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 چکیده:

قانون توزیع عادالنه آب، بعنوان اولین قانون تخصصی آب پس از پیروزی انقالب است. برخی صاحبنظران ناکارآمدی 

نابسامانی های مدیریت آب کشور می دانند. اما به این قانون و برخی دیگر عدم اجرای صحیح این قانون را عامل 

عامل این وضعیت نیستند بلکه همه ارکان جامعه شامل  نظر می رسد نه ناکارآمدی این قانون و نه اجرای کامل آن،

حاکمیت و مردم، در پیش آمدن چنین شرایطی مقصر هستند. قوای سه گانه و مردم همگی روشهایی را برگزیدند که 

رای ب و حتی طرح تعادل بخشی هم نتوانست کمک زیادی به حل بحران موجود کند.به سود منابع آبی کشور نبود 

یر شرایط نیز الزم است هم بخشهای مختلف حاکمیت و هم بهره برداران در دیدگاههای خود تجدید نظر بهبود و تغی

 کنند.  

 آب زیرزمینی، قانون توزیع عادالنه آب، طرح تعادل بخشی کلید واژه:

 

 مقدمه

ه این دو مولفه است. اگرچ تمام مسائل موجود در جامعه، برخاسته از عملکرداگر جامعه را متشکل از حاکمیت و مردم بدانیم، 

ا جداگانه مورد بحث قرار در یک جامعه کامال دموکراتیک، حاکمیت، خود برخاسته از مردم است اما در این جا این دو مولفه ر

می دهیم و بر این اساس، شرایط سیاسی، اقتصادی و مدیریتی حاکم در هر جامعه ای از جمله کشورما، متاثر از عملکرد و 

  .می دانیمن دو مولفه تصمیمات ای

 پس از پیروزی انقالب اسالمی، قانون توزیع عادالنه آب، به عنوان اولین قانون تخصصی مرتبط با مسائل اجرایی آب در سال

این قانون را ناکارآمدی سال از این قانون، برخی کارشناسان و صاحبنظران،  63به تصویب رسید.  اکنون پس از گذشت  1631

ین قانون سرپیچی از ا ،مشکالت موجود در مدیریت منابع آب کشور می دانند و برعکس برخی دیگر از صاحبنظرانریشه تمام 

  همین دیدگاه در مورد قانون تعیین تکلیف چاههای بدون پروانهرا عامل اصلی ورشکستگی مدیریت منابع آبی کشور می دانند. 

 



 

ینجا، بررسی نقش ارکانهای مختلف جامعه در به وجود آمدن شرایط فعلی هدف نگارنده در انیز وجود دارد.  1631مصوب سال 

    در وضعیت منابع آبی کشور است.

 بحث: 

پس از پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل مجلس شورای اسالمی، با توجه به ایجاد تغییرات اساسی در شرایط مدیریتی کشور، 

بر این اساس با توجه به عدم وجود قانون تخصصی آب در کشور، تصویب گیرد. الزم بود قوانین موجود مورد بررسی مجدد قرار 

  امری ضروری بود.در آن زمان یک قانون 

نکته ای که باید مد نظر قرار گیرد این است که آیا قانون تصویب شده تا چه اندازه کارآمد بوده و برای اصالح آن چه اقداماتی 

 انجام شد. 

این قانون متناسب با دیدگاههای حاکم بر آن زمان نوشته شده بود. دیدگاهی که ن توزیع عادالنه آب، در نگاه منصفانه به قانو

 و مواردی مانند عدم مدعی خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی، استقالل و همچنین حمایت از قشر ضعیف جامعه بود

مالکیت چاه و دستگاههای حفاری برای اشخاص  و حقوجود محدودیت در تقسیم اراضی کشاورزی برای تخصیص چاه و آب 

رو بود آینده نگر و پیشولی در مجموع نه تنها خالی از دیدگاههای کارشناسی نبود، بلکه در مواردی بسیار در آن دیده می شود 

و حتی اعطای اختیارات کافی به  (7(، امکان خرید و فروش آب )ماده 11)ماده نصب کنتور روی چاههاو موارد بسیار مهم مانند 

  را مد نظر قرار داده بود. (11)ماده  وزارت نیرو برای مدیریت بهتر منابع آب در شرایط بحرانی و خشکسالی

وزارت نیرو وارد مرحله اجرایی این قانون شد ولی برخی از مفاد این قانونی مانند ماده هفت، به بوته فراموشی سپرده شد و هیچ 

بطور کامل مور استفاده قرار نگرفت و هماهنگی های  11و همچنین ماده  13و   17اختیارات ماده ای برای آن تهیه نشد. آیین نامه 

 انجام نشد.  63کامل با قوه قضائیه برای استفاده از اختیارات مندرج در ماده 

مگی در راستای وظیفه تامین آب وزرات وزارت نیرو درگیر اجرای قانون شد ولی فشارهای حاکم بر مدیران این وزارتخانه، ه

ا به عهده داشته ب رآلذا کم کم وزارت نیرو بیشتر از اینکه وظیفه حفاظت از منابع  نیرو بود نه در راستای حفاظت از منابع آب.

رت نیرو ااین مسئله موجب شد تا اختیارات حفاظتی وز برآورده کردن نیازهای روزافزون و بیشمار تامین آب شد. مشغولباشد، 

کم رنگ شود و بودجه های این وزارتخانه نیز همگی  در راستای تامین آب هزینه شود. فشارهای حاکم بر مدیران به کارشناسان 

این مجموعه نیز منتقل شد و با اینکه در این قانون اختیارات خوبی به کارشناسان داده شده، ولی استمرار این رویه موجب تغییر 

  .محوری به مدیرمحوری شدوضعیت از کارشناس 



 

با  مواردی برخورد کردند که قانون توزیع عادالنه آب نمی توانست در در بسیاری از موارد، کارشناسان و مدیران وزارت نیرو 

راستای حفاظت از منابع آب موثر باشد ولی برای حل این مسئله، سعی شد تا از طریق صدور بخشنامه های مختلف، خالئ های 

 .شود قانونی پر

ه و تغییر بخشنامه های وزرات نیرو نمی شود بلکه تغییر قوانینی مثل قانون بودجتغییر در مقررات مرتبط با بخش آب، منحصر به 

قانون برنامه توسعه نیز روی مدیریت منابع آب تاثیر گذار بوده اند. مثال بارز این موضوع، بحث تامین هزینه نصب کنتور روی 

متقاضی )بهره بردار( گذاشته است ولی در  هزینه نصب کنتور را به عهدهالیکه قانون توزیع عادالنه آب چاهها می باشد. در ح

به عهده وزرات نیرو گذاشته شد. مجددا با تصویب قانون تعیین تکلیف چاههای بدون پروانه،  1631تا  1631قانون بودجه ساالهای 

باز هم تغییر کرد و هر سال با سال قبل  13و  13و  11انین بودجه سالهای این هزینه به عهده متقاضیان گذاشته شد ولی در قو

 متفاوت بود.

بار همچنین در خصوص منبع تامین اعت  برای مثال می توان به موضوع تغییر نوع کنتورهای مورد تایید وزارت نیرو اشاره نمود.

که موضوع تامین اعتبار تجهیز چاهها از محل بودجه طرح تعادل بخشی به شرط بازگشت اقساطی سه  1611این کنتورها در سال 

صویب تتا پنج ساله توسط مالکین چاهها مطرح شد، آیین نامه اجرایی آن در نیمه دوم سال ابالغ شد و قبل از اجرایی شدن آن، با 

 .یک شبه بر باد رفت، تمام هماهنگی های انجام شده در این خصوص، 13قانون بودجه سال 

 وظایف وزارت نیرو:

آیا وزرات نیرو به عنوان مجری قوانین کامال بی تقصیر است؟ در این خصوص  ،اما اگر قوانین موجود کارآمدی الزم را نداشت

یرو چه منابع آبی کشور مناسب نبود، وزرات ن قوانین موجود برای مدیریت صحیح  باید به چند نکته توجه نمود. اول اینکه اگر

 اقدامی در این خصوص کرد؟ 

حساس هرجایی که اپس از تصویب قانون توزیع عادالنه آب و تهیه و ابالغ آیین نامه اجرایی آن، مدیران بخش آب وزارت نیرو، 

وظیفه حفاظت از منابع آب را ندارد، با صدور بخشنامه های مختلف و کردند قوانین موجود کارآیی الزم در خصوص انجام 

هیچ الیحه  1631تا سال  1631گاهی متناقض، سعی کردند وظیفه حفاظت از منابع آب را به نحو بهتری انجام دهند ولی از سال 

حتی  بود. دی توسط نمایندگان مجلسای از دولت به مجلس ارائه نشد و قانون تعیین تکلیف چاههای بدون پروانه نیز طرح پیشنها

ناسب بررسی های کارشناسی مدر قوانین بودجه ساالنه که به صورت الیحه از طرف دولت به مجلس شورای اسالمی ارائه میشود، 

انین بودجه قومواد مرتبط با آب در در و یا رایزنی های مناسب با نمایندگان مجلس در مورد پیشنهادات ارائه شده انجام نمیشد. لذا 

 ساالنه، شاهد تصویب قوانین مختلف و متناقضی بودیم و این داستان همچنان ادامه دارد.



 

 1631تا پایان سال  6از طرف دیگر موادی از قانون که امکان صدور مجوز برای چاهها را مجاز شمرده بود، مثل تبصره ذیل ماده 

 تخلف تشدید گردید.سال پس از تصویب قانون( اجرا شد و زمینه بروز  16)

 نقش قوه مقننه:

خود در  ظیفهوبه  )قوای مقننه و قضائی( اما اگر وزارت نیرو در بخشهایی نتوانست به وظایف خود به درستی عمل کند، سایر قوا

  ؟ این بخش به درستی عمل کردند

 

متاسفانه دراین مورد نیز پاسخ منفی است. قانون تعیین تکلیف چاههای بدون پروانه، در خصوص وظیفه حفاظت از منابع آب 

این قانون، تاکید بر تجهیز چاهها به کنتور هوشمند با وزارت نیرو، تقریبا هیچ حرف جدیدی نداشت. تنها مورد قابل توجه در 

قانون توزیع عادالنه آب مورد تاکید قرار گرفته بود و مطلب جدیدی نداشت و به  11ماده هزینه متقاضی بود که این موضوع در 

شاید در این خصوص، نمایندگان مجلس، بیشتر به و  عبارت دیگر تصویب این بند از قانون به خودی خود ضرورتی نداشت

موکلینی که از نمایندگان خود  ب کردند.چنین قانونی را مصو )صدور مجوز برای چاههای بدون پروانه( خواست موکلین خود

ور، کم آینده کشمی توان انتظار داشت تا به مشکالت نولی از نمایندگان مردم ند رخواست حل مشکالت فعلی خود را داشتد

 توجه باشند.

 نقش قوه قضائیه:

، نظارت بر 133اصل  6اساس بند . بر است فصل یازدهم قانون اساسی به صراحت در مورد وظایف قوه قضائیه اظهار نظر کرده 

حسن اجرای قوانین بر عهده این قوه است. بند چهارم همین اصل، وظیفه کشف جرم و تعقیب مجازات مجرمین و بند پنجم این 

چ نگارنده در برسی های خود تاکنون هی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده قوه قضائیه گذاشته است. ،اصل

در برخی  عالوه بر این حتی برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوضه یافت نکرده است. قضائیه در خصوص اقدام قوهمستندی 

زارت نیرو و موارد،  همکاری مناسبی توسط قضات و نیروی های انتظامی برای برخورد با تخلفات گزارش شده توسط کارکنان

لین نیروی انتظامی برای برخورد با متخلفین در حوضه آب، از وزارت نیرو حتی در برخی موارد، مسئونیز صورت نگرفته است و 

 درخواست حق الزحمه دارند.

 نقش مردم:

 چیست؟ آیا ایشان به وظیفه خود عمل کردند؟ نقش مردم و به طور خاص بهره برداراندر این میان اما 



 

زمانی که نه قانون یکسانی برای کل کشور وجود داشت و نه وزارت نیرو مسئول تامین آب و حفاظت از منابع کشور بود مردم ما 

 از منابع آبی را عهده دار بودند.وظیفه بهره برداری و حفاظت  ،برای قرنها خود

امین اینکه دولت و یا حکومت را مسئول ت یک ویژگی اساسی دارد و آنقانون توزیع عادالنه آب،  با تمام نکات مثبتی که دارد، 

بر این اساس عمال مردم پذیرفتند که حکومت مسئول مدیریت آب کشور است. بنابراین و حفاظت منابع آب دانسته است. 

 تاختیارات توزیع آب از مردم سلب شد و وقتی یک سیستم فاقد اختیارانظامهای بهره برداری سنتی موجود به مرور از هم پاشید و 

 کافی باشد، انتظار مسئولیت پذیری از آن جایگاه ندارد.

بمباران حمایتی و تبلیغاتی در خصوص توسعه کشاورزی بود. توسعه ای که شاید باید دومین مطلبی که مردم با آن مواجه شدند، 

اد اشتغال از کفایی و ایجشعار توسعه کشاورزی به منظور خوبا توجه به رعایت موارد فنی و با دقت بیشتری انجام می شد ولی 

 اشت. این طریق مطرح شد، سرعتی بیش از توجه به موارد فنی د

 

ور منبع آب زیرزمینی )به طخصوصی و فردی بخش دیگری که در قانون توزیع عادالنه آب به آن تاکید شده، حق مالکیت 

هر کشاورز، با رعایت حریم چاه مجاور که با نظر کارشناس وزارت نیرو مشخص می شود، اجازه خاص چاه( در این قانون است. 

دارد با رعایت مقررات، در اراضی خود چاه احداث نماید. تامین هزینه احداث چاه با بهره بردار است و همزمان بهره بردار موظف 

هره بردار هزینه احداث چاه را متقبل می شود، تالش نماید تا از چاه خود است. منطق حکم می کند وقتی بکنترل بهره برداری 

خشش حق موضوع تصویب ب حداکثر انتفاع را از چاه احداث شده ببرد و انتظار کنترل بهره برداری از بهره بردار منطقی نیست.

را از  ترل بهره برداری از منبع آبیالنظاره چاههای کشاورزی و یارانه انرژی بهره برداری از چاه نیز مزید بر علت شد و انگیزه کن

کشاورزان شد ولی نتیجه آن همین است که امروزه شاهد آن هستیم. مطمئنا در این  بین برد. این حمایتها در کوتاه مدت به نفع

 متضررین این فاجعه هستند.شرایط، همین کشاورزان بزرگترین 

یدن مشترک تبدیل به رقابت در استفاده از این منابع گردد و انتظار رس این سیاستها  سبب شد تا همکاری در بهره برداری از منابع

وقتی همکاری  زی های رقابتی، انتظاری نابجاست زیرا برنده شدن یکی به معنای بازنده بودن سایر رقباست.رسیدن به تعادل در با

قابت وسیله برای پیروز شدن در این ر تبدیل به رقابت می شود، هدف وسیله را توجیه می کند و تخلف از قانون، کوچکترین

 است.

 طرح تعادل بخشی:

تصویب طرح تعادل بخشی که بعدها به طرح احیا و تعادل بخشی تغییر پیدا کرد، اگرچه دیر، ولی گامی بزرگ در راستای توجه 

که در کلیات منطقی بود، به روشهای غیرسازه ای به جای روشهای سازه ای بود ولی پروژه های مختلف این طرح، همان اندازه 



 

در جزئیات و روش اجرا، فاقد پشتوانه های تئوریک قوی بود. عدم تاثیر بهره برداران در طراحی و اجرای پروژه های مختلف 

این طرح، پیش گرفتن روش سعی و خطا در اجرای این پروژه ها و عدم تخصیص اعتبار کافی برای اجرای این پروژه ها از دیگر 

وفقیت این طرح بودند. اما مشکل اساسی انتظار تغییر در سیستم مدیریت بهره برداری از منابع آب از طریق اجرای عوامل عدم م

این پروژه ها بود در حالی که اکثر پروژه ها نقش مسکن را دارند و متاسفانه در اجرا نیز بیشتر به همین پروژه ها تاکید می شود و 

 ها نیز در همین راستاست.اولویت بندی هزینه کرد این پروژه 

 هادات:پیشن

برای بهبود اوضاع، نیازمند همکاری همه جانبه از سوی مردم و حاکمیت هستیم. اگر حاکمیت  با تمام مواردی که گفته شد، 

موضوع جدی بودن ورشکستگی مدیریت منابع ابی را پذیرفته باشد، باید در دیدگاههای خود تجدید نظر کند و ضمن جلب 

رداری و مصرف شود. به این منظور، الزم است تا هماهنگی مردم، باعث افزایش همکاری ایشان در تغییر مدیریت بهره باعتماد 

این موضوع شامل تمام بخشهایی می شود که به نوعی از بودجه های ملی استفاده می کنند،  درهمه ارکان حاکمیت ایجاد شود.

 ع نقش پیشرو داشته باشد و از آن به عنوان بازار برای خود استفاده نکند. سازمان می گردد. صدا وسیما باید در تبلیغ این موضو

 

و  اتژیک اعتماد کند و در تصویب بودجه های عمرانینتیجه مطالعات مرکز مطالعات استر حد اقل به ودجه کشور باید برنامه و ب

امی ظنوین. قوه قضائیه و نیروهای انت توسعه روشهای آبیاریمحل تامین اعتبار این بوجه ها، اولویت را به کنترل مصرف دهد نه 

باید خود را در برخورد با متخلفین حوضه آب، مسئول بدانند، نمایندگان مجلس خود را نه فقط مسئول رسیدگی به مشکالت 

ه باعث ترافیک قوانین کابطال برخی فعلی کشاورزان و بهره برداران، بلکه مسئول رعایت حقوق نسلهای آینده نیز بدانند و ضمن 

ن بخش آب مدیرابرای ، زمینه تصمیم گیری های کارشناسانه را در قانون ثبات و تناقض قوانین در این زمینه شده اند، با ایجاد

و از همه مهمتر نقش مدیران آبی کشور است. ایشان باید ضمن تغییر نگاه به  فراهم نمایند و بر نظارت خود در این زمینه بیفزایند

مقوله مدیریت منابع آبی کشور، از ظرفیتهای قانونی و مقرراتی موجود حداکثر استفاده را ببرند و در اصالح قوانین و مقررات 

ور . در تهیه لوایح بخصوص الیحه بودجه کشکنند آنها اقدام رفع برای موجود تالش کنند. باید مقررات متناقض را شناسایی و

مرکزگرایی در تصمیم گیری بپرهیزند. استفاده از توان کارشناسان، اساتید دانشگاهها و مهندسین و از ت کارشناسانه تر عمل کنند

ه بمشاور داخلی، می تواند نقش موثری در انتقال مدیریت از شرایط مترکز ناموفق فعلی به استانها و حتی مزارع، داشته باشد زیرا 

راجرایی ایده آل گرایانه و غی های متمرکز لی، موثرتر از تصمیم گیریخرد جمعی مبتنی بر واقعیتهای موجود مح نظر نگارنده،

و حاکمیت به جای رقابت در بهره برداری و قدرت کنترل، با هدف رسیدن به توسعه پایدار تالش است. به امید روزی که مردم 

  ان شا اهلل.  کنند.


