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  چكيده

ت. در برداشته اسسال پيش تاكنون، نيازها و شيوه هاي مصرف منابع آب تغييرات بسياري  35از زمان تصويب قانون توزيع عادالنه آب در 
 جزو بآ منابع از غيرمجاز هاي استفاده و يابد ادامه همچنان رويه بي مصرف تا است شده باعث بازدارنده مقررات و قوانين بودن ناكافي

 شكل و يرمجازغ هاي استفاده براي) قانوني مجاري(گيران تصميم گذشته دهه يك در كه جايي تا شود برداري بهره سيستمهاي از الينفكي
 هيدرولوژي شرايط و منطقه هر اصلي آب منابع بر مبتني دنيا مناطق از بسياري در آب قوانين امروز نمودند. تصويب قانون آنها، گرفتن قانوني

 براي كه پارادايمهايي و جديد رويكردهاي با و حاضر حال در آب عادالنه توزيع فعلي قانون .است شده تدوين هيدروژئولوژي  و
 است "آب منابع چهيكپار مديريت" بر تكيه بيشتر كه هم جديد قانون نويس پيش در. نيست همخوان است تصور قابل آب سياستگزاريهاي

 قوانين اصالح زيرساختهاي و ها الزام  پايش براي .اند نشده خطرمطرح معرض در آب منابع وشكنندگي محلي و اي منطقه واقعيتهاي هنوز
 در. است اشتهد بسياري مغفول نكات ساليان اين طي در شده انجام آب منابع هاي "بيالن" به نگاهي كه داشت اشاره نكته اين به بايد موجود
 كم و) افدارشك و درز و كارست(سازندها ساير و تآبرف هيدروليكي تبادل از دانشي بي تا است شده "موازنه"فقط بيالن موارد از بسياري
 مرتبط مسائل و وجودم نقايص يافتن است الزم قوانين اين اصالح براي كه آنچه. بماند مستتر آبخوانها، به برگشتي آب ضرايب در تجربگي

 Water Resourcesآب يا زمين شناختي منابع اين نوشتار بر آن است تا با ارايه تنوع  .است بهنگام و درست "بيالن" يك ارايه با

Geodiversity  .رويكردهاي اصالح قوانين و تدوين قانون منطقه اي جديد منابع آب را توجيه نمايد  
  

  مقدمه
  مسألهبيان 

تغييرات بسياري در  منابع آبسال پيش تاكنون، نيازها و شيوه هاي مصرف  35در  آب از زمان تصويب قانون توزيع عادالنه
، اصالح روشهاي سنتي كشاورزي و محور توسعه شدن كشاورزي به عنوان مشاغل برداشته است. نيازها با رشد جمعيت و فناوري
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ه از ، روندي صعودي يافته است. شيوه هاي مصرف اگرچاين قانون و نيز رفاه طلبي نسلهاي بعد از تصويب نگهدارنده روستائيان،
ي رويه باعث شده است تا مصرف ب هبازدارند قوانين و مقرراتروشهاي سنتي به شيوه هاي مدرن نيز رسيده است اما ناكافي بودن 

هه تا جايي كه در يك د جزو الينفكي از سيستمهاي بهره برداري شوداز منابع آب  استفاده هاي غيرمجازهمچنان ادامه يابد و 
بخوانهاي آ. ودندنمگذشته تصميم گيران(مجاري قانوني) براي استفاده هاي غيرمجاز و شكل قانوني گرفتن آنها، قانون تصويب 

آبرفتي در بسياري از دشتهاي كشور دچار نشست شده اند و برنامه هاي ممنوعه كردن نيز نتوانسته است از نشست دشتها و عواقب 
افيايي كشور عدم توجه به وضعيت جغر آن جلوگيري كند. كلي گويي و تكيه بر نظام آبياري سنتي در قانون توزيع عادالنه آب و

عدم اتكا بر الگوي حوضه اي/منطقه اي در پيش نويس قانون جديد،  مي/حوضه اي موثر بر منابع آب، به همراهو نيز واقعيتهاي اقلي
در برخورد با بهره برداران غيرمجاز  را با داليلي همچون راحتي  توزيع عادالنه آب اصلي ترين مسائلي اند كه عملكرد قاطع قانون

   قرارداده است. ابهامدر هاله اي از ، در تفسير قانون مبتني بر انتفاع شخص يا تكثر در قرائتهاي مختلف از آن
ن هيدروژئولوژي (زمي هيدرولوژي و  امروز قوانين آب در بسياري از مناطق دنيا مبتني بر منابع آب اصلي هر منطقه و شرايط

 يا حوضه اي قنات و منابع آب زيرزميني كه از قنات يتدوين شده است. زماني كه در يك منطقه يا استانشناسي مرتبط با آب) 
استخراج مي گردد منبع اصلي قلمداد مي شود تمركز قانون آب بايد بر شيوه هاي بهره برداري، اليروبي و توسعه قنات باشد و 

آب همچون آبهاي سطحي و زيرزميني يا منابع كارست و سازند سخت نيز لحاظ شود اما تمامي اجزاي قانون الزم است ساير منابع 
گردد.  يآب پهنه هايبه نوعي تعريف و ارايه گردد كه بتواند حافظ توسعه پايدار منابع آب در قنات و ارتباط آن با ساير اجزاي 

منبع اصلي تامين آب است الزم است در قانون منطقه اي كه تدوين مي گردد با در مناطقي كه كارست و سازندهاي كارستي 
شفافيت و صراحت پيش زمينه هاي قضاوت يا تصميم گيري در خصوص رفتار هيدروليكي محيطهاي كارستي و پيچيدگي هاي 

ست ا ن(مثالً كشند سرخ) و آلودگي هاي آ آن لحاظ گردد. در نواحي ساحلي مسئله اصلي هجوم آب شور به آب شيرين ساحلي
و قوانين مرتبط با شيوه هاي جلوگيري از اين مسائل يا روشهاي آنچه كه بايد در سياستگزاري ها و برنامه ريزي هاي محلي رعايت 

   حل مشكل مدنظر قرار گيرد.
كشاورزان هستند كه ضمن اينكه عالقه مندند به بيشترين حجم آب براي توليد عمدتاً مخاطبان عام بهره برداري از منابع آب، 

دست يابند اما در هر حالت براي حفظ پروانه بهره برداري از چاه ياساير منابع آبي ديگر نيازمند مدارا با قانون و يا  باالتر
 ،اي بازدارنده و نبود نظام انگيزشي يا ترويجي درست. اگرچه در بسياري از مواقع عدم وجود اهرمهانددستورالعملهاي بهره برداري 

نتوانسته است از مصرف بي رويه بكاهد اما واقعيت آن است كه در صورت وجود قوانين مصرح، شفاف و بازدارنده و وجود 
 اصالح و سانير روز بهحتي كشاورز يا بهره بردار خاطي نيز چاره اي جز تمكين به قانون ندارد.  ،سيستم بروز پايش بهره برداري

اي و رفتار ذاتي آبخوانها است كه مي تواند چارچوب توسعه پايدار منابع  حوضه آب منابع بر مبتني آب بخش مقررات و قوانين
اجتماعي و سياسگزاري هاي كالن مي تواند توسعه پايدار را عملياتي و قوانين بروز و منطبق -( شرايط اقتصاديآب را تفهيم كند

 محلي است كه مي تواند آن را تضمين كند).بر واقعيت 
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  مسألهراه حلهاي سياستي حل 
حوضه هاي آبريز)،  تقسيم ايران به حوضه هاي اصلي آبريز و زيرتقسيمات آن بر مبناي منابع اصلي آب (هيدرولوژي

فرهنگي(نوع سيستم غالب بهره بردار)، اولين گام در راه اصالح قانون آب است. اين تقسيم بندي   هيدروژئولوژي(نوع آبخوان)،
ها اگرچه در مقياس كالن انجام شده است اما واقعيت آن است كه در مقياس محلي هنوز در هيچ يك از استانها يا مناطق نقشه 

 كه بتوان به آن استناد كرد وجود ندارد. براي مثال تفكيكاي  جامعي از منابع آب با تفكيك مرزها يا بيالن آبي به روز شده
آبخوانهاي كارستي و آبرفتي بر مبناي روابط هيدروليكي هنوز در هيچ يك از سرزمينهاي كارستي غرب و جنوب غرب كشور 

قيق و بناي آماربرداري ديا انجام نشده يا دانش بسيار كمي در مورد آن وجود دارد. گام بعدي شناخت منبع اصلي تامين آب بر م
  :است منابع اصلي آب بيالن به روز شده

حوضه هاي آبريز را مي توان بر مبناي بررسي هاي هيدرولوژي تعيين كرد. در حال حاضر حوضه هاي اصلي  هيدرولوژي:
وان به عن "العاتيمحدوده هاي مط "در سالهاي اخير در برنامه هاي كالن وزارت نيرو است كه حوضه تعريف شده تعدادي  شامل

ناميد توسط دفاتر مرتبط وزارت نيرو تعريف شده است. در  "زيرحوضه"بخشي از حوضه هاي اصلي كه مي توان آنها را تقريبا 
اين محدوده ها صرفاً آبخوانهاي آبرفتي و دشتهايي لحاظ شده است كه هم از نظر وسعت و هم از منظر بهره برداري قابل توجه 

ماً مطالعاتي رسكوهي كم وسعت، سازندهاي سخت و درز و شكافدار و سازندهاي كارستي در اين محدوده هاي اند. دشتهاي ميان
حوضه هاي كارستي است كه هيچگونه دسته بندي يا مرزي براي  مطالعاتي، تعريف نشده اند. مثال بارز نقض اين محدوده هاي

آن قايل نشده اند. تعريف و تفكيك مرزهاي كارستي و سازند سخت(كارست برهنه و مدفون و سازند درز و شكافدار)، آبخوانهاي 
حوضه  در دسته بندي هاي آنچه كهمدفون، آبهاي ژرف، آبهاي فسيلي، آبهاي ترمال مي تواند تعريف زيرحوضه ها را كامل كند. 

  اي يا محدوده هاي مطالعاتي يا وجود ندارد يا پراكندگي آنها ناقض تعريف يك حوضه مستقل است. 
محدوده هاي مطالعاتي كه توسط وزارت نيرو به عنوان پايه شرايط ذاتي و زمين شناسي منابع آب(هيدروژئولوژي): 

ه شده اند صرفاً بر مبناي رفتار هيدرولوژي حوضه ها/زيرحوضه ها ترسيم شده منابع آب اراي مرسوم(روتين)اي براي بررسي هاي 
و سازند سخت(كارست برهنه و  كارستواحدهاي آبخواني تفكيك نشده اند، آبخوانهايي همچون اند. در اين محدوده ها هنوز 

رمال الزم است در محدوده هاي مطالعاتي مدفون و سازند درز و شكافدار)، آبخوانهاي مدفون، آبهاي ژرف، آبهاي فسيلي، آبهاي ت
با حدود و مرزهاي تعيين شده ترسيم شوند تا بتوان متناسب با شرايط هيدروژئولوژي آنها برنامه ريزي و سياستگزاري كرد. تهيه 

ملهاي عو تفكيك مرزهاي آبخوان در محدوده هاي مطالعاتي بر مبناي شرايط هيدروليكي از ضروريات اصالح قوانين و دستورال
  مبتني بر رفتار آبخوان است. 

شيوه هاي فرهنگي و رسوم غالب در بهره برداري بايد در برنامه هاي مبتني بر فرهنگي(نوع سيستم غالب بهره بردار): 
در مناطقي كه استفاده از روشهاي سنتي و ثقلي بهره برداري و با سيستم قنات انجام مي گيرد  قانونگذاري منابع آب رعايت شود.

بايد شرايط فرهنگي و سيستم مورد استفاده به خوبي شناخته شده و در قانون به صراحت محدوديتها و نحوه انتفاع مشخص گردد. 
راي مثال در نواحي خشك فالت مركزي يك دشت كوچك در برخي نواحي حتي مرزهاي آبخوان هم مي تواند بازتعريف شود ب
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تژيك دارد. اهميت استراكه قابليت استخراج آب كمي هم دارد به اندازه يك دشت با توان آبي باال در مثال نواحي غربي و شرقي 
ر نواحي كم ي دسيستم بهره برداري از مواردي است كه بايد در قانونگذاري مد نظر قرار گيرد. سيستمهاي مبتني بر كشاورز

  درآمد، با سيستمهاي با مصارف صنعتي در كالنشهرها بسيار متفاوت است. 
ص آن ايالت است مختدر بسياري از ايالتهاي آمريكا قوانين منابع آب با پيروي از سياستهاي كلي حاكم بر حفظ منابع طبيعي، 

ع چاله هاي كارستي بحثي جدي است در بهره برداري از مناببراي مثال در بخشهايي از فلوريدا كه منابع كارست فراوان و خطر فرو
كارست تمهيدات جدي اتخاذ شده است. منابع آب كارست و سازندي در كشور اسلووني با ايجاد يك مركز كارست به عنوان 

 آنارست و منابع آب امور مربوط به ك ،بخشي از دانشگاه ليوبليانا در شهر كوچك پستوينا و نزديك به غار كارستي عظيم پستوينا
  پايش شده و قوانين مرتبط با ظرفيت و توان اين منابع تعريف شده اند. 

  
  نكات اساسي براي اصالح قوانين موجود

قانون فعلي توزيع عادالنه آب در حال حاضر و با رويكردهاي جديد و پارادايمهايي كه براي سياستگزاري هاي آب قابل تصور 
عيتهاي منطقه است هنوز واق "مديريت يكپارچه منابع آب"در پيش نويس قانون جديد هم كه بيشتر تكيه بر است همخوان نيست. 

  ) geodiversity-Karstدايورسيتي در بخش كارست با واژه اي و محلي وشكنندگي منابع آب در معرض خطر(اشاره به 
  مطرح نشده اند. ادبيات موجود در قانون با رنگ و لعابي ديگر همان ناكارامدي در عمل، قانون گذشته را دارد. 

ابع آب انجام هاي من "بيالن"بايد به اين نكته اشاره داشت كه نگاهي به  الزام ها و زيرساختهاي اصالح قوانين موجود براي پايش 
ي از تبادل شده است تا بي دانش "موازنه"شده در طي اين ساليان نكات مغفول بسياري داشته است. در بسياري از موارد بيالن فقط

مستتر بماند.  ،سازندها(كارست و درز و شكافدار) و كم تجربگي در ضرايب آب برگشتي به آبخوانها هيدروليكي آبرف و ساير
  ام است. درست و بهنگ "بيالن"آنچه كه براي اصالح اين قوانين الزم است يافتن نقايص موجود و مسائل مرتبط با ارايه يك 

ديل به عنصري حياتي و البته اقتصادي تب "كم بها"و  "دم دست"موجب مي شود تا آب از كااليي  پيامدهاي اصالح قوانين موجود
شود. ارايه قوانين و دستورالعملهاي مرتبط با آب در هر حوضه يا منطقه است كه داشته هاي منابع آب را به مديران ارشد و تصميم 

تا بدانند  و اقليمي سهميم شوندمنطبق بر شرايط محلي  "تخصيص"گيران محلي گوشزد مي كند و هم خود آنها است كه بايد در 
  قانون اصالح شده در راستاي توسعه پايدار منابع آب در سرزمين آنها تدوين شده اند. 

  
  منابع

  در صورت شركت در اجالس با ارايه مراجع در متن، در پايان نوشتار منابع نيز ذكر مي گردند.
 


