دارند

 قرردیم از. نداشررت وجررود آب منررابع محرردودیت چراکرره شد؛می کشت همه دستپایین 

 تررهالب  و شرردیم کشت غیره و مشلغ زمینی،سیب ارزن، گندم، نخود، همچون محصوالتی

 اتفرراق ایررن (. آبرری و دیم احتماالً) کردندمی کشاورزی موجود آب و بارندگی اساس بر

 نظررر در بررا(. مالکرران برره اراضرری فررروش) یابدمی تغییر اربابان حضور با رضاخان زمان از

 نررام برره اربررابی برره دانررگ 2 حرردود منطقه، این  در کشاورزی اراضی دانگ شش  گرفتن 

 از پررس  کشرراورزان. اسررت داشررته تعلررق هررازردشررتی برره دانررگ 4 و یعررامر خررانلهاناما

 خررود برره سررهم یک تنها و کردندمی تسلیم اربابان به را خود تولیدات سوم دو برداشت،

 تقسرریم سررهم سرره برره هررازمررین  ارضی، اصالحات از بعد. است گرفتهمی تعلق کشاورزان

 کردنررد ریزیباغ هاباربا. شد هداد اربابان به مابقی و کشاورزان به را سهم یک و شدند

 هررر و بررود شررده تقسرریم کشمون سه به دهقانان هایزمین . است باغ آنها اراضی عموماً و

 بایررد یکبررار سررال سرره فقط هازمین  کود، نبود دلیل به چراکه داشتند آب سال یک کدام

 برره و شررده صادرهم یعامر الهامان به مربوط اراضی انقالب، از پس . شدندمی کشاورزی

 کشرراورزان و منطقرره کشرراورزان توسررط اراضرری این  اکنون. شودمی منتقل جانبازان بنیاد

 محصررول و گیردمی قرار برداریبهره مورد و اجاره( هااصفهانی مثاًل) محدوده از خار 

 برررای مناسررب بسیار منطقه این  اراضی کشاورزان، گفته به. شودمی تقسیم بنیاد با 50-50

 .هستند مرغوب بسیار آن محصوالت و است گالبی و سیب همچون هاییمیوه لیدتو

 محرردوده در برراغین . اسررت باغین  حقابه منطقه، این  در تاریخی جذاب نکات از یکی

. است واقع العربقریه مطالعاتی محدوده غربی شمال سمت در و باغین  کرمان مطالعاتی

. اسررت العررربقریرره زمینرریزیر و سررطحی آب منررابع از طرروالنی نسبتاً حقابه دارای باغین 

 وجررود پررژوهش  ایررن  در برراغین  برره حقابرره ایررن  تخصرریص زمرران شناسایی امکان متأسفانه

 ازدوا  برره کرره است باغینی دختر مهریه است، باقی اذهان در کلی طور به آنچه. نداشت
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 ظهرررم که قنات رشته چند طریق از حقابه این . است درآمده العربیقریه خان/مالک یک

 نزدیکرری در. گرررددمی تأمین  است واقع العربقریه روستای یکینزد و دودهمح در آنها

 متعلررق آنهررا آب که شوندمی تخلیه چاری رودخانه داخل به قنات پن  حدود العربقریه

 توسط( شد گفته قبل بخش  در که همانطور) اکنون هم آب این . است باغین  محدوده به

 قرردیم از. یابرردمرری جریان غین با سپس  و دجر بهرام متس هب جاده موازات به کانال یک

 اسررامی. دارد جریرران آن از رشررته ده فقررط اکنررون امررا اسررت، برروده باغین  برای قنات 32

 یررا آبرراد دولررت یشاخه چند قنات ،(گرمو آب کنار) بید غده گرمو، آب شامل هاقنات

 آمررد هکرر  سرریلی با هاشت د آب لیتر 100 که گرمو آب قنات روبرویی قنات) میرزایی علی

 تصاویر در. است اسپید کن  و شورو کن  حمام، باب آباد، حیدر ،(شده مسدود آن مسیر

 را انرردشررده واقررع العررربقریرره روسررتای کنررار در کرره باغین  قنوات از نمایی توانمی زیر

 .کندمی طی باغین  روستای تا را کیلومتری 70 مسیری کانال این . نمود مشاهده

   

  
 بید  غده قنات: 27 شکل 
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 در قالی  و  البسه وشویشست  حال در العرب قریه روستای اهالی  از یکی ) گرمو آب قنات: 28 شکل

 (است قنات مظهر
 

 
 باغین  حقابه آب  کانال: 29 شکل

 



 های ناشی از آنتخصیص آب کشاورزی و تعارض 257

 برراز برراغین  روسررتای زراعی سهامی شرکت فعالیت زمان به باغین  کانال احداث آغاز

 نشررده احداث زراعی سهامی کتشر توسط یرمس این  تمام سدرمی نظر به البته. گرددمی

 برراغین  محرردوده اراضرری هکتررار 5000 حرردود روی بررر زراعی سهامی شرکت این . باشد

 منحررل شرررکا، بررین  اختالفات دلیل به هفتاد دهه اوایل در رسدمی نظر به و داشته فعالیت

 یرمس از گذشته در که روستاها برخی که شده آن موجب کانال، این  احداث. است شده

 قرار تأثیر تحت شده،می حاصل رودخانه این  از آبخورشان که قنواتی و چاری رودخانه

 ایررن  از نیررز دیگررری روسررتاهای برراغین، بررر عالوه حاضر، حال در لحاظ همین  به. گیرند

 کانررال آب. مولیرران و آبرراد دولت جرد،بهرام غبیرا، خورو، روستاهای: دارند سهم کانال

 فعالیررت کنررار در و دارند زراعی فعالیت عموماً که دارد تعلق ردارببهره 300 به باغین  در

 .پردازندمی نیز داریدام به زراعی

 اسررت شررده منتشررر 1393 سررال در کرره 1391 سررال آمرراربرداری گررزارش اسرراس بررر

 در 50 سررال از پرریش  تررا کرره هرراییچرراه تعررداد ،(1393 کرمرران، ایمنطقرره آب شرررکت)

 27) 50 دهرره در هاچاه عموم و است حلقه چهار بودند شده حفاری عربالقریه محدوده

 نشررریه گررزارش اسرراس بررر(. 30 شررکل) انرردشررده حفرراری( حلقرره 27) 70 دهرره و( حلقه

 1364 سررال اواسررط از العررربقریرره مطالعرراتی محرردوده ،1394 سررال ممنوعرره هایدشت

 ن ایرر  غربرری سررمت در کرره نیررز بردسرریر مطالعرراتی محرردوده همچنررین،. شد اعالم ممنوعه

 هررایمحرردوده ترررین پرررآب عنرروان به العربقریه همچون و دارد قرار طالعاتیم محدوده

 از) همزمرران دقیقرراً آینررد،مرری حسرراب به درانجیر کویر حوضه در کرمان استان مطالعاتی

 ایررن  از آنچرره. انرردشررده مصوب و پیشنهاد ممنوعه دشت عنوان به( سال و ماه روز، لحاظ

 ممنوعیررت اعررالم شد، تأیید کارشناسان از یکی طتوس البته و کرد رداشتب نتوامی آمار

 در البترره. اسررت بوده کرمان شهر شرب آب تأمین  جهت در آب رزرو برای هادشت این 

 میررزان برره زیرزمینرری آب سطح افت دلیل به( اخیر) ممنوعیت که شده ذکر مزبور نشریه

. اسررت شررده تمدید و امانج ترمکعبیم نمیلیو 18/6 مخزن کسری و سال در سانتیمتر 44

 برره سررال پررن  برای ممنوعیت تمدید پیشنهاد نیز 1395 سال ممنوعیت تمدید گزارش در
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 میلیررون 9 سرراالنه مخررزن کسری و سال در سانتیمتر 42 میزان به آبخوان سطح افت دلیل

 .است گرفته صورت مترمکعب

  

 
 العربقریه عاتی مطال حدودهم در هاچاه  عی تجم تعداد: 30 شکل

 

 برره توجه با دشت بر آن اثرگذاری و هاچاه تعداد افزایش  با رابطه در اظهارنظر طبیعتاً

 قطع به که آنچه اما. بود خواهد مواجه قطعیت عدم با موجود اطالعاتی منابع محدودیت

 وعیررتممن  اعررالم زا س پرر  هرراچرراه تعررداد شرردن برابر دو حدود کرد، اظهار توانمی یقین 

 هیرردروگراف هشررتاد، دهرره اوایررل از پیزومتر شبکه احداث دلیل به متأسفانه. ستا دشت

 نمررایش  را دشررت یتاریخچرره از انرردکی بخررش  تنهررا مطالعرراتی محدوده این  آبخوان دو

 آب سطح افت سابقه، با کارشناسان از یکی گفته به اما(. 32 شکل و 31 شکل) دهندمی

 برره دسترسرری رسرردمی نظر به راستا، این  در. تاس بوده دهمشاه قابل 60 هده از زیرزمینی

 ،49 هررایسررال در 1393 سررال آمرراربرداری گررزارش ادعای به که آماربرداری اطالعات

مسررئله  ایررن  حررل راهگشررای توانرردمرری اندشده انجام 91 و 84 ،77 ،70 ،65 ،63 ،62 ،60

 .است فتهگر شکل زمانی چه از زیرزمینی آب سطح افت که باشد
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 جنوبی العربقریه آبخوان بارندگی  و  واحد هیدروگراف:  31 شکل

 (1393 کرمان، ایمنطقه  آب شرکت)
  

 
 ( 1393 کرمان، ایمنطقه آب شرکت) شمالی  آبخوان بارندگی  و  واحد هیدروگراف:  32 شکل

 

 کرره شررودمرری مشرراهده نتررایجی ،1395 سررال ممنوعیررت تمدیررد گررزارش در متأسفانه

 شده ذکر گزارش این  در مثاًل. کند تصدیق اطالعات و مارآ بر را ههشب  و شک اندتومی

 رشررته 73 به رشته 52 از 1391 سال به 1385 سال از ساله 6 بازه یک در قنوات تعداد که

 هررایسررال در محدوده این  هایچاه از برداشت دیگر، مثالی عنوان به. است یافته افزایش 

 برره هرراچرراه از برداشررت میررزان 1391 سررال در و بوده نزول الح در 85 و 77 ،70 آماری

 قابررل فرروق هررایهیرردروگراف در کرره چیررزی است، یافته افزایش  برابر دو از بیش  میزان

 .نیست مشاهده
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 العرب قریه مطالعاتی  محدوده در هاچاه تخلیه و  قنوات تعداد تغییر روند: 33 شکل

 (1395 کرمان، ایمنطقه  آب شرکت)
 

 نتررای  از کرره را زیرزمینرری و سطحی منابع از هابرداشت وضعیت توانمی مجموع رد

 12 حرردود کشرراورزی بخش . نمود مشاهده است آمده دست به 1391 سال آماربرداری

 از مترمکعررب میلیررون 31 حرردود و انهررار قالب در سطحی آب منابع از مترمکعب میلیون

 میلیررون 43 مقابل در. کندمی دریافت ناتق و چشمه و چاه قالب در زیرزمینی آب منابع

 برره) باشد شده مجدد حساب دچار است ممکن  طبیعتاً که کشاورزی بخش  آب برداشت

 مقداری احتماالً و( زیرزمینی آب منابع به سطحی آب با آبیاری از برگشتی جریان دلیل
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. کنرردمی دریافت چاه حلقه 23 طریق از مترمکعب میلیون 5/13 شرب بخش  دارد، کمتر

 انجررام چاه حلقه 17 طریق از کرمان شهر شرب برای هابرداشت این  ماعظ بخش  تهالب  که

 پیوسررت اطالعررات طبررق. اسررت روسررتایی شرررب برررای آن از حلقه شش  تنها و گیردمی

 میلیررون 5/13 مجمرروع از مترمکعررب میلیررون 5/12 حرردود ممنوعیررت، تمدیررد گررزارش

 5/12 یررن ا لررذا. اردد اختصرراص انکرمرر  شررهر شرب به شرب، بخش  برداشت مترمکعب

 خررار  مطالعرراتی محرردوده ایررن  دسررترس از هابرداشت سایر خالف بر مترمکعب میلیون

 آمررار اسرراس بررر. نرردارد محرردوده این  آب منابع به بازگشتی جریان هیچ دیگر و شودمی

 بین  در کرمان، شرب آب هایچاه برداریبهره پروانه ممنوعیت، تمدید گزارش پیوست

 در اسررت، متررر 215 متوسررط طررور برره هرراچاه این  عمق. اندشده صادر 79 تا 74 ایهلسا

 شرررب هررایچرراه محررل. است متر 100 حدود کشاورزی هایچاه متوسط عمق که حالی

 تغذیرره هررایحوضررچه پررایین  در و العررربقریرره دشت باالدست محدوده در دقیقاً کرمان

 هرراچاه این  عمق همینطور و هاچاه این  انیمک موقعیت به توجه با لذا. دارد قرار مصنوعی

 خررود دسررتپررایین  آب منررابع بررر بسررزایی تررأثیر هررابرداشت این  طبیعتاً که گفت توانمی

 آبخرروان هیدروگراف اطالعات اگر رسدمی نظر به لذا(. 35 شکل و 34 شکل) اندداشته

 شرریب در جرردی شکست یک باید احتماالً بود، موجود هفتاد دهه در جنوبی العربقریه

 .نمودیممی مشاهده را روگرافهید

 از برخرری و هستند دبی کاهش  حال در العربقریه محدوده هایقنات حاضر حال در

 اصررلی منبع العربقریه روستای کشاورزان از یکی یگفته به. اندشده خشک کاماًل آنها

 و اتقنرر  7 حرردود دور، چنرردان نه یگذشته در گلزار محدوده در کشاورزی آب تأمین 

 چَنرردزو، آبرراد، توکررل آبرراد، عبرراس آبرراد، ابررراهیم هررایقنررات اسررت؛ بوده سطحی منابع

 . اندشده خشک آنها از بسیاری اکنون و هستند هاقنات دسته این  از کَنو و قلعهکن 
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 جنوبی العربقریه  دشت در کرمان  شرب آب هایچاه  موقعیت: 34 شکل

 

 

 العربقریه مطالعاتی  همحدود هایابخوان در ی مینزیرز آب تراز  خطوط نقشه: 35 شکل

 (1395 کرمان، ایمنطقه  آب شرکت)
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 برررانحقابرره و چرراری رودخانرره بر کرمان شرب آب هایچاه حفر اثرگذاری اگرچه

 ادعررا شررد، منطقرره ایررن  مررالکین  از یکرری بررا که ایمصاحبه در اما است مبهم باغین  کانال

 کرراهش  درصررد 25 حدود) است داشته اقدام این  از بسزایی تأثیر باغین  کانال که گردید

 نظررر برره ایمرراهواره تصررویر اساس بر الظاهرعلی که است این  آن بودن مبهم دلیل(. آب

 رودخانرره از غیررر به دیگری طبیعی زهکش  از برانحقابه این  قنوات از برخی که رسدمی

 یفنرر  تحلیررل نرردازمنی  طبیعترراً قطعرری صررورت برره اظهررارنظر اما برندمی بهره کوسکهفت

 بررا کرره صفارود سد آب انتقال تونل که کرد مطرح باغین  کشاورزان نماینده. دبو خواهد

 گذارتأثیر ایشان آب منابع بر نیز است شده احداث کرمان شهر شرب برای انتقال هدف

 از کیلررومتر 15 حرردود میزان به) تونل حفر باالی پیشرفت وجود با پروژه این . است بوده

 هرراییچشررمه شدن خشک آن دلیل و شده توقفم که است لسا دو حدود (ترکیلوم 37

 برره هرراچشررمه این . گیرندمی سرچشمه( زرد کوه) محدوده این  هایکوه از که شده ذکر

 تونررل در هرراچشمه آب اکنون هم و داده دست از را خود آب مسیر تونل، احداث دلیل

. گرفتنرردمرری قرررار فادهاسررت  مورد زیاورکش برای سابقاً هاچشمه. شودمی تخلیه کارهنیمه

 در کرره( رشررته چهار) باغین  قنوات از برخی آبدهی تا شده آن موجب همچنین  تونل این 

 .بگیرند قرار جدی تأثیر تحت نیز اندشده واقع تونل مجاور

 

 هاالعموعکس و جامعه بر اثرا  -6-2-3

 را هررابازتخصرریص از تنرروعی ترروانمرری قبررل، بخررش  در شررده ارائه مطالب به توجه با

 موجب که است باغین  برای کشیکانال اثر ها،بازتخصیص انواع از یکی. نمود یشناسای

 و شررفاف فضررای نبررود. گیرررد قرررار تررأثیر تحررت روسررتاها برخرری آب تأمین  منبع تا شده

 بررردارانبهررره بررین  ترررشرردید تفرقرره هافعالیت این  که شودمی موجب مناسب پاسخگویی

 از یکرری گرفررت صررورت جررردبهرررام روستای از که دیدیباز در ثال،م یبرا. کند ایجاد

 مهندسرران بررین  مررذاکرات در کلیرردی نقررش  خررود کرره محدوده این  سالکهن  کشاورزان

 کرراماًل کرره کرررد تشررریح ایگونرره برره را شرررایط داشررته، کشرراورزان و کانررال طراحرری

 احررداث تیجررهن رد مجرراور روستاهای و جردبهرام کشاورزان حقوق تضعیف دهندهنشان
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 منررابع آباد دولت و غبیرا روستای دو همراه به( مبارکه) جرد-بهرام روستای .است کانال

 منبررع کرره کردنرردمرری دریافررت قنررات یک از کامل طور به سابقاً را خود کشاورزی آب

 موضرروع گرفتن  جدیت و شدن مطرح با. است بوده چاری رودخانه جریان آن، یتغذیه

 همررین  به و کنندمی اعتراض اقدام این  یهعل روستاها این  اورزانکش باغین، کانال احداث

 پررس  کارشناس این . شودمی فرستادهمسئله  فصل و حل برای تهران از کارشناسی منظور

 40 حدود قنات متوسط آبدهی اینکه به توجه با که کندمی ذکر ها،گیریاندازه انجام از

 برراغین  برررانحقابرره د،یاب کاهش  نمیزا این  الکان احداث نتیجه در اگر است، ثانیه در لیتر

 گفترره برره. کنند جبران لیتر 40 تا قنات آب کمبود تأمین  طریق از را آن خسارت موظفند

 در امررا شررودمی خشک کامل طور به قنات کانال، احداث از پس  جردی، بهرام کشاورز

 دلیررل برره داًبعرر  .دهنرردمرری تخصرریص کشرراورزان ایررن  به کانال از لیتر 25 فقط شرایط این 

 . یابدمی کاهش  لیتر 19 به میزان این  دهدمی رخ قنات در که دیمجد آبدهی

 جو و پرس باغین  کانال کشاورزان نماینده از موضوع همین  با رابطه در که زمانی اما

 کانررال احررداث از آنها قنات آبدهی که است پوچ ادعای یک این  که کرد اشاره او شد،

 از کرره آبرری کانررال از تررا برروده یسرراختگ دعررایا یررک ایررن  و،ا رنظرر  از. اسررت شده متأثر

 یررک جررردبهرررام کشرراورزان کرره کرد ادعا او. کنند دریافت آب کندمی عبور کنارشان

 در. اسررت برراغین  بررردارانبهره حقوق از سوءاستفاده نوعی به که اندکرده هم دیگر اقدام

 10 ات شودمی رقرا کانال ثحداا زمان در گویا که دارد قرار آبی آسیاب یک جردبهرام

 بازگردانررده کانال به مجدد و شده داده تخصیص آسیاب به کانال این  آب از برثانیه لیتر

 جررردبهرررام کشاورزان توسط آب میزان این  باغین، کشاورزان نماینده ادعای به اما. شود

 .شودنمی بازگردانده کانال به اما شودمی گرفته

 برره کشرراورزی از آب خصیصبازت نوعی به که فوق صخصی بازت نوع رسدمی نظر به

 عرردم دلیررل برره امررا اسررت شررده همررراه کشرراورزان اعتراض و حضور با بوده، کشاورزی

. اسررت نشررده فررراهم بازتخصرریص در طرررفین  رضایت پاسخگویی، در ضعف و شفافیت

 یررک نرروعی برره کرره صررفارود آب تونل موضوع در پاسخگویی و شفافیت عدم موضوع

 برراغین  کانررال کشرراورزان نماینده. است مشاهده لقاب نیز ستا ایحوضهن بی  بازتخصیص
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 آبرردهی بررر آن اثرگررذاری احتمررال و تونررل احداث از شدن مطلع از پس  که کرد مطرح

 پررروژه مسررئول. اسررت کرده صحبت پروژه مسئول با و رفته پروژه محل به ایشان، قنوات

 را خسررارت یابررد، کرراهش  مزبور نواتق یآبده تونل، حفر دلیل به اگر که داده تعهد نیز

 سررال یررک از برریش  پررروژه اکنررون امررا. کرد خواهد جبران آب کسری تأمین  صورت به

 قنرروات جریرران اکنررون هررم برراغین  کشرراورزان نماینده یگفته به و شده متوقف که است

 یگفترره برره همچنررین . است یافته تقلیل نصف به داشتند قرار تونل مجاورت در که باغین 

 کرره شررودمرری تخلیه کارهنیمه کانال از ثانیه بر لیتر 100 لمعاد ریانیج حاضر حال در او،

 دسررترس از آب ایررن  حاضررر حررال در امررا. اسررت برراغین  کشرراورزان حقابرره این  او نظر از

 آن از تونررل، آب تخلیرره محررل در جدیررداً برداربهره یک و شده خار  باغین  کشاورزان

 ازمسررئله  ایررن  اکنررون هررا،ادعا ایررن  یتمررام دقت و صحت میزان از فارغ. کندمی استفاده

 پاسررخگوی کسرری چرره حرراال کرره شررودمرری مطرح حق به باغین  کشاورزان نماینده سوی

 کشرراورزان اکنون چرا که پرسش  این  به پاسخ در او است  ایشان قنوات آبدهی کاهش 

 نهرراییت هبرر  اینکرره از عمررده مالکرران کرره گویرردمی کنند،نمی شکایت اتفاق این  متولی از

 هایهزینه که کندمی مطرح او. اندشده خسته شوند دادرسی و شکایت هایهزینه متقبل

 شرراید) هسررتند اقلیررت در کرره عمده کشاورزان توسط عموماً حاضر حال در کانال مشاع

 سررال در هزارتومان 200 پرداخت از خرده کشاورزان و شودمی پرداخت( نفر 10 حدود

 .عاجزند

 محرردوده از خررار  برره کرمرران شررهر شرررب آب الانتق  که صیصزتخبا دیگر نوعدر 

 نظررر برره ،(کرمرران شرررب برره العرررب-قریرره کشرراورزی از بازتخصرریص) است العربقریه

 از یکرری طبیعترراً. باشررد شررده مواجرره کشاورزان سوی از کمتری حساسیت با که رسدمی

 جامعرره اقعرریو ننماینرردگا و هرراتشررکل حضور عدم به توانمی رامسئله  این  اصلی دالیل

 شررد پرسرریده پرسررش  این  شدند مالقات بازدید در که افرادی تمامی از تقریباً. داد نسبت

. دادنررد نشرران العملرریعکررس  چه مردم شدندمی زده ایمنطقه آب هایچاه که زمانی که

 سرررکوب را مررا نمسئوال و کردیم اعتراض که کردند ادعا برخی. است متفاوت هاپاسخ

 برابررر در و هسررتند ترسررو و مظلرروم منطقه ین ا مردم که کنندمی دعاا ردیگ برخی. کردند
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 زمررانی چرره که نشدیم خبردار اصاًل ما که کردند ادعا دیگر برخی. کنندمی سکوت ظلم

 داشررتند، برراور آن برره القررولمتفررق همرره آنچرره امررا. کرررد حفر را هاچاه این  ایمنطقه آب

 .ستا سدستر در آب منابع بر هاچاه این  اثرگذاری

 از ایطرفررهیک الگوی چنین  سازیپیاده پذیریامکان در توانیم که دیگری ینکته

 اگر مثال برای. است آیندگان ذخایر از کردن خر  بودن میسر شد، متذکر بازتخصیص

 طبیعتاً است، شده خشکی و نقصان دچار هاچاه این  احداث دلیل به قناتی که شود اثبات

 موجررب اگرچرره اقدام این . شودیم مطرح زین جایگ عنوان به عمیق چاه مجوز واگذاری

 حررل کرره برررد خواهد سمتی به رامسئله  نهایت در اما شودمی پیشین  بردارانبهره سکوت

 برره مختلررف بررردارانبهررره حقرروق شرررایط این  در که چرا است، دشوارتر بسیارآن  شدن

 از هترررب نقطرره یررک رد هکرر  کشاورزی. شد خواهد جابجا کنترلی غیرقابل و نابرابر شکل

 از نامناسبی مکانی موقعیت که کشاورزی و شودمی متأثر کمتر شده، واقع آبدهی ظلحا

 و اتحرراد از را جامعرره توانرردمرری اختالفات این . شودمی متأثر بیشتر دارد آب تأمین  لحاظ

 .سازد دور بسیارمسئله  حل برای یکدلی

 را بالعرررقریه دشت از رمانک بشر طرفانهیک بازتخصیص امکان که دیگری دلیل

 از ایجلرروه کرره است اداری فرایندهای در کشاورزان دادن بازی امکان سازد،می فراهم

 برراغین، کانررال از دارحقابرره کشرراورزان ینماینررده. اسررت دولتی بازیگران منابع و قدرت

 برره اره مسررئل ایررن  کرره کرررد بازگو بردسیر فرماندار با خود رویارویی از را تلخ ایخاطره

 احتمرراالً و هررانمرراییبررزرگ برخرری بررا طبیعترراً چرره اگررر مثررال این . ددهمی مایش ن خوبی

 اقرردام یررک ترروانمی چگونرره کرره دهد نشان تواندمی خوبی به اما بوده همراه هاکژفهمی

 کنررار در کرره باغین  قنوات از یکی بازسازی ماجرای به او. کرد تطویل راحتی به را ساده

 و شررده تخریررب سرریل دلیررل برره گذشررته لسا از که دکر اشاره ستا بالعرقریه روستای

 میلیررون 100 مبلررغ آن بازسررازی برای جهادکشاورزی. است شده متوقف آن آب جریان

 کرره منطقرره فرمانرردار آن از پرریش  امررا. است داده اختصاص و کرده خسارت تعیین  تومان

 بررا سررت،ا کرررده اغین برر  تقنرروا محرردوده در آالچیق ایجاد و سازیپارک به اقدام اخیراً

 پاسررخ برررای سررادگی برره فرمانرردار او، گفته به. است شده مواجه کشاورزان این  راضاعت 
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 فراینررد تررا کرررده کرراری آنهررا، اعتررراض کررردن تالفرری و کشرراورزان اقرردام ایررن  به دادن

 .افتد تعویق به ماه شش  قنات بازسازی

 کرره اسررت کسرری سررتد رد آب پررایش  که شد غافل نیز نکته این  از نباید نهایت، در

 طبیعترراً او بررا رویررارویی لذا. است آب تأمین  همینطور و آب منابع از صیانت ولمسئ  خود

 مرردیریت مسررئول دسررت در آن بررودن انحصرراری دلیررل به که است هاییظرفیت نیازمند

 برره پیزومتررری شبکه احداث شدن موکول مثال، برای. سازدمی دشوار بسیار را کار آب،

 از قبررل زمرران در آبخرروان وضررعیت اختن نسرر  منتشررر و کرمان شرب هایچاه حفر از پس 

 رخ هدفمنررد احتمرراالً بدبینانرره، نسرربتاً نگرراهی بررا رسدمی نظر به شرب، آب هایچاه حفر

 ظرفیررت آبخرروان ایررن  آیررا که پرسید را پرسش  این  باید نیز نباشیم بدبین  اگر اما. اندداده

 اسررت  شررتهدا پایرردار صررورت برره را کعرربمترم میلیررون 5/12 حدود تخلیه برای اضافی

 دهرره اوایررل از کرره دشررت هیرردروگراف در نبایررد داشتمی وجود امکان این  اگر طبیعتاً

 اینکرره فرررض بررا و کرد مالحظه را زیرزمینی آب سطح مستمر افت است، موجود هشتاد

 ایررن  پررس  داشررته، را ظرفیترری چنررین  اسررت، شررده ممنوعه که 1364 سال در محدوده این 

 این  در را سابق بردارانبهره حقوق نتوانسته که دهبو آب یریتمد ضعف از یناش شرایط

 دسررت در پررایش  فراینررد بررودن انحصرراری نررامطلوب اثرررات البته،. کند تضمین  محدوده

 برردبینی و توطئرره تئرروری بکررارگیری نیازمنررد لزومرراً آب از صرریانت و آب تررأمین  مسئول

. کرررد مشرراهده هرراقضرراوت و ارقررام و رآمررا در را آن مصادیق توانمی سادگی به. نیست

 آبخرروان دو برریالن بیرران برررای جررداولی ممنوعیررت تمدیررد گررزارش پایرران در مثال برای

 تقریبرراً کرره برریالن پارامترهررای تمررامی برررخالف. اسررت شررده ارائرره العررربقریه محدوده

 ولفرمرر  طریررق از دقررت با پارامترها از یکی اند،شده محاسبه مبنایی چه بر نیست مشخص

 از پررارامتر ایررن  گررزارش، ایررن  طبررق. مخررزن حجررم تغییرررات رپررارامت : سررتا شده تشریح

 بررا. اسررت آمررده بدسررت آبخرروان افررت در ذخیره ضریب در دشت مساحت حاصلضرب

 تقریبرراً که آبخوان ذخیره ضریب برای 05/0 مقدار از استفاده توضیح عدم از نظر صرف

 رانگشررتیس مقرردار یک عماًل و رددا عمومیت کشورمان آب بیالن هایگزارش اکثر در

 برابررر اعشررار رقررم دو دقررت با دشت دو هر در بیالن معادله طرف دو نهایی مقادیر است،
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 اعررداد، با بازی. شد خواهد ممکن  اعداد با بازی طریق از شک بدونمسئله  این !! اندشده

 وییسررودج معنررای برره ایررن  لزومرراً و گیرررد صررورت مختلفرری دالیررل به البته است ممکن 

 ضررعف بیررانگر محاسرربات از الگررو ایررن  مرروارد از خیلرری در. تنیسرر  هرراارشگررز نگارنده

 آنچرره مجمرروع در امررا است، خار  هاگزارش کنندگانتهیه عهده از که است اطالعاتی

 اطالعررات صررحت و کفایررت عرردم کننررد،می منتقل مخاطب به نهایت در هاگزارش این 

 .  است

   

 

 

 سمت جدول) جنوبی  دشت و ( راست تسم جدول) ی شمال دشت در نی زیرزمی آب بیالن: 36 شکل

 ( 1395 کرمان، ایمنطقه  آب  شرکت) 1395 سال ممنوعیت تمدید گزارش اساس بر( چپ
 

 مشرراهده هرراتحلیررل و توجیهررات در نیررز را انحصار نقش  توانمی فنی نگاه یک با لذا

 گررزارش ایررن  یگیرررنتیجرره و بنرردیجمررع بخش  در نهایت در که اینجاست جالب. نمود

 از بسرریاری هماننررد العررربقریرره دشررت است مسلم آنچه: »است شده ذکر ایجمله چنین 

 از اخیررر هررایخشکسررالی علررت برره آب سطح شدید افت دچار ایران مرکزی هایدشت

 کاهش  آبخوان تغذیه اینکه بر عالوه هاخشکسالی زمان در و است شده تاکنون 81 سال
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 افزایش  زیرزمینی آب منابع از برداشت سطحی آب ودوج عدم علت به است کرده پیدا

 مسررائل توجیرره در انحصررار و قرردرت از اسررتفاده سوء  بیانگرمسئله  این . « است کرده پیدا

 .است

 

 رفسنجان در آب بازتخصیص -6-3
 

 کلی خصوصیا  معرفی -6-3-1

 فهاضا زمینه در کشور هایمثال ترین شدهشناخته از یکی رفسنجان مطالعاتی محدوده

 یررک در( 1397) 79گلکررار و زراعتکررار اخیررراً. اسررت زیرزمینرری آب منررابع زا برداشررت

 رشررد و گیررریشررکل رونررد تررا شرردند موفررق دشررت، اطالعررات و آمررار ترراریخی بررسی

 در دشررت ایررن . کننررد ترسرریم منسررجم شررکلی در را محرردوده ایررن  آب منابع از برداشت

 12421 آن وسعت و است شده قعوا یزد استان مجاورت در درانجیر کویر آبریز حوضه

 برره شرقی جنوب امتداد در موازی کوه رشته دو توسط دشت این . باشدمی مربع کیلومتر

 آبخرروان خررود، مرکز در ارتفاعات گرفتن  قرار دلیل به البته و شده محاصره غربی شمال

u دارد شکلی. 

 العرراتیمط محرردوده ایررن  در آمارها آخرین ( 1397) گلکار و زراعتکار گزارش طبق

 صررورت برره آن تمررامی تقریبرراً کرره اسررت هکتررار هررزار 100 با معادل یکشت  سطح گربیان

 پسررته کشررت سطح طبیعتاً زیرزمینی آب سطح شدید افت دلیل به اما. هستند پسته باغات

 1445 موجررود آمارهای اساس بر. یابدمی کاهش  سال به سال و گرفته قرار تحدید مورد

 میلیررون 586 هرراچرراه ایررن  از شررتبردا میررزان کرره دارد ودوجرر  محدوده این  در چاه حلقه

 میررزان عنرروان به که است برآوردهایی میزان برابر دو حدود میزان این  و است مترمکعب

 و محرردوده این  در آب شدید افت دلیل به. اندشده برآورد پایدار و مطمئن  هایبرداشت

 رودمی ارشم به حدودهم ن ای برای جدی تهدید نیز شوری آن، شناسیزمین  خصوصیات

 
79 http://iwpri.ir/home/single/532 
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 رسیده میکروموهس  هزار 20 از بیش  به الکتریکی هدایت( انار) نقاط برخی در اکنون و

 .است

 

 
 آن برداریبهره  هایچاه و  رفسنجان دشت  محدوده: 37 شکل
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 مصارف و منابع  حوال ت -6-3-2

 فمصررار و منررابع تحرروالت مبسرروطی، شررکل به( 1397) گلکار و زراعتکار گزارش

 بررا اما. نیست جایز اینجا در آن جزئیات ذکر طبیعتاً و است ودهنم تشریح ار محدوده ین ا

 فراینرردهای بررا مرررتبط ابعرراد تررا شررد خواهررد سررعی اینجا در پژوهش، این  هدف به توجه

 .شوند تشریح تخصیص(باز)

 تشررخیص قابررل بازتخصرریص از مختلررف شررکل دو کلرری طور به رفسنجان دشت در

 برره کرره اسررت آبخوان توان از فراتر هارداشتب میزان یش افزا با تبطمر آن اول نوع. است

 میرنظررامی ،(1393) سررعدی حسنی و آگاه مطالعات در. است گرفته صورت زمان مرور

 قرار بحث مورد تفصیل به برداشت افزایش  فرایند( 1397) گلکار و زراعتکار و( 1396)

 حوضرره شرردن بسررته از پررس  یرردجد هررایبرداشت شمردن مجاز حقیقت در. است گرفته

 بازتخصرریص جدیررد بررردارانبهررره برره پیشررین  دارانحقابه آب منابع از تا شده آن وجبم

 تشررریح را بازتخصرریص از نرروع ایررن  کرره مطالعرراتی گستردگی به توجه با. گیرد صورت

 دوم نرروع برره و شررده صرررفنظر بازتخصرریص از شررکل این  کردن باز از اینجا در اند،کرده

 .پرداخت هیمخوا بازتخصیص

 هررایچرراه از بررردارانبهررره بررین  آب مبادله رفسنجان، دشت در خصیصبازت دوم عنو

 حقابرره دارای A چرراه در برررداربهررره یررک کرره کنیررد فرررض مثررال، برررای. است مختلف

 اضررافی آب نیازمنررد مختلررف دالیررل برره B چرراه در دیگررر برررداربهررره. است بخصوصی

 چرراه در مزبررور برداررهبه حقابه ،دائم یا و تموق بصورت خود نیاز تأمین  برای و شودمی

A و مبررادالت ایررن  مختلررف اشررکال تررا شد خواهد سعی ادامه در. نمایدمی خریداری را 

 .شوند تشریح آنها دالیل
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 (1397 گلکار، و  زراعتکار) رفسنجان دشت   در آب سطح  تغییرات: 38 شکل

 

 

 آب مبادله دالیو و اشکال -6-3-3

 قررانون و آب عادالنرره توزیررع قررانون 28 و 27 مررواد طبررق آب مبادله نکهای به توجه با

 برره حقیقررت در مبررادالت تمررامی اسررت، ممنرروع هرراباغ و زراعرری اراضرری کرراربری حفظ

 آمررار گونررههرریچ تررا شده آن موجبمسئله  همین  و گیرندمی صورت غیررسمی صورت

 کلیرردی مطلررع چندین  با مصاحبه نتیجه در اما. باشد نداشته وجود رابطه این  در مشخصی

 بررین  مبررادالت طبیعتاً اما. است رای  بسیار پدیده این  رفسنجان دشت در که شد صمشخ

 بررین  مبررادالت میزان بهنسبت  بگیرد صورت کیلومتر 5 از بیش  زیاد فواصل که هاییچاه

 کرره هستیم روبرو مبادالتی با موارد بیشتر در احتماالً و است کمتر بسیار نزدیک هایچاه

 کرره) هرراچرراه آب انتقررال هایلوله حالت، این  در. گیرندیم صورت دیکنز هایچاه بین 

( دهنرردمرری تحویررل باغررات برره را آب لولرره طریررق از هرراچاه تمامی تقریباً حاضر حال در

 بررین  آب مبادلرره امکرران راحترری برره کرره انرردشررده آبرسررانی شرربکه یررک تشررکیل موجب

 .ازدسیم فراهم را مجاور هایچاه بردارانبهره

 توانمی را آب مبادله برای اصلی دلیل میدانی، بازدید هاییافته اساس بر وعمجم در

 بیشررتری آب برره کسرری اگررر کرره اسررت طبیعرری. دانست اقتصادی نگاه و درآمدی انگیزه
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 خواهررد را مبادلرره موضرروع برره ورود برررای تمایررل باشررد، داشررته نیاز خود حقابه به نسبت

 تمایررل این  طبیعتاً است، بغال پسته تقیم گران ولمحص کشت که رفسنجان در. داشت

 برررای کررافی انگیررزه محصررول ایررن  اقتصررادی ارزش هررم حقیقررت در. بررود خواهد بیشتر

 بررودن برراغی دلیررل به اینکه هم و بردمی باال را آب فروش و خرید جهت در بردارانبهره

 موجررب دوانرر تمرری آب کمبررود کرره چرررا شررد خواهررد چندان دو هاانگیزه محصول، این 

 برره. سررازد وارد کررارانپسررته برره را بزرگی ایسرمایه هایخسارت و دشو باغشان خشکی

 نقطرره به نقطه یک از را لوله کیلومتر چند تا شد خواهد حاضر برداربهره یک دلیل همین 

 .سازد برطرف موجود هایریسک و مخاطرات تمامی با را خود نیاز تا کند نصب دیگر

 صررورت به موقت فروش. پذیردمی انجام ئمیدا و موقت لشک دو به فروش و خرید

 اضررافی آب وجررود نتیجرره در و گرفترره صورت مشخص مبلغی پرداخت ازای در ساعتی

 را آب مبادلرره نیز برخی البته. شودمی انجام دیگر برداربهره آب کمبود و برداربهره یک

 برره کرره اسررت ممکررن  چاه ود رد برداربهره دو دیگر بعبارت. دهندمی انجام آب ازای به

 و خریررد برررای پرداختی مبالغ. دهند انجام آب مبادله آبیاری، نیازهای زمان تفاوت دلیل

 آب چقرردر پسته کیلوگرم هر ازای به) شودمی محاسبه پسته درآمد اساس بر آب فروش

 بررر بنررا تبعاً و دارد باالیی رونق آب موقت فروش و خرید وجود این  با(. شودمی مصرف

 گرررفتن  نظررر در بررا قیمررت محاسرربه کرره اسررت واضح. بود دخواه عاملهم طرف دو فقتوا

 و حررد از اطالع جهت صرفاً. پذیردمی صورت آب کیفیت و دبی همچون مهمی عوامل

 حرردود کیفیررت و لیتررر 30 دبرری بررا آب سرراعت هررر برای کلی طور به آب، قیمت حدود

 پرداخررت نهزارتومررا 100 دحرردو رقمرری معمرروالً( مناسب کیفیت) میکروموهس  5000

 محرردودیت دلیل به مواردی در شاید و هستند متنوع بسیار مبالغ کلی طور به اما. شودیم

 .باشد متفاوت کاماًل قیمت محاسبه مبنای خریدار، جدی نیاز و فروشندگان جدی

 عبررارت برره. اسررت اقتصررادی وریبهررره پارامتر تأثیر تحت طبیعتاً حقابه دائمی فروش

 از ناشرری توانرردمرری که تولید اندک وریبهره دلیل به است کن مم برداررهبه یک دیگر،

 زمررین، نررامطلوب کیفیررت غیراصولی، هایکشت کشاورزی، مدیریت برای توانایی عدم

 یررا و خریررد برررای خرروب پیشررنهادهای ،(وراثت پدیده از ناشی) زمین  کم بسیار مساحت
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 ایررن  در. بفروشررد یگرررد بررردارهرررهب هب را خود آب حق تا شود راضی باشد، دیگر دالیل

 معمرروالً فروش و خرید. کندمی خریداری غیررسمی صورت به را حقابه فروشنده مواقع

 اگررر دیگررر بعبررارت. دارد سررهم 96 معمرروالً چرراه هر. شودمی انجام سهم واحد اساس بر

 قسررمت شررانزده برره دانررگ هررر و( روز یک دانگ هر) باشد داشته دانگ شش  چاه یک

 خریررد مبالغ. داشت خواهد سهم 96 مجموع در ،(روز شبانه در ساعت 5/1) دشو تقسیم

 توافررق اساس بر آب کیفیت و چاه دبی پسته، درآمد اساس بر مجدداً نیز دائمی فروش و

 .شودمی مشخص معامله طرفین 

 برره توانرردمرری نیررز اجبار مواردی در اقتصادی، وریبهره پارامتر موضوع کنار در البته

 در برررداربهررره یررک کرره زمررانی در مررثاًل. باشررد رحمطرر  مبادله برای اصلی کمحر عنوان

 بررردارانبهره از بسرریاری تعررداد کرره کنررد تجربه را شرایطی است، سهیم آن از که چاهی

 باشررد، شررده منتقررل دیگررری محرردوده برره آب و باشند فروخته را خود حقابه چاه، همان

 دلیررل. دبگیررر آب وشفررر برره تصررمیم ارناچرر  برره و خود باطنی میل رغمعلی است ممکن 

 برره چرراه بررردارانبهره کرره است ممکن  مثاًل. باشد متنوع تواندمی شرایطی چنین  در اجبار

 نداشررته را چرراه آبخررور اراضرری مدیریت هایهزینه پرداخت توانایی تعداد، کاهش  دلیل

 دلیررل هب هک است ممکن  مثاًل یا( آن اتتأسیس و باغات از حفاظت هایهزینه مثل) باشند

 وریبهررره شرردید افررت بررا ،(آنها در آبیاری توقف از ناشی) مجاور اراضی شدن خشک

 مجبررور شرایط این  در حتی و آورند روی آب فروش به اکراه با لذا و باشند شده مواجه

 .شوند آن معمول حد از ترنازل قیمت با خود اراضی آب فروش به

 

 آن اثرا  و آب مبادله اصلی موانع  -6-3-4

 روا  اصررلی عوامررل آن بررودن برراغی و پسته باالی درآمد رسدمی ظرن به مجموع در

 عمومرراً کرره اسررت مجرراور هررایدشت سایر همینطور و محدوده این  در آب مبادله باالی

 دسترسرری همینطور...(.  و سعدی رباط، زرند، کرمان،) دارند پسته محصولی تک کشت

 شرردن تسررهیل موجررب نیررز هلولرر  در آب لتقاان برای موجود زیرساخت و هاچاه شبکه به

 و فنرری ابعرراد و زیرسرراخت بودن فراهم از نظر صرف. است شده آب مبادله برای شرایط
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 دو آن، انجررام برررای برردیهی موانررع عنرروان برره مبادلرره اقتصررادی بررودن موجرره همینطررور

 غیرقررانونی: نمررود شناسایی بازتخصیص الگوی این  برابر در توانمی را اصلی محدودیت

 .دولت یضدکارای ایرفتاره و دنبو

 آب عادالنه توزیع قانون 28 و 27 مواد در صراحت با که آب مبادله بودن غیرقانونی

 رفسررنجان دشررت در آب مبادلرره برررای مررانعی به نتوانسته خیلی عمل در است، شده ذکر

 طررور برره آنهررا بررا شرراید کرره مررواردی بیشررترین  رسرردمرری نظررر برره حقیقت در. شود مبدل

 تعررداد شاید البته که اندبوده کیلومتری چند هایانتقال به مربوط شده برخورد تریجدی

 لذا. شودمی انجام حاضر حال در هامبادله این  عموم اما. باشد دست انگشتان حد در آنها

 در مبررادالت ممنوعیررت موضرروع در آب عادالنرره توزیررع قررانون مفرراد کرره باشد قرار اگر

 ایررن . گرفررت خواهنررد قرررار تررأثیر تحت زیادی بسیار معیتج طبیعتاً شود، اجرا رفسنجان

 غیرررممکن  تقریباً آب، مبادله با مقابله برای جدی ورود اکنون که شده آن موجبمسئله 

 هررایمخالفت با زیاد احتمال به و افتاد خواهند خطر به هامعیشت از بسیاری که چرا باشد

 تخلفررات پیگیررری عرردم اضرررح حررال در عررالوه، برره. شررودمرری مواجرره جرردی اجتمرراعی

 ایررن  در کرره منظررر این  از) اثربخش  صورت به غیرمجاز هایچاه حفر همچون ترییجد

 اثرررات احتمرراالً که آب تبادل نسبت به شودمی تضعیف بردارانبهره عامه حقوق تخلف

 ،(اسررت سررودبخش  بسرریار مرروارد از بسرریاری در حتی و داشت خواهد تریمحدود بسیار

 .باشد معنی بی بآ مبادالت با برخورد هک دش خواهد آن موجب

 مناسررب، یشرریوه برره مبررادالت امکان تا شده باعث قانونی، محدودیت این  وجود اما

 از( خصوصرری شرراکی) شاکی برداربهره یک. باشد مواجه هاییریسک با و شود تحدید

 حترری یا و ودش دو آن بین  آب مبادله از مانع تواندمی دیگر، برداربهره دو بین  آب مبادله

 برره البترره. آورد روی( آب از سررهمی قالب در چه و پول قالب در چه) ایشان از اخاذی به

 شرردن محرردود در میررزان چررهمسررئله  ایررن  که نیست مشخص اطالعات، و آمار نبود دلیل

 ایررن  بررا بیشررتری جدیت با شهرستان آب اداره مدیریت اگر احتماالً. است مؤثر مبادالت

 اگررر و باشررد، داشررته موضوع این  با ردبرخو برای باالیی لویتاو و کند برخورد موضوع

 بررر مبنی برداربهره دو مبادله علیه شکایت) کار این  انجام منطقه یک عمومی فرهنگ در
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 محرردودیت بررا مبادلرره موضرروع باشررد، معمول و پذیرش مورد( منافعش  به رساندن ضرر

 .بالعکس  و بود خواهد مواجه بیشتری

 قائررل تمایز کرد، مشاهده توانمی نونیقا محدودیت از که یگرید ممه بسیار ینکته

 شررد، دریافررت بازدیررد در آنچرره. اسررت مالکانبزرگ و مالکانخرده با برخورد در شدن

 اداره جرردی برخررورد و خصوصی شاکی تهدید در بیشتر مالکانبزرگ که دهدمی نشان

 کرره باشد ین ا از ناشی تواندمی اًیعت طب مسئله  این . مالکانخرده تا دارند قرار شهرستان آب

 آنچرره امررا. شد خواهد مواجه کمتری اجتماعی تبعات با مالکانبزرگ با برخورد احتماالً

 مقابلرره برررای بردارانبهره قدرت و روابط که است این  کرد برداشت توانمی نکته این  از

 وضرروعم ایررن  اینکرره برره توجرره بررا و باشد گذارتأثیر آن رفتار در تواندمی آبیاری اداره با

 دشرروار را تمایزهررا ایررن  رفع و پیگیری قابلیت دارد، قرار غیرقانونی فضای یک در اساساً

 .سازدمی

 در دارد، قررانونی پشررتوانه اینکرره دلیل به خصوصی شاکی که نیست اینطور همیشه اما

 علیه مستقیماً خصوصی شاکی یک که است ممکن . باشد داشته هم بیشتری قدرت عمل

 بررا گرفترره، صورت بازدید در. بماند باقی پاسخبی او یتشکا اما ندک شکایت دلهمبا یک

 یررک بررردارانبهررره مررورد، این  در. کردمی تأیید را موضوع این  که شد برخورد موردی

 یک به را خود آب عده یک و شده تقسیم دسته دو به داشتند، نامرغوبی اراضی که چاه

 و فروخترره( بررود کرده منتقل کیلومتر 13 طول به ولهل کی با را آب که) دیگر برداربهره

 تدریجی صورت به مبادله این . بودند مانده باقی نامرغوب اراضی همان در دیگر ایعده

 پروانرره کرره چاه( متصدی) مدیرعامل حتی و گرفته صورت چاه این  برداربهره چندین  از

 نظررر برره طررورهمین . اسررت هوخت فر را خود سهم نیز بوده، شده صادر نامش  به برداریبهره

 شررکایت حقرروقی پیگیررری از شرردن ناامید و خسته دلیل به نیز هاشاکی از برخی رسدمی

 مبادله این  شاکیان سوی از که دلیلی. اندفروخته نازل قیمتی با را خود سهم ناگزیر خود،

 ملرری اراضرری روی بر کشت و آب انتقال شرعی مسائل و بودن غیرقانونی شد،می مطرح

 ایررن  کررردن ریسررک عرردم اصلی دلیل نظر به اما است، متیحکو قانون خالف بر که بود

 و خریررداری را بررردارانبهررره هررایسهم که گروهی/فرد رسدمی نظر به. بود بردارانبهره
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 قررانونی هایشکایت عین  در توانستند که هستند پرنفوذی افراد بودند، کرده منتقل را آن

 بررردارانبهررره مجموعرره مرردیر. کنند یریزباغ و داده ادامه کاراین  به هاسال خود، شاکیان

 آب شرررکت و آب اداره برره را خررود شررکایت پرریش  سررال چنررد از که کرد ذکر شاکی،

 در امررا کرررده حمایررت آنهررا از کالمرری صورت به صرفاً نیز آنها و کرده مطرح ایمنطقه

 هبرر  ایمنطقرره آب شرررکت اقرردام عرردم علیرره که شد ذکر همچنین . اندنکرده کاری عمل

 قمررع و قلررع حکررم سررال، چنررد از بعد هم هنوز اما شده شکایت بارها نیز ازرسیب سازمان

 نررامرغوب اراضی در ماندهباقی هایباغ از که بازدیدی. است نشده اجرا آب، انتقال لوله

 و نشررده داده اراضرری ایررن  هررایبرراغ برره آبرری عماًل که کردمی تأیید گرفت، صورت چاه

 (.39 شکل) ستنده شدن خشک لحا در کاماًل
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 بررا برخررورد در نررابرابری در مالکررانبررزرگ از یکی یشکوه همینطور و مشاهده این 

 تررأثیر تحررت قانونی محدودیت شرایط که کندمی تصدیق مالکان،بزرگ و مالکانخرده

 بررودن غیرقانونی یا قانونی قدرت، وجود صورت در دیگر رتعباب. است قدرت و روابط

 دسترسی قدرت منابع به بتوان اگر بنابراین . گیردمی قرار تریپایین  اهمیت در عمل یک

 .است باالتر پیروزی احتمال داشت

 یمسررئله دارد، قرار بازتخصیص الگوی این  برابر در که هامحدودیت از دیگری نوع

 در. انرردگرفترره شررکل موجررود قرروانین  زا تفسرریر در که است ولتد یضدکارای رفتارهای

 اراضرری رفسررنجان، جملرره مررن  و کشررور در باغررات از ترروجهی قابررل اراضی حاضر حال

 برره دارنررد قرررار کشاورزی برداریبهره مورد که زمانی تا اراضی این . هستند ملی تصرفی

 داده شررتبازگ بایررد یداربررربهررره و کشت عدم صورت در ولی دارند تعلق بردارانبهره

 دارد زیرزمینرری آب منررابع از برداشررت کرراهش  بررر مبنرری تعهداتی دولت همینطور. ندشو

 کرراهش  برررای تررالش مختلررف انحاء  به تا شودمی باعثمسئله  این  و( بخشیتعادل طرح)

 راسررتای در کرره ایغیرمعقوالنرره رفتارهررای. گیرررد صورت برداریبهره پروانه دبی میزان

 آب مبررادالت محرردودیت برررای عرراملی ودخرر  نیررز گیررردمرری صورت اماحک این  اجرای

 احتمررال ایررن  شرروند، خشررک چرراه یک آبخوان اراضی از بخشی اگر مثال، برای. هستند

 دبرری زیرزمینی، آب منابع از برداشت کاهش  هدف دنبال به آبیاری اداره که دارد وجود

 تموفقیرر  وانرردبت  مرکررز برره خود هایگزارش در تا دهد کاهش  را برداریبهره هایپروانه

 از فرررار موجررب تواندمی خود نیز ترس این  لذا. دهد نشان را برداشت کاهش  برای خود

 .شود آب مبادله گزینه

 نقرراط در احتمرراالً کرره نیز بازتخصیص از خاص شکل این  رسدمی نظر به مجموع در

 البترره و ایررتحم برردون کرراماًل پیوسته، وقوع به رفسنجان همچون کشورمان از محدودی

 شررکل ایررن  انجام از دولت رسمی حمایت عدم سو یک از. شودمی نجاما دولت ارتنظ

 آب مصرررف در ورانررهغیربهررره رفتارهررای گیریشکل موجب بازتخصیص، یداوطلبانه

 حقرروق تضررعیف موجررب توانرردمرری نظررارت، عرردم دلیررل برره دیگررر سرروی از و شررودمی

. شرررود یرین سرررا روی برررر یانب جررر  اثررررات همینطرررور و فروشرررندگان و خریرررداران
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 آب بازتخصیص و آبریز هایحوضه شدن بسته -7-1

ی روند تحوالت جمعیت و سرربک زنرردگی انسرران در سررطح جهررانی، بیررانگر پدیررده

عمررومی رشررد تقاضررا برررای آب اسررت. از سرروی دیگررر، مواجهرره بررا تغییرررات اقلیمرری و 

تررری از محرردودیت منررابع موجب احساس واقعرری سالی شدید،شکسالی و تری خهادوره

ها و افزایش تقاضا، اهمیت مفهوم بازتخصیص آب را برره آب شده است. این محدودیت

سازند. در حقیقت بازتخصیص آب بیانگر جابجا کردن حقوق آب بین خوبی نمایان می

برره صررورت  رسررمی و گرراه ورتبرداران از منابع آب است، حقوقی کرره گرراه برره صرر بهره

 اند.بردار تعریف شدههای بهرهیررسمی برای افراد و یا گروهغ

بررردار در تعریف فوق، فرض اصلی این است که اگر برای منابع آب، مالک یا بهررره

برررداری از ذیحق تعریف نشده باشد، تخصیص آب معادل با سپردن حق مالکیت یا بهررره
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ص بررا بازتخصرریص در تفرراوت تخصرری ص است؛ اما مشخآن منابع آب به فرد یا گروهی 

تواند در گذر زمرران تغییررر کنررد. اگررر بررا عمل، یک تفاوت کاماًل قراردادی است که می

ها نگاه کنرریم، هررر گونرره برداشررت از ی رادیکال به منابع و اکوسیستمگرایانهنگاه طبیعت

ص آب از حررق خصرری ی بازتها، برره منزلررهمنابع آب برای مصارف فردی و گروهی انسان

هررا طبیعررت برره برداشررت -نسان است؛ و اگر از آن سوی طیررف روابررط انسررانطبیعت به ا

برداری ها استحقاق آب را دارند، لذا هر گونه حق مالکیت یا بهرهکنیم، صرفاً انساننگاه

از منابع آب طبیعت که بدون اسررتفاده انسررانی مانررده اسررت، مصررداقی از تخصرریص آب 

 -نسررلی برره تفسرریر اخیررر از روابررط انسررانبین  ی پایررداریگر از دریچررهه اخواهد بود. البت 

توان به عنوان حد اسررتحقاق طبیعت نگاه کنیم، طبیعتاً تنها حد خاصی از منابع آب را می

ها در هر نسل مجاز دانست. اما تعریف این حد نرره تنهررا ممکررن اسررت تحررت تررأثیر انسان

آب )برره هررر طریقرری( شرردن تفادهغیرقابررل اس یا عوامل طبیعی مانند نرخ بارندگی، تبخیر

هررای کردن منررابع برررای نسررلقرار گیرد، بلکه حتی توانایی بشر برای استفاده و جایگزین 

توانررد بررر آن اثرگررذار باشررد. بنررابراین، بحررث دربرراره حررد تخصرریص و آترری هررم می

یعرری طب  معلولی از عوامل انسررانی و -پایانی است که در حلقه علیبازتخصیص، بحث بی

ای درباره بازتخصرریص، مبنررای تعریررف ضروری است تا در هر مطالعه گیرد، لذاقرار می

شرردن این حد مشخص شود. در اینجا، حد مربوطه برای بازتخصیص آب از مفهرروم بسته

 استخرا  شده است. 80های آبریزحوضه

 برره های آبریررز اسررت، ایررن شرررایط راشدن حوضهفرانسوا مول، که مبدع مفهوم بسته

کرره در بخشرری از سررال یررا کررل سررال، تررأمین آب از میررزان  کنرردالق مرریای اطرر حوضرره

در تعریررف او، اگررر جریرران  .82صورت گرفته برای تقاضاهای آبی کمتر شود 81تعهدات

ی حوضرره، از میررزان تعهرردات موجررود در آن نقطرره کرراهش یابررد، ی تخلیهآب در نقطه

ر اسررت، امررا برره بسیار دشررواحد طبیعتاً ین حوضه بسته شده است. البته تعیین میزان کمی ا

 
80 River basin closure 
81 Commitment 
82 Molle, F., et al. (2010). "River basin closure: Processes, implications and 

responses." Agricultural Water Management 97(4): 569-577. 
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شدن حوضه برداشت کرد کرره »تعهرردات« برره توان این نکته را از بستهلحاظ مفهومی، می

شررود. شرردن حوضرره برره کررار گرفترره مرریعنوان میزان و سنجه اصلی برای تعیین حد بسته

 انیم، زمررانیبررد برداران آنبنابراین در عمل، اگر یک آبخوان را متعهد به تأمین نیاز بهره

شرردن کنررد، حوضرره از مرررز بستهزیرزمینی )در بلندمدت= ساالنه( افت می که سطح آب

 تهای جاری بر آن صررورعبور کرده و هر نوع برداشت جدیدی که از دشت و رواناب

شرردن برداران سابق است. برای نمونه، خشکگیرد، معادل با بازتخصیص حقوق بهرهمی

گرفته در هررای صررورته برداشررتنتیجرره توسررعی قرردیمی در هرراها و چشمهها، چاهقنات

شدن حوضرره اسررت. بنررابراین، در ایررن پررژوهش زمررانی کرره از سطح حوضه، نشانگر بسته

شرردن هایی اسررت کرره پررس از بستهشررود، منظررور تخصرریصبازتخصیص آب صحبت می

 اند.حوضه آبریز )به صورت رسمی و غیر رسمی( رخ داده

 و نررردارد جرررودو صی تخصررر  یابرررر دیررر جد آب ضررره،حو شررردنبسته طیشررررا در

 و رسررانندیم خررود مصرررف برره را یقبلرر  بردارانبهره حقابه آب، دیجد کنندگانمصرف

 برره کرره اسررت یکنندگانمصرررف از آب انتقررال ص،ی بازتخصرر . افتدیم اتفاق صی بازتخص

 لیرر دل برره تا دارد ضرورت اما هستند، محق آب مصرف بر یررسمی غ ای و یرسم صورت

 دیجد مصارف به آب ن یا گر،ید هاتی توج ای و مدهآ وجود به که یدیجد یاهتیاولو

)تخصرریص منررابع  را یاقتصاد یوربهره ش یافزا به ازی ن معمول طور به صی بازتخص. برسد

 جهررت در اسررت ممکررن  امررا دهررد،یم نشرران افررزوده بیشررتر(محدود به مصارفی با ارزش

 یابررر ایرر  دالتعرر  و ییغررذا تیرر من ا سررت،یزطی مح حفاظررت و آب منررابع بر تنش  کاهش 

 آب مصررارف از صی بازتخصرر . شررود اسررتفاده زیرر ن اعتراضررات و هررایری درگ کرراهش 

 محصرروالت ن ی برر  آب ییجاجابرره و سررتیز طی محرر  و صررنعت شرررب، برره یکشرراورز

 برراالتر یوربهررره بررا کشررت یهاوهی شرر  ای محصوالت به کمتر افزوده ارزش با یکشاورز

 .هستند صی بازتخص زا یمتداول هاینمونه( گلخانه مانند)

هررایی از نادیررده گرفترره ها، همگی نشررانهها یا خشک شدن تاالببه افت آبخوانتجر

نمررایی از انررواع چنررین ی تمامها( است و ایران، آیینهشدن تعهدات قبلی )مانند تخصیص

العرب و دشررت رفسررنجان، هاست. در موارد مطالعاتی دریاچه ارومیه، دشررت قریررهغلفت
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 سررابقهبت برره تعهرردات« ترسرریم شررده اسررت. ف »غفلررت نسرر اشررکال مختلرر  از هاییگوشه

 از یاری بسرر  حقرروق عیی تض و زیستمحیط گسترده بیتخر با همراه رانیا در صی بازتخص

 طیشرررا ن یرر ا در. است بوده آنها یبرا یاجتماع و یاقتصاد مشکالت بروز و بردارانبهره

 بررهی کرراف تی حساسرر  آب یاربررردبهره نظام چرا که این است شودیم مطرح پرسشی که

 است  بوده ناتوان کار ن یا انجام در ای و نداشته ذینفعان حقوق از حفاظت و مسئله ن یا
 

 ایران در خاموش هایبازتخصیص عصر -7-2

گیری غفلت نسبت برره تعهرردات در این بخش سعی خواهد شد تا مبنای نهادی شکل

شررر برررای محررور قرردرت بان ترروتشریح گررردد. واضررح اسررت کرره اختررراع موتررور را مرری

اندازی بیشتر به منابع طبیعی دانست. مشابه با اتفاقی که در سراسر جهرران رخ داده، تدس

هررای های جدید قدرت بشر را نه تنها در استحصال آباین پیشران در کنار سایر فناوری

هررای برررداری و تنظرریم جریررانهررای عظرریم بهرررهزیرزمینی بلکه در جهت احررداث سررازه

با سرعت بسیار زیادی در عرض کمتررر از یررک قرررن، رده است و دین برابر کچن  سطحی

آفرینی انسان و اثرگذاری او بر طبیعررت شررده اسررت کرره از آن برره جهان وارد عصر نقش 

شود. اما پیشروی این قدرت در جهت استحصررال منررابع یاد می 83عنوان دوره آنتروپوسن 

ه اسررت. در فرراوتی یافترر ف، اشررکال مت ختلرر هررای حکمرانرری مطبیعی قاعدتاً در بستر نظررام

ادامه،چگونگی اثرگذاری این قدرت در بستر نهادهای رسررمی و غیررسررمی موجررود بررر 

گیری تررر از شررکلمنررابع آب ایررران ترسرریم خواهررد شررد تررا بترروان تحلیلرری عمیررق

هایی که در فضای غفلررت از تعهرردات رخ داده و در اینجررا از آن برره عنرروان بازتخصیص

 دست داد. شود، بهمیخاموش« یاد ای ه»بازتخصیص
 

 برداریبهره و حقوقی نظام تحول -7-2-1

 و استحصررال و بررود یخصوصرر  ،آب تیرر مالک رانیرر ا یگذشررته یعرفرر  نظررام در

 به ؛شدیم انجام مباحات ازتی ح و تقدم یشرع و یعرف قاعده طبق بر آن از یبرداربهره

 
83 Anthropocene 
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 اعدهق) بگیرد دخو اری اخت  رد ار صاحب بدون آب منبع کی زودتر کس  هر که یاگونه

 قاعررده) نکرررده باشررد وارد یب ی آسرر  ن یریسررا حقرروق برره کرره یشرررط برره( مباحات ازتی ح

 یکارآمررد مناسرربات در گررذر زمرران نظررام، ن یرر ا در. شدیمتلقی  آب آن مالک ،(میحر

البترره نبایررد  .بررود گرفترره شررکل  یترردر هبرر  مسررائل فصررل و حررل و طیشرا با انطباق یبرا

ستحصررال آب، ترروان جوامررع را برررای دود برررای اهررای محرر اوریفنرر  فرامرروش کرررد کرره

سرراخت. ایررن محرردودیت انسررانی باعررث شررد تررا قواعررد برررداری نیررز محرردود میبهره

هررای کوچررک برررای حفررظ قنررات یررا توافررق در برررداری آب معمرروالً در مقیاسبهره

رود نرردهزایبرداری از آب رودخانه و چشمه بین چند روستا شکل گیرد. در این بین بهره

ترین و رود طرروالنیهای منحصر به فرد خود تا حدودی استثنا بود. زایندهدلیل ویژگیبه 

ترررین رود مرکررز فررالت ایررران اسررت کرره حرروزه آبیرراری آن در دشررتی بررا خرراک پرآب

کیلومتر پراکنده بود. از دیرباز برای  200حاصلخیز و بارندگی بسیار کم در طول حدود 

بررود و کمبررود آب برررای آبیرراری ایررن ایجاد شده شبکه سنتی  روداستحصال از آب این 

فناوری کرره  تحوالت با اما کرد.اراضی، ضرورت همکاری در سطحی وسیع را طلب می

 دیرر تول نظررام راتییرر تغ دولررت، ینرر یآفرنقش  و یعموم تیریمد دیجد یساختارها مسبب

 نظررام هررهد دی چنرر طرر  در ،شررد ... و دیرر جد یازهررای ن جررادیا و تیرر جمع رشررد ،یکشاورز

 .دیگرد یاگسترده تحوالت و ریی تغ دچار آب زا یبردارهبهر

 و یابی دست  سهولت در دیجد هایفناوری نقش  و آب یتقاضا رشد روند به پاسخ در

 سررازوکار جهرران، یکشررورها از یاری بسرر  مشررابه رانیرر ا اسررتگذارانی س آب، برداشررت

 ابرر . برگزیدنررد آب یحکمرانرر  در را دولررت نقررش  ش یافررزا و آب منررابع کردنیعمرروم

 بررر آب حقرروق از یدیجد نظام ،1347 سال در آن شدننحوه ملی و آب نونقا بیتصو

 و یملرر  تیرر مالک برره یخصوصرر  تیرر مالک و شکل گرفررت کشور در یعموم حقوق یمبنا

 ن یرر ا از پررس  ی مبدل گردیررد.دولت  یبرداربهره تیریمد به آب یبرداربهره یعرف قواعد

 تررا شده وضع یمختلف  یهااستی س و ن ی قوان اکنونت ،کشور آب منابع تیریمد در تحول

 . کند مستقر گذشته یهاحقابه بر یمبتن  نظام یجا به را یداریپا یبرداربهره نظام



 

 284 تحول در نظام بازتخصیص آب کشور

گرراه دیرردگاه قررانون نسرربت برره نظررام رسررد هرریچبا وجود تحوالت متعدد، به نظررر مرری

، ه. برای نمونرر استای از ابهام باقی مانده حقوقی آب به طور شفاف ذکر نشده و در هاله

 ،یعمرروم یآبرر  چرره" که دست ن یا از هاییهنوز پرسش  بعد از گذر چندین دهه همچنان

 آب از یبرررداربهره در دولررت فیوظررا و اراتیرر اخت " ،"اسررت  یخصوصرر  ایرر  و یدولترر 

 "سررت ی چ انرردی که استحصررال کردهآب قبال در ن ی شی پ بردارانبهره حقوق" و "ست ی چ

 بررر) دانرردیم مشررترکات جررز را آب ابعمنرر  همرره آب هالنرر عاد عیرر توز قررانون .مطرح است

 حفررظ تی مسئول که( داندیم حکومت تی مالک در و انفال را آن که یاساس قانون خالف

 صی تخصرر  اجررازه قررانون، ن یرر ا. اسررت دولت عهده بر آن یبرداربهرهبه نظارت و اجازه و

 صرفم ازی ن دازهان به معقول مصرف پروانه صدور و داده روی ن وزارت به منحصراً را آب

هررا از کررردن جمیررع برداشررترا برررای کنترل( آنهررا تملررک در آب زانی م نه و) نکنندگا

دهررد می دولت به را اجازه ن یا قانونحتی . منابع، در حوزه اختیار خود لحاظ کرده است

 کرراهش  موقررت طرروره برر  را ابالغی هایپروانه ،هاخشکسالی نظیر غیرمترقبه طیشرا در تا

 مرراده در گرررید طرف از اما نظام حقوقی کاماًل دولتی! ین یعنی یکا .نماید غول ای و داده

صررحه  دارانحقابرره آب بررر تیرر مالک و یبرررداربهره حررق رشیپذ بر قانون، ن ی هم 18 و 7

خسررارت واردکررردن از سرروی  صررورت در کند کهبینی میپیش  44 ماده در و گذاردمی

یررد خسررارات وارده دولت با ن،بردارابهرهتی میزان آب دریاف کاهش  ی ودولت  یهاپروژه

 لیتبررد قررانون کشررور، آب یهاطرح در یگذارهیسرما قیتشو قانون در .را جبران نماید

نامرره اجرایرری آیین  و هااسررتان یامنطقه آب یهاشرکت به هااستان آب امور کل ادارات

 و راتییرر تغ کرره شررودیم دیرر تاک زیرر ن دولررت یمررال مقررات از یبخش می تنظ قانون 63ماده 

ایررن ابهررام طبیعترراً راه را برررای . شررود موجررود یهاحقابرره به یتعد به منجر دیانب  اقدامات

 گذارد.ای و فردگرایانه باز میرفتارهای سلیقه

 و آب یبرررداربهره یمیقررد نظررام و کارهررا و سرراز برره اسررتگذارانی ساز سوی دیگررر، 

ا می معررادل برر برررداری قرردیهرررهدر حقیقررت، نظررام ب .ندداشررت  یمنف  یکردیرو ،یکشاورز

حررذف نظررام  بررا تررا بودنررد آن دنبررال بهآنها  و شدور شناخته میرویکرد سنتی و غیربهره

. البترره بررا کننررد حررل را مشررکل ن یرر ا آب،از  یبرداربهره یسازمدرن برداری سنتی وبهره
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گیررری ایررن ترروهم چنرردان هررم وجود قدرتی که از طریق فناوری حاصل شده بود، شکل

 نقررش  و یافررت تیرر محور یدولترر  و یرسررم یکارهررا و ازس منظور ن یبد ره نبود.نتظغیرم

 آب تیریمررد یبرا یبازار ساز و کارهای و آن یرسم ری غ و یرسم یهاشبکه و جامعه

 یمتررول مشررکالتش  و هاضعف تمام با دولت شد باعث دیجد کردیرو. شد گذاشته کنار

 یکرر یزی ف و یاعاجتمرر  یهایگدیرر چی پ از یدرسررت  به آنکه بدون شود، آب تیریمد یاصل

این عدم احساس نیاز برای در نظر گرررفتن نقررش جامعرره  به عبارت دیگر، .باشد آگاه آن

توان به قدرت فناوری مدرن برای استحصال منابع آب نسبت داد که موجب شررده را می

بود تا مدیریت آب تماماً در قالب تأمین بیشتر آب خالصه شود. نتیجه این رویکرررد نیررز 

 و استحصررال در یاساسرر  نقررش  همررواره برخالف گذشته کرره که ید آوردی را پداعهجام

البترره در  کننده آب از سرروی دولررت تبرردیل شررود.صرفاً به دریافت داشت، آب تیریمد

ها و تحویل آب سطحی کنار رویکرد دولت در تمرکز برای مدیریت، نقش موتورپمپ

برداری از منررابع هالل در بهره دلیل استق ر ببرداران از یکدیگبر سر زمین در گسستن بهره

 توان در این تحول نادیده گرفت.آب را نیز نمی

 

 اجرا یبوته در نوین حقوقی نظام: خاموش هایبازتخصیص گیریشکو -7-2-2

کند و از سرروی دیگررر، ای برای خود تعریف میدر شرایطی که دولت نقش گسترده

ر از انتظررار نیسررت کرره سازد، دویآب متمرکز متر قوای خود را بر روی تأمین هرچه بیش

در گذر زمان، به شکل انتخابی بر روی برخی وظایفش متمرکز شررده و برخرری دیگررر را 

 بررردارانبهره یبرا که بود شده مکلف دولت آب، عادالنه عیتوز قانون درنادیده بگیرد. 

 50) و قررانون ن یرر ا بیتصررو از سررال 37 از بعد اما. کند صادر معقول مصرف پروانه آب،

 کرررده اشرراره یبرررداربهررره پروانرره موضوع به که آن شدننحوه ملی و آب انونق از سال

موجررب  عامررل ن یا و نشده صادر یسطح آب بردارانبهره یبرا پروانه ن یا همچنان ،(بود

 دولررت و باشررند نداشررته آب افررتیدر در خود مجوز به استناد امکان بردارانبهرهشده تا 

 توانررد ازمرری دولررتاز این طریق، . کند جابجا را هاآن یبرداربهره حقوق دوانبت  ترراحت

شررانه  آب عادالنرره عیرر توز قررانون 44 مرراده طیشرررا طبق ،دارانحقابه به خسارت پرداخت
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خالی کند و به دلیل عدم وجود شفافیت کافی در وضعیت منابع آب، تقصیر اتفاقررات را 

 اندازد.بی  بر گردن عوامل بیرونی همچون خشکسالی

تواند پاسخگویی دولت برداران، لزوماً نمیاشتن مستندات در اختیار بهرهته، قرار دالب 

ها حررل کنررد. ایررن مسررئله در آب زیرزمینرری تجربرره شررده اسررت. را نسبت به بازتخصیص

برررداری در منررابع آب زیرزمینرری وجررود دارد، امررا ی پروانرره بهرررهاگرچه به ظاهر مسررئله

هررا بررر ایررن منررابع از یررک سررو، و فعالیتری تدریجی آب و اثرگذابع پیچیدگی ذاتی منا

برداری از این منابع از سوی دیگر، باعث شررده گیری هر  و مر  گسترده در بهرهشکل

تا اکنون مسئوالن قانونی حفاظت از منابع آب زیرزمینی، نه تنها هیچ احسرراس مسررئولیتی 

وظررف برره جبررران نون دولررت مینکه طبق قاا ابرداران سابق نداشته باشند )کمدر قبال بهره

خسارت ایشان است(، بلکه هزار و یک دلیل برای عدم حفاظت از منابع آب زیرزمینرری 

 ارائه دهند.

 شدن تفاوتیب و آب یبرداربهره حقوق کارآمد نظام جادیا در دولت یناتوان بالذا 

 فی ضررعت و یبررردارهرهب در مررر  و هررر  جادیا یبرا نهی زم موضوع، ن یا به نسبت جامعه

 حفاظررت به نسبت بردارانبهره آنکه یجا به. است شده فراهم آب از یبرداربهره حقوق

 برداشررت مسررابقه در یهمگرر  باشررند، زهیرر انگ با و حساس دارند، آن از یحقوق که یآب از

 اتفرراق ن یرر ا و است ن یریسا حقوق به یتعد یمعن  به ،هااین برداشت. شوندیم وارد شتری ب

  .است دهدا رخ رانیا مناطق از یاری بس در

 یهاصی بازتخصرر  در شررده باعررث آب، یبرررداربهره حقرروق فی تضررع و مر  و هر 

 آنهررا خسررارت جبررران و یقبلرر  دارانحقابرره تیرضررا جلب یبرا ساز و کارهایی گذشته،

 گرررید ایرر  و دولررت یسررو از قرردرت اعمررال روش بررا دیرر جد آب تصاحب و نشود جادیا

 باالدسررت در شرردنواقع از یناشرر  تاس ممکن  ترشی ب قدرت. دشو دنبال پرقدرت ذینفعان

 ،(شرررب ماننررد) مصرررف بودنیاتیرر ح و تیاولو هی توج با دولت نظر اعمال با ای و حوضه

 نظررر مررورد یهرراطرح ایرر  و( صررنعت بخررش  در مررثال ) آب مصرف شتری ب یاقتصاد صرفه

 . دیای ب دست به آب یبرا دیجد مصارف فیتعر و یسدساز مانند دولت
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 و گذشررته دارانحقابرره ن ی برر  آب ییجابجررابرراره در یت ی شررفاف ران،یرر ا در ن یابرابنرر 

 صی بازتخصرر  ترروانیم را وهی شرر  ن یرر ا جهت ن ی هم به. است نشده جادیا دیجد بردارانبهره

 صررورت برره آب ییجابجررا خاموش، صی بازتخص در. دی نام خاموش صی بازتخص ای پنهان

در ایررن و  دهرردیم یرو مرربهم ییفضررا در و دارانحقابرره کامل یآگاه بدون و یجیتدر

هررا سررهیم داران نیررز در تشرردید ایررن بازتخصرریصآلود ممکن است خود حقابررهفضای مه

 یناشرر  هم و آب النی ب به نسبت رانی گمی تصم ناقص شناخت از یناش هم ابهام ن یا. شوند

هررای خرراموش، در عصررر بازتخصرریص. اسررت یری گمی تصررم نرردیفرا از ذینفعان حذف از

 در دیرر جد یهاصی تخصرر  شرررب، آب ن ی تررام یبرررا آب انتقال ،یاحوضه ن ی ب بآ انتقال

 یانررهیهز پرداخررت شرررط برره ممنوعرره یهادشت در چاه حفر مجوز ها،حوضه باالدست

 یهرراپروژه و شرررب آب ن ی تررام یبرررا ممنوعرره یهادشررت در چرراه حفررر به اجازه شتر،ی ب

 یبرررا هاصی تخصرر  و ینرر ی رزمیز آب یبرررداربهره یهاپروانرره لیتعررد اکنررون و یدولترر 

ی دولررت برره عنرروان نماینررده روی ن وزارت که ی هستندماتی تصم ست،یزطی مح از تحفاظ

ها، صدها و یا حتی هزاران نفررر را جابجررا ده یبرداربهره حقوق در پی آن و کنداخذ می

 توافررق سررازی و جلرربی آگرراهبرررا سرراز و کرراری گونرره چی هرر  مرروارد ن یرر ا در. نمایرردمی

 .  شودنمی دنبال دیجد شارز جادیا و خسارت رانجب  برداران،بهره

 سررد از یبرررداربهره بررا 1352 سررال از رود،نرردهیزا زیرر آبر حوضرره در نمونرره یبرررا

 یاریرر بآ یهاشرربکه و صررنعت شرررب، دیرر جد یازهررای ن فیرر تعر آن دنبال به و رودندهیزا

 ان،زمرر  ن یرر ا از پس  شدهفیتعر مصارف و است شده بسته حوضه دولت، یسو از دیجد

 اری بسرر  ش یافررزا از پررس  و 1392 سال تا اما. است بوده گذشته رانداحقابه زا صی بازتخص

 ن یرر ا بررار ریرر ز یرسررم صررورت برره وقررت چی هرر  دولررت مصررارف، و منابع ن ی ب شکاف ادیز

 از راآب  کمبررود ،ینرر ی رزمیز آب به یدسترس صورت در زی ن دارانحقابه. نرفت موضوع

 داده ربررط بررارش کرراهش  برره آب کمبررود مرردت ن یا همه در و اندکرده ن ی تام ریذخا ن یا

 مصررارف، ریسررا ش یافررزا و هرراآبخوان آب ریذخررا رفررتن ن ی ب از بررا  یترردر به. است شده

زیسررت و محیط ،ایررن حوضرره در .اندشررده محررروم خود حقوق از دارانحقابه از یاری بس

 و ندهسررت  بازنررده ن یبزرگتررر اند،بوده رودخانه آب یخیتار مالک که یمیقد دارانحقابه
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 ن یتریاصررل عنرروان به آب یعال یشورا چه اگر. ردی گینم قرار رشانای اخت  در یکاف آب

 رودخانرره آب منررابع کرره کرررده مصرروب 93 سررال در کشررور، آب یاسررتگذاری س یمتررول

 اسررتفاده یبرررا تنهررا( مترمکعررب اردیرر لی م 1/1 حجررم با) کوهرنگ اول تونل و رودندهیزا

 ن یرر ا از یادیرر ز بخررش  ههمرروار دولررت اما است، یخونو تاالب گاو دارحقابه کشاورزان

 از خررار  و حوضرره صررنعت و شرررب بخررش  در خررود نظررر مررورد مصررارف یبرا را آب

 متررر ونیرر لی م 300 از کمتررر متوسررط طور به ری اخ یهاسال در و دهدیم صی تخص حوضه

 .ردی گیم تعلق آب دار،حقابه کشاورزان به مکعب

 رگردانرردنب یبرررا آب مصررارف کرراهش  بررالدن به یموارد در دولت که اکنون یحت 

 جلب لزوم و جامعه حقوق به ،(هی اروم حوضه در نمونه یبرا) است آب منابع به یداریپا

 یسرردها سرراخت هیرر اروم اچررهیدر زیرر آبر حوضرره در .نمایرردمرری یتوجهکم آنها تیرضا

 و چرراه حفررر یبرررا پروانرره صرردور مختلررف، مصررارف یبرررا آن آب صی تخصرر  و دیجد

 هیرر اروم اچررهیدر آب کرراهش  باعررث ،یرسررم ری غ مصارف با مقابله در ضغماا و یناتوان

 سررتاد تیرر محور بررا دولررت بررار ن یرر ا ه،یرر اروم اچررهیدر یای اح به می تصم با 93 سال از. شد

 یبرررا گرفتهشررکل یرسررم ریرر غ و یرسررم حقرروق برره توجرره بدون ه،ی اروم اچهیدر یای اح

 یگذارهیسرررما ن ی همچنرر  و کشرراورزان یاجتمرراع و یشت ی مع یوابستگ و آب یبرداربهره

 برره آب صی تخصرر  یدرصررد 40 کرراهش  برره می تصررم شرران،یا یسررو از گرفتررهورتصرر 

 و یادار صررورت برره زیرر ن نرردیفرا ن یرر ا عترراًی طب . گرفررت هیرر اروم زیرر آبر حوضرره کشرراورزان

 اقترردار دهیرر گرد باعررث مسررئله بررا مواجهرره مدل ن یا. است بوده ن یی پا به باال از و یدستور

 مصرررف کرراهش  یراسررتا در یاامررهبرن تنهررا. باشد محدود اری بس هی اروم حوضه در دولت

 یسرردها از صی تخص کاهش  کند، دنبال است توانسته ینسب  تی موفق  با ای اح ستاد که آب

 منبررع کردنن یگزیجررا بررا کشرراورزان امررا. است اچهیدر سمت به آب یرهاساز و حوضه

 خررود دلخررواه محصرروالت کشررت برره ،یمرر یحر ریرر غ و یمرر یحر یهرراچاه برره خررود یآبرر 

 و رکشررتیز سررطح و یآبرر  محصوالت کشت ریز سطح دهدیم اننش آمار و پردازندیم

. اسررت داشررته یصررعود یرونررد حوضرره باغررات و چغندرقنررد برپرآب محصوالت دی تول

 .است کرده دای پ کاهش  حوضه یهاباروان ،ین ی رزمیز آب منابع افت با ن ی همچن 
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کرمرران  برره سررمت شررهر دشتبرداران العرب، بازتخصیص آب از بهرهدر دشت قریه

ای توجرره برره حقرروق اهررالی ی تأمین آب شرب، کاماًل در قالب حکومتی و بدون ذرهبرا

دهد که تا چه حررد اولویررت شرررب دشت انجام گرفته است. این مورد به خوبی نشان می

هایی ناعادالنه را توجیه نماید. در این مورد نیررز تواند انجام بازتخصیصبر کشاورزی می

ای جامعه از سر خود، سعی کرده تا از طریق صرردور کردن فشارهلت برای بازدو مجدداً

برررداران جبررران خسررارت نمایررد کرره ایررن موضرروع طبیعترراً برره تشرردید مجوز چاه برره بهره

 افزاید. تعارضات می

برررداران سررابق برره ی تمررام نمررای بازتخصرریص آب از بهرررهدشت رفسنجان نیررز آینرره

برررداری دولت صاحب حق بهرهلف از سوی ا دالیل مخت ه ببرداران متأخری است کبهره

برداری از منابع آب زیرزمینی ای در بهرهاند و موجب شدند تا هر  و مر  گستردهشده

برداران اسررت ی بسیار متمایز این مورد، مبادالت گسترده آب بین بهرهشکل گیرد. نکته

یرد و نرره گه صورت میاطرکه به دلیل عدم حمایت دولت، در فضایی پرریسک و پرمخ

مندی از عملکرررد دولررت دربرراره ایررن موضرروع رفداران و نه مخالفان احساس رضررایتط

های داغ محافل علمی و غیر علمرری در دفرراع از پتانسرریل مبادلرره ندارند. از یک سو بحث

سررازی و تسررهیل مبادلرره آب کرره از ای برای پیررادهآب و الزامات مختلف قانونی و برنامه

تفاوتی بلندمدت دولررت برررای اصررالح ی دیگر بیند و از سوامطرح شده پیش یک دهه 

قانون توزیع عادالنه آب که به موجب آنها مبادله آب ممنوع شده اسررت،  28و  27مواد 

 ی غیرمتمرکز برای دولت اولویت ندارد.دهند که بازتخصیص آب به شیوهنشان می

جررام دولررت در ان سررانهررای فرروق مشررترک اسررت، الگرروی یکآنچرره در نمونرره

برررداری ناپایرردار از سرراختن جامعرره برره بهرررهی متمرکررز و سرگرمها به شرریوهیصبازتخص

هررا، ذخایر آب زیرزمینی است. این الگوی متمرکز، به دلیل غفلت از اثرات بازتخصیص

هررا و برررداران واقررع در دشررتها و تحریک تعارضررات بررین بهرررهموجب تشدید نابرابری

ی تا دولت به دنبال تدابیری برای تأمین فزاینرردهباعث شده  و این مسئلهند اها شدهحوضه

هررای هررای بسررته نهایترراً برره بازتخصرریصشرردن در حوضررهتقاضا باشد، که به دلیل تعریف

 شوند.خاموش منجر می
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 رشد روند مهار برای تیش -7-2-3

 تیرر ب تث  را آب یبرررداربهره حقرروق کرره اسررت کرررده تالش دولت ری اخ یهاسال یط

 ریدپررذیتجد منابع زانی م با متناسب را یدیجد نظم آب، مصارف زانی م نهی زم در و کرده

 و یسطح یزیربرنامه قابل آب ابالغ ص،ی تخص نامهنظام ن یتدو راستا ن یا در. کند جادیا

 آب منررابع یداریرر پا حفظ یبرا ین ی رزمیز آب یبرداربهره یهاپروانه لیتعد و ین ی رزمیز

توان ردپای نگاه حل مسررئله برره صررورت ا، میهاین تالشا در تمامی ام .است شده انجام

 متمرکز را مجدداً مشاهده کرد.

 کرره است یآب زانی م از عبارت صی تخص رو،ی ن وزارت مصوب صی تخص نامهنظام در

 برره یورود یهاآب ن ی همچن  و زیآبر یهاحوضه و یمطالعات یهامحدوده از کی هر در

 و هرراآن از کی هر آب منابع امکانات و هاییاناتو به توجه با آب یعموم منابع از کشور

 رویرر ن وزارت لهی بوسرر  مختلررف مصررارف یبرررا ،یقبلرر  کنندگانمصرررف حقرروق لحرراظ با

 یبرررا یبرررداربهره یهاپروانرره تا گرددیم ابالغ یامنطقه آب یهاشرکت به و مشخص

 طررهراب ن یرر ا در یری گمی تصررم یبرا. گردد صادر آن سقف در مختلف مصارف انی متقاض

 نظررر برره برراال فیرر تعر در چه اگر. است شده لی تشک روی ن وزارت در صی تخص ونی سی کم

 منررابع توسررعه یهرراطرح یاجرا یبرا یری گمی تصم هدف با آب منابع صی تخص رسدیم

 آب بررردارانبهره حقوق از حفاظت اساس بر ندهیآ یبرداربهره یهاپروانه صدور و آب

 یهاحوضه با ارتباط در که است هبود ناچار صی تخص ونی سی کم عمل در اما است، یقبل

 دیرر با ژهیوبرره. کند ن یی تع را آن آب منابع از مناطق سهم و کند یری گمی تصم زی ن شدهبسته

 ییبرراال تیرر اهم از همررواره روی ن وزارت یبرا صنعت و شرب آب ن ی مأت که داشت توجه

 صی تخص نامهنظام ن یبنابرا و شودیم دهید آن نمود زی ن هاصی تخص در و است برخوردار

 ونی سرر ی کم نمونرره یبرررا. اسررت کرررده یزیربرنامرره زیرر ن آب صی بازتخصرر  یبرررا عمررل در

 شرردهبسررته حوضرره از بررروجن  -بررن  آب انتقررال طرح یبرا گذشته یهاسال در صی تخص

 . است داده صی تخص مجوز صنعت و شرب مصارف یبرا حوضه از خار  به رودندهیزا
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 موظررف رویرر ن وزارت کرره کرررد بیتصررو آب یعررال یشورا 1393 سال درهمچنین 

 آب منررابع درصررد 75 تا حداکثر ،ین ی رزمیز آب منابع یبخشتعادل و ای اح منظور به است

 یکشرراورز صررنعت، شرب، مصارف کی تفک به را یبرگشت  آب و ریدپذیتجد ین ی رزمیز

 اعررالم ربطیرر ذ یهادسررتگاه به و ن یی تع یمطالعات یهامحدوده از کی هر در سبز یفضا و

 سررال 20 مرردت ظرررف ک،ی اسررتات ریذخررا شررتری ب برداشت از یری جلوگ بر وهعال  تا دیمان

 قابررل آب رویرر ن وزارت منظررور ن یبررد. برسررد هیرر اول یستابیا سطح به ین ی رزمیز آب سطح

 یبرررا ییمبنررا تررا نمررود ابررالغ کشررور ینرر ی رزمیز و یسررطح آب منابع یبرا را یزیربرنامه

 زانیرر م یزیربرنامرره قابل آب رو،ی ن زارتو فیتعر طبق. دباش آب مصرف کاهش  اعمال

 قرررار کنندگانمصرررف اریرر اخت  در یطی محسررتیز یازهررای ن کسررر از پررس  کرره است یآب

 یهرراآب یبخشرر تعادل و ایرر اح طرررح یهادسررتورالعمل یمبنررا بررر ن ی همچنرر . ردیرر گیم

 یزیرمررهبرنا قابررل آب یمبنررا بررر یبرررداربهره یهاپروانرره لیتعررد و اصررالح ،ینرر ی رزمیز

 . است شده ین ی بش ی پ

 دهندهنشرران آب، منررابع از یبرررداربهره در نظررم جادیا یبرا دست ن یا از ییهاتالش

 شررده،ذکر موارد در. است کنترل و دستور یمبنا بر صی بازتخص به روی ن وزارت کردیرو

 فررهی وظ گرررفتن قرار بررر یمبنرر  آب عادالنرره عیرر توز قررانون 21 مرراده برره اتکا با روی ن وزارت

 اما. است گرفته می تصم آب ییجابجا و مصارف یبرا انه،وزارتخ ن یا عهده بر صی تخص

 از اسررت قرررار کرره یبردارانرر بهره و ذینفعرران بررا توافررق یبرا یندیفرا موارد ن یا یتمام در

 و خسررارت جبررران یبرررا سرراز و کرراری و نشررده فیرر تعر شود، کاسته آنها آب مصارف

 دربرراره ماتی تصررم زا یاری بسرر  ا،نرردهیفرا ن یرر ا طبررق. نرردارد وجررود تیرضررا جلررب

 طبررق بررردارانبهره رودیم انتظار که است آب مصارف یبرا یاعداد ذکر ص،ی بازتخص

 .دهند ریی تغ را خود آب مصرف آن

 مختلررف مصررارف یبرررا آب منررابع از یبرداربهره ،یزیربرنامه قابل آب نمونه یبرا

 بعمنررا بررا باطارت در) یاتالعمط یهامحدوده از کی هر در را یکشاورز و صنعت شرب،

. اسررت کرررده ن یرری تع( یسررطح آب بررا ارتباط در) کشور یهاشهرستان و( ین ی رزمیز آب

 ترروانیم را زیرر آبر حوضرره کیرر  در یطی محسررتیز ازیرر ن و ریدپررذیتجد آب چرره اگررر
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 توسررعه یعلمرر  یهرراروش آنهررا محاسرربه یبرا که کرد قلمداد یکیزی ف و یفن  یموضوعات

 ن یرری تع ایرر  و( اسررت سررازانسان آن یرزهام که) هانشهرستا ن ی ب آب می تقس اما است؛ افتهی

و  گفررت شرردنیط برردون -اسررت بسته حوضه که یطیشرا در هم آن- مختلف مصارف

 ییاجرا ن ی تضم اعداد، ن یا به دنی رس شفاف کار و ساز ارائه حداقل ای و ذینفعان ن ی ب گو

 .داشت نخواهد

 سرراز از متفرراوت دافت یم فاقات بردارانهرهب ن ی ب آب عیتوز با ارتباط در عمل در آنچه

 چرره اگررر. اسررت بوده آن بر یرگذاری تاث دنبال به روی ن وزارت که است یرسم یکارها و

 بررر آنها، از یبرداربهره و سدها احداث مانند متمرکز و بزرگ یهاپروژه با روی ن وزارت

 یسررطح آب رفمصا از خش دیگریب اما گذارد،یم ری تاث آن کنترل و مصارف ش یافزا

 ریرر غ صررورت برره اسررت رگررذاری تاث دسررتن یی پا سررمت برره آب انیرر جر بر که ین ی رزمیز و

 یبرررا یرسررم یمبنررا زیرر ن یبرداربهره یهاپروانه. شودیم انجام پراکنده و خرد و یرسم

 مصررارف تعیررین  یبرا یابزار دید به آن از روی ن وزارت و است بردارانبهره آب مصارف

 نرردارد تی موضوع آب بردارانبهره ای همهپروانه بر داشتن  اوالًما . اکندیم استفادهمجاز 

 در شررده ذکررر مجرروز بررا عمومرراً ،پروانرره صرراحب بردارانبهره آب مصرف زانی م دوماً و

 و یزیربرنامرره قابررل آب اعررداد ص،ی تخصرر  یمجوزهررا ن یبنررابرا. نرردارد تناسررب پروانرره

 شررودیم عیرر توز رانبررردابهره ن ی برر  عمررل در آنچه از یق ی دق نمود ،یبرداربهره یهاپروانه

 از شدهارائه فیتعر ص،ی تخص مفهوم یبرا ما یمبنا که یصورت در لی دل ن ی هم به. ستی ن

 بررا اسررت، یرسررم یکار و ساز از برآمده که صی تخص ن ی ب دیبا باشد، روی ن وزارت یسو

 قائررل تفاوت ردی گیم صورت یمتعدد عوامل ندیبرآ اساس بر و عمل در که آب عیتوز

 .شد

 

 بازتخصیص هدربار هاتذهین -7-2-4

در شرایط کنونی کشور و پس از چندین دهه تجربه بازتخصیص خرراموش، صررحبت 

هررای مختلررف مواجرره هررایی از جانررب گروههررا و مخالفتدرباره بازتخصیص با مقاومت

های گذشررته، برره ابهررام هررای منتفررع از بازتخصرریصاست. به طور کلی، ذینفعرران و بخش 



 های ناشی از آنتخصیص آب کشاورزی و تعارض 293

رفته افع خود از آب و یا جبران حقوق از دسررتو کاهش من  ات پیش آمدهفاقزدایی از ات

ترروان برره عرردم هایی از این دست بسیار زیادند، اما برای نمونرره میمند نیستند. نمونهعالقه

ای حوضررههررای انتقررال آب بین های آبریز مبرردا در طرحذکر نام مشخصات دقیق حوضه

انتقال کوهرنررگ برره  یزد را خط تقال آب شربان اشاره کرد. مسئوالن یزدی، بعضا خط

هررای نامند و مسررئولین اسررتان اصررفهان، بعضررا برررای طرحرود به یزد( مییزد )و نه زاینده

رود، از عنرروان انتقررال از حوضرره مجرراور )و نرره کررارون یررا دز( نررام انتقال آب برره زاینررده

 برند.می

ند. برررای ص برردبین هسررت خصی متضرران گذشته نیز نسبت به طرح دوباره موضوع بازت

دادن برره شان، با هر گونه رسمیتکشاورزان استان اصفهان، به دلیل تجارب گذشته مونهن

کننررد و حقابرره بازتخصیص و گفت و گو برای سرراز و کررار جابجررایی آب مخالفررت می

کنند. این نگرش ناشی از چنررد دهرره خودشان )و نه ارزش جایگزین دیگر( را مطالبه می

 بدعهدی دولت برای پرداخت خسارت است.   چندین سال ق آب آنها وحقوتعدی به 

افزون بر ایررن، بازتخصرریص رسررمی، مبنررای حقرروقی و قررانونی مسررتحکمی در ایررران 

در برابررر  هررابرراغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانونندارد. جهاد کشاورزی با استناد به 

ند. کقاومت میصارف جدید مه مهای کشاورزی و انتقال آب آنها بتغییر کاربری زمین 

قانون توزیع عادالنه آب نیز مصرف آب را در خار  از زمینی کرره پروانرره مصرررف آب 

کنررد. بنررابراین در شرررایط نهررادی و اجتمرراعی امررروز، برررای آن صررادر شررده، منررع می

 ای رسمی پیدا نکرده است.بازتخصیص وجهه

نی و یص یا برردبی منع بازتخص ید،های قوی ناشی از نیاز به آب جداما به دلیل محرک

ها نسبت به آن، در عمل جلوی بازتخصیص را نگرفته است، بلکه به آن شررکلی مقاومت

 یهاصی بازتخصرر  یمنف  تجاربخاموش بر مبنای اعمال قدرت به جای توافق داده است. 

 ، انکررارهررای بسررتهدر حوضرره آب منابع صی بازتخص الزام شود،ینم باعث کشور گذشته

 یضرور یازهای ن ن ی مأت یبرا و ستیزطی مح یآب ازی ن رگرداندنب یبرا صی خصازتب. شود

 در و آب منررابع کمبررود طیشرررا در رایرر ز. اسررت ناپررذیرانکار یترر ی واقع نرردهیآ رشررد به رو

 بررا یچنرردان ییجوصرررفه امکان و بوده آب یاصل کننده مصرف یکشاورز که یت ی وضع
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رون حوضرره از منابع درفع نیازها  به دیبا ندارد، یفعل محصوالت و رکشتیز سطح حفظ

 یبرررا یدیجد یکارها و ساز به دیبا ن یبنابرا. پرداخت به مصارف جدید صی بازتخص و

در ایررن راسررتا اولررین . باشررد نداشته را گذشته مشکالت که می کن  دای پ دست صی بازتخص

هررای پایرردار بازتخصرریص و بخشی به بازتخصیص برای امکرران خلررق روشگام، رسمیت

 وش است.ازتخصیص خامز بگذار ا

 

 خاموش هایبازتخصیص عصر از گذار -7-3
 

 بازتخصیص نظام در تحول وقوع احتمال -7-3-1

تواند برای همیشه پایدار بماند. برخی از دالیررل نظام بازتخصیص خاموش طبیعتاً نمی

 اند:عدم پایداری این نظام در بلندمدت در ذیل مورد اشاره قرار گرفته

دهررد کرره الگرروی فعلرری اجازه را نمرریدیگر این  یت منابع آبوضعمحدودیت و  •

ادامه یابد. با توجه به تصویری کرره از ورشکسررتگی منررابع آب ارائرره شررد، طبیعترراً 

هررا برردون بررازخورد جرردی و ادامه روند فعلرری کرره مبتنرری بررر انجررام بازتخصرریص

کررن برررداران اسررت، ممتأثیرگذار چه از سمت طبیعت و چه از سمت جامعه بهره

العرب نشان داده شد کرره چطررور ، در مطالعه موردی قریههبرای نمون نخواهد بود.

انجام بازتخصیص آب زیرزمینی برررای شررهر کرمرران، بررا وجررود افررت منررابع آب 

زیرزمینی، با بازخورد جدی از سوی جامعه مواجه نشده است. طبیعترراً اگررر منررابع 

یگررر در اند نیررز دهشررد هررایی کرره جررایگزین قنرراتآب زیرزمینرری از طریررق چرراه

دسررت برررداران پررایین برداران قرار نگیرد، آنها نیز نهایتاً همانند بهرررهرس بهرهدست 

رود به دنبال اعتراضررات خواهررد رفررت. موضرروع فرونشسررت و ریزگردهررا زاینده

انررد و هنوز در بسیاری از مناطق خود را به عنوان یک تهدید عملی نمایان نکرررده

جدی بر جوامع به صررورت  و اثرگذارین اتفاقات )ای در صورت ظهور گسترده

 بست مواجه خواهد شد.عیان( طبیعتاً نظام بازتخصیص خاموش با بن 
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برررداران برداران با توجه به وضعیت منابع آب زیاد است. جمعیت بهرهتعداد بهره •

 برداری دارد، این نکته را مررنعکس های بهرهبودن نظامکه نشان از خرد و انفرادی

ظرفیت تحمل اندکی برای کاهش آب دارنررد، چرررا کرره برداران هکند که بهرمی

کرراهش آب احتمرراالً برره طررور مسررتقیم بررا معیشررت آنهررا در ارتبرراط اسررت. نظررام 

توانررد برره برداری موجود، به دلیررل محرردودیت ظرفیررت خررود، احتمرراالً نمرریبهره

موجررود یط سادگی دست به تحوالت نوآورانه در راسررتای تطبیررق خررود بررا شرررا

 بزند.

های مالی دولت دیگر اجازه اقدامات تسکینی را به صررورت گسررترده محدودیت •

های عمرانی برای تسررکین دهد. الگوی جبران خسارت از طریق انجام پروژهنمی

برررداران بررا توجرره برره فشارهای ناشی از کاهش منابع آب در دسترس برررای بهررره

د. برررای نخواهررد بررو دار، ادامررهآن تنگناهای مالی دولررت و عرردم قطعیررت تررأمین 

های حمایتی با محدودیت مواجه هستند ، انتقال آب یا دادن خسارت و وامنمونه

 و خواهند بود.

ناپذیری دولررت برررای تررأمین برررداران در برابررر مسررئولیتافزایش نارضایتی بهررره •

 هررایی کررههایی که از لحاظ تاریخی بر آنها احساس مالکیررت دارنررد یررا آبآب

شوند، موجب و نمی ی دولت داده شده اما محقق نشدهآنها از سوی تأمین دهوع

ها معادل با برهم خوردن پایداری و ثبات است. شود. این تنش ها میتشدید تنش 

تررری نسرربت برره گذشررته دارنررد و لررذا برداران امروز، اطالعات بسیار گستردهبهره

یررک یک فرصررت و ت و این هم اس ترمطالبه آنها از مجاری سیاسی بسیار فراهم

توانررد بررا تشرردید گیررری صررحیح مرریتهدیررد اسررت کرره در صررورت عرردم جهررت

 تعارضات و تقویت رفتارهای غیرمنطقی همراه گردد.

توان گفت خواه ناخواه نظام فعلی بازتخصیص متحررول با توجه به دالیل مذکور، می

در قبررال  شررورخواهد شد. ایررن در حقیقررت بیررانگر یررک شکسررت حتمرری در سیاسررت ک

بع آب و البته سایر منابع طبیعی است کرره برره شررکلی خرراموش در جهررت زتخصیص منابا
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ترروان گفررت برداران حرکت کرده است. به عبارت دیگر میتضعیف منابع و حقوق بهره

طبیعت، در صورت رشد مداوم برداشت و مصرف منابع و افزایش  -که در سیستم انسان

ای خرراص، تحرروالت شررکل نهتن از آسررتا پررس از گذشرر یترراًوابستگی بیشتر برره منررابع، نها

قابررل توجیرره اسررت. هالینررگ و  84ی پانررارکیبینی بررا پررذیرش نظریررهگیرند. این پیش می

آوری هسررتند ایررن ی اکولوژی و موضرروع تررابگاندرسون که از اساتید سرشناس حوزه

، اعیهررای اجتمرر نظریرره را بررر مبنررای مطالعررات گسررترده از تجررارب جهررانی در سیسررتم

 .85ارائه دادند و اقتصادی اکولوژیکی

دهد تحت تأثیر عوامررل متعررددی اینکه این آستانه دقیقاً کجاست و چه زمانی رخ می

توان با قطعیت از آن سخن گفت. به طور کلی، اگررر یررک سیسررتم در است و طبیعتاً نمی

هررای یک سطح یا مقیاس به خصوص، به سمتی حرکت کند که به مرررور زمرران فرصررت

سازد و از منررابع موجررودش حررداکثر اسررتفاده را نمایررد، برره  ود محدودترر را برای خغیی ت

، اگر یک کشرراورز تمررامی منررابع آبرری و تر شده است. برای نمونهی تحول نزدیکنقطه

مالی خود را صرف یک محصول نماید که تغییر آن دشوارتر باشد )مانند یک کشرراورز 

یک کشاورز که با نگاهی د گرفت تا ل قرار خواهتحوکار( طبیعتاً بیشتر در معرض پسته

برداری کرده و خود را درگیررر کشررت محصرروالت متنرروعی بلندمدت از منابع خود بهره

ساخته است. عالوه بر این، نظریرره پانررارکی بررر ایررن اصررل تکیرره دارد کرره تحررول در هررر 

د دارند. وجوتر هایی( است که در سطوح خرد و کالنسطحی وابسته به عواملی )سیستم

المللرری و تغییر یک سیاسررت ملرری، برره عوامررل مختلفرری کرره در سررطوح بررین  ،ای نمونهبر

ای و نیز سطوح محلی و یا حتی انفرادی قرار دارند وابسررته اسررت. امررا برره صررورت منطقه

تررر اسررت و هرچرره برره سررطوح تر سریعی کلی، روند تغییرات در سطوح خردیک قاعده

ف سرررعت تغییرررات موجررب همین اختال  یابد.هش میکا تر حرکت کنیم، سرعتکالن

 شده تا در نظریه پانارکی، ارتباط بین سطوح به دو شکل در نظر گرفته شود:

 
84 Panarchy

 

85 Holling, et al. (2002). "Sustainability and panarchies." Panarchy: 

Understanding transformations in human and natural systems: 63-102. 
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تشویش )اثرگذاری سطوح خرررد بررر کررالن(: تحرروالت در سررطوح خرررد کرره بررا  •

توانررد موجررب تشررویش در سررطوح دهنررد مرریسرعت بیشتری هم معموالً رخ می

ور شرردن ای آن، شعلهبیان استعارهحریک کند. برای تحول ترا باالتر شده و آنها 

گرفتن خرمن کاه است. به عبارت دیگر، اگررر یررک سیسررتم یک کبریت و آتش 

در سطحی بخصوص در آستانه تحول قرار گرفته باشد، ممکررن اسررت تحررول در 

تررر آن موجررب تحررول سیسررتم مزبررور گررردد یررا آن را برره آسررتانه سررطوح پررایین 

 زد.تر سانزدیک

بررر خرررد(: الگرروی حرراکم در یررک سیسررتم،  سطوح کررالن)اثرگذاری یادآوری  •

های سطوح خردتر، مسرریر آترری آنهررا را تواند به هنگام وقوع تحول در سیستممی

ی سرررکوب تفکررر و نرروآوری در نظررام هدایت یا تعیین کند. مثاًل وجود روحیرره

در آن شررکل  کرره هرراییشود که احتماالً سازمانمدیریتی یک کشور موجب می

سرراالری بر مبنای روابط غیررسررمی توسررعه یافترره و از الگرروی شایسررتهگیرند، می

 فاصله یابند.

ترروان وضررعیت تخصرریص و بازتخصرریص منررابع آب در با اتکا به نظریرره مزبررور، مرری

 :(13)جدول  کشور را حداقل در یک پانارکی چهار سطحی ترسیم نمود

 

 زتخصیص  با پانارکی چهارسطحی نظام – 13جدول 

 سطوح روابط وهاالگ فیتوی سطح

 ای/حوضه 

 ملی

با افزایش محدودیت منابع و ایجاد تعارضات بیشتر، نظام تدبیر ملرری برره 

ی الگرروی فکررری رود. غلبررهدنبررال راهکرراری برررای حررل مسررائل مرری

شررود تررا همررواره برره جررای توجرره برره اصررل تمرکزگرایرری موجررب می

، سررعی گیری خررودکلح شرر سازی یا پیگیری مسررائل در سررطو کوچک

گیری متمرکز برای حل مسئله تعارض منررافع و تا از الگوی تصمیمشود 

گیری سطح حوضه که درگیر مدیریت جامع استفاده گردد. لذا تصمیم

یابررد و با تعارضات مناطق مختلف است، عمالً به سررطح ملرری انتقررال می

کراسرری وروشررود. بها کامالً در یک بستر دولتی انجام میگیریتصمیم

سررازد و کررامالً هررا را فررراهم مرریکه امکان سوءاسررتفاده  ه و ناکاراپیچید

با سطوح خردتر 

 )یادآوری( 

گیری تصمیم

 دولتی و متمرکز
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شررود تررا تحت تأثیر منررافع شخصرری و گروهرری قرررار دارد، موجررب مرری

گیری متمرکز نیز تضعیف شررود. لررذا ایررن نظررام مشروعیت نظام تصمیم

گیری در مواردی که باید بتواند اعمال نظر کند احتمرراالً نرراتوان تصمیم

نمایررد. میررل برره مال نظر نکند، دخالت میکه باید اعدر مواردی  ت واس

گیری شررده و بررا وجررود تمررامی تمرکزگرایی مانع از تغییر نظام تصررمیم

 ها، تغییر مسیر در آن بسیار تدریجی است.نواقص و کاستی

 ای/منطقه 

 استانی

ان منطقرره، یررا برره طررور کلرری رفرراه سرراکن مین امنیت وتأ رشد اقتصادی و

خررواهی از منررابع مشررترک بررا کند تا در سررهمای ایجاب میمنافع منطقه

ها از هر طریقرری صررورت گیرررد تررا بیشررترین مناطق دیگر، تمامی تالش

ی ی الگوی توسررعهسهم کسب شود. دلیل اصلی این مسئله معموالً غلبه

هررا آب، اولویررتاهش منررابع زمان و با کور بر در منطقه است. به مرآب

برای منطقه به سمت مصررارفی خواهررد رفررت کرره درآمرردزایی بیشررتری 

برررداران داشته باشند و فراهم نبودن امکان پیگیری حقوق از سوی بهررره 

اسرربق و نیررز نبررود شررفافیت ذاترری و اجرایرری برررای تعیررین اثرگررذاری 

 حقرروق بعی کرره قرربالًمنرراها، به مرور زمرران تررأمین منررابع آب از برداشت

گیرررد. ایررن برره مفهرروم برررداری آنهررا واگررذار شررده، صررورت مرریه بهررر

کردن نظام توزیع آب بین جوامع مختلف واقع در منطقه است. فراموش

ای طبیعتاً در صورت امکان برای انتقال و یا دسترسی برره مسئولین منطقه

ا فاده از آنهرر استای که قبالً توجیه کافی برای منابع آب جدید و پرهزینه

مدت که بخشرری های کوتاه کنند و به دلیل نگاه شته، تالش میوجود ندا

شررود تررا نقررش از آن ناشرری از نظررام اداری موجررود اسررت، موجررب مرری

گری به فراموشی سررپرده شررود. هررر چقرردر منررابع آب کمتررر و حفاظت

هررای زنرری برررای انجررام فعالیررتشررود، اگررر منطقرره ترروان چانررهکمتر مرری

دهررد ان خررود داشررته باشررد انجررام مرریبرای ساکن ه تسکینی راراننگکوته

هررا( و در غیررر ایررن )برای جررذب اعتبررار و یررا دور زدن قرروانین و برنامرره

تفرراوت خواهررد مانررد. امررا طبیعترراً مسررائل اجتمرراعی ناشرری از صورت بی

 گیر منطقه خواهد شد.کاهش منابع آب بیشتر و بیشتر گریبان

تر با سطوح کالن

 )تشویش(

گیری لشک

 ضات درون وتعار

ای در منطقهبین

نتیجه محدودیت 

 منابع آب

با سطوح خردتر 

 )یادآوری( 

ی الگوی توسعه

تفاوتی بر و بیآب

 به منابع آب
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 پانارکی چهارسطحی نظام بازتخصیص  – 13ادامه جدول 

 سطوح روابط الگوها فیتوی سطح

 محلی/

 اجتماعی

کشرراورزی آبرری ن از طریررق شررااً معیشتمومبرداران که عی بهره جامعه

یابنررد شود احتماالً به مرور زمان از لحاظ جمعیت افزایش مرریتأمین می

کنررد. نهایترراً محرردودیت در تررأمین و در مجموع تقاضای آنها رشررد مرری

آب آنها را مجبور به جابجایی و تفرقه بیشتر در رقابت بر سررر برداشررت 

کند تا میتواند سعی جامعه اگر بین از منابع آب وادار خواهد ساخت. ا

منابع آب جایگزین را دریافت کنررد. اگررر از دریافررت آب ناامیررد شررود 

طبیعتاً به مرور زمان از لحاظ جمعیت ساکنان کاهش یافته و اگر بتوانررد 

زای به سازماندهی خاصی دست پیدا کند، به اعتراض و رفتارهای تنش

 جمعی خواهد پرداخت.

تررر با سطوح کررالن

 ویش()تش

به الگوی  اعتراض

مرررررردیریت آب، 

انجرررام رفتارهرررای 

زا، تخلیرررره تررررنش

جمعیتی، عرروارض 

 غیره اجتماعی و 

بررا سررطوح خردتررر 

 )یادآوری(

 نگاه فردگرایانه

 فرد/

 برداربهر  

بردار از منابع آب در نقطه دسترسی خررود کرره برره او داده شررده، برره بهره 

اش برره تگیر زمرران وابسرر مررروپررردازد و برره برداری از منابع آب میبهره 

شود. او پس از مدتی با محدودیت بیشررتر مواجرره شررده و منابع بیشتر می

ممکن است دیگر به آب مورد نیاز خود دسترسی نداشررته باشررد. حترری 

در نهایت ممکن است که به طور کلی برداشتش از منابع آب برره صررفر 

ب ی آورتقلیررل یابررد. او برره دنبررال راهکرراری همچررون ارتقررای بهررره 

کند. اگر ادامه وضعیت برره ی دیگر آب دریافت مییا از محل پردازدمی

شکلی باشد که دیگر به هیچ منبع آبی دسترسی نداشررته باشررد، احتمرراالً 

به فکر جابجایی و یا تغییر الگوی معیشررت خررود خواهررد افترراد. اگررر برره 

دالیل اجتماعی و اقتصادی مختلف نتوانررد هرریچ جررایگزینی پیرردا کنررد، 

 خواهد پرداخت.زا ای تنش به رفتارهعتاًطبی

تررر با سطوح کررالن

 )تشویش(

تغییرررررر الگررررروی 

 معیشت، جابجایی

، رفتارهرررررای آب

 زاتنش

 

شود، سرعت تحوالت در سطوح خردتررر نیز برداشت می 13جدول طور که از همان

ر ی مهم دیگرر تر در جریان هستند. نکتهبیشتر است و در سطوح کالن تغییرات بسیار آرام

ای( در جهت تحول اسررت. وقرروع تر )ملی و منطقهوح کالنپیشرفت سط ر این جدول،د

هررای زیررادی را برررای سررطوح تحوالت متعدد در سطوح فردی و محلی تاکنون تشویش 

ای ایجاد کرده است اما هنوز هم نظام بازتخصرریص در سررطح کررالن دچررار ملی و منطقه



 

 300 تحول در نظام بازتخصیص آب کشور

حرردی کرره  نررابع آب دربرداشررت از میش تحول نشده است. ولی در مجموع به دلیل افزا

ورشکستگی منابع آب اتفاق افتاده اسررت )و نیررز محرردودیت مررالی دولررت( و وابسررتگی 

گرفته در نتیجرره الگرروی بازتخصرریص های شکلبر و همینطور بحرانجدی به توسعه آب

عرردالتی، همگرری نشرران برداران به حقوق یکرردیگر و ایجرراد برریفعلی مانند تعرضات بهره

صیص کاماًل محتمل است. تعیین زمان تحول خررار  از نظام بازتخکه تحول در ند دهمی

حیطه این بحث است و اساساً بحث پیرامون آن سررودبخش نیسررت. بلکرره آنچرره اهمیررت 

بیشتری دارد، شناسایی مسیرهای آتی برای نظام بازتخصیص است که در بخررش بعررد برره 

 آن خواهیم پرداخت.

 

 آینده تصویر -7-3-2

زیسررت و حقرروق ه نظام مبتنی بر توجه به محرریطیص خاموش بنظام بازتخصاز تحول 

جوامع در نهایت باید مبتنی بر اصل طبیعی تعادل منررابع و مصررارف صررورت گیرررد. لررذا 

ترروان گفررت بررا های موجود و صرفاً با یک نگاه نظری برره مسررئله مرریفارغ از محدودیت

ص و نظررام تخصرری  اً مسرریر آتررییعترر اسررتفاده از مفهرروم تعررادل بررین عرضرره و تقاضررا، طب 

محررور یررا تقاضررامحور شررکل گیرررد. در ادامرره توانررد در فضررای عرضررهبازتخصرریص مرری

ترروان برررای ادامرره مسرریر نظررام بازتخصرریص متصررور شررد ارائرره سناریوهای اصلی که مرری

 شوند.می
 

 محورعرضه سناریوی ❖

 قیرر وجررود از طرع مفراتر از منرراب یازهانی  تنها نه محور،صرفاً عرضه یویسنار کیدر 

 ژهیرر مختلررف، برره و هایدر بخش  یآت یازهای خواهند شد، بلکه ن ن ی آب تأم ترشی عرضه ب

منابع آب قابل دسررترس از منررابع  نکهی. با توجه به اشوندیبرآورده م زی ن یصنعت و شهر

ماننررد  یدیعرضه آب از منابع جد دهند،یرا نم ن ی تأم ن یکفاف ا زی ن ین ی رزمیو ز یسطح

آب  سررازین یری باران، ش ری از تبخ یری برها، جلوگا یارورسازد در هوا، بوجومنابع آب م

مسررتلزم تحررول شررگرف در  ری مسرر  ن یرر شرردن اخواهد بررود. امررا فراهم سری م غیرهو  اهایدر
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 اسیرر بررا مق  زیرر آنها ن یثرگذارا لی که پتانس یآنهاست، البته در صورت ینهیو هز هایفناور

 .اشدداشته ب یهمخوان یو آت یفعل یازهای ن

متوجه شد کرره  توانیدقت شود، م 13 در جدول صی بازتخص یک به پانارمجدداً اگر

را دنبررال کرررد، چرررا کرره نقطرره  ویسنار ن یا توانیاحتماالً م یبدون انجام اصالحات جد

منررابع  ن ی تررأم تیمحرردود یمسررئله ن ی تحرروالت همرر  یاصل مبنای و هاشروع چالش  یاصل

بلکرره  ست،ی ن صی بازتخصتحول نظام عدم  وممفه به ن یاست. البته ا داریآب به صورت پا

برره صررورت  صی نظام بازتخص و،یسنار ن یدر ا ری است که در صورت ادامه مس ن یمنظور ا

آب برره صررورت نامحرردود  ن ی اگر امکرران تررأم گر،یخواهد کرد. به عبارت د ریی تغ یعی طب 

اساً نظررام اس وجود داشته باشد، یطمحی ستیو ز یاقتصاد هی )نسبت به رشد تقاضا( با توج

 یالگوهررا یخواهد شد و تمررام مفهومیمنابع آب ب تیعدم محدود لی دل به صی ازتخصب

 خواهند شد. کن یکان لم  13جدول شده در ذکر

وجود  ییهایفناور ایاست که آ ن ای محورعرضه یویدر سنار یاصل یمسئله ن یبنابرا

حداقل بررر کنند   دی ولت یدیمنابع آب جد داریمناسب، به صورت پا ینهیدارند که با هز

 ایرر آب در سررازین یری است. ش یپرسش منف  ن یگفت پاسخ ا توانیساس دانش امروز، ما

افررزون بررر  سررت،ی ن ازهررای اختالف ن ن یا یپاسخگو عتاًی طب  دی و عملکرد تول اینهیاز نظر هز

 یهرراآب در حجم ن ی تررأم یبرررا یابهام بزرگرر  ینقطه زی ن یطی محستیمسئله اثرات ز ن یا

آن قطعرراً  یفعل اسی دارد و مق  یپژوهش یا هنوز جنبهابره یرسازد بود. باروواهبزرگ خ

در عصررر  محوررضررهع یویگفررت کرره سررنار ترروانیم ن ی. بنررابراسررتی ن ازهای ن یپاسخگو

را در  هایو اگرچه نوشتار حاضر قصد انکار نوآور ماندیم یپردازالی به خ باًیحاضر تقر

در  یتحرروالت ن ی چنرر حاضررر  هررایتی جرره برره ظرفتو نرردارد امررا بررا شتری آب ب ن ی عرصه تأم

 .ستی ن منطقی نظر به مدتکوتاه
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 تقاضامحور سناریوی ❖

تمرکررز بررر تقاضررا کنترررل  قیآب از طر یعرضه و تقاضا ن ی شکاف ب و،یسنار ن یدر ا

عرضرره  ش یافررزا یبرررا یلرر ی نکنررد، دل دایرر پ ش یاگر تقاضررا افررزا گر،ی. به عبارت دشودیم

از ترروان  ش ی برر  یعرر ی منررابع طب  کرره عمرروم انریرر همچررون ا یشورک یبرا ویسنار ن ی. استی ن

 صی مررورد بازتخصرر  یبرره صررورت پنهرران زی ن بردارانحقوق بهره یو حت  اندافتهی صی تخص

کشررور در بلندمرردت مررورد توجرره  یاست. اگر توسررعه ین ی سنگ اری قرار گرفته، مفهوم بس

خواهررد  ش یآب افررزا یرابرر  ازیرر ن عتاًی طب  ،یاقتصاد هایتی با توجه به رشد فعال رد،ی قرار گ

 .افتی

 یویمتوجه شد که حرکت به سمت سررنار توانیم ص،ی بازتخص یبر پانارک ینگاه با

 ن یرر انتظررار ا توانیاست. اما چگونه م صی نظام بازتخص یتقاضامحور معادل با تحول جد

 هاییش یتشررو ازمنرردی ن زیرر از هرچ ش ی تحررول برر  ن یرر ا یپانارک هیتحول را داشت  طبق نظر

در  ن یرر . اشرروندیوارد م صی بازتخصرر  مظرراطوح کررالن نخردتر برره سرر  طوحاست که از س

قرررار  دیرر در سررطوح کررالن مررورد تأک ییتمرکزگرا ص،ی است که در نظام بازتخص یحال

در  یرپررذینقش  برررای جامعرره العمررلعکس  ازمنرردی محور ننظررام تقاضررا قتی دارد. در حق 

 اشدبیموجود م ابعنسبت به من  تی شروع آن احساس مالک یآب است که نقطه تیریمد

 یطیشرررا ن ی برره چنرر  دنی رسرر  یاست که از سطوح برراالتر عرصرره الزم برررا یدر حال ن یو ا

 نشده است. فیتعر

 کنررد، حرکررت محورتقاضررا یویبخواهد برره سررمت سررنار صی اگر نظام بازتخص حال

اسرررت کررره  یطیدر شررررا ن یرر حقرروق آب شرررفاف شرررود و ا یمسرررئله ترررا اسررت الزم

 قیرر از طر رازیرر . اندسرراخته ش ی ارتر از پرر دشررو اری ا بسرر ه ررا ن یرر خاموش ا هایصی بازتخص

برره  ایرر شده است  جادیا گرید ایعده یبرا یدجدی حقوق برداران،تعرض به حقوق بهره

 هایپروانرره اعطای موضوع ها،هنوز هم بعد از سال ،یطور خاص در موضوع آب سطح

ه حرکررت برر  یبررراول تح ینهی زم گر،یمانده است. به عبارت د یمسکوت باق برداریبهره

 ناهموار است. اری تقاضامحور بس یویسنار یسو
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 ازمنرردنی  اگرچرره محورعرضرره یویبررا سررنار سهیتقاضامحور در مقا یویسنار ن،یبنابرا

 یاتیرر عمل یبرا گریاما از طرف د ست،ی ن -افتهی که بشر هنوز به آن دست ن- یتحوالت فن 

 یه نرروعکرره برر  ردیرر ت گصررور دیرر با یقابل ترروجه راتیی حرکت، تغ ری ساختن مسو هموار

 یحکمرانرر  میی بهتررر اسررت بگررو ای تی حاکم ظامدر ن سابقهیب یبردن در آن به عزمدست

 شرربردی پ یوجررود نرردارد چرررا کرره عرصرره برررا یگررریدارد. اما واضح است که انتخاب د

اسررت  ن یرر است ا یهیاست. در مجموع، آنچه بد رممکن ی غ هپای از محورعرضه یویسنار

تقاضررامحور  یویسررنار یاسرر ی و س یتمرراعاج ماتیمال شدن با نا ری رگاز د ری به غ یکه راه

با کلمات و در عمررل  یباز یبه معن  ری مس ن یرفتن از او طفره تراشیندارد و مشکل جودو

 یبررودن عرصرره بررراکشور است، چرا که ادامرره وضررع حاضررر برردون فراهم تی امن  دیتهد

اهررد شررد ختم خو ییتاروسجوامع  شتی در مع خطرناکی تحوالت به بر،آبکم یتوسعه

 خواهد شد. یجد یدیدکشور دچار ته یتوسعه ن،یالوه بر او ع

 

 پایدار هایبازتخصیص عصر -7-4

در بخش قبل تصاویری از آینده با محوریررت دو سررناریو ترسرریم گردیررد. سررناریوی 

های دانشی و تخصصی حاضر بشر مررردود اسررت و طبیعترراً محور بنا بر نبود ظرفیتعرضه

سررترده روبرررو خواهررد شررد. در سررناریوی تقاضررامحور بررا فجررایع گر حاضر نیز مسی ادامه 

هررای مختلررف متمرکررز تالش بر این است که بررر مرردیریت و کنترررل تقاضرراها در بخررش 

های متعددی است کرره سازی آن دارای ناهمواریطور که گفته شد پیادهشویم، اما همان

 هد شد.یو صفر خوایر این سنارمس بدون توجه به آنها امکان موفقیت برای حرکت در

با توجه به عدم تعادل منابع و مصارف، موضوع بازتخصیص در کشررورمان صرررفاً برره 

هررا ربررط نخواهررد داشررت، بلکرره تمررایز تأمین مصارف جدید از طریق تغییر در تخصیص

های مصرفی )به ویژه بخررش کشرراورزی برره عنرروان اصلی آن در رهاسازی آب از بخش 

زیسررت اسررت. کند( به محیطرا مصرف می آب، منابع بخیر و تعرقق تبخشی که از طری

انررد و بارز آن منابع آب زیرزمینی در کشور است که دچار افت قابل توجهی شده نمونه

ها که شرایط بسیار وخیمرری دارنررد. بنررابراین نیازمنررد نظررامی جدیررد در طور تاالبهمین 
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توجرره صیص که برریری در بازتخکابازتخصیص آب هستیم که با خرو  از فضای پنهان

زیست و جوامع حاضر و آتی است، بتواند امکان بقای جامعه در عررین معیشررت به محیط

ها و ایجاد اختالفات در جامعرره بپرهیررزد. لررذا مناسب را فراهم سازد و از تشدید نابرابری

 هررای پایرردارها در کشور، که از این پررس آن را بازتخصرریصدر عصر نوین بازتخصیص

هررای ها باید مورد توجه قرار گیرنررد: بازتخصرریصز بازتخصیصدو دسته ا اهیم نامید،خو

 های تبادلی.محیطی و بازتخصیصزیست

 

 محیطیزیست هایبازتخصیص -7-4-1

محیطی به مفهرروم کاسررتن از مصررارف کشرراورزی برره عنرروان های زیستبازتخصیص

 د و حترری درنررابع بررازگرده مکننده آب است، به نحوی کرره تعررادل برر ترین مصرفاصلی

ای است که موجب شده ی ارومیه بیانگر چنین دغدغهصورت امکان احیا شوند. دریاچه

ی ارومیرره مطرررح گررردد. امررا تا کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به نفع دریاچرره

هررا چیسررت  چررالش اصررلی آنهررا، عرردالت و چالش اصررلی در ایررن نرروع از بازتخصرریص

صرف آب قرررار خواهررد گرفررت و ثیر کاهش مطعاً تحت تأه قپایداری اجتماعی است ک

ممکن است کاهش مصرف آب نیز از همین مسئله متأثر گردد، یا به بیان دیگررر رسرریدن 

های کاهش مصرف آب ممکررن اسررت برره دلیررل عواقررب اجتمرراعی، در مرحلرره به هدف

 سازی با شکست مواجه شود.پیاده

وزیررع آب، خشرریدن برره تبلت در نظمغف  طور که گفته شد، موضوع نابسامانی وهمان

یک چالش عمده است که اکنون هر  و مر  را برره امررری عررادی مبرردل سرراخته اسررت. 

ترروان صرررفاً از طریررق محاسرربه حررد و مرررز برررای بدون توجه به موضوع توزیع آب نمرری

کننده آب این هدف را برآورده سرراخت. نمونرره بررارز های مصرفزیست و بخش محیط

است که اکنون از سرروی وزارت نیرررو برره عنرروان ریزی نامهآب قابل بر ری،انگااین ساده

ی ایررن میررزان برره مبنای اجرایی کاهش مصرف آب قرار گرفترره اسررت. اگرچرره محاسرربه

ی مرکزی خود محل مناقشه اسررت امررا آیررا حرکررت در مسرریر اجرررای آن، نیازمنررد شیوه

 یمرری را رقررمنین تحول عظن چتواورود به حکمرانی آن نیست و صرفاً با ابالغ حکم می
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محیطی به ایررن دلیررل نیازمنررد تحررولی عظرریم اسررت کرره زد  موضوع بازتخصیص زیست

اساساً حقوق آب، پایه و اساس قوی ندارند که بر اساس آن بازتخصیص صورت گیرررد. 

اندازی کنررد یررا زمررانی کرره برداشررت از آب تواند به منررابع دسررتزمانی که باالدست می

محیطرری مفهرروم عملیرراتی یص زیسررترد، بازتخصرر گی صورت می سابزیرزمینی بدون ح

ای که اکنون به دلیل ضررعف در نظررام توزیررع دچررار گسسررتگی و نخواهد داشت. جامعه

بخشرریدن برره تواند با بازتخصیص آب آن هم برررای تعررادلتضاد داخلی است، چگونه می

ضررور ای که حمعهجا ها همراهی داشته باشد و آن را ضروری بپندارد منابع و اکوسیستم

کنررد، چطررور بایررد رداران جدید و یا رفتارهای غیرقانونی را امری عادی تلقرری مرریببهره

سررازی ی اصررلی در پیررادهبرای کاهش مصرف آب پذیرش داشته باشد  بنررابراین مسررئله

بخشرری برره بازتخصرریص آب )شررامل توزیررع آب( محیطرری، نظررامهای زیستبازتخصیص

 خواهد بود.

هررای کن است در تضرراد بررا سیاسررتهمچنین مم محیطیزیست صیصموضوع بازتخ

انررد قرررار گیرررد و لررذا بررا زیسررت ترردوین شرردهتوجرره برره محرریطای کرره برریملی و منطقرره

کرراهش  های جدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم روبرررو گررردد. برررای نمونررهمقاومت

تولیرردات بخررش کشرراورزی ممکررن اسررت برره عنرروان یررک تهدیررد جرردی در برابررر 

رار گیرد. همچنین فراهم بودن فرصت برررای حضررور و محیطی قستهای زیخصیصازتب

حساب، یا دور های بینفوذ در اجرای طرحهای ذینفع و افراد صاحبآفرینی گروهنقش 

محیطرری اسررت. های زیسررتهای موجود، چالشی بزرگ در برابر بازتخصیصزدن برنامه

فررراد را محرردود ن گررروه و اقاعررده ایرر بینرری آفرینظام بازتخصیص باید بتواند مسیر نقش 

 سازد.

 

 تبادلی هایبازتخصیص -7-4-2

های مختلررف های تبادلی، هدف اصلی تأمین نیازهای آینده در بخش در بازتخصیص

توانررد رونرردهای رشررد را شامل شهر، صنعت و کشاورزی است که اگر تأمین نشوند مرری

بررادل از از طریررق ت تصادی است واق محدود سازد. محور اصلی این بازتخصیص، کارایی
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گیرررد. لررذا اگررر شررهر یررا تر به مصرف با کارایی برراالتر انجررام مرریمصرف با کارایی کم

شوند که احتماالً هزینرره فرصررت صنعت به عنوان نیازهای رو به رشدی در نظر گرفته می

راهم ا فرر بخش کشرراورزی دارد، بایررد امکرران مبادلرره ر قابل توجهی در برابر ادامه فعالیت

 کرد. 

از بازتخصیص، الگوی توسعه نقش بسیار کلیدی خواهد داشت. البترره در  در این نوع

توانررد راهگشررای بررر مرریآبی کررممحیطرری نیررز الگرروی توسررعههای زیستبازتخصیص

بسیاری از موانع اقتصررادی و اجتمرراعی باشررد. امررا نبایررد از ایررن نکترره غافررل بررود کرره در 

بررر آبای کررمهررای توسررعهتبررودن فعالیرر ومرراً فراهملز محیطرری،های زیسررتبازتخصیص

های پرمصرف کشرراورزی شررود. زیرررا در شرررایطی کرره تواند موجب کاهش فعالیتنمی

شررود و دسترسرری برره آب فررراهم آب و زمین، سرمایه و ارزش قابل توجهی محسوب می

 هررای تبررادلی، اگرررپوشی از آن نیست. ولرری در بازتخصرریصاست، کسی حاضر به چشم

توانررد غلبه داشررته باشررد، طبیعترراً جریرران طبیعرری اقتصررادی مرریبر آبکم یگوی توسعهال

کننده بسیاری از مبادالت آبی شود. به همین دلیررل، در بازتخصرریص تبررادلی ایررن هدایت

کننده فعلی و آتی است کرره بررا یکرردیگر تعامررل برقرررار کرررده و در مصرف خود جامعه

تر تبادالت و پیگیری آنها کردن بسارشتر نقش هموبی  صدد تبادل برخواهند آمد و دولت

هررای دهنده تمررایز بسرریار جرردی بازتخصرریصرا خواهررد داشررت. ایررن مسررئله، نشرران

هررای هررای تبررادلی اسررت، چرررا کرره در بازتخصرریصمحیطی بررا بازتخصرریصزیسررت

ای بسرریار کلیرردی در پیشرربرد جریرران ایررن رسررد دولررت وظیفررهمحیطی به نظر مرریزیست

هررای هررا را دارد، در حررالی کرره در بازتخصرریصشرریدن برره آنو تررداوم بخ هررابازتخصیص

های تبررادلی دهی به بازتخصیصتبادلی، این جریان رشد اقتصادی کشور است که جهت

 دهد.را انجام می

محیطی در مبادالت آب، بر اسرراس مرررور ادبیررات با فرض رعایت مالحظات زیست

عیف آتررری هرررا تضررر تخصررریصبازصرررورت گرفتررره، چرررالش اصرررلی در ایرررن نررروع از 

ی آب ممکررن گذارکنندگان آب یا فروشندگان آب است. برره عبررارت دیگررر، مبادلررهوا

داشررتن واگذارکننرردگان آب یررا عرردم است به دالیررل مختلفرری همچررون در مضرریقه قرار
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آگرراهی ایشرران از اثرررات بعرردی، در آینررده موجررب عواقررب ناخوشررایندی همچررون از 

کررردن عرصرره ه دولت، فراهمبراین وظیف د گردد. بنارش یا محدودیت دادن سرمایهدست

 برای انجام مبادالت به شکلی عادالنه و پایدار است.

های تبادلی، موضوعی کلیدی در داخل بخش کشاورزی نیز هست. این بازتخصیص

کننررده آب در کشررور اسررت، قطعرراً نیازمنررد ترررین مصرررفبخش برره دلیررل اینکرره اصررلی

ی اهمیررت بسرریار برراالیی بخررش کشرراورزادالت داخررل تب  سازی است و لذا بحثچابک

خواهد داشت. این بخش از بازتخصیص نیز باید به صررورت جرردی از لحرراظ معیارهررای 

محیطی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان متناسررب بررا مختلف اجتماعی، زیست

اری ایرردتواننررد در تقویررت وضررعیت پهای هررر نقطرره از انجررام مبررادالتی کرره مرریظرفیت

 ت کنند.باشند حمایسودبخش 

شرردن بازتخصرریص تبررادلی هنرروز در ایررران رسررمیت پیرردا نکرررده و برره دلیررل مطرح

راهکارهایی همچون انتقال آب از دریا، برای تأمین منابع آب شرب و صنعت، به حاشیه 

مانرردن موضرروع مبادلرره آب، برره عنرروان رانده شده است. این اقدام نه تنها موجررب مغفول

شرردن ن آب شده است بلکه موجررب برره انحررراف کشیدهار از تأمی آور و پایدتابشکلی 

شررود کرره طور وانمود میشود. در حقیقت این محیطی نیز میموضوع بازتخصیص زیست

سررازی و هررای انتقررال و شیرین ی تأمین مالی پروژهی تأمین آب، فقط مسئلهگویی مسئله

برررای  دارد و اگرررفه اقتصررادی صررر هررای صررنعتی و شررهریاست کرره برررای پررروژه غیره

شد. لذا حس محدودیت منررابع کار انجام میکشاورزی هم پول کافی وجود داشت، این 

آب و تمرکز بر نوآوری برای ارتقای عملکرد و یررا تحررول در الگرروی توسررعه تضررعیف 

 گردد.می

 

 محیطیزیست بازتخصیص تمایز ضرور  -7-4-3

اکنررون آیا نباید همشود که میپرسش مطرح  این با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، 

هررای تبررادلی قرررار دهرریم و حترری از طریررق تمررام تمرکررز خررود را بررر بازتخصرریص

محیطی را جبررران نمرراییم  در ظرراهر برره نظررر های زیستهای تبادلی، کاستیبازتخصیص
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توانررد نیرراز رسررد در صررورت ایجرراد سرراز و کررار بازتخصرریص تبررادلی، دولررت میمی

بلی تامین کند. حداقل به سه دلیل تجربی و نظری کنندگان قرا از مصرف یطیمحزیست

 توان گفت که پاسخ این سوال منفی است.می

محیطرری و تبررادلی یررک تمررایز ذاترری بررا یکرردیگر های زیستاول اینکه، بازتخصیص

محیطی و کارایی اقتصادی است که دارند. هدف غایی این دو به ترتیب پایداری زیست

پارامترهررای کررالن، در تضرراد بررا یکرردیگر قرررار  ت موجررود درتحت نوسانا استممکن 

برررداران جویانرره در بهرررهی رفتار صرررفهکنندهگیرند. مثاًل قیمت آب در کشورمان تعیین 

تررری ماننررد اقتصرراد کررالن قرررار گرفترره نیست و این پارامتر خود تحت تأثیر عوامل کالن

دی توسررعه اقتصررادی هداف راهبرممکن است ا نیزاست. البته در مورد کارایی اقتصادی 

مدت در تضاد باشند، اما منطقاً تا زمانی تبررادل برره عنرروان یررک راهکررار در با منافع کوتاه

مرردت ادغررام شود که بتوان پارامترها و اهداف کالن را در منافع کوترراهاقتصاد مطرح می

قطعیررت در و نیررز عرردم  زهرراها برای تررأمین نیاکرد. با توجه به ظرفیت محدود اکوسیستم

محیطرری بررر هرردف کررارایی ترروان گفررت هرردف پایررداری زیسررتها، میفتار اکوسیستمر

محیطی بر کررارایی اقتصررادی برره زبرران اقتصادی مقدم است )تقدم هدف پایداری زیست

ی دالرری و فررارلی برره اقتصادی در کتاب اصول و کاربردهای اقتصرراد اکولوژیررک نوشررته

که عالقمندان به این کتاب مراجعرره شود یه میست، لذا توصه ااشکال مختلف اثبات شد

 (.86کنند

زیست مشابه با بخش کشاورزی، صنعت و یررا شررهر، دارای مرردعی دوم اینکه، محیط

زیسررت، در نهایررت موجررب کردن حقوق محرریطایرسد مبادلهحقیقی نیست و به نظر می

ر کرراهش صررلی در برابرر ع اتضعیف حقوق آن گردد. در شرایطی که معیشت به عنوان مان

های ناهمگون در برابر هرردف منافع سازمانی یا سیاست نیزشود و ف آب مطرح میمصر

گیرررد، بازنررده نهررایی، زیست یا کاهش مصرف آب قرررار مرریرهاسازی آب برای محیط

زیسررت خواهررد بررود. ایررن مسررئله در بررازار آب مرروری دارلینررگ اسررترالیا کرره در محرریط

اسررت خررود را برره خرروبی نشرران مواجرره شررده ست با شکست زیبازخرید آب برای محیط

 
86 Daly, H. E. and J. Farley (2010). Ecological economics: principles and 

applications, Island Press. 
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انجررام  FAOاز سرروی سررازمان  88که توسط کریس پررری 87ایدهد. به گواهی مطالعهمی

گرفته از سوی دولت استرالیا برای مکانیزاسیون کشرراورزی و های صورتگرفته، فعالیت

ایررن در ت، آبیاری، نه تنها موجب کرراهش مصرررف نشررده بلکرره آن را افررزایش داده اسرر 

های بسیار زیادی را هررم برررای ن مسئله از سوی دولت استرالیا که هزینهاست که ای حالی

شررود و از نظررر محیطی انجررام داده، انکررار مرریمکانیزاسیون و هم برای خریدهای زیست

 .89زیست ختم شده استدولت استرالیا، نهایتاً فرایند بازار آب به نفع محیط

برره شررکل جررامعی عملیرراتی  محیطرریزیستهای زتخصیصبا سوم اینکه، تا زمانی که

های تبادلی کار را از پیش دشوارتر کننررد، زیرررا رسد بازتخصیصنشده باشند، به نظر می

بردار مشخص نیست و نیررز سررهمی کرره او بایررد از حقرروق خررود برره حقوق واقعی هر بهره

 ون ایررن پرسررش اکن ، در دشت رفسنجان همزیست بدهد نامعلوم است. برای نمونهمحیط

تررری برداری عموماً بررزرگهای بهرهکه سهم مالکان قدیمی که اتفاقاً پروانهمطرح است 

شدن دشت( دارند چقدر است  با توجرره برره برداران متأخر )پس از ممنوعهنسبت به بهره

اینکه مالک اولیه یک چاه، معموالً هزینه بسیار کمتری را نسبت برره خریرردار همرران چرراه 

ثانویه )خریدار( طلررب واگررذاری سررهمی را برره طبیعررت ن از مالک تواآیا می زد،پردامی

زیسررتی هررای محرریطرسد موضوع تبادل، در صورتی که بازتخصیصکرد  لذا به نظر می

 شفاف نشده باشند، به پیچیدگی مسئله بیفزاید.

 

 پایدار هایبازتخصیص مسیر در حرکت -7-5

 یامررر آب ییاجرر ابج حوضرره، دنشرر تهبس طیشرررا در شررد گفترره کرره گونرره همرران

 آنکرره یبرررا اسررت یتالشرر  داریرر پا صی بازتخصرر  مفهرروم گیریشکل. است ریناپذاجتناب

 ن یبنررابرا. باشررد عرردالت یارتقررا و سررتیزطی مح از حفاظت جهت در آب یهاییجابجا

 معمرروال کرره ییهرراگروه و هررابخش  حقرروق از که است آن بر داریپا صی بازتخص تمرکز
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 حفاظت( ندگانیآ و دستن یی پا یمحل معجوا ست،یزطی مح مانند) نددار یکمتر قدرت

 ن یرر ا در حرکررت یبرا که شودیم پرداخته موضوع ن یا به گزارش از بخش  ن یا در. کند

  شد متصور توانیی را میکارها و ساز چه راستا،

 بررر حررق. می هسررت  مواجه « ازی ن تیاولو -حق» پارادوکس  با عموماً آب صی بازتخص در

 برره و باشررد...  و آب استحصررال در یخیتررار تقرردم ،قانون عرف، از برآمده اندتویم آب

 آن و باشررد داشته خود اری اخت  در را آب دارد اجازه حق، صاحب فرد که است آن یمعن 

 در عرردالت موضرروع داشررتن تیاولو دهندهنشرران ار،یرر مع ن یرر ا برره توجرره. کنررد مصرررف را

 بررر آب، صرررفم دیرر جد یهرراازی ن اسررت ممکن  اما. است صی بازتخص یهایری گمی تصم

 یاقتصرراد اری مع از برآمده معموالً که باشد داشته یشتری ب تیاولو هاتی توج یبرخ اساس

 مررورد و مشخص پاسخ که ستی ن پرسشی معموالً است دارتیاولو یازی ن چه نکهیا. است

 لیرر دل برره رانیا آب منابع تی وضع مانند یطیشرا در ن ی همچن . باشد داشته همگان رشیپذ

 یموضرروع زیرر ن آب بررر ذینفعرران از کیرر  هر حق آب، حقوق فی ضعت دهه ن یندچ قهساب

 یبرررا یطیشرررا ن ی چنرر  در ن یبنررابرا. اسررت همگرران یبرررا قبررول قابررل ریرر غ و زی برانگبحث

 وجررود موضرروعات ن یرر ا سررر بررر توافق و یاجتماع یگوو  گفت به ازی ن آب صی بازتخص

 :دارد

 است  چگونه آب منابع بر ذینفعان از یک هر حقوق .1

 هستند  اولویت یدارا زهایینیا چه .2

 نیازهررای برره آب بازتخصرریص برررای آب حق دارندگان رضایتِ توانمی چگونه .3

 کرد  جلب را اولویت دارای

 .دارد ضرورت زیر موارد به توجه ،هاپرسش  این  به پاسخ برای

 جلررب ص،ی بازتخصرر  انجررام در ضرررورت ن ی اولرر  اسرراس ن یا بر :ذینفعان مشارکت 

 پاسررخ در کرره داشررت توجه دیبا. است آنها با یومعم یگوو  تگف  و نفعانذی تمشارک

 صی بازتخصرر  تیرر موفق  و نرردارد یاآمرراده جررواب ش ی پرر  از کررس  چی هرر  های باالپرسش  به

 نرردگانینما دیرر با هرردف ن یرر ا یبرررا. است هاپرسش  ن یا به پاسخ در توافق گرو در داریپا
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 انجررام آنهررا ن ی برر  آب صی ازتخصرر ب اتمررذاکر و شوند انتخاب ای ییشناسا ذینفعان یواقع

 آب منررابع برره نسرربت ذینفعان که باشد یجهت  در دیبا آب یحکمران نظام تحوالت. شود

 خررود حقرروق از بتوانند آب صی بازتخص قبال در و باشند دغدغه با و حساس خود منطقه

 .کنند دفاع

 برراال پرسررش  ن ی سرروم برره پاسررخ یبرررا یشنهادی پ کردیرو :جایگزین  ارزش ایجاد

 واقررع در. اسررت آب واگذارکننرردگان توافررقِ جلررب یبرررا آب ن یگزیجررا ارزش جررادیا

 از استفاده منافع رفتن دست از و باشد خسارت جبران بدون دینبا آب داریپا صی بازتخص

 آب یقبلرر  بررردارانبهره یبرررا کرره است یدیجد یهافرصت ای و خدمات یازا در آب،

 آب دیرر خر و سررارتخ جبررران نرردتوایم ن یگزیجا ارزش جادیا قیمصاد. است ارزشمند

 برره. باشررد کشرراورزان برره روسررتا آب منررابع ازمندی ن عیصنا سهام پرداخت ای و دارانحقابه

 یگذارهیسرررما و زدیرر  شرررب انتقال خط از آب ن ی تام ،رودندهیزا حوضه در خاص طور

 جادیا از یاوهی ش اصفهان شرق یروستاها در یاگلخانه یهاشهرک س ی تاس یبرا دولت

 برره یمحلرر  افررراد تعلق احساس یبرقرار و آب رفتن دست از خسارت نجبرا یبرا ارزش

و  گفررت از پس  جامعه به ارائه قابل یهاارزش ییشناسا عتای طب . است آب انتقال لوله خط

 .ردی گیم صورت آنها از کی هر امکانات و هاخواسته با ییآشنا و ذینفعان ن ی ب گو

 و یکرر یزی ف ذات لیرر دل برره آن صی تخصرر باز و آب مصررارف و منررابع :شاافافیت 

 منررافع. اسررت تی قطع عدم با همراه آب یهایخروج و هایورود سنجش  یهایدگی چی پ

 طررور برره شررودیم موجررب زیرر ن مختلررف یهرراگروه یبرررا آب مصرف از یناش یاقتصاد

 صی بازتخصرر  دربرراره یری گمی تصررم و مصررارف و منابع یسازشفاف یبرا یتالش معمول

 صی بازتخصرر  برره گررذار یبرررا. اسررت خاموش یهاصی بازتخص نآ ندیبرآ که نشود انجام

 داشررته آب تی وضررع سررنجش  مختلررف یهاشرراخص برره نسبت یکاف شناخت دیبا داریپا

 یتکنولرروژ از اسررتفاده. شررود گرفترره عمرروم اطررالع بررا ماتی تصررم تررر،مهم آن از و می باش

 را نجش س دقت که است یکار و ساز آب مصارف و منابع یبررس یبرا دور از سنجش 

 .است مناقشه قابل کمتر آن، در انسان کم نقش  لی دل به و بردیم باال
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 یبررراهررم  تی شفاف و ن یگزیجا ارزش جادیا مشارکت، جلب یکارها و ساز چه اگر

 در آنهررا یاجرا نحوه اما است، شده شنهادی پ یتبادل هم و یطی محستیز یهاصی بازتخص

 دولررت ،یطی محسررتیز صی ازتخصب در. داشت خواهد یزاتیتما صی بازتخص نوع دو ن یا

 نفررعیذ کیرر  سررت،یزطی مح خرراص طررور برره و یعموم منافع کنندهحفاظت نهاد عنوان به

 دیرر جد ارزش برررداران،بهره تیرضا جلب جادیا یبرا دیبا و است مسئله حل در نیرومند

 یری جلرروگ یبرا لگری تسه و بسترساز ینقش دولت ،یتبادل صی بازتخص در اما. کند جادیا

 یهاصی بازتخصرر  در ن ی همچن . دهدیم انجام صی تخصباز در زاربا شکست و یجروک از

 به دنی رس یبرا ستیزطی مح حفظ تی اهم به نسبت ذینفعان دگاهید ارتقا ،یطی محستیز

 .است مهم هدف

 و صی بازتخصرر  یبرررا توافررق جلب به توجه دهدیم نشان صی بازتخص یجهان تجارب

جنبرره اقتصررادی  موفقیت از و داریپا صی تخصباز یبرا یکاف شرط آب، حقوق ییجابجا

 آن انجررام از پررس  هاسال ص،ی بازتخص تبعات و آثار است ممکن  رایز. ستی نای و توسعه

 یدرسررت  یهرراانتخاب ایرر  و باشررد نداشررته آن برره نسبت یکاف یآگاه جامعه و شود جادیا

 آب هچا شفرو با کشاورز کی است ممکن  نمونه یبرا. باشد نداشته آن با مواجهه یبرا

 یوقترر  عتررای طب . شود ییهابی آس دچار بلندمدت در اما باشد خشنود ب،آ یمتقاض هب خود

. بررود خواهررد تررربررزرگ پیامرردها رسررد،یم منطقه ای و روستا کی به موضوع ن یا اسی مق 

 منررابع کرراهش  و صی بازتخصرر  از پررس  است، داشته آب به یوابستگ تاکنون که یاجامعه

 شررودیم مواجه یاگسترده یعاجتما و یداقتصا ک،یژکولوا تحوالت با ار،ی اخت  در آب

 رکشررتیز سررطح کرراهش  نمونرره یبرررا. کنررد دایرر پ تطررابق آن بررا مقابله در بتواند دیبا که

 از یری جلرروگ و خرراک تیرر تثب  یبرررا و شود ییزاابانی ب به منجر تواندیم یآب محصوالت

 یدیرر جد یالگررو به یابی دست  ازمندی ن جامعه ن ی همچن . است ازی ن یحفاظت  اقدامات زگردیر

 در. کنررد یابیرر باز را خود یاقتصاد اتی ح بتواند تا است کمتر آب از استفاده با وسعهت از

 کرره هسررتند یبرررآبکم توسررعه یالگوها توسعه ازمندی ن کشور مختلف مناطق راستا ن یا

 ریسررا و ییروسررتا جوامررع. کنررد حفررظ را خررود یاقتصرراد رشررد ار،ی اخت  در منابع با بتواند

 ن ی چنرر  ییتنهررا برره نکهیا یبرا یکاف امکانات و دانش  المعمو ،یورزکشا به ستهواب مناطق
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 و دولررت یت یحمررا نقررش  یفررایا برره هرردف ن یرر ا یبرررا و ندارند دهند توسعه را ییالگوها

 .است ازی ن یمدن ینهادها یهمکار
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 پیوست یک: تصرف آب 

 
 

 

 

 

 

 کنترررل تا هستند قادر قدرتمند بازیگران آن در که است شرایطی بیانگر آب تصرف

 را برررداران و ذینفعرران بخصرروص خررود را داشررته اسررتبهره قررباًل که آبی بازتخصیص یا

 تصرررف موضرروع در(. Mehta et al., 2012) بگیرنررد اختیررار در خررود منررافع با متناسب

 اثرررات بررسرری عررالوه برره شررود.تمرکررز می مادی و اجرایی سیاسی، هایقدرتبر  آب،

 اجتمرراعی ابعرراد سررایر و اجتمرراعی گررروه جنسرریت، حقرروق، هررا،معیشررت بر بازتخصیص

 . یابدمی اهمیت

 صرررفت ری همچرروندیگرر  ممکن است در ارتباط بررا موضرروعات آب تصرفبحث 

( کشرراورزی بزرگ هایپروژه برای اراضی تصرف مثل) گیرد قرار مطالعه مورد اراضی

 یررا برقررابی هررایپروژه مثل) بر حقوق استفاده از آب متمرکز باشد مستقل طور به حتی یا

9 
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 در خررود بررودن سرریال خرراطر به که است ایماده آب(. معدنی هایفعالیت و انرژی تولید

 متعررددی هررایدینامیک تحت مختلف هاییاسمق  در خود حرکت با و ماندنمی جا یک

هررای برره همررین دلیررل در زمرران و مکان. کند که لزوماً با یکدیگر یکسان نیستندرفتار می

 .  کندهای متفاوتی را تداعی میمختلف، آب ارزش

 

 آب تصرف کننده توجیه کلیدی هایروایت و هاپیشران -9-1

متعررددی معمرروالً برره کررار گرفترره  هررایروایت ها ویشرررانب، پبرای انجام تصرررف آ

 کرره اسررت اقلرریم تغییررر و ایگلخانرره گازهای موضوع ها،پیشران از مورد اولین شوند. می

صررورت  هابیوسوخت و برقابی انرژی تولید بهبیشتری  و اولویت توجهشود تا موجب می

 ش بخرر  خررارجی و خلرریدا گررذاریسرررمایه از کشررورها حمایررت مررورد، دومررین . گیرررد

 تشررویق نیررز مررورد سررومین . اسررت اقتصررادی وضررعیت ارتقررای جهررت در خصوصرری

 بررا کرره اسررت انرررژی و آب بخشرری اصررالحات برررای کشررورها از المللیبین  هایسازمان

 .گیردمی انجام کارایی ارتقای هدف

 گرفترره صررورت آب و اراضرری مررداوم تصرررف برای جهانی سطح در که هاییبحث

 روایررت اولررین . افترردمرری اتفرراق یکرردیگر از مجررزا عمرراًل امررا طمرررتب  روایررت دو حررول

 محصرروالت تولیررد . بررا اسررتفاده از ایررن روایررت،اسررت 90ایحاشیه اراضی از برداریبهره

ی کشررت محصرروالت یابررد. برررای مثررال برررای توسررعهمرری توجیرره بیوسرروختی تجرراری

غرروب ر اراضی مرست دها قرار نی شود که این کشتبیوسوختی از این توجیه استفاده می

 هررایزمررین  دیگررر، روایررت های پیشین نخواهند بررود.شود و لذا رقیبی برای کشتانجام 

 با کشاورزی تولید مدل یک ایجاد تا کندمی سعی که است 92بهرهکم یا 91نشده استفاده

 را برراال تکنولرروژی بررا و محصررولیتررک غالررب در و بزرگ هایمقیاس در باال وریبهره

 باشررد کمتررر تولیررد عملکرررد لحرراظ از آن ریوبهررره کرره هرچیررزی این نابرب کند، توجیه

 دارای هرراروایررت ایررن  دو هررر. گرفررت خواهررد را « هبهرررکم» یررا « نشده استفاده» برچسب

 
90 Marginal land 
91 unused 
92 underutilized 
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 در تررردقیررق نگرراهی بررا کرره هسررتند آب مصرف با رابطه در ایخوشبینانه اولیه هایفرض

الش ز محققرران ترر سررتا، یکرری ان رادر همرری  .توان متوجه شد که واقعیررت ندارنرردمی آخر

 برررای ابتدا که بزرگی هایزمین  در ی بزرگ،هاشرکت چگونه کرده است تا نشان دهد

 محصرروالت کشررت برره نهایت در بودند، شده اجاره Jatropha برآب کم محصول تولید

(. Williams et al., 2012)هسررتند  تکمیلرری یا کامل آبیاری نیازمند که پرداختند متنوع

 انرررژی توسررعه برای آب تصرف کنندهتوجیه که شده رهاشا روایتی به دیگر یحقیق ت در

»  گویررد. ایررن پژوهشررگر می(Islar, 2012) است بیوسوختی محصوالت کشت و برقابی

 آب اگر کنند مبنی بر اینکهمی مطرحهایی را روایت خصوصی بخش  و دولتی مسئوالن

، گررویی هرردر ابرردی جریرران هررامنظور سایر و یانرژ تولید آبیاری، زمینه در استفاده بدون

 ایررن  چگونرره کرره اسررت ایررن  کرررد اشرراره آن به باید اینجا در که مهمی نکته. « رفته است

 طبررق. شرروندمرری تبرردیل کررالن هررایروایررت به و شده ادغام یکدیگر با خرد هایروایت

 برره نجهررا سررطح در اراضرری از هکتررار میلیررارد 7/1 تررا میلیون 145 بین  موجود تحقیقات

 آمررار ایررن  اما اندشده شناسایی کشاورزی هایگذاریسرمایه رایب مناسب ضیارا عنوان

 Deininger and) شرروندمرری تولیررد بینانهکوته هایشاخص و پارامترها اساس بر ارقام و

Byerlee, 2011 .)جغرافیررایی اطالعررات هررایسیستم و ایماهواره تصاویر در GIS، کرره 

 اراضرری» و « پراکنررده هررایمعیررتج» ،« اییهحاشرر » اراضرری ننرردما هرراییواژه مشررروعیت

. شرروندنمرری دیده هامعیشت و اقتصادی و اجتماعی ارتباط کنند،می فراهم را « ورغیربهره

 نگاه پایدار را نفر هامیلیون که غیرپولی خدمات و کاالها معموالً ،93آمارگیری هایداده

 قرروی بسیار آفریقا Sub-Saharan مناطق رد اًبعض هاییروایت چنین . بینندنمی اند،داشته

است به این نکته اشاره دارد که برررای  غالب هایی که در این مناطقروایت ی ازیک. است

 و هرراآبانرردازی موتررور توسررعه، بایررد در اسررتفاده از شرردگی و راهخرو  از حالت قفل

 غررول» انعنررو برره آفریقررا برره بیرران دیگررر، .صررورت گیرررد گذاریسرمایه بهرهکم اراضی

 تررا اسررت آمرراده و دارد زیررادی بسرریار زمررین  و آب کرره شررودمرری تصررور «ایابیرردهخو

 شررودمرری گفترره همینطررور(. Morris et al., 2009) کند بیدار را آن « تجاری کشاورزی»

 
93 Census 
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 شرررایطییعنی  ،(Molden et al., 2007) روبروست « آب اقتصادی کمبود» با آفریقا که

. اسررت مواجرره خود « فراوان» نابعم توسعه ایبر اقتصادی و یمال هایظرفیت کمبود با که

 آیا که است مطرح ابهام نقطه این  شده، اشاره آن به مطالعات از بسیاری در که همانطور

 برررداریبهررره منررابع» روایررت هسررتند  بهرررهکم حترری یا و نشده استفاده هازمین  این  واقعاً

 جابجا را منابع فعلی ندگانکن مصرف تا نندکمی ایجاد هادولت برای را توجیه این  « نشده

 van) بمانند باقی ناشناخته هستند منابع از استفاده درحال که ایخرده کشاورزان و کنند

Koppen et al., 2005; Woodhouse, 2012 .)اقتصررادی، کمبررود بررا مرررتبط ادعاهای 

 کمبررود یختهبرسررا ذات و سیاسرری-اجتمرراعی ابعاد با رابطه در را خصوصی به نکته هیچ

(Mehta, 2010 )کمبودهررای توانرردمرری خررارجی هررایگررذاریسرررمایه چطررور اینکرره و 

 بخررش  دخالررت توانرردمرری اقتصادی کمبود روایت. کنندنمی منتقل کند خلق را جدیدی

 بهبررود همینطررور و کشررور عمررومی مررالی منررابع ضررعف دلیررل به را آبیاری در خصوصی

 .(Houdret, 2012) کند وجیهت آب وریبهره و کردهاهزینه کارایی

 برره جهررانی حمله موجب ،قوی هایروایت حمایت یسایه در هاپیشران ترتیب بدین 

 .است گرفته صورت ساز وکارهایی و فرایندها طریق از که اندشده آب

 

 فرایندها و هاساز و کار -9-2

 کرره اسررت شررده داده نشرران متعددی موارد در. است پیچیده فرایند یک آب تصرف

 ایمنطقه ملی، هایبانک کشاورزی، و انرژی آب، خصصانمت  مجریان، گذاران،هرمایس

 در سرررعت به جهانی و ملی محلی، سطوح در وکار کسب نخبگان همینطور و جهانی، و

 و محلرری هررایزنرردگی کرره هسررتند هرراییwaterscape سررازیفراملرری و دگرگونی حال

 شوند،می کیتمال سلب اردچ امروز ،یاریآب پیشین  منتفعین . است وابسته بدان هامعیشت

 آب منررابع سررایر و هررارودخانرره بررر آب حقرروق از هرراقرن حتی یا هادهه برای که آنهایی

 قرروانینی شرروند؛مرری شناخته غیرقانونی کنندگانمصرف عنوان به ناگهان بودند برخوردار

 سررتنده خش غیراثرررب و ضعیف یا کند حمایت محلی کنندگانمصرف از تا بوده قرار که
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 محلرری جوامع موافقت حتی یا میلیبی با موارد این  از برخی. شوندمی یبازنویس اردچ یا

 .است شده مواجه پنهان و آشکار هایسرپیچی و هامقاومت با اکثراً اما اند،شده انجام

 شرایط البته و گیردمی انجام متنوعی فرایندهای و هاساز و کار قالب در آب تصرف

 همررواره کرره اسررت شررده داده نشرران متعرردد موارد رد. دارد ییباال نقش ه مسئل این  در نیز

سیاسررتی در  اصررالحات هنررد، در. انرردداشررته نقررش  آب تصرررف وقرروع در هرراحکومررت

 فراینرردهای نمررودن مشررروع و قررانونی برررای یسرراز و کررار های مختلف، به عنوانبخش 

 در و کرررده تفادهاسرر  دقواعرر  در موجررود ابهررام از حکومررت. انداستفاده شده آب تصرف

مجرردداً آنهررا را  ایوقیحانه شکل به است، شده کشیده چالش  به موجود ابهام که عیمواق

 از بسرریاری در(. Wagle et al., 2012) در قالررب اشررکال دیگررر بازتولیررد کرررده اسررت

 تصرررف برابر در مانع تنظیمات و قوانین  خالقانه صورت به حکومتی هایسازمان موارد،

 هررایسازمان نیز مواردی در(. Bossio et al., 2012) اندکرده ربازتفسی  یا و هچرخاند را

 انجررام برررای رسررمی هررایدرخواست. کنند اعمال را مربوطه قوانین  اندنتوانسته حکومتی

 Arduino et) شرردند گرفترره نادیده ،جوامع با همفکری یا و محیطیزیست هایارزیابی

al., 2012 )شررودگیررری میبهره مایشین صورت به آنها از ندشویم اجرا که هم وقتی و 

(Duvail et al., 2012.) 

 دالیررل برره. شررودمرری انجررام نیررز منررافع بررین  ائتالف گیریشکل طریق از آب تصرف

 خصوصرری هررایگررذاریسرررمایه در منررافعی دولترری افراد و هادولت از بسیاری مختلفی،

 هررایهمکرراری و اهرر دعرروت هررا،ایررتحم باعررث ائررتالف این  موارد از بسیاری در. دارند

 در معرردنی فعالیررت مررورد یررک در. اسررت شده خصوصی هایشرکت مسئولین  با فعاالنه

 مسررئولیت تمررام آب ایمنطقرره هررایدسررتگاه کرره گرفررت برراال حرردی تررا تعامل این   پرو،

 تبرردیل آب مدیریت واقعی دستگاه به را آن و واگذار معدنی شرکت به را آب مدیریت

 .کردند

 مالکیررت بررا رابطرره در حقرروقی یپیچیررده شرایط زا موارد خیبر در دگانکنن تصرف

 کنرررار در معمررروالً جدیرررد تجررراری کننررردگانمصررررف. انررردکررررده سوءاسرررتفاده آب

 مضررر هررم و مفیررد هررم تواندمی قوانین  کثرت. گیرندمی قرار نشدهثبت کنندگانمصرف
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 شرروارد محلرری رادافرر  برررای هرراادعا از دفاع برای شرایط تا شودمی باعث عموماً اما باشد،

 کننرردمی تقویت را خود غیررسمی سیاسی و اجتماعی هایشبکه ها،شرکت گاهی. شود

 (.Hertzog et al., 2012) اثربگذارند حکمرانی فرایندهای بر تا

 حقرروق شرردن جدا با غنا در. است زمین  حقوق با همراه آب حقوق موارد، برخی در

 منسرروخ گذشررته عرفرری حقرروق زیرا یافت افزایش  آب صرفت برای زمینه زمین، از آب

(. Williams et al., 2012) شررد واگررذار حاکمیت به گیریتصمیم و مالکیت و گردید

 بایررد آن اخررذ برای که است دولتی مجوزهای نیازمند آب مصرف موارد، از بسیاری در

 10 را برررن  زمررین  هکتار هر یهزینه دولت ،مالی کشور در. گیرد صورت پول پرداخت

 در آب و زمررین  و شرروند منصرررف فعالیررت ادامه از خرده کشاورزان تا داد افزایش  بربرا

 (.Hertzog et al., 2012) گیرد قرار گذارانسرمایه اختیار

 قرردرت کرره زمررانی در. گذارنرردمرری اثر نتای  روی بر نیز محلی سطح هایپیچیدگی

 از بسرریاری د،هسررتن  پررذیرآسرریب بسرریار هررامعیشررت یررا دارد وجررود انرردکی زنرریچانرره

 سررطح از ترررپررایین  حترری کرره آب واگررذاری برای اندک مبالغ با محلی کنندگانمصرف

 ایررن  آب قانون برخالف آب تجارت اینکه با پرو، در. کنندمی موافقت آنهاست درآمد

 ممکررن  نیررز محلرری رهبررران. شد انجام کشاورزان به هاییپرداخت است،( 2009) کشور

 کشرراورزان از آب حقرروق دریافررت برررای را زمینرره نتیجه در و باشند ادفس هب آلوده است

 فسرراد نیررز باالتر سطوح در حتی. کنند فراهم دیگر قدرتمند بازیگران و هاشرکت توسط

 .افتدمی اتفاق و است محتمل کاماًل

 در ترروانمرری را افترردمرری اتفرراق محلرری جوامع توسط که آب تصرف از دیگری نوع

 بررا همررواره آب تصرررف لررذا. کرررد مشاهده تدسپایین  و باالدست یکیف  و کمی مسائل

 غیررر برره هاهزینه و مشکالت که زمانی در و دهدنمی رخ آب از بزرگی احجام جابجایی

 .است تصرف از شکلی خود نیز شودمی داده انتقال

. باشررند مفیررد آب تصرررف از جلوگیری یا کاهش  برای توانندمی نیز مختلفی شرایط

 و اعتررراض آن، اجرای و پروژه برای موافقت از قبل هشد رسانیعاطال  مومیع ویگفتگ
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 برررای درخواسررت و رسمی هایشکایت کالن، سیاسی تغییرات پروژه، برابر در مقاومت

 بررر امررا شوند تصرف اجرای از مانع توانندمی موارد این . هستند موارد این  از پاسخگویی

 .است محدود فتصر از یریجلوگ در هاآن تموفقی  معموالً موجود شواهد اساس

 

 هاواکنش و اثرا  -9-3

 مطمررئن  دسترسی دستپایین  جوامع چگونه که شده داده نشان مختلف تحقیقات در

 برررای ابترردا از کرره هرراییکانررال هنررد، در. انرردداده دست از آبیاری آب به نسبت را خود

 ،شرررب و نعتیصرر  نیازهای برای آب جابجایی دلیل به بودند شده ریزیبرنامه کشاورزی

 حفررر کشرراورزی گذارانسرمایه که عمیقی هایچاه(. Wagle et al., 2012) شدند قطع

 از کرره خرررد کشرراورزان رانرردن حاشیه به و تعارضات تشدید باعث است ممکن  کنندمی

  94بازبرداشت حقیقت در(. Houdret, 2012) شود کنند،می استفاده ترعمق کم هایچاه

 بررا فقیررر خرررد کشرراورزان بین  قدرت در شدید هایرینابراب ایطشر در فقط آب عمناب از

 صرفاً آب به دسترسی. است شده پذیرامکان دولت بر متکی گذارانسرمایه و هاشرکت

. اسررت مرتبط کاماًل نیز آن مکانی و زمانی توزیع به بلکه ندارد، اهمیت حجمی لحاظ از

 آبرری نیرراز حسرراس هررایزمرران و آبرری هررایتدودیمح بودن انقطاعی به مختلف محققان

. کرررد مشرراهده را ترراریخی هررایتصرررف توانمی نیز مواردی در. اندکرده تأکید گیاهان

 کنترررل اسرررائیل، هررایسررازیشهرک رشد و فلسطین  سرزمین  اشغال زمان از مثال، برای

 ردهمرر  ایدریرر  و اردن رودخانرره برره هررافلسطینی دسترسی و برداشت روی بر نظامی شدید

 آب سیسررتم تجدیدپذیر آبی ظرفیت از درصد 10 به فقط هالسطینیف و گیردیصورت م

 .دارند دسترسی باختری کرانه

 آب از بزرگرری احجام مصرف و انحراف قالب در آب تصرف موارد، از بسیاری در

(. Bossio et al., 2012) بررود نخواهد دستپایین  دسترس در دیگر که گیردمی صورت

 آب از هرراییاسررتفاده اسررت ممکررن  و نیسررت رفیمص صورت به آب تصرف ههمیش البته

 
94 re-appropriation 
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 آلرروده ماننررد باشررد، اسررتفاده غیرقابررل دسررتپایین  مصارف برای دیگر که گیرد صورت

 .آب کردن

 جوامررع مرروارد، برخی در. اندکرده برخورد اثرات با مختلفی اشکال به محلی جوامع

 برخرری و هررانهرسررا ،هامن سرر  حمایررت بررا کرره زنندمی مقاومت و نافرمانی به دست محلی

 نتیجه در حقیقت در موارد این  اکثر. گیردمی انجام سیاسیون و دولتی هایسازمان موارد

 اسررت شررده داده نشان تحقیقی در مثال برای. اندگرفته شکل تنظیمات و قوانین  از عدول

 مطالبرره را دخررو حقرروق تررا کرررد حمایت محلی جامعه در آببران انجمن  از سمن  یک که

 ,.Arduino et al) شد آب با مرتبط دولتی هایدستگاه با مذاکره به منجر اًنهایت  که دکن 

 از برخرری توجرره جلررب طریررق از آب مدیریت دستگاه بر فشار افزایش  همینطور(. 2012

 در چگونرره کرره اسررت شررده داده نشان دیگر تحقیقات در. گرفت شدت کشور سیاسیون

 برره کرره اراضرری هزارهکتررار 870 از هزارهکتار 280 تا شد بورمج مالی دولت 2011 سال

 سیاسررتمداران و رسررانه فشررارهای دلیررل برره را بررود شررده واگررذار خارجی گذارانسرمایه

 رعایررت عرردم توجیرره بررا دولررت نهایررت در اگرچه(. Hertzog et al., 2012) بازگرداند

 برراقی نخورده ستد هاپروژه اعظم بخش  اما کرد متوقف را بخش  این  اجرایی هایرویه

 .ماند

 است شده گزارش جامعه سوی از مختلف سطوح در اعتراضات اگرچه مجموع، در

 .خوردنمی چشم به جدی هایموفقیت از مواردی اما



 

 

 

 

 پیوست دو : 

 سطحی و زیرزمینی منابع آب فرایند تخصیص در

 

 

 

 

 

 سطحی هایآب تخصیص فرایند - الف ❖

 رودخانرره، از تخصرریص وردمرر  چهررار در سررطحی منررابع از آب تخصرریص فرایندهای

 .است زیر شرح به گیرد کهصورت می پساب و چشمه آب، منابع هایطرح

 آب منررابع از آب تخصرریص مجرروز دریافررت جهررت :رودخانه از آب تخصیص

 آب منررابع میررزان خررود، عملکرررد محرردوده در بایسررتمی شرررکت ها،رودخانرره سطحی

 میررزان برره توجرره بررا و تعیررین  ار رودخانرره هررر آترری هرراینیاز و فعلی مصارف درازمدت،

 آب میررزان دست،پایین  آب منابع توسعه هایطرح و هاحقابه بر آب برداشت اثرگذاری

 مرردیریت کمیترره در طرررح از پررس  و تعیررین  را رودخانه مازاد آب منابع از تخصیص قابل

10 
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 کلیرره بررر مشررتمل سررطحی آب تخصرریص ترروجیهی گررزارش بررا همراه شرکت آب منابع

 هاحقابرره آتی، نیازهای فعلی، مصارف رودخانه، آب درازمدت منابع هب مربوط اتاطالع

 منررابع مرردیریت شرررکت برره الزم، هررایتحلیل و دستپایین  آب منابع توسعه هایطرح و

 منررابع مرردیریت شرررکت تخصصرری دفاتر در شرکت ارسالی گزارش. نمایند ارسال آب

 :گرددیم بررسی دو درجه بریزآ ضهحو سطح در زیر هایجنبه از آب

 مربرروط اطالعررات از اسررتفاده با آب منابع مطالعات دفتر توسط) آب منابع نظر از •

 ؛(هواشناسی و هیدرومتری هایایستگاه به

 طریررق از برداریبهره و حفاظت معاونت توسط) فعلی مصارف و هاحقابه نظر از •

 از کرره فعلی دگانکنن مصرف و رانبحقابه به مربوط مستندات و اطالعات کنترل

 ؛(نمایدمی دریافت هاشرکت

 طریررق از برداریبهره و حفاظت معاونت توسط) برداریبهره دست در هایطرح •

 دسررت در هررایطرح برررداریبهره اطالعررات و شررده انجررام هایریزیبرنامرره

 ؛(برداریبهره

 از فنرری دفتر توسط) تیمطالعا یا اجرا دست در آب منابع توسعه هایطرح نظر از •

 مطالعررات گررزارش بررا مطررابق آب منررابع توسعه هایطرح وضعیت آخرین  قطری

 ؛(آنها مصوب و دریافتی

 و حفاظررت دفرراتر توسررط) زیرزمینرری آب منررابع بررر آب برداشررت اثررر نظررر از •

 اثررر کنترررل لحاظ به آب منابع پایه مطالعات و زیرزمینی آب منابع از برداریبهره

 در زیرزمینرری آب منررابع وضررعیت بررر غیرمسررتقیم یررا مسررتقیم طررورب هابرداشررت

 ؛(مختلف مطالعاتی هایمحدوده

 و رفررت انجررام از پررس  شررده انجررام هایبررسرری جزئیررات نتررای  نهررایی گررزارش

 دبیرخانرره برره و تهیرره آب منررابع مرردیریت شرررکت در هاشرررکت بررا الزم هایبرگشررت

 اهرر گزارش ب،آ تخصرریص ونمیسی ک دبیرخانه. گرددمی ارسال آب تخصیص کمیسیون
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 زیررر قالررب دو در را هارودخانه آب از تخصیص خصوص در دریافتی هایدرخواست و

 :نمایدمی بررسی

 عمررل محرردوده در کامررل بطررور آنهررا وسررعت که دومی درجه آبریز هایحوضه •

 اطالعررات نهایی کنترل آبریز هایحوضه گونهاین  در: گیردمی قرار شرکت یک

 آنها بر دیگر مالحظات و محیطیزیست هاینیاز نظیر الزم هایلتحلی  و دریافتی

 جهررت الزم گررزارش و گیررردمی صررورت قبلی شده داده هایتخصیص قالب در

 .گرددمی تهیه آب تخصیص کمیسیون در طرح

 یررک از برریش  عمررل محرردوده در آنهررا وسعت که دومی درجه آبریز هایحوضه •

 ذکر هایکنترل و هاتحلیل رب عالوه ییهاهحوض چنین  در: گیردمی قرار شرکت

 هاشرررکت توسررط شررده انجررام هایبرداشررت میررزان برره توجرره بررا فرروق، در شررده

 خصرروص در آب تخصرریص کمیسرریون نظر مورد معیارهای و( مختلف ذینفعان)

 آب تخصرریص کمیسرریون در طرررح جهت الزم گزارش ذینفعان، بین  آب تسهیم

 .گرددمی تهیه

 سررقف فوق، در شده انجام هایتحلیل و هاگزارش ساسبرا آب تخصیص کمیسیون

 در مختلررف مصررارف برررای را هارودخانرره مررازاد آب منابع از برداشت قابل سطحی آب

 .نمایدمی ابالغ شرکت به معین  زمانی دوره برای و تعیین  مقررات و ضوابط قالب

 ذشتهگ دهه سه در اینکه به باتوجه :آب منابع توسعه هایطرح آب تخصیص

 و اندرسرریده برررداریبهره به یا و اجرا مطالعه، آب منابع توسعه هایطرح از دیزیا تعداد

 آب تخصرریص نهررایی مجرروز یررا آب تخصرریص اولیرره موافقت فاقد هاطرح این  از برخی

 آب تخصرریص وضررعیت نمررودن نهایی به نسبت تا است الزم حاضر زمان در لذا هستند،

( برررداریبهره یررا اجرررا ه،مطالعرر ) تلررفمخ مراحل رد که آب منابع توسعه هایطرح کلیه

 منررابع توسعه هایطرح آب تخصیص وضعیت شدن نهایی برای. گردد اقدام دارند، قرار

 از کرردام هررر در شرررکت توسررط زیررر اقرردامات اسررت ضررروری حاضررر زمرران در آب
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 عملکرررد محدوده در آبریز حوضه وسعت کل یا بخشی که) دو درجه آبریز هایحوضه

 :گیرد ورتص( دارد ارقر نآ

i. کلی عناوین  شامل آبریز حوضه مصارف و منابع گزارش تهیه: 

 ؛(خاک و اقلیم جمعیت، وسعت، موقعیت، شامل) آبریز حوضه سیمای •

 و هررا پسرراب زیرزمینرری، سررطحی، آب منررابع شررامل) آبریز حوضه آب منابع •

 ؛(غیره

 ی،مطالعررات ایهرر رحط شررامل) آبریررز حوضرره در آب منررابع توسررعه هایطرح •

 ؛(برداریبهره حال در و اجرایی

 در شررده ذکر منابع از کدام هر از مصارف شامل) آبریز حوضه آب مصارف •

 آبررزی بندی،بسررته کشرراورزی، صررنعت، شرررب، مصررارف تفکیک به و فوق

 ؛(غیره و پروری

 صررنعت، محیطرریزیسررت شرررب، نیازهررای شررامل) آبریز حوضه آبی نیازهای •

 ؛(موارد سایر و پروریزیآب آب، ندیبتهبس کشاورزی،

 ؛آبریز حوضه در آب مصارف و منابع تحلیل •

ii. آب منابع مدیریت شرکت برای آبریز حوضه مصارف و منابع گزارش ارسال :

 آبریررز حوضرره هررر مصررارف و منررابع گزارش بررسی از پس  آب منابع مدیریت شرکت

 و رفررت جررامان از پررس  هکرر  را نهررایی شررده تاییررد گررزارش( شرررکت توسررط شررده تهیرره)

 ارسررال آب تخصرریص کمیسیون دبیرخانه برای کندمی تهیه شرکت با الزم هایبرگشت

 مرردیریت شرررکت شرررکت، چنررد بررین  مشترک آبریز هایحوضه خصوص در. نمایدمی

 در و تلفیقرری گررزارش تهیرره برره اقرردام ها،شرکت از هاگزارش دریافت از پس  آب منابع

 و ابهامررات رفررع از پررس  را نهررایی ارشگررز و نمرروده دو درجرره آبریررز حوضرره قالررب

 .نمایدمی ارسال آب تخصیص کمیسیون دبیرخانه برای احتمالی هایمغایرت
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iii. هایسیاسررت نظررر از آب تخصرریص کمیسیون دبیرخانه توسط ارسالی گزارش 

 را نهررایی گررزارش و کنترررل قبلرری صادره مجوزهای همچنین  و آب تخصیص کمیسیون

 آب تخصرریص کمیسرریون. نمایرردمی آمرراده آب صتخصرری  یسرریونکم رد طرررح جهررت

 آبریررز هایحوضرره از کرردام هررر در آب تخصرریص وضعیت شده، تهیه گزارش براساس

 منررابع توسررعه هررایطرح آب تخصیص نهایی مجوز یا اولیه موافقت و تعیین  را دو درجه

 یررک برررای و درصررا( برداریبهره یا اجرا مطالعه،) آنها مرحله به توجه با را مختلف آب

 .نمایدمی ابالغ هاشرکت به معین  زمانی مدت با ریزینامهبر دوره

iv.  حوضرره هر در آب منابع توسعه هایطرح آب تخصیص وضعیت تعیین  از پس 

 هنگررام برره آب، تخصیص اجرایی دستورالعمل 19 ماده براساس آتی، شرایط برای آبریز

 یررک یبایسررت  شرررکت بررار، ولررین ا ایبر آن شدن مطرح یا جدید طرح یک گیریشکل

 مرردیریت شرررکت به بررسی جهت نیاز، مورد اطالعات با همراه و تهیه توجیهی گزارش

 ترروجیهی گررزارش بررسرری از پررس  آب منررابع مرردیریت شرکت. نمایند ارسال آب منابع

 آب تخصرریص نهررایی وضررعیت قالب در( شرکت توسط شده تهیه) طرح آب تخصیص

 دبیرخانه به آب، تخصیص سیونکمی  در طرح برای را دخو ینهای گزارش آبریز، حوضه

 اصررولی موافقررت آب، تخصیص کمیسیون تأیید صورت در و نمایدمی ارسال کمیسیون

 .شد خواهد صادر کمیسیون این  توسط طرح آب تخصیص

v.  نتررای  آب منررابع مرردیریت شرررکت طرررح، اول مرحلرره مطالعات خاتمه از پس 

 توسررط قبررل مرحلرره در که طرح آب صیصتخ اصولی توافق م با را شده انجام مطالعات

 و بررسرری مجرردداً آبریررز حوضرره قالررب در اسررت، شررده صررادر آب تخصیص کمیسیون

 بررسرری از پررس . نمایرردمی ارسررال آب تخصرریص کمیسیون دبیرخانه به را خود گزارش

 طرررح آب تخصرریص مجوزهررای کمیسیون، تأیید و آب تخصیص کمیسیون در موضوع

 .دگردمی صادر

vi. طرررح، از برررداریبهره یررا و اجرررا مطالعررات، بعرردی حررلمرا در که درصورتی 

 در مجرردداً بایسررتی آن آب تخصرریص موضرروع یابررد، تغییر آن اهداف یا و طرح سیمای
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 انجررام از پررس  شررده ذکررر مراحررل مشررابه مراحلرری طرری از پررس  آب تخصیص کمیسیون

 خصرریصت مجرروز رت،ضرررو صورت در و گیرد قرار بررسی مورد اول، مرحله مطالعات

 .گردد اصالح قبلی شده صادر نهایی مجوز سقف تا حداکثر حطر آب

 مختلررف، مصررارف برررای هاچشررمه از آب تخصیص مجوز دریافت برای :هاچشمه

 دو درجرره آبریررز حوضرره در چشررمه جانمایی شامل چشمه آب مصارف و منابع گزارش

 نیازهررای قبلی، شده انجام هایریزیبرنامه فعلی، مصارف و هاحقابه آبدهی، ،(موقعیت)

 اولررین  برره مربرروط اطالعررات زیرزمینی، آب سفره تغذیه در چشمه سهم و محیطیزیست

 طرررح برره مربرروط اطالعررات همچنین  و رودخانه روی چشمه از پس  هیدرومتری ایستگاه

 برداشررت اثرگررذاری چشررمه، مازاد آب تحلیل همراه به آن دست پائین  آب منابع توسعه

 و تهیرره نظر مورد مصارف برای تقاضا مورد آب زانمی  و دست ن پائی  توسعه طرح بر آب

 ارسررال آب منررابع مدیریت شرکت به شرکت، آب منابع مدیریت کمیته در دأیی ت از پس 

 .گرددمی

 ویژه به مربوطه تخصصی دفاتر توسط را ارسالی گزارش آب منابع مدیریت شرکت

 فعلرری کننرردگانرفمصرر  و برانحقابرره( آب نررابعم پایرره مطالعررات دفتر) آب منابع نظر از

 ابهامررات، رفررع از پررس  و بررسرری مرررتبط موارد سایر و( برداریبهره و حفاظت معاونت)

 یرردتأی نهررایی گررزارش شرررکت، بررا برگشت و رفت طریق از احتمالی نواقص و مغایرات

 .نمایدمی ارسال آب تخصیص کمیسیون دبیرخانه برای و تهیه را شده

 هایتخصرریص نظررر نقطرره از را رسررالیا گررزارش آب تخصرریص یونکمیسرر  دبیرخانه

 برررای را نهررایی گررزارش و بررسرری آب تخصرریص کمیسیون هایسیاست و قبلی صادره

 براسرراس آب تخصرریص کمیسرریون. نمایرردمی تهیرره آب تخصرریص کمیسرریون در ارائرره

 مصررارف برررای چشررمه از آب تخصرریص نهررایی مجوز/اولیه موافقت شده، تهیه گزارش

 .نماید می ابالغ شرکت به معین  زمانی مدت با ریزیبرنامه دوره برای را تقاضا مورد
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 تصفیه از حاصل آب منابع برداریبهره خصوص در :فاضالب شد   تصفیه پساب

 کرره هرراییفعالیت اهررم بازیررافتی، هررایآب از برررداریبهره نامهشرریوه برره توجرره با پساب،

 :از ندعبارت دهد نجاما هاپساب تخصیص منظور به باید شرکت

 و شررهری هایفاضررالب کشرراورزی، مصررارف از برگشررتی آب مجاری ناساییش •

 ؛صنعتی واحدهای هایپساب و روستایی

 و کمرری مقررادیر سررنجش  جهررت مناسررب محررل در گیریانرردازه تأسیسات ایجاد •

 ؛آب منابع این  کیفی

 ؛واحدها از یک هر برای کمی و کیفی شناسنامه تهیه •

 هاپسرراب تحویررل جهت آبفا هایشرکت و صنعتی زرگب واحدهای با یهماهنگ •

 حفاظررت سررازمان اسررتانداردهای بررا کیفرری نظررر از کرره بازیررافتی هررایآب و

 ؛دارد مطابقت المللیبین  معتبر مراجع و زیستمحیط

 نظررارت حیطرره از خررار  قررباًل کرره بازیررافتی هررایآب خصوص در گیریتصمیم •

 است؛ شده رصاد آنها زا ریبردابهره اجازه هاشرکت

 کیفیررت بررا متناسررب مختلررف مصررارف برررای هاپسرراب از اسررتفاده برنامرره تهیرره •

 ؛پساب مشاهداتی/احتمالی

 از اسررتفاده درخواسررت ترردوین  و شررده انجررام اقرردامات و هابرنامرره گررزارش تهیه •

 و منابع وضعیت و 2 درجه آبریز حوضه قالب در مختلف مصارف برای هاپساب

 .آن مصارف

 کمیترره در یرردأیت از پررس  و تهیرره فرروق شررده ذکررر مرروارد بررا بقمطا هالیتفعا گزارش

 شرررکت. گرررددمی ارسررال آب منررابع مرردیریت شرررکت برره شرررکت آب منابع مدیریت

 بررسرری مربوطرره هاینامهشیوه و بخشنامه قالب در را ارسالی گزارش آب منابع مدیریت

 درجرره ریررزآب حوضرره رفمصا و نابعم یتوضع با درخواست مورد موارد انطباق ضمن  و

 دبیرخانرره برررای را شررده یرردأیت و نهررایی گزارش احتمالی، نواقص و هامغایرت رفع و دو
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 گررزارش آب تخصرریص کمیسرریون دبیرخانرره. نمایرردمی ارسررال آب تخصیص کمیسیون

 و آب تخصرریص کمیسیون هایسیاست گرفتن  نظر در با و کنترل نهایی بطور را دریافتی

 ارائرره جهررت را نهررایی گزارش ،دو درجه آبریز حوضه در آب مصارف و عمناب وضعیت

 در شده، تهیه گزارش براساس تخصیص کمیسیون. نمایدمی تهیه تخصیص کمیسیون به

 نهررایی مجوز/اولیرره موافقررت و نمرروده گیریتصررمیم هاپسرراب از استفاده نحوه خصوص

 .نمایدمی ابالغ شرکت به را پساب تخصیص

 

 یزیرزمین آب منابع  صیصتخ دفرآین: ب ❖

 و آزاد هایدشررت دسررته دو شررامل زیرزمینرری آب منررابع از تخصرریص سرراز و کررار

 .است ممنوعه هایدشت

 نیرراز کرره آزادی مطالعاتی هایمحدوده مورد در بایستی شرکت :آزاد هایدشت 

 برره گررزارش منطقه، در موجود تقاضاهای تدقیق و بررسی ضمن  دارند، آب تخصیص به

 کمیترره پیشررنهادی ارقررام همررراه برره را مرروردنظر همحرردود مینرریزیرز آب نبرریال  از روز

 شرررکت برره مصررارف نوع تفکیک به جدید تخصیص جهت شرکت آب منابع مدیریت

 آب منررابع پایرره مطالعررات دفتررر در بررسرری از پررس  تررا نماینررد ارسررال آب منابع مدیریت

 اقرردام جهررت آب صتخصرری  کمیسرریون دبیرخانرره برره نتیجرره آب، منابع مدیریت شرکت

 مررورد مطالعرراتی محرردوده آب بیالن وضعیت گزارش بعد مرحله در. گردد ماعال  بعدی

 برره و تهیرره آب تخصرریص و سیاسررتگذاری گررروه توسررط شرررکت درخواسررت و نظررر

 جدیررد آب تخصرریص سقف اساس، براین . گردید خواهد ارائه آب تخصیص کمیسیون

 برره و تعیین  آب تخصیص سیونکمی  توسط گوناگون مصارف برای مطالعاتی محدوده از

 . شد خواهد ابالغ شرکت

 مصررارف تخصرریص سررقف تعیین  برای ممنوعه هایدشت در :ممنوعه هایدشت 

 کلیرره در را هرراآبخوان بخشرریتعادل هررایفعالیت از گزارشرری بایسررتی شرررکت صررنعتی،

 برررای نیرراز مررورد آب تخصرریص سررقف درخواست همراه به و تهیه نظر مورد هایدشت

 و بررسرری از پررس  تا نمایند ارسال آب منابع مدیریت شرکت به لسا هر آخر در تصنع
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 و حفاظررت دفاتر توسط بخشیتعادل هایفعالیت اثر در هادشت این  وضعیت بهبود تأیید

 آب، منررابع مدیریت شرکت آب منابع پایه مطالعات و زیرزمینی هایآب از برداریبهره

 کمیسرریون دبیرخانه به دشت هر در شده انجام خشیبتعادل تاییدشده کمی ارقام گزارش

 توسررط شده انجام بخشیتعادل فعالیت از گزارشی بعد مرحله در. گردد ارسال تخصیص

 تخصرریص سقف درخواست و آب منابع مدیریت شرکت تخصصی دفاتر نظر و شرکت

 کمیسرریون و تهیرره تخصرریص کمیسرریون دبیرخانرره توسررط صررنعتی مصررارف برررای آب

 مصررارف برررای جدیررد آب یصتخصرر  سررقف ورمررذک گررزارش اسرراسبر آب تخصیص

 برررای آب تخصرریص هایدرخواسررت. نمررود خواهررد ابررالغ شرکت به و تعیین  را صنعتی

 کمیسرریون دبیرخانرره در بررسرری از پس  ممنوعه هایدشت در بهداشت و شرب مصارف

 .شد خواهد تصمیم اتخاذ و مطرح آب تخصیص کمیسیون در آب، تخصیص



 




