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 چکیده
ائما اجتماعی خود د-ابعاد طبیعی و اقتصادي هاي منابع آب در کلیهسیستم

 ینیبمبناي پیشباشند. درنتیجه به جاي مدیریت بر در حال تغییر می
 ايهپدیده وقوع آینده، ناگزیر باید براي امکان در مختلف وقایع احتماالت

ت اي جز این نیسگوناگون در آینده تمهیداتی اندیشیده شود. از این رو چاره
یرات و تغی هاي منابع آب بر مبناي سازوکاري براي درکسیستمکه مدیریت 
ها استوار شوند. این مکتب مدیریتی که بر سازگاري با تغییرات انطباق با آن

هاي یشود. یکی از ویژگمبتنی است تحت عنوان مدیریت سازگار شناخته می
اصلی یک ساختار سازگار، ظرفیت سازگاري نهادي آن در مقابل تغییرات 

باشد. از این رو، در این مقاله ظرفیت سازگاري قوانین آب ایران مورد می
بررسی قرار گرفته است. چارچوب ارزیابی مورد استفاده در این تحقیق چرخ 
ظرفیت سازگاري است. در این مقاله، کل قوانین آب کشور ایران در پنج دوره 

کمیت شامل دوره مدرن عرفی، دوره حاکمیت حقوق خصوصی، دوره حا
حقوق عمومی، دوره حکمرانی آب با تکیه بر عنصر دولت، و دوره تساهل 

فی روش تحلیل محتواي کیشوند. براي این کار از منجر به بحران، تحلیل می
رفیت که ظ دهندنتایج نشان می .استفاده شده استبه همراه امتیازدهی کمی 

 عنی در قوانین اینسازگاري نهاد رسمی در هر دوره اثر نسبتاً منفی دارد، ی
ایی ، خالءههاها براي مقابله با اثرات منفی شرایط جدید و سازگاري با آندوره
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Abstract 
Water resources systems are constantly changing in all their 
natural and socio-economic dimensions. So, instead of 

managing based on predicting the probabilities of various 

events in the future, inevitably, arrangements must be made for 

facing the possibility of various phenomena occurring in the 
future. Therefore, the only option is to base the management of 

water resources systems on a mechanism for understanding the 

changes and adapting to them. This type of management, 

which is based on adaptation to change, is known as adaptive 
management. One of the main features of an adaptive structure 

is its institutional adaptive capacity. Therefore, in this article, 

the adaptive capacity of the Iranian water laws, as part of the 

formal water institution, will be examined. The evaluation 
framework used in this research was the adaptive capacity 

wheel. All water laws of Iran have been analyzed in five legal 

epochs, including the modern customary epoch, the epoch of 

private law, the epoch of public law, the epoch of 
governmentalization of water law, and the epoch of tolerance 

leading to crisis. For this purpose, the method of qualitative 

content analysis with quantitative scoring has been used. The 
results showed that the adaptive capacity of the water laws in 

each epoch has a relatively negative effect, that is, in the laws 

of those epochs to deal with the negative effects of the new 

conditions and adapt to them, there are many gaps that need to 
be fixed. 
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 مقدمه -7

هاي منابع آب باید بر مبناي سازوکاري براي درک مدیریت سیستم
ها استوار شود. این مکتب مدیریتی که بر تغییرات و سازگاري با آن

شناخته  1سازگارسازگاري با تغییرات مبتنی است تحت عنوان مدیریت 
عالوه بر توجه به ، سازگاردر مدیریت . (Pahl-Wostl, 2007شود )می

 گارسازمدیریت یکی از اهداف  شود.تمرکز مینیز  هاهدف، روي فرایند
-Pahlسیستم منابع است ) افزایش ظرفیت سازگاري در منابع آب

Wostl, 2007 .) هتري هاي بمنظور اینکه بتوان پاسخبه بیان دیگر، به
را در مواجهه با تغییرات منابع آب اتخاذ کرد، باید سیستم مزبور، توانایی 

وان عن زا بازا داشته باشد. این توانایی درونصورت درونتغییر را به
(. سیستم Mosello, 2015)شود شناخته می« 5ظرفیت سازگاري»

از تغییر  موقعبراي سازگاري با تغییر وارد شده، نیاز به درک مناسب و به
موقع و متناسب با آن را دارد. از این منظر ادبیاتی با موضوع و واکنش به

 در بین محققان منابع آب رایج شده است. « ظرفیت سازگاري»

 
ماده ی یک سیستم براي آطورکلی منظور از ظرفیت سازگاري، توانایبه

ها و تغییرات پیش رو یا تجدید آرایش متناسب با شدن در برابر تنش
 ,.Smit et alباشد )ها میها و نیز پاسخ به اثرات ناشی از این تنشآن

توان ظرفیت سازگاري را یکی از (. از همین رهیافت می2001
 ،هاي سیستم منابع آب دانست که توسط آنترین ویژگیاصلی

دهد سازگاري خود را در قبال تغییرات اکولوژیکی و انسانی افزایش می
ظرفیت سازگاري به عنوان  ،کند. همچنینو پایداري خود را حفظ می

ویژگی ذاتی نهادهایی که کنشگران اجتماعی را براي پاسخ به اثرات 
 کنند، تعریفهاي بیرونی توانمند میمدت و بلندمدت محرککوتاه

 شود. می
 

ارزیابی ظرفیت  اي در زمینهیر، مطالعات گستردههاي اخدر سال
را به  0برخی از پژوهشگران نهاد سازگاري نهادي صورت گرفته است.

 نظر گرفتند، در حالیؤلفه در چارچوب ظرفیت سازگاري درعنوان یک م
ظرفیت سازگاري را از دیدگاه نهادي بررسی  که محققان دیگر کالً

اند تا ظرفیت سازگاري نهادها هایی بودهلفهدنبال مؤند و به اکرده
از این دسته از کارهاي تحقیقاتی )رسمی و غیررسمی( را افزایش دهند. 

اشاره کرد که عواملی  Engle et al. (2011)توان به نتایج تحقیق می
پذیري، منابع، ها، تجربه، آگاهی و اطالعات، انعطافرا همچون شبکه

، و انصاف را در واکاوي حکمرانی و افزایش پاسخگویی، مشارکت
هاي برزیل مؤثر دانستند. از هاي رودخانهظرفیت سازگاري حوضه

اش در خصوص گزاره طرح در مطالعه Huntjens (2011)طرفی، 
نهادي براي حکمرانی انطباقی با تغییر اقلیم در سه کشور استرالیا، هلند 

، از جمله Ostrom (1990)هاي چارچوب و آفریقاي جنوبی، از مؤلفه
مرز مشخص، توزیع برابر و منصفانه ریسک، منافع و هزینه، نظارت و 
ارزیابی از روند پیشگیري از تعارض و سازوکار حل و فصل آن، 

پذیر، و سیاست یادگیري استفاده کرد. حکمرانی، فرآیندهاي انعطاف
ران شگبه این نتیجه رسیدند که کن et al. (2015)  Bettini،همچنین

یک سیستم از طریق سه نوع سازوکار نهادي از خود رفتار نشان 
، و 2، ایجادي4دهند. این سه نوع سازوکار عبارتند از: حفاظتیمی

. سازوکارهاي مزبور از طریق تأثیرگذاري روي سیستم نهادي 9اختاللی
، و 8، هنجاري7اعم از رسمی و غیررسمی در سه سطح شناختی

 Lawrence) دهندگران و نهادها را شکل میرفتارهاي کنش 6تنظیمی

and Suddaby, 2006)بر این اساس . Bettini et al. (2015) 
هاي چارچوب باورها و شناخت، گفتمان، حکمرانی، اطالعات، لفهمؤ

نوآوري و یادگیري، ارتباطات سازمانی، توسعه سیاسی، و حمایت 
استراتژیک را براي ارزیابی مدیریت و ظرفیت سازگاري سیستم آب 

 شرب شهرهاي پرت و آدالید از استرالیا مورد مقایسه قرار دادند. 
 

نند کاختار روابط بین اجزا را تعریف مینهادها به عنوان بستري که س
 مواجهه با تغییرات فراهم گیري رفتارهاي کنشگران را درزمینه شکل

هاي سازگارانه جوامع در برابر تغییراتی مانند آورند. از این رو واکنشمی
آثار ناشی از تغییر اقلیم در بستر نهادي با ظرفیت سازگاري باال تحقق 

 Guptaوامل مؤثر بر سازگاري با دیدگاه نهادي، ع در زمینهیابد. می

et al. (2010) که آیا  پرداختندال ؤدر پژوهش خود در هلند به این س
نهادي  اصالحاتدر م مدیریت منابع آب باعث تسهیل سیست قوانین در

ال ؤشوند؟ براي پاسخ به این سیا به صورت مانع ظاهر می شوندمی
سازگاري براي ارزیابی ظرفیت  چارچوبی را موسوم به چرخ ظرفیت

نظر گرفته شد. شش بعد در ،ابداع کردند. در این چرخ سازگاري نهادها
( ظرفیت 0، 11ي( ظرفیت یادگیر5 ،11تنوع( 1این شش بعد عبارتند از: 

( 9، و 14( منابع2، 10( ویژگی رهبري4، 15واکنش خودسازگارانه
عنوان نشانگر  بهمعیار  55. براي این شش بعد، 12حکمرانی منصفانه

  شد. نظر گرفتهدر
 

در راستاي این مطالعه در کشورهاي مختلف، مطالعاتی با چرخ ظرفیت 
به منظور ارزیابی ظرفیت سازگاري  (Gupta et al., 2010)سازگاري 

نهادي آنها در سازگاري با آثار ناشی از تغییر اقلیم انجام شد. از جمله 
اشاره   Grothmann et al. (2013)توان به مطالعهاین مطالعات می

هاي نهادي براي سازگاري با تغییراقلیم در کرد که به بررسی ظرفیت
شمال غربی آلمان پرداختند. در این مطالعه از چرخ ظرفیت سازگاري 
به عنوان چارچوبی جامع و عملیاتی براي ارزیابی ظرفیت سازگاري 
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اي هاز کانون چهار بخش مدیریت آب، حفاظت ساحلی و سیل، حفاظت
 د. اي در سازگاري با تغییراقلیم استفاده شریزي منطقهجمعیتی، و برنامه

 
چرخ ظرفیت  در این مطالعه، براي این هدف عالوه بر شش بعد

عتقاد ا»و « سازگاري انگیزه»سازگاري، دو بعد مهم روانشناختی، شامل 
 ، حمایت و، نیز به آن افزوده شد. بعد اول به درک کردن«به سازگاري

ارتقاء سازگاري با تغییر اقلیم، و بعد دوم به برداشت کنشگران از 
 شناخت، باورها و اثربخشی اقدامات سازگاري اشاره داشتند. نتیجه

این بود که دو بعد اضافه شده در سازگاري حکمرانی براي  شده حاصل
 براي ثرند. از این منظر ایشانهاي ایجاد شده مؤجلوگیري از تنش

سازگاري و اعتقاد به سازگاري، تعاریفی را  حلیل دو بعد  انگیزهت
پیشنهاد نمودند. همچنین این ارزیابی نشان داد که هرچه کنشگران 
انگیزه سازگاري کمتري نسبت به اقدامات سازگاري با تغییر اقلیم داشته 

ها ها در هماهنگی بین بخشباشند، مانع بیشتري در برابر مشارکت آن
 بود.خواهد 

 
به ارزیابی ظرفیت  León-Camacho et al. (2014)در مکزیک 

ر هاي تجدیدپذیسازگاري نهادي با تغییر اقلیم در استفاده از انرژي
( 1ت بودند از: غیرمتمرکز پرداختند. نهادها در این مطالعه عبار

ه هایی که منجر بگیري و برنامه( فرایند تصمیم5و  هاي قوانینسیستم
شوند، نقش کنشگران در این اقدام جمعی، و دام( جمعی میرفتار )اق

هاي مربوطه. در این مطالعه نیز چرخ راهنماي تعامالت میان نقش
ظرفیت سازگاري اصالح و یک بعد دیگر براي تعیین ظرفیت جامعه 

( در سی )سالمت، ارتباطات، ایمنی و غیرهبراي داشتن خدمات اسا
ده یم به آن اضافه شد. بعد اضافه شوضعیت بحرانی ناشی از تغییر اقل

بود. در این مطالعه، قانون عمومی « دسترسی به خدمات ضروري»
( و PECC, 2009-2012هاي خاص تغییراقلیم )تغییراقلیم، برنامه

قانون ایالتی نسبت به تغییراقلیم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 
 ري در نهادهاییبا توجه به بعد اضافه شده، ظرفیت سازگا ،همچنین

هاي تجدیدپذیر، استراتژي ملی براي مانند قانون استفاده از انرژي
انتقال انرژي و استفاده پایدار از انرژي، قانون خدمات عمومی برق و 

ه و تحلیل شدند. این بعد جدید طرح توسعه انرژي ایالتی نیز تجزی
بع هاي تجدیدپذیر، مناهاي فسیلی، انرژينظر داشت از انرژيدر

ها به منظور ارائه خدمات حیاتی به جامعه غیرمتمرکز و ترکیب آن
یت تقویت ظرف این بود که براي شدهحاصلي نتیجه استفاده نماید.

 سطح است الزم مردم، و توانمندسازي دولت سازگاري در راستاي
 ادي،اقتص تلفات کاهش کنشگران محلی در مورد حفظ منافع، آگاهی

 ا باال رود.هآن ارتقاي زندگی و

Ghotbizadeh et al. (2018)  به ارزیابی ظرفیت سازگاري
بختگان در کشور ایران -هاي محلی در حوضه آبریز طشکسازمان

 ا انجامو بپرداختند. در این مطالعه با استفاده از چرخ ظرفیت سازگاري 
حلی هاي ممصاحبه ساختار یافته با مدیران و کارشناسان در سازمان 44

 ها در برابر کمبود منابع آبفارس، ظرفیت سازگاري این سازماناستان 
بختگان ارزیابی شد. درواقع، در مطالعه -در حوضه آبریز طشک

Ghotbizadeh et al. (2018)  به ارزیابی ظرفیت سازگاري نهاد
هاي محلی در ها و نظرات افراد در سازمانغیررسمی که شامل دیدگاه

 ، پرداخته شد. حوضه آبریز طشک بختگان بود
 

طی یک سده گذشته در حوزه قوانین متناظر با منابع آب ایران تغییرات 
زیادي اتفاق افتاده است. در نتیجه این تغییرات مدیریت منابع آب یک 
روند حاکمیتی شدن )تغییر از مقررات حقوق خصوصی به حقوق 

ند. اعمومی( را طی کرده و متناظر با آن سازمانهاي رسمی تکوین یافته
بود. سؤال مهم  1047نقطه عطف این تغییرات ملی شدن آب در سال 

آن است که آیا در خالل این تغییرات ظرفیت سازگاري بخش آب 
کشور به تغییرات محیطی، ارتقا یافته یا نزول کرده است. مقاله حاضر 
با هدف ارزیابی ظرفیت سازگاري ظرفیت قوانین آب ایران، به عنوان 

نهاد رسمی آب، در پی پاسخ به این سؤال است که بخش اصلی از 
روند تغییرات نهادي )در شکل تغییرات تقنینی( چگونه روي ظرفیت 

 سازگاري بخش آب با تغییرات به وجود آمده تأثیر گذاشته است.

 

 تحوالت نهادی آب در ايران تاريخچه -7-7

ه تفادها اساز قنات و آب رودخانه يکشاورز يدر گذشته برا یرانیانا
، زمینییرها و آب زاز آب رودخانه يبرداربهره يکردند. آنان برایم

. بندها را ساختندو آب یو انحراف یمخزن يمانند سدها یآب اتتأسیس
ي از منابع زیرزمینی آب موجب پیدایش بردارفنون تازه و بهره

هاي جدیدي شد که بزرگی و کوچکی هر یک به دامنه و سکونتگاه
موارد،  ینا هیتازه یافتِ زیرزمینی بستگی تام داشت. در کل وسعت منابع
 آب ي ازبردارو بهره یریتدر مد یو محل یمردمِ بوم يهانقش تشکُّل

مت و حکو يکشاورز یدارپا یریتنقاط قوت مد ینتراز مهم یقتدر حق
 اختالفات زمان در آن. بوده است ینزم یرانتمدن ا یخدر تار یمحل

 به دانستند،یم از آب يبرداردر بهره خود را محق که ،برانآب ینب
 ییهاهنوشت سنگ ،تنازع رفع يبرا وقت حاکمان که یدگرد یدشد يحد
 مشخص هر کس یا هر محل حقابه یزان، مآن حسب که نمودند یمتنظ

 یفهو قاجار وظ یهدر عهد صفو یهمال وزارت خالصه . ادارهگردیدیم
دار بود و را عهده آب یعتوز یریتها و مدرودخانه يهابر آب نظارت

دوره و  ینا یلکرد. در اوایم یافتدر دارانرا از حقابه یآن مبلغ بابت
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 یزيرو برنامه یالتیاز نظر تشک یگاهیجا یچبخش آب ه ،از آن یشپ
 یتیرع-در چارچوب نظام ارباب یدر کشور نداشت و مالکان اراض

نمودند. در یحل و فصل م یمحل یریتهايمد در قالب مسائل آب را
مسائل  )آغاز دوره مدرن قانونگذاري به روش نوین( 1582 واقع تا سال

 یتوافقات عرفانجام  یعنی، هاي محلیعرف یتآب با حاکم یحکمران
 .شدیبر چاه و قنات حل و فصل م یتدرباره مالکمحلی جامعه 

 
حقوق آب به  یبر مبان یهبا تک يگذارمدرن قانونبا شروع دوران 

 یقوقح یریتها، اصول و قواعد مشترک حاکم بر مدیخط مش ییشناسا

 .پرداخته شد دنیا موجود یحقوق يهامنابع آب، در قالب نظام يو نهاد
 یقآب از طر یمسائل حکمران 1017در سال  «یقانون مدن» ینبا تدو

الک م یچه کس ینکها ينون بر مبناقا ین. ایدگردمحقق  قانون ینا
 یتالکم ی،خصوص یترا به سه دسته مالک یت، مالکشودیمشناخته 

 . درواقع مسائل مطروحه در بابکندیم یمتقس یدولت یتو مالک یعموم
از آن تابع ضوابط حقوق  يبردارنظام بهره یزو ن یتآب و نظام مالک

 مالک قانونبود.  یعمل قانون مدن و باالخص ضوابط مورد یخصوص
هاي آبی بود. به تعبیر این مدنی اصل آزادي اراده افراد در انجام فعالیت

توانست به اندازه استطاعت خود از آب و منابع آبی قانون، هر کس می
بهره ببرد و حق اولویت و اقدمیت در استفاده از منابع آب براي همه به 

شی براي نهادهاي شکل یکسان فراهم بود. در این قانون، هیچ نق
ینی بحکومتی براي نظارت بر یا دخالت در یا مدیریت بر منابع آب پیش

 نشده بود. 
 

ان که برداربهرهبین  یقواعد اختالفمقرر شد تا دوره،  یندر ا ،ینهمچن
ون ی مندرج در قانبه روش قانونشد رفع و حل میفقها به وسیله  قبالً

ه حل و فصل گردد. بنابراین بمدنی و به وسیله محاکم رسمی قضایی، 
یک نظام قانونی مبتنی بر اصول  ی،و شرع یقواعد کهن عرفجاي 

 از یبه صورت منسجم و خالحکمرانی و اصل مدرن حاکمیت قانون 
 ر سالدبا همین رویکرد  یننابراجایگزین مدل قبلی گردید. ب تناقض
در  یرراتمقتوسط قانونگذار مصوب و  «قنوات به راجع قانون» 1016
 ینو مجاور ینمالک یفو وظا ها و قنواتچاه یمحر یترعا با لزوم رابطه

تا  1582از سال  یدوره زمان Madanian (2016) .شد ها وضعآن
 کرده يگذارنام یدوره مدرن عرفدر تاریخ مدیریت آب ایران، را  1010
دوره به نام  ياوارد دوره 1047تا  1582همچنین، از سال  است.
قدرت حقوقی بر  یهآب با تک ی)حکمران یحقوق خصوص یتحاکم

مختصات این دوره شامل این امکان . شدان( برداربهرهو  یجوامع محل
برداران به موجب قانون مدنی، حق و اختیار داشتند که بهرهحقوقی بود 

 یتا هرگونه انتفاعی از منابع آبی ببرند و دولت حق مداخله در امور آب
هاي رسمی قابل را نداشت و صرفا رفع منازعات آبی به وسیله دادگاه

و  یحقوق خصوص یکرددوره رو یندر اانجام بود. با چنین تصمیمی 
قانون » 1010که در سال  يشد به طور یجادمشترک بر منابع آب ا

اده واحده میک قانون که شامل  ینشد. ا یبتصو« قانون قنوات یلتکم
ع که بخواهند بتوانند از مناب یزانتا به هر م دادیاجازه م ینبود، به مالک

 انالکم یگردحقوق به  ینکهکنند مشروط بر او استفاده آب برداشت 
 و ینهقانون اضافه برداشت نهاد ینوارد نگردد. عمالً طبق ا يضرر
 خواهد بود که باعث یرمجازغ یشد و تنها در صورت یتلق یقانون يامر

وقت به  یچمنظر ه یناطراف گردد. از ا هايینزم يهاچاه یکاهش دب
و حق عمومی مردم دیگر در استفاده از وارد بر منابع آب  يضررها

 نشد.  یتوجهآبخوان در درازمدت 
 
فقدان  ،یدولت در بحث امور آب يبرا یفهوظ ینیبیشدوره با عدم پ ینا

تسلط  يراب یذانفقدان لزوم است ی،منابع آب يبرا یخاص قضائ یزممکان
و  یو فن یبر اساس مالئت مال یامکان تسلط بر منابع آب ی،بر منابع آب

ن وجود چنیرو بود. روبه ی،بر منابع آب یتلووو ا یتقاعده اقدم یترعا
مندي از آب، موجب تقویت نقش اراده افراد براي ظرفیتی براي بهره

 هر نوع استفاده براي هر نوع محصول و براي هر میزان آب گردید.
 

هاي رسمی براي مداخله در امور منابع هاي ایجاد سازماناولین بارقه
شبانکاره  یاريسازمان آب» یلتشک 1018سال توان  به میآب را 
قل بنگاه مست یلتشکبه  نهایتاً 1055در سال  نسبت داد که بعداً «فارس

 آبیاري، این بنگاه مستقل گیري بنگاهمنجر گردید. با شکل  یاريآب
 تیریمد یدر انجام امور حکومت کشاورزي وزارت نظارت تحت توانست

اي هبا دادن کمکموارد  یو در برخاقداماتی را نهادینه نماید منابع آب 
ل را تسهی يگريتصداي از امور برداران پارهفنی و مهندسی به بهره

 ی،آب اتتأسیس یجاددر امر انماید. خصوصا این تشکیالت توانست 
 ین. ادیبرقرار نما یمحل یریتو مد یدولتیان بخش را ممناسبی ارتباط 

وظایفی شد که از عهده بخش خصوصی خارج  دارعهده بنگاه عمدتاً
بود و بستري شد تا زمینه دخالت بخش دولتی را بر منابع آب بیش از 

  پیش فراهم نماید.
 

هاي دولت براي مدیریت آب و تحول در نظام با تحوالتی که در برنامه
 1045سال نظر گرفته شد در درهاي کشاورزي و اصالحات ارضی زمین

 یبرتت ینو به ارسید  یبتصوبه « وزارت آب و برق تأسیسقانون »
« برق وزارت آب و» به یدجد یالتدر تشک یاريبنگاه مستقل آب یفوظا

ب منابع آ یریتمد یفوزارتخانه وظا ینامندي وظیفهشد. در  منتقل
و  یبآبرق يانرژ یدتول ی،و صنعت يشهر ي،آب کشاورز ینشامل تأم

ه ب این قانون عمالًنمود.  یداپ يترشکل مشخص يدفع فاضالب شهر
اي از اختیارات، وظایف و ایجاد یک نهاد مشخص همراه با مجموعه
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هاي ساالنه منتهی شد که وظیفه داشت از حجم مداخالت بخش بودجه
نون خود، توسعه غیردولتی کاسته و به وظایف جدید مندرج در قا

بیشتري دهد. همین امر موجب شد تا به منظور صیانت از منابع آبی 
اي به جاي قانون مدنی که اختیارات زیادي گیرانهکشور مقررات سخت

 در سال یقحفر چاه عم يبا ورود تکنولوژداد وضع گردد. میبه افراد 
شده  نممک یرزمینیبه منابع آب ز یدسترس ینکهو با توجه به ا 1004

ساس به وجود آمده اح یطشرا يبر مبنا یدجد یقانون ینبه تدو یازن ،بود
 یرزمینیز يهاقانون حفظ و حراست منابع آب» ینبنابرا شد.یم

وزارت آب و برق مکلف  آن،شد، که در  یبتصو 1042در سال « کشور
بادرت م  یرزمینیآب ز یربه نظارت و حفظ ذخاشد تا با قدرت بیشتري 

 کند.
 
اي که وزارت آب و برق از وضعیت استفاده از منابع آب اساس مطالعهبر

و میزان منابع آبی در کشور صورت داد، این ایده شکل گرفت که نظام 
مندي از منابع آب و وجود اختیارات براي افراد براي حفر چاه، و بهره

هاي سطحی و زیرزمینی بدون داشتن مجوز از دولت نیز استفاده از آب
کاهش سریع منابع آبی و بروز تنش در بین جامعه خواهد گردید. موجب 

لذا وزارت آب و برق با هدف ایجاد سازوکاري نظارتی و حفاظتی ایده 
 1047در سال  اي به مجلس تقدیم و نهایتاًخود را در قالب الیحه

بر اساس قانون  .یدگرد تصویب «شدن آن یقانون آب و نحوه مل»
اراده   بر یمبتن یحقوق خصوص»آب از  یرانحکم یحقوق یطهمزبور، ح

و نظارت  یتبر حاکم یمبتن یحقوق عموم»به  «و قدرت فردي
درواقع دخالت دولت با توجه به منضبط . شد یلتبد« بالفصل دولت

در جهت محدود  یدجد يهاها و سازهيکردن جامعه با استفاده از فناور
 . یافتسرعت گسترش به یکردن حقوق خصوص

 
اعالم  یعنوان ثروت ملکشور به  یمنابع آب یقانون تمام ینجب ابه مو

پروانه  یجاداز مواد به ا ياقانون در دسته ینا یطور کلشدند. به 
 قانون آب و یب. پس از تصوپردازدیآن م یو قواعد نظارت يبرداربهره

« ياآب منطقه يهاشرکت»شدن آن، در همان سال  ینحوه مل
وزارت  1020شدند. سپس در سال  یلقانون تشک ینهم يمنظور اجرابه

ه استفاد ،آن یگشت و هدف اصل «یرووزارت ن»به  یلآب و برق تبد
 يژانر ینو تأم یهته ینو آب کشور و همچن ياز منابع انرژ يحداکثر

 يو شهر ییروستا ،يکشاورز ی،انواع مصارف اعم از صنعت يو آب برا
 «(. یروت نوزار تأسیسقانون » 1شد )ماده  یانب

 
وزارتخانه  ینآب در ا يبرا یمعاونت مستقل 1027در سال  یاز طرف

 یندر ا «ياآب منطقه»و « آب و برق» یسهام يهاشد. شرکت یجادا
 کییبعدها تفک ،بهتر آب در کشور یریتمد يشدند. برا دوره تأسیس

آب  یالتتشک 1026وجود آمد و در سال ه آب و برق ب یالتتشک ینب
ر واقع . دندشد یکبه بخش آب و برق تفک یرووزارت ن ياو برق منطقه

 یرابود، ز یحقوق عموم یتدوره حاکمکشور در  1027تا  1047از سال 
شدن  یاز مل یناش یخصوص یتمالک یشامل نف ییهایژگیدوره و ینا

 ینیلزوم اخذ پروانه و تع ،کردن منابع یبه دولت یلو تما یازتها و حآب
اظت از حف یلتنها به دل یمناطق ممنوعه آب یینتع ي،برداربهره نیزام

جبران خسارت کاهش  ی،دولت یاريآب يهاطرح ياجرا یامنابع موجود 
 يعدم لزوم اخذ پروانه حفر برا ،سابق يهاقنات یاها چاه یآبده
 یفتعر ،شده یازتافراد بر آب ح یتسلب حق مالک ی،خانگ يهاچاه
تخلفات  نییو تع یفتوسط وزارت آب و برق و تعر یمحر یینتع یزممکان

 .(Madanian, 2016) را در برداشت یمو جرا
 

منابع قانون اساسی  42مطابق اصل  ی،از انقالب اسالم پسدر دوره 
مبناي  برکه  یقانون یناول. قرار گرفت یحکومت اسالم یاردر اخت یآب

 ب سالمصو« عادالنه آب یعقانون توز»شد  یبتصوالگوي مذکور 
جزو مشترکات منابع آب  یهقانون کل ینا 1بود. به موجب ماده  1091

 . بهبود رومفهوم روبه یندرست ا ینبا عدم تببسفانه که متأ ،اعالم شد
 از يبردارحفظ، اجازه و نظارت بر بهره یتولئمس ،قانون ینا موجب

 یبا هدف دولت عادالنه آب کالً یع. قانون توزشد واگذارها به دولت آب
نظام  یجادا ،هاحقابه یاراتساختن مطلق امور آب، محدود کردن اخت

کنترل مناطق به  يبرا یتظرف ایجاد ی،مصارف آب يبرا يگذارنرخ
ردن مشترکات ک یفري،متعدد ک ینقوان وضع ،خاص ینضابط یلهوس

ارف مص یصنظام تخص یجادانفال، ا يبه جا یآب برخالف قانون اساس
به  رسیدگینظام  یجادو ا ،دور پروانه مصرف معقول آبص الزامو 

 د. ش یمجبران خسارات تنظ براي تخلفات و جرائم و مقررات مختلف
 
آب و  يهاشرکت یلقانون تشک» 1096در سال روند قبلی  ادامه در

منابع آب  یریتسازمان مد» 1071. در سال یدگرد یبتصو« فاضالب
 يهاها و برنامهیاستراهبردها، س یهته يبرا« تماب -کشور
به  1081در سال  که بعداً یدگرد یجادمنابع آب کشور ا از يبرداربهره

اد. د یتماه ییرتغ «یرانمنابع آب ا یریتمد یشرکت مادر تخصص»
هم از ا یهتوسعه و انجام مطالعات پا یزيربرنامه ي،بردارحفاظت، بهره

دوره ساخت  ینشد. در هم یفمنابع آب تعر یریتسازمان مد يکارها
رشد  ياقدامات سدساز در دستور کار قرار گرفت و یزمتعدد ن يسدها

 الب،یکنترل س ي،کشاورز یداتتول یش. افزایافت ياقابل مالحظه
احداث سدها  يآب شرب شهرها از جمله دستاوردها ینبرق و تام یدتول

 . است عنوان شده
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 يدر راستاقانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي و  11براساس ماده 
 یعوزانتقال و ت ین،مرتبط با تأم يهایتفعال يگذاریاستس یهماهنگ

 جمهور یسرئ ریاست با« آب یعال يشورا» ،مختلف يهاآب در بخش
از سال  یدوره زمان Madanian (2016). گرفت شکل 1081 درسال
ري گذانام بر عنصر دولت یهآب با تک یراندوره حکمرا  1084تا  1091

، وارد 1084دولت در سال  ییرپس از تغ یرانمنابع آب ا یریت. مدکرد
، دوره ین. در ا(Madanian, 2016) شد دوره تساهل منجر به بحران

چندین مصوبه قانونی و تصمیم برخالف منافع و مصالح عمومی و بر 
مندي عموم مردم از بهرهخالف اصول کلی حفاظت از منابع آب و 

 ماده به قانون یکقانون الحاق »منابع آبی اتخاذ گردید. در این دوره 
ت وزار»کند: یذکر مکه  شد یبتصو« دولت ياز درآمدها یوصول برخ

 يهارحط یرزمینی،آب ز یمنف یالنب سازيیخنث يمکلف است برا یرون
( یاريآب هايتمیسس ییرتغ ی،مصنوع یه)شامل انتقال آب، تغذ یگزینجا
دون ب يهاچاه یفموظف است تا تکل یرووزارت ن ی. از طرف«اجرا کندرا 

( ذکر 0ماده  یلعادالنه آب )تبصره ذ یعپروانه را که در قانون توز
تبصره لغو خواهد  ین، ا82سال  يچرا که از ابتدا ؛کند ییناند تعشده
 شد. 

 
کشاورزي حذف شد النظاره از بخش در این دوره مکانیزم دریافت حق

در  ،بانی وزارت نیرو خارج شد. همچنینها از دیدهرصد دشت که عمالً
برنامه  یهدرخصوص ته نامهیببه موجب تصو 18/14/1082 یختار

 يبرا« منابع آب یریتستاد مد»مقابله با بحران آب،  يجامع راهبرد
 لیدر کشور تشک یسالبا توجه به خشک يبرنامه جامع راهبرد یهته
 فیتکل یینقانون تع» 1086و در تیرماه  81دهه  یی. در دوره انتهایددگر

 یبتصو یاسالم يدر مجلس شورا« يبردارفاقد پروانه بهره يهاچاه
فاقد پروانه  يهاچاه یفتکل یینقانون تع»طبق ماده واحده  شد.
 يهاچاه يبرا يبردار، دولت به صدور پروانه بهره«يبرداربهره

در ماده  ،ین. همچنیدمکلف گرد 1082سال  یانحفر شده تا پا یرمجازغ
موظف  یرومنابع و مصارف آب، وزارت ن ینتعادل ب یجادضوابط ا 5

مانند کاهش  ی،بخشتعادل يکشور، راهکارها يهادشت ياست برا
سترش و گ یرزمینیز يهاسفره یهتغذ یشافزا یرزمینی،آب ز از برداشت

ا هاي از این قواعد و سیاستمجموعه نهایتاًرا اجرا کند.  یعموم یآگاه
 هايسالین آب در کشور شد که همزمان با خشکموجب تشدید بحرا

متعدد، وضعیت منابع آب را وخیم و در معرض معضالت الینحل قرار 
 1داده است. تحوالت تشریح شده در نهاد رسمی آب ایران در جدول 

 خالصه شده است.
 

 روش تحقیق -8

مانند آنچه در  Gupta (2010)در چارچوب چرخ ظرفیت سازگاري 
به نمایش درآمده است، براساس منابع مختلف و کارهاي  1شکل 

( ظرفیت 0( ظرفیت یادگیري، 5( تنوع، 1میدانی، شش بعد شامل: 
( حکمرانی 9( منابع، و 2( ویژگی رهبري، 4واکنش خودسازگارانه، 

(. براي این شش بعد 1داخلی شکل  هدرنظر گرفته شدند )دایر منصفانه
ی به بیرون نشانگر انتخاب شدند که در دایرهشاخص به عنوان  55نیز 

هاي مورد اند. براي توضیحات بیشتر در مورد شاخصنمایش درآمده
استفاده براي ارزیابی ابعاد چرخ ظرفیت سازگاري و توضیحات مربوط 

 .Ghotbizadeh et alو  Gupta (2010)به هریک به  مراجع 

ها در ارزیابی آنها نیز به هریک از این شاخص مراجعه شود. (2018)
یابد که بیانگر شدت شاخص + امتیاز اختصاص می5تا  -5مقداري بین 

( توضیح امتیازدهی و 5مورد نظر در بعد مربوط خواهد بود. جدول )
گذاري هر یک از ( کد0آمیزي هریک از معیارها و جدول )رنگ

دهد. براي تبیین چارچوب ارزیابی ظرفیت ها را نشان مینشانگر
سازگاري نهادي آب براساس قوانین کشور ایران در این تحقیق، از 

نظران و اساتید دانشگاه، مشترک با صاحب طریق برگزاري نشست
تعریف معیارهاي چرخ ظرفیت سازگاري به صورت استاندارد و مطابق 

 (.4)جدول  اعتبارسنجی شد با شرایط کشور ایران کالیبره و
 

 در تحلیل نهاد رسمی آب از منظر ظرفیت سازگاري، قوانین آب کشور

 Madanianبندي حقوقی )بر اساس تقسیم ایران در پنج دوره

(، حاکمیت حقوق 1010تا  1582( شامل: دوران مدرن عرفی )(2016)
 1582برداران( )خصوصی )حکمرانی آب با تکیه بر جوامع محلی و بهره

(، دوران حکمرانی 1027تا  1047(، حاکمیت حقوق عمومی )1047تا 
(، و دوره تساهل منجر به 1084تا  1091آب با تکیه بر عنصر دولت )

اند و توسط چارچوب چرخ ظرفیت تا کنون( شناخته شده 1084بحران )
 گیرند. سازگاري مورد ارزیابی قرار می

 
ه وش تحلیل محتواي کیفی بتکنیک مورد استفاده براي این منظور ر

همراه امتیازدهی کمی خواهد بود. روش تحلیل محتوا بر این فرض بنا 
توان به کشف معانی، هاي زبانی میاست که با تحلیل پیام شده

یافتگی جهان دست هاي درک و سازمانها، شیوهها، نگرشاولویت
(. بنابراین تحلیل Wilkinson and Birmingham, 2003یافت )

توان روش تحقیقی براي تفسیر ذهنی محتوایی حتواي کیفی را میم
 بندي ومند، کدبندي نظامطبقههاي متنی از طریق فرایندهاي داده
یا طراحی الگوهاي شناخته شده  (Theme creation) سازيمونمض

 دانست. 
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Table 1- Legal epochs of water resources management in Iran (Madanian, 2016) 

 (Madanian, 2016) های حقوقی در مديريت منابع آب ايرانبندی دورهتقسیم -7 جدول

 قانون و مقررات مربوطه دوره حقوقی و مشخصات آن
سال 

 تصويب
 مرجع تصويب

تعداد 

 مواد

 7373تا  7820دوره مدرن عرفی: 

  آغاز دوران مدرن قانونگذاري با تکیه بر مبانی حقوق 

 مدون نمودن قواعد اختالفی فقها به روش قانون متقن 

  تبدیل قواعد کهن عرفی و شرعی به صورت منسجم و
 خالی از تناقض

 1002 مجلس شوراي ملی 18/15/1017 قانون مدنی

 6 مجلس شوراي ملی 19/19/1016 قانون راجع به قنوات

  7367تا  7820دوره حاكمیت حقوق خصوصی: 

-)حکمرانی آب با تکیه بر جوامع محلی و بهره

 برداران(

  ایجاد رویکرد حقوق خصوصی  و مشترک بر منابع آب 

 بینی وظیفه براي دولت در بحث امور آبیعدم پیش 

  فقدان مکانیزم خاص قضائی براي منابع آبی 

 ی نابع آبفقدان لزوم کسب استیذان براي تسلط بر م 

 امکان تسلط بر منابع آبی بر اساس مالئت مالی و فنی 

 لویت بر منابع آبی ورعایت قاعده اقدمیت و ا 

 5 مجلس شوراي ملی 10/19/1010 قانون تکمیل قانون قنوات

 4 مجلس شوراي ملی 1017 نامه قانون ثبت امالکآیین

 12 شوراي ملیمجلس  56/15/1055 قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاري

قانون اصالح قانون تأسیس بنگاه آبیاري و امور مربوط به 
 آبیاري کشور

 50 مجلس شوراي ملی 10/19/1004

 08 مجلس شوراي ملی 01/11/1041 قانون اصالحات ارضی

 2 مجلس شوراي ملی 59/15/1045 الیحه قانونی راجع به قانون تأسیس وزارت آب و برق

 12 مجلس شوراي ملی 11/10/1042 هاي زیرزمینی کشورمنابع آب قانون حفظ و حراست

 7307تا  7367دوره حاكمیت حقوق عمومی 

  نفی مالکیت خصوصی ناشی از  ملی شدن آ بها و
 حیازت و تمایل به دولتی کردن منابع

 برداري لزوم اخذ پروانه و تعیین میزان بهره 

  تعیین مناطق ممنوعه آبی تنها به دلیل حفاظت از منابع
 موجود یا اجراي طرحهاي آبیاري دولتی 

 هاي سابقها یا قناتجبران خسارت کاهش آبدهی چاه 

 هاي خانگیعدم لزوم اخذ پروانه حفر براي چاه 

 سلب حق مالکیت افراد بر آب حیازت شده 

  مکانیزم تعیین حریم توسط وزارت آب و برق 

 ایجادنظام تخلفات و جرایم 

 99 مجلس شوراي ملی 57/14/1047 قانون آب و نحوه ملی شدن آن

نامه اجرایی فصل سوم  قانون آب و نحوه ملی شدن آیین
 آن

 00 هیئت وزیران 12/19/48

 49 مجلس شوراي ملی 59/15/1047 اي فارساساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقه

 انهار و هارودخانهمربوطه به تعیین بستر و حریم  نامهآیین
 زهکشیآبیاري و  هايشبکهو  هامسیلو 

 6 هیئت وزیران 18/15/1025

 11 مجلس شوراي ملی 58/11/1020 قانون تأسیس وزارت نیرو

قانون آب و نحوه ملی شدن  56قانون اصالح تبصره ماده 
 آن

 مجلس شوراي ملی 57/18/1024
ماده 
 واحده

 7347دوره حکمرانی آب با تکیه بر عنصر دولت: 

 7326تا 

 مشترکات کردن آب برخالف قانون اساسی بجاي انفال 

  در اختیار قراردادن منابع آبی به حکومت اسالمی و عدم
 تببین درست این مفهوم 

 برداري طبق مصالح عامه و فقدان استفاده از بهره
 تعریف آن 

  برداري نظارت بر بهرهقراردادن مسئولیت حفظ، اجازه و
از آ نها به دولت و کال دولتی ساختن مطلق امور 

 آب

 هامحدود کردن اختیارات حقابه 

 گذاري براي مصارف آبینظام نرخ 

  وجود ظرفیت براي کنترل مناطق بوسیله ضابطین
 خاص

 25 مجلس شوراي اسالمی 19/15/1091 قانون توزیع عادالنه آب

 مجلس شوراي اسالمی 19/15/1091 تبصره به قانون توزیع عادالنه آب 0قانون الحاق 
ماده 
 واحده

نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع آیین
 قانون توزیع عادالنه آب 18 ماده

 12 هیئت وزیران 50/15/1090

 59 هیئت وزیران 56/10/1090 نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادالنه آبآیین

هاي سه نفري و پنج نفري و وظایف نامه تشکیل هیئتآیین
 هاو اختیارات آن

 51 هیئت وزیران 57/14/1090

 مجلس شوراي اسالمی 14/18/1094 قانون توزیع عادالنه آب 40تبصره به ماده  5قانون الحاق 
ماده 
 واحده

 16 مجلس شوراي اسالمی 19/11/1096 آب و فاضالب هايقانون تشکیل شرکت

و  رها، انهارودخانهنحوه تعیین حد بستر و حریم  نامهآیین
 طبیعی هايبرکهو  هامردابو  هامسیل

 12 وزیر نیرو 15/14/1071

 مجلس شوراي اسالمی 16/12/1071 قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بالیاي طبیعی
ماده 
 واحده
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Table 1- Legal epochs of water resources management in Iran (Madanian, 2016) 

 (Madanian, 2016) های حقوقی در مديريت منابع آب ايرانبندی دورهتقسیم -7 جدول

 قانون و مقررات مربوطه دوره حقوقی و مشخصات آن
سال 

 تصويب
 مرجع تصويب

تعداد 

 مواد

 وجود قوانین متعدد کیفري 

  ایجاد نظام تخصیص مصارف و لزوم صدورپروانه
 مصرف معقول آب

  ایجاد نظام تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه جبران

  خسارات

ی عموم هايکانالحریم مخازن و تأسیسات آبی،  نامهآیین
 زهکشیآبیاري و  رسانیآب

 8 هیئت وزیران 54/14/1071

نامه اجرایی ماده واحد قانون تشکیل کمیته ملی آیین
 بالیاي طبیعیکاهش اثرات 

 14 هیئت وزیران 15/15/1071

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در 
 موارد معین

 60 مجلس شوراي اسالمی 58/15/1070

 54 هیئت وزیران 11/19/1072 مصرف آب کشاورزي سازيبهینهاجرایی  نامهآیین

قانون وصول برخی از درآمدهاي  72اجرایی ماده  نامهآیین
 دولت و مصرف آن در موارد معین

 11 هیئت وزیران 10/18/1072

هاي فاضالب و قانون ایجاد تسهیالت براي توسعه طرح
 هاي آب شهريبازسازي شبکه

 مجلس شوراي اسالمی 54/10/1077
ماده 
 واحده

 مجلس شوراي اسالمی 59/10/1078 کشاورزي هايقانون تسریع در برقی کردن موتور چاه
ماده 
 واحده

ها، ها، انهار، مسیلرودخانهمربوط به بستر و حریم  نامهآیین
رسانی، آبیاري آب هايشبکهطبیعی و  هايها، برکهمرداب

 و زهکشی
 12 هیئت وزیران 11/18/1076

قانون جبران خسارات و پیشگیري عوارض ناشی از 
 خشکسالی

 مجلس شوراي اسالمی 51/15/1076
ماده 
 واحده

نامه اجرایی قانون جبران خسارات و پیشگیري عوارض آیین
 ناشی از خشکسالی

 9 هیئت وزیران 18/10/1076

 12 مجلس شوراي اسالمی 19/11/1076 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي

  اسالمیمجلس شوراي  19/11/1076 مصوبات اولین جلسه شوراي عالی آب

 مجلس شوراي اسالمی 56/17/1081 کشاورزي هايقانون تسهیل برقی کردن چاه
ماده 
 واحده

 4 هیئت وزیران 15/11/1081 با اعمال اصالحات 1017نامه قانون ثبت امالک آیین

 57/11/1081 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
کمیسیون برنامه و 
بودجه و محاسبات 

 اسالمی مجلس شوراي
114 

 مجلس شوراي اسالمی 19/12/1081 گذاري در طرحهاي آب کشورقانون تشویق سرمایه
ماده 
 واحده

 یسالخشکراجع به جبران خسارات ناشی از  نامهتصویب
فارس و سایر مناطق -کرمان-خراسان هاياستاندر 

 سالیخشکاز  دیدهآسیب
 2 هیئت وزیران 01/12/1081

راجع به جبران خسارت ناشی از  نامهتصویباصالح 
کرمان و فارس و سایر -خراسان هاياستاندر  سالیخشک

 سالیخشکاز  دیدهآسیبمناطق 
 هیئت وزیران 19/17/1081

ماده 
 واحده

 00 هیئت وزیران 17/15/1081 مدیریت منابع آب ایران اساسنامه شرکت مادرتخصصی

  مجلس شوراي اسالمی 51/11/1085 آبمصوبات دومین جلسه شوراي عالی 

 01 هیئت وزیران 17/15/1085 ايمنطقهآب  هاياساسنامه شرکت

در مورد مقابله با بحران ناشی از ادامه روند  نامهتصویب
 دیدهخسارت هاياستاندر  سالیخشک

 هیئت دولت 18/10/1080
ماده 
 واحده
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Table 1- Legal epochs of water resources management in Iran (Madanian, 2016) 

 (Madanian, 2016) های حقوقی در مديريت منابع آب ايرانبندی دورهتقسیم -7 جدول

 قانون و مقررات مربوطه دوره حقوقی و مشخصات آن
سال 

 تصويب
 مرجع تصويب

تعداد 

 مواد

 قانون تأمین مالی براي جبران خسارات ناشی از
 سرمازدگییا  سالیخشک

 4 مجلس شوراي اسالمی 55/17/1080

هاي تملک ها و پروژهتصویب نامه تسریع در اجراي طرح
هاي آب و کشاورزي و اي بخشهاي سرمایهدارایی

 آبرسانی به شهرها و روستاها
 11 هیئت دولت 14/11/1080

 تا كنون 7326دوره تساهل منجر به بحران: 

  الحاق یک ماده به قانون وصول برخی قانون  تصویب
از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین 

و تمدید قواعد مجاز کردن 1084 مصوب سال
 هاي غیرمجازچاه

 هاي فاقد پروانه تصویب قانون تعیین تکلیف چاه
زایی از جرائم حفر و جرم 1086برداري مصوب بهره

 هاي فاقد پروانه برداري چاهو بهره

  1061توسعه کشاورزي موسوم به فدک در سال طرح 

  بروز واقعه تغییر اقلیم و عدم اتخاذ تدابیر کافی براي

 این امر

  ضرورت ورود همه ذي نفعان و ذي مدخالن در حل
 بحران آب 

قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهاي 
 دولت

 مجلس شوراي اسالمی 15/14/1084
ماده 
 واحده

الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی قانون 
 دولت

 96 مجلس شوراي اسالمی 12/18/1084

تهیه برنامه جامع راهبردي مقابله  درخصوص نامهتصویب
 با بحران آب

 هیئت وزیران 18/14/1082
ماده 
 واحده

در خصوص کاهش  جمهورتصمیم نمایندگان ویژه رئیس
 سالیخشکآثار ناشی از 

11/15/1087 

نمایندگان ویژه 
جهت  جمهوررئیس

اجراي اختیارات هیئت 
 وزیران

ماده 
 واحده

در خصوص کاهش  جمهورتصمیم نمایندگان ویژه رئیس
 سالیخشکآثار ناشی از 

12/15/1087 
نمایندگان ویژه 

 جمهوررئیس
ماده 
 واحده

 12 اسالمی مجلس شوراي 01/15/1087 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

 15 هیئت وزیران 56/12/1087 ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب

نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران آیین
 کشور

 02 هیئت وزیران 10/19/1087

 هیئت وزیران 55/15/1087 آب النظارهحقدر خصوص دریافت انواع  نامهتصویب
ماده 
 واحده

 19 مجلس شوراي اسالمی 50/11/1088 هاي اجرایینامهها و آیینکردن یارانهقانون هدفند 

در خصوص تشکیل نمایندگان ویژه  نامهتصویب
اتخاذ تصمیمات الزم براي کاهش  منظوربه جمهوررئیس

 در کشور سالیخشکآثار ناشی از 
 هیئت وزیران 14/11/1088

ماده 
 واحده

 مجلس شوراي اسالمی 50/14/1086 برداريبهرهفاقد پروانه  هايقانون تعیین تکلیف چاه
ماده 
 واحده

 02 مجلس شوراي اسالمی 50/14/1086 بخش کشاورزي و منابع طبیعی وريقانون افزایش بهره

  شوراي عالی آب  مصوبات شوراي عالی آب
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Fig. 1- The Adaptive Capacity Wheel (Gupta et al. 2010) 

 (Gupta et al., 2010) چرخ ظرفیت سازگاری -1شکل 

 
Table 2- Scoring and colors in Adaptice Capacity Wheel (Gupta et al., 2010) 

 (Gupta et al., 2010) آمیزی چرخ ظرفیت سازگاریامتیازدهی و رنگ -8 جدول

Green Lime green Light yellow Light orange Red 

Institutional  
structure enhances 

adaptive capacity 
for adaptation 

The structure exists, 

and could be 

potentially enhancing 

the adaptive capacity 

but is not (yet fully) 
applied to adaptation 

Neutral score 

(neither positive 

nor negative 

effect expected) 

Gap that needs to be 
filled to counteract 

negative effect on 

adaptive capacity 

Institutional 

structure obstructs 

adaptive capacity 

for adaptation 

Score -2 Score 1 Score 0 Score -1 Score -2 

 
Table 3- Coding in Adaptive Capacity Wheel (Gupta et al., 2010) 

 (Gupta et al., 2010) كد گذاری چرخ ظرفیت سازگاری -3جدول 

Aggregated scores for 

dimensions and adaptive 

capacity as a whole 

Score 
Effect of institution on adaptive 

capacity 

1.01 to 2 2 Positive effect 

0.01 to 1 1 Slightly positive effect 

0 0 Neutral or no effect 

-0.01 to -1 1- Slightly negative effect 

-1.01 to -2 -2 Negative effect 
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Table 4- Fundamentals of scoring in Adaptive Capacity Wheel 

 توضیحات مربوط به مبنای امتیازدهی معیارهای چرخ ظرفیت سازگاری -6 جدول
Reference Explanation Criteria Dimension 

Nooteboom (2006a,b)  
Room for multiple frames of references, 
opinions and problem definitions 

Problem frames 
& solutions 

 Variety 
 

Pahl-Wostl (2009) Involvement of different actors, levels and 
sectors in the governance process 

Multi-actor, level 
& sector 

Ostrom (2005) 
Availability of a wide range of different policy 

options to tackle a problem 
 Diversity 

Weick and Sutcliffe (2001) 
Presence of overlapping measures and back-up 

systems; not cost-effective 
 Redundancy 

Pelling and High (2005) 
Presence of institutional patterns that promote 

mutual respect and trust 
 Trust 

 Learning 

capacity 
 

Olsson et al. (2004), Folke et al. 

(2005) 
Ability of institutional patterns to learn from 

past experiences and improve their routines 
 Single loop 

learning 

Argyris (1990), Ormond (1999) 
Evidence of changes in assumptions underlying 

institutional patterns 
 Double loop 

learning 
Pahl-Wostl (2009), Weick and 
Sutcliffe (2001) Institutional openness towards uncertainties  Discuss doubts 

Ostrom (2005) 
Institutional provision of monitoring and 

evaluation processes of policy experiences 
Institutional 

memory 

Folke et al. (2005), Milman and 
Short (2008) 

Accessibility of data within institutional 

memory and early warning systems to 

individuals 

Continuous 

access to 

information Room for 

autonomous 

change 
 

Smit et al. (1993) 

Increasing the ability of individuals to act by 

providing plans and scripts for action, especially 

in case of disasters 

 Act according to 

plan 

Armitage (2005), Folke et al. 
(2003, 2005), Smit et al. (2000), 

Weick and Sutcliffe (2001),  

Increasing the capacity of individuals to self-
organize and innovate; foster social capital 

 Ability to 
improvise 

Folke et al. (2005), Olsson et al. 

(2004), Armitage (2005) 
Room for long-term visions and reformist 

leaders 
Collaborative 

Leadership 
Malnes (1995), Andersson and Mol 

(2002), Underdal (1994) 
Room for leaders that stimulate actions and 

undertakings; leadership by example 
 Entrepreneurial 

Pielke (1998), Young (1991), 
DiMaggio (1988) 

Room for leaders who encourage collaboration 
between different actors; adaptive co-

management 
 Visionary 

Botchway (2001), Biermann (2007) 
Whether or not institutional patterns provide 
accountability procedures Accountability 

Fair 

governance 
 

Biermann (2007) 
Whether or not institutional patterns show 

response to society 
Responsiveness 

Haddad (2005), Botchway (2001) Whether or not institutional rules are fair  Equity 

Haddad (2005) and Botchway 

(2001) 
Whether there is public support for a specific 

institution 
Legitimacy 

Nelson et al. (2010), Mendelsohn 

and Nordhaus (1999), Yohe et al. 

(1996), Smit et al. (2000) and Yohe 

and Tol (2002) 

Availability of financial resources to support 

policy measures and financial incentives 
 Financial  

 Resources 
 Nelson et al. (2010) 

Availability of expertise, knowledge and human 

labour 
Human  

Biermann (2007) 
Provision of accepted or legitimate forms of 

power; whether or not institutional rules are 

embedded in constitutional laws 
 Authority 



 
 

 
 

  7655، زمستان 6تحقیقات منابع آب ايران، سال هفدهم، شماره 

Volume 17, No. 4, Winter 2022(IR-WRR) 

61 

 

حقوق آب و تحول قوانین مرتبط و  بندي دورانتوجه به تقسیم با
ها، امهنها، آییننامهتأثیرگذار بر منابع آب، مجموعه قوانین، تصویب

از منظر ظرفیت سازگاري با توجه  ها و غیرهها، اساسنامهدستورالعمل
به تناسب در مجلس شوراي اسالمی  هاي حقوقی ذکر شده، کهبه دوره

اند، و نیز مصوبات شوراي عالی آب مورد یا هیأت وزیران تصویب شده
مصوبه جلسه شوراي  59قانون و  95بررسی قرار گرفتند. در مجموع 

ماده در این تحقیق مورد بررسی قرار  1111عالی آب شامل بیش از 
 گرفتند.

 

در  ن آب ايرانقوانیارزيابی ظرفیت سازگاری  نتايج -3

 پنج دوره حقوق آب

وره در پنج دوضعیت ظرفیت سازگاري قوانین آب ایران  در این مقاله
اعتبارسنجی نتایج حاصل از  .ه استمورد ارزیابی قرار گرفتحقوق آب 

توسط هاي صورت گرفته در مورد قانون توزیع عادالنه آب، تحلیل
شگاه ن آب داناز دانشگاه شهید بهشتی و متخصصاکارشناس حقوقی 

دید این کارشناسان در ارزیابی  مورد واسنجی قرار گرفت،تربیت مدرس 
قانون مزبور در رویه بررسی بقیه قوانین نیز تعمیم داده شد. این کار با 

پذیرفت. نقاط  هدف باال بردن صحت تحقیق کیفی قوانین آب صورت
ري گاها در چرخ ظرفیت سازقوت و ضعف قوانین این دوره با کد رنگ

 به نمایش درآمده است. 5در شکل 

 
  :7373تا  7820دوره مدرن عرفی 

با توجه به این که تمام قوانین آبی این دوره در مجلس شوراي ملی 
بودند در نتیجه از حمایت و پشتیبانی حقوقی برخودار  تصویب شده

گردند. از این رو به طور رود با قدرت اجرایی باال اجرا بوده، انتظار می
گیرند. تعلق می 5کمی به معیارهاي مشروعیت و قدرت اجرایی امتیاز 

در قانون مدنی و قانون راجع به قنوات، دولت موظف به رعایت حریم 
و تقسیم و توزیع آب شده است، همچنین این قوانین مالکیت قنات و 

ریزي کرده است، در نتیجه مجراي آب را براي صاحبان حق برنامه
 «داشتن برنامه و سناریو براي شرایط مختلف»و « عدالت»معیارهاي 

اي به کنند. در حالی که در این قوانین اشارهرا دریافت می 1امتیاز 
یر اندازي از آینده، درگپذیري، تقویت نیروي انسانی، چشمولیتئمس

ف، هاي مختلحلکردن بخش خصوصی و نوآوري سیاستی، تنوع در راه
ستم اطالعات مدیریت منابع آب، تنوع مکانیزم پاسخگویی، ایجاد سی

مسائل و راهکارها، بررسی، نظارت، مکانیزمی براي بحث در مورد 
ن شود. همچنیفرضیات پایه و بررسی تجربیات گذشته دیده نمی

یاز نظر نگرفته است. در نتیجه امتو منابع مالی را نیز در ه بودجهگونهیچ
در مواد ذکر شده از این  ،گیرد. همچنینبه این معیارها تعلق می -1

ه نظر گرفتانی که مالک چاه و زمین هستند درقوانین، فقط گرودار
 سائلماند. این قوانین مخالف نوآوري و ابتکار عمل در واکنش به شده

گیرد. در تعلق می -5شوند. پس به این معیارها امتیاز جدید تلقی می
مدرن عرفی از لحاظ  نتیجه با توجه به موارد اشاره شده، قوانین دوره

ه طور منفی دارند و ب نسبتاًظرفیت سازگاري با تغییرات محیطی اثر 
 آورند. را به دست می -49/1کمی امتیاز 

 
  دوره حاكمیت حقوق خصوصی )حکمرانی آب با تکیه بر

  7367تا  7820برداران(: جوامع محلی و بهره

، بنگاه آبیاري و وزارت آب و برق در این دوره با توجه به قوانین تأسیس
هایی از جمله نظارت بر و رسیدگی به مسائل آب ولیتئوظایف و مس

هایی در این براي دولت مشخص شده است. در این راستا برنامه
ها تدوین شد که دولت را مکلف به رعایت حال کشاورزان و سازمان

 در نتیجه هایشان کرده است،حفظ حقوق مالکان با توجه به حقابه
داشتن برنامه براي شرایط »و « عدالت»، «ولیتئمس»معیارهاي 

 کنند. را دریافت می 1امتیاز « مختلف

 
بحث در مورد »اي به ایجاد مکانیزمی براي اما در این قوانین اشاره

سیستم »، «پاسخگویی»، «فرضیات پایه و بررسی تجربیات گذشته
ه نشد« اعتماد»و « استینوآوري سی»، «اطالعات مدیریت منابع آب
اي را در اختیار بنگاه بودجه« منابع مالی»است. همچنین دولت از نظر 

 و« هاحلتنوع در راه»مستقل آبیاري و وزارت آب و برق گذاشت ولی 
به این  -1شود، در نتیجه امتیاز دیده نمی« تنوع در تعریف مسائل»

 هايوح و بخشکنشگران در سط» ،گیرد. همچنینمعیارها تعلق می
را « نوآوري»گیري درگیر نکرد، و این قوانین را در تصمیم« چندگانه

سازي دولت وزارت نیرو را به فراهم ،دهند. همچنینافزایش نمی
مکلف کرد ولی نیروي انسانی براي سازوکار اجرایی « نیروي انسانی»

 ه باگیرند. در نتیجتعلق می -5زیاد نیست. پس به این معیارها امتیاز 
توجه به موارد اشاره شده، قوانین دوره حاکمیت حقوق خصوصی از 

ارند و به منفی د نسبتاًلحاظ ظرفیت سازگاري با تغییرات محیطی اثر 
 آورند. را به دست می -24/1طور کمی امتیاز 

 
 7307تا  7367 :دوره حاكمیت حقوق عمومی 

می ت حقوق عموبا توجه به دو دوره قبل، قوانین جدیدي به دوره حاکمی
ده وزارت نیرو، قوانین ذکر ش تأسیساضافه شد. در این دوره با توجه به 

هایی را براي این وزارتخانه و دارندگان پروانه، و نیز ولیتئوظایف و مس
بران مشخص کردند. پرداخت خسارت به و دریافت جریمه از آب
هاي دیگر و اجراي همچنین وزارت نیرو به همکاري با سازمان



 
 

 
 

  7655، زمستان 6تحقیقات منابع آب ايران، سال هفدهم، شماره 

Volume 17, No. 4, Winter 2022(IR-WRR) 

61 

 

هاي حل اختالف مکلف شد. هاي تدوین شده و ایجاد هیأتبرنامه
، بندي آب با توجه به سهم هرکسدولت نیز به رعایت حق تقدم، تقسیم

و اصالح اساسنامه کنندگان بررسی و تجدید نظر حقابه مصرف
، «همکاري»، «ولیتئمس»سسات موظف شد. در نتیجه معیار مؤ
ه حلق»و « عدالت»، «یط مختلفداشتن برنامه و سناریو براي شرا»

کنند. ولی در این را دریافت می 1امتیاز « یگانه و دوگانه یادگیري
ایجاد مکانیزمی براي بحث در مورد فرضیات پایه »اي به قوانین اشاره

العات اط به پیوسته ایجاد دسترسی»، «و بررسی تجربیات گذشته
« هاحلدر راهتنوع »و « دورنگري»، «اعتماد»، «مدیریت منابع آب

به این معیارها تعلق گرفته است. در حالی که  -1نشد، در نتیجه امتیاز 
ن گیري و تقسیم قدرت بیدر مواد گفته شده در این قوانین، تصمیم

و  ابتکار عمل»سطوح مختلف مطرح نشد، این قوانین  کنشگران در
فتن ربا دولتی شدن آب، در نظر نگ ،را افزایش ندادند. همچنین« تدبیر

اال به گیري از بتجربیات گذشته، نبود نوآوري و ایجاد فرآیند تصمیم
پایین باعث شد که ساختار نهادي مانع از سازگاري براي برخورد با 

تعلق گرفته است. در  -5شرایط جدید شود، پس به این معیارها امتیاز 
 نتیجه با توجه به موارد اشاره شده، قوانین دوره حاکمیت حقوق عمومی

دارند و  منفی نسبتاًاز لحاظ ظرفیت سازگاري با تغییرات محیطی اثر 
 آورند. را به دست می -29/1به طور کمی امتیاز 

 
  :7326تا  7347دوره حکمرانی آب با تکیه بر عنصر دولت 

شرکت آب و فاضالب عالوه بر  تأسیسدر این دوره با توجه به 
راي هایی را بیتولئمسهاي قبلی، قوانین ذکر شده وظایف و شرکت

برداران، پرداخت خسارت به و دریافت جریمه از وزارت نیرو، بهره
بران و مجازات کیفري متخلفان مشخص کردند، در نتیجه معیار آب
وزارت نیرو به  ،کند. همچنینرا دریافت می 5امتیاز « یتولئمس»

 هاي تدوین شده برايهاي دیگر و اجراي برنامههمکاري با سازمان
این وزارتخانه و شرکت آب و فاضالب موظف شد. دولت نیز به رعایت 
حق تقدم، اولویت برداشت آب، بررسی و نظارت توصیه شد، در نتیجه 

، «داشتن برنامه و سناریو براي شرایط مختلف»، «همکاري»معیارهاي 
 کنند. را دریافت می 1امتیاز « حلقه یگانه یادگیري»و « عدالت»
 

ایجاد مکانیزمی براي بحث روي فرضیات »اي به اشاره در این قوانین
و « تماداع»، «اطالعات مدیریت منابع آب به پیوسته دسترسی»، «پایه

به این معیارها تعلق  -1نشد، در نتیجه امتیاز « هاحلتنوع در راه»
اي هگرفته است. در این قوانین، تنوع کنشگران در سطوح و بخش

ند. نظر گرفته نشددرگیري براي تصمیم چندگانه و درگیر شدن آنها
براي جبران خسارات « مالی»دولت با اعطاي تسهیالت  ،همچنین

جربیات نظر نگرفتن تبخش دولتی، درخشکسالی، درگیرکردن بیشتر 

یري از باال گو ایجاد فرآیند تصمیم« ابتکار عمل و تدبیر»گذشته، نبود 
اي زهه زیاد به مسائل سابه آینده و توج« دورنگري»به پایین، نداشتن 

باعث شد تا ساختار نهادي مانع از سازگاري براي برخورد با شرایط 
تعلق گرفته است. در نتیجه  -5جدید شود، پس به این معیارها امتیاز 

با توجه به موارد اشاره شده، قوانین دوره حکمرانی آب با تکیه بر عنصر 
نفی م نسبتاًطی اثر دولت از لحاظ ظرفیت سازگاري با تغییرات محی

 اند. را به دست آورده -99/1دارند و به طور کمی امتیاز 
 
  :تا كنون 7326دوره تساهل منجر به بحران 

در این دوره با توجه به تشکیل سازمان مدیریت بحران، قوانین ذکر 
وزارت نیرو،  و هایی را براي این سازمانیتولئمسشده وظایف و 

بران و مجازات کیفري پرداخت خسارت به و دریافت جریمه از آب
را  5امتیاز « یتولئمس»اند، در نتیجه معیار متخلفان مشخص کرده

هاي وزارت نیرو به همکاري با سازمان ،است. همچنیندریافت کرده 
هاي تدوین شده در این وزارتخانه و شرکت آب و دیگر و اجراي برنامه

ضالب موظف شده است. دولت نیز به اجراي رعایت حریم چاه، فا
بررسی و نظارت قوانین و مقررات مکلف شده است، در نتیجه معیارهاي 

قه حل»و « عدالت»، «داشتن برنامه براي شرایط مختلف»، «همکاري»
ي ااند. ولی در این قوانین اشارهرا دریافت کرده 1امتیاز « یگانه یادگیري

 سیستم»و « کانیزمی براي بحث روي فرضیات پایهایجاد م»به 
نشده است، در نتیجه به این معیارها « اطالعات مدیریت منابع آب

تعلق گرفته است. مواد گفته شده در این قوانین، تقسیم قدرت  -1امتیاز 
یري گبین کنشگران در سطوح مختلف و درگیر کردن آنها را در تصمیم

با تعیین قیمت آب و درنظر نگرفتن  اند. همچنین دولتلحاظ نکرده
، نبود تر کردن آبمکانیزم بیمه محصوالت و تجربیات گذشته، دولتی

، نداشتن گیري از باال به پایینابتکار عمل و تدبیر و ایجاد فرآیند تصمیم
 اي باعثهاي سازهحلدورنگري به آینده و توجه غالب به مسائل و راه

از سازگاري براي برخورد با شرایط  شده است تا ساختار نهادي مانع
تعلق گرفته است. در نتیجه  -5جدید شود، پس به این معیارها امتیاز 

با توجه به موارد اشاره شده، قوانین دوره تساهل منجر به بحران از 
ارند و به منفی د نسبتاًلحاظ ظرفیت سازگاري با تغییرات محیطی اثر 

 اند. دهرا به دست آور -74/1طور کمی امتیاز 
 

 ايران روند تاريخی قوانین آب بندیجمع و بحث -6

در این مقاله ظرفیت سازگاري قوانین آب کشور ایران با استفاده از چرخ 
 ظرفیت سازگاري مورد ارزیابی قرار گرفته است. در همین راستا، با

حقوق آب کشور ایران )دوره مدرن عرفی،  بندي دورانتوجه به تقسیم
ت حقوق خصوصی، دوره حاکمیت حقوق عمومی، دوره دوره حاکمی
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حکمرانی آب با تکیه بر عنصر دولت، و دوره تساهل منجر به بحران( 
قانون و  95در مجموع و تحول قوانین مرتبط و تأثیرگذار بر منابع آب، 

از منظر ماده  1111مصوبه جلسه شوراي عالی آب شامل بیش از  59
هاي حقوقی ذکر شده، که به تناسب ظرفیت سازگاري با توجه به دوره

اند، مورد در مجلس شوراي اسالمی یا هیأت وزیران تصویب شده
بررسی قرار گرفتند. نتایج کلی ارزیابی ظرفیت سازگاري قوانین آب 

شکل نمایش داده شده است.  5کشور در پنج دوره حقوقی آب در شکل 
تا دوره تساهل دهد که با گذشت زمان از دوره مدرن عرفی نشان می 5

معیار چرخ ظرفیت سازگاري که مبناي  55 ومنجر به بحران، شش بُعد 
  اند:صورت زیر تغییر کرده شناسی این مقاله بود، بهروش

 
 بعد تنوع  

در چرخ ظرفیت سازگاري  در هر پنج دوره حقوقیمعیارهاي این بعد 
 سائلمف هاي تعریمعیار تنوع در چارچوباند: به صورت زیر تغییر کرده

 نسبتاًدر دوره مدرن عرفی و حاکمیت حقوق خصوصی اثر  و راهکارها
 قانون راجع به»و  «قانون مدنی»زیرا قوانین این دوره ) ؛منفی داشت

 یمدرن قانونگذاري با تکیه بر مبانی حقوق ه( به دنبال آغاز دور«قنوات
اي هنگرش ،آبی عالوه بر نگاه مهندسی مسائلبراي تعریف  ،بوده

ولی همچنان پیامدهاي منفی بر  داشتند، محدودي از سایر ابعاد نیز
 شد. سیستم وارد می

 
دوره حقوقی دیگر این معیار اثر منفی دارد، به نحوي  سهدر  در حالی که

مسائل آبی را فقط بر اساس چارچوب مهندسی ها که قوانین این دوره
به طوري که پیامد آن تأثیر  ؛کردندمیاي تعریف و تحلیل و سازه

قانون آب و نحوه »است. براي مثال  بودههاي آبی مخرب بر سیستم
هاي عمرانی، ، وزارت آب و برق را به اجراي طرح«ملی شدن آن

 ،کرد. همچنینمیصنعتی و توسعه کشاورزي و سدسازي موظف 
و  اتبرداري از چاه یا قندرباره حفر و بهره «قانون توزیع عادالنه آب»
استاي در ر «برداريهاي آب فاقد پروانه بهرهقانون تعیین تکلیف چاه»

 صدور پروانه حفر چاه است.
 

در پنج دوره  هاي چندگانهمعیار تنوع کنشگران در سطوح و بخش
درت، گیري و تقسیم قنظام تصمیمزیرا  ؛حقوقی اثر منفی داشته است

سطوح مختلف شده است و فقط تعدادي  ازکنشگران وارد شدن مانع از 
هاي دولتی از جمله وزارت نیرو، جهاد کشاورزي، خاص از سازمان

 قانون آب و» نظر گرفته است. براي مثال دررا در غیرهو  هااستانداري
 هاي سه نفري و پنج نفري اینترکیب هیأت «نحوه ملی شدن آن

رکب خواهند هاي سه نفري ماعضاء هیأت: »شده استگونه تعریف 
وزارت آب و برق و یک نفر کارشناس  بود از دو نفر کارشناس به انتخاب

 عالوه بر سهنفري  هاي پنجکشاورزي و اعضاء هیأتبه انتخاب وزارت
عبارتند از دادستان استانی که منطقه آبریز در آن قرار نفر عضو قبلی 

ها هیأتوظیفه اصلی این «. ايسازمان آب منطقه گرفته و مدیر عامل
دست آمده از میزان سطح کشت، مقدار آب موجود ه براساس اطالعات ب

تعیین میزان مصرف معقول دارندگان حقابه و و کیفیت آب منطقه، 
 است.  مصرف کنندگان آب

 
 ،در قوانین آب در هر دوره حقوقی هامعیار تنوع در راه حلاز طرفی، 

واقع  در .ی داشته استمنف نسبتاًجز دوره تساهل منجر به بحران، اثر 
ها نگاه حلقوانین موجود غیر از تکنولوژي به سایر رویکردهاي راه

دوره تساهل . اما در اندهبه بهبود وضعیت منجر نشدد و محدود دارن
قواعد فقط بر تکنولوژي بوده است. براي مثال  ان تکیهمنجر به بحر

، «(1086داري )برهاي آب فاقد پروانه بهرهقانون تعیین تکلیف چاه»
هاي آب کلیه چاهبراي برداري وزارت نیرو را به صدور پروانه بهره

هاي کشور که قبل از کشاورزي فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت
 کند. ، موظف میبودند هجري شمسی حفر شده 1082پایان سال 

 
در سه دوره اول حقوقی )دوره مدرن عرفی، حاکمیت حقوق  تنوع بعد

ین منفی دارد، زیرا در قوان نسبتاًیت حقوق عمومی( اثر مخصوصی و حاک
د موجوبراي بهبود وضعیت منابع آب ي مکملی هاگزینهها، این دوره

. در حالی که در دو دوره آخر )دوره حکمرانی آب و تساهل منجر نیست
هایی زینه، گیعنی قوانین این پنج دوره است. به بحران( اثر منفی داشته

م مه مسائلکه بخش زیادي از مشکالت، بخصوص  اندا مطرح کردهر
، «قانون توزیع عادالنه آب»دهند، مانند: منابع آب را پوشش نمی

 . «برداريهاي آب فاقد پروانه بهرهقانون تعیین تکلیف چاه»
 

در نتیجه بعد تنوع در پنج دوره حقوقی اثر منفی داشته و روند نزولی را 
هاي تعریف مسائل و راهکارها نحوي که چارچوب طی کرده است. به

اي تعریف و مسائل آبی را  فقط بر اساس چارچوب مهندسی و سازه
اي هاند؛ به طوري که پیامد آن، تأثیر مخرب بر سیستمتحلیل کرده

ها فقط بر تکنولوژي بوده است. حلراه آبی بوده است. همچنین، تکیه
اند که بخش زیادي از یی مطرح شدههاها گزینهدر قوانین این دوره

دهند. از مهم منابع آب را پوشش نمی مسائلمشکالت، بخصوص 
گیري و تقسیم قدرت، مانع از وارد شدن کنشگران تصمیمطرفی نظام 

 هاي دولتیاز سطوح مختلف شده است و فقط تعدادي خاص از سازمان
نظر ره را درو غی هااز جمله وزارت نیرو، جهاد کشاورزي، استانداري

بنابراین، از بعد تنوع، اصالحات زیر در نهاد آب حوضه گرفته است. 
 :مورد مطالعه ضروري است
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 و مسائلها و سطوح مختلف در شناسایی گروداران از طیف 
 ها و اجراي آنها درگیر شوند. حلنیز یافتن راه

  صرف بر  ها از تکیهحلو تجویز راه مسائلدر تعریف
ا هاز سایر چارچوب مسائلتکنولوژي باید خودداري شود و 

داران، حق هاي حقوقی مانند حقابه)از جمله چارچوب
مدخالن( نیز مورد تجزیه و نفعان و ذيها، ذياشتراکی

 .تحلیل قرار گیرند

 
  يادگیری یتظرفبعد 

در چرخ ظرفیت سازگاري به  در پنج دوره حقوقیمعیارهاي این بعد 
 اند: صورت زیر تغییر کرده

جز دوره تساهل منجر به  ،هاي حقوق آبدر همه دوره اعتمادمعیار 
ن اثر ایمنفی دارد. در دوره تساهل منجر به بحران  نسبتاًاثر  ،بحران

ف قانون تعیین تکلی»زیرا قوانین این دوره از جمله  ؛استبعد منفی 
نفعان به دنبال ورود همه ذينه  «برداريوانه بهرههاي آب فاقد پرچاه

مکانیزمی براي  و نهمدخالن در حل بحران آب بوده است و ذي
  نظر گرفته است. درها بین آن سازياعتماد

 
در دوره اول حقوقی )دوره مدرن  یادگیري یگانهحلقهمعیار از طرفی، 

لی اي نشده بود. وزیرا به این معیار هیچ اشاره ؛عرفی( اثر خنثی داشت
ر اکثر زیرا د ؛نسبتاً مثبت دارددر سه دوره حقوقی دیگر، این معیار اثر 

هاي زیرزمینی قانون حفظ و حراست منابع آب»از جمله قوانین آب 
زارت و تأسیسقانون »، «بنگاه آبیاري تأسیسقانون اجازه » ،«کشور

 یستأسقانون »، «قانون آب و نحوه ملی شدن آن»،  «آب و برق
اره یگانه اش به معیار حلقه «قانون توزیع عادالنه آب»و  «وزارت نیرو

دارند ولی نه به طور کامل که یادگیري بتواند بالقوه در جهت مثبت و 
 با گرایش سازنده فعال شود. 

 
به  روند وضع قوانین در نهاد رسمی، یادگیري حلقه دوگانهمعیار از نظر 

. تفکر اندگذشته به کرات تکرار شدهاي بوده است که اشتباهات گونه
گیري وضع قوانین نیز در طول زمان دچار تغییر نشده حاکم بر جهت

است. از این منظر نهاد رسمی به هیچ عنوان وارد حلقه دوگانه یادگیري 
مکانیزم یادگیري در جهت منفی و ها نشده است. در قوانین این دوره

  با گرایش مخرب بوده است.
 

در نهاد رسمی در پنج دوره حقوقی اثر  انتقادپذیريمعیار همچنین، 
ا تنبیه قوانین بحث و انتقاد بزیرا از یک سو در  ؛نسبتاً منفی داشته است

شود و از سویی دیگر با آن به صورت پسندیده و پذیرفته مواجه نمی

 ،قوانیندر  حافظه نهاديمعیار از منظر  شود.شده نیز برخورد نمی
ی براي ثبت و ضبط تجربیات ارایه نشده است. در مکانیزم مشخص

از  .نتیجه تنها منبع ذخیره تجربیات در نهاد رسمی حافظه افراد است
دل شوند و نیز امکان تباراحتی تکرار میه این رو اشتباهات گذشته ب

 آید. ها نیز به وجود نمیتجربیات بین سازمان
 

وقی در جهت منفی در پنج دوره حق ظرفیت یادگیريبعد در نتیجه 
س با روند سپ ،پیش رفته است. به طوري که معیار اعتماد ابتدا ثابت بود

ها به دنبال ورود همه ذینفعان نزولی پیش رفته است. قوانین این دوره
ب بوده، در حالی که مکانیزمی براي آو ذیمدخالن در حل بحران 

یگانه  به معیار حلقه ،نظر نگرفته است. همچنیننها دراعتمادسازي بین آ
اشاره دارند ولی نه به طور کامل که یادگیري بتواند بالقوه در جهت 
مثبت و با گرایش سازنده فعال شود. از طرفی معیارهاي حلقه دوگانه 

اي بوده گونه و به یادگیري و حافظه نهادي در جهت منفی پیش رفته
ثالی از این واقعیت م .اندکرات تکرار شدهاست که اشتباهات گذشته به

میلیارد  11جبران »تواند تکرار مباحثی دست نیافته شده مانند می
 خودکفایی»، و «هاي آب زیرزمینیمترمکعب در سال کسري سفره

ساله توسعه  2در قوانین برنامه « محصوالت راهبردي غذایی %62
  .شوندکشور باشد که بدون هیچگونه ارزیابی در آنها تکرار می

 
این، تنها منبع ذخیره تجربیات در قوانین، حافظه افراد است. از این بنابر

شوند و نیز امکان تبادل رو اشتباهات گذشته به راحتی تکرار می
ز ثابت آید. معیار انتقادپذیري نیها نیز به وجود نمیتجربیات بین سازمان

این بعد در نهاد بوده و در قوانین تمهیدي براي آن دیده نشده است. 
 تاًنسببجز دوره تساهل منجر به بحران، اثر  ،رسمی در هر دوره حقوقی

به منظور بهبود نهاد آب از منظر . منفی و در این دوره اثر منفی دارد
 بعد یادگیري موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

  تدوین و اجراي سازوکار رسمی براي فرایند یادگیري
منظور قالب ضابطه به اجتماعی و سازمانی و طراحی آن در

 ید؛نها به ضوابط و قواعد جدثبت تجربیات گذشته و تبدیل آ
 ها و عملکرد نهاد آب به ایجاد مجرایی براي نقد برنامه

طوري که این فرایند انتقادي با رویکرد صورت نهادینه به
 ینده داشته باشد؛هاي آریزيافزایی اثر سازنده در برنامههم

 براي بازنگري مستمر در مبانی  ایجاد سازوکار رسمی
 بمدیریت آ

 
 ظرفیت واكنش خودسازگارانه بعد 

در چرخ ظرفیت سازگاري  در هر پنج دوره حقوقیمعیارهاي این بعد 
 اند: به صورت زیر تغییر کرده
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در نهاد رسمی در پنج دوره حقوقی  دسترسی پیوسته به اطالعاتمعیار 
در واقع در قوانین آب در هر دوره حقوقی  .منفی داشته است نسبتاًاثر 

 به مکانیزم دسترسی پیوسته به اطالعات توجهی نشده است. 
 

براي شرایط مختلف در نهاد  داشتن برنامه و سناریومعیار از طرفی، 
نین مثبت داشته است. یعنی در قوا نسبتاًرسمی در پنج دوره حقوقی اثر 

شود. براي مثال طبق مل میولی ناقص ع وجود دارد،ریزي برنامهآب 
 وزارت نیرو» ،«قانون ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب»

حفظ منابع استراتژیک آب زیرزمینی و تأمین  منظورموظف است به 
آب شرب و بهداشت شهري ظرف سه سال پس از ابالغ این ضوابط 

هاي کشور تعیین و با جلوگیري حداکثر عمق برداشت آب را در دشت
شده با همکاري شوراي حفاظت از شکنی بیشتر از عمق تعییناز کف

منابع آب زیرزمینی استان از افت بیشتر سطح آب زیرزمینی و کاهش 
 «. کیفیت حقابه یادشده جلوگیري نماید

 
ن تعیین قانو»در حالی که بعد از تصویب این قانون، نمایندگان مجلس، 

را تصویب کردند و وزارت  «ريبرداهاي فاقد پروانه بهرهتکلیف چاه
هاي آب کشاورزي برداري براي کلیه چاهنیرو را به صدور پروانه بهره

ن سال قبل از پایاتا هاي کشور که فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت
از این طریق اثر  .بودند، موظف نمودند هجري شمسی حفر شده 1082
ابتکار ر معیابه این ترتیب  و الشعاع قرار گرفتهاي قبلی تحتبرنامه

قوانین  زیرا ره حقوقی آب، اثر منفی داشته است؛در پنج دو عمل و تدبیر
 مسائلنوآوري و ابتکار عمل در واکنش به »آب در همه دوران با 

 مخالفت کرده است. « جدید
 

در پنج دوره حقوقی ابتدا در  ظرفیت واکنش خودسازگارانهبعد در واقع 
جهت منفی پیش رفت و سپس ثابت منفی مانده است. به طوري که 

اي داشتن برنامه و سناریو بر»، «دسترسی پیوسته به اطالعات»معیار 
ند و به ا، روند ثابتی داشته«ابتکار عمل و تدبیر»و « شرایط مختلف

ا در قوانین آب زیر ؛مثبت و منفی بوده است نسبتاًمنفی و  نسبتاًترتیب 
در هر دوره حقوقی )و حتی تاکنون(، به سازوکار دسترسی پیوسته به 
اطالعات براي ارزیابی و پایش کارکردهاي سایر معیارها توجهی نشده 

هاي مثبتی که قوانین آب ظرفیت در مواردي هم ،است. همچنین
مه اعمل نشده است، مانند قانون برن داشتند، ناقص عمل شده یا اصالً

. «مدیریت ریسک خشکسالی»چهارم توسعه مبنی بر توسعه سازوکار 
مه نیز نااین بند از قانون علیرغم ظرفیت آن، حتی در حد تدوین آیین

ها، نوآوري و ابتکار عمل در پیگیري نشد. از طرفی در هیچیک از دوره
 خورد و علت آن نیز تکرارواکنش به مسایل جدید به چشم نمی

گذاري سنگین مانند تکرار سرمایه شته در قوانین است.رویکردهاي گذ

فشار در قوانین بودجه، به عنوان  هاي آبیاري تحتبراي توسعه سامانه
راهکار جبران کسري مخزن منابع آب زیرزمینی که منابع علمی داخل 

. به منظور (Perry et al., 2017) داننداثر می و خارج از کشور آن را بی
از منظر بعد ظرفیت واکنش خودسازگارانه موارد زیر باید  بهبود نهاد آب

 قرار گیرند: مورد توجه
  پروتکل تولید و گردش اطالعات تدوین و اجرایی شود. در

سازي نظام حسابداري آب به این راستا طراحی و پیاده
 شود؛عنوان یک اقدام عملی پیشنهاد می

  تهیهبه سمت  «هاي تدوین جامع آبطرح»به جاي تدوین 
حرکت شود. طرح « آبریز هاي مدیریت حوضهطرح»

آبریز با رویکردي بین بخشی براي هر  مدیریت حوضه
الت و مشک مسائلحوضه به صورت اختصاصی و متناسب با 

ها الزم است گونه طرحشود. در اینآن حوضه تدوین می
ها و رو در حوضه برنامههاي جاري و پیشبراي چالش

ها به صورت ندیشیده شوند. این برنامهتمهیدات الزم ا
 گیرند.اي مورد تجدید نظر قرار میدوره

 
 ويژگی رهبری بعد 

در چرخ ظرفیت سازگاري به  در پنج دوره حقوقیمعیارهاي این بعد 
در دو دوره حقوقی اول اثر  همکاريمعیار اند: صورت زیر تغییر کرده

زیرا در  ؛مثبت داشته استنسبتاً هاي حقوقی اثر دوره خنثی و در بقیه
ون قان»، «قانون آب و نحوه ملی شدن آن»بسیاري از قوانین از جمله 

تصویب نامه »، «قانون توزیع عادالنه آب»، «وزارت نیرو تأسیس
اي هاي سرمایههاي تملک داراییها و پروژهتسریع در اجراي طرح

ضوابط »، «هاي آب و کشاورزي و آبرسانی به شهرها و روستاهابخش
قانون اصالح الگوي مصرف »، «ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب

روانه هاي آب فاقد پنامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاهآیین»، «انرژي
نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت آیین»، و «برداريبهره

هاي دولتی، از جمله وزارت نیرو، جهاد ، سازمان«بحران کشور
زیست و شرکت آبفا، به همکاري در امور سازمان محیط کشاورزي،

اند. در عین حال همچنان مکانیزمی حفاظت از منابع آب تکلیف شده
 شود. براي جلب همکاري کنشگران بخش غیردولتی مشاهده نمی

 
در دو دوره اول و دوم حقوق آب )دوره  نوآوري سیاستیمعیار از طرفی، 

 ت؛منفی داش نسبتاًخصوصی( اثر  مدرن عرفی و دوره حاکمیت حقوق
زیرا در این دو دوره حکمرانی آب با تکیه بر جوامع محلی و کنشگران 

بنگاه آبیاري، براي انجام  تأسیسقانون  7بود. به طوري که در ماده 
عملیات آبیاري و زهکشی در هر نقطه بنگاه مستقل آبیاري مجاز است 

نین دهد. همچ ان تشکیلهایی با سرمایه بنگاه و سرمایه مالکشرکت
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، «هاي زیرزمینی کشورقانون حفظ و حراست منابع آب» 11ماده 
 نامه اجرایی ایناشخاص و مؤسسات خصوصی و دولتی را طبق آیین

قانون به جلوگیري از آلوده شدن مخازن آب زیرزمینی موظف کرده 
 دوره« قانون آب و نحوه ملی شدن آن»بود. در حالی که با تصویب 

یت حقوق عمومی شروع شد، یعنی متولی اصلی آب فقط دولت حاکم
شد. از این دوره به بعد فضاي موجود بر ضد نوآوري سیاستی ایجاد شد 

قانون آب و نحوه ملی » 46و این معیار منفی شد. به طوري که ماده 
، وزارت آب و برق را مکلف به خرید سهام اشخاص حقیقی «شدن آن

هاي آبیاري کرد و این سهام را در اختیار تیا حقوقی غیردولتی در شرک
 دولت قرار داد.  

 
دوران حقوقی آب اثر منفی دارد؛ جز دو دوره  در همه دورنگري معیار

 نسبتاًحقوقی )دوران مدرن عرفی و حاکمیت حقوق عمومی( که اثر 
منفی داشت. چون در این دو دوره، قوانین آب به تربیت رهبران 

بودند، ولی هیچ مکانیزمی براي این منظور تعبیه  دوراندیش اشاره کرده
 نشده بود. 

 
در پنج دوره حقوقی ثابت و منفی بوده است. البته،  بعد ویژگی رهبري

اینرو  مثبت داشته است. از نسبتاًمعیار همکاري در آن رشد صعودي و 
هاي دولتی از جمله اند تا سازماندر مواردي قوانین آب باعث شده

زیست و شرکت نیرو، جهاد کشاورزي، سازمان حفاظت محیطوزارت 
آبفا به همکاري در امور مدیریت منابع آب تکلیف شوند. در عین حال 

آفرینی و دورنگري روند نزولی داشته است، یعنی متولی معیار ارزش
برداران را اصلی آب فقط دولت شد و نتوانست بخش خصوصی و بهره

 بقه کشور بخصوصااین درحالیست که س در این مدیریت وارد نماید.
اي از پیشینه آن در مشارکت مردم بود. در ها، گوشهدر مدیریت قنات

شرایط حال نیز سازوکار قابل توجهی براي تقویت مدیرانی با این 
به منظور بهبود نهاد آب از منظر بعد  .خوردنگرش کمتر به چشم می

 :ار گیرندویژگی رهبري موارد زیر باید مورد توجه قر
 هاي گري سازمانهاي تصدياحصا و واگذاري فعالیت

 بخش خصوصی؛دولتی در سطح حوضه به 
 شجاري و پی مسائلانداز براي حوضه براساس تدوین چشم 

 رو و با همکاري تمامی گروداران؛
 ها از  مفهوم آب به منافع حاصل ریزيتغییر نگاه در برنامه

 .از آب

 
 بعد منابع 

 ي ارــدر چرخ ظرفیت سازگ در هر پنج دوره حقوقیمعیارهاي این بعد 

وق هاي حقدر همه دوره عیار منابع مالیم اند:به صورت زیر تغییر کرده
منفی و در این دوره  نسبتاًآب، جز دوره حاکمیت حقوق عمومی، اثر 

تیار ها نه منابعی در اخاثر منفی داشته است. یعنی براي اجراي سیاست
شود. از طرفی هاي دیگر داده میت و نه اجازه تأمین منابع از راهاس

. یعنی منفی بوده است نسبتاًدر هر پنج دوره حقوقی  معیار منابع انسانی
در قوانین آب مکانیزم تامین نیروي انسانی با تخصص الزم دیده شده 

 1است، ولی همچنان موانع جدي وجود دارد. براي مثال طبق ماده 
حفظ و »، «هاي زیرزمینی کشورحفظ و حراست منابع آبقانون »

 امور مربوط هاي زیرزمینی و نظارت در کلیهحراست منابع و ذخایر آب
گردد. وزارت نامبرده مکلف به آن به وزارت آب و برق محول می

نیروي انسانی و وسائل کار را فراهم سازد تا بتواند با  تدریجاً است

ها و ها و رودخانهها و چشمهها و قناتاهآمار و مشخصات چ آوريجمع

هاي زیرزمینی استفاده شده و نشده هر وضع آب سایر عملیات فنی،
  «.هاي فنی الزم را به عمل آوردمنطقه را مشخص سازد و راهنمایی

 
، نیز یکی از اهداف تشکیل وزارت «وزارت نیرو تأسیسقانون » 1ماده 

 هاي آموزشی به منظور تربیت نیروينیرو را تهیه و تنظیم اجراي برنامه
ی در هر پنج دوره حقوق قدرت اجراییمعیار منابع کند. انسانی عنوان می

 اثر مثبت داشته است چون تمام قوانین از قدرت اجرایی برخودار هستند.
 

ابع از منظر مندر پنج دوره حقوقی کم شده است.  ابعبعد مندر نتیجه 
اي که در مواردي هم توجیه هاي بسیار متنوع سازهمالی، همواره طرح

فنی نداشتند، در دستور کار قرار داشت که حتی در شرایطی که اوضاع 
توانست اقتصادي کشور بالنسبه خوب هم بود، منابع مالی موجود نمی

گاه بطور از طرفی نیز همین منابع هیچ پاسخگوي آن طرحها باشد.
 هاي حفاظتی قرار نگرفته است. نمونهمد در اختیار مدیریت سیاستآکار

هاي آب بخشی سفرهفعلی آن نیز مشکالت مالی طرح ملی تعادل
سنگین از محل صندوق  زیرزمینی و به موازات آن تخصیص اعتبارات

معیار منابع  ،ینهاي مرزي است. همچنذخیره ارزي براي رودخانه
انسانی ثابت و منفی است. این بدین معناست که علیرغم تقویت بدنه 
کارشناسی نهاد رسمی آب با درجات کارشناسی ارشد و دکتري، این 

فرینی آظرفیت نتوانسته است در تغییر نگرش سنتی مدیریت آب نقش
د وکند. معیار منابع قدرت اجرایی نیز ثابت و مثبت است. به منظور بهب

 نهاد آب از منظر بعد منابع موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

 هاي غیر رسمی کنشگران و گروداران شناسایی شده شبکه
گیري یک منبع قدرت و در جهت توسعه آنها به منظور شکل

 .غیررسمی بیشتر کار شود
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  منصفانهبعد حکمرانی 

در چرخ ظرفیت سازگاري به  در پنج دوره حقوقیمعیارهاي این بعد 
ی در دوره مدرن عرف پذیريیتمسئولمعیار اند: صورت زیر تغییر کرده

قانون » و« قانون مدنی)»زیرا قوانین این دوره  ؛منفی داشت نسبتاًاثر 
به دنبال آغاز دوران مدرن قانونگذاري با تکیه بر «( راجع به قنوات

رده پذیري توجهی نکیتولئمسمبانی حقوقی تدوین شده و به معیار 
بودند. در حالی که در چهار دوره حقوقی دیگر این معیار اثر مثبت داشته 

دولت است که « قانون توزیع عادالنه آب»است، به نحوي که در 
رد گیاز منابع آب را برعهده می« برداريیت حفظ، اداره و بهرهولئمس»

کثر قوانین به هریک و دولت در ا«( قانون توزیع عادالنه آب»)ماده اول 
(، مالکان ه )سازمان آب، جهاد کشاورزي و غیرههاي مربوطاز سازمان

قانون حفظ » 1 یت داده است. براي مثال در مادهولئمسها و غیره چاه
قانون آب و نحوه ملی »و « هاي زیرزمینی کشورو حراست منابع آب

نی یزیرزمهاي ، به ترتیب حفظ و حراست از منابع و ذخایرآب«شدن آن
هاي جاري اعم از سطحی کلیه آب از برداريیت حفظ و بهرهولئمسو 

گردد. از طرفی طبق ماده و زیرزمینی به وزارت آب و برق محول می
، وزارت جهاد «ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب» 2

کشاورزي به کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی با استفاده از اصالح 
رکیب کشت، کاهش کشت گیاهان پرمصرف، و توسعه کشت الگو و ت

سازمان حفاظت  ،همچنین .مصرف موظف شده است گیاهان کم
 ولئمس« قانون توزیع عادالنه آب» 49زیست نیز طبق ماده محیط

 کنترل، ممانعت و جلوگیري از آلودگی منابع آب است.
 

 رن عرفیخصوص در دو دوره اول حقوقی )دوره مدبه ،پاسخگوییمعیار 
 زیرا هرکس ؛منفی داشت نسبتاًو حاکمیت حقوقی خصوصی(، اثر 

آب بود و براي پاسخگویی رغبتی وجود نداشت. ولی  ولئمستنهایی به
با ملی شدن آب و با اختیار گرفتن دولت، قوانین و مقرراتی از جمله 

هاي سه تشکیل هیئت نامهآیین» ،«قانون آب و نحوه ملی شدن آن»
نامه اجرایی آیین»و « هانفري و وظایف و اختیارات آن نفري و پنج

 در جهت« برداريهاي آب فاقد پروانه بهرهقانون تعیین تکلیف چاه
رسیدگی به شکایات و پاسخگویی به اعتراضات مردم )کشاورزان، 

 برداران و غیره( تنظیم شدند. صاحبان چاه، بهره
 

ات اي پاسخگویی به اعتراضثري برؤبا وجود این قوانین، هیچ سازوکار م
ج دوره حقوقی در پن معیار عدالتمردم گذاشته نشده است. از طرفی، 

زیرا هدف از تصویب قوانین آب برقراي عدالت  اثر مثبت داشته است؛

نفعان )کنشگران( است که در هرکدام از قوانین در توزیع منافع بین ذي
، «تنون راجع به قنواقا»به نحوي این معیار بیان شده است. براي مثال 

قانون آب و نحوه ملی شدن »، «بنگاه آبیاري تأسیسقانون اجازه »
فاقد  هايقانون تعیین تکلیف چاه»و « قانون توزیع عادالنه آب»، «آن

به ترتیب در راستاي رعایت حریم، حفظ حقابه و « برداريپروانه بهره
حریم بندي و سهم آب، رعایت حق تقدم و حقوق مالکان، تقسیم

 اند. هاي مجاز، تصویب شدهچاه
 

مه زیرا ه ج دوره حقوقی اثر مثبت داشته است؛در پن مشروعیتمعیار 
قوانین در مجلس از طریق نمایندگان مجلس )نمایندگان مردم( 

  اند و از مشروعیت برخوردارند.تصویب شده
 

در نهاد رسمی در هر پنج دوره حقوقی منصفانه بعد حکمرانی  در نتیجه
. در واقع در پنج دوره حقوقی رشد صعودي مثبت داشته است نسبتاًاثر 

ب، جهاد آی )سازمان هاي رسمیت سازمانولئمسداشته است. قوانین، 
( را به ها و غیره( و در مواردي خصوصی )مالکان چاهکشاورزي و غیره

اما معیار پاسخگویی شفاف )مانند  ؛اندطور کامل مشخص کرده
مین حقابه دریاچه ارومیه که در عدم توفیق در تأ پاسخگویی در برابر

قانون برنامه چهارم صراحت دارد( برآورده نشده است. همچنین، هیچ 
سازوکار موثري براي پاسخگویی به اعتراضات مردم )صحیح یا 

عدالت و بینی و عملیاتی نشده است. معیارهاي ناصحیح( پیش
اند. بیشترین نقطه ضعف نهاد آب از منظر مشروعیت ثابت و مثبت بوده

معیار پاسخگویی است. الزم است براي این  بعد حکمرانی منصفانه در
 منظور سازوکار الزم تعبیه شود.

 
اد گیري کرد که ظرفیت سازگاري نهگونه نتیجهتوان اینبنابراین می

 منفی نسبتاًتاکنون، اثر  1582سال  رسمی )قوانین آب کشور ایران( از
در دوره  -24/1در دوره مدرن عرفی،  -49/1دارد و به طور کمی امتیاز 

 در دوره حاکمیت حقوق عمومی، -29/1حاکمیت حقوق خصوصی، 

در دوره  -74/1در دوره حکمرانی آب با تکیه بر عنصر دولت و  -99/1
نتیجه با گذشت زمان در  اند.تساهل منجر به بحران را به دست آورده

از دوره مدرن عرفی تا دوره تساهل منجر به بحران ظرفیت سازگاري 
نفی دارد. م نسبتاًتر شدن رفته است و از لحاظ سازگاري اثر رو به منفی

بر این اساس در این ساختار نهادي براي مقابله با اثرات منفی شرایط 
 ترمیم دارند.جدید و سازگاري با آن، خالءهایی هست که نیاز به 
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Fig. 2- Final assessment of adaptvice capacity of the Iranian water institution through the five legal epochs; 

1) Modern customary epoch, 2) the epoch of private law, 3) the epoch of public law, 4) the epoch of governmentalization 

of water law, and 5) the epoch of tolerance leading to crisis 

 دوره حقوقی آب در كشور ايران  پنج بندی ارزيابی ظرفیت سازگاری نهاد رسمی آب  درجمع -8شکل 

دوره مدرن عرفی   -1
(1010-1582) 

 

دوره حاکمیت حقوق خصوصی   -5
(1047-1582) 

 

دوره حاکمیت حقوق عمومی  -0
 (1027تا  1047)

 

 

 (1084تا  1091دوره حکمرانی آب با تکیه بر عنصر دولت ) -4
 

 تاکنون( 1084)  بحران دوره تساهل منجر به -2
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 گیری و پیشنهادهانتیجه -0

هاي حاصل از نتایج تحلیل، چارچوب براساس دریافتدر این بخش 
هاي مستتر در قوانین در قالب پیشنهادي براي اصالح مکانیزم

تجویزات نهادي ارایه خواهد شد. الزم به تأکید است اصالحات در 
بخش نهادي مرتبط با موضوع آب ماهیت تدریجی دارند. در این حوزه 

 هاي اکسیري بود. اینحلتظار راهتوان و نباید در انبه هیچ عنوان نمی
اصالحات باید در یک بستر گذار اجتماعی واقع شوند و به آن به صورت 

ا توجه ر این بین، بیک فرایند نگریسته شود نه به عنوان یک پروژه. د
ل نهادي در هر کشور با کشورهاي دیگر متفاوت است و به اینکه مسائ

وان ته با آب جوان هستند، نمیعلوم مربوط به این حوزه بویژه در رابط
یک طرح از پیش طراحی شده را با جزییات کامل ارایه داد. این فرایند 
ماهیت تکاملی دارد و در طی آن باید فرصت یادگیري و تولید دانش 
متناسب با شرایط و تجربیات کشور فراهم شود. با توجه به توضیح 

 شوند.یر مطرح میآب به شرح ز فوق، تجویزات نهادي در داخل حوزه
 

شور در شرایط کنونی کامالً متمرکز رژیم حکمرانی آب در ک
(Centralized) بینی و کنترل است. در یک رژیم و از نوع پیش

حکمرانی متمرکز قدرت و منابع در یک نقطه متمرکز است و هماهنگی 
ت. برقرار نیس اثربخش در بین اجزاي این رژیم از باال تا پایین لزوماً

ن مسأله زمینه را براي بروز فساد و سوء استفاده از قدرت در جهت همی
ر کند. دمنافع شخصی و در تعارض با صیانت از منابع آب فراهم می

قدرت رسمی و  (Polycentricقابل، در رژیم حکمرانی غیرمتمرکز )م
منابع متناسب با عملکرد سطوح مختلف توزیع شده است. در این رژیم 

عمودي و افقی بین سطوح و اجزاي مختلف آن  حکمرانی هماهنگی
ها و اختیارات هر سطح متناسب با نوع عملکرد یتولئمسبرقرار است. 

غم رشود. در صورتی که علیمورد انتظار از آن سطح تعریف و تعیین می
توزیع قدرت و منابع و اختیار عملکرد در سطوح مختلف، هماهنگی 

حکمرانی از نوع پراکنده  اشد رژیممناسب بین آنها برقرار نب
(Fragmented( است )Pahl-wostl, 2015.) کشورهاي موفق  تجربه

 در مدیریت منابع آب نشان داده است که رژیم حکمرانی غیرمتمرکز از
ز یی مصرف آب در عین صیانت ااثربخشی بیشتري براي افزایش کارآ

خش ر بکلی د آن برخوردار بوده است. در نتیجه به عنوان یک توصیه
شود تبدیل حکمرانی نهادهاي رسمی اولین راهکاري که پیشنهاد می

 بدین منظور تغییر در قوانین متمرکز به حکمرانی غیرمتمرکز است.
باشد و قوانین باالدستی با رویکرد مدیریت و حفاظت االجرا میالزم

یادي پذیري زحاضر قوانین انعطافمنابع آب باید تغییر یابند. درحال
تغییر ندارند لذا در این مرحله نیز قوانینی باید تصویب شوند که  براي

 باشند. پذیري باالیی براي تغییر خود داشتهانعطاف

ط برداري از منابع آب توسنکته دیگر این است که باید مدیریت بهره
فرآیندهاي مشارکتی بین همه گروداران از جمله دولت و کشاورزان 

طرفه دولت که در وضعیت فعلی وجود کصورت پذیرد و این وظیفه ی
درونی  عال ودارد نیاز به تغییر دارد. مفهوم تعاونی به معناي مشارکت ف

له مدیریت است. لذا پس از ایجاد حکمرانی گروداران محلی در مسأ
غیرمتمرکز، ساختار جدید باید در خالل یک فرآیند مدیریت تعاونی در 

 گیري و مدیریت منابع آبتصمیم ریزي،برنامهل با همه گروداران، تعام
چه رسمی و چه  -را در دست گیرند. از این منظر نهادهاي محلی

باید کامالً مستقل باشند و نهاد دولت فقط نقش نظارتی  -غیررسمی
و  طور کامالً سفت ها از باال ابالغ نگردند و بهداشته باشد و سیاست

استا خصوصیات یک رژیم سخت دستوري اجرا نگردند. در این ر
داشته  احکمرانی غیرمتمرکز که قابلیت تطابق با تغییرات محیطی ر

 (:Huntjens et al., 2012باشد به شرح زیر باید درنظر گرفته شوند )
o  ر ها دتعریف مشخص حقابه ها:یتمسئولتعریف شفاف مرزها و

ع ها و اختیارات در مواقیتمسئولمواقع خشکسالی و نیز تعریف 
 روز سیالب؛ب
o ها:ها، منافع، و هزینهبازتوزیع عادالنه و مساوي ریسک 

هاي تحت تأثیر بخصوص درگیرکردن جدي و رسمی گروه
 پذیر؛آسیب

o یران گارتقاي مشارکت تصمیم هاي جمعی:گیريترتیبات تصمیم
سیستم، بخصوص در مورد چگونگی انطباق با  موردکلیدي در 

 شرایط جدید؛
o  تمهید زیربنایی براي یادگیري اجتماعی  فرایند:پایش و ارزیابی

 و حمایت از پاسخگویی؛
o بندي و شامل زمان هاي پیشگیري و حل مناقشات:مکانیزم

مراحل دقیق، شفافیت، اعتمادسازي، و تقسیم )یا تبیین( 
 ها؛یتمسئول

o هاي تو در تو:حکمرانی چندسطحی غیرمتمرکز با الیه 
ن توازنی از فرایندهاي باال به پاییهاي مدوالر حکمرانی با سیستم

 و پایین به باال؛
o نهادها و  پذیر و در عین حال مستحکم:فرایندهاي انعطاف

 هايها و چالشفرایندهاي سیاستگذاري که در مواجهه با نوسان
کنند ولی در عین آوري خود را حفظ میاجتماعی و فیزیکی تاب

 حال قابلیت تغییر نیز دارند؛
o سیاستی  پرورش تنظیمات ترتیباتی که زمینه تی:یادگیري سیاس

ها، توجه به تنوع در عدم قطعیت و نهادي را بر مبناي مالحظه
 د.آورنها فراهم میحلها، و بازتعریف از مشکالت و راهگزینه ارایه

در راستاي تحقق اصول فوق، اقدامات زیر به عنوان اصالحات نهادي 
 شوند:در داخل حوزه آب پیشنهاد می
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o ها و سطوح مختلف در شناسایی مسائل و نیز گروداران از طیف
 ها و اجراي آنها درگیر شوند؛حلیافتن راه

o ي صرف بر تکنولوژ ها از تکیهحلدر تعریف مسائل و تجویز راه
ها نیز مورد تجزیه باید خودداري شود و مسائل از سایر چارچوب

 و تحلیل قرار گیرند؛
o ها و د فوق الزم است در تعریف مأموریتبه منظور تحقق موار

هاي ملی و محلی بازنگري به عمل آید به هاي سازماننقش
هاي آنها انسجام و همسویی طوري که بین اهداف و مأموریت

 برقرار شود؛
o  به منظور ثبت تجربیات گذشته و تبدیل آنها به ضوابط و قواعد

اجرایی  جدید، یک سازوکار رسمی تعبیه و در قالب ضابطه
 طراحی شود و به دستگاههاي ذیربط ابالغ گردد؛

o ها و عملکرد نهاد آب به صورت نهادینه مجرایی براي نقد برنامه
فزایی اشود، به طوري که این فرایند انتقادي با رویکرد هم تعبیه

 هاي آینده داشته باشد؛ریزياثر سازنده در برنامه
o و تعریف نقش و براي بازنگري مستمر در مبانی مدیریت آب 

ها در این رابطه در سطح ملی و محلی یک مأموریت سازمان
 سازوکار رسمی ایجاد شود؛

o  پروتکل تولید و گردش اطالعات تدوین و اجرایی شود. در این
سازي نظام حسابداري آب به عنوان یک راستا طراحی و پیاده

 شود؛اقدام عملی پیشنهاد می

o  هاي طرح" به سمت تهیه "هاي جامع آبطرح"به جاي تدوین
ز آبری حرکت شود. طرح مدیریت حوضه "آبریز مدیریت حوضه

با رویکردي بین بخشی براي هر حوضه به صورت اختصاصی 
ر شود. دو متناسب با مسائل و مشکالت آن حوضه تدوین می

هاي جاري و پیش رو ها الزم است براي چالشگونه طرحاین
ا هتمهیدات الزم اندیشیده شوند. این برنامهها و در حوضه برنامه
 گیرند؛اي مورد تجدید نظر قرار میبه صورت دوره

o ا ههاي دولتی در سطح حوضهگري سازمانهاي تصديفعالیت
واگذاري آنها به بخش غیردولتی فراهم  احصا شده و زمینه

 گردد؛
o هاي آبریز، براساس مسائل جاري و پیش روي آنها براي حوضه

 اي تدوین شود؛انداز حوضها همکاري تمامی گروداران، چشمو ب
o یر تغی منافع حاصل از آببه  آبها نگرش از خود ریزيدر برنامه

 یابد؛
o هاي غیر رسمی کنشگران و گروداران شناسایی شده و در شبکه

گیري یک منبع قدرت جهت توسعه آنها به منظور شکل
 غیررسمی بیشتر کار شود.

هاي هاي حوضهگیري کمیسیونبخش آب، شکل در ساختار جدید
ي شروعی براي ایجاد اصالحات فوق تلقی شوند. توانند نقطهآبریز می

گیري این البته الزم است در ترکیب اعضا و مکانیزم تصمیم
ها و همچنین تعریف مأموریت و وظایف آنها نیز متناسب با کمیسیون

توانند در دستور کار ق میموارد فوق تجدیدنظر به عمل آید. موارد فو
هاي آبریز قرار گیرند. براي این کار پیشنهاد هاي حوضهمدیریت

شود کار ابتدا از یک حوضه به صورت پایلوت شروع شود و به می
ا نیز هصورت تکاملی براساس تجربیات به دست امده به سایر حوضه

 تعمیم یابد.
 

 سپاسگزاری -4

 051-6415-10این مقاله مستخرج از تحقیق مرتبط با قرارداد شماره 
سازگاري سیستم  تحلیل نهادي ظرفیت"طرح پژوهشی با عنوان 

بختگان نسبت به آثار -مدیریت آب در مقیاس حوضه آبریز طشک
 اشد.ببا مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو می "ناشی از تغییر اقلیم

 

 هانوشتیپ

1- Adaptive Management 
2- Adaptive Capacity 
3- Institution 
4- Maintaining 
5- Creating 
6- Disrupting 
7- Cognitive 
8- Normative 
9- Regulative 
10- Variety 
11- Learning Capacity 
12- Room for Autonomous Change 
13- Leadership 
14- Resources 

منابع  دیمعناست که نبا نیبه ا( Fair Governanceحکمرانی منصفانه ) -12
 یبتعادل مناس ییو کارآ یاثربخش نیب دیبادرواقع، به هدر داد.  هیرو یرا ب

 .ناکارآمد هستند يریگبه طرز چشم ينوآور يندهایفرآ رای، زباشدبرقرار 
 ،نیبنابرا ،است ریپذو مشخص امکان داریپا طیمح کیتنها در  ییحداکثر کارا

 یمراناول باشد. حک تیتواند اولوینماقلیم، کارآیی  رییتغهنگام مقابله با 
وسط مشروع است که ت ي و قوانینگذاراستیشامل س نیبر ا هعالو منصفانه،

رنظر با د منصفانه گذارياستیس يندهایشود، فرایم رفتهیافراد جامعه پذ
فراهم ا ر تیاز شفاف ییباال زانیجامعه مدر  ییپاسخگو يندهایگرفتن فرا

 يهاروشدر د. نمختلف در جامعه پاسخ ده يبه صداها ندو قادر کنندمی
شود یمختلف واگذار م هايافراد و سازمانبه  هاتیمسئول ییپاسخگو

(Gupta, 2010.) 
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