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  مقدمه. 1
محيطـي    زيـست  هـاي   چـالش  ترين  جدي ة بحران آب از   مسئلهيچ ترديدي وجود ندارد كه      

بسياري از كارشناسان نگران آن هستند كه استفاده از منـابع آب در ايـران               «. ستكشورمان ا 
جـوان و   (» بدون درنظرگرفتن محدوديت آن، در آينـده مـشكالت جـدي را ايجـاد بنمايـد               

هـاي اصـلي      بنابراين، مبارزه با اين بحران بايد به يكي از اولويت          ).115: 1387ليمان،  س  فال
ايـران بـا توجـه بـه گـستردگي جغرافيـايي، داراي شـرايط               . تبديل شود  قوة مقننه و مجريه   
توجه به اين تفاوت اقلـيم از اهميـت         ). 67: 1385رضايي،  (متنوعي است    محيطي و اقليمي  

 زيرا اتخاذ هرگونه سياست براي مبارزه با بحران آب بايد بر مبنـاي  بنيادين برخوردار است،  
  .هاي اقليمي صورت گيرد اين تفاوت

 سواحل جنوبي خزر و اسـتان گـيالن         كهدرخصوص تنوع اقليمي در ايران گفتني است        
  در شمال كشور داراي شرايط اقليمي كامالً متفاوت بـا سـاير نقـاط كـشور اسـت و ميـزان                     

ايـن اسـتان بـا    . رسـد   برابـر ميـانگين كـل كـشور مـي     8ر برخي نقاط آن به     بارش ساالنه د  
هاي فراوان از مناطق مرطوب و سرسبز كشور اسـت            برخورداري از بارش كافي و رودخانه     

ويـژه    ويژه روستاييان به محصوالت آبـي بـه         و بر اين اساس زندگي و معيشت ساكنان آن به         
آمده حجم آب سـاالنة موجـود در          عمل  رد به براساس برآو « ).همان(كشت برنج متكي است     

است و نياز آبـي     ] متر مكعب [ ميليارد   12هاي زيرزميني استان نيز حدود        ها و سفره    رودخانه
 ميليـارد متـر   4كمتـر از  ...) كـشاورزي، صـنعت، خـدمات و    (هاي مختلف    استان در بخش  

شت بـرنج   ويـژه كـ      درصد آب مصرفي استان بـه كـشاورزي بـه          95مكعب است و بيش از      
آبـي    هـاي اخيـر مـشكل كـم         يكي از مسائل مهم استان در سـال        همه  با اين   . اختصاص دارد 

برعكس، دشت جنوبي بردسكن در استان خراسـان        ). همان(» ويژه در فصل تابستان است      به
برداشت از  «گفتني است   . رضوي به دليل اقليم بياباني از رژيم بارش نامنظم برخوردار است          

 صورت قنات بود كه از آن به بعـد            به 50تا قبل از دهة     ] دشت بردسكن [ي  هاي زيرزمين   آب
 متـر   250ها بـاالي      عمق بعضي از اين چاه    . عميق شدت يافت    هاي عميق و نيمه     با حفر چاه  

  برداشـت بـيش  . رسد  متر مي500ها با يكديگر به  است و در بيشتر گسترة دشت فاصلة چاه      
 به رونق كشاورزي در منطقه باعث كـسري آب بيـشتر            هاي زيرزميني با توجه     از حد از آب   

هاي عميق منطقه شده است و هر ساله چند چاه منطقه به علت افـت آب تغييـر مكـان                      چاه
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. هاي زيرزميني باعث بحران آب در منطقه شده است          هاي سفره   شدت برداشت آب  . دهد  مي
 بـر برداشـت آب غيـر        هاي مستمر عالوه    همچنين پيامدهاي ناگوار ناشي از اضافه برداشت      

هاي زيرزميني    خانه   جبران از زيرزمين موجب دگرگوني ساختار فيزيكي و شيميايي آب           قابل
نـژاد و     اسـكندري ثـاني، اسـماعيل     ( »سـازد   هـا وارد مـي      هاي زيادي را به آن      شده، خسارت 

 خراسان جنوبي وضعيت بـسيار تـأثربرانگيزي دارد،          استان همچنين، ).43: 1393طاووسي،  
 دشـت   3 دشـت ممنوعـه شـده و         12 دشت واقع در ايـن اسـتان         25 از   1387ا در سال    زير

هـا بـه دليـل        پيشنهاد ممنوعيت تعداد ديگري از دشـت       حالت بحراني داشته و در اين سال      
شـده    گيري ارائه     ربط جهت تصميم    هاي زيرزميني به نهادهاي ذي      شدن بيالن آب سفره     منفي

برمبناي تحقيقات علت اصـلي بحـران آب در ايـن           ). 11: 1387سليمان،    جوان و فال  (است  
هاي زيرزميني و درنهايت       از حد آب از سفره      سير صعودي حفر چاه و برداشت بيش       منطقه

در دشـت نيـشابور نيـز       «همچنين، برمبناي تحقيقـات     . هاي زيرزميني است    افت سطح سفره  
ي از آبايش تقاضا از منابع خوردن تعادل هيدرولوژيكي و افز    هم  مسئلة بحران آب درنتيجة به    

رويـه از منـابع        صورت بي   برداري به    به بعد نمود پيدا كرده است و چنانچه بهره         1365سال  
تدريج حجـم آب شـيرين و قابـل     آب و الگوي بيالن منفي از منابع موجود متوقف نشود به        

 شـدن كامـل مخـازن آب        استفاده كاهش خواهد يافت و مسئلة بحـران آب منجـر بـه تهـي                
زاده،  فـرج (» شده از بـين خواهـد رفـت    هاي انجام گذاري زيرزميني دشت شده، تمام سرمايه    

شود تحقيقات يادشده حداقل از يك دهه قبل خطـر   طور كه مالحظه مي  همان). 217: 1386
 اخيــر هــاي خشكـسالي ترديــد بـه علــت   انـد و بــي  بحـران آب در ايــران را گوشـزد كــرده  

اند، بلكه وضعيت امروزه بسيار بدتر از وضعيت يك           ود نيافته تنها بهب   هاي يادشده نه    وضعيت
  .دهه قبل است

 بـه لحـاظ قرارگـرفتن در       ايـران « كـه     اسـت  يـن اآبي در ايران      يب دليل مشكل    ترين  مهم
 و   كمربند صحرايي جهان و همچنين موقعيت جغرافيايي دور از درياهاي بزرگ، داراي آب            

 شده است تا متوسط سـاالنة نـزوالت جـوي            و همين امر موجب    هست خشك   غالباًهواي  
فراتر نرود و اين مقـدار كـم        ) سوم ميانگين جهاني    يك(متر    ميلي 250-240كشور از حدود    

از مساحت كشور بارشي بيش از      % 1كه فقط     طوري  نيز توزيع مكاني بسيار ناهمگني دارد، به      
متـر     ميلـي  100كمتـر از    از سطح كشور بارش ساليانة      % 28كه    متر دارد در حالي        ميلي 1000

از نظر  . متر كمتر است     ميلي 200 از سطح كشور از      %96طور كلي مقدار بارش در        دارد و به    
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ها فصلي بوده و در فصولي كه بيشترين نياز بـه آب وجـود دارد                 توزيع زماني نيز اين بارش    
مـاني  درنتيجه توزيع ناهمگن ز  ). 62: 1392هشي،    مختاري(» گيرد  كمترين بارش صورت مي   

 متوجـه  1285گذار از سال   قانون. ايران است و مكاني بارش نيز سبب مشكل بحران آب در          
مبـارزه بـا   .  سعي كرده است در اين زمينه قوانيني را وضع كنـد بحران آب در كشور شده و     

گذار قـرار   سو علل ايجاد بحران آب مدنظر قانون        بحران آب مستلزم اين امر است كه از يك        
.  ديگر، سعي شود بـا ايـن علـل بـه روش منطقـي و علمـي مبـارزه شـود                     گيرد و از سوي   

درحقيقت در كنار علل طبيعي، علل اصلي بحران آب در ايران مديريت نامناسب آب، ايجاد           
هـاي مجـاز، كـشت        عميق غيرمجاز، برداشت غيرمجاز آب از چاه        هاي آب عميق و نيمه      چاه

رو هستند، همچنـين اسـتفاده از         بود آب روبه  محصوالت با نياز آبي باال در مناطقي كه با كم         
در ضـمن بايـد بـه ايـن نكتـة           . هاي سنتي آبياري يعني آبياري به روش غرقابي است          روش

هـاي    ظريف نيز توجه شود كه براي مبارزة مؤثر با بحـران آب افـزون بـر مبـارزه بـا اقـدام                     
ود، زيرا برداشت آب    هاي زيرزميني نيز تقويت ش      يادشده بايد سعي شود كه منابع آبي سفره       

شود، شايد بتوان بـا مـديريت         هاي زيرزميني مي    هاي سفره   موجب كاهش ميزان ظرفيت آب    
هاي آب زيرزميني شد، امـا        رفتن سفره   بين  مناسب و استفادة بهينه از منابع آبي كشور مانع از         

 حتي اگر   رود و   ها نيز از بين مي       تخليه شود اصل اين سفره     كالًهاي زيرزميني     اگر آب سفره  
رفـتن اصـل      رو شود بـه دليـل ازبـين         بارش فراوان باران روبه    هاي بعد با    اين مناطق در سال   

 هـاي آب    بنابراين، تقويت سـفره    .ها نيز به هدر خواهند رفت       هاي زيرزميني اين بارش     سفره
در ايـن   . هاي اصلي در مبارزه با بحران آب تبديل شود          زيرزميني نيز بايد به يكي از اولويت      

گذاري در ايران در زمينة آب بحـث و بررسـي و بـه ايـن                  شود روند قانون    حقيق سعي مي  ت
گـذار در ايـن زمينـه توانـسته اسـت سياسـت معقـول و                  موضوع پرداخته شود كه آيا قانون     

منسجمي را در پيش گيرد كـه موجـب تقويـت مبـارزه بـا بحـران آب شـود يـا بـرعكس                        
تنهـا موجـب      لي و ضعيف عمل كرده است كـه نـه         صورت انفعا   گذار در اين زمينه به        قانون

گـذار زمينـة تـضعيف        تقويت منابع آبي كشور نشده است، بلكه در برخي موارد خود قانون           
تواند بـا توسـل بـه راهكـار      گذار مي  درواقع قانون . منابع آبي كشور را به وجود آورده است       

تبع آن زمينة      كشور و به   غيركيفري و در صورت لزوم راهكار كيفري زمينة تقويت منابع آبي          
طور خالصه بـا توجـه بـه ماهيـت اقلـيم منـاطق                به  . مبارزه با بحران آب را به وجود آورد       

گـذار    هاي قـانون    اقدام) هاي سطحي و عمقي     بحران آب (مختلف ايران و ماهيت بحران آب       
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ه هايي كه اقليمي دارند كه بـارش سـاالن       نخست بخش : بايد ناظر به دو بخش مختلف باشند      
منـاطق  (انـد     حال آن مناطق بـا بحـران آب مواجـه            اندازة الزم است، اما در عين         در آنجا به  

انـد و از سـوي        سو با كاهش بارنـدگي مواجـه        ، سپس مناطقي كه از يك     )داراي آب سطحي  
از حد مجاز آب از مخازن زيرزميني سبب افـت ميـزان آب    ديگر، برداشت نامتوازن يا بيش    

  .شود اين مناطق ميهاي زيرزميني  سفره
  هاي با بارش كافي اقليم) الف

اند، اما  اگرچه سواحل درياي خزر و استان گيالن در سطح وسيع مصداق كاملي از اين اقليم            
.  مالحظه اسـت    ي قابل جزئصورت موردي و      هاي كشور نيز به       اين وضعيت در ساير استان    

كوهـستاني شهرسـتان بافـت در       از جملة اين نواحي به سميرم در استان اصفهان و منـاطق             
علت اصلي بحران آب در اين مناطق نه با بارش كم باران،            . توان اشاره كرد    استان كرمان مي  

 طور كلي با مـديريت مناسـب آب          به. يابد  بلكه با موضوع مديريت نامناسب آب ارتباط مي       
مناسب ايـن   سياست مطلوب براي مديريت     . توان با بحران آب در اين مناطق مبارزه كرد          مي
هاي سطحي و از سوي       سو برمبناي حمايت از مباني و بسترهاي توليد آب          ها بايد از يك     آب

ها برمبناي نوع مصرف آب يعني مصارف         ديگر، برمبناي حمايت از مديريت توزيع اين آب       
  .كشاورزي، مصارف شرب و خدمات تدوين شود

  هاي سطحي حمايت از مباني و بسترهاي توليد آب. 2
. رونـد   هـاي سـطحي بـه شـمار مـي            آب تـأمين ها در بيشتر موارد منبع اصلي         رودخانهبستر  
 بـه اهميـت ايـن       1361 قانون توزيع عادالنـة آب مـصوب سـال           2 و   1گذار در مواد      قانون

ها را اعم از اينكه آب        هاي عمومي و رودخانه     بسترها توجه كرده و بستر انهار طبيعي، كانال       
از جملة مشتركات دانسته و مسئوليت حفظ، اجازه و نظارت بـر            دائم يا فصلي داشته باشند      

ين در جهـت تقويـت ايـن سياسـت      همچن .برداري از آن را به دولت محول كرده است          بهره
ها، نهرهاي طبيعـي و        يادشده تعيين پهناي بستر، حريم رودخانه      2 مادة   1حمايتي در تبصرة    

 3گذار در مادة      افزون بر اين، قانون   .  است ها را به وزارت نيرو سپرده        و بركه  ها  مردابحتي  
قانون توزيع عادالنة آب ايجاد هر نوع اعياني، حفاري و دخل و تصرف در بـستر رودخانـه      

ها را ممنوع اعـالم كـرده اسـت و تنهـا              ها و بركه    هاي عمومي مرداب    و انهار طبيعي و كانال    
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همه به  با اين . اي را داده باشد هاستثنا در اين زمينه مواردي است كه وزارت نيرو چنين اجاز          
صـراحت بـه مـواردي     گذار دامنة اختيـار وزارت نيـرو را بـه         رسد بهتر بود كه قانون      نظر مي 

برداري مناسـب از آب   كرد كه ساختن اعياني و حفاري تنها براي حفاظت و بهره        محدود مي 
  .اين بسترها ضرورت داشته باشد

نكـردن مفـاد      مربوط به ضمانت اجراي رعايت    شود    پرسش مهمي كه در اينجا مطرح مي      
سـو از طـرف وزارت نيـرو و از            مفاد اين مواد ممكن است از يك      . مواد يادشده در باالست   

در مرحلـة   . سوي ديگر، از طرف ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مورد احترام قرار نگيـرد             
ام كننـد و    نخست ممكن است كارمندان وزارت نيرو برخالف مقررات به اعطاي مجوز اقد           

از سوي ديگر، ممكن است اشخاص حقيقي يا حقوقي به ايجاد هر نوع اعيـاني، حفـاري و                  
در حـال حاضـر قـانون توزيـع     . ها اقـدام كننـد   دخل و تصرف غيرقانوني در بستر رودخانه 

هاي پيـشگيرانه بـسنده كـرده         عادالنة آب براي مبارزه با چنين مواردي صرفاً به تعيين اقدام          
تواند چندان مؤثر واقـع       هاي پيشگيرانه بدون پشتوانة كيفري نمي       يد تعيين اقدام  ترد  بي. است
توان از منابع آبي      اين سخن كه مي   «دانان بر اين باورند كه        به همين دليل برخي حقوق    . شود

  مطـابق بدون مداخلة حقوق كيفري و از طريق اقدامات پيشگيرانه حمايت و صـيانت كـرد،   
  ).235: 1395مند و رستمي،  بهره(» شرايط كنوني نادرست است

ها تجاوز    انحاي مختلف به دامنة حريم رودخانه       با توجه به اينكه هرروزه افراد زيادي به         
كرد كه با سرعت و در محدودة زماني     گذار وزارت نيرو را مكلف مي       كنند بهتر بود قانون     مي

ها و غيره اقدام كند تا         مرداب ها و   ها، بركه   معيني به تهية عكس، نقشه از حريم اين رودخانه        
طور    به   2 مادة   1رسد تبصرة     به نظر مي  . ها تعرض كنند    در آينده افرادي نتوانند به اين حريم      

ضمني وزارت نيرو را مكلف به اين امر كرده است، زيرا اين تبـصره مبنـاي تعيـين پهنـاي                    
  .داند ها را آمار هيدرولوژي مي بستر و حريم رودخانه

   مديريت توزيع آبحمايت از. 3
  .آب مصرف چگونگي و آب ذخيرة :دربرگيرد را مختلف قلمرو دو تواند مي آب توزيع مديريت

   آبه مديريت ذخير.1. 3
هـا و     هـا و بركـه      ترين مشكالت، پراكندگي رودخانه     درخصوص موضوع ذخيرة آب از مهم     

اخت جـاده و  دسترسـي بـه ايـن بـسترها نيازمنـد سـ      . بودن اين بسترهاست دور از دسترس  
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در قـانون توزيـع عادالنـة آب مقـررات خاصـي در ايـن زمينـه                 . تأسيسات زيربنايي اسـت   
وزارت نيرو در هر محل پـس از        دارد     اين قانون مقرر مي    24تنها مادة   . نشده است   بيني    پيش

در زيــر كــه تحــت نظــارت و مــسئوليت آن  هــاي مــشروح هــاي الزم بــراي آب رســيدگي
  .كند مي برداري صادر  بهرهةاجاز  دگير مي خانه قرار وزارت
كنـد     اقتضا مـي   ضرورتبنابراين  ؛  »دنهاي عمومي كه بدون استفاده مانده باش        آب« )الف
 كند، همچنـين ايـن   موظفهاي بدون استفاده    گذار وزارت نيرو را به شناسايي آب        كه قانون 
شـده را قابـل     ي ياد هـا   آب كنـد كـه      موظفهاي مربوطه را      خانه  خانه و ساير وزارت     وزارت
  .برداري كنند بهره

به نظر  . ها فصلي و زودگذر است      دهي برخي رودخانه     برخي موارد آب    در گفتني است، 
هـا را مهـار و از         هاي جديد بتوان مقدار بسيار زيادي از اين آب          يفناوررسد با توسل به       مي
تـي در برخـي   درنتيجه در اين خصوص به سياست بسيار دقيق و ح. ها استفادة بهينه كرد    آن

 قـانون توزيـع عادالنـة       24 مادة   1گذاري جزئي نياز است، كما اينكه در تبصرة           موارد قانون 
هاي ديگري كـه      از جمله اقدام  . آب مقررات خاصي درخصوص خوزستان وضع شده است       

توان در زمينة ذخيرة مناسب آب به كار گرفت اقدام الزم بـراي جلـوگيري از پـرت آب            مي
هـا،   هـاي بتـوني در محـل شكـستگي     واملي چـون نشـست آب در كانـال      است كه در اثر ع    

: 1379احـساني،  (هـا   شدن رسوبات در بـستر كانـال   نشين  هاي تنظيمي، ته    نبودن دريچه   دقيق
همچنين انجام اقدام الزم براي پيـشگيري       ). 73: 1385رضايي،  (شود    و غيره ايجاد مي   ) 168

در بـسياري از مـوارد فاضـالب        . رسـد   مـي از آلودگي منابع آب نيز امر ضـروري بـه نظـر             
كـردن    هاي سطحي را بـه وجـود آورد، اگرچـه آلـوده             تواند زمينة آلودگي آب     ها مي   كارخانه

هر «برمبناي اين ماده    .  قانون مجازات اسالمي جرم است     688هاي عمومي برمبناي مادة       آب
 آب آشـاميدني يـا      كـردن   اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده          

توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غيربهداشتي فضوالت انساني و دامي و مواد زائـد، ريخـتن                
باشد و مرتكبين چنانچه طبـق قـوانين خـاص            ممنوع مي ... ها  كننده در رودخانه    مواد مسموم 

رسـد    به نظر مي  . »شوند  مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم مي          
 هـا و    هـا از سـوي كارخانـه         رودخانـه  آبكـردن     جه به اينكه امروزه بيشتر موارد آلوده      با تو 

شده در اين مـاده       پردازند كيفر تعيين    گيرد كه به استخراج معادن مي       هايي صورت مي    شركت
گذار بايد ضمانت اجراي كيفري شديدتري مانند جريمة نقـدي            بسيار ضعيف است و قانون    
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در اينجا بايد به اين نكتة ظريف نيز توجه شود كه بـسياري             . تعيين كند يار باال را    مبالغ بس با  
 و بـه همـين دليـل در نزديكـي            دارند  نياز  آبها براي توليد محصوالت خود به         از كارخانه 

كـردن    شوند و درنتيجه به دليل نزديكي به رودخانه قابليت آلوده           ها تشكيل مي    بستر رودخانه 
سـاختن    آلـوده « قانون توزيع عادالنة آب      46 مادةتني است طبق    گف. ها را دارند    اين رودخانه 

 و  شـده    اشـاره كـردن آب       به ممنوعيت آلوده   صرفاً در اين قانون     متأسفانه. »آب ممنوع است  
همچنـين  . كنند تعيين نشده اسـت      يمكردن آب     هيچ مجازاتي براي كساني كه اقدام به آلوده       

نامـه    يينآية  تهعت، جلوگيري از آلودگي آب و       ي همين ماده مسئوليت پيشگيري، ممان     برمبنا
 ايـن   1373 در سـال  ايـن سـازمان     .  اسـت  شده واگذارزيست    يطمحمنظور به سازمان      بدين

  .نامه را تهيه و تصويب كرده است يينآ
  مديريت مصرف. 2. 3

شـده در سـه قلمـرو كـشاورزي، خـانگي، صـنعت و خـدمات                  يرهذخبا توجه به اينكه آب      
شـوند و برمبنـاي كيفيـت         ها بايد ابتدا بررسـي علمـي          رسد آب    به نظر مي   شود،  استفاده مي 

رسد قانون توزيـع عادالنـة        ها در موارد مختلف مصرف شوند؛ امري كه به نظر مي            امالح آن 
هـاي سـطحي در       گفتني است بيـشترين ميـزان مـصرف آب        . آب نسبت به آن ساكت است     

ر اين خصوص توجه به دو نكتـه الزم و          د.  يافته است   كشور ما به امر كشاورزي اختصاص     
. ضروري است؛ نخست اينكه ميزان مصرف آب برمبناي نوع محصول كامالً متفاوت اسـت             

برخي مناطق كشور از چنان ظرفيتي برخوردارند كه امكان كاشت محـصوالت مختلـف در               
ب كه برخي از محصوالت به آب فـراوان و برخـي ديگـر بـه آ                 اي    گونه  آنجا وجود دارد، به   

توانند با همكـاري يكـديگر        رسد وزارت نيرو و كشاورزي مي       به نظر مي  . كمتري نياز دارند  
هاي صريح و روشني درخصوص كاشت محصوالت با نياز آب كم در منـاطقي كـه                  يشنهادپ

شـود، امـا      در حال حاضر چنين سياستي دنبـال مـي        . اند، داشته باشند    آبي مواجه   با بحران كم  
 آب استفاده از كـشاورزي      هدررفتهمچنين يكي از داليل اصلي      . داردجنبة اجبار و الزام ن    
اي  فشار يا آبيـاري قطـره   هاي مدرن مانند آبياري تحت  استفاده از شيوه. به شيوة سنتي است 

توانـد    رسـد بحـران آب مـي        بـه نظـر مـي     . تواند تا حد زيادي از هـدررفت آب بكاهـد           مي
البتـه صـرف الـزام و اجبـار         . در اين زمينـه باشـد     كنندة توسل دولت به الزام و اجبار          توجيه

بخشيدن به اين     راهكار مناسب نيست، بلكه در كنار آن دولت خود نيز بايد در جهت عينيت             
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طور كه گفته شد سياست مطلـوب و مناسـب سياسـتي اسـت كـه                  همان. اهداف كمك كند  
با بارش كم و برداشت     بر اين مبنا مناطق     . برمبناي ماهيت اقليم و ماهيت بحران آب بنا شود        

  .طلبند نامتوازن نيز خود سياست خاصي را مي
  هاي با بارش كم و برداشت نامتوازن آب اقليم) ب

بـرداري از آب   سو بارش باران كم و از سوي ديگـر، بهـره    در برخي مناطق كشورمان از يك     
كنندة   ا تغذيه كه آب باران تنه     از آنجا   . عميق ممكن است    تنها از طريق حفر چاه عميق و نيمه       

رفتن  سو سبب ازبين ها از يك  هاست استفادة نامتوازن از اين آب       هاي زيرزميني اين آب     سفره
هـا و     رفـتن اصـل سـفره       هاي زميني و از سوي ديگر، سـبب ازبـين           شده در سفره    آب ذخيره 

اسـكندري  (شـود   هاي زيرزمينـي مـي   خانه موجب دگرگوني ساختار فيزيكي و شيميايي آب     
ي هـا   اسـتان در بسياري از مناطق كشور همانند       ). 44: 1393نژاد و طاووسي،      اعيلثاني، اسم 

خراسان رضوي، خراسان جنوبي، فارس، كرمان، يزد و منطقـة گنابـاد بـين بـارش بـاران و                   
هاي شيرين تجديدشـوندة      برمبناي تحقيقات، سه برابر آب    . برداشت آب توازن وجود ندارد    

هـا   ها و چـشمه  هاي آب زيرزميني پمپاژ يا از قنات      ز سفره شهرستان گناباد ا   ساالنه در سطح  
هاي آب زيرزمينـي      نتيجة اين روند افت سطح ايستايي، تخلية سريع سفره        . شود  برداشت مي 

). 54: 1381نيـا و نيكبخـت،        حـافظ (و بدترشدن كيفيت آب اين شهرستان در آينده اسـت           
از منـاطق بردسـكن سـبب       هـاي زيرزمينـي در برخـي           از حـد آب     همچنين برداشت بـيش   

نـژاد و     اسكندري ثـاني، اسـماعيل    (آمدن پديدة فرونشست در اين مناطق شده است           وجود  به
در مرحلة نخـست شناسـايي ميـزان         ترين موضوع در اين بخش      مهم). 52: 1393طاووسي،  

 برداشت در مناطقي است كه به دليل وجـود آب در سـفرهاي               ذخيرة آب و ميزان آب قابل     
بـرداري آب و در   همچنين، مديريت مناسب بهـره .  وجود دارد  آبامكان برداشت   زيرزميني  

اند و حفـظ ايـن      هاي زيرزميني در معرض تخليه قرار گرفته        پايان شناسايي مناطقي كه سفره    
هـاي زيرزمينـي      بـرداري از آب     ها از طريق بازنگري در مالكيت خصوصي حـق بهـره            سفره
  .است
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  ه در زمين و حفاظت از آنشد شناسايي ميزان آب ذخيره. 4
طلبد در مرحلة نخست در تمامي مناطقي كه چاه عميـق و   سياست مطلوب در اين زمينه مي  

هاي توپوگرافي و ساير ابزارهـاي        عميق وجود دارد ميزان ذخيرة آب با استفاده از نقشه           نيمه
 و  سپس با توجه بـه ميـزان خشكـسالي ممتـد          . علمي به شكل دقيق بررسي و ارزيابي شود       

منزلة ميـزان آب مجـاز    ي گذشته تاكنون ميزان معيني به    ها  سالگرفته در     ميزان بارش صورت  
. داده نـشود    برداشت، معرفي شود و تحت هيچ شرايطي اجازة افزايش برداشت آب              و قابل   

هـاي مهمـي همچـون دگرگـوني         توانـد از بحـران      گفتني است وجود حداقل ذخيرة آب مي      
بنـابراين شـرايط     هاي زيرزميني و افـت زمـين بكاهـد،          خانه   آب ساختار فيزيكي و شيميايي   

  كنـد كـه تعـادل بـين تغذيـه و برداشـت از منـابع آبـي حفـظ شـود و در                    موجود حكم مي  
زمينة مصرف آب به محدوديت منابع آب توجه كامل به عمل آيـد تـا از كمبـود منـابع آب               

ه از منابع آب و الگوي بـيالن        روي   صورت بي   برداري به   چنانچه بهره . موجود جلوگيري شود  
شـدت     اسـتفاده بـه     تدريج حجم آب شـيرين و قابـل         منفي از منابع موجود متوقف نشود به      

شـدن كامـل مخـازن آب زيرزمينـي منجـر             كاهش خواهد يافت و مسئلة بحران آب به تهي        
يكـي از   . شده در اين مناطق از بـين خواهـد رفـت            هاي انجام   گذاري  شود و تمام سرمايه     مي
بنـابراين   عميـق غيرمجـاز اسـت،    هاي عميق و نيمه ، حفر چاهآبوامل اصلي ايجاد بحران  ع

 در اينجا تحوالت    ،نتيجه در. هايي نيز از اهميت بسزايي برخوردار است        مبارزه با چنين چاه   
تـرين    از منظـر تـاريخي از مهـم       . شود  گذاري در زمينة مبارزه با بحران آب بررسي مي          قانون

هاي زيرزميني كـشور مـصوب سـال          قانون حفظ و حراست منابع آب     «ة آب   قوانين در زمين  
  .است» 1345

  1345هاي زيرزميني كشور مصوب  قانون حفظ و حراست منابع آب. 1. 4
» هـاي زيرزمينـي كـشور    قانون حفـظ و حراسـت منـابع آب   «يكي از نقاط برجسته و ممتاز   

رسـد دغدغـة      بـه نظـر مـي     . ه است گذار براي اين قانون انتخاب كرد       عنواني است كه قانون   
هـاي زيرزمينـي بـوده اسـت بـه            اصلي نويسندگان اين قانون، حفظ و حراست از منابع آب         

حفـظ و حراسـت منـابع و        «دارنـد      اين قانون بيان مي    1همين دليل اين نويسندگان در مادة       
   امـور مربـوط بـه آن بـه وزارت آب و بـرق               ةهاي زيرزمينـي و نظـارت در كليـ          ذخاير آب 

   كـار را    يلوزارت نـامبرده مكلـف اسـت تـدريجاً نيـروي انـساني و وسـا               . گردد  حول مي م
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هـا و   هـا و چـشمه   هـا و قنـات      آوري آمـار و مشخـصات چـاه         فراهم سازد تا بتواند با جمع     
 هر منطقه را    ةشده و يا نشد     هاي زيرزميني استفاده    ها و ساير عمليات فني وضع آب        رودخانه

گذار باز بر     در اين ماده نيز قانون    . »رد فني الزم را به عمل آو      هاي  مشخص سازد و راهنمايي   
تأكيد و وزارت آب و برق را به تـأمين          » هاي زيرزميني   حفظ و حراست منابع آب    «موضوع  

هـاي زيرزمينـي مكلـف        ها و وضعيت آب     نيروي انساني و امكانات فني براي شناسايي چاه       
  .كند مي

 بـه   1345در سـال    » هاي زيرزميني كـشور      آب حفظ و حراست منابع   «نويسندگان قانون   
هاي زيرزميني    هاي آب   اين موضوع پي برده بودند كه در برخي از مناطق كشور سطح سفره            

وزارت آب و بـرق مجـاز      «كننـد      مقرر مي  2رفتن است به همين دليل در مادة          در حال پايين  
 آب زيرزميني در ةهاي فني و علمي معلوم شود كه سطح سفر   است در مناطقي كه با بررسي     

هاي آبيـاري از طـرف        رود و يا در مناطقي كه طرح        ين مي ياثر ازدياد مصرف يا علل ديگر پا      
دولت بايد اجرا گردد از تاريخ اجراي طرح براي مدتي با حدود مشخص حفر چاه عميق و                 

شـود در مرحلـة نخـست         طـور كـه مالحظـه مـي          همان .»عميق و قنات را ممنوع نمايد      نيمه
شـوند و در مرحلـة بعـد          هاي فني و علمي اهميـت قائـل مـي            به بررسي  2ان مادة   نويسندگ

هـاي علمـي    صراحت به وزارت آب و برق اجازة اعالم ممنوعيت حفر چاه برمبناي مؤلفه  به
 بـسيار جالـب كـه نـشان از      نكتـة .دهند هاي زيرزميني را مي در جهت حفاظت از منابع آب 

هـاي زيرزمينـي      حفظ و حراست منـابع آب     « قانون   سياست علمي و بسيار دقيق نويسندگان     
 خواهـان تقويـت منـابع       2دارد اين است كه نويسندگان يادشده همچنـين در مـادة            » كشور
جـويي    خواهند تا در اين زمينه چاره       شوند و از وزارت آب و برق مي         هاي زيرزميني مي    آب

بـه نظـر    . برنـد   كـار مـي   را بـه    » جـويي   چاره«درحقيقت نويسندگان يادشده واژة     . الزم كنند 
كننـدگان ايـن واژه بـراي         رسد انتخاب اين واژه كامالً عامدانه و نشان از دغدغة انتخاب            مي

اند    ديگر، نويسندگان يادشده بر اين باور بوده         عبارت  به. هاي زيرزميني است    حفاظت از آب  
ت و درصـدد    اسـ  هاي زيرزميني به مفهوم ايجـاد بحـران         هاي آب   رفتن ميزان سفره    كه پايين 

نويسندگان قانون يادشده براي مبـارزه بـا بحـران           .اند  بوده جويي براي حل اين بحران      چاره
خانـه مقتـضي    در مناطقي كه اين وزارتدهند   به وزارت آب و برق اجازه مي3 در مادة    آب

 عميق و قنات را به تحصيل اجـازه موكـول          بداند بتواند با اعالم قبلي حفر چاه عميق و نيمه         
 افـزون بـر تـدابير       رهاي زيرزمينـي كـشو      حفظ و حراست منابع آب    نويسندگان قانون   . دنك



  1397بهار و تابستان ، 1ه ، شمار4 ه، دور  مطالعات حقوق انرژي72
 

بـراي  «دارنـد     هـاي زيرزمينـي مقـرر مـي          در جهت حفاظت از منـابع آب       6يادشده در مادة    
بـرداري از آب      بهـره  بـه  خصوصاً در فصولي كه احتيـاج      جلوگيري از اتالف آب زيرزميني    

 ةنصب شير و دريچـه از تخليـ        از طريق  اند موظفين  رتزهاي آ   مالكين چاه  زيرزميني نباشد 
حفظ و حراست منابع    «حقيقت نويسندگان قانون     در .»مداوم آب زيرزميني خودداري نمايند    

از تدابير غيركيفري مانند آنچه بيان شد براي مبارزه با بحـران آب         » هاي زيرزميني كشور    آب
بحران آب از تدابير تقريباً كيفري نيز استفاده        اين نويسندگان براي مبارزه با      . كنند  استفاده مي 

» هاي زيرزميني كـشور     حفظ و حراست منابع آب    « قانون   12در اين خصوص مادة     . كنند  مي
توانـد بـا     اين قانون وزارت آب و بـرق مـي  3 و 2در صورت تخلف از مواد    «دارد  مقرر مي 

توانـد از   نفـع نيـز مـي    و ذي كار جلوگيري نمايـد  ةمراجعه به مأمورين انتظامي محل از ادام      
نكتة بسيار جالب اين ماده اين اسـت كـه وزارت آب و             . »تعطيل كار به دادگاه شكايت كند     

 جلوگيري كند و آبتواند از ادامة كار يعني حفر چاه يا برداشت      صورت مستقيم مي    برق به   
بـراي  . ردگيـ   اي بعد از مداخلة وزارت آب و برق قرار مـي            مداخلة مراجع قضايي در مرحله    

نويسندگان اين ماده حفاظت از آب چنان اهميتي داشته است كه مداخلة مراجع قـضايي را                
تواند بدون دسـتور قـضايي از         دهد، زيرا وزارت آب و برق مي        تري قرار مي    يينپادر مرحلة   

گذار از اقدامات وزارت       قانون يادشده، قانون   12حتي در مادة    . مأموران انتظامي استفاده كند   
دارد وزارت يادشـده از دادن        كند، زيرا ايـن مـاده مقـرر مـي            و برق حمايت بيشتري مي     آب

 مسئول خسارات وارده    تنها   خانه تأمين معاف و درنهايت در صورت محكوميت اين وزارت        
  .است

بـا  » هاي زيرزميني كـشور    حفظ و حراست منابع آب    «رسد قانون     طور كلي به نظر مي      به  
هـاي    خوبي از منـابع آب      توانسته به    بسيار خوبي بوده است كه مي      توجه به زمان خود قانون    

گذار در اين قانون سياست معقـول         ديگر، قانون   عبارت    به  . زيرزميني حفاظت و صيانت كند    
هاي زيرزميني كشور در سال       قانون حفظ و حراست منابع آب     . گيرد  و متناسبي را به كار مي     

  .دهد مي» شدن آن يقانون آب و نحوة مل« جايش را به 1347
  شدن آن  مليهقانون آب و نحو. 2. 4

 از لحاظ ماهيتي چندان قـانون جديـدي         1347شدن آن مصوب سال       قانون آب و نحوة ملي    
يست، زيرا بخـش اعظـم    ن» هاي زيرزميني كشور    حفظ و حراست منابع آب    «نسبت به قانون    
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بدون كمترين  » زميني كشور هاي زير   حفظ و حراست منابع آب    «اين قانون تكرار مواد قانون      
حفـظ و  «گـذار بـه جـاي اينكـه قـانون            توجه اين است كـه قـانون        نكتة جالب   . تغيير است 

صورت جزئي اصالح كند قانون جديـدي را          را به   » هاي زيرزميني كشور    حراست منابع آب  
قـانون  « عنوان   نسبت به » شدن  قانون آب و نحوة ملي    «عنوان  . كند  با عنوان جديدي وضع مي    
وجـه   هيچ نامناسب است، زيرا اين عنوان به » هاي زيرزميني كشور    حفظ و حراست منابع آب    

  .گذار مبني بر حفظ و حراست از منابع آبي كشور نيست نشانگر دغدغة قانون
اين مـاده   .  اين قانون است   10شدن آن مادة      يكي از نكات جالب قانون آب و نحوة ملي        

 ايـن  23افزون بر اين، مـادة    . كند  ن پروانه منوط مي   هاي كشور را به داشت      مصرف تمامي آب  
اسـتفاده از   «دارد    يابـد و مقـرر مـي        هاي زيرزميني اختصاص مي     طور خاص به آب     قانون به   
اين قانون از طريـق حفـر هـر          25 ةاستثناي موارد مذكور در ماد      هاي زيرزميني به    منابع آب 

وزارت آب و برق بايد انجام شود  وافقتاجازه و م  نوع چاه و قنات در هر نقطه از كشور با    
هـاي    شناسايي طبقات زمين و آب      هيدروژئولوژي خصوصيات بهو وزارت مذكور با توجه      

 اقـدام   ، حفـر  ةنسبت به صدور پروان    شده در اين قانون     بيني  منطقه و مقررات پيش     زيرزميني
  .»كند مي

هـايي    درخـصوص چـاه   شـود     بيني مي   هاي جالبي كه در اين قانون پيش        يكي از سياست  
. شده از سوي وزارت آب و برق حفر شـده اسـت             تر در مناطق ممنوعة اعالم      است كه پيش  

بـا   14/7/42 هايي كه از تاريخ     چاه«دارد     يادشده مقرر مي   23 مادة   2در اين خصوص تبصرة     
وزارت آب و برق در مناطقي كه از طرف وزارت           توجه به قوانين و مقررات طبق تشخيص      

شده و همچنين طبق اين قانون غيرمجاز و بدون          ممنوع يا محدود اعالم و آگهي        آب و برق  
 آب و بـرق مـورد        خسارت به تـشخيص وزارت     گونه   بدون پرداخت هيچ   ،پروانه حفر شود  

  .»دادستان محل مسدود خواهد شدة داده يا با حضور نمايند  آبياري قرارةاستفاد
شده است، بلكـه تنهـا        رمجاز پروانه صادر نمي   وجه براي چاه غي     هيچ  برمبناي اين ماده به   
در . توانسته است از آب آن چاه استفاده يا اينكـه آن را مـسدود كنـد                 وزارت آب و برق مي    

اين قانون حضور نمايندة دادستان براي مسدودكردن چاه الزامي دانسته شده است، اما بايـد               
وجـه    هـيچ   ي شـكلي بـوده و بـه       به اين نكته توجه شود كه حضور نمايندة دادستان تنها امر          

 مـادة  1البته گفتني است كه طبق تبصرة   . توانسته است با مسدودكردن چاه مخالفت كند        نمي
 يادشده وزارت آب و برق تنها مجبور به اعالن و آگهي، همچنين صـدور پروانـه بـراي                   23
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ـ  . انـد   تـر حفـر شـده       هاي غيرمجازي بوده است كه در مناطق غيرممنوعـه پـيش            چاه ن در اي
هاي   براي استفاده از چاه و ساير تأسيسات استخراج آب        «دارد    خصوص اين تبصره مقرر مي    

مصرف طبـق     ة  شده است تحصيل پروان    زيرزميني كه قبل از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد        
 مرجع صدور   ، صدور پروانه  ،ترتيب انتشار آگهي براي اطالع عموم     . »تاين قانون الزامي اس   

 ةمصوب وزارت آب و برق كه با رعايت ماد           و تعهدات طبق مقررات    وطپروانه و ساير شر   
هـاي   منظـور حفـظ و حراسـت از آب         در اين قـانون نيـز بـه       . بود شود خواهد    تعيين مي  14

وزارت آب و برق مجاز است در مناطقي كه بـا           «دارد     اين قانون مقرر مي    24زيرزميني مادة   
آب زيرزميني در اثر ازدياد مـصرف يـا علـل            ةشود كه سفر   هاي علمي و فني معلوم      بررسي

هـاي   هاي آبيـاري جـامع و اسـتفاده از آب    مناطقي كه طرح همچنين در،  رود  ديگر پايين مي  
 بـا حـدود     گـردد  اجـرا اي از طرف دولـت بايـد          در ناحيه  كردن آب  ملي منظور  زيرزميني به 

زد و رفـع ايـن      عميق و يـا قنـات را ممنـوع سـا           نيمه جغرافيايي مشخص حفر چاه عميق يا     
  .»و برق است  مجدد وزارت آبةممنوعيت منوط به اجاز

ن آشـدن     اند كه قانون آب و نحوة ملي        آنچه تاكنون بيان شد راهكارهاي غيركيفري بوده      
هـاي غيرمجـاز    بـرداري غيرمجـاز از آب و حفـر چـاه      براي مبـارزه بـا بهـره   1347در سال   

براي مبارزه با موارد يادشده به راهكار كيفري نيز         گذار در اين قانون       قانون. كند    بيني مي   پيش
برداري آب    هركس در بهره  «كند    بيني مي    اين قانون پيش   59بر اين مبنا مادة     . شود  متوسل مي 

و يـا مقـررات وزارت آب و بـرق را در             حد مقرر در پروانه مصرف اقدام كند       از  چاه بيش 
از يك هزار تا سي هزار ريـال محكـوم    نكند به پرداخت جريمه     استفاده از آن رعايت    ةنحو

كه بدون پروانـه از چـاه مزبـور           صورتي  او لغو خواهد شد و در      ةو در صورت تكرار پروان    
 دادسـتان مـسدود و   ةحـضور نماينـد    استفاده نمايـد چـاه از طـرف وزارت آب و بـرق بـا              

ي كـه   شده است؛ نخست فرضـ      بيني    در اين ماده دو فرض پيش     . »عنداالقتضا پر خواهد شد   
. كنـد  ازحد مقرر در پروانه اقدام مـي  فردي با وجود داشتن پروانة آب به استفاده از آب بيش     

شـده اسـت بـه        در چنين بستري فرد مرتكب اگر براي بار نخست چنين جرمي مرتكب مي            
ايـن  . شـده اسـت     مجازات جزاي نقدي محكوم و در صورت تكـرار پروانـة وي لغـو مـي               

توانسته جلوي ارتكاب مجدد جـرم        يدي بوده است كه مي    ضمانت اجراي بسيار قوي و شد     
بينـي كـرده بـوده و         گذار فقط لغو پروانـه را پـيش         البته مشخص نيست چرا قانون    . را بگيرد 

 همه اگر فردي با وجود لغو پروانه بـه           با اين . دانسته است   مسدودكردن چاه را ضروري نمي    
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ازة مسدودكردن چاه را نيز بـه وزارت آب       گذار اج   كرده است، قانون    استفاده از آب اقدام مي    
گذار وقت قاطعانه با حفر چاه غيرمجاز و استفادة      رسد قانون   به نظر مي  . داده است   و برق مي  

 قـانون   60 مـادة    7البته حفر چاه غيرمجاز برمبناي بنـد        . غيرمجاز از آب برخورد كرده است     
 طـور كلـي     بـه   . ز بـوده اسـت    ني  ماه 6 تا   2شدن، مستلزم مجازات حبس از        آب و نحوة ملي   

هـاي كـشور      آن قانون مناسبي براي حفاظت و حراسـت از آب          شدن  قانون آب و نحوة ملي    
در ايـن   . اسـت » پلـيس آب  «بينـي     يكي ديگر از نكات جالب ايـن قـانون پـيش          . بوده است 

تواند در نواحي و مناطقي       وزارت آب و برق مي    «دارد     اين قانون مقرر مي    21خصوص مادة   
 نظم و اجراي اين قانون سازمان پليس مـسلح آب ايجـاد كنـد،              م بداند براي استقرار   كه الز 

اجــراي ايــن قــانون داراي اختيــارات ضــابطين دادگــستري  وظــايف پلــيس مــسلح آب در 
ها بـوده   حقيقت تشكيل اين پليس راهكار مناسبي براي استفادة غيرمجاز از آب          در .»باشد  مي

 جايش را به قانون توزيـع عادالنـة آب   1361ن در سال  شدن آ   قانون آب و نحوة ملي    . است
  .دهد مي
  1361آب  هقانون توزيع عادالن. 3. 4
ن مناسبي براي حفاظـت و حراسـت از   اتواند عنو  نميوجه هيچ به»  آبةقانون توزيع عادالن  «

زماني به تصويب رسيده است كه كـشور دچـار           اين قانون درست در   . باشدهاي كشور     آب
گـذاري     نويسندگان اين قانون بدون توجه به اين بحران به قـانون           اما ،ده است بحران آب بو  

 حفظ  ةرسد نويسندگان اين قانون بيش از آنكه دغدغ         به نظر مي  . اند   كرده  آب اقدام  ةزمين در
كلي بخش بسيار زيـادي از       طور  به. اند   تقسيم آب را داشته    ة را داشته باشند دغدغ    يمنابع آب 

هـاي    قانون حفظ و حراسـت منـابع آب        شده در   بيني  تكرار مقررات پيش  مقررات اين قانون    
ـ 3مادة . استزيرزميني كشور     در جهـت حفاظـت و حراسـت از    ، آبة قانون توزيع عادالن

اسـتثناي مـوارد مـذكور     هاي زيرزميني به استفاده از منابع آب«دارد     كشور مقرر مي   يمنابع آب 
 از    چـشمه در هـر منطقـه       ةع چاه و قنات و توسـع       اين قانون از طريق حفر هر نو       5 ةدر ماد 

و وزارت مـذكور بـا توجـه بـه      كشور با اجازه و موافقـت وزارت نيـرو بايـد انجـام شـود             
و مقررات  ) ينيرزميهاي ز   شناسايي طبقات زمين و آب      ( هيدروژئولوژي منطقه    اتيخصوص

 ايـن  با. »كند  اقدام مي برداري     حفر و بهره   ةشده در اين قانون نسبت به صدور پروان         بيني  پيش
اين تبصره  . آورد   كشور وارد مي   ي را به منابع آب    يريناپذ   اين ماده صدمات جبران    ةهمه تبصر   
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 اجازة بدونگذشته    در كه هايي  چاه كلية صاحبان قانون اين تصويب تاريخ از«دارد    مقرر مي 
 باشـد  نگرفته يا فتهبرداري قرار گر    بهره مورد چاه اينكه از اعم باشند حفر شده  نيرو وزارت
بـرداري اخـذ       بهـره  پروانة و مراجعه نيرو وزارت به شود  مي منتشر كه آگهي طبق اند  موظف
ها را الاقل طبق نظر دو كارشناس خود مـضر             چاه نيچنانچه وزارت نيرو هريك از ا     . نمايند

 شـود و    گونه خسارتي مسدود مـي      به مصالح عمومي تشخيص دهد چاه بدون پرداخت هيچ        
. » شـد   ايـن قـانون رفتـار خواهـد        45 ةبرداري از آن ممنوع بوده و با متخلفين طبق ماد           هبهر  

صورت ضمني    هاي غيرمجاز به     شديد و قاطعانه با چاه     ةجاي مبارز ه  گذار ب   درحقيقت قانون 
ها را به كـسب پروانـه و          بلكه به شيوة عجيبي آن    ،  ندك هاي غيرمجاز مبارزه نمي     تنها با چاه    نه

 قـانون آب    23 مادة   2اين امر در حالي است كه تبصرة        . ندك  عملشان تشويق مي   شدن قانوني
هـاي     تحت هيچ شرايطي اجازة صدور پروانه براي چـاه         1347شدن آن در سال      و نحوة ملي  
هايي را كه در گذشـته     كلية چاه  3تبصرة ذيل مادة    «. داد  صورت غيرمجاز را نمي     حفرشده به   

برداري شده يا نشده بـود        ده بودند اعم از اينكه از چاه بهره       بدون اجازة وزارت نيرو حفر ش     
از اين رهگـذر هـزاران چـاه غيرمجـاز در سـطح             . برداري اعالم كرد     پروانة بهره  اخذواجد  

 كنند و دولت و وزارت نيرو براي برخـورد بـا ايـن              اخذبرداري    كشور توانستند پروانة بهره   
دار فعلي روزگاري چاه غيرمجـاز       هاي پروانه   چاه. هاي غيرمجاز عمالً خلع سالح شدند       چاه

 پروانـه  اخـذ اند كه با استفاده از موقعيت ايجادشده در آن تبصره، موفق به       و غيرقانوني بوده  
 سال  23 يعني حدود    1384اين تبصره تا سال     . شدند و يادگار آثار نامطلوب قانون مذكورند      

 زيرزمينـي را  آبتـاكنون منـابع   هـاي غيرمجـاز فراوانـي شـد كـه        دارشدن چاه  سبب پروانه 
رسـانند و لـذا تبـصرة ذكرشـده عمـالً             كنند و به اتمام مي      تر مصرف مي    تمام  شدت هرچه     به

مدت سـبب توسـعة      هاي زيرزميني كشور زد و در كوتاه        چوب حراج بر ذخاير استاتيك آب     
رد متـر    ميليـا  110بـر      صورت افت بـالغ       كشت و اشتغال روستايي شد، اما نتايج سوء آن به         

: 1395ندوشـن،    جعفـري (» گر شـد    هاي زيرزميني در كشور جلوه      مكعب كسري مخزن آب   
روي و    جـاي پـيش     روي بـه    درحقيقت در قانون توزيع عادالنة آب شاهد نـوعي پـس          ). 34

تأمل نيز ايـن اسـت كـه          درخور   نكتة. ميهستوضع قوانين نامناسب به جاي قوانين مناسب        
 زيـرا   ،دهـد   مـي  هـا قـرار      را بر غيرمضر و مفيدبودن اين چـاه        اصلتوزيع عادالنة آب    قانون  

ها مشكل نـدارد بايـد نظـر بدهنـد كـه              جاي اينكه نظر بدهند وجود اين چاه      ه  كارشناسان ب 
توجه اين اسـت كـه در امـر مهمـي چـون               حتي نكتة جالب  . دارد   ها مشكل   وجود اين چاه  
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زماني كه كشور با بحران       در ست و اشده   هم چاهي كه غيرمجاز حفر       چاه آن  ةاعطاي پروان 
هـاي    بـسياري از چـاه    . تنها نظر دو كارشناس براي اظهارنظر كـافي اسـت         ست  رو هآب روب 

نكتة حائز اهميت ديگـر  . غيرمجاز در كشور برمبناي همين ماده جنبة قانوني به خود گرفتند          
نظـر  اين است حتي در مواردي كه دو كارشناس بر مضربودن چـاه بـراي مـصالح عمـومي               

مراجـع  . ددهـ    طرح دعوا در دادگـاه را مـي        ة يادشده به متقاضي پروانه اجاز     ةتبصر،  دهند  مي
 بلكه اين امر    ، صالحيت ارزيابي مضر يا غيرمضربودن حفر چاه را ندارند         وجه هيچ  قضايي به 

خوشـبختانه  . موضوعي تخصصي اسـت كـه تنهـا در صـالحيت وزارت نيـرو بايـد باشـد                 
ب فاقـد پروانـه     آهـاي     تعيـين تكليـف چـاه     « در قالـب قـانون       1389گـذار در سـال        قانون
 نيـز   1389البته گفتني است حتـي در سـال         . آيد  صدد اصالح اين ماده برمي    در» برداري  بهره

بخشيدن به اعمال افرادي است كه دست به حفر          گذار باز به دنبال مشروعيت      متأسفانه قانون 
وزارت نيـرو موظـف اسـت ضـمن     «ين قانون واحدة ا برمبناي ماده. چاه غيرمجاز زده بودند   

 ةنفعان، طي دو سال تمام پس از ابالغ اين قانون، براي كلي رساني فراگير و مؤثر به ذي       اطالع
هاي كشور كه قبل از پايان سال   دشتةهاي آب كشاورزي فعال فاقد پروانه واقع در كلي  چاه

شـده      استاني شناسايي  ةعهاي تاب    هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاه         1385
هاي مجاز و عـدم اضـرار         باشند و براساس ظرفيت آبي دشت مرتبط و با رعايت حريم چاه           

ـ       به ديگران و عموم مشروط به اجرا آبياري تحت         بـرداري     بهـره  ةفشار توسط متقاضي پروان
ي  يعنـ  1389واحده در سال      تأمل و تأسف اين است كه اين ماده         نكتة درخور   . »دصادر نماي 

هـاي     سال قبل از آن تمامي تحقيقات علمي نشان از بحـران در آب             10در سالي كه حداقل     
گذار بـه جـاي       قانون. رسد  اند به تصويب مي     هاي كشور داشته    زيرزميني در بسياري از استان    

هـاي غيرمجـاز در اقـدامي         هاي كشور و مبارزة قاطعانـه بـا چـاه           حراست و حفاظت از آب    
 براي اخذ پروانه نفعان رساني فراگير و مؤثر به ذي  اطالعسو به ز يكعجيب وزارت نيرو را ا    

كـه   اسـت    اي  گونه  روح اين قانون به   . كند  موظف و از سوي ديگر، به صدور پروانه ملزم مي         
 آن  5اين قـانون مـادة      مثبت   ةشايد تنها نكت  . ندك وزارت نيرو را به اعطاي پروانه موظف مي       

ت نيرو مكلف است جهت رسـيدگي بـه اختالفـات ناشـي از              وزار«برمبناي اين ماده    . باشد
، در هر استان كميسيوني تحـت       1361 آب مصوب    ة اين قانون و قانون توزيع عادالن      ياجرا

مركب از يـك نفـر قاضـي بـا حكـم      » هاي زيرزميني   كميسيون رسيدگي به امور آب    «عنوان  
با حكم رئيس سـازمان و       سازمان جهاد كشاورزي استان      ة قضاييه، يك نفر نمايند    ةرئيس قو 
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اي استان با حكم مديرعامل شركت تشكيل دهد و نسبت             شركت آب منطقه   ةيك نفر نمايند  
رأي الزم توسـط قاضـي      . هاي شكايات اشخاص عليه دولت اقدام نمايـد         به بررسي پرونده  

توانـد تـأثير      يك عضو وزارت نيـرو مـي       حضوردرحقيقت  . »گردد  عضو كميسيون صادر مي   
 يا نكردن پروانة آب داشته باشد؛ البته در فرضي كـه            ندكر   ذهن قاضي در صادر    سزايي در   به

سخنان   را داشته و هم قاضي شخصي باشد كه گوش بهآبهم نمايندة وزارت نيرو دغدغة      
ي رأنكتة منفي اين قانون اين است كه در صورت اعتـراض بـه              . نمايندة وزارت نيرو بدهد   

قـضات ديـوان در     .  رسيدگي است   ن عدالت اداري قابل   ي يادشده در ديوا   رأاين كميسيون،   
  بـه  . آگـاه نيـستند    آبها از موضـوع بحـران         امر آب تخصصي ندارند و حتي بسياري از آن        

. آورنـد  سخن به ميان مي» تسخير نهادي «اي به نام      دانان از پديده    همين دليل برخي از حقوق    
شـدن قـوانين     ير نهادي كه به ناموفق    يكي از داليل بروز پديدة تسخ     «دانان    به نظر اين حقوق   

شود، نبود باور و اعتقاد متصديان امر قضا يعني ضابطان و قضات به           در حوزة آب منتهي مي    
به دليل همين ناآگاهي ديوان عدالت      ). 299: 1395،  ديده  جهانحسيني و   (» بحران آب است  

رمجـاز را بـه وزارت نيـرو    هـاي غي  هايي را كه اجازة مبارزه با چـاه  نامه ترين آيين   اداري مهم 
هاي غيرمجـاز را از ايـن         توان انتظار مبارزه با چاه      در چنين بستري آيا مي    . داد ابطال كرد    مي

اي مشاهده شده است كه برخـي   گفتني است متأسفانه امروزه در موارد عديده   . ديوان داشت 
وزارت . كننـد   هاي غيرمجاز آبيـاري مـي        چاه آبها يا محصوالت زراعي را با         كشاورزان باغ 

تواند محل استقرار چـاه       شود، اما نمي    نيرو در چنين مواقعي موفق به كشف اين موضوع مي         
را كشف كند، زيرا محل استقرار چاه ممكن است كيلومترها دور از محل باغ يا مزرعه باشد                 

 هايي از   ويژه اينكه چنين آب     ندارد، به  و به همين دليل امكان دسترسي به سرمنشأ آب وجود         
تواننـد آب را از محـل         راحتـي مـي     شوند و مالكان چاه به      طريق لوله به محل انتقال داده مي      

، مبارزه بـا ايـن امـر مـستلزم مجـازات        ني بنابرا .شده انتقال دهند    ديگري غير از محل كشف    
كنند و بهترين ضـمانت اجـرا       ها يا مزارعي است كه از آب غيرمجاز استفاده مي           صاحبان باغ 
 در مرحلة نخست جزاي نقـدي سـنگين و در صـورت تكـرار ابطـال پروانـة                   در اين زمينه  

بــرداري از آب مجــاز اســت و در صــورت تكــرار حتــي در صــورت ابطــال پروانــة   بهــره
بينـي سياسـت      همچنين پـيش  . برداري صدور مجوز مبني بر تخريب باغ يا مزرعه است           بهره

مانـدن    تـضمين محرمانـه     توجهي وجـه نقـد بـا        اعطاي حق كشف يعني پرداخت مبلغ قابل      
دهنده به اشخاصي اسـت كـه وجـود چـاه غيرمجـاز را گـزارش                  اطالعات شخص گزارش  
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توان هزينة حفر چـاه غيرمجـاز         درحقيقت تنها با استفاده از اين روش است كه مي         . دهند  مي
غيرمجاز هميشه اين تـرس را خواهنـد داشـت كـه ممكـن         هاي  را باال برد، زيرا مالكان چاه     

اي   گونه   جايزة نقدي با مبلغ باال حتي افراد حفركنندة چاه را نيز وسوسه كند، به              است اهداي 
كنند وجود چـاه غيرمجـاز را         ها يا مزارع كار مي      كه خود حفاران چاه يا كارگراني كه در باغ          

هـاي    تـوان جلـوي حفـر چـاه         هاي غيركيفري مـي     درحقيقت با استفاده از راه    . گزارش كنند 
كارگيري اقدامات غيركيفري     ر چنين بستري بايد سعي شود از طريق به        د. غيرمجاز را گرفت  

بابـايي،  (و سازوكارهاي پيـشگيري از وقـوع جـرم حفـر چـاه غيرمجـاز پيـشگيري شـود                    
گـذار در قـانون توزيـع         رسـد قـانون     به نظر مي  ). 23: 1383زاده و نجفي ابرندآبادي،      حبيب

هكارهاي كيفري نداشته است به همـين دليـل      عادالنة آب نيز تمايل چنداني به استفاده از را        
بيني   روز تا سه ماه را پيش15 ضربه شالق يا حبس از   50 تا   10 اين قانون مجازات     45مادة  
گذار به اسـتفاده از راهكارهـاي         ترديد اگر قانون    كند كه راهكار كيفري مؤثري نيست، بي        مي

به نظر  . كرد  بيني مي   ا پيش ي ر دتريشدكيفري مؤثري تمايل داشت ضمانت اجراهاي كيفري        
توان جلوي ارتكاب جـرم       وجه نمي   هيچ  رسد بدون تعيين ضمانت اجراي كيفري مؤثر به         مي

همه بايد توجه شود كه ضمانت اجراي كيفري بايـد            حفر چاه غيرمجاز را گرفت، اما با اين         
در هـاي غيرمجـاز       درحقيقت چـاه  . هاي غيرمجاز حفرشده تعيين شود      برمبناي وضعيت چاه  

  :گيرند سه وضعيت زير قرار مي
ها بـراي كـشت يـا غـرص           شوند و از آب آن      هايي كه در مناطق باير حفر مي        چاه) الف

درحقيقت در ايـن منـاطق هـيچ كـشت و زرعـي             . شود  اشجار براي نخستين بار استفاده مي     
ق امـروز در بيـشتر منـاط      . آورد  وجود ندارد و حفر چاه زمينة ايجاد كشاورزي را فراهم مـي           

هايي ايجـاد سياسـت       تنها راه مبارزه با چنين چاه     . هايي بسيار كم است     ايران حفر چنين چاه   
هايي اسـت، زيـرا وزارت نيـرو          دهندگان چنين چاه   پرداخت حق كشف به گزارش     مبتني بر 

. آنقدر نيرو و امكانات انساني در اختيار ندارد كه بتواند وقوع چنين جرايمي را كشف كنـد                
يـا  » روش محيطي «حل پيشنهاد روشي است علمي كه از آن تحت عنوان             اهدرحقيقت اين ر  

اين روش مبتني بر كاهش فرصت ارتكـاب جـرم و افـزايش             . شود  پيشگيري وضعي ياد مي   
  ).190: 1380كليوار، (احتمال كشف جرم استوار است 

در چنين منـاطقي    . حفر چاه در مناطقي كه زمين براي كاشت محصول وجود ندارد          ) ب
گفتني است در چنـين     . كنند فروش آب چاه است       اشخاصي كه چاه غيرمجاز حفر مي      هدف
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گفتنـي  . تواند كيلومترهـا فاصـله داشـته باشـد     وضعيتي محل چاه با محل استفاده از آب مي       
 قيمـت معـادل     نيتر  نازلاست امروز در استان كرمان هر ساعت آب غيرمجاز حداقل و در             

روز دو ميليون و چهارصد هـزار         يعني هر شبانه   شود،  هزار تومان خريد و فروش مي      كصدي
 و   تومان و در هر ماه معادل هفتاد و دو ميليون تومان و در سال معـادل هشتـصد و شـصت                    

ـ ليم هشتـصد توان طي يك سال درآمد        چهار ميليون تومان؛ با چه تجارتي مي        .ي داشـت  وني
نگيزة زيادي براي افراد ايجـاد      رسد حفر چاه غيرمجاز در چنين بستري ا         بنابراين، به نظر مي   

هايي مجازات حفاران چاه نيست، بلكـه مـؤثرترين           تنها راه مبارزة مؤثر با چنين چاه      . كند  مي
هايي نخست اقدام پيشگيرانه با تشويق افراد به گزارش چاه غيرمجاز             راه مبارزه با چنين چاه    

 آبياري محصوالتشان   است و از سوي ديگر، مجازات كساني است كه از چاه غيرمجاز براي            
بـرداري از آب چـاه    كنند و در چنين بستري مؤثرترين مجازات ابطال پروانة بهره      استفاده مي 
هيچ ترديدي نبايد داشت اگر در اجراي چنين سياستي قاطعيـت وجـود داشـته      . مجاز است 

باشد كمتر كسي جرئت خواهد كرد كه از آب غيرمجاز براي آبياري محـصوالتش اسـتفاده                
  .كند

ي زراعـي   ها  نيزمعالوه بر موارد يادشده در باال در برخي موارد كشاورزان در ميان             ) ج
بـا  . كننـد   ها به حفر چاه اقدام و از آب آن براي آبياري بهتر و بيشتر مزارع استفاده مي                  يا باغ 

توجه به اينكه در بسياري موارد وسعت برخي منـاطق كـشاورزي چنـدين كيلـومتر اسـت                  
.  از اندازه دشوار و حتي غيرممكن اسـت         تنها كم، بلكه بيش     هايي نه   چاهامكان كشف چنين    

تنها ايجاد پليس آب با استفاده از نيروهاي محلي و ايجاد نظام پرداخت حق كـشف اسـت                  
تواند از حفر چاه غيرمجاز پيشگيري كند و از سوي ديگر، موجب كـشف                سو مي   كه از يك  

ي روهـا ينآب موفق شود بايد اعـضاي آن از بـين           پليس   براي اينكه . هاي غيرمجاز شود    چاه
 آموزشها  هاي غيرمجاز و تأثير منفي آن    مضرات چاه  روهاينبومي و محلي انتخاب و به اين        

هاي غيرمجـاز را كـشف كنـد بـه            تواند چاه   تنهايي نمي   درحقيقت وزارت نيرو به   . داده شود 
تنهـايي بـراي      د پلـيس بـه    همين دليل است كه برخي نويسندگان بر اين باورند كـه عملكـر            

مبارزه با جرايم كافي نيست، بلكه براي مبارزه با جـرايم بـه مـشاركت مردمـي نيـاز اسـت                     
درحقيقت وجود چنين پليسي    . )80 :1393پور و ويسيان،     ، نايب حميدياصغري، محمدي   (

هاي غيرمجاز داشته باشـد و نظـام اعطـاي            تواند نوعي احساس ناامني براي حفاران چاه        مي
 كشف به اعضاي پليس آب يا ساير اشخاصـي كـه وجـود چـاه غيرمجـاز را گـزارش                     حق
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هاي غيرمجاز را باال ببرد و هم كارگران را به گـزارش              تواند هم هزينة حفر چاه      دهند مي   مي
دهندة چـاه غيرمجـاز حـق كـشف      مثال، اگر براي گزارش براي . دكن هايي تشويق   چنين چاه 

 كارگري كه در سـال حـداكثر دوازده         ايآلياردي تعيين شود    پانصد ميليون توماني يا حتي مي     
شود كه وجود چنين چاهي را گـزارش دهـد و يـك               ميليون تومان حقوق دارد وسوسه نمي     

توان از محل اعمال جريمه       گفتني است اعتبار مالي اين مبالغ را مي       . عمر راحت زندگي كند     
درحقيقت هرچه مبلغ حق    . ز تأمين كرد  هاي غيرمجا    از آب چاه   كنندگان  استفادهبر حفاران و    

  .كند كشف بيشتر باشد بيشتر احساس ناامني براي حفاران چاه غيرمجاز ايجاد مي
 نيـرو   وزارتتواند مفيد و مؤثر واقـع شـود كـه             اقدامات يادشده در باال در صورتي مي      

شـده داشـته     برداري را در موارد بيان      هاي غيرمجاز و ابطال پروانة بهره       قدرت برخورد با چاه   
كميـسيون رسـيدگي بـه امـور       «ادامـة فعاليـت      رسد بهترين راهكار مناسب     به نظر مي  . باشد
 ة قـضاييه، يـك نفـر نماينـد        ةمركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قو        » هاي زيرزميني   آب

 شـركت آب    ةسازمان جهاد كشاورزي استان با حكـم رئـيس سـازمان و يـك نفـر نماينـد                 
البته در ميـزان اختيـارات و وظـايف ايـن           .  است عامل شركت  مديراي استان با حكم       منطقه

در مرحلة نخست بايد اين كميسيون ايـن اختيـار را داشـته             . كميسيون بايد تجديدنظر شود   
صـورت غيرمجـاز حفـر شـده باشـد            باشد كه در مواردي كه در منطقة ممنوعه چـاهي بـه             
 بـراي تعيـين مجـازات مرتكـب         صرفاًبالفاصله دستور مسدودكردن چاه را بدهد و پرونده         

همچنين، اين كميـسيون صـالحيت ابطـال    . حفر چاه غيرمجاز به مراجع قضايي ارسال شود    
پروانة آب در صورت استفاده از آب غيرمجاز براي آبياري مزارع و باغاتي كه پروانة مجـاز                 

 اشـتباهات   براي پيـشگيري از   . آراي اين كميسيون نيز بايد قطعي باشد      . دارند را داشته باشد   
 يادشده دو نماينـده از وزارت نيـرو،         ونيسيكمترين راه اين است كه اعضاي         قضايي مناسب 

دو نماينده از وزارت كشاورزي و دو نفر قاضي، كه لزوماً يك نفر آنان از قضاتي باشد كـه                   
در چنـين بـستري هـيچ ضـرورتي وجـود           . كند، باشند   هاي تجديدنظر خدمت مي     در دادگاه 

نده به مرجع قضايي ديگري مثل ديوان عدالت اداري ارسال شـود، زيـرا هـيچ                ندارد كه پرو  
تواند بيش از كميسيون يادشده تخـصص و صـالحيت            اي در ديوان عدالت اداري نمي       شعبه

  .هايي را داشته باشد گيري در چنين پرونده در تصميم
نة آب، بـه آن  گذار در قانون توزيع عادال يك از موضوعات بسيار مهم كه متأسفانه قانون 

در قانون توزيع عادالنـة     . هاي زيرزميني است    توجه مانده است موضوع تقويت آب       كامالً بي 
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اين امر در حالي است كه مـادة       . وجه متعرض اين موضوع نشده است       هيچ  گذار به   آب قانون 
هـاي    خواهـان تقويـت منبـع آب      » هاي زيرزميني كشور    قانون حفظ و حراست منابع آب      «2

جويي الزم را در ايـن زمينـه          خواست تا چاره     شده بود و از وزارت آب و برق مي         زيرزميني
» هاي زيرزمينـي  تقويت منبع آب«گذار وقت به موضوع   قانون1345درحقيقت در سال  . كند

  .كند  به اين موضوع اصالً توجه نمي1361گذار در سال  كند، اما قانون توجه مي
امروزه .  را جدي نگرفته است    آبنوز موضوع بحران    گذار ايراني ه    رسد قانون   به نظر مي  

 دشـت   2شـده اسـت و         دشـت آن، منطقـة ممنـوع اعـالم           38 دشت   40در استان كرمان از     
بودن منطقه و گرماي بسيار زيـاد امكـان          هايي هستند كه به دليل كويري       مانده نيز دشت    باقي

كمـي از      كشور نيـز دسـت     هاي  ساير استان . برداري از آب آن وجود ندارد       كشاورزي و بهره  
ي خراسان رضوي، خراسان جنوبي،     ها  استانطور كه مالحظه شد       همان. استان كرمان ندارند  

گذار بايد با فوريت و       در چنين بستري قانون   . اند  يزد و فارس نيز با بحران جدي آب مواجه        
ين زمينه  هاي زيرزميني مبارزه و در ا       هاي غيرمجاز و برداشت غيرمجاز از آب        جديت با چاه  

شـده    بينـي   ضمانت اجراهاي كيفري پيش   . از ضمانت اجراهاي قوي و بازدارنده استفاده كند       
تـا زمـاني كـه موضـوع        . وجه بازدارنـده نيـست      هيچ   قانون توزيع عادالنة آب به     45در مادة   
وجـه    هـيچ   به رسميت شناخته نشود بـه     » بحران«منزلة يك     بودن وضعيت آب كشور به     وخيم
در كـشور از    » بحـران آب  « كه بيان شد،     طور  همانالبته  . ار مبارزة جدي داشت   توان انتظ   نمي

 وجـود   ظـاهراً هاي علمي به اثبات رسيده است، امـا           سوي بسياري از محققان برمبناي يافته     
شايد به همـين دليـل اسـت كـه برخـي            . گذار نرسيده است    اين بحران هنوز به گوش قانون     

كـه ضـرورت مداخلـه و       ] طـرح مبـاحثي   [بـا وجـود     «د  نويسن  دانان در اين زمينه مي      حقوق
گـذار درخـصوص مـسئلة آب         كنـد، قـانون     حمايت كيفري از آب و منابع آبي را اثبات مـي          

هـا در قـوانين مختلـف         انگاري برخي اعمـال و تعيـين مجـازات بـراي آن            خصوص جرم   به
ي كه   امر ست؛وضعيت ناپايدار داشته و رويكرد مشخصي در اين زمينه از خود نشان نداده ا             

 نشود و عالوه بـر  نيتأمخوبي  موجب شده است اهداف مداخله و حمايت كيفري از آب به  
منـد و رسـتمي،       بهـره (» آن اين مداخله و حمايت بازدارندگي و كارآمدي نيز نداشته باشـد           

درحقيقت امروزه اين وظيفة محققان و دلسوزان منابع آب كشور است كـه از              ). 236: 1395
ي همايش، نشست، ايراد سخنراني و نوشتن مقاله و با استفاده از ساير ابزارها،              طريق برگزار 

. و تصويب قوانين جديد بـر ايـن مبنـا مجبـور كننـد             » بحران آب «گذار را به پذيرش       قانون
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ي قـوانين در زمينـة      پراكنـدگ همچنين، يكي ديگر از معضالت براي مبـارزه بـا بحـران آب              
نداشـتن   پراكنـدگي قـوانين و انـسجام      . هاي زيرزميني است    ويژه آب   حمايت از منابع آبي به    

حـسيني و   (دهندة حساسيت كم دولت و قوة مقننه در قبال حمايت از آب است                ها نشان   آن
گـذار    هاي خود، قانون    بنابراين، جامعة حقوقي بايد با ارائة پيشنهاد       ).285: 1395ديده،    جهان

. ا بـه تجميـع ايـن قـوانين ترغيـب كنـد         را به اهميت موضوع حمايت از آب آگـاه و وي ر           
تواند بستر مناسـبي بـراي مبـارزة مـؤثر بـا              جا مي  صورت يك   ترديد تجميع اين قوانين به      بي

دانان پيشنهاد وضـع قـانوني        به همين دليل است كه برخي حقوق      . بحران آب را فراهم آورد    
 ).همان(دهند  را مي» قانون جامع آب«تحت عنوان 

  برداري از آب رهمديريت مناسب به. 5
و ماهيت ايـن مـديريت    برداري از آب گفتني است نوع      درخصوص چگونگي مديريت بهره   

كـامالً متفـاوت بـه نظـر     ) كشاورزي، خانگي، صنعتي و خـدماتي (برمبناي نوع مصرف آب   
  .رسد مي

آبي در بخـش كـشاورزي        يبشده دو راهكار مهم براي مبارزه با          برمبناي تحقيقات انجام  
  .هاي آبياري مدرن نخست كشت محصوالت با نياز آبي كم و استفاده از شيوه: وجود دارد

اقداماتي نظير كاشتن محصوالت، درختان و گياهاني كه ضمن دادن محـصول خـوب و               
بـراي  . آبـي اسـت     ي براي مبارزه با بحران بي     مناسبباارزش به آب كمتري نياز دارند راهكار        

ـ         هـاي چغندرقنـد، يونجـه و         االي آب در زراعـت    نمونه در دشت بيرجند، به دليل مصرف ب
افزودة ناچيز اين محصوالت برخي محققان پيـشنهاد          عملكرد پايين توليد در هكتار و ارزش      

هاي مرسوم مانند جو، ارزن و پنبه را          حذف كشت اين محصوالت و جايگزيني ساير كشت       
اشـت محـصوالت    برمبنـاي ايـن تحقيقـات ك      ). 135: 1387سـليمان،     جوان و فـال   (اند    داده

تري   هاي زيرزميني نتايج اقتصادي مطلوب      جايگزين عالوه بر كاهش استحصال آب از سفره       
كشت پنبه و جو در منـاطقي ماننـد دشـت    ). همان(كند  برداران كشاورزي مي  را نصيب بهره  

رسد، اما برمبناي برخي تحقيقات كشت اين محصوالت در دشت            بيرجند باصرفه به نظر مي    
اسـكندري ثـاني،    (شـوند    يمـ ملـة محـصوالت بـا كـشت پرمـصرف تلقـي             بردسكن از ج  

شود زعفران و پسته كه بـه آب كمتـري            و پيشنهاد مي  ) 51: 1393نژاد و طاووسي،      اسماعيل
 درصـد از پهنـة      25برمبناي تحقيقـات    ). 59: همان(ها شوند     نياز دارند جايگزين اين كشت    
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يـن  ا  بـا  اسب كاشت پسته اسـت،     درصد آن من   44دشت بردسكن مناسب كاشت زعفران و       
همچنـين،  . اند  شود كه عمالً كشاورزان برعكس عمل كرده        همه در برخي موارد مالحظه مي       

 هزار هكتار از مزارع انگور اروميه به مزارع سيب با پنج برابـر نيـاز آبـي تبـديل                    90 حدوداً
يـد مداخلـه و     گـذار با    ترديد در چنين بستري قـانون       بي). 77: 1394نصرآبادي،  (شده است     

صراحت ممنـوع اعـالم كنـد و بـراي متخلفـان نيـز                كاشت محصوالت با نياز آبي باال را به       
در چنين بستري بهترين ضـمانت اجـرا در كنـار           . ضمانت اجراي كيفري مؤثر در نظر گيرد      

گذار چنين مقرراتي را وضع       ترديد اگر قانون    بي. مجازات جزاي نقدي، لغو پروانة آب است      
ترديد اقدام بسيار مؤثر در امر        خوبي به اجرا گذاشته شود بي       مل نيز اين قانون به    در ع  كند و 

  . خواهد بودآبمبارزه با بحران 
ويژه   هاي مدرن آبياري به     آبي استفاده از روش     يكي ديگر از راهكارهاي مهم مبارزه با بي       

ر ايـران نـشان     بسياري از تحقيقـات د    . است) اي يا باراني    قطره(فشار    آبياري به روش تحت   
اند هنوز آبيـاري در بـسياري از منـاطق بـه            آبي مواجه   دهد كه در مناطقي كه با بحران بي         مي

توان به آبياري در دشت بردسـكن اشـاره           از جملة اين موارد مي    . شود  روش سنتي انجام مي   
ني گفت. گذار بايد سياست حمايتي اجباري را در اين زمينه به كار گيرد             درحقيقت قانون . كرد

بودن ميزان درآمـد و ضـعف قـدرت مـالي كـشاورزان               است در برخي موارد به داليل پايين      
در چنين بـستري دولـت      . امكان توسل به سيستم آبياري مدرن براي كشاورزان وجود ندارد         

فـشار و تبـديل       هاي آبياري تحت    هاي بالعوض يا كمك به تشكيل تعاوني        تواند با كمك    مي
محمـدي دينـاني و     (ر مزارع كوچك به كشاورزان كمـك كنـد          فشار د   گروهي آبياري تحت  

  ).116: 1379مهرابي بشرآبادي، 
از طريق بـازنگري     ها  و حفظ آن   هاي زيرزميني در معرض تخليه      شناسايي سفره . 6

  هاي زيرزميني برداري از آب در مالكيت خصوصي حق بهره
هاي زيرزميني    وجود در سفره  طور كه در باال بيان شد در بسياري از مناطق ايران آب م              همان

هـاي    رفتن سفره   بين  از. رفتن كامل است    بين  شدن و درنهايت در حال از       سرعت در حال كم     به
تواند آثار بسيار مخرب مانند فرونشست زمين و تغيير سـاختار فيزيكـي آن را                 زيرزميني مي 

دنبـال خواهـد   محيطـي بـه       به دنبال داشته باشد؛ اين امر نيز خود آثار بسيار مخرب زيـست            
ترين سياست اين اسـت كـه بـه هـر شـكل ممكـن                 ترين و عاقالنه    نتيجه منطقي  در. داشت
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هـاي    سـفره «يكـي از موانـع اصـلي بـر سـر راه حفـظ               .  شـوند  حفظ» هاي زيرزميني   سفره«
در چنين بـستري    . هاي زيرزميني است    برداري از آب    مالكيت خصوصي حق بهره   » زيرزميني

هـاي   بـرداري از آب    بازنگري در مالكيـت خـصوصي حـق بهـره          دانان پيشنهاد   برخي حقوق 
دانـان دولـت بايـد در         به نظر ايـن حقـوق     ). 37: 1395ندوشن،    جعفري(زيرزميني را دارند    

هاي زيرزمينـي را از بخـش خـصوصي خريـداري و              برداري از آب    مرحلة نخست حق بهره   
بخـشي    ي سـبب تعـادل    درنتيجـه چنـين سياسـت     . ها را مـسدود كنـد       برداري از اين آب     بهره
توان بـه     بنابراين مي «). همان(شود    ها مي   هاي آب زيرزميني و درنهايت حفظ اين سفره         سفره

 قانون برنامة پـنجم توسـعه       141 قانون توزيع عادالنة آب و مادة        25 و   21،  9،  1استناد مواد   
 و  در تملـك  . هـاي مجـاز مزبـور اقـدام كـرد           برداري چاه   نسبت به خريد و تملك حق بهره      

برداري تقـويم و در صـورت موافقـت مالـك          ها حسب نظر كارشناسي حق بهره       انسداد چاه 
اما چنانچه مالك با واگذاري حق خود موافـق   شود، براساس بيع شرعي به دولت واگذار مي    

هاي سلب و تحديد مالكيت كه در موارد مشابهي نظير اليحة قـانوني               نبود به ناگزير بايد راه    
هـاي عمـومي، عمرانـي و نظـامي       اراضي و امالك براي اجراي برنامـه نحوة خريد و تملك 

   شوراي انقالب يا قانون زمـين شـهري اسـتفاده          17/11/1358ها مصوب     دولت و شهرداري  
در چنين بستري ممكن است برخي افراد سـودجو بـه           ). همان(» گرفتشده است، در پيش     

 ر چاه غيرمجاز در چنين منـاطقي اقـدام        ها مبادرت يا به حف      برداري غيرمجاز از اين چاه      بهره
گذار بايد با وضع ضمانت اجراهاي كيفري شديد مبني بر حبس، جزاي              كنند، درنتيجه قانون  

كه از آب چاه مسدودشده براي        برداري از آب، در صورتي        ويژه ابطال پروانة بهره     نقدي و به  
همچنـين ايـن    .  اقـدام كنـد    شده باشد،   هاي كشاورزي داراي چاه مجاز استفاده         ينزمآبياري  

تمامي اشخاصـي باشـند    توانند مفيد و مؤثر باشند كه ناظر به  ضمانت اجراها در صورتي مي  
اند، بنابراين    ها مداخله داشته    برداري از آب اين چاه      كه در موضوع رفع انسداد از چاه يا بهره        

 چـاه اقـدام و هـم        اين ضمانت اجراها بايد هم ناظر به شخصي باشند كه به رفع انـسداد از              
برداري و استفاده كرده است، زيرا اگر مجـازات تنهـا نـاظر بـر                 شخصي كه از آب چاه بهره     

فردي باشد كه به رفع انسداد از چاه اقدام يا شخصي كه دستور رفع انسداد از چنين چاهي                  
را صادر كرده باشد امكان اعمال مجازات ضعيف خواهد بـود، زيـرا در بـسياري از مـوارد                   

ي كيفـري  اجـرا  حال اگر ضـمانت   سايي چنين اشخاصي كار دشواري است، اما در عين      شنا
همچنين ناظر بر شخصي باشد كه از اين آب براي كشاورزي استفاده كرده است، در چنـين               
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همچنـين گفتنـي اسـت      . تر اسـت    بستري امكان اعمال مجازات حداقل بر اين شخص ساده        
ب در اين زمينه بسيار ضـعيف و اصـالح مفـاد ايـن          قانون توزيع عادالنة آ    45مقررات مادة   

  .يكي از موضوعات بسيار ضروري و بااهميت استماده 
  گيري نتيجه. 7

هـاي كـشور      رسد تحقيقات علمي بسيار زيادي تاكنون درخصوص وضـعيت آب           به نظر مي  
 تمامي اين تحقيقات نشان از بروز بحران آب در        . هاي زيرزميني انجام شده است      ويژه آب   به

هايي مانند خراسان رضوي، خراسان جنوبي، كرمان، يـزد و            ويژه استان   بيشتر مناطق ايران به   
منزلـة معـضل مهـم و بااهميـت مـورد               همه هنوز موضوع بحران آب به       با اين   . فارس دارند 

تبـع آن منـاطق آب    وزارت نيـرو و بـه  . گذار قرار نگرفته اسـت    ويژه قانون   توجه مسئوالن به  
گـذار    كنند، امـا متأسـفانه قـانون        ها اهميت اين موضوع را درك مي        راكز استان اي در م    منطقه

متأسـفانه ظـاهر    . قدرت كافي براي مبارزه با اين بحران را در اختيار آنان قرار نـداده اسـت               
قانون توزيع عادالنة آب بسيار فريبنده است، زيرا در ظاهر قدرت زيـادي بـه وزارت نيـرو                  

. ند استثنا همين قدرت ظاهري را نيز از وزارت نيرو گرفته اسـت            داده است، اما در قالب چ     
گذاري در ايـران در زمينـة آب نـشان از آن دارد كـه در گـذر زمـان             تحوالت قانون  بررسي

 جاي اينكه از منابع آب زيرزميني حفاظت و حراست كنند برعكس عمل              قوانين جديدتر به  
درحقيقت قوانين قديمي بيشتر از قوانين . اند كرده و اين منابع را در معرض تضييع قرار داده     

كردنـد، سياسـتي كـه درخـور تأمـل و             جديد از منابع آب زيرزميني حفاظت و صيانت مـي         
ترين آسيب در زمينة مبارزه با بحران آب در مرحلة نخست توجه ضعيف               مهم. تعجب است 

گـذار توجـه       قانون ويژه اينكه   هاي سطحي و زيرزميني است؛ به       گذار به صيانت از آب      قانون
اين امر در حالي است كه در قانون        . هاي آب زيرزميني نكرده است      چنداني به تقويت سفره   

 به اين موضوع توجه شـده       1345مصوب  » هاي زيرزميني كشور    حفظ و حراست منابع آب    «
همچنـين بـستر    . گيـرد   هاي بعدي اين موضوع مورد غفلت قرار مي         گذاري  بود، اما در قانون   

بـرداري و اسـتفاده از        هـاي زيرزمينـي و در بهـره         هاي آب   ها در تقويت منابع سفره      رودخانه
وساز در بـستر       دارند، اما امروزه افراد سودجو به ساخت        هاي سطحي نقش بسيار مهمي      آب

 كشور  آبناپذيري به منابع      كنند كه اين موضوع نيز صدمات جبران        ها اقدام مي    اين رودخانه 
هـا بايـد      ها و حريم آن     وساز در بستر رودخانه      بستري هرگونه ساخت   در چنين . كند  وارد مي 
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گفتني است طبق قوانين موجود اقـدام بـه چنـين امـري ممنـوع               . طور مطلق ممنوع شود     به  
گذار در اين زمينه استثنائاتي را قائل شده است كه در عمل همين استثنائات                است، اما قانون  

ترين آسيب به منـابع       در مرحلة بعد مهم   . شود   مي سبب ورود خسارت و آسيب به اين منابع       
درحقيقـت  . هاي مجـاز اسـت      هاي غيرمجاز يا برداشت غيرمجاز آب از چاه         آبي وجود چاه  

 با اين امر در حال حاضر دو مشكل مهم وجود دارد؛ در مرحلة نخـست                مبارزهدرخصوص  
 يـا اطـالع از      با توجه به وسعت بخش كشاورزي و گستردگي آن عمالً كشف چاه غيرمجاز            

شايد به همين دليل بود كه   . يستنبرداشت غيرمجاز آب از چاه مجاز چندان ساده و راحت           
درواقـع  . كـرد   بينـي مـي     را پـيش  » پليس آب  «1347شدن آن در سال       قانون آب و نحوة ملي    

بدون استفاده از نيروهاي محلي و بومي در قالب پليس آب امكان مبارزة مؤثر با اين پديـده         
در قوانين فعلـي خـالي اسـت،    » پليسي«ندارد، اين امر در حالي است كه جاي چنين  وجود  

افزون بر ايـن، ضـمانت اجراهـاي كيفـري          . شود  بيني چنين پليسي پيشنهاد مي      بنابراين پيش 
شده در اين زمينه بسيار ضعيف است و به همين دليل عمالً امكان مبارزه با چنـين                   بيني  پيش
ترين آسيب به منابع آب كشور استفاده از آبياري سـنتي             ر پايان مهم  د. اي وجود ندارد    پديده

گفتني است استفاده از آبياري مـدرن و        . فشار است   استفاده از آبياري مدرن و تحت     به جاي   
كشور و از سوي ديگر، سبب جلـوگيري از          سو سبب استفادة بهينه از آب       فشار از يك    تحت

گـذار بايـد      درنتيجه قانون . شود  هاي بعد مي     سال هدررفت آب و ذخيرة آن براي استفاده در       
فشار را براي تمامي كشاورزان اجباري و خود دولت نيز از             استفاده از آبياري مدرن و تحت     

لحاظ مالي به كشاورزاني كه قدرت مالي براي استفاده از آبياري مـدرن را ندارنـد كمـك و         
بينـي كنـد و درنهايـت       ثري پـيش  نكردن اين امر نيز ضمانت اجراي كيفري مـؤ          براي رعايت 

. مبارزه با بحران آب تا حد زيادي به تعامل دستگاه قضا با وزارت نيـرو بـستگي دارد                  اينكه
درنتيجه بايد قوانين جديدي وضع شود كه مبتني بـر تعامـل و همكـاري دسـتگاه قـضا بـا                     

 خانـه   توزارت نيرو باشد و اختيارات بيشتري در اختيار وزارت نيـرو بدهـد تـا ايـن وزار                 
همچنين بايد قوانين كيفري با ضمانت اجراي مؤثري وضـع          . بتواند با بحران آب مبارزه كند     

طور عمدي يا غيرعمدي      كه مأموران وزارت نيرو در انجام وظايفشان به           شود تا در صورتي     
خالصه اينكه فرصت بـراي مبـارزه بـا بحـران آب            . مماشات كنند بازخواست كيفري شوند    

بخشي به    رساني و آگاهي    اطالع. رود  و اين فرصت كم نيز آسان از دست مي        بسيار كم است    
تواند نقـش مهمـي در        ترين راهكار غيركيفري است كه مي       ويژه به كشاورزان مهم     مردم و به  



  1397بهار و تابستان ، 1ه ، شمار4 ه، دور  مطالعات حقوق انرژي88
 

ويژه   مندي در اين زمينه به      درنتيجه تدوين مقررات نظام   . امر مبارزه با بحران آب داشته باشد      
بـا موضـوع آب و       هـاي مختلـف تحـصيلي       اي درس در دوره   ه  از طريق آموزش در كالس    

توانـد نقـش      همچنين برگزاري نشست و كارگاه آموزشي براي كـشاورزان مـي           اهميت آن، 
  .مهمي در مهار بحران آب داشته باشد
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