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چکيده
در حالی که شـناخت منـابع آب ،پویـایی و محدودیت های برداشـت از آن بـرای طراحـی استراتژی های مدیریت پایـدار آب ،عـواميی
اساسی قيمداد میشوند ،بهطور کيی ،بـاور بـر ایـن است که مشكالت ایجادشده بهجای کمآبی مطيق ،بيشتر پيامد حكمرانی نامطيوب
هستند .اگر به بحران آب توجه کافی مبذول نشود سبب دگرگونی ماهيت امر سياسی می شود و مدنيت را تبدیل به بدویت مـیکنـد.
آن گونه که در دهه های اخير پيامد بحران آب به افزایش مهاجرت ،گسترش بیرویة حاشية شهرها ،نابهنجاریها و به طورکيی به خطر
افتادن امنيت ميی را سبب شده است .وجود قوانين ناقص و کارشناسینشده و حكمرانی نا کارآمد بر منابع آب باعث تشدید بحران کمآبی
کشور شده است .هدف پژوهش حاضر که با روش کتابخانهای و بررسی اسنادی انجام گرفته ،شناسایی مقررات و قـوانين ناکارآمـد در
حوزة مدیریت آب است .نتيجة یافته های پژوهش حاضر نشان داد به دليل وضع قوانين نادرست و نبود مقررات کارشناسیشـده بـرای
استفادة بهينه و نگهداری منابع آب کشور ،مشكل کمآبی به بحران تبدیل و همة ارکان سياسی ،اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تأثير
قرار داده است و ادامة آن مسير پيدایش ناامنی در مقياس ميی را هموار خواهد کرد .پيدایش این بحران میتواند عيت وجودی کشور را
به خطر اندازد.

کليدواژگان
بحران آب ،حكمرانی آب ،قوانين آب ،کمآبی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهsohrabasgari@yahoo.com :
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مقدمه
ایران جزء مناطق خشک دنیا بهشمار م یرود و حج

بارن د ی س اننة آن ب اغ ب ر  ۹۲۴میلی ارد

مترمکعب است ،از این حج  ،ساننه  ۵۰۳میلیارد مترمکعب ( ۱۷درصد) تبخیر میشود و ب ه ج و
زمین باز می ردد .از  ۷۲۹میلیارد مترمکعب باقیمانده  ۵۳میلیارد متر مکعب صرف تغذیة آبه ای
زیرزمینی شده و  ۳۸میلیارد مترمکعب آن در رودخانهها جریان مییاب د .بع ووه س اننه  ۴میلی ارد
مترمکعب از طریق رودخانههای مرزی وارد کشور ش ده ،و  ۹میلی ارد مترمکع ب از طری ق دیگ ر
رودخانه های مرزی از کشور خارج میش ود .ب ا درنرر رنتن  ۷۲۴میلی ارد مترمکع ب آب قاب
دسترس و جمعیت نعلی کشور ،سه سرانة هر نرد از منابع آب باغ بر  ۷۱۲۰مترمکعب است ،در
حاغی که این رق در سال  ۷۵۹۰برابر  ۳۰۰متر مکعب در سال  ۷۵۳۱حدود  ،۵۹۰۰در س ال ۷۵۸۱
حدود  ،۲۳۰۰در سال  ۷۵۱۸حدود  ۲۷۰۰مترمکعب است و پیشبینی میش ود در س ال  ۷۹۰۰ب ه
حدود  ۷۵۰۰مترمکعب کاهش یابد (قاسمی ،۷۵۴۳ ،ص .)۳۵۲در چنین ش رای طبیع ی م دیریت
منابع امری مه و حیاتی است و بدون مدیریت صحیح نمیتوان در تأمین نیازهای آب مون ق ش د.
مونقیت در برنامهریزی و مدیریت منابع آب به حکمرانی مؤثر وابسته است .برای رسیدن ب ه ط ر
و برنامة حکمرانی مونق ،باید ابتدا سیر تطور و رشد سازمان م دیریت آب کش ور در ط ول زم ان
بررسی شود ،تا براساس آن نقاط ضعف و قوت آن سازمان مشخص شود .برنامهها و سیاسته ای
توسعة ملی باید اهداف سیاست استفاده از آب را مشخص کنند .از این اهداف باید خ

مش یه ا و

استراتژیهایی شک بگیرند که تا حد امکان قاب تبدی به برنام هه ای م دیریت ج امع من ابع آب
باشند (رنعتیپناه مهرآبادی ،۷۵۴۸ ،ص .)۷۰۱- ۷۰۳اکنون وض عیت طبیع ی و ک اهش من ابع آب،
بازنگری در قوانین و مقررات و اهمیت بیشازپیش به حفظ و نگهداری این منابع را میطلبد .برای
ذر از این بحران راهی بهجز اصو مدیریت و حکمرانی آب وجود ندارد و در غیر این ص ورت،
پیچید ی بیشتری را سبب میشود.
بيان مسئله
هر حکومتی برای بقای خود و مدیریت درست سرزمین و مردم نیازمند سرمایههای طبیعی ،م اغی،
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اجتماعی و ننی است .سرمایة اجتماعی از سرمایههای ارزشمندی اس ت ک ه حکوم ت م یتوان د
برای قوام و دوام خود از آن بهره بگیرد .سرمایة اجتماعی درآمد مدیریت درست یک کشور اس ت.
مثلث عناصر تشکی دهندة هر واحد سیاسی (حکومت ،مردم و س رزمین) ب ا وج ود ای ن س رمایه
محک تر میشود .سرمایة اجتماعی ترکیبی از درونمایة سرزمینی و منابع طبیع ی ،اعتم اد مل ی و
مردمی ،و عملکرد درست حکومت است .مدیریت درونمایههای سرزمینی عداغت نضایی را باع ث
میشود .درونمایههای سرزمینی سترة وسیعی را شام میشود و منابع آب مه ترین آن است.
در چند دهة اخیر منابع آب کشور تحت تأثیر کاهش بارند یه ا و ان زایش مف رف ،در ح ال
ک شدن است .میانگین بارند ی از  ۲۳۰میلیمتر ذشته کمتر شده و همچنین سرانة آب تجدیدپذیر
از  ۳۳۰۰مترمکع ب در س ال  ۷۵۹۹ب ه ح دود  ۷۹۰۰مت ر مکع ب در س ال  ۷۵۴۸رس یده اس ت
(عسگری .)۷۵۴۸ ،روند کاهش همچنان ادامه دارد .نش ار ب ه من ابع زیرس طحی ب رای ت أمین آب
کشاورزی باعث شده است هر سال بیش از  ۸میلیارد مترمکعب از ذخایر زیرس طحی کاس ته ش ود
(اطوعات ۲۴ ،مهر ۷۵۴۸؛ عسگری .)۷۵۴۸ ،عمدهت رین مف رفکنن ده من ابع آب کش ور بخ ش
کشاورزی است .میزان بهرهوری در این بخش پایین است در نتیجه باعث هدررنتن آب میش ود.
اکنون ک آبی همة ارکان اقتفادی و اجتم اعی کش ور را تح ت ت أثیر ق رار داده اس ت .حکمران ی
نامناسب آب ،باعث بروز مسائ اجتماعی و سیاسی شده اس ت .اعتراض ات داخل ی ک ه در زمین ة
نحوة توزیع آب بارها اتفاق انتاده است ،نشاندهندة انول سرمایههای اجتم اعی اس ت .مش ک آب
اکنون به بحران تبدی شده است .بحران آب کشور دووجهی اس ت :بخش ی از آن طبیع ی ب وده و
بخش دیگر آن مدیریتی و قانونی است .ا ر م دیریت من ابع آب اص و نش ود و ش رای طبیع ی
کنونی ادامه یابد آیندة مطلوبی در انترار کشور نیست .در این راس تا ،ض روری اس ت ب ا ش ناخت
مشکوت موجود و همچنین ،دنی پیدایش آن در کوتاهترین زمان نسبت به رنع آن اق دام ش ود و
تدابیر نزم دربارة آن اندیشیده شود.
مبانی نظري و پيشينة تحقيق
کمبود آب باعث انزایش مطلوبیت آن در طول تاریخ در منطقة خاورمیانه و ایران شده است .برخ ی
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اندیشمندان آب را یکی از بسترهای پی دایش ن وخ خاص ی از حکوم ت در ش رق از جمل ه ای ران
میدانند (کاویانیراد ،۷۵۳۴ ،ص .)۵۵به بیان دیگر ،کمبود منابع آب این امک ان را ب رای حکوم ت
نراه کرده بود تا با کنترل آن به قدرت خود بیفزاید .این مسئله ناشی از نیاز به ی ک نر ام آبی اری
برای هماهنگی و توسعة امور آب در روستاها بود .در نتیجه ،این دستگاه به عل ت اختی اری ک ه در
نرارت و سلطه بر امور حیاتی جامعه و بهطور مشخص ،آب دارد قادر به کسب قدرت مطلق ه ش د
و به صورت نیرویی برتر از جامعه درآمد (حانظنیا ،۷۵۳۷ ،ص.)۲۷۴
موضوخ کنترل منابع آب همچنان ،به عنوان یک اهرم اثر ذار اجتم اعی و اقتف ادی در س اختار
سیاسی ،اجتماعی و اقتفادی ایران باقی ماند .در نرام ارباب و رعیت ی ک ه دوام آن ت ا ده ه ۷۵۹۰
طول کشید این مسئله کاموً مشهود بود و آب بهعنوان یکی از عناصر اصلی توغی د از نتیج ة توغی د
کشاورزان سه داشت .اربابان برای نعاغیت ماشین اقتف ادی خ ود ک ه ماهی ت کش اورزی داش ت
حفظ قناتها را در اوغویت داشتند.
در زمینة اثر سیاستگذاریها و تفمی یریها در بروز بحران آب پ ژوهشه ایی انج ام رنت ه
است که به مه ترین آنها اشاره میشود.
قاسمی ( ،)۷۵۴۲در پژوهش «سیر تاریخی تخریب منابع آب کشور ،عل  ،پیامدها و راهکارها»،
به بررسی سیر تخریب منابع آب کشور ،عل و پیامدهای آن و چش انداز اقلیمی ایران در چند دهة
آینده میپردازد و با تأکید بر چاغشهای مدیریت آب عملیاتیکردن احتساب ارزش آن در محاس به
توغید ناخاغص داخلی ،استفاده از ننآوریهای اصو اغگوی کش ت ،و ب هک ار یری ظرنی ته ای

نراسرزمینی در توغید محفونت کشاورزی بهویژه محفونت با نیاز آبی بانتر تأکید شده است.
عسگری ( )۷۵۴۸در مقاغة «بحران آب ،چاغش موجودی ت س تیز ای ران ،ب ا ترس ی نراین دهای
نامطلوب پیش روی کشور در انق آینده»  ،معتقد است در دهههای نزدیک ایران به عل ت ن امطلوبی
در مدیریت منابع آب ،دچار کاستیهای بزر ی شده اس ت و در اث ر ت داوم ای ن کاس تیه ا ب روز
مشکوت در سترة ملی خواهد شد که میتواند موجودیت کشور را به چاغش بکشد.
قاسمی و موسوی ( ، )۷۵۴۸در بررسی پیامدهای سیاسی و امنیتی بحران آب زایندهرود معتقدند
که در دو دهه اخیر به دغی خشکساغیهای مکرر ،آب در حیات اقتفادی و اجتماعی م ردم نق ش
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مختل ف جغرانی ایی و

سیاست ذاریهای غیر جامع و بخشی در حوزة کشاورزی بهش دت تح ت ت أثیر بح ران ک آب ی
قرار رنته است.
شکری و محمدزاده ( ، )۷۵۴۸در بررس ی مح دودیت من ابع آب ای ران و بح ران ریز رده ا و
آغود ی هوا در جنوب و غرب کشور معتقدند که بحران کن ونی آب در ای ران ناش ی از س ه دغی
عمده است :نخست ،رشد سریع و توزیع نامناسب جمعی ت ،دوم ،کش اورزی ناکارآم د ،و س وم،
مدیریت نسنجیده و عطش بیحدومرز برای توسعة اقتفادی است.
ویسی ( ، )۷۵۴۸در بررسی توسعة ناپایدار و بحران آب در نوت مرکزی ایران ،معتقد است ک ه
رشد نزایندة جمعیت ،سترش شهرنشینی و شهر رایی ،مفرف رای ی ،رش د ص نایع ،س ترش
زمین های کشاورزی ،شیوههای سنتی و آبی اری غرق ابی و از هم ه مه ت ر ،م دیریت ناکارآم د و
ضعیف حوزة آب باعث ایجاد تنش آبی شدید ،ناامنی آبی و شک یری رقابتهای هی دروپلیتیکی
در بخش مرکزی ایران شده است
علیزاده و شعبانی ( ، )۷۵۴۸با بررسی تبیین راهبرد ملی جمه وری اس ومی ای ران در موقعی ت
استراتژیک مرزهای آبی معتقدند که ب ا توج ه ب ه اهمی ت و ش أن ژئ وپلیتیکی ،ژئواکون ومیکی و
ژئواستراتژیکی منطقهای و جهانی ایران مرزهای آبی ایران بهعنوان مه ت رین ک انون امنیت ی ای ران
محسوب میشود که در تدوین راهبردی امنیت ملی و دکترین امنیت در کشور جمه وری اس ومی
ایران باید به این مقوغه توجه جدی شود .این آث ار هرچن د ب ه مس ئلة آب و نح وة برخ ورد ب ا آن
پرداخته اند ،توجه زیادی به نقش مدیریت سیاسی د ر پیدایش ناامنی راهبردی آب براساس ق وانین
نادرست نداشتهاند.
غیحان ( )۲۰۷۹در مقاغهای با عنوان «بحران آب ایران» به بررسی بحران آب در ایران پرداخت ه و
دنی پیدایش آن را در انزایش جمعیت ،بروز خشکساغیهای پیوسته و اثر تغیی رات اقلیم ی بی ان
کرده است.
بایسانگ و اغیوت ()۲۰۷۹در پژوهشی با عنوان «چارچوبی مبتن ی ب ر س رمایة اجتم اعی ب رای
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درک ارتباط سومت آب براساس نرری ة اکوسوش ال» ،چ ارچوبی مفه ومی ب رای پیون د س رمایة
اجتماعی و سومت از طریق رابطة آب و بهداشت در نرر رنتهاند ،که بر نقش س رمایة اجتم اعی
در بهبود دانش ،نگرش ها و شیوههای مربوط به آب ،و نیز تس هی اق دامات جمع ی ب رای بهب ود
دسترسی به آب و بهداشت ،تمرکز میکند و درصدد ند نشان دهند چگونه نرایندهای اجتم اعی ب ر
سومت انسان تأثیر می ذارد.
وپتا و واست ( )۲۰۷۵در حوزة مدیریت جهانی آب ،بر روی یک چ اغش عم ومی در س طح
جهانی تمرکز کردهاند و بر این عقیدهاند که تمرکز نرا یر حکومت بر آب بعید و احتمانً نامطلوب
است؛ اما با این حال معتقدند نیاز به سطح نکری بان و رهبری در ایجاد چش ان داز جه انی ب رای
ارتقای توسعة پایدار آب است.
روش تحقيق
این پژوهش با روش کتابخانهای و بررسی اسنادی انجام رنته است .نوخ پژوهش توصیفی  -تبیینی
است .برای بررسی روایی پژوهش ،ابتدا مف اهی مربوط ه بررس ی و مطاغع ه ش د .س س  ،ق وانین
مربوطه از منابع قانونی و مفوب اخذ شد و در ادامه ،تحلی شدند.
نقشههای به کار رنته شده در پژوهش حاضر از سایتهای منابع معتب ر اینترنت ی اخ ذ ش ده ،و
مرجع آنها نیز بیان شده است.
از آنجا که ماهیت پژوهش ،شیوة پژوهش را تعیین میکند ،برای پایایی پژوهش ،مسئله از نر ر
هستیشناسی بررسی و واکاوی شد و ارتباط آن با مسائ دیگر از جمله انول س رمایة اجتم اعی ب ه
عنوان متغیر تابع بررسی شد.
حکمرانی آب در ایران
الف) سير تاریخی حکمرانی آب

براساس منابع تاریخی ،ایرا نیان روز اران ذشته ،مانند امروز ،در سرزمینی خش ک م یزیس تند و
قحطی ناشی از ک آبی ،در ایران ،در طی چند هزار سال ذشته بارها تک رار ش ده اس ت .براس اس
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تاریخ طبری ،کشور ایران در زمان نیروز ،هفت سال متواغی ،به بوی قحطی رنتار ش د (راون دی،
 ،۷۵۸۹ص)۹۷۳؛ اما حکمرانان آن زمان توانسته بودند بهطور شگفتانگیز ،این کاستی طبیعی را به
نرصتی تاریخی برای بهبود شرای زند ی در این اقلی خشک بدل کنند ،که جل وی تب دی آن ب ه
ناجعة آب رنته شود (راوندی ،۷۵۳۱ ،ص .)۲۵۱آثار برجایمانده از سلس لهه ای پ یش از اس وم
مؤید مونقیت آنان در مدیریت منابع آب بوده است.
حکمرانی آب در ایران پ
ضروری می کرد .پ

از اسوم ه ادامه یانت؛ زیرا شرای طبیعی کشور چنین وض عی را

از ورود اسوم به ای ران و ب ا توج ه ب ه ان زایش اهمی ت عمران ی اراض ی و

پیشرنت امور کشاورزی ،احکامی برای بهره برداری از آبها مقرر شده اس ت ک ه برخ ی از آنه ا
مبدأ قوانین نعلی میباشند .اوغین قانون مدون مربوط به بخش آب در سال  ۷۵۰۱هج ری شمس ی
به تفویب مجل

شورای ملی رسید .بهتدریج وض ع ق وانین مختل ف ،امک ان تأس ی

نهاده ا و

سازمان هایی را برای تسهی در امور آبی کشور نراه کرد .موضوخ این قانون غزوم رعای ت ح ری
چاه ها ،قنوات و وظایف ماغکین و مجاوران آنها است .قانون مدنی ایران به تبعی ت از نق ه ،من ابع
آبی را اموال مباحه و قاب تملک اشخاص تلقی کرده است (کیایی و طاهرشمسی ،۷۵۴۸ ،ص.)۱
ب) ضرورت هاي طبيعی و اجتماعی حکمرانی آب

روند مدیریتی در حوزه های مرتب با عرضه و مفرف آب ،منجر به بهرهبرداری بیش از حد من ابع
آب سطحی و زیرزمینی در اغلب حوضههای آبی کش ور ش ده اس ت .در بس یاری از نوش تهه ای
مربوط به برنامه ریزی بخش آب کشور در دو دهة اخیر میتوان دریانت که غفلت از مواردی مانن د
مدیریت تقاضا ،ارزش ذاتی آب ،جامعنگری در مطاغعات ،یکسارچگی در تخفیص و نیز مشارکت
مردم از عوام اصلی بروز بحران شناخته ش دهان د (عمرانی ان خراس انی ،۷۵۴۹ ،ص .)۴۳ک اهش
بارند ی در بسیاری از مناطق جهان ،توسعة شهرنش ینی و ان زایش س رانة مف رف آب هم راه ب ا
توسعة وضعیت نرهنگی  ،اجتماعی و اقتفادی مردم ،انزایش توغید ناضوب و آغود ی بیشتر من ابع
آب و کیفیت نامطلوب آب ،برداشت بیرویه و کاهش کیفیت آب ،اس تفادهنک ردن مج دد از آب و
نرهنگ ضعیف استفاده از آب و در نتیجه ،کاهش سرانة آب موجود ،ازجمله عللی هستند که سبب
طر مسئله کمبود آب و احتمال بروز پدیدة خشکساغی بهعن وان ی ک مش ک اص لی در س طو
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بین اغمللی و ملی شده است و اصو اغگوی مفرف آب بهعنوان ی ک ض رورت انکارناپ ذیر بای د
مورد توجه خاص قرار یرد (شیخ حسنی ،۷۵۴۵ ،ص.)۲
هر کشوری که محدودیت منابع آبی دارد ،باید در رابطه با مفرف ،مدیریت و ص رنه ج ویی در
آب یک سیاست کلی تدوین و حفظ کند تا در چارچوب آن بتواند طر های خاص را برنامه ری زی
و اجرا کرده و برنامه های بهره ب رداری ص حیح را اعم ال کن د (وزارت نی رو ،۷۵۱۷ ،ص  .)۲۸در
نسبت سیاست و آب ،مانند سیاست با تعیین حدود و تقنین بایدونبایدهای چگونگی بهره مندی ها و
محرومیت ها سروکار مییابد و نرام حکمرانی آب (میرآبی) را تعیین میکند ،بنابراین ،معط وف ب ه
تدبیر مقتدرانة امور جمعی انسان ها است (مرادی طادی ،۷۵۴۸ ،ص .)۱۸دنیای امروز از من ابع آب
سطحی ،زیرزمینی و پساب خود در سایة قوانین بهروز که پایداری من ابع آب را ب ان بب رد تبعی ت
میکند ،اما در ایران چنین رویکردی وجود ندارد.
مشک اصلی مدیریت منابع آب بهروز نبودن قوانین ح وزة آب اس ت .بع د از انق وب ،ق انون
توزیع عادننة آب در مجل

مطر شد که اغبته با توجه به شرای طبیعی کشور قانون مناسبی ب ود.

در دهة  ۳۰به جای بهروزرسانی قانون موجود ،قانون تعیین تکلیف چاهه ای ناق د پروان ه تف ویب
شد .این قانون بهواقع به ریشة آب ای ران تیش ه زد ،زی را ب ا برداش تن واژة غیرمج از از چ اهه ای
غیرمجاز شرکت آب منطقهای در استانها امکان بس تن بخ ش عم دهای از چ اهه ای غیرمج از را
بهمنرور جلو یری از برداشت بیرویه ،از دست داد (ایسنا ۷۷،اسفند .)۷۵۴۸
عووه بر اصوحات در قوانین ،بای د ب ا اق دامات پیچی دهای در زمین هه ای مختل ف از جمل ه
حفاظت و بهرهبرداری صحیح ،توزیع مناسب و مفرف بهاندازه آب و غیره در رنع مش ک کمب ود
آب ،کوشید (کردوانی ،۷۵۴۰،ص.)۳۹
راهبري غيرعلمی توسعه :کشاورزي محور توسعه یا تشدید بحران کمآبی

اراضی زیر کشت و مفرف آب از مساحت  ۷۸۳میلیون هکت اری کش ور ای ران نق

 ۵۱میلی ون

هکتار (۲۲/۹درصد) را اراضی مناسب کشاورزی تشکی میدهد که با توج ه ب ه مح دودیت من ابع
آبی همة این اراضی مورد کشت و زرخ قرار نمی یرند .به زارش سازمان خواروب ار و کش اورزی
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جهانی در سال  ۷۴۳۱( ۷۵۸۸میودی) حدود  ۷۹/۳۵میلیون هکتار زیر کش ت ق رار داش ت ،ک ه از
این مساحت  ۳/۱۹میلیون هکتار زیر کشت آبی و  ۴/۰۴میلیون هکتار زی ر کش ت دی

ب ود .آم ار

مربوط به سالهای اخیر نشان میدهد در طول  ۲۳سال ذشته به مساحت اراضی زی ر کش ت آب ی
انزوده و از وسعت اراضی دی کاسته شده است ،بهطوری که نع وً ح دود  ۱/۳میلی ون هکت ار ب ه
صورت آبی و  ۸میلیون کنار ه به صورت دی کشت میشود (در مجموخ ۷۵/۳ ،میلی ون هکت ار).
از مساحت  ۱/۳میلیون هکتاری اراضی زیر کشت آبی ۸/۵ ،میلی ون هکت ار را زم ین زراع ی و ۷/۲
میلیون هکتار را باغات تشکی میدهند ،برای آبیاری اراضی زیر کشت آبی نزدیک ب ه  ۳۱میلی ارد
مترمکعب آب مفرف میشود .بهعبارت دیگر ،آب مفرنی هر هکتار ب اغ ب ر  ۷۷۸۰۰مترمکع ب
است که نشان دهندة بازده پایین آب آبیاری در کشور است .در حاغی که میزان س اننة آب مف رف
شرب و صنعت کشور حدود  ۱میلیارد مترمکعب ب رآورد ش ده اس ت (قاس می ،۷۵۴۸ ،ص.)۳۵۹
یکی از مه ترین اقداماتی که باعث تبدی شدن مشک ک آبی به بحران بیآبی در ایران ش ده اس ت،
راهبری راهبردهای غیرعلمی و ناکارآمد توسعه ب وده اس ت .اتخ اذ رویک رد توس عة کش ور از راه
کشاورزی و بیان این نکتة اصلی که کشاورزی مح ور اس تقول اس ت ،باع ث ض رر و زی انه ای
جبران ناپذیری بر پیکرة طبیعی کشور شده است ،بهطوری که جبران این زی ان ب رای نس

کن ونی

عموً امکان پذیر نیست .ا ر به تاریخچة تقسی اراض ی در ای ران نگ اهی بین دازی  ،ب ه اص وحات
ارضی سال  ۷۵۹۷برمی ردد  ،بعد از انقوب ،ای ن دوم ینب ار پ

از اص وحات ارض ی در دورة

پهلوی دوم بود که از ماغکان زمین سلب ماغکیت میشد .تشکی هیئت هفتنفره  ،یکی از اق دامات
احساسی بود که تبعات زیادی را در پی داشت .اکثر انراد ای ن هیئ ته ا از تحف یوت دانش گاهی
بیبهره بودند و در اتخاذ تفمی  ،بیشتر بر مدار احساس رنتار کردند تا منطق و عق  .در ده هه ای
اخیر دوغت ها بیتوجه به تأثیر سیاستهای بخش کشاورزی بر محی زیست و منابع طبیعی بهوی ژه
منابع آب زیرزمینی ،اقدام به تدوین سیاست بهرهب رداری از من ابع آب زیرزمین ی کردن د .پ

از

مدتی ،این سیاست آثار سوء خود را نشان داد ،بنابراین ،با پی دایش مش ک پ ایینرن تن س فرة آب
زیرزمینی ،دوغت در واکنش به این مشک  -که ناشی از سیاست اش تباه بخ ش کش اورزی ب ود -
دست به تفویب و اجرای ق انون حف ظ و حراس ت از آبه ای زیرزمین ی زد (شهس واریپ ور و
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همکاران ،۷۵۳۸ ،ص .)۹ب هناچ ار ناق د مزی ت نس بی در بخ ش کش اورزی هس تی و ناچ اری
سیاست هایمان را تغییر دهی  .نکتهای که باید بهصراحت بسذیری آن است که ایران با کش اورزی ب ه
توسعه نمیرسد (خواجوی ،۷۵۴۳ ،ص.)۷۱۸
نقش مقررات و قوانين در اتالف منابع آب کشور

ا رچه قانون ذاری نرایندی پیچیده است وغی در بسیاری از کش ورها اغل ب از روشه ا و نن ون
جدید مدیریت آب عقبمانده و این امر موجب تفکیک نامطلوب مسئوغیتها شته اس ت .عموم اً
تدابیری که رواب م دیریت آب را تنر ی م یکنن د ،در ق وانین و ض واب مختل ف و پراکن دهای
پیشبینیشده اند .این امر اطوخ از وجود این قوانین و کاربرد آنها را با اشکال مواجه م یس ازد .در
بعضی موارد بین تدابیر قانونی با ماهیت ملی و ضواب صادره از سوی مقامات محلی و منطقهای ی ا
بین حقوق سنتی و نقش دوغت در کنترل منابع آب ناس از اری وج ود دارد(وزرات نی رو،۷۵۱۷ ،
ص.)۲۴
اوغین قانون مدون ایران ،آب زیرزمینی را از اموال مبا دانسته و به انراد این اختی ار داده اس ت
که براساس چهار قاعدة حقوقی حیازت ،مباحات ،عقود و تعهدات ،ارث و اخذ به شفعه ،ماغکی ت
خفوصی بر آب داشته باشند (اسماعیلینرد و کاوه نی روز ،۷۵۴۳ ،ص .)۷۱۵- ۷۱۹پ

از وق وخ

انقوب اسومی ایران شاهد ورود اصطوحاتی مانند انفال ،ثروتهای عمومی و آبهای عم ومی در
قانون اساسی جمهوری اسومی ایران هستی که بهدغی مسبوق به سابقه نبودن در مت ون حق وقی و
نیز تعریف نشدن در قانون جدید ،نوعی ابهام در نرام حقوقی آب را به همراه داشت .عووه بر این،
به دغی شرای خاص برآمده از وقوخ انقوب و نیز جنگ تحمیلی ش اهد رش د حف ر و قط ر غوغ ة
چاه ها بودی که اغلب بهصورت غیرمجاز انجام می رنت (قاسمی ،۷۵۴۲ ،ص .)۲در بررسی کل ی،
قوانین و آییننامة مفوب ،مشخص شد تا کنون در  ۹۸قانون و  ۹۲آییننامه بهط ور مس تقی و در
 ۲۳قانون و  ۷۳آییننامه بهطور غیرمستقی به موضوخ آب ،آب و ناضوب پرداخته ش ده اس ت .از
ک قوانین مرتب  ۲۰ق انون در قب

از انق وب تف ویب ش ده اس ت .همچن ین ،از مجم وخ ۸۰

آییننامه ،نق  ۵آییننامه مربوط به قب از انقوب است (کیائی و طاهرشمسی ،۷۵۴۸ ،ص.)۷۵
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قانون مدنی پ

از آنکه آب را بهعنوان منبعی همگانی و عم ومی قاب

به رهب رداری جمع ی

دانسته است ،تملک آن را برای شخص منتفع دارای آثار ماغکیت تلق ی و هر ون ه به رهب رداری و
تسل بر آن را مجاز میشمارد.
در مادة  ،۲۳ماغکیت آب انبارهای عمومی و چاهها و قنوات مورد حک مقنن قرار رنت ه اس ت
تا اشخاص نتوانند آنها را تملک کنند و باید به ای ن نکت ه توج ه ک رد ک ه مق نن در م ادة  ۲۳ب ه
آب انبارها ،قنوات و چاههای عمومی اشاره کرده است که قاب تملک خفوصی نیست ،اما در م واد
 ۷۹۳-۷۹۴-۷۳۰و  ۷۳۳موحره میشود شق نهر از رودخان ه را مج از دانس ته اس ت و اش خاص
میتوانند از رودخانه ،نهر اختفاصی منشعب کرده و نسبت به آبیاری و به رهب رداری از آب ب رای
مفارف مختلف اقدام کنند (بدیسار و همکاران.)۷۵۴۵ ،
براساس اص  ۹۳قانون اساسی جمهوری اسومی ایران ،آبهای دریاه ا و آبه ای ج اری در
رودها و انهار طبیعی و درهها و هر مس یر طبیعی دیگر اع از س طحی و زیرزمین ی ،و س یوبه ا،
ناضوب ها ،زهآبها ،دریاچهها ،مردابها ،برکههای طبیعی ،چشمهسارها و آبهای معدنی و من ابع
آب های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اس ومی اس ت و طب ق مف اغح عام ه از
آن ها بهرهبرداری میشود .مسئوغیت حفظ و اجازه و نرارت بر بهرهبرداری از آنها به دوغت مح ول
میشود (کمانن ،۷۵۳۱ ،ص.)۳
منابع آب کشور سطحی و زیرزمینی تقسی میشوند .این قوانین مفوب نیز به ای ن دو بخ ش
تسری دارند.
الف) منابع آب زیرزمينی

منابع زیرزمین ی آب کشور خسارت زیادی را به دغی وضع مقررات ناکارآمد متوجه شده اس ت ،در
ادامه ،به مه ترین مواد قانونی که در قانون توزی ع عادنن ة آب کش ور ک ه دارای  ۳۲و  ۲۱تبف ره
است و در تاریخ  ۷۸اسفند  ۷۵۸۷به تفویب مجل

شورای اسومی رسیده است ،اشاره میشود:

مادة  3ـ استفاده از منابع آب های زیرزمینی بهاستثنای موارد مذکور در مادة ( )۳ای ن ق انون از
طریق حفر هر نوخ چاه و قنات و توسعة چشمه در هر منطقه از کشور با اج ازه و موانق ت وزارت
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نیرو بای د انجام شود و وزارت مذکور با توجه ب ه خفوص یات هی دروژئوغوژی منطق ه شناس ایی
طبق ات زم ین آب های زیرزمینی و مقررات پیشبینیشده در این قا نون نسبت ب ه ص دور پروان ة
حف ر و بهرهبرداری اقدام میکند.
مه ترین کاستی این قانون در حفر چاههای غیرمجاز آن است که براس اس آن ص احبان هم ة
چاه هایی که در ذشته بدون اجازة وزارت نیرو حفر شدهاند موظ ف ش دند ب ه وزارت نی رو
مراجعه و پروانة بهره برداری اخذ کنند .ای ن م دارا ب ا متخلف ان در ح اغی ص ورت رنت ک ه در
قانون آب و نحوة ملیکردن آن مقرر شد؛ چاههایی ک ه ب رخوف مق ررات و ب دون پروان ة حف ر
میشدند ،بدون پرداخت هیچ ونه خسارت مس دود و ی ا ب ه تش خیص وزارت آب و ب رق م ورد
استفادة آبی اری قرار یرند .معیاری که برای صوحیت حفر چاه آب و اعطای پروان ه و مج وز در
نرر رنتند ،بهکار یری دو کارشناس از وزارت نیرو بود ،همین مسئله بهشدت نساد خی ز اس ت و
زمینه سوءاستفاده را نراه میکند و دیگر کاستی س کوت ق انون در زمینة مس ائلی مانن د ح ری
چاه های جدید ،تأمین آب با مفارف جدید ،کفشکنی و ...ب ود ک ه ب اب ص دور بخش نامهه ای
سلیقهای را شود.
مادة  5ـ در مناطق غیرممنوعه ح فر چ اه و اس تفاده از آب آن ب رای مف رف خ انگی و
ش رب و بهداشتی و باغچه تا ظرنیت آبدهی  ۲۳مترمکعب در شبانهروز مجاز اس ت و احتی اج ب ه
ص دور پروان ة حفر و بهره برداری ندارد ،وغی مراتب باید به اط وخ وزارت نی رو برس د .وزارت
نی رو در م وارد نزم میتواند از این نوخ چاهها ب همنر ور بررس ی آبه ای منطق ه وزارت نی رو

جمعآوری آمار و مف رف آن بازرسی کند.
مادة  7ـ در مورد چاه هایی که مقدار آبدهی مجاز آن بیش از میزان مف رف معق ول ص احبان
چ اه باشد و مازاد آب چاه با ارائ ه ش واهد و ق رائن ب رای ام ور کش اورزی ،ص نعتی و ش هری
مف رف معق ول داشته باشد ،وزارت نیرو میتواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایج اب کن د ب ا
توج ه ب ه مق ررات و رعایت مفاغح عمومی برای کلیة مفرفکنند ان اجازة مفرف صادر کند و
قیم ت عادنن ة آب ب ه صاحب چاه پرداخت شود.
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مادة  8ـ وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاض ی حفر چاه ی ا قن ات و ب همنر ور
راهنمایی ننی و علمی ،حفر چاه یا قنات را ازغحاظ نن ی و اقتف ادی موردبررسی ق رار داده و در
صورت غزوم متخففین خود را به مح

اع زام نمای د ت ا متقاض ی را راهنم ایی کنن د و هزین ة

کارشناس ی طبق تعرنه وزارت نیرو به عهده متقاضی خواهد بود.
قانونیکردن چاه های غیرمجاز و ناقد پروانه قانونی ک ردن نعاغی ت چ اهه ای غیرمج از نق
به شدت تخریب و ناپایداری چرخة حیات سرعت میبخشد و بر طب ناپایداری سرزمین محک ت ر
میکوبد :تبدی شدن قانون به ضد خود از طریق باز ذاشتن دست وزارت نیرو برای صدور مج وز
حفر چاههای جدید و برداشت بیرویهتر از منبع آببند «اغف» مادة ( ۷۹بررسی و تحلی

محت وای

قوانین جامع و معتبر بخش کشاورزی ،۷۵۴۸ ،ص.)۷۲
این مفوبه با پایدارکردن منابع آبی کشور نه تنها از مشکوت نکاست ،بلکه بر نگرانیها ان زود
و دیگر نرصتی نمی ذارد که برای جلو یری از هدررنت آب و کاهش مفرف آب در کش اورزی،
برنامه ریزی شود .این با معیارها و چارچوب توسعة پایدار کاموً منان ات دارد .در س اله ای اخی ر
تنها به اعوم کاهش شدید منابع آبی پرداختهشده و به مسئلة مه تر ،یعن ی حفاظ ت از من ابع آب ی
موجود کمتر توجه شده است .در شک  ۷همة حوزههای آبریز اصلی و نرعی کشور مشخص شده
است و در شک  ۲موقعیت چاههای غیرمجاز را نشان میدهد که ویای ضعف مجریان در اج رای
قوانین است.
آنچه در عم اتفاق انتاده است ،نتیجهای غیر از پیشبینیهاس ت .زارشه ای متع دد نش ان
میدهند آب های زیرزمینی به شدت در حال آسیبدیدن است و ا ر اق دامه ای ن وری و اساس ی
انجام نگیرد ،شاهد بروز تبعات ننی و زیستمحیط ی و متعاق ب آن پیام دهای منف ی اجتم اعی و
انسانی خواهی بود (روزنامة شرق .)۷۵۴۹/۵/۲۸ ،رویکرد وزارت نیرو و دوغ ت در هم ة مق ررات
وضع شده ،سختگیری نکردن به استفادهکنند ان از منابع آب است .چه حتی در مواقعی ک ه تخلف ی
صورت رنته ه شاهد سختگیری نزم از سوی دوغت نیستی  .مه ترین ضعف این ق وانین ت أثیر
ناکانی به منابع آب و میزان دوام آنها و بارزترین کاس تی آن ب ه ع دم منطق ه رای ی در مق ررات
مربوطه است.
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شکل  .1حوزههای آبریز فرعی و اصلی کشور ( منب ع :نگارندگان )

شکل  .2موقعیت چاههای غیرمجاز ( مدیریت منابع آب) 1931 ،
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ب) آبهاي سطحی

آب های سطحی اغبته بیش از آبهای زیرزمین ی تحت حاکمیت دوغت هستند و مقررات زی ادی در
زمینة آنها وضع شده است .قانون توزیع عادننة آب کشور در این زمینه موارد شایان توجهی دارد:
مادة  88ـ وزارت کشاورزی میتواند مطابق ب ا م ادة ( )۷۴ای ن ق انون در ص ورت وج ود
ض رورت اجتماعی و به طور موقت نسبت به ص دور پروان ه مف رف معق ول آب ب رای ص احبان
حقآبههای موج ود اقدام کند .بدون اینکه حق این ونه حقآبهداران از بین برود.
ارزیابی دید اه کشاورزان در زمینة اجرای قوانین مرتب با آب نشان میدهد اج رای م ادة ()۷۳
قانون توزیع عادننة آب مبتنی بر رعایت حقوق حقآبهداران ،بیش از  ۱۱درصد آنان اذع ان کردن د
که سه آن ها از تخفیص آب به بخش کشاورزی رعای ت نش ده و حف ظ آن ض ایعش ده اس ت.
همچنین ،بیش از  ۸۰درصد کشاورزان بیان کردند که مادة ( )۹۹قانون توزیع عادننة آب در زمین ة
جبران خسارات حق آبهداران از اجرای ط ر ه ای توس عة من ابع آب اج را نم یش ود (یوس فی و
همکاران ،۷۵۴۲ ،ص.)۹
بحث و نتيجهگيري
آنچه به عنوان بحران آب در کشور بروز کرده نقطه توقی کاستیهای طبیعی با کاستیه ای انس انی
است .کاهش بارند ی در طی  ۳۰سال ذشته ،آن ونه که وزیر نیرو اعوم کرده ۳۰ ،میلیمتر ب وده
است .از طرف دیگر شک و نوخ بارشها و اغگوی بارند ی ه دچار د ر ونی قاب ت وجهی ش ده
و این تغییرات همچنان ادامه دارد.
در نتیجه ،از نرر طبیعی ایران مسیر خشکی روزانزون را در پیش رنته است و در مقایس ه ب ا
ذشته آب کمتری دریانت میکند .برآوردهای علمی تأییدکننده این کاهش رو به رشد اس ت ک ه
در بلندمدت میتواند خشکی ماند ار را باعث شود.
در کنار کاستیهای طبیعی ،اغبته کاستیهای انسانی و ضعف مدیریت ،مسئله را پیچیدهتر ک رده
است .وضع قوانین و مقررات بیتوجه به توان طبیعی دشت و طبیعت کشور و اج رای راهبرده ای
پژوهشهای علمی ،ک آبی تحم پذیر را به بیآبی بحرانس از تب دی ک رده

توسعه بدون انجام دادن
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است .در تاریخ طبیعی این سرزمین ،خشکساغ ی و کاهش بارند ی بارها اتف اق انت اده اس ت ،ام ا
مدیریت درست منابع باعث ذر از آن بحرانها شده است .تلقی اب دیب ودن من ابع و کنت رل ای ن
منابع از سوی یک قدرت ماورای بشری در ساختار اداری و مدیریتی رس و ک رده و باع ث ش ده
است در وا ذاری مجوزها و بهرهبرداری از منابع ،بسیار سخاوتمندانه عم ش ود .از طرن ی ،رش د
بیرویة شهر و نیاز به منابع آب آشامیدنی انزون ،باعث انتخاب راهح

نزدی ک ،سدس ازی ش ده

است .یکی از علت های بروز بحران ک آبی در کشور سدسازی است .س اخت  ۸۹۱س د در کش ور
باعث خشکی بیشتر سرزمین شده ،ه اکوسیست ها را نابود کرده و مهاجرت عدة زیادی را در پ ی
شده است .نکتة نامطلوب این بخش ادامة روند سدسازی است ،چه ا ر ساختمان سدهای در ح ال
ساخت و همچنین ،مطاغعات مربوط به ایجاد سدهای جدید به نتیجه برسد و س دهای ت ازهس اخته
شوند در آن صورت مجموخ سدهای کشور به  ۷۵۵۰سد خواهد رسید که خشکی بیش تر س رزمین
را باعث خواهد شد .آنچه ناکارآمدی مقررات حوزة آب را تشدید میکن د و ب یت وجهی س تردة
عمومی را به دنبال دارد ،همانا ارزانبودن این عنفر ارزشمند و حیاتی آب است .قیمت ذاری آب
باید بازنگری شود .آب در ایران ارزانتر از بسیاری از کشورها حت ی کش ورهای پ رآب و پرب اران
است .کشاورزان که بیشترین منابع آب را مفرف میکنند ،در عم  ،پوغی بابت آن نمیپردازند.
روشن است با تداوم مقررات کنونی و تأکید بر شیوههای غل مدیریت منابع آب کشور نهتنه ا
این مشک رنع نخواهد شد ،بلکه شاهد تبدی شدن آن به بحرانی به وسعت کشور خواهی شد.
مهاجرت از مناطقی که بحران آب دارن د ،اکن ون ش روخ ش ده اس ت و ب ا ش دت ادام ه دارد
(سومت نیوز ،آذرماه ۷۵۴۳؛ ایس نا ،تیرم اه ۷۵۴۱؛ اقتف اد آنوی ن ،تیرم اه  .)۷۵۴۱مه اجرت ب ه
شهرهای بزرگ شروخ شده و ادامه خواهد داشت.
در چنین حاغتی ساکنان مناطق بحران زده در پی توش برای بقا وزن د ی ب ه من اطق دارای آب
مهاجرت خواهند کرد و همة کشور از این مشک خسارت خواهد دید .چ ه در آن ص ورت ت وانی
برای روبه روشدن با این مشک وجود نخواهد داش ت و رابط ة س ه عنف ر اص لی س ازندة کش ور
(حکومت ،ملت و سرزمین) دچار مشک جدی خواهد شد.
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شکل  .9پهنهبندی خشک سال ی هواشناسی در سطح کشور براساس شاخص ( S PEIسازمان هواشناسی کشور )

پيشنهادها
بر مبنای آنچه بیان شد ،پیشنهادهایی به شر زیر بیان میشود.
اغف) برای محدودسازی و بهینهسازی مفرف در بخش ایجاد محدودیت مفرف که متناسب ب ا
خشک ساغیها و وضعیت بارش ها متغیر و دارای انعطافپذیری منطقی است ،بای د ق وانین
جدی و محکمی با اطوخرسانی کانی به اجرا ذاشته شود .ق وانین و مق ررات موج ود در
حوزة آب بازنگری جدی نیاز دارند .با متخلفین برخورد جدی صورت بگیرد.
ب) در قیمت ذاری آب تجدید نرر شود و قیمت آن در راس تای حف ظ من ابع و من انع مل ی
انزایش یابد.
ج) بهرهوری آب با اصو شیوههای کاشت و داش ت ان زایش یاب د و از کاش ت غیرهوش مند
جلو یری شود .تکرار داستان سیبزمینی و پیاز و اخیراً هندوانه برازندة ایران نیست.
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د) چاههای غیرمجاز ت عطی و از حفر چاه جدید در دشتهای ممنوعه جلو یری شود.
ه) نرهنگ عمومی مردم ارتقا یابد و آ اهیها و هشدارهای جدی در زمینة ک آبی به مردم ارائ ه
شود و ح

مسئوغیت اجتماعی شهروندان تقویت شود.

و) در بخش کشاورزی که مفرف آب را با نفب کنتورهای دقی ق ب رای ان دازه ی ری مق دار
مفرف آب اجباری کنند ،بهطوری که حج مفرف آب هر مزرع ه مش خص باش د .بای د
توش ها ی علمی و قانونی و اجرای ی ص ورت بگی رد ت ا ص نعت و خ دمات ب ه معیش ت
کشاورزان کمک کند و در نتیجه ،ناصلة بین عرضه و تقاضای آب به تعادل برسد.
ز) ناضوب شهرها بهوسیلة چاههای جذبی در زیر ش هرها تزری ق ش ود ت ا ان ت س فرهه ای
زیرزمینی کمتر شود و از خشکی بیشازحد سرزمین جلو یری شود.
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