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 -1مقدمه
در قسم هاي وسيعي از جهان ،تشديد برداش
ايستابي شده اس

از منابم آب زيرزميني منجر به افـ

(تريدل و همكاران )2012 ،1به طوري که وضعي

به يك مساله جهاني تبديل شده اس

سـطح

منـابم آب زيرزمينـي

(کنيكوو و کندي .)2005 ،2در ايران نيـز در شـرايطي

که  56درصد از آب مصرفي کشور از منـابم آب زيرزمينـي تـامين مـيشـود ،بهـرهبـرداري
ناپايدار از اين منابم باعث اف

مستمر ساالنه متجاوز از 11ميليـارد مترمكعـب و بـيالن منفـي

آبخوانها شده (ميبدي )1394 ،و به مـرور زمـان باعـث بـروز ایـرات منفـي ديگـر از قبيـل:
 -1پيشروي آب شور -2 ،نشسـ

زمـين و  -3کـاهش حجـم طبيعـي آبخـوان و معضـالت

اکولوژيك بسيار زيادي شده اس  .تبعات ناشي از ايـن امـر رفتـهرفتـه سيسـتم اجتمـاعي را
درگير کرده و به يك معضل اجتماعي -اکولوژيكي تبديل شده اس .
در حال حاضر اين معضالت تا جايي پيش رفته که به مرور زمان تغيير باورهـا باعـث
بهوجود آمدن مشكالت ساختاري و عميستري شده و با پيچيـدهتـر شـدن مسـاله (بـر مبنـاي
ابعاد مرتب با پديده وابستگي به مسير طي شده ،)3حل مشكالت نيز پيچيـدهتـر شـده اسـ .
اهمي

اين مساله تا جايي نمود پيدا کرده اس که در رقاب

نگاه مبتنـي بـر فـرض عقالنيـ

بين تئوريها ،نگاه دسـتوري و

کامـل و رفتـار همكارانـه ،جوابگـوي مشـكالت منـابم آب

زيرزميني نبوده و دستگاه نظري نهادگرايي با تمرکز بر يـادگيري و نگـاه مشـارکتي قـدرت
پاسخگويي بيشتري نسب

به نظريههاي رقيب ارائه ميدهد.

1- Treidel and et. al
2- Konikow and Kendy
 -1وابستگي به مسيرطي شده ( )Path Dependencyدر طول تاريخ شكل گرفته و از سطح شناخ آغاز شده و از
طريس سطح نهادي پيش ميرود تا در حد اعالي خود در سطح اقتصادي بروز پيدا کند ،مصداق عيني اين موضوع در
زمينه آب زيرزميني ورود جوامم به بازي بهرهبرداري بيرويه از منابم آب زيرزميني و وابستگي اقتصادي آنها در طول
زمان اس

که مرحله به مرحله با پيچيدهتر کردن ماتري

کرده اس .

نهادي قيود بيشتري را وارد فرآيند مديري منابم آب زيرزميني

بنيان های نهادی بحران در مديريت منابع آب زيرزميني ايران

در ادبيات نهادي ،نقش تاريخي تغييرات نهادي از اهمي
نور ( )1990معتقد اس
اس
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بسـزايي برخـوردار اسـ .

کليد فهم تحوالت تـاريخي ،تغييـرات نهـادي اسـ  .وي معتقـد

نهادها ،قوانين بازي در جامعه بوده و قيودي هستند که بيانگر رواب متقابل انسانهـا بـا

يكديگرند .نهادها بهطورکلي در بستر 1کالن حكمراني نقش ايفا مـيکننـد و بـهطـور ويـژه
ميتوان ذکر کرد که نهادهاي آبي 2در بستر حكمراني آب ،رواب متقابل انسـانهـا را نظـم
ميبخشند .در اين راستا ميتوان به نقش تكـاملي ادبيـات حكمرانـي آب در کنـار مـديري
پايدار منابم آب و مديري

يكپارچه منابم آب اشاره کرد (بيسواز و ترتاجادا.)2003 ،3

تعريفي که در اين مقاله از واژه حكمراني مـدنظر قـرار گرفتـه اسـ  ،تعريـف ارائـه
شده از سوي سازمان توسعه و همكاري اقتصادي ( 4)OECDاس  .اين تعريف بـه سـطوح
مختلــف حكمرانــي اشــاره کــرده و «اشــتراکگــذاري صــريح يــا ضــمني قــدرت در
سياس گذاري ،مسئولي ها ،توسعه و اجـرا در سـطوح مختلـف مـديريتي» را از ابعـاد مهـم
حكمراني بهشمار ميآورد (.)OECD, 2011
بر اين مبنا ميتوان چنين عنوان کرد که حكمراني آب به ابعـاد رسـمي ،غيررسـمي،
مشارک ها ،فرآيندهاي تصميمگيري مشترک و خروجـيهـاي گفـ وگوهـا و مـذاکرات
مرتب ميشود (تراپ )2007 ،5که شامل مولفههاي جزييتري از قبيل حكمرانـي منـابم آب
زيرزميني نيز اس

(راس و مارتينز سانتوس.)2010 ،6

توجه به مديري

تطبيقي 7و مشارک

بين دول هـا ،متخصصـان ،فـراهمآورنـدگان

آب و کاربران آب و چالشهاي مديريتي مهم از قبيل ايجاد شرايطي براي همـاهنگي مـویر
و مشارک  ،کنترل و نظارت را در حكمراني منـابم آب زيرزمينـي مهـم برشـمردهانـد .ايـن
1- Context
 -2بر اساس تعريف ارائه شده توس ( Saleth and Dinar )2004نهاد آب شامل قوانين ،سياس ها و ساختار اجرايي
ميشود.
3- Biswas and Tortajada
4- Organization for Economic Co-operation and Development
5- Tropp
6- Ross and Martinez-Santos
7- Adaptive Management
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ويژگيها ميتوانند نشاندهنده مولفههاي مرتب با ظرفي

حكمرانـي 1منـابم آب زيرزمينـي

باشد (گنزالز و هيلي .)2005 ،2اين مولفهها ،بر اساس شراي هر کشـور متفـاوت بـوده و بـه
همين دليل عواملي که در طول تاريخ باعث شكلگيري سيستم مديريتي و اجزاي مرتب بـا
نيز از اهمي

آن اس

بسزايي برخوردار اس .

در اين مقاله با تبعي

از مباني دستگاه نظري نهادگرايي (نور  1990 ،3و آسـتروم،4

 )2005و ادبيــات پويــايي سيســتمهــا (اســترمان 2000 ،5و بــاقري و هــور  )2007 ،6بــه
آسيبشناسي سه مولفه «قوانين»« ،سياس ها» و «ساختار اجرايي» کشور -بهعبارتي بر مبنـاي
تعريـف ســال  7و دينـار )2004( 8آســيبشناسـي مولفــههــاي تشـكلدهنــده نهـاد آبــي کــه
بهگونهاي بيانگر ظرفي

حكمراني منابم آب زيرزميني کشور ايران اس  -پرداختـه شـده و

درصدد پاسخ به اين سوال اس

که چرا با وجود سـابقه طـوالني در زمينـه مولفـههـاي نهـاد

آبي ،بهره برداري ناپايـدار از منـابم آب زيرزمينـي حـاکي از عـدم ایربخشـي الزم قـوانين و
سياس ها در حفاظ

از منابم آب زير زميني بوده اس .

 -2مبانی نظری
روند تكاملي مفهوم نهاد ،در فرآيند پيدايش مكتـب اقتصـادي نهـادگرا در رقابـ

بـا سـاير

مكاتب شكل گرف  .در نمودار ( )1تحول مكاتب اقتصادي از اوايل قرن سـيزدهم مـيالدي
تاکنون نشان داده شده اس  .پيشگامان اقتصاد مكتب نهـادگرايي وبلـين ،)1898( 9کـامين

 -1ظرفي

حكمراني ( )Governance capacityشامل مولفههاي تشكيلدهنده فرآيند حكمراني اس

10

که

ميتوان آن را به عوامل تایيرگذار بر شكلگيري هرم سياس گذاري تا مرحله ايجاد قوانين جاري تقسيمبندي کرد.
2- González and Healey
3- North
4- Ostrom
5- Sterman
6- Bagheri and Hjorth
7- Saleth
8- Dinar
9- Veblen
10- Common
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( )1931و ميشل )1910( 1هستند .نهادگرايان جديد با نگرشي بـينرشـتهاي سـعي بـر ايجـاد
درک مناسبي از نهادها با بهرهگيري از علوم اجتماعي به زبان اقتصادي کردند .در اين ميـان
ميتوان به مطالعات نور ( )1990در تبيين مفاهيم پايهاي نهاد ،سـازمان و تغييـرات نهـادي
اشاره کرد .مطالعات سال

و دينار ( )2004در معرفي نهادهاي آبـي و مطالعـات و آسـتروم

( )2005نيز در ورود عرف بـه مسـائل نهـادي مـرتب بـا منـابم مشـترک از اهميـ

بسـزايي

برخوردار اس .
نمودتر ( -)1روند شکلگی ی مکا ب تصتدادی و ظهور مکتب نهادگ تیی

يكـــي از عوامـــل مهـــم در شـــكلگيـ ـري ســـاختار نهـــادي ،توجـــه بـــه توســـعه
اجتماعي-اقتصادي در سطح کالن و ايجاد تفكر برنامهريزي اس  .همانطور کـه در نمـودار
( )2نشــان داده شــده اسـ  ،در ابتــدا مفهــوم برنامــهريـزي در موضــوعات ســازهاي از قبيــل
«ساخ وساز» و «تاسيسات و طراحي و آمادهسازي اردوگاههاي نظـامي» مورداسـتفاده قـرار
گرف  ،سپ

به مرور زمان مباحث اجتماعي ،اقتصادي ،زيس محيطي ،سياسي و آموزشـي

نيز به آن افزوده شد .اين تحوالت ،بستري در جه

ايجاد رويكردهـاي نظـري متفـاوت در

1- Mitchel
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زمينه توسعه را ايجاد کرد بهگونهاي که تا دهـه  ،1970اهـداف توسـعه بـه بعـد مـادي رشـد
اقتصادي معطوف شد (استيگليتز.)2002 ،1
پ

از دهه  ،1970تبعات تمرکز بر رشد اقتصـادي در کنـار پيـدايش نظريـه توسـعه
مسائل اجتمـاعي در مولفـههـاي برنامـهريـزي را

پايدار ،مسيري در راستاي حرک

به سم

فراهم کرد .به مرور زمان ،پنداش

اجتماعي و منابم طبيعي نيز جايگاه ويژهاي در مطالعـات

به خود اختصا) داد.
پررنگ شدن نقش مباحث اجتماعي باعث شد تا پ

از سال  1980مـيالدي ،مبـاني

توسعه پايدار از طريس تمرکز بـر سـرمايههـاي اجتمـاعي ،همبسـتگي اجتمـاعي و مشـارک
مدني دگرگون شود .پ

از اين زمان ،توجه به بعد انسـاني در اهـداف برنامـهريـزي ،نقـش

محوري پيدا کرد تا جايي که پارادايم شكلگرفته ،توسعه را معطوف به مولفههاي انسـاني و
مشارک

مدني ميدانس

(استيگليتز.)2002 ،

نمودتر ( -)2حوالت بینتلمللی ب نامهریزی و اثی آن در شکلگی ی مدی یت یکپارچه منابع آب

1- Stiglitz
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تلفيس روند تغييرات مكاتب اقتصادي و تحوالت بـينالمللـي مـرتب بـا برنامـهريـزي
باعث شكلگيري مفهوم مديري
محي زيس
محوري

يكپارچه منـابم آب شـد کـه سـه مولفـه اصـلي «عـدال ،

و اقتصاد» ابعاد مرتب با توسعه اجتماعي ،زيس

محيطي و رشد اقتصادي را بـا

نهادي تشكيل ميدهند (آلن .)2006 ،1بر اين اساس چارچوب نظري محـوري در

اين تحقيس ،چارچوب نظري نهادگرايي اس  .در اين راستا با تاکيد بر سه مولفـه ارائـه شـده
توس مومني ( )1393شامل «سازههاي ذهنـي»« ،سـاختار نهـادي» و «نظـام توزيـم قـدرت و
منافم» سوال تحقيس مورد بررسي قرار ميگيرد.
نظريــه تحقيــس دربرگيرنــده نقــش مولف ـه هــاي مــدنظر از ظرفي ـ
شكل گيري و تقوي

همهجانبه فرآينـد قـانون گريـزي در مـديري

اس  .اين نظريه مبتني بر فرضياتي اسـ

حكمرانــي در

منـابم آب زيرزمينـي

کـه بـا توجـه بـه بهـره گيـري از ادبيـات پويـايي

سيستمها ،فرضيههاي ديناميكي ناميده ميشوند .اين فرضيهها در چـارچوب مزبـور شـامل
موارد زير اس :
 -1قوانين ،سياس ها و ساختار اجرايي مرتب با مديري

منـابم آب زيرزمينـي کشـور

به خودي خود متناسب با ابعاد اجتماعي-اکولوژيكي وضم نشدهاند ،بلكه بـه صـورت
اقتضايي وضم شدهاند و حل مسائل را به صورت مقطعي و بخشي هدف قرار دادهاند.
 -2مولفههاي تشكيل دهنده نهاد آب منطبس بر جه بخشـي بـه سـم
اجتماعي (تقوي

پـذيرش مـویر

بستر قانونمداري و تضعيف بستر قانونگريزي) نيستند.

 -3روششناسی تحقیق
با توجه به گستردگي مساله و در راستاي بررسي فرضيههاي ديناميكي ،روش تحقيس تلفيقـي
کمي-کيفي سهگانه منطبس بر مراحل ارائه شده در نمودار ( )3طراحي شد .در هـر سـطح از
روش تحقيس کمي و کيفي و تكنيكهايي از قبيل بررسي اسناد مكتوب ،مصـاحبه عميـس بـا

1- Allan
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مطلعان کليدي ،طوفان فكري و ترسيم نمودارهاي حلقههاي علي-معلولي  1اسـتفاده شـد تـا
تبيين بهتري از ابعاد سوال تحقيس ترسيم شود.
در سطح اول نمودار ( ،)3بهمنظور فراهمسازي مقدمات تحليل نهادي ،پـ
و شناخ

نسب

از مطالعـه

به شراي تاريخي ،سياسي و حقوقي کشور ،بستر شكلگيـري مشـكالت و

معضالت منابم آبي ايران ترسيم و سعي شد سياس هاي آبي بـه همـراه مقـررات مـرتب بـا
بخش آب و روند شكلگيري نهاد مديري
که بهعنوان پل ارتباطي جه

منابم آب کشور استخراج شـود .در سـطح دوم

تكميل فرآيند تحقيس کمي و ورود به فرآينـد تحليـل نهـادي

اس  ،ابعاد اجتماعي-اکولوژيكي (آستروم )2007 ،سياسـ هـا بـر مبنـاي اصـول سـه گانـه
مديري

يكپارچه منابم آب (آلنريال  )2006ترسيم شود و طبقهبندي مقررات نيـز بـر مبنـاي

ريخ شناسي هف گانه آستروم ( )2005اعمال شد .در نهاي

طبقات نهادي مدنظر ترسـيم

و با بهره گيري از مطالب دو سـطح قبـل و بـا اسـتفاده از چـارچوب تحليـل نهـادي (نـور ،
 )1990و ترسيم نمودار عل -معلولي مرتب بـا نهـاد آب ،ابعـاد مختلـف نظريـه تحقيـس در
سطح سوم تشريح شد.
نمودتر ( -)3سطوح کلی روش شناسی لفیقی کمی-کیفی سهگانه

 -1-3تحلیل سطح یک

)1- Causal Loop Diagram (CLD

بنيان های نهادی بحران در مديريت منابع آب زيرزميني ايران
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در اين سطح مطابس با نمودار ( )4طبقهبنـدي سياسـ هـا ،قـوانين و اسـناد اجرايـي کشـور
صورت ميپذيرد .سياس هاي باالدستي (بخش اول) شامل سياس هاي کالن نظام اس .
سياس هـاي قـانونگـذاري-برنامـهريـزي (بخـش دوم) مربـوه بـه قـوانين و برنامـههـاي
توســعهاي اس ـ

کــه ب ـهطورمســتقيم مــيتــوان نگــاه قــانونگــذار و سياس ـ هــاي نظــام

قاعده گذاري کشور را در رابطه با منابم آب زيرزميني از آن استخراج کرد .سياس هـاي
بخش اجرا (بخش سوم) به سياس هايي اطالق ميشود که بـه طـور م سـتقيم از دل اسـناد
اجرايي کشور استخراج ميشوند.
همچنين تحليل مقررات (سم

چپ نمودار ( ،))4در باالترين بخش (بخش اول) بـا

تمرکز بر قوانين مرتب با منابم آب زيرزميني شـروع شـده و در بخـش بعـدي (بخـش دوم)
آييننامههاي اجرايي مرتب با منابم آب زيرزميني مورد بررسي قرار گرفته اس  .در سومين
بخش نيز اسـناد اجرايـي شـامل «بخشـنامه ،اصـالحيه ،نظـامنامـه ،تصـويبنامـه ،اساسـنامه و
رايهاي» مرتب با منابم آب زيرزميني مورد توجه قرار گرف .
نمودتر ( -)4سطح بندی سیاستها و صوتنین م بط با منابع آب زی زمینی

 -2-3تحلیل سطح دوم
جه

تحليل کمي-کيفي طبقات مقررات از ريخ شناسي هفتگانـه آسـتروم اسـتفاده شـد.

اين ريخ شناسي بهعنوان حلقه اتصال بين روش تحقيس کمي و کيفـي مـورد اسـتفاده قـرار
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گرف

و از طريس آن مشـخص مـيشـود کـه ضـعف موجـود در بعـد قانونگـذاري و اجـرا

براساس اسناد مكتوب شامل چه مواردي اس  .بـا توجـه بـه طبقـهبنـدي ارائـه شـده توسـ
آستروم ( ،)2005ماهي

آنها قابل طبقهبندي اس

(جدول (.))1

ضعف طبقات قوانين با رويكرد مطرحشده وقتي قابل تحليل اس کـه مشـخص شـود
هريك از اين دسته از قوانين به چه شكلي بر وضعي اقدامهاي 1مرتب با منابم آب زيرزمينـي
تایيرگذار خواهد بود .براي ايـن منظـور بـا بررسـي ويژگـيهـاي ابعـادي چـارچوب توسـعه و
تحليل نهادي ( 2IADنمودار ( ))5ارتباه بين سطوح و کالسها مشخص شده اس .
اقدام کفشكني چاههاي کشـاورزي

براي ملموستر شدن سطوح مختلف وضعي

به عنوان يك قاعده جاري 3مورد بررسي قرار ميگيرد .انتخـاب ايـن مثـال نيـز بـا توجـه بـه
تمرکز نظريه تحقيس بر قانونگريزي اس که در مورد منـابم آب زيرزمينـي مصـداق عينـي
آن حفر چاه غيرمجاز و کفشكني و بهرهبرداري ناپايدار از منابم آب زيرزميني اس .

 -3-3سطح سوم (تحلیل نهادی)
با توجه به اينكه اسناد مكتوب بهتنهايي گوياي واقعي
نيس  ،در مرحله سوم تحليل ،با «برگزاري و شرک

عملي حكمراني منابم آب زيرزميني
در کارگاههاي تخصصي ،نشس هـا و

استفاده از تكنيك مصاحبه عميس با مطلعان کليدي 4سطوح سياسـ گـذاري ،قانونگـذاري-
برنامهريزي و اجرا» و با بهرهگيري از روش گلوله برفي( 5لوي

 -3قاعده جاري ( )Rules in useواقعيتي اس

و همكـاران )2012 ،6سـعي

1- Action Situation
2- Institutional Analysis and Development
که در مقام عمل در حال وقوع اس  .اين قاعده در رابطه با شراي

کنوني منابم آب زيرزميني شامل بهرهبرداري ناپايدار از اين منابم و ويژگيهاي مرتب با آن از قبيل حفر چاه غيرمجاز
ميشود.
 -4برگزاري کارگاه تخصصي حكمراني منابم آب زيرزميني ،شرک

در کارگاه حقوق آب و همايش بحران آب،

برگزاري جلسات انفرادي .در کل با در نظر گرفتن نظرات  30نفر از متخصصان و صاحبنظران جه

رسيدن به

مرحله خبرگي در تحليل نتايج استفاده شد.
5- Snow Ball
6- Luyet et. al

بنيان های نهادی بحران در مديريت منابع آب زيرزميني ايران
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بهتر سه مولفه اساسي «سازههاي ذهني»« ،ساختار نهادي» و «نظام توزيم قـدرت و

منافم» (نور  )1990 ،شد .ابعاد مربوه به هر مولفه در نمودار ( )6نشان داده شده اس  .اين
قسم

حكمرانـي منـابم آب زيرزمينـي

حلقه ارتباه بين باالترين مولفـه مـرتب بـا ظرفيـ

(سياس گذاري) و قواعد جاري را برقرار ميسازد .در نهاي

بـا اسـتفاده از نتـايج بـهدسـ

آمده از مصاحبه در زمينه سه مولفه نهادي ،سعي بر برقراري رواب علـي-معلـولي و ترسـيم
نمودار جريان بهوسيله بحث گروهي و ايجاد طوفان فكري 1شد و سازوکارها استخراج شـد
و با بهرهگيري از نتايج بهدس

آمـده ،پيشـنهادها (تجـويزات نهـادي) جهـ

جلـوگيري از

عوامل تشديد سوءتدبير (حكمراني بد) مطرح شد تا به سوال تحقيس پاسخ داده شود.
جدول ( )1ویژگیهای ریختشناسی هفتگانه (آست وم)2005 ،
نوع مقررات
صوتعد م زی

تعریف
مق رت ی که بهطور مستقیا ب عدتد گ ودترتن ،3نگ ش آنان و منابعی که در تختیار دترند

2

اثی گذتری میکنند.

صوتعد موصعیتی
صوتعد تنتخاب
صوتعد گست ه

4

5

یا نباید بپذی ند.
مق رت ی که عیینکننده حدود نتایج بالقوه و فعالیتهای م بط با نتایج رت مشخص میکنند.
مق رت ی که اثی گذتری آنها ب سطح کنت لی تست که فعاالن در ی

7

صوتعد تطالعات
صوتعد پادتش

مق رت ی که مشخصکننده مجموعهتی تز تصدتما ی تست که فعاالن در موصعیتهای خاص باید

6

صوتعد جمیع

9

مق رت ی که به ط یقه شکلگی ی موصعیتها در ی

وضعیت میپ دتزند.

ی
8

موصعیت ،هنگام تنتخاب

عمل تعمال میکنند.

مق رتت اثی گذتر ب مجموعههای تطالعا ی دتنش مقتضی مشارکت کنندگان رت شامل میشود.
مق رت ی که اثی آنها ب منافع و هزینههایی تست که به کیبات خاصی تز تصدتمات و نتایج
1- Brainstorming
2- Boundary Rules

 -3گروداران شامل دو گروه ذينفعان و ذيمدخالن ميشود.
4- Position Rules
5- Choice Rules
6- Scope Rules
7- Aggregation Rules
8- Information Rules
9- Payoff Rules
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آن تختداص دتده شده و باعث تیجاد تنگیزهها و یا بازدترندگی خوتهد شد.
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نمودتر ( -)5چارجوب حلیل و وسعه نهادی (آست وم)2005 ،

نمودتر ( -)6تبعاد شکیلدهنده حلیل نهادی (مومنی)1393 ،

 -4نتایج
 -1-4تحلیل بستر
يكي از مسائل پايهاي مرتب با حكمراني منابم آب زيرزميني ،تحليل بستر شكلگيري ابعـاد
مرتب با ظرفي

حكمراني منابم آب زيرزميني اس  .جه

تبيين اين مساله با يـك نگـرش

تاريخي ،بستر تحليل آماده ميشود.
در سالياني که نظام حكمراني قنات تنها راه استفاده از منابم آب زيرزميني بـود (قبـل
از انقالب مشروطه )1285 ،مولفه اصـلي مـرتب بـا حكمرانـي منـابم آب زيرزمينـي ،قواعـد
غيررسمي مبتني بر عرف و رواب بين مردم بود.
سه ويژگي اصلي در زمينه حراس از منابم آب زيرزميني بـهعنـوان قاعـده جـاري آن
دوره ميتوان متصور شد؛ اولين ويژگي بيانگر نقش پر رنگ باورها اس  .ويژگي دوم مـرتب
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با سيستم بهرهبرداري محدود بود که سيستم قنـات بـه دليـل مسـائل فنـي 1اجـازه بهـرهبـرداري
ناپايدار را از منابم آب زيرزميني نميداد .سومين ويژگي ،مشارک مـدني در بهـرهبـرداري از
منابم آب زيرزميني بود که عامل اصلي آن پيچيدگي حفر ،بهرهبـرداري و نگهـداري از قنـات
بود .اين سه ويژگي در کنار يكديگر با ايجاد يك سازوکار حقوقي کارا سيسـتم را بـه سـم
مشارک مدني به منظور استفاده پايدار از منابم آب زيرزميني هداي ميکرد.
در زمان مشروطه با ورود نظام قانونگذاري مدرن ،به مرور زمان قوانين عرفي ،جاي
خود را به قوانين رسمي موجود در نظام قاعدهگذاري جديد داد .با اين وجود تا قبل از سال
 1347کماکان نظام حقوق آب ايران مبتني بر حقوق خصوصي بود و مشكالت و معضالت
مرتب با منابم آب زيرزميني در حيطه مسائل ملي گنجانده نميشد ،اما با تصويب قوانيني از
جمله« :اصالحات ارضي (« ،»)1343قانون حفظ و حراس

منابم آبهاي زيرزمينـي کشـور

( »)1345و «قانون آب و نحوه ملي شدن آن ( ،»)1347جايگاه دول

بهعنوان نهاد مـديري

منابم آب کشور روز به روز پررنگتر و بهره بـرداري از منـابم آب زيرزمينـي وارد عرصـه
حقوق عمومي شد .مصادف شدن اين اتفاقات با ورود و نهادينه شـدن جنبـه سـخ افـزاري
تكنولوژي (حفر چاه) ،باعث شد تا به مرور زمان ،نظام مشارک

و نظارت مـدني در جهـ

بهرهبرداري پايدار از منابم آب زيرزميني جاي خود را به بهره برداري فردي ناپايدار دهد.
در اين مسير ،فرآيند تغيير باورها بهطور تدريجي صورت پـذيرف  .يكـي از عوامـل
تایيرگذار در اين فرآيند هزينه مبادله 2اس  .سياس ها و برنامههاي عمراني قبـل از انقـالب
اسالمي و برنامههاي توسعه پ

از انقالب اسالمي يكي از عوامـل اساسـي بـوده کـه باعـث

 -1منظور از مسائل فني ،سيستم فيزيكي قنات اس که قابلي بهرهبرداري از اليههاي پاييني آبخوان را به بهرهبردار نميداد.
 -2هر مبادله توافس بين دو فرد به حساب ميآيد که اين توافس به هزينههاي مربوه به طرفين بستگي دارد و باعث
شكلگيري هزينه مبادله ( )Transaction Costميشود .اهمي

هزينه مبادله تا حدي اس

که کوز ( )Coaseبا

مطرح کردن مباحث پايهاي «اقتصاد هزينه مبادله» ،فرضيه نئوکالسيكي دادوستد در محي بدون اصطكاک را رد کرد .به
اين ترتيب «مبادالت غيرتكرارشونده» به ادبيات ورود پيدا کرد و باعث ايجاد تفاوت ساختاري دوراني که اقتصاد
نئوکالسيكي بهعنوان پارادايم غالب در ادبيات اقتصادي مطرح بود نسب

به شراي

حاضر را که نهادها ترتيبات

حداقلکننده هزينه مبادله هستند ،مطرح کرد .اين تغييرات ساختاري بيانگر مبادالت آبي و عوامل تایيرگذار بر آن اس .
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تغيير در هزينه مبادالت شده اس
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که بـا دگرگـون شـدن عـواملي از قبيـل حقـوق مالكيـ

(قانون اصالحات ارضي )1340 ،دو نقش کليدي منابم آب در طرحهاي آبـي و طـرحهـاي
عمراني را -که بهگونهاي مصرفکننده آب بهشمار ميروند -تح
پ

تایير قرار داده اس .

از انقالب اسالمي و با تصـويب قـانون توزيـم عادالنـه آب ( ،)1361تایيرگـذاري

دول در فرآيند مديري منابم آب بسيار پررنگتر از قبل شد (مـاده  1قـانون توزيـم عادالنـه
آب )1361 ،و با تغيير در حقـوق مالكيـ و نحـوه مـديري منـابم آب زيرزمينـي ،مشـارک
مدني در بهرهبرداري پايدار از منابم آب زيرزميني کاهش يافته ،سـازوکار حقـوقي کارآمـدي
که باعث ميشد تعادل بين برداش و تغذيه آبهاي زيرزميني برقرار باشد بهم خورده ،جـاي
خود را به بهرهبرداري ناپايدار و در نتيجه عدم پايداري منابم آب زيرزميني بدهد.
بهطور کلي ميتوان مشاهده کرد که چگونه سه مولفه مهم نهادي شامل «سياسـ هـا»،
«قانونگذاري-برنامهريزي» و «بعد اجرايي» بر بهرهبـرداري از منـابم آب زيرزمينـي تایيرگـذار
بوده و تغييرات اين مولفهها باعث درهمتنيدگي ماتري

نهادي 1شده اس .

به منظور بررسي ابعاد مختلف بعد تخريبي در هم تنيـدگي مـاتري

نهـادي ،تحليـل

کمي و کيفي مولفههاي نهادي مدنظر قرار گرف .

 -1در ادبيــات نهــادي ،نهادهــا ( )Institutionsتعيــينکننــده فرصــ هــاي يــك جامعــه هســتند و ســازمانهــا
( - Organizationsمجموعهاي از بازيگران که با ني

مشترک در کنار يكديگر جمم شدهاند) با هدف سود جسـتن

از فرص ها بهوجود ميآيند .به مرور زمان با تغيير سازمانها ،نهادها نيز تغير ميکنند .دو عامل مهم در اين زمينه شـامل
«خشـكي و انعطـافپـذيري (  Lock inکـه در ایـر رابطـه همزيسـتي ميــان نهادهـا و سـازمانهـا و تكامـل تــدريجي
ساختارهاي نهادي بهوجود آمده بهوسيله آن درطول زمان اس )» و «فرآيند بـازخوردي ( Feedback Processکـه
بر اساس واکنش انسانها نسب

به فرص هايي که براي آنها بهوجود ميآيد)» اس

که بـا شـكل دادن ابعـاد مـاتري

نهادي ( )Institutional Matrixباعث ايجاد فرآيند تغييرات نهادي ميشود (نور  .)1990 ،بهعنوان مثال ،بـا ورود
تكنولژي حفر چاه ،بازيگران مختلف بر اساس واکنشي که نسب

به فرص

بهوجود آمده از خود نشان دادهانـد نهادهـا

و سازمانها و در نتيجه مبادالتي در زمينه بهرهبرداري از منابم آب زيرزميني شكل گرفته و در طول زمان با تغيير باورهـا
و ارزشها ،قواعد جاري حفاظ

از منابم آب زيرزميني جاي خود را به سم

تخريب منابم داده اس .
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 -2-4تحلیل کمی
در اين بخش ،ابتدا سياس هاي آبي کشور منطبس بر موارد ارائه شـده در جـدول ( )2مـورد
بررسي قرار گرفته اس  .همانطوري که در اين جدول مشخص اس

اين سياسـ هـا بـه دو

دسته عمده تقسيمبندي شده اس ؛ گروه اول مربوه به سياس هـايي اسـ
تحليلهاي مربوه به تصوير سازي شراي محتمل دوره آينده ارائه شـده اسـ

کـه در راسـتاي
و دسـته دوم

تحـ عنــوان سياسـ هــايي کــه از گذشــته وجــود داشــته اسـ  .هــر گــروه بــه ســه بخــش
«سياس هاي باالدستي»« ،قانونگذاري و برنامهريزي» و «اسناد اجرايي» تقسيمبنـدي شـده و
در هر بخش ،اسناد کليدي بهعنوان مصاديس ارائه شده اس .
جدول ( -)2منابع تصلی تستخ تج سیاستهای آبی
افق زمانی
تحلیل

طبقات سیاستی

مصادیق

سیاستهای باالدستی

چشا تندتز جمهوری تسالمی تی تن در تفق 1404

تفق پیش

سیاستهای سطح صانون گذتری -

رو

ب نامهریزی

ب نامه ششا وسعه ،صانون جامع آب

سیاستهای سطح تج ت
سیاستهای باالدستی

1

ط ح تحیا و عادل بخشی منابع آب زی زمینی کشور
سیاستهای کلی تصالح تلگوی مد ف ،سیاستهای
کلی نظام جمهوری تسالمی تی تن ،تصل  44صانون تساسی

دوره

سیاستهای سطح صانون گذتری -

شویق س مایه گذتری در ط حهای آبی کشور،

گذشته

ب نامهریزی

ب نامههای وسعه تول ا پنجا

سیاستهای سطح تج ت

سند ف تبخشی مدی یت منابع آب تی تن ،ضوتبط ملی
آمایش س زمین ،نحوه مد ف بهینه آب کشاورزی

در شرايطي که اسناد باالدستي از منظـر کمـي در هـر دو افـس زمـاني ارائـه شـده بـه
مباحث آبي توجه داشته اس

(جدول ( ))2و با توجه به اينكه «قانونگذاري و سپ

اجراي

قوانين» بايد بر اساس سياس هاي باالدستي صورت گيرد ،توجه به اين نكته که تـا چـه حـد
 -1برنامه ششم توسعه و قانون جامم آب در حال تدوين اس .
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در متن قوانين مرتب با منابم آب زيرزميني (چه از منظر کمي و چه از منظر کيفـي) بـه ايـن
سياس ها توجه شده اس  ،جاي تامل دارد.
شكل ( )a( -)6سهم قوانين مرتب با منابم آب سطحي و زيرزميني ( )bنمودار روند افزايش تعداد
محدودههاي مطالعاتي ممنوعه 1ازسال  1345تا ( 1390ميبدي)1394 ،

 -1محدودههاي ممنوعه ،محدودههايي هستند که بيالن منابم آب زيرزميني در آنها منفي بوده و از منظر قانوني ،پ
از ممنوعه شدن نبايد واحد بهرهبرداري جديدي در اين مناطس افزوده شود.
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در شرايطي که بيش از  85درصد کشور در اقليم خشك و نيمه خشك قـرار گرفتـه
و وابستگي شديدي به منـابم آب زيرزمينـي در کشـور وجـود دارد و در شـرايطي کـه نيـاز
آيندگان با توجه به تهديداتي از قبيل گرمايش جهاني در خطر اسـ  ،منـابم آب زيرزمينـي
منابم امني جه

حفظ سالم

آيندگان به شمار ميرود .با وجـود رشـد قـوانين مربـوه بـه

آبهــاي زيرزمينــي ،قاعــده جــاري حــاکم بــر تــاريخ بهــرهبــردري از منــابم آب زيرزمينــي
نشاندهنده افزايش تعـداد محـدودههـاي ممنوعـه در سـطح کشـور ( 1345تـا  )1390اسـ
(نمودار  .)6-bاين نتايج حاکي از کافي نبودن تحليل کمـي اسـ

کـه بـا تحليـل ديناميـك

سياس ها و قوانين تكميل ميشود.
همانطوري که در نمودار ( )6-aمشاهده ميشود ،شروع وضم مقـررات مـرتب بـا منـابم
آب زيرزميني همراستا با تصويب قانون مدني در سال  1307هجـري شمسـي اسـ  .از  81قـانون
مرتب با منابم آب زيرزمينـي ،طـي فرآينـد رفـ و برگشـتي ،موضـوعات مختلفـي کـه در مـتن
قوانين مشاهده شد ،انتخاب و در چند مرحله متن قوانين بر اساس اين موضوعات طبقهبندي شد.
نمودار ( )7نشاندهنده سهم طبقات (در اسناد مرتب با «قانونگذاري-برنامـهريـزي»
و اسناد «اجرايي») ارائه شده اس  .از 14طبقه ذکر شده ،سه طبقه (که سهم بهسـزايي از کـل
را به خود اختصا) ميدهد) بهطور ويژه بر نگاه مالي به مسائل منابم آب زيرزمينـي تاکيـد
دارند و قسم

زيادي نيز تنها بر جنبه کنترل بيروني 1بازدارندگي تاکيد دارند.

بيشترين سهم در راستاي بهرهبرداري بيشتر (در مقابـل حفاظـ

بيشـتر از منـابم آب)

صورت پذيرفته اس  .اين عوامل نشاندهنـده سـهم حـداقلي قـوانين مـرتب بـا «اسـتفاده از
تكنولوژي» اس

درصورتي که از منظر نهادي ،تكنولـوژي يكـي از عرصـههـاي اصـلي در

دگرگونسازي و تغييرات نهادي بهشمار ميرود .سهم حداقلي قوانين مرتب با اين بخـش و
سهم حداکثري تایير تكنولوژي حفر چـاه در بهـرهبـرداري ناپايـدار از منـابم آب زيرزمينـي
نشاندهنده عدم توجه بعد قانونگذاري به اين موضوع اس .

 -1منظور از کنترل بيروني ،تمرکز بر وجوه حكمراني متمرکز و نقش يك سويه دول در فرآيند مديري منابم آب اس .
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نمودتر ( -)7طبقهبندی مق رتت ب تساس محورهای کلیدی تشاره شده در متن مق رتت

 -3-4حلقه ارتباط بین تحلیل کمی و کیفی (دینامیک مولفههای نهادی)
نتايج قبل گوياي اين موضوع بود که اسناد مرتب با منابم آب زيرزميني به موضوع حفاظ
از منابم آب زيرزميني پرداختهاند ،اما قواعد جاري گوياي حرکتي مغاير با اهداف حفـاظتي
مزبور بوده اس  .براي اين منظور در اين بخش اسناد مرتب با مولفههاي ظرفي

حكمرانـي

منابم آب زيرزميني بر مبناي توجه به دو بعد «اهداف مـرتب بـا رفـاه اجتمـاعي» و «اهـداف
مرتب با حفاظ اکولوژيكي» مورد بررسـي قـرار گرفـ تـا بـا موشـكافي دقيـستـر اسـناد،
اليههاي تایيرگذاري که باعث شكسته شدن حلقه اتصـال بـين اسـناد و قواعـد جـاري شـده
اس  ،مورد بررسي قرار گيرد .نتايج اين بررسي در جدولهاي  3تا  5ارائه شده اس .
معيارهــا بــر اســاس اصــول ســهگانــه مــديري

يكپارچــه منــابم آب 1بــه ســه مولفــه

«اقتصادي»« ،عدال » و «زيس محيطي» تقسيمبندي شد .در نگاه اول ،وقتي سـه معيـار ارائـه
شده در کنار يكديگر مورد بررسي قرار ميگيرد چنين برداش

ميشود که بهخوبي به ابعاد

مختلــف در اســناد پرداختــه شــده اس ـ  ،امــا بــا موشــكافي بيشــتر مشــخص مــيشــود کــه
اولوي بندي اهداف اصلي و فرعي در متن اين سياسـ هـا جايگـاهي نداشـته و بـهگونـهاي
)1- Integrated Water Resources Management (IWRM
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مساله «تقدم بقا بر توسعه» 1در دل سياس ها ديده نمـيشـود و سرمنشـا «تخريـب منـابم آب
زيرزميني به قيم

افزايش درآمد اقتصادي کوتاهمدت» از اين نقطه آغاز ميشود.

اولين نكته مهم مرتب با جداول 3تا  5مربوه به تاکيد بـر احيـا و تعـادل آبخـوان در
متون ارائه شده اس

که مغايرت آن با قواعد جـاري حـاکي از رونـد افـزايش بـيالن منفـي

منابم آب زيرزميني بوده و گوياي تشكيل بستر قـانونگريـزي از بـاالترين سـطح مـرتب بـا
ظرفي

حكمراني منابم آب زيرزميني اس

(نمودار .)a -11

نكته ديگري که از جـدولهـاي  3تـا  5قابـل اسـتنباه اسـ  ،ايـن چنـين اسـ

کـه

سياس ها بهطور مستقيم و غيرمستقيم توجهاتي به بعد اجتماعي داشتهاند ،امـا در زمينـه بعـد
اکولوژيكي تنها مواردي که قابل مشاهده اس  ،مصاديقي اس

که بـه دليـل توجـه بـه بعـد

اجتماعي مد نظر قـرار گرفتـه و حتـي شـره توجـه بـه بعـد اکولوژيـك را حفـظ معيارهـاي
اقتصادي از قبيل حفظ توليد در واحد سطح دانسته اس

(سياس

بهينـهسـازي مصـرف آب

کشاورزي) .در مواردي نيـز بـه طـور صـريح از سياسـ هـاي مبتنـي بـر اصـول حفاظـ از
محي زيس

و توسعه پايدار سخن به ميان آمده اس  ،اما حفاظ

از منابم به ويژه منابم آب

زيرزميني بهعنوان يك عامل مهم حيات سيسـتمهـاي اجتمـاعي-اکولـوژيكي بـهطـور قابـل
تاملي سهم کمتري را به خود اختصا) داده اس  .تنها مورد در ايـن زمينـه «تعـادل منـابم و
مصارف بهويژه در مورد سـفرههـاي آب زيرزمينـي داراي بـيالن منفـي» اسـ
ملموسي پ
صراح

از ابالغ سياس

کـه بـهطـور

کالن اصالح الگوي مصرف در تمامي برنامههـاي توسـعه بـه

اشاره شده و حتي در بخش اجرا نيز سياس ها ،آييننامهها و برنامههاي اجرايي در

اين راستا برنامهريزي شده اس .

 -1منابم آب ،قبل از اينكه بهعنوان عامل کليدي فعالي هاي اقتصادي آببر مطرح باشد به منظور تخصيص آب
شرب و عامل اصلي بقاي سيستم اجتماعي اس  .در شراي فعلي ،بهرهبرداري مبتني بر نگاه کوتاهمدت و بر اساس
منافم شخصي ،منافم بلندمدت را تح الشعاع قرار ميدهد ،اما دامنه تایيرات مخرب اين نوع بهرهبرداري از منابم آب
زيرزميني در شرايطي که آب مورد نياز جه
خواهد شد.

تخصيص آب شرب را تهديد کند ،باعث تهديد بقاي سيستم اجتماعي
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جدول ( -)3مدادیق تجتماعی-تکولوژیکی سیاستهای آبی باالدستی
اسناد  /معیار
سیاستهای کلی
نظام
تصل  44صانون
تساسی

بعد اجتماعی

بعد اکولوژیکی (زیست محیطی)
وسعه پایدتر ،حفاظت تز آبهای دتخلمی،
حممدتک سممازی به م هب م دتری تز آبهممای
م زی

(تصتدادی)
ترزش تصتدمممادی ،تمنیتمممی و
سیاسی آب

کلیه منابع (با اکید ویمژه بم مامین نیم و،
سممدها و شممبکههممای آب سممانی) بدممورت

رشد و وسعه تصتدادی

مالکیت عمومی و در تختیار دولت تست

تبالغیه رهب تنقالب

وجه بمه آثمار تنتقمال تر بخمش دولتمی بمه

سیاست های کلی بخمشهمای

در مورد تصل 44

خدوصی در فعالیتهای م بط با تصل 44

غی دولتی تز ط یق وتگمذتری

صانون تساسی

فعالیتهای بنگاههای دولتی

صانون تساسی

(تنسانی)
قویت نقمش مم دم
در تستحدممممممال و
به هب دتری
جلمموگی ی تز زیممان
جامعه

دممممیاگیم م ی در
تصل  45صانون
تساسی

مورد تنفال ب تساس

تنفال در تختیار دولت

مدالح عامه صورت
میپذی د.

تلگوی مد ف آب ،جلموگی ی تز مدم ف
سیاستهای کلی

آب ،تصالح تلگوی کشت وشمیوه آبیماری،

تصالح تلگوی

بازچ خمانی آب ،عممادل منممابع و مدممارف

مد ف

بویژه در ممورد سمف ههمای آب زی زمینمی

ترزش رتهبمم دی و تصتدممادی
باال

خدیص

دترتی بیالن منفی
به همندی تز تمنیمت

چشا تندتز
جمهوری تسالمی

محیط زیست مطلوب (جامعه بهم همنمد تز

تی تن در تفق 1404

آن)

هج ی شمسی

تجتماعی ،سها ب
منمممابع تنسمممانی و
س مایه تجتماعی در
ولید ملی
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جدول ( -)4مدادیق تجتماعی-تکولوژیکی سیاستهای آبی سطح صانونگذتری و ب نامهریزی
تسناد /
معیار

بعد تکولوژیکی (زیست محیطی)

بعد تجتماعی
تنسانی

تصتدادی

ب نامه

وجه به تستعدتدهای هم منطقمه

تول

(در رتسمممتای تحیممما و وسمممعه

وسعه

بخشهای مح وم)

به هب دترتن

حفممم محممیط زیسممت و تسممتفاده

نظا تجتماعی ،حقمق عمدتلت

بهینه تز منابع طبیعی

تجتماعی

ب نامه
دوم
وسعه

شکلهای حقابه ب تن ،جلمب
تحیا و وسعه بخشهای مح وم

همکممممماری و مشمممممارکت

نهادینهسازی مشمارکت مم دم
در ب نامهریزی ،دمیاگیم ی
ب نامه

حفاظمممت تز محمممیط زیسمممت،

و تجمم ت – مشممارکت ولیممد

سوم

به هب دتری پایدتر تز منابع طبیعی،

کننمممدگان و بهم م هبم م دترتن-

وسعه

عادل محیط زیست

قویت مدی یتهمای محلمی-
حمایمممت تز عممماونیهممما و
شکلهای آبب تن

ب نامه
چهارم
وسعه

وسعه پایدتر ،عادل بین غذیه و
ب دتشمممت تز سمممف ههمممای آب

مشارکت م دمی ،رعایت حمق

زی زمینی در دشتهای بما بمیالن

ذینفعان

منفی

ب نامه

تیحاد عادل بین غذیه و ب دتشت

پنجا

تز سممف ههممای آب زی زمینممی در

وسعه

دشتهای با بیالن منفی

ب نامه

تلگوی کشت سازگار بما تصلمیا و

ششا

غیی تت آن ،حفم و ح تسمت تز

وسعه

منابع آب

همکاری با ذینفعمان ،تفمزتیش
سازوکارهای تصالح ساختار مد ف

سممطح ب خمموردتری تز آب در
بخشهای شه ی و روستایی
عممدتلت تجتممماعی ،مقابلممه بمما
آسیبهمای تجتمماعی ،تر قما
س مایههای تجتمماعی کشمور،
تر قا شآن و منزلت تجتماعی

جدول ( -)5مدادیق تجتماعی-تکولوژیکی سیاستهای آبی سطح تج ت

بنيان های نهادی بحران در مديريت منابع آب زيرزميني ايران
اسناد  /معیار
سند ف تبخشی
مدی یت منابع
آب

بعد اجتماعی

بعد اکولوژیکی (زیست
محیطی)
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تنسانی

تصتدادی

حفاظت و پایدتری کمی و
کیفی منابع آب ،عادل
بخشی آبخوتنهای با بیالن

گست ش آگاهی عمومی مشارکت به هب دترتن،

به هوری

ظ فیتسازی و بیت نی وی تنسانی

منفی و کیفیت نامناسب

ضوتبط ملی
آمایش
س زمین

حفاظت محیط زیست،

ب رسی روند ،فعالتها و حوالت جمعیت –

تحیای منابع طبیعی

گست ش عدتلت تجتماعی
به هوری بهت تز

عیین تلگوی مد ف بهینه،
بهینهسازی

صدور پ وتنه ب تساس

مد ف آب

مد ف بهینه ،کنت ل

کشاورزی

حجمی جاههای عمیق و
نیمه عمیق

منابع آب ،عیین
تلگوی مد ف
بهینه ،سیاستهای
شویقی ص فه-

جلب مشارکت به هب دترتن ،شکلهای به هب دتری

جویی در آب با
حفم میزتن ولید
در وتحد سطح

تحیا و عادل

خ ید چاههای کا بازده

خ ید چاههای کا

بخشی

کشاورزی

بازده کشاورزی

شکلهای آبب تن

نكته مهم ديگر ميزان توجه به بعد اجتماعي و اکولوژيكي در سطح اسـناد مـرتب بـا
قانونگذاري و آيين نامههاي اجرايي و اسناد پاييندستي اس  .نتايج اين موضوع در نمودار
( )8ارائه شده اس  .اين نتـايج حـاکي از اهميـ
مشكالت جامعه نسب

بيشـتر بعـد قـانونگـذاري در برخـورد بـا

به مشكالت منبم اس  .نمونه بـارز ايـن موضـوع در مـتن مـاده دهـم

قانون قنوات در شرايطي که يكي از مالكان بيش از حد مجـاز اقـدام بـه بهـرهبـرداري کنـد،
خود را نشان ميدهد کـه ذهنيـ

قـانونگـذار بـهصـورتي اسـ

کـه تنهـا در صـورتي بقيـه

ذينفعان حس اعتراض دارند که به بخش اجتماعي ضرري وارد شده باشد و ضرر به منبـم و
پيامدهاي زيس محيطي آن بر اساس ذهني

قانونگذار از اهميتي برخوردار نبوده اس .

نمودتر ( -)8ب رسی کمی وجه به تبعاد تجتماعی و تکولوژیکی در صوتنین،
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آییننامههای تج تیی و تسناد پاییندستی

سهم اسناد موجود در سطوح قانونگذاري و اجرا ،بر اساس ريخـ شناسـي هفتگانـه
آستروم در نمودار ( )9نشان داده شده اس  .مولفههاي مختلف تشكيلدهنده ريخ شناسـي
هفتگانه استروم در متن قوانين با سهم متفاوت مشاهده ميشـود ،امـا از يـك سـو سـهم ايـن
عوامل وقتي در کنار ديگر عوامل و ديگر مولفههاي نهادي ديده ميشـود ،ملمـوس خواهـد
بود و از سـوي ديگـر کيفيـ

ب كـارگيري ايـن طبقـات نيـز نقـش بسـزايي در تعيـين ميـزان

ایربخشي آنها ايفا ميکند .نمونه بارز اين موضوع در رابطه با مقرراتـي اسـ

کـه بـه ابعـاد

نرمافزاري مـيپـردازد (از قبيـل قـوانين اطالعـات) .ايـن بخـش ،کمتـرين سـهم را بـه خـود
اختصا) داده اس  .درصورتي که اين نوع از مقررات سهم بهسـزايي در کسـب اطالعـات
بازيگران داشته و بيشترين سهم در ايجاد بستر يادگيري را ميتواند ايفا کنـد تـا بـا بـهوجـود
آوردن شراي کنترلي مویر (چه از نظر دروني و چه از نظر بيروني) و با در نظر گـرفتن بعـد
اکولوژيكي به حفاظ

از منبم بپردازد.

در فقدان بعد نرمافزاري مطرح شـده و بـا تمرکـز بـر بهـرهبـرداري بيشـتر در قـوانين
(نمودار ( ))7طبيعي اس

که جامعه در عمل به سم

تكنولوژي سوق داده ميشود.

استفاده از مزاياي بعـد سـخ افـزاري
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نمودتر ( -)9درصد وصوع مق رتت هفتگانه در طبقات مق رتت م بط با منابع آب زی زمینی

در شرايطي توجه اسناد مزبـور بـه ابعـاد حفاظـ

از منـابم آب زيرزمينـي مـيتوانـد

کارآمد باشد که ابعاد مرتب با قواعد جاري و تعـامالت آنهـا را مـد نظـر قـرار داده باشـد.
براي اين منظور به کمك مثالي نشان داده ميشود که هر دسته از اطالعـات اشـاره شـده بـه
چه صورتي بر ايجاد يك وضعي

اقدام در مورد منابم آب زيرزميني نقش ايفـا مـيکنـد تـا

ورودي به مبحث ناکارآمدي دستههاي ذکر شده -که در برخي مواقم سهم زيادي را نيز بـه
خود اختصا) دادهاند (مقررات مرزي ،گسـتره و پـاداش) -در مشـكالت فعلـي منـابم آب
زيرزميني باشد.
يكي از مصاديس بارز قـانونگريـزي ،بهـرهبـرداري ناپايـدار از منـابم آب زيرزمينـي
اس  .بازيگران در شراي مختلف اقدامات مختلفي در زمينـه نـوع و ميـزان بهـرهبـرداري از
منابم آب زيرزميني اتخاذ ميکنند .يكي از اين اقدامات در رابطه با کفشكني اس

که بـه

خودي خود بيانگر کاهش سطح ايستابي و خشك شدن چاه يا بهعبارتي تخريـب بخشـي از
ظرفي

آبخوان اس  .با اين مثال سعي ميشود ابعاد مختلف نظريه تحقيس تبيين شده ،گـامي

در راستاي تكميل فرآيند تحليل در بخش بعد فراهم شود.
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مثـال ذکـر شـده در نمـودار ( )10نشــان مـيدهـد کـه يـك بهــرهبـردار بـا اقـدام بــه
کفشـكني بـه چـه صـورت در موقعيـ

بهـرهبـرداري بيشـتر از منـابم آب زيرزمينـي قـرار

ميگيرد .اطالع از تایير کفشكني بر آبخوان و کنترلي که در طول مسير صورت ميپذيرد
بهوسيله سرشكن شدن سودها ( فـروش محصـول و ارزش چـاه بـر اسـاس آبـدهي بيشـتر) و
هزينههـا (هزينـه هـاي کـف شـكني) باعـث ايجـاد عوايـد بـالقوهاي از قبيـل افـزايش سـطح
زيرکش

و در نتيجه درآمد بيشتر ميشود.
نمودتر ( -)10م الی تز کارب د چارچوب  IADدر بیین وضعیت تصدتم حف چاه

نكته مهم دو نوع کنترل شكل گرفتـه در مسـير اسـ

کـه شـامل  -1کنترلـي کـه از

سازوکارهاي حقوقي نشـات مـيگيـرد کـه بـه طـور مسـتقيم بـا عوامـل تشـديدکننده بسـتر
قانونمداري يا قانونگريزي در جامعه مرتب اس  .البته در شرايطي که حفر چـاه غيرمجـاز
بهعنوان يك فرآيند معمول در سطح جامعه گسترش يافته اس

با تصـويب قـوانيني از قبيـل

قانون تعيين تكليف چاههاي غيرمجاز ( )1389که با وجود تاکيد قانونگذار بر حفظ شراي
اکولوژيكي به دليل نقض قوانين قبلي ،حرک

به سـم

قـانونگريـزي مـورد تشـويس قـرار

ميگيرد و نميتوان ايـن نـوع کنتـرل را در راسـتاي حفاظـ از منـابم آب زيرزمينـي مـویر

بنيان های نهادی بحران در مديريت منابع آب زيرزميني ايران

دانسـ  -2 .دســته دوم ناشــي از کنتــرل فــردي بهــرهبــردار اس ـ
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کــه بــه طــور مســتقيم بــر

تصميمگيري وي تایيرگذار خواهد بود .اين کنترل در جواب سوالهايي که همگي به طـور
مستقيم با ميزان اطالعاتي که بهرهبردار از وضعي

منابم زيرزميني و چشماندازه آينـده دارد

ارتباه پيدا ميکند.
جهـ تبيـين بهتـر رفتـار شـكلگرفتـه در زمينـه بهـرهبـرداري ناپايـدار از منــابم آب
زيرزميني با بهرهگيري از تكنيك مصاحبه عميس در قالب مصاحبههاي انفـرادي و برگـزاري
در کارگاههاي تخصصي ،ابعاد مرتب بـا سـوال تحقيـس در سـه مولفـه سـازههـاي

و شرک

ذهني ،ساختار نهـادي و نظـام توزيـم قـدرت و منـافم خالصـه شـده و مـورد کنكـاش قـرار
گرف ؛ اولين بخش از سه مولفه تحليل نهادي ،مربوه به «سازههاي ذهنـي» اسـ  .ورود بـه
اين بخش بر اساس ابهامات موجود در زمينه هزينههاي دريـافتي دولـ
چاههاي آب کشاورزي صورت ميپذيرد .پ
در کشور ،مجل

از حـسالنظـارههـاي

از وقوع خشكسالي سالهـاي 1378تـا1380

در سال  1383با تصويب قـانون تنظـيم بخشـي از مقـررات مـالي دولـ ،

اقدام به حذف حسالنظارههاي چاههاي آب کشـاورزي اسـ  .ايـن اقـدام بـا برداشـته شـدن
وجهــه نظــارتي دولــ

بــر منــابم آب زيرزمينــي ،بيــانگر تــایير ســازههــاي ذهنــي ســطح

سياس گذاران و قانونگذاري بر تخريب منابم آب زيرزميني دارد.
يكي ديگر از مصاديس بارز مرتب با سازههاي ذهني به بخش اجرا معطوف ميشـود.
در صورتي که نگاه غالب به عوامل بازدارنده طرحهاي عمراني (مانند برقي کردن چاههـاي
کشاورزي) تنگناها و محدودي هاي منابم ارزي و ريالي اس

(قوانين مرتب با بحث مـالي

نمودار (.))7
در کــل ،ســازههــاي ذهنــي سياس ـ گــذاران نســب

بــه ســازههــاي ذهنــي ســطوح

قانونگذاري تا اجرا به طور ويژه توجه بيشتري (بدون اولوي بندي اهداف اصلي و فرعـي)
به حفاظ

از منابم آب زيرزميني داشته ،اما در سطوح پايينتر تا مرحله تبديل سياس ها بـه

قواعد جاري به دليل شدت گرفتن بعد تخريبي در هم تنيدگي مـاتري

نهـادي بـهويـژه در

سطح اجرا (نور  ،)1990 ،اجراييسازي اين سياس ها با مشكالت عديدهاي روبهرو شـده
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و در بسياري از موارد باعث تكرار اهداف تحقس نيافته سياس هـا در سـندهاي بعـدي شـده
اس  .به مرور زمان با تكرار اهداف تحقس نيافته از سياستي به سياس

ديگر و از برنامهاي به

برنامه ديگر ،بستر قانونگريزي در راسـتاي ایبـات فرآينـد مخـرب سيسـتمي تقليـل اهـداف
شكل ميگيرد.
نكته ديگري که از بررسي سازههاي ذهني سياس گذاران ميتـوان اسـتخراج کـرد،
توجه به دو طبقه اهداف اصلي مرتب بـا بقـاي سيسـتم اکولوژيـك (حفاظـ

از منـابم آب

زيرزميني) در کنار اهداف فرعي مرتب با توليدات اقتصادي اس  ،اما با ورود به مولفه دوم
تحليل نهادي که به «نظام توزيم قدرت و منافم» ميپردازد ،ميتوان چنين اسـتنباه کـرد کـه
هر دو مولفه «قدرت» و «منافم» از طريس توليدات اقتصادي نمايان شده و باعـث مـيشـود در
سطوح قانونگذاري و اجرا ،بيشتر به اين مسائل پرداخته شده و تا جايي اين مساله نمود پيدا
کند که قوانين جاري حاکي از فدا شـدن اهـداف اصـلي در راسـتاي تحقـس اهـداف فرعـي
اس

(افزايش بهرهبرداري به قيم

از نمودهاي بارز اين امر اس

افزايش تعداد مناطس ممنوعه) .رشـد مصـرف آب يكـي

که از دو طريس تعريف پروژههاي آبي و تعريف پـروژههـايي

که به آب وابسته هستند ،صورت ميپذيرد .در اين زمينه عـدم توجـه دولـ هـا بـه ظرفيـ
اجرايي کشور باعث افراه در فرآيند تصويب پـروژههـا شـده ،منجـر بـه سـرانجام نرسـيدن
تعهدات ميشود .ايـن موضـوع بيـانگر نقـش بسـتر قـانونگريـزي در شـكلگيـري مخـرب
مبادالت آبي در مسير منفي وابستگي به مسير طي شده اس .
در ساختاري که اطالعات و در نتيجه عوامل کنتـرلکننـده و نظـارتکننـده جايگـاه
واقعي خود را نميتوانند ايفا کنند ،سهم مخرب نظام توزيم قدرت و منافم بهخوبي ملمـوس
اس

به طوري که تا جايي ميرسد که بخش اجرا با وجـود اطـالع از بنيـه اجرايـي خـود از

منظر تبليغاتي عالقهمند به تظاهر و اهمي
اليحه بودجه کشور فراتر از قابليـ
(نمودار .)b-11

بخشـي بـه فعاليـ هـاي عمرانـي اسـ  .در نتيجـه

اجرايـي و حتـي منـابم مـالي دولـ تصـويب مـيشـود
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در شرايطي که مولفههاي نهادي با تقوي بعد تخريبي در همتنيدگي ماتري

85

نهـادي،

مشكالت منابم آب زيرزميني را پيچيدهتر کرده اس با اين وجود ،بسياري از تجربيـات مثبـ
سياس ها ،قوانين و حتي ابعاد مثب بخش اجـرا و سـازوکارهاي منطقـهاي مـيتواننـد کمـك
شاياني به حفاظ از منابم آب زير زميني داشته باشند تا با تقوي بستر قانونمـداري ،حفاظـ
از منابم آب زيرزميني جايگاه خود را بازيابد .به طور مثال ،يكي از عوامـل کليـدي ،توجـه بـه
«ســازوکارهاي حقــوقي» در زمينــه حفاظ ـ از منــابم آب زيرزمينــي اس ـ  .نمونــه بــارز ايــن
سازوکار در آييننامه اجرايي بهينهسازي مصرف آب کشاورزي ديده شد.
در آييننامـه اجرايـي بهينـهسـازي مصـرف آب کشـاورزي ،کنتـرل مـویر در زمينـه
بهرهبرداري از منابم آب زيرزميني با يك سازوکار حقوقي مربوه بـه دريافـ

حـسالنظـاره

براي جلوگيري از بهرهبرداري بيش از حد پروانه از چاههاي آب کشاورزي در نظـر گرفتـه
شده بود ،اما عدم وجود نگاه يكپارچه و قـرار گـرفتن در مـاتري

در هـم تنيـده نهـادي بـا

حذف حسالنظارهها ،کل سازوکار حقوقي شكل گرفته يا بهعبارتي کـل هزينـهکـرد بخـش
سياس گذاري ،قانونگذاري و اجـرا در زمينـه ايجـاد ذهنيـ
سم

حفاظـ

از منـابم آب را بـه

عدم وجود کنترل در بهرهبرداري از منـابم آب زيرزمينـي و تشـويس بـه بهـرهبـرداري

بيشتر از حد پروانه  -يا به عبارتي تغيير باورها و تشديد بسـتر قـانونگريـزي ايجـاد شـده در
تحقس نيافتن سياس ها و قوانين -پيش بـرد .در ايـن شـراي  ،ظرفيـ

حكمرانـي منـابم آب

زيرزميني نه تنها باعث تولد بستر قانونگريزي بوده و به تشديد آن پرداخته ،بلكه بـا تنـاقض
قوانين ،مهر تا ييدي بر رفتار قانون گريزي نيـز زده اسـ  .ايـن موضـوع در مـورد ممنوعـه
بودن بسياري از مناطس و حفر چاه توس بخشي از مردم در ساختار حكمرانـي بـد (بـدون
نقش کنترلي و نظارتي مویر) نيز مشاهده ميشود که با قانون تعيين تكليف چاههـاي فاقـد
پروانه به طور عيني قوانين مرتب با منابم آب زيرزميني نه تنها نقش حفاظ
زيرزميني را از دس

ميدهند ،بلكه در جه

تخريب منابم يا به گونهاي تكميـل فرآينـد

قانونگريزي و ايجاد و ترويج قواعد رسمي مخـالف بـا حفاظـ
گام برميدارد.

از منـابم آب

از منـابم آب زيرزمينـي
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جه

نمايش گرافيكي از مطالب مطرح شده ،در اين بخش با ترسـيم مباحـث قبلـي

در قالب «نمودار علي -معلولي ظرفي

حكمراني منابم آب زيرزميني» گامي بـهسـوي ارائـه

تجويزات نهادي مرتب با نظريه تحقيس فراهم شد (نمودار ( .))12مصاديس مورد نظـر جهـ
ترسيم اين روابـ در نمـودار ( )11نشـان داده شـده اسـ  .نمـودار ( )a -11بيـانگر تكـرار
اهداف تحقسنيافته مرتب با منابم آب زيرزميني در سياسـ هـاي کـالن کشـور اسـ  .ايـن
تكرار در شرايطي صورت ميپذيرد که قوانين جاري حاکي از ادامه فرآينـد تخريـب منـابم
آب زيرزميني اس .
نمودار ( )b-11بيانگر ميزان افزايش زمان و اعتبار پروژههاي عمراني کشـور نسـب
به شراي اوليه تصويب اس  .اين افزايش در شرايطي اسـ

کـه بـر اسـاس بنـد  10مـاده 1

قانون برنامهوبودجه سال  ،1351تعريف طرح عمراني گوياي اتمام طرح در «مدت معـين» و
با «اعتبار معين» اوليه صورت پذيرد که گوياي نقض قوانين بهوسيله خود قـوانين در سـطوح
باالي کشور و در عمل تشديد بستر قانونگريـزي در سـطح «قـانونگـذاري -برنامـهريـزي»
اس  .روند افزايش تعداد چاهها در نمودار ( )c-11نشانگر برداش

صورت گرفتـه از منـابم

آب زيرزميني و درنتيجه کسري حجم آبخوانهاي کشور بوده اس  .از اين ميزان چاههـاي
مجاز  437271حلقه و تعداد چاههاي غيرمجاز 103700حلقه بوده اس

(ميبدي )1394 ،که

بيانگر سهم بستر قانونگريزي به عنوان قاعده جاري حاکم بر منابم آب زيرزميني اس .
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نمودتر ( -)11ک تر تهدتف حققنیافته به هم ته شدید بست صانونگ یزی ( ،)aروند صعودی
صانونگ یزی در ب نامههای عم تنی ( ،)bسی اریخی صوتنین کلیدی اثی گذتر ب خ یب منابع آب
زی زمینی ( ،)cاثی نهایی صاعده جاری صانون گ یزی حاکا ب منابع آب زی زمینی کشور ()d

جه
ظرفي

جمم بندي و تحليل تلفيقي مـوارد ارائـه شـده و تبيـين بهتـر و آسـيبشناسـي

حكمراني منابم آب زيرزميني در اين بخش ،مطابس با نمودار ( )12و با بهـره جسـتن

از سه مولفه کليدي سازههاي ذهني ،ساختار نهادي و نظام توزيم منافم به تحليل فرضيههـاي
ديناميكي مساله پرداخته ميشود.
قســم

بــاالي نمــودار ( ،)12بيــانگر شــرايطي اســ

کــه در ســطح کــالن (بعــد

«سياس گذاري» و «قانونگذاري -برنامهريزي») در حـال تایيرگـذاري اسـ  .اولـين عامـل
اشاره شده در رابطـه بـا اهـداف مـورد انتظـار سياسـ هـاي کـالن اسـ

کـه فعاليـ

بسـتر
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قانونگريزي از دو طريس وضم قوانين جانبدارانه و فرار از قانون باعث ميشود تا سازههاي
ذهني سياس گذاران بهگونهاي سم

و سو پيدا کند که اهداف بخشي بر اهداف فرابخشي

سايه افكني کنـد .قاعـده جـاري حـاکم در ايـن بخـش حـاکي از حمايـ
اقتصادي توليدات کشاورزي به قيم

برداش

از سـازوکارهاي

بيرويه و تخريب منابم آب زيرزميني اسـ

که به خودي خود با سازههاي ذهني مبتني بر ادبيات توسعه پايدار در تضاد بوده باعث تولـد
بستر قـانون گريـزي در بـاالترين سـطح مـرتب بـا ظرفيـ

حكمرانـي منـابم آب زيرزمينـي

ميشود  .اين تضاد در تعامل با اهداف مدنظر کاربران باعث ايجاد سـازوکار تقليـل اهـداف
شده ،به ايجاد دو بستر قانون مداري و قـانونگريـزي خـتم خواهـد شـد .در ايـن سـازوکار،
فاصله بين برداش

مدنظر کاربران (از منابم آب زيرزمينـي) و برداشـ

مـورد انتظـار اسـناد

کالن ،باعث تغيير در رفتار کاربر يا فشار بر عدم تمكين از قانون ميشود.
بستر قانون گريزي ايجاد شد ه در سطح کـالن بـا حلقـه ارائـه شـده در سـم
نمودار ( )12که مرتب با تایيرگذاري بخـش اجـرا اسـ  ،تقويـ
گونهاي نشاندهنده سازوکار «راهحلهايي که شكس

چـپ

مـيشـود .ايـن حلقـه بـه

ميخورند» اس  .در اين سازوکار بـا

افزوده شدن مسكنهاي مقطعي (نظيـر انتقـال بـين حوضـهاي و )...احسـاس تمـام بـازيگران
(بهرهبرداران ،مديران و )...بـه احسـاس مشـكل تضـعيف شـده و بـهگونـهاي باعـث تقويـ
مسيرهاي قانونگريزانه در تصويب پروژههاي آبـي مـيشـود .در شـرايطي کـه در تصـويب
پروژههاي آبي (بر مبناي سازههاي ذهني و نظـام توزيـم قـدرت و منـافم) ،ظرفيـ

اجرايـي

کشور ديده نشود ،تعدد طرحها به گونهاي ميشود که مشـكل روزافـزون طـرحهـاي عقـب
افتاده روز به روز بستر قانونگريزي را تقوي

ميکند.
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نمودتر ( -)12نمودتر علی معلولی اثی تت همهجانبه ظ فیت حکم تنی منابع آب زی زمینی در شدید
بست صانونگ یزی

البته قوانين اعطاي پروژههاي آبي (ساختار نهادي) و رقاب

بر سر گـرفتن پـروژههـا

(نظام توزيم قدرت و منافم) و طرز فكر بخش اجرا در مورد اهداف و طريقه رسـيدن بـه آن
(سازههاي ذهني) -در کنار يكديگر تشكيل دهنده ابعاد مبادالت آبي اس  -باعـث تقويـ
بستر قانونگريزي بهوجود آمده در سطح کالن شده اس

و بر آن نيز تایيرگـذاري خواهـد

کرد .در اين فرآيند ،فشار قانونگريزانه (چه از طريس وضم قوانين جانبدارانه و چه از طريـس
فرار از قانون) باعث تشديد اين فرآيند ميشود.
تجويز نهادي مربوه به اين بخش حاکي از اهمي
در تصويب پروژههاي آبي و تغيير رويكرد حرک

دادن به ظرفيـ

اجرايـي کشـور

بـه اهـداف کوتـاهمـدت و مسـكنهـاي

مقطعي در برخورد با مشكالت منابم آب زيرزميني اسـ  .تنهـا در صـورتي ايـن مسـكنهـا
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ميتوانند مفيد باشند که باعث فراموش شدن علل وقوع مشكالت نشده و بهگونهاي زادگـاه
تولد مشكالت ،متناسب با شاخص احساس مشـكل صـورت پـذيرد و بـا کنتـرل طـرحهـاي
عقب مانده باعث کاهش بستر قانون گريزي در سطح اجرا شود.
در حالتي که بستر حكمراني منابم آب زيرزميني به اين صورت ايجاد شده ،سـاختار
انگيزشي افراد جامعه نيز از طريس سازوکارهاي اقتصادي به سم

بهرهبرداري بيشتر از منابم

آب سوق داده و اين عامل نيز بهعنوان عامـل تشـديد بسـتر قـانونگريـزي در بخـش سـم
راس

نمودار ( )12نمايش داده شده اس  .تجويز نهادي اين بخش نيز-با توجه به سازوکار

محــدودي رشــد مشــاهده شــده -توجــه بــر ظرفي ـ

بــرد منــابم آب زيرزمينــي و ايجــاد

سازوکارهايي از قبيل ماليات سبز در کاهش منافم مرتب با برداشـ
زيرزميني اس

بـيرويـه از منـابم آب

و به گونهاي ميتوان عامل کنترل طبيعي و انساني مبتني بر ظرفيـ

آبخـوان

را پيشنهاد کرد.
به طور کلي مـيتـوان چنـين نتيجـهگيـري کـرد کـه مسـائل و مشـكالت منـابم آب
زيرزميني از قبيل حفر چاه غيرمجاز ،برداش
ظرفي

بيرويه از آبخوان و ...به تمامي ابعاد مرتب با

حكمراني منابم آب زيرزميني و سازوکارهاي ارائه شده در آنها مرتب مـيشـود و

در صورتي ميتوان به ایر بخشي تجويزات نهادي ارائه شده اميدوار بود کـه قيـودي کـه در
طول زمان -و بر اساس ادبيات وابستگي به مسير طي شده -در هر بخش ايجـاد شـده اسـ ،
مدنظر قرار گيـرد و بـا پيـادهسـازي سياسـ

بـرد-بـرد ،ایـر بخشـي اجتمـاعي-اکولـوژيكي

سياس هاي ارائه شده در هر بخش از تجويزات را افزايش دهد.
بي شك يكي از قيـود اصـلي مربـوه بـه قـدرت و منـافم بـازيگران مختلـف اسـ .
براساس بخشهاي ارائه شده در نمودار ( )12اين افراد به سه بخش «گروه صاحب قدرت و
بدون منفع

آبي»« ،گروه صاحب قدرت و صاحب منفع

صاحب منفع
مشخص اس .

آبي» و «گـروه بـدون قـدرت و

آبي» تقسيمبندي مـيشـوند .شـيوه تایيرگـذاري هـر گـروه در نمـودار ()12
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 -5نتیجهگیری
اين تحقيس تالشي بود در راستاي پاسخ به اين سوال که چرا با وجود سابقه طوالني در زمينه
مولفههاي نهاد آبي ،بهرهبرداري ناپايـدار از منـابم آب زيرزمينـي حـاکي از عـدم ایربخشـي
الزم قوانين و سياس ها در حفاظ

از منابم آب زيرزميني بوده اس  .نتايج به دسـ

آمـده

نشان ميدهد که:
* به طور کلي بر مبناي سير تاريخي تحوالت تایيرگـذار بـر منـابم آب زيرزمينـي ايـران
ميتوان سه مولفه اصلي «سياس هاي آبـي»« ،قـوانين» و «سـاختار اجرايـي» را بـه عنـوان
مولفههاي کليدي نهاد آب يا به عبارتي مولفههاي تشكيلدهنده ظرفي حكمراني منـابم
آب زيرزميني نام برد.
* سياس هاي آبي بر اساس زادگاه تولد خود بـه سـه سـطح «سياسـ هـاي باالدسـتي»،
«سياس هاي بخش قانونگذاري -برنامهريـزي» و «سياسـ هـاي بخـش اجرايـي» قابـل
طبقهبندي هستند .نكته قابل تامـل در سياسـ هـاي آبـي ،بلنـدپروازي و عـدم توجـه بـه
قابلي
به سم

اجرايي کشور در محقسسازي يا حتي سطحبندي سياس ها در راسـتاي حرکـ
افسهاي رويايي تصوير شده در سياسـ هـاي کـالن اسـ

کـه در عمـل از دو

مسير «قوانين جانبدارانه» و «فرار از قانون» با پديد آمدن سازههـاي ذهنـي مخـرب باعـث
سايه انداختن اهداف بخشي بر اهداف فرابخشي شده و در عمل بسـتر قـانونگريـزي در
باالترين سطح مرتب با ظرفي
* در بعد اجرا ،حرک

حكمراني منابم آب زيرزميني را به وجود آورده اس .

نمادين دول

در برخورد با طرحهاي عمراني بـه عنـوان نمـادي

از توسعه کشور ،شروع مشكالت فراوانـي از قبيـل تصـويب طـرحهـايي فراتـر از ميـزان
ظرفي

اجرايي کشور ،معوقه شدن اکثري

طرحهاي عمراني و تبعات روزافزون آن بـر

منابم آب زيرزميني بوده اس  .در گامي فراتر با ورود هزينههـاي مـرتب بـا طـرحهـاي
عمراني به هزينههاي جـاري کشـور ،در نتيجـه بسـتر قـانونگريـزي در سـاختار اجرايـي
کشور تشديد شده و در مواقعي حتي منجر بـه بـروز مشـكالت بـين دولـ

و مجلـ

و
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حذف نقطه کليدي سازوکارهاي حقوقي همراسـتا بـا حفاظـ
گرديده اس

از منـابم آب زيرزمينـي

(مثال حذف حسالنظارهها چاههاي کشاورزي).

* مهمترين عامل در نگرش نهادي به مشكالت و مسائل مرتب با منابم آب زيرزميني به
نگرش تك بعدي و جزيرهاي به مولفههاي مرتب با ظرفي حكمراني معطوف ميشـود
به طوري که سياس ها بدون توجه به ظرفي

برنامهريزي و قانونگذاري کشور طراحي

شده و بعد حقوقي نيز بدون توجه بـه ظرفيـ

اجرايـي کشـور مـدنظر قـرار مـيگيـرد و

تمامي عوامل بدون مشارک

مدني باعـث ايجـاد سـازوکارهاي ذکـر شـده و در نتيجـه

محقس نشدن اهداف برنامههاي توسعه ،تخطي از قوانين و حرکتي مغاير با مسير طراحـي
شده در سياس هاي کالن کشور اس .
* کليدي ترين تجويز اين مقاله طـرح ضـرورت طراحـي يـك سـازوکار تعـادل بخشـي
خودکنترلي مبتني بر ارزشها اس

که در جه

مثب

با ايجاد وابسـتگي بـه مسـير طـي

شده از تقليل اهداف ،ايجاد مسكنهاي مقطعي ،بهرهبرداري بيرويـه و در کـل تقويـ
بستر قانونگريزي جلوگيري کند و سيستم را از طريـس سـاختارهاي کنترلـي-انگيزشـي
دروني و بيروني به سم

قانونمداري و بهبود سوق دهد .اين سازوکار در دل يك نظام

حقوقي خودسازماندهيشونده کارا خواهـد بـود و درصـورتي مـيتـوان بـه ایـر بخشـي
اجتماعي-اکولوژيكي آن اميدوار بود که قيود شكل گرفتـه در طـول زمـان ،بـا منـافم و
قدرت گروههاي مختلف بـه گونـهاي دخيـل شـود کـه شـبكه ارتبـاطي قـدرت-منـافم،
وابستگي مثبتي به مسير طي شده در راستاي اجرا و ایربخشي سياس ها ايجاد کند.
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