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  ی ملی جامعه و دانشگاه، دانشگاه کردستان(، شبکهوابسته به کمیته آبکارگروه استانی آب )پیشنهادات 

 نویس قانون آب شدر ارتباط با پی

 

 ،قانون آب باید منتج و منجر به بهره برداری عادالنه از منابع آب از سراب تا پایاب حوضه شود. در مجموع بیالن قانون فعلی .1

 کند.عمده مشکالت قانون توزیع عادالنه آب را حل نمی

 :است پررنگ کماکان آن در گرایی تمرکز که است نکاتی دارای آب قانون .2

 .باشد رنگ پر بسیار باید قانون این در آب مدیریت در محلی جوامع نقش -

.... و فرهنگ نقش توپوگرافی، اقلیم، به توجه  که معنی بدین است، راندن چوب یک به مصداق همانا قبلی قوانین مشکل -

 را ایران تمام نمیشود خشک منعطف غیر قانون یک با زیرا .گردد لحاظ آب بر باید محلی قوانین مولفه و است مهم

 .کرد حکمرانی

 ایحوضه مدیریت در محلی عوامل نقش ،کرد عمل آبریز یحوضه اساس بر باید....  و کشت الگوی تخصیص، مبحث در -

 .باشد پررنگ بسیار باید

 .شود تعریف باال به پایین از محلی جوامع نظرات اساس بر باید آب عالی شورای نقش -

 .زند می موج قانون این در عدالت و حقوقی پارادوکس -

 .حکومت نه گردد تعریف عمومی اموال از جزیی باید آب -

 .کند پیدا اجرایی قابلیت تا باشد ساده باید آب قانون اما است، پیچیده هیدرولیک لحاظ به آب -

 ساختار اوالً لذا ،است شده دیده ایحوضه مدیریت تصمیمات کارگزار بصورت آنها نقش و است حداقلی هااستان نقش کماکان .3

 استانی کالن های ریزی برنامهبا  رابطه در ها استان اختیارات ثانیاً، باشد ذیربط استانی ادارات اعضای از متشکل باید هاحوضه

 .یابد کاهش دیگر سطوح متمرکز هاینقش ثالثاً و باشد استان یعهده به

 پشت یدریاچه حریم قانون مانند قبلی ضوابط آیا .است نشده تصریح جدید وابطض تعیین تا احاریم خصوص در عمل ینحوه .4

 کانال انهار، احاریم ینامه آیین یا ؟است باقی خود قوت به زنگنه آقای وقت وزیر ابالغی دستورالعمل و ۱۳۴۴سال مصوب سدها

 .شود تصریح موضوع این ضروریست. است نافذ جدید موارد تصویب تا آب انتقال هایلوله ها،

 سفانهأمت و بوده پایین به باال از نگاه دارای آب، مسائل مورد در گیری تصمیم فرآیند برای شده تعریف فعلی ساختار و قوانین .5

 چندان اینتیجه کنونی ساختار در تغییر عدم. است شده توجه کمتر استانی و محلی مطلع هایارگان و افراد و متخصصین به

 .نمود خواهد ناکارآمد همچنان را گیری تصمیم فرآیند و داشت نخواهد قبلی رویه از متفاوتی

 ینحوه ای،حوضه بین و استانی بین آب انتقال مانند آب چالشی و کالن مسائل خصوص در گیری تصمیم به مربوط قوانین .6

 برای را راه ایرویه چنین شک بدون. است غیرشفاف و کلی بسیار...  و مختلف هایاستان بین مشترک هایحوضه در تخصیص

 و کرد خواهد باز سیاسی هایالبی و فنی و علمی اصول به توجه عدم شخص، نظر بر مبتنیو  ایسلیقه هایگیری تصمیم

 کاهش شدت به را عمومی رضایت آب، منابع نامناسب مدیریت بر عالوه و داشت نخواهد غیرعلمی گیری تصمیم جز اینتیجه

 استانی مسئولین و مردم تمکین که شد خواهد باعث گیری؛ تصمیم در ثرؤم قواعد و قوانین تدوین در شفافیت عدم. داد خواهد
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 عادالنه تصمیمات اتخاد صورت در حتی را آب عادالنه توزیع مورد در شبهات و یافته کاهش روز به روز نیز گیر تصمیم نهاد از

 .داد خواهد افزایش

 موجود قوانین از برخی تکنولوژی، و فنی ارتقای و آب مختلف مسائل از ما شناخت میزان در اساسی تغییرات وجود با متاسفانه .7

 بحث در موجود های چاه حریم رعایت بحث در مثال عنوان به اند نشده روزرسانی به دنیا روز علم با متناسب و هستند قدیمی

 ۱25 و عمیق هایچاه برای متر 250) گرددمی لحاظ ثابتی عدد تقریبا عرفی بصورت هاچاه ثیرأت شعاع جدید، چاه مجوز صدور

 یک در است ممکن مشخص مشخصات و عمق با چاه یک آبخوان شرایط به بسته حالیکه در( عمیق نیمه هایچاه برای متر

 است الزم بنابراین. باشد متری 600 عمل شعاع دارای دیگری آبخوان در چاه همان و متری ۱00 عمل شعاع دارای آبخوان

 .باشند دنیا روز به علمی اصول بر مبتنی و بوده پذیر انعطاف مربوط قوانین

 نظر مد کننده تخطی های ارگان و افراد برای اجرایی قابل و سختگیرانه قوانین است الزم محیطی، زیست های حقابه بحث در .8

 .نشوند پایمال زیستی محیط های حقابه گذشته از بیش تا گیرد قرار

 در نهایی یأر صدور و مجدد بررسی و شود تعریف مردمی شکایات بررسی و دریافت برای مستقلی کاروساز و قوانین است الزم .9

 از مردم تمکین و عمومی رضایت افزایش در امر این. شود واگذار طرف بی هایارگان و کارشناسان به مختلف پروندهای مورد

 .داشت خواهد سزایی به نقش قوانین

هاست که در ارتباط با بحث تملک و حقوق مردم برای اراضی و عرصه هایی که از قبل به موجب قانون توزیع عادالنه آب دهه  .10

بر این اراضی و عرصه ها تملک داشته اند، مردم از حقوقشان محروم شده اند، لذا در قانون پیشنهادی فعلی هم این مشکل 

 الینحل باقی مانده است.

اگر میان سطوح استانی  و ملی ارکان ساختار آب اختالف بروز کند در قانون فعلی مرجعی برای حل اختالف پیش بینی نشده  .11

 است.

)هدف قانون( قانون آب باید جامع و مانع باشد. در قانون پیشنهادی برای مرز و حدود اختیار تصمیم گیران به منظور ۱ماده  در .12

مدیریت منابع آب، محدودیتی وجود ندارد، لذا مانع نیست. باید قانون فعلی مرزی مشخص و روشن بین سالیق افراد  و مرزهای 

کند که مشروعیت و حدود اجازه اجرایی مدیران کشوری آب دارای حد و مرز شفافی حداکثری قانون ترسیم کند و مشخص 

 باشد.

و حقوق حقابه داران. اگر مالکیت منابع آب از جمله پساب و فاضالب در اختیار دولت است،  ۳تضاد و تناقض از جمله در ماده  .13

می شود، پس برخی از سازوکار قانون جلوگیری از که عمده پساب و فاضالب از واحدهای بهره برداری کننده از آب خارج 

آلودگی آب و خاک که توسط بهره برداران آب و از طریق مصرف پساب و فاضالب در کاربریهای ثانویه مثل آبیاری فضای سبز 

ی و .... محقق می شود و در روند فعلی ابزاری برای اعمال مدیریت محیط زیست بر واحدهای صنعتی تولیدی است مختل م

شود. لذا وقتی مالک پساب دولت است دیگر چه نیازی به کمسیون تخصیص برای واحدهایی است که عمده پساب آنها به 

 حوضه برمی گردد.

 نظر به ضروری زیست محیط و  کشاورزیجهاد سازمانهای نقش استان سطح در آب مدیریت ساختار ارکان در 6 مادهمطابق  .14

 نماینده و غیردولتی هایارگان حضور گیری، تصمیم سطح ترین پایین عنوان به گیری تصمیم سطح این در همچنین و رسد می

 .نمیشود دیده کشاورزی و مردمی هایتشکل
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 رعایت و کشاورزی و ی مصارف شربزمینه در بهداشت وزارت توسط آب کیفی کنترل ضرورت و نظارتی نقش به توجه با .15

 .شود گنجانده هم پزشکی علوم دانشگاه نماینده استانی، کارگروه ۱0 ماده ( در۱: گرددمی مزارع، پیشنهاد آبیاری استانداردهای

 بخشداری)کشور وزارت نقش ۳۹ماده ( در۳ .شود گنجانده هم بهداشت وزارت نماینده: آبریز حوضه کمیسیون ۸ماده  ( در2

 پسماند مدیریت در شهرداریها و دهیاریها خود نقش هم و  آلودگی با مقابله مدیریتهای و پیشگیریها بحث در هم( دهیاریها و ها

 ریزی برنامه قابل آب منابع  خصوص در ۳ تبصره ب بند۱6 ماده ( در۴ .شود گنجانده کشاورزی پسماند و روستایی و شهری

 .شود توجه آن کاربری تعیین و آبها این کیفیت بحث به این خصوص در و بررسی آبها این کیفیت ،پسابها مانند غیرمتعارف

در کمسیون آب اوالً سطح و جایگاه تشکلهای مردم نهاد ضعیف دیده شده است. دوماً نماینده تشکل با انتخاب از  ۸در ماده  .16

 درون خود تشکل ها در شورای تشکل های استانی معرفی شود.

دستگاههای اجرایی باشند، پیشنهاد می ی قوی علمی برای از آنجا که دانشگاهها مراکز تولید علم بوده و می توانند پشتوانه .17

( و کارگروه ۸ آبریز)ماده حوضه کمیسیونگروههای مرتبط با بخش آب در  دانشگاهها شاغل در گردد حداقل یک نفر از اساتید

 حضور داشته باشند.( ۱0استانی آب)ماده 

باشد، بلکه در سازمانی جامع تر همانند سازمان مدیریت و ی آبریز باید فراتر از وزارت نیرو سازمان حوضه ۹در ارتباط با ماده  .18

 برنامه ریزی مستقر شود.

 مدیریت رهیافت در نظر مورد متدهای اساس بر که چرا است گرایانه تقلیل نگاه مدار مشارکت مدیریت با رابطه در۱2ماده  در .19

 و خصوصی هم و دولتی بخش در سازی ساختار هم رهیافت این نیرو، وزارتین ابالغی دستورالعمل جمله از مدار مشارکت

 گرفته قرار توجه مورد اخیر بخش فقط نویس پیش این در که گیرد می بر در را مردم و ها تشکل هم و مشاور ی ها شرکت

 .است

سازمان تشکیل مرکز ملی داده ها و اطالعات آب وهواشناسی در ذیل شورای عالی آب بر خالف ماهیت وجودی  ۱۴در ماده  .20

هواشناسی است.. الزم است این مورد با سازمان هواشناسی هماهنگ شود چون االن هم بین اطالعات و داده های اقلیمی وزارت 

 نیرو و سازمان هواشناسی اختالف و تقابل وجود دارد. این در حالیست که سازمان هواشناسی یک سازمان رسمی و جهانیست.

 یتجربه و یافته توسعه کشورهای در آب مدیریتی الگوی به توجه با آب( منابع از برداری بهره اجازه و تخصیص) ۱6 مادهدر  .21

 باشد واحد نهاد یک کشور آبیاری های شبکه در آن توزیع و تقسیم و آب تخصیص متولی است بهتر کشور، در گذشته ناموفق

 ...متفاوت های دیدگاه با ارگان دو نه

 خصوص به و ها استان بین مناقشات ایجاد و اخیر های سال در دو درجه فرعی های حوضه بین انتقال به توجه با: ۱۸ ماده .22

  کلی صورت به و نشده لحاظ آن اجرایی های ضمانت همراه به شفافی دستورالعمل و قانون هیچ باالدستی، استان شدن متضرر

 .است شده داده اعجار حوضه های کمیسیون به فقط

 بهداشت و شرب آب نیاز کمبود برای صرفاً دو درجه آبریز های حوضه بین آب انتقال ای( حوضه بین آب )انتقال۱۸ مطابق ماده .23

 در تنها و مقصد حوضه در مصرف مدیریت راهکارهای اجرای به مشروط آب، به دسترسی حق تضمین راستای در و انسان

 توجیهات وجود و سرزمین آمایش الزامات بر مبتنی آتی و موجود شرایط در مبدأ حوضه اساسی نیازهای کلیه تأمین صورت

از  2این در حالیست که مطابق تبصره  .است مجاز آب، عالی شورای تصویب از پس زیستی، محیط و اجتماعی اقتصادی، فنی،

دانسته و عمالً مفاد این ماده  این شمول از خارجرا  مرزی آبریز های حوضه از آب انتقال خصوص در گیری تصمیم ،همین ماده
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درصد پروژه های انتقال آب بین حوضه ای در حوضه های مرزی به  ۹0ماده قانونی را کامالً بی اثر نموده است. زیرا بیش از 

جرا در می آیند. از طرف دیگر فاصله ی خط الرأس رشته کوههای زاگرس در غرب و جنوبغربی کشور تا مرزهای بین المللی ا

)حوضه آبریز کرخه( و لزوماً سدهای می رسدکیلومتر  500بیش از به ده ی حوضه های مرزیست در بعضی از مقاطع که محدو

احداث نخواهند شد لذا پایین دست این سدهای مخزنی در داخل کشور تا خط مرزی لب مرز  ،ال آبقمخزنی به منظور انت

آن شدیداً تحت تأثیر اجرای این پروژها قرار می گیرند و در بلند شامل مفاد این ماده قانونی نشده و با عدم رعایت بندهای 

تبصره در تضاد با ماده این مدت به ناپایداری زیست محیطی و نهایتاً مشکالت اجتماعی و سیاسی می انجامد. همچنین 

 زی حوضه های آبریز()پایدارسا۴و ماده  )دیپلماسی و حقوق بین الملل آب( که بر ارتقای اصل حسن همجواری تأکید دارد۱۳

 منابع و کیفی کمی پیوستگی هم به رعایت با آبریز های حوضه در پایدار شرایط ایجاد منظور به می کند موظفرا  دولتکه 

 تغییر شرایط لحاظ با و زیستی پایداری محیط و زیرزمینی و سطحی آب منابع پیوستگی هم به و تجدیدشوندگی ظرفیت آب،

 و ها رودخانه احیای و حفاظت آب، مصارف و منابع نمودن به متعادل نسبت کالن، های برنامه و ها سیاست تدوین با اقلیم،

از این ماده  2لذا پیشنهاد می گردد تبصره . ، می باشدنماید اقدام ها آبخوان مخزن جبران کسری و منفی بیالن توقف ها، تاالب

 قانونی حذف گردد.

 آسانی و راحتی به که است سیاسی و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، فاکتورهای تابع ایران در بهینه کشت الگوی تعیین: 2۱ ماده .24

 در تفاوت نظیر هایی پیچیدگی به توجه با آبریز حوضه یک در آن محاسبه نحوه و شد نخواهد میسر کوتاهی زمان مدت در

 این دارند وجود آن در استان چند که آبریز حوضه یک در بسا چه و است پیچیده بسیار....   دما و آب و خاک و اقلیمی شرایط

 .......باشد محصوالت آبی نیاز مصرف لحاظ از اختالف ایجاد  برای عاملی خود

 و آب بازار که حالی در .است کرده پیدا تقلیل صادره های پروانه قالب در اعمال امکان به نیز آب بازار موضوع 2۴در ماده  .25

 توجه بذل با که است نظر مورد آب محور عرضه و دستوری ساختار اصالح برای آلترناتیو ای گزینه منظور به آب دیسپاچینگ

 آب فروش همچنین و کالن سطح در آن اقتصادی ارزش ازای در ها استان از آب ی مبادله موضوع آب اقتصادی ارزش به

 .دارد نظر مد آب بازار کالن ساختار قالب در را خرد سطح در آب حقوق صاحبان

....  و قنات، چشمه نظیر منابعی برای .است مناسب چاه منبع برای پیشنهاد این )نصب تجهیزات اندازه گیری(26 مادهمطابق  .26

 .است تری متفاوت ابزارهای از استفاده و تمهیدات نیازمند

 وظیفه و شده سلب ای منطقه آب شرکت از آب منابع کیفی حفاظت اصلی مسئولیت (آب منابع کیفی حفاظت) ۳۹ مادهدر  .27

 منابع از برداری بهره اینکه به توجه با. است واگذارشده ها ارگان سایر همکاری با زیست محیط حفاظت سازمان عهده به اصلی

 نظر به باشد، می زیست محیط حفاظت سازمان از بیشتر مراتب به حوضه این در نیرو وزارت اجرایی قدرت و درآمدها و آبی

 خیرا های سال در. گردد واگذار نیروز وزارت خود به آب کیفیت بر گریتولی از بخشی و شود یبازنگر خصوص این در رسد می

 در نظارتی و مدیریتی سازوکار این با اگر مطمئنا و مای بوده سطحی های آب کیفی شدید افت شاهد اخیر های دهه بلکه و

 .داشت خواهیم کیفیت با آب مینأت حوضه در جدی تهدیدات و ها بحران آینده در برویم پیش آب حوضه

 این سادگی به که دارد وجود آب تعرفه تعیین در هایی پیچیدگی هم باز شده، ذکر های فاکتور بر عالوه )تعرفه(۴۹ مادهدر  .28

 در که استانی جغرافیایی، موقعیت دیدگاه از استان، چند بین مشترک آبریز حوضه یک در مثال طور به. شد نخواهد میسر امر
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 ها هزینه تعریف ینحوه ،قرار گرفته باشد حوضه دست پایین در استانی و میانی بخش در دیگر استانی و( سرشاخه) باالدست

 بود؟ خواهد چگونه منظر این از

 این در را اصلی نقش و است شده آب حوضه در مختلف های تعرفه تعریف به موظف نیرو ، وزارت(مالی ترتیب بخش) ۴۹ ماده .29

 دیگر نیازهای و ها تخصیص به توجه با قاعدتاً و بود نخواهد جوابگو مدت دراز در و باشد می منطقی غیر نظر به این. دارد بخش

 .باشند داشته حوضه این در رتپررنگ نقشی خصوصی های بخش و ادارات سایر، ضروریست ها بخش سایر

-اقتصادی و کشاورزی محیطی، زیست زیانبار اثرات است نیاز بخش این ، در(آبی های طرح اجرای نتیجه در خسارت) 5۳ ماده .30

 قضیه به جزئی و مبهم خیلی متاسفانه. شود آورده و شده دیده ،است شده اجرا اشتباه به که کالن های طرح برخی جتماعیا

 خسارتهای به منجر که ضعیف اولیه مطالعات با های پروژه برخی. اند داده پوشش رنگ کم را مهم بسیار بخش این و شده اشاره

 چنین تکرار از بخش این در دخیل های شرکت و نهادها تا شود آورده جدی صورت به بخش این در باید شده ناپذیر جبران

 به ها پروژه این از. اجتناب نمایند ،شوند می ملی کالن های بودجه دادن هدر سبب که ناپذیر جبران خسارتهای و اشتباهات

 دریاچه خروجی روی بر سدها برخی ساخت و ژاوه سد ساختگاه و سیمره سد ر،اتلو سد گتوند، سد به توان می موردی صورت

 .است کرده ایجاد را ناپذیری جبران اثرات که  نئور و زریوار دریاچه مثل طبیعی های تاالب یا ها

 بررسی مورد حوضه این متخصصین توسط مناسب فرصتی در باید که دارد وجود ها بخش این در زیادی موارد کلی صورت به .31

 وزارت از باید ها گیری تصمیم حوضه در. شود پررنگتر ها گیری تصمیم در خصوصی های بخش و ها استان نقش و گیرد قرار

 .شود پررنگ ها گیری تصمیم در زیربط ادارات برخی و تحقیقاتی دانشگاهی، مراکز نقش و شده زادیی تمرکز تاحدی نیرو
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