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 چکیده
تهاب  وهوم مالتیه  زمهین بهودت بها تو ه  به          آبیهار   رفه  و آب  در ایران آب و زمین دو عامل مهم تولید به  مهرار مه    

هههای   هه  در مو جیهه   یرافیههای  و ا ترههاع  فههد  ایههران و ههود دامهه و ومههجی  مالتیهه  آب و زمههین در    تفههاو 

والیه  مازوهدران بهر ال هو  مالتیه        راهبهرد   ترهاع  و  دیهدت مهرایا ا لیره و ا   وواح  مختلف تیییراته  به  دهود مه     

هها وا ه    به  ایهن ور ه     آوهیم  بهر بخشهیدت در ایهن وهژوه     ههای  مه   ویژگه   هها آنآب و زمین تأثیرگذار بهود و به    

ن ووه  بهود  ومهاو تولیهد      هها آنآبه  مازوهدران تو ها نه  وهادههای   هادت  مهد  ومهجی  مالتیه            ها  ازهدهیم: 

ههها  وههژوه  حامههر یافتهه  ر مالتیهه  آب و ومههجی  آبیههار  مازوههدران نهه  تههأثیرات  دامهه    و مالتیهه  زمههین د

بههین مالههز و زارم در ارتبهها    دار  و رابظهه مومههوم حههل مالتیهه  آب در ایههن منظاهه  بهها ومههاو زمههین    وشههان دادو 

مالتیهه   مسههتایم  ههرار دامهه  و ایههن حاههون ویههش ت هه  ومههار  مههرم و عههرا  امجهه  ایههران دوره  ا ههار بههودت       

و میرابهه  آن ابهوابیرج  بسههیار  از  هرا  دالصهه  بههودت    )دولتهه ب بهود  دالصه   صههور به  ههها  مههم مازوههدران  رودداوه  

ههها  ا لههیم و حاصههلخیش  دههاا ویههش از یههز  ههو در وههوم  شهه  م صههو  مهههم بههود و از  ههو  دی ههر در اییههاد  ههازه

رفه ت دوله  بیشهتر در هن هاو توزیه       مهرار مه   هها و  نها  عامهل اصهل  به       بنهدان آب  تو ا مهردو منظاه  ماونهد آب   

 ههرد و از حههل بهههره مالتاوهه  یهها حههل دالصهه  بردههوردار   آب و بسههتن  ههد بههر منههاب  آبهه  و مت سهها  ومههار  مهه   

ا  و آرمههیو  ههها  آن از مسههتندا   تابخاوهه  مههود و دادهمومههوم بهه  رور تههاریخ  برر هه  مهه   ایههن گردیههدتمهه 

 و ت لیل موموم بهره گرفت  ا  ت فراهم آمده و از رور تبیین در توصیف

 مالکیت آب، مالکیت اراضی زراعی، حقابه، میراب :های کلیدیواژه
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  مقدمه

در ایرررران منرررابن ترررتمید آب م  ررردد و بررره   

نرروا اقلرری  نررر منتقرره بسرر  ی  موق یررت رارافیررایی و 

دارد و در تررراریق اق صرررادا و سیاسررری ایرررران دوره    

اره در کنررار قارررار، موضرروا مالکیررت آب و زمررید نمررو 

مرررورد متال ررره قررررار  نررراا م  ررردددر نظریررره ونررر  

ران نظررصرراح کرره  نررایکرری از ایررد نظریرره .انرردگرف رره

شریوه تولیرد آسریایی     ،انرد سخد گف ره درباره آن  م  ددا

سرریایی نرراا نظررا  آ گرریدر بیرران وی  را آناسررت کرره  

خرا  تراریخی    ۀریک تصرویر کلری از یرک دو    عنوانبه

روابرر  برره  در ایررد نظریرره. دننرردمررورد توررره قرررار مرری

بیرارا مصرنوعی و اداره امررور   و آ شرهر و روسر ا   ار مراا 

بررر  افررنونو  (033 :0631ازکیررایی،) شررودکیررد مرریتتن آ

ا، مقولررره عملکررررد وابسررر  ی کرررراورزا بررره آبیرررار

و وابسررر  ی ایرررد مؤسسرررات بررره مؤسسرررات آبیرررارا 

و توزیرن آب   ت میرر  ،حفر   دیوانساالرا برراا سراخ د،  

بررسرری ترراریخی   ا،از ایررد رویابررد، مررینیررن انمیررت 

موضرروا حاضررر ماننررد ورررود انررواا مالکیررت در دوره   

ه، مالکیررت زمررید و قارررار، نقررل دولررت و بهررره مالکانرر

ربررراران و حاصرررلخین   پاقلررری تررررمهررر آب و از نمررره 

ات آبرری و مالکیررت آن، گیرررا مؤسسررمازنرردران و شررک 

سرراالرا بررر توزیررن آب و زمررید، نقررل  نظررارت دیرروان

مرردیریت آب،  وحکومررت و مالیرره در ترررکیالت ادارا  

 حرروزه نررااحقابرره از رودخانرره دریافررت حقابرره، انررواا

مازنرردران بررا  در ، تفرراوت دریافررت حقابرره  2جم یابررواب

بررردارا از منررابن  میررراب و نحرروه بهررره منررا د دی ررر،  

 گونره ایرد ترر  توانرد در ارزیرابی دقیرد   و... مری  م  دد آب

ران در مازنررد نرراا ترراریخی، مفیررد و مررؤ ر باشررد.نظریرره

 ،خصوصرری ،6خالصررهدیوانی/) دارازمرریدچنررد شررک   

 بخررل وسرری ی از اراضرری   و ورررود داشررت  وقفرری(

نرد  ایرد    ،روا یرد  از ،خالصره برود   صرورت به زراعی

 دارازمرریدت آب در نظررا  رسرری نظررا  مالکیرر بر ،مقالرره

                                                 
 ح  رم ی)دنخدا، مدخ  ابوابجم ی(.ناا صادخ  و دریافت -2

 (.011: 0632ملک دول ی)دنخدا، مدخ  خالصه؛ لمب د، -6

مازنرردران دوره قارررار اسررت و پرر ونل حاضررر برره ایررد 

تولیرد و مالکیرت    شریوه یابرد کره   نا اخ صا  میپرسل

وضرر یت آبیررارا ایررد منتقرره   مالکیررت آب و زمررید در

؟ مؤسسررات آبرری مازنرردران بازتررابی داشررتچرره تررت یر و 

در  نرا آنلکیرت  ند و ماتوس  چره نهادنرایی سراخ ه شرد    

 دست چه کسانی بود؟

مالکیرت منرابن   رسرد شرک  لالر     به نظرر مری  

و ا مالکیررت تررتمید آب مازنرردران در ارتبررای مسرر قی  برر 

 .قرررار داشررت آنزراعرری نرراا زمرریدبررردارا نحرروه بهررره

جم ی قرررراا بررروابا ،آن نررراا مهررر رودخانرررهمیرابررری 

دریافرررت حقابررره از  رفرررت وخالصررره بررره شرررمار مررری

در  .جم ی نیررن در مازنرردران رایرر  بررودنرراا ابرروابحرروزه

اراضرری آبرری از تقاضرراا زیررادا برخرروردار   ،ایررد میرران

ذخیرره   منظرور بره مازنردران   در نیرن  ناا آبری سازه بودند.

مررورد در امررور کررراورزا نمررواره تررا  ایجرراد شرردندآب 

 اشررکال اصررلی برره نرراآنمالکیررت . اسرر فاده قرررار گیرنررد

روسرر اییان و زارعرران بررود. خصوصرری و وقفرری  ،دول رری

تقسرری   خصررو برره و نهرکررری 0تنقیرره سرراخت و در

بررری در مازنررردران آو مؤسسرررات تمرررامی منرررابن  از آب

بررر کردنررد و دولررت  نقررل مهمرری ایفررا مرری  نمررواره 

خالصرجات و مررواردا چررون بسر د سررد بررراا دریافررت   

 کرد.نظارت می مورد نظر عایدا

در زمینررررره پیررررررینه موضررررروا حاضرررررر، 

خرررالل بررسررری اوضررراا   پ ونرررر ران زیرررادا در  

فقهرری و ار مرراعی   مسررا  و  دارازمرریداق صررادا و 

ایرران دوره قارررار، برره بحررآ آب و آبیررارا، مالکیررت آن  

و ارتبررای آن برررا زمرررید، ن رراه کلررری و ارمرررالی نیرررن   

( بخررری از ک رراب مالررک و   0632) لمبرر دانررد: داشرر ه

بررسرری آبیررارا در ایررران دوره قارررار   زارا خررود را برره

بررره بحرررآ ( 0632) اخ صرررا  داده اسرررت. عیسررروا

اشراره  و زمرید در ک راب تراریق اق صرادا ایرران،       یاراآب

( در مقالرره آبیررارا و 0601) خسرررواخسرررو . کنرردمرری

 پاک کردن و الروب کردن)دنخدا، مدخ  تنقیه(. -0
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رام ه روس ایی ایرران و آ رار دی رر خرود، نظرا  آبیرارا       

بررسررری کررررده اسرررت. اخ رررر رحمرررانی  را در ایرررران 

بررردارا از زمررید برره مالکیررت و بهررره( در ک رراب 0601)

کنررد. اشرراره مرری  آب از برررداراتقسرری  و نحرروه بهررره 

اسرر فاده  روش ترراریخی تحلیرر  رانررت از (0630) کرمرری

را در سرراخت  پیامرردناا توزیررن زمررید و آب و کنرردمرری

در بررازه زمررانی اواسرر  عهررد ار مرراعی ایررران  -سیاسرری

مررورد بررسرری قرررار   ناصرررا تررا انقررالب مررررو ه    

در مقالرره مالحظررات نظرررا  مصررتفی ازکیررا . دنرردمرری

ک یرر( 0631) بررردارا از زمرریدنرراا بهرررهپیرامررون نظررا 

بررا نمکررارا   او .ددنرررا رره مرری ا ت ریررک کرراربردا 

، توزیررن ه مرردیریتنحررو (0630) زادهاهلل رسرر م لیولرری

بره ار مراعی نظرا  آبیرارا     در مقالره رن  آب را و مصر 

 کیهران ترا( و  بری ) کنردا دا کنرد. مهر  متال ه می در ایران

را تررتمید آب در مازنرردران ( در آ ررار خررود منررابن 0600)

بره   نرامبرده  متال رات امرا نریی یرک از     کننرد م رفی مری 

مازنرردران   دارازمررید بررسرری مالکیررت آب در نظررا    

یک رام ره پربراران و حاصرلخین و یرک منتقره       عنوانبه

و  ونررری مسرر ق خررا  ندرداخ رره و ایررد موضرروا، پ  

 است. نوآورانه

 

 هامواد و روش

سرراح  رنرروبی دریرراا    در میرران مازنرردران

 لررب  اسرت کره از   ربرال البررز واقرن    و سلسلهمازندران 

 برره رررر کلبرراد و شرراه کرروه شررر  از و سرررخانی رودبرره 

ایررد ایالررت در دوره قارررار برره    .اسررتبرروده محرردود 

 ،آمرر  ،نررور ،کجررور ،کالرسرر ا  ،تنکررابد ناحیرره؛ سررینده

 ،اشرررر  آبررراد،فرررر  ،سرررارا ،مرهدسرررر ،برررارفروش

 شرردتقسرری  مرری  و نررنار رریرر   سرروادکوه ،الریجرران

 را آناق صرررراد  ساسررررا کرررره (20-21: 0631رابینررررو،)

تورره   برا  .دادتررکی  مری  ناا کرراورزا و روسر ا   زمید

زیرراد و  مازنرردران در لررربریررنش برراران   برره اینکرره 

زمررید فررراوان ، آن و در شررر  کرر  نرراا منروعرریزمررید

متال رره در اسررت،  آب و برراران کرر  و محرردود برروده امررا

 شرود مری  ازنردران م رفری  م اب دا منرابن ترتمید آب  حاضر 

پررردازد و در ادامرره بررا  مالکیررت آب مرریبرره  پررا از آن

 دارازمررریدبرررا نظرررا    را آنرابتررره  ،روش تررراریخی

. دنرردمررورد بررسرری قرررار مرری   مازنرردران دوره قارررار 

اا و از مسرر ندات ک ابخانرره پرر ونل حاضررر  نرراا داده

آرشرریوا فررران  آمررده و از روش تبیررید در توصرریک و   

 است. شدهگرف هتحلی  موضوا بهره 

 

 در مازندران بع تأمین آبمنا

کوترراه و رودخانرره  22 حرردود :هااای راااریآب

عمرده و   صرورت بره  وررود دارد کره  در مازنردران  فصلی 

-121301 سرراکما/) مخ لررکنرراا برره مسررافت  فرعرری

آب مررورد  (0601:03رحمررانی،  ؛01، شررماره بررر  201

 د.کنرراضرری آب خررور را تررتمید مرری بسرریارا از ارنیرراز 

 الر از: رودخانرره نررراز -0 عبارتنررد از: نرراآن تررریدمهرر 

و در سرررخرود برره دریرراا  گیررردسرچرررمه مرری دماونررد

سرروادکوه از  :رودخانرره بررابلرود -2 ریررندمازنرردران مرری

و در بابلسررر برره گیررد  سرچرررمه مرری بنرد ارتفاعرات فیرر  

 دوآباز ارتفاعررات  :رودخانرره ترراالر -6 دریررندریررا مرری

گیرررد و از لرررب شررانی   سرچرررمه مرری  (دو خوشرره)

 :تجررد خانررهرود -0 رودمرری مازنرردراندریرراا  سرروابرره

دبررار در نررنار رریرر  سرچرررمه    از حرروالی قریرره رو 

 ه دریرراا مازنرردران آبرراد برر در نندیکرری فررر  و گرف رره 

؛ 01-00، 0:ج0600)کیهرررررررران، .ریررررررررندمرررررررری

 (62-61: 0610کنرردا،؛ مهرردا10: 0616الملررک،افضرر 

رود، صرفا تروان بره   مری  ایرد منتقره  ناا دی ر خانهاز رود

 نررر ارود، ،زوار ،پرررترود، چیرسرررکه، شرریرود، رامسررر

، رود، خیررررودو نوشررهر امیررررود رود، چررالوس،سرررداب

 :برره ک.ر.)اشرراره نمررود  و...نکررا  مررروزرود، گلنرردرود،

 (60-63: 0610کندا،مهدا

شود که نایی گف ه میبه آب :های زیرزمینیآب

و در نقای مناس  الا  بقات مخ لک خاک ذخیره البه

در  (11: 0601رحمانی،) شودمی چرمه خارج صورتبه

سارنا رواج تما  نواحی کونس انی اس فاده از آب چرمه

مانند چرمه زیروان و ( 60: 0610کندا،مهدا) دارد

بهرهر کنونی( و ) چرمه و افراچرمه در اشر الراب
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؛نمان/ -Wm-120332-230NLAI-0018نور.)ساکما/ 

 (211، شماره بر  6001-211

نرررراا یکرررری از روش :آباااایهااااای سااااازه

. نسرر ند نررابنرردانآب ،مازنرردران بررردارا از آب دربهررره

برا بسر د سره     کرافی نبرود،  آب در منا قی کره  روس اییان 

کردنرد  مری  ذخیرره را  مورد نیراز خرود   آب ر  شالینار، 

بنرردان در سرراخ د آب گف نررد.مرریبنرردان آببرره آن  کرره

مانررده از  رررابررهبنرردان دارد و آ ررار آب ران سررابقهمازنررد

مؤیررد ایررد  ،لرروم را بهرررهردوره صررفویه در نرررت کی

 دی رر نراا  از سرازه  (31: 0601رحمرانی،  ).متل  اسرت 

اللر    رسرد بره نظرر مری    نسر ند کره   نرا قنات اید منتقه

 ؛نددسرراخ ه شرر در شررهرناا آمرر ، سررارا و اشررر     

رشرر ه  031در حرردود  ش0600تررا سررال   بررراا ملررال 

 قنررررات در مازنرررردران شرررررقی ورررررود داشررررت    

ا نرراترردری  قنررات کرره برره  (60: 0610کنرردا،دا)مهرر

 سرفر  گرنارش  دردادنرد.   رراا خرود را بره چراه     نرامبرده 

 نن ررا در  نیررن مازنرردرانلرررب برره  شرراهناصرررالدید

 ،و تخمررید آب آن بررا واحررد سررن  نررافرری رودخانررهم ر

 شررودنیررن اشرراره مرری   در کجررور اابرره قنررات کهنرره  

از  نررررا نیررررنآب انبار (01: 0230 ،شرررراهناصرررررالدید)

اسرت کره نر  برراا شررب و نر  برراا         بوده مؤسساتی

ا آب انبارنررااز  .شرردمصررار  کررراورزا اسرر فاده مرری 

بره ایرد مروارد اشراره      ،برراا نمونره   تروان مری اید منتقه 

آب  بهرررا  اتررر،و  میرررزا مهرردا میرردان، ،چنرراربد :نمررود

  ررالل،آب انبارنرراا  و در سررارا میررر مرررهد انبرار نررو، 

در  محلررررررررهاششرررررررراه و فررررررررر گنجرررررررری،

 (01 ، 01 ، شماره بر 2111000)ساکما/.اشر 

 

 

 

 

 

                                                 
امرروالی نسرر ند کرره ملررک شررخ    قررانون مرردنی،  20بررر  بررد مرراده   -1

تواننررد متررابد مقررررات منرردرج در قررانون مرردنی و باشررد و افررراد مررینمرری

 (61: 0، ج 0601قوانید مربوی بدان، تملک و اس فاده نماید.)امامی، 

 نتایج و بحث

  مازندران در مالکیت آب

بررره  از رانررر  خداونرررد  مالکیرررت ارضررری 

. آبرراد نماینررد را آنتررا  سرردرده شررد امانررتبرره پادشررانان 

تررا ب ررد از  از زمرران نخامنررریان   ایررد سررنت و برراور،  

 کررهبرردید شررر    .واج داشررتر مررررو یت در ایررران 

برره  را آن بررردارا،و بهرررهزراعررت  منظرروربرره پادشرراه

و برره نندیکرران  نرراا کوچررک و بررنر  تقسرری    بخررل

خردمات لرر را   رگران کررور در مقابر     نو یا به بخود 

نرراا بررنر  خانرردان برره قبررول ت هررداتیو  و کرررورا

 موضروا ایرد   کره  (11:  0612شرریک،  ) کررد واگذار مری 

ود ورر ، اقلیمری تنروا   مسراحت، عرواملی چرون    نمراهبه 

تهرار  اقروا  خرارری     ،یاف ره اسرکان اا و روامن عرریره 

سرب  شرده اسرت     ایران در بازارنراا رهرانی   عملکرد و

 نراا بسریارا  از پیچیردگی  ،ترا مالکیرت ارضری در ایرران    

 ،و در نهایررت (626: 0632عیسرروا،) باشرردبرخرروردار 

 ،شخصرریبرره فقهرراا شرری ه  نظررر ارتبررای بررا درامررالک 

 کررهبرردید م نررا   .ودشرربنرردا دول رری  بقرره  وعمررومی 

بره   و امرالک دول ری   ی بره رام ره اسرالمی   امالک عمروم 

بره آن انفرال    اخ صرا  یابرد کره   امرا (  ) اسرالمی دولت 

بنررابراید  (32-36: 0632مدرسرری  با بررایی،) گوینرردمرری

از حیرآ تملرک و   نیرن   نرا آب ،تکیه بر مباحرآ فقهری   با

برخری   -0: شروند مری بره دو دسر ه تقسری     ، عد  تملرک 

و قابررر  تملرررک  نسررر ند 1از مباحرررات عامررره نررراآناز 

شرخ    الکیرت بره م  3نیس ند بدید م نرا کره برا حیرازت    

لکیرت افرراد   ادی رر بره م   رخری ب -2آینرد  خاصی در نمری 

مالکیررت بررراا ملررال  (0603:11ررررایی، ) آمدنررددر مرری

 مالکیرت  امرا خالصره برود    0ناا  ال ره مازنردران  رودخانه

 مورخرره بررر اسرراس سررند حرروزه گرگرران نرراارودخانرره

 -0 :صرررورت گرررنارش شرررد  ه سرررهبررر ش3/01/0606

رودخانررره اخ صاصررری دولرررت کررره قرررراا خالصررره را 

قرررانون مررردنی( مهیرررا کرررردن وسرررای   003مقصرررود از حیازت)مررراده  -3

لررک تصررر  اسررت. حیررازت اشرریاا مباحرره برره اع بررار  بی ررت آنهررا مخ   

 (.063، 0.حقو  مدنی.ج 0601باشد)ر.ک به: حسد امامی. می
 نراز، تجد، نکا -0
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رودخانرره اخ صاصرری اشررخا    -2 نمررودمرررروب مرری

نررایی رودخانرره -6کرررد کرره قررراا اربررابی را آبیررارا مرری

مررر رک  صررورتبرره خالصرره و اربررابیقررراا بررید  کرره

 نرراا اخ صاصرری خالصرره آب رودخانرره تمررامی. نرردبود

الب ره چرون    .رسرید راا خالصره مری  به مصر  زراعت قر 

زراعرت   افرنایل برراا   اراضری و اسر  داد   ،مورود قراا

شرد، زراعرت بیرر ر    نر سال کره آب زیرادتر مری    ،داشت

کررد  و نر سال کره آب نقصران داشرت، کم رر عمر  مری      

بندا زیررادا مخررارج سررد  ،نرراو ایررد قبیرر  رودخانرره 

نمره سراله بره کمرک زارعران محلری سرد         زیررا  ندنداش 

اخ صاصری کره م  لرد بره یرک      رودخانره  شرد.  گرف ه می

، همتررابد رودخانرره اخ صاصرری خالصرر    ،باشررد مالررک

دار ت میرررات و دی ررر  عهررده ،مالررک ملررک و رودخانرره 

در اشررر راک . ودبررر موضرروعات مربررروی بررره رودخانررره 

ناا مر رک برید چنرد مالرک و یرا برید دولرت       رودخانه

بندا و نظررر سررداسررت کرره از  برروده و مالکرران بررراا آن

 ،آب برید صراح  سرها  بره ترتیر       انهار و تقسری   تنقیه

یرک از مالکران ب واننرد در     م ید و رریران داشر ه ترا نرر    

 روسر اا بره   زراعرت  برراا سره  خرود را    ،موقن زراعت

از نررر گونرره اخرر ال  نظررر و مرررارره     و برررده خررود

، شررماره بررر   201-60601سرراکما/ ).رلرروگیرا شررود 

30) 

، از مررررر رکات و مباحررررات عامرررره دی ررررر 

مالکیرت   (10: 0603رررایی، ).نسر ند و نهرنرا   نرا چرمه

برراا احیراا    ،کره اول از نمره   رددگر برمری  کسیبه  ناآن

، 0601لمبر د، ) باشرد کررده  زمید از آب چررمه اسر فاده   

وقفرری  اخ صاصرری، نررااصررورتبرره ، حقیقررت درو  (10

نرراا وقفرری از چرررمه. دکرررو دول رری نمررود پیرردا مرری 

تروان بره یرک رریر  از آب چررمه قریره       می ،مازندران

-Wm-0018زیرررروان اشرررر  اشررراره نمود.)سررراکما/  

120332-230NLAI-) 

بررید  ،نرراا آبرریسررازهمالکیررت  خصررو  در

یرا قنرات    اگر فرردا بره حفرر چراه     که مرهور است فقها

                                                 
 010: 0632نق  از عابدا، / ، به 63نامه مرهدا میرحیدر، کالسه وقک -1

مالرک آن   ،کنرد اقردا   ک خرود یرا در زمرید مروات     در مل

 ،بره آب برسرد   یرا قنرات   گرر چراه  گردد. امیو قنات چاه 

ماننررد  (10: 0603ررررایی، ) شررودمالررک آب نرر  مرری 

-GH1327)اسرر ادو /  .بهرررهر  نرراا رکاونررد  قنررات

دیرروانی  راضرری وقفرری،نررایی کرره در اقنررات (52-3-39

 دشرردند، مالکیررت آن م فرراوت برروو خصوصری حفررر مرری 

در  1.  0236در سررارا برره ترراریق احررداق قنررات  ماننررد

 ،تروان گفرت  مری  ،مازنردران  انرا آب انبرار مورد مالکیت 

برراا  ؛ اسرت  بروده  وقرک  صرورت بره  ناآن الل مالکیت 

وقرک ترتمید آب    حیردر بره   انامره مررهد  در وقرک  ملال

براتی چرون   رق .شرد  تتکیرد نیرن   و اصال  آبدان در سرارا 

بررر ت میرررات ایررد بنررا    شررل دانرر  دکرران و خانرره را  

میرردان و میرررزا   ماننررد چنرراربد،  دادنررداخ صررا  مرری 

برررراا شررررب انرررالی اسررر فاده  کررره (سرررارا) مهررردا

، 01، شررماره بررر   211-1000)نمان؛ سرراکما/شررد.مرری

 را آنت لرد داشرت کره     نرا نیرن بره کسرانی    بندانآب (01

مالکیرت   وکردنرد  در اراضی یا روسر اا خرود حفرر مری    

خالصرره، خصوصرری و وقفرری   صررورتبرره نرراآناللرر  

نامرره وقررک 22ا از بررید در مجمرروبررراا ملررال   ؛بررود

بنرردان مربرروی برره قنررات، ت میررر نهررر و آبمتال ره شررده  

مررورد  03 ،ترروان گفررت مرری ،در مازنرردران ایررد دوره 

مرورد مربروی بره شرهر سرارا       6مربوی به شهر اشرر ،  

و یرررک مرررورد مربررروی بررره شرررهر برررارفروش بررروده   

 (011:  0632است.)عابدا، 

موق یررت ، شرردهمتررر بررا توررره برره مرروارد   

 مید آب و اراضررری کرررراورزا در تمرررامی ترررتن منررراب

 برراا ملرال   ه یرک صرورت نبرود؛   ان بر مازنردر  روس اناا

یرر  ورررود  لحضررور دولررت در مازنرردران شرررقی برره د  

 چرون کردنری   و قابر  اداره  مهر  و برنر    نراا رودخانره 

 اسرت.  بیرر ر  گسر ردگی اراضری زراعری    و و نرراز  تجد
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مالکیررت اگررر  3«م حرردالم ل وزارترری»بررر اسرراس اسررناد 

 دی ررر منررا ددر مالکیررت آب بررا را  مازنرردرانآب در 

دریافرت حقابره از    ،تروان گفرت  مری  ، مقایسره کنری   ایران

 ،و در آن جم ی در کرررور برره یررک صررورتحرروزه ابررواب

ایرررد، برررا وررررود امرررا  برررودمالکیرررت دولرررت محررررز 

 در حروزه سیسر ان   ؛داشرت برراا ملرال    نیرن  نرایی تفاوت

کره   برود نمران مالیرات یرا منرالی      عایدات وصولی از قررا 

در برابررر محصررول دریافررت   ت،سررالیانه متررابد مقررررا 

 ،ب دریرراف ی زارعرران از رودخانرره  آ برررااشررد و مرری

)سرراکما/ و ندرداخ ند. ی م مررول نبررود حقابرره مخصوصرر 

درحررالی کرره تمررامی    (01شررماره بررر   ، 60601-201

خالصرره در  صررورتبرره ان سرراراضرری زراعرری حرروزه سی

گسرر ردگی  بررر ورررهتبررا اخ یررار دولررت قرررار داشررت.  

مالکیررررت آب  ،شرررررقی مازنرررردران در خالصررررجات

 خالصرره بررود و صررورتبرره آن نیررن نرراا مهرر رودخانرره

قررراا خالصرره برره    ازجم ی بسرریارا میرابرری آن ابررواب 

 تراالر  اا چرون رودخانره کره در ایرد میران     رفتشمار می

را آبیرررارا  ا خالصررره و اربرررابیپارچررره روسررر ا 311

و  (22، شررماره بررر   201-110100سرراکما، ) کررردمرری

ن خالصره دیروان   سری نرنار تومرا    به نندیک کهآنمیرابی 

ا موارر  بره افرراد    عنروان بره  آمرد مری  عمر   از آن بایرد 

، شررماره بررر    2310013سرراکما/ ) شرردواگررذار مرری 

آنچرره را کرره در بحررآ مالکیررت در نظررا    بنررابراید (013

ترروان برردان اشرراره نمررود، ایررد مازنرردران مرری دارازمررید

دار یرک نظرا    عنروان میرراق  بره  ،نظرا  نرامبرده   است کره 

حقرروقی ترراریخی برره سرره دسرر ه اصررلی دیوانی/خالصرره،  

شرود کره نمرواره دو    بنردا مری  خصوصی و وقفری  بقره  

آب و زمررید را در کنررار نرر  قرررار   ؛عنصررر مهرر  تولیررد 

دولرت   د  اصرلی نر  ،تروان گفرت  بنرابراید مری   ؛دندمی

ضرری و آب در مازنرردران، تررتمید   قارررار از مالکیررت ار 

 نیازناا مالی خود بود نه مالکیت.

                                                 
نرراا م  رردد آنرررا بررا یررک شررد کرره نسررخهنررایی ا ررال  مرریبرره نوشرر ه -3

نوشرر ند و برره سراسررر کرررور  مضررمون و یررک شررک  و یررک ترراریق مرری  

: 0630مقررامی، گویی .)قررا  نامرره مرری ادند، امررروزه برره آنهررا بخررلفرسررمرری

021)  

 آب عوایدبرداری از نحوه بهره

 میرآبانه /حقابه

بررردارا از عوایررد  نرراا بهررره یکرری از روش

نسرربت برره  ایررران  در آب رودخانررهبررود. حقابرره  ،آب

آب مررورد نیرراز نررر قریرره تقسرری     و  نارکررر وسرر ت 

 صرورت بردید  .اسرت  بروده  که به حقابره م ررو   د شمی

بررر مبنرراا گررردش  و  از روا سرراعت آناح سرراب  کرره

ا رایرر  نررر نررامالکیررت و سررنت و بررر اسرراس بررود آب

اوزان و مقیررراس مخصوصررری   ناحیررره از ایرررران برررا  

سرراعت،  زمررید،شررد. مقیاسرراتی چررون بررردارا مرریبهررره

رایرر  . در اللرر  نقررای ایررران  و..سررن   ،دانرر  ،قفیررر

موضرروا و ن برره راررر .(01: 0601رحمررانی،) اسررتبرروده 

 ان بایسرر ینررا در ایرررترتیرر  دریافررت حقابرره رودخانرره 

 ،دشررا گرف رره مررینررکرره از رودخانرره ااحقابرره ،گفررت

 نرا برا تورره بره ریرره عوایرد رودخانره       و م ماین نمواره

 بود: صورتدو به 

رودخانررره از  قریرررهر ت یرررید مقررردار آبررری کررره نررر -0

 و تقسرری  آب النظررارهعنرروان حررد قرردی از و  گرفررتمرری

و بررراا تنظرری  عمرر  آبیررارا امررالک و رفررن      داشررت

نراا  کره از رودخانره  برود  ن قرایری  برید مالکرا   اخ الفات

مالکیررت دولررت  ،در واقررن .ندشرردمرررروب مرری نررامبرده

-60601سرراکما/  ) اسررت برروده  ب محرررز ن در اصرر  آ 

برررر اسررراس سرررند  بنرررابراید( 33، شرررماره برررر  201

 ،ش02/1/0613بررره تررراریق  ،03121م حررردالم ل نمرررره 

 ،، انررالینرردنررایی کرره تحررت نظررر مالیرره نبود  رودخانرره

براز کررده    نهرنرایی بره امرالک خودشران     ،متابد م مرول 

 بنررررادر رنرررروب،ماننررررد نمودنررررد و اسرررر فاده مرررری

، گلدای رران قرر ، ،بیجررار() گررروسکرمانراه،کردسرر ان و 

 نررااشررماره بررر ، نمرران)01.، لرسرر ان و برورررردفررارس

02 ، 00، 61، 21، 23، 01، 00،01). 

نراا  شردند. حقابره  به رن امالکی کره از رودخانره رویرراه آبیرارا مری      -01

کرررج و ررراررود و کررد و سررایر ا رررا  تهررران در سررواد م حرردالم ل      

نرراا رسررمی دول رری بودنررد و در  ، داراا حقابرره03121وزارترری برره نمررره  
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مالکیرت   و و حقر  خالصری از بابرت  کره   برود مبلای  -2 

 یرا میرآبانره   حرد خالصره   نرا   هبر ب رودخانره  دولت در آ

دف ررر رررنو  »در  و نررا دریافررت رنرراا رودخانرره باز آب

، شررماره 201-60601سرراکما/ ).شررد بررت مرری 00«رمررن

برر اسراس سرند م حردالم ل نمرره       ،اید حقابره ( 33بر  

 ؛م مررول بررود ایررران منررا دبرخرری از فقرر  در ، 03121

 نروا بره  دریافرت میرآبانره   براا ملال در حروزه خراسران   

ماننررد رودخانرره  گرررت برمرری آن خانرره و منتقرره رود

 بسرریارمبحررآ حقابرره  نیررن اصررفهان در. نیرررابورفرراروب 

برود  لرت  رود برا دو ب زاینرده و با اینکه تقسری  آ  مه  بود

ب ررد از  ،شرردآورا مرریو حقابرره برره نفررن دولررت رمررن 

 تنظرری  آب برره اداره  ،برره مناسرربت لیرم لررومی  ،مرردتی

 نمرران،) شرردحکرروم ی ارررراا و اداره میرراه ترررکی     

اا نررربرخررری از رودخانرررهو  (6 ،00،33شرررماره برررر 

ی داراا ایررد نرروا چررا آذربایجرران شرررقی ماننررد روضرره 

ایرد نروا حقابره    ( 13 شرماره برر    نمران، ) بودندحقابه 

دنرد و یرا بره ملکیرت افرراد من قر        دامری نیرن  را به اراره 

 و یرا  نیررابور  رومران کردنرد ماننرد رودخانره فراروب     می

بره قرررارا سرالی نفررت   کرره  اتررک حقابره  لررآ آب رود  

 ال برررره بلدیرررره قوچرررران اررررراره داده  نررررنار ریرررر 

در کرمرران نرر  بررید    (33شررماره بررر   )نمان،شد.مرری

ا مررر رکی بررود کرره حقابرره نررارودخانررهدولررت و رعایررا 

 در ایررد میرران (03شررماره بررر  نمان،) شررددریافررت مرری

یرراب  م امرا  نرد داراا مالرک بود نیرن   نرا برخی از رودخانه

 خوا.)نمرران، در سررونداشرر ند ماننررد رودخانرره قررره   

 (31 بر شماره 

 

 اراره

نررراا وصرررول عوایرررد از روش دی رررر یکررری

کرره بررر اسرراس  بررود اررراره دادن ،نررا در ایرررانرودخانرره

 ؛ بررراا ملررالکررردزمررید و آب فررر  مرری نرروا مالکیررت

 .منایرده برود   صرورت بره قانون اراره خالصرجات دول ری   

مسر ملکات دول ری اب ردا     اکره ارراره قررا    صرورت بدید

                                                 
النظرراره داشرر ند)نمان، شررماره ش عنرروان حررد60/3/0606سررند برره ترراریق 

 (03،33ناا بر 

در مرکن ایالرت و والیرت و بلروکی کره قررا در آن واقرن       

شررد و در نمرران نن ررا  مرری بودنررد، برره منایررده گذاشرر ه

شرد ترا در تهرران نیرن     به مرکرن تل ررا  مری    ناآناسامی 

 نررر کررا برریل از دی ررران برره منایررده گررذارده شررود.  

شرررایتی چررون رعایررت تتمینررات الزمرره و مالحظرره      

داد پررذیرفت، ا ررالا مرریصرررفه و صررال  دولررت را مرری

اا کره شررای    شرود و نرر ارراره    من قرد اراره  قرارداد تا

شررد، محرر  اع بررار نداشررت.   فررو  در آن منظررور نمرری 

بایرد   پیررنهاددنندگان  کره ری عقد ارراره در ایرد برود    ش

، شررماره 201160030سرراکما، ).از تب رره داخلرره باشررند  

نراا  رودخانره  ررز وصرول عوایرد     ملرال براا  (11بر  

برره  ذربایجرران شرررقی در آ چررا یقل رره -چررا یصرروفی

نرراا نررهمنررافن رودخا سررالهنمررهکرره   ریررد منایررده بررود

 ،ش 0610از سرال  شرد کره   منبور بره ارراره واگرذار مری    

بنرردا نسرربت برره  ، ارررارهوزارترری 2612نمررره  متررابد

از  سراله نمره و مقررر شرد کره     م وقرک  نرامبرده رودخانه 

ب رد  د کره ایرد قرانون    وافرت شر  دریرنو رمرن   ،برانآب

-60601 ).لاررو شرردممیررنا امررالک اربررابی  از تصرروی 

منررابن آبرری کرره در مالکیررت     (30 شررماره بررر   ،201

شرردند ه داده مرریاررراربرره  ،قرررار داشرر ند نیررن خصوصرری

بررردارا بهرره  نررااروش یکری از  .ماننرد چررمه و قنررات  

ارررراره محررر  مجرررراا آب برررود کررره  ،نررراچررررمه از

بره دو صرورت نقردا و     ،م مرول   رور بره آن االراره مال

شررماره  ،261110010سرراکما/).شرردرنسرری دریافررت مرری

 (0،11بر  

 

 برداری از منابع آب در مازندراننحوه بهرهتسهیم و 

 هارودخانه

بررردارا از عوایررد  بهررره نرراایکرری از روش

 و صرررورتبررره د وحقابررره برررود ، ایرررد منتقررره در آب

 -2 و میرآبانررره حرررد خالصررره -0 شرررد:دریافرررت مررری

بنررابراید بررراا دریافررت    ؛النظرراره و تقسرری  آب حررد

دف ررررا کررره در آن ن یجررره ارزیرررابی مالیررراتی ناحیررره م ینررری  برررت   -00

 (001: 0632شد.)لمب د،می
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حقابرره اب رردا نرروا ریررره عوایررد رودخانرره را مرررخ    

 (66، شررماره بررر   201-160030 سرراکما،) کردنرردمرری

نرراا حرروزه نرردران از رودخانررهدر ماز برردید م نررا کرره 

و میرابری برخری از    شرد حقابره دریافرت مری    ،جم یابواب

نرراز   نکرا،  نراا تجرد،  ماننرد رودخانره  نراا آن  رودخانه

برره شررمار  برراو و... ،جم ی قررراا خالصررهابررواب ،و کررارا

نرراا  ال رره برره رودخانرره نرراایررد رودخانرره .رفررتمرری

خالصرره  صررورتبرره نرراآنمالکیررت  ومازنرردران م رررو  

نیرن از آن  امرالک اربرابی    ،خالصرجات  بود کره عرالوه برر   

، شررماره بررر  201-60601.)سرراکما/ شدندمنررد مرریبهررره

3) 

نرراا  ال رره میرابرری رودخانرره عوایرردرارررن برره 

ترروان مرری ،منظررور بررود «رررنو قرردی »زنرردران کرره در ما

رریبرری دو ریررال و نرری ، تحررت عنرروان میرابرری    ،گفررت

بابرررت نرررر رریررر  اراضررری  ،مترررابد م مرررول قررردی 

در خصررو  و زارا، از آب رودخانرره کررارا  شررل وک

تقسری  بره صرد و سری      برر اسراس   رودخانه تجد و نکرا 

اسرراس مبلارری  برررسررن سررن  و چهرر  سررن  کرره نررر 

، شررماره 201-60601.)سرراکما/ شدمرری دریافررت م ررید

 را آن ،گانی برا افرنودن برر میرنان ورره میرابری       (6بر  

سرراکما، ).گرف نرردمرریعنرروان مواررر  افررراد در نظررر  برره

 (13، شماره بر  201160030

برررررردارا از آب نحررررروه دی رررررر بهرررررره 

 رسرد کره بره نظرر مری    برود  ارراره  ناا مازندران رودخانه

تتسرریا مالیرره، ایررد   اب ررداا، ش0230  /0661 الاز سرر

برره نررا  میرابرری  اللرر ، را  نررامبردهنرراا رودخانرره، اداره

 نراا کرارا،  رودخانره  برراا ملرال   ؛دادمری به اراره مالیه، 

 پررن نکررا و رود تجررد رررنو سررایر خالصررجات    نررراز،

خانررررره بررررره تجرررررارت ش0230  /0660سررررراله از 

برره  نیررن خانررهمانیررانا برره اررراره واگررذار و تجررارت  و

  /0661 مالیرره از ،ب ررد آن کرررد.مرریعمرر  خالصرر ی 

امررانی  صررورتبرره ،بررود شرردهفسررقکرره اررراره  ش0231

 :نمودعم  

قررران،  30 ی سررن  فرری سررن   020رودخانرره تجررد  »

قرران، رودخانره    11 یفری سرن   سرن    01رودخانه نکرا  

نرررراز و کرررارا از قررررار رریبررری دو قرررران و پانصرررد 

 (13،66، شماره بر  نمان).«دینار

براید تخمرررررید عوایرررررد م وسررررر   بنرررررا

قبرو    مورر  بره منبرور کره در نرسرال     نراا رودخانه

ل و بره رمرن عوایرد خالصره منظرور      رسمی مالیره وصرو  

 رهاررا  برر اسراس واحرد سرن  و رریر  برود.       ،شرد می

 -0 برردید شررر  کرره .بررود منایررده م مررول بررا  رروربرره

اررراره برره  نررا را برره نمررراه اراضرری خالصرره  رودخانرره

اشراره   ،در مر د ارراره   ادند. اداره مالیه  برد اعالنری  دمی

 ،نرراا نررامبرده شررده  کرره میرابرری رودخانرره   کررردمرری

حرد ارراره قرراا     و جم ی اید قرراا خالصره اسرت   ابواب

سرر االت مربرروی برره دولررت میرابرری و تمررامی م ،خالصرره

 خالصررهنرراا رودخانررهمیرابرری  شررد ماننرردپیرررنهاد مرری

/   0660 تجررد کرره در ترراریق  نکررا و  نررراز، کررارا،

نمررراه  برره مرردت پررن  سررال تمررا  شمسرری برره ش 0230

، شررماره نمرران).اررراره گذاشرر ه شررد قررراا خالصرره برره

 (11بر  

خالصررجات  فهرسررت نررا را در برریداسررامی رودخانرره -2

کاروانسررا و...   دکران،  براو،  قررا،  مازندران ماننرد اراضری،  

بره عمرو    کردنرد و  گذاشر ند، ذکرر مری   مری که به منایده 

 تمررامی د شرر اعررالن مرری الی مازنرردران اختررار و  انرر

 ،دوشررمرری آورده نرا آنجات مازنرردران کره اسررامی  خالصر 

از  برراا ملرال   منایرده  صرورت بره  مالیره وزارت   بد امرر 

مرردت پررن  سررال تمررا  برره    0660 یرر  لرروا سررالاول 

اع بررار  ،اول یشررر .شررد خوانررد اررراره دادهشمسرری 

در  کرره برروددا رو شرررای  دی ررر آن مرروا بررود مسرر ترر

 م قاضریان شرد.  بره ترتیر  م مرول ذکرر مری      ،نامچهاراره

هادناا پیررن ز تراریق منایرده اعرالن ترا ده روز     بایرد ا می

بررره اداره  مهررررسرررربهنررراا خودشررران را در پاکرررت 

ا در نهادنپیررر ،فرسرر ادند کرره پررا از انقضرراا مرردتمرری

پرا از ا رالا و   و قرا رت شرود و    براز حضور خودشران  
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ر واگرررذاارررراره  یررره برررهاررررازه از  رررر  وزارت مال

 (13، شماره بر  201 -160030 ساکما،).گردد

دادنرد ماننرد   آب ارراره مری  ام یراز  امالک را به نمراه  -6

 صاح  منصبانی کره اللر  برا تورره بره شررای  حراک        

برررخال  خواسررت دولررت، امررالک سرروار و   در کرررور،

اتبراا خاررره بره نمرراه ام یراز       بره  02ای  خود را )تیرول( 

در عرررایس سرروار و ایرر  کرره دادنررد چنان، اررراره مرریآب

مهررر  23/   0663در ترراریق پررنج  محررر    قریرره زیررت

برره ر رریا قرررون مازنرردران آمررده اسررت کرره   ش 0233

 صراح  منصر  ایر  منبرور     ،خران م  مدالسلتان عبداهلل

زارا سرره قریرره کرره در چنررد سررال قبرر ، اراضرری خرررکه

پنبرره چولرره، ورنرردان و  )نصررک خالصرره دولررت ایررران  

شررل دانرر   اسرر لناابرره( بررید اشررر  و سررارا  شررور

 آب و دویسرررت رریررر  زمرررید از قریررره ورنررردان و  

نررا آوردن حقابرره از قلرر  آب را برره روس  مسررئولیت 

شرد و  کره ایرد مسرئله مورر  نارضرای ی ایر         اراره داد

برره عملکرررد صرراح  منصرر  خررود      نرراآنواکررنل 

... عصرمت  عنقریر  اسرت  »بوده اسرت کره    صورتبدید

فنرررررا نلررررراران را برررررر بررررراد و نررررراموس رررررران

 (GH1336-k26-p20-12اس ادو /«.)بدند...

 زمرران تررا مالیررات و عرروار  میرابرری وصررول 

 برره ترراریق قررانون ممیررنا وزارت مالیرره 00مرراده  ارررراا

ادامرره  شمسرری 0610دا  0 / 0600 اللررانیرمررادا 3

نرراا مسرر قی  و  کلیرره مالیررات »داشررت و پررا از آن  

اراضررری و آبررری و حیررروانی و سررررانه و خرررانوارا و   

لیرررره  نقررردا و رنسررری و  06نرررهاپادار حیوانرررات و

لیررر از مراتررن خالصرره  المرتررن از مراتررن عمررومی  حررد

و ک و اشرررخا  دولرررت کررره عمرررال دولرررت از امرررال

نرد خرواه میرنان مالیرات خرواه      کردحیوانات دریافرت مری  

میررنان عرروار  و خدم انرره و تحصرریلدارا و لیررره برره   

ا نرا مالیرات  نرا آن رراا بره و  نر اسر  و رسر  منسرو    

                                                 
واگرذارا درآمررد و ننینرره ناحیرره م ینری برره افررراد از  ررر  پادشرراه در    -02

قبرررال موارررر  و حقرررو  سرررالیانه یرررا ابرررراز شایسررر  ی را تیرررول      

 (001:  0632گویند.)لمب د، می

 کمک خرج -06

 )سررراکما/.«  قرررانون دریافرررت شررردممصررررحه در مررر 

( قبررر  از اررررراا  61، شرررماره برررر    160030-201

 مبلررد دو قررران و پانصررد ،نررر رریرر از قررانون ممیررنا 

 ،آنپرا از   .کردنرد دینار قدی  حرد میرابری دریافرت مری    

 اصرد دریافرت  ب رد از   ،تصرری  شرد   ،نرامبرده در قانون 

عررروار  متالبررره  ،دکسررری حرررد نررردار ،نررری و سررره 

 (02، شماره بر   نمان).دنمای

 مالکیررت دولررت در  بنررابر آنچرره گف رره شررد،  

برود و دولرت    مسرل  ران نراا مازنرد  رودخانره  تررید مه 

را کرره  رودخانرره آب ،د نیازنرراا مررالی خررودبررراا تررتمی

، داددر اخ یرار زارعران قررار مری     ،خالصره برود   صورتبه

نیررن بایررد پررول آب یررا حررد خالصرره را برره دولررت  نرراآن

بررردارا از اراضرری، پرداخ نررد. در میرران انررواا بهررره مرری

دارا نقررل مهمرری در نحرروه مرردیریت آب   تیول/تیررول

کرره در مازنرردران بررا توررره برره این در مازنرردران داشررت.

 ،تروان گفرت  مری  ،شرد اراضی به اراره گذاشر ه مری   انواا

اشررکال بررردارا از بهررره درام یرراز  تررریدمهرر از یکرری 

خیرن  در نرواحی للره  برود کره    00بندادسَمالکیت ارضی نَ

زارعررران ایرانررری  (663 :0632عیسررروا، )رواج داشرررت.

وابر  مرؤاکره   ر دارانزمرید برا مالکران و    ،در  ول تراریق 

کردنررد. و در زراعررت شرررکت مرری   و منارعرره برقرررار 

زارعرران نسرربت برره  ،شرردمرری سررب روابرر  ایررد ورررود 

پیردا کننرد   حقری بره نرا  نسرد      ،عرر  زمید و آب بنا به 

ولری   گرچره صراح  زمرید نبرود    ازارا ایرانری   ،درن یجره 

کره وا را   داشرت حقری  ت بره زمرید و آب   نمیره نسرب 

)خسررروا، کرد.از لحرراح حقرروقی برره زمررید وابسرر ه مرری

0611 :020) 
 

 هاچشمه

و محرر  مجررراا  نررا از چرررمه در مازنرردران

 خالصررره و ، وقفررریاخ صاصررری صرررورت سرررهبررره آن 

محصرول برید زمینردار و دنقران مترابد شررکت       « بنردا نسد»در شیوه  -00

آنها در تولیرد و یرا مالکیرت آنهرا در مرورد عناصرر پرن  گانره )زمرید، آب،          

شرد. ایرد شریوه کره یادگرارا از      چهارپایان بارکل، بذر و کرار( تقسری  مری   

 (600: 0632تاییر یافت.)عیسوا،دوران صفویه بود، به تدری  
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برردارا از  نحروه بهرره   م مرول   رور بره  و شرد می اس فاده

 اراره بود: صورتبهآن 

داده اررراره  برره المیرراه(مجررارا) آباا رمحرر  مجرر - 0

قررررار  مورداسررر فادهریرررد نهرکرررری و از   شررردمررری

 صرررورتبرررهاللررر   آن االرررراره. مرررالگرفرررتمررری

در سررواد  کرره چرره راآنماننررد  رنسرری بررودمحصرروالت 

بره  از آقامحمرد اربراب    نرور( ) دهقریره بوتره   قبول ارراره 

 آمده است: ش0200/  0601 تاریق

عالیجراه  کرال را از  مجرراا آب قریره تجاسر    یک  لرآ  »

از  مرروازا و مقرردار بیسررت خررروار شررالی ه آقامحمررد برر

 یاسررت الررخررر اآلچهرراردن  رمررادا تحریررر کرره حررال

 کارسرازا مدت شل مراه تمرا  برداشرت یرک محصرول      

بردون عرذر شررا مررروی برر       ،دمایر مررارالیه ن  عالیجاه

ده از اینکرره م ررادل بیسررت رریرر  زمررید از قریرره بوترره  

را  مرررذکورایررد آب مرررروب برررود و وررره اررراره      

د یبرسررانند و زیرراد از بیسررت رریرر  زمررید مسرر ترر   

آب را تصررررررر   ،داشرررررر ه باشررررررند حقرررررری ن

 (1، شماره بر  211-6001)ساکما/«نمایند

و آب چرررمه  از واگررذار شرردن قریرره   پررا

  یر  بررج حمر  سریچقان    01 در سند به تراریق  01رویبار

قریرره  برره نررامبرده چرررمهنظررر برره اینکرره آب  ،ش 0616

اراضررری و  برررود نیازمنرررد آنشررررفدارکالا خالصررره  

 آبیررارا ایررد چرررمه از آب  ایسرر یب نیررن کالشرررفدار

از اف خارال جررار شررل دانرر  آب را اداره مالیرره  ،دشررمرری

چهرر  ) خررروارصررد و بیسررت نماینررده شررانرودا برره یک

نمرررود کررره در رنس خررررمد،   ( شرررالی ارررراره  مرررد

 مقرردار پنجرراه ره را پرداخررت نمایررد درن یجررهاالرررامررال

کره عایردات    شرد رری  در پری چررمه، نسرد گذاشر ه     

از  پرراو  بررود (چهرر  مررد) شررالیآن سیصررد خررروار 

 نرامبرده کره مرؤرر   نظرر بره این   ،وضن مخارررات محلری  

االرراره  در مقابر  مرال  کره   مبلای بقایراا مالیراتی داشرت   

مالیره از   ،برود وصرول آن بره ت ویرد مانرده      گذشر ه  سال

                                                 
قریه رویبار و چرمه آن در بلوک گیلخوران/گیلخواران از توابن سارا  -01

 (-wm/ 1606- 110012 -261NLAIبود.) ساکما

 هاررراز تررا کررردتقاضررا ریاسررت کرر  عایرردات داخلرری  

سررال االررراره خررروار مررالیکصررد و بیسررت  پرداخررت

بررت یررد کرره بامرحمررت فرماچرررمه رویبررار را  گذشرر ه

 wm -)سرراکما/ .مالیررات بررا مرررارالیه محسرروب شررود  

1002-110012 -261NLAI-) 

برردید صررورت  نیررن ره اراضرری وقفرریانحرروه اد

بره مردت   برراا ملرال   ؛ م صردا موقوفرات  توس   بود که

اراضرری زمررانی کرره . رفررتاررراره مرری چهررار سررال برره 

م مررول، از   رروربرره ،برره آب دس رسرری نداشرر ندنررامبرده 

 رسراندند ماننرد  ناا مجاور به ایرد اراضری آب مری   زمید

موقوفررره مدرسررره صررردر در   ،شررروارمنرعررره خررررت

از  بایسرت مری مباشرر قریره علمردار     کره باب ( ) بارفروش

زراعرت آبری    دترا ب وانر   دادمری اید زمرید آب  ه قریه ب نآ

/   0663برر اسراس سرند بره تراریق سرلق ذیق رده         .کند

 ،شرد زمینری کره بره ارراره داده مری      ،ش 0230مرداد  03

سرر ترر کسرری حررد دخالررت در آن ملررک را نداشررت و م 

االررراره را برره موقررو  مقرردار مررال ،بایسررتموقوفرره مرری

داد و ایررد درحررالی بررود کرره بررا تاییررر م ررولی علریه  مرری 

مدرسرره نرریی مرروردا از اررراره تررا زمرران مقرررر تاییررر   

کررد زیررا دخالرت در ملرک ارراره سرب  خسرارت        نمی

 ،ایررد حررالامررا بررا  شرردمسرر ترر و ضرررر موقوفرره مرری 

موربررات اخررالل امررر  بررراا تصررر ، انمررتموردخالررت 

 در مازنرردران نمررواره  زراعررت و خسررارت موقوفرره را  

، شررماره بررر   211-1021)سرراکما/  نمررود.مرریفررران  

بررر شرررب  کررهماننررد آب چرررمه عمررارت اشررر   (003

 در کره  آن آب اسرت و فاضر    بروده وقرک   انالی اشرر  

 رن ری مقردارا   ،شرد مری  رمرن  شرهر خرارج از   اصتخر

د و عوایر  ترا  کررد مری  زارا را مررروب اراضی شل وک از

برره مصررر  فقرررا و مسرر حقان اشررر     را آنمحصررول 

 (66، شماره بر  230-21160)ساکما/.دنبرسان

خالصررجات  انررواا نررا در نن ررا  منایررده  چرررمه -2

و شرررای  اولیرره  شرردان برره اررراره گذاشرر ه مرری رمازنررد



 111/  1041/ 1/ شماره  36نشریه پژوهش آب در کشاورزی / ب / جلد 

 

 نررا،دی ررر خالصررجات چررون رودخانرره  ماننرردبررهاررراره 

نرراا چرررمهبنررابراید  ؛... بررودو ، برراوو اراضرری روسرر ا

و  /خالصره دیوانی مازندران بره سره صرورت اخ صاصری،    

 میرنان انمیرت آن ترا حردا برود     و  شرد وقفی عرضه می

 خصرو  بره  واگرذارا یرک ملرک   نن را  فرروش   در  که

من قرر    اراضرری  آن مجررراا آبچرررمه یررا    ،خالصرره

دولرت برا    ده سراله در مر د قررارداد ارراره     و یرا  شرد می

در خرالل  بخوانرد  شرد چنانچره دولرت    مری شرری   مالک

جارا یب اسررر را کررره از آ نرررامبردهخالصررره  ،لده سرررا

، ان قررال ملکرری بدنررد   کلرریبررهنمایررد مرریمرررروب 

منروی بره اررازه و رضرایت مالرک       نرامبرده ب واگذارا آ

ولرت پرا از انقضراا مردت ارراره      خواند برود و نیرن د  

 ماننررد نخوانررد داشررت نررامبردهدر چرررمه حقرری  نرگررن

خرران و کررا  تصررر  کرره در چرررمه رویبررار مالکیررت 

 (10: شماره بر  261-110010)ساکما،بود. وراق

کررره بیرررر ر  قرررراا خالصررره االررررارهمرررال

از  ،وزارترریحکرر   موررر برره ،رنسرری بررود صررورتبرره

اعررالن منایررده داده  ،در مقابرر  وررره نقررد ،ش 0601اول 

رررنا دار دی ررر عهررده مسرر ترر برردید م نررا کرره  ،شررد

 ارررراره چررررمه  . ازیرررد روا برررراا نخوانرررد برررود 

اعررالن منایررده داده شررود  مجرردداً» شرردقرررار شرررفدارکال 

اد دننرردگان سررالی چهرر  و در اعررالن قیررد گررردد پیرررنه

یرررنهاد پ ( شررل وک و بقیرره را نقررداً صررد مررد ) خررروار

و  (11 برررر  شرررماره :261-110010سررراکما، )«بدننرررد

اا بررراا ت رردی  مالیررات امررالک اربررابی     بررد الیحرره 

شروند  نرا آبیرارا مری   پیرنهاد شد، امالکی کره از چررمه  

صردا سره و    رراا بره نرا  به مانند رودخانره و سریاه آب  

-1160030نرری ، صرردا چهررار و نرری  بدردازند.)سرراکما/  

 (31، شماره بر  201
 

 هاقنات

نرراا مازنرردران  بررردارا از قنررات نحرروه بهررره 

مالکیرت   ی کره در منرا ق  برود.  و ارراره  حقابره  صورتبه

، آب را مالکرران زمررید نررد،زمررید و آب از نرر  ررردا بود

خریدنررد. آب  بررد یررک گررردش از صرراحبان قنررات مرری

ز آب کرره انررایی شررد. قت رره زمررید تقسرری  مرری ،نظ مرر

نسربت بره سره  م ینری از آب     شردند،  قنات مرروب می

مرررررور زمرررران  داراا حررررد مالکیررررت ناشرررری از   

آب قنررات برره کسرری ت لررد    ( 10، 0601)لمب د،ودنررد.ب

بنرابراید برا    ؛داشت که قنات توسر  وا حفرر شرده برود    

 نراا دیروانی و  نر  قنرات   ،توره بره موق یرت مازنردران   

وررود داشرت   نراا خصوصری در ایرد منتقره     ن  قنرات 

 اشرر  شرر  عایردات   در  کره  رکاونرد  نراا مانند قنرات 

متررابد  مبررالای برره نقررد آن  االر  قنررواتیحررد بابررت

 ؛ برررراا ملرررالشرررددریافرررت مررری صرررورت حسررراب

بره تراریق بررج عقررب      ،رکاونرد قریره   قنواتی االر حد

 ش 0616حرررروت  و قررررران( 0111)مبلررررد  ش 0612

ر  خالصرجات اشر  بره حسراب نقردا     قرران(  111مبلد )

، 201-10111سررراکما/) بررروده شررردبرره رمرررن منظرررور  

قریررره رکاونرررد یکررری از زیررررا  (01،63شرررماره برررر  

 رفت.در مازندران به شمار میخالصجات تیولی مه  

قنررات سررورکیاب، شررل  چهررار دانرر  و نرری   

دانرر  قنررات  همرراس  کیرراب، یررکدانرر  قنررات قررادا 

کیاب، نری  دانر  قنرات شراه رضرا، نری  دانر  و شرل         

آبراد،    قنرات حسرید  رضا، سره دانر   سیر قنات مالمحمد

قنرات پهلروا     دانر  شل دان  قنرات میرکیراب، شرل   

اسرررامی  چهررر  ترررد، ده سررریر قنرررات باقرخرررانی و...  

ملکررری حررراری نصرررراهلل در اشرررر      نرررااقنرررات

نرررراا قنررررات (GH1327-52-3-39)اسرررر ادو / بود.

خصوصرری نیررن در اللرر  مرروارد بررراا مرررد  روسرر ا     

شرل دان ری و انجیرر     نراا شردند ماننرد قنرات   وقک می

محلرره نقاشرریدر قل رره پامررال )یرراب کیرراب و علمرردار ک

تیرکیراب  نری  دانر  قنرات    و  (  0660در سرال  ، اشر 

توسرررر   (  0660در ترررراریق ) اشررررر  و نوکیرررراب

 ت نیررهخیرررات و  بررراا ،تقیمحمررد مرررهدا برراقر و 

-Wm 0019 -120332-سررررراکما/) شررررردندوقرررررک 

230NLAI-)  نررا بنررابراید احررداق و ن انرردارا قنررات

نرره تنهررا در تولیررد بلکرره در روابرر  تولیررد نیررن تررت یر     

انمیرررت  (3: 0611گذاشت.)پارسررراپور و مرررؤمنی، مررری
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بررود  ااانرردازه بررهنررا مراقبررت و ن هرردارا از ایررد قنررات

اشررر و و ررایک نحرروه ت یررید مب نرراانامررهدر پیمررانکرره 

نرراا ، فصررلی را برره ن هرردارا قنررات و مخررارج مقنرریآن

دادنرد چنانکره در فصر  چهرار      مازندران اخ صرا  مری  

نامرره مباشررران م نالسررلتان برره  از مرراده اول مرر د پیمرران 

آمررررررررده    0623صررررررررفرالمظفر  02ترررررررراریق 

 (60: 0613دنقان،است.)
 

 هابندانآب

یررک یررا  ،ناا مازنرردرانروسرر ا از یررکدر نررر 

از آب رودخانره   وررود داشرت کره    بنردان د رشر ه آب چن

 داراا حقابره و بردون حقابره    انرواا بره   و باران ذخیرره و 

برره نررا انبنرردبررردارا از آبدر بهررره. شرردندتقسرری  مرری

 شررداز واحررد سررن  اسرر فاده مرری  نررا ماننررد رودخانرره 

صرورت  . یرک سرن  برود    ،کره سره دانر     صرورت بدید

متررابد سررواد  سررارانرراا بنررداناسررامی برخرری از آب

 -0اسررت:برره شررر  زیررر      0613 تحقیقررات محلرری 

 قارارخیرر بنرردان قریرره آب -2 انررارمرزبنرردان قریرره آب

بنرردان قریرره  آب -0 زارک رریبنرردان قریرره پنبرره   آب -6

 بنرردان قریرره آب -3  بقرردهبنرردان قریرره  آب -1 ورکررال

 ، شرررررماره برررررر 201-121301)سررررراکما/  کنررررردآ

 بررررراالا منرعرررررهدر و  (11،.10،12، 13 ،110،011،30

ر رریا ممیررنا بررر اسرراس گررنارش   رویباردشررت نیررن

 60 /   0600هق رررردذا 01 برررره ترررراریق ،مازنرررردران

نرراا نررا برره بنرردان برشرر ه آ، چهررار ش 0611فرررودید 

آبنرردان،  مررید آبنرردان، قلرری آبنرردان، سررراج   علرری برررج

 در عررالوه بررر زراعررت آبرری  کرره ورررود داشررت بنرردانآ

د و مرزنررراا شرررمررری نیرررن زراعرررت خررررکه منرعرره، 

نرردان بو از برراالا آب بررود پیرردا و مرررخ  نرردان بآب

در وسر  منرعره واقرن    را کره  از نهرر مقردا   ناآنمجراا 

 و گردیرد مری نمجروار و مسرت     ،دشر کارا میخرکهو 

شرکار  آ خروبی بره  رول زیراد   مابقی نهر و مجراا آب بره  

م صرر  سرریانرود  خانررهبرره رود نررامبردهو مجررراا  بررود

 (033شماره بر  : 261-110012)ساکما/ .شدمی

اناا مازنردران  اسراس اق صراد روسر    کره  بره این با تورره  

سرراخت ایررد  ،قرررار داشررتبررر کرررت محصررول برررن   

مؤسسات آبی اللر  برا نمکرارا مررد  روسر ا صرورت       

 کره افرنود چنان برر ارزش ملرک مری   وررود آن  گرفت. می

 ؛گردیرردگررذار مرریبرره نمررراه ملررک وادر نن ررا  فررروش 

واگرذارا اراضری   نراا  فرمران  بسریارا از  در براا ملرال 

برری برره مؤسسررات آ از ایررد گونرره، خالصررجات مازنرردران

بره   نرا بنردان آبنروا حقابره    .شرد فرد خریدار من ق  مری 

از آن بررراا گرررت کرره نررایی برمرریمالکیررت رودخانرره

نرایی کره از   م املره در زمرید   کردنرد. زراعت اس فاده مری 

شرردند بنرردا مرریزراعررت و نسررد و آبیررارا نررابنرردانآب

 مناصرفه و اربراب و رعی ری    صرورت بره م مرول،    رور به

 (-Wm-1110- 121301-201NLAI)ساکما/ .بود
 

 انبارآب

 منظرروربرره نررادر مجرراورت رودخانرره اللرر  

و توسررر  نهرکرررری یرررا کانرررال احرررداق  ،ذخیرررره آب

از و شرردند تمید مرریب رودخانرره و برراران ترربیررارا از آآ

بررراا شرررب و مصررار  کررراورزا    نررا ایررد کانررال 

ایل و عمررد زیررادا داشرر ند و گنجررکردنررد. مرریاسرر فاده 

 خنرک برود کره آب را    شرده ت بیره  ااگونره به ناآنسقک 

آرا آب انبرار ملرک   نرا آنداشرت. از مررهورترید   مری ن ه 

 آمرد مری  دزمرانی کره براران زیرا     (011: 0632)عابدا،.بود

نرراا آب انبار شررد،نررا سرری  رررارا مرری هو از رودخانرر

ن برررراا زارعرررا و پرررر از آبنیرررن  منرررازل مازنررردران

از ایررد  د وشررمازنرردران رفرراه و آسررودگی حاصرر  مرری 

زارعرران امیرردوار بودنررد کرره حاصرر  زراع ررران در   نظررر

وقاین آینرررده بسررریار خررروب بررره عمررر  بیایرررد.) سرررال

-0/336، 001 ش،   0233االول رمررررادا 23اتفاقیرررره،

سررارا و چررون  در شررهرناارسررد برره نظررر مرری  (332

 بیررارا اراضرریبررراا آ از ایررد آب انبارنررا و آمرر  اشررر 

در دوران  بررراا ملررال  ؛کردنررداسرر فاده مرری  کررراورزا

رریران   سرر آمر    همحلره چرا  رودخانره نرراز در    ،گذش ه

نررایی برره شررهر کررریده بودنررد برره  و از آن کانررال داشررت

از ایررد  اشررت.دنحرروا کرره نررر خانرره یررک آب انبررار   
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نیررن شررالینارناا ا رررا  شررهر ا آبیررارا نررا بررراکانررال

 (206: 0603مل ونک،.)شداس فاده می

 

 آب منابع مدیریت

نامیدنررد کرره از م صرردا آبیررارا را میررراب مرری

برره  611: 0632نرراا مهرر  و مررورو ی بررود.)لمب د،  مقررا 

در مرردیریت و توزیررن نررا میررراب ،در دوره قارررارب ررد( 

 و حکومرررت اداره مالیررره در کنرررار عرررواملی چرررونآب 

 ،در مازنررردرانداشررر ند.  ا م فررراوتعملکررررد منتقررره

و ایررد  بررود نررارودخانرره بم صرردا تقسرری  آ ،دولررت

 ری بودنرد و بره    دول نراا رسرمی  نا داراا حقابهرودخانه

مبلررد و مقرردارا در سررال  نرردبردمیررنان حقابرره کرره مرری 

بردید   .پرداخ نرد ابت حقابه متابد م مرول سرنواتی مری   ب

ایرد   م نا که مالیرات حقابره در ایرد منتقره م مرول برود.      

عادالنرره برره نفررن دولررت    رروربررهنرروا از مالیررات بایررد 

 زمررانی شررد.و بررر عایرردات مملکررت افررنوده مرری وصررول

عمررال خالصرره   وسرریلهبررهعوایررد میرابرری در مازنرردران  

کرره  گرررتور مرریوصررول و برره رمررن خالصرره منظرر   

 درن یجرررهشررردند مررریخالصرررجات مازنررردران من قررر  

نررا و امررور ان امررالک خالصرره در تنظرری  رودخانررهمباشررر

 کردند.میمیرابی اقدا  و مداخله 

نررایی کرره تحررت نظررر در تقسرری  آب رودخانرره

نر  در ایرد    منتقره  گرانی حکومرت   ،دولت قرار داشر ند 

 در دورهکرره  صررورتبرردید. نمررودایفررا مرریامررر نقررل 

نرراا مازنرردران توسرر  اسرر بداد، آب رودخانرره اکمررانح

و در  مررت بررید مالکرران امررالک تقسرری    مررتموران حکو

مقابرر  تقسرری  حقابرره و نظررارت در ایررد کررار مبلارری برره 

عایرردات  «رررنو رمررن قرردی »و در  دریافررتنررا  میرابرری 

)ماننررد .شرردمرریریررال منظررور   0111 منبررور برره مبلررد 

رودخانرره تجررد در حرردود سررارا، رودخانرره نکررا در     

حرردود نررراز و شرر به آن در حرردود اشررر  و رودخانرره 

عررید  ،پررا از ترررکی  مالیرره در مازنرردران   بررارفروش(

                                                 
در مازنرردران دوره قارررار نررر رریرر   نندیررک برره ده نررنار زرا        -03

ر.ک ؛ بررراا شررر  بیررر ر   00-03:  0613مضررروبی برروده اسررت.)دنقان،   

داد و عوایرد منبرور را نمره    اید عم  را مالیره انجرا  مری   

ساله به ترتیر  ارراره و یرا میرابری دریافرت و بره رمرن        

/   0612از سررال  امرراکرررد عوایررد خالصرره منظررور مرری 

مخرارج میرابری را ررنو بودرره مالیره       ،به ب د ش 0236

، 201-60601سرررراکما/ ).شرررر ندمازنرررردران منظررررور دا

بره قررار گرنارش مالیره محر ، عایردات        (61شماره بر  

 60231 حرردود، در نررر سررال،  نررامبردهنرراا رودخانرره

ریررال  1101تررا  2631ریررال و مخررارج سررالیانه آن از   

 ،قبر  از ممیرنا و اررراا قرانون مالیرات اربرابی      شد. می

را برره متخررذ نررا عرروار  میرابرری رودخانرره ،اره مالیررهاد

 :کرددریافت می زیرعایدات 

میرابری از قررار نرر    سرن  و پرن  سریر     01رودخانه نکا »

سررن  و  020رودخانرره تجررد  سررن  نرررت تومرران،   

بیست سیر مقردار شرل سرن  آب اخ صرا  بره قرراا       

از  سرریر اسررت 21سررن  و  001خالصرره موضرروا و بقیرره 

میرابری رود   قرران،  چهرار قرار نر سرن  شرل تومران و    

شرود  سرال اخرذ مری    در 03رریبانره   رور بره از و نرکارا 

 از نررر رریرر  دو قررران پانصررد  .نرردارد و حررد م ینرری

، شرررماره 201-160030)سررراکما، .«میرابررری آن اسرررت 

 .(30بر  

قررو  کرر  میررراب فقرر  مخررارج و ح ایررد اداره

آن نر    ،مالیره را در مردت تقسری     نال راده مرتمورا  و فو 

 پرداخررت و بقیرره مخررارجمرریدر موقررن قلررت و اح یرراج 

کرره بررراا ) محلررینرراا کمیسرریون نررا راظرری  رودخانررهتن

از  (شرردندتقسرری  آب از  ررر  مالکرران ان خرراب مرری   

کما/ )سررا.نمودنرردمرری دریافررت مالکررانخررردهشرراربان و 

 ،پررا از قررانون ممیررنا (03، شررماره بررر  60601-201

تقسرری  و تسررهی   بررهکرره بررراا ایناداره عایرردات داخلرری 

برره  داده شررود وترتیرر  منظمرری ربررابی آب بررید قررراا ا

منرد  بهرره نیرن  لصجات از ایرد منرابن آبری    خا اید دلی  که

ضررررورت کامررر  را مداخلررره اداره مالیررره  ،ندشرررومررری

. ترراریق اق صررادا ایران.تررمرره ی قرروب آ نررد. 0632عیسرروا،   برره: چررارلن

 (301تهران .گس ره .   
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مخررارری کرره بررراا ایررد کررار ت لررد      . دانسررتمرری

بره ترتیر     بایسر ی به عهرده مالکران برود کره      ،گرفتمی

ایررد برره نسرربت انمیررت امررالک خودشرران      ،عادالنرره

من هررا بایررد ایررد کررار توسرر  اداره   بدردازنرردمخررارج را 

سربت بره نر     مالیه اقردا  شرود کره از ت ردیات مالکران ن     

، 201-160030سررراکما، ) بیایررردرلررروگیرا بررره عمررر  

لرنو  مالیرات قرانونی را دا رره ررنو       و( 12شماره برر   

 بدنرردترررخی   توانسررترمررن یررا اداره ممیررنا مرری  

 .(10، شماره بر  نمان)

الررررب سررها  مالکرران بررراا تقسرریمات و حررد

 شرد یک نفر بره نرا  میرراب ان خراب مری      ،نهر یدچند نر

کرره اراضرری تحررت زرا را مرررروب سررازند و در مقابرر   

النحمررره دریافرررت دارنرررد. در  حرررد ،رریبانررره از روا

کرره رودخانرره مهمرری  ) برخرری از منررا د ماننررد گرریالن  

از اداره کررردن  زمررانیمالکرران  ،(چررون سررفیدرود داشررت

گرر ند  بره مالیره م وسر  مری     ،شردند مری  ناتوانرودخانه 

)سررراکما/ ید شود.یررر ترررا از  ریرررد مالیررره، میرررراب ت 

ب ررد از ارررراا    (03،  00، شررماره بررر    60601-201

در عمررر   گذشررر هماننرررد  مالیرررهاداره قرررانون ممیرررنا، 

ازیرد   کررد. نرا مداخلره ن  آبیارا و حقابه تمامی رودخانره 

توررره برره موق یررت نررر یررک از    بررا نررا روا میررراب

نرراا مازنرردران کرره تحررت اخ یررار دولررت قرررار رودخانرره

 زیرر  نرایی تقسری  شردند کره در رردول     س ه، به دداشت

است: مدهآ
 (ماه چهاربرای مدت ) مازندرانهای صورت مخارج اداره کردن رودخانهبینی پیش -1جدول 

 مالحظات حقوق چهارماهه حقوق ماهیانه عده شرح نمره ترتیب

 ریال دینار ریال دینار

       رود نکا 

1 
2 

 میراب کل
 میراب جزء

 ا نفر
 نفر 2

- 033 
033 

- 
- 
 

1233 
1233 

 

   - 
 

033 
 

- 2033  

       رودخانه تجن 

1 
2 
0 
0 
 

 میراب کل
 میراب سوار
 میراب پیاده

 روبی رودخانهمخارج سنگ

 نفر 1
 نفر 2
 نفر 8
- 

 053 
003 

1233 

- 
- 
- 
- 

1833 
1003 
0833 
033 

 

- 8003 

       رود کاری 

1 
2 
0 

 میراب کل
 میراب سوار
 میراب پیاده

 نفر 1
 نفر 2
 نفر 0

- 
- 
- 

053 

0033 

033 

- 
- 
- 

1833 
1003 
0033 

 

   - 
 

1113 - 0803  

       رود هراز 

1 
2 
0 

 میراب کل
 میراب سوار
 میراب پیاده

 
 

 رودخانه 0 کل مخارج
 

 نفر 1
 نفر 2
 نفر 5

- 
- 
- 

053 
003 
153 

- 
- 
- 

1833 
1003 
0333 

 

- 1503 - 
 
- 

0203 
 

20823 

 31، شماره بر  201-160030 ساکما/
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میرررراب و عملکررررد در خصرررو  بنرررابراید 

ب ررد  ،رسرردنررا در مازنرردران برره نظررر مرریحقررو  میررراب

در مازنرردران  نررامیررراب نقررل ،اربررابی ممیررنا امررالک

در خررور یررادآورا اسررت کرره وررروه    .شررد ترررپررنرر 

میرابرری فقرر  برره عمرر  مالیررات مربرروی نبررود، ورررونی  

لکران  بوده اسرت کره از بابرت تقسری  آب رودخانره از ما     

بره مصرر  ت میرر     ترا د شر برنرا گرف ره مری   دنات حقابه

 برسد.نا رودخانه و حقو  میراب

 

 مازندران داریزمینهای مالکیت آب در نظام موانع و چالش

 سوار نشدن آب() آبو مجرای  نهراحداث مهیا نبودن 

یررا رودخانرره  دور ازگررانی برره اراضرری زراعرری 

 .«شرردآب سرروار نمرری»در اصررتال   ،آن مجرراوراراضرری 

در سرررواد گرررنارش شرررانناده    بررردید شرررر  کررره  

 هسررینده محلرر  در میرران آمررده اسررت:  00السررلتنهاعظررا 

فقرر  یررک محلرره برره نررا  رفرروکال  01پررازوار در مرهدسررر

حردود بیسرت رریر      درحرالی کره  زراعت آبری داشرت   

، بررره آب بابررر  رودخانررره دی رررر بررره دلیررر  دورا از 

برود.  دس رسی نداش ند و زراع رران بره خررکه منحصرر     

نداشر ند  نراا مرهدسرر نیرن زراعرت شرالی      همحلر  الل 

 .بودنررد شرردهقررنوارودخانرره  مجرراورتدر  درحررالی کرره

از ب ضرری  » برروده بررراا رفررن ایررد مرررک  پیرررنهاد شررد

مخررارج الز  بررراا سرروار کررردن آب رودخانرره بابرر  برره  

اراضرری قابرر  زرا مضررایقه نرررود و اگررر مررالکی حاضررر 

از مرهدسرر ترا برارفروش    دو فرسرق و نری    شود که ایرد  

عایرردات  نرراآنرا شوسرره بکنررد عررالوه بررر اینکرره از    

 03کرارا زیادا دریافرت دارد، رعیرت پرازوار کره تمرا  م      

شروند و عمر  رعیرت از ایرد     نس ند، آن وقرت زارا مری  

-60201)سرراکما/ «متخررذنا خیلرری زیررادتر خوانررد شررد 

 (000-000، شماره بر  201

دس رسرری نداشرر ند  آببرره  کرره روسرر اناییدر 

منرررابن آب از  ،امکررران پرررذیر نبرررود زراعرررت آبررری  و

                                                 
  از  ر  مرحو  اتابک، مباشرت بلوک مرهدسر و 0620وا تا سال  - 00

 پازوار را بر عهده داشت.

در  برراا ملرال   ؛شرد کمرک گرف ره مری    مجاورروس اناا 

   0610 یرر  اسررد ایررت  برررج 0برره ترراریق  گررنارش 

ختاب به مقا  ریاست کر  خالصرجات آمرده اسرت کره      

 یررتمقرردار بسرریارا از اراضرری گالرررکالا خالصرره قابل 

. بررراا رفررن ردامررا مجررراا آب نرردا دارد را زراعررت آبرری

 اکرال از اراضری رکرد   ترا نهررا  شرد  اید مرک  پیرنهاد 

روسر اا  انرالی  احداق شود کره ایرد اقردا  برراا      اربابی

در صرورت  ضرررا نخوانرد داشرت زیررا      نیرن کرال  رکد

-121133سرراکما/) نمررودد نرراسرر فاده خوان آب افنونرری

201) 

 

 مالکیت زمین باآب  وققح غصب

مالکیررت حررد  ،جررا منظررور از حقررو  آبدر این

بررا توررره برره و چ ررون ی کن رررل و مصررر  آب اسررت. 

لکیرت زمرید ارتبرای    بیرارا برا ما  حقرو  آ  ،ایراندر که این

 آسررانیبررهمالکرران اراضرری   ،کنرردمرریپیرردا  مسرر قیمی

، آب را برره مالکیررت دارازمرریدبررا توسرر ه  توانسرر ندمرری

 ی حررال ایررد در( 11: 0601خسررروا، ) درآورنرردخررود 

مر  عمررده  عا عنروان بره  آب و تقسری  آن اسرت کره    بروده 

اللرر  بررا   توسرر ه کررراورزا در ایررران   محدودکننررده

کجررور بررراا ملررال در   خرررونت و نررناا نمررراه بررود؛  

   ررددااسررناد ترراریخی م ، قبرر  از دوره قارررار،مازنرردران

 دعررروااراررررن بررره     0021-0211نررراا ز سرررالا

آبررراد میرررر و خانررردان سرررادات علررری مررردت ررروالنی

نراا دی رر سراکد بلروک کرران و خیرررود کنرار        خاندان

 چرررمهبررا خانرردان کیامکررارج در موضرروا آب خررونی   

کرره یکرری ورررود دارد چرررمه گرررداب(  -چرررمه کرررد اُ)

  القررانی مالمحمررد نررادااسررناد حکرر  شرررعی  نرراآناز 

 اسررررتمورررررود    0030شرررر بان  برررره ترررراریق 

لصرر  حررد مالکیررت  نررابراید ب (020: 0611ن یمررایی،)

اف راد و برراا مالکران برنر  امررا      آب مکرر اتفرا  مری  

ماننررد عررادا بررود کرره رعایررا را از آب محرررو  کننررد     

 بابلسر کنونی -01

 کرایه دنندگان چهارپا) دنخدا،مدخ  مکارا(. -03
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در  داراملررکامیرمکررر  الریجررانی کرره برره دلیرر  قرردرت 

 و مرردیریت رودخانرره نررراز را در دسررت داشررت ،منتقرره

 دادآزار مری  بسریار نرراز   خانره به مررد  از بابرت آب رود  

نمونرره دی رررا از لصرر  حررد    (201: 0601ترکمرران،)

عیررال  ،دعررواا خدیجرره خرران  ،مالکیررت در ایررد منتقرره

بره وکالرت حراری     توان نا  بررد کره  را می لکماالمظ م 

برره ، مرردعیالسررلتانعلیخان از آقرراا نظررا ا محمرردمیرررز

وردا و بیسررت و پررن  رریرر  اراضرری    چرررمه سرریاه 

برره دنبررال  ،در حرردود آمرر  واقررن بررود کررهآنم  لررد برره 

بررره  ،  0660ررررر   23 مورخرررهتحقیقرررات محلررری 

سرراکما/ ) شرردحکرر  صررادر  مالکیررت خدیجرره خرران    

 (00، شماره بر  112001-231

در اسرر فاده از آن  و بررر سررر مالکیررت منبررن آب

نمررواره  ناا مازنرردرانروسرر ا و مالکرران مرررد  بررید

اداره مالیرره  کرره در گررنارش آمررد پرریل مرری  اخرر ال 

حرروت  03 و ش 0611سررر ان  پررن مورخرره مازنرردران 

در ن یجرررره  خالصرررره شرررررفدارکال چرررررمه، ش 0612

ا رویبررار دو روسرر ا مالکرران و م صرررفاندرگیرررا بررید 

 اخ صررا برره قریرره شرررفدارکالا خالصرره  و شرررفدارکال

محلرری  تحقیقررات متررابد برردید شررر  کرره  .یابرردمرری

 هداراا چهرار محلر   درواقرن  ایرد قریره   شود،مرخ  می

 روارسرر  و پررت وارر  ،شررفدارکال  ،سرر نراا تدره  به نا 

سرر قریره   در محر  روار  نرامبرده اسرت کره چررمه     بوده

 ،در اصررر  اسررر  چررررمهقررررار داشرررت و شررررفدارکال 

چرررمه  ،رویبررارقریرره اسررت. م صرررفان  برروده روارسررر

زمرررانی کررره  . نامیدنررردرا چررررمه رویبرررار  رررروار 

چنرد روزا در قریره   آمرد و  بره مازنردران    شاهناصرالدید

آب شرررب در رویبررار پیرردا نرررد  ،نمررودتوقررک رویبررار 

ه رویبررار رعایرراا قریرر ،اردوا سررلتن ی ،برره ایررد منظررور

از آب چرررمه بررراا اردوا  کال آوردنررد وبرره شرررفداررا 

رصرردد د. چنردا ب ررد م صررفان رویبررار   سرلتن ی بردنررد 

اسررلحه  بررا نهررر احررداق نمودنررد و بررردن آب برآمدنررد.

کره  رود را بردنرد و رودخانره سریان   رویبرار مری   آب را به

 وایجرراد  بنرردا ،در بررید چرررمه و قریرره رویبررار اسررت 

 رودخانررره رریررران داده ووا توسررر  نهرررر، آب را از ر

زراعررت شرررفدار کررال ا آب چرررمه بررمررنارا رویبررار را 

-Wm1000- 110010)سررررراکما/  نمودنرررررد.مررررری

261NLAI-)   کرره بارنررا بررر سررر    نررناادر ادامرره ایررد

در ، مالیرره مازنرردران  پرریل آمررد مالکیررت آب چرررمه  

مالررک رارررن برره چرررمه شرررفدارکال کرره رررواب حکرر  

کرررد و رد برره دالیرر  زیررر   را آنرویبررار ادعررا داشررت  

 :نوشت

تحقیقررات محلرری و  ،به رررید دلیرر  بررر صررد  مرردعا -0

زیررررا در  برررودوضررر یت  بی ررری چررررمه شررررفدارکال 

اا نبرروده اسررت کرره در ملکرری باشررد و مازنرردران چرررمه

آب بره اراضری آن ملرک سروار نررود و آن اراضری و آن       

یررنرا بمانررد و آب آن چرررمه برره یررک قریرره و ملررک لرر 

بلوک دی ر بررود. در تمرامی قررا و قصرباتی کره چررمه       

در آن ملررک واقررن اسررت، اول آن چرررمه، اراضرری نمرران 

اگررر اضررافاتی داشرر ه  کنررد سررداملررک را مرررروب مرری

رود. دسررت مرری باشررد، فاضرر  آب آن برره قررراا زیررر    

بره امرالک    آن آبو نایی که در یرک ملرک واقرن    چرمه

باشررد عبررارت اسررت از    شرردهدادهدی رررا اخ صررا   

 واسرته بره نایی خوانرد برود کره اراضری خرود را      چرمه

توانررد مرررروب کنررد بنررابراید برره ارتفرراا و بلنرردا نمرری

رود تررا آن اراضرری را   ررر مرری اراضرری قریرره مجرراور دی 

 (011، شماره بر  261110010)ساکما/  کندآبیارا 

 ومررررجنررررجبررره تصررررفات مالکررران رویبرررار را   -2

 قرررونی منصرربانصرراح و قرردرت  گذشرر هنرراا دوره

 بررراا ملررال( 003شررماره بررر   نمرران،) دانسررتمربرروی 

ر یا قرون مازنردران کره برراا شررب محر  در اوایر        

یررک قسررمت از آب  وسرریلهبرره شرراهناصرررالدیدسررلتنت 

چرررمه، حرردود دو سرره فرسررق از بلرروک اسررفیورود و    

نمرود کره آب را    شوراب به بلوک گیلخروران، نهرر حفرر   

 برره دورا راه نندیررک واسررتهبررهبرنررد ولرری ببرره رویبررار 

بیست ننار زرا مسرافت آب بره قریره رویبرار نرفرت و      

یرره . ب رد از مردتی مالرک قر   شرد مجرراا آن نر  خرراب    

نداشر د آب کرافی و اح یراج بره      واسرته بره پررت  ماچک
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رویبررارا تبررانی نمررود و آب   منصرربانصرراح آب بررا 

چرررمه رویبررار اررراره کرررد و   عنرروانبررهشرررفدارکال را 

مرورد  پررت بررد کره ایرد مسرئله      آب را به قریره ماچرک  

سرررانجا   گرررتکال واقررن اع رررا  م صررر  شرررفدار 

ده نمررود و را نصررک شرررفدارکال اسرر فا  ورد نظرررب مررآ

بررید  ن مجرردداًبرره دنبررال آنصررک را ماچررک پرررت برررد. 

منازعرره ر  داد و از م صرررفان رویبررار و شرررفدار کررال   

 م صررر  شرررفدار کررال اسرر فاده نمررود.آب چرررمه فقرر  

 (010-011)نمان، شماره بر  

در    0603در سرررال رویبرررارا  منصررربانصررراح  -6

ادا تهیرره کرره بررراا مالکیررت خررود اسررن  نرردصرردد برآمد

تقاضرراا  ،از مقرا  سررلتنت    0620در سررال  کرره ؛نمایرد 

نمودنررد و بررر  بررد صرردور فرمرران ان قررال قریرره رویبررار 

بردید شرر  کره    شرد  فرمان ان قرال صرادر    تقاضاا فو ،

در بلررروک  را آنقریررره رویبرررار و چررررمه  در فرمررران،

چررمه  در صرورتی کره اسر  محلری      .ران نوشر ند گیلخو

و ررروار در لاررت گیلکرری و    بررودررروار  ،شرررفدارکال

مازنرردرانی برره م نرراا کنررار و بلنرردا اسررت.)نمان،      

 (010 ،003شماره بر  

 ،مالکررران رویبرررار از دوره اسررر یجارا  ومانیرررانا  -0

و قبرررول  صررردد اسررر فاده از اخرررذ سرررند برآمدنرررد در

نررایی از م صرردیان مالیرره و  ومانیررانا برره دسررت اررراره

رویبررار  مالکران ، نرراشررر  و بسر  پررا از ایرد   آوردنرد. 

ن بودنررد دعرراوا خررود را برره مالیرره برره آ  حاضررر شررده 

شری خاتمه دننرد کره مالیره سرالی چهر  خرروار شرالی        

سرالیانه دو نرنار   ده داشرت  عقیر  امرا مالیره  بدنرد   ناآنبه 

ا هررار  نرراآن در عررو  داده شررود نرراآنبرره مررد شررالی 

 (003نمان، شماره بر  ) کننددعاوا خود را صل  

اخ ال  و م ارضه اداره مالیره و اوقرا  برر سرر خالصره      

بررودن چرررمه عمررارت بهرررهر کرره از زمرران پادشررانان   

، شررماره 230-21160سرراکما/) بررود شرردهوقررکصررفویه 

دی رررا از ایررد نرروا اخ الفررات   نرراانمونرره( 66بررر  

                                                 
دارا ک  افواج محال  الق و سررش هاهلل خان رودگر، مانند میرزا ولی -21

 (063: 0610والیت اس رآباد.)رودگر کیادارا،

 نررا،چرررمه ،م مررولی دول رری و ان قررال حقابرره  اسررت.

در  بره نمرراه اراضری خالصره     آب اانرا و مجرر  بندانآب

 را یمرررکالت نمرروارهنرراا واگررذارا خالصررجات فرمرران

در نحرروه  روسرر ا و فرررد خریرردار  چنررد  بررراا انررالی 

، شررماره 201-3223)سرراکما/کرد.ایجرراد مرری مصررر  آن

در اراضرری وقفرری نیررن زمررانی کرره م صرردا      (0بررر  

بنرردان و نهرنرراا موقوفرره بررراا ترقرری زراعررت آبرری، آب

، شررماره 211-1021سرراکما/ ) کررردردیرردا احررداق مرری

عملکرررررد وا، کدخرررردا و میرررررآب در  (003بررررر  

نرا مهر    برراا آبیرارا زمرید    ایجادشرده مدیریت نهرناا 

دادنررد، میررراب، بررود زیرررا زمررانی کرره رعایررا حقابرره نمرری

کررد و مرانن   نراا دی رر براز مری    نهرنا را به سمت زمرید 

شرد ماننرد آنچره کره     ناا مرورد نظرر مری   آبیارا به زمید

 0611اردیبهررررت  06/  0600شررروال  20بررره تررراریق 

 قریرر عرردگوینررد کرره شرروار مرریرعایرراا خرررت»  ش

سرر آمدنرد نهرر را براز کردنرد      و بیرره  محمودآبادمیرآب 

 (013، شررماره بررر  نمرران«)و تمررامی آب مررا را ببردنررد

 شد.زندگی بر رعایا سخت میاید اقدامات  درن یجه

نراا سراحلی برراا صریادا     رودخانره  دادن ارراره مسئله 

 11: 0613مکنرررنا، ) احمدشررراهترررا اواخرررر سرررلتنت 

؛ سرررررراکما/  200: 0603؛ مل ونررررررک، 000، 31،006،

نرررا و روس) خاررررره( بررره افرررراد و اتبررراا 0363-201

از مرروارد دی رررا اسررت کرره  21ارامنرره( و مالکرران منتقرره

کنررد. بررر حررد آب بررا نرروا مالکیررت زمررید را متررر  مرری

/   0602-0603 اسرررناد بررره تررراریق گرررنارش اسررراس

، اررراره عوایررد صررید مررانی حررالل و    ش 0613-0612

و  مازنرردرانحرررا  تمررامی شرریالت سررواح  دریرراا     

نرراا آن از رملرره آمرر ، اشررر ، بررارفروش،    رودخانرره

بره اتبراا    خصرو  بره سارا، چالوس و تنکابد بره افرراد   

اع ررا  مالکرران قرررار  شررد ترا مررورد  خاررره سررب  مری  

نررایی کرره از بررید امالکررران رودخانرره نرراآنگیرررد زیرررا 

دانسر ند. ایرد اخر ال     گذشرت، م  لرد بره خرود مری     می
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نررا در نن ررا  سررد و بنررد بسرر د تمررامی ایررد رودخانرره  

کوشررید ایررد مالیرره مرری ،شررد برره نمررید دلیرر  ررانر مرری

بره  مبرادا  تر بره افرراد ارراره دنرد ترا      نا را سرینرودخانه

؛ 201-0363شود.)سررررراکما/ دولرررررت ضرررررررا وارد 

 (201-121301نمان؛

عایرردات دریافررت  از مرروارد قابرر  ذکررر دی ررر،

 اخ صاصرری و فاضرر  از اراضرری کرره از چرررمه  میرابرری 

رودخانرره فاقررد حقابرره  و از شرردندآن مرررروب مرری آب

 ماننررد عایرردات میرابرری رودخانرره نررراز برره مبلررد بودنررد 

 ،0611،0610قررران بابررت حقررو  میرابرری سرره سرراله  131

واقررن در بلرروک قریرره ممرزک رری و دنرر  بیررا   ش 0613

کرره مررتمور وصررول عایرردات، دریافررت     دابرروا آمرر   

( 26-20شرررماره برررر   ، 201-160030سررراکما/نمود.)

نرروا آب تررابن  ،در حقیقررت ،بنررابر آنچرره اشرراره شررد  

زمررید بررود و عرضرره زمررید نیررن برره اشررکال    مالکیررت 

مخ لررک چررون خالصررجات تیررولی، خصوصرری و وقفرری  

گرفررت. بهررره مالکانرره نیررن برره ن صررورت مرریدر مازنرردرا

یافررت. بررا ایررد تفرراوت کرره نررردو عامرر  اخ صررا  مرری

کرمرری، ) بررودکانرره آب در مقابرر  زمررید نرراچین  بهررره مال

برررردارا از اراضررری زیررررا در نن رررا  بهرررره( 31: 0630

 یافت.زراعی بود که آب انمیت می

 

 آبیاریعوارض و  باجدریافت نحوه 

و  اخررر ال  واره سررب  از مررواردا کرره نمررر  

 آب برراجموضرروا  ،شرردروسرر ا مرری مرررد   نارضررای ی

واقرن  )ده براج آب قریره بوتره   براا ملرال   ؛بود لیرمرروا

سررروا  از آشررکارا  سرر    (در بلرروک نررور مازنرردران   

بره ایرد موقوفره     (محر  مجراور آن  ) کرال مالکان تجاسر  

رت اعضررو کابینرره وز  ،الملررکمقبرر  سررواد در و بررود

آب بسرریارا کررال تجاسرر قریرره  کرره آمررده اسررت عدلیرره

 حمرر برررج  00 سررند برره ترراریق   بررر اسرراس . داشررت

 از ررررارا ااچررررمه، ش 0232/   0610 تن وز یررر 

د تررا زراعررت بوترره ده نررور را  کرررایررد قریرره عبررور مرری 

                                                 
 (301: 0632کیلوگر )عیسوا، 231مد یا تقریبا  011واحد وزن م ادل با  -20

چهرر  و پررن  حرردود  ،برره ایررد منظررور .مرررروب نمایررد

قرراردادا مرابید م رولی و مالکران بسر ه شرد        ،سال قبر  

شررالی بررراا مرررروب شرردن قریرره  20کرره بیسررت خررروار

، 211-6001کما/ .)سرررابدردازنددر اول پرررا ین  نرررامبرده

بارنررا سررب    وضرروا،( نمررید م03،00 شررماره بررر  

برید دو روسر ا شرد کره      و اقدامات خودسررانه  نارضای ی

 ،دید م رولی موقوفرات بره اشرر باه   الررقروا  میرر  برراا ملرال  

کنررد امررید اوقررا  و نایرر  الحکومرره نررور را وادار مرری  

امررید  کررهدرصررورتیمحصررول آنجررا را توقیررک نمایررد  

اوقا  و نای  الحکومره بردون ا رالا عدلیره محر  حرد       

، شررماره بررر  نمرران) نماینرردنداشرر ند چنررید اقرردامی  

کرال بره محر     مباشرران قریره تجاسر     بارنا( یا اینکه 00

و ا رالا قبلری مقردار    رف نرد و بردون اررازه    موقوفه مری 

بیست خرروار و گرانی اوقرات بیسرت دو خرروار و نری        

که درست نصرک کر  منرافن حاضرر محر  منبرور بلکره        

زا رررد برررر آن برررود از محصرررول موقوفررره برداشرررت    

، برررایدوهعررال (021، شررماره بررر   نماننمودنررد.)مرری

ا رررات منفرری مالیررات آبیررارا نیررن در توسرر ه کررراورزا 

در زمران   ویر ه بره نمرود.  مازندران نقرل مهمری ایفرا مری    

یرره بحررران اق صررادا کرررور و کسررادا بررازار برررن ، کل  

شرردند و وصررول میرابرری  مرری مؤدیرران مالیرراتی پریررران 

 وسرریلهبررهال رراده ریررال برردون فرررار فررو   1/2رریبرری 

-160030سرراکما/ ) ودنبررپررذیر مررتموران اررررا، انجررا  

( و اینکرره میررنان مالیررات آب ب ررد 01، شررماره بررر  201

از ممیررنا امررالک اربررابی توسرر  دولررت نیررن، مرررکالت 

ایرد  آورد. ب رد از اررراا   زیادا براا مالکان بره وررود   

قررانون، مالیرره مازنرردران نمچنرران رریبرری دو ریررال کرره   

نا الارا  قرانون ممیر   00رنو عوار  بروده و  برد مراده    

نمررود و شرردت متالبرره مرری ود، از مالکرران برره شررده برر 

درصرردد بررود کرره مخررارج تنظرری  آب رودخانرره کررارا را 

رفرت  ان ظرار مری   کره درحرالی  ،به مالکران تحمیر  نمایرد   

کرره کارکنرران دولررت حرراف  ارررراا قرروانید موضرروعه    

کررررد باشرررند. دولرررت مالیررراتی را کررره دریافرررت مررری 
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کره آب ررنو خالصره    فقر  بره نرا  آن   بود که  رهتبدید

نمایرد واال زمرید و گراو و برذر     منارا را مررروب مری   و

و مررنارا م  لررد برره مالررک بررود فقرر  نمرران آب را کرره  

داد و یکرری از ارکرران خمسرره زراعررت اسررت، دولررت مرری

در مقابررر  صررردا سررره بررره نرررا  مالیرررات اسررر فاده    

 00مالیرره  بررد مرراده  (63 شررماره بررر  نمرران،نمود.)مرری

ون اخرذ  قانون مو ک بوده اسرت برا مخرارج خرود و برد     

نررا و تقسرری  آب اقررردا    میرابرری در تنظرری  رودخانرره   

نماینررد کرره پیامررد ارررراا ایررد قررانون در مازنرردران      

بود که دولرت پرا از ممیرنا اعرال  نمرود       صورتبدید

ورررونی کرره ترراکنون بابررت حقررو  مالکانرره دریافررت     

نمررود، کماکرران وصررول خوانررد شررد و نررر دف رره    مرری

عنرروانی، م ناسرر  بررا وضرر یت اق صررادا کرررور بررا یررک 

نمودنرد درن یجره از نمران اب رداا     عوار  را متالبه مری 

ارررراا ایررد قررانون در مازنرردران چنرردید بررار سررب      

شررکایت مالکرران و تررارران برره اداره کرر  عایرردات و     

( 62-60، شررماره بررر   نمانمس رررار اق صررادا شررد.) 

خررداد   3سرواد مالیره مازنردران بره تراریق      بر اساس زیرا 

ترروان مرری بابرر  شررهر مالکررانخترراب برره   ش 0602

متالبره رریبری دو   حکر  الاراا    ،ترا ایرد تراریق   دریافت 

مالیرره و در مازنرردران صررادر نرررده بررود   ریررال میرابرری

دریافرررررت متالبررررره و را مبلرررررد ایرررررد  نمچنررررران

 ( 32شماره بر  )نمان،.نمودمی

 درتت یرگررررذار  و یکرررری از مباحررررآ مهرررر 

نظرررا   ،ره قاررررارازنررردران دوم دارازمررریدمناسررربات 

ر روسرر ا نرر ،. بررر اسرراس ایررد نظررا اسررت بنیچرره سرررباز

مو ررک بررود برره نسرربت مقرردار مالیررات خررود ت رردادا   

بره   رره برا تو  .در اخ یار مقامات حکروم ی ب رذارد  سرباز 

مقردار زمرید    توانسرت مری  ایرد کرار   اساس محاسبه اینکه

یررا شررمار دا   رم یررت ب مورررود،دار آزیررر کرررت، مقرر

 ر.ک برره: ؛013، 0 ج :0600فلررور،) باشرردبرره ایرر  م  لررد 

مبنررا قرررار دادن  (بعددد برره 11 از میرررزا ابرررانی ، سررفرنامه

                                                 
 سوار و پیاده ابوابجم ی داشت.که  م رو  به ساالر مکر  و سردار رلی  -22

برره نیررن را نررایی محرردودیت شرردهگف ررهک از مرروارد نریرر

 نمراه داشت.

 

 تصااار منصااابان نظاااامی در صااااحب و مداخلاااه عملکااارد

 خالصجات

تصررر  آب و ر رر  اسررناد در مالکیررت آب    

در اسرررناد بارنرررا  ،د آبدی رررر منرررابن ترررتمی و چررررمه

نظررامی  منصرربانصرراح توسرر  سرررکردگان و مازنرردران 

یکری   تروان بره عملکررد   برراا ملرال مری    ؛تاس شدهاشاره

 ،ازنرردراننظررامی در م منصرربانصرراح از امررراا نررامی و 

در خصرو  حرد آب قراتدرره    را 22کلبرادا  خران لتف لری 

حررد آب از ده سررال  بیررر رکرره  دبررر نررا از ایرر  افارران 

 درحرالی کره   بررد مری بره عنرک   نکرا   خانره از رودرا  ناآن

 تدررهانررالی قررره ،نررامبردها از بابررت آب مالیررات دولررت ر

و عرررالوه برررر آن    (236110311)سررراکما/  دادند.مررری 

خصررو  نظررامی و مالیرره در  منصرربانصرراح اقرردامات 

عملکرررد  از ادی ررر مونررهمالکیررت چرررمه شرررفدارکال ن

نظررامی اسررت کرره در متالرر      منصرربانصرراح ایررد 

یررد در ا چرررمه رویبررار برردان اشرراره شررد.  مربرروی برره

نیررن قابرر   خررارری منصرربانصرراح عملکرررد  ،خصررو 

پاترررایو  یکررری از کررره  شرررر بررردید  .ذکرررر اسرررت

روس برره شرریرگاه کرره محرر  سرررباز و   منصرربانصرراح 

وارد شرد ترا    ،برود  سروادکوه خالصه دولت و مرترن انر    

امررالک آنجررا را خریرردارا یررا اررراره نمایررد. برره ایررد     

شرد و در بلروک شریرگاه      د را م صرر  منظور ایرد منرا  

نرراا آنجررا نصرر    را در آبررادابیررر   03و دخالررت 

 رعیرت و انرالی آنجرا    سرب  وحررت   ،ایرد اقردا    نمود.

 دچرار اخر الل کررد   را  آنجرا  شد در ن یجه امرور زراعرت  

 » کررهمتررر  شررد  انررالی سرروادکوهو ایررد پرسررل بررراا 

دولت علیه ایرران امرالک رعیرت را بره چره مناسربت بره        

تب ره خاررره    کره درصرورتی کنرد  مری  اتباا خارره من ق 

از نظر قانون حد نردارد و نر  ایرد بلروک شریرگاه منبرن       

آب رودخانه برنر  تراالر اسرت و نندیرک بره دو کررور       
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داراا مراتررن و مررنارا و رن رر  اسررت و آن نیررن برره      

-0GH1332سررر ادو / ا«)انرررالی سررروادکوه ت لرررد دارد

K45-P54-4) 

 

آب و حاااوادث عبیدااای در اقتصااااد و توساااده   نقاااش 

 کشاورزی

ود آب و برره ورررترراریق ایررران  کررراورزا در

 ،و ورررود آنبسرر  ی داشررت   نظررا  آبیررارا منسررج   

داد و توزیررن و تررراک  رم یررت را تحررت تررت یر قرررار مرری

منبررن درآمررد دولررت، سررن  بنرراا   تررریدمهرر  در مقررا 

ا از مررد  ایرران   و م یررت بسریار     روت  بقات حراک 

ننینره  رفرت ازیرد روا در شرری ت اسرال      به شمار مری 

حفر  منرابن آبیرارا    و برراا   ه آبقسم ی از خرراج را بر  

 ،در رسررراالت تئرررورا حکومرررت دادنرررد واخ صرررا  

کررراورزا شررکوفا و حفا ررت از منررابن آبیررارا توسرر   

: 0602لمبر د،  ) دانسر ند  بنیراد اق صرادا دولرت    را حاک 

بنررابراید نررران دادن تحرروالت کلرری ایررران در      ؛(000

قرررن نرروزدن  کرره برره توسرر ه کررراورزا منجررر شررده    

مسررئله  حقیقررت درباشررد، بسرریار مرررک  اسررت امررا    

در امررور  بسرریاراآبیررارا در سراسررر ترراریق ایررران تررت یر 

( ایرررد مسرررئله 200: 0632کرررراورزا داشت.)عیسررروا،

ار آمررده روزنامرره مازنرردران دوره قاررر بارنررا در گررنارش

اسررت کرره مرررد  روسرر ا برره سررب  نیامرردن برراران بسرریار  

دسررت از زراعررت  کررهنحرروابررهشرردند مضررترب مرری

آمررد و اضررتراب داشرر ند تررا زمررانی کرره برراران مرریبرمرری

وقرراین ) امیرردواراگردیررد بررا رعایررا آنجررا بر ررر  مرری 

( برره کررار  0/000، 20، ش   0230رمضرران  00اتفاقیرره، 

شرردند زیرررا بررا  شرریار زمررید و ترردارک آن مررراول مرری 

نراا مازنردران   آب در تمرامی رودخانره  نر   آمدن باران، 

از نیررن محصرروالت لررالت آنجررا  نرر  شررد ورررارا مرری

و  آمرردقبیرر  گنررد  و رررو و برراقال خرروب برره عمرر  مرری 

)وقرراین .کاشرر ندزارعرران محصررول دیمرری خررود را مرری  

                                                 
ایررد واحررد وزن انررواا م  ررددا دارد. مررد تبریررن کرره برره باتمرران نرر     -26

کیلروگر  برود)ر.ک    311/2چرارک یرا تقریبراً     چهرار م رو  برود م رادل برا    

 ؛ 0/601، 33، ش   0231رررررر   شرررراننده اتفاقیرررره،

-213،2/0621ش  ،  0200 اللرررانیربیرررن 20 ،نمررران

، 03، ش   0231 االولربیرررررررن 03 ،نمررررررران ؛0603

گنرد    ،نیررکر  ،در مازنردران بره زمرید پنبره    زیرا  (0/232

 2161میرررزا ابرررانی ،  ) دادنرردنمرری دسرر یآب رررو،و 

:010) 

در مازنرردران نیررن نرراا دا مرری نبررود رودخانرره

بررردارا از تررا زراعررت و بهررره  شرردمررواره سررب  مرری ن

 خصررو بررهزمررید را تحررت تررت یر خررود قرررار دنررد    

بررراا  ؛نررایی کرره از رودخانرره داراا حقابرره بودنرردزمررید

ملال حقابره قریره خالصره شررفدارکال از رودخانره تجرد       

رریرر   01یررک سررن  و نرری  بررود کرره روا نرر  رف رره  

شرررد ولررریکد آب زمرررید پررری آب رود زراعرررت مررری 

 صرورت بردید  رودخانه اع برارا نداشرت و دا مری نبرود    

چنانکره  « شرد اگر براران نرسرد، زراعرت خررکه مری     » که

کال رقریرره شرررفدا  رودپرریزراعررت  ش 0613در سررال 

،  261110010سرراکما/ ) شرردکامرر  خرررک    رروربرره

ار ( بنررابراید بررا شررر  فررو ، اع برر   613شررماره بررر   

کال فقر  برا اسر فاده    زارا قریره شررفدار  زراعت شرل وک 

برره در گررنارش  کال بررود چنانچرره داراز چرررمه شرررف 

 االرررارهمررال کرره اسررت آمررده ش 61/3/0611ترراریق 

از  ش 0610، 0611،0613نررراا شررررفدارکال در سرررال 

شررل وک بررود. نرگرراه آب    26مررد 23023 قرررار سررالی 

شرد فقر  سرالی چهر  رریر  پری آب       چرمه قتن مری 

مررد عوا ررد برره دسررت    3311و  شرردرود زراعررت مرری 

نداشر د آب   واسرته بره آمرد و خسرارت دی ررا نر      می

کال از اگرر شررفدار  »شد بردید شرر  کره    د میایجا ، ابت

سرالی در حردود    ،چرمه اخ صاصی خرود محررو  شرود   

مررررررد خسررررررارت شررررررل وک خوانررررررد   03123

 و بررا (613: شررماره بررر  261110010)سرراکما،.«داشررت

در موقررن بارنرردگی  ،رن رریکرره برره مقرردار  نرراییچرررمه

نررایی کرره در شررد یررا چرررمهزراعررت نمرری ،داشرر ندآب 

. ترراریق اق صررادا ایررران، تررمرره ی قرروب آ نررد، 0632برره: چررارلن عیسرروا،

 (300-301تهران:گس ره. ص 
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  رور بره بره نمرراه بارنردگی، آب آن    پس ی واقرن بودنرد،   

نمررود ماننررد سرره رریرر  زمررید را آبیررارا مرری  ،تقریبرری

 شررررررررررفدارکالدر  سررررررررریدعابدیدچررررررررررمه 

بنرررابراید  (613، شرررماره برررر  261110010)سررراکما/.

انمیررت آب در توسرر ه کررراورزا مازنرردران از زمرران    

شرد و ایرد   بندا اراضری آبری آشرکار مری    نسدزراعت و 

ارتبررای نندیکرری پیرردا   بررا مسررئله کمبررود آب موضرروا 

 برد قررارداد برید     ،کرار زراعرت  . بدید شر  کره  کردمی

مخررارج و عایرردات رفررت و پرریل نمرری رعیررتو  اربرراب

گررذارا ب بره اراضرری نسرد  آ وکرررد مری  رمحصرول تاییرر 

ماننرد  شرد  محصرول فاسرد مری   درن یجره  رسرید  شده نمی

 ازکرره رکررال و.. و ده، انررارمرز، بقرر اراضرری روسرر اناا

برره نن ررا    ،شرردندآبیررارا مرری بنرردان و رودخانرره  آب

قسرم ی از اراضری نراسر  شرده      تمرامی یرا   ،کمبود آب

یررا موقررن   رفررتاز بررید مرری  کررار نمرران اب ررداا در 

. شرد آب تمرا  مری   محصرول، و دانره بسر د    بنردا خوشه

 شرردندمرری دادهبرره آیررل   ورم مررولبررهایررد اراضرری 

آب نیرن انمیرت    میرنان بنابراید به نمرراه تقویرت زمرید،    

موضررروا  (201-121301.) سررراکما/ بسررریارا داشرررت

بره  کره مالکران بردون تورره     مهر  برود    زمرانی  بندانسد

نرا، اراضری زیرادا را بره زیرر      سه  آب خود از رودخانه

سرب  اخر ال  برید    نمرواره  ایرد اقردا    . بردندکرت می

در . شرردمرررد  روسرر ا در دریافررت و تقسرری  آب مرری   

 0210/  0621) محمرردر فرخاننرراا روزانرره گررنارش

و  اررراره خصررو  درآمررده اسررت کرره م نالسررلتان  (ش

برره میرررزا  ایرادنررا  بررارفروش امررالکنسررد گررذاردن  

 :که وارد آوردمباشر  احمدخان

خوانیررد نررر اد یشررما برره چرره دلیرر  امسرراله مرر ] ...[»

رری  در درزیکال نسد ب ذاریرد و فرردا کره بره رهرت      

آب م ترر  بمانیررد چرره خوانیررد کرررد؟ در حررال کرره     

 دسررتپرراییدباالدسررت شررما الچررال آب را بایررد ببرررد و  

مجبررور  کرره   وقررتآنبرررد و شررما قصرراب آب را مرری 

کرررال را برررالمره بکوبنرررد و ضررررر  ب ررروی  نهرررر درزا

ال رراده برره رعیررت شررما وارد آورده، زراعررت ایررران فررو 

خرک خوانرد شرد و ایرراد سرید آقراا کالن رر و لرال         

قصررابی نرر  وارد اسررت کرره اگررر از مررا دو نررنار خررروار 

ایرد ایرد نسرد را    خوانید و نوشر ه از مرا گرف ره   رنا می

ا مررد خررا ره دار  از ایررد و ترراشرر هکررال گذچرررا در درزا

ا  الرری سرری رریرر  درزیکررال را ندیررده پرراننده رریرر  

گرذار  ایرد نسرد را    بیر ر نسد کننرد و فرمرود مرد نمری    

.)سرررفرنامه مازنررردران،  «]...[در درزا کرررال ب ذاریرررد 

0613 :203- 201) 

ب رودخانرره کررارا   آاخرر ال  بررر سررر تقسرری

 گررذارا  ذکررر در خصررو  نسررد از مرروارد دی ررر قابرر 

پریل  مرابید مالکران شرهر آمر  و بابر       نمرواره  است که 

رودخانره کرارا یکری از شر بات      آمد بدید شر  کره می

یررک  ، ورم مررولبررهرودخانرره نررراز برروده اسررت و    

زارا قررراا حرروزه آمرر  و  قسررمت از زراعررت شررل وک 

زارا قررراا حرروزه بابرر  را مرررروب   زراعررت شررل وک 

ی و مالکران  نمرود امرا در موقرن کمبرود آب برید انرال      می

سررر تقسرری  آب ایررد رودخانرره نمررواره بررر آمرر  و بابرر  

-160030آمررد )سرراکما/ مررذاکره و مرررارره پرریل مرری 

( کرره درحقیقررت ریررره ایررد    16، شررماره بررر   201

 ش 0602 دوازده سررال پرریل از ترراریق اخرر ال  برره ده  

گرت. بنا بر گرنارش ایرد سرند، امرید مالیره آمر  و       برمی

ر سرر بنرد نرراز و کرارا     باب  براا ح  اید اخر ال ، بر  

ه  قسررمت پررن  سرردر رف نررد و بررا توافررد نظررر آب را  

 و از نمودنررد تقسرری  نررراز و سرره سرره  قسررمت کررارا 

کرره تصرررفاتی در   شرر ندگذا ن هبرران رانرر  دو  ررر  

 (11، شماره بر  نمان).قرارداد نرود

مجررراا آب را  زلنلرره نیررن در برخرری اوقررات  

ا کرره سرچرررمه آن چرررمه نهرررکرررد ماننررد خررراب مرری

کال منرعرره شرررفدارو برره ربررن فرسررن  تررا رویبررار بررود 

 01 بنررا بررر گررنارش سررند برره ترراریق   ،مسررافت داشررت

در  ،ش 0611فرررررررروردید  60 /  0600ق رررررررده ذا

مجررراا  ،نبررال زلنلرره شرردیدابرره د ،نررر اد سررال پرریل

خرررراب شرررد. مالکررران از عهرررده سررراخ د نمرررید آب 

از زراعرررت  نظررررصرررر یرررد روا برررا برنیامدنرررد از
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برره دنررات نمجرروار  شررالیکارا رویبررار، آب منبررور را  

، شررماره بررر  261-110010سرراکما، ) دادنررداررراره مرری

تررورهی کامرر  برره ورررود منررابن آبرری بنررابراید برری (033

نظرا  مالکیرت ارضری کره      ونقر  حمر  پایدار، ننینه زیاد 

نررراا سرررازنده و توسررر ه  زارعررران را از اتخررراذ روش

( از 603: 0632عیسررروا،) داشرررتمحصرررول بررراز مررری

رملرره عوامرر  دی رررا بودنررد کرره در میررنان تولیرردات   

کررراورزا و توسرر ه اق صررادا در ایررران نقررل مهمرری   

 کردند.ایفا می

 

 آبیاری و مؤسسات منابعبر  دولت نظارتو  سیاست

عامرررر   و آبیررررارا در پیررررربرد کررررراورزا

حاصرر  از  امنیررت و نقررل بسرریار مهمرری داشررتسیاسرری 

 ایررد امنیررتوسرریله و رکررد اساسرری کررراورزا بررود.  آن

توانسررت را فقرر  یررک قرردرت مق رردر حکرروم ی مرری    

بررا ورررود نررا برقرررار سررازد امررا نرریی یررک از حکومررت 

اا سیاسرررت دار نمیرررت کرررراورزادرک عمرررومی از ا

دولررررت  (006-000: 0602.)لمب د،دودنررررنب واحرررردا

، کره از آب سرد  برراا توزیرن آب نظرارت داشرت     زمانی 

 اراضرری دول رری ا   بررراا آبیررار و رودنرراا مهرر  نهررر

مقرردار آبرری  (0،001 ج ،0611ن مررانی،) شررداسرر فاده مرری

بره تاییرر    ،ررارا کررد   ،شرد مری نرا  ایرد رودخانره   ازکه 

عررر  و عررادت بسرر  ی  محلرری و نیازنررااحجرر  آب و 

. مجررارا حفررر شررده بررراا رررارا شرردن آب    داشررت

را حفررر  نرراآنبررود کرره م  لررد نررا برره کسررانی رودخانرره

نیررن بررر عهررده   نرراآنو ت میررر  و الیروبرری کردنرردمرری

و ت میرر   صاحبانران بود. در دنرات اربرابی برراا حفر     

بی رررارا  یرررارا از رعایررراا منتقررره  نررراا آبشررربکه

یرررک نمونررره از ( 001، 0،ج0611)ن مانی،گرف نرررد.مررری

در مازنرردران  نررابن آبدولررت بررر م و مرردیریت نظررارت

زیراد  آمرد و مررد  در اضرتراب    باران نمری  که بود زمانی

برر سرر    میرراب چنردید  قلی میررزا  شانناده مهدا .بودند

                                                 
خ  یورت؛ مح  خیمه و خرگاه، چراگاه ایالت و عرایر)دنخدا،مد -20

 (110: 0632لمب د، 

را موافررد  تررا حقابرره نرررکا گذاشررتنررا مرریرودخانرره

باعررآ  زیرادتی نکننرد کره    بره یکردی ر   وم مرول بدننرد   

 0230 رمضرران 6وقرراین اتفاقیرره،) برررودفسرراد و نناعرری 

شرررررررررانناده نرررررررررواب و  ( 010-22،0/011، ش 

کرره  زمررانی انحکمررران مازنرردر  ،قلرری میرررزا مصررتفی

 ،بودنررد ن رانرری برره رهررت نیامرردن برراران در   زارعرران

رفررت و آب را اللرر  روزنررا برره سررر رود تجررد مرری   

وقرراین .)نمررودیتقسرری  مرر  نرراآنبرره زراعررات   عادالنرره

 (000-002/ 01،0، ش   0231 رمضان 21اتفاقیه،

 وایررک و زراعررت  سررکونت بررراا حفررر نهررر

از دی ررر اقرردامات   نیررن برره مازنرردران  شررده کوچانررده

حفرر نهرر    برراا ملرال   ؛متموران دولت در اید زمینره برود  

و  ایفرره عبرردالملکی  ونتزالمرررز کرره برره رهررت سررک 

هلل میررزا اسردا  بره مراقبرت    برود  شرده ت یرید  ناآنزراعت 

و  خرران قارررار مهنرردس برره اتمررا  رسرریدیعلررپیرررکار و 

رررارا  نهررر رودخانرره بررهدوازده سررن  آب از  قرردربرره

بره رهررت  زمرید را   ،نرامبرده  ایفرره  ،بره دنبرال آن   و شرد 

 نرراآنآب کرره زمررید و اینو کردنررد  تقسرری کرررت و زرا 

سررابد  20به ررر از زمررید و آبرری اسررت کرره در یررورت    

 شرر بان  01وقرراین اتفاقیرره، ) بودنررد  خرسررند ، داشرر ند

ت میرررر ون مرررواردا چررر ( و6/0010، 206 ش ،  0202

تیررول نررواب شررانناده  درگذشرر هنهررر قریرره مرمررت کرره 

برره خالصرره دیرروان  کررهاز این ب ررد اردشرریر میرررزا بررود و

 نن ررا خررراب و در  ،سرری  واسررتهبرره شررد م مررول

ایررد در محمدحسررد خرران . شرردقتررن  ب نهررر، آزراعررت

رعایرراا صررد تومرران برره    (ش 0261/   0206) سررال

آب  ،نبررور را تنقیرره کررردهنهررر م»جررا تخفیررک داد کرره نآ

عرت کننرد و مبلرد منبرور را     زراجا را ررارا نمروده و   نآ

وقراین  .)«ینرده کارسرازا دیوانیران عظرا  نماینرد     در سال آ

-660،6/2212، ش   0206ق ررررررده ذا 6، اتفاقیرررررره،

2216). 
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، از آبیررارا مسرراعد اقلیمرریگذشرر ه از شرررای  مازنرردران 

نرراا کن رررل آب شریوه و نیراز نبرروده اسررت  برری مصرنوعی 

نررا و ذخررایر در کانررال ن ر برره شررک  انبررار کررردن آبیررر

برراال کررریدن آب از  صررورتبررهمرررابه دی ررر بررود یررا  

 گیررردقرررار  مورداسرر فادهرودخانرره برره سررتحی کرره    

اقررردامات ویررر ه و از امرررا  (211-213: 0610سررریک، )

د توسرر  دولررت بررراا بهبررو ااشرردهریررنابرنامررهپرریل 

( 16: 0606سررریک، ) گرفرررتمررریانجرررا  نکرررراورزا 

بره نروا    حقیقرت  دربری  مؤسسرات آ ایرد نروا از   خرابی 
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Abstract 

Water and land were two important factors of production in Iran and irrigation 

water depended on type of ownership. According to the differences of 

geographical location and social status of Iranian Plateau, the situation of water 

and land ownership changed in different areas. Climate, social status, and 

strategic situation of Mazandaran Province affected the model of land and water 

ownership and gave them characteristics. We intended to answer these questions 

in this study: What institution built Mazandaran water facilities? How was the 

situation of their ownership? What effect did the production system and land 

ownership have on the water ownership and Mazandaran irrigation situation? The 

findings of this study showed that the water ownership right was directly affected 

by landholding system and the relationship between landowner and farmer. This 

right was under the supervision of religion and traditions of Iran in Qajar era. The 

ownership of Mazandaran important rivers was in a form of Khaliseh 

(governmental) and water delivery and distribution was done by the villagers 

(Mirabi) from the Khaliseh villages. Climate and soil fertility were important 

factors in growing types of crops and in making water facilities such as Ab-

bandan (water storage ponds) and Qanat, which were made by the people. 

Government mostly monitored water resources during the water distribution and 

building dam on them. Also, government benefited from Khalise right. This issue 

was examined historically and the data are provided from library documentation 

and archives. An explanatory method of describing and analyzing the subject has 

been used in this study. 
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