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  1395 پاييز ،95 ة، شمارچهارمبيست و كشاورزي و توسعه، سال  اقتصاد
  

۱۶۷ 

  

كاربرد : ر عملكرد بخش آبدثير آن أاثربخشي و اصالح قوانين موجود و ت

  تحليل مسير
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  چكيده

آبي كنوني، يكي از اصالحات پايه در حوزه آب، اصالح  ط كمبراي مقابله با شراي

ازآنجاكه الزمه انجام . روز آب است هاي كارا و به هدف استقرار سازمان اقوانين و مقررات ب

وضعيت موجود قوانين جاري است، بنابراين در  نهرگونه اصالح قوانين و مقررات، شناخت

قوانين آب و رابطه آن با عملكرد بخش آب وضعيت موجود و ميزان اثربخشي  حاضر پژوهش

براي رسيدن به اهداف تحقيق، يك مدل مفهومي براي تبيين ارتباط . موردتوجه قرار گرفت
                                                           

عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان بوشهر و دانشجوي دكتري اقتصاد . 1
    e-mail: parvizbayat@uoz.ac.ir                                               )نويسنده مسئول( كشاورزي دانشگاه زابل

  دانشگاه فردوسي مشهد ،گروه اقتصاد كشاورزي ستادا. 2
  دانشگاه زابل ،دانشيار گروه اقتصاد كشاورزي. 3
  دانشگاه زابل ،ياستاديار گروه اقتصاد كشاورز. 4
  دانشگاه شيراز ،استاد گروه ترويج و آموزش كشاورزي. 5
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۱۶۸  

هاي مربوطه،  قوانين و عملكرد بخش آب ارائه و با استفاده از مدل معادالت ساختاري و آزمون

داد كارشناسان بر اين باورند كه  نتايج نشان. موجود در مدل ارزيابي شد يروابط بين متغيرها

در برخورد حقوقي  يهاي رفتار حقوقي رايج با اشكال مختلف منابع آب يكسان نيست و تفاوت

ر ددار  همچنين قوانين آب داراي تأثير مثبت و معني. گردد با منابع مختلف آب مشاهده مي

حسابي  ، ذيهاي قوانين موجود در مشاركت بخش خصوصي عملكرد بخش آب است و عامل

با توجه به نتايج . آيند شمار مي و حل تعارضات، عوامل مؤثري در عملكرد بخش آب به

اثربخشي قوانين و عملكرد بخش آب، بازبيني قوانين موجود آب و  يپژوهش، براي ارتقا

  .رسد نظر مي هاي آبي كنوني كشور ضروري به روز مطابق با چالش تصويب قوانين به
  

  JEL: Q25 ،Q53 ،P21 ،P26بندي  طبقه
  

  :ها كليدواژه

  ليل مسير، اصالحات نهاديقوانين آب، عملكرد بخش آب، نهاد آب، تح
  

 مقدمه

هاي اساسي  فشار بر منابع آبي در سراسر جهان باعث گرديده كمبود آب يكي از چالش

مسئله آب چالش  ،بنابراين. Kahil et al., 2015)( خشك در دنيا گردد مناطق خشك و نيمه

هاي سازمان ملل در اجالس جهاني  بر اساس گزارش. صلي در هزاره سوم براي جهان استا

ا از هدرصد آن 20ميليارد نفر از جمعيت جهان يعني  2/1بيشتر از  2006در سال  ،مكزيك

به  2025شده است اين رقم در سال  بيني دسترسي به آب بهداشتي محروم بودند و متأسفانه پيش

 .خشك قرار دارد ايران در منطقه خشك و نيمه. يلياردي آن زمان برسدم 9درصد جمعيت  40

متر در سال كاهش  ميلي 242متر به  ميلي 250سال گذشته متوسط بارش در كشور از  10در 

 ةدر نتيج. رو شده است هپيداكرده و كشور با مسائل بسيار جدي در بخش آب و منابع آبي روب

كه تا  ،مجموع منابع آب تجديدشونده كشور ما ،اقليميدرپي و تغييرات  هاي پي سالي خشك
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ميليارد مترمكعب كاهش پيداكرده  120شد، به  ميليارد مترمكعب برآورد مي 130سال پيش  10

ميزان آب تجديدشونده به ازاي هر ايراني چهار هزار مترمكعب در سال  1357در سال . است

كاهش  مترمكعب 1600 بهافزايش جمعيت درنتيجه تحوالت در اقليم و  1393بود كه در سال 

مترمكعب به ازاي هر نفر  1700المللي، كشورهايي كه كمتر از  مطابق برآوردهاي بين. يافت

هزار  بهاگر منابع آبي آنها كه آب تجديدشونده داشته باشند، كشورهايي در تنش آبي هستند 

بااينكه متوسط آب  .مترمكعب كاهش پيدا كند، آن مناطق دچار بحران آبي خواهند شد

مترمكعب است، اما توزيع آن در مناطق مختلف كشور  1600كمتر از  ايرانتجديدشونده در 

كه در برخي مناطق مانند شمال غرب كشور وضعيت مناسب است، اما  نحوي يكسان نيست به

ميزان بارش تعداد . مترمكعب است 600در شرق درياچه اروميه ميزان آب سرانه كمتر از 

يافته است،  صورت بارزي كاهش سال قبل به 46ها نسبت به متوسط بارش  توجهي از استان قابل

هاي غربي و  درصد نسبت به متوسط كاهش و استان 45مثالً در استان البرز و استان سمنان 

ها از  اند و مجموعاً در كشور هفت درصد ميزان بارش هاي بيشتري داشته شمال شرق بارش

 20شده است كه اگر در كشوري كمتر از  در دنيا اين نتيجه حاصل. ستمتوسط كمتر بوده ا

، آن كشور ازنظر منابع آب پايدار است و اگر تا شوددرصد منابع آبي تجديدشونده مصرف 

درصد باشد، آن كشور در مرحله  40تحمل است و اگر بيش از  استفاده شد، قابل درصد 40

صد از منابع آبي خود را استفاده كند، در مرحله در 60تنش آبي بوده و اگر كشوري بيش از 

 120ميليارد مترمكعب است كه در مقايسه با  96مصرف آب در كشور ما . بحران آبي قرار دارد

درصد از منابع  80دهنده آن است كه ما  ميليارد مترمكعب كل آب تجديدشونده كشور نشان

 20درصد است و در كشور ما  60كه حد بحران  آب كشور خود را استفاده كرده، درحالي

اين ). 1393چيان،  چيت(شود  شده مصرف مي عنوان بحران تعيين درصد بيش از آنچه در دنيا به

روز در جهت وخامت و حادتر شدن  آمار بيانگر آن است كه مسائل مرتبط با آب روزبه

اقبت كامل، ها با دقت و مر ريزي كند و اين نيازمند آن است كه در تمام برنامه حركت مي

جانبه كشور ايران با  دستيابي به توسعه پايدار و همه .مديريت صحيحي بر منابع آب اعمال شود
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عنوان يكي از  به ،محدوديت منابع آبمسئله مهم هاي جغرافيايي و  توجه به تنوع ويژگي

 بدون توجه به مطالعات پايه در زمينه منابع آب و ايجاد قوانين و ،هاي اساسي آن ويژگي

منظور  بنابراين ضروري است به. مقررات مناسب در حفاظت كيفي و كمي آن ميسر نخواهد بود

ها و اقوام مختلف در سطوح  جويانه افراد، گروه اي و منفعت هاي سليقه جلوگيري از برداشت

هاي روشن و شفاف تدوين و  قوانين و دستورالعمل ،اي، ملي، استاني و غيره مختلف منطقه

  . تصويب شود

يكي از اصالحات نهادي و پايه در حوزه آب، اصالح قوانين و مقررات آب به هدف 

جهت، قوانين آب يك مجموعه كامل و ضروري از  از اين. ستاهاي آب كار استقرار سازمان

كنند كه اين مجموعه شامل حق دسترسي، حق برداشت،  حقوق براي انتفاع از آب را ارائه مي

امور آب، امور واگذاري، محروميت و مجازات متخلفين است  استخراج آب، قوانين اداره

.(Schalager and Ostrom, 1992)  برونز و همكاران(Bruns et al., 2005) گيري  براي اندازه

كارهاي عملي و مناطق مختلف، به تعدادي از راهو سنجش اين پيچيدگي در دو بخش بازارها 

برداران، شناسايي حقوق و  هاي بهره و ساماندهي تشكلحل، تأسيس  عنوان راه اشاره و نهايتاً به

هاي بومي و محلي،  ادعاهاي موجود، سازگار كردن قوانين آب به تجارب تاريخي و وضعيت

 ،عالوه به. هاي سازماني را پيشنهاد كردند هاي نهادي متعدد و توسعه ظرفيت تلفيق چارچوب

و شكل حقوق مالكيت، بايستي خود  اعتقاد دارد كه ماهيت (Schalager, 2005)اسكالگر 

 ؛گيري و كارگزاري را حل كند هاي تصميم ها، تعهدها، هزينه بتواند مسائل و مشكالت الزام

هاي حقوق مالكين  زيرا اصالحات موفق نيازمند توجه دقيق به برآورده كردن انگيزه و مشوق

اصالح قوانين و مقررات براي انجام موفق  (Abernethy, 2005) از سوي ديگر، آبرندي . است

هاي متولي  ، بهبود ساختار اداري سازمانمرتبطهاي سياسي  مقدماتي نظير تقويت حمايت ،آب

گيري ميزان آب مصرفي، كنترل كيفيت  آب، تلفيق قوانين موجود و شرايط كاربران، اندازه

الزم هاي  گذاري مديريت منابع آب، ايجاد مشوق هاي موجه سرمايه آب، اجرا كردن طرح

  .ضروري دانست را جايي آب بين كاربران براي جابه
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اصالح قوانين موجود آب مسئله برانگيز است به اين دليل كه اشكال قبلي قوانين  ،اغلب

اند و در صورت عدم وجود قوانين قبلي و خأل قانوني،  و استقراريافته  شده و مطالبات نهادينه

 در اين شرايط، شاه و همكاران .(Bruns et al., 2005)اجرا نيست  اصالح حقوق آب قابل

(Shah et al., 2000) عيب كشورهاي  هاي حقوقي پايه بي كارگيري نمونه هشدار دادند كه به

يافته، در زمينه مديريت آب كشورهاي در حال توسعه ممكن است صحيح نباشد و آثار  توسعه

زا هم  ي موارد مخرب و مشكلنيافته و حتي در بعض يافته تحقق آن همانند كشورهاي توسعه

پيشنهاد  (Molden et al., 2000) بعضي از محققان مانند مولدن و همكاران ،در مقابل. باشد

كردند كه بسته به ميزان توسعه منابع آب كشورهاي در حال توسعه، نهادهاي قضايي و 

تواند  دي كه ميفراين ؛برداري از قوانين كشورهاي پيشرفته باشند مؤسسات مرتبط مجاز به بهره

همچنين اشاره  .كننده باشد شناسايي دقيق شرايط آبي، در موفقيت اصالح قوانين تعيين با 

هاي متولي آب،  ها و سازمان سسهؤكنند كه براي پاسخ به تقاضاي روزافزون، بايستي م مي

ابع آب مصرف بهينه و حفظ من يها به بهبود و ارتقا شان را از توسعه و بهبود زيرساخت ديدگاه

برداري از منابع آب را ارتقا  موجود تغيير داده و سپس با تصويب قوانين جديد، نظارت بر بهره

هاي قوانين آب در  هاي حاصل از بررسي چندين مورد مطالعه اصالح بر پايه ديدگاه. دهند

كنند كه وضعيت مناسب و مطلوب  ميبيان  (Bruns et al., 2005)جهان، برونز و همكاران 

كمبود شديد آب و افزايش رقابت بين : ي انجام اصالح قوانين آب عبارت است ازبرا

هاي اجتماعي در دسترسي به  ها، نابرابري برداران و در نتيجه آن، افزايش تعارضات و تنش بهره

آبي،  زيست و افزايش شوري آب و در نتيجه ايجاد شرايط بحران كم آب، آلودگي آب، محيط

هاي سياسي و  هاي خطوط مرزي، تغيير در رژيم برداري از آب هرهمشكالت در تخصيص و ب

زيست و منابع  برداري و تغيير در ديدگاه و درك نخبگان نسبت به ارزش محيط منابع بهره

اند يعني  اصالح قوانين آب براي تسهيل عملكرد بازارهاي آب بناشده ،عالوه به. طبيعي

در اين . هاي خود را در بازارها مبادله كنند بهاد حقده مجوزهاي قانوني كه به مالكين اجازه مي

يافته آب، پيشرو  متحده با داشتن بازارهاي توسعه اياالتغرب خصوص كشورهاي استراليا و 
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سازي بستر الزم براي  فريقاي جنوبي، مكزيك و اسپانيا براي آمادهآكشورهاي چين، . هستند

خوبي استراليا و آمريكا،  نموده ولي هنوز به تجارت و مبادله آب، قوانين موردنياز را تدوين

بري است و  فرايند اصالح قوانين آب، فرايند زمان. بازار آب آنها توسعه و ارتقا نيافته است

. بندي منظور شود بايستي با دقت در بازسازي و اصالح قوانين نهادهاي تخصيص آب اين زمان

بندي براي رسيدن به  در زمان. ق خواهند بودبينانه اعمال شوند موف اگر اصالحات قانوني واقع

دست  ها و تجارب به طور پيوسته درس اي و بومي را لحاظ و به هاي منطقه هدف بايستي اولويت

خوبي با يكديگر تلفيق  ريزي وارد و تغييرات در سياست، نظارت و اجرا را به آمده را در برنامه

  . (Araral, 2009)نمود 

هاي اصلي آب را  وراي اسالمي در گزارشي چالشهاي مجلس ش مركز پژوهش

اجرا در برخورد  مديريت ناكارآمد در موارد متعدد از جمله عدم وجود مقررات محكم و قابل

محمدزاده ). 1388نام،  بي(داند  با مسئله، نظارت ناكافي و عدم آگاهي مردم از وضع موجود مي

يكي انسان و ديگري : دو عامل استنيز بر اين باور است كه سرچشمه بحران آب ) 1389(

. اند ساختار سياسي و اقتصادي كه مسئوليت تقسيم، توزيع و كنترل آب را بر عهده گرفته

برداري از منابع آبي در  ها و قوانين حفاظت و بهره تحوالت، چالش) 1393(صبوحي و زارع 

انين و ايجاد شرايط نتايج تحقيق، ضرورت بازنگري در قو. ايران را مورد بررسي قرار دادند

هاي  قانون تعيين تكليف چاه) 1393(بخشي و همكاران . مناسب جهت اجراي آنها را تأييد كرد

نتايج تحقيق نشان داد كه قانون تعيين . توجه قرار دادند موردرا برداري  آب فاقد پروانه بهره

يك قانون  بلكه يست،برداري، حافظ منابع آب زيرزميني ن هاي آب فاقد پروانه بهره تكليف چاه

. غيرجامع و غيركارشناسانه بوده و قابليت اجراي صحيح و قانوني آن در عمل ضعيف است

 همچنين كارشناسان فني و حقوقي نقش قانون تعيين تكليف در حفاظت از منابع آب زيرزميني

ك اين قانون ي محيطي بودن اين قانون نمره پايين دادند و هيچ و به زيستدانستند بسيار پايين  را

هاي  محدود كردن حوزه عمل اين مصوبه به دشت. دانند را محافظ منابع آب زيرزميني نمي

هاي  جهت لغو و يا بازنگري بنيادين قانون تعيين تكليف چاه  آزاد كشور و يا تقديم سريع اليحه

  .ها اين پژوهش هست برداري از پيشنهاد آب فاقد پروانه بهره
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دهد كه آب به عنوان يك عامل حياتي در ساختار توليد و  ان ميمرور نتايج مطالعات نش

طور شايسته و كارشناسي شده مورد توجه قانون نبوده است و  حتي مسائل سياسي و اجتماعي به

از آنجا كه الزمه انجام هرگونه اصالح قوانين و مقررات، شناخت وضعيت موجود، نقاط 

اين مقاله وضعيت موجود و ميزان اثربخشي ضعف و قوت قوانين جاري است، بنابراين در 

براي رسيدن به اهداف . قوانين آب و رابطه آن با عملكرد نهاد آب مورد توجه واقع شده است

شكل (تحقيق، يك مدل مفهومي براي تبيين ارتباط قوانين آب و عملكرد بخش آب ارائه شد 

وابط بين متغيرهاي موجود در هاي مربوطه، ر و آزمون 1و با استفاده از روش تحليل مسير) 1

  .مدل مورد آزمون قرار گرفت

  

  
  ي پيشنهادي براي رابطه اثربخشي قوانين و عملكرد بخش آبالگوي عّل. 1شكل 

  ها مواد و روش

همبستگي و در  - روش مورد استفاده در اين پژوهش پيمايشي و از نوع توصيفي

نظران حوزه آب اعم از  ل صاحبجامعه آماري موردنظر شام. است 1393- 94محدوده زماني 

هاي فني و حقوقي در  گذاران، مديران و كارشناسان مجرب در زمينه گذاران، قانون سياست
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گيري تصادفي ساده و براي گردآوري  ها از روش نمونه به منظور انتخاب نمونه. سطح ملي است

نامه شامل  پرسش. داي اسناد و مدارك استفاده ش نامه و مطالعه كتابخانه ها از پرسش داده

هاي فردي و ديدگاه پاسخگويان نسبت به قوانين موجود آب و اثربخشي آنها در  ويژگي

نامه عمدتاً به صورت سؤال بسته و تعداد محدودي  هاي پرسش سؤال. عملكرد نهاد آب بود

. هاي با طيف صفر تا ده استفاده شد براي سنجش ديدگاه پاسخگويان از سؤال. سؤال باز بود

با استفاده از نظرات و پيشنهادهاي تعدادي ) روايي صوري و محتوايي(نامه  يزان اعتبار پرسشم

هاي مرتبط با آب مورد سنجش و تأييد قرار  از متخصصان و كارشناسان مجرب در زمينه

مه به طور تصادفي در خارج از جامعه نا پرسش 30زمون پايايي ابزار، تعداد جهت آ. گرفت

كرونباخ آلفاي و فرمول  SPSS. 18افزار  آوري با استفاده از نرم س از جمعآماري توزيع و پ

متغيرها . دست آمد كه براي تحقيق حاضر ضريب مناسبي بود به 77/0نامه به ميزان  اعتبار پرسش

در اين پژوهش، بخش . خالصه شده است 1و معيارهاي سنجش در اين پژوهش در جدول 

تمام  ةعالو هاي تأمين آب به يرزميني و ساير شكلهاي ز هاي سطحي، آب آب شامل آب

همچنين منظور از قوانين . هاي استفاده از آب با هر كيفيتي و در هر مقدار مورد نظر است شكل

منابع آب است  از مين و حفاظتأبرداري، ت و مقررات آب، كليه قوانين مرتبط با مالكيت، بهره

، قانون 18/2/1307اد قانون مدني مرتبط با آب مصوب مو: ند ازا ترين اين قوانين عبارت كه مهم

، قانون آب و نحوه ملي 1/3/1345هاي زيرزميني كشور مصوب  حفظ و حراست از منابع آب

، قوانين 16/12/1361، قانون توزيع عادالنه آب مصوب 27/4/1347شدن آن مصوب 

هاي فاقد پروانه  كليف چاههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي اول تا پنجم، قانون تعيين ت برنامه

  ).23/4/1389مصوب (برداري  بهره

نسخه تكميل  147نامه در بين جامعه آماري توزيع گرديد ولي تنها  پرسش 500تعداد 

. داليل مختلف خودداري نمودند نامه به شد و بيشتر مخاطبين از انجام مصاحبه و تكميل پرسش

افزارهاي  ي، كدگذاري شده و با استفاده از نرمهاي تكميل نامه دست آمده از پرسش اطالعات به

كارگيري روش تحليل عاملي،  و به 1بسته آماري در علوم اجتماعي، آموس و صفحه گسترده
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از روش تحليل عاملي . هاي مربوطه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت تحليل مسير و آزمون

  .شد شده استفاده  آوري هاي جمع اكتشافي به عنوان ابزاري براي ارزيابي داده

بيني رابطه بين متغيرهاي مستقل و متغير  در تحليل رگرسيون چند متغيره هدف پيش

بيني  توان تأثير مستقيم هر يك از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته را پيش وابسته است و فقط مي

در . نيستكرد و امكان شناسايي تأثيرات غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته فراهم 

توان مدل مفهومي و نظري تحقيق را كه معموالً يك مدل نظري متشكل از  چنين حالتي، نمي

براي رفع چنين مشكلي، . ساخت روابط بين متغيرهاي مستقل است، مورد آزمون قرار داد

بنابراين، تحليل مسير كه براي نخستين بار توسط . توان از روش تحليل مسير استفاده كرد مي

يافته روش رگرسيون چند متغيره در ارتباط با  توسعه يافت، تعميم 1934در سال  1ايتسوول ر

تحليل مسير يك روش پيشرفته آماري است كه به كمك آن . هاي علي است تدوين مدل

توان عالوه بر تأثيرات مستقيم، تأثيرات غيرمستقيم هر يك از متغيرهاي مستقل بر متغير  مي

ترين مزيتي كه استفاده از روش تحليل مسير نسبت به روش  مهم. ردوابسته را نيز شناسايي ك

رگرسيون دارد، اين است كه در روش تحليل رگرسيون، تنها شناسايي تأثير مستقيم هر متغير 

بوده، اما در روش تحليل مسير عالوه بر تأثير مستقيم، امكان  ميسر مستقل بر متغير وابسته

به . ك از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته نيز وجود داردشناسايي تأثيرات غيرمستقيم هر ي

همين خاطر، در تحليل مسير، با چندين معادله خط رگرسيوني استانداردشده مواجه شده، 

در . كه در تحليل رگرسيون، تنها يك معادله خط رگرسيوني استانداردشده وجود دارد درحالي

از متغيرهاي مستقل به سمت متغيرهاي وابسته كننده تأثيرات علي  ها مشخص فلش ،تحليل مسير

كند اثر هر متغير تا چه حد مستقيم و تا چه حد  تحليل مسير مشخص مي. باشند مياني و نهايي مي

فهم، اطالعات زيادي درباره  بدين ترتيب، تحليل مسير به طريقي قابل. غيرمستقيم است

ير براي تعيين اثر مستقيم و غيرمستقيم و به عبارتي فن تحليل مس. آورد يندهاي علي فراهم ميافر

اي از  اثري بين متغيرهاي موجود در نظام علي و همچنين ميزان تطابق مدل نظري با مجموعه بي
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بنابراين، در تحليل مسير، مدل نظري تحقيق مبني بر الگوي . گيرد ها مورد استفاده قرار مي داده

و اين مدل نظري پس از اجراي آزمون به مدل  روابط علي بين متغيرها مورد آزمون قرار گرفته

ترين بخش از تحليل مسير طراحي و آزمون نمودار مسير  مهم. شود تجربي تحقيق تبديل مي

نمودار مسير در واقع، يك مدل ساختاري پيشين . شده است است كه از چند جز اساسي تشكيل

مكن بين متغيرها را توصيف يا پيش تجربي با مجموعه معادله ساختاري است كه روابط علي م

اين نمودار مسير، همواره پس از مرور مباني نظري و تدوين چارچوب نظري انتخابي . كند مي

شود كه در نهايت در تحليل مسير مورد آزمون تجربي قرار  تحقيق توسط محقق طراحي مي

  ).1391ماهوري، (گيرد  مي

 متغيرها و معيارهاي سنجش مورد استفاده. 1جدول 

 ارزش شرح متغير نام

  وجود و اعمال قوانين آب

 )1متغير مجازي(

هاي زيرزميني،  آب تخصصي به تفكيك قوانين وجود و اعمال عدم

 سطحي، چشمه و قنات
 يك

 صفر وجود و اعمال قوانين تخصصي آب

 ساختار قوانين موجود آب

 صفر فاقد قوانين مدون

 يك قوانين غيرشفاف، پراكنده و غيركارا

 دو هاي مشترك و عمومي نين كلي و توضيحي براي مالكيتقوا

 سه قوانين چندگانه و چندپهلو

 چهار قوانين ويژه مالكين خاص  نظير حريم رودخانه و انهار

 پنج قوانين اختصاصي و جزئي

 شش قوانين الزم و ملزوم

 هفت قوانين سامانه صدور مجوز برداشت

سودمندي راهكارها و سازوكارهاي موجود در حل منازعات و  ازعاتمن وجود در حل قوانين اثربخشي

 هاي بخش آب از ديدگاه حقوقي اختالف

  صفر=حداقل

 ده=حداكثر

حسابي و  سودمندي كلي مجموعه مقررات موجود براي ذي حسابي موجود در ذي اثربخشي قوانين

 جوابگويي در بخش آب از ديدگاه حقوقي

  صفر=حداقل

 ده=حداكثر
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    1امه جدول اد
  

اثربخشي قوانين موجود در 

 تمركززدايي

ميزان گرايش قوانين موجود آب به بوروكراسي اداري و 

 وابستگي به مركز

  صفر=حداقل

 ده=حداكثر

اثربخشي قوانين موجود در جذب 

 مشاركت بخش خصوصي

تا چه اندازه بستر حقوقي الزم براي مشاركت بخش خصوصي 

 در بخش آب مهياست؟  

  صفر=حداقل

 ده=حداكثر

كارايي و اثربخشي كلي مجموعه قوانين موجود آب از ديدگاه  اثربخشي قوانين آب

 حقوقي

  صفر=حداقل

 ده=حداكثر

، اقتصادي، گذاري مالي و سرمايهميانگين عملكرد فيزيكي،  عملكرد بخش آب

 ايجاد دارايي و سرمايه در بخش آب

  صفر=حداقل

 ده=حداكثر

  هاي پژوهش يافته: منبع

  نتايج و بحث

درصد  5/73كارشناس است كه از اين تعداد، از نظر جنسيت  147نمونه تحقيق شامل 

ليسانس و  درصد فوق 1/87درصد ليسانس و  9/12درصد زن، از نظر تحصيالت  5/26مرد و 

). 2جدول (سال داراي بيشترين فراواني است  25-34از نظر سني نيز گروه سني . باالتر هستند

رشناسان در خصوص يكسان بودن رفتار حقوقي و قانوني رايج در كشور با اشكال ديدگاه كا

) درصد 8/87معادل (نفر  129 ،گردد كه مالحظه مي طوري نشان داده شد به 1مختلف در شكل 

از كارشناسان بر اين باورند كه رفتار حقوقي رايج با اشكال مختلف منابع آب يكسان نيست و 

قوق و در عمل، ح. گردد حقوقي با منابع مختلف آب مشاهده ميهايي در برخورد  تفاوت

فقط براي كسب حداكثر منفعت نيست و كاربري آن در منابع و مناطق  مجموعه قوانين آب

گزارش كرد كه بر اساس قانون آب در  (Liu, 2005) عنوان مثال ليو به. مختلف متفاوت است

، فراواني آب در حوزه، ميزان حجم و يا چين، حقوق آب بر حسب ناحيه، نوع منبع آب، هدف

هاي مختلف متفاوت هستند  شده و اين حقوق، در ناحيه بندي مدت زمان دسترسي در سال گروه

  .شوند بندي مي و در نتيجه به حقوق عرفي و رسمي تقسيم
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. نشان داده شد 2ديدگاه كارشناسان نسبت به ساختار قوانين موجود آب در شكل 

درصد از پاسخگويان گزينه قوانين غير شفاف،  38/30 ،گردد مالحظه مي 2كه در شكل  چنان

نظريه منطقي . اند كه اين گروه داراي بيشترين فراواني هستند پراكنده و غيركارا را برگزيده

كارايي استوار شده است، يعني وقتي قوانين آب،  يبراي استقرار قوانين آب، بر پايه ارتقا

مد اصل اهاي اعمال آن كم شده، و در نتيجه پي هزينه ،شود و شفاف تعريف مي طور معين به

آب، به داليل قوانين شفاف و مطمئن . پذير است بهينه پاراتو دور از انتظار نبوده و امكان

اوالً اين قوانين، چگونگي عملكرد افراد را در  ،(Bruns et al., 2005)مختلف، ضروري هستند 

وري آب، باوجود قوانين  عالوه بهره به. كنند ياتي زندگي خود كنترل مياستفاده از منبع ح

به عبارت ديگر، فقدان . يان خواهد شديدرآمد روستا يشفاف افزايش داشته و موجب ارتقا

در اين . دهد ويژه فقرا را افزايش مي يان، بهيپذيري روستا قوانين آب كارا و شفاف، آسيب

ثانياً براي كشورهاي . رو خواهند بود هي و سياسي با چالش روبشرايط، كاربران از نظر اقتصاد

رو هستند، قوانين شفاف  هآبي و نبود مديريت كاراي آب روب در حال توسعه كه با چالش كم

ها با گسترش شهرنشيني،  اين چالش. آب، كه داراي قدرت اجرايي الزم باشد، ضروري هست

بع آن، افزايش سرانه ت برداري كشاورزي و به زيست، تشديد بهره صنعتي شدن، تخريب محيط

ها و  با افزايش تقاضا با توجه به محدود بودن منابع آبي، تنش. يابد مصرف آب افزايش مي

. يابد برداران مختلف در صورت وجود قوانين ناقص و مبهم آب گسترش مي اختالفات بين بهره

اي است كه در درازمدت به  دهمسئوليت پيچيآب،  گسترش قوانين شفاف، مطمئن و عادالنه

  .رسد هدف مي
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 )=147n(جمعيت شناسيپراكنش كارشناسان بر اساس متغيرهاي . 2جدول 

 )سال(سن  تحصيالت جنسيت 

 به باال 55 45-54 35-44 25-34 ليسانس و باالتر فوق ليسانس مرد زن 

 8/4 4/18 4/37 5/39 1/87 9/12 5/73 5/26 درصد

  هاي پژوهش يافته: بعمن               

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ديدگاه كارشناسان نسبت به يكسان بودن رفتار قانوني رايج با اشكال مختلف منابع . 2شكل 

  ...)هاي زيرزميني، سطحي، چشمه، قنات و  مانند آب(آب 
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  ديدگاه كارشناسان نسبت به ساختار قوانين موجود مرتبط با آب. 3شكل 

دو متغير . آمار متغيرهاي مورد مطالعه در اين پژوهش خالصه شدند 3 در جدول

شده و  مشاهده) 1درون زا(عملكرد بخش آب و اثربخشي قوانين آب به عنوان متغيرهاي دروني 

حسابي، تمركززدايي و جذب  چهار متغير اثر قوانين موجود آب در حل منازعات، ذي

شده پس از انجام محاسبات  مشاهده) 2برون زا( مشاركت بخش خصوصي به عنوان متغير بيروني

 3گيري كه خود نوعي متغير پنهان برون زا دو متغير خطاي اندازه. مقدماتي وارد مدل شدند

متغيرهاي مورد  ،گردد مالحظه مي 3كه در جدول  چنان. است نيز در مدل در نظر گرفته شد

                                                           

1. Observed, endogenous variables 

2. Observed, exogenous variables 

3.Unobserved, exogenous variables 
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 1در محدوده  2زيرا چولگي و كشيدگيداراي شرايط مناسبي بودند  1مطالعه از نظر نرمال بودن

  .قرار داشتند -1و 

  شده متغيرهاي مدل مورد مطالعه آمار خالصه. 3جدول 

 كشيدگي چولگي حداكثر حداقل انحراف معيار ميانگين فراواني متغير

 -35/0 -27/0 8 0 53/1 91/3 147 عملكرد بخش آب

 -47/0 21/0 8 1 70/1 94/3 147 اثربخشي قوانين آب

اث
در

د 
جو

مو
ن 

اني
قو

ر 
 

 -35/0 -05/0 8 1 62/1 10/4 147 حل منازعات

 -23/0 23/0 9 1 81/1 23/4 147 حسابي ذي

 -48/0 36/0 10 1 26/2 88/4 147 تمركززدايي

جذب مشاركت 

 بخش خصوصي
147 37/3 54/1 1 7 22/0 83/0- 

  هاي پژوهش يافته: منبع    

شده و همچنين  ايي متغيرهاي در نظر گرفتهاز تحليل اكتشافي به منظور بررسي كار

در  3و بارتلت KMOهاي  نتايج آزمون. نامه استفاده شد هاي پرسش الؤتعيين روايي و درستي س

شده  محاسبه KMOمقدار آزمون  ،شود مالحظه مي 4كه در جدول  چنان. خالصه شد 4جدول 

. ين مجموعه داده مناسب استپس تحليل عاملي براي ادر محدوده مناسب قرار دارد، ) 845/0(

ييد أنامه را براي انجام تحليل عاملي ت هاي پرسش همچنين آزمون بارتلت مناسب بودن داده

  . كند مي

هاي نيكويي برازش مدل معادالت ساختاري مورد مطالعه نشان  شاخص 5در جدول 

برازش  دهنده نشان) 119/0(شده  ر محاسبهئگردد شاخص كاي اسكو مالحظه مي. داده شد

ها نيز مطلوب بودن برازش  شده براي ساير شاخص همچنين مقادير محاسبه. مطلوب مدل است

  .كنند مدل را تأييد مي- داده

                                                           

1. Assessment of Normality 

2. Skewenss and Kurtosis 

3. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy and Bartlett's Test of Sphericity  
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  و بارتلت KMOهاي  نتايج آزمون. 4جدول 

)1389قاسمي، ( مقدار مناسب شده مقدار محاسبه معيار

 <KMO 845/0 7/0 ارهآم

 آزمون بارتلت

  253/438 رآماره كاي اسكوئ

  21 درجه آزادي

 >05/0 000/0 داري سطح معني

  هاي پژوهش يافته: منبع       

  هاي نيكويي برازش مدل ساختاري مورد مطالعه شاخص. 5جدول 

شده مقدار محاسبه شاخص
  مقدار مناسب

 )1389قاسمي، (

 >df=2( 119/0 3( 1كاي اسكوئر

RMSEA(ريشه دوم ميانگين مربعات خطاي برآورد
2( 000/0 08/0< 

CFI(شاخص برازش تطبيقي 
3( 000/1 90/0> 

NFI(بونت -شاخص برازش هنجار شده بنتلر
4( 000/1 90/0> 

GFI(شاخص ميزان انطباق 
5( 000/1 90/0> 

RMSR(ماند  ريشه ميانگين مربعات پس
6( 009/0 05/0< 

IFI(شاخص برازش نموي 
7( 006/1 90/0> 

RFI(شاخص برازش نسبي  
8( 997/0 90/0> 

  هاي پژوهش يافته: منبع   

نشان  4و شكل  6نتايج انجام آزمون تحليل مسير به منظور تحليل روابط علي در جدول 

سپاري و  برون(الزم به توضيح است كه دو مسير ارتباطي اثر قوانين تمركززدايي . داده شد

دار  معني هاي اوليه حسابي بر عملكرد بخش آب در آزمون و ذي) حذف بروكراسي اداري

هاي نيكويي برازش مدل ساختاري مورد  زيرا با حذف آنها شاخص ؛نبودند پس حذف شدند

 .مطالعه افزايش داشت

                                                           

1. Chi-Squar 

2. Root Mean Square Error of Approximation 

3. Comparative Fit Index 

4. The Bentler-Bonett (1980) Normed Fit Index 

5. Goodness of Fit Index 

6. The Root Mean Square Residual 

7. Incremental Fit Index  

8. Relative Fit Index 
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اثربخشي قوانين آب داراي تأثير مستقيم مثبت و  ،گردد كه مالحظه مي طوري به

هر چه اثربخشي قوانين آب ). Ρ ،39/0=β>01/0(داري بر روي عملكرد بخش آب است  معني

هاي مشابه  اين يافته با پژوهش. يابد عملكرد بخش آب ارتقا پيداكرده و بهبود مي ،شتر باشدبي

با بررسي تجربه اصالح نهادي قوانين آب مكزيك،  (Garduno, 2005)گاردونا . مطابقت دارد

در خصوص حوزه آبخيز موراي . موفقيت اين روش را در ايجاد ظرفيت جديد تأييد كرد

نشان داد كه براي پاسخگويي به تغييرات، حقوق  (Haisman, 2005) ا، حايسمناسترالي 1دارلينگ

دليل  تغييراتي نظير افزايش تقاضا و تعارضات به. آب در طول زمان، بايستي مجدد تعريف شوند

  .محيطي و شناسايي حقوق آب بوميان از آن جمله بودند معضالت زيست

يد آب، تجارت آب تسهيل شده و در نتيجه تغييرات و تصويب مجموعه قوانين جد

  .وري اقتصادي گرديد بهره يموجب ايجاد منافع عظيمي به دليل ارتقا

  تجزيه اثرات متغيرها بر عملكرد بخش آب. 6جدول 

  اثر
بخش   مشاركت

 خصوصي
 حل تعارضات حسابي ذي تمركززدايي

  اثربخشي

 قوانين آب

كل
ت 

ثرا
ا

 
 اثربخشي قوانين آب

**325/0  

)02/6( 

ns090/0  

)64/1( 

**481/0  

)77/6( 

ns106/0  

)39/1( 

- 

 عملكرد بخش آب
**210/0  

)73/2( 

ns035/0  

)52/1( 

**190/0  

)52/3( 

*236/0  

)74/2( 

**394/0  

)38/4( 

يم
ستق

ت م
ثرا
ا

 

 اثربخشي قوانين آب
**325/0  

)02/6( 

ns090/0  

)64/1( 

**481/0  

)77/6( 

ns106/0  

)39/1( 

- 

 عملكرد بخش آب
ns 082/0  

)98/0( 

000/0 000/0 
* 195/0  

)32/2( 

** 394/0  

)38/4( 

يم
ستق

رم
 غي
ت
ثرا
ا

 

 - 000/0 000/0 000/0 000/0 اثربخشي قوانين آب

 عملكرد بخش آب
**128/0  

)66/3( 

ns 035/0  

)52/1( 

**190/0  

)52/3( 

ns 042/0  

)27/1( 

000/0 

اعداد درون . (درصد 1و  5در سطح دار  دار، معني به ترتيب غير معني **و  *، ns  هاي پژوهش يافته: منبع 

  ).است tپرانتز مقادير آماره 
                                                           

1. Murray Darling 
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  مدل علي روابط بين اثربخشي قوانين و عملكرد بخش آب. 4شكل 

  درصد 1و  5دار در سطح  دار، معني به ترتيب غير معني** و  *، ns  هاي پژوهش يافته: منبع

كرد بخش آب داراي آب بر روي عمل يها اثر قوانين مرتبط با حل تعارض و اختالف

 (Kenney, 2005)  در آمريكا، كني). Ρ ،19/0=β>05/0(دار است  تأثير مستقيم مثبت و معني

نياز به قوانين آب جديد براي سازگاري با شرايط و پاسخ به تغييرات اوضاع در طول زمان و 

اول "ر اصول حقوقي پيشين با شعا. مورد بحث و بررسي قرار داد را ها حل تعارض و اختالف

غربي   در سكونت فزاينده و جمعيت و رشد اقتصادي پايدار در اياالت "در زمان، اول در قانون

ق حقوقي مالكين يعالوه اين سيستم قوانين آب در حمايت و حفاظت از عال به. كامالً موثر بود

د هر چن ،گرديد، مفيد بود هاي آب داوطلبانه در بازار مبادله مي كه مجوز تخصيص مادامي
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و كارايي و  بوده توجه محيطي مرتبط با اين سيستم، قابل هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست هزينه

  . انداخت ها را به تأخير مي چنين نهاد منظمي، حل تعارض برابري اين

تأثير قوانين تسهيل مشاركت بخش خصوصي  ،شود ميمالحظه  6كه در جدول  طوري به

دار نيست  ولي معني است طور مستقيم مثبت بخش آب به هاي آب بر عملكرد گذاري در سرمايه

)39/0=Ρ ،08/0=β(دار است  ، ولي اثر غيرمستقيم آن معني)01/0<Ρ ،128/0=β(مجموع  ، اما

اين يافته با گزارش گازموري و رزگرانت ). Ρ ،21/0=β>01/0(داري دارد  اثر مثبت و معني

(Gazmuri and Rosegrant, 1994) ها گزارش كردند كه در كشور شيلي، آن. مطابقت دارد

ويژه قوانين آب، مشاركت بخش خصوصي موجب  به ،بعد از انجام اصالحات مطلوب نهاد آب

تجربه مشابهي را  (Musgrave, 1997) همچنين موسگراو. عملكرد بخش آب گرديد يارتقا

افزايش انگيزه نوسازي قوانين با توجه به شرايط روز، موجب . براي كشور استراليا گزارش كرد

  .مشاركت بخش خصوصي در بخش آب و افزايش عملكرد آن گرديد

ها و اثر قوانين تمركززدايي و  اثر قوانين حل تعارض و اختالف ،در مدل مورد مطالعه

و  Ρ ،11/0=β=15/0به ترتيب (دار نشد  حذف بروكراسي اداري بر اثربخشي قوانين آب معني

12/0=Ρ ،09/0=β .(العه صالت و ديناراين نتيجه بامط  (Saleth and Dinar, 2004)  مطابقت ندارد

زيرا آنها گزارش كردند كه قوانين شفاف و اجرايي در زمينه حل تعارضات احتمالي و 

پس آنها معتقدند يكي از . گردد تمركززدايي موجب افزايش اثربخشي قوانين بخش آب مي

آب، وجود قوانين شفاف و كارا در هاي الزم براي انجام اصالحات موفق نهاد  شرط پيش

  .هاي فوق است زمينه

حسابي بخش آب روي اثربخشي قوانين آب داراي تأثير مستقيم و  متغير قوانين ذي

كه  بر اين باور است كه زماني (Saleth, 1999)صالت ). Ρ ،48/0=β>01/0(دار است  معني

اعدت و مشاركت فني و حسابي سالم باشد موجب حمايت از مس چارچوب حقوقي سامانه ذي

حسابي و  بنابراين تقويت و بازسازي حقوق ذي. گردد مالي بخش خصوصي در بخش آب مي

  . تر قوانين آب خواهد شد پاسخگويي در بخش آب موجب اثربخشي مطلوب
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دار بر  متغير قوانين مشاركت بخش خصوصي در زمينه آب داراي تأثير مستقيم و معني

وجود قوانين شفاف مشاركت بخش ). Ρ ،32/0=β>01/0(ت روي اثربخشي قوانين آب اس

استدالل نظري براي اين يافته بر پايه . گردد اثربخشي قوانين آب مي يخصوصي موجب ارتقا

فرضيه . (Braadbaart, 2001) ها و افزايش كارايي است كاهش بار مالي دولت ةدو فرضي

گذاري را از  هاي سرمايه هزينهكند كه مشاركت بخش خصوصي بار  كاهش بار مالي بيان مي

رو  هويژه در كشورهاي كه با فشارهاي مالي و كمبود درآمد روب دارد، به دوش دولت برمي

هاي آب، تحت مالكيت  كند كه عملكرد كاربري فرضيه افزايش كارايي ادعا مي. هستند

بخش طور آشكار كاراتر از  خصوصي، رشد خواهند داشت، به اين دليل كه بخش خصوصي به

  .شك عملي شدن هر دو فرضيه نيازمند بستر مناسب قانوني و حقوقي است بي. دولتي است

  

 گيري و پيشنهادها نتيجه

هاي مختلف بخش آب و  بررسي وضعيت و رابطه علي بين قوانين موجود در زمينه

پس از تبيين جايگاه آب . بودها بر عملكرد بخش آب، هدف انجام اين پژوهش  اثربخشي آن

ويژه در زمينه قوانين مرتبط تشريح و به  شرايط كنوني، لزوم انجام اصالحات نهادي آب بهدر 

تجربه انجام اصالحات قوانين آب و تأثير آن بر عملكرد بخش آب در كشورهاي مختلف 

هاي قوانين آب و عملكرد بخش آب، يك مدل  براي شناخت بهتر روابط بين مؤلفه. اشاره شد

ا استفاده از روش تحليل مسير، روابط علي متغيرهاي موجود در مدل مورد و ب شد مفهومي ارائه

استفاده از روش تحليل مسير چگونگي و ضرورت انجام تغييرات اساسي . آزمون قرار گرفت

  ).1385مقدم و كرمي،  رضايي(سازد  در مدل مفهومي را آشكار مي

آب داراي تأثير مستقيم كه اثربخشي قوانين آب بر روي عملكرد بخش  نتايج نشان داد

دليل تغييراتي نظير  دهد در طول زمان به تجربه ساير كشورها نيز نشان مي. دار است مثبت و معني

محيطي، با انجام اصالحات قانوني و تصويب قوانين جديد و  افزايش تقاضا و معضالت زيست
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ود كه در نهايت هاي جديدي براي بخش آب فراهم نم توان ظرفيت سازگار با شرايط روز، مي

  . وري كل اقتصاد خواهد شد بهره يمنجر به ارتقا

برداران و حتي  مد افزايش تعارض و اختالف بين بهرهابا افزايش تقاضا و كمبود آب، پي

بنابراين با انجام اصالحات قانوني و . هاي اقتصادي مختلف دور از انتظار نيست مناطق و بخش

حل و ها را  اختالفتوان  ميبه منابع آبي موجود، ها  حقوق آب، ضمن محدود كردن تعرض

  .كه هر دو موجب افزايش كارايي بخش آب در انجام رسالت خود خواهد شد فصل كرد

هاي الزم جذب سرمايه در بخش آب، بستر قانوني  براي ايجاد تسهيالت و انگيزه

ركت شك مشا بي. گذاران و مالكين ضروري است حقوق سرمايهضامن مناسب و مطلوب 

هاي جديد  برداري و نگهداري تأسيسات بخش آب و ايجاد ظرفيت بخش خصوصي در بهره

نوسازي قوانين با توجه به شرايط و . هاي شفاف و كاراست آبي نيازمند قوانين و دستورالعمل

  .تواند انگيزه الزم را براي مشاركت بخش خصوصي فراهم سازد هاي روز، مي چالش

اثربخشي قوانين آب و عملكرد بخش آب  يبراي ارتقا با توجه به نتايج پژوهش،

  :گردد پيشنهادهاي زير ارائه مي

مين و أبرداري، ت كليه قوانين مرتبط با مالكيت، بهره(بازبيني قوانين موجود آب  -

  هاي آبي كنوني كشور روز مطابق با چالش و تصويب قوانين به) حفاظت منابع آب

نظير (هاي متضاد  حذف و يا اصالح قوانين و سياست تمركز بر اثربخشي قوانين آب با -

  كارايي بخش آب يهدف ارتقا اب) برداري هاي آب فاقد پروانه بهره قانون تعيين تكليف چاه

حسابي و ملزم نمودن متوليان دولتي و خصوصي  شفاف و كارا نمودن قوانين ذي -

  گويي در مقابل عملكرد خود بخش آب به پاسخ

د براي تسهيل و جذب مشاركت بخش خصوصي در ايجاد وضع قوانين جدي -

  هاي جديد و نوين آبي  ظرفيت
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 منابع

تحليلي پژوهشي : تيشه قانون به ريشه آب. 1393. و صادقي، م. ، حياتي، د.، زماني، غ.بخشي جهرمي، آ

 مهندسي  پژوهشي  فصلنامه علمي. برداري هاي آب فاقد پروانه بهره بر قانون تعيين تكليف چاه

  .126-144: 18، آبياري و آب 

مركز : تهران. ها و مشكالت تامين آب كشاورزي در استان خراسان رضوي چالش. 1388 .نام بي

  .هاي مجلس شوراي اسالمي پژوهش

گزاري صدا و سيما، قابل خبر. گزارش وزير نيرو در مجلس شوراي اسالمي. 1393. چيت چيان، ح

  :دسترس در

http://www.iribnews.ir/NewsBody.aspx?ID=49225&Video_ID=1629  
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