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 چکيده
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آبی  کارآمد بر منابع آب باعث تشدید بحران کمنانشده و حكمرانی  وجود قوانين ناقص و کارشناسی. افتادن امنيت ميی را سبب شده است
کارآمـد در  ناشناسایی مقررات و قـوانين   گرفته،ای و بررسی اسنادی انجام  اضر که با روش کتابخانههدف پژوهش ح .کشور شده است
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 کليدواژگان 

 .یآب کم قوانين آب،، حكمرانی آب، بحران آب

 

 
                                                             

 مسئول، رایانامه نویسندة :sohrabasgari@yahoo.com 

 سرمایة اجتماعیت یریمد

 7331، پاییز 3، شمارة 5دورة 

 751ـ  711صفحات 

Print ISSN: 2423-6071 

Online ISSN: 2423-608X 

http://jscm.ut.ac.ir 

 

mailto:sohrabasgari@yahoo.com
http://jscm.ut.ac.ir/


854                                                                     9317، پایيز 3ة شمار، 5ة دور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

 مقدمه

 اردی  لیم ۹۲۴آن ب اغ  ب ر    ةس انن  یو حج   بارن د    رود یشمار م   هب ایمناطق خشک دن ءجز رانیا

و ب ه ج و    شود می ریتبخ( درصد ۱۷)مترمکعب  اردیلیم ۵۰۳حج ، ساننه  نی، از ااستمترمکعب 

 یه ا  آب ةیذمتر مکعب صرف تغ اردیلیم ۵۳مانده یمترمکعب باق اردیلیم ۷۲۹از .  ردد یباز م نیزم

 اردی  لیم ۴بع ووه س اننه   . اب د ی می انیجرها  مترمکعب آن در رودخانه اردیلیم ۳۸شده و  ینیرزمیز

 گ ر ید قی  مترمکع ب از طر  اردی  لیم ۹و  ،وارد کشور ش ده  یمرزهای  رودخانه قیمترمکعب از طر

قاب     مترمکع ب آب  اردی  لیم ۷۲۴ب ا درنرر  رنتن   . دش و  یاز کشور خارج م یمرزهای  رودخانه

، در استمترمکعب  ۷۱۲۰هر نرد از منابع آب باغ  بر  ةکشور، سه  سران ینعل تیو جمع دسترس

 ۷۵۸۱، در س ال  ۵۹۰۰حدود  ۷۵۳۱متر مکعب در سال  ۳۰۰برابر  ۷۵۹۰رق  در سال  نیکه ا یحاغ

ب ه   ۷۹۰۰ش ود در س ال    می ینیب شیو پ استمترمکعب  ۲۷۰۰حدود  ۷۵۱۸، در سال ۲۳۰۰حدود 

در چنین ش رای  طبیع ی م دیریت    (. ۳۵۲، ص۷۵۴۳قاسمی، ) دبایمترمکعب کاهش  ۷۵۰۰حدود 

. توان در تأمین نیازهای آب مون ق ش د   منابع امری مه  و حیاتی است و بدون مدیریت صحیح نمی

ب ه ط ر     دنیرس یبرا. است وابسته مؤثر یمنابع آب به حکمران تیریو مد یزیر برنامهدر  تیمونق

آب کش ور در ط ول زم ان     تیریتطور و رشد سازمان م د  ریابتدا س بایدمونق،  یحکمرانة و برنام

 یه ا  استیها و س برنامه. آن نقاط ضعف و قوت آن سازمان مشخص شود اساستا بر ،شود یبررس

و  ه ا  یمش   خ    دیاهداف با نیاز ا. استفاده از آب را مشخص کنند استیاهداف س دیبا یمل ةتوسع

ج امع من ابع آب    تیریم د  یه ا  به برنام ه   یتبد  که تا حد امکان قاب  درنیشک  بگ ییها یاستراتژ

آب، اکنون وض عیت طبیع ی و ک اهش من ابع     (. ۷۰۱-۷۰۳، ص۷۵۴۸ی، مهرآبادپناه  رنعتی) باشند

برای . طلبدازپیش به حفظ و نگهداری این منابع را می بازنگری در قوانین و مقررات و اهمیت بیش

جز اصو  مدیریت و حکمرانی آب وجود ندارد و در غیر این ص ورت،   به ذر از این بحران راهی 

 .شود پیچید ی بیشتری را سبب می

 ه لئبيان مس

های طبیعی، م اغی،   هر حکومتی برای بقای خود و مدیریت درست سرزمین و مردم نیازمند سرمایه
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توان د   ت م ی های ارزشمندی اس ت ک ه حکوم     اجتماعی از سرمایه ةسرمای. اجتماعی و ننی است

. اجتماعی درآمد مدیریت درست یک کشور اس ت  ةسرمای. برای قوام و دوام خود از آن بهره بگیرد

ب ا وج ود ای ن س رمایه     ( حکومت، مردم و س رزمین ) هر واحد سیاسی ةدهند مثلث عناصر تشکی 

مل ی و  سرزمینی و منابع طبیع ی، اعتم اد    ةمای اجتماعی ترکیبی از درون ةسرمای. شود تر می محک 

های سرزمینی عداغت نضایی را باع ث   مایه مدیریت درون. و عملکرد درست حکومت است ،مردمی

 .استن آترین  شود و منابع آب مه  وسیعی را شام  می ةهای سرزمینی  ستر مایه درون. شود می

در ح ال   ،ه ا و ان زایش مف رف    ثیر کاهش بارند یأاخیر منابع آب کشور تحت ت ةدر چند ده

آب تجدیدپذیر  ةمیلیمتر  ذشته کمتر شده و همچنین سران ۲۳۰میانگین بارند ی از . است شدن ک 

 رس یده اس  ت  ۷۵۴۸مت ر مکع  ب در س ال    ۷۹۰۰ب  ه ح دود   ۷۵۹۹مترمکع ب در س ال    ۳۳۰۰از 

مین آب أنش ار ب ه من ابع زیرس طحی ب رای ت       . روند کاهش همچنان ادامه دارد(. ۷۵۴۸عسگری، )

 میلیارد مترمکعب از ذخایر زیرس طحی کاس ته ش ود    ۸سال بیش از هر  شده استکشاورزی باعث 

ب کش ور بخ ش   آکنن ده من ابع    ت رین مف رف   عمده(. ۷۵۴۸ عسگری، ؛۷۵۴۸مهر  ۲۴اطوعات، )

. ش ود  آب می نوری در این بخش پایین است در نتیجه باعث هدررنت میزان بهره. کشاورزی است

حکمران ی  . ق رار داده اس ت   ریت أث ش ور را تح ت   ارکان اقتفادی و اجتم اعی ک  همةی آب ک اکنون 

زمین ة  اعتراض ات داخل ی ک ه در    . نامناسب آب، باعث بروز مسائ  اجتماعی و سیاسی شده اس ت 

مش ک  آب  . های اجتم اعی اس ت   انول سرمایه دهندة ، نشاناست نحوة توزیع آب بارها اتفاق انتاده

و  ب وده بخش ی از آن طبیع ی   : اس ت  بحران آب کشور دووجهی. اکنون به بحران تبدی  شده است

و ش رای  طبیع ی    نش ود  م دیریت من ابع آب اص و     ا ر. بخش دیگر آن مدیریتی و قانونی است

ض روری اس ت ب ا ش ناخت      در این راس تا،  .مطلوبی در انترار کشور نیستة کنونی ادامه یابد آیند

به رنع آن اق دام ش ود و   زمان نسبت  نیتر کوتاهدنی  پیدایش آن در  ،مشکوت موجود و همچنین

 .اندیشیده شود آن دربارةتدابیر نزم 

 تحقيق ةنظري و پيشين مبانی

برخ ی  . خاورمیانه و ایران شده است ةکمبود آب باعث انزایش مطلوبیت آن در طول تاریخ در منطق
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آب را یکی از بسترهای پی دایش ن وخ خاص ی از حکوم ت در ش رق از جمل ه ای ران        اندیشمندان 

کمبود منابع آب این امک ان را ب رای حکوم ت     ،به بیان دیگر(. ۵۵، ص۷۵۳۴راد،  کاویانی) دانند می

له ناشی از نیاز به ی ک نر ام آبی اری    ئاین مس. نراه  کرده بود تا با کنترل آن به قدرت خود بیفزاید

در این دستگاه به عل ت اختی اری ک ه     ،در نتیجه. امور آب در روستاها بود ةبرای هماهنگی و توسع

قدرت مطلق ه ش د    قادر به کسب ردطور مشخص، آب دا جامعه و بهنرارت و سلطه بر امور حیاتی 

 (.۲۷۴، ص۷۵۳۷نیا،  حانظ) و به صورت نیرویی برتر از جامعه درآمد

عنوان یک اهرم اثر ذار اجتم اعی و اقتف ادی در س اختار     به ،موضوخ کنترل منابع آب همچنان

 ۷۵۹۰در نرام ارباب و رعیت ی ک ه دوام آن ت ا ده ه     . ان باقی ماندسیاسی، اجتماعی و اقتفادی ایر

توغی د   ةعنوان یکی از عناصر اصلی توغی د از نتیج    مشهود بود و آب به کاموً مسئلهطول کشید این 

اربابان برای نعاغیت ماشین اقتف ادی خ ود ک ه ماهی ت کش اورزی داش ت       . کشاورزان سه  داشت

 .ندها را در اوغویت داشت حفظ قنات

انج ام  رنت ه    یه ای ها در بروز بحران آب پ ژوهش   یری ها و تفمی اثر سیاستگذاری زمینةر د

 .دشو ها اشاره می ترین آن که به مه  است

، «و راهکارها امدهایپسیر تاریخی تخریب منابع آب کشور، عل ، »، در پژوهش (۷۵۴۲) یقاسم

 ةانداز اقلیمی ایران در چند ده آن و چش  بررسی سیر تخریب منابع آب کشور، عل  و پیامدهای به

کردن احتساب ارزش آن در محاس به   مدیریت آب عملیاتی یها بر چاغش دیبا تأکو  پردازد یآینده م

 یه ا  تی  ظرن ک ار یری  ب ه  و ،های اصو  اغگوی کش ت  آوری توغید ناخاغص داخلی، استفاده از نن

 .تأکید شده استفونت با نیاز آبی بانتر مح ژهیو در توغید محفونت کشاورزی به ینینراسرزم

موجودی ت س تیز ای ران، ب ا ترس ی  نراین دهای        چاغش بحران آب،» ةدر مقاغ (۷۵۴۸) یعسگر

ی نزدیک ایران به عل ت ن امطلوبی   ها دهه، معتقد است در «نامطلوب پیش روی کشور در انق آینده

ب روز   ه ا  یکاس ت اث ر ت داوم ای ن    ی بزر ی شده اس ت و در  ها یکاست دچار در مدیریت منابع آب،

 .موجودیت کشور را به چاغش بکشد تواند یمملی خواهد شد که  ةمشکوت در  ستر

معتقدند  رود ندهیزا، در بررسی پیامدهای سیاسی و امنیتی بحران آب (۷۵۴۸) یموسوقاسمی و 

 نق ش م ردم   یو اجتماع یاقتفاد اتیآب در ح ،مکرر یها یساغ خشک  یبه دغ ریاخ که در دو دهه
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ن وت مرک  زی، ب  ه دنی    مختل  ف جغرانی  ایی و   ب  ه نر  ر نویس  ند ان. اس  ت انت  هی یمض اعف 

 یآب   ک   بح ران   ریت أث تح ت   ش دت  به یکشاورز ةدر حوز یجامع و بخش ریغ یها ی ذار استیس

 .است قرار رنته

و  ز رده ا یرمن ابع آب ای ران و بح ران     ، در بررس ی مح دودیت  (۷۵۴۸) زادهشکری و محمد

  ی  از س ه دغ  یناش   رانی  آب در ا یبحران کن ون  ی هوا در جنوب و غرب کشور معتقدند کهآغود 

 ،و س وم  ،ناکارآم د  یکش اورز  ،، دومتی  نامناسب جمع عیو توز عیرشد سر ،نخست: عمده است

 .است یاقتفاد ةتوسع یبرا حدومرز یبو عطش  دهینسنج تیریمد

است ک ه   در نوت مرکزی ایران، معتقد و بحران آب ناپایدار ة، در بررسی توسع(۷۵۴۸) یسیو

 س ترش   ع،یص نا  رش د  ،ی ی  را مفرف ،ییو شهر را ینی سترش شهرنش ت،یجمع ةندیرشد نزا

ناکارآم د و   تیریم د  ،ت ر  و از هم ه مه     یغرق اب  یاری  و آب یسنت یها وهیش ،یکشاورز یها نیزم

 یکیتیدروپلی  ه یها بترقا یری  و شک  یآب یناامن د،یشد یتنش آب جادیآب باعث ا ةحوز فیضع

 شده است رانیا یدر بخش مرکز

، با بررسی تبیین راهبرد ملی جمه وری اس ومی ای ران در موقعی ت     (۷۵۴۸) یشعبانعلیزاده و 

و  یکیژئواکون وم  ،یکیتیژئ وپل  ش أن و  تی  ب ا توج ه ب ه اهم   استراتژیک مرزهای آبی معتقدند که 

 رانی  ا یت  یک انون امن  نیت ر  مه  عنوان به رانیا یآب یمرزها رانیا یو جهان یا منطقه یکیژئواستراتژ

 یاس وم  یدر کشور جمه ور  تیامن نیو دکتر یمل تیامن یراهبرد نیکه در تدو شود یممحسوب 

برخ ورد ب ا آن    ةآب و نح و  ةب ه مس ئل   هرچن د آث ار   نیا .شود یمقوغه توجه جد نیبه ا دیبا رانیا

ق وانین  راساس ب ر پیدایش ناامنی راهبردی آبنقش مدیریت سیاسی دبه  زیادی توجه  ،اند پرداخته

 .دان نداشتهنادرست 

به بررسی بحران آب در ایران پرداخت ه و   «بحران آب ایران»عنوان  با ای در مقاغه( ۲۰۷۹) غیحان

های پیوسته و اثر تغیی رات اقلیم ی بی ان     دنی  پیدایش آن را در انزایش جمعیت، بروز خشکساغی

  . کرده است

 یب را  یاجتم اع  ةیب ر س رما   یمبتن   یچارچوب»در پژوهشی با عنوان (۲۰۷۹)اغیوت بایسانگ و 
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 ةیس رما  ون د یپ یب را  یمفه وم  ی، چ ارچوب «اکوسوش ال  نرری ة  براساسسومت آب درک ارتباط 

 یاجتم اع  ةیبر نقش س رما  که، اند در نرر  رنتهآب و بهداشت  ةرابط قیاز طرو سومت  یاجتماع

بهب ود   یب را ات جمع ی  اق دام   یتس ه  زیمربوط به آب، و نهای  وهیشو ها  در بهبود دانش، نگرش

ب ر   یاجتم اع  یندهایانر چگونه ند نشان دهنددرصدد و کند میبه آب و بهداشت، تمرکز  یدسترس

  . ذارد می ریثأسومت انسان ت

در س طح   یچ اغش عم وم   کی یرو بر ،جهانی آب تیریمد ةدر حوز( ۲۰۷۵) وپتا و واست  

نامطلوب  و احتمانً دیبر آب بعتمرکز نرا یر حکومت که اند  اند و بر این عقیده کردهتمرکز  یجهان

 یب را  یان داز جه ان   چش  جادیا ی دربان و رهبرنکری به سطح  ازیناما با این حال معتقدند است؛ 

 .استآب  داریپا ةتوسع یارتقا

 روش تحقيق

تبیینی  -نوخ پژوهش توصیفی. است  رنته  انجام ای و بررسی اسنادی این پژوهش با روش کتابخانه

ق وانین   ،س س  . ش د پژوهش، ابتدا مف اهی  مربوط ه بررس ی و مطاغع ه      بررسی روایی برای. است

 . تحلی  شدند ،و در ادامه شدمربوطه از منابع قانونی و مفوب اخذ 

و  ده،ش  منابع معتب ر اینترنت ی اخ ذ     یها تاز سای شده در پژوهش حاضر کار رنته بههای  نقشه

 .شده است بیاننیز  ها آنمرجع 

له از نر ر  ئبرای پایایی پژوهش، مس ،کند پژوهش را تعیین می ةاز آنجا که ماهیت پژوهش، شیو

اجتم اعی ب ه    ةو ارتباط آن با مسائ  دیگر از جمله انول س رمای  شدشناسی بررسی و واکاوی  هستی

 .بررسی شدعنوان متغیر تابع 

 حکمرانی آب در ایران

 سير تاریخی حکمرانی آب (الف

 زیس تند و  م ی خش ک   در سرزمینیمانند امروز، نیان روز اران  ذشته، ایرا ،منابع تاریخیبراساس 

 براس اس .  ذشته بارها تک رار ش ده اس ت   سال  چند هزاردر طی  ران،یدر ا ،یآب از ک  یناش یقحط
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راون دی،  )  رنتار ش د  یحطق یبه بو ،یهفت سال متواغ روز،یدر زمان ن رانیکشور ا ،یطبر خیتار

انگیز، این کاستی طبیعی را به  شگفت طور هتوانسته بودند بزمان  اما حکمرانان آن؛ (۹۷۳، ص۷۵۸۹

که جل وی تب دی  آن ب ه    ، نرصتی تاریخی برای بهبود شرای  زند ی در این اقلی  خشک بدل کنند

ه ای پ یش از اس وم     سلس له مانده از  آثار برجای. (۲۵۱، ص۷۵۳۱راوندی، ) آب  رنته شود ةناجع

 . مؤید مونقیت آنان در مدیریت منابع آب بوده است

حکمرانی آب در ایران پ  از اسوم ه  ادامه یانت؛ زیرا شرای  طبیعی کشور چنین وض عی را  

و  یاراض   یعمران   تی  اهم شیو ب ا توج ه ب ه ان زا     رانی  پ  از ورود اسوم به ا .کرد ضروری می

ه ا   از آن یک ه برخ   اس ت  شده  ها مقرر از آب یبردار بهره یبرا یکاماح ،یامور کشاورز شرنتیپ

 یشمس   یهج ر  ۷۵۰۱قانون مدون مربوط به بخش آب در سال  نیاوغ. باشند یم ینعل نیمبدأ قوان

نهاده ا و    یامک ان تأس    ،مختل ف  نیوض ع ق وان   تدریج به .دیرس یمل یمجل  شورا بیبه تفو

  یح ر  تی  قانون غزوم رعا نیموضوخ ا. کردکشور نراه   یبدر امور آ  یتسه برایرا  ییها سازمان

از نق ه، من ابع    تی  به تبع رانیای قانون مدن. استها  و مجاوران آن نیماغک فیها، قنوات و وظا چاه

  (.۱، ص۷۵۴۸کیایی و طاهرشمسی، ) ه استکرد یرا اموال مباحه و قاب  تملک اشخاص تلق یآب

 آب انیهاي طبيعی و اجتماعی حکمر ضرورت( ب

من ابع   بیش از حد یبردار عرضه و مفرف آب، منجر به بهره مرتب  با یها در حوزهی تیریروند مد

ه ای   بس یاری از نوش ته  در . کش ور ش ده اس ت    یآب یها حوضه در اغلب ینیرزمیو ز یآب سطح

 مانن د  یغفلت از موارد دریانت که توان یم ریاخ ةبخش آب کشور در دو ده یزیر برنامهمربوط به 

مشارکت  زین و صیدر تخف یکسارچگیمطاغعات،  رد ینگر آب، جامع یارزش ذات تقاضا، تیریمد

 اهشک   .(۴۳، ص۷۵۴۹ خراس انی،  انی  عمران) ان د  ش ده   بروز بحران شناخته یمردم از عوام  اصل

ب ا   هم راه مف رف آب   ةس ران و ان زایش   ینیشهرنش   ةتوسع، جهانبارند ی در بسیاری از مناطق 

، اجتماعی و اقتفادی مردم، انزایش توغید ناضوب و آغود ی بیشتر من ابع  نرهنگی وضعیت ةتوسع

مج دد از آب و   نک ردن   کیفیت آب، اس تفاده  کاهشو  هیرو یبآب و کیفیت نامطلوب آب، برداشت 

 هستند که سببعللی  ازجملهآب موجود،  ةسران کاهش ،جهینت درضعیف استفاده از آب و نرهنگ 

ی ک مش ک  اص لی در س طو       عن وان  به یساغکخش ةآب و احتمال بروز پدیدکمبود  مسئلهطر  
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 بای د  ریانکارناپ ذ ی ک ض رورت    عنوان  بهشده است و اصو  اغگوی مفرف آب و ملی  یاغملل نیب

 (.۲، ص۷۵۴۵شیخ حسنی، ) ردی خاص قرار  توجه مورد

 در ج ویی  ص رنه  و مدیریت مفرف، با رابطه در باید دارد، آبی منابع محدودیت که کشوری هر

 ری زی  برنامه را خاص های طر  بتواند آن چارچوب در تا کند حفظ و تدوین کلی سیاست یک آب

 در(. ۲۸ ، ص۷۵۱۷ ،وزارت نی رو )کن د   اعم ال  را ص حیح  ب رداری  بهره های برنامه و کرده اجرا و

 و ها مندی هبهر چگونگی بایدونبایدهای تقنین و حدود تعیین با سیاست مانند آب، و سیاست نسبت

 ب ه  معط وف  ،بنابراین کند، می تعیین را( میرآبی) آب حکمرانی نرام و یابد می سروکار ها محرومیت

امروز از من ابع آب   یدنیا (.۱۸، ص۷۵۴۸ طادی، مرادی) است ها انسان جمعی امور ةمقتدران تدبیر

را ب ان بب رد تبعی ت    که پایداری من ابع آب   روز بهقوانین  ةو پساب خود در سای ینیرزمیزسطحی، 

 .وجود نداردچنین رویکردی  ایراندر ، اما کند یم

ق انون   ،بع د از انق وب  . س ت اآب  ةنبودن قوانین ح وز روز  بهاصلی مدیریت منابع آب  مشک 

. قانون مناسبی ب ود  کشور ه شرای  طبیعیآب در مجل  مطر  شد که اغبته با توجه ب ةتوزیع عادنن

 ه ای ناق د پروان ه تف ویب     قانون موجود، قانون تعیین تکلیف چاه یرسانروز به یجا به ۳۰ ةدر ده

ه ای   غیرمج از از چ اه   ژةب ا برداش تن وا   ، زی را زد تیش ه  آب ای ران  ةبه ریش واقع  بهاین قانون . شد

ه ای غیرمج از را    ای از چ اه  امکان بس تن بخ ش عم ده    ها استانای در  غیرمجاز شرکت آب منطقه

 (.۷۵۴۸ اسفند ۷۷ایسنا،) داد، از دست هیرو یبرداشت جلو یری از ب منرور  به

 جمل ه  ازمختل ف  ه ای   هن  یزم در یا دهی  چیپب ا اق دامات    دی  باعووه بر اصوحات در قوانین، 

در رنع مش ک  کمب ود    رهیو غ بآ اندازه بهمناسب و مفرف  عیتوز ح،یصح یبردار بهرهحفاظت و 

 (.۳۹، ص۷۵۴۰کردوانی،) دیآب، کوش

 یآب کمکشاورزي محور توسعه یا تشدید بحران : می توسعهراهبري غيرعل

 ونی  لیم ۵۱ نق    رانی  کش ور ا  یهکت ار  ونیلیم ۷۸۳کشت و مفرف آب از مساحت  ریز یاراض

من ابع   تیدهد که با توج ه ب ه مح دود    می  یتشک یمناسب کشاورز یرا اراض( درصد۹/۲۲)هکتار 

 یب ار و کش اورز  وبه  زارش سازمان خوار .رندی  یمورد کشت و زرخ قرار نم یاراض نیا ةهم یآب
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ک ه از   ،کش ت ق رار داش ت    ریهکتار ز ونیلیم ۳۵/۷۹د حدو( یودیم ۷۴۳۱) ۷۵۸۸در سال  یجهان

آم ار  . ب ود   ی  کش ت د  ری  هکتار ز ونیلیم ۰۴/۴و  یکشت آب ریهکتار ز ونیلیم ۱۹/۳مساحت  نیا

 یکش ت آب    ری  ز یمساحت اراضسال  ذشته به  ۲۳دهد در طول  می نشان ریاخهای  مربوط به سال

هکت ار ب ه    ونی  لیم ۳/۱ ح دود  که نع وً  یطور به ،کاسته شده است  ید یانزوده و از وسعت اراض

(. هکت ار  ونی  لیم ۳/۷۵در مجموخ، )شود  می کشت  یکنار ه  به صورت د ونیلیم ۸و  یصورت آب

 ۲/۷و  یزراع   نیزم  هکت ار را   ونی  لیم ۵/۸ ،یکشت آب ریز یاراض یهکتار ونیلیم ۳/۱از مساحت 

 اردی  لیم ۳۱ب ه   کینزد یکشت آب ریز یاراض یاریآب یدهند، برا می  یهکتار را باغات تشک ونیلیم

 مترمکع ب  ۷۷۸۰۰هر هکتار ب اغ  ب ر    یآب مفرن ،گریعبارت د به. شود می مترمکعب آب مفرف

آب مف رف   ةنس ان  زانیکه م یدر حاغ. در کشور است یاریآب آب نییپا بازده دهندة نکه نشا است

(. ۳۵۹، ص۷۵۴۸ قاس می، ) مترمکعب ب رآورد ش ده اس ت    اردیلیم ۱شرب و صنعت کشور حدود 

، اس ت  آبی در ایران ش ده  بیآبی به بحران  شدن مشک  ک  ترین اقداماتی که باعث تبدی  یکی از مه 

اه کش ور از ر  ةاتخ اذ رویک رد توس ع   . راهبری راهبردهای غیرعلمی و ناکارآمد توسعه ب وده اس ت  

ی ه ا  انی  زکه کشاورزی مح ور اس تقول اس ت، باع ث ض رر و       ة اصلیکشاورزی و بیان این نکت

جبران این زی ان ب رای نس   کن ونی      طوری که است، به طبیعی کشور شده ةی بر پیکرریناپذ جبران

ب ه اص وحات    تقسی  اراض ی در ای ران نگ اهی بین دازی ،     ةا ر به تاریخچ. نیست ریپذ امکانعموً 

 ةب ار پ   از اص وحات ارض ی در دور     ای ن دوم ین  ، ، بعد از انقوب ردد یبرم ۷۵۹۷سال ارضی 

، یکی از اق دامات  نفره هفتتشکی  هیئت  .شد پهلوی دوم بود که از ماغکان زمین سلب ماغکیت می

از تحف یوت دانش گاهی    ه ا  ئ ت یهاکثر انراد ای ن  . احساسی بود که تبعات زیادی را در پی داشت

ی ه ا  ده ه در . تا منطق و عق  کردنددند و در اتخاذ تفمی ، بیشتر بر مدار احساس رنتار بو بهره یب

 وی ژه  به یعیو منابع طب ستیز  یبر مح یبخش کشاورز یها استیس ریتوجه به تأث بیها  دوغتاخیر 

پ   از  . ن د کرد ین  یرزمیاز من ابع آب ز  یب ردار  بهره استیس نیاقدام به تدو ،ینیرزمیمنابع آب ز

آب  ةرن تن س فر   نییمش ک  پ ا   شیدای  با پ ،نیبنابرااد، سوء خود را نشان د آثار استیس نیا ،یمدت

 -ب ود   یاش تباه بخ ش کش اورز    استیاز س یکه ناش -مشک   نیدوغت در واکنش به ا ،ینیرزمیز

و  پ ور  شهس واری ) زد ین  یرزمیز یه ا  ق انون حف ظ و حراس ت از آب    یو اجرا بیدست به تفو
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  یو ناچ ار   یهس ت  یکش اورز  بخ ش  در ینس ب  تی  ناق د مز ناچ ار   ب ه (. ۹، ص۷۵۳۸همکاران، 

ب ه   یبا کش اورز  رانیآن است که ا  یریصراحت بسذ به دیکه با یا نکته.  یده رییرا تغ مانیها استیس

 (.۷۱۸، ص۷۵۴۳ خواجوی،) رسد یتوسعه نم

 نقش مقررات و قوانين در اتالف منابع آب کشور

ه ا و نن ون    از کش ورها اغل ب از روش   یاریدر بس یاست وغ دهیچیپ یندینرا ی ذار ا رچه قانون

 عموم اً .  شته اس ت  ها تینامطلوب مسئوغ کیامر موجب تفک نیمانده و ا آب عقب تیریمد دیجد

 یا و ض واب  مختل ف و پراکن ده    نیدر ق وان  ،کنن د  یم    یآب را تنر   تیریکه رواب  م د  یریتداب

در . س ازد  یم   مواجهها را با اشکال  و کاربرد آن نیقوان نیود اامر اطوخ از وج نیا. اند شده ینیب شیپ

 ای   یا و منطقه یمقامات محل یو ضواب  صادره از سو یمل تیبا ماه یقانون ریتداب نیموارد ب یبعض

، ۷۵۱۷ وزرات نی رو، )دارد وج ود  یو نقش دوغت در کنترل منابع آب ناس از ار  یحقوق سنت نیب

 (.۲۴ص

 اس ت داده  اری  اخت نیاز اموال مبا  دانسته و به انراد ا ی رانیرزمیآب ز ،نایراقانون مدون  نیاوغ

مباحات، عقود و تعهدات، ارث و اخذ به شفعه، ماغکی ت   ازت،یح یحقوق ةکه براساس چهار قاعد

از وق وخ   پ   (. ۷۱۵-۷۱۹، ص۷۵۴۳ نرد و کاوه نی روز،  اسماعیلی) بر آب داشته باشند یخفوص

در  یعم وم  یها آبو  یعموم یها ثروتانفال،  مانند ید ورود اصطوحاتشاه رانیا یانقوب اسوم

و  یمسبوق به سابقه نبودن در مت ون حق وق    یدغ که به  یهست رانیا یاسوم یجمهور یقانون اساس

 ،نیبر ا عووه. آب را به همراه داشت یابهام در نرام حقوق ینوع ،دیدر قانون جد نشدن فیتعر نیز

 ةش اهد رش د حف ر و قط ر غوغ       یلیجنگ تحم زیاز وقوخ انقوب و ن برآمده خاص  یشرا  یبه دغ

در بررسی کل ی،   (.۲، ص۷۵۴۲ قاسمی،)  رنت یمانجام  رمجازیغ صورت بهکه اغلب بودی   ها چاه

و در   یمس تق  ط ور  به نامه نییآ ۹۲قانون و  ۹۸در  کنون تا مفوب، مشخص شد ةنام نییآو  نیقوان

از . اس ت  ش ده   پرداختهآب، آب و ناضوب  موضوخ به  یرمستقیغ طور به مهنا نییآ ۷۳قانون و  ۲۳

 ۸۰از مجم وخ   ،نیهمچن  . اس ت  ش ده  بیتف و  ق انون در قب   از انق وب    ۲۰مرتب   نیک  قوان

 (.۷۵، ص۷۵۴۸ کیائی و طاهرشمسی،) مربوط به قب  از انقوب است نامه نییآ ۵ نق  ،نامه نییآ
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  جمع ی   ب رداری  به ره   قاب     و عم ومی   همگانی یمنبع  عنوان را به  آب  از آنکه  پ   مدنی  قانون

و   ب رداری  به ره   و هر ون ه   تلق ی   آثار ماغکیت  یمنتفع دارا  شخص  آن را برای  تملک  است، دانسته

 .شمارد را مجاز می  تسل  بر آن

 اس ت   رنت ه  ارها و قنوات مورد حک  مقنن قر و چاه یعموم یانبارها آب تی، ماغک۲۳ة در ماد

ب ه   ۲۳ ةک ه مق نن در م اد    ک رد  نکت ه توج ه   نی  به ا دیو با کنند ها را تملک تا اشخاص نتوانند آن

اما در م واد   ،ستین یاست که قاب  تملک خفوص کرده اشاره یعموم یها انبارها، قنوات و چاه آب

اش خاص  شق نهر از رودخان ه را مج از دانس ته اس ت و      شود یموحره م ۷۳۳و  ۷۹۳-۷۹۴-۷۳۰

 یاز آب ب را  یب ردار  و به ره  یاریه و نسبت به آبکردمنشعب  یاز رودخانه، نهر اختفاص توانند یم

 (.۷۵۴۵و همکاران،  ساردیب)کنند مفارف مختلف اقدام 

ج اری در   یه ا  دریاه ا و آب  یها قانون اساسی جمهوری اسومی ایران، آب ۹۳براساس اص  

 ،ه ا  وبیو س   ،یر طبیعی دیگر اع  از س طحی و زیرزمین ی  ها و هر مس رودها و انهار طبیعی و دره

معدنی و من ابع   یها سارها و آب چشمه ،های طبیعی برکه ،ها مرداب ،ها دریاچه ،ها آب زه، ها ناضوب

زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اس ومی اس ت و طب ق مف اغح عام ه از       یها آب

ها به دوغت مح ول   برداری از آن حفظ و اجازه و نرارت بر بهره مسئوغیت. شود برداری می ها بهره آن

 (.۳، ص۷۵۳۱کمانن، ) شود می

این قوانین مفوب نیز به ای ن دو بخ ش   . شوند یمی تقسی  نیرزمیزمنابع آب کشور سطحی و 

 .تسری دارند

 ینيرزمیزمنابع آب ( الف

متوجه شده اس ت، در   کارآمدنای آب کشور خسارت زیادی را به دغی  وضع مقررات نیرزمیزمنابع 

تبف ره   ۲۱و  ۳۲آب کش ور ک ه دارای    ةمواد قانونی که در قانون توزی ع عادنن    نیتر مه به  ،ادامه

 :دشو یم، اشاره است به تفویب مجل  شورای اسومی رسیده ۷۵۸۷اسفند  ۷۸است و در تاریخ 

ای ن ق انون از    (۳)ة ذکور در مادموارد م یاستثنا بهزیرزمینی  یها آباستفاده از منابع  ـ 3 ةماد

چشمه در هر منطقه از کشور با اج ازه و موانق ت وزارت    ةحفر هر نوخ چاه و قنات و توسع طریق
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انجام شود و وزارت مذکور با توجه ب ه خفوص یات هی دروژئوغوژی منطق ه شناس ایی       نیرو بای د

 ةنون نسبت ب ه ص دور پروان    در این قا شده  ینیب شیپزیرزمینی و مقررات  یها آبزم ین  طبق ات

 .کند یماقدام ی بردار بهرهحف ر و 

هم ة   براس اس آن ص  احبان  های غیرمجاز آن است که اهچدر حفر کاستی این قانون  نیتر مه 

 موظ  ف ش  دند ب  ه وزارت نی  رو     اند شده حفروزارت نیرو  ةبدون اجاز  ذشته درکه  ییها چاه

 رنت ک ه در   ن در ح اغی ص ورتاای ن م دارا ب ا متخلف . دکنناخذ  یبردار بهره ةمراجعه و پروان

حف ر   ةک ه ب رخوف مق ررات و ب دون پروان      ییها چاهمقرر شد؛  کردن آن ملی ةقانون آب و نحو

 م ورد خسارت مس دود و ی ا ب ه تش خیص وزارت آب و ب رق   ونه چیه، بدون پرداخت شدند یم

در  صوحیت حفر چاه آب و اعطای پروان ه و مج وز  رای معیاری که ب .رندی  قرارآبی اری  ةاستفاد

اس ت و   زی  خ نساد شدت به همین مسئله، از وزارت نیرو بود دو کارشناس کار یری ، بهنرر  رنتند

 ح  ری  مانن د   یمس ائل زمینةس کوت ق انون در و دیگر کاستی  دکن یمرا نراه   زمینه سوءاستفاده

 یه ا  بخش نامه  ص دور ب ود ک ه ب  اب  ... شکنی و د، کفجدید، تأمین آب با مفارف جدی یها چاه

  .را  شود یا قهیسل

ح  فر چ  اه و اس تفاده از آب آن ب رای مف  رف خ  انگی و        رممنوعهیغدر مناطق  ـ 5 ةماد

مجاز اس ت و احتی اج ب ه     روز شبانهدر  مترمکعب ۲۳و باغچه تا ظرنیت آبدهی  یبهداشت وش رب 

وزارت . وغی مراتب باید به اط وخ وزارت نی رو برس  د  ،ندارد یبردار بهرهحفر و  ةص دور پروان 

منطق ه وزارت نی رو    یه ا  آببررس ی   منر ور  ب ه  ها چاهاز این نوخ  تواند یم نی رو در م وارد نزم

 .بازرسی کند آمار و مف رف آن یآور جمع

ص احبان  که مقدار آبدهی مجاز آن بیش از میزان مف رف معق ول    ییها چاهدر مورد  ـ 7 ةماد

باشد و مازاد آب چاه با ارائ ه ش واهد و ق رائن ب رای ام ور کش اورزی، ص نعتی و ش  هری          چ اه

تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایج اب کن د ب ا     تواند یمداشته باشد، وزارت نیرو  مف رف معق ول

و  کندمفرف صادر  ةاجاز کنند ان مفرف ةرعایت مفاغح عمومی برای کلی توج ه ب ه مق ررات و

  .شودچاه پرداخت صاحب  آب ب ه ةیم ت عادنن ق
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 منر ور  ب ه ی ا قن ات و  چاه حفروزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاض ی  ـ 8 ةماد

 ق  رار داده و در  یموردبررسنن ی و اقتف ادی  ازغحاظراهنمایی ننی و علمی، حفر چاه یا قنات را 

 ةت ا متقاض ی را راهنم ایی کنن د و هزین       صورت غزوم متخففین خود را به مح   اع زام نمای د   

 .متقاضی خواهد بود عهده بهطبق تعرنه وزارت نیرو  کارشناس ی

 نق    رمج از یغ یه ا  چ اه  تی  ک ردن نعاغ  یقانونو ناقد پروانه  رمجازیغی ها چاهکردن  قانونی

 ت ر  محک  نیسرزم یداریو بر طب  ناپا بخشد یمسرعت  اتیح ةچرخ یداریاپاو ن بیتخر شدت به

قانون به ضد خود از طریق باز  ذاشتن دست وزارت نیرو برای صدور مج وز   شدن  یتبد: کوبد یم

 بررسی و تحلی   محت وای  ) ۷۹ ةماد« اغف» بند آباز منبع  تر هیرو یبجدید و برداشت ی ها چاهحفر 

 (.۷۲ص ،۷۵۴۸ ،قوانین جامع و معتبر بخش کشاورزی

 زودان   ها ینگرانبر  بلکه ،از مشکوت نکاست تنها نه کشور یکردن منابع آبداریپا مفوبه با نیا 

 ،یآب و کاهش مفرف آب در کش اورز  هدررنتجلو یری از  یبرا که  ذارد ینم ینرصت گریو د

 ری  اخ یه ا  س ال در . منان ات دارد  کاموً داریپا ةو چارچوب توسع ارهایبا مع نیا. شود یزیر برنامه

 یحفاظ ت از من ابع آب     یعن  ی، تر مه  ةو به مسئل شده اختهپرد یمنابع آب دیتنها به اعوم کاهش شد

 آبریز اصلی و نرعی کشور مشخص شدههای   حوزه همة ۷در شک   .توجه شده است رموجود کمت

دهد که  ویای ضعف مجریان در اج رای   می را نشان غیرمجازهای  موقعیت چاه ۲و در شک   است

 .قوانین است

 متع دد نش ان   یه ا    زارش . هاس ت  ینیب شیپای غیر از  نتیجه است، آنچه در عم  اتفاق انتاده

 یو اساس   ین ور  یه ا  اق دام است و ا  ر   دنید بیدر حال آس شدت به ینیرزمیزی ها آب دهند یم

و  یاجتم اع  یمنف   یام دها یو متعاق ب آن پ  یط  یمح ستیزو  یشاهد بروز تبعات نن گیرد،انجام ن

مق ررات   ةرویکرد وزارت نیرو و دوغ ت در هم   (. ۲۸/۵/۷۵۴۹شرق،  ةروزنام) بود  یخواه یانسان

چه حتی در مواقعی ک ه تخلف ی   . استاز منابع آب  کنند ان استفادهبه  نکردن ، سختگیریشده وضع

ضعف این ق وانین ت أثیر    نیتر مه . صورت  رنته ه  شاهد سختگیری نزم از سوی دوغت نیستی 

ی ی در مق ررات    را منطق ه ن کاس تی آن ب ه ع دم    و بارزتری ها آنکانی به منابع آب و میزان دوام نا

 .استمربوطه 
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 سطحی يها آب( ب

زی ادی در  ی تحت حاکمیت دوغت هستند و مقررات نیرزمیزهای  ی سطحی اغبته بیش از آبها آب

 :توجهی دارد شایانموارد زمینه آب کشور در این  ةقانون توزیع عادنن. است شدهوضع  ها آن زمینة

ای ن ق  انون در ص  ورت وج  ود     ( ۷۴) ةم اد  ب ا  مطابق تواند یموزارت کشاورزی  ـ 88 ةماد

موقت نسبت به ص دور پروان ه مف رف معق ول آب ب رای ص احبان        طور بهاجتماعی و  ض رورت

 .برودداران از بین  بهآ حق  ونه نیابدون اینکه حق . کند اقدام موج ود یاه بهآ حق

( ۷۳) ةم اد  یاج را  دهد یممرتب  با آب نشان  نیقوان یاجرا ةنیزم درکشاورزان  د اهید یابیارز

کردن د   درصد آنان اذع ان  ۱۱از  شیداران، ب آبه حقوق حق تیبر رعا بتنیآب م ةعادنن عیقانون توز

. اس ت  ش ده  عیض ا حف ظ آن  نش ده و   تی  رعا یآب به بخش کشاورز صیاز تخف ها آنه سه  ک

 ةن  یزم درآب  ةعادنن عیقانون توز( ۹۹) ةکه ماد کردند انیدرصد کشاورزان ب ۸۰از  شیب ،نیهمچن

یوس فی و  ) ش ود  ینم   اج را من ابع آب   ةتوس ع  یه ا  ط ر   یداران از اجرا بهآ جبران خسارات حق

 (.۹، ص۷۵۴۲همکاران، 

 گيري حث و نتيجهب

ه ای انس انی    های طبیعی با کاستی بحران آب در کشور بروز کرده نقطه توقی کاستی عنوان بهآنچه 

ب وده   متر یلیم ۳۰که وزیر نیرو اعوم کرده،   ونه آنسال  ذشته،  ۳۰کاهش بارند ی در طی . است

ی ش ده  ت وجه  قاب نی ها و اغگوی بارند ی ه  دچار د ر و شک  و نوخ بارش از طرف دیگر. است

 .و این تغییرات همچنان ادامه دارد

و در مقایس ه ب ا    است از نرر طبیعی ایران مسیر خشکی روزانزون را در پیش  رنته ،در نتیجه

ک ه   اس ت ییدکننده این کاهش رو به رشد أبرآوردهای علمی ت. کند  ذشته آب کمتری دریانت می

 .شود تواند خشکی ماند ار را باعث دمدت میندر بل

تر ک رده   را پیچیده مسئلههای انسانی و ضعف مدیریت،  های طبیعی، اغبته کاستی در کنار کاستی

توجه به توان طبیعی دشت و طبیعت کشور و اج رای راهبرده ای    بیوضع قوانین و مقررات . است

 ک رده ی  تب د  س از  بحرانی آب یبرا به  پذیر تحم  ی آب ک های علمی، پژوهش دادن توسعه بدون انجام
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ی و کاهش بارند ی بارها اتف اق انت اده اس ت، ام ا     ساغ خشکتاریخ طبیعی این سرزمین،  در .است

ب ودن من ابع و کنت رل ای ن      تلقی اب دی . ها شده است مدیریت درست منابع باعث  ذر از آن بحران

ش ده  بشری در ساختار اداری و مدیریتی رس و  ک رده و باع ث     یمنابع از سوی یک قدرت ماورا

رش د   ،از طرن ی . ی از منابع، بسیار سخاوتمندانه عم  ش ود بردار بهرهدر وا ذاری مجوزها و است 

ی ش ده  سدس از نزدی ک،   ح    راهشهر و نیاز به منابع آب آشامیدنی انزون، باعث انتخاب  ةیرو یب

س د در کش ور    ۸۹۱س اخت  . ی استسدسازی در کشور آب ک ی بروز بحران ها علتیکی از . است

زیادی را در پ ی   ةرا نابود کرده و مهاجرت عد ها ست یاکوسی بیشتر سرزمین شده، ه  باعث خشک

ی است، چه ا ر ساختمان سدهای در ح ال  سدسازروند  ةنامطلوب این بخش ادام ةنکت. شده است

س اخته   مطاغعات مربوط به ایجاد سدهای جدید به نتیجه برسد و س دهای ت ازه   ،نیهمچنساخت و 

سد خواهد رسید که خشکی بیش تر س رزمین    ۷۵۵۰مجموخ سدهای کشور به شوند در آن صورت 

 ةت وجهی  س ترد   کن د و ب ی   آب را تشدید می ةآنچه ناکارآمدی مقررات حوز. دشرا باعث خواهد 

  ذاری آب   قیمت. بودن این عنفر ارزشمند و حیاتی آب است رزانعمومی را به دنبال دارد، همانا ا

تر از بسیاری از کشورها حت ی کش ورهای پ رآب و پرب اران      ران ارزانآب در ای. باید بازنگری شود

 .پردازند پوغی بابت آن نمی ، در عم ،کنند کشاورزان که بیشترین منابع آب را مفرف می. است

 تنه ا  نههای غل  مدیریت منابع آب کشور  روشن است با تداوم مقررات کنونی و تأکید بر شیوه

 . آن به بحرانی به وسعت کشور خواهی  شد شدن  یتبده شاهد بلک ،این مشک  رنع نخواهد شد

 اکن ون ش روخ ش ده اس ت و ب ا ش دت ادام ه دارد        دارن د، مهاجرت از مناطقی که بحران آب 

مه اجرت ب ه   (. ۷۵۴۱ آنوی ن، تیرم اه   اقتف اد  ؛۷۵۴۱ ایس نا، تیرم اه   ؛۷۵۴۳ سومت نیوز، آذرماه)

 .شهرهای بزرگ شروخ شده و ادامه خواهد داشت

ی ب ه من اطق دارای آب   وزن د  در پی توش برای بقا  زده بحراندر چنین حاغتی ساکنان مناطق 

چ ه در آن ص ورت ت وانی    . کشور از این مشک  خسارت خواهد دید ةمهاجرت خواهند کرد و هم

کش ور   ةس ه عنف ر اص لی س ازند     ةروشدن با این مشک  وجود نخواهد داش ت و رابط    هبرای روب

 . دچار مشک  جدی خواهد شد( ینحکومت، ملت و سرزم)
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 (سازمان هواشناسی کشور) SPEIشاخص براساس  ی هواشناسی در سطح کشورسال خشکی بند پهنه. 9شکل 

 دهاپيشنها

 .شود بر مبنای آنچه بیان شد، پیشنهادهایی به شر  زیر بیان می

مفرف که متناسب ب ا   تیحدودم جادیمفرف در بخش اسازی  و بهینه یمحدودسازبرای ( اغف

 نیق وان بای د  است،  یمنطق یریپذ انعطاف یو دارا ریها متغ بارش تیو وضع ها یساغ خشک

ق وانین و مق ررات موج ود در    . به اجرا  ذاشته شود یکان یرسان اطوخ با یو محکم یجد

 .با متخلفین برخورد جدی صورت بگیرد. آب بازنگری جدی نیاز دارندة حوز

شود و قیمت آن در راس تای حف ظ من ابع و من انع مل ی       نرر دیتجد ذاری آب  در قیمت( ب

 .انزایش یابد

 رهوش مند یغشت و داش ت ان زایش یاب د و از کاش ت     های کا وری آب با اصو  شیوه بهره( ج

 .نیستایران  ةهندوانه برازند راًیاخی و پیاز و نیزم بیستکرار داستان . دشوجلو یری 
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 .های ممنوعه جلو یری شود عطی  و از حفر چاه جدید در دشتهای غیرمجاز ت چاه( د

 ارائ ه ی به مردم آب ک  زمینةهشدارهای جدی در ها و  نرهنگ عمومی مردم ارتقا یابد و آ اهی( ه

 .شوداجتماعی شهروندان تقویت  تیمسئوغشود و ح  

مق دار   یری    ان دازه  یب را  قی  دق ینفب کنتورها را با که مفرف آب یدر بخش کشاورز (و

 دی  با. حج  مفرف آب هر مزرع ه مش خص باش د    طوری که ، بهی کننداجبارمفرف آب 

ی علمی و قانونی و اجرای ی ص ورت بگی رد ت ا ص نعت و خ دمات ب ه معیش ت         ها توش

 .بین عرضه و تقاضای آب به تعادل برسد ةناصل ،جهینت درکشاورزان کمک کند و 

ه ای   ت ا ان ت س فره   ش ود  ش هرها تزری ق    یرهای جذبی در ز چاه ةلیوس بهناضوب شهرها ( ز

 .شودسرزمین جلو یری  ازحد شیبشود و از خشکی زیرزمینی کمتر 
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