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Abstract 
The law on water distribution is one of the most important laws introduced after the 

victory of the Islamic Revolution regarding water resources and consumption. The law 

was implemented in line with Article 45 of the Constitution in order to revise the 

principles of water law and how it was nationalized in order to establish a fair water 

distribution system. Unfortunately, despite the rapid pace of social / climate and 

economic developments, this law has not been amended since 1971. Although 

Acceptance and flexibility versus reality and changes is a sign of intelligence, it should 

not hamper the implementation of the law. In fact, Due to the environmental changes, 

review periods are defined to bring the law into line with the needs of the community, 

to be intelligently flexible with change so that people can implement the law completely 

(Failure to fully implement the law). The revision process should be transparent, 

democratic. This study is an analytical approach aimed at revising the fair water 

distribution law. The findings of this study show that in some partsof this law violates 

other laws. The rules should be generated for everyone and exceptions result in abusing 

the water resources. Also, according to the poor state of water resources, especially the 

decline in water quality, there should be the possibility to amend existing laws and 

create new ones. 

Keywords 
Equitable Water Distribution Law, Inefficient, Law Amendment, Revision. 

 

Copyright © 2019 The Authors. Published by Faculty of Law & Political Science, University of Tehran. 

This Work Is licensed under a  CreativeCommons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC 4.0)  

                                                           
1 - Corresponding Author’s Email: K.davary@um.ac.ir 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 

 
 
 
 
 

 252-269 صفحات ،1398 پاییز،  3 شماره ، 5 دوره عمومی، سیاستگذاری پژوهشی - علمی فصلنامه

  

 
 

 :بازنگری قانون توزیع عادالنه آب در ایران

 ها و اصالحات مورد نیازضرورت 
 1کامران داوری
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 ، مشهد، ایرانمدیریت آب شرکت دانش بنیان هیدروتک توس کارشناسی ارشد

 (21/4/98تاریخ پذیرش:  - 19/2/98)تاریخ دریافت:  

 چکیده

شیید،  طرح در خصییوص منابع و مصییارف آب پس از پیروزی انقالب اسییالمی ی کهیکی از مهمترین قوانین
قانون اساسی و به منظور بازنگری در اصول قانون  45این قانون در راستای اصل . قانونی توزیع عادالنه آب است

سوی قانونگذار  شدن آن و با انگیزه برقراری نظام عادالنه توزیع آب از  مالک عمل قرار گرفت. آب و نحوه ملی 
شده  تاکنون اصالح 1361رغم سیر سریع تحوالت اجتماعی/ اقلیمی و اقتصادی این قانون از سال علی / تکمیل ن

این پژوهش با بر باشد)عجوالنه نباشد(. است. فرآیند بازنگری و اصالح باید شفاف، دموکراتیک و تاحدودی زمان
. اسییت بازنگری در قانون توزیع عادالنه آبدرصییدد  ،های عینی و موردیرویکردی تحلیلی و با بررسییی نمونه

نقل  قانون در نتیجه ناکارآمدن یانوق بعضیییی این قانون، از دهد که در موادیهای این پژوهش نشیییان مییافته
گردد؛ در حالی که این قوانین استثنا در برخی قوانین موجب سوء استفاده از منابع آبی می وجود شود. همچنینمی

سامان منابع آب )کاهش کمیت  شرایط حال حاضر و وضعیت ناب شوند. همچنین با توجه  باید کلی و عمومی ذکر 
 .روز وجود داشته باشدبه قوانین تدوین منابع آب(، باید امکانِ اصالح قوانین و و کیفیت
 

.قانون توزیع عادالنه آب، ناکارآمد، اصالح قوانین، بازنگری واژگان کلیدی:
                                                           
 Email: K.davary@um.ac.ir  مسئول نویسنده - 1

 مطالعه موردی
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 مقدمه

 1285مجلس در سال  یسو تاس یتانقالب مشروط یدادپس از رو یران،در ا یگذارقانون
 یااز آن، لفظ قانون واژه یشآغاز شد. تا پ یرانا یقانون اساس یناول ینبا تدو هجری شمسی

مباحث مرتبط  آنان وجود نداشت. یاندر م یزن «خواهیقانون»به نام  اییشهبود و لذا اند یدهناشن
مطرح شده  1304 آذر 26در  یمل یمذاکرات مجلس شورابا قوانین آب، برای اولین بار در 

مطالبی در مورد آب مصوب شده و  (1307)مصوب  یدر چند ماده از قانون مدناست. آنگاه، 
 آب قانون»سپس قوانین مرتبط با آب به تدریج رشد کرده است. اهم این قوانین سه مورد است: 

قانون تعیین »و  1361اسفند  «آب عادالنه توزیع قانون»، 1347مصوب تیر « شدن آن ملی و نحوه
تفکر جدید حقوق  . در حقیقت،1389مصوب تیر « یبرداربهرهی آب فاقد پروانه هاچاهتکلیف 
با تاسیس وزارت آب و برق )وزارت  1342تکوین یافت. بطوریکه در سال  ،1340در دهه 

 نیروی کنونی(، تحولی در نظام حقوقی آب به وجود آمد. در این دوره، از یک سو به مطالعات
جامع متون فقهی و از سوی دیگر متون حقوقی غربی مبادرت گردید که نتیجه آن تدوین یک 

بود. این مطالعات منجر به بازنگری منطق قانونی حاکم بر مباحث « حقوق آب»دوره کتاب 
گردید. نتیجه عملی این تغییر « حقوق عمومی»به « حقوق خصوصی»حقوقی آب از رویکرد 
)سال « قانون ملی کردن آب»قوانین مدنی در بخش آب و نهایتاً تصویب منطق و رویکرد، تغییر 

پیروزی انقالب اسالمی و تدوین قانون  بعد از( بود که همچنان تا به امروز ادامه دارد. 1347
های عمومی، جزء ها و سایر آباین قانون، دریاها، رودخانه 65، در اصل 1358اساسی در سال 

قرار گرفتند که در اختیار حکومت اسالمی است تا بر طبق مصالح های عمومی انفال و ثروت
پس . کندعامه نسبت به آنها عمل نماید که تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می

قانون توزیع عادالنه آب را به  1361قانونگذار در سال  ،قانون اساسی 45از آن در راستای اصل 
در بسیاری از مواد و موضوعات، تکرار همان قانون ملی شدن آب  این قانونکه تصویب رساند 

                 و نحوه آن است و حتی در کلیات و فصل بندی تشابه زیادی با یکدیگر دارند 
(Zolfaghari, 2011 .)و (1347مصوب )ملی آب  در میان قانون اساسی با این حال، اختالفات 

مشخص  ،ماده یک قانون آببه عنوان مثال  وجود دارد. (1361مصوب )قانون توزیع عادالنه آب 
که آب باید طبق مصالح عامه باشد، همچنین در این قانون مسئولیت حفظ و  است نکرده
عادالنه آب  عیقانون توز برداری از آب، به وزارت آب و برق محول گردیده بود. اما دربهره

 یبر طبق مصالح عامه باشد و از طرف دیااعالم کرد که آب ب حایصر کیدر ماده  1361مصوب 
 است دهیها به دولت محول گرداز آب یحفظ و اجازه و نظارت بر بهره بردار تیمسئول
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(Nowrozi, 2017). شوند؛ اما ممکن است الزم به ذکر است، قوانین برای ایجاد نظم تدوین می
با گذشت مدت زمان زیادی نیاز به اصالح داشته باشند. به عنوان مثال، پس از تصویب قانون 

، دولت صاحب اختیار و حاکم آب محسوب شد و لذا اعمال هرگونه حاکمیت بر آب شدن ملی
با توجه در حالی که در منابع آب دولت مالک نبوده و  گرفت.منابع آب باید توسط او صورت می

را مدیریت نماید و تواند مسائل مربوط به آنبه اینکه این منابع از مشترکات عامه است، تنها می
این موضوع باعث شده تا وزارت نیرو خود را مالک آب بداند امکان تصرف در آن وجود ندارد. 

دیگر، محدود گردد. به عبارت « مدیریت محلی منابع آب»و مشارکت مردمی با گذشت زمان در 
برداری از منابع آب گردید و اگرچه قانون ملی شدن آب موجب افزایش نظم بیشتر در نظام بهره

نمودند؛ اما به علت عدم برداری اخذ میبایست جهت استفاده از آب پروانه بهرهشهروندان می
حراست های غیر مجاز بیشتر و حفظ و برداری از منابع آب، برداشتدر مدیریت و بهره مشارکت

استفاده  یبرا زین ییهاها و دستورالعملنامهنییآگرچه منابع آب از سوی مردم نیز کاهش یافت. 
که هر کدام به نوبه خود  دهیربط رسمراجع ذی بیبه تصو ینیرزمیو ز یسطح یهااز آب نهیبه

ام عمل از آنها داشته و در مق یبرداربهره یو مصرف و چگونگ زانیدر نحوه و م ییسهم به سزا
. با این حال پس از گذشت چندین سال برخی از قوانین قانون نموده است یبه اجرا انیکمک شا

اند که هر چه به واسطه عدم مشارکت مردم محلی، استثنائات و رشد تکنولوژی ناکارمد شده
کنندگان و متقاضیان از نارضایتی رو به رشد مصرفروزآوری و اصالح گردند. سریعتر باید به

ای از سوی دیگر نشان دهنده های آب منطقهک سو و سوابق موجود در بخش حقوقی شرکتی
مشکالتی است که ناشی از نواقص قانون و کمبودهای مربوط به آن است. این نواقص موجب 

ای و تفاوت در آرای صادره بوده است. اینکه بخش آب کشور های خاص و بعضاً سلیقهبرداشت
زیع عادالنه آب در طی سالیان گذشته نتوانسته آنگونه که باید جایگاه به رغم وجود قانون تو

های اجرای خود را در سطح جامعه تبیین کند، به نواقص و عدم شفافیت کافی این قانون و رویه
 گردد که نیازمند بازنگری هستند.آن باز می

 های تاریخیزمینه

 امرتبط ب یشرع ایفتاو ؛ و سابقههزاران ساله دارد یباستان، قدمت یرانآب در ا ین عرفیقوان
سو با همنیز قدمتی بیش از هزار سال دارد. اما در دوران جدید )پس از تأسیس مجلس(، آب 
گذاران مردان و قانونمورد توجه دولت یزآب ن حقوقیو  یابعاد، بعد قانون یردر سا یگذارقانون

دورة بطور کلی در . بیاندیشندمدارانه به آب ، قانونانیاستمداربرداران و سقرار گرفت تا بهره
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آب  ینظام حقوق ،شمسی آغاز شده است تا امروز 1285از سال  که گذاری در ایرانجدید قانون
 :در ایران سه دوره را پشت سر گذاشته است

در . آبی حاکم بوده است عبر مناب خصوصیعرفی و مالکیت رویکردی ؛ 1347تا  1285از  -1
 مالکیک مالک خصوصی به حساب آمده و  یهام حقوق خصوصی، منابع آب به عنوان سرمانظ
 ایرانیقانون مدنی هر  یعنی، بر طبق مالکانه خود انتفاع ببرد. یاهیتاز همه ظرف تواندیم

استفاده کند. در این دوره اصل بر عدم دخالت  «مباهات»به قدر استطاعت خودش از  ستتوانمی
 و یا نظارت اعم از ،آب حوزه در اقدامیدولت هیچ  بوده و دولت و عدم حکمرانی بر منابع آبی

 هایینهدر این دوره، در زمنداشته است. گذاری و سیاستگذاری هدف ،ریزیبرنامه در دخالت
حقوق  ینو قوان یارهامع برداری،بهره یهاو نظام یاراض یتمتعدد از جمله آب، حقوق مالک

بر آب و منابع آبی اعم از  اکمعمل بوده و هرگونه روابط ح یمبنا یمدن ینو قوان یخصوص
بدیهی است که ضرر و زیان رساندن به سطحی و زیرسطحی، تابع این نظام قانونی بوده است. 

 های عرفی یا حقوقی قابل پیگیری بوده است. روش

 بخشی ازآب « قانون آب و نحوة ملی شدنِ آن»با تصویب ؛ تا انقالب اسالمی 7134سال از  -2
قرار دولت  هداد شد که مالکیت آن برعهدقلمهای ملی ثروت هدر زمر و مقولة حقوق عمومی

حقوق عمومی به  ددهد که رویکرنشان میها، کشوردر بسیاری از  وضعیت آب بررسی. گرفت
عنوان کلی آمده است. مترقی به شمار  ،قانوناین  بوده و لذارویکردی موجه و قابل دفاع  ،آب

در بود و « بینی مالیه و نمایندگی دولت بر منابع آبی و نظام تخصیص منابع آبپیش»این قانون 
و سپس بر  مطرحاصل  یکرا به عنوان  یدولت بر منابع آب یندگیو نما یتگام نخست مالک

که هر کس به هر  یستن گونهینا یعنیکرده است.  یینمشخص تع یصنظام تخص کی اساس آن
اختصاص  کسرا به هر  یمحدود یزانم ،بخواهد بتواند از آب استفاده کند بلکه دولت یزانم
سامان  یگذار براقانون بران نبوده؛ بلکهگرچه این به معنای نادیده گرفتن حقوق حقابه. دهدیم
در نظر گرفته است.  یزکنندگان را نمصرف یاز آب لزوم اخذ پروانه از سو یبرداربه بهره ادند

 و یامجوز برداشت  یاپروانه  اندشده برداران مکلفقانون، بهرهاین  یبتصو یخاز تار یجهدر نت
قانون، رفع  های اینترین بخشاز دولت اخذ نمایند. از مهممجوز حفر  یا برداریبهره ةپروان

 و متعدیان به آب متخلفان یبرا ،قانون 61و  60 ،59 وادبه استناد م که منابع آب است بهتجاوز 
 ی،به عموم یاز خصوص یکردرو ییربا تغ رسیدیبه نظر م است. شده در نظر گرفته یفریک یهتنب

اجرای ناقص  ؛ اما به دلیلدگردعموم  یبنص زیستی،یطو مح یاجتماع -یتر اقتصادمنافع جامع
قانون، به جای آنکه آب تحت حفاظت بیشتری قرار گیرد، مورد تعدی بیشتر واقع  طرفهو یک

نفعان و مشترکان استفادة عادالنه از آب برای همة ذیتوان به شد. از سایر نکات مهم این قانون می
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دارندگان نظام پرداخت خسارت به و پایش و کنترل کیفی و بهداشتی آب  ،نظام سالمت، آب
 نمود.ها اشاره حقآبه

چارچوبی تحت عنوان مالکیت عمومی منابع  ،در قانون اساسی پس از انقالب؛ بعد از انقالب -3
گنجانده شد. در  «انفال»مفهوم  ،در این قانون در اصل منابع آب .آب در نظر گرفته شده است

قانون توزیع »تر قوانین مدنی هم به حق مالکیت عمومی آب اذعان شده است. اما از همه مهم
بیشتر و  1347 سال قانون و در آن مبانیبه تصویب رسید  1361است که در سال  «عادالنة آب

 اند.بندهای آن حفظ شده

 ضرورت بازنگری قانون توزیع عادالنه آب

قوانین  ؛ گرچهقرار گرفته استمدیران آب مبنای کار قانون توزیع عادالنه آب تا به امروز 
اکنون، اند. همتأثیر نبودهنیز در رفتار امروزین ما بی های بعد به تصویب رسیدنددر سال کهدیگری 

 اشکاالتی قابل مشاهده است. در زمینة حقوق آب 

از  وحذف شده  1347 سال بند قانون 65بند از  ده ،آب هدر قانون توزیع عادالن نخست:
 . استدر تعدی به آب نگاری مانده جرمترین موارد مغفولمهم

 ،از منابع آببیشتر حفاظت  برایپیش از انقالب از سوی دولت وقت که در حالی :دوم
 به فراموشی سپرده شد. پس از انقالب ه بود؛ این امر تدوین شد« پلیس آب» نامة اجراییآئین

مدتی پایین است. شورای عالی اقتصاد بسیار در حال حاضر در کشور ما ارزش آب  :سوم
را در دست بررسی دارد. اما همواره آنچه « مندی از آبهای بهرهبازنگری در نرخ» است موضوع

نهایت ای بی تصویب شده است، در عمل )با توجه به نرخ تورم( تا قیمت واقعی آب فاصله
همان  )بورس آب( بازار آبآل آن است که در هر منطقه قیمت آب توسط دارد. در واقع ایده

المللی تجارت آب قانون بین 28و  27براساس مادة ) منطقه مشخص گردد. البته در حال حاضر
ایجاد بازار  برای. آب به تبع زمین استمعامله  (1361و  1347 هایسال نیانوبراساس قنیز و 

 گردد. فراهم  )جدا شدن آب از زمین( قانونی آن هایهباید نخست زمین ،آب
های خود را از طریق درآمدهایشان تأمین ای بخشی از هزینهمنطقههای آبشرکت :چهارم

ها همخوانی ندارد. اخذ کنند. این امر بدلیل تضاد منافع، با ماهیت وظایف حفاظتی این شرکت
د به خزانه واریز شود و هیچ ربطی به تأمین نیازهای مالی این پول صحیح است؛ اما وجوه بای

 ها نداشته باشد. شرکت
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شوند؛ و تلقی می مترقیبه طور کلی  ،در مورد آبوجود قوانین مدر عین حال، برخی مواد 
ناشی  قوانین، عدم اجرای کاملست. ا هاآن ت امروز، ناشی از عدم اجرای کاملمشکالبخشی از 

بخشی دیگر بدلیل حس بیگانگی مردم نسبت  وقضایی احکام ضمانت اجرای  در کمبودهاییاز 
باید توجه داشت باشند. در هرحال، به این قوانین است. هر دو مورد نیازمند اقدامات اصالحی می

و بدون استثناء آن، شرط الزم توسعه و پیشرفت هر  عادالنهقانون و اجرای  منصفانهکه تدوین 
 ، خود به تنهایی تاثیری ندارد.«قانون نوشته»رنه ای است؛ وگجامعه

و مقررات متعددی تدوین شده است. دهد که در بخش آب، قوانین بررسی تاریخی نشان می
قوانین و اثربخشی و پیامدهای آنها  سیر تاریخی مربوط به آب، جز با بررسی ی حقوقیهابحث
یا مربوط به  آب مالکیت مربوط بهمسایل  ود گویایخ در نوع از قوانین یابد. بسیارینمی تحقق

 ( آمده است. 1. فهرست این قوانین در جدول )ها استحفاظت از آب

 ؛ مصوب مجلسمرتبط با آبقوانین  تفهرس - 1 جدول

صوب مدنی قانون -1 صالحات 18/2/1307 م  با ا

 .بعدی و الحاقات

و  1309 /6/6 مصییییوب قیینییوات قییانییون -2

18/6/1309. 

یل قانون -3 حده ماده - قنوات قانون تکم  - وا

23/6/1313. 

 قانون 22 )تبصیییره 1328 سیییال بودجه قانون -4

 (.1328 سال بودجه

شییهر  و فاضییالب آب کشیییلوله انجام قانون -5

 .7/3/1330مصوب تهران

 مصوب 1330 سال قانون اصالح قانونیالیحه  -6

21/6/1331. 

یاری بنگاه تأسییییس اجازه قانون -7  مصیییوب آب

29/2/1332. 

و  آب قانون اصیییالحمربوط به  قانونی الیحه -8

 .25/11/1333مصوب شهر تهران فاضالب

و امور  آبیاری بنگاه تأسیس قانون اصالح قانون -9

 .11/5/1334کشور مصوب  آبیاری مربوط به

و  آب و توزیع تأمین یهاشییرکت یلتشییک قانون -16

 .29/4/1354شهرها مصوب فاضالب تأسیسات

صالح  قانون -17 سیس قانونا صوب  وزارت تأ نیرو م

4/3/1357. 

 مصییوب ایران اسییالمی جمهوری اسییاسییی قانون -18

 45( که بند 1368)اصییالح شییده در سییال  11/9/1358

های  طوربه ند  طوربه 153و  48، 44مسیییتقیم و ب

 غیرمستقیم به منابع آب ارتباط دارد.

نون -19 جع قییا یف بییه را یر وظییا ی غ یرو  وزارت ت ن

21/4/1359. 

 مصییوبجهاد سییازندگی  وزارت تشییکیل قانون -20

1362 . 

 مصوب و فاضالب آب یهاشرکت تشکیل قانون -21

11/10/1369. 

شک قانون -22 ستایی آب یهاشرکت یلت صوب رو  م

22/9/1374. 

نون -23 نون اصیییالح قییا شیییکییار و صیییییید  قییا

 .25/9/1375مصوب
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 و برق آب وزارت تأسییییس به راجع قانون -10

 .26/12/1342 مصوب

نابع آباز  و حراسیییت قانون حفظ -11 ی هام

 .1/3/1345 مصوب کشور یرزمینیز

 .14/2/1346شکار و صید مصوب قانون -12

 مصیییوب آن شیییدن ملی و نحوه آب قانون -13

27/4/1347. 

 زیسیییتمحیط و به سیییازی حفاظت قانون -14

 .28/3/1353 مصوب

نیییییرو  وزارت تییأسییییییییس قییانییون -15

 .28/7/1353مصوب

 .16/12/1361 مصوب آب عادالنه توزیع قانون -24

توسییییعییه  -25 چهییارم  برنییامییه اول تییا  ین  ن قوا

اقتصییادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسییالمی ایران 

 و به بعد. 1373، 1368مصوب 

ای دولت قانون تنظیم مقررات بخشیییی از درآمده -26

 .27/11/1380مصوب 

ظت قانون -27 فا نابع برداریو بهره ح  هایآب از م

 .14/6/74مصوب ایران اسالمی جمهوری

قانون مجازات اسییالمی مبحث تعزیرات مصییوب  -28

1375. 

ی کشیییاورزی هاچاهقانون تسیییهیل برقی کردن  -29

 .29/7/1380مصوب 

ی فاقد پروانه مصیییوب هاچاهقانون تعیین تکلیف  -30

23/4/1389. 

ربط گذار، هیأت وزیران یا وزیر ذیدر اغلب قوانین یادشده در باال به موجب دستور قانون
های اجرایی مربوطه را تدوین نماید. بسیاری از جزئیات چگونگی اجرا نامهینآئتا  مکلف شده

لحاظ تعدد این اند. به های مزبور بیان شدهنامهینآئسازی این قوانین، به تفصیل در و روش پیاده
ها با ذکر نام و تاریخ ترین آنگردد؛ اما مهمها، از بیان جزئیات آنها خودداری مینامهگونه آئین

 اند. ( فهرست شده2( در جدول)هانامهبخشها و نامهیبتصوها، نامهینآئتصویب این ضوابط )

 مرتبط با آب هاینامهیبتصوهای اجرایی و نامهینآئترین فهرست مهم - 2جدول 

بت امالک مصیییوب ینآئ -1 قانون ث مه   /17/2نا

1317. 

 .24/8/1318نامه فنی راجع به معادن ینآئ -2

دسیییتور اجرایی صیییدور پروانه نصیییب تلمبه  -3

 .23/1/1333مصوب 

سازمانآیین -4 ستان و برق آب نامه  صوب خوز  م

11/2/1339. 

 52قانون بودجه اصالحی سال  60نامه تبصره ینآئ -23

 .7/5/1363آب و خاک  در زمینه

نامه اجرایی فصیییل دوم قانون توزیع عادالنه ینآئ -24

 .18/7/1363آب مصوب 

مهینآئ -25 نه توزیع قانون اجرایی هاینا  آب عادال

 .1372، 1369، 1365 مصوب

 .24/9/1363نامه جلوگیری از آلودگی آب ینآئ -26



   1398پاییز ،  3 ، شماره 5 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                   260

 

 
 

ستان و برق آب سازمان نامهآئین -5 صوب خوز  م

11/3/1339. 

نامه در مورد حفظ و حراست منابع آب یبتصو -6

 .1/7/1342یرزمینی کشور مصوب ز

نامه هیئت وزیران دائر بر انتقال بنگاه یبتصیییو -7

به وزارت آب و برق مصیییوب  یاری  قل آب مسیییت

26/1/1343. 

 به یاریآب مسیییتقل بنگاه انتقال نامهیبتصیییو -8

 .26/1/1343 مصوب و برق آب وزارت

کشییور و  وزارت یاراتقال اختانت نامهیبتصییو -9

 و واگذاری تهران آب در سییازمان تهران شییهرداری

 .9/2/1343مصوب و برق آب به وزارت آن

مهآئین -10  هایاز آب برداریو بهره اکتشیییاف نا

 .16/10/1346 کشور مصوب معدنی

صو -11 نامه تعیین حریم خطوط هوایی انتقال یبت

 .7/10/1347و توزیع نیروی برق مصوب 

ماده ینآئ -12 مه اجرایی  قانون آب و نحوه  50نا

 .21/4/1348ملی شدن آن مصوب 

نامه فصییل سییوم قانون آب و نحوه ملی ینآئ -13

 .15/6/1348شدن آن مصوب 

 شییدن ملی و نحوه آب قانون اجرایی نامهینآئ -14

 .1349 مصوب آن

نامه صییدور پروانه مصییرف آب مصییوب ینآئ -15

12/10/1349. 

نفری و  و پنجی سیییه نفره هانامه هیأتینآئ -16

 3/11/1349ها مصوب وظایف آن

نامه تشییکیل پلیس مسییلح آب و وظایف ینآئ -17

 .19/4/1350آن مصوب 

مه جلوگیری ینآئ -18 ی آب مصیییوب از آلودگنا

30/8/1350. 

مه مقررات حفاظتی حفر ینآئ -27 ی دسیییتی هاچاهنا

 .21/6/1364مصوب 

ی سییه نفره و پنج نفری هانامه تشییکیل کمیتهینآئ -28

قییانون توزیع عییادالنییه آب مصیییوب  20و  19مواد 

27/4/1363. 

های ینآئ -29 یت آب ب قانون تثب مه نحوه اجرای  نا

 .30/11/1369زراعی مصوب 

ها، رودخانه حد بستر و حریم تعیین نحوه نامهآئین -30

سیل صوب  عیطبیهای و برکه هامردابها و انهار و م م

12/4/1370. 

نامه مربوط به وصیییول حق النظاره مصیییوب ینآئ -31

7/2/1371. 

مهآئین -32 خازن حریم نا تأسییییسییییات م ، آبی و 

 مصییوب یزهکشییو  آبیاری آبرسییانی عمومییهاکانال

24/4/1371. 

هداشییییت محیطینآئ -33 مه ب زیسییییت مصیییوب نا

24/4/1371. 

 آب عادالنه توزیع قانون 34 ماده تبصیییره نامهآئین -34

 .15/12/1372 مصوب

نییامییه جلوگیری از آلودگی آب مصیییوب ینآئ -35

18/2/1373. 

 شیدت تناسیب به وصیول عوارض نحوه نامهئینآ -36

 ها موجبآن فاضیییالب که واحدهایی از کلیه آلودگی

شیییود می و زیرزمینی سیییطحی یهییاآب یآلودگ

 .28/10/1373مصوب

زی مصرف آب کشاورزی ساینهبهنامه اجرایی ینآئ -37

 .11/6/1375مصوب 

نامه اجرایی قانون جبران خسارات و پیشگیری ینآئ -38

 .18/3/1379عوارض ناشی از خشکسالی مصوب 

 79قانون بودجه سال  27نامه بند هیییی تبصره ینآئ -39

 کل کشور.
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ها، رودخانه حد بسیییتر، حریم تعیین نامهآئین -19

 یزهکشیییو  آبیاری هایو شیییبکه هاانهار، مسییییل

 .8/2/1352مصوب

نامه اصییالحی فصییل سییوم قانون آب و ینآئ -20

 .27/3/1352نحوه ملی شدن آن مصوب 

 شییدن ملی و نحوه آب قانون اجرایی نامهینآئ -21

 .1353 مصوب آن

نامه اجرایی نحوه صییدور پروانه مصییرف ینآئ -22

 .27/4/1363معقول 

های اجرایی ینآئ -40 کار مه راه ی بخش هاحوزهنا

 .21/10/1379قانون برنامه سوم 

ست -41 ستی کلی هاسیا سیا ی کلی هانظام درباره 

 .17/12/1379انرژی 

صو -42 صرف یبت صوص کاهش الگوی م نامه در خ

 .30/3/1380آب مصوب 

ی آب هاچاهنامه اجرایی قانون تعیین تکلیف ئینآ -43

 .28/1/1390ی مصوب برداربهرهفاقد پروانه 

« عمومی و غیراختصاصی»گروه از قوانین قرار دارند: قوانین  2به طورکلی، مباحث آب در 
تمامی قوانین در سامانه قوانین مجلس شورای اسالمی قابل دسترسی «. اختصاصی»و قوانین 

باشند. قوانین عمومی )یا غیر اختصاصی( ذاتاً دربرگیرنده مباحث دیگری غیر از آب )مباحث می
باشند. اما در برخی از این قوانین، موضوعات کالن حقوقی، اجتماعی و یا سیاسی( می ی واتوسعه

موادی مرتبط با موضوعات آب وجود دارد. برای مثال: قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات 
ی کشور، قانون ابودجهی توسعه، قوانین مالی و هابرنامهاسالمی )در مبحث تعزیرات(، قوانین 

)وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، ...(، و قانون تنظیم مقررات  هاوزارتخانهبرخی تشکیل 
اما قوانین  ند.باشمیمرتبط با مباحث آب  ییمواد و بندها یدارابخشی از درآمدهای دولت، 

ها، آب، حفاظت از آب مالکیت اختصاصی با تمرکز بر آب تدوین شده و به مسایلی چون
( 3ترین قوانین اختصاصی آب در جدول )اند. فهرست مهمهای منابع آب، و... پرداختهحریم

 آمده است.

 ترین قوانین اختصاصی آبمهمفهرست  - 3جدول

 .6/6/1309 مصوب 4و  3مواد  قنوات قانون -1

یل قانون -2 حده ماده - قنوات قانون تکم  - وا

13/6/1313. 

جاره قانون -3 گاه تأسییییس ا یاری بن  مصیییوب آب

29/2/1332. 

صالح قانون -4 سیس قانون ا و امور  آبیاری بنگاه تأ

 .11/5/1334کشور مصوب  مربوط به آبیاری

 مصیییوب آن شییییدن ملی و نحوه آب قییانون -7

27/4/1347. 

 .16/12/1361 مصوب آب عادالنه توزیع قانون -8

سازی مصرف آب کشاورزی ینهبهنامه اجرایی آیین -9

 .11/6/1375مصوب 

چاهی کردن در برقن تسیییریع قانو -10 ی هاموتور 

 .19/3/1378کشاورزی مصوب 
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بند  و برق آب وزارت تأسییییس به راجع قانون -5

 .26/12/1342 مصوب 1 ماده ()ج

 هیایآب از منیابع حفظ و حراسییییت قیانون -6

 .1/3/1345 کشور مصوب زیرزمینی

های کشیییاورزی قانون تسیییهیل برقی کردن چاه -11

 .29/7/1380مصوب 

چاه -12 نه قانون تعیین تکلیف  قد پروا فا های آب 

 .23/4/1389برداری مصوب بهره

 اصالحات مورد نیاز در قانون توزیع عادالنه آب

های طور کلی به چهار بخش شامل کلیات، آبتوان بهمیمحتوای قوانین اختصاصی آب را 
ی نمود. صرف نظر از قوانین متعدد و بندطبقههای زیرزمینی و مجازات متعدیان سطحی، آب

قانون »ترین و قابل استنادترین آنها باشند، عمدهیممسایل آب موجود  ی که در حوزهاپراکنده
مالکیت عمومی و  :فصل اول»ی پنچ فصل با عناوین است. این قانون دارا« توزیع عادالنه آب

وظایف و  :فصل چهارم»؛ «آبهای سطحی :فصل سوم »؛ «آبهای زیرزمینی :فصل دوم»؛ «ملی آب
های اجرایی برای نامهباشد. همچنین، تاکنون آیینمی« جبران خسارات :فصل پنجم»؛ و «اختیارات

)فصل سوم( این قانون تهیه شده است. الزم به ذکر است،  18فصول اول و دوم و نیز برای ماده 
در جلسه روز دوشنبه  است که هفت تبصره قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بیست و

به  22/12/1361تصویب گردیده و در تاریخ  مجلس شورای اسالمی 1361شانزدهم اسفندماه 
علی ایحال این قانون نیاز به اصالح و تجدید نظر دارد که  .ید شورای نگهبان رسیده استأیت

 ( آمده است.4مواد اصالحی پیشنهادی در جدول )

 اصالحات قانون توزیع عادالنه آب - 4جدول
 نوع پیشنهاد پیشنهاد شماره ماده شماره فصل

 فصل اول :

مالکیت 

عمومی و ملی 

 آب

 1ماده 

و یا مرجع  مصالح عامهدر این ماده نیاز است که تعریف دقیقی از  -

توان مفهومی از آن بیان گردد. همچنین در صورت نیاز می کنندهتعریف

باشد که بیان شود که مفهوم آن به معنای صدور مجوز می اجازهواژه 

باشد. در و نظارت میقبل و بعد از صدور مجوز به ترتیب حفاظت 

ای بیان شد که برای خواننده نامشخص ای در مادهحالت کلی اگر واژه

بود الزم است یک تعریف مشخص و واضح از آن بیان شود و در 

 صورت نیاز یک مرجع برای آن آورده شود.

 اصالح

فصل دوم : 

های آب

 زیرزمینی

 3ماده 

استثنا در آن قید نگردد. با توجه بهتر است قانون به صورت کلی بیان گردد و  -

شرایط حال حاضر منابع آبی و احتمال باالی سوء استفاده از این استثنا، الزم 

در یک تبصره،  کارشناسواژه  - های آن حذف گردد.( و تبصره5است ماده )

 تعریف و تبیین گردد.

" 
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 نوع پیشنهاد پیشنهاد شماره ماده شماره فصل

 4ماده 

تعریف و چارچوبی مشخص نشده است  "حد مجاز"برای اصطالح  -

سازی و اثرگذاری مناسب شده است. بنابراین برای که سبب عدم پیاده

توان حد مجاز را اصطالح فوق یک چارچوب و تعریفی بیان شود. می

میزان آب تجدیدپذیر در نظر گرفت و آن را به صورت یک تبصره به 

 این ماده اضافه نمود.

" 

 5ماده 

 

باالی سوء استفاده،  با توجه شرایط حال حاضر منابع آبی و احتمال -

های آن حذف گردد. این ماده برای زمانی ( و تبصره5الزم است ماده )

ای یا استانی و ... وجود بوده که تنش و تعارضات آبی به صورت منطقه

متر مکعب در  25نداشته است. الزم به ذکر است با ظرفیت آبدهی 

 توان یک باغ را آبیاری کرد.روز، به راحتی میشبانه

 ذفح

 6ماده 

اش عمل نکرد، چه در قانون باید مشخص گردد اگر فردی به وظیفه -

گیرد و مرجع آن نیز مشخص گردد. بهتر برخوردی با آن صورت می

 است به عنوان یک تبصره بیان شود.

 اصالح

 7ماده 

ضرورت و   مصرف معقولتعریف واضح و مشخصی از اصطالحات  -

و اصطالحات مبهم و بدون چارچوب ها بیان گردد. واژه اجتماعی

 مشخص، ماهیت و اصل یک ماده قانونی را زیر سوال خواهد برد.
" 

 9ماده 

عبارات و اصطالحات کلی بیان شده است. باید تعاریف مشخص و  -

های مفید و اساسی این ماده، الزم واضح باشد. ضمن اشاره به جنبه

 است اصالح صورت پذیرد
" 

 10ماده 
توجه به ماهیت این ماده و شرایط حال حاضر، بهتر است این ماده با  -

 حذف گردد.
 حذف

 12ماده 

های مذکور درماده چاه باستثناءماده به صورت عام بیان گردد و بخش  -

 حذف گردد. این قانون 5

در صورت با توجه به شرایط حال حاضر منابع آبی، الزم است بخش  -

 حذف شود. تشخیص وزارت نیروه ضرورت ب

ل اندازه یبه وساهر چاه باید مجهز "متن پیشنهادی برای این ماده:  -

طبق نظر وزارت  آب استخراجی از چاهو  میزان آبدهی، گیری سطح آب

دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را . نیرو باشد

 ".طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند

 اصالح

 14 ماده

 

 تعریف و تبیین گردد. غیرمحیاهاراضی اصطالح  -

شکنی در اختیار وزارت در بند الف، مجوز حفر چاه جدید و کف -

معنی خواهد نیرو است و توافق طرفین و سایر مطالب در ادامه آن بی

 بود.

 اصالح
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 نوع پیشنهاد پیشنهاد شماره ماده شماره فصل

 ، وجود کارشناس وزارت کشاورزی موضوعیت ندارد. 2در تبصره  -

صدور هر گونه "این صورت اصالح گردد:  گردد ماده بهپیشنهاد می -

مجوز چاه یا قنات جدید، باید با رعایت حریم هیدرولوژیکی و 

هرگاه باشد. هیدرولیکی باشد. تعیین این حریم، برعهده وزارت نیرو می

نقصان یابد و  آب منابع مجاور ،قنات برداری از چاه یادر اثر حفر و بهره

ت موضوع این ماده ناشی از که خسارو مشخص گردد  یا خشک شود

این  44خسارت وارده طبق ماده  ،اشتباه کارشناسان وزارت نیرو بوده

 ".وسیله وزارت نیرو جبران خواهد شده قانون ب

 حذف با توجه به شرایط حال حاضر، حذف شود. - 15ماده 

 " توان آن را حذف کرد.در حال حاضر موضوعیت ندارد؛ پس می - 16ماده 

فصل سوم : 

های آب

حقابه ، سطحی

و پروانه 

مصرف 

 معقول

 18ماده 

 

، این ماده حذف گردد. همچنین 19با توجه به موارد مندرج در ماده  -

 تواند موضوعیت داشته باشد.صدور پروانه توسط وزارت کشاورزی نمی

، برای مصرف معقول یک تعریف علمی، واضح، مشخص 2در تبصره  -

باشد. با ان گردد. تعریف فعلی، قابل قبول نمیو دارای چارچوب بی

بیان  19تواند به عنوان تبصره ماده توجه به پیشنهاد حذف این ماده، می

 گردد.

" 

 19ماده 

 

الزم است در این ماده برای میزان مصرف معقول آب، ابتدا حقابه  -

محیطی محاسبه و تأمین گردد. سپس میزان آب قابل تخصیص زیست

های ها اختصاص داده شود. مباحث حریمسایر بخشموجود به 

هیدرولوژیکی و هیدرولیکی، کیفیت آب، تغییر اقلیم و اثرات آن بر 

صالح منابع آبی در آینده، باید در این ماده گنجانده شود. مراجع ذی

 بررسی و اعالم این موارد نیز مشخص گردد.

 اصالح

 20ماده 

تجربیات گذشته تاکنون، این ماده با توجه به شرایط حال حاضر و  -

ها تغییر یابد. همچنین تعریف نیاز به بازنگری دارد و باید اعضا هیأت

 کارشناس مربوطه بیان گردد.
" 

فصل چهارم : 

وظائف و 

، اختیارات

صدور پروانه 

مصرف 

 معقول

 21ماده 

باید تعریف و تعیین تکلیف گردد. در  منابع عمومی آباصطالح  -

برداری را وزارت نیرو قابل تخصیص و مجوز بهره کالن حجم آب

های مختلف توسط مردم و بر اعالم و ارائه نماید. نحوه تقسیم بین بخش

 پایه مکانیسم بازار آب تعیین گردد.

ت ندارد و اصالح و ها موضوعیبا توجه به شرایط حال حاضر، تبصره -

 در صورت عدم نیاز، حذف گردد.

" 

 " برداری، ...( بیان گردد.حق تقدم )زمان، نوع بهره منظور از - 22ماده 
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 نوع پیشنهاد پیشنهاد شماره ماده شماره فصل

 23ماده 
پایان  وبیان گردد. باید تاریخ آغاز  تأسیسات اختصاصی آبمنظور از  -

 دار و قابل تمدید باشد.برداری ذکر گردد. پروانه مدتبهره
" 

 24ماده 

 

های عمومی ادبیات این ماده باید اصالح شود. باید تعریف شود که آب

شود این ماده حذف شود و میچیست و چه آبی مازاد است؟ پیشنهاد 

مفاهیمی همچون پایداری، تجدیدپذیری، آب قابل تخصیص و... 

شود که باید محسوب نمی زائدجایگزین و تعریف شوند. در بند ج، آب 

حداقل حقابه زیست محیطی و میزان حداقلی حداقل تخلیه شوری، 

 برای سهمیه پایین دست در نظر گرفته شود.

 -حذف

جایگزینی 

 ماده جدید

 25ماده 

باید حذف شود. مصرف غیرمعقول هم باید تعریف و با  اتالفواژه  -

 چارچوب مشخص بیان گردد. مرجع تعیین آن نیز ذکر گردد.

باید مشخص گردد. همچنین مرجع تعیین اقتصادی بودن مصرف هم  -

فقط اقتصادی بودن مالک نیست و باید سایر پارامترها منجمله 

 محیطی و ... در نظر گرفته شود.زیست

( ارتباطی با قانون 45( ارجاع داده است که ماده )45این ماده به ماده ) -

( ضایع شدن حق دیگران مطرح است ولی 45این ماده ندارد. در ماده )

 کند.سهم آب خود را درست مصرف نمی در اینجا فرد

" 

 26ماده 
باید سهم آب قابل تخصیص سالیانه در هر حوضه آبریز برای بخش  -

 کشاورزی تعیین شود و نه حجم و میزان آب موردنیاز.
" 

 27ماده 
دهد باشد و اجازه نمیاین ماده در تناقل با مبحث بازار آب می -

 ارزش واقعی آب مشخص گردد.
" 

 28ماده 
دهد باشد و اجازه نمیاین ماده در تناقل با مبحث بازار آب می -

 ارزش واقعی آب مشخص گردد.
" 

 29ماده 

 

دولت تنها موظف به تأمین آب شرب و بهداشت مردم است؛ سایر  -

ها، مباحث تأمین آب را خودشان پیگیری نمایند و تخصیص با بخش

 وزارت نیرو خواهد بود.

 شود. "مناطق الزم"سب جایگزین اصطالح منا -

" 

 30ماده 

 باشد؛ اصالح گردد.این ماده حاوی اشکاالت نگارشی می -

نهاد بدهد های مردماین ماده باید اجازه شکایت را به مردم و سازمان -

 چون حقوق عامه است.
" 

 31ماده 
مأمورین ناجا، ضابط قضایی هستند و احکام قوه قضائیه را اجرا  -

 هاها و سازمانخانهکنند نه وزارتمی
" 

 32ماده 

 

ماهیت شرکت بودن و درآمدزایی آن با حفاظت از منابع آب در  -

نحوه انتخاب  شود؟ده چه میهای زیانتناقل است. تکلیف شرکت
" 



   1398پاییز ،  3 ، شماره 5 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                   266

 

 
 

 نوع پیشنهاد پیشنهاد شماره ماده شماره فصل

تواند محل سؤال باشد. برای ها هم میهیأت مدیره و مدیرعامل آن

شرکت مادر تخصصی مدیریت  اساسنامه 4روشن شدن موضوع، ماده 

 در ذیل آمده است: منابع آب ایران

شرکت دارای شخصیت حقوقی و مستقل بوده و به صورت شرکت  -

های زیر این شرکت و کلیه شرکتشود. میخاص( اداره سهامی )

باشند و طبق اساسنامه، اصول بازرگانی میمجموعه دارای استقالل مالی 

 .شوند، مالی، معامالتی خود اداره میهای استخدامینامهو آیین

وصول آب 

بهاء، عوارض 

 و دیون

 33ماده 

 

 نظارت و خدماتی که به ذی نفع سود برساند قابل دریافت است. -

گذاری و پلکانی کردن قیمت آب با توجه به میزان بحث قیمت -

 مصرف باید در این تبصره گنجانده شود.
" 

 34ماده 
و محل مناسبی برای صدور اجرائیه  اداره ثبت محل رسدبه نظر می -

 نباشد. وصول مطالبات از بدهکار
" 

حفاظت و 

نگهداری 

تأسیسات آبی 

 مشترک

 35ماده 
پرسش این است در صورت نبود این ماده، چه مشکلی ایجاد  -

 شود؟می
 حذف

 " باتوجه به جزئی بودن موضوع، بهتر است این ماده حذف شود. - 37ماده 

 38ماده 
باتوجه به جزئی بودن موضوع و اینکه در قوانین عمومی آمده است،  -

 بهتر است این ماده حذف شود.
" 

 " باتوجه به جزئی بودن موضوع، بهتر است این ماده حذف شود. - 39ماده 
 " باتوجه به جزئی بودن موضوع، بهتر است این ماده حذف شود. - 40ماده 
 " ای دارد و بهتر است حذف شود.توصیهجنبه  - 41ماده 
 " ای دارد و بهتر است حذف شود.جنبه توصیه - 42ماده 

فصل پنجم : 

جبران 

 -خسارت

تخلفات و 

جرائم و 

مقررات 

مختلفه جبران 

 خسارات

 43ماده 
آید و مرجع تعیین آن کجاست؟ چگونه به دست می قیمت عادله

 است حذف شود.های آن موارد جزئی است و بهتر تبصره
 اصالح

 44ماده 

باتوجه به وضعیت منابع آبی، خسارت نباید با تخصیص آب جبران شود و  -

 بهتر است قیمت آن به صورت ریالی پرداخت شود.

در بند ز: درصورتی که پیمانکار یا طراح مقصر شناخته شود، باید خسارت  -

 پرداخت کنند.

" 

تخلفات و 

 جرائم
 " و خاص تفکیک و تصریح شود.حقوق عامه  - 45ماده 

مقررات 

 مختلفه
 46ماده 

ربط مشخص گردند. ابهام در این مسأله، سبب عدم مقامات ذی -

 شود.کارایی ماده قانونی می
" 
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 نوع پیشنهاد پیشنهاد شماره ماده شماره فصل

 47ماده 
ربط مشخص گردند. ابهام در این مسأله، سبب مقامات مسئول ذی -

 شود.عدم کارایی ماده قانونی می
 اصالح

 " باشد.محیطی در این ماده، ضروری میالزام رعایت مالحظات زیست - 48ماده 

 50ماده 
محل مناسب این ماده در قوانین حقوقی است و ضرورتی مبنی بر  -

 وجود این ماده واحده در این قانون وجود ندارد.
 حذف

 های سیاستی حلاهر

قوانین و ضوابط خود زمینه و باید توجه کافی نماید تا قوانین و ضوابط دولت در تدوین 
خورد. بسترساز وقوع اشتباه و جرم نگردد. در قوانین فعلی کشور مواردی از این نوع به چشم می

قوانینی وضع شده است که مخروط  ،هاهای هیدرولیکی چاهبه عنوان مثال در خصوص حریم
 گاهدر این قوانین هیچ در حالی که. ایجاد نگرددمشکل آبدهی  نداشته وافت آنها در هم تداخل 

در اثر برداشت بی  است. به طوری کهحوضه آبریز مورد توجه نبوده  در هیدرولوژیکی حریم
 عدم رعایت حریم اثریافته و نهایتا ، سطح ایستابی در کل حوضه آبریز نقصان آب رویه از منابع

مقرر در قانون نین همچ. یافته استها نمود قناتها و چشمههیدرولوژیکی به صورت خشکیدن 
رد، در یگقرار  کنندهدر اختیار مصرفبصورت حجمی  بخش کشاورزی آبشده است، سهم 

یا کمتر مورد استفاده قرار  وجود نداشتههای اخیر یا سالسنجی تا که ابزار و وسایل حجمحالی
ن کنترل و اکنو هبروز و ظهور یافت ات برداشت آبتخلف گذشته، سال 30در طی  لذااست.  گرفته

بنابراین الزم است با بازنگری است.  ها / تعارضات جاری مدیریت آب کشورآن یکی از چالش
ها رفع شده و از تضاد منافع جلوگیری به عمل آید. همچنین ها برطرف و ابهامدر قانون، تناقل

 کنندهآنچه مسلم است، عنصر کلیدی در مباحث حقوق عمومی، محوریت دولت به عنوان تنظیم
روابط اجتماعی است. در این حالت، شهروندان )ذینفعان و آبخیزنشینان( و دولت )مدیر و انتظام 
دهنده( به عنوان دو جزء اصلی عرصه حکمرانی باید درون قواعد بازی )معقول و مقبول( که به 
تصویب مجلس )نهاد مردمی سیاستگذاری( رسیده است، به ایفای نقش خویش بپردازند. یعنی 

ین نظام حقوق عمومی، حتی دولت نیز نباید مالکیت مستقلی داشته باشد، بلکه به نمایندگی در چن
از اجتماع، بر منابع آبی حاکمیت کند. مشارکت شهروندان )ذینفعان و آبخیزنشینان( نیز باید به 
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 ینقوان یوقت یعنیاستوار است،  آمدیارتقاء کار یهآب، بر پا یناستقرار قوان یبرا یمنطق نظریه
آب،  صریحشفاف و  ینقوان. دوشمیاعمال آن کم  هایینههز شوندیم یفطور شفاف تعرآب، به

استفاده از  یعملکرد افراد را در چگونگ ین،قوان ینانخست؛  :هستند یمختلف، ضرور یلدالبه
و موجب ارتقاء یافته  یشآب افزا یورعالوه بهره. بهکنندیخود کنترل م یزندگ یاتیمنبع ح
قشر  یژهوبهپذیری یب، آسآمدکار ینفقدان قوان یگر،عبارت دخواهد شد. بهکاربران آب  درآمد

و نبود آب  یبیادر حال توسعه که با چالش کم یکشورها یبرادوم؛  .دهدیم یشر را افزایفق
د، نالزم باش ییقدرت اجرا یشفاف که دارا ینقوانوجود آب روبرو هستند،  آمدکار یریتمد

 یدتشد زیست،یطمح یبشدن، تخر یصنعت ینی،ها با گسترش شهرنشچالش ین. ایستضرور
تقاضا با  یش. با افزایابدیم یشافزا ،سرانه آب رشد مستمر بع آنتو به اورزیکش یبرداربهره

ها و اختالفات ناقص و مبهم آب، تنش یندر صورت وجود قوان ،یمنابع آب یتتوجه به محدود
برای شفاف و عادالنه  ینتوسعه قوانسوم؛ تدوین و . یابدیبرداران مختلف گسترش مبهره ینب

است که نیازمند درک مباحث آب از زوایای تخصصی مختلف )فیزیکی،  یچیدهپ یتیآب، مسئول
در درازمدت به هدف آرام صورت پذیرد تا  اید تدریجی وباشد؛ و باقتصادی، اجتماعی و ...( می

گاهی تعارضاتی در قوانین به دلیل استفاده از منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی وجود  .برسد
شوند که سبب تفاوت در نحوه دیده می یا مباحات مشترکات انفال، داشته باشد که در حکم

لذا قوانین جاری در حوزه منابع آب نیازمند بازنگری برخورد با این منابع خدادی خواهد شد. 
باشد تا در رویکرد جدید نقش دولت و ذینفعان در کنار یکدیگر تعریف گردد. در این راستا، می

ال ضرر و ال »دانان و حتی مقامات قضایی برای بازتعریف قاعده عظام، حقوق رجوع به آیات
خصیص منابع آب به متقاضیان ضروری است. همچنین و نقش آن در ت« انفال»و نیز تبیین « ضرار

های آینده و اکوسیستم چه حقوقی دارند و چگونه باید حقوق ایشان باید معلوم شود که نسل
تضمین و تأمین گردد. مباحث مطرح شده در باال، ضرورت بازنگری هوشمندانه و منطبق بر 

 نماید.د این قانون را مشخص میهای موجوواقعیت
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