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 دهیچک

 از خیتار طول در لذا و شود یم یبندطبقه نیزمکره خشک مناطق از که است شده واقع جهان از یا منطقه در ،رانیا پهناور کشور

 ۰۹% از شیب که نیا به تیعنا و یکشاورز بخش به رانیا اقتصاد یوابستگ به توجه با و یا پهنه نیچن در. است برده رنج یآبکم مشکل

 ،ارتباط نیا در. دارد فراوان تیاهم موجود یها آب از تیمالک و استفاده نظام ؛رسند یم مصرف به بخش نیا در ی،مصرف نیریش یها آب

. ردیگ قرار قیدق مداقه مورد ،آب از انتفاع و یوربهره حداکثر به دنیرس یبرا ،آن با مرتبط حقوق و آب تیمالک بحث که است یضرور

 صورت به ،است الزم آب کارشناسان یبرا ها آن مفهوم دانستن که یحقوق اصطالحات از یضرور یفیتعار ارائه از پس ،مقاله نیا در

 یمدن قانون دگاهید از مال بر تیمالک صفات نیب است شده یا سهیمقا ،تینها در و دهیگرد ارائه آب منابع بر تیمالک تحول ریس ،خالصه

 .رانیا حاضر حال نیقوان در تیمالک نیا حدود و رانیا

 

 آب حقوق انفال، مشترکات، ،یخصوص تیمالک :یدیکلکلمات  

 

 مسئله انیب

ها،  باشد. خشک شدن تاالب امروزه وضعیت منابع آب کشور حاکی از وجود ایرادات اساسی در مدیریت آن می

های اساسی منابع  های زیرزمینی از چالش رویه آب عالوه برداشت بیهای دائمی کشور به  ها و بستر برخی از رودخانه دریاچه

میلیارد مترمکعبی مواجه  521سال گذشته با کسری مخزن  74های کشور در طول  باشد بطوری که آبخوان آب کشور می

ساله نشان  4و  8، 1ی به ترتیب  های کشور را در سه دوره نرخ متوسط کسری ساالنه مخازن آبخوان 5شکل . (8اند ) شده

رسد که اولین گام عملی در جهت اصالح آن و  در صورت مشاهده ناکارایی در مدیریت منابع آب کشور، به نظر می دهد. می

وری، اصالح قوانین و مقررات مربوط به حقوق آب باشد. در این مجموعه قوانین، الزم  حرکت به سمت افزایش کارایی و بهره

شفاف، عملی و قابل اجرا و با عنایت با شرایط خاص سرزمینی، مواردی چون حدود مالکیت،  گذار به صورت است که قانون

های تشویقی و  حق دسترسی و برداشت و استخراج آب، حقوق نحوه واگذاری، نحوه برخورد با متخلفین به عالوه سیاست

گرایانه و منطبق بر  ت وجود قوانین واقعوری از آب را تدوین و ارائه نماید. بدون شک در صور تنبیهی برای افزایش بهره

شرایط خاص کشور است که هزینه اعمال و برقراری قوانین، به حداقل رسیده و متعاقباً شاهد کاهش تخلف در مقوله 

 رانیا نیقوان در آب تیمالکحدود 

 2صالحی، نرگس پور 5*کمالینوید جالل 
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 رانیا نیقوان در آب تیمالکحدود  و همکاران، کمالیجالل

 
مجاز به منابع آب کشور خواهیم بود. به طور خالصه، به  اندازی های کیفی و کمی غیر های غیر مجاز و سایر دست برداشت

 .(3ر در هر کشوری نیاز به قوانین شفاف و مطمئن برای منابع آب داریم )دالیل زی
 کند. الف( این قوانین عملکرد افراد را در چگونگی استفاده از این منبع حیاتی، کنترل می

 وری آب افزایش خواهد یافت. روز شده، بهره ب( با وجود قوانین شفاف و به

برداران مختلف،  ها و اختالفات بین بهره ود قوانین ناقص و مبهم آب، نقش تنشج( با افزایش تقاضا برای آب، در صورت وج

 یابد. گسترش می

 
 های کشور متوسط نرخ کسری مخازن آبخوان -1شکل 

 

توان به این مطلب اشاره نمود که قانون فعلی آب، قائل به حق تقدم زمانی  فوق می "ب"به عنوان مثال در تشریح بند 

کنندگان جدید آب، الزم است که حقوق حیازت باشد به این معنا که،  برداری از منابع آب می افراد، نسبت به مصرف و بهره

حیازت به معنی تصرف و   برداران متقدم وارد نیاورد. ها، خللی بر سهم بهره برداری آن برداران قبلی را محترم شمرده و بهره بهره

رسد که با گذار کشور از  در این جا به نظر می(. 7شود ) وضع ید یا مهیا کردن وسائل تصرف و استیال بر چیزی تعریف می

کند که الویت مصرف این منبع حیاتی  گونه دیکته میبنیان، اصول توسعه پایدار این  اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی و دانش

کنند. ناگفته نقش قوانین شفاف و عادالنه در گذر از این تغییر مالکیت  وری باالتری ایجاد می و کمیاب، با افرادی است که بهره

لف در ایران و جهان ی مخت برداری از منابع آب را می توان به چهار دوره . به طور کلی دوران بهربه خوبی قابل درک است

باشد. پس از  برداری محدود و سنتی از منابع آب می تفکیک نمود. اولین دوره، دوره پیش از صنعتی شدن و لذا دوران بهره

برداری هرچه بیشتر از منابع رقم خورد که تحت  ی بهره اختراع موتور و رشد فزاینده توان بشر در استحصال منابع آب، دوره

شود. کاهش چشمگیر و نگران کننده این منابع، تالش مدیران منابع آب را  ضه محور منابع آب شناخته میی عر عنوان دوره

وری استفاده از آب جلب نمود و اکنون با توجه به عدم امکان فراهم نمودن آب  معطوف به مدیریت تقاضا و افزایش بهره

که چنانچه  (. روشن است2کنیم) شکل  بازتخصیص آب را تجربه میوری باال، دوران  کافی برای نیازهای جدید و غالباً با بهره

شکنی و  های روز و از منظر اجرا، با اعتماد اجتماعی همراه نباشد، به فقدان مشروعیت دچار شده و قانون این قوانین با واقعیت

 (.6گریزی در همه سطوح، آشکار خواهد شد ) قانون
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 از منابع آببرداری  سیر تاریخی نگرش بهره -2شکل 

 

مند شاغل به کار  های آب و کشاورزی و همچنین مهندسین عالقه هدف از این نوشتار، آشنا نمودن دانشجویان رشته

باشد. در این  نویسی مدرن تاکنون می ها، نسبت به حقوق مالکیت آب در ایران و سیر تحول آن، از آغاز قانون در این حوزه

اند و جایگاه آب به عنوان یک مال، در هر یک روشن شده  حقوقی مورد نیاز، تعریف شدهنوشتار، ابتدا برخی از اصطالحات 

/ سیاسی تدوین هر یک از مجموعه قوانین تصویب شده، آورده  گذاری و محرک اجتماعی است؛ سپس به اختصار، سیر قانون

صطالحات فقهی اشاره شده در آخرین قانون شده است و نهایتاٌ حدود و ابعاد مالکیت بر منابع آبی و میزان انطباق آن با ا

 مرجع آب ایران، به اختصار تشریح گردیده است.

 

 دستاورد یمعرف

( اعتقاد دارد که ماهیت و شکل حقوق مالکیت، بایستی خود بتواند مسائل و مشکالت تعهدها، 2۰۰1اسکار )

های  نیازمند توجه دقیق به برآورده کردن انگیزه و مشوقزیرا اصالحات موفق  گیری و کارگزاری را حل کند؛ های تصمیم هزینه

 (.3حقوق مالکین است )

است؛ به نحوی که این مناقشه بارها باعث  "مالکیت آب"ترین مباحث مورد مناقشه در حقوق آب، بحث  یکی از مهم

منابع آب، مفید است که مفاهیم پیش از پرداختن به سیر حدود مالکیت  تغییر در قوانین آب و اجرای آن قوانین، شده است.

 مال، ثمره و حاصل، مالک و مالکیت از منظر قانون، تشریح شوند.

 مال: از نظر حقوقی به چیزی مال می گویند که دارای دو شرط اساسی باشد.

 الف( مفید باشد و نیازی را برآورد )اعم از مادی یا معنوی(.

 (.%شد و البته که الزم نیست مال دارای مالک خاص باشد )ب( قابل اختصاص یافتن به فرد یا افراد معین با

منقول و ب( اموالی که  قانون مدنی، در باب اول، اموال را فقط از دو جهت تقسیم کرده است: الف( اموال منقول و غیر

بات عرفی یافته زمین و آنچه به آن اتصال یافته و ث (.%)ملک افراد یا اشخاص حقوقی است و اموالی که مالک خاصی ندارند 

قانون مدنی این گونه آمده است: حیوانات و اشیائی که  54اند؛ مثل معادن. همچنین در ماده  است را غیر منقول طبیعی نامیده

مالک، آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره 

ل منقول که برای استفاده از عمل زراعت الزم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد؛ از جهت و به طور کلی هر ما

ترین اسباب  بنابراین آب که اصلی منقول است؛ صالحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک، محسوب و در حکم مال غیر

شود. در قانون مدنی و ثبت نیز به منبع آبی به  بندی می طبقهمنقول  زراعت است؛ قاعدتاً و به اعتبار این ماده در زمره اموال غیر

اموال فاقد مالک خاص نیز؛ عبارتند از: الف( مشترکات عمومی شامل اموال . (2منقول نگریسته شده است ) دیده مال غیر

 عمومی و اموال دولتی ب( مباحات
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 المالک. ج( اموال مجهول       

اند و در اداره، حفظ  های حال و آینده بشری اند که متعلق به تمام نسل عریف شدهاموال عمومی نیز به صورت اموالی ت

االشاره،  تعریف صدر. (5۰و نگهداری آن، چه اشخاص حقوقی عمومی و چه اشخاص حقوقی خصوصی، نقش کلیدی دارند )

منظر دیدگاه زیست محیطی منابع آب دهند. به این اعتبار و از  در انطباق با تعریفی است که متخصصان منابع طبیعی ارائه می

 گردد. بندی می در زمره اموال عمومی، طبقه

است که از  آن "محصول"کاهد و  عبارت از منفعت تدریجی است که ایجاد آن، از عین نمی "ثمره"ثمره و حاصل: 

برداشت نویسنده،  (. به این ترتیب، مطابق تعریف فوق و براساس%کاهد ) شود و در دید عرف، از آن می عین جدا می

کاهد؛  نامید چون تدریجی بوده و از عین نمی "ثمره"توان  های دستی را می برداری سنتی از منابع آب توسط قنات و یا چاه بهره

 شود. است؛ چون با کاسته شدن از عین، ایجاد می "حاصل"های عمیق،  برداری مدرن از این ذخایر توسط چاه در حالی که بهره

 گردد.( که با کاسته شدن از عین ایجاد می ای است ثمره)

 مالکیت: در قانون مدنی، اوصاف مالکیت را به صورت زیر تعریف کرده است:

گونه تصرف و انتفاع دارد،مگر در مواردی که قانون،  هر مالکی نسبت به مایملک خویش حق همه –الف( مطلق بودن 

 استثنا کرده باشد.

 توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون. ناظر بر این که هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی –ب( انحصاری بودن 

 .(%گذشت زمان، موجب ابطال حق مالکیت نخواهد شد ) –ج( دائمی بودن 

مالحظه خواهد شد که در حقوق کنونی آب، هیچ یک از اوصاف فوق، به طور کامل برقرار نیست؛ به طوری که به 

 از اطالق حق مالکیت سخن گفت. توان دشواری می

و در خالل تصویب قانون مدنی ایران به وجود  53۰4اولین قانون مدرن و یکپارچه در ارتباط با حقوق آب، به سال 

آمد. در واقع، هدف از تصویب قانون مذکور، تالش حکومت وقت برای لغو کاپیتوالسیون و لزوم یکسان سازی نحوه 

 ی کشور بود که در آن، موادی هم در ارتباط با حقوق آب و نحوه مالکیت آن به تصویب رسیدگیری، در مراجع قضای تصمیم

باشند. در ارتباط با حقوق  مواد این قانون در واقع به صورت کامل مبتنی بر عرف و شرع اسالمی خصوصاً فقه امامیه می. ( 4)

(. 2) د به صورت منسجم و خالی از تناقض، مدون کردندآب، تدوین کنندگان قانون مدنی، تنها آنچه را که عرفی و شرعی بو

، آورده شده است. رویکرد این قانون، ملهم از فقه امامیه و با "حیازت مباحات"در این قانون، مباحث مالکیت آب، ذیل عنوان 

کیت خصوصی ها و حمایت از این مال بر امکان تملک خصوصی اشخاص، نسبت به آب "من حازملک "استناد به قاعده فقهی 

توان اذعان کرد که قانون مدنی،  میشود.  این قاعده به این معنا است که هر کس اموال مباحی را تصرف کند مالک آن می است.

 .(2) ای از آشتی میان فقه، سنت و حقوق زمانه خود است نمونه

با توجه به تکنولوژی موجود آن روزگار و نیاز حیاتی کشور به تولید محصوالت کشاورزی، برای تشویق افراد جامعه 

های  ای به مسئله مالکیت آب در این قانون شده است. نحوه حیازت آب به تالش برای تولید بیشتر، رویکرد کامالً گشاد دستانه

های سطحی نیز با احداث و  های دستی و قنات بوده است. حیازت آب چاهزیر زمینی در زمان تصویب این قانون، حفر 

پذیرفته است. در قانون مدنی حفر چاه دستی، قنات و  های طبیعی، صورت می های سنتی از انهار و رودخانه انشعاب کانال

رده شده است. همچنین در این هرگونه منبع آبی دیگر؛ مانند انهار یا مجاری آبی بدون نیاز به اخذ مجوز از دولت، مجاز شم

الویت زمانی در بهره برداری از یک به معنی عدم مشروعیت ضرر در اسالم،، "الضرر و ال ضرار"قانون برمبنای قاعده فقهی 

که حیازت کنندگان جدید، ضرری  های زیرزمینی را، دارای اصالت دانسته است. به این معنا که، مادامی منبع مشترک؛ مانند آب
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شان قانونی است و موجب تملک آب حیازت شده، خواهد شد. در این جا، توجه به  برداران متقدم وارد نیاورند؛ عمل رهبه به

ها به تناسب زمان تصویب آن، قابل کاربرد  این مطلب مهم، ضروری است که فتاوی شرعی و مواد قانون مدنی مستخرج از آن

ها در این قانون آورده شده  ای که در ارتباط با حفظ حریم چاه مواد قانونی بنابراین، های دستی و قنوات بوده است؛ بر چاه

های دستی، لحاظ  ای بوده است و نه حریم آبی متکی بر شعاع تأثیر؛ لذا نظر به عمق محدود چاه است به اصطالح حریم سازه

تواند تا کیلومترها  های عمیق که می هچرا که، بر خالف شعاع تأثیر چا .(2) نمودن حریم آبی برای آن چندان لزومی ندارد

 های دستی، بسیار محدود است. گسترش یابد، شعاع تأثیر چاه

ازیک طرف وانجام  خورشیدی، هم زمان با باز تعریف نظم نوین جهانی و ظهور دو قطب شرق و غرب، 3۰در دهه 

ار ترومن به منظور مهار گسترش نفوذ های ایاالت متحده و اصل چه اصالحات ارضی توسط رژیم گذشته، متأثر از سیاست

های عمیق و بر هم خوردن  اتحاد جماهیر شوروی در کشورهای در حال توسعه، به عالوه ورود تکنولوژی حفر و تجهیز چاه

های  برداری و تملک آب ها از طرف دیگر، مواد مرتبط با حقوق آب در قانون مدنی که برای بهره تعادل طبیعی بیالن آبی دشت

و زیرزمینی تا آن زمان به خوبی عمل نموده بودند، کارایی گذشته خود را از دست دادند. پس از اصالحات ارضی،  سطحی

شد، مختل  مدیریت سنتی منابع آب خصوصاً قنوات که سابقاً تحت ثروت و توانایی مالی اربابان و مالکان حفظ و نگه داری می

های  سرازیر شدن دالرهای نفتی به سمت ایران، حفر و استخراج آب از چاه به عالوه، وجود منابع انرژی ارزان و .(6) شد

( 5371عمیق را بیش از پیش تسهیل نمود. اصل دهم انقالب سفید و پس از آن قانون حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی )

الکان، مدیریت دولتی آب را (، با حفظ بخشی از مالکیت حق آبه های سابق م5374سپس در قانون آب و نحوه ملی شدن آن )

تعریف نمودند. به این ترتیب این بار در تصویب قوانین جدید برای سامان بخشیدن به حقوق آب، بر خالف تصویب قانون 

آورانه در  مدنی که اصوالً هدف ازتهیه آن، ارتباطی با مشکالت مدیریتی آب نداشت، ترکیبی از مناسبات سیاسی و تغییرات فن

های  ثروت "انون از منابع آب کشور تحت عنوان( در این ق6از منابع آب بود که منجر به ملی شدن آب، گردید ) بهره برداری

ها به عنوان یکی از اموال دولتی، شناخته شد. به طور خالصه  ، نام برده شده است وهمچنین بستر انهار و رودخانه"ملی

عهده گرفت. بر اساس قانون آب و  یتی و نظارتی را بر منابع آب برتوان بیان داشت که در این قانون، دولت نقش حاکم می

نحوه ملی شدن آن، وزارت آب و برق مکلف گردید که مالکیت خصوصی را منتفی اعالم کند و سپس بنا به تشخیص 

نون بنماید. ماده این قا 6این قانون، مبادرت به اعطای اجازه مصرف و صدور پروانه، مطابق ماده  8و  4های موضوع مواد  هیات

از تاریخ اعالم اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه و منطقه، وزارت آب و برق  "این قانون به صورت زیر تدوین گردید:  6

های سه نفری، پروانه مصرف مفید با قید حجم آب قابل تحویل برای امور  این قانون، با تعیین هیات 4مکلف است طبق ماده 

آبه یا مصرف کنندگان، صادر  ارف شهری و سایر مصارف مذکور در این قانون، برای دارندگان حقکشاورزی یا صنعتی یا مص

لذا مطابق این قانون، مالکیت خصوصی بر منابع آب، آن  "،منتفی است. 3آبه های موضوع ماده  کند و پس از صدور پروانه حق

آبه داران قبل از تصویب این  البته مطابق این قانون، مالکیت حق .(7) گونه که در قانون مدنی تشریح گردیده بود، لغو گردید

برداری ایشان به نظارت دولت و پروانه صادره توسط او، محدود شد. این رویکرد  قانون، به طور کامل لغو نگردید؛ بلکه بهره

به منافع جامعه، در مقابل منافع افراد،  قانونی، در راستای حرکتی بود که سابق بر آن، در بسیاری از ممالک دنیا، تحت تأثیر نگاه

شروع شده بود. در واقع در قرن نوزدهم و بیستم، با پیشرفت فکر ملی شدن اموال و صنایع، حدود مالکیت فردی، دگرگون 

 .(%شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی، محدود گردید )
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ری کشور، در مدت زمانی که قانون صدراالشاره، معیار های جا ها و آب ها، تاالب با استناد به آمار وضعیت آبخوان

توان اذعان نمود که این قانون، از موفقیت نسبی در حفظ تعادل منابع آب کشور،  بران در کشور بوده است، می تنظیم حقوق آب

 برخوردار بوده است.

زیع و تملک بر منابع آبی دوران قانون گذاری در مقوله آب پس از پیروزی انقالب اسالمی و با این فرض که تو

باشد؛ رویکرد جدیدی در برخورد  کشور، تاکنون عادالنه نبوده و کفه این ترازو به نفع مالکان و ضرر دهقانان و کشاورزان می

عالوه خودکفایی  با مالکیت منابع آب، در پیش گرفته شد. این رویکرد، متکی بر بستر عدالت خواهی و تقسیم عادالنه ثروت به

های  های عمومی از قبیل زمین انفال و ثروت"قانون اساسی:  71صوالت استراتژیک کشاورزی، بنا شده بود. مطابق اصل در مح

های عمومی در اختیار حکومت اسالمی است تا بر طبق  ها و سایر آب ها، رودخانه موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه

. انفال، مالی است که به "کند. و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین میمصالح عامه نسبت به آن، عمل نماید. تفصیل 

(، 5365قانون توزیع عادالنه آب ) 5بر اساس ماده (.   7) باشد موجب قانون، متعلق به شخص اول اسالم )پیامبر یا امام( می

شود که به نحوی از انحاء متعلق  رکات گفته میکلیه منابع آبی، در زمره مشترکات، طبقه بندی شده است. در فقه، به اموالی مشت

و لذا در تعریف، به کلی متفاوت از شود  را حیازت نماید، مالک آن می و در صورتی که کسی مقداری از آنبه حق عموم باشد 

ار از عبارت گذ گردد که منظور قانون گیری می قانون اساسی؛ این گونه نتیجه 71انفال است. لذا با مقایسه این ماده با اصل 

ها منابع آبی را در  توان به آرای فقها رجوع نمود که اکثر آن های عمومی، همان مشترکات است. در تأیید این مطلب می ثروت

ها را مشمول حیازت و  ای که حضرت امام خمینی )ره( نیز در تحریرالوسیله، آب گونه اند؛ به بندی کرده زمره مشترکات طبقه

 .(2) دانند هم از ارث، صلح و بیع میمالکیت و تصرف شخصی 

، سعی در انطباق این قانون با قوانین  "مشترکات"اگر چه در تدوین قانون توزیع عادالنه آب، با آوردن اصطالح فقهی 

فقهی و شرعی شده است، اما اصوالً نحوه تملک منابع آب در این قانون، تفاوت چندانی با قانون آب و نحوه ملی شدن آن 

 (.2)مجاز را به منابع آب، تسهیل نمود  اندازی های غیر ساز، بسیاری از دست جز آن که این قانون زمینه ندارد،

گونه که قبالً ذکر گردید، مالکیت حاوی سه شرط مطلق بودن، انحصاری بودن و دائمی بودن است که مطابق  همان

دارد که  این قانون اشعار می 28. به عنوان نمونه، ماده مواد مختلف قانون توزیع عادالنه آب، هیچ یک کامالً برقرار نیست

کس حق ندارد آب را به مصرف غیر از آنچه در پروانه قید شده برساند یا حق انتقال پروانه آب صرفاً به تبع زمین یا با  هیچ

ول و جلوگیری از بودن است. الزام به مصرف معق "مطلق  "اجازه وزارت نیرو، ممکن است که آشکارا در تقابل با صفت 

همین قانون، مستوجب  71( نیز، از موارد تخلف محسوب شده که مطابق ماده 21اتالف آب؛ البته بدون ذکر مصادیق آن )ماده 

 مجازات است.

توان مالی را از تصرف  توان انحصاری بودن مالکیت تعریف کرد. بر این اساس، نمی دومین حق مالک بر مال را می

مگر به حکم قانون. مواد منجر به این حق در قانون توزیع عادالنه آب، به حدی است که عمالً این حق  مالک آن خارج نمود

این قانون، به وزارت نیرو حق صدور مجوز مصرف آب مازاد از  4توان بر قرار دانست. به عنوان نمونه، در ماده  را نیز نمی

ومی، برای سایر مصرف کنندگان داده شده است که البته مطابق ها ، با رعایت مقررات و مصالح عم حدود مصرف معقول چاه

همین ماده، مقرر گردیده که قیمت عادله آن میزان مازاد به صاحب چاه پرداخت گردد. این ماده، نه تنها در تضاد با صفت 

فاده شده که مرجع انحصاری بودن مالکیت است، بلکه در آن از عبارات مبهمی ؛ نظیر مصالح عمومی و قیمت عادله آب است

مقرر گردیده است که صدور مجوز  %5اند. هم چنین در ماده  تعیین آن و معیارهای تخمین نیز به طور شفاف ذکر نشده

آبه قدیمی ایشان است و لذا  داران قدیمی، بر اساس مصرف معقول تعیین گردد که قاعدتاً کمتر از حق آبه برداری حق بهره
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برداری،  که مبتنی است بر واگذاری پروانه بهره 27شود. همچنین است ماده  کیت ایشان خارج میآبه از مال بخشی از این حق

 به شخص دیگر، چنانچه در مدت زمان مندرج در پروانه، آب به مصرف نرسیده باشد.

نیست. بودن آن است، به این مفهوم که گذشت زمان، موجب ابطال مالکیت  "دائمی  "نهایتاً آخرین صفت مالکیت، 

قانون توزیع عادالنه آب، ناقض مالکیت دائمی است. مطابق این  23 ها مطابق ماده آشکار است که درج مدت زمان اعتبار پروانه

 تواند زمینه ساز سلب مالکیت گردد. قانون، اصوالً عدم استمرار حیازت، می

ق قانون وجود دارد و آنچه که تحت عنوان برداری از منابع آب، مطاب های اساسی که در نحوه بهره با توجه به تفاوت

قانون توزیع  5در ماده  "مشترکات "گذار از گنجاندن واژه  گردد؛ اصرار قانون حیازت مباحات، از دستورات فقهی استنباط می

 عادالنه آب، روشن نیست.

قانون مدنی ایران با این نتیجه این که علیرغم تاکید قاطع اصول فقه امامیه بر مالکیت خصوصی و نیز انطباق کامل 

یا ملغی نمودن قوانین و آیین  اصول، اما دست حکومت اسالمی برای تصویب و به مورد اجرا گذاردن قوانین جدید و کارا

رسد، اگر نه تمام آن،  باشد. با عنایت به اوضاع وخیم منابع آب کشور، به نظر می های مضر به مصالح کشور، کامالً باز می نامه

باشد. وزارت محترم نیرو، به خوبی این نیاز  قل بخش بزرگی از این وخامت، ناشی از قوانین ناکارا در این حوزه میبلکه حدا

به روز رسانی قوانین آب کشور است و در لحظه نگارش این سطور، پیش نویس نهم قانون جامع  را احساس کرده و در حال

 سان خبره این حوزه ارسال گردیده است.آب ایران ،تهیه شده و برای اظهار نظر، به کارشنا

 

 توصیه ترویجی

های زیادی که در آخرین قانون حاکم بر منابع آب ایران، قانون توزیع عادالنه  نشان داده شد که با توجه به محدودیت

گشت توان گرفت. برخی از خبرگان این حوزه، باز آب، وجود دارد، چندان سراغی از مالکیت خصوصی بر منابع آب نمی

نهاد و نوعی مدیریت مشارکتی را، تنها راه های مردم  برداری از منابع آب توسط سازمان مالکیت خصوصی و نظارت بر بهره

دانند. فقه امامیه و دستورات فقهای شیعی نیز بر حمایت از این مالکیت، استوار است. به  رفت از بحران آبی کشور می حل برون

نیا، حکایت از موفق بودن مدیریت مشارکتی دارد. به این ترتیب در غالب کشورهای پیشرو عالوه تجربیات عمده کشورهای د

در مدیریت منابع طبیعی خصوصاً آب، این کشورها پس از گذار از مدیریت سنتی و مبتنی بر مالکیت کامالً خصوصی منابع 

حظه عدم کفایت هریک، در حال تجربه آب و سپس تجربه مدیریت اقتدارگرایانه دولتی به منظور حفظ این منابع و مال

در مقابل شمار دیگری از  (.3های دولتی هستند )شکل  مدیریت مشارکتی، به صورت تقسیم وظایف بین ذینفعان آب و بخش

نویس قانون جامع آب  کنند. با توجه به پیش را، راه نجات عنوان می تر دولتی خبرگان، نظارت و حاکمیت هر چه مقتدرانه

گذار تالش نموده است، ترکیب و تعادلی از این دو را لحاظ نماید، البته با سنگینی کفه ترازو  رسد که قانون نظر می کشور، به

به سمت مدیریت دولتی. نهایتاً مطابق فرمایشات حضرت امام خمینی )ره(، حکومت اسالمی این اختیار را دارد تا بر اساس 

 ضرور، الزامی به تبعیت از آنچه در قوانین فقهی آمده است، ندارد. گیری نماید و در موارد مصالح کشور، تصمیم
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 سیر تاریخی مدیریت منابع آب جهان -3شکل 

رود که  فارغ از این که کدام یک از این دو دیدگاه مطرح شده برای شرایط فعلی ایران راه گشا باشد، امید می

وضعیت وخیم منابع آب که بخشی از آن مرتبط با قوانین حقوق دهی  های دولت جمهوری اسالمی ایران جهت سامان تالش

نویسی به منظور نجات این منبع  رسد، فرصت چندانی برای سعی و خطا در قانون آب است، به ثمر نشیند؛ چرا که به نظر می

 حیاتی، باقی نمانده باشد.
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