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شناسي حوزه قانونگذاری ايران از منظر سازوكارهای آسیب
 گذار بر منابع آبتأثیر

(1) 

 

 

 

 
 

 

 

 چكیده

دیگر سهم عوامل انسانی در ازدیاد عبارت، بهبحران آب در ایران فقط ناشی از تغييرات اقليمی نيست

های آبی مؤثر بوده است. آثار ها در کميابیاز سهم عوامل طبيعی ناشی از کاهش بارش مصارف بيشتر

ها های اخير درواقع حلقه مؤخر از زنجيره روند فزاینده مصرف آب در دشتآبی مشاهده شده در سالکم

پردازد که در طول مدت های سياستی میهای کشور است. گزارش حاضر به بررسی پيشرانو حوضه

صورت مستقيم و غيرمستقيم به افزایش مصرف آب کشور به یک قرن نظام قانونگذاری معاصر در ریباًتق

گذار بر مصارف آب کشاورزی و تأثيرهای اند. این گزارش مجموعه قوانين کشور را در حوزهمنجر شده

رزیابی قرار ا آب شهری و خدمات، نه از منظر حقوقی، بلكه از منظر سازوکارهای حاکم مورد تحليل و

دهد. این ارزیابی براساس رویكرد یادگيری اجتماعی در نظام حكمرانی آب انجام شده است. طبق می

های کشاورزی و شرب و خدمات، سازوکارهای پنهانی آب در بخش تحليل قوانين دائمی و سنواتی حوزه

به منابع آب کشور آسيب آنها که  دهندهشكلهای نهادهای رسمی متناظر با قوانين که در زیرالیه

عدم پرسش درباره ماهيت، عملكرد و نقش نهادهای  (رساندند، شناسایی شدند. بر این مبنا با توجه به: الف

توانی در درک درست و بجا از تغيير وارده به سيستم نا (ب ،گذار بر مدیریت منابع آب(تأثيرموجود )

ماهيت و محتوای قوانين جاری کشور و حاکم بر مدیریت در عدم تغيير  (ج ،های آناکولوژیكی و ریشه

های قانونی عدم شفافيت و انعطاف چارچوب (د ،کارایی و ادامه مشكالت حوزه آبنامنابع آب با وجود 

عدم مدیریت اطالعات و دانش  (و ،بخشیبينعدم یكپارچگی  (هـ ،دهندکه عملكرد نهادها را شكل می

های کالن مانند امنيت غذایی بر غلبه سياست (ز ،اطالعاتهمه ه به جانبه و یكپارچو دسترسی همه

در گزارش  صورت گرفته یابیتوسط ارزویژه به نگاه بر نسل آینده، محيطی و منابع آب بهمالحظات زیست

به  یپاسخ متناسب گونهيچکشور، مشخص است که ه یو دائم یجار ينقوان يستملحاظ ساز مزبور،

 یمتناقض ازسو یرفتارها يجهدرنت)بحران آب( داده نشده است. همچنين  يستمس وارده به ييرهایتغ

منابع آب شكل گرفته  از بر عدم حفاظتمبنی یميررسغ یدر نهادها ی مخربیهانگرشی، رسم ینهادها

بنابراین با توجه به نتایج ارزیابی صورت گرفته، مشخص شد که ظرفيت یادگيری ساختار حاکم بر . است

یگانه یادگيری برای این سيستم قابل تصور  مدیریت منابع آب بسيار پایين است و از این منظر تنها حلقه

دار بوده و هميشه است. همچنين این ساختار از ظرفيت بسيار پایينی برای سازگاری با تغييرات برخور
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های مقطعی و مهندسی برای کنترل شرایط رفته است. این سيستم مدیریتی توانایی حلبه دنبال راه

 زا ندارد.صورت درونی خود را در مقابل تغيير بهدهسازمانسازگاری و تجدید 

 

 مقدمه و كلیات

محيطی اقتصادی، فرهنگی و زیستآب عنصری مهم برای حيات انسان و کاربردی برای توسعه اجتماعی، 

خشک است. موقعيت، رژیم بارش، ميزان بارش دریافتی و شرایط دما موجب حاکميت اقليم خشک و نيمه

 ؛در ایران شده است. همين امر باعث شده است تا انتظار چندانی برای ميزان بارندگی باال در کشور نباشد

را  بحران آبهایی از ی بوده است که نشانهاگونهبهور های اخير کمبود آب در کشدر سال ،با این وجود

دهند. اگرچه درصدی ميانگين بلندمدت بارش می 10 . آمارها نشان از کاهش حدوداًگذاردنمایش می به

های مداوم لیخشكسارسد، اما نوسانات موجود در روند بارندگی به نظر نمیبهاین ميزان کاهش جدی 

تنها باعث  لیخشكساشده است. لذا وقایع حدی مانند منجر هجری شمسی  70اما خفيف از اواخر دهه 

ها وضعيت منابع آب ایران در لیخشكسادليل وقوع بهاند. بنابراین ای و موقت منابع آب شدهکاهش دوره

ابع آب مشخص است که وضعيت تر به وضعيت منآبی قرار گرفته است. اما با نگاهی دقيقشرایط کم

دشت  609که از طوریبههای کشور )شود. افزایش ممنوعيت دشتآبی ختم نمیوجود آمده تنها به کمبه

شدن و نابودی  خشک ند( وبود دشت ممنوعه اعالم شده 350نزدیک به  1394آبی کشور تا پایان سال 

های طشک و بختگان، تاالب گاوخونی، ه، دریاچههای مهم و بزرگ آبی کشور )مانند دریاچه اروميپيكره

دهند که در شرایط فعلی )کمبود فيزیكی آب(، ایران فاصله چندانی با دریاچه هامون و غيره( نشان می

خشک خود در سنوات مختلف و به دفعات دچار دليل اقليم خشک و نيمهبهندارد. ایران  بحران ملی آب

وجود بهگونه مطرح است که چند درصد شرایط یناما سؤال اصلی های متفاوتی شده است. الیخشكسا

ال، بحران مدیریتی چه ؤآمده برای منابع آب کشور ماحصل تغيير شرایط اقليمی بوده است. پاسخ این س

یابد که حتی اگر است. بر همين اساس است که این فرضيه قوت میالن ئومسازسوی مردم و چه ازسوی 

گشت و این وقایع شدند، دیر یا زود کشور با همين مشكالت مواجه میيير نمیشرایط اقليمی دچار تغ

این روند را تشدید کرده و سرعت فقط و تغيير رژیم بارش( و تغييرات اقليمی  لیخشكساحدی )مانند 

اند. بنابراین، لزوم ارزیابی و بررسی نحوه مدیریت منابع آب در پاسخ به وضعيت کمبود آب و بخشيده

منظور انطباق و سازگاری بهبر آن نياز است اصالحات نهادی و عالوهشود میک به بحران آب روشن نزدی

 با شرایط جدید انجام شود.

عنوان نهاد مجلس شورای اسالمی براساس دو مأموریت مهم خود، یعنی قانونگذاری و نظارت، به

تنها باید در نهحات نهادی در آب دارد. ای در اصالکنندهتعيينیكی از ارکان مهم در حكمرانی آب نقش 

ها نيز ، بلكه در قوانين سایر بخشکردشوند به این موضوع توجه به آب مربوط می قوانينی که مستقيماً
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گذارند، تأثيرگيری و رشد الگوی کمی و کيفی مصرف آب عنوان نيروهای محرک اصلی در شكلکه به

دنبال پذیری حكمرانی آب توجه داشت. این گزارش بهمشارکتباید به موضوع ظرفيت سازگاری و ظرفيت 

گيری آن است. در این راستا تحقيق حاضر از چارچوب بحران آب و تحليل چگونگی شكل مسئلهتبيين 

رسانده و سنواتی که مجلس به تصویب  دائمی، فصلی یادگيری اجتماعی برای ارزیابی و تحليل قوانين

 .کردها(، استفاده نامهها و تصویبها، دستورالعملنامهقوانين، لوایح، آیينشامل )

مينی، های مختلف اقتصادی از منابع آب سطحی و زیرزبرمبنای بررسی نحوه و ميزان مصارف بخش

دیدشونده ها از منابع آب تجدیدشونده و اغلب غيرتجدرصد برداشت 90بخش اقتصادی کشاورزی بالغ بر 

سطح  کاهش منابع آب تجدیدشونده، روند تغييرات با وجوددهد ن میها نشاشود. بررسیرا شامل می

طح ستوانی استحصال آب، نادليل های اخير تنها بهزیرکشت تغيير محسوسی نداشته است و در سال

ه شده است. یدشونده نيز استفادتجديرغزیرکشت کمی کاهش پيدا کرده است. در این هنگام از منابع آب 

ش کشاورزی این حجم از مصرف منابع آب کشور، باید به مدیریت و نحوه مصرف بخ بنابراین با توجه به

نيز  ،غذایی ازجمله امنيت ،های اقتصادی، اجتماعی و سياسیهم از منظر منابع آب و هم از منظر مؤلفه

ش برداشت . از طرفی همواره رشد جمعيت یكی از نيروهای محرکه قوی برای افزایکردتوجه و بازنگری 

يازهای نای که باید مورد توجه قرار گيرد این است که جدای از صرف منابع آب بوده است. نكتهو م

يت به آب اقتصادی به آب )کشاورزی، صنعت و خدمات(، به دالیل سياسی، امنيتی و اجتماعی نياز جمع

به نحوه  هآب است )امنيت آبی( و رشد جمعيت این الزام برای توج تأمينشرب در درجه و اولویت اول 

ا وقایع حدی بيرونی مانند تغيير اقليم ی دهد. لذا جدای از نيروهای محرکهآب شرب را نشان می تأمين

های اند، در دههکردهو سيالب که پایداری سيستم منابع آب ایران را دچار نوسان  لیخشكساهمچون 

ـ  امنيتی هر کنار نيروهای محرکدرونی شامل جمعيت، نياز به توسعه و اشتغال د اخير نيروهای محرکه

نابع آب کشور مسياسی مانند امنيت غذایی نگاهی با اولویت باالتر و کنترل بيشتری بر نحوه برداشت از 

شاورزی به اند. بنابراین ارزیابی نحوه مصرف منابع آب در بخش کنسبت به حفظ و حراست از آن داشته

ر  ضروری مصرف منابع آب مربوط به این بخش است، بسيادو دليل امنيت غذایی و اینكه بيشترین سهم 

لحاظ امنيت آبی است. بررسی نحوه رشد مصرف بخش شرب نيز با توجه به نياز جمعيت به این مقوله از

نابع آب بسيار حائز اهميت است. بر همين مبنا در این گزارش هدف ارزیابی نحوه مصرف و مدیریت م

 در نظر گرفته شد. خدماتشرب و و  کشاورزیدر دو بخش 
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 آب مرتبط با بخش كشاورزی تأثیرگذار بر ارزيابي قوانین. 1

ها و غيره که برای بررسی و تحليل ها، اساسنامهها، دستورالعملنامهها، آیيننامهمجموعه قوانين، تصویب

قانون و بيش  60الغ بر اند تقریباً باثرگذاری بر منابع آب ذیل بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته

ساله ششم توسعه برنامه پنج»تا قانون  06/06/1309مصوب  «راجع به قنوات»ماده را از قانون  1500از 

شوند. شایان ذکر است که در مرحله شامل می 14/12/1395مصوب  «اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

الب اسالمی نيز مورد بررسی قرار گرفتند. انتخاب و ارزیابی قوانين مرتبط، قوانين تصویب شده قبل از انق

اند دنبال روندی ارائه شدهدهه اخير نيز به در در بررسی اوليه قوانين مشاهده شد که حتی قوانين مصوب

 .انجام شودلذا ضروری دانسته شد تا این اقدام  ،اندداشتهریشه که در قوانين قدیمی 

که قوانين آب مرتبط با بخش کشاورزی )منابع  برمبنای ارزیابی و تحليل صورت گرفته مشخص شد

اند که صورت پنهان شكل دادههای درونی خود، پنج سازوکار اصلی را بهآب سطحی و زیرزمينی( در الیه

اند. این پنج سازوکار اصلی و پنهان عبارتند تخریبی )مستقيم و غيرمستقيم( بر منابع آب کشور داشتهآثار 

واگذاری اراضي ملي متصرف شده، حفر چاه، حفر چاه غیرمجاز و واگذاری اراضي ملي، از: 

سازوکارهای غيرمستقيم و ثانویه مرتبط با نحوه پاسخ به پدیده  ،. شایان ذکر استتوسعه كشاورزی

این سازوکارها در بطن  چونو سازوکار اضافه برداشت از منابع آب نيز استخراج شدند اما  لیخشكسا

، منظور از سازوکارهای شدطور که ذکر لذا در خالل آنها تحليل شدند. همان اندسازوکارهای اصلی نهفته

های نهاد رسمی، یندهایی هستند که قوانين یا حتی مواد خاصی از آنها در زیرالیهاپنهان درواقع فر

باعث تخریب در طول ساليان متمادی های مختلف نهایت به انواع و روشدراند که رفتاری را شكل داده

منابع آب گشته است. معيار شناسایی و تحليل این قوانين از منظر سازوکارهای پنهان، اثری است که بر 

 اند.منابع آب گذارده

به  واگذاری اراضي ملي هدف با صرفاًای از قوانين شده، دسته یبررسدر طيف گسترده قوانين 

غيرمستقيم باعث افزایش  طوربهه اند. این قوانين از این حيث حائز اهميت هستند کتصویب رسيده

دهد که نشان میاز قوانين . بررسی سير تاریخی این دسته اندشدهبرداشت از منابع آب و فشار بر آن 

)مصوب  «قانون اصالحات ارضی»(، 06/06/1309)مصوب  «قانون راجع به قنوات»روند تصویب قوانين 

( به این نقطه رسيد که 30/11/1341)مصوب  «های کشورقانون ملی شدن جنگل»( و 30/10/1340

اند. نكته حائز اهميت این است که این اراضی موجود در کشور ملی شده و در اختيار دولت قرار گرفته

بر سيستم منابع  شدتبهغيرمستقيم  طوربهاقدام، نقطه شروع تصویب قوانين و اتخاذ اقداماتی است که 

(. 25/05/1346)مصوب  «ها و مراتعبرداری از جنگلون حفاظت و بهرهقان»اند مانند بوده گذارتأثيرآب 

اقتصاد کشاورزی و درواقع  حمایت از هایسياستاتخاذ  منظوربهاین قانون،  (32)و  (31)مواد  موجب به

. کنداراضی ملی شده را برای کشاورزی واگذار همه یابد تا توسعه کشاورزی، دولت اجازه می با بهبود رفاه
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برداری هرچه مستقيم بهره طوربهخصوص بهای از اینكه این عمل باعث افزایش اراضی تحت کشت و جد

، سازوکار واگذاری اراضی ملی شده توسط دولت را شكل داد. همين سازوکار شدبيشتر از منابع آب 

 قانون (37)و  (31). مواد شدهای بعد تشدید و باعث تصویب قوانين بيشتر در این زمينه پنهان در گام

 «1346و مراتع مصوب  هاجنگلی از برداربهرهی از مواد قانون حفاظت و اپارهاصالح فصل پنجم و »

)مصوب  «ی کشاورزیهاقطبقانون گسترش کشاورزی در » (9)(، ماده 27/02/1354)مصوب 

جمهوری الیحه قانونی اصالح قانونی واگذاری و احيا اراضی در حكومت » (2)(، ماده 16/04/1354

نامه اجرایی الیحه قانونی اصالح قانونی آیين» (32)و  (31)(، مواد 26/01/1359)مصوب  «اسالمی ایران

قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی » (110)(، ماده 31/02/1359)مصوب  «واگذاری و احيا اراضی

خشی از مقررات مالی قانون الحاق موادی به قانون تنظيم ب» (59)(، ماده 27/11/1380)مصوب  «دولت

دستورالعمل اصالحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای »( و 15/08/1384)مصوب  «دولت

هایی هستند که این سازوکار را تقویت ( مثال03/02/1387)مصوب  «یکشاورزيرغکشاورزی و  هایطرح

آمده  وجودبهآشكار شدن مشكالت  وجود بادیگر، روند واگذاری اراضی ملی طبق قوانين يانببه. کردند

واگذاری اراضی  از محلتنها متوقف یا اصالح نشدند بلكه ادامه نيز پيدا کردند. در سيستم منابع آب، نه

تا  «نامه اجرایی الیحه قانونی اصالح قانونی واگذاری و احيا اراضیآیين» (32)و  (31)ملی ذیل مواد 

های کشاورزی و ن هكتار از اراضی ملی توسط دولت به طرحميليو 3بالغ بر  1394انتهای سال 

های همين سازوکار در قوانين، وزارت جهاد کشاورزی طرح موجببه. حتی بودغيرکشاورزی واگذار شده 

های برداری. این روند باعث افزایش بهرهکردتعریف و ابالغ  –مانند طرح طوبی  –ای بسياری را توسعه

های متمادی گشت. فشار مستقيم و غيرمستقيم بر منابع آب کشور طی سال آن کشاورزی و به تبع

اند که در تمام این ی اتخاذ شدهدر حالاین سازوکار پنهان  ناظر بر قوانينهمه ، شدطور که ذکر همان

مه ، ادابودهازحد از این منبع استراتژیک يشببرداری يل بهرهدلبهها، مشكالت مرتبط با منابع آب که سال

ينه اراضی کشاورزی پاسخی برای حفظ و زم درتنها آگاهی از این مشكل نه وجود باپيدا کرده است و 

 .شدهای اخير تشدید نيز بلكه همان روند قبل ادامه پيدا کرد و در سال ،حراست از منابع آب اتخاذ نشد

واگذاری اراضی ملی با هدف توسعه کشاورزی در معنای اصل، تا حدودی هدفی قابل توجيه است اما 

که براساس  بيان شددارد. در قسمت قبل سؤال به متصرفان جای  واگذاری اراضي ملي متصرف شده

الذکر وقاراضی که تا قبل از تصویب قانون ف جزبهاراضی ملی شد همه ، «های کشورقانون ملی شدن جنگل»

این قانون در قسمت قبل ((. 2)ذیل ماده  «3»بودند و سند مالكيت گرفته بودند )تبصره  شده تصرف

. نكته جالب این است که از شدنقطه شروع واگذاری اراضی ملی برای توسعه کشاورزی معرفی  عنوانبه

ترین دليل . عمدهاستتصرفی واگذاری اراضی مفرایند منظر اراضی متصرفی نيز این قانون نقطه شروعی بر 

این قانون یعنی ملی شدن اراضی و قرار گرفتن آنها در اختيار دولت  (1)این ادعا هم همان مفهوم ماده 
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در وهله اول  «ها و مراتعبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره» (55)است. پس از قانون مزبور ذیل ماده 

اصله قوانين بازدارنده برای پيشگيری از تصرف این اراضی بالف ،مدیریت بهتر ملی شده منظوربهاراضی 

. وضع قوانين بازدارنده برای جلوگيری از اقدامی خالف منافع شدتوسط اشخاص حقيقی و حقوقی وضع 

تنها قوانين موجود پيشگيرانه عمل نكردند بلكه نه متأسفانهاما در عمل  ،ملی منطقی و قابل توجيه است

قانون اصالح فصل »و تخریبی را رقم زدند. اولين و بارزترین نقطه این سازوکار در شروع سازوکاری پنهان 

خورد. به چشم می «1346و مراتع مصوب  هاجنگلبرداری از ای از مواد قانون حفاظت و بهرهپنجم و پاره

مشجر غيرای شمال و مراتع وزارت کشاورزی و منابع طبيعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه»: (34)ماده 

ها و مراتع کشور برداری از جنگلملی شده کشور را که تا تاریخ تصویب قانون اصالح قانون حفاظت و بهره

يب مقرر... ترتبههای مندرج ... به متصرفين و صاحبان اعيانی تشخيص کميسيون براساس( 20/01/1348)

واگذار شد متصرفان تا تاریخ ذکر شده به  طبق این ماده، اراضی متصرف شده «به اجاره واگذار و ... نماید.

گونه غيرمستقيم که هم به اراضی ملی و هم به ،عملی خالف را عمالً. این ماده ندو سند مالكيت دریافت کرد

ذیل  «1»ی شرعی و قانونی ساخت. متأسفانه در تبصره راحتبهبه سيستم منابع آب ضربه وارد کرده بود، 

اند مشمول این قانون نبوده و باید خلع ید که کشت دیم انجام دادهتصرفانی مشود که همين ماده بيان می

های عميق ی از قبيل توسعه کشاورزی و ورود چاهمسائليل دلبهکه در آن زمان  است یدر حال. این شوند

کشت دیم بار و فشار چندانی بر منابع آب وارد  ، در حالی کهکشت دیم رو به کاهش بود عمالًبه کشور، 

این با رسد این تبصره بيشتر برای رفع تكليف بود تا بهبود شرایط. همچنين نظر میبنابراین بهکند. نمی

دادند با هدف اینكه بتوانند کشاورزی خود را ادامه دهند و مشمول که کشت دیم انجام میمتصرفانی تبصره، 

و از این منظر نيز این تبصره باعث افزایش کشت آبی آوردند سمت کشاورزی آبی روی هباین تبصره نشوند، 

بهبود شرایط را در  قانونگذاراننتيجه افزایش مصرف و استحصال آب شده است. با همه این عوامل اما درو 

حل معضل ر راهآید که اگپيش می سؤالحل دیدند و شاید راه درستی را پيش گرفته بودند. اما این این راه

در این قانون  –برداری غيرمجاز از منابع آب و در ادامه آن کشاورزی در این اراضی و بهره –تصرف اراضی 

شد، به حداقل کن نمیتصرف اراضی حتی اگر ریشه ،بایست حل شدهترتيب داده شد، پس این مشكل می

برداری از قانون حفاظت و بهره (34)قانون اصالح ماده » 07/07/1373رسيد. در تاریخ ميزان خود می

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد. طبق این اصالحيه،  «14/03/1354ها و مراتع مصوب جنگل

شد که این . در ابتدا تصور میکردبه متصرفان واگذار اراضی را  1365تا انتهای سال وزارت جهادسازندگی 

است. کرده اما درواقع ماده قبلی را تمدید بود، شده وضع  قانون برای اصالح قوانين مرتبط با تصرف اراضی

که نهادهای رسمی برای مشكلی که از آن تحت عنوان تصرف اراضی نام برده کرد توان بيان درنتيجه می

حل این پاسخ و راه ماهيتاًاز اینكه جدا سعی در حل آن داشتند.  ،وضع قوانين بازدارنده و مجازاتبا شود می

های بعد روند تصرف اراضی درست است یا خير، مهم این است که این تصميم گرفته شد. اما اینكه در سال

درست نبوده  اصالتاًکافی نبوده یا  شده اتخاذحل شروع شد و ادامه پيدا کرد گویای این نكته است که راه
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)مهلت نهایی استفاده  1385تا سال  1373در سال  همين قانون از تاریخ تصویب (34)است. عملكرد ماده 

دهد که تنها در ها، مراتع و آبخيزداری کشور، نشان میاز قانون مزبور( برمبنای اطالعات سازمان جنگل

سو دیگرهزار هكتار از اراضی تصرفی به متصرفان واگذار شد. از  180سال نزدیک به بيش از  12همين 

يروهای محرکه مختلف دست به تصرف اراضی زده است. اما نكته اینجاست ن تحت تأثيرسيستم اجتماعی 

گذاشتن این هنجارها  پا یرز مسلماًآید  وجودبهکه وقتی فضا برای ارتكاب به عملی خالف هنجارهای موجود 

است، پاسخ سيستم  شده مطرحتصرف اراضی  ئلهمسبار هر. درواقع شودمیامری سهل و آسان قلمداد 

تنها به این دليل که سيستم ـ شكل بوده است که اراضی متصرف شده تا تاریخی معين را دینبنهادی 

هایی خالف واگذار کرده است. در چنين فضایی نگرشمتصرفان به  –کند نهادی بتواند بر آنها نظارت 

که هنجارهای موجود و اوليه در ساختار ذهنی سيستم اجتماعی شكل گرفته است. به همين دليل است 

روزشماری تاریخ تصویب قانونی جدید همه متصرفان همچنان تصرف اراضی به قوت خود باقی است و شاید 

ها، مراتع و آبخيزداری کشور، کنند. برمبنای اطالعات سازمان جنگلهای پيشين را مییا تمدید قانون سال

 188. این امر جدای از ستندههزار هكتار از اراضی ملی و دولتی تحت تصرف  700در حال حاضر بالغ بر 

با توجه به مطالب بيان شده، از این بنابراین اند. بود واگذار شده (34)هزار هكتاری است که تحت ماده 

اراضی ملی متصرف شده به واگذاری تنها نگرش افراد تغيير کرده است بلكه وجود سازوکار منظر نه

شده است که تنها به بدتر شدن وضعيت منجر گيری هنجارهای جدیدی از سوی نهادهای غيررسمی شكل

 سيستم اکولوژیكی منابع آب انجاميده است.

درصد از  70چاه )بالغ بر  ،برداری از منابع آب زیرزمينیترین روش مورد استفاده برای بهرهاصلی

د . بررسی و تحليل قوانين مرتبط با بخش آب نشان از وجواستحجم تخليه از کل منابع آب زیرزمينی( 

برداری از منابع آب به هر ميزان و هر روش بر برداشت و بهرهمبنیتفكری در بين نهادهای غيررسمی 

ذیل قوانين کشور است. قوانين  حفر چاهد. این طرز تفكر نشانی از وجود سازوکار پنهان رمورد پسند، دا

ن طرز تفكر و به نوعی گيری ایاند به شكلو مواد مختلفی که ازسوی نهادهای رسمی به تصویب رسيده

)مصوب  «قانون راجع به قنوات» (7)مانند ماده  ؛استمنجر شده انتظار از بدنه رسمی کشور 

تنها اجازه این به حفر چاه، آنها نهمالكان نياز  در صورتکند که ( که این تفكر را تبيين می06/06/1309

آنهاست. حتی ذیل قوانين مختص منابع  کار را دارند بلكه سيستم حاکميتی نيز موظف به پشتيبانی از

(، 01/03/1345)مصوب  «های زیرزمينی کشورقانون حفظ و حراست از منابع آب» (3)آب مانند ماده 

 «قانون توزیع عادالنه آب» (5)( و ماده 27/04/1347)مصوب  «آب و نحوه ملی شدن آن» (25)ماده 

اند. در نگاه اول این مواد مشكلی برداری شدهيب به حفر چاه و بهرهترغ( اشخاص 16/12/1361)مصوب 

اند اما تحليل دقيق توان گفت که اختيار عمل را به دست نهادهای غيررسمی سپردهندارند بلكه حتی می

به حفر چاه را ترغيب تنها اشخاص سازد. درواقع این قوانين و مواد نهو عميق نكات جالبی را نمایان می
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خواهد  ،های رسمی آن هم به هر ميزان برداشتخانه به بهانه مصرف خانگی بدون نظارت دستگاه در

های مجاور برداری را نه اثر تخریبی بر منابع آب بلكه ضرر رساندن به چاهبلكه مبنای توقف بهره کرد

هجری  70بروز نيروهای محرکه بيرونی همچون خشكسالی در اواخر دهه  فیطرازکند. تعریف می

. طبق کنندشمسی، نهادهای رسمی را بر آن داشت تا پاسخی در راستای کاهش پيامدهای آن اتخاذ 

)مصوب  «دیدههای خسارتدر استان لیخشكسامقابله با بحران ناشی از ادامه روند  در موردنامه تصویب»

است که اشخاص  بوده شكل ینبد( پاسخ سيستم نهادی به تغيير در سيستم اکولوژیكی 20/03/1383

ها و در گام بعد افزایش ای جز افزایش تعداد چاهاین ماده نكته عمالًیابند. اجازه حفر چاه جدید را می

منابع مالی  تأمينقانون » ،برداشت از منابع آب را در شرایط بحران منابع آب نداشته است. قوانين متناظر

قانون الحاق یک ماده به قانون »(، 22/07/1383)مصوب  «لیخشكسابرای جبران خسارات ناشی از 

قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی »(، 12/04/1384)مصوب  «وصول برخی از درآمدهای دولت

دستورالعمل اصالحی ضوابط واگذاری اراضی منابع »( و 15/08/1384)مصوب  «از مقررات مالی دولت

تنها اجازه حفر چاه و ( نه03/02/1387)مصوب  «یکشاورزيرغهای کشاورزی و ملی و دولتی برای طرح

گيری این تفكر در نهادهای این نگرش، باعث شكلبرعالوهبرداشت به هر ميزان را فراهم کردند بلكه 

غيررسمی شدند که بدون توجه به تبعات نحوه رفتار آنها در استفاده از منابع آب، دولت و وزارت نيرو 

آب را دارد و این عمل بدون توجه به روش آن )پایدار یا ناپایدار(  أمينتهميشه و بدون استثنا وظيفه 

دلخواه بوده است.  طوربهبرداشت و استفاده از منابع آب  ،صورت خواهد گرفت. لذا نتيجه این نگرش قطعاً

یادگيری غلط سيستم اجتماعی در قبال رفتار اشتباه سيستم نهادی است. جالب توجه بيانگر این نكته 

بر واگذاری اراضی ملی و دولتی، بدون اینكه تعداد چاه و حتی ميزان دبی که طبق قانون اخير عالوه است

برداری از منابع آب و حفر ، دولت مكلف به صدور پروانه بهرهشودالگوی کشت تعيين  براساسبرداشت 

يل اینكه مشكالت موجود دلبه. در ابتدا شدو به معنای دیگر، فشار غيرمستقيم بر منابع آب وارد شد چاه 

شد، قوانين آزادی عمل خوبی برای حفر چاه در اختيار حاد نبودند و ضرورت توسعه کشاورزی دیده می

همان دست قوانين ادامه  بازادامه روند برداشت از منابع آب و تخریب آن، رغم بهاشخاص قرار دادند. اما 

سيستم با تغيير اکولوژیكی گسترده به اسم پيدا کردند و تمدید شدند. وضعيت وقتی بدتر شد که 

از همان جنس قوانين تصویب  بازهممواجه شد و وقتی سيستم مدیریتی به فكر پاسخ برآمد،  لیخشكسا

دیگر، وقتی نحوه طرفازدر این ميان فضا بيشتر از قبل برای حفر چاه مساعد گشت.  عمالًشد و 

سيستم مدیریتی برای جبران کسری آب و مشكالت مربوط  اهميت دیده شد،برداری از منابع آب کمبهره

آب برای مناطق دچار مشكل به هر نحو ممكن دید. همين امر باعث  تأمينحل را در به آب تنها راه

. این روند طوری ادامه پيدا کرد شدسوی نهادهای غيررسمی ازآب  تأمينهایی در مورد تشكيل نگرش

مطمئن از  ،هر نوع که خواستند برداشت کردند و هر زمان که به مشكل برخوردند عمالًبرداران که بهره

. عملكرد پنهان سازوکار حفر برداری از منابع آب خود را تغيير ندادندشيوه بهره، سوی دولتزاآب  تأمين
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اد ایجهای آبی ایران عميق در دشتهزار چاه عميق و نيمه 800چاه در ذیل نهادهای رسمی نزدیک به 

های ممنوعه و ممنوعيت اند که حتی با افزایش دشت. مشخص است که ضعف قوانين به حدی بودهکرد

تر اینكه سيستم کند و جالبحفر چاه و اضافه برداشت اما همچنان سيستم اجتماعی مانند قبل رفتار می

 ها و رفتارهای قبل بوده است.دنبال همان پاسخنهادی و حاکميتی نيز به

رسد و سياست ترغيب کشاورزان به نظر میبهبا هدف ادامه یا توسعه کشاورزی معقول  حفر چاه

 شود و عمالًبرداری به هر دليل صادر نمیاما وقتی مجوز بهرهاست،  پذیرتوسعه و گسترش آن توجيه

 طبق قانون و شرع باید متوقف شود. قابل ذکر است پساین فرایند گيرد، صورت میحفر چاه غیرمجاز 

منابع آب زیرزمينی ملی  مخصوصاًکليه منابع آب  «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» موجببهاز اینكه 

برداری از این منابع آب ملی شده به صدور و اخذ پروانه و اختيار آن به دولت سپرده شد، بهرهشدند 

طبق تبصره  ،منابع آب بودکردن ملی خصوص که قانون مزبور اولين قانون درآنجاییازدارد. نياز مصرف 

قانون »های حفر شده قبل از این قانون، مجاز شناخته شدند. در فاصله بين تصویب ، چاه(23)ماده  «2»

يل شرایطی دلبه، 1361در سال  «قانون توزیع عادالنه آب»و  1347مصوب  «آب و نحوه ملی شدن آن

اتفاق افتاده بود،  هابرداریدر حفر چاه و بهرهکه در اوایل انقالب ایران رخ داده بود و نابسامانی که 

آمد. نظر میبههای غيرمجاز بسياری حفر شدند و لذا سامان دادن به آنها عملی اجباری و منطقی چاه

از  »: (3)صورت گرفت. تبصره ذیل ماده  «قانون توزیع عادالنه آب» (3)این اقدام طبق تبصره ذیل ماده 

هایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نيرو حفر شده باشد حبان کليه چاهتاریخ تصویب این قانون صا

شود به برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر میكه چاه مورد بهرهناعم از ای

 اگر این تبصره توانسته باشد مانعی بر حفر چاه. «برداری اخذ نمایندوزارت نيرو مراجعه و پروانه بهره

همين تبصره شروع سازوکار تشویق حفر  ،اما در عمل ،غيرمجاز ایجاد کرده باشد بسيار حائز اهميت است

تر گفته شد که سازوکارهای پنهان در قوانين به گونه مستقيم های غيرمجاز تشخيص داده شد. پيشچاه

قانون  (34)قانون اصالح ماده »اصالحيه  «4». طبق تبصره اندکردهو غيرمستقيم بر منابع آب فشار وارد 

 به دنبال( 07/07/1373)مصوب  «14/03/1354ها و مراتع مصوب برداری از جنگلحفاظت و بهره

. شدهای غيرمجاز ، دولت مكلف به صدور پروانه برای چاهمتصرفانواگذاری اراضی ملی متصرف شده به 

( با هدف 23/04/1389)مصوب  «برداریهرههای فاقد پروانه بقانون تعيين تكليف چاه»در گام آخر نيز 

وزارت نيرو موظف است ... »: (1)های غيرمجاز کشور تصویب شد. ماده سروسامان دادن به وضعيت چاه

های کشور که قبل از پایان سال های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کليه دشتبرای کليه چاه

های تابعه استانی شناسایی شده باشند و دستگاه هجری شمسی حفر و توسط وزارت نيرو و 1385

های مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط ظرفيت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاه براساس

شود که محتوا مشاهده می «.برداری صادر نمایدبه اجرای آبياری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره
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های چاههمه ، شدهمين بخش است. درواقع در ابتدا وقتی منابع آب ملی  و لحن این قانون مانند قوانين

که تاقبل چرا ،برداری شدند. این نكته امری طبيعی استمجاز به بهره 14/07/1342حفر شده تا قبل از 

يل دلبهقاعده حيازت بود. اما  براساسبرداری از منابع آب از تصویب قانون مزبور فرض هميشگی در بهره

های برداری از منابع آب با رخداد انقالب و نابسامانیای کشور و کشاورزی و نياز به بهرهیط توسعهشرا

های غيرمجاز شدت گرفت. تا مجاور آن، این کنترل از بين رفت. به همين دليل روند افزایش تعداد چاه

خ سيستم نهاد رسمی به سيستم اجتماعی تنها به نياز خود برای مصرف آب پاسخ داده بود اما پاس اینجا

قانون توزیع عادالنه »نگری باعث شد تا در نبود. همين سطحی برخورداررو از کفایت الزم بحران آب پيش

. سيستم اجتماعی با مشاهده این رفتار از سيستم نهادی، شوندهای غيرمجاز، مجاز اعالم چاههمه  «آب

تنها مجازاتی وجود ندارد اقدامات خالف قانون و شرع نهدر مقابل انجام »اینكه ؛ رفتار جدیدی را آموخت

ی از منابع برداربهرهدليل این مدعا این است که افراد با حفر چاه شروع به  «شوند.بلكه تشویق هم می

ی چاه خود بودند. طی مجازساز منظوربهکردند و منتظر برای ارائه قانونی آب و توسعه کشاورزی خود می

تنها سود حاصل از ، مزد صبر خود را گرفته و پس از چند سال نهزمينبرداری از بهرهبا این مدت 

سازی نداشتند. مشكل ئلهمسدیگر  ،شدهآورده بودند بلكه چاه مزبور نيز مجاز  دستبهکشاورزی خویش را 

یش تنها روند افزا، نهشدای که توسط سيستم نهادی به سيستم اجتماعی منتقل نتيجه همين آموزهدر

متوقف یا کند نشد، بلكه شدت هم گرفت  «قانون توزیع عادالنه آب»های غيرمجاز با تصویب تعداد چاه

مشاهده این نقص در سيستم و  وجود باها چندین برابر شوند. سيستم نهادی و باعث شد تعداد این چاه

ی اصلی و هامؤلفهی، پاسخ به مشكل برآمد. انتظار بر این بود که پاسخ سيستم نهاد دنبالبهقانون 

قانون تعيين »با . شداما در عوض دوباره همان پاسخ قبلی تكرار  ،بنيادین این مشكل را هدف قرار دهد

تنها بر این عقيده و یادگيری سيستم ، نه1389مصوب سال  «برداریهای فاقد پروانه بهرهتكليف چاه

بلكه باعث شد تا حتی افراد دیگر  ،ه شدغيرمجاز صحه گذاشت حفر چاهبر مشروع بودن اجتماعی مبنی

برداری چاه و نحوه بهره عمالًی چاه، سازمجازکه با چراهای غيرمجاز خود نبينند ی چاهمجازسازنيازی به 

گيرد و کشاورزان با شناختن و یادگيری از سيستم نهادی از آن طبق پروانه زیر نظر وزارت نيرو قرار می

. طبق آمار وزارت نيرو تا انتهای ندبرداری غيرمجازبهره به دنبالدیگر تمایلی به این امر ندارند و برعكس 

طرفی ازو  ندهای کشاورزی غيرمجازهزار حلقه چاه( چاه 430درصد )نزدیک به  60، بالغ بر 1389سال 

قانون توزیع »های مجاز فعلی توسط هزار حلقه چاه( از چاه 70درصد )نزدیک به  25حداقل بيشتر از 

ی غيرمجاز با هاحفر چاهمجاز شدند. با توجه به اینكه قوانين ارائه شده برای رفع مشكل  «عادالنه آب

تغيير نكرده است، به سازوکار  خألاند و اینكه دیدگاه نهاد رسمی نسبت به این دههمان ماهيت تكرار ش

ها، ظارت بر تعداد و ميزان برداشت آندليل عدم کنترل و نبهو است منجر شده پنهان حفر چاه غيرمجاز 

است.  کردهتخریبی را نسبت به سازوکارهای دیگر بر منابع آب ایران وارد  تأثيرتوان گفت بيشترین می

این نكته جدای از ماهيت نامتناسب و غلط تغيير نگرش و هنجار صورت گرفته در ساختارهای ذهنی 
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 نهادهای غيررسمی است.

يروی محرکه توسعه ن دنبالبهی نوعبهبررسی شدند  جاینبدهایی که تا سازوکارهمه ی طورکلهب

 صرفاًتوان بيان کرد که مواد و قوانين مشخصی خاص نيز می طوربهاما  ،آمده بودند وجودبهکشاورزی 

برداری و تخریب غيرمستقيم باعث بهره طوربهاند و را ایجاد و شدت بخشيده توسعه كشاورزی سازوکار

اند. این سازوکار متشكل از قوانينی است که به اضافه برداشت گشته ،ویژه جریانات سطحیبه ،منابع آب

اند. ماده شدهمنجر های دولتی( ویژه با حمایتافزون کشاورزی )بهروزوسعه و گسترش از منابع آب و ت

بنگاه  تأسيسقانون اجازه » (4)و  (2)(، مواد 13/06/1313)مصوب  «قانون تكميل قانون قنوات» (10)

)مصوب  «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» (19)و  (13)(، مواد 29/02/1322)مصوب  «آبياری

 (7)(، مواد 16/04/1354)مصوب  «های کشاورزیقانون گسترش کشاورزی در قطب»(، 27/04/4713

مقابله با بحران ناشی از ادامه روند  در موردنامه تصویب» (5)، ماده «قانون توزیع عادالنه آب» (29)و 

منابع مالی برای  تأمينقانون » (3)(، ماده 18/03/1383)مصوب  «یدهدخسارتهای در استان لیخشكسا

قانون الحاق یک ماده به قانون » (1)( و ماده 22/07/1383)مصوب  «لیخشكساجبران خسارات ناشی از 

دهنده ( نمونه بارزی از قوانين و مواد شكل12/04/1384)مصوب  «وصول برخی از درآمدهای دولت

دهد تا در هر زمان اجازه می سازوکار پنهان توسعه کشاورزی هستند. این سازوکار پنهان به کشاورزان

آزاد افزایش سطح زیرکشت و توليدات خود بودند، خود را برای افزایش برداشت از منابع آب  دنبالبهکه 

هم گيری تفكر و باوری بوده است که تاکنون اضافه برداشت آندیدند. همين نكته شروعی بر شكلمی

های متمادی افزایش سطح زیرکشت و توسعه الطرفی طی سازغيرقانونی را سبب شده است.  طوربه

ی پيش رفت که هيچ محدودیتی برای الگوی کشاورزی متصور نشد و نيازی هم دیده به حدکشاورزی 

کافی و هميشه در دسترس تصویر شد. منبعی  صورتبهآب  ،نشد. به همين دليل در دیدگاه کشاورزان

 «آب تأمين»و وزارت آب و برق و بعدها وزارت نيرو، وظيفه دولت  ترینبزرگتا شود میهمين امر باعث 

که حفظ و حراست از منابع  ،وظيفه اصلی عمالًو شود یژه از طریق سدسازی تعبير وبهبه هر روش ممكن 

ميليون هكتار از  5/2آب تنها نزدیک به  تأميننادیده گرفته شود. طبق اطالعات وزارت نيرو،  ،استآب 

پذیرد. بيشترین ميليون هكتار( توسط سدها صورت می 12 مجموع نزدیک بهاز اراضی کشاورزی ایران )

درصد مصرف منابع آب توسط بخش کشاورزی درحالی است که طبق آمار کمترین سهم را در توليد 

عنوان مثال های باالدستی و کالن این رویه را تشدید نمود بهطرفی سياستازناخالص داخلی دارد. 

ی که از ابتدا در دستور کار دولت قرار داشته است و هدف خودکفایی در توليد گندم سياست امنيت غذای

سمت افزایش بههایی مانند تسهيالت و خرید تضمينی، کشاورزان را تا سازوکارشد نام برده شد، باعث 

موجب همين دست قوانين و وجود تر اینكه بهجالب بيشتر از پيش سطح زیرکشت گندم سوق دهد.

های نوین آبياری برای ت خوب، کشاورزان به بهانه استفاده از این تسهيالت به استفاده از سيستمتسهيال
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کنند، سطح زیرکشت و با این تصور که ميزان آب کمتری مصرف میاقدام کردند مزارع و باغات خود 

ه کمی نيز افزایش برداری از منابع آب کمتر نشد بلكتنها ميزان بهرهخود را افزایش دادند. درنتيجه نه

یافت. سازوکار پنهان توسعه کشاورزی با توجه به نياز و نگاه دیرینه و ویژه به کشاورزی شكل گرفته 

مبنای توسعه کشاورزی برگذاری توسعه کشور های داخلی، هدفاست. درواقع از دیرباز با توجه به ظرفيت

اند ت منابع آب نمود بيشتری پيدا کردههایی که مشكالهای توسعه کشاورزی طی سالبوده است. سياست

مانند جهاد کشاورزی و وزارت  مسئلهطرفی ماهيت نهادهای مرتبط با این ازاند و نيز همچنان ادامه یافته

این مدت رویه مدیریتی تغيير نكرد و همچنان وزارت نيرو مكلف به استفاده تمامی نيرو تغيير نكرد. در 

 .شودمیور برای همه مصارف حداکثری از کليه منابع آب کش

 

 آب مرتبط با بخش شرب و خدمات تأثیرگذار بر ارزيابي قوانین. 2

ها و غيره که برای بررسی و تحليل ها، اساسنامهها، دستورالعملنامهها، تصویبنامهقوانين، لوایح، آیين

 190اند تقریباً نزدیک به اثرگذاری بر منابع آب ذیل بخش شرب و خدمات مورد استفاده قرار گرفته

ساله برنامه پنج»تا قانون  18/02/1307مصوب  «قانون مدنی»ماده را از قانون  6500قانون و بيش از 

شوند. برمبنای ارزیابی و شامل می 14/12/1395مصوب  «ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

تحليل صورت گرفته مشخص شد که قوانين آب مرتبط با بخش شرب و خدمات، چهار سازوکار اصلی را 

اند. این م( بر منابع آب کشور داشتهتخریبی )مستقيم و غيرمستقيآثار اند که صورت پنهان شكل دادهبه

؛ سازی و شهرسازیسازی، شهرکتوسعه و گسترش خانهچهار سازوکار اصلی و پنهان عبارتند از: 

بر عملكرد شهرداری؛ و نحوه و الگوی توسعه شهری مبتني؛ درآمدكممسكن اقشار  تأمین

نهان، اثری است که بر منابع آب . معيار شناسایی و تحليل این قوانين از منظر سازوکارهای پمصرف

 اند.گذاشته ،شهرهاویژه در کالنهب ،شهری

فرایندهایی  سازی و شهرسازیسازی، شهرکتوسعه و گسترش خانهمنظور از سازکار پنهان 

اند و ماهيت توسعه و گسترش مسكن دارند. ماهيت گسترش و هستند که در خالل قوانين شكل گرفته

 (31)مسكن مناسب و کافی برای شهروندان یكی از اهداف عاليه هر دولت و کشوری است )اصل  تأمين

اما اگر کنترل  ،گونه نشانه منفی ندارد( و هيچ12/09/1358مصوب  «قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران»

ت قابل تشخيص مدکوتاهتبعاتی به همراه خواهد داشت که در  نشده و بدون مدیریت انجام پذیرد، مسلماً

ند. طی ساليان متمادی قوانين نکشهرها نمود بيشتری پيدا مینيستند. طبيعی است که این تبعات در کالن

اند. این پافشاری گاهی های مسكونی در شهرها و روستاها تأکيد داشتهو توسعه ساختمان تأميندرپی بر پی

گونه غيرمستقيم توسط ارائه تسهيالت حمایتی هبسازی یا به اقدام مستقيم ازسوی دولت در راستای خانه

)مصوب  «راجع به تأسيس وزارت آبادانی و مسكن»قانون  (1)شده است. ماده فرایند، منجر از این بخش و 
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قانون » (81)و  (18)(، مواد 25/03/1346)مصوب  «انداز مسكنتشویق پس»(، قانون 26/12/1342

 یقاعتبارات مسكن و تشو تأمينقانون » (10)و  (1)مواد (، 16/03/1350)مصوب  «های تعاونیشرکت

 «یمسكون یو اجاره واحدها يلقانون تكم» (4)و  (2)، (1)(، مواد 19/10/1351)مصوب  «یسازخانه

قانون لغو مالكيت اراضی موات شهری و کيفيت عمران » (16)و  (2)، (1)(، مواد 08/06/1356)مصوب 

قانون راجع به اجازه شناسایی و به اجاره دادن واحدهای مسكونی الیحه »(، 05/04/1358)مصوب  «آن

(، مواد 27/12/1360)مصوب  «یشهر یقانون اراض» (11)و  (7)، (5)(، مواد 01/03/1359)مصوب  «خالی

، (11)، (8)، (6)(، مواد 29/03/1363)مصوب  «يمتقارزان یهانحوه فروش خانه نامهیينآ» (10)و  (4)

 ی،سازمانده هاییمشخطها و سياست»(، 01/07/1366)مصوب  «قانون زمين شهری» (17)و  (13)

 قانون» (15)و  (3)( و مواد 26/10/1375)مصوب  «و عرضه مسكن يدو نظارت بر بازار تول یتحما

ای از این دست قوانين هستند ( نمونه25/02/1387)مصوب  «نمسك عرضه و توليد از حمایت و ساماندهی

مسكن  تأميناند. گيری سازوکار توسعه و گسترش مسكن شدههای نهاد رسمی منجر به شكلکه در زیرالیه

آن هم در شود به خودی خود مشكل نيست اما اینكه به هر نحوی به گسترش مسكن در شهرها پافشاری 

شهرها خالی هستند تنها باعث افزایش های مسكونی مخصوصاً در کالنانشرایطی که بسياری از ساختم

نتيجه توازن بين منابع قابل دسترس در شهرها با جمعيت نيازمند خدمات درشود و نرخ مهاجرت کاذب می

ميليون واحد مسكونی در کل  5/1زند. برمبنای آمار موجود، با وجود خالی بودن بالغ بر میهمبرآب را 

ميليون  5/2این ميزان به بالغ بر  1395و توسعه مسكن ادامه یافت و در سرشماری سال  تأمينروند  کشور

هزار واحد مسكونی با  800در همين دوره زمانی نزدیک به  واحد رسيد. این درحالی است که تقریباً

 ،در کل کشورتنها سازمان ملی زمين و مسكن دهند آمارها نشان می ند.اهای دولتی ساخته شدحمایت

هزار خانوار  500بالغ بر  وساز مسكن مورد استفادهبرای ساخت را هزار مترمربع اراضی کشور 700بالغ بر 

نكته حائز اهميت این است که در قبل از انقالب روند  است.داده تخصيص هجری شمسی  70 پس از دهه

سازی تا حدودی دور از انتظار و حتی توسعه کشور تازه شروع شده بود و لذا رویكرد گسترش مسكن و شهر

هجری شمسی  70های پس از انقالب، دوران جنگ تحميلی و تا اواسط دهه رسيد. در سالنظر نمیبهغلط 

دليل جنگ، ی توسعه کشور بهافتادگعقبالذکر نرخ رشد باالی جمعيت ایران در کنار نيز به دالیل فوق

ها و عدم توجه به . اما در کنار ادامه این روندکردمیوجود چنين رویكردی را نيز تا حدودی توجيه 

برند. میزیرسؤال قطعاً این رویكردها را های پس از این دوران در سالهای توزیع مكانی منابع آب محدودیت

توجه به تا حدودی ن توسط قانونگذار رویه شهر تهرادر قبل از انقالب برای جلوگيری از گسترش بی

هجری شمسی که نرخ رشد جمعيت کاهش  70بود اما از اواخر دهه شده های منابع آب لحاظ محدودیت

ای بعد از جنگ رها شده بود، اصرار بر این رویكردها در کنار وضعيت یافت و کشور از شرایط عدم توسعه

کار گسترش مسكن دارای نقش تخریبی غيرمستقيم بر منابع برانگيز است. دليل اینكه سازوسؤالمنابع آب 
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شهر که عرضه و تقاضای مسكن در یک شهر یا کالنآب در نظر گرفته شده بسيار ساده است. مادامی

شود. شهر تعيين میمتعادل و برابر باشد، نرخ مدنظر برای استفاده از این مساکن نيز متعادل با شرایط کالن

تا حدود زیادی صورت نخواهد گرفت.  های مناسب برای زندگی قطعاًوجود زیرساختمهاجرت کاذب بدون 

کند و شرایط بهتری برای که عرضه بيشتر از تقاضا باشد، نرخ استفاده از امالک کاهش پيدا میزمانی

شهرها ریشه در مهاجرت کاذب دارد. شود. بسياری از مشكالت امروزه کالنمهاجرت کاذب فراهم می

گونه پاسخ و که بستر برای مهاجرت فراهم نباشد، این امر رخ نخواهد داد. ارزیابی نشان داد که هيچیمادام

منابع آب شهرها اتخاذ نشده است و هميشه وزارت نيرو موظف  تأمينحلی برای رفع مشكل محدودیت راه

رط جمعيت عنوان شده قيدوشیبآب شرب به هر طریق ممكن بوده است. دليل این امر نيز نياز  تأمينبه 

حلی برای کنترل فشارهای وارد آمده بر منابع آب شهرها اتخاذ نشده است و هميشه گونه راهاما هيچ ،است

مانند  ندهای مقطعی نيز مورد نيازحلاند. البته راهها و مشكالت در مسيرهای دیگری دیده شدهحلراه

رغم اتخاذ چنين علیطور که همان ،دار نبوده و نيستندها پایحلگونه راهینااما  ،سدسازی و انتقال آب

 .انددر گذشته همچنان شهرهای ایران با مشكالت خود مواجههایی تصميم

لحاظ محتوایی ازکه  ،سازی و شهرسازیسازی، شهرکسازوکار توسعه و گسترش خانه ،در قسمت قبل

آب  تأثيرگذار بر ر تحليل و ارزیابی قوانينبررسی شد. د ،توسعه و گسترش مسكن را شكل داده بودفرایند 

هایی از وجود سازوکاری مشابه اما غيریكسان و موازی دیده شد. مرتبط با بخش شرب و خدمات، نشانه

غالباً از بعد از انقالب اسالمی ایران شكل گرفته است.  درآمدكممسكن برای اقشار  تأمینسازوکار نهفته 

درآمد امری کمویژه محرومان و اقشار بهسوی دولت برای شهروندان ازمسكن  تأمينتر ذکر شد که پيش

سازند بدون تدبير اغلب شرایطی را فراهم میو های دلسوزانه اما پيامدهای قضاوت ،است ناپذیرمعقول و انكار

 مسكن ایرانيان تأمينگيری وظيفه که امكان بازگشت به نقطه شروع نيز ميسر نخواهد بود. با شروع شكل

اعتبارات مسكن  تأمينقانون » (12)سوی نهادهای رسمی، در اولين اقدام در قالب این سازوکار، طبق ماده از

درآمد و تشویق ساخت کممسكن افراد  تأمينمنظور به(، 19/10/1351)مصوب  «سازیو تشویق خانه

و اعطای وام  ،ان مسكن شدهقيمت، دولت مجاز به حمایت اعتباری از سازندگارزانهای ها و آپارتمانخانه

درآمد کم. این ماده نقطه شروع توجه به مسكن اقشار گيرددستور کار قرار میبه این افراد نيز در تسهيالت 

نهادهای های اقدامها و مسكن است. با وجود تالش تأمينجدای از وظيفه عمومی وزارت مسكن و دولت در 

)مصوب  «مالكيت اراضی موات شهری و کيفيت عمران آنقانون لغو »رسمی ذیل قوانينی همچون 

)مصوب  «الیحه قانونی راجع به واگذاری اراضی تملک شده به مستضعفين»(، 05/04/1358

)مصوب  «های خالی جهت اسكان فاقدین مسكنالیحه قانون استفاده از خانه»(، 04/09/1358

)مصوب  «ه اجاره دادن واحدهای مسكونی خالیالیحه قانونی راجع به اجازه شناسایی و ب»(، 01/10/1358

 تأمينتوان گفت که سازوکار پنهان (؛ می01/07/1366)مصوب  «قانون زمين شهری»( و 01/03/1359

 (3)ای تازه و جالب توجه گشت. مواد هجری شمسی وارد مرحله 60درآمد از اواسط دهه کممسكن اقشار 
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قانون » (6)و  (5)، (2)، (1)(، مواد 17/09/1366)مصوب  «یاساسنامه بنياد مسكن انقالب اسالم» (4)و 

نامه نحوه آیين» (1)(، ماده 24/03/1377)مصوب  «تشویق احداث و عرضه واحدهای مسكونی استيجاری

سند  (43)و  (41)( و مواد 12/11/1384)مصوب  «درآمدکم مستأجرانالحسنه به پرداخت تسهيالت قرض

( شرایط را 15/09/1385)مصوب  «هجری شمسی 1404ایران در افق انداز جمهوری اسالمی چشم»

به  «قانون ساماندهی و حمایت از توليد و عرضه مسكن» 25/02/1387ای رقم زدند که در تاریخ گونهبه

تا حداکثر یافت این قانون، دولت اجازه  (16)و  (2)، (1)تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد. طبق مواد 

کار بهها آب برای این پروژه تأمينمسكن در کنار فاقدان مسكن برای  تأميندف حمایت از توان خود را با ه

درآمد بر بدنه کممسكن اقشار  تأمينگذاری هرچه بيشتر سازوکار تأثيرنقطه عطف  موضوع بندد. این

نامه اجرایی ينآی» (6)دنبال این قانون، طبق ماده طور غيرمستقيم بر بدنه آبی کشور بود. بهاقتصادی و به

تصميم » (7)و  (2)، (1)(، مواد 20/08/1387)مصوب  «قانون ساماندهی و حمایت از توليد و عرضه مسكن

 «های مشخص شده در قالب طرح مسكن مهرخصوص واگذاری زميندرجمهور نمایندگان ویژه رئيس

در قالب طرح مسكن  خصوص اعطای تسهيالت بانكیدرنامه تصویب» (1)( و ماده 24/06/1388)مصوب 

. طبق آمار کرددرآمد ظهور کممسكن اقشار  تأمين(؛ طرح مسكن مهر با هدف 30/09/1388)مصوب  «مهر

درآمد جامعه با کمميليون واحد مسكونی مخصوص اقشار  2نزدیک به  1395در این طرح تا پایان سال 

عنوان نمونه در استان تهران وجود، بههزار ميليارد ریال ساخته شد. طبق آمار م 450صرف هزینه بالغ بر 

 1395سرشماری سال در ی که حالدرهزار واحد مسكونی مسكن مهر به اتمام رسيده است  200نزدیک به 

طور هزار واحد مسكونی خالی وجود داشت. لذا به تعبيری این طرح نيز به 500در این استان نزدیک به 

این استان خواهد افزود. مشخص است که با وجود انبوهی از غيرمستقيم بر تعداد واحدهای مسكونی خالی 

وقت به دنبال الن ئومساما بازهم  ،های باالی تورم و بيكاریویژه کمبود آب و نرخمحيطی بهیستزمشكالت 

 تأميناند. جدای از اینكه این حجم از بوده ،گونه دولتی یا با حمایت دولتبهآن هم  ،مسكن تأمينتوسعه و 

شود، عدم میمنجر شهرها در جذب جمعيت به صورت کاذب به ،مسكن باعث رکود در بازار شدو ساخت 

بر جایز یا محققان پایدار شهرها شده است. بحث نادیگر باعث توسعه  توجه به مسائل و نيروهای محرکه

تنها مشكلی را نفسه این طرح نهبلكه فی ،مسكن برای افراد نيست تأميناشتباه بودن این طرح از منظر 

بر منابع وارد تر، فشار است و از همه وخيمکرده جهات اضافه همه درمان نكرده بلكه بر مشكالت کشور از 

است که شده های قانونی نهادهای رسمی باعث گرفته در زیرالیهآب بوده است. درواقع سازوکار شكل

درستی اقشار بهتنها هایی از این دست اختصاص یابند و در کنار آن نهبسياری از منابع مالی کشور به طرح

بلكه باعث توزیع و پراکنش نادرست جمعيت نيز گشته است و  ،اندها صاحب مسكن نشدههدف این طرح

بين است. این سازوکار تضاد کرده خصوص منابع آب ایجاد ها بهزیرساخت تأمينهای بسياری برای چالش

 دهد.نشان میالن ئومسبا الگوی فكری و رفتاری  را محيطیود در جامعه و وضعيت زیستواقعيت موج
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ای اساسی در جذب جمعيت و به تبع آن افزایش مصارف بخش شرب و خدمات مسكن جنبه تأمين

شهرها که منجر به جذب و افزایش جمعيت شهری ویژه در کالنهرچند یک جنبه اساسی دیگر به ؛است

بر توسعه شهری مبتنيها و خدمات شهری است. قوانين متناظر با سازوکار زیرساخت، سطح شودمی

دهند که از دیرباز نحوه عملكرد شهرداری را را غالباً مجموعه قوانينی تشكيل می عملكرد شهرداری

اند. البته سوی این نهاد شدهازای گيری الگوهای رفتاری ویژهاند و بر همين مبنا باعث شكلشكل داده

گرفته اما الگوی شكل ،آن بيشتر بوده است تأثيرشهرها نمود پيدا کرده است و این سازوکار غالباً در کالن

)مصوب  «قانون بلدیه»توسط قوانين ناظر بر این سازوکار یكسان است. ماحصل قوانينی همچون 

و  (35)، (1د )(، موا25/11/1309)مصوب  «ونیهای مسكراجع به عوارض خانهقانون »(، 12/03/1286

و  (2)، (1)(، مواد 04/05/1328)مصوب  «ها و انجمن شهرها و قصباتقانون تشكيل شهرداری» (39)

ای از مواد قانون اصالح پاره» (111)و  (99)، (96)(، مواد 20/06/1334)مصوب  «قانون شهرداری» (68)

 (45)و  (29)(، مواد 27/11/1345)مصوب  «1334مصوب سال و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری 

قانون نوسازی و » (31)و  (29)، (23)، (2)(، مواد 12/04/1346)مصوب  «هادارینامه مالی شهرآیين»

 «الیحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها» (6)(، ماده 07/09/1347)مصوب  «عمران شهری

گيری سازمان شهرداری به شكل ، شكل«شهریزمينقانون » (13)و  (10)( و مواد 03/03/1359)مصوب 

 افزایش و تنوع در منابع درآمدیو  هاتكامل حوزه اختيارات شهرداریامروزی برمبنای دو رویكرد اصلی 

اند و تنها چيزی که ها منابع درآمدی ثابتی داشته. در طول ساليان متمادی شهرداریه است، بودآنها

ها با درآمدهای درونی وابسته به اراضی داخلی شهر بوده است. بر همين مبنا شهرداری متغير بوده است،

درستی انجام دهند نياز به جذب و کسب سرمایه و بودجه بههدف اینكه بتوانند توسعه و مدیریت شهر را 

ها در کنار فروش ها و تراکمها و فروش پروانهاند و تنها منابع درآمدی پایدار آنها عوارض، مالياتداشته

حوزه اختيارات شهرداری را  ،اراضی عمومی شهر بوده است. بر همين مبنا در طول تاریخ قوانين متعدد

که شهرداری صاحب و مالک شهر شده است و بر همين اساس با توجه به یطوربهاند گسترش داده

است. کرده متعلق به خود های خود برای کسب و جذب سرمایه شروع به فروش تراکم و اراضی ارزیابی

توانند اراضی و اعيان مدنظر خود ها در صورت نياز خود، میاین درحالی است که طبق قوانين، شهرداری

 1394دهند که تنها در سال گونه بر سرمایه خود بيافزایند. آمارها نشان میآورند و بدیندررا به تملک 

هزار ميليارد  25این اراضی و اعيان را به ارزش بالغ بر ميليون مترمربع از  16شهرداری تهران بالغ بر 

ها و هزار ميليارد ریال خریداری کرد. همچنين با توجه به اینكه باغ 5قيمت نزدیک به با ریال تنها 

اختيار شهرداری هستند، این امر نيز منبع درآمدی درهای شهری جزو اراضی عمومی شهری بوده و پارک

آورده است. مثال بارز و آشكار اثر تخریبی این سازوکار، شهرداری تهران است.  جودوبهسرشار برای شهر 

شهرداری تهران تنها از فروش تراکم و فروش اموال منقول و  1394دهند که در سال آمارها نشان می

انه خود را کسب کرد و درآمدهای مستمر که مربوط به يدرصد درآمد سال 50غيرمنقول خود بالغ بر 
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مراتب کمتر از آن بودند. همين امر مطلوبيت فروش تراکم و بهشود ض عمومی و اختصاصی میعوار

 ؛دهدهای تمليكی شهرداری را نسبت به درآمدهای مستمر و پایدار مانند عوارض نشان میامالک و دارایی

گر فروش اراضی به دیطرفازکه قانون نيز دست شهرداری را برای این امر باز گذاشته است. ویژه زمانیبه

است. کرده های قبل عمل وساز نيز مانند سازوکار توسعه و گسترش مسكن در بخشفعاالن حوزه ساخت

طور بهخصوص تنها مشكالت شهری مانند ترافيک، آلودگی، جمعيت و بهنهتا شده همين امر باعث 

. شودتر نيز ، اوضاع وخيمنهاهای اصلی آبلكه با نادیده گرفتن ریشه ،غيرمستقيم منابع آب حل نشوند

اند تا در حال مجموع باعث شدهدرباعث جذب جمعيت به شهر تهران شده است و  این رویكرد شهرداری

آب شرب خود با بحران مواجه شود. بنابراین با توجه به این توضيحات  تأمينشهر برای حاضر این کالن

بر عملكرد سازوکار توسعه شهری مبتنی که نهاد رسمی با شكل دادنشود میو نتایج مشخص 

گذار شهری شده است، بلكه در تأثيرغلط باعث افزایش قدرت یک نهاد تنها ناآگاهانه و به، نههاشهرداری

های مختلف مانند آلودگی هوا، کمبود منابع آب و غيره همچنان از همان طول تاریخ با افزایش بحران

های اقدامنين جدید هم نه برای پاسخ به مشكالت بلكه در تكرار قوا .قوانين سابق استفاده کرده است

 اند.شدهوضع اند، گذشته که کامالً نامربوط به مسائل بوده

دو محور قابل ردیابی و مدیریت است: ميزان مصرف و الگوی آن از ميزان مصرف منابع آب  اصوالً

ازای کل کشاورزان و در بخش شرب بهشاورز برداری هر کدر بخش کشاورزی، ميزان بهره که مثالًطوریبه

. کليت شوندمیکننده با توجه به نحوه و الگوی مصرف آنها مشخص و خدمات، تعداد جمعيت مصرف

نحوه و اند و سازوکار مبنای همين دو محور ارائه شدهبرجا سازوکارهای پنهان بررسی شده تا بدین

آب مرتبط با  تأثيرگذار بر ست. درواقع در اینجا قوانيننقطه آخر این ارزیابی ا الگوی مصرف آب شرب

گذارد. می تأثيرکه بر نحوه و الگوی مصرف آب توسط جمعيت هر شهر است بخش آب شرب مدنظر 

است لذا قوانين عرضه مرتبط همچنين به دليل اینكه این قوانين با نحوه عرضه و مصرف آب در شهرها 

ند. بدیهی است قوانين مرتبط با بخش شرب نسبت به قوانين آب شهری نيز مورد بررسی قرار گرفت

مرتبط با بخش کشاورزی قدمتی بسيار کمتر داشته باشند یا حتی از درجه اهميت کمتری برخوردار 

قانون اصالح »های نهاد رسمی با توجه به باشند. شایان ذکر است که سازوکار پنهان مزبور در زیرالیه

(، ماده 27/11/1345)مصوب  «1334مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ای از مواد و الحاق پاره

قانون مجازات » (3)و  (1)(، مواد 27/04/1347)مصوب  «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» (53)

قانون تشكيل »(، 12/10/1351)مصوب  «کنندگان در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات کشوراخالل

الیحه » (1)( و ماده 29/04/1354)مصوب  «و توزیع آب و تأسيسات فاضالب شهرها تأمينهای شرکت

(، دو رویكرد کلی را شكل داده 03/04/1359)مصوب  «قانونی رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق کشور

نحوه الگوی و دوم  ؛و توزیع آب شهری تأمينل ئومستغييرات : اولً . این دو رویكرد عبارتند ازاست
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. در رویكرد اول آب شرب تأمينپاسخ نهادهای رسمی به وضعيت کمبود منابع آب با هدف  مصرف و

عنوان بخش مهمی از مصرف، متولی ها منابع آب شرب بههمانند منابع آب در نگاه کلی، در طول سال

تنها قوانين مناسب برای تعيين دچار تغيير بود. از طرفی مشخص شد که نه دائماًمشخصی نداشت و 

لگوی مصرف متناسب با هر منطقه و شهر وجود ندارد بلكه قوانين موجود نيز در ساليان سال عيناً تكرار ا

نامه راجع به تعيين تعرفه برخی از خدمات تصویب» (1)اند. ماده لحاظ محتوایی تغييری نكردهازاند و شده

جازات اسالمی مصوب قانون اصالح موادی از قانون م» (2)(، ماده 08/04/1382)مصوب  «شهری

نامه درخصوص الگوی مصرف آب در تصویب» (12)و  (1)(، مواد 22/08/1387)مصوب  «02/03/1375

)مصوب  «هاکردن یارانههدفمندقانون » (3)( و ماده 23/01/1388)مصوب  «مصارف مختلف

دهند. بها برمبنای ميزان الگوی مصرف را نشان میهای نافرجام برای بازتعریف آب( تالش15/10/1388

توجهی سازوکار پنهان نحوه و الگوی مصرف به بیدليل بهاین امر نيز ضعف اساسی دیگری است که 

وانين این حوزه و نامتناسب اصلی فشار آورنده بر منابع آب شهری، عدم کفایت ق کامل به نيروهای محرکه

 شده است. منجر ای قوانين بازدارندگی و جریمههای مكانيسمبودن 

 

 قانونگذاری ايران شناسي حوزهبندی آسیبجمع. 3

گذار بر منابع آب در دو بخش تأثيرقانونگذاری ایران از منظر سازوکارهای  شناسی حوزهبا هدف آسيب

های مرتبط با این نامهها و تصویبها، دستورالعملنامهن، لوایح، آیينقواني؛ و شرب و خدمات ،کشاورزی

حوزه از منظر یادگيری اجتماعی مورد ارزیابی و تحليل قرار گرفتند و سازوکارهای اثرگذار پنهان در 

های های نهادهای رسمی شناسایی شدند. مفهوم یادگيری اجتماعی در قالب مفاهيم حلقهزیرالیه

طبق چارچوب یادگيری اجتماعی در هرکدام از  ،(. بر این مبنا1بيان شده است )جدول یادگيری 

يگانه يادگیری قرار گرفته است و سیستم اجتماعي  سیستم مديريتي درون حلقهها، سازوکار

)جدول دوگانه يادگیری در جهت واگرا با گرايش مخرب و عدم حفاظت منابع آب  درون حلقه

دهد و اینكه ظرفيت یادگيری این نهاد بسيار مهم ز ضعف ساختار نهادی ایران میاین امر نشان ا .(2

معنای ظرفيت پایين یادگيری از بهیگانه یادگيری  پایين است. قرارگيری سيستم مدیریتی در حلقه

. برخالف ساختار نهاد رسمی، سيستم اجتماعی استشكست خورده گذشته های تصميمو ها اشتباه

 متأسفانهاما  ،تر نسبت به تغيير واکنش نشان داده استری برای یادگيری داشته و سریعظرفيت باالت

اند و بيشتر در جهت حفظ و حراست ها برخالف حفظ و حراست از منابع آب بودهی این واکنشطورکلبه

 مدت افراد پيش رفته است.از معيشت و وضعيت اقتصادی کوتاه
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 گانه يادگیریهای سهحقیق برای حلقهتعاريف تبیین شده در ت .1جدول 

 تعريف مؤلفه

 هاف چارچوببهبود عملكرد بدون تغيير در فرضيات مبنا و اهدا منظوربهها اقدامبازتعریف  يگانه يادگیری حلقه

 حلقه دوگانه يادگیری
 –ها( ها )مانند تصحيح سياستال بردن فرضيات مبنا و تغيير اهداف چارچوبؤزیرس

 تغيير در نگرش افراد

 گانه يادگیریحلقه سه

 –تاری ی تغيير و تبدیل بستر ساخطورکلبهها و ها، باورها و دیدگاهبازنگری در ارزش

تغيير  – )مانند تغيير در ساختار سياسی و ساختار توزیع قدرت( -تغيير بستر حكمرانی 

 هاها، باورها و دیدگاهبنيادین در ارزش

 

 بندی ارزيابي نهاد رسمي منابع آب ايرانجمع .2 جدول

 *نهاد غیررسمي نهاد رسمي سازوكارهای نهفته

بخش 

 كشاورزی

 دوگانه یادگيری حلقه یگانه یادگيری حلقه واگذاری اراضی ملی

 دوگانه یادگيری حلقه یگانه یادگيری حلقه واگذاری اراضی ملی متصرف شده

 دوگانه یادگيری حلقه یگانه یادگيری حلقه حفر چاه

 دوگانه یادگيری حلقه یگانه یادگيری حلقه حفر چاه غيرمجاز

 دوگانه یادگيری حلقه یگانه یادگيری حلقه توسعه کشاورزی

 گرايش خروجي يادگیری اجتماعي
عدم حفاظت منابع آب 

 )مخرب(

عدم حفاظت منابع آب 

 )مخرب(

 بخش شرب

 سازی وسازی، شهرکتوسعه خانه

 شهرسازی

 - یگانه یادگيری حلقه

 - یگانه یادگيری حلقه درآمدکممسكن اقشار  تأمين

بر عملكرد توسعه شهری مبتنی

 شهرداری
 **دوگانه یادگيری حلقه حلقه یگانه یادگيری

 دوگانه یادگيری حلقه یگانه یادگيری حلقه مصرف ینحوه و الگو

 گرايش خروجي يادگیری اجتماعي
حفاظت منابع آب عدم 

 )مخرب(

عدم حفاظت منابع آب 

 )مخرب(
 .یرسم ینهادها يستممزبور در واکنش به رفتار س يستمرفتار س *

 .مزبور هایی از وجود مؤلفه** نشانه

 

 یهاحلو ارائه راه ينبر قوان یمشخص شد پافشار یآب بخش کشاورز يندر مواجهه با مسائل قوان

اما  ،بسا دلسوزانهچهاز حد و  يشب وجهت ،یگرد يرباعث وخامت اوضاع شده است. به تعب یادو ز یتكرار

یگانه یادگيری با  )حلقه منابع آب گشته است یبتخر برداران ومنفعل شدن بهرهباعث  ،اشتباه و غلط

که در  شودیآب بخش شرب مشخص م ينقوان یطرف با بررسآناز. گرایش عدم حفاظت منابع آب(

 ینگفت در ا توانیاند و مشده یدهد يتاهممنابع آب مرتبط با آن کم مسئله آب شرب و یمتماد یهالسا

یگانه یادگيری با  است )حلقهمناسب مواجه  ينبا ضعف و کمبود قواننهاد رسمی و حتی کشور  ينهزم



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  __________________________________________________ 
 

 

20 

مكان که به دنبال  هر زمان و هر رسمی یریتمد ،یخدر طول تارهمچنين  .گرایش عدم حفاظت منابع آب(

اقشار جامعه  همه ينو مساوات ب یعدالت اجتماع یشبهتر و افزا یریتمد یدار،همچون توسعه پا یاهداف

و ثروت  مسئلهو به سبب آن مفعول  دیده است یدولت یریتاهداف را در مد ینتحقق ا حلاهر بوده است،

 جالب ینكته وقت ین. اداده استها قرار تها و حكومدولت ياراخت اعالم کرده و در یمتناظر با آن را مل

بلكه  اند،رفته يناز ب یمل یهاو ثروت رخ داده استتنها اشتباه موارد نه ینا همهکه در  شودیتر متوجه

 یداربا هدف توسعه پا يعیمنابع طب یاراضملی شدن  شده است: تريموخ يزن یندهنسل آ یکشور برا یطشرا

ها، قلمداد شدن ی به شهرداریو متعلقات شهر یاراض یتمامسازی و در اختيار گذاردن عمومی ی،کشاورز

ملی اعالم شدن  یتنهادر ی وثروت مل صورتبهینده آ یهانسل یبرا استمنابع آب با هدف حفظ و حر

 .دار شدنهخان یبرا یرانیاحقاق حق مسلم هر ا یبهتر در راستا یریتبا هدف مد یشهر یرموات و با یاراض

 ینوعبهو  هاتفاق افتاد یدادسه رو ینا همه یبرا يرمجازتصرف و استفاده غ یدهپد ،در ادامهتر اینكه جالب

 به هم بوده است. يهشب ی این رویدادها،ذات یهابا وجود تفاوت يررسمینهاد غ يستمپاسخ س

مسكن مانند طرح  تأمينمرتبط با  یهاو طرح ينقواندر  در اثبات شكستدیگر  يتنكته حائز اهم

شهرها ویژه کالنو مسكن هر شهر به يتیجمع يازها بدون توجه به نطرح یناست که ا ینمهر در امسكن 

 تعداد ،در زمان شروع طرح مسكن مهر یطور مثال در شهر تهران حتبه ،یگرد يراند. به تعباتخاذ شده

و  يرالاقل تفاوت چشمگ ،به مسكن نبود يازمندا افراد نبرابر ب یا يشتراگر ب یخال یمسكون یهاخانه

 یمسكون یهاخانه یشطرح مسكن مهر عمالً با افزا يهاما با اقدام دولت در ته .نداشتبا آن  یمعنادار

 قرارگيری يلدلبا در نظر گرفتن این فرضيه که  یطرفازشهر تهران باعث رکود بازار مسكن گشت. 

که  یافراد و نيز اشتغال اغلب نهابه آسخت  یدسترس و طرح غالباً خارج از شهر ینا یهاساختمان

فراهم  نهابه سكونت در آ یافراد رغبت کمتر ینا ينلذا در ب ،ها بودند در شهر تهرانخانه ینا یمتقاض

هش کا ینانيز بر تقویت ها مجتمع ینا هاییرساختموقع زبهتأمين عدم  ،امر ینامزید بر . گشتیم

ها به خانه ینبه اجاره دادن ا يشتریب یلمسكن مهر تما انمالكاساس  ين. بر همداشت تأثيررغبت 

 یهاخانه یکه در خود شهر تهران به اندازه کافییازآنجا .کردند يداو سكونت خود در شهر تهران پ دیگران

 یهامسكن مهر خانه انمالكلذا  پذیر بود.برآورده کردن این تقاضا امكان ،وجود داشت یخال یمسكون

کار و  ؤیایربا  یگرد یهااستان اغلب یاجوار هم یهااند که از شهرستاناجاره داده یخود را به مهاجران

 يتقشر، معضل جمع ینمشكل مسكن ا هاز آنك يشترطرح ب یناند. لذا امدهآشهر  یندرآمد در تهران به ا

شد بيشتر  يتباعث جذب مهاجر و جمععكس رب کندحل بحران آب شهر تهران را  يرمستقيمطور غبهو 

را از ساکنان  یشغل یهاورده است و فرصتآ وارد شهر ینبر ا مضاعف یفشار یلحاظ اقتصادازتنها و نه

مانند منابع آب و هایی جدیدی را در حوزهمشكالت نيز  محيطییستز لحاظازبلكه  ،تهران گرفته یاصل

بلكه در غالب  ییاتفاق نه در طرح مسكن مهر به تنها ینشهر افزوده است. ا ینهوا بر بدنه ا یآلودگ

مانند شهرک گلبهار در  انداجرا شده هایدارشهر یاها در کشور که توسط دولت یسازشهرک یهاطرح
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 است. وقوع پيوستهبه مشهد،

ساسی ای، قانون طور خاص قانون مدنارزیابی قوانين کالن و به ،در راستای اهداف گزارش حاضر

مدت های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران، راهبردهای توسعه بلندجمهوری اسالمی ایران، سياست

های هجری شمسی، قانون برنامه 1404انداز جمهوری اسالمی ایران در افق منابع آب کشور، چشم

دند. برمبنای شنظر گرفته  ساله توسعه کشور )برنامه اول تا ششم( نيز در کنار یكدیگر و یكپارچه درپنج

 ارزیابی اسناد مزبور با توجه به ظرفيت یادگيری اجتماعی چند نكته حائز اهميت است:

کنند اشاره می بخشی از قوانين و مواد این اسناد به راهكارهایی برای مشكالت مرتبط با منابع آب .1

مانند  ،اندشدهنليان متوالی اجرایی رسند اما هنوز پس از سانظر میبهکه در مبنای اصلی، خوب و کارآمد 

 کيد شده است.أاجرای آن تبر آمایش سرزمين که از برنامه اول تا ششم 

ه لحاظ محتوایی بهترین پاسخ بازبخشی از محتوای این اسناد متشكل از موادی است که  .2

اند. اقی ماندهبکلی هستند تنها در کلمات  دليل اینكه غالباًبهاما  ،دهندمشكالت منابع آب را نشان می

جویی ریق صرفهباید مدیریت بهتر منابع آب از ط اندکرده تأکيدهستند که  یمواد یاسناد دارا ینا غالب

ه ميزانی کلی بنظر آید اما بهوری صورت گيرد. شاید این راهبرد بسيار مناسب و کاربردی و افزایش بهره

رود ای که انتظار میملياتی خواهد شد و اگر عملی شود، آیا نتيجهاست که مشخص نيست چگونه ع

 محقق خواهد شد یا خير.

ی شده در مواد بررسدر نيز همان محتوایی را دارند که  در اسناد مورد اشاره بخشی از قوانين .3

 اسنادن آشكارا در ایبررسی شده مخرب و مستتر در قوانين های مكانيسم. وجود داشتندهای قبل بخش

ذایی آن امنيت غ تأمينبر خودکفایی در کشاورزی با هدف  بعدیتککيد أخورند مانند تبه چشم می نيز

محالل در معرض تهدید و اض توسعه ناپایداردليل بهکشور  و خاک هم در شرایط حاضر که منابع آب

 امنيت غذایی نسل آینده به خطر افتاده است. و عمالً اندجدی قرار گرفته

خورد ، در این اسناد هم دوگانگی لحن و محتوا به چشم میجزئیهمچنين همانند قوانين  .4

کيد أت بر توسعه و افزایش کشاورزی همچنينطرفی به مدیریت و بحران منابع آب و ازصورت که بدین

 دی وکيد بر توسعه اقتصاأدیگر تطرفازرود و شهرها سخن مییا از بحران آلودگی در کالنشود می

 شود.افزایش مسكن می

سازی مصرف بر بهينه اند مثالًکلی بيان شدهها در حد برنامهو ها تصميماسناد مورد بحث، همه در 

گویی کلینوعی دچار بهنظر آیند ولی بهکيد شده است. شاید در این مقام، این قوانين و لوایح خوب أآب ت

در سطح دوم مدیریتی باعث گویی کلیکه همين چرات گذار دانستأثيرتوان این اسناد را هستند لذا نمی

ها، قوانين و لوایح رجوع و استناد کنند و برمبنای آنشده است تا دولت یا مجلس به این قوانين و مواد 

بسزایی دارند مانند مسكن مهر، ارائه و  تأثيرطور مستقيم و غيرمستقيم جدیدی را که بر منابع آب به



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  __________________________________________________ 
 

 

22 

دیگر با بررسی اسناد مزبور مشاهده شد که هرچه پيش رفته است، این اسناد و فطرازتصویب کنند. اما 

گرایی جزئیاند. این های دولت و مجلس اتكا کردهو اشاره مستقيم به پاسخگرایی جزئیسمت بهقوانين 

که جزئی همان قوانين  ساله توسعه، عمالًهای پنجسبب شده است تا در بخشی از این اسناد مانند برنامه

تكرار و ارائه شوند. این اسناد به دو صورت به حدی کلی ارائه  ، عيناًاندرساندهدولت یا مجلس به تصویب 

اند که و تكراری تهيه شدهجزئی اند یا به ميزانی و مشكلی را حل نكرده ای نداشتهفایده اند که عمالًشده

گذشته، های تصميمنشان از عدم توجه به نتایج  مسئلهاند. این مشكالت و مسائل موجود را تشدید کرده

توانایی در شناسایی راهكارهای متناسب دارد. ناحكمرانی به مسائل و سيستم انگارانه نگاه سطحی و ساده

یگانه  برمبنای این نكات و نتایج مشخص است که این اسناد در سطوح باالی مدیریتی نشان از حلقه

 یادگيری دارند.

های کشاورزی و گذارترین قوانين دائمی کشور را که بر منابع آب در بخشتأثيرین و ترمهم 3جدول 

دول دهد. براساس این ج، نشان میاندکردهگونه مستقيم و غيرمستقيم فشار وارد بهشرب و خدمات 

 ت و این دررا بر منابع آب گذاشته اس تأثيرترین مشخص است که اغلب تنها یک قانون یا یک ماده مخرب

عيت منابع آب قانونی را معرفی کرد که در سخن به بهبود وض ها مادهها و صدحالی است که شاید بتوان ده

ش پایه اوليه و اصلی . بر همين مبنا بود که در این پژوهاندبودههای متنوع اشاره دارند ولی فاقد اثر از روش

 ، گذاشته شد.اندکردهنابع آب وارد ی که بر متأثيرنتایج و بر صرف قوانين بلكه بر ارزیابی نه 

های . ضعفدهدنشان میدر حوزه قانونگذاری را  های اساسیکلی ضعفطوربهتحليل صورت گرفته 

ب کشور دارند ی که بر منابع آتأثيربدون توجه به تبعات و است که نهادهای رسمی ازسوی  موجود غالباً

ئل ارائه حل برای همين مشكالت و مساعنوان راهبهگيرند و و خواهند گذاشت، همچنان مدنظر قرار می

تر شده است و سازوکارهای پنهان شناسایی شده و نحوه عملكرد آنها بر منابع آب روشن تأثيرشوند. می

یی وضعيت وکارها و نكات، نقطه شروعی برای پرسش چراکه حداقل این سازکرد گونه خالصه توان اینمی

 .استموجود منابع آب و ریشه اصلی معضالت آن 
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 های كشاورزی و شرب و خدماتگذار بر منابع آب در بخشتأثیرقوانین  .3 جدول

 از منظر سازوكارهای پنهان 

 تأثیر مكانیسم هدف قانون منابع آب

بخش 

 كشاورزی

نامه اجرایی الیحه قانونی آیين

اصالح الیحه قانونی واگذاری و 

و  (31))مواد  اراضی یاحيا

(32)) 

نامه اراضی ملی برای موجب این آیينبه واگذاری اراضی ملی

های کشاورزی و غيرکشاورزی واگذار طرح

طور غيرمستقيم برداشت از منابع اند و بهشده

 اند.آب را افزایش داده

قانون  (34)قانون اصالح ماده 

از  یبردارحفاظت و بهره

 ها و مراتع مصوبجنگل

 ((34))ماده  14/03/1354

واگذاری اراضی ملی 
 تصرف شده

، اراضی ملی (34)موجب اصالحيه ماده به

متصرف شده که دارای کشاورزی و برداشت از 

 اند، به متصرفان واگذار شده و پروانهچاه بوده

 اند.ری از چاه دریافت کردهابردبهرهقانونی 

 در کشاورزی گسترش قانون

 ((1))ماده  کشاورزی ایهقطب

تنها بر توسعه موجب این مواد و قوانين نهبه توسعه کشاورزی

کشاورزی با اهدافی همچون خودکفایی 

آنها حجم زیادی از  وسيلهپافشاری شد بلكه به

صورت تسهيالت بدون بازگشت منابع مالی به

در اختيار این بخش قرار گرفت و مناطق 

صورت بهمختلف در معرض گسترش کشاورزی 

 عمده قرار گرفتند.

نامه در مورد مقابله با یبتصو

از ادامه روند  یبحران ناش

 یهااستاندر  لیخشكسا

 ((7)و  (5)دیده )مواد تخسار

 ضوابط اصالحی دستورالعمل

 و ملی منابع اراضی واگذاری

 کشاورزی هایطرح برای دولتی

 ((7)و  (3)و غيرکشاورزی )مواد 

موجب این قوانين با هدف گسترش و حفظ به حفر چاه

ها و مناطق ممنوعه، کشاورزی حتی در دشت

برداری و حفر چاه داده شده است. اجازه بهره

ای از این دست قوانين تنها نمونهاین نوع از 

نامه در مورد مقابله با بحران تصویب باشند.می

ناشی از ادامه روند خشكسالی در 

 هدیدتخسارهای استان

مالی برای جبران  تأمينقانون 

خسارت ناشی از خشكسالی یا 

 ((3)سرمازدگی )ماده 

انظاره بخش کشاورزی که مكانيسم حذف حق

 د.برداشت از منابع آب زیرزمينی را فعال کراضافه 

قانون توزیع عادالنه آب )تبصره 

 ((3)ماده 

های غيرمجاز حفر چاههمه موجب این مواد به حفر چاه غيرمجاز

م شده تا موعد مقرر در قانون مزبور، قانونی اعال

اند. به برداری دریافت کردهشده و پروانه بهره

 از منابع آب که باید هابرداریبيانی دیگر بهره

شدند، قانونی شده و ادامه یافتند متوقف می

 ویژه در مناطق ممنوعه.هب

 هایچاه تكليف تعيينقانون 

 برداریبهره پروانه فاقد

بخش 

شرب و 

 خدمات

 قانون اجرایی نامهآیين

 و توليد از حمایت و ساماندهی

 ((4))ماده  مسكن عرضه

سازی، توسعه خانه

و  سازیشهرک

 شهرسازی

نامه و مواد و قوانين مشابه موجب این آیينبه

در  آن، بدون توجه به نياز واقعی مخصوصاً

شهرها، حمایت از بازار مسكن باعث کالن

نتيجه درو شد سطح رفاه  یافزایش آن و ارتقا

 طور غيرمستقيم باعث جذب جمعيت شد. به
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 تأثیر مكانیسم هدف قانون منابع آب

 ویژه نمایندگان تصميم

 واگذاری درخصوص جمهوررئيس

 قالب در شده های مشخصزمين

 مهر مسكن طرح

مسكن اقشار  تأمين

 درآمدکم

موجب این ماده در قالب طرح مسكن مهر در به

طور آن، به ناپذیرهای انكارکنار مزیت

غيرمستقيم بر منابع آب شهری از طریق جذب 

 ثانویه جمعيت فشار وارد آمد.

ها یشهردار یمال نامهیينآ

 ((29))ماده 

توسعه شهری 

بر عملكرد مبتنی

 شهرداری

ی نامه و مواد مرتبط، منابع مالموجب این آیينبه

ها محدود بوده و طبق قانون مزبور و شهرداری

ها قوانين مشابه، امكان درآمدزایی برای شهرداری

و به شد تصرف و فروش اراضی و تراکم فراهم  با

همين سبب این جذب سرمایه منجر به 

نتيجه غيرمستقيم، دروسازهای انبوه و ساخت

 .شدافزایش فشار بر منابع آب شهری 

شهری  عمران و نوسازی قانون

 ((18))ماده 

بلندمدت  توسعه راهبردهای

 ((6))ماده  کشور آب منابع

نحوه و الگو مصرف 

 آب

دنبال مصرف بهطرفی قوانين مزبور و امثال آن از

دیگر طرفازبهينه منابع آب شهری هستند اما 

واقعی نبودن قيمت آب بر الگوی مصرف اثر 

باعث فشار بر منابع  گذاشته است و مستقيماً

 اند.شهری شده

 عرضه و احداث نامهآیين

 ((6)ای )ماده اجاره مسكن

ها یارانه کردنهدفمند قانون

 ((3))ماده 
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