
 





 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  



 

  



 

 

 

 

 

 حاکم رویکردهاي و ها دکترین تحوالت بررسی

 جهان و ایران در آب قوانین تدوین بر
 

 

 تهیه و تدوین: 

 ریزي کالن آب و آبفاي وزارت نیرو دفتر برنامه
 

 

 کله صدیقه ترابی پلت
 ریزي کالن آب و آبفاي وزارت نیرو دفتر برنامهمدیرکل 

 داودرضا عرب
 موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

 
 محمدرضا جاللی

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد پروفسور حسابی
 پور حبیب کریمی

 موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا
 

 

 
 

 

 
 

 

   1400 دومچاپ 



 

 
 
 

               جهان و ایران در آب قوانین تدوین بر حاکم رویکردهاي و ها دکترین تحوالت بررسی عنوان:
حبیـب  کله، داودرضا عرب، محمدرضا جاللی،  پلت با همکاري صدیقه ترابی  ریزي کالن آب و آبفاي وزارت نیرو دفتر برنامهتدوین: 

 پور کریمی
 1400تاریخ چاپ: 

 دوم: نوبت چاپ
 : عطر یاسناشر

 نسخه 500: شمارگان
 ریال 1،300،000: قیمت تمام شده

 968361کد پستی:-درب جنوبی پارك ملت، ساختمان وزارت نیرو، طبقه ششم شرقی: ابتداي بزرگراه نیایش، روبروي نشانی
  81606322 نمابر:   81606323 شماره تماس:

  http://waterplan.moe.gov.ir سایت: وب
 waterplan@moe.org.ir پست الکترونیک:

 

 باشد. ریزي کالن آب و آبفاي وزارت نیرو می متعلق به دفتر برنامه کلیه حقوق این کتاب محفوظ و
 هرگونه استفاده از مطالب آن با ذکر مأخذ بالمانع است. 

  

ریزي کالن  / تهیه و تدوین دفتر برنامه    جهان و ایران در آب قوانین تدوین بر حاکم رویکردهاي و ها دکترین تحوالت بررسی : عنوان و نام پدیدآور

                                                                                           .]نارگید و[ ... هلک تلپ یبارت هقیدص يراکمه اب ؛   آب و آبفاي وزارت نیرو
                            .1400،   قم: عطر یاس : مشخصات نشر 
                                                         (رنگی)، جدول، نمودار  : مصور   ص. 206 : مشخصات ظاهري 
           8-687102-600-978  : شابک 

 

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی 
                        . پور ، حبیب گریمیکله، داودرضا عرب، محمدرضا جاللی پلت با همکاري صدیقه ترابی   : یادداشت 
 قوانین و مقررات - آب : موضوع 
 Water - Law and legislation : موضوع 
 ایران –قوانین و مقررات  - آب : موضوع 
 Water - Law and legislation - Iran : موضوع 
                             راهبرد -  سیاست       -دکترین  : موضوع 
                             Strategy   - Policy       -   Doctrine        : موضوع 
                           -  1348،  کله، صدیقه پلت ترابی  : شناسه افزوده 
 -1342عرب، داودرضا،  : شناسه افزوده 
 -1352جاللی، محمدرضا،  : شناسه افزوده 
 - 1369، حبیب، پور کریمی : شناسه افزوده 
 ایران. وزارت نیرو. دفتر برنامه ریزي کالن آب و آبفا : شناسه افزوده 
                            K3496      : کنگرهرده بندي  
                            346/04691     : رده بندي دیویی 
           7373288  : شماره کتابشناسی ملی 

mailto:waterplan@moe.org.ir


 

 اند:سایر افرادي که در تهیه این کتاب همکاري کرده

 

 
  

 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش یاسیال اصغریعل
 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش مهدي نعمتی حسینلو

 روینوزارت -آبفا و آب کالن يزیردفتر برنامه یمیآزاده استادرح
 روینوزارت -آبفا و آب کالن يزیردفتر برنامه يزدیا ژهیمن

 روینوزارت -آبفا و آب کالن يزیردفتر برنامه فریحامد توکل
 رویوزارت ن-و حفاظت آب و آبفا يبرداربهره يهادفتر نظام وطنمحمد حب

 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش یرسول يهما
 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش انزاب یعیرف نینسر
 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش نیهشج یرجب يمهد

 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش نژادسمیه مقیمی
 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش رخواهیخ مینس
 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش آذرخواران یمیابراه بایفر

 ایپو دانش راهبرد یمهندس ،یموسسه پژوهش فاطمه مجدي
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 آب قانون پیشنهادي الیحه تدوین
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 چکیده  

برداران  ، بهرهشدن ساختارهاي قانونی هاي فعلی مدیریت آب و حاکم نظامپیش از استقرار 
برداري از منابع آب و حل تعارضات بنا نهاده بودنـد.   هایی را براي بهره محلی منابع آب، نظام

هاي متمادي میان مـردم نهادینـه شـده بودنـد و هرگـاه ضـرورت        ها، در طول سده این نظام
نمود، مطابق با مالحظـات اجتمـاعی و شـرایط محلـی، تغییراتـی در آنهـا ایجـاد         ایجاب می

تر شدن مناسبات و تشکیل نهادهاي اجتمـاعی واسـط،    گردید. با توسعه جوامع و پیچیده می
از مقررات و قوانین احساس شـده و در قالـب قـوانین     اي یافته تکاملهاي  نیاز به وضع صورت

 اي، تبلور پیدا کرده است. رسمی ملی و گاه منطقه

 الگـوي چهـار  تجلـی  یـد  ؤجهـانی م در تجـارب  مروري بر ادبیات موضوعی حکمرانی آب 
جامعـه اسـت. ایـن سـیر      2و مشـارکت و همکـاري   1حکمرانی در سیر تکاملی توسعه نهادها

که واجد کمترین درجـه توسـعه نهـادي و کمتـرین سـطح       3تکاملی از حکمرانی خودگردان
(فاقد توسـعه   4اعحکمرانی وابسته به اجتم الگويکردن  با سپري و مشارکت است، آغاز شده

(واجـد توسـعه نهـادي و فاقـد      5مراتبی نهادي و واجد مشارکت ملموس) و حکمرانی سلسله
کـه   الگـویی منتج شده است؛  6گرانه یافته حکمرانی تسهیل تکامل الگويبه  ،مشارکت جدي)

بـازیگران عرصـه   ن بـا سـایر   تغییـر در اختیـارات حاکمیـت و بـازتعریف مناسـبات آ     موجب 
سـوي   گیـري سلسـله مراتبـی و متمرکـز بـه      ده اسـت. گـذار از تصـمیم   گردیـ  آب حکمرانی

ایـن  یکـی از وجـوه بـارز     ،متمرکـز  مشارکت داوطلبانه و غیر و گرانه، سازوکارهاي خودتنظیم
 یاد شده است.   هاي الگو ات درتغییر

ربطـان   آفرینـان و ذي  ناسـبات میـان نقـش   کننده م عنوان تنظیم از آنجا که قوانین آب به
شوند، ایجاد تغییر در قوانین آب، یکی از الزامات همسویی با  مرتبط با این مقوله شناخته می

عنـوان   هاي بنیادینی که بـه  مؤلفه حکمرانی آب است. هاي الگوناپذیر در  این تحوالت اجتناب
                                                            
1 Institutionalization 
2 Collaboration 
3 Self-governance 
4 Societal governance 
5 Hierarchical governance 
6 Administrative governance 



 

هـا (رویکردهـا) و راهبردهـا     ها، سیاست دکترین ،کنند میآفرینی  زیربناي تدوین قوانین نقش
 هستند:

 آب، یحکمرانـ  سـتم یستحـول   نیادیـ اصـول بن  کننده میعنوان ترس به ها نیدکتر •
 .داشت خواهند آب قانون نیتدو کالن يها يریگ جهت نییتع در يمؤثر نقش

 .هستند قانون ياجرا و نیتدو یکل يالگوها عنوان به ها استیس •
 .دهند یاستقرار قانون را ارائه م يمناسب برا يها شاخصراهبردها  •

هـایی بـراي پـایش و نظـارت بـر قـانون آب و ارزیـابی و         همچنین، ضروري است شاخص
 سنجش میزان کارآیی و اثربخشی آن در عرصه عمل، تعیین گردد. 

ر ها و رویکردهاي حـاکم بـر تـدوین قـوانین د     با ترسیم تصویري از سیر تحوالت دکترین
ها با تحوالت ایران در این زمینه (شکل الـف)، مشـاهده    تجارب جهانی منتخب و مقایسه آن

تري، دکترین امانـت   و پس از آن به شکل تکامل یافته -دکترین مالکیت عمومیکه گردد  می
ترین دکترین از سوي اغلب کشـورها پذیرفتـه شـده     ترین و مترقی به عنوان جامع -1عمومی

رات یـ تغی ،در عین حال، کشورها متناسب با مقتضـیات سیاسـی، اجتمـاعی و اقلیمـی     .است
انـد. بـه عبـارت     محدودي در انتخاب نقطه اتکاي خود جهت تحقق این دکترین، اتخاذ کرده

هـاي مشخصـی از رویکردهـاي     ترین مسـایل خـود، جنبـه    کشورها جهت حل برجسته ،دیگر
در کشـور آفریقـاي    ،اند. به عنوان مثال صدر نشانده اي چون توسعه پایدار را در شناخته شده

هـاي حقـوقی از میـان     جنوبی جنبه عدالت، در اسپانیا وجـه مشـارکت و در اسـترالیا جنبـه    
 اند. پیوسته منابع آب برجسته شده هم هاي شناخته شده توسعه پایدار و مدیریت به مولفه

با توجـه بـه   رانی آب بیان گردید و همچنین حکمهاي  الگوبنابر آنچه درخصوص تحوالت 
طـی سـالیان    "قـانون توزیـع عادالنـه آب   "هاي متعددي که در کارآیی و اثربخشـی   کاستی

نظران و متخصصان بخش آب به عنـاوین مختلـف بیـان     و توسط صاحب شده متمادي عیان
نـوان یکـی از   ع بـه را آب نویس قـانون   یادشده و تهیه پیشاصالح قانون وزارت نیرو گردیده، 

بدین لحـاظ  . مورد توجه جدي قرار داده است سازوکارها گانه خود در بحث ارتقاء 10اهداف 
                                                            
1 Public trust 



 

 نـویس  م پـیش ویرایش نههایی که پیش از این منجر به تدوین  تالش در نظر داشتنضمن و 
و بـا  است، نسبت به طراحی سازوکاري با رویکـرد مشـارکتی   شده  )1393( قانون جامع آب

نویسـی از قـانون آب    حضور همه گروداران اصلی اقدام نموده است تـا از ایـن رهگـذر پـیش    
چارچوب مستحکم و کارآمدي براي برآورده کردن نیازها و  ،تدوین گردد که تا سرحد امکان

 .آوردگران بخش آب فراهم  اقتضائات قانونی کنش

وین قانون آب با مشـارکت و  طی این مسیر و دستیابی به هدف غایی مطالعات حاضر (تد
اجماع کلیه گروداران اصلی)، نیازمند تعیین چارچوب و الزاماتی است کـه خطـوط حرکتـی    

دقت ترسیم نماید. گـام نخسـت در    این مطالعات را از ابتداي راه تا رسیدن به نقطه نهایی، به
ویکردهـاي  هـا و ر  هـا، سیاسـت   فرآیند تدوین قانون آب، شامل شناسایی و استخراج دکترین

کمـک   المللـی و بـه   حاکم بر تدوین قانون آب است که با اسـتفاده از تجـارب داخلـی و بـین    
 شده و موفق جهانی، انجام خواهد شد. الگوهاي آزموده

هـا و   بررسی تطبیقی تجـارب جهـانی در ایـن گـام شـامل شناسـایی تحـوالت دکتـرین        
هاي آبی،  ترین مسائل و چالش مرویکردهاي کلی کشورهاي دنیا در مواجهه (سازگاري) با مه

هاي کلـی بخـش آب ایـن کشـورها، و همچنـین       دالیل و چگونگی تغییر رویکرد در سیاست
گذاري آب در تجارب جهانی منتخب است. عالوه بر این، مقایسه  تحلیل فرآیند و نحوه قانون

ر در هـاي آب کشـو   المللی با ایران و تحلیل و بررسی تحـوالت سیاسـت   تطبیقی تجارب بین
سطح کالن و سیر تاریخی تغییر و تکامل قوانین آب ایران، در این مرحله بـه انجـام خواهـد    

 رسید.



 

 
 تکاملی قوانین آب در تجارب جهانی و مقایسه آن با ایران ها و رویکردهاي مدیریت آب و سیر شکل الف) روندنماي تحوالت دکترین



 

مند خطوط و چارچوب اصلی انجـام کـار، گـام دوم     در مرحله بعدي و پس از تبیین نظام
هاي بخش آب از منظر قوانین و مقررات بـوده   شناسی مسائل و چالش شامل بررسی و آسیب

. بررسـی و تحلیـل   1بخش اصلی بدین شـرح خواهـد بـود:     که این گام خود مشتمل بر سه
. رونـدنگاري قـوانین بخـش آب و سـایر     2قـانون آب   عـرض  اسناد و قوانین باالدستی و هـم 

. تعیـین  3ترین خألها و مشـکالت قـوانین موجـود     هاي مرتبط از منظر شناسایی مهم بخش
ت و وظایف متقابل بخـش آب  چارچوب و الزامات تدوین قانون آب با توجه به اهداف، انتظارا

 ها. و سایر بخش

نویس قانون آب خواهد بود که براساس نتایج و دستاوردهاي  گام سوم شامل تدوین پیش
دو گام قبلی و با اتکا بر رویکرد مشارکتی و استفاده از کار گروهی و خرد جمعـی، بـه انجـام    

نون آب بـا برگـزاري   نـویس قـا   خواهد رسید. در این مرحله و در بخش نخست، کلیات پـیش 
هـاي   اندیشی، جلسات مشترك با گروداران اصلی، اخذ نظرات اعضاي کمیتـه  هاي هم نشست

هاي متخصصان و خبرگان امر، تهیـه خواهـد شـد و در     راهبردي و راهبري و دریافت دیدگاه
گیـري از   شده با استفاده از نظـرات تکمیلـی گـروداران و بهـره     نویس تدوین بخش دوم، پیش

عنـوان نسـخه نهـایی     هاي کارشناسان و خبرگان حقوقی، اصالح و تکمیل شـده و بـه   هدیدگا
نویس قانون آب، جهت اتخاذ تصمیمات بعـدي در اختیـار مقامـات عـالی قـرار خواهـد        پیش

با توجه به آنکه رویکرد اصلی و مطلوب این مطالعات، استفاده حداکثري از مشـارکت   گرفت.
هـاي اصـلی ایـن     دوین قانون آب است، مقرر شده تا خروجـی و نظرات گروداران در فرآیند ت

تدریج و همگام با پیشرفت این مطالعات انتشار یافته و جهت دریافـت نظـرات و    مطالعات، به
   نظران امر، در دسترس عموم قرار گیرد. پیشنهادات عالقمندان و صاحب

ها و رویکردهاي حاکم بـر   بررسی سیر تحوالت دکترین" حاضر که با عنـوان کتاب 

نخسـتین خروجـی ایـن     تدوین شده است، "ایران و جهانتدوین قوانین آب در تجارب 

ترین گام این مطالعات، جهت تعیین دکتـرین،   شود که در اولین و مهم مطالعات محسوب می
بر اسـاس   کتاباست. این رویکرد و راهبرد حاکم بر تدوین قانون آب تهیه و منتشر گردیده 

ها و رویکردهاي حاکم بر قـوانین در تجـارب    شمول تحول در دکترین مقایسه الگوهاي جهان



 

جهانی مدیریت آب در کشورهاي مختلف و همچنین توجه به سیر این تحـوالت در تصـویب   
جهـت تـدوین   خـود  هـاي بنیـادین پیشـنهادي     قوانین آب در ایران، نسبت به معرفی مولفه

. اقدام نموده استاصول حاکم بر نگارش مواد قانون آب  و تبیین نویس قانون آب کشور پیش
در نهایت و بر اساس دستاوردهاي این بخش از مطالعات، تصویر کالن ارکان اصلی قانون آب 

هاي ارزیابی حکمرانی مطلوب و کارآمد) به شـرح   (شامل دکترین، سیاست، راهبرد و شاخص
 زیر ارائه شده است:

حـاکم بـر    نیدکتر نیشروتریعنوان پ که به "یامانت عموم" نیدکتر :منتخب نیدکتر .1

 نیشده اسـت، بـه عنـوان دکتـر     رفتهیجهان پذ ياز کشورها ياریدر بس ایآب دن نیقوان
قـانون آب کشـور مـدنظر قـرار      سینـو  شیپـ  نیتدو نیادیاصول بن نییتع يمنتخب برا

 یشـناخته و آب را ثروتـ   تیرا بـه رسـم   یعمـوم  تیـ مالک ن،یدکتـر  نیخواهد گرفت. ا
تا بـر   ردیگ ی) قرار متیدولت (حاکم اریعنوان امانت در اخت که به کند یقلمداد م یعموم

 از آن استفاده شود. یو منافع مل ینسل نیاساس مصالح عامه، حقوق ب

مناسـب و   ییعنوان الگو که در حال حاضر به "داریتوسعه پا" کردیرو :منتخب استیس .2

مـورد   سـت یز طیسه عنصر اجتماع، اقتصاد و مح انیتعادل و توازن م جادیا ينگر برا کل
قانون  نیتدو یکل يالگو یمنتخب جهت طراح استیبه عنوان س رد،یگ یاستفاده قرار م

الگـو   یاست. الزم به ذکر است که در طراح دهیگرد نییو استخراج اصول حاکم برآن تع
 يتـر  سـهم برجسـته   توسـعه نسبت بـه مولفـه    يداریپامولفه  ده،ادشیو استخراج اصول 

از منابع آب و توجـه بـه تـوان     داریپا يبردار ضرورت بهره گریخواهد داشت. به عبارت د
 تیـ و ارجح تیاولو ينسبت به مولفه توسعه دارا ست،یز طیبرد مح تیو ظرف کیاکولوژ
از منابع آب، جز با مشـارکت مـؤثر و فعـال همـه      داریپا يبردار که بهره ییاز آنجا است.

نخواهد شد، لذا الزم است مشارکت گـروداران در   سریآب م تیریمد ندیگروداران در فرآ
 یتمـام  دیمشارکت با نی. اابدینمود  یروشن حاکم بر قانون به یکل يو الگوها ها استیس

ها، اجرا و  و مقررات و اصالح آن نیقوان نیتدو ،يزیر و برنامه يریگ میمراحل اعم از تصم
 يها را شامل شـده و سـازوکارها   آن يو نظارت بر حسن اجرا شیو پا نیقوان يساز ادهیپ



 

که  يگردد. راهکار ینیب شیو جلب مشارکت فعال گروداران پ ياعتمادساز يمناسب برا
ان، همگـ  رشِیشـده و مـورد پـذ    آزمـوده  یِجهـان  يمطالعات با استفاده از الگوهـا  نیدر ا

 يهـا  جنبـه  تیـ تقو يمنابع مشترك برا یحکمران کردیانتخاب شده است، استفاده از رو
 ينهادهـا  جـاد یمنـابع مشـترك بـر ا    یحکمرانـ  کـرد یاسـت. رو  نـد یفرآ نیـ ا یمشارکت

 دیـ تأک ی) و جامعـه محلـ  تیـ دولت (حاکم انیعنوان حلقه واسط م به یخودگردان محل
 .)2 وستی(پ دارد

جهـت   يشنهادیبه عنوان راهبرد پ" آب منابع وستهیپ هم به تیریمد"راهبرد منتخب:  .3

شده است. در  نییاستقرار قانون آب تع يها مند و استخراج شاخص سازوکار نظام نییتع
امانـت   نیبر دکتـر  یآب متک نیدر چارچوب قوانمنابع آب،  وستهیپ هم به تیریواقع، مد

. شـد  خواهـد  محسـوب  آب بخـش  در داریپا توسعه کردیاستقرار رو يبرا يابزار ،یعموم
 تیریمـد بدون درنظر گرفتن مالحظات مربـوط بـه    )داری(توسعه پا يداریپا به یابیدست

بـه اهـداف توسـعه     یابیدسـت  يبـرا  نیمشکل است. بنـابرا  اریبس آب منابع وستهیپ هم به
و با  وستهیپ هم به تیریاصول مد ياستقرار قانون، برمبنا ياست راهبردها يضرور دار،یپا

 نیآب و همچنـ  تیریدر مـد  یو انسـان  یعیطب يها سامانه یوستگیپ هم در نظرگرفتن به
و چه در ارتبـاط   تیحاکم ينهادها انیمنابع آب، چه در م تیریمد یمشارکت يها جنبه
 گردد. میبخش، ترس نیگروداران ا ریبا سا

 یو اثربخشـ  ییو نظـارت بـر کـارآ    شیپا :آب یحکمران یابیروش منتخب جهت ارز .4

تحقق اهداف قـانون آب خواهـد    کننده نیرکن تضم نیقانون آب در عرصه عمل، مهمتر
 OECD يشـنهاد یپ يهـا  شـاخص  ،یموضـوع  اتیادب یمنظور و پس از بررس نیبود. بد

 يو نظـارت بـر کارآمـد    شیآب، به عنوان روش منتخب جهت پا یحکمران یابیارز يبرا
 یکلـ  محور سه در که ها شاخص نی. ا)1 وستی(پ شده است شنهادیشده پ نیقانون تدو

 ییشناسـا  يبرا اند، شده يبند میتقس) ب(شکل  مشارکت و اعتماد و يور بهره ،یاثربخش
 حیتوضـ  بـه  الزم. رندیگ یم قرار استفاده مورد آب یحکمران ستمیس يها شکاف و خألها
 ادشـده ی يها شاخص یتمام اهداف کننده نیتام تواند ینم ییتنها به قانون مواد که است



 

 عرصه در فعال یررسمیغ و یرسم ينهادها و قانون ياجرا بر حاکم يسازوکارها و باشد
 توجه وجود نیا با هستند؛ نیآفر نقش و رگذاریتاث نهیزم نیا در زین آب بخش یحکمران

 و ازهـا ین شیپـ  کـه  سـازد  یم فراهم را امکان نیا قانون نیتدو زمان در ها شاخص نیا به
در  ،آب بخـش  در خوب یحکمران بخش نانیاطم تحقق يبرا ازین مورد یقانون يبسترها

 متن قانون متبلور شود.    

فرآیند بازخوردي حاکم بر الگوي پیشنهادي قانون آب و در نهایت  با توجه به موارد فوق،
 داده شده است. در شکل ج نمایش ،سازي و ارزیابی هاي آن از مرحله تدوین تا پیاده مولفه
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 پیشگفتار

هـاي   هاي عرفی و قوانین در محدوده تأثیر جوامـع، از سـالیان دور بـه صـورت     رویهوضع 
 ،عنوان سازوکاري براي تنظیم مناسبات اجتماعی و از جمله مـدیریت منـابع آب   مختلف و به

پیش از استقرار نظـام فعلـی مـدیریت آب و     ،مطرح و مورد توجه بوده است. به عبارت دیگر
برداري کارآمـد   هایی را براي بهره برداران منابع آب، نظام شدن ساختارهاي قانونی، بهره حاکم

هاي متمادي میان مـردم نهادینـه    در طول سده ها، این نظام .و حل تعارضات بنا نهاده بودند
مالحظات اجتماعی و شـرایط محلـی،   مطابق با  ،نمود و هرگاه ضرورت ایجاب می ندشده بود

گردیـد.   هـا ایجـاد مـی    برداري، تغییراتـی در آن  در راستاي افزایش کارآمدي نظام عرفی بهره
اگرچه برخی از این قواعد عرفی همچنان بـر مناسـبات میـان بـازیگران و گـروداران محلـی       

شـدن مناسـبات و   تـر   فرماست، اما با توسعه جوامـع و پیچیـده   برداري از منابع آب حکم بهره
اي از مقررات و قـوانین   یافته هاي تکامل تشکیل نهادهاي اجتماعی واسط، نیاز به وضع صورت

 تبلور پیدا کرده است.   ،اي احساس شده و در قالب قوانین رسمی ملی و گاه منطقه

ي مجلـس  خورشـید هجري  1361مصوب سال  "قانون توزیع عادالنه آب"حاضر  حال در
کننـده مناسـبات میـان     عنـوان قـانون رایـج بخـش آب کشـور و تنظـیم       شوراي اسالمی، به

شود. این قانون با وجود برخورداري از مفادي مستحکم  ربطان شناخته می آفرینان و ذي نقش
کننده در اعمـال حکمرانـی خـوب، از     هاي تعیین لفهؤدلیل عدم انعکاس برخی از م کارآ، به و 

پیوستگی میان منـابع آب سـطحی و زیرزمینـی و     و توجه به گروداران جمله بحث مشارکت
رسـد   برد. همچنین به نظر می ها رنج می ل مترتب بر کیفیت آب، از وجود برخی کاستیئمسا

هـا و اعمـال تحـوالت حـاکم بـر بخـش آب،        که ضرورت دارد در کنـار اصـالح ایـن کاسـتی    
 -یت منابع و مصـارف  هاي نوین از مرحله برداشت داده تا پایش وضع گیري از تکنولوژي بهره

پـیش   در این اصالحیه قانون تبلور یابـد.  -به نحوي که اقتضاي یک قانون جامع و مانع باشد
 هایی ، مجموعه تالش"قانون توزیع عادالنه آب"از این و طی سالیان متمادي پس از تصویب 

قـانون  « تـوان بـه   کارآمدي این قانون صورت گرفته است که از آن جمله می ءمنظور ارتقا به
» الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمـدهاي دولـت و مصـرف آن در مـوارد معـین     



 

 

 28و  27اصالح دستورالعمل اجرایی مـواد  «مجلس شوراي اسالمی و  12/04/1384مصوب 
و بـا   ادامهوزارت نیرو) اشاره نمود. در  16/04/1393(ابالغیه مورخ » قانون توزیع عادالنه آب

کردن نواقص قانون توزیع عادالنـه آب بتوانـد    قانون جامع که ضمن برطرفهدف تدوین یک 
هاي فعاالن صنعت آب کشور در متن قانون باشـد، تـا    آموخته کننده تحوالت و درس منعکس

 نویس با عنوان قانون جامع آب تهیه شده است.   پیش 9 مجموعاً 1393سال 

 گانـه وزارت نیـرو در بحـث ارتقـاء     10عنوان یکی از اهداف  اکنون که اصالح قانون آب به
ریـزي کـالن آب و آبفـاي وزارت     است، دفتر برنامه سازوکارها مورد اهتمام جدي قرار گرفته

نشـاندن   ثمـر  منظور تسـریع در بـه   بهنویس قانون آب)  (به عنوان دبیرخانه تدوین پیشنیرو 
ها و  حداکثري از پژوهشگیري  گرفته در ستاد وزارت نیرو و همچنین بهره هاي صورت تالش

مطالعات متعدد انجام شده با محوریت قـانون آب، متناسـب بـا اقتضـائات ایـن امـر مهـم و        
نـویس قـانون آب اقـدام     نسبت به طراحی ساختار سازمانی تدوین پیش ،هاي موجود ظرفیت

گیـري از مشـارکت گـروداران و اسـتفاده از خـرد       بهـره  ،نموده است. همچنین در این راستا
جانبـه،   اندیشی، برگـزاري جلسـات تخصصـی چنـد     هاي هم ی از طریق برگزاري نشستجمع
و در  ،هـاي دولتـی   ربطان در دسـتگاه  ترین ذي گیري از کمیته راهبردي متشکل از اصلی بهره

هـا و دسـتاوردهاي تـیم کـاري مطالعـات، بخشـی از        گذاري نتایج تحلیـل  نهایت به اشتراك
هــا و نظــرات  افزایــی میــان دیــدگاه فــت و ایجــاد هــمســازوکارهایی هســتند کــه بــراي دریا

 کنندگان اصلی مدنظر قرار گرفته است. مشارکت
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حکمرانـی   الگـوي مروري بر ادبیات موضوعی حکمرانی آب در تجارب جهانی مؤید چهار 
اسـت. ایـن سـیر تکـاملی از      2و مشارکت و همکـاري جامعـه   1در سیر تکاملی توسعه نهادها

که واجد کمترین درجـه توسـعه نهـادي و کمتـرین سـطح مشـارکت        3خودگردانحکمرانی 
(فاقـد   4حکمرانی وابسته به اجتمـاع  الگوياست، آغاز شده است. پس از آن، با سپري کردن 

(واجد توسـعه نهـادي و    5توسعه نهادي و واجد مشارکت ملموس) و حکمرانی سلسله مراتبی
ی الگـوی منتج شده است؛  6گرانه یافته حکمرانی تسهیل املتک الگويفاقد مشارکت جدي)، به 

که موجب تغییر در اختیارات حاکمیت و بازتعریف مناسـبات آن بـا سـایر بـازیگران عرصـه      
ي حکمرانـی   و تکامل اجزاء در زمینه  ، تحولالگوحکمرانی گردیده است. در بستر این تغییر 

هـا   تـرین آن  دارنـد. از جملـه مهـم   نیـز  دیگر ارتباط تنگاتنگی آب قابل تبیین است که با یک
توان به تغییر رویکرد از اعمـال قـدرت ایـالتی بـه سـمت حکمرانـی چنـد سـطحی و در          می

گیـري   بردارنده طیفی از جوامع محلی تا سطوح فراملی اشاره کرد. همچنین، گذار از تصمیم
گرانه، و مشارکت داوطلبانـه و غیـر    یمسوي سازوکارهاي خودتنظ سلسله مراتبی و متمرکز به

). از آنجا که Krahmann 2003یاد شده است ( الگويمتمرکز، یکی دیگر از وجوه بارز تغییر 
ربطـان مـرتبط بـا ایـن      آفرینـان و ذي  کننده مناسبات میان نقش قوانین آب به عنوان تنظیم

ی از الزامات همسویی با این تحـوالت  شوند، ایجاد تغییر در قوانین آب، یک مقوله شناخته می
 حکمرانی آب است.هاي  الگوناپذیر در  اجتناب

هاي بنیادینی که به عنوان زیربناي تدوین و اصـالح قـوانین و از جملـه قـانون آب      مؤلفه
به معنی باورها، رهنمودهـا    "ها دکترین"کنند در درجه اول عبارت است از  نقش آفرینی می

ترین مناسبات انسـان بـا خـود و طبیعـت هسـتند؛ دوم       کننده عمیق هایی که تعیین زهو آمو
اي که مسیر دسـتیابی بـه اهـداف اصـلی را      یافته هاي سازمان به عنوان فعالیت  "ها سیاست"

هاي اصلی براي دسـتیابی   که الگوها و فرمول  "راهبردها"کنند؛ و در مرحله سوم  تعیین می
ها و راهبردهاي حـاکم بـر قـانون     ها، سیاست نتیجه، شناخت دکترینبه موفقیت هستند. در 

                                                            
1 Institutionalization 
2 Collaboration 
3 Self-governance 
4 Societal governance 
5 Hierarchical governance 
6 Administrative governance 
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ترین گـام در   فعلی و همچنین متناظر آن در الگوي مطلوب تدوین قانون جدید، اولین و مهم
 آید. این مسیر به شمار می

حکمرانی آب بیان گردید و همچنـین  هاي  الگووزارت نیرو بنابر آنچه درخصوص تحوالت 
در طـی ایـن    "قـانون توزیـع عادالنـه آب   "هاي متعددي که در کـارآیی و اثربخشـی    کاستی

نظران و متخصصان بخش آب به عناوین مختلـف   و توسط صاحبشده سالیان متمادي عیان 
اهـداف  نویس قانون آب را به عنـوان یکـی از    بیان گردیده، اصالح قانون یادشده و تهیه پیش

در ادامـه   همچنین، .گانه خود در بحث ارتقاء سازوکارها مورد توجه جدي قرار داده است 10
 )1393( قانون جامع آب نویس ویرایش نهم پیشهایی که پیش از این منجر به تدوین  تالش

گردیده است، نسبت به طراحی سازوکاري با رویکرد مشارکتی و بـا حضـور همـه گـروداران     
نویسی از قانون آب تدوین گردد که تـا سـرحد    صلی اقدام نموده است تا از این رهگذر پیشا

امکــان چــارچوب مســتحکم و کارآمــدي بــراي بــرآورده کــردن نیازهــا و اقتضــائات قــانونی 
 .آوردگران بخش آب فراهم  کنش

طی این مسیر و دستیابی به هدف غایی مطالعات حاضر (تدوین قانون آب با مشـارکت و  
اجماع کلیه گروداران اصلی)، نیازمند تعیین چارچوب و الزاماتی است کـه خطـوط حرکتـی    

دقت ترسیم نماید. گـام نخسـت در    این مطالعات را از ابتداي راه تا رسیدن به نقطه نهایی، به
هـا و رویکردهـاي    هـا، سیاسـت   فرآیند تدوین قانون آب، شامل شناسایی و استخراج دکترین

کمـک   المللـی و بـه   نون آب است که با اسـتفاده از تجـارب داخلـی و بـین    حاکم بر تدوین قا
شده و موفق جهانی، انجام خواهد شد. بررسی تطبیقی تجارب جهانی در این  الگوهاي آزموده

هـا و رویکردهـاي کلـی کشـورهاي دنیـا در مواجهـه        گام شامل شناسایی تحـوالت دکتـرین  
بـی، دالیـل و چگـونگی تغییـر رویکـرد در      هـاي آ  تـرین مسـائل و چـالش    (سازگاري) با مهم

گـذاري آب   هاي کلی بخش آب این کشورها، و همچنین تحلیل فرآیند و نحوه قانون سیاست
المللی بـا ایـران و    در تجارب جهانی منتخب است. عالوه بر این، مقایسه تطبیقی تجارب بین

ی تغییـر و  هاي آب کشـور در سـطح کـالن و سـیر تـاریخ      تحلیل و بررسی تحوالت سیاست
 تکامل قوانین آب ایران، در این مرحله به انجام خواهد رسید.
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مند خطوط و چارچوب اصلی انجـام کـار، گـام دوم     در مرحله بعدي و پس از تبیین نظام
هاي بخش آب از منظر قوانین و مقررات بـوده   شناسی مسائل و چالش شامل بررسی و آسیب

. بررسـی و تحلیـل   1دین شـرح خواهـد بـود:    که این گام خود مشتمل بر سه بخش اصلی ب
. رونـدنگاري قـوانین بخـش آب و سـایر     2قـانون آب   عـرض  اسناد و قوانین باالدستی و هـم 

. تعیـین  3ترین خألها و مشـکالت قـوانین موجـود     هاي مرتبط از منظر شناسایی مهم بخش
تقابل بخـش آب  چارچوب و الزامات تدوین قانون آب با توجه به اهداف، انتظارات و وظایف م

 ها. و سایر بخش

نویس قانون آب خواهد بود که براساس نتایج و دستاوردهاي  گام سوم شامل تدوین پیش
دو گام قبلی و با اتکا بر رویکرد مشارکتی و استفاده از کار گروهی و خرد جمعـی، بـه انجـام    

رگـزاري  نـویس قـانون آب بـا ب    خواهد رسید. در این مرحله و در بخش نخست، کلیات پـیش 
هـاي   اندیشی، جلسات مشترك با گروداران اصلی، اخذ نظرات اعضاي کمیتـه  هاي هم نشست

هاي متخصصان و خبرگان امر، تهیـه خواهـد شـد و در     راهبردي و راهبري و دریافت دیدگاه
گیـري از   شده با استفاده از نظـرات تکمیلـی گـروداران و بهـره     نویس تدوین بخش دوم، پیش

عنـوان نسـخه نهـایی     اسان و خبرگان حقوقی، اصالح و تکمیل شـده و بـه  هاي کارشن دیدگاه
نویس قانون آب، جهت اتخاذ تصمیمات بعـدي در اختیـار مقامـات عـالی قـرار خواهـد        پیش

گرفت. با توجه به آنکه رویکرد اصلی و مطلوب این مطالعات، استفاده حداکثري از مشـارکت  
هـاي اصـلی ایـن     آب است، مقرر شده تا خروجـی و نظرات گروداران در فرآیند تدوین قانون 

تدریج و همگام با پیشرفت این مطالعات انتشار یافته و جهت دریافـت نظـرات و    مطالعات، به
   نظران امر، در دسترس عموم قرار گیرد. پیشنهادات عالقمندان و صاحب

ین هـا و رویکردهـاي حـاکم بـر تـدو      بررسی سیر تحوالت دکترین"حاضر با عنوان  کتاب
هاي  که نتیجه فراتحلیل صورت گرفته بر تحوالت مؤلفه "جهانایران و قوانین آب در تجارب 

بنیادین تدوین قوانین آب در تجارب جهانی است، بـه عنـوان اولـین سـند منتشـر شـده از       
نـویس قـانون آب، پـیش روي     هـاي صـورت گرفتـه جهـت تـدوین پـیش       اقدامات و بررسـی 

هـاي تـدوین    ارد تا بستري براي نقد، اصالح و ارتقـاء بنیـان  نظران و متخصصان قرار د صاحب
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، تجارب کشورهاي آفریقاي جنوبی، اسپانیا، استرالیا، فلسـطین  کتابقانون آب باشد. در این 
اشغالی و افغانستان به عنوان کشورهاي منتخـب از میـان فهرسـت بلنـد گـردآوري شـده از       

گـذار بـه    شتار، بـه نحـوه نگـرش قـانون    تجارب جهانی مرتبط، منعکس شده است. در این نو
تر براي حـل مسـایل و    ها و تدوین قوانین جدیدتر و جامع مسأله آب در بستر تکامل دکترین

هاي روزافزون ناشی از محدودیت منابع و رونـد فزاینـده تقاضـاي آب ناشـی از رشـد       چالش
لی کشـورهاي  جمعیت، توسعه اقتصادي و... در این کشورها پرداخته شده است. مشخصات ک

 ارائه گردیده است. 1-1مورد بررسی در مقایسه با ایران در جدول 

هـا و   حاضر دربردارنده چهار محور اصلی است. در محـور اول بـه معرفـی دکتـرین     کتاب
شود؛ محور دوم به مرور تجارب جهانی  رویکردهاي متداول در تدوین قوانین آب پرداخته می

هـا اختصـاص دارد و    ها و رویکردهاي حاکم بـر قـوانین آب آن   و بررسی سیر تکامل دکترین
هـا و رویکردهـاي حـاکم بـر قـوانین آب در ایـران        دکترین محور سوم به بررسی سیر تکامل

معطـوف   مطالعـه گیـري از محتـوي    بندي و نتیجه پردازد. در نهایت محور چهارم به جمع می
 شده است.

 

  



 ش
 

 7 

 : مقدمه1فصل 

 
-1-1 جدول با سهیمقا در یجهان تجارب در یبررس مورد يکشورها شناسنامه و یکل مشخصات 

 رانیا

 افغانستان رانیا
 نیفلسط
 یاشغال

 ایاسپان
 يقایآفر

 یجنوب
 عنوان واحد ایاسترال نیچ

 نفر ونیلیم 25,5 1393 57,8 46,9 8,9 37,2 79,91
(سال  تیجمع

2018( 
 مساحت لومترمربعیک هزار 7690 9600 1220 506 22 652 1650

 مترمکعب اردیلیم 414 2812 50 112 1,8 75 1012
 آب منابع مجموع
 ریدپذیتجد

1264 2016 202 2388 865 2018 16235 
 يازا به مترمکعب

 نفر هر
 آب سرانه

 ریدپذیتجد
 یسطح آب منابع مترمکعب اردیلیم 350 1983 43 82 0,55 57 60,43
 ینیرزمیز آب منابع مترمکعب اردیلیم 64 829 7 30 1,25 18 40,63
 مصارف مجموع مترمکعب اردیلیم 24,5 555 15,8 33 1,97 22 88,2

 درصد 6 20 32 29 109 29 87,3
 از مصارف کل سهم

 آب  منابع
 ریدپذیتجد

 يکشاورز مترمکعب اردیلیم 16,7 375 9,8 22 1,12 18,7 78,14
 صنعت مترمکعب اردیلیم 5,6 123 1,8 6,5 0,15 1,5 2,45
 بهداشت و شرب مترمکعب اردیلیم 2,2 57 4,2 4,5 0,7 1,8 7,75

 یآب تنش
 بدون
 تنش

 کمبود
 دیشد

 بدون
 تنش

 کمبود
 آب

 بدون
 تنش

 بدون
 تنش

- 
 یآب شاخص
 )مارك(فالکن 

 اریبس تنش
 دیشد

 تنش
 متوسط

 تنش
 اریبس
 دیشد

 تنش
 متوسط

 تنش
 متوسط

 تنش
 کم

 بدون
 تنش

 )UN( یآب شاخص -

 1395 یعموم يسرشمار 1
 و رویـ ن وزارت يمبنـا  یسـنج بـاران  ستگاهیا 104.  براساس اطالعات مربوط به 1389-90 یبه سال آب یمنابع آب کشور، منته النیگزارش ب 2

. اسـت  مکعـب  متر اردیلیم 364,7، 1394-95 یآب سال به یمنته سال 15 در بارش حجم مذکور، يها ستگاهیا يکشور سنیت شبکه از استفاده
 حجم)، 1389-90 به یمنته النیب از(منتج  یواقع تعرق و ریتبخ درصد 72,3 فرض با اما است نشده محاسبه تعرق و ریتبخ زانیم دوره نیا در

 متر مکعب برآورد شده است. اردیلیم 101کشور  ریدپذیآب تجد منابع
، منتهی بـه  منابع آب کشور النیشده در گزارش ب نییتع يها در دوره کوتاه مدت به نسبت ریدپذیتجد ینیرزمیو ز یآب سطح منابع کیتفک 3

 .است شده نییتع 1389-90سال آبی 
 )است شده منظور مقدار نیا در زین سبز يفضا مصرف مکعب متر اردیلیم 0,5( مصارف دوم دور يسراسر يآماربردار 4
 ایران فالت مرکز به عمان دریاي و فارس خلیج از آب انتقال و تأمین مطالعه طرح 5
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در زنـدگی انسـان و سـایر     اگرچه همگان، همواره و در طول تاریخ بـه نقـش حیـاتی آب   
اهمیت این عنصر ارزشمند در سالمتی و بهداشـت جامعـه،    موجودات زنده اذعان داشته و بر

زیسـت و تـأمین شـرایط مناسـب      امنیت غذایی، توسعه اقتصادي و کاهش فقر، حفظ محیط
نابع ، اما میزان توجه و حفظ و صیانت از ماند داشتههاي طبیعی و انسانی تاکید  براي فعالیت
هــا بــه اهمیــت و پیچیــدگی  هــاي مختلــف، بســته بــه نگــرش جوامــع و دولــت آب در دوره

انـد، دسـتخوش تحـوالت     هایی که در تأمین و استفاده از این منابع، با آن مواجه بـوده  چالش
 چشمگیري شده است.  

یافتگی جامعه و محـدودیت برداشـت از منـابع     ، جمعیت کم، عدم توسعهپیشیندر قرون 
مندي از آب مواجه نساخته و اختالفـات و   مع را با مشکالت چندانی در تأمین و بهرهآب، جوا

کارهاي عرفی، قابل حل و فصـل بـود.    و هاي آبی در مقیاس محلی و با استفاده از ساز چالش
تبـع آن رشـد تقاضـا بـراي غـذا و آب آشـامیدنی، گسـترش         تدریج، رشـد جمعیـت و بـه    به

غییـرات اقلیمـی (کـاهش بارنـدگی و افـزایش دمـا) در کنـار        هاي اقتصادي و بـروز ت  فعالیت
هـاي شـهري و    پیدایش مشکالت جدیدي نظیر آلودگی منابع آب (ناشی از تخلیـه فاضـالب  

هـا (ناشـی از    هـا و دریاچـه   زیست و کاهش حجـم آب ورودي تـاالب   صنایع)، تخریب محیط
پایـان و در   آب از منبعی بیباالدست و احداث سدها) و... موجب شد تا نگاه سنتی به   توسعه

اختیار همگان، به یک سرمایه محدود و نیازمند صیانت، تغییر یابد. این تغییر نگرش موجـب  
وجودآمده، سعی در وضع قـوانین و مقـررات    شد تا بسیاري از کشورها براي حل مشکالت به

عنـوان یـک    جدیدي براي کنترل و نظارت بر منابع آب نمایند و وظیفه حفاظت از آب را بـه 
 - هـاي بعـدي اسـت    منبع ارزشمند و محدود که متعلق به همه مردم و امـانتی بـراي نسـل   

در اختیار دولت قرار دهند. این تغییر رویکرد، که عمـدتاً بـا    - عنوان دارایی عمومی یا ملی به
حذف یا محدود نمودن قواعد سنتی مبتنی بر مالکیت فردي همراه بوده، در سالیان بعد و با 

هاي بخش آب وارد مرحله جدیدي شد. بر این اساس، توجهـات از   زایش مشکالت و چالشاف
هاي مبتنی بر حقوق مالکیت عمومی به رویکردهاي نوین مـدیریت آب و تأکیـد بـر     دکترین

پیوسته آب، مدیریت مشارکتی و توسعه پایـدار معطـوف    هم مفاهیم جدیدي نظیر مدیریت به
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نگـر بـه مسـایل بخـش آب، سـایر ابعـاد و        کرد سیسـتمی و کـل  گردید تا بتوان عالوه بر روی
هاي اثرپذیر و یا اثرگذار بـر بخـش آب اعـم از ابعـاد سیاسـی، اقتصـادي، اجتمـاعی و         جنبه

 زیستی را نیز مورد توجه قرار داد. محیط

دهـد کـه    المللـی نشـان مـی    بررسی صورت گرفته در این نوشتار در خصوص تجارب بین
هاي مورد بررسی، در سیر تحوالت مدیریت آب خود، سه دوره تاریخی را تقریباً تمامی کشور

 اند: طی نموده

 )یخصوص تی(مالک یو محل یقواعد عرف يبرقرار .1

 )یعموم به یخصوص از آب تیمالک حقوق رییتغ با(عمدتاً  آب نیقوان يوضع و اجرا .2

منابع آب  يداریپا رینظ یبر مسائل دیآب (با تأک یحکمران يکردهایرو رییاصالح و تغ .3
 و...)  یمشارکت تیریمد ست،یز طیو مح

هاي حاکم بر تدوین قوانین آب در دنیا حاکی از آن است که قـوانین   سیر تکامل دکترین
هــا و تعارضــات در میــان  و رویکردهــاي مــدیریت آب بــه مــرور زمــان و بــا افــزایش چــالش

اضاي آب)، بـه سـمت کنتـرل و    برداران (ناشی از محدود بودن منابع و افزایش میزان تق بهره
برداري و برخـورد بـا    نظارت بیشتر از طریق وضع قوانین تخصیص آب، صدور مجوزهاي بهره

اند. در  برداشت بیشتر از مجوز) سوق پیدا کرده برداري بدون مجوز یا اضافه تخلفات آبی (بهره
سمت تقویت نقـش   هاي آبی، در ابتدا به واقع، اغلب کشورها براي مواجهه با مسائل و چالش

(مدیریت باال به پـایین   1عبارتی رویکرد فرمان و کنترل گذاري و به دولت (حاکمیت) و قانون
اند. اگرچه این نـوع نگـرش، بـراي سـالیان متمـادي و در بسـیاري از        مراتبی) رفته یا سلسله

درآمـد،   حل مقابله با وضعیت نامطلوب منابع آب به مرحله اجـرا  عنوان راه کشورهاي دنیا، به
انـد کـه بـراي مـدیریت مـؤثر       هاي اخیر، بسیاري از کشورها به این نتیجه رسیده اما در سال

منابع آب، نیازمند تغییر رویکرد خود از مدیریت باال به پایین و مبتنی بر سیاسـت فرمـان و   
 عنـوان یکـی از بـازیگران    برداران به کنترل به مدیریت مشارکتی با تقویت و ارتقاء نقش بهره

                                                            
1 Command and Control 
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اند که مدیریت کارآمد منابع آب و پاسخ به  اصلی در مدیریت منابع آب هستند. آنان دریافته
پذیر نیست و  بعدي بخش آب، بدون جلب مشارکت عمومی امکان هاي پیچیده و چند چالش

جلب مشارکت عمومی نیز با وضع قوانین دستوري بـاال بـه پـایین حاصـل نخواهـد شـد. در       
مهندسـی   -اي شتر به بعد انسانی مـدیریت آب کـه در رویکـرد سـازه    دیدگاه جدید، توجه بی

ترین موضوعاتی کـه در   پیشین نسبت به آن غفلت شده، مورد تأکید قرار گرفته است. از مهم
تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره نمـود:        این نگرش نوین به مسأله آب مورد توجه قرار گرفته، می

 ):2011و  2006وستل و همکاران،  (پال

 آن، از حاصل اثرات تیریمد يجا به مسائل منشأ تیریدم •

 ،محور مساله نگاه تیو اهم یرنگ کردن نگاه بخش کم •
 ،یتیریمد اهداف در ستیز طیمح حیگنجاندن صر •
 ،یمشارکت يریگ میتصم و رمتمرکزیغ تیریمد يکردهایرو •
 نرم، اقدامات قیطر از یانسان يها کنش تیریمد به شتریتوجه ب •

 باز و به اشتراك گذاشته شده، منابع اطالعات •

 .تکرارشونده يریادگی يها ادغام چرخه •

در واقع، رویکردهاي نوین مدیریت آب پاسخی به ناکارآمدي رویکردهاي پیشین مبتنـی  
بعدي و وابسته به حاکمیت مطلق قوانین دستوري و مدیریت متمرکز بر بخش  بر نگرش تک

اي از  تـر بخـش آب کـه مجموعـه     تر و پیچیده آب بوده و تالشی است براي حل مسائل کالن
تـوان   گیرد. اگرچـه مـی   زیستی را در بر می فنی و محیط ،عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادي

هاي مدیریت آب همچنان در بسیاري از نقاط دنیا، بسته بـه   گفت که در حال حاضر دکترین
اجهه قـانونی بـا حقـوق    اي براي مو شرایط و مقتضیات کشورهاي مختلف، برقرار است و پایه

هـاي کـالن بخـش آب     گردد، اما آنچه خطوط کلی و سیاسـت  بران محسوب می مکتسبه آب
نماید، رویکردهاي نوین و چند بعدي مـدیریت آب نظیـر رویکردهـاي     کشورها را ترسیم می
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 هایی مانند مشارکت است که عمدتاً با تأکید بر مؤلفه 2و توسعه پایدار 1پیوسته هم مدیریت به
حاضـر،  کتاب از فصل روند. در ادامه این  کار می ها و پایداري منابع، به ، رفع نابرابريگروداران

هاي رایـج بـر قـوانین آب سـطحی و زیرزمینـی در تجـارب جهـانی         ابتدا به تشریح دکترین
پرداخته خواهد شد و سپس مفاهیم و اصول رویکردهاي حاکم بر مدیریت آب مورد بررسـی  

 ت. قرار خواهد گرف

-1-2 هاي حاکم بر قوانین آب سطحی دکترین  

دهد که از دیرباز سه دکترین کلی  نگرشی بر روند تحوالت مدیریت آب در دنیا نشان می 
، دکتـرین تخصـیص   3براي قوانین (توزیع) آب سطحی وجود داشته است: دکترین همجواري

 .5و دکترین مالکیت رودخانه 4براساس حق تقدم

-1-1-2 دکترین همجواري 

مبناي دکترین همجواري بر این اساس است که اگر شخصی مالک زمینی در جـوار یـک   
رودخانه یا دریاچه است، حق استفاده از آب آن را دارد. از آنجایی که در این دکترین، حقابه 
منطبق بر مالکیت زمین است، شخص موردنظر تا زمـانی کـه مالـک آن زمـین باشـد، حـق       

اهد داد. قانون کلی در حقوق همجواري آن است کـه آب بایـد   استفاده از آب را از دست نخو
ن، اسـتفاده از آب  دکتـری  بر اساس ایـن  ،مصرف گردد. از طرف دیگر خودش حوضه آبریزدر 

یرهمجوار، غیرقانونی است. این محدودیت بدان جهت اعمـال شـده کـه    غ توسط مالک زمین
مجـواران، بـه   دیگـر ه مصـرف   ايکه آب پس از استفاده، دوباره بر این اطمینان حاصل شود

این دکترین، عموماً در ایاالت شرقی آمریکا که مرطوب بوده  گردد. می ازبدنه اصلی رودخانه ب
 .)Getches, 1997و به لحاظ منابع آب در شرایط مطلوبی قرار دارند، تدوین شده است (

 

                                                            
1 Integrated Water Resources Management (IWRM) 
2 Sustainable Development 
3 Riparian doctrine 
4 Prior appropriation doctrine 
5 dominus fluminis 
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اسـت.   2لو اسـتفاده معقـو   1اي دکترین همجواري شامل جریـان طبیعـی   هاي پایه نظریه
ت و کیفیت آب را کنندگان ملزم هستند که کمی فادههمه استبراساس نظریه جریان طبیعی، 

 گونـه تغییـر   عبارت دیگـر، اسـتفاده از آب نبایـد هـیچ     یش و پس از استفاده حفظ کنند. بهپ
کند کـه همـه    نظریه جریان طبیعی از این حقیقت پیروي می. نمایددر آن ایجاد  محسوسی

دارنـد.  بـراي اسـتفاده از آن   برابـري   ن همجـوار منبـع آبـی، حقـوق مشـترك     دارندگان زمی
از حق خود نباید به حق استفاده نفر دیگر تجاوز کـرده یـا آن    یک نفر هبرخورداري و استفاد

هـاي پراکنـده کـه     را کاهش دهد. الزم به ذکر است که پیش از ایـن، ایـن نظریـه در زمـین    
قابـل اعمـال بـوده اسـت. رشـد جمعیـت،        انـد،  داشـته  نـاچیز  کم و آلودگی آبِ تقاضاي آبِ

چـالش کشـیده و آن را    شهرنشینی و توسعه صنعتی، همگی تئـوري جریـان طبیعـی را بـه    
به این ترتیب، اغلب مناطقی که از دکترین همجواري پیروي  ند.تدریج غیرقابل اجرا ساخت به

 اند.  سازگاري یافتهنیز اند، با نظریه استفاده معقول  کرده

همجوار حق استفاده معقـول از آب را داشـته و    براساس نظریه استفاده معقول، هر مالک
 هاي نامعقول و غیرمنطقی جلـوگیري کنـد. اسـتفاده معقـول و منطقـی،      تواند از استفاده می

تـر   کننـده و منـافع وسـیع    (عمـدتاً اقتصـادي) اسـتفاده    معیاري نسبی است که براساس نیاز
اسـتفاده از  اشـتراك در حـق    براسـاس  ،گردد. استفاده منطقـی  می(اقتصادي) جامعه تعریف 

مشـخص   ،بر حق استفاده دیگران هر فرد تأثیر استفاده اساس بر این حق محدودیتو  منابع
   شود. می

هدف عدم صـدمه بـه رودخانـه    جریان طبیعی، نظریه در توان چنین نتیجه گرفت که  می
هـدف ممانعـت از صـدمه زدن    فاده معقـول،  کـه در اسـت   ؛ درحالیاستکننده  استفادهتوسط 

 همـه حقـوق از هـر   از آنجایی کـه   .استهاي همجوار  زمین بران سایر آببه استفاده کننده، 
و  بـران  آبطور مـداوم بـا ورود    که بهالزم است دکترین همجواري در لحاظ مساوي هستند، 

دنبال  ست که بها ). این درحالیاده شود(کاهش د گرددتعدیل  وق سایرینرف جدید، حقامص

                                                            
1 Natural flow 
2 Reasonable use 
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. دکترین همجواري، بـه ظـاهر   یابد شدن سهم از کل جریان، امکان تعارض افزایش می  ترکم
عنـوان یـک منبـع دارایـی      دهد، اما در واقع رودخانـه را بـه   حقوق خصوصی آب را شکل می

 کند.   عمومی تهدید می

همجـواري  " دکترین هبعدها دکترینی طراحی شد که ب رفع برخی از این مشکالت،براي 
روش سـنتی همجـواري و   ترین تفاوت میان  اساسی .معروف شد، 1شده یا اصالح "شده کنترل

کننده را  مصرف شده، فرد ه قوانین همجواري اصالحشده آن است که مجموع همجواري اصالح
 قـدرت دولـت  اعمـال  . مبنـاي ایـن   نمایـد  مـی آب  اسـتفاده از پـیش از   به اخذ مجـوز ملزم 

واقـع کسـب    براي صدور مجوز، حمایت از سالمت، ایمنی و رفاه عمومی است. در (حاکمیت)
 هاسـتفاد  نیز شرطی بر منطقی و معقول بودناین مجوز  که حقابه مبتنی بر یک مجوز است

 نهـاد تـا بـراي    شـوند  مجوزها براي دوره مشخص و معینـی صـادر مـی    .موردنظر خواهد بود
بودن مصرف را در زمان  منطقی ،اي د که به شکل دورهنکننده این امکان را فراهم ساز نظارت

آوري  مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. این فرآیند بـه جمـع  تغییر شرایط اقتصادي و اجتماعی، 
ریـزي بلندمـدت کمـک     اطالعات درباره وضعیت موجود منابع آب بـراي اسـتفاده در برنامـه   

سال متغیر  20تا  3مختلف آمریکا بین هاي  کند. دوره زمانی اعتبار این مجوزها در ایالت می
 است.  

-2-1-2 دکترین تخصیص براساس حق تقدم  

کـاري سـیرانوادا در    هـاي معـدن   دکترین تخصیص براساس حـق تقـدم ریشـه در کمـپ    
 "2تقدم در زمان، تقدم در حـق ": کاران بود کالیفرنیا دارد. دو قاعده اساسی مبناي کار معدن

   ."3ز دست بدهیا از آن استفاده کن، یا آن را ا"و 

کاران از ترس جلب توجه دیگران، زمانی  شد که معموالً معدن از آنجا ناشی میقاعده اول 
بود براي آنکه حـق تقـدم    دلیلیو این  کردند کردند، آن را اعالم نمی یکه معدنی را کشف م

                                                            
1 Regulated riparianism 
2 First in time, first in right 
3 Use it or lose it 



 ش
 

 17 

 آبها و رویکردهاي مدیریت  : پیشینه و سوابق تاریخی تحوالت دکترین2فصل  

 

اسـت کـه    بـوده  ن هـدف ایـ  بابا کسی است که اول ادعاي کشف کرده باشد. قاعده دوم نیز 
روي آن کـار کننـد، بـه     سـتند توان و درحدي کـه مـی   نپرداختهکاران به احتکار زمین  نمعد

 .کاران، مالـک زمـین نبودنـد    صورت آن را واگذار کنند. معدن آوري بپردازند و درغیراین جمع
 ، اگـر شـخص  که در دکتـرین همجـواري   درحالی ؛یا ایالت بود مرکزيزمین متعلق به دولت 
 د.به آب همجوار آن نیز حقی نداربت مالک زمین نباشد، نس

گیري دکترین تخصیص براساس حـق تقـدم اساسـاً بـا دکتـرین همجـواري        مبناي شکل
شناختی و نه هیدرولوژیکی مشـخص   معموالً مکان معادن توسط شرایط زمینمتفاوت است. 

ر کیلومترها تا محل رودخانه فاصله داشته و حتی خارج از حوضه آبریز آن قـرا  عموماً شده و
، انتقال آب از رودخانه و هدایت آن به سمت معدن بوده است. آن حل راه ،گیرند. درنتیجه می

بنابراین در این شرایط، اصول استفاده از آب، به محل زمین و ارتباط مستقیم آن با رودخانه 
   .نداشتربطی 

دهد که حقوق آب بر پایه زمان تخصـیص   نشان می "تخصیص براساس حق تقدم"عنوان 
نمایـد. در ایـن دکتـرین،     یابد؛ یعنی تقدم در زمان استفاده از آب، تقدم در حق ایجاد می یم

یعنی شوند؛  ها قطع می جهت عکس اولویتدر ها  زمانی که عرضه آب محدود است، تخصیص
حـق خـود را از   شده است، زودتر از همـه  چرخه استفاده از آب وارد  دیرتر از همه کسی که

کسـانی کـه زودتـر از     و این روند تا برآورده شدن کامل رضـایت  شود دست داده و خارج می
؛ حـال آنکـه در سیسـتم    یابـد  ، ادامـه مـی  دارنـد و بیشـترین حـق را   همه وارد چرخه شـده  

 همجواري، حقوق آب از همه نظر مساوي است.  

منطقـی و منصـفانه از آب    میزانحق اجازه دارد به  ه(اولیه) همجواري، دارنددر سیستم 
کنـد، نـدارد. (البتـه در     استفاده کند، اما هیچ منعی درمقابل میـزان آبـی کـه اسـتفاده مـی     

 د). شومیزان آب مصرفی محدود با صدور مجوزهایی، شده، ممکن است  اصالحهمجواري 
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حـق  در  .2و حقوق ذخیره 1حقوق جریان :کلی دو نوع حقوق تخصیص وجود دارد طور هب
صـورت   مشـخص  یبـراي مـدت زمـان   و نسبت به یک جریـان خـاص آب   ایجاد حق جریان، 

لیتـر برثانیـه از اول    70عنوان مثال، ممکن است یک حق جریان، حـقِ انحـراف    . بهگیرد می
 حـق  مثـال  عنـوان  اسـت. بـه  حق ذخیره، براي حجم معینـی از آب   .باشد اسفند تا اول آبان

در چنین شرایطی، اینکه فرد گیرنده، چه  که در هر سال بآ هزار مترمکعب 160 استفاده از
. روشـن اسـت کـه    اهمیتی نداردکند،  مصرف می آبچه مقداري  ،بار استفاده زمانی و در هر

هایی وجود خواهد داشت که مخزن ذخیره موجود باشـد. مقـدار    حقوق ذخیره تنها در مکان
توانـد مصـرف    مـی حـق   هدارندص ، حداکثر مقداري است که شخحق تخصیصثابت در این 

واقعی که مبتنـی بـر حـق فـرد      مقدارجریان رودخانه و حق تقدم، این  شرایطکند. بسته به 
 اي تحت در شرایط ترسالی، ممکن است دوره ،است، ممکن است کاهش یابد. به همین شکل

استفاده کنند و توانند از آب رایگان  می  تخصیصدارندگان حق  عنوان آب رایگان اعالم شود.
 شود. ها در آن سال نمی این شامل سهم تخصیص آن

بایـد ابتـدا هـدف خـود را از انحـراف آب      آب   حقابه، فرد متقاضی تخصیصدریافت براي 
و سـپس بـه شـکل فیزیکـی آب را      داده، اقدامات الزم جهت این انتقال را انجـام  کردهاعالم 

همگانی، بـا پرکـردن    اعالناین  در اغلب ایاالت آمریکا، امروزه به عنوان نمونه منحرف سازد.
فـرد  مقـدور اسـت. مهـم آن اسـت کـه       3فرم مجوز آژانس مهندسین آب یا امـور اداري آب 

  دست آورد. تواند با برداشت مخفیانه، یک حق قانونی به نمی

در سیستم تخصیص براساس حـق تقـدم، وابسـته بـه زمـین نبـوده و حقـوق آب        حقابه 
د از یک قطعه زمین به قطعه زمینی دیگر و از یک حوضه آبریز به حوضه آبریز دیگـر  توان می

دهد. عد مهمی از این دکترین را تشکیل میمنتقل گردد. این قابلیت انتقال، ب   

 

                                                            
1 Flow Rights 
2 Storage Rights 
3 State engineer or administrative water agency 
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تـوان   صورت است کـه مـی   تنها در اینحد و مرز حقابه، مبتنی بر استفاده سودمند است. 
شده  فهرستی از مصارف سودمند بیان آمریکا اغلب ایاالت به عنوان مثال .دادتخصیص آب را 

، و مصارف صنعتی شربرف ااند. آبیاري، مص تهیه کرده را ها یا قوانین ایالت خود در اساسنامه
هـاي مربـوط بـه     کـه جریـان   اند. درحالی شده اي همواره مصارفی سودمند تلقی می و کارخانه
در ها تا همین اواخـر نیـز    و نگهداري اکوسیستمشناختی  تفریحی و اهداف زیبایی موضوعات

 .گرفتند قرار میمصارف غیرسودمند رده 

همچنین، مدت زمانی قانونی براي عدم استفاده از آب به شـکلی کـه حمـل بـر متـروك      
در ایاالت مختلف آمریکا با هم متفـاوت  به طور مثال رهاکردن منبع آب شود وجود دارد که 

هـا، از ایـن    ها، نظیـر شـهرداري   سال است. البته برخی از دستگاه 10تا  5بوده و معموالً بین 
ریزي بلندمدت خـود، بـراي    عنوان بخشی از برنامه قانون مستثنی هستند؛ زیرا شهرها باید به

 مصرف در آینده، مقداري آب منظور نمایند.

شرایط تخصیص براساس حق تقدم، اغلب در ایاالت غربی آمریکا و در واکنش به دکترین 
وهوایی گسترش یافته است. هرچند برخی از سایر ایاالت نیز براسـاس ترکیبـی از    خشک آب

 کنند. دو دکترین همجواري و تخصیص براساس حق تقدم رفتار می

اند و دیگـر   ها در ایاالت غربی، به شکل کامل تخصیص یافته و رودخانهبسیاري از نهرها و 
گردد. این درحالیست کـه در   مجوز آن صادر نمی و نداشتهجایی براي تخصیص جدید وجود 

گردد، اما ممکن است بـه علـت    مجوز تخصیص آب حتی در این شرایط نیز صادر می ،کلرادو
آب برسـد.   ويو فقـط در زمـان سـیل بـه      نشـده اصل حق تقدم، فرد موفق به برداشت آب 

 کلرادو دادگاهی مجزا براي رسیدگی به امور آب خود دارد.

یافتـه، بایـد بخـش     تخصـیص  ويکـه آب بـه    اي کننده مصرف برداشت آب توسطپس از 
 بـران داراي تخصـیص در   آببـه جریـان اصـلی رودخانـه بازگردانـد.      مجـدداً  نشده را  مصرف
کننـد.   دست رودخانه، از همین جریان بازگشتی براي تأمین حقابه خـود اسـتفاده مـی    پایین

توانـد از   آب مـی  برداشـت هوم است که کل میزان هاي مجدد متعدد از آب به این مف استفاده
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رودخانه بـازگردد، کـه    جریاناي به  متوسط جریان رودخانه نیز بیشتر باشد. آب باید درنقطه
امکـان  ، وجود داشته باشد. با افزایش کـارایی،  تر افراد با حق تقدم پایینامکان استفاده براي 

موجود هاي  آوري فنترین  از پیشرفتهستفاده افراد ملزم به ا. شود برگشت آب بیشتر ایجاد می
بر رها  کند، دیگر از حوزه اختیار حقابه . زمانی که آب زمین را ترك میهستنددر زمین خود 

 بازگردد. رودشده و باید بدون هیچ مانعی به جریان اصلی 

پنج تفاوت عمده میان دو دکترین همجواري و تخصیص براساس حـق تقـدم   طور کلی  به
 توان به شرح زیر بیان نمود: را می

در سیستم همجواري، حـق آب، بـه مالکیـت زمـین همجـوار وابسـته بـوده و از آن         .1
که در دکترین دوم، حـق بـه کسـی تعلـق دارد کـه آب را       شود؛ درحالی استخراج می

 گیرد.  کار می منحرف کرده و براي مصرف کارآمد به

گاه حق آب را از دسـت   د، هیچهمجواران تا زمانی که مالک زمین همجوار آب هستن .2
 حـق  براساس صیکه در تخص توانند مصارف جدیدي ایجاد کنند؛ درحالی نداده و می

 برد.   کردن، حق برداشت را از بین می نکردن و رها استفاده تقدم،

کننـد؛   هاي نزدیـک در همـان حوضـه آبریـز اسـتفاده مـی       همجواران از آب در زمین .3
 آب از اسـتفاده  بـراي  که یکسان تقدم، حق اساسبر صیکه در دکترین تخص درحالی

 فقـط  حـق  ایـن  حـال  درعـین  امـا  ببرند، هرکجا به را آب توانند می دارند، تقدم حق
 .است خاص زمین یک به متعلق

هـا محفـوظ نیسـت؛     همجواران در مصرف آب سهیم بوده و هیچ سهم ثابتی براي آن .4
شان، حـق جریـان یـا مقـدار      دوم به افراد براساس تقدم زمانی نیکه در دکتر درحالی

 گیرد.  مشخصی آب براي ذخیره (حق ذخیره) تعلق می

کـه در   پذیرنـد؛ درحـالی   هنگام کمبود آب، به شکل یکسـان تـأثیر مـی    همجواران در .5
براساس حق تقدم، افراد به شـکل نامسـاوي و بـا توجـه بـه حـق        صیتخص نیدکتر
 بینند.   از آب آسیب می شان در برداشت تقدم
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-3-1-2 دکترین مالکیت رودخانه  

تـوان در روم   را مـی  دکترین مالکیت رودخانه یا اصل مالکیت مطلـق اولیه پیدایش  أمنش
باستان جستجو کرد. قانون آب رومی، یک سیستم اولیه بـراي تنظـیم روابـط قـانونی میـان      

سـال   2000در حـدود   ،باستانوري روم تدر امپرا 1جوامع کشاورزي مرتبط با رودخانه تایبر
هاي عمومی و خصوصی از آب تفاوت قائـل بـود. آب    پیش بوده است. این قانون بین کاربري

کـه آب   در حـالی  ؛مین نیازهـاي عمـومی جامعـه را داشـت    أعمومی آبی بود که پتانسـیل تـ  
گرفـت.   تر براي مقاصد فردي و شخصی مورد استفاده قرار مـی شخصوصی (آب زیرزمینی) بی

 شـد. دولـت   اساس این قانون، اجازه و حق کلی کنترل آب عمومی بـه دولـت واگـذار مـی     بر
آمـد. ایـن    آب عمـومی بـه شـمار مـی     2در اصطالح قانونی، دومینوس فلومینیس (حاکمیت)

نـدارد؛   جنوبی ابداع شد و ارتباطی به قانون رومـی  دانان آفریقاي توسط حقوق بعدها اصطالح
اصطالح دومینوس فلومینیس یـک عبـارت    نماید. ن را تبیین میاما اصول و قواعد همان قانو

دادن این موضـوع اسـت    منظور نشان است. این اصطالح به "مالک رودخانه"معناي  التین به
مالـک   حال، ضـرورتاً  اختیار و حق کنترل استفاده از آب را دارد؛ با این (حاکمیت)، که دولت

مـیالدي وارد قـوانین    16تـا   14هـاي   طی قرنتدریج و  منبع آب نیست. قانون رومی آب به
هـایی   نویسـنده  .رومـی از آن مشـتق شـد    -کشور هلند شده و نوعی قـانون دوگانـه هلنـدي   

 تـرین  مهـم از جمله  7و ژوهانس ووئت 6، ون لیوئن5، وینیوس4، گرونوگن3همچون گروتیوس
ین افراد مبناي امطالعات و تحقیقات میالدي در مورد حقوق آب بودند.  17قرن  نویسندگان

. بـا حضـور   قـرار گرفـت   مـیالدي  18 و 17در قـرون  جنوبی  گیري قوانین آب آفریقاي شکل
براي نخستین بار توسـط   "مالک رودخانه"، اصل 1652در سال  8شرکت هلندي هند شرقی

                                                            
1 Tiber River 
2 dominus fluminis 
3 Grotius 
4 Groenewegen 
5 Vinnius 
6 Van Leeuwen 
7 Johanes Voet 
8 Dutch East India Company 
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تدریج براي منـاطق دیگـر بـه کـار      و پس از آن به 2براي نهرهاي دره تیبل 1ریبیک جان فن
جنـوبی، ایـن    ها بـر برخـی از کشـورها نظیـر آفریقـاي      در دوران استعمار هلندي گرفته شد.

آب سـطحی قـرار   هـا در وضـع قـوانین     دکترین به کشورهاي مزبور راه یافت و مبناي دولـت 
 گرفت.

دکترین مالکیت رودخانه در واقع پاسخی بود به محدودیت دکترین همجـواري کـه حـق    
سـاخت. در دکتـرین مالکیـت     جوار رودخانه محـدود مـی  استفاده از آب را تنها به اراضی هم

رودخانه، دولت این اختیار و امکان را یافت که بتوانـد آب رودخانـه را بـراي مصـارفی نظیـر      
گیري ایـن دکتـرین تـا حـد      شرب و صنعت به مناطق دیگر (غیرهمجوار) انتقال دهد. شکل

 بخش صنعت بود. ها براي توسعه هرچه بیشتر گذاري هلندي زیادي ناشی از هدف

-2-2 هاي حاکم بر قوانین آب زیرزمینی دکترین 

آنچه در قوانین آب زیرزمینی بسیاري از کشورها مشهود است، این موضوع اسـت کـه در   
سـطحی و زیرزمینـی کـامالً     منـابع آب ی میان یکواقعیت ارتباط هیدرولوژبسیاري از مواقع، 

بـر روي  توانـد   هاي زیرزمینـی، مـی   هآب از سفر برداشتکه  . درحالیشده استنادیده گرفته 
     را کاهش دهد. جریان آب سطحی اثر گذاشته و آن

هـاي زیرزمینـی خـود را برمبنـاي اصـول علمـی        قـوانین آب کـه   در آمریکـا  هـایی  ایالت
هاي زیرزمینی خود را به دو دسـته کلـی تقسـیم     کنند، آب بندي می کی آب دستهیهیدرولوژ

. آب زیرزمینی انشعابی، بـه لحـاظ هیـدرولوژیکی بـه آب      4و غیرانشعابی 3: انشعابیکنند می
گونـه نیسـت. قـوانین و     کـه آب زیرزمینـی غیرانشـعابی ایـن     درحـالی  ؛سطحی مرتبط اسـت 

صـورت   بـه هاي مدیریتی، براي این دو گروه متفاوت است. آب زیرزمینـی انشـعابی،    سیاست
کـردن   دیگر، پمـپ  عبارت شود. به دیریت میم ،سطحی منابع آبیعنی در ارتباط با  ،تلفیقی

آب از یـک رودخانـه    برداشـت از  یآب از یک سفره آب زیرزمینی انشعابی، به شکل متفـاوت 
                                                            
1 Jan Van Riebeeck 
2 Table Mountain Valley 
3 tributary 
4 nontributary 
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نقـاط جـایگزین انحـراف از سیسـتم      نهرها تنها بـه عنـوان  ها و  گیرد. با چاه مدنظر قرار نمی
هـاي زیرزمینـی    آب. ایـن در حـالی اسـت کـه     شـود  مشابه رفتـار مـی   طور ، بههیدرولوژیکی

نـوعی   هاي زیرزمینـی غیرانشـعابی، بـه    غیرانشعابی با آب سطحی ارتباط ندارند. مدیریت آب
اي تجدیدناپـذیر   توان مانند یـک منبـع ذخیـره    تر است؛ زیرا سفره آب زیرزمینی را می ساده

 مورد مطالعه و مدیریت قرار داد.
هـاي   آب هبـا همـ  گیرنـد،   ادیـده مـی  که اصول هیـدرولوژیکی را ن  از آمریکا هایی در ایالت

گونـه   گیـرد کـه گـویی هـیچ     شود و فرض بر این قرار مـی  زیرزمینی به یک شیوه برخورد می
 برقرار نیست. ي سطحی و زیرزمینیها رابطه هیدرولوژیکی میان آب

(دکتـرین   1هاي زیرزمینی عبارتند از: مالکیـت کامـل   چهار دکترین موجود در زمینه آب
و  3برداري با حقـوق همسـان   (دکترین آمریکایی)، بهره 2اده منطقی و معقولانگلیسی)، استف

 .4تخصیص براساس حق تقدم

-1-2-2 دکترین مالکیت کامل (دکترین انگلیسی) 
این دکترین از بریتانیا به آمریکا وارد شد و عاري از هرگونه درك علمی از آب زیرزمینـی  

واقـع  معناست که هر مالک زمینی نسبت به آبی کـه زیـر زمـین او     بدیناین دکترین است. 
کردن و استفاده از آب  داري براي پمپ دارد. بنابراین هر زمین قطعی و ، حق کاملشده است
تواند در هرکجا مورد استفاده قرار گیرد و محدود  حقی نامحدود دارد. این آب می ،زیرزمینی

 شود. به زمین باالي آن نمی

حق نامحدودي را  براي مداخلـه   کننده از آب، رین بدان معناست که فرد استفادهاین دکت
کننـده   متقابالً همین حـق را نسـبت بـه فـرد اسـتفاده     د و او نیز داردر مصرف همسایه خود 

بـا پمپـاژکردن آب از چـاه خـود، سـطح آبخـوان چـاه         کسـی . براي مثال، اگر خواهد داشت
گونه  هیچ همسایه او ،هدایت کندشدن  و را به سمت خشکد و چاه اآوررا پایین  اش همسایه

تا ( وارده نخواهد داشتیا جبران خسارت  ويکردن مصرف  حق اعتراض قانونی براي محدود

                                                            
1 Absolute ownership 
2 Reasonable use 
3 Correlative use 
4 Prior appropriation 
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دادن آب اثبات نگردد). هـیچ مرجـع قـانونی نیـز      هدرتعمد او در یا  فردی که بدخواهی زمان
 در  ن، وجود ندارد. هرکسی کـه بتوانـد  توسط دیگرا شده ایجادبراي اصالح و جبران خسارات

تواند از آن استفاده کند و این نوعی  چاه حفر کرده و از آن آب استخراج کند، می زمین خود
ایجـاد   1و بـروز تـراژدي منـابع مشـترك     آب زیرزمینی ه منبعدادن ب حس رقابت را تا پایان

 خواهد کرد.

-2-2-2 دکترین استفاده منطقی و معقول (دکترین آمریکایی) 

مالـک زمـین حـق هرگونـه     ر دکترین استفاده منطقی و معقول (دکتـرین آمریکـایی)،   د
بـه  استفاده منطقی از آب زیرزمینی تحت زمین خود را دارد، حتی اگر این مصرف به آسیب 

دیگران (با مفهوم قانونی آن) منجر شود؛ اما در این دکترین برخالف دکترین مالکیت کامل، 
دود به اراضی تحت مالکیت فرد شده و امکان استفاده از آن براي حق استفاده از آب تنها مح

بنا بر تفسیر دادگاه، استفاده منطقی و معقـول بـه معنـاي هرگونـه      اراضی دیگر وجود ندارد.
شود، حتی زمانی که باعث  هاي اندکی بر آن وضع می استفاده سنتی از آب است و محدودیت

کـه   منطقی از آب سطحی کامالً متفـاوت اسـت؛ جـایی   شود. این امر با استفاده  ایجاد آسیب 
 شود. گذارد، محدود می کنندگان می حقوق همجواري توسط آثاري که بر سایر مصرف

-3-2-2 برداري با حقوق همسان دکترین بهره 

شان آب  زیر زمین دارانی که برداري با حقوق همسان معتقد است تمام زمین دکترین بهره
وجود دارد، از همه نظر داراي حقوقی یکسان براي استفاده منطقـی و معقـول از یـک منبـع     

مشـابه دکتـرین اسـتفاده منطقـی      منـابع آب زیرزمینـی   برايمشترك هستند. این دکترین 
بودن، تـأثیر بـر سـایر     هاي سطحی است. عامل کلیدي در تعیین منطقی همجواري براي آب

بـرداري از حقـوق همسـان     ترین بهره، دکدر آمریکا کالیفرنیاایالت ن است. در کنندگا مصرف
هـا   تحت زمین آن داران از آبخوان ه توسط همه زمینبراي ایجاد الزام در کاهش میزان آبی ک

   شود، استفاده شده است. پمپ می

                                                            
1 Tragedy of the commons 
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-4-2-2 دکترین تخصیص براساس حق تقدم 

ه و سیستمی براساس حق تقدم اسـت.  هاي غربی آمریکا بود خاستگاه این دکترین، ایالت
این حق برداشـت   گیرد.آب باید به شکلی سودمند مورد استفاده قرار مبناي این دکترین،  بر

و در صـورت  گـردد  توانـد واگـذار    آسـیب ایجـاد نکنـد، مـی     شخص ثـالثی تا زمانی که براي 
ها بـا سیسـتم    هرود. در شرایط آب زیرزمینی انشعابی، چا بالاستفاده ماندن، حق از دست می

د. واژه اسـتفاده  نشـو  حق تقدمی مشـابه سیسـتم حـق تقـدم حقـوق آب سـطحی اداره مـی       
عنـوان یـک سیسـتم     هم و به ، به مفهوم اداره و مدیریت آب سطحی و زیرزمینی با1تلفیقی

 منبع آب است. واحدیکپارچه و 

انشـعابی  تـر از   هاي زیرزمینـی غیرانشـعابی، آسـان    تخصیص براساس حق تقدم، براي آب
. در این خواهد کردهاي سطحی پیدا ن با آب تداخلیگونه  هیچ است؛ زیرا در این صورت دیگر

و  گیرد آبخوان صورت میتد؛ حالتی که در آن تغذیه بیفشرایط، دو حالت ممکن است اتفاق 
مدیریت بایـد   هدفحالتی که در آن تغذیه بسیار ناچیز یا صفر است. در حالت وجود تغذیه، 

آب زیرزمینی و نرخ برداشت از آن باشد. به لحاظ نظري تـالش   هایجاد تعادل میان نرخ تغذی
کردن و تخلیـه) تعـادلی پویـا برقـرار      بر این است که میان ورودي (تغذیه) و خروجی (پمپ

 هکه در حالت تغذیـ  حالی شود تا میزان آب زیرزمینی موجود در مخزن، نسبتاً ثابت بماند. در
در این عنوان مخزنِ منبع، تهدید به نابودي شود.  بسیار ناچیز یا صفر، ممکن است آبخوان به

با تعیـین   .خواهد بود پاسخگو چه زمانیآب تا  مشخص شودمسأله مهم آن است که  حالت،
شـود.   مشخص می ،طول دوره کردن براي تخلیه منبع در و تنظیم طول عمر منبع، نرخ پمپ

در یـک  عنـوان مثـال    بهسازد.  ها را (برمبناي حق تقدم) محدود می عداد چاهچنین الزاماتی ت
زیرزمینی آب  منبع درصد از 40قانون بر استفاده  ،در کلرادوي شرقی محدوده آب زیرزمینی

مایلی میـان   3 ه حداقلضرورت وجود فاصل ضمناً این قانون برسال داللت دارد.  25در طول 
 .تأکید نموده استها  چاه

                                                            
1 Conjunctive use 
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تعریـف طـول عمـر بـراي یـک منبـع، درواقـع بـه ایجـاد نـوعی تبـادل میـان             یین و تع
آتـی   ارفکنـد. از یـک طـرف ممکـن اسـت مصـ       کنندگان جاري و آتـی کمـک مـی    مصرف

اسـتفاده از آب   ،طرف دیگر اما از ؛مدتر باشدکارآ فناوري،علت پیشرفت  ارزشمندتر بوده یا به
هـاي آتـی را از    و نسـل  بـرده را در مسیر توسـعه پـیش    نسل کنونیتواند  در زمان جاري می

 مند سازد. ، بهرهشود میثروتی که امروز تولید 

-3-2 1دکترین امانت عمومی  
ــرین  ــوعی از دکت ــت عمــومی ن ــرین امان ــابع طبیعــی و   دکت ــج در مــدیریت من هــاي رای

زیست است که منابع طبیعی را متعلق به عموم مـردم دانسـته و معتقـد اسـت هـیچ       محیط
ودیت خصوصی و فردي قـادر بـه انحصـار منـابع و سـلب حـق مـردم بـراي اسـتفاده و          موج
حفظ، نگهداري، اسـتفاده  ها نیست. به موجب این دکترین، عموم مردم براي  بردن از آن بهره

کـرده و ایـن منـابع را    اعتمـاد   )تیـ کماح(و به طور کلی مدیریت منابع طبیعـی بـه دولـت    
 دهند. ار میعنوان امانت در اختیار آن قر به

ـ   امانتمفهوم  ، 2گـردد و نخسـتین بـار توسـط یوسـتینیان      میازعمومی به روم باسـتان ب
میالدي مطرح شد. بر این اساس و طبق قانون طبیعـت،   528امپراطور روم باستان، در سال 

انـد.   ها پذیرفتـه شـده   عنوان منابع مشترك انسان بع نظیر هوا، آب و ساحل دریا بهبرخی منا
گونـه تعریـف    عرفی انگلیسی، مفهوم رومی مالکیت مشترك را تغییر داده و آن را ایـن قانون 
د. پادشـاه  نشـو  مشترك توسط پادشاه و براي حفظ منافع افراد اداره می هاي که داراییکرده 

. کشور آفریقـاي  کرد به رسم امانت و حفظ منافع تمامی شهروندان نگهداري میاین منابع را 
گـذاري   عمومی براي قـانون  امانتکارگیري دکترین  هرهاي پیشگام در بجنوبی از جمله کشو

عمومی  ، از دکترین امانت3آید. این کشور در جدیدترین قانون ملی آب خود آب به شمار می
منظور دستیابی به رویکرد توسعه پایدار و رعایت عدالت در مـدیریت منـابع آب اسـتفاده     به

 کرده است.

                                                            
1 Public Trust Doctrine 
2 Justinian 
3 National Water Act (1998) 
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و  2، امانـت 1دار) متـولی (امانـت  تشـکیل شـده اسـت:     مؤلفـه ه عمومی از سمفهوم امانت 
منبـع طبیعـی    دار)، عنوان متولی (امانـت  (حاکمیت) به. در این مورد، دولت 3مانتنفعان ا ذي

دو ویژگـی   آینـد.  به شمار می امانتنفعان  هاي امروز و آینده ذي امانت و نسلعنوان  به(آب) 
 مهم دکترین امانت عمومی آن است که:

در  دیـ از عمـوم مـردم با   ینـدگ یمنـابع آب، بـه نما   یعنوان متول ) بهتیدولت (حاکم .1
 باشد. پاسخگوعمل کرده و در برابر مردم  شفافمنابع کامالً  نیا تیریمد

 و) تیـ (حاکم دولت توسط يدار امانت فیوظا تیمردم حق دارند در صورت عدم رعا .2
 .کنند تیشکا) تی(حاکم دولت از امانت، مورد منبع به رساندن بیآس لیدل به ای

پذیري و پویـایی آن اسـت.    عمومی در حفاظت از منابع آب، انعطاف مانتقدرت دکترین ا
هـاي   نـاوبري، مـاهیگیري و اسـتفاده    نظیـر عمومی از کاربردهاي تاریخی آب  امانتدکترین 

 هاي تفریحـی، زیباشـناختی و حفاظـت    تجاري به کاربردهاي عمومی و مدرن مانند استفاده
 هـا)  (حکومـت  اهـ  هاي شـهروندان و دولـت   درحالی که گروه تکامل یافته است.زیست  محیط

انـد، مـوارد    به منـابع اسـتفاده کـرده    دسترسیها از این دکترین براي اعطاي مجوزهاي  سال
از منابع و تقویت مـدیریت منـابع    حفاظتوجود دارد که کاربرد این دکترین را در  متعددي
مانـت متمرکـز   هـا بـر روي منبـع مـورد ا     طور که این گروه هند. هماند نشان می نیز طبیعی

عمومی، ابزارهاي قانونی براي دستیابی به حفاظـت پایـدار از منـابع    امانت  ، دکترینشوند می
 .)Klass & Huang, 2009( دهد ارائه میرا آب 

یري این کارگ ههاي مربوط به آب دارد. ب عمومی، ریشه در مسائل و فعالیت امانت دکترین
عنوان یک گام منطقی و مهم در نشـان دادن اهمیـت    منابع آب به انواع دکترین براي تمامی

ایـن  مختلفـی  حال، عوامل  هر شود. به عنوان یک منبع عمومی و مشترك شناخته می آب به
در  یدهند. نخست، افزایش آگاهی عمـوم  را به سمت حفاظت از منابع آب سوق می دکترین

                                                            
1 trustee 
2 trust principal 
3 beneficiaries 
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است که آب یک منبع نامحدود نیست و نرخ مصرف کنونی به تمام شدن این مورد این نکته 
ر ارتمنبع ارزشمند منتهی خواهد شد. انکار شواهد فیزیکی کاهش منابع آب روز به روز دشـو 

شهري خـود   را در خدماتبندي  رانسیسکو و سیاتل، آب بستهف سان نظیر شود. شهرهایی می
شکل گرفت که برخی مـوارد اسـتفاده از آب، تنهـا بـه      تدریج این دیدگاه کردند و به ممنوع

 یرات منفـی تغییـر اقلـیم بـر    أثتـ موضوع دیگـر،   د.نشو ارزش منجر می دادن این منبع با هدر
الشـعاع قـرار    این موضوعات را تحت همچنین تأمین آب در آینده است کهمنابع آب و  میزان

میلیون نفر را  27نیاز حدود  که آب موردبر روي رودخانه کلرادو  اي مطالعه داده است. اخیراً
 60درصدي حجم برف باعث بروز مشکل در تحویل  10کند، نشان داد که کاهش  مین میتأ

ایـن مشـکالت را    نیـز  سازي منـابع آب  خواهد شد. خصوصی 2050درصد از این آب تا سال 
شـات بـر سـر    شود که در آن مناق تشدید کرده و باعث رشد یک روند نامطلوب در دنیایی می

انـواع  عمـومی بـراي تمـام     مانتروز در حال افزایش است. اتخاذ دکترین ا به روز ،مسائل آب
کنـد و   فراهم مـی  معیوبی رویکرد چنینهاي قانونی را براي مقابله با توسعه  منابع آب، زمینه

در نهایت، این وضعیت فرصتی براي تکمیل و تقویت قوانین حفاظت از آب، توسط دکتـرین  
 .)Klass & Huang, 2009( کند عمومی فراهم می مانتا

از  در جهـت حفاظـت  عمـومی   امانـت آل براي استفاده از دکترین  چارچوب عملیاتی ایده
پایـه   هـاي ایـن سـه    . پایـه )1-2(شـکل   متعادل اسـت  پایه کامالً سه به شکل یکمنابع آب، 
اساسـی در رابطـه بـا مالکیـت     قانون  ظهار شفافروز، ا : یک قانون عرفی قوي و بهعبارتند از

 مانـت . ایـن چـارچوب، دکتـرین ا   گذاري منابع آب دکترین در قانوناین عمومی آب و ادغام 
 در واقع قوينماید.  و امکان تقویت متقابل را ایجاد میعمومی را به همه اشکال تقویت کرده 

  .)Klass & Huang, 2009(هاي دیگر را جبران نماید  ضعف پایه تواند بودن یک پایه می
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-1-2 شکل چارچوب دکترین امانت عمومی براي حفاظت از منابع آب 

 دکترین امانت عمومی شامل سه اصل مهم است:

خـود   اریـ ملـت در اخت  نـده یعنـوان نما  آب را به هیاول تی)، مالکتیدولت (حاکم •
 به را آب از استفاده حق خاص، یطیشرا تحت) تیدارد. هرچند که دولت (حاکم

 .دینما یم اعطاء محدود، طور به ،یخصوص بخش و اشخاص
 ماننـد  آب. اسـت  ملـت  دار امانـت  واقع در آب، مالک عنوان به)، تیدولت (حاکم •

 دولـت  کـه  سـت ین -ها جاده ای ها پارك ،ینظام يها گاهیپا -یحکومت اموال گرید
 اعمـال  را یعیوسـ  مالکانه اراتیاخت و يانحصار تیمالک آن بر بتواند) تی(حاکم

 یعموم منافع نیتام جهت در را آب دارد تیمسئول) تی(حاکم دولت بلکه،. کند
ـ  منـابع  بـر ) تیـ (حاکم دولـت  تیـ مالک جـه، ینت در کند؛ تیریمد  تیـ مالک ،یآب

 .است يمحدودتر
 یبخش خصوص ای) سابقاً به اشخاص تیکه دولت (حاکم ییها از حقابه نظر صرف •

منـابع آب،   صیدارد و هـم تعهـد دارد در تخصـ    اریـ اعطاء کرده اسـت، هـم اخت  
 طیآب را در هر زمان که بنا بـه شـرا   تیرینموده و قواعد حاکم بر مد دنظریتجد
 ،یاجتمـاع  يهنجارهـا  يریـ گشـکل  ایـ و  دیـ مانند کسـب اطالعـات جد   یخاص
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طور مستمر تعهد دارد در  به) تی(حاکم دولت رایز دهد؛ رییتغ داند، یم مصلحت
 .ح).م ،يآباد قوام ی(رمضان دینما تیریمد را آب ،یجهت منافع عموم

دکترین امانت عمومی طی چند دهه اخیر، هم به لحاظ دامنه و هم از جنبه جغرافیـایی،  
فرهنگـی  محیطی و  عبارت دیگر، از حیث حیطه شمولیت، منافع زیست توسعه یافته است. به

حقـوقی   غالب کشورهاي تابع مـدل مرتبط با آب را در برگرفته و هم از لحاظ جغرافیایی، در 
 هـا  لـت ، محـاکم برخـی ایا  آمریکـا رایج شده است. در ایاالت متحده  )حقوق عرفی( 1کامن ال

 کنند. ها اعمال می را براي آبراهه مانند کالیفرنیا و آیداهو، این دکترین

صراحت اهمیت دکترین مذکور را در  عالوه بر این، تعداد روزافزونی از کشورهاي دیگر، به
اعـالم   1997عنوان مثال، دیوان عـالی هنـد در سـال     اند. به مدیریت آب به رسمیت شناخته

شـود و   هاي جاري (باران و برف) نیز اعمـال مـی   نمود که دکترین امانت عمومی در مورد آب
زیست آبی حمایت کند. از دیگر مـوارد اعمـال ایـن دکتـرین در      ز محیطدولت متعهد است ا

اشاره نمود که هـر دو، دولـت    کنیا به آراء دو دادگاه در سریالنکا وتوان  هاي آب می دادرسی
 اعالم کردند. "امانت ملت"عنوان  هاي کشور به مسئول حفظ کلیه آب متبوع خود را

 ):Klass & Huang, 2009ي زیر است (یک دکترین امانت عمومی موفق شامل اجزا

 )،تی(حاکم دولت فیوظا و یدولت ای یعموم تیمالک حیصر انیب در تیشفاف •

 ،يبر حقوق استفاده فرد یحقوق عموم يبرتر •
 )،ینیرزمیز و یسطح آب منابع یوستگیپ هم (به ینیرزمیشدن آب ز شامل •

 ،يریپذ انعطاف و ییایپو •
 ،یعموم يها استفاده يبند تیاولو و ارهایمع نییتع •
 ،یمشارکت عموم •
 .يساز ادهیاجرا و پ يمنابع برا •

                                                            
1 Common Law 
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-4-2 رویکردهاي مدیریت آب  

-1-4-2 منابع آب پیوسته هم رویکرد مدیریت به 

با در نظر گرفتن مالحظات اجتماعی، اقتصادي و  منابع آب پیوسته هم رویکرد مدیریت به
کنـد. ایـن    طور پایدار و متعادل، به مدیریت و توسعه منابع آب کمـک مـی   محیطی به زیست

کننده و یـا   ههاي استفاد همچنین بخشنفع مختلف و رقیب یکدیگر و  هاي ذي رویکرد، گروه
مربوط به استفاده هاي  ستسیاکند.  می محیطی را مشخص کننده آب و نیازهاي زیست ضایع

اجـزاي   شـوند. اگرچـه   هاي ملی تنظیم می و حفاظت از منابع آب در کشور، بوسیله حکومت
هـا   سیاست در صورت اجراي، اما هستند کارآ و مؤثر ها، بسیاري از مقیاسها در  تاین سیاس

را ارائـه داد  ها  حل ، این فرصت و موقعیت وجود دارد تا بتوان تمام راهآبریز حوضه مقیاسدر 
دست (براي رودخانه) و یا منطقه به منطقه (براي یک  و مناقشات موجود از باالدست تا پایین

ارزیابی اثرات در سطح اي توانایی  دریاچه یا منابع آب زیرزمینی) را حل نمود. رویکرد حوضه
 آب در بنابراین ارتباط بین مدیریت منـابع آب کشـور و مـدیریت    .نماید ایجاد میسیستم را 

زیسـتی، اجتمـاعی و یـا     ، بسیار فعال و پویـا و منعطـف بـا شـرایط محـیط     ي آبریزها حوضه
 .اقتصادي خواهد بود

تحقق مدیریت پایدار منابع آب و غلبه بر براي  )IWRM(پیوسته منابع آب  هم مدیریت به
گرفتنـد، در   عـد انسـانی را نادیـده مـی    که عمدتاً ب شگردساالرانهنقایص رویکردهاي مدیریت 

بـرداران گونـاگون آب    هـاي مختلـف و مصـارف و بهـره     در بخـش  وکانون توجه قرار گرفتـه  
هاي اقتصـادي، اجتمـاعی و    نماید؛ میان سه ستون پایداري یعنی دغدغه یکپارچگی ایجاد می

ان را تـرویج  چنین رویکردهاي مشارکتی و حضور زنـ هم کند؛ تعادل برقرار می ،زیستی محیط
 شـهر  زیسـت در  المللـی آب و محـیط   در کنفـرانس بـین   1992د. این قواعد در سال نمای می

 برزیل 2مطرح و در همان سال در کنفرانس ملل متحد در ریودوژانیرو جنوبی ایرلند 1دوبلین
 .  تصویب شد "زیست و توسعه محیط"با موضوع 

                                                            
1 Dublin 
2 Rio de Janeiro 
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عنـوان شـاخص دسـتیابی بـه      بـه  ،پیوسـته منـابع آب   سـازي مـدیریت بهـم    سطح پیـاده 
عنـوان گـامی بـراي     است که سنجش پیشرفت آن بـه  1-5-6در قالب شاخص  ،پایدار توسعه

 مطـابق معرفـی شـده و    UN Waterسسـه  ؤم توسـط  ،دستیابی به هدف ششم توسعه پایدار
 :)2-2(شکل  شود موارد ذیل بررسی می

 .باتیترت و ها برنامه ن،یقوان ها، استیس شامل؛ مساعد طیمح •
 ریسـا  و یخصوصـ  بخـش  مشارکت ،یبخش انیم یهماهنگ ،ينهاد يها چارچوب •

 .زنان مشارکت وضعیت و گروداران
 آب يموجود شیپا شامل آگاهانه، يریگ میتصم يبرا ها طرح و تیریمد يابزارها •

 يایـ بال و آب بـه  وابسـته  يهـا  سـتم یاکوس ،یآلودگ کنترل آب، داریپا استفاده و
 .اطالعات و ها داده يگذار اشتراك و یعیطب

 افـزایش  و جـاري  يهـا  نهیهز رساخت،یز شامل ،يگذار هیسرما يبرا یمال نیتأم •
 .درآمدها

 
-2-2 شکل پیوسته منابع آب هم سازي مدیریت به چهار محور اصلی جهت ارزیابی وضعیت پیاده 

)UN Water 2018( 
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نبوده و مفهومی پیوستگی منابع و مصارف آب  هم پیوستگی در مدیریت آب، صرفاً به هم به
هـاي   پیوستگی در سـامانه  هم شود و مواردي نظیر به تر و فراگیرتر را شامل می مراتب وسیع به

پیوستگی آب و زمین، کمیـت و   هم پیوستگی منابع آب سطحی و زیرزمینی، به هم طبیعی (به
وسـتگی  پی هم هاي انسانی (به پیوستگی در سامانه هم دست) و به کیفیت آب، باالدست و پایین

هـاي اقتصـاد ملـی،     پیوستگی اهـداف آب بـا برنامـه    هم هاي نهادي جامع و فراگیر، به سامانه
پیوستگی مدیریت در سطوح مختلف،  هم بخشی، به هاي بین گذاري پیوستگی در سیاست هم به
 گیرد. پیوستگی بین دولت و گروداران آب)، را در بر می هم به

حـوزه کلیـدي    13، (GWP) 1ارکت جهـانی آب برمبناي تعریف کمیته مشورتی فنی مش
 پیوسته آب عبارتند از: هم سازي مدیریت به نیازمند تغییرات براي پیاده

 ها؛ تعیین اهداف مصرف آب، حفاظت از منابع آب  گذاري سیاست .1

 ها هاي قانونی؛ وظایف در جهت تحقق اهداف و سیاست چارچوب .2

نابع مالی بـراي تحقـق نیازهـاي    تأمین منابع مالی؛ ساختارهاي تشویقی، تخصیص م .3
 آتی

 ایجاد یک چارچوب سازمانی  .4

 سازي نهادي؛ توسعه منابع انسانی ظرفیت .5

 ارزیابی منابع آب؛ شناخت منابع و نیازها .6

جوامـع  تعامـل  هـاي مختلـف توسـعه، نحـوه      ؛ ترکیب گزینهIWRMریزي براي  برنامه .7
 انسانی و مصرف منابع

 آبیمدیریت تقاضا؛ مصرف کارآمدتر منابع  .8

ابزار تغییرات اجتماعی؛ بسترسازي براي ایجاد یک جامعه مدنی با توجـه خـاص بـه     .9
 موضوع منابع آب

                                                            
1 Global Water Partnership   
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 حل اختالف؛ مدیریت تعارضات، تضمین تقسیم (عادالنه) منابع آب .10
 هاي تخصیص و مصرف آب، ... ابزار نظارتی؛ تعیین محدودیت .11
مصرف عادالنـه و بهینـه    گذاري براي گذاري و قیمت ابزار اقتصادي؛ استفاده از ارزش .12

 منابع آبی
 .مدیریت و مبادله اطالعات؛ بهبود وضعیت اطالعات براي مدیریت بهتر منابع آبی .13

-2-4-2 رویکرد توسعه پایدار 

در هر فعالیتی که نیاز به منابع  ،آوردن پایداري دست است براي به توسعه پایدار فرآیندي
توان مولود دو تحول اساسی   یدار را میتوسعه پاو جایگزینی سریع و یکپارچه آن وجود دارد. 

نسـلی و سـازگار بـا     زیست (توسـعه بـین   . توجه به محیط1در روند توسعه اقتصادي دانست: 
هـا و   محـور (فقرزدایـی و کـاهش نـابرابري     . توجه به توسـعه متـوازن و عـدالت   2طبیعت) و 

 توانمندسازي جوامع).  

ست بسیاري از الگوهـاي توسـعه در   زیستی و شک با حادتر شدن مسائل و مشکالت محیط
عنـوان   میالدي در بسیاري از کشـورها، موضـوع توسـعه پایـدار بـه      80هاي پایانی دهه  سال

رویکردي نوین براي حل معضالت جامعه جهانی، که در آن هـم بـر تـأمین نیازهـا و منـافع      
انس هاي آتی تأکید شده است، مطرح شد. براسـاس تعریـف کنفـر    هاي فعلی و هم نسل نسل

در  1992متحد در سال  ملل (کنفرانس زمین) که از سوي سازمان "زیست و توسعه محیط"
اي کـه پاسـخگوي    اسـت از توسـعه   توسعه مبتنی بر پایداري عبارت«ریودوژانیرو برگزار شد: 

تـأثیر   هاي آینده در تأمین نیازهاي خـود را تحـت   نیازهاي فعلی باشد، بدون آنکه توان نسل
 »قرار دهد.

زیست قرار داده است  عه پایدار تمرکز خود را بر سه ساحت اجتماع و اقتصاد و محیطتوس
و بـه پایـداري    کـرده شرایطی عادالنه و ماندگار و بادوام ایجاد ها،  آنتا با تعامل و توازن بین 

اقتصـاد و   ،پایدارترین آرایش از سه مؤلفه اجتماع دار،توسعه پای ،توسعه منتهی شود. بنابراین
 .)3-2(شکل  زیست است محیط
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نگر در مدیریت منابع بوده و همه ابعاد اجتماعی،  رویکرد توسعه پایدار یکی از مفاهیم کل
نگـري   شـود. در واقـع ایـن کـل     اقتصادي، فرهنگی و دیگر نیازهاي ضروري بشر را شامل می

 شود. ترین ویژگی توسعه پایدار محسوب می مهم

زیسـتی در   شر در استفاده از منـابع طبیعـی و محـیط   از آنجایی که با افزایش توانمندي ب
هـاي   زیست در رویکردها و اندیشـه  ها، نگرانی وسیعی از وضعیت محیط نتیجه توسعه فناوري

زیستی به زبان طبیعـت بـر هـم خـورده و      هاي اخیر ایجاد شده، تعادل محیط توسعه در دهه
هـاي   اسـت اثـرات فعالیـت    ها ساله آن طی مدت کوتاهی مختل شده، ضروري توازن میلیون

رویه، مورد بررسی قرار گیرد.  زیستی و تبعات رشد بی اي بشر بر منابع طبیعی و محیط توسعه
در این راستا، مفهـوم توسـعه پایـدار در ادبیـات مـدیریت آب و بعضـاً قـوانین آب برخـی از         

قـوانین  جنـوبی اسـت کـه در     کشورهاي دنیا نفوذ یافته است. یکی از این کشـورها آفریقـاي  
 متأخر آب خود مشخصاً به استفاده از رویکرد توسعه پایدار اشاره نموده است.

 
-3-2 شکل اصول کلی رویکرد توسعه پایدار 

 

 :نمود انیب ریز صورت به توان یم را داریپا توسعه کردیرو یاساس يها مؤلفه

 ياقتصاد رونق و داریرشد پا •
 یاجتماع يرشد و برابر •
 ستیز طیمح از مؤثر حفاظت و یکیاکولوژ يداریپا •
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 گروداران یمشارکت تمام •

 يعدالت و برابر •
 نگر کل و یستمیس دید •

 يریپذ انعطاف •
 ).1385.، غ ،ینجف و. ش ،ياستفاده عاقالنه از منابع (زاهد •

-3-4-2 رویکرد حکمرانی منابع مشترك 

هاي نظري دربـاره مـدیریت منـابع آب از منظـر سـاختاري و       ترین چارچوب یکی از مهم
 2گانه الینـور اسـتروم   بوده که مبتنی بر اصول هشت 1حکمرانی منابع مشتركنهادي، نظریه 

. خاصیت منابع عمومی مشـترك ایـن اسـت کـه بـه نقـل از گـرت جیمـز         )2(پیوست  است
تراژدي منابع «کنند که به آخر برسد و نتیجه آن  ، مردم تا جایی آن را استخراج می3هاردین
مدت، عدم همکاري بیش از همکاري  ه در کوتاهاست. مشکل این منابع آن است ک» 4عمومی

بیننـد.   براي فرد منفعت دارد؛ حال آنکه در درازمدت همگان از این عدم همکاري زیـان مـی  
طور کلی در طول سالیان، دو رویکرد بـراي حـل ایـن مشـکل و مـدیریت منـابع عمـومی         به

سـوي دولـت    نویسـی و نظـارت از   مشترك در دنیـا اجـرا شـده اسـت. یـک رویکـرد، قـانون       
(حاکمیت) براي کنترل و حفاظت این منابع بوده است که این نوع نگرش به مدیریت منـابع  
عمومی عمدتاً در کشورهاي خاورمیانه و از جمله ایران، تجربه شده است (مدیریت دسـتوري  
یا باال به پایین). رویکـرد دوم تابعیـت منـابع عمـومی از حقـوق مالکیـت خصوصـی اسـت؛         

ه استفاده پایدار از این منابع براي مالکان منفعت داشته باشد و امکـان پیـدایش   اي ک گونه به
بازار فراهم شود. این نوع نگرش نیز در کشورهایی نظیر آمریکا و استرالیا تجربه شـده اسـت.   
تجارب جهانی حاکی از آن است که تقریبا هـر دو رویکـرد در مـدیریت منـابع آب شکسـت      

 اند. خورده

                                                            
1 Common-Pool Resource Theory 
2 Elinor Ostrom 
3 Garrett Hardin 
4 The Drama of the Commons 
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مـیالدي)، رویکـرد سـومی را بـراي      2009جـایزه نوبـل اقتصـاد در سـال      استروم (برنده
اجتماعـات و نهادهـاي   «حکمرانی منابع عمومی مشترك پیشنهاد نموده که عبارت است از: 

و براي » محلی (نه دولت یا حاکمیت و نه بازار) با استفاده از سازوکارها و نهادهاي اعتمادساز
منظور موفقیـت مـدل حکمرانـی یـاد شـده ضـروري        بهاین منظور، تحقق هشت اصل زیر را 

 دانسته است:

 کننده مصرف يمرزها روشن فیتعر .1

 یمحل طیشرا و ازهاین با حاکم قواعد قیتطب .2

 کنندگان مصرف توسط قواعد لیتعد امکان از نانیاطم .3

 قواعد یهمگان تیمشروع از نانیاطم .4

 شیخودپا يها توسعه نظام .5

 کنندگان مجازات نقض .6

 تعارضات حل يبرا نهیهز و کم یقابل دسترس يابزارها .7

 .  یحکومت يبه هم مرتبط نهادها يها هیال .8

دهد که به واسطه رعایت اصول حکمرانی منابع عمـومی در   هاي استروم نشان می بررسی
انـد.   تـر عمـل کـرده    برخی نقاط دنیا، نهادهاي خودگردان محلی در حفاظت منابع آب موفق

منافع زارعین در مدیریت منابع آب، با مدیریت ریسـک تولیـد و    هاي استروم، مطابق دیدگاه
برداران از تصمیمات گروهـی در   معیشت ارتباط دارد. همچنین، اطمینان از پیروي تمام بهره

سایه مشروعیت همگانی قواعد، باعث تحقـق نظـارت مشـروع یـک مرجـع بیرونـی و تـداوم        
. از دیـدگاه وي، سـرمایه اجتمـاعی    کنندگان خواهد شـد  سازوکارهاي پایش و مجازات نقض

هاي سیاسـی و نادیـده انگاشـتن     کند و دخالت نقش مهمی در کنترل منابع مشترك ایفا می
 هاي اجتماعی یا تضعیف آن، پیامدهاي نامطلوبی بر روي این منابع خواهد داشت. زیرساخت









 ش
 

 41 

 ها و قوانین آب در برخی از کشورهاي جهان المللی و بررسی سیر تماکل دکترین : مرور تجارب بین3فصل 

 

منـابع آب و تـأمین نیازهـاي ناشـی از رشـد       هکمیابی فزایند هنگرانی درباردر واکنش به 
بیشـتر در مصـرف و رعایـت     وري بهـره و همچنین ضرورت تـرویج   يجمعیت و رشد اقتصاد

اند کـه   شمار رو به رشدي از کشورها به این نتیجه رسیده، محیطی و زیست انصافمالحظات 
کنند. با گسـترش  جدید طراحی  در قوانین موجود آب بازنگري نموده و یا قوانینی الزم است

هاي زیرزمینی خصوصی و حقوق  پیوسته منابع آب، مفاهیمی چون آب هم رویکرد مدیریت به
تدریج تضعیف شده است. به عبارت دیگـر، بـا    برداري منابع آب سطحی به همجواري در بهره

بر آب، استحکام گذشـته خـود را از   حقوق مالکیت فردي ، آب به دارایی عمومیشدن  تبدیل
داشـته  آب را کننـده   توانند دعوي حقـوق مصـرف   افراد فقط می ،رو از این ده است ودست دا

بـرداري یـا    رهاز دولت در قالب مجوز، پروانـه، حـق بهـ    هگرفتن اجازبا  ،باشند. چنین حقوقی
شـوند   ها در پی اقامه دعوا حاصل می نظر دادگاه ابزارهاي مشابه و یا در شرایط خاص با اعالم

هـا در مقولـه آب    آفرینـی دولـت   نقش ،هاي غربی امریکا). مختصر اینکه الت(همانند بعضی ای
هـاي   ها به دکترین پذیرد؛ که از آن کامال از نحوه تعریف مالکیت آب در هر کشوري تاثیر می

در ســیر تحــوالت تکــاملی  هــا) (حکومــت هــا دولــت ،شــود. همچنــین مالکیــت آب یــاد مــی
اند که در فرآیند تخصیص آب یا صدور مجوز  یافتهآفرینی خود در مدیریت منابع آب در نقش
هـاي پیشـنهادي آب،    بـراي برداشـت   1زیسـتی  ارزیـابی اثـرات محـیط    به برداري موظف بهره

هـاي   ریزي و تخصیص منابع آب، صیانت از آب براي مقاصد مشخص و نسل مقتضیات برنامه
ي سطحی و مشارکت ها آتی، مالحظات مدیریت کیفیت آب، تعیین جریان حداقل در آبراهه

 هستندجوامع محلی 
 مالکیت آب •

اي کلی، مالکیت آب را به دولت (حاکمیـت) یـا کـل     عنوان قاعده اگرچه اغلب کشورها به
اند، اما در برخی از کشورها همچنان میزان معینی از مالکیت خصوصـی مجـاز    جامعه سپرده
و زیرزمینـی جـزو   کلیـه منـابع آب سـطحی     ،قـانون آب اسـپانیا  شـود. مطـابق    شمرده مـی 

امـا  ؛ عمومی محسوب شده و مسئولیت مستقیم مدیریت آن برعهده دولت اسـت  هاي دارایی

                                                            
1 Environmental Impact Assessment (EIA) 
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هـاي عمـومی در محـدوده اختیـارات قـانونی و       در همین قـانون، اسـتفاده خصوصـی از آب   
امتیازات انحصاري تعریف شده اسـت. اختیـار قـانونی تنهـا بـراي مـواردي اسـت کـه مـورد          

ران یا آب راکد در محدوده زمین شخص یا آب زیرزمینـی باشـد. بـه هـر     برداري، آب با بهره
هزار متر مکعب در سال تجاوز کند. در ماده  7حال در هر دو صورت، میزان برداشت نباید از 

عمومی و متعلق به مردم شمرده شـده اسـت    داراییمنابع آب  فلسطین اشغالی،قانون آب  1
منظور تـأمین نیازهـاي مـردم و توسـعه کشـور مـورد        که این منابع توسط دولت کنترل و به

مالکیت آب عمومی بـوده و دولـت مسـئولیت     ،گیرد. در قانون آب افغانستان استفاده قرار می
تفاده از آب بـدون  حفاظت آن را برعهده دارد. مالکیت خصوصی آب در این قانون شامل اسـ 

 5هـا بـه میـزان حـداکثر      نیاز به مجوز براي مصارف شرب، معیشـت و رفـع سـایر ضـرورت    
ها تحت مالکیت دولت، یعنی تحـت تملـک    روز است. در قانون چین، آب مترمکعب در شبانه

. در این قانون تصریح شده که تخصیص و صدور مجـوز اسـتفاده از آب   است تمام مردم چین
دام سـبک  ) مقدار کمـی از آب بـراي مصـرف خـانگی و شـرب      1استثناي:  به با دولت است،

هاي کشـاورزي بـراي اعضـاي     استخرها و مخازن متعلق به تعاونی  ) استفاده از آب2و  سنتی
امانـت مـردم نـزد     ،جنوبی، منـابع آب  د. در قانون آب آفریقاينآن، که نیاز به اخذ مجوز ندار

 دولت قلمداد شده است.
 آب تخصیص •

کارهـاي   و قـوانین جدیـد آب وجـود دارد، اصـالح سـاز     موضوع مهمی که در دستور کار 
در  وري بهـره پویـا میـان برابـري و      است که بایسـتی بـه تـوازن    و صدور مجوز تخصیص آب

باید بازتـاب عـدم    هاي تخصیص آب تخصیص و مصرف دست پیدا کند. ساختارها و سیاست
ــت ــاي کم قطعی ــه ــت آب باش ــاننی ــتال د و همزم ــوق آب   زم اس ــان حق ــت و اطمین امنی

 هسـاختن توسـع   متـوازن  ،د. چـالش دیگـر  نگذاران را به حساب آور کنندگان و سرمایه مصرف
فقط براي استفاده بیشتر،  هاي آبی است، نه و حراست از کیفیت آب پیکره آب با حفظمنابع 

ر قـوانین، اشـتراك   تجربه نشان داده است که اگ هاي وابسته به آب. بلکه براي بقاي زیستگاه
کارهـاي   و بیشـترین تـأثیر از سـاز   مسئولیت تصمیمات دشوار مـدیریت را بـا گـروداران بـا     
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 ترویج کنند، احتمال موفقیت بیشتر خواهد بود. ،مقرراتی مدیریت منابع آبمقرراتی و غیر
کـارگیري   در همین راستا، بسیاري از کشورهاي دنیا در سالیان اخیر به تمرکززدایی و بـه 

اند. هدف از این تغییر رویکرد، اطمینان  پیوسته حوضه آبریز روي آورده هم رویکرد مدیریت به
اي یـا   به سـطح منطقـه  از آن است که دولت (حاکمیت)، مدیریت آب را غیرمتمرکز نموده و 

رویکـرد  دهـد.   پارد و به جوامع محلی در مدیریت منابع آب حق دخالـت مـی  س اي می حوضه
) از طریـق تشـکیل و   1998جنـوبی (  قانون ملی آب آفریقـاي  80اي در ماده  مدیریت حوضه
سازي اسـتراتژي مـدیریت    تهیه و پیادهعنوان مسئول  هاي مدیریت حوضه به استقرار دستگاه

 هسـازي و آمـوزش مـردم دربـار     حوضه و آگاه هسازي مصرف آب در محدود حوضه، هماهنگ
، مورد تأکید قرار گرفتـه اسـت. در قـانون آب    مناسب از منابع آب حوضهه حفاظت و استفاد

: 2اي منابع آب تأکید شده است (بخـش سـوم فصـل     ) نیز بر مدیریت حوضه1999اسپانیا (
راهاي حوضه آبریز )، شو2009قانون آب افغانستان ( 13اي). مطابق ماده  هاي حوضه سازمان

شـوند. در اسـترالیا،    هـاي آبریـز شـناخته مـی     گیرنده در سـطح حوضـه   عنوان نهاد تصمیم به
) 2007ها در نهایت منجـر بـه تـدوین قـانون ملـی آب (      هاي چنددولتی میان ایالت همکاري

هاي مالی و  ها در بخش اي با اعمال برخی نظارت گردید که مبتنی بر رویکرد مدیریت حوضه
 یی توسط دولت مرکزي است.قضا

در قـانون  در ایالـت اسـترالیاي جنـوبی کـه     » ریزي تخصیص آب در سطح حوضه برنامه«
حوضـه بـراي    هتوانـد از محـدود   تبیین شده است، حجم آبی کـه مـی   1997منابع آب سال 

عنـوان مرجـع اسـتخراج قواعـد      بـه  ،تثبیت کرده است. ایـن قـانون   را استفاده برداشت شود
در قـانون  شـود.   مـی تخصیص در دولـت و اعطـاي حقـوق آب اسـتفاده      هدربار سازي تصمیم

هـاي   محـدوده «هاي مدیریت منابع آب در  برنامه هولز، تهی نیوساوت 2000مدیریت آب سال 
سـال جـاري    10هـا کـه بـه مـدت      الزامی شده است. این برنامـه » مدیریت آب  هشد مشخص

تخصیص و تسـهیم   هدهند یه شده و پوششهاي محلی ته خواهند بود، بایستی توسط کمیته
د. در ایالـت  ندشـت باشـ   زیسـت، زهکشـی و مـدیریت سـیالب     منابع آب، حفاظت از محـیط 

هـاي مـدیریت    برنامـه «، 1989در قـانون آب سـال    2001ویکتوریا استرالیا، اصالحات سال 
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منـابع آب   دسـته از  ها باید براي آن . این برنامهرا تدارك دیده است» جریان طبیعی رودخانه
همچنین، در ایالت تگـزاس امریکـا،    سطحی که در وضعیت نامطلوبی قرار دارند، تهیه شوند.

اي و ایالتی برقـرار   ریزي آب را در سطح منطقه برنامه هنظام پیچید 1997قانون مصوب سال 
م در قوانین قبلی ایـن الـزا  که  ، درحالیآور ساخته است ریزي را الزام کرده و تصمیمات برنامه

   است.  وجود نداشته
 زیستی الزام ارزیابی اثرات محیط •

بـرداري از   هاي توسعه منابع آب سـطحی، بهـره   زیستی در طرح الزام ارزیابی اثرات محیط
آب اسـپانیا   1985هاي تغذیه مصنوعی، در اصالحات قـانون سـال    هاي زیرزمینی و طرح آب

قـانون آب   15گرفته است. در ماده اي مورد توجه قرار  طور گسترده )، به1999(مصوب سال 
زیسـت در سـطح    هـاي حفاظـت محـیط    ) بر لـزوم تـدوین برنامـه   2002چین (مصوب سال 

هـاي علمـی و ارزیـابی     این قـانون، بررسـی   22و  21هاي آبریز تأکید شده و در مواد  حوضه
ویـژه در منـاطق خشـک و     هـاي توسـعه منـابع آب بـه     زیستی طـرح  جانبه اثرات محیط همه
)، بر افـزایش  2007قانون آب استرالیا ( 86خشک مورد توجه قرار گرفته است. در ماده  نیمه

هـا تأکیـد    زیستی و حفظ تراز اکولوژیک دریاچـه  حجم منابع آب حوضه براي مصارف محیط
 شده است.

 صیانت از آب •

 اتاختیـار  ،دار نیـز  مشخص آب براي مقاصـد اولویـت    یا جریان  داشتن حجم محفوظ نگاه
بـه اسـتثناي    ،از ایـن نظـر کـه ایـن آب     ؛کنـد  محدود میرا دولت در اعطاي مجوز برداشت 

در قـانون ملـی آب    ،. ایـن رویکـرد  ، قابل تخصیص نیستمقاصدي که رسماً اعالم شده است
کلف است منـابع آب را  اساس این قانون، دولت م جنوبی وجود دارد. بر آفریقاي 1998سال 

در قـانون  اي انسان محفوظ نگـاه دارد.   براي تأمین نیازهاي پایه یا زیستی براي مقاصد محیط
رودخانـه، آبخـوان یـا دیگـر     کـل  هـایی از   دولت اختیار یافته است که قسمت آب اسپانیا نیز

هـا محفـوظ نگـاه دارد. ایـن      آن هنخـورد  هاي آبی را براي حفظ حالت طبیعی و دسـت  پیکره
ب کنـد کـه اعطـاي حقـوق برداشـت آب از      داشتن) ممکن اسـت ایجـا   رویکرد (محفوظ نگاه

 ممنوع شود. مشخص،هاي آبی  پیکره
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 حفاظت کیفی •

هاي اخیـر   کنترل آلودگی آب و حفاظت کیفی آن یکی دیگر از مواردي است که در دهه
در قوانین آب کشورهاي مختلف مورد توجه و تأکید بسیاري قرار گرفته اسـت. در برخـی از   

الی، قوانین مجزایی براي تبیین الزامـات و اسـتانداردهاي   کشورها نظیر چین و فلسطین اشغ
آنکه در برخی دیگر از  ها تبیین گردیده است، حال کیفی آب و کنترل و مقابله با آلودگی آب

عنوان فصلی از قانون آب بیان شده اسـت (فصـل پـنجم     کشورها نظیر اسپانیا، این الزامات به
کیفیـت آب) یـا در قالـب مفـاد قـانونی، ذیـل        قانون آب اسپانیا: حفاظـت از آب عمـومی و  

ها آمده است (قـانون ملـی آب    محورهایی نظیر حفاظت منابع آب و جرایم و جبران خسارت
 جنوبی).   آفریقاي

، دولـت اختیـار دارد   1985در قانون آب مصـوب سـال    1999در اسپانیا، ذیل اصالحات 
 ،وجود داردها  براي آناند یا ریسک آلودگی  هایی را که تحت تأثیر آلودگی قرار گرفته آبخوان

برداشـت آب زیرزمینـی     هایی، اعالم کند. در چنین محدوده» شده آبخوان حفاظت«به عنوان 
محدود یا متوقف شود. عالوه بر  ،بازیابی آبخوان به اجرا درآید هی که برنامتا زمان ممکن است

از قبل موافقت دولت براي جانمایی تأسیسات، استخراج مصـالح یـا هـر نـوع      الزم است  این،
کسـب شـود. رویکـرد     ،زنـد  هاي زیرزمینی آسیب می طور بالقوه به کیفیت آب فعالیتی که به

هـاي   برنامه« ه. تهیوجود داردولز  ساوت ایالت نیو 2000مشابهی در قانون مدیریت آب سال 
   جوامع محلی از نظر قانونی اجباري شده است. توسط» مدیریت آبخوان

 حداقل جریانتامین  •

هـاي   زیست و حیـات گونـه   ها) براي حفظ و صیانت از محیط ها (حکومت از طرفی، دولت
عنوان یک محدودیت براي اعطـاي مجـوز،    هی و جانوري، الزام رعایت جریان حداقل را بهگیا

از حیـات   حفاظتالزام رعایت جریان حداقل ممکن است به ویژه براي دهند.  مدنظر قرار می
ها و تحقق اهـداف کیفیـت    اي، صیانت از مناظر تماشایی و تفریحی رودخانه ماهیان رودخانه

اصـالحات وسـیع در سـال    عنـوان مثـال،    به. مدنظر قرار گیرند ،ف دیگریا رعایت اهداو آب 
ها، با هدف صیانت  اسپانیا، تعیین جریان حداقل در رودخانه 1985در قانون آب سال  1999
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به صراحت رعایت الزام جریان  ،منظور کرده است. قانون جدیدرا اي  زیست رودخانه از محیط
 ها اجباري کرده است. ز رودخانههاي برداشت ا حداقل را در درخواست

 مشارکت جوامع محلی •

در  ،کنندگان در مدیریت خُرد منابع آب مستقیم مصرفه مداخلمشارکت جوامع محلی و 
بیشتر قوانین جدید آب رسمیت پیدا کرده است. غالباً چنین تمهیداتی در ارتبـاط بـا منـابع    

مطـرح   ،کننـد  هایی که اُفت سریع یا آلودگی شـدید را تجربـه مـی    آب زیرزمینی در محدوده
آب زیرزمینـی بـه    ینـواحی حفـاظت  بـه طـور سـنتی،    شده است. در ایالت تگـزاس امریکـا،   

اکنون بـر مبنـاي حکـم مصـوب      اما ك تأثیرپذیر، شکل گرفته است،مالدرخواست صاحبان ا
رت خواهـد گرفـت کـه دولـت،     . این کار معموالً در منـاطقی صـو  شوند انجام می 1997سال 

بحرانــی، یعنــی منــاطقی کــه بــا  هعنــوان ناحیــ اي را بــه اســاس مطالعــات خــود، ناحیــهبر
   کند. الم میاع ،برداشت، تأمین ناکافی یا آلودگی روبرو هستند اضافه

از میـان   بـران  آبهاي  ، تشکیل گروه1999مصوبات قانونی آب سال در اسپانیا، بر اساس 
یا در معـرض ریسـک    شده وبرداران آبخوان، در مواقعی که آبخوان بیش از حد برداشت   بهره

هـاي مـدیریت آب    در مسـئولیت  ،هـا  اجباري شده است. ایـن گـروه   ،برداشت قرار دارد اضافه
بـا دولـت    ،مشی حقـوق برداشـت آب زیرزمینـی    ویژه در مدیریت و تعیین خط نی، بهزیرزمی

دنبال تدوین یک طرح اصالحی  ، به2004زیست اسپانیا در سال  وزارت محیط سهیم هستند.
هایی نمود کـه در صـدر آن، ارتقـاء و تقویـت      در مدیریت آب زیرزمینی، اقدام به ارائه برنامه

ن در مدیریت منابع آب زیرزمینی مورد تأکید قرار گرفتـه اسـت.   بردارا هاي بهره نقش تشکل
و بـا تصـویب قـانون مـدیریت پایـدار آب       2014همچنین، در ایالت کالیفرنیا آمریکا از سال 
 هاي محلی الزامی شده است. زیرزمینی، مدیریت این منابع براي شرکت

، فلسـطین اشـغالی و افغانسـتان بـه     تجارب کشورهاي آفریقاي جنوبی، اسپانیا، اسـترالیا 
ها و رویکردهاي حـاکم بـر    عنوان تجارب جهانی منتخب جهت بررسی سیر تحوالت دکترین

اختصار مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است تا بتوانـد   تدوین قوانین آب در این کشورها به
هاي تـدوین   ولفهاي از م تصویر روشنی جهت درك این تحوالت ایجاد کرده و به عنوان مولفه

 نویس قانون آب ایران قرار گیرد. دکترین و رویکرد منتخب در تدوین پیش
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در بخـش آب شـناخته    نینـو  يگـذار قـانون  شگامانیپ از یکی عنوان به یجنوب يقایآفر
هـا،   نامتوازن بارش عیو توز یخشکسال ،یمیاقل راتییمواجهه با تغ لیبه دل ی. از طرفشود یم

 نیتـر  یاز مترقـ  زین ایاست. قانون آب کشور اسپان رانیبا ا ییها مشابهت يدارا یمیاز نظر اقل
چـون بـازار    هم ینیاست و مباحث نو یمشارکت کردیبر رو یآب موجود است که مبتن نیقوان

نامتعارف و  يها استحصال آب ،ینیرزمیبه منابع آب ز ژهیاست. توجه و آب در آن مطرح شده
 نهیشـ یپ ی. از طرفـ اسـت ینکـات برجسـته در قـانون آب اسپان    گریمقررات دفع فاضالب از د

 لیـ دال گـر یاز د ایاسـپان  نیدر قوان یاسالم يها از عرف ییها شهیکشور و وجود ر نیا یخیتار
کشور  نیا ن،یمنتخب مورد مطالعه بود. همچن ياز کشورها یکیکشور به عنوان  نیانتخاب ا

 رانیـ با کشـور ا  ییها مشابهت یمیاقل طیشراو  ییایعرض جغراف ،یاز نظر مواجهه با تنش آب
 تیــو موقع یمــیاقل طیشــرا ،یو اجتمــاع یفرهنگــ طیدارد. کشــور افغانســتان از نظــر شــرا

بـر   یکشور مبتن نیآب در ا تیریساختار مد یدارد. از طرف رانیبا ا ییها مشابهت ییایجغراف
ـ      زین ایاست. کشور استرال يا حوضه تیریمد از  ،یعالوه بر قـرار گـرفتن در معـرض تـنش آب

 نیـ برخوردار اسـت. عـالوه بـر ا    یمشارکت مردم تیبه همراه تقو يا حوضه تیریساختار مد
 یهواشناس و آب اطالعات و ها داده انتشار و ثبت و ستیز طیمح ازین آب،مانند بازار  یمباحث

 که است يکشور گرید یاشغال نیفلسط. است کشور نیا آب قانون در برجسته نکات گرید از
 منابع به توجه و آب منابع تیمحدود ،یمیاقل طیشرا ،ییایجغراف تیموقع همچون یلیدال به

 قـرار  مطالعـه  مـورد  آن، آب قـانون  در آب یآلودگ مسائل به توجه نیهمچن و نامتعارف آب
 .است گرفته

گذاري آب در هریک از این  ها و رویکردهاي حاکم بر قانون سیر تحوالت دکتریندر ادامه 
 .است قرار گرفتهبررسی مورد کشورها 

-1-3 آفریقاي جنوبی 

دلیل شرایط اقلیمی خاص خود، از دیرباز با مشکالتی در ارتباط  کشور آفریقاي جنوبی به
رش ساالنه در آفریقاي جنوبی با تامین و دسترسی به منابع آب مواجه بوده است. میانگین با
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متر در سال است که عمدتا مربوط بـه سـاحل شـرقی ایـن کشـور بـوده و       میلی 497حدود 
در  يکشـور ، برند. بنابراین، آفریقاي جنوبیمناطق داخلی بهره کمی از این نزوالت جوي می

ین ، روند تکامل قوانحاکم بودن چنین شرایطی شود. در نتیجهمعرض تنش آبی محسوب می
آب در  ياي بـا افـزایش تقاضـا    ارتباط تنگاتنگ و پیچیـده  ،و توسعه حقوق آب در این کشور

تـا کنـون،   تحوالت سیاسی دوران پیش از اسـتعمار   از سوي دیگر،است.   طول سالیان داشته
. ذکر ایـن نکتـه   ایفا نموده است بندي قوانین و حقوق آب در این کشور دوره نقش مهمی در

رفته است و استعمار و توسعه اقتصادي به طور همزمان پیش  ،این مدت ضروري است که در
هـم ماهیـت    ،گیري و توسعه حقوق و قوانین آب در آفریقـاي جنـوبی   بنابراین داستان شکل

هـاي آب   تحوالت توسعه و تکامل سیاستو لذا ضرورت دارد که  سیاسی و هم اقتصادي دارد
تـا   1652آفریقاي جنـوبی، از سـال    رسی شود.در آفریقاي جنوبی در چارچوب استعماري بر

حاکمیت  ،پس از آن است.ها بوده  ها و سپس انگلیسی ابتدا مستعمره هلنديمیالدي،  1948
مـیالدي یـک دولـت     1990پوستان قرار گرفتـه و سـرانجام در دهـه     در اختیار اقلیت سفید

قوانین و حقوق آب نیز در این  ،ترتیب بدین. ه استدموکراتیک وحدت ملی بر آن حاکم شد
سـیر تحـوالت قـانون آب در آفریقـاي جنـوبی را       تحوالت همراه شده است. لذا کشور با این

 دوره زمانی بررسی کرد: 5توان طی  می

 )استعمار از شی(دوران پ یحقوق آب تحت قانون عرف •
 )1810تا  1652( يحقوق آب تحت قانون هلند •
 )1948 تا 1810( ایتانیبر نیحقوق آب تحت قوان •
 )1990 تا 1948( ينژاد ضیتبع حکومت نیحقوق آب تحت قوان •
 )بعد به 1990( کیحقوق آب تحت قانون دموکرات •

-1-1-3 )1652دوره قوانین عرفی (پیش از سال  

ها به آفریقاي جنوبی، قوانین عرفی یا بومی بر حقوق آب ایـن   تا پیش از مهاجرت اروپایی
بلکه بـه صـورت یـک دانـش      نبودو مستند مکتوب شکل  بهفرما بود. این قوانین  کشور حکم
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تنهـا زمـانی بـروز پیـدا      ،گرفت. این حقـوق  عمومی توسط افراد جامعه مورد پذیرش قرار می
اي دیگر، منابع آب را به طور  کرد که یک جامعه یا قبیله احساس کند که جامعه یا قبیله می

طی ایـن دوره، یـک   در این جوامع، آب همچون زمین رایگان بود.  د.نده اي هدر می ناعادالنه
اسـتفاده از زمـین را کنتـرل     ،فرما بود که در آن، حـاکم  سیستم فئودالی مالکیت زمین حکم

ها جوامع مهاجر و جوامع بومی جـدا از   داد. براي مدت کرده و اجازه مالکیت خصوصی را نمی
گري نداشتند. این موضوع باعث توسعه یک سیستم کردند و کنترلی بر دی می  یکدیگر زندگی

دوگانه از مالکیت زمین و درنتیجه یک سیستم دوگانه حقوق آب شد. در ایـن سیسـتم، آب   
پـول و   ،یک منبع مشترك و در دسترس همه افراد قبیله بود. با این حال هنگامی که فردي

بـرداري خصوصـی و    بهـره کـرد، اجـازه    نیروي کار خود را صرف استفاده از یک منبع آب می
 شد. گذار داده می انحصاري به سرمایه

این سیستم جداگانه چندان دوام نیاورد و جوامـع بـومی بـا داشـتن منـابع آب و زمـین،       
هـاي   سرانجام تحت سلطه استعمارگران قرار گرفتند. استعمارگران تمایلی به توسعه سیاست

بـرداري از منـابع بودنـد. بنـابراین،      ل بهرهیکنواخت براي جوامع بومی نداشتند و تنها به دنبا
 اشاره بـه نحـوه دسترسـی و اسـتفاده     ي جنوبی،هاي تاریخ آفریقا تر بخششحقوق آب در بی

 استعمارگران از آب دارد. حاکمان و

-2-1-3 )1652-1810دوره استعمار هلند ( 

کـارگیري   ، با به1652آفریقاي جنوبی در سال   "1دماغه امید نیک"ها در  حضور هلندي
 2با حضور شرکت هلندي هنـد شـرقی  در جامعه جدید همراه شد.  دکترین مالکیت رودخانه

 انهـار ریبیـک بـراي    براي نخستین بار توسط جان فن یت رودخانه، اصل مالک1652در سال 
بـا اینکـه وضـعیت    و  کـار گرفتـه شـد    تدریج براي مناطق دیگر بـه  دره تیبل و پس از آن به

بـدون چـالش تثبیـت     مـیالدي  18وت از کشور هلند بود، در طول قرن متفا جنوبی آفریقاي
 شد.

                                                            
1 Cape of Good Hope 
2 Dutch East India Company 
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دکترین مالکیت رودخانه را در جهت استفاده از آب رودخانه براي آبیاري شرکت هلندي، 
منظـور آبیـاري    ، آب رودخانه دره تیبل بـه ها هلندي هاي اولیه استعمار کار گرفت. از سال به

کنتـرل   هـا  هلنـدي هایی که صاحبان زمین همجوار رودخانه بودند،  شد. در محل استفاده می
اهمیـت  د. این موضوع از ایـن جهـت   دنمطلق خود را بر هرگونه استفاده از رودخانه حفظ کر

. مالکـان  بودهاي دیگر  ها و شرکت و منافع کارخانه یاز نیازهاي آبه محافظت که الزم داشت
اي کـه از کنـار زمـین     اضی همجوار رودخانه هیچ حق خاصی در رابطه با جریـان رودخانـه  ار

، مالکـان  با وجود دارا بودن حق وتو از سوي شرکت ،کرد، نداشتند. با این حال ها عبور می آن
 1هاي همجوار از نظر مقدار دسترسی به آب رودخانه در اولویت بودند. طبق نظـر هـال   زمین

هاي همجوار باالدستی حق استفاده ثانویه (استفاده براي آبیـاري) از   زمین، صاحبان )1939(
جریان طبیعی عمومی را داشتند، مشروط بـر اینکـه از اسـتفاده اولیـه آن (بـراي آشـامیدن       

 دستی جلوگیري نکنند. هاي همجوار پایین حیوانات و اهداف خانگی) توسط صاحبان زمین

که حقوق مالکیت در زمینی که در مجاورت جریان شود  از مطالب باال چنین برداشت می
ایـن موضـوع    را با خود به همـراه نـدارد.  آن جریان آب قرار داشته است، حق استفاده از آب 

هاي اساسی میان قـانون آب هلنـدي و بریتانیـایی اسـت. بـا ایـن حـال، حـق          یکی از تفاوت
. شـود از دولت دریافت  ،قانونی در تضاد با حقعنوان یک امتیاز  به ستتوان استفاده از آب می

بـه دولـت    ،شـد  شـناخته مـی  این دسترسی را در مواردي که ضروري موضوع، مجوز لغو این 
این آب بـدون توجـه بـه    تامین ها به آب نیاز داشت و  اندازي کارخانه . شرکت براي راهداد می

که به حقی که ها ناچار بودند  هاي همجوار باالدست بود. صاحبان زمین حقوق صاحبان زمین
 شد، راضی باشند. ها داده می از سوي شرکت به آن

-3-1-3 )1810-1948دوره استعمار بریتانیا (  

ترین موضوع تبـدیل   در دوره بعدي و با ورود استعمارگران انگلیسی، تصرف زمین به مهم
تمام تحوالت موجود در کنترل و تنظیم آب تا آن زمان، اهمیت کشاورزي در اقتصاد را شد. 

                                                            
1 Hall 
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کـرد. موسسـات ایجـاد شـده توسـط دولـت وقـت، بـه نفـع جامعـه کشـاورزي             س میمنعک
مـداخالتی در توسـعه منـابع آب داشـتند. در نتیجـه، توسـعه آبیـاري نقـش          پوستان،سفید
ها و توسعه اقتصـادي و اجتمـاعی    هاي اولیه آب و زیرساخت گیري سیاست اي در شکل عمده

بـا تغییـر در تصـرف زمـین بـه       ،ر حقـوق آب ترین تغییرات د آفریقاي جنوبی داشت. بنیادي
، شوراي خصوصی پیشنهاد کرد که وقتی آب فراتر از مرزهاي یک 1869وجود آمد. در سال 

دست نیز حق استفاده از آن را داشته باشـند.   هاي پایین یابد، صاحبان زمین زمین جریان می
 بود. یت رودخانهمالک ضربه مهلکی بر پیکره دکترین ،این پیشنهاد

مسـئله اسـتفاده از آب بـراي    (رییس دادگستري مسـتعمره)   1، هنري دویلرز19در قرن 
تلقی کرد و اعتبار و مسئولیت وضـع اصـول اسـتفاده     2تجارت جدیدیک  آبیاري را به عنوان

وضـعیت   ،قـانون بریتانیـایی   عهـده گرفـت.   مشترك توسط همه مالکان اراضی همجوار را به
دخانه به سمت سیستم دوگانه حقوق آب یعنی عمـومی در  حقوق آب را از دکترین مالک رو
کـه توسـط    بودنـد هـاي دائمـی    هاي عمومی در واقع آبراهه مقابل خصوصی تغییر داد. آبراهه

. در حالی که صاحب زمینی کـه در  گرفتند میهاي همجوار مورد استفاده قرار  صاحبان زمین
ان مالـک کامـل آن آب بـه شـمار     ، بـه عنـو  داشـت هاي فرعی و غیر دائمی جریان  آن آبراهه

احبان . بر طبق دکترین همجـواري، حـق انحصـاري اسـتفاده از آب رودخانـه بـه صـ       آمد می
یعنی  ،هاي آب آفریقاي جنوبی د. این اصل در اولین قانونگذاريش هاي همجوار داده می زمین

، 1910وارد شـد. بعـدها زمـانی کـه در سـال       1908و قـانون آبیـاري    1906 3قانون آبیاري
آفریقاي جنوبی شکل گرفت، قانون آبیاري و حفاظـت جهـت تـدوین کلیـه قـوانین       یهاتحاد

بـر پایـه قـانون     وهاي شمالی و جنـوبی   استان ی بینتوافق 1912شد. قانون  منتشراتحادیه 
 بود. 1906آبیاري 

فصـلی کـه در    هـاي  آبراهه، تغییرات قابل توجهی ایجاد کرد. به عنوان مثال 1912قانون 
آب خصوصـی بـه    ریقاي جنوبی بسیار معمول هستند، منبع عمومی تشخیص داده شـدند. آف

                                                            
1 Henry de Villers 
2 res nova 
3 Irrigation Act 
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شـد. آب   عنوان دارایی انحصاري مالک زمینی که آب در آن پیدا شده بود، در نظر گرفته می
نیازمند قوانین جداگانه و خاص خود بـود.   ،مورد نیاز مناطق غیرهمجوار مانند مناطق شهري

هاي طبیعی به شرطی که تـاثیر منفـی بـر حـق مالـک همجـوار        استفاده خصوصی از جریان
کننـدگانی   هـا، اسـتفاده   بود که تا سـال  آننداشته باشد، قابل پذیرش بود. مشکل این توافق 
به آب دسترسی نداشتند، تنهـا از طریـق    ،(شهري و صنعتی) که به دلیل عدم مالکیت زمین

. حقی که به این شد ها ایجاد می راي آنببع آب اامکان دسترسی به من ،درخواست دادگاه آب
شد، مشروط به این بود که تامین نیاز آبی تاثیري بر تخصـیص آب بـه مالکـان     افراد اعطا می

هاي همجوار نداشته باشد. تنهـا راه دیگـر بـراي دسـتیابی بـه آب، خریـد یـک زمـین          زمین
هـایی را کـه توانـایی     همجوار با رودخانه بود. این سیاست حقوق آب، آن دسـته از آفریقـایی  

یا منابع الزم براي انجام این کار را نداشـتند، از میـدان خـارج     و رقابت آزادانه در بازار زمین
تاسـیس شـد، بـه طـور خـاص بـراي        1912در سـال  کـه  جنوبی  کرد. بانک زمین آفریقاي

 ،پوست و به عنوان سیاستی براي کاهش بیکـاري و رفـع فقـر سفیدپوسـتان    کشاورزان سفید
 مورد توجه قرار گرفت.

هـا، متوجـه اهمیـت     رودخانـه بـرداري از   در کنار توجه به وضع قـوانین بهـره  ها،  انگلیسی
با توجه  هاي زیرزمینی نیز شدند و بنابراین، قوانین آب زیرزمینی نیز دچار تغییراتی شد. آب

هاي زیرزمینی،  برداري از آب هاي بهره ها و نیز دشواري هاي برداشت از رودخانه به محدودیت
آب در آفریقـاي  تامین استعمارگران انگلیسی توجه خود را به سدها به عنوان یک منبع مهم 

سـازي،   حقوق آب مربـوط بـه انحـراف آب، ذخیـره     ،جنوبی معطوف داشتند. در همین راستا
هـاي دولتـی در نظـر گرفتـه شـد.       هاي همجوار و همچنین اسـتفاده  دسترسی مالکان زمین

 مجاز تشخیص دادند. ،هاي همجوار آب، ذخیره آب را توسط مالکان زمینهاي  دادگاه

-4-1-3 )1948-1990دوره تبعیض نژادي (  

 1956در سال  1نقطه عطف مهم دیگر در تاریخچه حقوق آب آفریقاي جنوبی، قانون آب
هـاي اقتصـادي ماننـد     است. این قانون توانست کفه ترازوي قواعد آب را بـه سـمت فعالیـت   
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هـاي   به وضوح به مسـائل مربـوط بـه آب    ،ن و صنعت سنگین کند. همچنینکشاورزي، معد
جمهوري بـه انـدازه کـافی صـنعتی شـده و جمعیـت        ،پرداخت. در این مرحله زیرزمینی می

اقلیـت   هـاي کلـی نیـز تغییـر کـرده بـود و کشـور توسـط         شهري رشد کرده بـود. سیاسـت  
و صنعتی در نیمـه اول قـرن    شد. تقاضاي فزاینده آب در بخش شهري اداره میسفیدپوست 

. اصول سنتی همجواري پاسخگوي این نیـاز  ه بودبیستم، باعث افزایش فشار بر منابع آب شد
فزاینده نبود. در نهایت، افزایش رقابت بر سر منابع آب باعث ایجاد تغییر در قـانون آب شـد.   

، قـانون  1956تشکیل شده و در سال  1، کمیسیون تحقیق در مورد قانون آب1950در سال 
آب توسط این کمیسیون پیشنهاد و ابالغ شد. براي نشان دادن افزایش حیطـه وظـایف، نـام    

کنترل آب عمومی را تا حـد زیـادي بـر     ،اداره آبیاري به اداره امور آب تغییر یافت. این قانون
تدوین شده و این عهده وزارت امور آب گذاشته بود. اصول کنترل دولت بر منابع آب مختلف 

گسترش داده شد. با انجام  1972تا  1957هاي  در قالب قوانین مختلف در طول سال نترلک
 دومینوس فلـومینیس عنوان این اصالحات و با توجه به افزایش تقاضاي آب، دولت مجددا به 

گونه توجیه کرد که افزایش کمیـابی   مالک رودخانه شناخته شد. دولت این وضعیت را این یا
بندي و توسعه منابع آب کشـور اسـت.    م دخالت دولت به منظور سهمیهآب در کشور، مستلز

ها را کامال مستثنی کرد؛  این تمهیدات به طور خاص سفیدپوستان را برتر دانسته و آفریقایی
به طوري که اصالح این سناریو به هدف اصلی دولت دموکراتیـک در دوران پـس از آپارتایـد    

نترل بر کاربران شهري و صنعتی نیز اعمال شد. مقـررات  تبدیل شد. با ایجاد تابلوهاي آب، ک
اي فاضـالب تهیـه شـد.     هاي منطقه استفاده از آب براي مصارف شهري و صنعتی و نیز طرح

هـاي اصـلی    . عـالوه بـر اسـتان   گردیـد همچنین معیارهایی براي کنترل آلودگی آب معرفـی  
قلمـرو خـودگردان وجـود     6یـز  اتحادیه آفریقاي جنوبی، چهار ایالت مستقل و خودمختار و ن

ها داراي قدرت قانونگذاري براي لغـو، اصـالح و یـا جـایگزینی      ها و ایالت داشت. این سرزمین
 بودند. 1956قانون آب 
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-5-1-3 تاکنون) 1990دوره استقرار حکومت دموکراتیک ( 

با سرنگونی حکومت تبعیض نژادي (آپارتاید) و جایگزینی دولـت دموکراتیـک در کشـور    
ایجاد تعادل میان دیدگاه سنتی (آب یـک کـاالي   رو،  ترین چالش پیش وبی، مهمآفریقاي جن

عمومی است) و دیـدگاه مـدرن (آب همچنـین داراي ارزش تجـاري اسـت) بـود. چـارچوب        
قانونگذاري فعلی تغییرات قابل توجهی در قوانین قبلی آب ایجاد کرد. چارچوب جدید سعی 

تر اشـاره   همانطور که پیش داشت. زیستیهاي محیطنگرانیو  هاي اجتماعیرفع نابرابريدر 
هلندي بود کـه در آن  -شد، توسعه قانون آب در آفریقاي جنوبی عمدتا متکی به قانون رومی

شد. این منـابع بـراي    ها به عنوان منابعی متعلق به دولت به عنوان یک کل دیده می رودخانه
از ا بـه عنـوان منـافع عمـومی و     استفاده مشترك توسط همه شهروندان در دسترس بود؛ امـ 

عمومی بـه   امانتشد. مفهوم  توسط دولت کنترل و اداره می "امانت عمومی"دکترین  طریق
میالدي این قانون را  528ور روم باستان، در سال ت، امپرا1گردد. یوستینیان روم باستان برمی

تدوین کرد. طبق قانون طبیعت، برخی منابع مانند هوا، ساحل دریا و غیره به عنـوان منـابع   
اند. قانون عرفی انگلیسی، مفهـوم رومـی مالکیـت مشـترك را      ها پذیرفته شده مشترك انسان

ترك توسط پادشاه و براي حفظ منافع تغییر داده و آن را اینگونه تعریف کرده که امالك مش
بـراي حفـظ منـافع    و  اعتماد شـهروندان  در پاسخ بهشود. پادشاه این منابع را  افراد اداره می

سـرانجام در قـانون    "تولیـت ". ایـده  کـرد  حفاظت مـی  ها ایشان به عنوان امانتی از طرف آن
ون عرفی آفریقـایی داشـت   ارتباط نزدیکی با قان ،آفریقاي جنوبی نیز گنجانده شد. این اصول

دید. با حفظ  که آب را به عنوان یک کاالي مشترك مورد استفاده در جهت منافع جامعه می
قانون خـدمات  "هاي  هاي اجتماعی، پارلمان آفریقاي جنوبی دو قانون تحت عنوان این ارزش

 تصویب کرد. را "1998 3قانون ملی آب"و  "1997 2آبی

مربوط به آب و اصـالحات مربـوط   قبلی قانون  100از  بیش 1998قانون ملی آب مصوب 
. بـر ایـن   میان برداشتبه آن را لغو کرد و کلیه حقوق خصوصی و عمومی مربوط به آب را از 
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و مطابق بـا قـانون    تا منابع آب را در جهت حفظ منافع همه افراد موظف استاساس، دولت 
ابع آب کشور از طریق اصولی که در دهد که من اساسی، مدیریت کند. این قانون اطمینان می

گیـرد. ایـن    ، مورد حفاظت، استفاده، توسعه، مدیریت و کنترل قرار میشده استنظر گرفته 
 هستند:  به شرح زیراصول 

 ندهیآ يها نسل و حاضر نسل یاساس يازهایبرآورده کردن ن .1

 عادالنه به آب یارتقاء دسترس .2

 گذشته یتیجنس و ينژاد يها ضیاصالح تبع .3

 یعموم منافع جهت در آب از دیمف و داریارتقاء استفاده کارآمد، پا .4

 ياقتصاد و یاجتماع توسعه لیتسه .5

 آب يتقاضا روزافزون شیبه افزا ییپاسخگو .6

 آن یستیز تنوع و ها ستمیاکوس ،یآب يها طیحفاظت از مح .7

 آب منابع بیتخر و یآلودگ از يریشگیکاهش و پ .8

 یالملل نیعمل به تعهدات ب .9

 سدها یمنیا نیتضم .10

 .البیس و یخشکسال تیریمد .11

متولی عمومی منـابع آب کشـور منصـوب     عنوان دولت ملی به ،در دکترین امانت عمومی
اساس قانون ملی آب، آب  شود. بر شده و باید اطمینان حاصل کند که اهداف فوق محقق می

 یو هـیچ قـانون   داشتهبا توزیع غیریکنواخت است که به همه مردم تعلق و یک منبع کمیاب 
تواند باعث جلوگیري از دسترسی سایر مـردم بـه منـابع آب شـود. همچنـین در جهـت        نمی

، پایداري منابع آب باید هدف اصلی در توزیع آب باشـد. در  هاي آتی فعلی و نسل  نسل انتفاع
هـاي زیرزمینـی بـه عنـوان منـابع       ها به عنوان منابع عمـومی و آب  گذشته نزدیک، رودخانه
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، پایـداري  آب شدند. قانون جدید بر حفاظت یکنواخـت از همـه منـابع    شناخته میخصوصی 
رونـدنماي تحـوالت    1-3در شـکل   یـد دارد. أکآب ت پیوسته هم بهو اصول مدیریت  منابع آب
 نشان داده شده است. جنوبی آفریقايدر ها، رویکردها و قوانین آب  دکترینتاریخی 

-6-1-3 بندي جمع  

آب در آفریقاي جنوبی پس از گذر از قوانین عرفـی در سـال    مالکیت و حقوق استفاده از
هـا   ها به سمت دکترین مالکیت رودخانه پیش رفت. هلندي و همزمان با ورود هلندي 1652

هـاي سـطحی را در اختیـار گرفتنـد.      از این دکترین به نفع خود استفاده کرده و مالکیت آب
هاي کشـاورزي، بـه تـدریج دکتـرین      زمین ها با در اختیار گرفتن ها، انگلیسی پس از هلندي

همجواري را جایگزین مالکیت رودخانـه کـرده و از آن در جهـت منـافع خـود بهـره بردنـد.        
حکومت آپارتاید مجددا با مطرح کردن ایده مالکیت مشـترك، بـار دیگـر دکتـرین مالکیـت      

د اقتصـادي  رودخانه را در پیش گرفته و این بار از آن بـه نفـع سفیدپوسـتان و بـراي مقاصـ     
هـاي اجتمـاعی و    استفاده کرد. در نهایت حکومت دموکراتیک فعلی با هـدف رفـع نـابرابري   

زیست از دکترین امانت عمومی با رویکرد رعایت عدالت و توسـعه پایـدار بـراي     حفظ محیط
 ) را به تصویب رساند.1998قانونگذاري آب بهره برده و قانون ملی آب آفریقاي جنوبی (
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-1-3 شکل ها، رویکردها و قوانین آب آفریقاي جنوبی سیر تاریخی دکترین 
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هـاي خصوصـی    یکی از موضوعات مهم در هنگام استقرار قـانون جدیـد، وضـعیت حقابـه    
واگذرا شده (به سفیدپوستان) در قـوانین پیشـین (دوره حکومـت تبعـیض نـژادي) و نحـوه       

هم منابع آب سطحی و هم زیرزمینی عمـومی تلقـی    ،در حکومت آپارتایدمواجهه با آن بود. 
گونه توجیه کرد که افـزایش   شده و کنترل آن به دولت واگذار شد. دولت این وضعیت را این

بندي و توسعه منابع آب کشور  کمیابی آب در کشور، مستلزم دخالت دولت به منظور سهمیه
یدپوست واگـذار شـده و حقـوق    هاي زیادي به اقلیت سف است. از این طریق مجوزها و حقابه

 پوست نادیده گرفته شد. اکثریت سیاه

ها و مجوزها به قدري ناعادالنـه بـود کـه اصـالح ایـن وضـعیت و رفـع         اعطاي این حقابه
هاي موجود در رابطه با حقوق آب، به یکی از اهداف اصلی دولت دموکراتیک کنـونی   تبعیض

قانون مربوط بـه آب   100بیش از  1998تبدیل شد. در همین راستا، قانون ملی آب مصوب 
و اصالحات مربوط به آن را لغو کرده و کلیه حقوق خصوصی و عمومی پیشین مربوط به آب 
را از بین برد. بر این اساس، دولت وظیفه دارد تا منـابع آب را در جهـت حفـظ منـافع همـه      

هد که منابع آب کشور د افراد و مطابق با قانون اساسی، مدیریت کند. این قانون اطمینان می
شود، مورد حفاظت، استفاده، توسعه، مدیریت و کنترل  از طریق اصولی که در نظر گرفته می

هاي پیشین لغو شده و دریافت هرگونه حق استفاده از آب  گیرد. بنابراین کلیه حقابه قرار می
 ن کشور بود.بینی شده در قانون آب ای نیازمند اخذ مجوز از طریق سازوکارها و شرایط پیش

-2-3 اسپانیا  

شـود. نخسـتین    قانون آب در دنیـا شـناخته مـی   وضع اسپانیا به عنوان یکی از پیشگامان 
اسـاس  توسط پادشاه کارلوس وضـع شـد. بـر     1680رسمی این کشور در سال قانون آب غیر

 امـا بـراي مصـارف    این قانون، استفاده از آب براي مصارف خانگی نیـازي بـه مجـوز نداشـت    
 1866نیازمند دریافت مجوز بود. نخستین قانون آب رسمی در این کشور در سال غیرخانگی 

تـأثیر   گذشـته، عمـدتاً تحـت   سـال   150به تصویب رسید. توسعه رژیم آب اسپانیا در طـول  
حقوق مالکیت و سیاست بوده است. همزمان با تکامل رژیم آب، هـم حقـوق مالکیـت و هـم     
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خت و پویایی متفـاوت تکامـل یافتـه اسـت. از نظـر      طور موازي ولی با نوا طراحی سیاست به
مختلـف بـراي    دورهدو حقوق مالکیت، تغییرات بسیار آهسته اتفاق افتاده و در ایـن رابطـه،   

نخست همزمـان بـا تصـویب نخسـتین قـانون آب در       دورهرژیم آب اسپانیا قابل تصور است: 
دوم بـا   دورهپایان یافـت.   1985آغاز شده و با تصویب قانون آب جدید در سال  1866سال 

 تصویب قانون آب جدید آغاز شده و تاکنون ادامه دارد.

عنوان یک منبـع طبیعـی بـا مالکیـت عمـومی و       دوره اول: آب به  3-2-1-

 خصوصی
ظهـور   1879و  1866هاي  سالدر قوانین آب وضع رسمی با طور  رژیم آب در اسپانیا به

، تکمیل شد. بـه  1889احکام مربوط به آب در قانون مدنی تصویب  باپیدا کرد و اندکی بعد 
دو  هاي زیرزمینـی و سـطحی بـه وسـیله     قانون، حقوق استفاده و مالکیت آباین دو موجب 

یـد دارنـد.   أکآب ت 1الکیـت عمـومی  این قوانین بر مفهـوم م  شود. هر دو اصل کلی تنظیم می
هـا،   هـا، آب بـاران، دریاچـه    گیرنـد شـامل رودخانـه    بندي قرار می منابع آبی که در این دسته

هـاي عمـومی    ها و زمین که در امتداد بستر رودخانه هستندهایی  هاي زیرزمینی و چشمه آب
هـایی   و نیز آب شوند می یهاي عمومی زهکش هایی که از زمین یابند. همچنین آب جریان می
سـوي   ازگیرند.  شوند در دسته منابع آب عمومی قرار می هاي خصوصی خارج می که از زمین

رند، عمـومی نبـوده و مالکیـت    هاي خصوصی جریان دا دیگر، منابع آب سطحی که در زمین
همچنین، هـر دو قـانون آب و نیـز قـانون مـدنی، مالکیـت خصوصـی        ها خصوصی است.  آن
آیند و بـر اسـاس مقـررات     ها به دست می هاي آبیاري و چشمه طریق کانال هایی را که از آب

هاي زیرزمینی،  شناسند. در رابطه با آب پیشین نیز مالکیت خصوصی داشتند، به رسمیت می
انـد. در مـورد    از هم متمایز شـده  1879و  1866نشده در قوانین  شده و کشف هاي کشف آب
هاي خصوصی باشند، متعلق به  ین منابع در زیر زمینشده، چنانچه ا هاي زیرزمینی کشف آب

شـوند. آب   هاي عمومی باشند، دارایی دولت محسوب مـی  مالک زمین و چنانچه در زیر زمین
تواند متعلق به هـر شخصـی باشـد. بنـابراین،      د و مینهیچ مالکی ندار نشده،  کشف زیرزمینی
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شود؛ حتی اگر زمینی کـه   یمحسوب م مالک آنکند،  شخصی که آب زیرزمینی را کشف می
هـاي   آب زیر آن قرار گرفته است، متعلق به آن شخص نباشد. این قانون هم در مـورد زمـین  

 .  کرده است میهاي عمومی صدق  شخصی و هم زمین
، پنج حالت براي به دست آوردن مالکیت خصوصی منـابع آب  1879و  1866قوانین آب 

ن یـک زمـین خصوصـی جریـان یافتـه یـا از آن       هایی که از میا کنند. نخست، آب معرفی می
شوند؛ بدان معنی کـه صـاحب زمـین     گیرند، دارایی صاحب زمین محسوب می سرچشمه می

دارد. در حالت دوم، مالک زمین اصلی که در جـوار   را اختیار هرگونه استفاده خصوصی از آن
را دارد. البتـه   دست یک منبع آب قرار دارد، حق استفاده خصوصـی از آن منبـع آب   یا پایین

هاي کمی و کیفی در استفاده از منبع آب همراه است. در حالت سـوم،   این حق با محدودیت
دست یک زمین اصلی، به مـدت یـک سـال و یـک روز      چنانچه مالک زمین همجوار یا پایین

کاربري زمین خود را حفظ کند، داراي حق تلفیقـی اسـتفاده از آب (بـا اعمـال محـدودیت)      
چهارم، به روش اکتسابی است. در این حالت، چنانچه یک مالک زمین به مـدت  است. حالت 

بیست سال اجازه استفاده از آب را گرفته باشد، حق قطعـی اسـتفاده از آن آب بـه وي داده    
است که طی آن امتیاز اسـتفاده از یـک آب    1امتیاز انحصاري باشود. حالت پنجم و آخر  می

ن امتیاز براي اموري از قبیل تـامین آب مـورد نیـاز یـک     شود. ای عمومی به شخصی اعطا می
هـا و نهایتـا    هـا و پـل   رانـی، آسـیاب آبـی، کشـتی     هاي کشـتی  جمعیت، آبیاري زمین، کانال

ها بر اسـاس اولویـت در زمـان اعطـاي      شود. این استفاده هاي پرورش ماهی اعطا می حوضچه
 شوند. بندي می مجوز، رتبه

هاي ساحلی نیز نخسـت در قـانون آب    و زیرزمینی، آب هاي سطحی آبعالوه بر موضوع 
هـاي   مورد توجـه قـرار گرفتنـد. در هـردو قـانون، آب      1880و سپس در قانون بنادر  1866

 ساحلی بین خشکی و بخش عمیق دریا، آب عمومی تلقی شدند.

که حقوق مالکیت آب در اسپانیا تا زمـان تصـویب قـانون آب جدیـد در سـال      با وجود این
قـرن بیسـتم بـه     60و  50هاي  طور رسمی تغییري نکرد، این حقوق در طول دهه هب 1985
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هـاي   هاي عمومی مورد مناقشه قرار گرفت. برخـی از ایـده   هاي مکرر از آب دلیل سوءاستفاده
هاي عمومی شامل ثبت آمار و تعلیق  پیشنهادي براي اصالح قانون و منع سوء استفاده از آب

 یهاي عمومی بود. بـه هـر حـال تغییراتـ     اي حق استفاده از آباکتسابی براي اعط مجوزهاي
اسـت   1964مصوب سال  1ها قانون ثروت ایالتی ترین آن جزئی پیشنهاد شد. یکی از برجسته

توانسـت بـه    کند. با این حال، این اصالحات به سختی مـی  که امتیازات نامشخص را منع می
 معناي تغییر در ساختار حقوق مالکیت و استفاده از آب باشد.

 عنوان یک دارایی دولتی دوره دوم: آب به -3-2-2

 )1985دوره فرعی اول (تصویب قانون آب  •

معتبر بود و بنابراین، حقوق مالکیت میالدي  1980میانه دهه  تا 1866/1879انون آب ق
تر اشاره شد، ضـرورت   طور که پیش و استفاده از آب تا آن زمان بدون تغییر باقی ماند. همان
تـر در دهـه    و بـه طـور خـاص    1960ویرایش قوانین و حقوق استفاده و مالکیت آب از دهـه  

شـدن آب بسـیاري از    ر برداشـت آب، آلـوده  اسـتفاده د  مورد توجه قرار گرفـت. سـوء   1970
رویـه از آبخـوان در طـول ایـن دوره و عـدم توجـه        برداري بی هاي اسپانیا و نیز بهره رودخانه

قوانین پیشین به حل این مشکالت، ضرورت بـازنگري در رژیـم و قـوانین آب ایـن کشـور را      
ه جهـانی مبتنـی بـر    کرد. بر این اساس به تقویت مداخله دولت بر اساس یک دیـدگا  بایجا

تولید و کاالي مصـرفی  عامل ریزي توجه شد. در نظر گرفتن آب به عنوان یک  رویکرد برنامه
به آن پرداخته شده بود، به مرور کمرنـگ شـده و بـر اسـاس      1866/1879که در قانون آب 

هاي  رویکرد جدید مواردي مانند بهداشت، حفاظت از کیفیت منابع آب، حمایت مدنی، ارزش
 زیستی و آمایش سرزمین مورد توجه قرار گرفت. طمحی

د. قـانون آب  انجامی 1985گذاري جدید آب در سال  این مالحظات به استقرار رژیم قانون
به اصالح رژیم پیشـین حقـوق اسـتفاده و مالکیـت آب پرداخـت.      طور خاص  به 1985سال 

ال عمـومی محسـوب   براساس قانون جدید، کلیه منابع آب، اعم از سطحی و زیرزمینـی، امـو  
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شدند. با این حال، با توجه به سیستم سنتی، این گزینه را در اختیـار صـاحبان آب قـرار     می
دارنـد. بـر ایـن اسـاس، دولـت بایـد        داد که آب را به عنوان دارایـی خصوصـی خـود نگـه     می

مسئولیت مدیریت مستقیم آب را بر عهده بگیرد. به طور کلی، نکات اصلی که در قـانون آب  
 ، شامل موارد زیر است: ه و مالکیت آب به آن توجه شدهدر مورد حقوق استفاد 1985

 صورت موقت؛ جز به هاي خصوصی به اکتسابی حق استفاده از آب مجوز تعلیق •
ــ  اعطــاي حــق انتخــاب • ــراي تغیی ــه صــاحبان ســنتی آب ب ــا حفــظ رژیــم ب ر ی

 ؛استفاده/مالکیت آب
وجـود   1879قبال در قانون  هاي عمومی و خصوصی که حفظ تمایز بین استفاده •

 است؛  داشته
 .سال براي اعتبار امتیاز انحصاري 75بینی مدت زمان حداکثر  پیش •

هـاي عمـومی را بـا اسـتفاده از      اسـتفاده خصوصـی از آب   مقـررات  این قـانون همچنـین  
که  بودد. اختیار قانونی تنها براي مواردي رک می عییناختیارات قانونی و امتیازات انحصاري ت

برداري، آب باران یا آب راکد در محدوده زمین شخص یا آب زیرزمینی باشـد. بـه    ورد بهرهم
. در بود میمتر مکعب در سال  7000تر از دو صورت، میزان برداشت نباید بیشهر حال در هر

بـرداري نیازمنـد    رویه از آب زیرزمینی صورت گرفته باشد، ایـن بهـره   مواردي که برداشت بی
اسـت.   ناپذیر بوده اجتنابامتیاز انحصاري اخذ در تمام موارد دیگر، . استده بودریافت مجوز 

ولویـت  شـد. ا  شمرده میبندي در اعطاي مجوزها ضروري  بر اساس این قانون، رعایت اولویت
 1-3جـدول   در 1985و  1879اعطاي امتیازات انحصـاري برداشـت آب بـر اسـاس قـوانین      

 مشخص شده است.

هاي اعطاي امتیازات  اولویت 1985، قانون گردد مالحظه می 1-3 طور که در جدول همان
کرد. اشاره صریح به تولیـد   بازطراحیاساس ترتیب اجتماعی و اقتصادي جدیدي  اداري را بر

 اکولـوژیکی زیستی و جریان  هاي محیط برق آبی، کاهش اولویت ناوبري و عدم توجه به حقابه
، 1985د هستند. فرمان سـلطنتی تهیـه قـانون آب    بندي جدی هاي اولویت ترین جنبه از مهم
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عـالوه  است. بوده زیست  شامل رعایت حداقل جریان براي مقاصد عمومی، بهداشتی و محیط
که استفاده از آب از  نخست این است.  شده این، استفاده از آب از دو جنبه دیگر محدود می بر

بخـوان، شـرایط خشکسـالی شـدید و     برداري بیش از اندازه از آ طریق مقررات مربوط به بهره
شود. دوم این که رژیـم آب جدیـد بـر     هاي استفاده از آب عمومی تعیین می سایر محدودیت

که وجود و تحقق ثبت آمار آب بیش  بوده است به نحويپایه توصیف صحیح رژیم آب قبلی 
 .یافتاز پیش اهمیت 

-1-3 جدول 1985و  1879 هاي اعطاي امتیاز اداري برداشت آب بر اساس قوانین ولویتا 
 1985قانون آب  1879قانون آب  اولویت

 تامین آب مورد نیاز جمعیت (خانگی) تامین آب مورد نیاز جمعیت (خانگی) 1

 آبیاري زمین و استفاده کشاورزي تامین آب قطارها 2
 استفاده صنعتی براي تولید نیرو آبیاري زمین 3
 هاي صنعتی سایر استفاده هاي ناوبري کانال 4

 پروري آبزي هاي شناور ها و پل آسیاب آبی، کشتی 5
 هاي تفریحی استفاده هاي پرورش ماهی حوضچه 6
 ناوبري و حمل و نقل آبی - 7

 ها سایر استفاده - 8
 

، تغییـرات مهمـی در حقـوق مالکیـت و     1985ر اشـاره شـد، قـانون    ت که پیش گونه همان
هاي سطحی و زیرزمینی، بـه دو   استفاده آب به وجود آورد. در مورد استفاده خصوصی از آب

شـد.   مـی  حق اعطاروش به افرادي که در قانون قبلی داراي حقوق مالکیت و استفاده بودند، 
 سـتند توان شد: از یـک سـو ایـن افـراد مـی      در روش اول به مالک سنتی حق انتخاب داده می

سـال اعتبـار    50خود را از دائمی به موقتی تغییر دهند. این رژیم بـه مـدت    برداشتحقوق 
داراي  از آبکاربران براي دریافت امتیـاز انحصـاري اسـتفاده     این دوره،داشت و در پایان  می

تفاده خود را بر اساس مقررات حقوق اس توانستند . از سوي دیگر، کاربران میندبود میاولویت 
اعـم از تغییـر کـاربري،     برداري، بهره تغییر شرایطپیشین حفظ کنند. با این حال، در صورت 

بـراي   و ناچـار بودنـد  ها حقـوق مالکیـت خـود را از دسـت داده      آن نوع یا مقدار مصرف و...،
اهش مـدت  ، کـ 1985دریافت امتیاز انحصاري اقدام کننـد. روش دوم بـر اسـاس قـانون آب     
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اسـت. همچنـین   بـوده   1986سال و از اول ژانویـه   75اعتبار امتیازات انحصاري از دائمی به 
موضـوعیت یافـت و حقـوق    ایـن قـانون    در سـاله) نیـز   20اکتسابی ( مجوز حقوق مربوط به

شد، محدود گردیده و مدت اعتبـار آن بـه    صورت دائمی به افراد اعطا می اکتسابی که قبالً به
براسـاس اصـول زیـر بنـا نهـاده شـده        1985به طور کلـی، قـانون آب   ییر یافت. سال تغ 75

، 1985بـه موجـب قـانون آب     در نظر گرفتن آب به عنوان یک دارایـی عمـومی:  است:

گذاري اروپـا نیـز    تمامی منابع آب، عمومی در نظر گرفته شد. این مفهوم که امروزه در قانون
قانون اسـپانیا دارد. ایـن مفهـوم نخسـتین بـار در      اي طوالنی در  گنجانده شده است، پیشینه

تعمیم داده شد. مفهوم مالکیـت عمـومی    1985مطرح شده و در قانون آب  1866قانون آب 
بر مالکیت دولت بر آب و محدودیت استفاده خصوصی از آب از طریـق امتیـازات و مجوزهـا    

از دریافـت آن، اسـتفاده    اسـت کـه پـس     تاکید دارد. منظور از امتیاز  و مجوز اداري، گواهی
 است.   شمرده شده ، مجازدولت اي بر مالکیت عمومی گونه خدشه خصوصی از آب بدون هیچ

طور که آب یک منبع عمومی و متعلق به همه اسـت، مـدیریت    همان مدیریت عمومی:

 آن نیز باید عمومی باشد.

ري رژیم جدید آب کارگی این مفهوم ابزاري براي توسعه و به ریزي هیدرولوژیک: برنامه

بـود و هـدف آن    1985هـاي قـانون جدیـد     شود. این موضوع در واقع از بـدعت  محسوب می
ریـزي هیـدرولوژیک    به طور کلی برنامـه مندي در رابطه با تقاضاي آب است.  افزایش رضایت

 :رده استک اهداف زیر را دنبال می

 آب؛ ی بهافزایش دسترس •
 حفاظت از کیفیت آب؛  •
 ف معقول آب؛جویی و مصر صرفه •
 .زیست حفاظت از محیط •
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د. نشـو  کیفیت و کمیت آب، همراه با هـم دیـده مـی    :اطمینان از کمیت و کیفیت آب

افزایش تقاضا براي آب با کیفیت مطلوب، اقدامات جدیدي را براي اطمینان از تـامین آب بـا   
 د.یطلب کیفیت و کمیت مطلوب می

منظـور تضـمین پیشـگیري از     بـه ایـن اهـداف    :زیست استقرار اهداف کیفیت محیط

اند. هدف اصلی، جلـوگیري،   کاهش کمیت و کیفیت آب براي استفاده مشترك مشخص شده
اولویت آن اقـدامات پیشـگیرانه و مـدیریت اصـولی      و ها کاهش و تا حد امکان حذف آلودگی

 است. بوده منابع طبیعی

 تر دوم: حرکت به سمت رژیمی منعطفدوره فرعی  •

 ،اصالح شد. ایـن اصـالح   حدوديتا  99/46قانون  توسط 1999در سال  1985قانون آب 
با تغییراتی در رابطه با حقوق استفاده و مالکیت همراه بود. ایـن قـانون، ترکیبـی از کنتـرل     

هـاي قـانونی    پذیرتر از آب به وسیله تکنیک تر دولت بر منابع طبیعی و استفاده انعطاف دقیق
و افزایش منابع در دسترس به منظور تامین آب مورد نیاز است. این امر  وري هبهر ءبراي ارتقا

هـاي   مفهـوم آب عمـومی را بـه آب    99/46پـذیرد. نخسـت، قـانون     به چهار روش انجام مـی 
شـوند، گسـترش    زدایی خارج شده و وارد منابع عمومی می زدایی شده که از واحد نمک نمک

امـر  کند که بـراي قـانون آب اسـپانیا     ق تصرف ارائه میدهد. دوم، این قانون دو نوع حقو می
تنظـیم   ،شوند. از یک سو قراردادهایی بـراي واگـذاري حقـوق اسـتفاده     محسوب می يجدید

توانـد بـه    اسـتفاده از آب مـی   وري بهـره شود که طی آن امتیاز استفاده در جهت افزایش  می
ن دارنـدگان امتیـاز بـا اولویـت     توانست بـی  تنها می ،شخص دیگري فروخته شود. این قرارداد

تواند این حقوق را خریداري کرده و به قیمت  یکسان منعقد شود. از سوي دیگر اداره آب می
، اختصاص آب وابسته به آب مورد نیـاز بـه ازاي هـر    1999دلخواه بفروشد. تا قبل از اصالح 

 نیازدید بر اساس توانست به زمین دیگري منتقل شود. سوم، قانون ج هکتار زمین بود و نمی
بـرداري اعمـال    هاي جدیـدي در سیسـتم بهـره    ، محدودیتاکولوژیکیزیست و جریان  محیط

زیست به جز مصارف شرب، بر همه موارد دیگـر اسـتفاده از آب    محیط رو نیاز از اینکند.  می
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کـه قـانون جدیـد بـه منظـور کنتـرل        تر بدان اشاره شد، ارجحیت دارد. نهایتـا ایـن   که پیش
شـده   هاي تصفیه ده از منابع در دسترس، امتیازات انحصاري براي استفاده مجدد از آباستفا

 کند. را صادر می

 سوم:  رویکرد مشارکتی براي آب زیرزمینی دوره فرعی •

هـاي زیرزمینـی و    اسپانیا متوجه وضعیت نامناسـب آب  دولت، 2000در ادامه و در سال 
هاي غیرمجاز به یکی از  ن منابع شد. کنترل چاهعدم کارایی رویکرد قبلی در بهبود شرایط ای

هـاي   هاي آب در این دوره تبدیل شد. از طرفی برداشت آب از چـاه  هاي اصلی سازمان چالش
غیرمجاز موجب شده بود تا آمار دقیقـی از مصـارف و برداشـت آب زیرزمینـی در دسـترس      

ي شـده بـود. علـت ایـن     ریـز  گیري و برنامه نباشد. همین موضوع، باعث بروز خلل در تصمیم
وجو کرد. با وجود اینکه  توان در عدم موفقیت در جلب مشارکت عمومی جست موضوع را می

برداران تاکید شده بود، از مجمـوع   هاي بهره بر لزوم تشکیل انجمن 1999و  1985در قانون 
ت حوضه برنامه مدیریت آب زیرزمینی با مشـارک  3حوضه داراي اضافه برداشت، تنها در  16

 برداران تهیه شد. بهره

به دنبـال تـدوین یـک طـرح      2004زیست اسپانیا در سال  در همین راستا، وزارت محیط
اندیشی عمومی بـراي تعیـین    اقدام به برگزاري یک هم ،اصالحی براي مدیریت آب زیرزمینی

هـاي   ترین کمبودها و نیازها در مدیریت آب زیرزمینی نمود. پـس از برگـزاري نشسـت    اصلی
هـاي آب و موسسـات    بـرداران، سـازمان   ومی با حضور اساتید دانشگاهی، نمایندگان بهـره عم

بـرداران   هاي بهره تحقیقاتی، طرحی پیشنهاد شد که در صدر آن ارتقاء و تقویت نقش انجمن
مدیریت منابع آب زیرزمینی، مطرح شد. بر این اسـاس،   آفرینان نقشعنوان  آب زیرزمینی به
گیـري،   ریـزي، تصـمیم   دار برنامـه  بـرداران عهـده   هـاي بهـره   آب، انجمنهاي  به جاي سازمان

در یک حوضه شدند. این موضوع نشـان دهنـده تغییـر رویکـرد دولـت      برداري و ارزیابی  بهره
 اسپانیا در مدیریت آب زیرزمینی از مدیریت متمرکز به مدیریت مشارکتی است.
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-2-2-3 مقررات استفاده از آب 

آب در اسپانیا، آبیاري زمین و تامین آب مورد نیاز جمعیـت  در زمان تصویب اولین قانون 
آمدنـد. بـا ایـن حـال،      ترین موارد استفاده آب در اسپانیا به شمار مـی  (شرب و خانگی) اصلی

ها و رشد اقتصادي و اجتماعی قابل توجه در طول قرن بیستم موجب افزایش تقاضا  پیشرفت
ن کشـور شـد. در حـال حاضـر اسـتفاده از آب      و همچنین افزایش موارد استفاده از آب در ای

زیست، آبیاري، ماهیگیري، تولید کشاورزي، تامین آب جمعیت، ناوبري و حمل  شامل: محیط
و نقل آبی، ذخایر استراتژیک، صنعت، تولید آب معدنی، تولیـد انـرژي، تصـفیه آب، درمـان،     

گانه رژیم  هاي ششدورهتفریحی و حفاظت از طبیعت و مناظر است. موارد استفاده از آب در 
رونـدنماي تحـوالت    2-3ارائـه شـده اسـت. همچنـین در شـکل       2-3آب اسپانیا در جدول 

 ها، رویکردها و قوانین آب در اسپانیا نشان داده شده است. تاریخی دکترین

-3-2-3 بندي جمع  

سیر تحوالت قوانین آب در اسپانیا از زمان تصویب اولین قانون آب در این کشور در سال 
شـود. در دوره نخسـت حقـوق مالکیـت و      بندي می تا به امروز به دو دوره کلی تقسیم 1866

استفاده از آب، ترکیبی از حقوق خصوصی و عمومی بود. در این رابطه، منابع آبی (سطحی و 
شد و حـق   گرفت، دارایی آن فرد محسوب می زیرزمینی) که در درون زمین یک فرد قرار می

شد. سایر منابع آب که در محدوده اراضـی غیرخصوصـی و    وي داده می استفاده از آن آب به
دولتی قرار داشتند، منابع آب عمومی تلقی شده و در اختیار دولت بودنـد. دوره دوم از سـال   

آغاز شد که طی آن کلیـه منـابع آب، عمـومی تلقـی شـده و کنتـرل و تعیـین حـق          1985
انت عمومی). در این دوره، مجوزهاي اسـتفاده  استفاده از آن به دولت واگذار شد (دکترین ام

، بـا اصـالح   1999شـد. در ادامـه و از سـال     محدود و منطقی براي مقاصد خصوصی اعطا می
وري و همچنـین   زیست، بـازار آب، افـزایش بهـره    قانون جدید، مباحثی از قبیل حفظ محیط

 رویکرد مشارکتی مطرح شد.
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، نحوه مواجهه این قانون 1985ب اسپانیا در سال یکی از مسائل مهم در ارتباط با قانون آ
تر اشاره شـد،   گونه که پیش همانها و حقوق استفاده خصوصی در قانون پیشین بود.  با حقابه
آب بـه وجـود آورد. در مـورد     از ، تغییرات مهمی در حقوق مالکیـت و اسـتفاده  1985قانون 

قـانون قبلـی   به افرادي که در  هاي سطحی و زیرزمینی، به دو روش استفاده خصوصی از آب
 شد. داده می حق داراي حقوق مالکیت و استفاده بودند،

-2-3 جدول 1985و  1879هاي اعطاي امتیاز اداري برداشت آب بر اساس قوانین  اولویت 
 1دوره 

)1898-1866( 

 2دوره 

)1959-1898( 

 3دوره 

)1978-1959( 

 4دوره 

)1985-1978( 

 6و  5دوره 

 به بعد) 1985(

 نیزم ياریآب .1

 يریگیماه .2

 يکشاورز دیتول .3

 و(شرب  تیجمع .4

 )یخانگ

 يناوبر .5

 قطار .6

 یآب ابیآس .7

 نیزم ياریآب .1
 يریگیماه .2
 يکشاورز دیتول .3
 و(شرب  تیجمع .4

 )یخانگ
 يناوبر .5
 صنعت .6

 نیزم ياریآب .1
 يریگیماه

 يکشاورز دیتول .2
 و(شرب  تیجمع .3

 )یخانگ
 يناوبر .4
 ریذخا .5

 کیاستراتژ
 صنعت .6
 یمعدن آب دیتول .7
 یآببرق دیتول .8
 آب هیتصف .9

 یدرمان آب .10

 نیزم ياریآب .1
 يریگیماه .2
 يکشاورز دیتول .3
 و(شرب  تیجمع .4

 )یخانگ
و   يناوبر .5

 یونقل آب حمل
 کیاستراتژ ریذخا .6
 صنعت .7
 یمعدن آب دیتول .8
 يانرژ دیتول .9

 آب هیتصف .10
 یآب درمان .11
 یحیتفر .12

 نیزم ياریآب .1
 يریگیماه .2
 يکشاورز دیتول .3
 و(شرب  تیجمع .4

 )یخانگ
ونقل  و حمل يناوبر .5

 یآب
 کیاستراتژ ریذخا .6
 صنعت .7
 یمعدن آب دیتول .8
 يانرژ دیتول .9

 آب هیتصف .10
 یدرمان آب .11
 یحیتفر .12
 عتیحفاظت از طب .13
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-2-3 شکل ها، رویکردها و قوانین آب اسپانیا سیر تاریخی دکترین 
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تواننـد   شود: از یک سو ایـن افـراد مـی    در روش اول به مالک سنتی حق انتخاب داده می
سـال اعتبـار    50حقوق استفاده خود را از دائمی به موقتی تغییر دهند. این رژیم بـه مـدت   

خواهد داشت و در پایان آن کاربران براي دریافت امتیاز انحصاري مربوط بـه اسـتفاده خـود    
توانند حقوق استفاده خود را بـر اسـاس    داراي اولویت خواهند بود. از سوي دیگر، کاربران می

 بـرداري، اعـم از تغییـر    مقررات پیشین حفظ کنند. با این حال، در صورت تغییر شرایط بهره
ها حقوق مالکیت خود را از دسـت داده و ناچارنـد بـراي     کاربري، نوع یا مقدار مصرف و...، آن

، کـاهش مـدت   1985دریافت امتیاز انحصاري اقدام کننـد. روش دوم بـر اسـاس قـانون آب     
است. همچنـین حقـوق    1986سال و از اول ژانویه  75اعتبار امتیازات انحصاري از دائمی به 

موضوعیت یافت و حقوق اکتسابی کـه   ساله) نیز در این قانون 20تسابی (مربوط به مجوز اک
سـال   75شد، محـدود گردیـده و مـدت اعتبـار آن بـه       صورت دائمی به افراد اعطا می قبالً به

 تغییر یافت.

اصـالحاتی در قـانون آب اسـپانیا صـورت      1999طور که پیشتر اشاره شد، در سال  همان
رتباط با حقوق استفاده و مالکیـت آب بـود. در قـانون جدیـد،     گرفت که شامل تغییراتی در ا

پذیري قـوانین و مقـررات    تر دولت بر منابع طبیعی و افزایش انعطاف ترکیبی از کنترل دقیق
نظر قرار گرفت. در قانون جدید امکان واگذاري و انتقـال حقـوق    برداري از منابع آب مد بهره

اولویت یکسان، میسر گردیـد. از طرفـی، اداره آب نیـز     استفاده از آب بین دارندگان امتیاز با
امکان یافت که حقوق استفاده از آب را از مالکان خریـداري کـرده و بـه قیمـت دلخـواه بـه       

که تا پیش از این، اختصاص آب وابسته به آب موردنیاز بـه ازاي هـر    فروش برساند. در حالی
 1999ل شـود. همچنـین، قـانون آب    توانست به زمین دیگـري منتقـ   هکتار زمین بود و نمی

برداري ایجـاد کـرد و    زیست در سیستم بهره هاي جدیدي را براساس حقابه محیط محدودیت
ترین اولویت تأمین آب مـورد توجـه قـرار     عنوان مهم زیست را پس از مصارف شرب، به محیط

مجـدد از  داد. عالوه بر این، قانون جدید امکـان صـدور امتیـازات انحصـاري بـراي اسـتفاده       
 شده را نیز فراهم نمود. هاي تصفیه آب
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-3-3 استرالیا  

برداري از منابع آب در استرالیا به سمت ناپایداري پـیش رفتـه    طی دو قرن گذشته، بهره
، در 1994اي براي ایجاد اصالحات نهـادي و قـانونی در سـال     است. همین موضوع به انگیزه

تبدیل شده است. فقدان همـاهنگی  کشور  در اینجهت دستیابی به توسعه پایدار اکولوژیکی 
ایـن   تـداوم اسـت.   بـوده  استرالیاها همواره یکی از مسائل اساسی در  و انسجام در میان ایالت

شــد کــه بــه موجــب آن، اهــداف  2007منجــر بــه تــدوین قــانون آب در ســال  هــا کاســتی
هاي مصـوب ایـالتی،    براساس جدیدترین برنامه 1المنافع براي حوضه موري دارلینگ مشترك

ها و بررسی کامـل روابـط    یند موجب افزایش هماهنگی بین ایالتآدر نظر گرفته شد. این فر
  ).Dellapenna & Gupta, 2009( دست شد کنندگان باالدست/ پایین متقابل بین مصرف

قانونی ایـالتی اسـت کـه    هاي   قانون آب استرالیا، الگویی تاریخی از قوانین مرسوم و طرح
فدرال موجب تغییراتی در قـوانین آب شـده اسـت. ایـن مـداخالت      دولت طی آن، مداخالت 
 : که عبارتند از در قوانین آب شده است دوره تاریخیموجب ایجاد پنج 

 )1788 -1901( 2قوانین استعماري ایالتی .1

 )1901 -1983( 3فدرالیسم مالی .2

 )1983 -1994( 4همکاري چند ایالتی .3

 )1994 -2007زیستی ( الزامات توسعه پایدار محیط .4

 تا کنون) 2007هاي حقوقی ( پروتکل .5

                                                            
1 Murray Darling 
2 State colonial law 
3 Fiscal federalism 

 در دولت واحدهاي بین مالی روابط معنی به و شد تعریف سال 1959 در ماسگریو ریچارد تبار؛آلمانی آمریکایی اقتصاددان توسط مالی فدرالیسم
ها) بـراي   (ایالتتر  هاي بالعوض توسط دولت مرکزي به سطوح دولتی پایین ها و یا کمک در این سیستم، پرداخت. است فدرال دولت سیستم یک

 گیرد. پذیرش قوانین و استانداردهاي ملی صورت می
4 Multistate cooperation 
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-1-3-3 )1788-1901اول: قوانین عرفی ( دوره 

تحـت  تا ابتداي قرن بیستم مـیالدي  باز آب کشاورزي در استرالیا، از دیر مدیریت مصارف
آب  ،مهاجران سفیدپوست و )Holley & Sinclair, 2016سیستم حقوقی قوانین عرفی بود (

پنداشتند. بنابراین، آب را کاالیی رایگان تلقی نموده و قانون عرفـی   نشدنی می را منبعی تمام
انگلیس را براي حل اختالفات در مورد آب به کـار گرفتنـد. دکتـرین حقـوق همجـواري بـه       

کـرد.   هاي قرار گرفته در جوار رودخانه، حقوق محـدودي بـراي آب اعطـا مـی     صاحبان زمین
کـه مالکیـت آن بـراي     ؛ در حـالی کرد اعطا میدکترین همجواري فقط حق استفاده از آب را 

استفاده معقـول بـه   در اینجا جامعه بوده و مالکان همجوار محدود به استفاده منطقی بودند. 
بدون کاهش یا افزایش محسوس آب و بدون تغییر محسوس در خصوصیات "معناي استفاده 

 ).Dellapenna & Gupta, 2009است (ریف شده تع "یا کیفیت آب

این کرد.  طور متفاوت رفتار می هاي سطحی و زیرزمینی به قانون عرفی، با آب ،حال با این
آب زیرزمینی محدودیتی در استفاده از آن ایجاد نکرده و به مالکان زمینی که بر  براي قانون

قابـل استحصـال را    روي یک منبع آب زیرزمینی قـرار داشـتند اجـازه اسـتفاده از تمـام آب     
هاي خارج از زمـین و بـا وجـود آسـیب بـه       حق استفاده نامحدود حتی براي کاربريداد.  می

چنـین قـوانینی تنهـا     ).مالکیـت کامـل  (دکتـرین   شد می تهبه رسمیت شناخهمسایگان نیز 
کـه اگـر    هاي زیرزمینی منجر شـوند؛ در حـالی   توانستند به تراژدي منابع مشترك در آب می

هـاي مصـرفی    د، از توسـعه آب بـراي کـاربري   شـ  هاي سطحی با جدیت اجـرا مـی   قانون آب
د کـه دکتـرین همجـواري    گذاران استعماري خیلی زود متوجه شدن کرد. قانون جلوگیري می

 3و نیوسـاوت ولـز   2جنـوبی  ، اسـترالیاي 1هـاي ویکتوریـا   مناسب شرایط استرالیا نیست. ایالت
ها در رودخانه مـوري و   هاي کانال توزیع را با بودجه ایالتی ایجاد کردند. این سیستم سیستم

رقابتی در  . این روندندهاي سیاسی شد هاي فرعی آن قرار داشته و موجب ایجاد رقابت شاخه

                                                            
1 Victoria 
2 South Australia 
3 New South Wales 
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هـاي نیوسـاوت    غالباً بین باالدسـتی  ی کهرقابتشدت گرفت؛  1طی دوره منتهی به فدراسیون
 شـد و در آن،  دست، یعنی استرالیاي جنـوبی دیـده مـی    ولز و ویکتوریا در مقابل ایالت پایین

نست. دا ولز می هاي ویکتوریا و نیوساوت جنوبی خود را قربانی استعمار ظالمانه ایالت استرالیاي
و  تـرین  سـخت "رودخانـه مـوري را   دسترسی بـه  نظران، موضوع  از این رو بسیاري از صاحب

 ).Dellapenna & Gupta, 2009( دانند می "1898وانسیون سال ترین بحث در کن طوالنی

-2-3-3 )1901-1983دوم: فدرالیسم مالی ( دوره 

هـا   عمرهشـده در جهـت وضـع قـانون اساسـی اسـترالیا، مسـت        در جریان مذاکرات انجـام 
گرفتنـد کـه در فدراسـیون سـال      ها در نظر می هاي مختلفی براي استفاده از رودخانه اولویت
شش ایالت  1901). در سال Skinner & Langford, 2013ها توافق شد ( در مورد آن 1901

پیمان شدن و متحد شدن بودند، اما آب مانعی اساسی براي انجام این کار  استرالیا موافق هم
گردیـد   فهرست 2قانون اساسی 51رفت. اختیارات گسترده دولت جدید در اصل  ر میبه شما

 ).Dellapenna & Gupta, 2009شامل تجارت و داد و ستد بود ( که

هـاي   کـه در ایالـت   اقتصاد استرالیاي جنوبی بر پایه تجارت از طریق کشتی بود، در حالی
شـد. در   طریق آبیاري توجه بیشتري می باالدست نظیر نیوساوت ولز و ویکتوریا، به توسعه از

بـه حقـوق آب اشـاره شـده کـه       100نتیجه، در قانون اساسی استرالیا تنها یک بار در اصـل  
شود که دولت ملـی اسـترالیا، حقابـه یـک ایالـت را تنهـا بـراي مقاصـد          صراحتاً مانع آن می

دولـت  "). بنـابر ایـن اصـل،    Skinner & Langford, 2013حفاظت یا آبیاري محدود کنـد ( 
ها یا  اي تجارت و داد و ستد، حقوق ایالت وسیله هیچ قانون یا ضابطه مرکزي استرالیا نباید به

ها در جهـت حفاظـت یـا آبیـاري      ها را در رابطه با استفاده منطقی از آب رودخانه روساي آن
ایت دو ایالـت  ). این اصل در راستاي جلب رضDellapenna & Gupta, 2009(" محدود کند

                                                            
1 Federation 

 هـاي  زمینـه  در قـوانینی  تـا  اسـت  قـادر  پارلمان اصل، این بنابر. دارد اشاره آن پارلمان گذاري قانون اختیارات بر استرالیا اساسی قانون 51 اصل 2
 اسـت،  آن در گـذاري  قـانون  بـه  قـادر  کـه  هـایی  زمینه از یکی نماید؛ وضع استرالیا کشور در خوب حکمرانی و نظم صلح، برقراري جهت مختلف،

: ســــــایت در بیشــــــتر اطالعــــــات. (اســــــت هــــــا ایالــــــت بــــــین و کشــــــورها دیگــــــر بــــــا ســــــتد و داد و تجــــــارت
https://www.aph.gov.au/about_parliament/senate/powers_practice_n_procedures/constitution( 
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باالدست بود که نگران به خطر افتادن حقابه خود توسط دولت ملی استرالیا بودند. در اصـل  
هـایی کـه از    ها و سـایر روش  قانون اساسی هیچ قطعیتی از حقوق همجواري بین ایالت 100

تواند از اختیـارات قـانونی و اداري خـود اسـتفاده کنـد، بـه        طریق آن دولت ملی استرالیا می
شده بین  آبریز با توافقات انجام خورد. بنابراین از نظر تاریخی، تقسیم آب در حوضه شم نمیچ

چارچوب قـانون اساسـی بـراي تضـمین     نه از طریق و هاي ایالتی و دولت ملی استرالیا  دولت
را  51، اصـل  100). اصـل  Skinner & Langford, 2013( انجام شده اسـت  ،حق تأمین آب

 & Dellapennaکنـد (  ناوبري دولت اسـترالیا را نیـز محـدود مـی     اراتمحدود نموده و اختی

Gupta, 2009 .( 

و  کـرده هاي فناورانه، مشکالت آب را حل  کردند که توسعه گونه استدالل می ها این دولت
عهده کارشناسان فنی گذاشته شود. محـیط زیسـت در ایـن     بنابراین مدیریت آب بایستی بر

و بیشتر سدهاي  ندها از آب براي توسعه داخلی استفاده نمود التمباحث لحاظ نشده بود و ای
بزرگ استرالیا نیز در این دوره زمانی احداث شدند. با افزایش فشار بر روي منابع آب، قـانون  

هاي مختلف صدور مجـوز،   منظور لغو حقوق همجواري و جایگزین ساختن سیستم ایالتی، به
ها وضع نمود. بـا ایـن وجـود، دادگـاه عـالی       ا و تاالبه اصالحاتی را در بستر و حاشیه مسیل

هـاي سـطحی و زیرزمینـی اسـترالیا را بـا       ، نقش قوانین عرفی در آب1962استرالیا در سال 
 ).Dellapenna & Gupta, 2009هاي اقلیمی، تقویت کرد ( وجود تفاوت

و  رفـت کـه بـر سـالمت عمـومی      عنوان یکی از مباحث مهم آب به شـمار مـی   آلودگی به
تـري بـراي کنتـرل     ، قـوانین جـامع  1970و  1960عملکرد دولت تأثیر داشت. در اواخر دهه 

زیست بود، اما شیوه برخورد  آلودگی وضع گردید که همراه با قوانینی براي حفاظت از محیط
ایالـت ویکتوریـا قـانون بسـیار      تفاوت داشـت. آلودگی هوا و پسماند  نسبت به با آلودگی آب

وضع کـرد. قـانون ویکتوریـا بیـانگر تغییـر       1970زیست را در سال  محیطجامع حفاظت از 
مبناي  اي براي کنترل آلودگی بر فاحشی در رویکرد برخورد با آلودگی بود. چنین قانون اولیه

شـد، مگـر اینکـه     هاي منجـر بـه آلـودگی آب مـی     مدل کنترل و فرمان بود که مانع فعالیت
مجازات در نظر گرفتـه شـده بـود.     متخلف،و در غیر این صورت براي  ،مجوزي وجود داشت
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تـأثیر پیشـنهادها و    کـه تحـت   1974در سال  دولت استرالیازیست  قانون حفاظت از محیط
 دولـت اسـترالیا  ، 100حاکی از آن است که علیرغم اصل اصالحات قانون قبلی وضع گردید، 

قانون اساسی و از طریق کمـک   96ساس اصل ا بردر مدیریت آب ایالتی  مداخله دتمایل دار
هاي ایـالتی در شـوراي    ها صورت گیرد. این رویکرد به هنگام همکاري با دولت مالی به ایالت

دولت گرفت. همچنین  قرار می دولت استرالیااستفاده گسترده  اصالحات دولت استرالیا مورد
قدرت تجارت "آب با استفاده از  ، قادر به مداخله در امور مدیریت51به موجب اصل  استرالیا
داد تـا از سـاخت    اجـازه   دولـت . این اختیارات بـه  بود "قدرت امور خارجی"و  "و ستدو داد 
دهنده پایـان دوره   نشان موردد. این توسط ایالت تاسمانی جلوگیري کن 1983در سال  سدي

  ).Dellapenna & Gupta, 2009منحصر به صالحدید دولت ایالتی بود ( ،سیاست آب

-3-3-3 )1983-1994سوم: همکاري چند ایالتی ( دوره 

ها در مورد محیط زیست همچنان ادامـه داشـت. ایالـت ویکتوریـا      در این دوره نیز نگرانی
زیستی ایالـت   تصویب کرد که هدف از آن، پایداري محیط 1989قانون آب جدید را در سال 

 ).Dellapenna & Gupta, 2009اعالم شد (

 توسـعه ، گزارش دولت حاکی از عملکردي ضعیف بـود کـه علیـرغم    1990در اوایل دهه 
کشـورهاي  دیگـر  وري کلی استرالیا در مقایسـه بـا    صنایع کاربردي، عملکرد اقتصادي و بهره

OECD 1  بود. در پاسخ، دولت مرکزي استرالیا مسئولیت تحویل آب را به سبد  تنزلدر حال
رقابتی اقتصادي و مبتنی بـر بـازار، ذیـل     هاي اقتصادي محول کرد و آب در اصالحات پروژه

). سیاست رقابـت  Skinner & Langford, 2013) گنجانده شد (NCP( 2سیاست رقابت ملی
رد در استرالیا بوده و اصل اساسـی ایـن برنامـه آن    هاي برجسته اقتصاد خُ ملی یکی از برنامه

کننـدگان و در سـطح    رفبهترین روش براي تأمین منافع مصـ  بود که بازارهاي رقابتی عموماً
 ).http://ncp.ncc.gov.auتر، منافع جامعه هستند ( وسیع

                                                            
1 The Organisation for Economic Co-operation and Development 

 اقتصاد و دموکراسی اصول به متعهد آن اعضاي که عضو، 35 داراي المللی، بین است سازمانی) OECD( اقتصادي توسعه و همکاري سازمان
 .است پاریس شهر در سازمان این اصلی مقر. است اقتصادي گیرنده تصمیم المللی بین سازمان ترین عمده تعبیري به سازمان این. هستند آزاد

2 National Competition Policy 
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آن،  3کـرد، کـه در مـاده     را دنبال می 19931ایالت استرالیاي جنوبی قانون توسعه سال 
کرد؛ با این حال، با گذشت زمان دریافتند که مشـکالت را   پایداري را هدف قانون معرفی می

 بر قـانون حفاظـت از محـیط    دولت استرالیاکنند. در همین حین، توانند به تنهایی حل  نمی

داد تـا   اجـازه مـی   ) اجماع داشت که به دولـت 1999وع زیستی (سال زیست و حفاظت از تن
هـا تـالش    ها را تنظیم نماید. این دو نگرانی باعث شد تا ایالت اقدامات دولتی مرتبط با تاالب

، مشـکالت مـدیریت آب را حـل کننـد. ایـن      هـاي بـین ایـالتی    کنند تـا از طریـق همکـاري   
هـاي اسـترالیا    هاي محدود دو جانبه و یا حتی شـوراي دولـت   نامه ها در غالب توافق همکاري

قـانون   96 اصلاي را پیشنهاد نموده و تحت  اصالحات گسترده 1990بوده که تا اواسط دهه 
 ). Dellapenna & Gupta, 2009( دولت استرالیا بودندمورد حمایت  اساسی

کـه   شـد  اداره مـی ها توسط مقامات مختلفی  هاي سطحی و زیرزمینی در بیشتر ایالت آب
هاي اسـترالیا   و ایالت دولت، 1980ارتباط بسیار کمی بین این مقامات وجود داشت. در دهه 

، بزرگتـرین حوضـه آرتـزین    2هاي مدیریت آب در حوضه بـزرگ آرتـزین   براي تقسیم هزینه
 منابع ، با هم توافق کردند.گیرد را در بر میاسترالیا مساحت کشور م پنج جهان که حدود یک

بـرداري   ، بهره1990شد. تا سال  حلقه چاه استخراج می 4000آب این حوضه توسط بیش از 
هاي اطراف متوقف شده بود. برنامه احیاي  ها به دلیل تداخل با چاه حلقه از این چاه 1000از 

گرفت. بنابر طـرح   گذاري آب را در بر می ها و لوله نسداد چاه، ا1989در سال  3حوضه آرتزین
هاي آن بر عهده ایالت/ دولت  % از هزینه80گذاري،  ها و لوله تقسیم هزینه براي انسداد گمانه

% آن بر عهده کشاورزان نیوساوت ولز و کوئینزلند بوده است. با این حـال،  20استرالیا بوده و 
آب نیـز بـراي صـاحب زمـین بسـیار       جـویی در مصـرف   صرفهاي هزینه اقدامات مورد نیاز بر

، متشـکل از کـاربران آب   1997در سـال   4هنگفت بود. شوراي مشاوره حوضه بزرگ آرتزین
ها تأسیس گردید  هاي حفاظت و دولت زیرزمینی، صنعت، دولت محلی، صاحبان سنتی، گروه

 ). Dellapenna & Gupta, 2009تا منافع مختلف را در نظر بگیرند (
                                                            
1 Development Act (1993) 
2 Great Artesian Basin 
3 Artesian Basin Rehabilitation Programme 
4 Great Artesian Basin Consultative Council 
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-4-3-3 )1994-2007زیستی ( چهارم: توسعه پایدار محیط دوره 

وزیـر،   متشـکل از نخسـت   2مجمـع بـین دولتـی    بـاالترین ( 1هـاي اسـترالیا   شوراي دولت
هاي محلی اسـترالیا)   ها و قلمروها، و رئیس انجمن دولت وزیران و و زیران ارشد ایالت نخست

اي از اصـالحات در سـاختار قـانون آب و مـدیریت آب هـر ایالـت        با مجموعه 1994در سال 
هـاي اسـترالیا بـا هـدف      شده توسط شوراي دولـت  موافقت کرد. تغییرات مدیریت آب مطرح

گـذاري دولـت    منظور کاهش اتکاء به سرمایه هاي خدمات تحویل آب (به بازیابی کامل هزینه
هاي عملیـاتی از   هاي آبیاري قدیمی) و تفکیک فعالیت روزرسانی زیرساخت هدر آینده جهت ب

گذاري بوده است. این اصـالحات همچنـین بـا هـدف تفکیـک حقـوق        گري و سیاست تنظیم
هـاي   آبـه  کیت زمین انجام گردید و مجوز اجراي بازار آب بـا حـق  مالکیت استخراج آب از مال

 ). Skinner & Langford, 2013سازي بازده تولید صادر کرد ( قابل معامله را به جهت بهینه

زیسـتی بـا تأکیـد بـر اصـالحاتی بـود کـه بـراي          هدف از این کار، توسعه پایـدار محـیط  
 ،زیسـتی  بودند. هدف توسعه پایـدار محـیط   بازتخصیص آب و بهبود بازدهی، بر بازارها متکی

از طریق توسـعه اقتصـادي اسـت، بـه نحـوي کـه متضـمن رفـاه          جوامعافزایش رفاه افراد و 
ها را تأمین کند؛ از تنوع زیستی حفاظت کرده و فراینـدهاي   آیندگان باشد؛ عدالت بین نسل

ورد نیـاز در ایـن   هاي حفاظت از حیات را حفظ نماید. اصول مـ  ضروري اکولوژیکی و سیستم
زیسـتی، اجتمـاعی، مالحظـات برقـراري      اقتصادي، محـیط  پیوستگی هم بهرویکرد نیز شامل 
، شناخت اثرات جهانی اقـدامات محلـی، افـزایش    3پیشگیرانهگذاري، اصل  عدالت در سیاست

زیستی، استفاده از ابزارهاي سیاسـی   اي صحیح از منظر محیط المللی به شیوه هاي بین رقابت
گـذاري اسـت. رویکـرد مـذکور در      اثر و مشارکت اجتماعی در سیاست -پذیر و هزینه افانعط

 .یا کمی پیش از آن شکل گرفت 1994اصالحات از سال 
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با توسعه این الگو، دولت مرکزي استرالیا تالش کرد تـا بـراي صـدور مجوزهـاي رسـمی،      
شناسـایی تعهـدات خـدمات     هـا،  منظور بازیابی کامل هزینـه  استانداردهایی را وضع نماید. به

ها ضروري شد. همچنین مقرر گردیـد مصـارف براسـاس دو     گذاري در آن اجتماعی و سرمایه
در روسـتایی  کننـدگان   و مصـرف  1998در سـال  شهري کنندگان  تعرفه وضع گردد: مصرف

بـراي اولـین    افزایش یافتـه و  ییروستا داد و ستد در مجوزهاي آبترتیب  . بدین2001سال 
 ,Dellapenna & Gupta(در دسـتور کـار قـرار گرفـت     زیست  محیطبراي  آب یصبار تخص

2009  .( 

قوانین و شرایط خود را در نظر گرفته و تعـاریف مختلفـی بـراي     ،در این راستا، هر ایالت
زیستی برگزید. بنابر قـانون ویکتوریـا، هـدف حـداکثر کـردن مشـارکت        توسعه پایدار محیط

یبات مربوط به استفاده، حفاظت و یا مدیریت منابع آب، بـوده  جامعه در ساخت و اجراي ترت
دهد که یک کمیته محلی و دیگـر افـراد، آن را    زلند قدرت را به وزیري میناست. قانون کوئی
گزینند. قانون استرالیاي جنوبی در راستاي تضـمین سـالمت    هاي آب برمی براي تهیه برنامه

یل کردن توسعه اقتصادي آن، ضمن حفاظـت از  جسمانی، اقتصادي و اجتماعی ایالت و تسه
هاي وابسته به ایـن منـابع، وضـع گردیـد. شـخص وزیـر        هاي آینده و اکوسیستم حقوق نسل

را کـه   1هاي مورد نظر هیئت مدیره مدیریت آب حوضـه  هایی را تعیین نموده و برنامه کمیته
ریـز بایـد بـا تمـام     آب هـاي حوضـه   نماید. طرح شده هستند، تصویب می فقط در مناطق تعیین

را فراهم  تخصیص آب بر پایه عدالت و به طریق پایدارخوانی داشته و  هاي آب ایالت هم طرح
آبریز، قدرت تحمیل مالیات را ایجاد کردند. همچنین وزیر، قـدرت   هاي آب حوضه آورد؛ طرح

 ها را بر خالف قاعده ندارد. بازبینی یا اصالح طرح

این اصالحات تا حدودي یـک گـام بـه عقـب بـود. تمـامی ایـن قـوانین باعـث افـزایش           
هـا و یـا حتـی     اي براي اقدامات جمعی بین ایالت گرایی در داخل هر ایالت بود و انگیزه درون

ریـزي   زیسـتی در برنامـه   آورد. هر دولت موظف بود توسعه پایدار محیط به وجود نمی مناطق
هاي استرالیا در نوامبر سال  هزینه مستقلی اجرا نماید. شوراي دولتآب و تصویب پروژه را با 
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اي براي انتقال آب و یک برنامه اقدام ملی براي شوري و زهکشـی   با یک مدل منطقه 2000
الگـویی بـراي تـأمین اعتبـار      1موافقت کرد. به دنبال آن، شوراي وزیران مدیریت منابع ملـی 

اي تصویب کرد که منجر به اجراي یکپارچـه ایـن    هزیستی در سطح منطق هاي محیط فعالیت
اي، و با استفاده از دانش و تخصـص محلـی بـود. در خـالل      ها براساس نیازهاي منطقه برنامه

هـاي آبریـز    اي در حوضـه  هاي آب منطقه ها شروع به طرح برنامه اجراي این اصالحات، ایالت
جـب پیـدایش اختالفـاتی در    هـاي آب بکاهنـد. ایـن امـر مو     نمودند تـا از میـزان تخصـیص   

شـده آب ویکتوریـا    هاي مختلف گردید. به طور مثال، یکی از کشاورزان، قانون اصـالح  زمینه
) را که به موجب آن برداشت آب سدهاي واقع شده در امالك کشاورز به اخذ مجـوز  1989(

که با ایجـاد   بود ترین قانون در استرالیا نیاز داشت، به چالش کشید. قانون آب ویکتوریا جامع
اطمینـان حاصـل کنـد کـه اسـتفاده از آب در       شـت یک چارچوب و رژیم مدیریتی، سعی دا

. این قانون جایگزین حقوق گذارد دست ویکتوریا تأثیر نمی ینکنندگان پای باالدست بر مصرف
هاي حقوقی ایالت ویکتوریـا را نیـز    شاکی حتی باید هزینهمطابق آن و بود قانون عرفی شده 

ترین چالش در این رابطه مطرح شدن این ادعا بود کـه جوامـع محلـی     کرد. مهم میپرداخت 
بخشـد،   زیسـتی را بهبـود مـی    توانند پیرامون تمهیدات جدید تقسیم آب که نتایج محیط می

هاي آب سایر جوامع  پذیري حقابه مذاکره کنند، اما نباید نگرانی در خصوص کاهش اطمینان
 ).Dellapenna & Gupta, 2009وجود داشته باشد (

تقسیم مسئولیت مشابهی بین دولـت مرکـزي اسـترالیا و     ،جهت پیشگیري از آلودگی نیز
زیسـتی،   ها و قلمروهاي استرالیا وجود داشته است. اهداف سیاست توسعه پایدار محیط ایالت

، پیشگیرانهو اصل  "پرداخت کندخسارت کننده مطابق اصول قانون باید  شخص آلوده"مانند 
بـراي ارزیـابی پتانسـیل     1990هاي قضایی کاربرد دارد. دولت فدرال در سـال   در تمام حوزه

گروه تشـکیل  کـار  9هاي مشخصی از صـنعت،   دستیابی به توسعه پایدار اکولوژیکی در بخش
، اسـتانداردهاي حفاظـت از محـیط زیسـت     1994داد. بر اساس الگوي موجود پس از سـال  
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مطابق با قانون شوراي ملی حفاظت از محـیط   1حیط زیستتوسط شوراي ملی حفاظت از م
انجام اقدامات ملی حفاظت از محیط زیسـت را مجـاز    ،قانون) تعیین شد. این 1994زیست (

باشـند. چنـین اقـداماتی     همراه سود و هزینه،بر اثرگذاري  اظهاردانست؛ اقداماتی که باید با 
هاي  ا، رودخانه و آب شیرین، دستورالعملفقط در رابطه با موارد خاصی نظیر کیفیت آب دری

زیسـتی مـرتبط بـا پسـماندهاي خطرنـاك       عمومی ارزیابی آلـودگی سـایت و اثـرات محـیط    
 توانست انجام شود.   می

ند قوانینی را براي اجراي چنین اقداماتی در حـوزه قضـایی خـود تـدوین     ا ها موظف ایالت
زیسـتی   که منجر به تغییـرات محـیط   از جمله هر چیزي -کنند و مقررات ایالتی آلودگی آب

مورد تفسیر قضایی قرار گرفته اسـت.   -منفی شود یا سالمت و ایمنی را تحت تأثیر قرار دهد
تري را در پیش گرفته اسـت،   که مقررات ایالتی در حال حاضر رویکرد متداول با توجه به این

صـورت موضـوعی بررسـی     که بر مبناي ایالت به ایالت باشـد، بـه   مطالب مربوطه به جاي این
زیستی را  هاي محیط شوند. رویکردهاي مدرن در آلودگی آب، اثرات منفی بر تمام واسطه می

زیستی و ارتقاي توسـعه پایـدار محـیط زیسـت      هاي محیط در نظر گرفته و بر کاهش آسیب
ت ناشی از آلـودگی را متناسـب بـا میـزان آسـیب      اد. مقررات جدید معموالً خسارنتمرکز دار

زیستی، هرگونه تغییـر مسـتقیم یـا     هاي محیط د. منظور از آسیبنگیر اد شده در نظر میایج
زیست و یا تأثیر بر آن که داراي تبعات سوئی بوده و یا موجب تخریب  غیرمستقیم در محیط
 شود، است.   اي از آن می محیط زیست یا جنبه

هاي استرالیا به  شده در قانون آب، شوراي دولت با توجه به اثرات تدریجی اصالحات انجام
هاي  . سپس شوراي دولتاستها نیاز  این نتیجه رسید که تغییرات چشمگیرتري در سیاست

شده تحت نظر دولت بـراي   ها و اقدامات توافق استرالیا براي دستیابی به اهداف جدید،  برنامه
گـذاري آب، مـدیریت    و حقوق دسترسی بـه آب، بـازار آب و تجـارت آن، قیمـت     ریزي برنامه

زیسـتی و سـایر منـافع اقتصـادي، ارزیـابی       آب براي حصول نتایج محیط منابع پیوسته هم به
سازي و مشارکت جامعه و اصـالح آن، رویکـرد    منابع آب، اصالح آب شهري، دانش و ظرفیت
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). دولت مرکزي اسـترالیا و  20041طرح ملی آب در پیش گرفت (را جدیدي در مدیریت آب 
این طرح را امضا نمودند و تاسمانی و استرالیاي غربـی نیـز بـه     2004ها در سال  سایر ایالت

 ).Dellapenna & Gupta, 2009ها پیوستند ( به آن 2006و  2005هاي  ترتیب در سال

(سلسـله مراتـب)؛   طرح ملی آب شامل سه رکن اساسی است: مقررات از بـاال بـه پـایین    
؛ و تجارت آب (تفکیک حقوق آب و زمین و طرح گرودارانریزي آب حوضه با مشورت  برنامه

). طـرح ملـی   Holley & Sinclair, 2016براي ارائه نتایج عمومی) ( 2برنامه کنترل و تجارت
هدف اصلی از جملـه   80وري و کارایی استفاده از آب بوده و داراي  آب با هدف افزایش بهره

 پیوسته هم ایالتی و مدیریت به ریزي، بازارهاي آب درون و بین دسترسی به آب، حقوق، برنامه
 & Dellapennaزیستی و سـایر مزایـاي عمـومی بـوده اسـت (      آب براي منافع محیط منابع

Gupta, 2009         با این حال، میـزان انعطـاف پـذیري طـرح ملـی آب در مواجهـه بـا تغییـر .(
یش پیچیدگی، عدم کارایی اصالحات، کاهش منابع عمومی در سطح هاي سیاسی، افزا برنامه

، همچنان براي جامعه قانون 3ایالتی، و لغو نهاد نظارتی مستقل موسوم به کمیسیون ملی آب
 ).Holley & Sinclair, 2016 آب استرالیا مشخص نیست (

-5-3-3 تا کنون) 2007هاي حقوقی ( پنجم : پروتکل دوره 

ــال  ــت2007در س ــر ، نخس ــترالیاا وزی ــدم    س ــالح آب و ع ــد اص ــود را از رون ــی خ نگران
استرالیا و طرح ملی آب بیـان   ایالتی هاي تحت شوراي دولت ها ایالتهاي الزم بین  هماهنگی

آبریـز مـوري    گذاري دولت مرکزي استرالیا در حوضـه  کرد. این نگرانی منجر به پذیرش قانون
اس چندین اصل قانون اساسی استوار ). قانون آب جدید بر اس2007دارلینگ شد (قانون آب 

شـده   شده یا تصویب هاي آب توافق اي از برنامه هدف از این قانون ایجاد یک طرح حوضه بود.
آب سـطحی و زیرزمینـی در جهـت    منابع پیوسته  هم ها بود. این امر نیازمند مدیریت به ایالت

ــه  ــی، بهین ــافع مل ــیط   من ــاعی و مح ــدهاي اقتصــادي، اجتم ــازي براین ــ س ــال زیس تی و اعم
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 .شود می اعمال اقتصادي هاي محرك ایجاد با آلودگی کنترل براي که است محور بازار رویکردي »تجارت و کنترل« سیستم
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، 2، کنوانسـیون تنـوع زیسـتی   1المللی مربوطه (ماننـد کنوانسـیون رامسـر    هاي بین نامه توافق
 ). Dellapenna & Gupta, 2009) بود (4و کنوانسیون تغییر اقلیم 3زدایی کنوانسیون بیابان

این قانون، مسیر جدیـدي بـراي انتقـال اختیـارات بـه دولـت مرکـزي از طریـق فراینـد          
آبریـز   هاي آب ایالتی است. دولت استرالیا از طریق اداره حوضـه  ی یا تصویب طرحاعتبارسنج

). ایـن  2007: 63کند (بنـد   هاي منابع آب ایالتی را تایید و تصویب می طرح ،موري دارلینگ
ها، تنها زمانی که در محدوده منابع آب حوضه باشند، باید در راسـتاي مـدیریت منـابع     طرح

ها در ایالت و دادگاه عـالی مـورد بررسـی قضـایی      . این طرحشته باشندقرار داآب منطقه نیز 
تري در مورد مسائلی مانند توسـعه پایـدار    قرار خواهند گرفت. این امر در نهایت روند حقوقی

 کند. زیست فراهم می محیط

اساسنامه جدید حاکی از آن است که دولت مرکزي استرالیا قادر به تنظیم پروتکلی براي 
ها به آن و رسیدگی حقوقی به اختالفات است، و این یـک تحـول بنیـادین از     ایالت پایبندي
هـاي حقـوقی، قـدرت    ها بوده است. در چنین پروتکل هاي سنتی از حقوق آب ایالت برداشت

تواند پروتکلـی تنظـیم نمایـد کـه     ها است، اما دولت مرکزي نیز می همچنان در اختیار ایالت
سابق بود هاي  الگو. این رویکرد تحول بزرگی در به تأمین آن باشندهاي ایالتی نیز ملزم  طرح

ریـزي آب دولـت   ها دولت مرکزي استرالیا تنها قادر بود از نظر مـالی بـر برنامـه    که طبق آن
تواند براي عالوه، دولت استرالیا در حال حاضر می ایالتی یا فرایندهاي نظارتی تأثیر بگذارد. به

 ,Dellapenna & Guptaهـا، قیمـت آب را تنظـیم کنـد (     غل تأمین آب در ایالـت تمام مشا

در هـا، رویکردهـا و قـوانین آب     دکتـرین روندنماي تحـوالت تـاریخی    3-3در شکل  ).2009
 استرالیا نشان داده شده است.

 

                                                            
1 Ramsar Convention 
2 Biodiversity Convention 
3 Desertification Convention 
4 Climate Change Convention 
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-6-3-3 بندي جمع 

تی اي از قوانین عرفی است کـه توسـط قـوانین ایـال     تاریخچه قوانین آب استرالیا مجموعه
 گـذر مختلف  دوره تاریخیتا به امروز از پنج  1788اند. سیر این قوانین از سال  پوشانده شده

ادامه داشت، همزمان با ورود مهاجران  1901تا سال  1788کرده است. دوره اول که از سال 
نمودنـد. از اواخـر    سفیدپوست بریتانیا بود که بیشتر بر پایه قوانین عرفی از آب اسـتفاده مـی  

هاي استرالیا به تدریج بر ترتیبات حکومتی روي آوردند کـه کنتـرل آب را    ، ایالت1800ه ده
گذاري و مجـوز آب را جـایگزین حقـوق قـانون      در سلطه تاج و تخت دانسته و سیستم قانون

هاي خود در زمینـه   با شرط ماندگاري قدرت 1901هاي استرالیا در سال  عرفی کردند. ایالت
یون موافقت نمودند. این دوران، دوره فدرالیسم مالی در اسـترالیا نـام   تخصیص آب، با فدراس

دولـت فـدرال طـی ایـن      پایـان یافـت.  1983آغاز و در سـال   1901گرفته است که در سال 
ها سعی داشت تا با توان مالی خود و سایر اختیاراتی که طبق قانون اساسـی داشـت، در    سال

؛ ولیکن همچنان بین قـوانین ایـالتی مختلـف توافـق     ها و قوانین ایالتی اثرگذار باشد سیاست
ها  هاي سطحی و آبخوان ها به مدیریت این منابع و تخصیص آب زیادي وجود نداشت و ایالت

 ها ادامه دادند.   بدون توجه به منافع دیگر ایالت

به طول انجامیـد. بـا ادامـه     1994تا سال  1984هاي چند ایالتی از سال  دوران همکاري
زیستی ناشی از آن، دولـت فـدرال در    هاي محیط رف بیش از حد آب همراه با بحرانروند مص

آبریـز   این دوران تصمیم به مداخالت بیشتري گرفت. یکی از این مداخالت اولیـه در حوضـه  
هاي سطحی، افزایش مصارف  موري دارلینگ بوده است که با ایجاد محدودیت در انحراف آب

 آب زیرزمینی را موجب گردید.  
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و با  1994هاي دوره سوم، در سال  برداري شده در بهره با توجه به روند ناپایداري مشاهده
اي از اصـالحات نهـادي و قـانونی در     )، مجموعه2007تا سال  1994آغاز دوره چهارم (سال 

جهت دستیابی به توسعه پایدار اکولوژیکی صورت گرفـت. ادامـه رونـد فقـدان همـاهنگی و      
شد کـه هـدف آن ایجـاد     2007ها منجر به تدوین قانون آب در سال  انسجام در میان ایالت

هایی را آماده  ها همچنان طرح سترالیا است که بر اساس آن ایالتیک قانون آب براي کشور ا
هـا   مرکزي استرالیا نیز به واسطه ساختارهاي قانونی خود، انطباق طـرح   نمایند، ولیکن دولت

همچنین دولت مرکزي استرالیا قادر  اي را بررسی نماید. با الزامات مورد نیاز یک طرح حوضه
ها به آن و رسیدگی حقوقی به اختالفات است و ایـن   ي ایالتبه تنظیم پروتکلی براي پایبند
روي دوران  ها بوده است. از ایـن   هاي سنتی از حقوق آب ایالت یک تحول بنیادین از برداشت

هاي حقـوقی نـام گرفتـه     تا به امروز ادامه داشته است، دوره پروتکل 2007پنجم که از سال 
شـاورزي، پـس از جنـگ جهـانی دوم و بـه      افزایش تقاضا براي مصرف آب در بخـش ک است.

بردن به مسئله کمبود آب و عدم امکـان افـزایش    میالدي، باعث پی 1960خصوص طی دهه 
تعداد سدها به ویژه در رودخانه موري شد. این افزایش تقاضا جز با لغو یا اصـالح مجوزهـاي   

مطـرح   1970دهه پذیر نبود. از طرفی مسائل مربوط به کیفیت آب نیز در  آب پیشین امکان
 شد.

در پاسخ به این مشکالت دو سیاست اتخاذ شد. سیاست نخست، عـدم صـدور مجوزهـاي    
در ویکتوریا، برخـی از مجوزهـا    1967جدید و لغو مجوزهاي پیشین بود. پس از خشکسالی 

هـاي   ولـز طـی سـال    لغو شد. در استرالیاي جنوبی براي مجوزها مهلت تعیین شد و نیوساوت
هاي جدید را منع کرد. سیاست دوم، ایجـاد تغییـر در   به تدریج صدور مجوز 1981تا  1977

  هاي پیشین اصـالتاً بـراي منـاطقی کـه زمـین      مجوزهاي استفاده از آب بود. مجوزها و حقابه
توانستند آب مورد نظر را  شود، اعطا شده بود. صاحبان مجوز و دارندگان حقابه می آبیاري می

جـاز از زمـین اسـتفاده کننـد. بـه همـین       به میزان دلخواه برداشت کرده و در یک منطقه م
منظور، مجوزهاي برداشت آب مجددا تعریف شـد. در مجوزهـاي جدیـد محـدودیت مکـانی      

هاي حجمی بـراي برداشـت آب در هـر مجـوز      استفاده برداشته شد و به جاي آن محدودیت
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بار براي رودخانـه مـوري اعمـال شـده و بـه       هاي حجمی نخستین اعمال شد. این محدودیت
توانسـت بـه صـورت دائمـی یـا       دي براي سایر مناطق نیز اعمال شد. این انتقال مجوز میزو

موقتی باشد. مجوزهاي جدید به دو دسته با تضـمین بـاال و تضـمین پـایین تقسـیم شـدند.       
مجوزهاي با تضمین باال براي تولیدکنندگان برنج و مجوزهاي با تضمین پـایین بـراي سـایر    

که مجوزهاي با تضمین باال محدود  مواقع خشکسالی، پیش از اینشد. در  کشاورزان صادر می
شـد. عـدم صـدور مجوزهـاي برداشـت آب بـراي        شوند، مجوزهاي با تضمین پایین باطل می

وکارهاي جدید به یک مانع تبدیل شد. براي حل این مشکل، بحث تجارت آب و بـازار   کسب
را واگذار کرده یا آب موردنیاز خود را توانستند حقابه خود  آب مطرح شد که در آن، افراد می

 هاي دیگران تامین کنند. با خرید حقابه

-4-3 فلسطین اشغالی  

تـوان بـه دو دوره کلـی پـیش و پـس از       هاي مدیریت آب در فلسطین اشغالی را می دوره
 1بندي نمود. دوره مدیریت آب پیش از اشغال، خود به دو دوره مخلـه  اشغال فلسطین تقسیم

 گردد: (امپراتوري عثمانی) و استعمار بریتانیا تقسیم می

-1-4-3 دوره مخله 

تصویب شد که اذعان داشـت آب   1858مخله یا قانون مدنی امپراتوري عثمانی، در سال 
مـردم اسـت.   عمـوم  طور مشترك در اختیـار   و به بودهمانند مراتع و آتش یک کاالي رایگان 

ه، دریا و رودهاي بزرگ نداشـت. مصـرف آب   آب زیرزمینی، برک برکس مالکیت شخصی  هیچ
شـت. اگـر   ااي براي هیچ کـاربري ند  بوده و هزینهمجاز براي آبیاري و شرب براي همه مردم 

وحقـوق آن متعلـق    مالک یا مالکین در زمین خود چشمه آب یا چاه آب داشتند، تمامی حق
داد؛ حتی اگر چنـین   میبه مالک بود. همچنین این قانون اجازه حفر چاه را به مالکان زمین 

عـالوه، مالکیـت یـک چـاه،      هاي همسایگان شود. بـه  برداشتی باعث کاهش سطح آب در چاه
، دورههاي اطراف آن را نیز با خود به همراه داشت. از قوانین بازدارنده در ایـن   مالکیت زمین

                                                            
1 Mejelle 
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اه یـا  فاضـالب در نزدیکـی چـ    چاه دفـع کننده آب چاه بود و احداث  منع هرگونه عامل آلوده
 . )Laster and Livney 2009(دانست  دلیل آلوده شدن آب، غیرقانونی می کانال آب را  به

-2-4-3 دوره استعمار بریتانیا 

عنوان عضوي از جامعه ملل تحت قیمومیـت بریتانیـا    میالدي، فلسطین به 1920در سال 
قانون بریتانیا بر ایـن سـرزمین حـاکم     ،1922با تأیید اتحادیه ملل از سال  ،پذیرفته شد. لذا

در  کمـال دولـت، قـدرت تمـام و    "): Lasterand Livney 2009(گردید. مطابق ایـن قـانون   
 ."مالکیت عمومی یا کنترل هریک از منابع طبیعی کشور را دارد

منظور تأکید بر این نکته و جبران نقاط ضعف عثمانی براي ایجاد یک چـارچوب اداري   به
تمـامی   تهیـه کـرد کـه مالکیـت     1922اي براي قانون  ، اصالحیه1942مؤثر، دولت در سال 

هاي سطحی را از  کلیه حقوق خصوصی آب ،داد. این اصالحیه هاي سطحی را به دولت می آب
بین برده و اختیارات براي محـدود کـردن حقـوق اسـتفاده از تمـامی منـابع آب در منـاطق        

آن سه قانون براي کنترل زهکشی، حقـوق آب و   از  را به کمیسیون آب داد. پس شده کنترل
ي سطحی تهیه شد و حق کنترل منابع آب زیرزمینی نیز به دولت داده شد. ها استفاده از آب

، هرگونه تالش دولت بـراي کنتـرل تـأمین    فلسطینیا جامعه یهودیان در  1یشاوزمان  آندر 
گذاري تـأمین آب در   آب در بخش کشاورزي را لغو کرد. دولت در همان زمان توانست قانون

 بخش غیر کشاورزي را کنترل نماید.  

از تـأمین آب   اطمینان منابع آب و به کنترلدولت را  17/1937مصوبه شماره  ،همچنین
هایی که  سایر کاربريایجاد ها یا  چاه حفر ،. در همین راستا، قادر ساختبراي مصارف خانگی

با  20/1938مصوبه شماره بر اساس. شداحتمال تداخل با نیاز آب مردم داشته باشد محدود 
منظـور   ي خصوصی به اه زمین عنوان مصوبه منابع آب عمومی، دولت اختیار انجام حفاري در

هاي هیدرولوژیکی را به عهده گرفت. در صـورت کشـف آب، کمیسـیون عـالی،      انجام بررسی
 کرد.   در آن حفر شده بود را مصادره می چاه اکتشافیهایی که  زمین

                                                            
1 Yesha 
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جادشد تـا جایگـاه کمیسـیون آب را بـراي     ، مصوبه زهکشی آب سطحی ای1942در سال 
کنـد. ایـن    قسـمت از فلسـطین تصـویب   ساخت، نگهداري و کنترل کارهاي زهکشی در هر 

هاي زهکشی و از بین بردن تمـامی موانـع    قانون به کمیسیون آب امکان تهیه و اجراي طرح
در  طیناشـغال فلسـ  پس از ). Laster and Livney 2009داد ( مرتبط با آن (زهکشی) را می

 ، چهار دوره جدید در رابطه با مدیریت منابع آب در این کشور به شرح ذیـل بـه  1948سال 

 :وجود آمده است

 )1948-1964( یکیدرولیه تیریدوره مد .1

 )1964-1990( هوشمند تیریدوره مد .2

 )1990-2005) (يا (مذاکره هیدوسو یمشارکت تیریدوره مد .3

 تاکنون). 2005نامتعارف ( يها و استحصال آب يدوره فناور .4

-3-4-3 )1948-1964دوره مدیریت هیدرولیکی ( 

و مهاجرت یهودیان از کشورهاي اطراف به این منطقه،  1948در سال  با اشغال فلسطین
با سه مشکل افزایش جمعیت مهاجر، تهیه غذا براي این جمعیت (با توجـه   فلسطین اشغالی

رو  کنترل و مدیریت تمامی کشور روبـه به وضعیت جنگ و قطع واردات کشورهاي اطراف) و 
حل پیش رو، رشد و توسعه کشاورزي بـراي تهیـه غـذاي کشـور بـود       شد. بنابراین اولین راه

)Reichman 1990, Feitelson 2013( . 

هاي انسانی بر پایه دسترسی به منابع آب شکل  که توسعه کشاورزي و سکونتگاه ازآنجایی
هیدرولیک تعریف شد تا بـا توسـعه   جامع طرح جامعی به نام طرح  1950گیرد، در سال  می

دیگـر، آب از دریاچـه    بیـان  . بهشودیاز در کشور منتقل ها، آب به تمام نقاط مورد ن زیرساخت
 طبریه به سمت نگو در جنوب کشیده شود.
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توسط سـوریه بـه    1951در سال  فلسطین اشغالیانتقال آب از رودخانه اردن به سرتاسر 
شـروع شـد. ایـن     1اطـراف زهکـش حولـه    همین منطقهها از  مناقشه کشیده شد و درگیري

، تنش بیشـتري  1966و  1965هاي  هاي سوریه براي انحراف آب در سال ها با برنامه درگیري
 هـا،  هاي ژئوپلیتیک با عنوان تقابل بر سر آب به وجود آمد. در ادامـه درگیـري   یافت و نگرانی

نماینده خود جانستون را به منطقه فرسـتاد تـا در سـال     ،جمهور وقت امریکا رئیس ،آیزنهاور
هاي عربـی   منعقد شود. اگرچه دولت فلسطین اشغالیتوافق آب مابین اردن، سوریه و  1955

عنـوان یـک کشـور بـه رسـمیت       را بـه  رژیـم اشـغالگر  دند و نبعدها به توافق خود متعهد نما
منـابع آب در   یتقـال هیـدرولیک  یا طـرح ان  NWCنشناختند، اما این توافق منجر به ساخت 

مطالعاتی که شـرکت تهـال انجـام داد، آب را     ،در همین زمان شد. فلسطین اشغالیسرتاسر 
گـذاري منـابع آب    عنوان منبعی محدود شناسایی کرد و این امـر شـالوده دوره دوم قـانون    به

 .ایجاد نمودیعنی مدیریت هوشمند را 

تدوین شد که  1959ی در این دوره و در سال الزم به ذکر است قانون آب فلسطین اشغال
عنوان متولی مـدیریت   به موجب این قانون، تمامی منابع آب، ملی اعالم شده و وزارت آب به

 منوط بـه اخـذ  برداشت آب و استفاده از آن آن شناخته شد. بدین ترتیب از آن پس هرگونه 
در موجـود  اشـت آب، آب  دولـت توانسـت هرگونـه برد    ،د. با ایـن رویکـرد  گردی مجوز دولتی

 هاي زمانی آتی را نیز محاسبه کند. دسترس و مقدار آب براي دوره

-4-4-3 )1964-1990دوره مدیریت هوشمند ( 

هـاي جـوالن، بـه منـابع آب      اشغالی بـا تصـرف بلنـدي    ، حاکمان فلسطین1967در سال 
ـ   ود بیشتري دست یافتند و تمرکز را بر مدیریت صحیح منابع آب گذاشتند.در همین سـال ب

عنوان ناظر حقوقی قانون آب براي مدیریت این سیستم انتخاب شـد.   به 2که شرکت مکوروت
از مشکالت به وجود آمده در این بازه زمانی، کیفیت آب بود که منجـر بـه توسـعه و بهبـود     

 هاي تصفیه فاضالب در این سرزمین شد. فناوري
                                                            
1 Huleh  

 .شود می محسوب سرزمین این در آب مدیریت رسمی آژانس باالترین که است اشغالی فلسطین آب ملی سازمان  (Mekorot) مکوروت ۲
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ار بسیار زیادي بـه منـابع آب   ، دولت اعالم کرد که فش1966ها در سال  با افزایش کاربري
زیرزمینی وارد شده است. افزایش جمعیت و افزایش فشار بر منابع آب، منجر به برداشت آب 

هاي دیگر  اي و فناوري ، آبیاري قطره1970از دو منطقه جلیله و دریاي سرخ شد. اما در دهه 
ـ     به کمک کم ا مصـرف آب  آبیاري در فلسطین اشغالی آمده و تولیـد محصـوالت کشـاورزي ب

 کمتر، توسعه یافت.

شـدت کمتـري نسـبت بـه      دولت، محصوالت کشاورزي را معرفی کرد کـه نیـاز آبـی بـه    
محصوالت قبلی داشتند. همچنین استفاده از آب بازچرخانی شده نیز در انتهاي ایـن دوره و  

 ).4-3شکل  شروع دوره بعدي به کاهش استفاده از آب در کشاورزي کمک بیشتري کرد (

 
-4-3 شکل وضعیت مصرف آب کشاورزي نسبت به تولید محصوالت در فلسطین اشغالی 

)Feitelson 2013( 
 

-5-4-3 )1990-2005اي) ( دوره مدیریت مشارکتی دوسویه (مذاکره 

شـدت   ، سـطح آب دریاچـه طبریـه بـه    1990-1989هـاي   سالی طی سال با وقوع خشک
داد طرح  کاهش یافت. این امر منجر به شروع دوره سوم مدیریت شد، زیرا مطالعات نشان می

هـاي   ردم و گـروه خورده اسـت. بـا افـزایش توجـه مـ      مدیریت هوشمندانه وزارت آب شکست
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هـاي سیاسـی نـوین آغـاز شـد.       مختلف سیاسی در کشور، دوره سوم با تأکید برجهت گیري
شد. دولـت   بود که از حکمرانی اشتباه ناشی می 80اولین مشکل، کاهش کیفیت آب در دهه 

حـل در پـیش گرفـت.     عنـوان راه  در اولین قدم، افزایش قیمت آب را براي کاهش تقاضـا، بـه  
تأســیس شــد تــا بــه حــل مشــکالت  1988زیســت نیــز در ســال  ت محــیطهمچنــین وزار

 1999-2000هـاي   سالی بعدي طی سـال  تر بپردازد. خشک زیستی با رویکردي جدي محیط
عنوان راهکارهاي اصلی براي تـأمین منـابع آب    رخ داد و تصفیه فاضالب و بازچرخانی آب به

عنـوان راهکـار اسـتراتژیک     دایی آب بهز کشور در نظر گرفته شد. در این دوره، بار دیگر نمک
، نشست اسلو با عنوان فرآیند صلح بین رژیم اشغالگر و 1993در سال مورد توجه قرار گرفت.

که بر اهمیت آب در کشـور و موضـوع آب بـین مـرزي تأثیرگـذار بـود.        برگزار شدفلسطین 
کمـان فلسـطین   موجـب آن حا  همچنین، قرارداد صلح رژیم اشغالگر و اردن منعقد شد که به

کـه در جنـوب    1دادند امـا از آبخـوان آراوا   اشغالی در بخش شمالی، آب بیشتري به اردن می
نامـه   دنبـال توافـق   کردنـد. بـه   کشور و به سمت اردن قرارگرفته بود، اسـتفاده بیشـتري مـی   

تـدریج از همـدیگر    رسانی دو کشور در کرانه باختري به فلسطین و رژیم اشغالگر، سیستم آب
، منتقـدین، ایرادهـاي اساسـی بـه سـاختار مـدیریت آب فلسـطین        1997شد. در سال جدا 

هایی را ارائه دادند. پیشـنهاد اول، تعیـین قیمـت واقعـی آب و      اشغالی وارد کردند و پیشنهاد
عنوان تنها شـرکت ملـی اجرایـی و     پیشنهاد دوم تجزیه شرکت ملی تأمین آب (مکوروت) به

 ات عمومی براي آب بود.سازي و ایجاد مرجع خدم خصوصی

-6-4-3 تاکنون) 2005هاي نامتعارف ( دوره فناوري و استحصال آب 

با توجه به روند فزاینده مصرف آب در فلسطین اشغالی، مسئله اصلی در این بازه زمـانی،  
کاهش حجم آب در دسترس بود و رویکرد چهارم ایـن رژیـم در رابطـه بـا تحـوالت قـوانین       

زدایـی منـابع آب شـور پـیش رفـت       سـازي و نمـک   خصوصـی مدیریت منابع آب بـه سـمت   
)Feitelson and Rosenthal 2012زدایی کشور نیز در سمت خلـیج   ). عمده تاسیسات نمک

شور  گونه منابع تأمین آب دیگري غیر از آب عقبه (نزدیک به دریاي سرخ) قرارگرفته که هیچ
                                                            
1 Arava 
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را  2005در سـال   1اشکلونزدایی در  مقیاس نمک موجود نیست. تأسیس اولین سایت بزرگ
طور که  توان آغاز دوره چهارم مدیریت منابع آب در فلسطین اشغالی در نظر گرفت. همان می

زدایی اشاره شد کـه   براي اولین بار به موضوع نمک 1960تر نیز اشاره شد، اواسط دهه  پیش
 به دالیل مالی قابلیت اجرایی نداشت.

گرفته است و ایـن   ، در امتداد خط ساحلی شکلزدایی در فلسطین اشغالی تأسیسات نمک
امر، نیاز منطقه ساحلی مدیترانه را به کانـال آب ملـی  بـراي انتقـال آب از سـمت دریاچـه       

ها میان فلسـطین و رژیـم اشـغالگر     دهد. این امر منجر به افزایش درگیري طبریه، کاهش می
شور،  زدایی آب رژیم در نمک نیز شده است، زیرا فلسطین مدعی شده که به علت توانایی این

باید حقابه بیشتري از حوضه آبریز کوهستانی به فلسـطین تخصـیص داده شـود. مشخصـات     
داده شـده اسـت.    نشـان  3-3جـدول    مقیاس فلسطین اشغالی در زدایی بزرگ واحدهاي نمک

 است.   2012هاي ارائه شده در این جدول مربوط به سال  داده

 624زدایی هادرا (شـمال) را بـه    ی ظرفیت تاسیسات نمک، فلسطین اشغال2020تا سال 
هـزار مترمکعـب در روز    396هزار مترمکعـب در روز و تاسیسـات آشـکلون (جنـوب) را بـه      

زدایـی   ) که با در نظرگرفتن تمامی واحدها، ظرفیت واحدهاي نمک5-3رسانده است (شکل 
ه است. استراتژي فلسطین هزار مترمکعب در روز رسید 600میلیون و  2فلسطین اشغالی به 
درصد از آب آشامیدنی کشور از این روش است. هزینه این امر بـراي   85اشغالی دستیابی به 

 سنت (دالر امریکا) براي هر متر مکعب است. 60دولت،

فلسـطین اشـغالی در   دوره مـدیریت آب در  هاي چهار  با توجه به توضیحات فوق، ویژگی
هـا،   روندنماي تحوالت تاریخی دکتـرین  6-3در شکل  ارائه شده است. همچنین 4-3جدول 

 نشان داده شده است. فلسطین اشغالیرویکردها و قوانین آب در 

                                                            
1 Ashkelon 

  یاشغال ینفلسط یو در استان جنوب یترانهمد یايدر کنار در يبندر شهري
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-5-3 شکل )Tal 2007( هادرا و آشکلون زدایی سایت نمکموقعیت قرارگیري دو  
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-3-3 جدول )Feintelson, E، 2012(زدایی در فلسطین اشغالی  مقیاس نمک بزرگ هاي سایت 

 منبع انرژي ظرفیت (میلیون مترمکعب) وضعیت عملکرد موقعیت مکانی

 گاز طبیعی 100+20 1995شروع به کار از  1آشکلون
 سنگ برق از زغال 45-37 1997شروع به کار از  2پالماچیم

 سنگ برق از زغال 127 2010شروع به کار از  3هادرا
 گاز طبیعی 150 تحت ساخت 4سورق
 نامعلوم 100 شده ریزي برنامه 5اشدود
 نامعلوم 50 ریزي تحت برنامه     جلیله غربی

 

-4-3 جدول (Feitelson 2013)  فلسطین اشغالی پس از اشغالآب در  مدیریتهاي  دوره 

 اهداف سال دوره مدیریت
مسئولین 

 قانونی
بررسی مورد مسئله هاي اصلی راهبرد و سیاست   

مدیریت 
 هیدرولیک

1948-
1964 

رسانی به  آب
روستاها و مدیریت 

 بهینه آب

Tahal 
Mekorot 

توانایی انتقال آب از 
رود اردن به خارج از 
 حوضه آبریز رودخانه

افزایش ایجاد دسترسی به تمام 
منابع ممکن و انتقال آب در 

 مقیاس وسیع

مدیریت 
 هوشمند

1964-
1990 

سازي  بهینه
 مدیریت آب

وزارت آب و 
 بهداشت
Tahal 

Mekorot 

 کیفیت آب

هاي مدیریت منابع  ایجاد الگوریتم
آب، ایجاد محدودیت براي مصرف 

هاي  آب دریاچه طبریه و آبخوان
گسترش مدیریت هاي غربی،  کوه

 منابع آب به سمت کرانه باختري

مشارکتی 
 دوسویه

1990-
2005 

مدیریت تقاضا یا 
 افزایش عرضه

داري خزانه  
وزارت آب و 

 بهداشت
Mekorot 

مذاکره سیاسی با 
 همسایگان بر سر آب

تصفیه گسترده فاضالب و 
بازیافت، جنگ یا مذاکره با 

همسایگان در رابطه با برداشت 
 آب

سازي خصوصی  
2005- 

 تاکنون

تأمین آب بخش 
شهري و 

سازي  یکپارچه
 سیستم

بخش 
 خصوصی

داري خزانه  

گذاري بر روي  قیمت
 آب

سازي مدیریت منابع آب خصوصی  
زدایی منابع آب نمک  

 

                                                            
1 Ashkelon 
2 Palmachim 
3 Hadera 
4 Soreq 
5 Ashdod 
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-6-3 شکل ها، رویکردها و قوانین آب فلسطین اشغالی سیر تاریخی دکترین 
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-7-4-3 بندي جمع 

اشغالی به دو دوره پیش از اشغال تحوالت قوانین و رویکردهاي مدیریت آب در فلسطین 
شود. دوره پـیش از اشـغال بـه دو دوره مخلـه و قـوانین       و پس از اشغال فلسطین تقسیم می

فرما بوده و آب رایگـان بـود. در    بریتانیا قابل تقسیم است. در دوره مخله مالکیت کامل حکم
از اشغال فلسطین خود  دوره قوانین بریتانیا مالکیت منابع آب به دولت واگذار شد. دوره پس

بــه چهــار دوره شــامل دوره مــدیریت هیــدرولیک، دوره مــدیریت هوشــمند، دوره رویکــرد  
شـود.   هاي نامتعـارف تقسـیم مـی    سازي و استفاده از آب مشارکتی دو سویه و دوره خصوصی

هاي انتقال آب بود. دوره مدیریت هوشمند عمـدتا بـر    دوره هیدرولیک عمدتا مبتنی بر طرح
وري آب در کشاورزي تاکید داشت. در دوره مشارکت دوسویه مـواردي از قبیـل    بهره افزایش
گذاري آب و مذاکره با همسایگان مطرح شد. در نهایت در دوره کنونی، ایـن رژیـم بـه     قیمت

سازي و استحصال آب از منابع نامتعارف قدم برداشـته اسـت. در تمـام ایـن      سمت خصوصی
به قوت خود باقی بود و منـابع آب بـا رویکـرد دکتـرین      1959ها اصول قانون آب سال  دوره

 شده است. امانت عمومی اداره می

در اینجا نیز بحث نحوه مواجهه با حقوق استفاده خصوصی آب پیشین در قـانون جدیـد،   
پـیش از   دورهطور که پیشتر عنوان شد، در  موضوع مهمی است که نیاز به تأکید دارد. همان

دکترین همجواري در رابطه با منابع آب سطحی و دکتـرین مالکیـت   وجود  اشغال فلسطین،
حق استفاده از آب را به واسطه مالکیت زمین به افراد  ،کامل در رابطه با منابع آب زیرزمینی

بــردن بــه ارزش آب و محــدودیت ایــن منبــع باعــث رواج دکتــرین   داد. در ادامــه، پــی مــی
، 1959قـانون آب فلسـطین اشـغالی در سـال     برداري با حقوق همسان شد. با تصـویب   بهره

عمومی مطرح شد. بر این اساس، منابع آب در فلسطین اشغالی اموال عمومی  امانتدکترین 
شـوند و بـراي تـأمین     شوند. این منابع توسط دولت کنترل مـی  و متعلق به مردم شمرده می

 .گیرند نیازهاي مردم و توسعه کشور مورد استفاده قرار می

این قانون، حضور یا مالکیت شخصی در هر سرزمینی به وي هیچ حقـی   4اساس ماده  بر
کند،  شده یا از درون آن و یا از مرزهاي آن عبور می نسبت به منبع آبی که در آن زمین واقع
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دهد. با وجود این تغییر رویکرد، کلیه حقوق خصوصی پیشین در رابطه با حقوق استفاده  نمی
ونه استفاده از آب براي مقاصد خاص (خانگی، کشاورزي، صـنعت، کـار،   از آب لغو شد و هرگ

 تجارت و خدمات، خدمات عمومی و غیره)، نیازمند دریافت مجوز بود.

-5-3 افغانستان 

توجه است که این کشـور سـیر    تجربه کشور افغانستان در مدیریت آب از آن جهت جالب
برداري سنتی مبتنی بر قواعد عرفی و  بهرهسرعت و در کمتر از نیم قرن، از  تکاملی خود را به

پیوسته حوضه آبریز طی نموده است. اصالح سـاختار مـدیریت    هم محلی به سوي مدیریت به
گیري واحدهاي حوضه، تأسیس شـوراي عـالی آب و ایجـاد شـوراهاي      آب این کشور با شکل

 1388ل حوضــه آبریــز در کمتــر از یــک دهــه رخ داده اســت. قــانون آب افغانســتان در ســا
ماده تدوین شده و ساختار مدیریت آب و الزامات اجراي  40میالدي) در  2009خورشیدي (

 نماید. خوبی تبیین می قوانین بخش آب در این کشور را به

دوره  5تـوان بـه    طور کلی قوانین و رویکردهاي مدیریت آب در کشور افغانستان را مـی  به
 بندي نمود: زیر تقسیم

 )1960 سال از شی(پ یمحلو  یدوره قواعد عرف .1

 )1960-1980( آب یعموم تیدوره مالک .2

 )1980-2000( تیریمد عدم و یثبات یدوره ب .3

 )2000-2009( يا حوضه کردیرو با آب تیریمد يایدوره اح .4

 ).تاکنون 2009( زیآبر حوضه وستهیپ هم به تیریمد يساز ادهیدوره استقرار و پ .5

برداري از منابع آب در کشور افغانسـتان بـه    ، بهره1960در دوره نخست، تا پیش از سال 
توانسـت از   شکل کامالً سنتی و نامحدود صورت گرفته و هرکس به قدر استطاعت خـود مـی  

هـا   صورت عرفی و محلی بـوده و میـرآب   منابع آب استفاده نماید. قوانین و مقررات موجود به
بت، بررسی سیستم آبیاري و حفظ و نگهداري و ترمیم آن را بر عهده در رأس مسئولیت مراق
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داشتند. الزم به ذکر است برخی از این ترتیبات عرفی هنوز هـم پابرجـا بـوده و در سـاختار     
 مدیریت آب افغانستان نیز سعی شده تا از ظرفیت این تشکیالت محلی استفاده گردد.

ي بـزرگ چنـدمنظوره، عمـدتاً بـا اهـداف      هـا  میالدي، براي اولین بـار طـرح   60در دهه 
ــرق ــد و در ســال    کشــاورزي و ب ــه اجــرا درآم ــه مرحل ــی ب ــک   1972آب ــا تفکی ــیالدي، ب م

هاي زراعت و آبیاري از یکدیگر، وزارت آب و نیرو تأسـیس گردیـد. در ایـن دوره     خانه وزارت
 وظیفه انکشاف و مدیریت منابع آب برعهده سه نهاد اصلی زیر بود:

 نمود؛ یم اداره را یآب برق و ياریآب به مربوط يها تیفعال که روینوزارت آب و  .1

 نمود؛ یم تیفعال ینیرزمیز يها آب بخش در که عیوزارت معادن و صنا .2

 بهداشـت  و یآبرسـان  يهـا  تیـ که فعال يشهر يگذار و پالن يساز خانه ياداره مرکز .3
 .رساند یم انجام به را يشهر

هـاي کوچـک    هـاي آبرسـانی روسـتایی و سیسـتم     فعالیتهمچنین، اداره انکشاف دهات 
 نمود. آبیاري را اداره می

شـدن   در افغانستان منجر به متالشـی  1380تا  1360هاي  وقوع جنگ و ناامنی طی سال
هاي مزبور گردید. در این دوره تنها مؤسسات غیردولتی همـراه بـا سـازمان ملـل      خانه وزارت

 نمودند.   ات حداقلی را فراهم میمتحد تا حدودي فعالیت داشته و خدم

میالدي) به تصویب رسـید.   1981خورشیدي ( 1360اولین قانون آب افغانستان در سال 
گرفتن آب به مـردم و حفاظـت آن توسـط دولـت تأکیـد دارد. همچنـین،        این قانون بر تعلق

براساس هـر   ها هزینه و رایگان است. در قانون مزبور، حقابه استفاده از آب طبق این قانون بی
طـور تصـریح نمـوده     ایـن  1360پنجم هکتار) تعیین شده است. قانون آب سـال   جریب (یک

مقدار آب موردنیاز براي آبیاري را باید براساس سـاحه تحـت کشـت، نـوع محصـول،      «است: 
ها، رسوم و سنن محلـی و مقـدار موجـود آب در منبـع آن تعیـین       رژیم آبیاري، اسناد حقابه

مانـد کـه اتحـاد جمـاهیر شـوروي سـابق در        این ماده به اصـولی مـی   قسمت نخست» نمود.
سـبب  » رسوم محلـی «کردن عبارت  کشورهاي آسیاي مرکزي وضع نموده بود؛ اگرچه اضافه

 پذیر گردد. شده تا مفهوم آن براي تعبیر و تفسیر باز و انعطاف
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دیـد.  مـیالدي) تصـویب گر   1991خورشیدي ( 1370قانون بعدي آب افغانستان در سال 
دارد که در صورت وجود مازاد آب به نسبت تقاضاي آن، امکان  این قانون با صراحت بیان می

باشـی) و   انتقال به سایر مناطق وجود دارد. از منظر هر دو قانون، مسـئول کلـی آب (میـراب   
دارند. در هر دو قانون اظهار شده است کـه  عهده دستیار وي (میراب) وظیفه توزیع آب را بر 

هـاي محلـی حکـومتی و     هاي عمومی، ارگان یان انتخاب مسئولین مذکور و در نشستدر جر
 روساي مدیریت آب و زراعت مکلف به تسهیل و سرپرستی از این امور هستند.

توان چنـین اظهـار نمـود کـه      می 1370و  1360هاي  علیرغم وضع دو قانون آب در سال
داخلی موجب گردیـد تـا مـدیریت    هاي  اشغال افغانستان توسط شوروي و سپس وقوع جنگ

بـرداري از منـابع    ترین سطح خود به لحاظ کنترل و نظارت بر بهره آب در افغانستان به پایین
بـرداري   هـاي بهـره   آب تنزل یابد و مجدداً مدیریت و استفاده از منابع آب محـدود بـه نظـام   

 سنتی و قواعد عرفی و محلی گردد.

ادامه داشت تا اینکه طرح چارچوب توسـعه ملـی و   خورشیدي  80اوایل دهه این روند تا 
مـیالدي) اجـرا گردیـد و     2002( 1381ایجاد کارگروه کابل با همکـاري یونیسـف در سـال    

تحولی در مـدیریت آب   IWRP1سال بعد تشکیل پنج حوضه آبریز افغانستان با مدیریت  یک
زیست افغانستان  و محیطافغانستان ایجاد نمود. برگزاري سمینار مدیریت و توسعه منابع آب 

اندازي برنامه حوضه آبریز کندز در وزارت انرژي و آب افغانستان در سال  و راه 1382در سال 
اي آب بـه مرحلـه    از دیگر اقداماتی بود که در راستاي ایجاد رویکرد مـدیریت حوضـه   1383

ادامـه   1384ل اجرا درآمد. این روند با تشکیل شوراي عالی تنظیم امور آب افغانستان در سا
با هدف هماهنگی و مدیریت منابع آب کشور تأسـیس گردیـد. ریاسـت ایـن     یافت. این شورا 

 است: جمهور افغانستان است و اعضاي آن شامل موارد ذیل شورا ، معاون اول رئیس

 آب و انرژي ریوز .1

 مالداري و اريیآب زراعت، ریوز .2

                                                            
1 Integrated Water Resources Planning 
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 شهري توسعه ریوز .3

 روستاها توسعه و نوسازي ریوز .4

 یعموم سالمت ریوز .5

 معادن ریوز .6

 اقتصاد ریوز .7

 ستیز طیمح از حفاظت یمل اداره سیرئ .8

 شهردار کابل. .9

به این ساختار اضافه شد که شامل  "داراالنشاي تخنیکی"سازمان فنی با عنوان همچنین 
و آب اسـت. وظیفـه اصـلی ایـن      متخصصین شوراي عالی تنظیم امور با ریاست وزیر انـرژي 

 7-3. شـکل  فنی در رابطه بـا اقـدامات توسـعه در بخـش آب اسـت      هاي بخش، ارائه مشاوره
 دهد. ساختار جدید مدیریت آب افغانستان را نشان می

 40فصـل و   7مـیالدي) در   2009(سال  1388ماه  اردیبهشت 9قانون آب افغانستان در 
پیوسـته آب در سـطح    هـم  ماده به تصویب رسید. هدف اصلی این قانون، تبیین مـدیریت بـه  

گیري از مشارکت چندگانه گروداران عنوان شده است. این قانون به مانند  آبریز و بهره حوضه
قوانین پیشین بر مالکیت عمومی آب و مسئولیت دولت در حفاظت از منابع آب تأکید نموده 

گیـرد و   طور رایگان مورد اسـتفاده قـرار مـی    این قانون، آب به 7است. همچنین، مطابق ماده 
منظور تهیه، ذخیره، انتقال، تغییر مسیر و تصفیه آب و امـور   خدمات آب به کننده فقط عرضه

توانـد از   هاي آبرسانی، آبیاري و سایر خدمات مربوطه، می عملیاتی و حفظ و مراقبت سیستم
قـانون آب   19کنندگان آب طبق مقررات جداگانه اجرت اخـذ نمایـد. مطـابق مـاده      استفاده

 نامه (مجوز) ندارد: براي مصارف زیر نیاز به اجازهمنابع آب ) استفاده از 2009افغانستان (
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-7-3 شکل ساختار جدید مدیریت آب افغانستان 

 

 در مترمکعب 5 حداکثر زانیم به ها ضرورت ریسا رفع و شتیمع دن،یبه منظور آشام .1
 روز شبانه

 بـر  و نسـازد  متضـرر  را ایـ در میحـر  و سـاحل  نکهیا بر مشروط ،یرانیبه منظور کشت .2
 .نگذارد یمنف اثر مجاز حد از شتریب آب تیفیک

 قیحر يبه منظور اطفا .3

 گردد. یعمل 20که حکم مندرج در ماده  یموجود تا وقت يها حقابه .4

هاي موجود مطـابق سیاسـت اداره حوضـه آبریـز      ، کلیه حقابه20اساس ماده  همچنین بر
 نامه تبدیل خواهد شد. مربوطه، به شکل تدریجی به اجازه

ها، رویکردها و قوانین آب در افغانستان  روندنماي تحوالت تاریخی دکترین 8-3در شکل 
 نشان داده شده است.
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-1-5-3 بندي جمع 

کس به  ، قوانین آب در افغانستان به صورت عرفی بود که در آن هر1960تا پیش از سال 
 1960کرد. از سـال   برداري می قدر استطاعت خود و بدون هیچ محدودیتی از منابع آب بهره

هاي بـزرگ آبیـاري، مالکیـت آب بـه سـمت عمـومی پـیش رفـت. بـین           و با توسعه سیستم
، وزارت آب و نیرو تشکیل شـد و نخسـتین قـانون آب ایـن کشـور      1980تا  1960هاي  سال

، بـا اشـغال افغانسـتان توسـط شـوروي و وقـوع       2000تـا   1980هـاي   تدوین شد. بین سال
هـاي   ثباتی در مدیریت و قانونگذاري آب پیش آمد. بین سـال  هاي داخلی، یک نوع بی جنگ
با تدوین چارچوب توسعه ملی و کارگروه کابل با همکاري یونیسف، رویکـرد   2009تا  2000

و همزمان با تـدوین قـانون    2009اي منابع آب مطرح شد. در نهایت، از سال  مدیریت حوضه
سـازي و اسـتقرار    اي منابع آب فرصت پیـاده  آب جدید در این کشور، رویکرد مدیریت حوضه

هـاي پیشـین در قـانون آب جدیـد      یافته است.همانند سایر کشورها، نحوه مواجهه بـا حقابـه  
اده اسـاس مـ   بـر افغانستان نیز موضوع مهمی است که پرداختن به آن بسـیار ضـرورت دارد.   

نامه) است.  )، استفاده از آب نیازمند دریافت مجوز (اجازه1388نوزدهم قانون آب افغانستان (
ها استفاده از آب نیازي به دریافت مجوز نـدارد.   در این قانون، چهار مورد ذکر شده که در آن

 هـاي موجـود اشـاره دارد. بنـابراین در قـانون جدیـد افغانسـتان        یکی از این موارد به حقابـه 
کـاري در نظـر گرفتـه     و شود. البته در قانون آب افغانستان سـاز  هاي پیشین حفظ می حقابه

شـوند. بـه هـر صـورت، تـا       هاي موجود به مجوز تبدیل می شده است که از طریق آن، حقابه
هـاي پیشـین    هاي موجود به مجوز تکمیل نشـده اسـت، حقابـه    زمانی که روند تبدیل حقابه

ها مطابق با احکام قانون آب بـه   این اساس، قرار بر این است که حقابهبر  پابرجا خواهند بود.
آبریز)  (حوضهشکل تدریجی به مجوز تبدیل گردند. بعد از صدور مجوز، شوراي حوزه دریایی 

کننده از آب، بدون دلیل موجه از سـهمیه   تواند در صورتی که فرد داراي مجوز و استفاده می
از سهمیه استفاده نماید، مجوز را اصالح یا لغو کند. همچنین  رتمربوط استفاده نکرده یا بیش

مقاصـد    قدر کافی براي استفاده در صورتی که شوراي حوزه دریایی تشخیص دهد که آب به
ــد.        ــو کن ــا لغ ــالح ی ــوز را اص ــد، مج ــاب کن ــی ایج ــافع مل ــا من ــد ی ــود نباش ــر موج  دیگ
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-8-3 شکل تانها، رویکردها و قوانین آب افغانس سیر تاریخی دکترین 









 ش
 

 107 

 مدیریت آب ایرانها و رویکردهاي حاکم بر  : بررسی سیر تحوالت دکترین4فصل  

 

برخوردار بوده است. نتایج  حیاتیاز دوران باستان تاکنون، همواره از اهمیتی آب در ایران 
اسـت   واقعیـت  هاي مختلف آب و آبیاري در ایران مبین این هاي انجام شده در زمینه بررسی

بـرداري صـحیح و مطلـوب از ایـن منبـع       که مدیریت آب و اصوالً نظارت بر منابع آب و بهره
زمـانی مختلـف    کننـدگان از آب در ادوار  برداران و استفاده و تعریف روابط بین بهره ارزشمند

هـایی   و از دیربـاز همـواره سـازمان    رو . از ایـن ها بوده اسـت  مورد توجه ویژه مردم و حکومت
منطبـق بـا نیازهـا، عـرف و سـنن و       تشـکیل شـده اسـت کـه     صورت رسمی و غیررسمی هب

مقتضیات سیاسی و جغرافیایی در مناطق مختلف کشور در جهت پرداختن به مسـایل آب و  
اي مختلف مانند نحوه استحصال و تأمین، نحوه استفاده و میزان برداشت، ه آبیاري در زمینه

کـه   انـد  بـوده  و نگهداري از تأسیسات مربوطـه و امثـال آن   گرودارانل بین ئفصل مسا و حل
 هـا  امروزه تحت عنوان مقوله مدیریت منابع آب، با گستردگی و پیچیدگی خاص خـود از آن 

   شود. نام برده می

هاي حاکم در جهت استفاده اقتصادي از آب  قدرت ي حکومت در ایران،گیر از زمان شکل
 ،بران، مقررات و ضوابطی را وضـع کـرده و در هـر دوره    آب بروز اختالف میانو جلوگیري از 

عنوان قانون پیشتاز در این  اند. قانون حمورابی به افراد جامعه ملزم به رعایت این قوانین بوده
بـرداري از   ها و ساختن تأسیسات آبی و بهره به مالکیت زمین و آبزمینه است. در این قانون 

 آبی اشاره شده است. مناقشاتدادن به  ها و فیصله آن

در دوران  انسـجام یافـت.  نقش حکومت در اداره امور آب و آبرسانی در دوره هخامنشیان 
 لمانان و براسالمی نیز نظر به اهمیت عمران اراضی و پیشرفت امور کشاورزي و اقتصادي مس

اند: آب، گیاه و آتش؛  مبنی بر اینکه مردم در سه چیز شریک(ص)  اساس حدیث پیامبر اکرم
قوانین فعلی است. اولین  أها منش ها وضع شد که برخی از آن برداري از آب احکامی براي بهره

 که با عنـوان قـانون   است 1309مربوط به سال  دوران معاصر،قانون مصوب در زمینه آب در 
ترین قوانین در زمینه آب، قانون آب و نحـوه   از این قانون، مهم پس قنوات ایران شهرت دارد.

طور کلی طـی   است. به 1361و قانون توزیع عادالنه آب مصوب  1347شدن آن مصوب  ملی
تبصره در مقوله آب به تصویب  206ماده قانونی و  458گذاري بیش از  سال قانون 80حدود 
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ترین قوانین آب کشور در بستر تحوالت نظام مالکیت و  نماي تغییرات مهماست. روند رسیده
 نشان داده شده است. 1-4هاي مختلف، در شکل  برداري منابع آب در دوره بهره

تـوان بـه    ها و رویکردهاي حاکم بر مدیریت آب کشور را مـی  طور کلی تحوالت دکترین به
 بندي نمود: چهار دوره ذیل تقسیم

 )11285از  شی(پ یبر قواعد عرف یمبتن یسنت يداربر دوره بهره .1

 )1285-1347( یخصوص تیمالک حقوق تیآب با رعا يگذار دوره قانون .2

 )1347-1361( یعموم تیمالک حقوق يبرقرار و آب شدن یدوره مل .3

 تاکنون).  1361آب ( یعموم تیو استمرار مالک تیدوره تثب .4

-1-4 )1285(پیش از برداري سنتی مبتنی بر قواعد عرفی  دوره بهره 

آب سبب شـده اسـت کـه ایرانیـان از دیربـاز       اي خشک و کم قرار گرفتن ایران در منطقه
اندیشی کننـد. ایـن موضـوع     نسبت به ارزش آب آگاه بوده و براي حفاظت از منابع آبی چاره

بدیل  برداري از منابع آب شده که در زمان خود در دنیا بی هاي متنوع بهره موجب ابداع شیوه
بنـدها، حفـر چـاه و... بودنـد. بـه       انبارها، آب هاي مزبور شامل ایجاد قنوات، آب اند. شیوه دهبو

برداري از منابع آب شکل گرفت  مرور زمان قواعد عرفی در خصوص بهره ها به همراه این شیوه
هاي سنتی مذکور، نهاد میرآب  ها تا به امروز همچنان معتبرند. در کنار شیوه که برخی از آن

 آبادي، م.ح). رمضانی قوامز ابداع گردید که متولی تقسیم آب در سطح محلی بود (نی

                                                            
 ایران اساسی قانون نخستین تصویب و ملی شوراي مجلس تشکیل مشروطه، انقالب آغاز ۱
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-1-4 شکل برداري منابع آب روندنماي تغییرات قوانین آب ایران در بستر تحوالت نظام مالکیت و بهره 
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داران انسجام در اداره امور آب و آبرسانی و مدیریت قنـات در   عنوان طالیه هخامنشیان به
هـاي   سال بـر روي قنـات   30اند. پروفسور هانري گوبلو که بیش از  تاریخ ایران شناخته شده

هـاي دیگـر بـدون     کـه بـرخالف تمـدن   -ایران مطالعه داشته، جهش چشمگیر تمدن ایـران  
دانـد. عـالوه بـر آن، در دوران     ها مـی  مدیون قناترا دست آمد  ع بههاي وسی همجواري با آب

سد در ایران ساخته شد و اختراع سـه نـوع آسـیاب آبـی، نمایـانگر       60هخامنشیان بیش از 
شناسـی اسـت. دسـتگاه     از جملـه آب و علـوم  برخـی  دانش و بینش ژرف ایرانیان باستان در 

دستگاه پـاالیش آب در جهـان اسـت کـه بـر      ترین  پاالیش آب چغازنبیل، نخستین و قدیمی
آلـود رودخانـه کرخـه را بـه آبـی سـالم و گـوارا تبـدیل          مبناي قانون ظروف مرتبط، آب گل

ساخته است. در زمان تصرف مصر توسط داریوش بزرگ، ایرانیان جهت دسترسی بـه آب،   می
یافـت. مورخـان   قنات حفر نمودند و علم حفر قنات از این طریق به مصر و شمال آفریقـا راه  

کـرده یـا قنـات     اند که در دوره هخامنشیان، هرکس قناتی حفر و زمینی را آباد می نقل کرده
 شد. نموده است، مالیات پنج نسل بر او بخشوده می خشکی را بازسازي می

النهرین، سوریه، افغانستان و پاکستان امروزي و  در دوره ساسانیان، گسترش قنات به بین
در خراسان بزرگ انجام گرفت. همچنین، در مناطقی نظیر خوزستان، آثـار   افزایش تعداد آن

هاي آبی فراوان مربـوط بـه دوره ساسـانی موجـود اسـت کـه گویـاي توسـعه          ها و ابنیه سازه
. در زمان حکومت ساسـانیان، دیـوانی بـه    استبرداري از منابع آب سطحی در این دوره  بهره

هـا و   بـران، مـامورین و میـراب    قـوانینی بـراي آب   جهـت تـدوین  » کَست و فُزود«نام دیوان 
همچنین نظارت بر امور آبیاري تشکیل گردید تا از این طریق حقوق مالکان آب و کشاورزان 

 .نمود وزیر) فعالیت می زیرنظر وزیراعظم (نخست رعایت گردد. رئیس این دیوان مستقیماً

هـاي   ول در ایران منافـاتی بـا آمـوزه   با ورود اسالم به ایران، از آنجا که قواعد و عرف متدا
مسـلمان ایرانـی بـا پشـتوانه اصـول       دین اسالم نداشت، فقهاي مسلمان و اندیشـمندان تـازه  

ها را در قالب احکام فقهی درآوردند. بـا   برداري از قنوات و چشمه اسالمی، عرف رایج در بهره
ات مختلفی درباره مالکیت یابیم که بعضاً احکام و نظر مروري بر تاریخچه مباحث فقهی درمی
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هاي زیرزمینی از طریق حفر چاه دستی و قنات از سوي فقها در آن دوران، صادر  و حریم آب
شـده اسـت. همچنـین، شـرع و عـرف در حمایـت از مالکیـت افـراد و انتفـاع کامـل در            می

وان عنـ  برداري از منابع آب زیرزمینی از طریق حفر چاه (دستی) و قنات، مقـداري را بـه   بهره
اندازه حریم تعیین کرده است. درباره مالکیت آب، اکثریت فقها قائـل بـه مالکیـت از طریـق     

نـام بنچـاق یـا     ها را در اسناد دستی به اند که مالکیت آن حیازت (تصرف) براي اشخاص بوده
). 1393رسـاندند (آگـاه، م. و حسـنی سـعدي، م.،      قباله در دفتر شرعیات مراجع به ثبت می

 برداري از منابع آب در این دوره عبارتند از: صول فقهی حاکم بر قواعد عرفی بهرهترین ا مهم

آب جزو اموال مشـترك و مبـاح اسـت کـه هـرکس بـه قـدر         :مباحات ازتیح •

 از اسـتفاده  ،یاز آن استفاده کند. به لحـاظ قواعـد فقهـ    تواند یاستطاعت خود م
 اسـاس،  نیـ ا بـر . کند یم يرویپ مباحات ازتیح قاعده از) آب ری(نظ مباح اموال
 .شود یم محسوب آن مالک کند،(تصرف)  ازتیح را مباح مال که یهرکس

چنـد   ایـ دو  نیبـ  یمحلـ  يعقـود و تعهـدات بـه قراردادهـا     عقود و تعهـدات:  •

واقع گردد، اصل بر لزوم آن اسـت؛   يداللت دارد. اگر عقد یبردار از منبع آب بهره
 صـورت  نیا ریفسخ شود. در غ یبه علت قانون ای نیطرف تیمگر آنکه عقد به رضا

از عقد، مستوجب اصل جبـران خسـارت خواهـد     یبه تعهدات ناش يبندیعدم پا
 ایـ از عدم انجام تعهد را به طرف  یخسارت ناش ستیبا یم یبود و شخص متخط

 .دیمقابل پرداخت نما نیطرف

و  دیـ اشخاص درآ تیبه ملک تواند یم ینیرزمیمنابع آب ز نکهیبا توجه به ا  ارث: •

هـا محسـوب شـود، لـذا حقـوق مالکانـه متعلـق بـه مالـک آب           آن ملکیجزء ما
 ).1393م.،  ،يسعد یمنتقل خواهد شد (آگاه، م. و حسن يبه ورثه و ینیرزمیز

 نیبنـابرا  دارد، را رمنقـول یکه منبع آب حکـم مـال غ   ییاز آنجااخذ به شُفعه:   •

 یحقـوق  از شـفعه . شـود  یمـ  محسوب آن تملک اسباب از یکی زین شفعه به اخذ
 تملـک  را خـود  کیشـر  شـده  فروخته سهم تواند یم کیشر آن لهیوس به که است
 کیـ  از خود سهم بخواهد وارث ای کیشر دو از یکی چنانچه اساس، نیا بر. کند
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 و دارد تیـ اولو سهام آن دیخر در يو کیشر برساند، فروش به را رمنقولیغ مال
 بـه  را خـود  بـه  متعلـق  سهام گر،ید دار سهام تیرضا جلب بدون اول کیشر اگر

 درباره قاعده نیا. است ابطال قابل يو کیشر يسو از معامله نیا برساند، فروش
 )1393.، م ،يسعد یحسن و. م. (آگاه، دارد اعمال تیقابل زین قنوات و ها چاه

هرگونه ضرر و اضرار در  تیمشروع ینف یقاعده الضرر به معن  الضرر و الضرار: •

برداشـت   زانیـ و م میحـر  نیـی اسـاس، تع  نیاز مشترکات است. بر ا يبردار بهره
 . ردیقاعده الضرر و الضرار صورت گ تیبا رعا یستیمنابع آب با

برداري از منابع آب در فقه اسالمی دو حالـت زیـر در    همچنین، براي حق مالکیت و بهره
 نظر گرفته شده است:

آن  يبـرا  یاست، بدون آنکه کس يها و در نهرها جار از چشمه یعیطور طب که به یآب .1
در مشـترك همگـان اسـت. امـا      یـی کرده باشد، دارا يگذار هیسرما ای دهیزحمت کش
 بـه  آب، منبـع  بـه  تـر  کیـ نزد نیبودن آب و نبودن حق تقدم، هر زمـ  یصورت ناکاف

کـه قبـل از    یاسـاس، کسـ   نیـ ا بـر  .داشت خواهد تقدم تر نییپا نیزم بر ازین زانیم
قـرار دارد؛ امـا سـهام     تیـ دارد، در اسـتفاده از آب در اولو  یبه منبع دسترس گرانید

 تیـ . حـق اولو ماند یم یدر تملک مشترك اجتماع باق ینیرزمیز ای یمنبع آب سطح
 یـی دارا رایـ ز کنـد؛  مصـرف  دارد ازیـ ن آنچه از شیب کننده استفاده که شود یباعث نم

 ازیامت ن،یبنابرا. ستین گرانید حقوق یناف تقدم اصل و است مشترك همچنان مزبور
 .کند ینم جادیا یقطع تیمالک حق ت،یاولو

 کیـ  احـداث  ای چاه کی حفر قیبه منبع مشترك آب از طر یکه دسترس يدر موارد .2
 تیـ مالک حـق  شود یم استحصال که یآب به نسبت گذار هیسرما شود، یم سریم کانال

 کانـال  ایـ  استخر کی در است مشترك تیملک در که یآب اگر. کند یم دایپ یخصوص
 لیکه آب را محصور کـرده اسـت) تبـد    ی(کس حائز يانحصار ییدارا به شود محصور

 ).1382. (جاماب، نرساند بیآس گرانید به کار نیا انجام با آنکه به مشروط شود؛ یم
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هـاي   طبیعـی و آب سـارهاي   تـوان گفـت کـه در ایـن دوره، آب چشـمه      طور کلی مـی  به
کـس تعلـق نـدارد (جـزو مشـترکات       شد که به هیچ اي خدادادي تلقی می زیرزمینی سرمایه

اندیشید یا آب سـطحی را بـا    است) و هرکسی که تدابیري براي استحصال آب زیرزمینی می
یافت. این نوع نگرش  رساند، به مالکیت آب دست می نهرکشی براي آبیاري به زمین خود می

الکیت آن، حتی در مباحث قانونی نیـز جایگـاهی یافـت و در دوره بعـدي، بخـش      به آب و م
برداري از منابع آب وضع گردید،  توجهی از قوانین مدونی که در ارتباط با مالکیت و بهره قابل

 مبتنی بر همین اصول و قواعد بود.

کـی بـر   بـرداري منـابع آب مت   گذاري مدون در ایـران، نظـام بهـره    تا پیش از شروع قانون
حاکمیت قواعد عرفی و احکام شرعی و مالکیت آب تحت تأثیر حقوق خصوصی بـوده اسـت.   

ها ساکن بودند از آب آن براي مصارف کشـاورزي و   افرادي که در اطراف رودخانه ،در گذشته
منظـور   شدن مالیات بر اراضی مزروعـی بـه   کردند. با معمول رفع مایحتاج خانگی استفاده می

دفاتري تنظیم شد که در آن میزان آبی را که  ،بت به میزان کشت و درآمدتعیین عایدي نس
عنوان سنگ، جام، فنجـان   کرد (به واحد مخصوص محل تحت هرکس از رودخانه برداشت می

 گردید. وان دفاتر جزء جمع درج میعن و...) در دفاتري تحت

-1347گذاري آب با رعایت حقوق مالکیت خصوصی ( دوره قانون  4-2-

1285( 

س از وقوع انقالب مشروطه و تشکیل مجلس شوراي ملی، کشـور وارد دوره جدیـدي از   پ
گذاري شد که مبتنی بر وضع قوانین مدون توسط نهاد مجلس بود. در این دوره، قانون  قانون

بـه تصـویب رسـید. در ایـن دوره      1307عنوان نخستین قانون مدون کشور در سال  مدنی به
ع آب به شکل سنتی و میزان برداشت آب محدود بود؛ لذا قـانون  برداري از مناب همچنان بهره

 صورت منسجم و خالی از تناقض مدون نمود.   مدنی تنها قواعد کهن عرفی و شرعی را به

ذکر شـده اسـت. مـال مبـاح داراي دو رکـن       "اموال مباح"در قانون مدنی، آب در ردیف 
. امکان تملک یا انتفـاع  2تن مالک، . نداش1شود:  اساسی است که با توجه به آن شناخته می
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طور که پیشتر عنوان شد، اموال مباح قابل حیازت (تصـرف) بـوده و بـا حیـازت      از آن. همان
 آید. توسط مردم به ملکیت ایشان درمی

گاه کسی به قصـد حیـازت   هر"گوید:  هاي سطحی می ر مورد آبقانون مدنی د 149ماده 
شود، ملک  مباحی که به نهر یا مجراي مزبور وارد میمباحه، نهر یا مجرایی احداث کند، آب 

توان از آن نهري جدا کرد یـا زمینـی را مشـروب     صاحب مجري است و بدون اذن مالک نمی
هـر کـس در   "دارد:  قانون مـدنی بیـان مـی    160هاي زیرزمینی نیز ماده  . در مورد آب"نمود

اي  ند تا به آب برسد یا چشـمه زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملیک، قنات یا چاهی بک
کـه بـه آب نرسـیده، تحجیـر      شود و در اراضـی مباحـه مـادامی    جاري کند، مالک آب آن می

 "گردد. محسوب می

اصل اقـدمیت و اولویـت در اسـتفاده از     159و  158، 156همچنین قانون مدنی در مواد 
 ).1351آب را به رسمیت شناخته است (سرمد، م.، 

) از دیگر قوانینی 1313(و اصالحیه آن در سال  1309ت مصوب سال قانون راجع به قنوا
دهـی امـور مربـوط بـه      بود که در این دوره تدوین گردید. این قـانون کـه بـا هـدف سـامان     

ها) تصویب شد، مالکیـت خصوصـی را بـه رسـمیت      برداري از منابع آب زیرزمینی (قنات بهره
این قـانون آمـده    10ز زمین است. در ماده صراحت قائل به جدایی مالکیت آب ا شناخته و به

ــراي    "اســت:  ــاتی ب ــا قن ــا چشــمه و ی ــا نهــر و ی ــه و ی هرگــاه اشــخاص متعــدد در رودخان
ها بخواهند از حـق   ساختن اراضی معینی حقابه داشته باشند و یک یا چند نفر از آن مشروب

نـد، شـرکاي   نمودن زمین دیگري با تغییر مجراي اختصاصی اسـتفاده کن  مزبور براي مشروب
دیگر آب یا مجرا حق ممانعت نخواهند داشت؛ مشروط بر اینکه از این اقدام ضـرري متوجـه   

کنند که چه مقدار آب و یا چه  حق نشود. در مورد این ماده اهل خبره معین می اشخاص ذي
تر کاسته شود، مگر اینکه در تعیین مقـدار   کردن از آب در نقطه پایین مقدار از زمان استفاده

 "موجود نباشد. اختالفی شرکا زبور بینم
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نقطه ثقلی در نظـام حقـوقی    1322در سال  "اجازه تأسیس بنگاه آبیاري"تصویب قانون 
تدریج دخالت حاکمیت در مدیریت و نظارت آب شروع شد.  آب در ایران بود. از این زمان، به

ظـر وزارت کشـاورزي   براساس این قانون دولت مکلف شد تا یک بنگاه مستقل آبیاري را زیرن
 ).1395فیروز، ح.،  فرد، م. و کاوه تأسیس نماید. (اسماعیلی

با گذشت چند دهه از تصویب قانون مدنی و کـاهش منـابع آبـی و افـزایش نیـاز بـه آن،       
بودن آب با تردیدهاي جدي مواجه شد. تجربه نشان داد که تفکر حقوقی  تدریج تفکر مباح به

مبناي آن تنظـیم گردیـد، نتوانسـته نیازهـاي آبـی کشـور را       بودن آب و قواعدي که بر مباح
برآورده نماید و در نتیجه نزاع بـر سـر تملـک آب و تقسـیم آن بـاال گرفـت. لـذا فکـر ورود         

گـذاران   برداري منـابع آب در ذهـن سیاسـت    تر دولت به عرصه کنترل و نظارت بر بهره جدي
برداري منابع آب، صرفًا نقش مشورتی  وقت قوت گرفت. دولت که تا پیش از آن در نظام بهره

نمود، در شرایط جدید بایستی بر دایره اختیارات و نفوذ  هاي فنی و اجرایی را ایفا می و کمک
افزود. در این دوره، وقوع دو رویداد بزرگ، روند تحـوالت آب کشـور را    خود بر این عرصه می

میق به صـنعت آب کشـور کـه    هاي ع . ورود تکنولوژي حفر چاه1وارد مرحله جدیدي نمود: 
هـاي   عمق به چـاه  هاي دستی کم ها و چاه برداري از منابع آب زیرزمینی را از قنات نحوه بهره

.  اصـالحات ارضـی، الغـاي    2عمیق و عمیق، با حجم برداشت بسیار بیشتر، تغییـر داد؛   نیمه
مـالکی   کی به خردهمال برداري اراضی کشاورزي از بزرگ رعیتی و تغییر نظام بهره -نظام ارباب

ها  توجه تعداد چاه برداري فردي و افزایش قابل که موجب کاهش سرانه اراضی، گسترش بهره
 گردید.

دنبال افزایش نقش خود در مـدیریت منـابع آب و    حاکمیت در مواجهه با تحوالت فوق به
ور، استیالي بیشتر بر این منابع بود، اما عدم وجود یـک نهـاد متمرکـز در مـدیریت آب کشـ     

رفت. از این رو، دولت با هـدف   شمار می یکی از موانع اساسی در راه دستیابی به این هدف به
سند  1وزارت آب و برق را تأسیس نمود. در ماده  1342ایجاد یک سازمان متمرکز، در سال 

خانه، حداکثر استفاده از منابع آب ذکـر   تأسیس وزارت آب و برق هدف از تشکیل این وزارت
تـدریج   . پیرو سیاست تمرکزگرایی دولت و تثبیت حاکمیت مطلق بر منابع آب، بهشده است

 هاي مرتبط با آب از جمله بنگاه مستقل آبیاري به وزارت آب و برق منتقل شدند.  سازمان



 ش
 

 116 

 و جهان رانیآب در ا نیقوان نیحاکم بر تدو  يکردهایو رو ها نیتحوالت دکتر یبررس 

 

پس از تأسیس وزارت آب و برق، قانون حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی نخسـتین  
تصویب رسید. برمبناي این قانون، وزارت آب و برق مسئول به  1345قانونی بود که در سال 

 حفظ و حراست از منابع و ذخایر آب زیرزمینی و نظارت بر کلیه امور مربوط به آن شد. 

-1361شدن آب و برقراري حقوق مالکیت عمومی ( دوره ملی  4-3-

1347( 

شـدن   ی(مطابق اصل دهم انقالب سفید مبنی بر مل 1347شدن آب در سال  با اعالم ملی
گذار به وزارت آب و برق تکلیـف شـد تـا بـا      هاي کشور)، وظایف مشخصی از سوي قانون آب

 شدن آب حرکت کند.   هایی به سوي اهداف موردنظر ناشی از ملی اتخاذ روش

نقطه پایانی بر مالکیت خصوصی منابع آب و الزامی بر اخـذ   1347شدن آب در سال  ملی
برداري از منابع آب در چارچوب حقوق مالکیت عمـومی   بهرهمجوز و پروانه مصرف آب براي 

هـاي عمـومی و    عنـوان ثـروت   شود. مطابق این قانون، منـابع آب کشـور بـه    آب محسوب می
نام صیانت از حقوق عمومی نسبت به ایـن منـابع اعمـال     مشترکات محسوب شده و دولت به

به نفع مصـالح مشـترك و خیـر     برداري و حفاظت از منابع مذکور را کند تا بهره مدیریت می
بـرداري از   شـدن آب، هرگونـه بهـره    عمومی اداره نماید. براساس مفاد قانون آب و نحوه ملـی 

منظـور مصـارف    منابع آب منوط به اخذ مجوز و پروانه مصرف است، به استثناي حفر چاه به
مجـاز  روز  مترمکعـب در شـبانه   25خانگی، شرب و بهداشت و باغچه که تا ظرفیـت آبـدهی   

همچنین، در این قانون ترتیباتی جهت تبدیل  شمرده شده و نیاز به صدور پروانه حفر ندارد.
هاي قبلـی بـه پروانـه مصـرف مفیـد در نظـر گرفتـه شـد. در ایـن قـانون، دو نـوع از             حقابه

ــد:  کننــدگان و متقاضــیان صــاحب حــق شــناخته شــده  اســتفاده ــه، 1ان . 2. صــاحبان حقاب
، خواه مصرف براي هستندصالح مجاز به مصرف آب  جازه مقامات ذيکنندگانی که با ا مصرف

 صنعت و یا امور خانگی باشد. ،کشاورزي

هـا و   توانـد سـازمان   شدن آن، وزارت آب و برق می قانون آب و نحوه ملی 22مطابق ماده 
د رأسـاً یـا بـا    نشـو  هاي بازرگـانی اداره مـی   اي را که به صورت شرکت هاي آب منطقه شرکت
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اند، ایجـاد   هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده هاي دولتی یا شرکت ت سایر سازمانمشارک
ها محول سـازد. ایـن قـانون     و برخی از وظایف و کارهاي اجرایی خود را به این شرکت کرده

شـرکت و   10که به موجب آن،  بوداي در مدیریت آب  اي از رویکرد حوضه بیانگر شکل اولیه
از:  بودنـد  و برق با استفاده از این ماده تأسیس گردید کـه عبـارت   سازمان توسط وزارت آب

هـاي آب و بـرق شـمال     اي تهران، سیستان، فارس و اصفهان، شرکت هاي آب منطقه شرکت
 هاي آب کرمانشاهان، خراسان و کرمـان.  (گیالن و مازندران)، آذربایجان و خوزستان، سازمان

اي از چنـد   هـاي آبریـز و یـا مجموعـه     ر حوضـه مبتنی ب 1384ها تا سال  فعالیت این شرکت
استان بود که در این سال، مدیریت استانی آب با تصویب قانون تبدیل ادارات کـل امـور آب   

اي کـه بـیش از    هاي آب منطقه اي استان و تبدیل شرکت هاي آب منطقه ها به شرکت استان
، جایگزین رویکـرد قبلـی   ربط اي استان ذي گیرند به شرکت آب منطقه یک استان را در برمی

 شد.
و با توجه به شرایط حـاکم بـر کشـور، نـوعی      1357پس از وقوع انقالب اسالمی در سال 

برداري از منابع آب کشور سایه افکند. این دوره با افزایش برداشت و  هرج و مرج بر نظام بهره
این منابع همـراه  برداري از  خاك و عدم نظارت کافی و مؤثر بر نحوه بهره تخریب منابع آب و

هـاي اولیـه    . التهابات سیاسی و اجتمـاعی کشـور در سـال   1بود که عمدتاً ناشی از دو عامل: 
 . وقوع جنگ تحمیلی و شرایط خاص کشور در آن مقطع زمانی، بود. 2انقالب، 

-4-4 تاکنون) 1361دوره تثبیت و استمرار مالکیت عمومی آب ( 

 "قـانون توزیـع عادالنـه آب   "، ت آب کشـور پس از یک دوره نابسامانی در مدیری سرانجام
هاي بعد از انقالب، پس از طی یک سـري فـراز و    ترین قانون آب کشور در سال عنوان مهم به

به تصویب رسـید. ایـن قـانون در راسـتاي      1361نشیب و جرح و تعدیل، در اسفندماه سال 
و بـا   "شـدن آن  ملیقانون آب و نحوه "قانون اساسی و به منظور بازنگري در اصول  45اصل 

گذار به مورد اجرا گـذارده شـد. قـانون     انگیزه برقراري نظام عادالنه توزیع آب، از سوي قانون
هاي نیرو و کشاورزي مسـئول اجـراي آن    خانه ماده است و وزارت 52فصل و  5مذکور شامل 

 هستند.
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. ه اسـت تـ رویکرد مالکیت عمومی بر منابع آب در این قانون نیـز مـورد تأکیـد قـرار گرف    
قـانون اساسـی    45مطابق مفاد قانون توزیع عادالنه آب، منابع آب کشـور بـه اسـتناد اصـل     

جمهوري اسالمی ایران، جزو مشترکات بـوده و در اختیـار حکومـت اسـالمی اسـت و طبـق       
برداري از  شود و مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداري می ها بهره مصالح عامه از آن

 گردد. ولت محول میها به د آن

هاي بعد، قانون توزیع عادالنه آب کماکـان   وضع قوانین موردي و تکمیلی در سالعلیرغم 
گردد. البته نباید از این  ترین قانون در حوزه منابع آب محسوب شده و بدان استناد می جامع

ره، دغدغه نکته غافل ماند که در زمان تدوین این قانون با توجه به شرایط و مقتضیات آن دو
عنوان ثروتی  گذار در نگارش قانون توزیع عادالنه آب، نه حفظ و حراست از منابع آب به قانون

ارزشمند، محدود و نیازمند صیانت، بلکه رعایت عدالت در نحوه عرضـه و توزیـع ایـن منـابع     
 بررسی مفاد و پیامدهاي اجراي آن (از جمله تبصـره ذیـل   عنوان، بوده است و این موضوع از

 خوبی قابل دریافت است.   هاي غیرمجاز جامه قانونی پوشانید) به که بر حفر چاه 3ماده 

هاي بعد، قوانین دیگري نیز در ارتباط با منابع آب به تصویب رسید که عمدتاً در  در سال
هـاي آب   النظـاره   عنـوان مثـال، حـذف حـق     جهت تخریب بیشتر این منابع بـوده اسـت. بـه   

بـرداري از منـابع آب زیرزمینـی را     هاي نظـارتی بـر بهـره    که جنبه 1384کشاورزي در سال 
که مجـدداً   1389هاي فاقد پروانه در سال  تکلیف چاه تضعیف نمود و یا تصویب قانون تعیین

نـه  ) امکان داد تا نسبت به اخـذ پروا 1385هاي غیرمجاز (محفوره قبل از سال  به مالکان چاه
خـوبی نشـان    بـه  2-4هاي خـود اقـدام کننـد. نمـودار شـکل       برداري و مجاز نمودن چاه بهره
تنها تأثیر مثبتی در کنترل و حفاظت منابع  هاي اخیر نه دهد که تورم قوانین آب در سال می

مراتب تنـدتري بـه خـود گرفتـه      آب زیرزمینی نداشته، بلکه روند تخریب این منابع شیب به
 است.
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-2-4 شکل هاي کشور در مقایسه با اهم قوانین بخش آب آبخوانتغییرات حجم مخازن  
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-5-4 بندي جمع 

اي از  هـاي زمـانی مختلـف، مجموعـه     مالکیت و حقوق استفاده از آب در ایران طـی دوره 
و  1285قواعد عرفی، احکام شرعی و قوانین حاکمیتی را شامل شـده اسـت. پـیش از سـال     
و شـرعی  تدوین قوانین مشروطه، مالکیت و استفاده از آب تابع قواعد عرفی و اصـول فقهـی   

که نخسـتین قـانون مـدون آب     1309گیري دولت مشروطه تا سال  بوده است. پس از شکل
کشور در قالب قانون راجع به قنوات، تصویب و اجرا گردید، مالکیـت آب از نـوع خصوصـی و    

) بـه رسـمیت شـناخته شـده     1307مبتنی بر اصول و قواعدي بود که در قانون مدنی ایران (
ها حداقلی  توجه نبوده و توسعه ارف آب در مقایسه با منابع موجود قابلبود. در این دوره، مص

برداري از منابع آب محدود بوده است؛ لذا در ایـن مقطـع، ضـرورتی     و ابزار موجود براي بهره
براي وضع قوانین کنترلـی و بازدارنـده جهـت حفاظـت کمـی و کیفـی منـابع آب احسـاس         

ترین قاعده حـاکم بـر    یص براساس حق تقدم، مهمنگردیده است. در این دوره، دکترین تخص
 شده است. مالکیت و ایجاد حق در استفاده از منابع محسوب می

ادامه یافت تا اینکه در این سال، تصـویب قـانون تأسـیس بنگـاه      1322این روند تا سال 
مستقل آبیاري، به نقطه شروع ورود حاکمیت به مدیریت آب کشور تبدیل گردیـد. براسـاس   

قانون دولت مکلف شد تا یک بنگاه مستقل آبیاري را زیرنظر وزارت کشـاورزي تأسـیس   این 
نماید. مطابق قانون یاد شده، بنگاه اجازه یافت با احـداث تأسیسـات آبـی، آب را استحصـال     

بینـی   این قـانون پـیش   6عالوه بر آنکه امکان فروش آب در ماده کرده و به زارعین بفروشد. 
ها و تقسـیم   لیه امور آبیاري کشور از قبیل تأسیسات آبیاري، ساختمان، نظارت در کبودشده 

سارهاي عمومی کـه آب آنهـا بـه     ها و انهار عمومی، استخرهاي عمومی و چشمه آب رودخانه
عهـده   مدنی به مقدار حقابه و مطابق عـرف محـل بـه     رسد با رعایت قانون  مصرف زراعت می

اصـالحیه بـه ایـن     5الحیه همین قانون) و در مـاده  بنگاه آبیاري گذاشته شد (ماده سوم اص
وسیله ساختمان سد یا نصب تلمبـه از   ها به  نکته اشاره شده است که استفاده از آب رودخانه

نتیجه اینکه با تصـویب قـانون تأسـیس     هاي سطحی باید با اجازه قبلی بنگاه باشد. منابع آب
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ر سنتی کوچک گردید و با توجه به لـزوم  بنگاه آبیاري، جنبه خصوصی آبیاري محدود به انها
کسب مجوز براي انجام عملیات عمرانـی، نظـارت و حـق فـروش آب توسـط بنگـاه، حـدود        

 . اختیارات مالکین به نحو مؤثري کاهش یافت

در کنار رشد اقتصادي و توسعه  40و  30هاي  تحوالت سیاسی و اجتماعی کشور در دهه
برداري  تب افزایش داد. در این شرایط، قوانین و نظام بهرهمرا فناوري، میزان تقاضاي آب را به

سنتی موجود براي پاسخگویی به نیازهاي جدید پاسخگو نبود. لذا دولـت بـا تشـکیل وزارت    
شدن  به ایجاد مدیریت واحد و متمرکز آب کشور اقدام نمود و ملی 1342آب و برق در سال 

کلی دگرگـون سـاخت. بـا     آب کشور را به، نظام مالکیت منابع 1347هاي کشور در سال  آب
، منـابع آب کشـور ملـی اعـالم شـد و      47شـدن آن در سـال    تصویب قانون آب و نحوه ملـی 

برداري از این منـابع بـه وزارت آب و بـرق محـول گردیـد و هرگونـه        مسئولیت حفظ و بهره
. همچنین، خانه شد برداري از منابع آب موکول به درخواست و کسب مجوز از این وزارت بهره

سـاختن منـابع    برداري غیرمجاز یا آلوده گرفته در بهره قوانینی براي برخورد با تخلفات صورت
 آب وضع گردید. 

هاي پس از انقالب نیز ادامه یافت و با تصویب قانون توزیـع عادالنـه آب    این روند در سال
اساس این قـانون،  طور کامل تثبیت گردید. بر ، حاکمیت دولت بر منابع آب به1361در سال 

هاي کشور جزو مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسالمی است و طبق مصالح عامـه از   آب
برداري از منابع  شود. همچنین، مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداري می ها بهره آن

 شود. آب کشور به دولت محول می

ارائـه   1-4مانی مختلف، در جـدول  هاي ز سیر تکامل قوانین و مقررات آب کشور در دوره
آب کشور در  ها، رویکردها و قوانین روندنماي تحوالت تاریخی دکترینشده است. همچنین، 

 نشان داده شده است. 3-4شکل 
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-1-4 جدول قوانین و مقررات آب در ایرانل سیر تکام 
 قوت و ضعف نقاط پیامدها قانون دوره زمانی سطح قوانین

 قواعد عرفی و محلی 1285تا پیش از سال  کنترل در سطح حداقل
تقریباُ هیچ کنترلی بر برداشت منابع آب یا 

 تخلیه فاضالب وجود ندارد

کاهش تخلیه توجه به ظرفیت رودخانه،  عدم
رونده و  طبیعی آبخوان و/ یا شوري پیش

 شدن آن آلوده

مالکیت خصوصی مبتنی بر 
 قواعد عرفی و احکام شرعی

1309 – 1285 
 قوانین مجلس مشروطه

 )1307مدنی ( قانون

شود؛  در سطح محلی تعریف میحقوق آب 
کار  تعارضات محلی به سازوکارهاي حل

 رود می

ها محدود است و وضعیت سیستم آبی  نظارت
دست  کنندگان پایین بر آن)، مصرف (و اثرات

 یا مسایل کیفی مورد توجه نیست

 1309 - 1347 و پراکندهقوانین خاص 
 )1309قانون راجع به قنوات (

بنگاه مستقل آبیاري  قانون تأسیس
 ) و اصالحیه آن1322(

از منابع آب توسط یک نهاد  برداري بهره
 شود تخصصی تا حدودي کنترل می

زیستی، جریان پایه رودخانه و  مسائل محیط به
حفاظت کمی و کیفی آبخوان توجه چندانی 

 شود نمی

 1347 - 1399 آب قوانین جامع
 شدن آن و نحوه ملی قانون آب
 توزیع عادالنه آبقانون 

 قوانین موردي

منابع آب سطحی و زیرزمینی تحت پوشش 
ها  آن یک قانون هستند؛ وابستگی متقابل

یابد و هردو توسط یک  کامالً رسمیت می
 شوند نهاد مدیریت می

 توانایی مدیریت منابع آب افزایش چشمگیري
اي حاکم  یافته است، اما هنوز نگاه حوضه

برداران  نی بهرهنیست و مشارکت و پشتیبا
 گیرد مورد توجه قرار نمی
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-3-4 شکل ها، رویکردها و قوانین آب ایران سیر تاریخی دکترین 
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هـا   گذار با مسـأله حقابـه   یکی از موضوعات مهم در قوانین آب کشور، نحوه مواجهه قانون
 پس از برقراري حقوق مالکیت عمومی بر منابع آب است:

 ها شدن آن به موضوع حقابه نگاه قانون آب و نحوه ملی •

با تصویب قانون آب و نحـوه ملـی شـدن آن در سـال     طور که پیشتر عنوان گردید،  همان
هـاي سـطحی و زیرزمینـی ثـروت ملـی       آن کلیـه آب  1و باتوجه به اینکه طبق ماده  1347

 ، مالکیت خصوصی بر منابع آبی پایان یافت.استمحسوب و متعلق به عموم 

 آبـی  مصـرف  حق از عبارت حقابه«ست: قانون آب و نحوه ملی شدن آن آمده ا 3در ماده 
 از قبـل  دیگـر  قانونی مدارك یا دادگاه حکم یا مالکیت اسناد یا جمع جزء دفاتر در که است

این قانون در کنار تعریـف حقابـه، در   ». ین شده باشدتعی آن مالک نفع به قانون  این تصویب
کنـد. بـه موجـب ایـن      میرا تعریف » اجازه مصرف«عنوان  خود عبارت جدیدي تحت 4ماده 
منظور استفاده مفید و معقول از آب بـا رعایـت مقـررات     اجازه مصرف حقی است که به ،ماده
اشخاص حقیقـی یـا حقـوقی واگـذار      بینی شده در این قانون، از طریق صدور پروانه به  پیش

 شود. می

هـاي   هیئـت  وسـیله  در ادامه این قانون، به وزارت آب و برق اختیار داده شده است که به
کنندگان بیش از میزان واقعی  هایی که مجموع حقابه مصرف نفري در رودخانه نفري و پنج سه

توجه به مدارك موجود  با  هاي موجود به مصرف مفید نرسد، ها باشد و حقابه و عادي رودخانه
 5کننـدگان تجدیـدنظر کنـد (مـاده      و میزان آب رودخانه و...، در تعیین میزان حقابه مصرف

 قانون آب و نحوه ملی شدن آن).

هـاي   وزارت آب و برق مکلف شده است با تعیین هیئـت  ،این قانون 6همچنین طی ماده 
سه نفري پروانه مصرف مفید با قید حجم آب قابل تحویـل بـراي مصـارف مختلـف را بـراي      

هـاي   کنندگان صادر نماید و پس از صدور پروانه مصرف مفید حقابه حقابه یا مصرف دارندگان
 را منتفی دانسته است. 3موضوع ماده 
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قانون آب و نحوه ملی شدن آن، از تاریخ تصویب قانون صدور  9در نهایت به موجب ماده 
پروانه مصرف مفید آب منحصراً با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور اسناد رسمی راجع به 

ارت اصـالحات ارضـی و   وز«نیـز تأکیـد شـده اسـت:      9در تبصره ماده  .ممنوع گردید حقابه 
تعاون روستایی در اجراي قوانین و مقررات اصالحات ارضی کماکان نسبت به تنظـیم اسـناد   

در هر سند قید خواهد کرد که حقابه منـدرج در ایـن سـند طبـق مفـاد و        مربوط اقدام ولی
شود بـدون   مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن در موقع خود به پروانه مصرف تبدیل می

 ».عنوان ادعایی قابل قبول باشد،  ینکه از این بابتا

بهـا طـی ده سـال، بـراي      درصـد قیمـت آب   این قانون تخفیفی معـادل سـی   54در ماده 
 سطحی لحاظ گردیده است.آب هاي قبلی از منابع  دارندگان حقابه

. با ملـی شـدن   استقانون آب و نحوه ملی شدن آن پایان مالکیت خصوصی بر منابع آب 
که آب جزء انفـال   کند. از آنجایی مقررات مصوب بعدي دولت منابع آبی را مدیریت میآب و 

و بـه نـام    نشدهدولت مالک منابع آب کشور محسوب  ،آید و مشترکات عمومی به حساب می
برداري و حفاظت از منابع مذکور را به نفع مصـالح مشـترك و    صیانت از حقوق عمومی، بهره

 کند. خیر عمومی مدیریت می

 ها به موضوع حقابه قانون توزیع عادالنه آبنگاه  •

نگاه قانون توزیع عادالنه آب نسبت به درخصوص حقابه و مالکیت خصوصی بر منابع آب، 
قانون آب و نحوه ملی شدن آن، با مماشـات بیشـتري همـراه بـوده اسـت. ایـن قـانون حـق         

کنـد   خـود اعـالم مـی    18 داران نسبت به منابع آبی را به رسمیت شـناخته و در مـاده   حقابه
تواند در صورت وجود ضرورت اجتماعی و به طور موقت نسبت به صدور  وزارت کشاورزي می

کـه حـق    هاي موجود اقـدام نمایـد. بـدون ایـن     پروانه مصرف معقول آب براي صاحبان حقابه
 داران و قیـد ضـرورت   داران از بین برود. تأکید بـر از بـین نـرفتن حـق حقابـه      گونه حقابه آن

صورت موقت، حاکی از نگاه متفاوت قانون توزیـع عادالنـه آب بـا قـانون آب و      اجتماعی و به
 .  استداران  نحوه ملی شدن آن و به رسمیت شناختن حق حقابه
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حقابـه  «گونه تعریف شده اسـت:   قانون توزیع عادالنه آب حقابه این 18ماده  1در تبصره 
جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگـاه   عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء

» این قانون براي ملک یا مالک آن تعیـین شـده باشـد.    یا مدارك قانونی دیگر قبل از تصویب
معرفی شده است کـه طـی آن،   » معقول آب پروانه مصرف «همچنین در ماده مذکور عبارت 

بـه احتیاجـات   مصرف معقول مقدار آبی است که تحـت شـرایط زمـان و مکـان و بـا توجـه       
 امکانات طبق مقررات تعیین خواهد شد. کننده و رعایت احتیاجات عمومی و مصرف

مصـارف   در قانون توزیع عادالنه آب براي تعیین میـزان مصـرف معقـول آب    19در ماده 
 هاي سه نفري و پنج نفري مدنظر قرار گرفته است. هاي هیئت مختلف، استفاده از ظرفیت

این قانون تأکید شده اسـت کـه تخصـیص و اجـازه      23و  22، 21از طرفی دیگر در مواد 
برداري از منابع عمومی آب براي مصارف شرب، کشاورزي، صنعت و سایر موارد منحصراً  بهره

با وزارت نیرو است و پروانه مصرف معقول آب با رعایت حق تقدم و حاوي اطالعاتی همچون 
 ریخ استفاده از آن صادر خواهد شد.تاریخ شروع و اتمام تأسیسات اختصاصی آب و تا
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کـه  شـود ایـن اسـت     دریافت می المللی در زمینه مدیریت آب تجارب بینآنچه از بررسی 
یا کل جامعه  (حاکمیت) اي کلی مالکیت آب را به دولت عنوان قاعده قوانین اغلب کشورها به

اگرچه در برخی از کشورها همچنـان میـزان معینـی از مالکیـت خصوصـی مجـاز        ؛اند سپرده
 شود. شمرده می

 و دهـد سـاز   ان مـی ها و قوانین آب در کشورهاي مختلف نش بررسی سیر تحوالت دکترین
کـار ترجیحـی    و عنوان ساز ریزي آب در قوانین اخیر آب به ابزارهاي برنامهکارها، فرآیندها و 

ویژه بـراي   منابع آب بهه نگر و مشارکتی در مدیریت و توسع گیري آگاهانه، آینده براي تصمیم
. در قوانین متأخر آب در تخصیص آب و جلوگیري از آلودگی و کنترل آن، نمایان شده است

اي و غیرمتمرکز با تأکید بر تقویت  اغلب کشورهاي دنیا، توجه به رویکردهاي مدیریت حوضه
هـاي   برنامـه گیري، طراحی، اجـرا و نظـارت بـر     نقش و مشارکت گروداران در مراحل تصمیم

بیـین  بـران از منظـر ت   هـاي آب  از طریق ایجاد و توسعه نهادهاي محلی و تشکلمدیریت آب 
ها و الزامات قـانونی و ترسـیم سـاختار نـوین مـدیریت آب براسـاس تغییـر رویکـرد          پشتوانه

وضوح نمایان است. تجارب جهانی حاکی از آن است کـه در   حکمرانی آب در این کشورها، به
زیسـتی،   رویکردهاي جدید مدیریت آب در کشورهاي مختلف، مباحثی نظیر الزامات محـیط 

 و سـازي، اعمـال سـاز    هاي اجتماعی، خصوصـی  شفافیت، رفع نابرابري تقویت اعتماد عمومی،
هـاي نامتعـارف، ایجـاد     کارهاي اقتصادي مـدیریت و حفاظـت از منـابع آب، اسـتفاده از آب    

 شدت مورد توجه قرار گرفته است. بازارهاي آب و... به

ش از شـروع  تا پیدهد  ها و قوانین آب در ایران نیز نشان می بررسی روند تاریخی دکترین
برداري منابع آب متکی بـر حاکمیـت قواعـد عرفـی و      گذاري مدون در ایران، نظام بهره قانون

در ایـن دوره،   تحـت تـأثیر حقـوق خصوصـی بـوده اسـت.      نیـز  احکام شرعی و مالکیـت آب  
بـرداري آب   برداري و استفاده از منابع آب اعمال نشده و نظام بهـره  محدودیت خاصی بر بهره

شـده در   اي از قواعد عرفی و محلی و احکام شرعی بوده است. قوانین وضع موعهمبتنی بر مج
شـدن آن بـه تصـویب رسـید،      کـه قـانون آب و نحـوه ملـی     1347حوزه آب تا پیش از سال 

کماکان حقوق مالکیت خصوصی آب را به رسمیت شناخته و نظارت مستقیمی بر منـابع آب  
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آب از تغییـر رویکـرد مالکیـت خصوصـی بـه       نداشتند. نقطه شروع حاکمیت دولت بر منـابع 
هاي کشـور در قـانون    شدن آب عمومی حاصل گردید که این امر نیز به نوبه خود حاصل ملی

بود. این روند با وضع قوانین بعدي تثبیت گردید و در قانون توزیـع عادالنـه آب    1347سال 
زیـع عادالنـه آب   ) و تو1347شـدن آب (  بر آن تأکید شد. اگرچـه قـوانین ملـی    1361سال 

نگـر بـه منـابع آب سـطحی و زیرزمینـی و برخـی از        اند رویکردي جامع ) تالش کرده1361(
الزامات و بایدها و نبایدهاي این حوزه داشته باشند، اما با گذشت زمان و افـزایش اهمیـت و   

پیوسته منابع آب، حکمرانی نهادهـاي محلـی (مـدیریت     هم جایگاه مباحثی نظیر مدیریت به
زیستی، ابعاد اقتصادي و اجتماعی آب، اسـتفاده از پسـاب،    رکتی)، رعایت الزامات محیطمشا

ها، تخصیص آب، سازگاري با تغییر اقلـیم   کن شیرین برداري از آب زدایی آب دریا و بهره نمک
گرفته نیازمند تغییـر   رسد که مدیریت آب کشور نیز همگام با تحوالت صورت و...، به نظر می

پیوسته، پایدار و مبتنی بـر   هم کت در مسیري جدید به سوي مدیریت جامع، بهرویکرد و حر
 مشارکت همه گروداران در مدیریت آب کشور است.

عنوان زیربناي تدوین قوانین و  هاي بنیادینی که به تر عنوان شد، مؤلفه طورکه پیش همان
رویکردها) و راهبردهـا  ها ( ها، سیاست کنند شامل دکترین آفرینی می از جمله قانون آب نقش

کننده اصول بنیادین حرکت سیستم حکمرانی آب، نقـش   عنوان ترسیم ها به هستند: دکترین
ها به عنـوان   هاي کالن تدوین قانون آب خواهند داشت؛سیاست گیري مؤثري در تعیین جهت

هاي مناسـب بـراي اسـتقرار     الگوهاي کلی تدوین و اجراي قانون هستند؛ و راهبردها شاخص
هایی براي پایش و نظارت بـر قـانون    دهند. همچنین، ضروري است شاخص انون را ارائه میق

 آب و ارزیابی و سنجش میزان کارآیی و اثربخشی آن در عرصه عمل، تعیین گردد. 

ها و رویکردهاي  عنوان مبنایی براي مقایسه و ترسیم تصویري از سیر تحوالت دکترین به
به تفصیل ارائـه  کتاب دوم فصل رب کشورهاي منتخب که در حاکم بر تدوین قوانین در تجا

ها با تحوالت ایران در این زمینـه، رونـدنماي تـاریخی ایـن      گردید و ایجاد امکان مقایسه آن
شود که دکترین  ارائه شده است. بر این اساس مشاهده می 2-5و  1-5هاي  تحوالت در شکل

تـري، دکتـرین امانـت عمـومی بـه عنـوان        مالکیت عمومی و پس از آن به شکل تکامل یافته
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ترین دکترین، تعیین کننـده نگـاه حکمرانـان بـه مالکیـت آب، از سـوي        ترین و مترقی جامع
کشورها مورد اقبال قرار گرفته است. در عین حال، کشورها متناسب بـا مقتضـیات سیاسـی،    

رین اتخـاذ  اجتماعی و اقلیمی خود رویکردهاي نسبتا متفاوتی را در جهت تحقـق ایـن دکتـ   
هـاي مشخصـی از رویکردهـاي     تـرین مسـایل خـود، جنبـه     اند و در جهت حل برجسته کرده

عنوان مثـال در کشـور آفریقـاي     اند. به اي چون توسعه پایدار را در صدر نشانده شناخته شده
هـاي حقـوقی از میـان     جنوبی، جنبه عدالت، در اسپانیا وجه مشـارکت و در اسـترالیا جنبـه   

انـد.   پیوسته منـابع آب برجسـته شـده    هم خته شده توسعه پایدار و مدیریت بههاي شنا مولفه
نشـان   3-5روندنماي تغییرات قوانین آب کشورهاي منتخب در تجارب جهانی نیز در شکل 

 داده شده است.   

ها و رویکردهـاي   شمول تحول در دکترین بر اساس آنچه به عنوان مقایسه الگوهاي جهان
جارب جهانی مدیریت آب در کشورهاي مختلف ارائه گردیـد، در ادامـه،   حاکم بر قوانین در ت

نویس قانون آب کشور در چارچوب تصـویري کـالن و    شده براي تدوین پیش ساختار طراحی
هـاي ارزیـابی حکمرانـی     مبتنی بر ارکان اصلی آن شامل دکترین، سیاست، راهبرد و شاخص

 مطلوب و کارآمد آب به شرح زیر ارائه شده است:

حـاکم   نیدکتـر  نیشروتریعنوان پ که به "یامانت عموم" نیدکتر :منتخب نیدکتر .۱

شـده اسـت، بـه عنـوان      رفتـه یجهـان پذ  ياز کشورها ياریدر بس ایآب دن نیبر قوان
 کشـور  آب قـانون  سینـو  شیپـ  نیتـدو  نیادیـ اصول بن نییتع يمنتخب برا نیدکتر

 آب و شـناخته  تیرسم به را یعموم تیمالک ن،یدکتر نیا. گرفت خواهد قرار مدنظر
 قـرار ) تیـ (حاکم دولت اریاخت در امانت عنوان به که کند یم قلمداد یعموم یثروت را
 .شود استفاده آن از یمل منافع و ینسل نیب حقوق عامه، مصالح اساس بر تا ردیگ یم
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-1-5 شکل قوانین آب در تجارب جهانی و مقایسه آن با ایرانسیر تکاملی و  و رویکردهاي مدیریت آب ها تحوالت دکترینروندنماي  
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در تجارب جهانی و مقایسه  ها و رویکردهاي مدیریت آب دکترینتحوالت روندنماي   -2-5 شکل
  آن با ایران
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ها و رویکردهاي مدیریت آب در تجارب جهانی و  روندنماي تحوالت دکترین -2-5ادامه شکل 
(پس از قبول مالکیت عمومی) مقایسه آن با ایران



 
 

 

 135 

 گیري بندي و نتیجه جمع: 5فصل 

 

 
-3-5 شکل در تجارب جهانی و مقایسه آن با ایران قوانین آب غییراتتروندنماي  



 ش
 

 136 

 و جهان رانیآب در ا نیقوان نیحاکم بر تدو  يکردهایو رو ها نیتحوالت دکتر یبررس 

 

 ییعنـوان الگـو   کـه در حـال حاضـر بـه     "داریـ توسعه پا" کردیرو :منتخب استیس .۱

سـه عنصـر اجتمـاع، اقتصـاد و      انیـ تعـادل و تـوازن م   جـاد یا ينگر برا مناسب و کل
 یمنتخـب جهـت طراحـ    استیبه عنوان س رد،یگ یمورد استفاده قرار م ستیز طیمح
اسـت. الزم بـه    دهیگرد نییقانون و استخراج اصول حاکم برآن تع نیتدو یکل يالگو

سـبت بـه   ن يداریـ پامولفـه   ادشـده، یالگو و استخراج اصول  یذکر است که در طراح
 يبـردار  ضـرورت بهـره   گریخواهد داشت. به عبارت د يتر سهم برجسته توسعهمولفه 

نسـبت بـه    ست،یز طیبرد مح تیو ظرف کیاز منابع آب و توجه به توان اکولوژ داریپا
از منابع  داریپا يبردار که بهره ییاز آنجا است. تیو ارجح تیاولو يمولفه توسعه دارا

نخواهد  سریآب م تیریمد ندیآب، جز با مشارکت مؤثر و فعال همه گروداران در فرآ
حاکم بـر قـانون    یکل يو الگوها ها استیشد، لذا الزم است مشارکت گروداران در س

و  يریـ گ میمراحـل اعـم از تصـم    یتمـام  دیـ مشـارکت با  نیـ . اابـد ینمـود   یروشن به
و  نیقـوان  يسـاز  ادهیـ هـا، اجـرا و پ   رات و اصـالح آن و مقر نیقوان نیتدو ،يزیر برنامه

 يمناسـب بـرا   يها را شـامل شـده و سـازوکارها    آن يو نظارت بر حسن اجرا شیپا
 نیـ کـه در ا  يگردد. راهکـار  ینیب شیو جلب مشارکت فعال گروداران پ ياعتمادساز

همگـان، انتخـاب    رشِیشده و مورد پـذ  آزموده یِجهان يمطالعات با استفاده از الگوها
 يهـا  جنبـه  تیـ تقو يمنـابع مشـترك بـرا    یحکمرانـ  کردیشده است، استفاده از رو

 ينهادهـا  جـاد یمنـابع مشـترك بـر ا    یحکمرانـ  کـرد یاست. رو ندیفرآ نیا یمشارکت
 دیـ تأک ی) و جامعه محلتیدولت (حاکم انیعنوان حلقه واسط م به یخودگردان محل

 .)2 وستی(پ دارد

 يشـنهاد یبـه عنـوان راهبـرد پ   " آب منابع وستهیپ هم به تیریمد"راهبرد منتخب:  .۲

 شده نییتع آب قانون استقرار يها شاخص استخراج و مند نظام سازوکار نییتع جهت
 بـر  یمتکـ  آب نیقـوان  چـارچوب  در آب، منابع وستهیپ هم به تیریمد واقع، در. است
 آب بخـش  در داریـ پا توسـعه  کـرد یرو اسـتقرار  يبـرا  يابزار ،یعموم امانت نیدکتر

 گـرفتن  درنظـر  بـدون ) داریـ پا(توسـعه   يداریـ پا بـه  یابیدسـت . شد خواهد محسوب
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 نیبنـابرا . اسـت  مشـکل  اریبسـ  آب منـابع  وستهیپ هم به تیریمد به مربوط مالحظات
 قـانون،  اسـتقرار  يراهبردهـا  اسـت  يضـرور  دار،یـ پا توسعه اهداف به یابیدست يبرا

 يهـا  سـامانه  یوسـتگ یپ هم به نظرگرفتن در با و وستهیپ هم به تیریمد اصول يبرمبنا
 آب، منابع تیریمد یمشارکت يها جنبه نیهمچن و آب تیریمد در یانسان و یعیطب
 میترسـ  بخـش،  نیا گروداران ریسا با ارتباط در چه و تیحاکم ينهادها انیم در چه

 .گردد

 یو اثربخش ییو نظارت بر کارآ شیپا :آب یحکمران یابیروش منتخب جهت ارز .۳

تحقـق اهـداف قـانون آب     کننـده  نیرکـن تضـم   نیقانون آب در عرصه عمل، مهمتر
 يشـنهاد یپ يهـا  شاخص ،یموضوع اتیادب یمنظور و پس از بررس نیخواهد بود. بد

OECD و نظارت بـر   شیآب، به عنوان روش منتخب جهت پا یحکمران یابیارز يبرا
هـا کـه در    شـاخص  نیا. )1 وستی(پ شده است شنهادیشده پ نیقانون تدو يکارآمد

 يانـد، بـرا   شـده  يبند میو اعتماد و مشارکت تقس يور بهره ،یاثربخش یسه محور کل
. الزم رندیگ یآب مورد استفاده قرار م یحکمران ستمیس يها خألها و شکاف ییشناسا
 یاهـداف تمـام   کننـده  نیتـام  توانـد  ینمـ  ییاست که مواد قانون بـه تنهـا   حیبه توض
و  یرسـم  يقانون و نهادهـا  يحاکم بر اجرا يد و سازوکارهاباش ادشدهی يها شاخص

و واجـد   رگـذار یتاث نـه یزم نیـ در ا زیبخش آب ن یفعال در عرصه حکمران یررسمیغ
 نیـ قـانون ا  نیها در زمان تدو شاخص نیوجود توجه به ا نیهستند؛ با ا ینیآفر نقش

تحقـق   يبـرا  ازیـ مـورد ن  یقـانون  يو بسترها ازهاین شیکه پ سازد یامکان را فراهم م
 خوب در بخش آب، در متن قانون متبلور شود.     یحکمران بخش نانیاطم

فرآیند بازخوردي حاکم بر الگوي پیشنهادي قانون آب و با توجه به موارد فوق، در نهایت 
 نمایش داده شده است. 4-5شکل در  ،سازي و ارزیابی هاي آن از مرحله تدوین تا پیاده مولفه
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:دکترین منتخب

1 1

توسعه پایدار با تأکید بر 
مشارکت

جهت ارزیابی حکمرانی آب OECDپایش و ارزیابی کارآیی و اثربخشی ارکان بنیادین تدوین قانون براساس اصول پیشنهادي 

مدیریت به هم پیوسته

Doctrine

امانت عمومی

:کارکرد
تعیین اصول بنیادین

Policy Strategy Action

:سیاست منتخب :راهبرد منتخب
تدوین قانون آب

:کارکرد
طراحی الگوي کلی و تعیین 

اصول حاکم

:کارکرد
تعیین سازوکارهاي 

استقرار 

:کارکرد
ترسیم چارچوب براي 

کنش گران 

 
-4-5 شکل سازي تا پایش و نظارت تدوین، اجرا و پیادهالگوي پیشنهادي قانون آب از مرحله  
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)، حقوق آب در فالت ایران؛ اندیشکده تدبیر آب ایران، چـاپ  1393آگاه، م. و حسنی سعدي، م.، ( •
 اول.

)، 1395گـذاري آب در ایـران (   شناسـی سیاسـت   )، آسیب1394فیروز، ح.، ( کاوهفرد، م.،  اسماعیلی •
 .169-197، صص 21فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال پنجم، شماره 

)، حکمرانی آب در مواجهه بـا تغییـر جهـانی؛ انتشـارات     1397وستل، ك.، ترجمه قربانی، م.، ( پال •
 دانشگاه تهران.
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 ها ها و چالش مفاهیم، اصول، فرصتحکمرانی آب:  -1-پ

 مقدمه -1-1-پ

زیسـت مواجـه شـده و     سـابقه محـیط   جهان در ابتداي قرن بیست و یـک بـا بحـران بـی    
بـه دلیـل رابطـه     .زیست و کمبود آب افـزایش یافتـه اسـت    ها در مورد تخریب محیط دغدغه

غـذایی بشـر را   تنگاتنگ چرخه جهانی آب، مدیریت اراضی و تولید غذا، این بحـران، امنیـت   
ها در مورد این بحران در سه گـروه قابـل تفکیـک اسـت.      است. دیدگاه مورد تهدید قرار داده

دانند، بدین ترتیب که استخراج و اسـتفاده بـیش از    عموم مردم بحران را ناشی از فناوري می
، هاي پیشـرفته ماننـد سـدهاي بـزرگ     برداري از اراضی با بکارگیري فناوري حد از آب و بهره

 ،پذیر است. این گـروه  آالت و کودهاي شیمیایی امکان هاي قوي، ماشین هاي عمیق، پمپ چاه
هـاي مناسـب نظیـر     خروج از بحران را در بهبـود و ارتقـاء فنـاوري و دسـتیابی بـه فنـاوري      

سازي آب باران، تصفیه و بازچرخـانی آب   هاي مدرن آبیاري، ذخیره ها، سیستم کن شیرین آب
کنند. گروه دوم معتقدنـد کـه بحـران فعلـی      ي مناسب و غیره جستجو میو فاضالب، کودها

نگـري، فقـر، فسـاد،     ناشی از حکمرانی نادرسـت آب و خـاك بـوده و عـواملی نظیـر بخشـی      
گذاري و توسعه ناکافی در این بخش، عدم کفایت نهادها  سرمایه فقدانت، سریزي نادر بودجه

از جملـه   ،آفرینـان در ایـن بخـش    یا نقـش  گروداران مشارکت فقدانهاي مرتبط و  و سازمان
بسـیاري از   کـه شـامل  . گـروه سـوم   هسـتند موانع دستیابی به مدیریت پایدار اراضـی و آب  

گـراي افراطـی و ناپایـدار را دلیـل ایـن       ، شیوه زندگی مصرفهستند زیست فیلسوفان محیط
ف گـرایش بـه تولیـداتی    الگوي مصـر  ،دانند. به عنوان مثال در یک مقیاس جهانی بحران می

رد که نیازمند آب زیاد بوده و همچنین به دلیل نگرش عموم مـردم بـر فراوانـی و قابلیـت     اد
دسترسی آب در همه جا، مصرف آب افزایش یافته است. بنـابراین، در حـالی کـه گـروه اول     

داننـد، گـروه دوم حکمرانـی و مـدیریت      تخریب اراضی و کمبود آب را ناشی از فنـاوري مـی  
دانسته و گروه سوم توجه ما را به آگاهی و رفتـار عمـوم جامعـه     ادرست را عامل این بحران ن

 ).1389دارند (باللی و همکاران،  نسبت به منابع معطوف می
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هـا و   پرداختن به موضوع حکمرانی آب و تبیین مفاهیم، اصـول، چـالش   ،در همین رابطه
 موضوع مهمی است. ،آبروي آن براي مدیریت پایدار منابع  هاي پیش فرصت

 مفهوم حکمرانی آب -2-1-پ

المللی مرتبط با آب و منابع علمی منتشر شده در این رابطـه، بـر    هاي بین کنفرانساخیراً 
هـاي آینـده آب تاکیـد     اهمیت حکمرانی آب در تعیین توان یک کشور براي مقابله با چالش

کـه بحـران کنـونی آب بیشـتر از      انـد  داشتهاند. بسیاري از این منابع به این نکته اشاره  کرده
 جنس ضعف در حکمرانی است تا کمیابی آب.

ایست که منجر بـه نتـایج    منظور از واژه حکمرانی، تاکید بر تدبیر خردمندانه امور به گونه
، حکمرانـی بـه معنـاي مـدیریت جامعـه توسـط مـردم اسـت.         1مطلوب گردد. از نظر آلبـرو 

هــا، کارکردهــا  اي از تعــامالت بــین ســاختارها، ســنت حکمرانــی، یعنــی سیســتم پیچیــده
سه ارزش کلیدي یعنی پاسـخگویی، شـفافیت و    باها) و فرآیندها (عملکردها) که  (مسئولیت

 ).1389شود (معمارزاده و همکاران،  مشارکت مشخص می

بـا توسـعه و    مرتبطگیري  شود که در تصمیم هایی اطالق می حکمرانی آب به کلیت نظام
تر از حکومـت اسـت    نابع آب دخیل هستند. در واقع، حکمرانی آب مفهومی کاملمدیریت م

کنــد. همچنــین، ایــن مفهــوم بــه معنــاي  کــه بــر روابــط بــین جامعــه و دولــت تاکیــد مــی
گذاري و مدیریت منابع آب به نحوي است که از نظر اجتماعی پذیرفته شده باشـد و   سیاست

 گرودارانها با همکاري  آب و اجراي این سیاستهدف آن توسعه پایدار، کاربرد صحیح منابع 
ــده و     ــه پیچی ــع مجموع ــی آب در واق ــت. حکمران ــد اس ــن فراین ــر در ای ــگران درگی و کنش

 ).Kante, 2011اي از تصمیمات مختلف در زمینه آب است ( تنیده درهم

اي فنی است، اما بیشتر جنبه سیاسی دارد. بـه ایـن ترتیـب،     حکمرانی آب اگرچه مسئله
اي مسئولیت دارند که بـراي بهبـود امـور بـا شـهروندان خـود و بـا         هاي ملی و منطقه دولت

                                                            
1 Albrow 
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توانند با ارائه مشاوره و پشتیبانی، بـه   المللی می هاي بین یکدیگر تعامل داشته باشند. سازمان
هـا، قـوانین،    گیـري در زمینـه سیاسـت    مدیریت منابع آب کمک کنند؛ اما در نهایت، تصمیم

هــا بایــد از طریــق مقامــات ملــی و اجــزاي  انگیــزه و توســعه ظرفیــت ســاختارهاي نهــادي،
هــایی اســت کــه  اي از نظــام هــا اتخــاذ گردنــد. حکمرانــی آب مجموعــه دهنــده آن تشــکیل
رو، حکمرانـی   کننـد. از ایـن   گیري مربوط به توسعه و مدیریت منابع آب را کنترل می تصمیم

شـود   نـه مـدیریت آب مربـوط مـی    گیري در زمی آب بیش از خود تصمیمات به روش تصمیم
 ).1395(عسکري بزایه، 

هـاي سیاسـی، اجتمـاعی، اقتصـادي و      حکمرانی آب، عبارت است از نظـام از طرف دیگر، 
برداري، توسعه و مـدیریت منـابع    اداري که متصدي هستند و مستقیم و غیرمستقیم بر بهره

دهنـد. دو   یر قـرار مـی  آب موثرند و ارائه خدمات آب در سطوح مختلف جامعـه را تحـت تـاث   
اي از  رویکرد اصلی حول حکمرانی آب وجود دارد. رویکرد نخست، حکمرانی آب را مجموعـه 

ها ارتقاي کارآمدي، برابري و اثربخشی مدیریت آب است. ایـن   داند که هدف از آن ابزارها می
که بایـد   نامند. در این رویکرد، حکمرانی ابزاري است رویکرد را گاهی حکمرانی خوب نیز می

طراحی شود تا به نتایج مشخصـی برسـد. امـا در رویکـرد دوم، حکمرانـی نـاظر بـر تحلیـل         
انگیز است. تحلیل فرآیندهاي تخصیص اعتبارات و تحلیل  بر گیري مناقشه فرآیندهاي تصمیم

شـود. در   مختلف به منابع و خدمات را شامل میگروداران تاثیرات این تصمیمات، دسترسی 
شوند و نتیجه این فرآیندها بـر   فرآیندهاي حکمرانی به دقت تحلیل انتقادي میاین رویکرد، 

شود. هرکدام از ایـن دو   بررسی می ،مختلف گروداران افزایش کارآمدي و عدالت و توانمندي
مسلم اسـت؛ حکمرانـی آب، مسـتلزم تحلیـل بـه       موضوعرویکرد که مدنظر قرار گیرند، یک 

تـوان   ). بنابراین می1395اعی و فنی است (عسکري بزایه، هاي اکولوژیک، اجتم پیوستگی هم
 گفت که حکمرانی آب:

 است، مرتبط منافع و قدرت با که است زیانگ بر مناقشه یموضوع .1

 است،  یو فن یاجتماع ک،یاکولوژ يها بر عرصه رگذاریمتاثر از و تاث .2

 .است یاسیس يامر ،يگذار استیس عرصه در يگریهر موضوع دهمچون  .3
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 )1395چرخه حکمرانی آب (عسکري بزایه،  -1-پشکل 

 

 اصول حکمرانی آب -3-1-پ

هاي جهانی مرتبط با حکمرانی آب، گزارش سازمان همکاري و  گزارشیکی از معتبرترین 
 اصل را براي رویکرد حکمرانی آب ارائـه نمـوده اسـت    12) است که OECDتوسعه جهانی (

 :. این موارد عبارتند از)2-(شکل پ

 آب، بخش در يگذار استیس با مرتبط يها تیها و مسئول واضح و شفاف نقشتعیین  .1
 بـین  در یهماهنگ جادیا و مقررات تنظیم و اجرایی اتیعمل تیریمد است،یس ياجرا

 .مسئول هاي سازمان

 سـطح  در  کپارچـه ی یحکمران يها ستمیس در مناسب) ي(ها اسیمق در آب تیریمد .2
 يها اسیمق نیب یهماهنگ جادیا و یمحل طیشرا انعکاس يبرا ها رودخانه یآب  حوضه

 .مختلف
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ـ  ژهیـ و بـه  متقابل، مؤثر یهماهنگ قیطر از یاستیانسجام س .3  و آب يهـا  اسـت یس نیب
(آمـایش   ییفضـا  يزیـ ر برنامـه  صـنعت،  ،يکشـاورز  ،يانـرژ  سـالمت،  ست،یز طیمح

 .زمین کاربري و) سرزمین

 یآبـ  يها چالش بر حاکم هاي یدگیچیپ با مسئول هاي سازمان تیتطبیق سطح ظرف .4
 .فشانیوظا انجام يبرا ازیموردن يها یستگیشا از يا مجموعه نیهمچن و

 بـا  مـرتبط  و سـه یمقا قابـل  پایـدار،  موقـع،  به يگذار اشتراك به و یرسان روز به و دیتول .5
 يبـرا  اطالعـات  نیا از استفاده و آب به مربوط اطالعات و ها داده و یآب يها استیس

 .یآب استیس توسعه و یابیارز ،ییراهنما

   .موقع کارآمد، شفاف و به يا وهیبه ش براي بخش آب ازیموردن یمال منابع صیتخص .6

بـه   یابیدر دسـت  يطـور مـؤثر   آب به تیریمد یقانون يها چارچوب نکهیاز ا نانیاطم .7
 .شود یبه اجرا گذاشته شده م یمنافع عموم

ـ  در آب یحکمران نینو يها روش ياجرا و انطباق جیترو .8  مسـئول،  هـاي  سـازمان  نیب
 .مرتبط گروداران و دولت سطوح

 چـارچوب  و آب ينهادها ،یآب يها استیس حوزه در تیو شفاف یوستگیپ هم بهتمرکز  .9
 .ها يریگ میتصم به اعتماد و تر شیب تیمسئول يبرا آب یحکمران

 يساز ادهیپ و یطراح در گرا جهینت و آگاهانه مشارکت يبرا گروداران مشارکت جیترو .10
 .یآب يها استیس

 ینسـل  نیو بـ  يو شـهر  ییکنندگان آب، مناطق روستا مصرف نیبمبادالت  تیریمد .11
 )ندهیآ يازهای(ن

ـ  اسـت یس یابیـ ارز و نظارت منظم جیترو .12 ـ  و یآب  بـه  لـزوم،  صـورت  در آب یحکمران
 .ازین صورت در ماتیتنظ انجام و مردم با جینتا يگذار اشتراك
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 ,OECDشـود (  اساس مـوارد ذیـل بیـان مـی     برطورکلی ضرورت بهبود حکمرانی آب  به

2013:( 

 جهـان  سراسـر  در یاسیس کار دستور با يدیکل موضوع کیآب  یبهبود حکمران •
 .است

 کـه  اسـت  آب نوآورانـه  و داریـ پا يهـا  اسـت یس يبرا شرط شیپ کی مسئله نیا •
 مـرتبط  نـان یآفر نقـش  همـه  و »کرد ارائه بهتر خدمات کمتر، نهیهز با توان یم«

 .شود یم شامل را توسعه اهداف به یابیدست يبرا
(ازجملـه   ياقتصـاد  يابزارها بیترک و مقررات میتنظ يبرا یدولت مؤثر تیریمد •

 نیا به است، یاتیح يامر) خسارت جبران يسازوکارها ای ها ارانهی ،يگذار متیق
 در مشـارکت  يبـرا  کـاربران  از یمختلفـ  يهـا  گـروه  بـه  را ییها زهیانگ که لیدل
 .دهد یم ارائه آب داریپا يها وهیش

 يدرآمـد  انیـ جر بـا  هـا  بخـش  بلندمـدت  یمال يازهاین که است الزم نیهمچن •
 از اسـتفاده  يور بهـره  بـه  ازین گرفتن نظر در با)، تعرفه و انتقال ات،ی(مال موجود

 .شود سازگار راهبردي؛ یمال يزیر برنامه تیاهم و صندوق
 بـر  غلبـه  يبـرا  یفرصـت  سـو  کیـ  از وسـته یپ هـم  بـه  یعموم یحکمران ت،یدرنها •

ــول اخــتالالت ــ معم ــا اســتیس نیب ــه و آب يه ــر برنام ــو از و يزی ــرید يس  گ
 و آب زانیـ م بـر  دو هـر  کـه  اسـت  هـا  رسـاخت یز و یمهندس يها يگذار هیسرما

 .گذارند یم ریتأث آن تیفیک



 ش
 

 153 

 : ارزیابی حکمرانی آب1پیوست  

 

 
 )OECD، 2018اصول ارزیابی حکمرانی آب ( -2-شکل پ

 هاي حکمرانی آب شکاف -4-1-پ

هایی است که در رویکرد حکمرانـی   حکمرانی آب نیازمند شناسایی خألها و شکافبهبود 
هاي مـؤثر   گزارش سازمان همکاري توسعه اقتصادي، شکاف ،بر این اساس .حاضر وجود دارد

 ):3-(شکل پ بندي کرده و به شرح ذیل توصیف نموده است بر حکمرانی آب را طبقه

 عـدم  و متعـدد  نـان یآفر نقـش  بین در آب سیاست اي منطقه و سازمانی کیتفک •
 )یسیاست(شکاف  ها بخش همه در مؤثر گذاري سیاست هماهنگی

 و منـابع  تیریمـد  يبـرا  یکیدرولوژیـ و ه يادار يدر سراسـر مرزهـا   يناسازگار •
 )يادار(شکاف  مربوطه اسیمق در آب بخش در خدمات نیتأم
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 )یمال(شکاف  ناهمگون یمال تیریمد و منابع صیابهام در تخص •
 ياجرا و یطراح يبرا ها تیقابل گرید و يفناور ،یانسان هیشکاف در دانش، سرما •

 )یتیظرف(شکاف  مؤثر و کارآمد دار،یپا یآب يها استیس
 نبـود  ایـ  فقـدان  شـفاف؛  و ریفراگ يریگ میتصم يبرا گروداران دهیفا یمشارکت ب •

 )ییپاسخگو(شکاف  یابیارز و نظارت از منظم استفاده
(شـکاف   شوند یم درست اسیمق در لیو تکم ییافزا مانع هم اهداف ناهمگون که •

 )یاهداف
 رنـدگان یگ میتصـم  از تیـ حما در نـاقص  ایـ  و یناکـاف  یآب اطالعات يها ستمیس •

 )یاطالعات(شکاف 

 
 )OECD، 2018شکاف(خال)هاي حکمرانی در بخش آب ( -3-شکل پ
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 ظرفیت حکمرانی آب -5-1-پ

سازي ترتیبات اثربخش آبی  ظرفیت حکمرانی آب، سطح قابلیت یک جامعه را براي پیاده
ها، قوانین، نهادها، مقررات و سـازوکارهاي نظـارت بـر رعایـت قـوانین نشـان        سیاست توسط

 ).1397دهد (پشتوان و همکاران،  می

تعریـف  مفهوم ظرفیت حکمرانی آب، بـر اسـاس اسـتقرار نظـام حکمرانـی اثـربخش آب       
هاي اثرگذار بر ظرفیت حکمرانی آب است. در مرکز  دهنده مؤلفه ، نشان4-شکل پ  . شود می

هـا،   دهنـده سیاسـت   هاي پیرامـونی نشـان   این شکل ظرفیت حکمرانی آب قرار دارد، و دایره
هـاي درونـی    هـاي بیرونـی مبتنـی بـر دایـره      قانون، نهادها و مطابقت با قوانین هستند. دایره

نظـام منسـجم قـوانین دشـوار اسـت. بـدون        تـدوین بدون سیاست روشن،  هستند. بنابراین
شده و روشن، نهادها نخواهند توانست عملکرد اثربخشی داشته باشند.  ساختار حقوقی تثبیت

بدون نهادهاي اثربخش، مطابقت با قانون و اجراي قانون احتماالً سسـت خواهـد بـود. بـدون     
ادهـا نخواهنـد توانسـت عملکـردي مناسـب و      شـده و روشـن، نه   یک ساختار قانونی تثبیـت 

 ).1397اثربخش داشته باشند (پشتوان و همکاران، 

 
 )1397هاي ظرفیت حکمرانی آب (پشتوان و همکاران،  مؤلفه -4-شکل پ
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منظـور   هـاي مـدیریت آب چـه باشـد، بـه      که سیاست نظر از آن بنابراین هر کشوري صرف
ن عناصر جامه عمل بپوشـاند؛ سیاسـت، قـانون،    داشتن حکمرانی اثربخش آب نیاز دارد به ای

تـالش بـراي دسـتیابی بـه ظرفیـت متـوازن        .نهادها، مقررات، قراردادها و مطابقت با قوانین
 ).1397ها) بهترین حالت است (پشتوان و همکاران،  ها و ضعف جاي قوت (به

 1حکمرانی خوب -6-1-پ

ـ     براساس تعریف   :ی خـوب عبـارت اسـت از   برنامه عمـران سـازمان ملـل متحـد، حکمران
مدیریت امور عمومی بر اساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادالنه و مشـارکت  

، اصـطالح  1990و اوایـل دهـه    1980داري. در اواخر دهه  گسترده مردم در فرآیند حکومت
حکمرانی خوب توسط بانک جهانی مطرح شـد و تاکیـد آن بـر تصـمیماتی بـود کـه امکـان        

ساخت. بعدها عالوه بر بعـد اقتصـادي،    ري بر عملکرد اقتصادي کشورها را فراهم میتاثیرگذا
هاي اخیر حکمرانی خوب شـامل دمـوکراتیزه    بعد سیاسی نیز به آن افزوده شد. تعاریف دهه

 امـروزه نمودن سیاست (انتخابات، پاسخگویی و حقوق بشر) و آزادسازي اقتصادي بوده است. 
المللی ماننـد سـازمان ملـل متحـد، رویکـردي       هاي بین و سازمان رویکرد تازه مجامع جهانی

بـراي سـنجش    1992هـایی کـه بانـک جهـانی در سـال       افزاري اسـت. ویژگـی   انسانی و نرم
 عـدالت حکمرانی خوب برشمرده عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، مشارکت، حاکمیت قانون، 

 ).1389و اثربخشی (معمارزاده و همکاران،  يو فراگیري، کارآمد

هـا میـان دولـت، بخـش خصوصـی و       حکمرانی خوب به کیفیت همکاري و تقسیم نقـش 
شود و چـه کسـانی در آن    گیري می کند. به ویژه اینکه چگونه تصمیم جامعه مدنی اشاره می

 کنند. مشارکت می
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 مفهوم و اصول حکمرانی خوب -5-شکل پ

 استقرار حکمرانی آبهاي  چالش -7-1-پ

تـرین   اي همراه اسـت. در ادامـه مهـم    هاي پیچیده چالشبا استقرار حکمرانی آب همواره 
 اند. هاي استقرار حکمرانی آب ارائه و بررسی شده چالش

 زیستی تغییرات اقتصادي، سیاسی و محیط -1-7-1-پ

یریت آب اسـت  هاي مـد  هاي اساسی در ارتباط با حکمرانی آب، ایجاد نظام یکی از چالش
و بـا آن سـازگاري داشـته     گرفتـه زیستی را در نظـر   که شرایط اقتصادي، اجتماعی و محیط

پـذیر   باشد؛ شرایطی که مشخصه آن، عدم قطعیت، تنوع و تغییر است. به هـیچ وجـه امکـان   
هایی را براي مـدیریت آب تـدوین کنـیم کـه تمـامی مسـائل        ها و برنامه نیست که استراتژي

حال حاضر و آینده را حل کند. در عوض، باید ظرفیت حکمرانی (بـه عنـوان    مدیریت آب در
هاي اجرایی  ، سازوکارهاي قانونی و نظارتی، قابلیتگرودارانهاي اطالعات، پلتفرم  مثال، نظام

هاي حل تعارض) ایجاد شود تا جامعه را قـادر بـه پاسـخ دهـی و سـازگاري بـا عـدم         و نظام
مدت یا بلند مـدت، سیاسـی، اقتصـادي یـا      اي، کوتاه یا منطقهقطعیت، تنوع و تغییر (محلی 

 زیستی) کند. محیط
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 مشارکت گروداران -2-7-1-پ

گیـري در   در تصـمیم  گروداراندر مدیریت آب، مرزهاي توافق به دلیل افزایش مشارکت 
 گـروداران  . کنشـگران و هستند دو سطح مصرف و منبع آب (حوضه رودخانه) در حال تغییر

عـاملی کلیـدي در    گـروداران حکمرانی محلی آب حضور دارنـد. مشـارکت ایـن     مختلفی در
موفقیت حکمرانی محلی آب خواهد بود. مردم، منابع و مشـارکت، سـه رکـن توسـعه پایـدار      

دهند. با این تفاوت که مشارکت در مقایسـه بـا دو رکـن دیگـر، نقـش       انسانی را تشکیل می
پردازند. مشارکت به  ر چارچوب آن به فعالیت میساختاري داشته و دو عامل مردم و منابع د

کننده دو عامـل   این دلیل که هم هدف توسعه و هم وسیله رسیدن به آن است، نقش ترکیب
رود. بـه همـین لحـاظ، مشـارکت عنصـري       دیگر را داشته و برآیند آن دو متغیر به شمار می

ه فرآینـد توسـعه   مفقودحلقه  شود و از آن به عنوان کلیدي در فرآیند توسعه پایدار تلقی می
هـاي بـزرگ،    روشن است که اندازه جمعیت در بسـیاري از حوضـه   ،شود. با این وجود یاد می

در تصمیمات گروداران اي است که مانع مشارکت مستقیم  روستاهاي بزرگ و شهرها به گونه
ده هاي زیـاد را بـر عهـ    گردد. این سوال که چه کسی نمایندگی این جمعیت سطح حوضه می

نفعی با اجزاء اصلی  کننده در هر فرآیند چندذي دارد، بسیار سیاسی است. رابطه افراد شرکت
هـر   نسـخه مطلـوب بـراي   ساز است.  ها، به ویژه هنگامی که نفر سومی وجود دارد، مسئله آن

هاي غیردولتـی) اسـت    گران (محققان، مشاوران و سازمان اي، استفاده از تسهیل برنامه توسعه
 ).Wester et al, 2003رسانی کنند ( دهی و اطالع نفع را شناسایی، سازمان هاي ذي که گروه

 1حکمرانی به نفع فقرا -3-7-1-پ

اهمیتی است، زیرا در تقویت تـاثیر   موضوع با حمایت از فقراهاي  سیاست انطباقیبررسی 
هاي بـه نفـع فقـرا     آید. سیاست گذاري، یک عنصر کلیدي به شمار می و نفوذ فقرا در سیاست

هایی هستند که مستقیما افراد فقیر را درگیر کرده و به نفع فقرا هستند تا ثروتمندان، یا  آن
هاي  هاي سیاست ز ویژگیاینکه بیشتر در صدد کاهش فقر هستند تا موضوعات دیگر. برخی ا
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 به نفع فقرا به شرح زیر است:

کـه در آن افـراد    کنند یعمل م ییبه نفع فقرا، بر اساس سازوکارها يها استیس •
و بـر مسـائل    گذاشتهاثر  یاستیس يها تیاولو نیبر تدو مایمستق توانند یم ریفق

 .ندیخاص مورد نظر خود تمرکز نما
 از نـه یبه اسـتفاده  يبـرا  ریـ فق افـراد  بـه  کمـک  فقرا، نفع به يها استیهدف س •

 تـدارك  و يور بهـره  بهبـود  مسـتلزم  کـه  اسـت  هـا  آن انـدك  غالبـا  يهـا  ییدارا
 .است گروه نیا يبرا ياقتصاد يها فرصت

 نـد یفرآ در مـردم  همـه  مشارکت و ياقتصاد رشد يبرا فقرا، نفع به يها استیس •
 و ریـ فق يهـا  گـروه  يبـرا  ژهیـ و بـه  شـغل  جـاد یا و هـا  فرصـت  تدارك بر توسعه،

 .کند یم تمرکز ریپذ بیآس
 آن در فقـرا  کـه  کنـد  یمـ  يریگ هدف را ییها بخش آن فقرا، نفع به يها استیس •

 رفـع  هـا  اسـت یس نیـ ا هـدف . هسـتند  کار به مشغول جا آن در و دارند مشارکت
 ف،یضـع  یجـ یترو خـدمات  اعتبـارات،  بـه  فیضـع  یدسترس(مانند  ها تیمحدود
 یحکمرانـ  ياسـتانداردها  و کوچـک  يوکارها کسب لیتشک يبرا زائد یبروکراس

 .است) ناکارآمد و فیضع
 ،یاساسـ  خدمات از تر عادالنه و کارآمدتر سطوح تدارك فقرا، نفع به يها استیس •

 و سـالمت  زیـ ن و بـرق  نیتام و نقل و حمل و بهداشت آب، يها رساختیز شامل
 .کند یم يریگ هدف را نیرنشیفق مناطق در پرورش و آموزش

 يدیـ تول محصوالت يبرا یرقابت يها متیق حفظ فقرا، نفع به يها استیهدف س •
 .است ها آن یدنیخر ملزومات و فقرا
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 1بستار حوضه -4-7-1-پ

اي از آن جریـان نیابـد و آن    شود که هیچ آب قابل اسـتفاده  ار بستار میچحوضه دزمانی 
باشد. زمانی که توافقات مربوط زمانی است که تمام رواناب در دسترس، مصرف یا آلوده شده 

زیستی و اجتماعی آب شیرین براي بخشی از سال یا کل آن برآورد نشود،  به نیازهاي محیط
شناسی ردپاي آب، زمانی حوضه با پدیـده بسـتار مواجـه     افتد. در واژه بستار حوضه اتفاق می

ه برابـري  شود که دسترسی به آب آبی در داخل یک حوضه با ردپـاي آب آبـی آن حوضـ    می
جا، بـه مفهـوم روانـاب طبیعـی حوضـه منهـاي نیـاز جریـان          نماید. دسترسی به آب در این

 ).Hoekstra et al., 2009زیستی است ( محیط

هایی، رفتار انحرافی بیشتري در زمینه استفاده و کنتـرل آب نسـبت بـه     در چنین حوضه
ها و مداخالت آب باید  ن، سیاستافتد. بنابرای زیستی پایدار اتفاق می هاي از نظر محیط حوضه

اي توجـه   هاي اجتماعی، سیاسـی و هیـدرولوژیکی ارتباطـات متقابـل درون حوضـه      به جنبه
تر و مشورتی نیاز اسـت و تخصـیص آب    نماید. براي مدیریت حوضه به رویکردهاي هماهنگ

 ها قرار گیرند. زیست باید در اولویت سیاست به فقرا و محیط

 رانی آبابزارهاي حکم -8-1-پ

 با سه سوال عمده مواجه هستند: بیست و یکممدیران آب در قرن 

 يهـا  تیـ کـه موضـوعات و مامور   ییدر جا توانند یآب م رانی: چگونه مدوندهایپ •
 دهند؟ شیافزا را ها یهماهنگ و وندهایارند، پدو تداخل  یتالق یسازمان

 بـا  انطبـاق  يبـرا  را خـود  یچـابک  تواننـد  یمـ  آب رانیمد چگونه: يریپذ انعطاف •
 ند؟ینما تیتقو تیقطع عدم و نوسانات ،یدگیچیپ

 و هـا  سـازمان  انیـ م را مشـترك  يریگ میتصم توانند یم رانیمد چگونه: يهمکار •
 دهند؟ ارتقاء ها سازمان با مردم انیم

                                                            
1 basin closure 
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در ادبیات جهانی بـه کـرات مـورد اسـتفاده قـرار       رانیاگرچه در حال حاضر عبارت حکم
هاي خاصی  ها بر جنبه هاي مختلفی تعریف شده است که هرکدام از آن گیرد، اما به روش می

انـد. دسـتور کـار حکمرانـی، حـوزه وسـیعی را در        کیـد نمـوده  ااز حکمرانی و ابزارهـاي آن ت 
متنوع آن است. حکمرانی  هاي نظري کننده ماهیت چندبعدي و ریشه گیرد که منعکس برمی

ثر آب نیازمند ابزارهاي فنی، اقتصادي، اداري، قـانونی، نهـادي و اجتمـاعی اسـت کـه در      مؤ
 ).1395طور خالصه به آن اشاره شده است (عسکري بزایه،  به 1-پ جدول

 ابزارهاي حکمرانی آب -1-جدول پ
 مصادیق نوع

 ها براي کنترل، ذخیره و تامین آب براي مقاصد مختلف طراحی سازهاقدامات مورد استفاده در ارزیابی منابع و  فنی

 اقتصادي
گذاري،  اقدامات مورد استفاده براي ترغیب تخصیص و استفاده کارآمد و مسئوالنه از منابع آب، شامل قیمت

 مالیات، یارانه و جریمه

 سایر ابزارهاي مدیریت و حمایت از تصمیمها و  ها، دستورالعمل ها، طرح ها، مدل هاي اطالعاتی، نقشه نظام اداري

 قانونی
برداري، تخلیه،  هاي بهره کند، شامل پروانه هاي مختلف از آب را تجویز، تحدید یا ممنوع می اقداماتی که استفاده

 کدهاي رفتاري و حداقل استانداردها

 سازوکارهاي هماهنگی و همکاريریزي،  هاي برنامه هاي نظارتی، ترتیبات مدیریتی، رویه سازمان نهادي

 مشارکتی
ریزي، مدیریت و تامین  برداران براي مشارکت در برنامه اقدامات براي افزایش آگاهی از مسائل آب و تحریک بهره

 مالی توسعه منابع آب

 

ارزیابی وضعیت حکمرانی آب در کشورهاي عضو سازمان همکاري  -9-1-پ

 )OECDو توسعه اقتصادي (

نامـه تـالش نمـوده     ) از طریق یـک پرسـش  OECDهمکاري و توسعه اقتصادي (سازمان 
 وضعیت حکمرانی آب در کشورهاي عضو را بررسی نماید.

گذاران کشـورهاي عضـو سـازمان     اي به پنج زبان براي سیاست صفحه 20یک پرسشنامه 
هـاي   انگـذاران و سـازم   همکاري و توسعه اقتصادي از ادارات مرکزي تا ادارات محلی، قـانون 

 مربوطه حوضه آبریز رودخانه ارسال شد.
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کشور) از کشورهاي سازمان همکاري و توسـعه اقتصـادي در ایـن نظرسـنجی      17نیمی (
هـا و   هـاي درك چـالش   نتایج، اطالعات کیفی و کمی را براساس شاخص این .شرکت کردند

دریـافتی از  پرسشـنامه   23دهـد. در مجمـوع،    شـان ارائـه مـی    ابزارهاي مربوط به حکمرانـی 
کشورهاي؛ استرالیا، بلژیک، کانادا، شیلی، فرانسه، یونان، فلسطین اشغالی، ایتالیا، ژاپن، کره، 

 مکزیک، هلند، نیوزیلند، پرتغال، اسپانیا و کلرداوي آمریکا مورد پردازش قرار گرفت.

 در واقع، در برخی کشـورها (بلژیـک، فرانسـه، ایتالیـا، نیوزیلنـد، پرتغـال) بـیش از یـک        
آوري شد، زیرا بـه طـور کلـی هـم مقامـات ادارات مرکـزي و هـم مقامـات          پرسشنامه جمع

هـا،   هـاي آبریـز رودخانـه    اي مورد هدف بودند (به عنوان مثال، سازمان مسئول حوضه منطقه
 ها، مناطق شهري، و غیره).  شهرداري

دي، وح مختلـف درآمـ  هـاي مختلـف، بـا سـط     این پرسشنامه، شامل گروه متنوعی از قاره
محیطی و نهادي و همچنین رویکرد براي سیاست آب است. نتایج حاصـل   هاي زیست ویژگی

آورد که بین مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند و یـا آب زیـادي    این امکان را فراهم می
اي صـورت   دارند، و همچنین مناطقی که سیاست آبی متمرکز و غیر متمرکز دارند، مقایسـه 

عنوان یک کشور غنی از آب) به طـور   گذاري آب در بلژیک (به ال، سیاستعنوان مث گیرد. به
گردد و دولت مرکزي هیچ نقشی در آن ندارد.  انحصاري توسط مناطق، طراحی و اجرایی می

کـه در آن سیاسـت آب    استفلسطین اشغالی (به عنوان کشوري با کمبود آب) ، برخالف آن
 باید این قبیل عوامل در نظر گرفته شود.   بسیار متمرکز است. در مقایسه بین کشورها

گذاري در بخش آب در کشـورهاي عضـو سـازمان همکـاري و      مرور کلی ساختار سیاست
صورت کلی ارائه شـده   به 2-در جدول پ اند، توسعه اقتصادي که در نظرسنجی شرکت کرده

 ها در ادامه ارائه شده است. نامه تر بررسی پرسش است. همچنین نتایج دقیق
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گذاري در بخش آب کشورهاي عضو سازمان همکاري و  مرور کلی ساختار سیاست -2-دول پج

 توسعه اقتصادي در سطح مرکزي

کشور یا 
 منطقه

کشورهاي 
متحد، 
فدرال، 
شبه 
 فدرال

تعداد 
آفرینان  نقش

اصلی در 
طراحی و 

 سازي پیاده

تعداد 
آفرینان  نقش

در تنظیم 
 مقررات

نقش دولت مرکزي 
غالب، آفرین  (نقش

نقش مشترك با 
آفرینان محلی،  نقش

 هیچکدام)

ابزار تعیین 
 نقش

آژانس 
نظارتی 

ویژه براي 
آب 

 (بله/خیر)
 بله قانون نقش مشترك 4 4 فدرال استرالیا

بلژیک 
 (فالندرز)

 هیچ کدام - 7 فدرال
قانون اساسی 

 سایر
 نه

بلژیک 
 (والونیا)

 نه قانون اساسی هیچ کدام - - فدرال

 نه قانون اساسی نقش مشترك 3 9 فدرال کانادا

 آفرین غالب نقش 10 15 متحد شیلی
سایر قانون 

 موردي
 نه

 نقش مشترك 5 5 متحد فرانسه
سایر قانون 

 موردي
 نه

 بله قانون آفرین غالب نقش 12 13 متحد یونان

فلسطین 
 اشغالی

 قانون سایر آفرین غالب نقش 4 4 متحد
 

 بله قوانین موردي مشتركنقش  5 6 شبه فدرال ایتالیا

 نه قانون آفرین غالب نقش - 4 متحد ژاپن

 نه قانون آفرین غالب نقش 4 6 متحد کره

 آفرین غالب نقش 4 6 فدرال مکزیک
قانون اساسی/ 
 قوانین موردي

 بله

 بله قانون اساسی نقش مشترك 2 2 متحد هلند

 نقش مشترك 7 14 متحد نیوزیلند
سایر قوانین 

 موردي
 بله

 آفرین غالب نقش 5 3 متحد پرتغال
سایر قوانین 

 موردي
 بله

 نقش مشترك 6 5 شبه فدرال اسپانیا
قانون اساسی/ 
 قوانین موردي

 نه

 بله قانون نقش مشترك 5 11 متحد بریتانیا

آمریکا 
 (کلرادو)

 نه قانون اساسی نقش مشترك 7 11 فدرال
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کشـور   17محلـی)   اي/ (منطقـه ها در سطح فروملـی   ها و مسئولیت چگونگی تعریف نقش
-بررسی قرار گرفته است. چنانکه در شکل پعضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي مورد 

تـرین ابـزار در تعریـف     عنـوان مهـم   داده شده است، عمده این کشورها قانون را بـه نمایش  6
 اند. ها مورد توجه قرار داده ها و مسئولیت نقش

 
 

 اي/ محلی ها در سطح منطقه ها و مسئولیت چگونگی تعریف نقش -6-شکل پ

گذاري در بخـش آب   هاي مسئول در سطح دولت مرکزي در حوزه سیاست تعداد سازمان
  ).7-دارد (شکل پدر کشور هلند کمترین و در کشور شیلی بیشترین تعداد را 

 8-در شـکل پ دمات اي درگیر در مدیریت منابع آب و ارائه خـ  آفرینان منطقه انواع نقش
هــا کــار  شــهرداري ،شــود در عمــده مــوارد داده شــده اســت. چنانکــه مشــاهده مــی نشــان

دهند. در کشور ما، عمده کارهاي خدماتی در حـوزه   رسانی در بخش آب را انجام می خدمات
اي  هـاي آب منطقـه   هاي مجزاي آب و فاضالب شهري و روستایی و شرکت آب توسط شرکت

 شود.   انجام می

کشورها تعداد  
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گذاري در بخش  هاي مسئول در سطح دولت مرکزي در حوزه سیاست تعداد سازمان -7-شکل پ
 آب

 

 
 

 اي درگیر در مدیریت منابع آب و ارائه خدمات آفرینان منطقه نقش -8-شکل پ

 

 

هاي مسئولسازمان تعداد  

کشورها تعداد  
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هـاي   بـر دولـت مرکـزي و دولـت     عـالوه  ،آفرینان دخیل در بودجه سیاست آب انواع نقش
هاي نظارتی حوضه رودخانه نیز است، اما اینکـه   سازمان و اي هاي منطقه آژانسشامل محلی، 

 9-در شـکل پ کنـد،   اي اجـرا مـی   هاي دولت مرکزي را در سطح منطقـه  چه کسی سیاست
یت در هـا بیشـترین مسـئول    المللـی و شـهرداري   داده شده است. مقامات منطقه، بین نمایش

 ها بر عهده دارند. اجراي سیاست

 
 هاي دولت مرکزي  مجریان سیاست -9-شکل پ

 هاي کلیدي یافته -10-1-پ

نهادي بخش آب در کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسـعه اقتصـادي بسـیار    سازمان 
 متفاوت هستند.

کشـور عضـو    17هـا در سیاسـت آب در    هـا و مسـئولیت   تجزیه و تحلیل تخصیص نقـش 
» نگاشت سـازمانی «سازمان همکاري و توسعه اقتصادي منجر به یک ماتریس شد که امکان 

 .  کند ایجاد میاز سیاست آب را 

هـا بـین    : تعیین یک طرح جامع (چارچوب یکسان) براي نحـوه تخصـیص صـالحیت   اول

پذیر نیست. بـا ایـن حـال، رونـد مشـترك در       سطوح دولتی بخش آب امکان ها و خانه وزارت
کشــورهاي ســازمان همکــاري و توســعه اقتصــادي قابــل توجــه اســت، بــه ویــژه در مــورد  

داد
تع

 
رها

شو
ک
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هایشان، همانگونه که اکثر کشورهاي سازمان همکاري  آفرینان فرعی محلی و مسئولیت نقش
بـه منـابع آب خـود را غیـر متمرکـز        گـذاري راجـع   و توسعه اقتصادي تا حد زیادي سیاست

 اند.   کرده

مندي بین یک سازمان نهادي یـک کشـور (بـه عنـوان مثـال       : هیچ همبستگی نظامدوم

. عوامــل یافــت تــوان سیاســت آب نمــی» نگاشــت نهــادي«حکومــت متمرکــز یــا فــدرال) و 
 جغرافیایی، محیطی و اقتصادي نیز تأثیر قابل توجهی دارند.

نه تنها به لطف عوامل سازمانی، بلکـه بـه لطـف     ،حکومت متمرکز: در کشورهایی با سوم

المللی یا مقررات، مدیریت در سطح حوضه آبریـز   هاي بین پارامترهاي هیدرولوژیکی و انگیزه
 رودخانه تشویق شده است.

ها در سطوح مرکزي و فرعـی محلـی، ایـن     : بر اساس مقایسه تخصیص مسئولیتچهارم

هاي حکمرانی مختلـف را   بندي با چالش اي از سه دسته نی شدهبی شناسی پیش گزارش، گونه
) iiو مبتنی بر مکان در سـطح ارضـی؛    پیوسته هم بهسازي یک رویکرد  ) پیادهiکند:  ارائه می
) iiiآفرینـان مختلـف در سـطوح مرکـزي و فرعـی محلـی؛ و (       سـازي حضـور نقـش    یکپارچه
 بنـابراین الزم اسـت،   سـطح مرکـزي.  اي در  هاي چندجانبـه و منطقـه   سازي ویژگی یکپارچه

تري در مورد مزایا و معایب هر گروه باید توسط مطالعات جامع در سطح ملی  تحقیقات بیش
 یا فرعی محلی انجام شود.  

هـاي مختلـف در طراحـی، تنظـیم و اجـراي       هاي چند سطحی حکمرانی با درجـه  شکاف
گـذارد. در دو   تـأثیر مـی   سیاست آب بر همه کشورهاي سازمان همکاري و توسعه اقتصـادي 

عـدم انطبـاق بـین     ، بـه معنـی  اي (یـا مـالی)   سوم کشورهاي مورد بررسـی؛ شـکاف بودجـه   
هـاي آب   مانع اصلی هماهنگی عمودي و افقی سیاست ،هاي اداري و بودجه موجود مسئولیت

ها در سـطوح ملـی و محلـی و همچنـین عـدم       تکه شدن مسئولیت به دلیل اینکه تکهاست. 
ها هنوز وجود دارد،  هاي مختلف سیاست سازمانی براي هماهنگی افقی بین زمینه هاي انگیزه

دو سوم از کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسـعه اقتصـادي مـورد بررسـی قـرار گرفتـه       
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 ،هاي وظایف مرتبط بـا آب  بندي مرتبط با بخش عنی تقسیم، به مهمچنان با شکاف سیاستی
 درگیر هستند.

عدم هماهنگی بین مرزهاي هیدرولوژیکی و اداري، حتـی پـس از    عنی، به مشکاف اداري
تصویب اصول مدیریت حوضه رودخانه، هنوز هم تأثیر قابل تـوجهی در اجـراي سیاسـت آب    

 دارد.
آب در نیمـی از   پیوسـته  هـم  بهاي براي سیاست  شکاف اطالعاتی و مسئولیتی، مانع عمده

 ست.کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي ا
اکثر کشورهاي عضو در سازمان همکاري و توسعه اقتصادي تالش زیادي براي هماهنـگ  

 اند. ها و بین سطوح دولت انجام داده کردن سیاست آب بین وزارتخانه

اند.  همه کشورهاي مورد بررسی ابزارهاي هماهنگی را در سطح دولت مرکزي ایجاد کرده
هــاي  بــین اداري یــا ســازمان ســازوکارهايو هــا، نهادهــا  هــا عمــدتا شــامل وزارتخانــه ایــن

انـد تـا آب را بـا سـایر      کننده خاص هستند. همچنین اکثـر کشـورها تـالش کـرده     هماهنگ
اي،  ریزي فضایی (آمایش سرزمین)، توسـعه منطقـه   گذاري، از جمله برنامه هاي سیاست حوزه

 کشاورزي و انرژي هماهنگ کنند.

ابزاري نیست. اثربخشی هماهنگی و همکاري، صرفا یک مسئله  ،سوال در مورد هماهنگی
تر، از قبیل میزان سرمایه اجتماعی که از قبل وجود داشـته،   نتیجه بسیاري از عوامل عمومی

. بنـابراین، انگیـزه بـراي ایجـاد     اسـت  فرهنگ حکمرانی عمومی، اعتماد بین فـردي و غیـره  
مناسـبی بـا   » سـازگاري « ، و بایدشدهتري گنجانده  همکاري باید در میان چارچوب گسترده

 هاي حکمرانی محلی و هنجارها داشته باشد.   فرهنگ
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 مفهوم منابع مشترك -1-2-پ

تواند  شود که بیش از یک فرد می به منابعی گفته می (CPR) 1منابع با دسترسی مشترك
شود که دسترسی دیگر افراد به آن منـابع   هر فرد، باعث میها استفاده کند، اما مصرف  از آن

هـاي   ها و همچنین آب آشامیدنی و کشاورزي مثال کاهش یابد. ذخایر ماهی، مراتع و جنگل
ها را نیز  روند. در یک مقیاس بزرگتر حتی هوا و اقیانوس مهمی از منابع مشترك به شمار می

 شمار آورد. توان در زمره منابع با دسترسی مشترك به می

براي مدیریت این منابع مشـترك سـه روش وجـود دارد: مـدیریت دولتـی، خصوصـی و       
خودسازمانی (کنش جمعی). در مدیریت دولتی، دولت تصدي حفظ و حراست از منابع اعـم  

هـاي زیـاد    گذاري، مراقبت از سیستم و کنتـرل امـور اسـت. امـا بـه دلیـل هزینـه        از سرمایه
د ابزارهاي کنترل، ممکن اسـت نظـارت کارآمـد نباشـد. بـا ایـن       آوري اطالعات و کمبو جمع

سازي را به عنوان گزینه مناسـبی بـراي مـدیریت منـابع      خصوصی ،وجود، برخی از مطالعات
تواند به دالیل مختلفی از جمله زیادبودن هزینـه   سازي می اند. خصوصی مشترك مطرح کرده

سـازي   )، خصوصـی 1999ر اساس نظر سالت (بر باشد. ب استثناپذیري منبع، ناکارآمد و هزینه
دهد، اما باعث باالرفتن تسهیالت  نقش دولت را در تامین مالی و مدیریت هر روزه کاهش می

هاي مدیریتی و در برخی مـوارد   شود. همچنین، باید در روش دولت و وظایف متعارف آن می
و روش قبـل، روش  در تأمین مالی به بخش خصوصی تسهیالت دهد. به دلیل عدم کارآیی د

دهـی و   شـود کـه ایـن روش بـراي سـازمان      سومی براي مدیریت منابع مشترك پیشنهاد می
هـا   کـه ارتـزاق آن   ي اسـت دهی یا کنش جمعـی افـراد   مدیریت منابع مشترك، خودسازمان

 وابسته به منبع مشترك است.

طریـق  داند که یک گروه یـا مسـتقیم یـا از     )، کنش جمعی را اقدامی می1998مارشال (
اي به دنبال منافع مشترك خود هستند. وجه مشترك تعاریف مربوط بـه   سازمان خودساخته

گروهی است که براي دستیابی  کنش جمعی، دخالت گروهی از مردم با منافع مشترك درون
                                                            
1 Common Pool Resources 
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و با یکدیگر همکاري و تعامل دارند. در  دادهبه آن منافع مشترك، مجموعه اقداماتی را انجام 
اسـت   هاي گروهی به طور واضح مشخص نیست که گروه چگونه تعریف شده یتبرخی از فعال

و مرزهاي آن لزوما ثابت و معین نیست. بنابراین، یک منطقه خاکستري بین کـنش جمعـی   
هاي اجتماعی بدون نظم وجود دارد. عالوه بـر   هاي شبکه یافته و داراي مرز با فعالیت سازمان

ممکن است در هماهنگ کردن کنش جمعی، مفیـد و  هاي رسمی یا غیررسمی  این، سازمان
. بسـیاري  شدها و کنش جمعی تمایز قائل  کننده باشند؛ اما الزم است بین این سازمان کمک

شـوند. بـرعکس،    ها تنها در حد مکتوب هستند و هرگز به اقدام جمعی منجر نمـی  از سازمان
یک رویداد، موسسـه   خودي روي دهد و به عنوان کنش جمعی ممکن است به صورت خودبه

 یا فرآیند ظهور پیدا کند.

 گیري و تکامل رویکرد مدیریت منابع مشترك پیشینه شکل -2-2-پ

هاي استروم در زمینه مدیریت منابع مشترك بـا مطالعـه    میالدي، پژوهش 1950از دهه 
صنایع آب آمریکا آغاز شد. استروم به مطالعه مباحث مـرتبط بـا کـنش جمعـی بـا رویکـرد       

پردازد. این نگرش، رشد اقتصادي پایدار را معلول توسعه نهـادي بـه ویـژه     د نهادگرا میاقتصا
، وي در پژوهشی در ارتباط با مسائل مدیریت 1970داند. در دهه  نهادهاي اجراي قرارداد می

شهري شرکت کرد. این مطالعه تجربی استروم را به سمت ارتقاي چارچوب تحلیل و توسـعه  
هـاي نهـادي و هماهنـگ بـا      ن چارچوب که روش مشترکی براي تحلیـل نهادي سوق داد. ای

هـاي   ها بود، وي را قادر ساخت تا بتواند به مطالعـه تجربـی بسـیاري از سیسـتم     نظریه بازي
 منابع مشترك جهان بپردازد.

منـد بـراي تحلیـل عوامـل      چارچوب تحلیل و توسعه نهادي با هدف ایجـاد روشـی نظـام   
هاي مورد مطالعه طراحی شد. بخش کلیـدي چـارچوب تحلیـل و     مختلف اثرگذار بر سیستم

توسعه نهادي، تشخیص یک وضعیت کـنش و سـاختارهاي حاصـل از تعـامالت و همچنـین      
هاي اجتماعی هستند که افـراد در   نش، محیطهاي ک ج است. وضعیتنتاینتایج و ارزیابی این 

کننـد، بـر هـم     کنند، مشکالت را حـل مـی   ها تعامل دارند، خدمات و کاالها را مبادله می آن
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تمـام مـواردي کـه در وضـعیت کـنش انجـام        بـین کنند.  شوند یا با هم ستیز می مسلط می
ه در واقـع،  د، هسته مرکزي چارچوب تحلیل و توسعه نهادي وضعیت کنش اسـت کـ  نشو می

متغیرها را با تاثیرگذاري بر وضعیت کنش، ساختار و نحوه تعامال انسـانی و نتـایج حاصـل از    
 نشان داده شده است.   10-شکل پدهد. چارچوب تحلیل و توسعه نهادي در  آن تغییر می

به کنند.  دسترسی مشترك پیدا میآنها،  هاي تکنولوژیکی برخی از منابع به خاطر ویژگی
، مشکالتی که در زمینه محدود کردن استفاده از ایـن منـابع وجـود دارد باعـث     ثالعنوان م

 .شود که نتوان این منابع را به بخش خصوصی واگذار کرد می

هایی که براي محدود کردن دسترسی به این منابع وجود دارند از  با این حال، تمام هزینه
تـوان   منابع با دسترسی مشترك را میهاي تکنولوژیکی نیست. در برخی از موارد،  نوع هزینه

امـا   .هـا را محـدود کـرد    توان دسترسی به آن به نحوي کارآ خصوصی کرد، زیرا به راحتی می
شـود،   گیرد با شکست مواجـه مـی   هایی که براي خصوصی کردن این منابع صورت می تالش

منابع آب زیرزمینی و رسند. به عنوان نمونه،  کنندگان از این منابع به توافق نمی زیرا استفاده
اند که صاحبان متعددي دارنـد. بـا    هایی واقع شده مخازن نفتی در بسیاري از موارد، در زمین

اکتشاف ایـن منـابع را صـورت دهـد      ،بنگاه  ها در کل از اینکه وجودي که صاحبان این زمین
الیبکـپ و   رسند (مراجعه کنید بـه  شوند، اما در مورد تقسیم سودها به توافق نمی منتفع می

). در کل، ترکیبی از عوامل تکنولوژیکی و نهادي در تعیین این که آیا 1985, 1984ویگیس 
 .ندهست موثر ،توانند خصوصی شوند یا خیر منابع می

مشکلی که در رابطه با منابع با دسترسی کامل وجود دارد این است که این منـابع بـیش   
مشکل چنان جدي اسـت کـه در طـول دو هـزاره      گیرند. این از اندازه مورد استفاده قرار می

هـاي   اخیر و حتی قبل از آن، ذهن بسیاري از متفکران اجتماعی را درگیر کرده است. انگیزه
کنندگان یک منبع مشترك ممکن است باعث شـود کـه هـر فـرد      تک استفاده خصوصی تک

 .کنندگان آن منبع تمام شود طوري رفتار کند که به ضرر همه مصرف
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 چارچوب تحلیل نهادي -10-پ شکل

حـل پیشـنهاد شـده اسـت.      در علم اقتصاد، براي مساله منابع با دسترسی مشترك دو راه
هایی کـه بـراي    سازي به تکنولوژي حل است. اشکال عملی خصوصی سازي اولین راه خصوصی

شدیدا  گیري و کنترل وجود دارد وابسته است. مثال، اگر نظارت دقیق بر میزان استفاده اندازه
سازي کارآ ممکن است مستلزم تمرکز مالکیت در دستان یـک یـا    گران تمام شود، خصوصی

 .چند بنگاه معدود باشد

است که این منـابع   آنشود  ) نسبت داده می1920حل جایگزین نیز که به پیگو ( یک راه
کننـد مالیـات    تحت مالکیت دولت قرار بگیرد و دولت از کسانی که این منابع را استخراج می

کنندگان اولیـه از   حل مستلزم اعمال زور است زیرا باید مالکیت استفاده دریافت کند. این راه
ـ  ها سلب شود، اما در شرایط ایده آل، بـه خصـوص زمـانی کـه نظـارت هزینـه       آن دارد و اي ن

هایی که در یک بازار کارآ وجـود داشـت    ها با قیمت ترجیحات افراد کامال واضح است، مالیات
حل دیگر نیز تعیین سهمیه است (داسـگوپتا و هیـل    برابر خواهد بود. در این شرایط، یک راه

1979.( 

عنوان  است که منابع را به آناند  حل دیگري که بسیاري از اقتصاددانان آن را رد کرده راه
کنندگان اجازه دهیم که سیستم حاکمیتی مورد  دارایی مشترك در نظر بگیریم و به استفاده
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حاکمیـت بـر منـابع    "نظرشان را خودشان خلق کنند. الینور اسـتروم در کتـابش بـا عنـوان     
)، ایـن پـیش فـرض کـه حاکمیـت      1990( "مشترك: تکامل نهادهایی براي اقدامات جمعی

بـرد. اسـتروم پـس از خالصـه      انجامد را زیر سـوال مـی   مشترك بر اموال الزاماً به تراژدي می
اي از شواهد موجود در زمینه مدیریت منابع با دسترسی مشـترك، نشـان    کردن بخش عمده

ها اجـازه   که به آن گیرند را به کار می سازوکارهاییکنندگان قوانین  دهد که خود استفاده می
کنـد،   هایی که دولت تحمیل می قبولی برسند. از سوي دیگر، محدودیتدهد به نتایج قابل می

اغلب غیرمولد هستند زیرا مقامات دولت مرکزي در مورد شرایط محلی دانش کمی دارنـد و  
عـددي  مشروعیتشان نیز براي اظهارنظر در این زمینه کافی نیست. در واقع، استروم موارد مت

هاي محلی بیش از آن کـه بـه بهبـود اوضـاع منجـر       کند که مداخله دولت را خاطر نشان می
 .زا بوده است شود، تنش

کـه    هاي خود را عمدتاً بر مطالعات موردي بنا کرده است. مطالعه میـدانی  استروم بررسی
عد ایـن  براي رساله دکتراي خود صورت داد باعث شد که در سالیان ب 1965استروم در سال 

هـاي نهـادي کـه بـراي      مطالعات رواج بیشتري یابد. وي در رساله دکتراي خـود کـارآفرینی  
آنجلس صورت گرفتـه بـود را    ممانعت از وارد شدن آب شور به منابع آب زیرزمینی شهر لس

مورد مطالعه قرار داد. بینشی که استروم به دست آورد بدون بررسی هزاران مطالعه مـوردي  
پذیر نبود.  ها که در طول بیست سال بعد منتشر شدند، امکانCPR  مدیریت دقیق در زمینه

بـا   بـا ایـن حـال،    اي کوچـک از منـابع تمرکـز کـرده بودنـد.      این مطالعات اغلب بر مجموعه
 .کندبه استنتاج  اقداماستروم توانست  ،آوري و مقایسه این مطالعات جداگانه جمع

ها برآمـده بودنـد. گـاهی،    CPR مدیریت  عهده در اغلب موارد، جوامع محلی به خوبی از
شدند، اما استروم موارد ناموفق را نیز مورد بررسی قـرار   ها بود که این منابع مدیریت می قرن

هم قوانینی که جوامع محلی براي حل مسائل مرتبط با دسترسـی مشـترك ایجـاد     ،داد. وي
وانین را مـورد بررسـی قـرار داد و    اند و هم فرآیندهاي مربوط به تکامل و اجراي این قـ  کرده

توجهی کارآ باشند. البتـه وي مـواردي    توانند به نحو قابل هاي محلی می نشان داد که سازمان
 .کرده استاز نابودي منابع را هم ذکر 
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هـا حاکمیـت محلـی     شـدن شـرایطی کـه در آن    توانند به روشن این مطالعات موردي می
سـازي و نـه    براي تشخیص شرایطی که نـه خصوصـی  پذیر است، بینجامند و همچنین  امکان

آیند؛ در تحلیل اقتصادي استاندارد ایـن گونـه    مالکیت دولتی نتیجه بخش نیستند به کار می
سازي و مالکیت دولتی با شکسـت   شود که در رابطه با این منابع، خصوصی در نظر گرفته می

 .دنشو مواجه می

هـاي   اي غیرهمکارانه به خصوص تئوري بازيه هاي خود از تئوري بازي استروم در بررسی
ها مدیون کارهاي رابـرت اومـان برنـده     تکراري استفاده کرده است. این بخش از تئوري بازي

، اومان در زمینه این که افراد صـبور تـا   1959است. در سال  2005جایزه نوبل اقتصاد سال 
، اما زمان زیادي الزم بود تا توجهی دست یافت توانند همکاري کنند به نتایج قابل چه حد می

ها ارتباطی برقرار CPR  کسی بتواند بین این نتایج تجریدي ریاضی و شواهد تجربی مدیریت
پردازان چنین روابطی را گسترش دادند (مثال بنحبیب و  کند. به عالوه، حتی زمانی که نظریه

 .رادنر) نتایجی که به دست آمد، نادیده گرفته شد

ها شرایط الزم براي حصـول همکـاري    ها، اقتصاددانان حوزه نظریه بازي در طول این سال
بین افرادي با ظرفیت فکري باال و همچنین افرادي با ظرفیت فکري کمتر را روز بـه روز بـه   

). امـا حتـی امـروزه، اقتصـاددانان     2006اند (به عنوان مثال نواك  تري تعیین کرده نحو دقیق
تعیین سطحی از همکاري کـه بـین افـراد بـا ظرفیـت فکـري       ها در زمینه  حوزه تئوري بازي
حرفـی بـراي    ،آید اند، به وجود می کنندگان ساخته هایی که خود مشارکت معین و در چینش

هـاي مطـرح    توانند براي آزمون کردن همه مدل هاي استروم نمی گفتن ندارند. بنابراین، داده
تواننـد بـراي توسـعه چنـین      هـا مـی   ین دادهاها به کار آیند. با این حال،  شده در نظریه بازي

 .هایی بسیار مفید باشند مدل
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حکمرانی منابع مشترك پاسخی براي حل معضل تراژدي منابع  -3-2-پ

 مشترك

عنـوان پاسـخی    چارچوب اصلی نظریه استروم براساس نظریه تراژدي منابع مشترك و بـه 
شترك این اسـت کـه بـه    براي حل این معضل عمومی شکل گرفت. خاصیت منابع عمومی م

کنند که به آخر برسد و نتیجه  ، مردم تا جایی آن را استخراج می1نقل از گرت جیمز هاردین
مـدت، عـدم    است. مشکل ایـن منـابع آن اسـت کـه در کوتـاه     » 2تراژدي منابع عمومی«آن 

همکاري بیش از همکاري براي فرد منفعت دارد؛ حال آنکه در درازمدت همگان از این عـدم  
طور کلی در طول سالیان، دو رویکـرد بـراي حـل ایـن مشـکل و       بینند. به کاري زیان میهم

نویسی و نظارت از  مدیریت منابع عمومی مشترك در دنیا اجرا شده است. یک رویکرد، قانون
سوي دولت (حاکمیت) براي کنترل و حفاظت این منابع بوده است که این نـوع نگـرش بـه    

در کشورهاي خاورمیانه و از جملـه ایـران، تجربـه شـده اسـت       مدیریت منابع عمومی عمدتاً
(مدیریت دستوري یا باال به پایین). رویکرد دوم تابعیـت منـابع عمـومی از حقـوق مالکیـت      

اي که استفاده پایدار از این منابع براي مالکان منفعت داشته باشـد و   گونه خصوصی است؛ به
رش نیز در کشـورهایی نظیـر آمریکـا و اسـترالیا     امکان پیدایش بازار فراهم شود. این نوع نگ

تجربه شده است. تجارب جهانی حاکی از آن است کـه تقریبـا هـر دو رویکـرد در مـدیریت      
 اند. منابع آب شکست خورده

 اصول حکمرانی منابع مشترك -4-2-پ

مـیالدي)، رویکـرد سـومی را بـراي      2009استروم (برنده جـایزه نوبـل اقتصـاد در سـال     
اجتماعـات و نهادهـاي   «حکمرانی منابع عمومی مشترك پیشنهاد نموده که عبارت است از: 

و براي » محلی (نه دولت یا حاکمیت و نه بازار) با استفاده از سازوکارها و نهادهاي اعتمادساز
منظور موفقیـت مـدل حکمرانـی یـاد شـده ضـروري        ت اصل زیر را بهاین منظور، تحقق هش

                                                            
1 Garrett Hardin 
2 The Drama of the Commons 
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 دانسته است:

 کننده مصرف يمرزها روشن فیتعر .1

 یمحل طیشرا و ازهاین با حاکم قواعد قیتطب .2

 کنندگان مصرف توسط قواعد لیتعد امکان از نانیاطم .3

 قواعد یهمگان تیمشروع از نانیاطم .4

 شیخودپا يها توسعه نظام .5

 کنندگان مجازات نقض .6

 تعارضات حل يبرا نهیهز و کم یقابل دسترس يابزارها .7

 .  یحکومت يبه هم مرتبط نهادها يها هیال .8

دهد که به واسطه رعایت اصول حکمرانی منابع عمـومی در   هاي استروم نشان می بررسی
انـد.   تـر عمـل کـرده    برخی نقاط دنیا، نهادهاي خودگردان محلی در حفاظت منابع آب موفق

هاي استروم، منافع زارعین در مدیریت منابع آب، با مدیریت ریسـک تولیـد و    دیدگاهمطابق 
برداران از تصمیمات گروهـی در   معیشت ارتباط دارد. همچنین، اطمینان از پیروي تمام بهره

سایه مشروعیت همگانی قواعد، باعث تحقـق نظـارت مشـروع یـک مرجـع بیرونـی و تـداوم        
کنندگان خواهد شـد. از دیـدگاه وي، سـرمایه اجتمـاعی      ضسازوکارهاي پایش و مجازات نق

هاي سیاسـی و نادیـده انگاشـتن     کند و دخالت نقش مهمی در کنترل منابع مشترك ایفا می
 هاي اجتماعی یا تضعیف آن، پیامدهاي نامطلوبی بر روي این منابع خواهد داشت. زیرساخت
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