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   ، ایران تهرانتهران،  ه دانشگا
 22/2/1400 :رشیپذ  خ یتار  ؛16/12/99: افتیدر  خ یتار

 

 چکیده

 زوچهناااا ماادای و وااااراری  ۀو جام اا سياسااحارارا  از سااای ایجاااچ راااررام اامناسااب نشااحيااایض یمایاا   اا ي  

 هااایرحط چر وااااراری شکساا چالیاام مکاارر  ازباادو  ایجاااچ ظرسياا  سااازماای  غيرچولحاای یهاسااازما وظيفااب بااب 

 ضو م يارهااای ماجاااچض اسااناچ باالچسااحی وری مااااایض ا ااا آااارچ  بنااابرای ؛  اساا   و زهکشی بااب ب ااو ی ا اای  آبياری

چر ب ااو  آمو ااحقااا  ماادیری   سااازیی ا یمفاااهي  م طاااب بااب ی المللاا  يببریاای تجربيااات و کشااار قاااااي  

باااچ  قاااااي  و مقااررات چهااد کلاایماایا   شاا اهااا  بررساایاحااای     . ب اساا مداظر قاارار ارسحاا یا ر  تحقيق  چر    کشاورزیض

ی نااایو و ارزیااابی چر یااي  اجاارااااااچ   و  سقاادا   ااماا  اجرایاای  هاار منطقاابض    یاااص  یهااایژایوبدو  تاجب بب تنااا   

 اام  اینکااب بااا  . اساا  چر ایاا  ی اااص ماجاااچ قاااااي اجاارای  از مشااک ت دمااده    اری چولحیکاهو ت دی  هایطرح

 ۀی بااب ساام  مشااارک  ب ااو ی ا اای و کشاااورزا ض قاااااي  جاااری چر یااازرا محچولاا کشااار از    هایسياس تغيير  

یمایاا  سياساای قااای از چهااد  ماایاشااا     یالمللاا  يبماارور تجربيااات     يهمچناا   . ايز ايازمنااد بااازااری هسااحند  آممنابع  

چر تاادریجی چر ماسقياا  ا اا یات     ااارتببنااریر  طرب مقامااات چولحاایض اسااحفاچه از راااررام قاااااای ساااچه و اا طاب

 اثرارار اس .   یسازیی ا ااي   قا 

 

 کلیدی هایواژه

 وااراری ضض قاااي  آمیبرچاربهرهی  هاشرک   ی آبياریضهاشاکب 

 

 مقدمه

را  آبمعمااو ف ف اا   آبیاااری هااایطرحو  هاسااامانه

 یهااان شاز  یعیوساا فیاا، بلکااه طدهناادینم  تحویاا 

 صی، حاا  االتافااات و ت  اایح ااو امااور ، ینظااارت

 40 ۀدر ایااران و از دهاا .دارناادعهدهر باا زیاارا ن آبمجاادد 

 هاادولتهاا عمادتاف باه عهاده  شمسی باه بعاد، ایاق ن ش

از کشااورها  یتعاادادماایادی  1990 ۀاز دهاا بااوده اساات.

 1یاریااآب تیریانت ااام مااد ایاا یواگاارار هایسیاساات

(IMT )ۀزیاامااوارد انگ یدر برالاا قیاارا ات اااک کردنااد و ا  

 

 ,.Bruns et al) آب را فااراهک کاارد قیاصاااح  ااوان

از  یدرجااات ،یاریااآب تیریمنظااور از انت ااام مااد. (2005

از دولات باه   یاریاآب  تیریماد  اریاو االت  تیانت ام مساوول

 اساات. یردولتاایغ ینهادهااا ریسااا ایااکشاااورز  یهاااگروه

شااام  ان ضاااش ن ااش دولاات و  یطورکلبااه انت ااام قیااا

کنندگان آب و م اار  یگسااترن ن ااش ب ااش ال وصاا

ها، سااتدر سیا یراتااییتغ و  اساات یاریااآب تیریدر مااد

 ,Gazmuri) کناادایجاااد می یاریااو عملکاارد آب هاهیاارو 

1994). 
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زمااانی یایااداری در  گویاادماای (Araral, 2009)آرارام 

ی و نگهااداری بااه ب ااش باارداربهرهواگااراری عملیااات 

الواهاااد باااود کاااه یااا  از  زیآمتیاااموف ال وصااای 

؛ ی مشاا ص باشاادالوببااه، ح ااوم مالکیاات 1یاایتمرکززدا

کااربران آب اجاازه و ا    انجماق  ،  عملیااتی  ازنظاریعنی  

ی هاسااامانه، کنتاارم بهاااآب، تعیاایق هاااکیتحر ااوانیق و 

اصاالی و فرعاای، اساات داخ یااا االاارا   هااایکانام ورودی و 

کارمناادان، انع اااد  اارارداد و جاارب ساارمایه و کسااب 

یی و گویاسااا ساااود را داشاااته باشاااد و دارای  ااادرت 

و دسااتورالعم  باارای حاا   مراتبسلسااله انگیاازه ماا  ر،

ی از باارداربهرهتعار ااات و مناااب  کااافی باارای ماادیریت و 

یاای زمااانی باار داتمرکززشااضکه آبیاااری نیااز باشااد. ایااق 

 باااوجودمثضاات دارد کااه  ریتاا  یی مناااب  آب جوصاارفه

کمضاااود آب، ح اااوم و الااادمات ب اااش آب شااا ا ، 

 یکااااا ی عنوانبااااه آبو باشااااد مطمااااوق و یایاااادار 

ی و میاازان م اار  آب در سااط  گاارارمتی ا ت ااادی، 

 ی شود.ریگاندازهآبریز کنترم و    ۀمزرعه و حو 

آب ی و ت  ااایص گرارهیسااارمااالااار ت ااامیمات 

 کناادیمال وصاای و محلاای ایجاااب  هایسااازمانتوساا  

و زمااان استح ااام آب الااود  تیااکمبااران از کااه آب

اطمینان داشته باشاند و ایاق امار نیازمناد وجاود  اانونی 

 ای ااوانیق آب بایااد مجموعااه جهااتقیازاشاا ا  اساات. 

کاماا  و  ااروری از ح ااوم را باارای انت اااا از آب ارا ااه 

برداشاات، اساات را  و شااام  حاات دسترسای، حاات  نادنک

و  آب،  ااوانیق اداره امااور آب، امااور واگااراری، محرومیاات

 .(Bayat et al., 2016)باشاااند مت ل اااان مجاااازات 

باار اسااا   تواناادیمدرالواساات باارای اساات اده از آب 

 ی، ازجملاااه هنجارهاااامت ااااوتی صاااورت گیااارد منااااب 

 ینیانو  ااو ی ی، ا اادامات تاااریماارهض یهاااجامعااه، ارزن

بااه  یتااوجهیب. اندشاادهم تلااف و   یهاااگاهیجادر کااه 

آب  هایسیاسااات اااانون و  قیدر تااادو  یح اااوم عرفااا

کااه ح ااوم  را برانگیاازد یکسااان یم ال اات جااد تواناادیم

 .(Bruns et al., 2005) شااودیگرفتااه م دهیاانادا نهااآ

 شاانهادیی (Molden et al., 2001)مولاادن و همکاااران 

 یمنااب  آب کشاورها  ۀتوساع  زانیاکردند که بساته باه م

و م سسااات ماارتض   یی ضااا یتوسااعه، نهادهااادرحام

 شاارفتهیی یکشااورها قیاز  ااوان یبااردارمجاااز بااه بهره

  یشارا  تیاد   ییباا شناساا  توانادیکاه م  یندیباشند؛ فرا

باشااد.  کنناادهقییتع قیاصاااح  ااوان تیاادر موف  ،یآباا

آب  یمتااول یهاکااه سااازمان دناانکیاشاااره م قیهمچناا

بااه  هارساااالتیتوسااعه و بهضااود زرا از  دگاهشااانیبایااد د

 رییابهضود و اعیت م ار  و ح ان منااب  آب موجاود تغ

نظاارت بار   د،یاجد  قی اوان  بیباا ت او  ی  از آنو    دهند

ساایر تاادویق  .بهضااود ب شاانداز مناااب  آب را  یباارداربهره

کاه  دهادیمشاان  ی مارتض  باا آب نهاناماهقییآ وانیق و  

از االتیااارات کشاااورزان کاسااته  جیتاادربه 1322از سااام 

 امااا اساات؛ شاادهافزودهی دولاات هاتیمسااوولشااده و بااه 

 هایسااازمانکااه دهااد ماایی االیاار نشااان هاسااامتجربااه 

عمااام ماادیریت در اِ انهااآدولتاای و نهادهااای وابسااته بااه 

اناااد. نکردهعم م ااار  آب کشااااورزی منااادان موفااات 

الااود  ۀی توسااعهابرنامااهت سااعی کاارد در دولاا ،بنااابرایق

و ب ااش ال وصاای در ماادیریت و  کنندگانم اار بااه 

توجاااه  2ی آبیااااری و زهکشاایهاشااضکهی از باارداربهره

در  ن سااتیق گااااخ .(Hosseini et al., 2006)د کناا

ها االتیاااارات و مجوزهاااایی شاااضکهواگاااراری و فااارون 

اساات. باارای ورود بااه  شاادهینیبشییاسات کااه در  ااانون 

 .داردح و ی اهمیت الاصی    هایایق مو وا، بررسی

منظااور از انت ااام ماادیریت  ،در بساایاری از کشااورها

نیازمنااد  و  ماادیریت مشااارکتی اساات بااه م هااوخآب 

در ماادیریت و کشاااورزان بااران آب و مشااارکت حضااور

و  هاشاارکترا ایااق کااار  یسااازیال وصدر . اسااتآب 

و  کااه اعضاااعهااده دارنااد بااه یردولتاایغ یهاسااازمان

یساااتند و انت اااام نباااران آب لزوماااافآنهاااا ساااهامداران 

، شادهدادهباران باه م هاومی کاه تو ای   آبمدیریت باه  

  "شضکه" االت اربه "های آبیاری و زهکشیشضکه"در ایق تح یت  -2

 شده است.  نامیده 

 

1- Decentralization 

  

 



 

67 

 ...دااهیاز چ  یو زهکش  ی اريآب  ی هاطرح ی سازیی ا  ی واکاو

. در ایاران نیاز بایاد بایق انت اام مادیریت افتادنمیات ام  

باااه آن اشااااره شاااد،  کاااهنحویبه ساااازیال وصیو آب 

 آب باااران یهاااایتعاون ،در ایاااران. شااادتماااایز  ا ااا  
1(WUAs) جهااااد  هایمعماااو ف زیااار نظااار ساااازمان

 یهاشااضکهدر سااط   ییروسااتا هاااییکشاااورزی و تعاون

 یهاشااارکتفعالیااات  اماااا کننااادیمفعالیااات  فرعااای

 زیاار نظاار وزارت نیاارو و ، از شااضکه یباارداربهره یال وصاا

 گرمااه برالاای موا اا . اسااتی اصاال یهاشااضکهدر سااط  

 سااازیال وصینزدیکاای از انت ااام ماادیریت و تعاااریف 

 م هااوخایااق دو امااا  شااود،ارا ااه میآب کشاااورزی  در

های شاااضکه یساااازیال وصو بااارای هساااتند مت ااااوت 

محاادودتری و جز یااات  ااانونی و اجرایاای  ااوانیق  آبیااری،

 یاریااآب ۀشااضک 132در حااام حا اار حاادود  وجااود دارد.

 یفعااام و ماادرن در کشااور بااا مساااحت ارا اا یو زهکشاا

. باا ملازخ هساتند  هکتاار فعاامهازار    1860تحت یوشش  

سااهاخ  یمناااب  آب بااه واگاارار تیریشاادن شاارکت مااد

-1395 یهاسااامدر  یباارداربهره یهاالااود در شاارکت

 یهاشاااارکت یتماااااخ سااااهاخ دولتاااا ضااااافیت ر 1387

 Iranian) واگاارار شااد یبااه ب ااش ال وصاا یداربااربهره

Privatization Organization, 2020)  و طضااات  اااانون

 یبااردارشاارکت بهره ایجااادمجاااز بااه  گااریدولاات دعماااف 

 .ستین  یدیجد

اصاااح  ااوانیق و م رراتاای  هرگونااه ۀ زماا ازآنجاکااه

شااناالت و ااعیت موجااود و ن اااق  ااعف و  ااوت  ااوانیق 

جااااری اسااات، در ایاااق تح یااات باااا تمرکاااز بااار 

رزی بناادهای  ااانونی مربااوق ی آب کشاااو سااازیال وص

و دربااااره میااازان  ی م تلاااف اسااات را هاااادورهطااای 

ی ایق  اوانیق بار مادیریت منااب  آب بحا  شاده ا رب ش

آشاانایی بااا مگااونگی اصاااح  منظوربااه ،همچناایق اساات.

 هایشااانتجربااه ااوانیق آب سااایر کشااورها و اساات اده از 

 یالمللااقیبهااای تجربااهدر زمینااه واگااراری ماادیریت آب، 

در م ایسااه باااا و اااعیت  ،الاای کشاااورهای ییشاااگاخبر

شااده اساات. بااا اساات را  و تجمیاا  مطرحنیااز  ،ایااران

گرفتااه شااده از سااوی دولاات در در ییش هایسیاساات

 هاسااازی )و باه عضااارتی واگاراری( شااضکهال وصی ۀزمینا

تاوان که اغلب هاک باه ساط  مادیریتی اشااره دارناد، می

هااای در دورهگااراران ریاازان و  انونبرنامااهبااه دیاادگاه 

ها و م تلااف یاای باارد و تناسااب و ک ایاات ایااق سیاساات

  وانیق را با نیازها و شرای  کنونی سنجید.

 

 شناسی تحقیق و تحلیل مستنداتروش

 ااانون شااام  تماااخ م ااوبات مجلاا   ،در معناای عاااخ

 ی اداری اسااااااتهانامااااااهب شو  هانامهبیت ااااااوو 

(Eghbali et al., 2020) .عنوانبااه ، ااوانیق ازآنجاکااه 

هسااتند ت ااویب و تغییاار  ا جاارا زخاسااناد با سااری، 

ی در گاارار انونی هااادوره ااوانیق و م ااررات آب طاای 

ایران بر شاک  مادیریت منااب  آب و یایاداری ایاق منااب  

 . (Somehsaraee et al., 2020) استبوده   رگراریت  

سااا ق از  اااانون گ تاااه  یو تااا تیاااتح  قیااادر ا

 ااوانیق ماارتض  بااا مالکیاات،  هیاام  ااود کل شااود،یم

 ساات.آنهای، ح اظاات از مناااب  آب و ماادیریت باارداربهره

   آب زیرزمینایتحات یوشاش مناابهاای  زمایق  ازآنجاکه

، در شااوندیمماادیریت ال وصاای افااراد اداره بااا معمااو ف 

 یهاشااضکهایااق تح یاات تمرکااز روی  ااوانیق ماارتض  بااا 

رای اجاارای ایااق باا اساات. آبیاااری بااا مناااب  آب سااطحی

اسااناد و ماادار  در دسااتر  و ماارتض  بااا  ۀتح یاات کلیاا

 هایسااازمانکااه از طاار  ی شااد آورجماا  ااوانیق آب 

م اوبات و لاوای    :شاام   اناددهم تلف کشور م اوب شا

ی توسااعه هابرنامااهمجلاا  شااورای اسااامی،  ااوانیق و 

کشااااور، م ااااوبات شااااورای عااااالی آب، ا اااادامات 

وزارت مانناااد وزارت نیااارو و  ربااا کیی هاوزارت اناااه

ی هانامااهقییآو  هادسااتورالعم نیااز جهاااد کشاااورزی و 

. ساا   مطالااب ماارتض  بااا مو ااوا منتشرشاادهاجرایاای 

یااا  ااوانیق  دولاات یگریت اادو کاااهش  یسااازیال وص

 1- Water User Associations 
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رایااج و کاااربردی کااه ف اادان ارتضاااق و طاارح مسااا   

 هااااآناز  شاااد،احساااا  می هااااآندر  یساااازیال وص

المللااای در ایاااق مساااتندات بیق ۀا اااافاسااات را  و به

. ی و تحلیااا  شااادبررساااتوصااای ی  صاااورتبه ،زمیناااه

گیری کلاای و ییشاانهادها باارای بهضااود نتیجااه ساارانجاخ

 از بااارداریرایناااد انت اااام مااادیریت و بهرهاجااارای ف

   شد.  ارا هها به ب ش ال وصی  شضکه

 

 نتایج و بحث 

دام باار  ااوانیق مربااوق بااه ال وصاای مسااتندات 

ی هااانهادباار اسااا  سااازی در ب ااش آب کشاااورزی، 

 -1 انااد: هشااد بندیدسااته کننده در یاانج ب ااشت ااویب

هااای برنامااه -2  ااوانیق م ااوب مجلاا  شااورای اسااامی

م ااوبات شااورای عااالی  -3بعااد از ان اااب  کشااور ۀتوسااع

هااا و وم ااوبات هیواات ب شاانامهها، العم ردسااتو -4آب 

مسااتندات باایق المللاای اصاااحات نهااادی  -5و وزیااران 

 :دنشوارا ه میکه به ترتیب تاری  ت ویب آب  

 قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی 

 قانون مدنی

 تیااآب بااا احاکم یمسااا   حکمراناا 1307تااا سااام 

بار   تیامالک  ۀجامعاه درباار  یتواف اات عرفا  یعنایعر «،  

و   یگارارباا شاروا  انون.  شادیوف ا  مماه و  ناات ح 

مساااا    ،1307در ساااام  «یا اااانون مااادن قیباااا تااادو 

. در نظاااخ شاادرو میهروباا ااانون  قیااا باااآب  یحکمراناا

 46حااادود  1347تاااا  1307ح اااو ی کشاااور از ساااام 

ی ت ااویب رارگاا انون ااانون ماارتض  بااا آب در عرصااه 

باار ح ااوم ال وصاای و  مضتناایکااه رویکاارد آن  شااد

حمایاات مالکیاات ش  اای بااوده اساات. ایااق رویکاارد در 

آب باار اسااا  مضااانی ف هاای و عرفاای حاااکک باار  ۀحااوز

 ،دگاهیاد قیاا باا .(Nodushan, 2016) اساتهجامعاه باود

 یبار منااب  آبا  تیامالک  ایانظاارت    یا حکومت حتدولت  

 ریااغ ایاا یاعااک از سااطح ،یتماااخ مناااب  آباا نداشاات. را

 کاا  داشااته هاار یاساات اده همگااان تیاا ابل ،یسااطح

 .دشااومنااد بهره هاااآنتوانساات بااه  درالسااهک الااود از می

  ف های    ۀدر  اانون مادنی بار اساا   اعاد  ،عاوه بر ایق

ر، اولویاات مالکیاات آب مضتناای باار اولویاات و   اارا  اارر

ی از آن اساات نااه نزدیکاای بااه منضاا  و باارداربهرهزمااان 

 .(Somehsaraee et al., 2020)  آبسرمشمه 

منااب    تیامالک  یآنکاه بار اساا   اانون مادن  الاصه

 یباارا یو ن شااشااود میبااا عماا  اشاا ار مساات ر  یآباا

نشااده اساات و بینیمناااب  ییش قیااا تیاامالک دردولاات 

 دشاهاا متحاوم  آب  تیاکاه مالک  1347امر تاا ساام    قیا

 ااوانیق  قیااا .(Hosseini et al., 2006) افااتی ادامااه

باارای ماادیریت ال وصاای افااراد تااا  ضاا  از ییشاارفت 

باارداری از مناااب  آب کاااربرد داشااته و ی در بهرهفنّاااور

های آبیاااااری و ت ساااای  یاااا  از احاااادا  شااااضکه

بارداری  اادر باه حا  مساا   های ال وصای بهرهشارکت

 ها نضودند.برداری از شضکهو مشکات جدید بهره

مصااوب )ری قااانون ازاااأس ت ساایس آبیاااس  آیااا

مصاااااااوب ) ن  ۀیو اصاااااااال  (29/2/1322

11/5/1334) 

طضاات ایااق  ااانون نظااارت در امااور آبیاااری از  ضیاا  

ها و انهاااار ت سیساااات آبیااااری، ت سااایک آب رودالاناااه

الااار نداشااته باشااد بااه مالکااانی عمااومی کااه مالاا  یااا 

عهااده بنگاااه مساات   آبیاااری اساات و اساات اده از آب 

ر تلمضااه از سااد یااا ن ااب موتااو ساااالتقبااا رودالانااه 

موجاود بایاد باا ی  هاباه احهای سطحی باا توجاه باه  آب

اجازه  ضلی بنگاه مسات   آبیااری باشاد. باا ت اویب ایاق 

 ااانون جنضااه ال وصاای آبیاااری محاادود بااه انهااار ساانتی 

تاا حاد زیاادی کااهش مالکاان  شد و حادود و االتیاارات  

یافت. همچنایق بنگااه آبیااری مجااز شاد بارای عملیاات 

 ۀهایی باا سارمایدر هار ن طاه، شارکت  آبیاری و زهکشای

تشااکی  دهااد و اگاار یاا  از مالکااان بنگاااه و ساارمایه 

یاا اشا ار دیگاری حا ار باشاند تمااخ مالکاان  الاتمه،  
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یااا  ساامتی از سااهاخ دولاات را الریااداری نماینااد، بنگاااه 

(. 9ماااده سااهاخ الااود را بااه فاارون برساااند ) بااودمجاااز 

 بنگاااه آبیاااری  یت ساادر  ااانون اصاااح  ،همچناایق

بارای اولایق باار در  اانون افاراد،   10تاا    7(، ماده  1334)

مجاااز بااه  یردولتاایغدولتاای و  م سساااتو  هاشاارکت

آبیاااری و زهکشاای و ن ااب  یهاشااضکهاحاادا  سااد، 

تحاات نظااارت بنگاااه مساات    ۀروی رودالاناا ساااتیت س

در راسااتای حمایاات  توانسااتیمآبیاااری شاادند و بنگاااه 

 هاااطرحجاارای از ب ااش ال وصاای از اعتضااارات الااود در ا

اسات اده و یا  از یایاان   هاناهیهزدرصاد    50حداکثر تاا  

از  بلندماادتا ساااق  صااورتبه الااود را یهانااهیهزطاارح 

 .کنددریافت    هاشرکتافراد یا 

بنگاااه بااا اجاااره و الریااد بهتااریق امااا  یااا بااه ایااق 

عرصه ا ت ااد کشااورزی گراشات و در جریاان کاار الاود 

جهاااانی ورزی و کشاااا الواربااااراز همکااااری ساااازمان 

(FAO) ان ا ت اااادی آمریکاااا و کمااا  فنااای ساااازم

هرمناااد در ماااتق  اااانون مشاااارکت  برالاااوردار باااود.

بااود امااا در  موردتوجااهکشاااورزان و ب ااش ال وصاای 

 ااوانیق و ا اادامات بعاادی ایااق ب ااش از مشااارکت فعااام 

آبیاااری  یهاشااضکه، احاادا  و ماادیریت یزیربرنامااهدر 

 تیریماااد. (Marani, 2018) کناااار گراشاااته شااادند

 ااعیف بنگاااه مساات   آبیاااری در نظاااخ ماادیریت ساانتی 

سانتی و مادرن   باردارانبهرهآب موجب باروز تانش بایق  

در ساام آماده را مرت ا  ساازد.   باه وجاودو مشکات  شد  

دولاات در نظاااخ  ۀسااال 20بااا توجااه بااه دالالاات  1342

رویکاارد  ماادیریت مناااب  آب و همچناایق بااا توجااه بااه

تمااااعی در جوامااا  حاکمیااات در ایجااااد دگرگاااونی اج

انونی راجاا  بااه ت ساای  وزارت آب و بااردار،  یحااه  اابهره

باارم بااه ت ااویب رسااید و بنگاااه مساات   آبیاااری کااه تااا 

تااااری  از ادارات تابعاااه وزارت کشااااورزی محساااوب  آن

هاای متاولی آب و فا ااب شد باه هماراه ساایر ارگانمی

 وزارت آب و باارم« واگاارار شاادتاادریج بااه او باارم به

(Hoshiaripour, 2019). 

آاا راری اأ ارا اای های آه سقانون ت ساایس شاا   

 (30/2/1347أی رس  سدها )مصوب 

وزارت آب و باارم مجاااز اساات  ،باار اسااا  ایااق  ااانون

باه ت ییاد هیوات دولات الواهاد رساید طضت شرایطی که  

زیردساات ساادها بااا حاات هااای زماایقباارداری از بهره

اساات اده از آب موردنیاااز را بااه اشاا ار ح ی اای یااا 

صااورت اجاااره واگاارار و ح ااو ی دااللاای یااا الااارجی به

. عاااوه باار کنااد راردادهااای  زخ را بااا آنااان منع ااد 

وزارت آب و بااارم مجااااز اسااات  ،بااارداریعملیاااات بهره

بااه  کااه متعلااترا و امااا  زیردساات ساادها هااا زماایق

صااورت اجاااره بااه اشاا ار ح ی اای و اساات به دولاات

ح ااو ی واگاارار و آن  ساامت کااه متعلاات بااه اشاا ار 

نامااه اصاااحات ار اای آییق 8 ۀاساات بااا توجااه بااه ماااد

 .کندالریداری و ت ر   

آب اور  هاایزمایق ایاق  اانون بارای  ،در همان زماان 

ب اسااامی ملغاای سااد دز اجاارا شااد کااه یاا  از ان ااا

آب  یهاشاارکتا  تشااکی  گردیااد. ایااق  ااانون اساا

کشاات و صاانعت  یهاشاارکتو بساایاری از  یامنط ااه

 هاشاارکتایااق  یریگشااک  ضاا  و بعااد از ان اااب اساات. 

طاای سااالیان متمااادی  ییاماادهای م تلااف ا ت ااادی، 

 ازنظاارولاای داشاات  یطیمحسااتیزاجتماااعی، فناای و 

بودنااد. ایااق  یوجهت اباا عملکاارد تولیااد دارای نتااایج 

هاازار هکتااار را شااام   5ر از هااای کمتاازماایق ااانون 

طضاات آن بااا  شااده یتشک یهاشاارکتو اکثاار  شاادینم

یااا  از  و مااادیریت و سااارمایه ب اااش دولتااای بودناااد 

 مروربااه ااانون اساساای  44اصاا   هایسیاسااتت ااویب 

 به ب ش ال وصی واگرار شدند.

قااانون  ب و نحااوس ملاای شاادن  ن )مصااوب 

27/4/1347) 

اری در گاااراو   انونشمسااای  1340 ۀبااینکاااه دهااا

 قی اااوان ،باااودا نهاااآبااارداری از نااااب  آب و بهرهبااااب م
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و یاار کننااد را  یشااده نتوانسااتند ال هااای  ااانونو  

. در سااام سااازندمشااکات بااه وجااود آمااده را مرت اا  

 یملاا ۀ ااانون آب و نحااو دنیرساا بیبااا بااه ت ااو 1347

 تیاااامالک قیگزیجااااا یعمااااوم تیااااشاااادن آن، مالک

 ین ماادن ااانو یطاا 1307)کااه در سااام  هاااآب ی وصااال

 یآب تحاول  تیاناوا مالک  رییاباود( شاد. تغ  افتهی  تیرسم

منااااب  آب کشاااور  تیریو ت  یرگااارار در ماااد یجاااد

و  کیباار حار  قیاولا  ی اانون بارا  قیا. در اشاودیم  یابیارز

باارداری مطمااوق بااا در نظاار گاارفتق علااوخ بسااتر و بهره

 ،شاااد فیااامنااااب  آب تعر یو مهندسااا یدرولوژیاااه

ازآنچااه در  شیم اار  باادارناادگان یروانااه م اار  آب از 

و فارون آب توسا  شادند  منا   باود  آماده    شانیاهیروانه

 شد.کنندگان ممنوا اش ار و م ر 

 د،یااو ماا  ر  ااانون جد تالضتااه بااا همااه نکااات مثضاا 

 اانون،  قیاا بینکتاه اشااره کارد کاه باا ت او قیبه ا  دیبا

 رانیاب  آب ادر مناا  یمحا  ب اش دولتا  تیرینظاخ ماد

و  یزماان الاود متر ا رماه درکاه اگ  یشک  گرفت؛  اانون

 دیااانجام یامااا بااه مشااکات شااد،یم یابیااسااتایش ارز اب 

تاادریج به بییاا  از ت ااو یهادر سااام آنهااا تااا یرکااه 

 1341در ساااام . (Hoshiaripour, 2019) شاااد انیااانما

ب ساا ید و اجاارای اصاااحات ار اای در بااا شااروا ان ااا

از بایق رفات و   هاازمایق  ۀکوتااه مادیریت یک ارما  یمدت

بااری بااا ح ابااهباارهک الااوردن تعااادم در نظاااخ اجتماااعی 

ماننااد های عظاایک عمراناای در توسااعه آب گراریساارمایه

ساادها تشاادید شااد؛ در مناایق شاارایطی ت ااویب  ااانون 

ب ساااضب از بااایق رفاااتق حااا  تعلااات ملااای شااادن آ

بااارداری باااه آب و حاااریص شااادن باااه بهره کشااااورزان

جای بااهزیارا از آن یا  رماه بیشاتر از منااب  آب شااد، ه

 یدیدنااد، منانچااه در ماادتالااود، دولاات را مالاا  آب می

کوتاه اجتماعاات روساتایی و شاهری کاه باا همااهنگی و 

کردنااد بااه نظماای جاافتاااده از مناااب  آب اساات اده می

شااد و دولاات ری تااه و یاار منازعااه تضاادی  هکمعی بهجااوا

و روسااتاها را نداشاات  هاتااوان نظااارت باار همااه دشاات

(Somehsaraee et al., 2020).  عااااوه بااار نادیاااده

، وزارت آب و در ایااق  ااانون یگاارفتق ب ااش ال وصاا

سااهاخ  ه اساات کااهمکلااف شاادآن  49در ماااده باارم 

کاااه  سااامتی از  را آبیااااری یهاشااارکتدر  یردولتااایغ

 هاشارکتو ایاق    ب اردمتعلت باه دولات اسات    انهآسهاخ  

ادغااااخ  یامنط ااهآب  یهاشااارکتیااا  هاسااازمانرا در 

موظااف بااه واگااراری نیااز  هاشاارکت قیاااصاااحضان  .کنااد

 تنهانااه؛ یعناای اندشاادهسااهاخ الااود بااه وزارت آب و باارم 

ن شاای باارای ب ااش ال وصاای در ایااق  ااانون در نظاار 

ایااق  موجببااهبلکااه انااد  سااهک آن نیااز  هگرفتااه نشااد

 .است  افتهیکاهش  ی انونۀ ماد

قانون اساساای زوهااوری اسااالمی ایاا ان )مصااوب 

11/9/1358) 

نظاااخ ا ت ااادی  ،  ااانون اساساای 44اصاا  براباار 

جمهااوری اسااامی ایااران باار یایااه سااه ب ااش دولتاای، 

ریزی ماانظک و صااحی  ال وصاای بااا برنامااه تعاااونی و 

 .استوار است

ب ااش دولتاای شااام  کلیااه صاانای  باازر ، صاانای  

مااادر، بازرگااانی الااارجی، معااادن باازر ، بانکااداری، 

های بااازر  بیماااه، تااا میق نیااارو، سااادها و شاااضکه

یااون، یساات و تلگاارا  و تل ااق، رسااانی، رادیااو و تلویزآب

آهاااااق و مانناااااد هواییماااااایی، کشاااااتیرانی، راه و راه

صااورت مالکیاات عمااومی و در االتیااار هاساات کااه بهایق

 .دولت است

 یها و م سسااات تعاااونشااام  شاارکت یب ااش تعاااون

طضات  اواب    ،اسات کاه در شاهر و روساتا   یو توز  دیتول

 شود.می   یتشک  یاسام

ز کشاااورزی، ب ااش ال وصاای شااام  آن  ساامت ا

شاااود کاااه داماااداری، صااانعت، تجاااارت و الااادمات می

 .ستهاهای ا ت ادی دولتی و تعاونیمکم  فعالیت

آن از  ۀآب و ت سیساااات وابساااتبایاااد گ ااات کاااه 
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 ۀای هسااتند کااه زناادگی مااردخ و کلیاانیروهااای عمااده

امااور ا ت ااادی و اجتماااعی جامعااه باادان متکاای اساات و 

ت ریضاای باار آنهااا ا رهااای هرگونااه ن ااص و االااتام در 

و  گااراردجا میزناادگی فااردی و اجتماااعی مااردخ بااه

شاارکت یااا کارالانااه واگااراری هماننااد  انهااآواگااراری 

تاا میق اناارژی و  ؛ و شاااید بااه هماایق دلیاا  هااکنیساات

صاااورت مالکیااات عماااومی در رساااانی بههای آبشاااضکه

تشاا یص،  نامااهقییآهرمنااد در  االتیااار دولاات اساات.

ا ت ااادی  یهااابنگاهو  هاااتیفعال یبناادطض هانطضااام و 

تااااا آن زمااااان  یواگاااارار اب  یهاشاااارکت (1388)

 یهاناماااهقییآاماااا در ایاااق  اااانون و ، اندشااادهقییتع

آبیاااری  یهاشااضکهمعیااار ت کیاا   ،بعاادازآناجرایاای 

متوسااا  و کومااا  و امکاااان  یهاشاااضکهبااازر  از 

ککاار نشااده  هاشااضکهواگااراری مالکیاات ایااق سااط  از 

 است.

( 16/12/1361 ب )مصااوب  عارالنااهقااانون توأیاا  

 (19/8/1363نامه از ایی  ن )مصوب  یین و

ان اااب اسااامی ایااران  یاا  ازتااریق  ااانونی کااه مهک

در مااورد آب بااه ت ااویب رسااید و تاااکنون اجرایاای شااده 

کاه تاا حاد زیاادی اسات  است،  انون توزیا  عاد ناه آب  

. در ماااده یاا  ایااق  ااانون تشااابه دارد ااانون ملاای آب باا 

آب دریاهااا و  ۀ ااانون اساساای، کلیاا 45صاا  مسااتند باار ا

ها و انهااار و هاار مساایر طضیعاای هااای جاااری رودالانااهآب

دیگاار اعااک از سااطحی و زیرزمیناای در االتیااار حکوماات 

اسااااامی  اااارار دارد و مسااااوولیت ح اااان، اجاااااره و 

در  بااه دولاات محااوم شااده اساات. هاااآنباارداری از بهره

ن زمااایق و هماااا تض باااهآب  ۀانت اااام یروانااا ،28 ۀمااااد

م اار  اولیااه اساات کااه در تنااا   بااا مضاحاا  بااازار آب 

مشاا ص شااود دهااد ارزن وا عاای آب و اجااازه نمیاساات 

(Davari et al., 2019). 

از  ایااق  ااانون یکاای 29 و  21 یاا  ماااده تض ااره

های آبیاااری اساات کااه ی ماادیریتی در شااضکههااامالش

رساااانی در آن تنظااایک و انت اااام آب و ت سیساااات آب

دو را باااه وزارت نیااارو و ایجااااد درجاااه ی  و درجاااه

آنهااا های درجااه سااه و مهااار و تنظاایک و انت ااام از شاضکه

وم کارده تا سر مزرعاه را باه وزارت جهااد کشااورزی محا

های آبیااااری اسااات. ایاااق مااادیریت دوگاناااه در شاااضکه

و  تااو خ صااورتبهموجااب عاادخ اجاارای سااد و شااضکه 

 ,.Azad et al) اساات شاادهی باارداربهرهدر  ریتاا ال

جهاااد کشاااورزی  هااایسااازمان ،در حااام حا اار .(2009

بهینااه از مناااب  آب و الااا  بااا  ۀدر راسااتای اساات اد

هاااای تان های آبیااااری تحااات فشاااارشاااضکه ۀتوساااع

اماااا همچناااان در مااادیریت و ، انااادفراوانااای کااارده

های مرباااوق ها و ایجااااد تشاااک بااارداری از شاااضکهبهره

 .دناااهمکااااری و همااااهنگی  زخ را باااا وزارت نیااارو ندار

میلیااون هکتااار از  1/ 8باایش از  در حااام حا اار بااینکااه

 یبااارداربهره یهاشاارکتتحاات یوشاااش هاااای زماایق

 یهاشااارکت  یت ساااباااه علااات  ،اسااات ال وصااای

یاا  از ت ااویب ایااق  ااانون،  یال وصاامهین ال وصاای و 

راجااا  باااه نحاااوه و امکاااان واگاااراری  هااایخ ب شااای

 ،حاااکمیتی از دولاات بااه ب ااش ال وصاای یهااان ش

بنگااه آبیااری یاا    یت سا اانون    رد  آنچاهحدا   همانند  

 هاااایزمااایقاز  یبااارداربهره یهاشااارکت  یت سااا

 نشده است.   انون ارا هدر ایق   آمده،  سدها ردستیز

( 14/6/69آهااای أراعاای )مصااوب قانون تثبیاا   ب

 نامه از ایی  نو  یین

 یهاشاضکهدریاافتی بارای    یبهااآبطضت ایاق  اانون  

ساانتی  یهاااناماکتل ی اای و  یهاااکانامآبیاااری ماادرن، 

 شاادهکشتدرصااد  یماات مح ااوم  1و  2، 3بااه ترتیااب 

حجمای و باه میازان نیااز آبای   صاورتبهباید  است و آب  

در بساایاری . شااود تحویاا در منط ااه  هاار کشااتمع ااوم 

صاورت ها سعی بار ایاق اسات کاه تحویا  آب بهاز شضکه

)و الضتااه در ایااران بااا مشااکات فناای و  باشاادحجماای 

هااا زماایقبهااای که آبصااورتیردمواجااه اساات(، اجرایاای 
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صااورت هکتاااری و باار اسااا  طضاات  ااانون ماارکور به

شااود. ایااق شااده االاار میدرصاادی از مح ااوم کشت

مو اااوا موجاااب ناهمااااهنگی در تحویااا  آب و االااار 

 ااانون  شااود.می باارداریبهره یهاشاارکتتوساا   بهاااآب

بهااای زراعاای مااان  از رساایدن آب بااه  یماات تثضیاات آب

ها شااده ی بساایاری از شااضکهلاوا عاای و الودک ااایی ماا

 است.

آب بساااایار متنااااوا و  یگاااارارمتی  یهااااارون

 توسااعهدرحامدر کشااورهای  ال ااوربهییچیااده اساات؛ 

کاااه مضاحااا  عااادالت اجتمااااعی و کمااا  باااه ا شاااار 

مطاارح اساات. در  دولتاای یهاارانااهیاز طریاات  درآماادکک

باار اسااا   یماات نهااایی  یگاارارارزنمناایق شاارایطی 

و کاااهش تااوان  هانااهیهز شیمنجاار بااه افاازا ،الاادمات

 ضاا  از اجاارای  بنااابرایق؛ الواهااد شااد کشاااورزان الاارد

 بایاادابتاادا  ،آباای در کشااور یهاااطرحهرگونااه واگااراری 

ال وصااای  یهاشااارکتبااارای یایاااداری و دواخ ماااالی 

و  هانااهیهزو همچناایق جلااوگیری از افاازایش  باارداربهره

 شود.آب اصاح    یگرارمتی حمایت از کشاورزان،  

هااای  ب گذاری رر ط حیق ساا مایهوشاا قااانون ت

 (16/5/81 شور )مصوب 

گراران ال وصاای )ح ی اای و تشااویت ساارمایه یباارا

هااای طرحگراری در ح ااو ی( و تعاااونی باارای ساارمایه

های آبیااااری و زهکشااای و تااا میق آب و ایجااااد شاااضکه

های نیاارو و جهاااد وزارت انااهوالااا ، بااه هااای آبطرح

کااه را  یهااایطرح یاکشاااورزی اجااازه داده شااد کااه اجاار

الاتماه یافتاه   انهاآدرصاد  عملیاات اجرایای  حداکثر سی  

هاااا دوخ آن ۀکاااه مطالعاااات مرحلااا راهاااایی طرح ایااا

گراران مزبااور بااا شاارای  باشااد بااه ساارمایه شاادهبیت و

 زیر واگرار کنند:

ا ت ییاااد محااا  احااادا  ت سیساااات و نظاااارت 1

مراحاا  و حسااب مااورد بااه عهااده  ۀمهندساای در کلیاا

 و یا وزارت جهاد کشاورزی الواهد بود.ریوزارت ن

های موجااود جز ح ابااهآب استح ااالی بااه ۀکلیاا -2

و سااند آب صااادر  یاباادمیت  اایصگرار بااه ساارمایه

 شود.می

ملای و ماوات کاه بار اساا  مطالعاات   هاایزمیقا  3

هاااای آب اااور ایاااق ت سیساااات عنوان زمیقطااارح باااه

یافته و د، متناسااب بااا آب ت  اایصنشااومحسااوب می

هاااای ا اجتمااااعی منط اااه با یمت   ا ت اااادییاشااار

ای  ضاا  از احاادا  ت سیسااات، کااه توساا  وزارت منط ااه

گااردد، توساا  وزارت امااور ا ت ااادی و دارایاای تعیاایق می

باااارداری بااااه جهاااااد کشاااااورزی، در شااااروا بهره

 گراران واگااارار الواهاااد شاااد. آب ماااازاد بااارسااارمایه

واگرارشاااده باااه  یمااات تاااواف ی، باااه  هاااایزمااایق

 اران یا وزارت نیرو واگرار الواهد شد.درببهره

ها گراریگونااه ساارمایها ح ااو ی کااه درنتیجااه ایق4

شااود، در حااد سااند آب صااادره، متعلاات بااه حاصاا  می

توانااد بااا گرار میگرار الواهااد بااود و ساارمایهساارمایه

انت اااب الگااوی ا ت ااادی موردتوافاات بااا وزارت نیاارو بااه 

 برساااند. نو شاارح  اارارداد آب را م اار  کنااد یااا بااه فاار

گونااه مسااتحد ات و ح ااو ی کااه درنتیجااه ایق ۀکلیاا

باارداری بهره ۀشااود در دورها حاصاا  میگراریساارمایه

گرار الواهااد بااود کااه طضاات  ااواب  از در االتیااار ساارمایه

 .کندآن است اده  

های جهاااد کشاااورزی و نیاارو حسااب ا وزارت انااه5

در مااورد  شاادهمنع دانااد باار اسااا   اارارداد مااورد مکلف

گرار، محاا  احاادا  ها و سااایر مااوارد بااا ساارمایههنااهزی

هااا را باار اسااا   ااانون تملاا  ت سیسااات و اجاارای طرح

گرار و بارای اجارا در االتیاار سارمایه  کننادارا ی تملا   

  رار دهند.

را گراری ساارمایهکه اشاا ار الااارجی ا درصااورتی6

باارداری از ت سیسااات و ، بهرهعهااده داشااته باشااندبااه

دوره اسااتها  ساارمایه بااه عهااده  رارا اای واگرارشااده د

ازآن در االتیااار دولاات و یاا  الواهااد بااودگرار ساارمایه
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 ...دااهیاز چ  یو زهکش  ی اريآب  ی هاطرح ی سازیی ا  ی واکاو

باااارداری از بهره ۀاولویاااات در اداماااا گیاااارد. اااارار می

گرار ت سیسااات ایجادشااده یاا  از دوره فااوم بااا ساارمایه

 الواهد بود.

های نیاااارو و جهاااااد کشاااااورزی ا وزارت انااااه7

و  اناااد در ماااارموب  اااواب  و معیارهاااای فنااایموظف

گرار در طاارح را اصاااحی ساارمایه هااایدیاادگاهایمناای، 

 .دکنن  لحاظ 

 اااانون  17مااااده  «ق ااجرایااای بناااد  ناماااهقییآدر 

 ۀنامااقییآ( و 1383ا ت ااادی ) ۀمهااارخ توسااع ۀبرناماا

 1386 ااانون بودجااه سااام  3تض ااره  «دااجرایاای بنااد 

مااالی، واگااراری ارا اای و  قیتاا م ۀکاا  کشااور نحااو

ب اااش دولتااای  گرارانهیاسااارمبازیرداالااات اعتضاااارات 

 ،اساات. در ایااق  ااانون شاادهفیتعرمو ااوا ایااق  ااانون 

ی اصاااالی ب ااااش هادغدغااااهبرالاااای از مشااااکات و 

ی آب برطاار  شااده اساات؛ امااا در هاااطرحال وصاای در 

کاا  یاانج ویدگاای در ب ااش آب وجااود دارد کااه حضااور 

-هااای ال وصاای را در آن بااا مااالش مواجااه ماایشاارکت

 ین کاااا ادو ف ااا یعااایساااط  انح اااار طض -1کناااد: 

کااه توساا   یو ارزشاا یعمااوم یکا هااا -2 .قیگزیجااا

 قیباا یاتیااح ۀرابطاا -3 .شااودیم قیب ااش تاا م قیااا

 تیاااماه -4 ی.ا ت ااااد ۀو توساااع یآبااا یهارسااااالتیز

 یهانااهیهز زانیااب ااش و م قیااا برهیشاادت ساارمابه

را  یساااازیال وص یهاسااا یکاااه ر برگشاااتر اب یغ

 هااایاو اامو یدولاات رو  تیااحاکم -5 .کناادیم دیتشااد

 Mohamadi) یاسااایس یهااااهاااا و دالالتآب و نظارت

& Nazari, 2011). 

 لاای اصاال وهاال و  هایسیاساا قااانون ازاا ای 

 (11/12/1389)وهارم قانون اساسی 

 ۀ ااانون اصاااح مااواردی از برنامااا ایااق  ااانون همااان

ا ت اااادی، اجتمااااعی و فرهنگااای  ۀمهاااارخ توساااع

اساات کااه عنااوان آن  «(1386جمهااوری اسااامی ایااران )

تحاات  ااانون حا اار توساا  مجلاا  شااورای اسااامی 

 ،ایااق  ااانون 3 ۀنااد   مااادباار اسااا  ب اساات. شادهاصاح

و  هااااتیفعالی، مالکیااات و مااادیریت در گرارهیسااارما

کااه شااام  ساادها و  44ی ب ااش دولتاای اصاا  هااابنگاه

شااود، منح ااراف در های آبیاااری باازر  نیااز میشااضکه

االتیااار دولاات اساات و تنهااا الریااد الاادمات مااالی، فناای، 

ی هاااااب شی هااااابنگاهمهندساااای و ماااادیریتی از 

ح اان  شاارق بهگااروه دولتاای  هااایفعالیتی در ردولتاایغ

مالکیاات صااد درصااد دولاات مجاااز اساات. باار هماایق 

را  هاشااضکهی از باارداربهره ۀدولاات ف اا  وظی اا ،اسااا 

و مالکیاات  واگاارار کنااد تواناادیمبااه ب ااش ال وصاای 

 یباا زیار بناایی آن در االتیاار دولات    ت سیسااتشضکه و  

 .الواهد ماند

 آعد اأ انقالب   شور ۀتوسع هایآ نامه

 انیااتوسااعه بعااد از یا ۀسااالهای ینجبرنامااه قیتاادو 

برنامااه  قیاولاا بیبااا ت ااو 68و از سااام  یلاایجناات تحم

در ایااق  دساات شااروا شااد و تااا امااروز ادامااه دارد.ازایق

م اااااهیک  تشااااابهات ااااوانیق بااااه دلیاااا  برالاااای 

 هاااایتعاونمردمااای و  یهامشاااارکت، یساااازیال وص

 است.  ککرشده  باهک

ت کیااد : (1368-72 شااور ) ۀاول توسااع ۀآ ناماا 

باارداری از بهرهمیاازان هااای افاازایش باار اجاارای طرح

های آبیااااری، شاااده باااا تکمیااا  شاااضکههااای ت میقآب

( 4-13)بناد  هاا  زمایقعملیاات تجهیاز و نوساازی  اجرای  

ی یوششااش انهااار در ایااق برنامااه ماادنظر  اارار و اجاارا

های سااازماندهی و ایجاااد تشااک  4-14در بنااد  .گرفاات

آنهااا باارای جلااب مشااارکت ران و م اار  کنناادگان بااآب

باارداری از ت سیسااات آباای در دسااتور کااار دولاات بهرهدر 

 اارار گرفاات. در ایااق برنامااه انت ااام ب شاای از وظااایف 

و کاااهش بااار مااالی  باارایدولتاای بااه ب ااش غیردولتاای 

دولاات هااای هااد الاادمات دولتاای جااز  ارت ااا کی یاات 

 بود.
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 :(1374-78 شاااور ) ۀروم توساااع ۀآ نامااا 

هااای ال وصاای و بیشااتر ب ش تمنظور جلااب مشااارکبااه

تعاااونی در امااور عمااومی و الاادمات اجتماااعی، تولیااد، 

باارداری از اشااتغام، تجااارت، تح ی ااات، نگهااداری و بهره

دولات موظاف اسات باا   ،ت سیسات زیار بناایی و عماومی

و م اااال  عماااومی  سااای اااانون اسا 44رعایااات اصااا  

های یادشاده ب اش دولتای را باه ب اش ال اور فعالیت

تر شااادن ایاااق ار کناااد و بااارای فعاااامرو تعااااونی واگااا

اصاااح  هااایی مانناادتاادبیرهایی بیندیشااد و گاااخهااا ب ش

گراری تسااهیات بااانکی، تکمیاا  ساارمایه ۀم ااررات، ارا اا

تض ااره ) باارداردزیربنااایی، توسااعه و تسااهی  ارتضاطااات 

 شااتریبمنظور تسااری  و جلااب مناااب  بااه ،(. همچناایق41

والااا  و بهااای آگراری در اجاارای طرحباارای ساارمایه

درصاد   25های آبیااری دولات مکلاف شاد حادا    شضکه

هااای آب ی کشااور را بااه طرحهااابان  ۀاز تسااهیات کلیاا

 (.77و کشاورزی االت ار دهد )تض ره  

در : (1379-83 شااور ) ۀسااوم توسااع ۀآ ناماا 

سااازی و دولاات ت کیاد بیشااتری بار ال وصی ،ایاق برناماه

 و دارد های دولتاای واگااراری سااهاخ و ماادیریت شاارکت

تنظااایک  ۀهای نحاااوتااار دساااتورالعم صاااورت جز یبه

 راردادهااای فاارون سااهاخ، واگااراری ماادیریت، اجاااره و 

 ۀفساا   راردادهااا را در دسااتور کااار الااود  اارارداد )ماااد

ایااق برنامااه بااه دولاات  107و  106 ۀدر ماااد (. 21تااا  16

جویی و صاارفه هایسیاسااتاجااازه داده شااد باارای ایجاااد 

رای باااااشااااااورزی ککنندگان آب هااااادایت م ااااار 

ها، ی بهیناااااه آب در انهاااااار و شاااااضکهبااااارداربهره

هاا، نساضت باه تادویق و اجارای های یم ااژ و ماهایستگاه

 باااارداری، مشااااارکت ب ااااش غیردولتاااای نظاااااخ بهره

باارداری های بهرهو مالکااان( و ایجاااد تشااک  دارانح ابااه)

گونااه و آب موردنیاااز باارای ایقکنااد والااا  ا ااداخ آب

بااار اساااا   اااانون تثضیااات نااار   کنندگان رام ااار 

 گراری و تحوی  دهد.بهای زراعی  یمتآب

در  :(1384-88 شااور ) ۀتوسااعوهااارم  ۀآ ناماا 

های مااادر ت   اای نیااز بااا رعایاات ایااق برنامااه شاارکت

واگااراری  ااانون اسااا  جمهااوری اسااامی  اب  44اصاا  

آنهااا و مشااارکت ب ااش ال وصاای و تعاااونی در  اناادشااده

می شاارکت و ت ااویب وبنااا بااه درالواساات مجماا  عماا

، 17 ۀ. در ماااداسااتهمجاااز شاامرده شااد وزیرانهیواات

دولاات نظاار بااه ن ااش محااوری آب در توسااعه کشااور، 

ارزن ا ت اادی کاردن منااب  آب را باا لحااظ مکلف شاد  

ای گونااهسااازی عمااومی و مشااارکت مااردخ بهآب، آگاه

نیااز  توساعه مهااارخ  ۀ. در برناماکناادریزی صاحی  برناماه

ها، در راساتای نوساازی دولات و ارت اا همامانند ساایر برنا

ب ااش حاااکمیتی و افاازایش مشااارکت مااردخ در اداره 

 3سااازی دولاات بااه میاازان سااا نه حاادا   امااور، کوم 

 درصد در نظر گرفته شد.

در : (1390-94 شااور ) ۀتوسااعپاابج   ۀآ ناماا 

 یمحلاا یبازارهاا تیامنظور ت وباه ایاق  اانون 142 ۀمااد

 :آب ای و توجه به ارزنو منط ه

آب  دیااالر شااداجااازه داده  رو یاابااه وزارت ن - الااف

گراران اعااک شااده از ساارمایهو یساااب ت  یه یاستح ااال

جویی از صاارفه یآب مااازاد ناشاا ،یو الااارج یاز دااللاا

 قیهااااای م اااار  و همچنااااداران در ب شح ابااااه

های انت اااام آب توسااا  ب اااش غیردولتااای را هزیناااه

بااار اساااا   اراناااهیباااا یرداالااات  یبا یمااات تاااواف 

 .کند قیا ت اد تضم  یستورالعم  م وب شوراد

و  تیریمااااااد ت،یاااااامالک ،گراریساااااارمایه -ب

رسااانی بااا ح اان های آبباارداری ساادها و شااضکهبهره

 یهااا و نهادهااابااران، توساا  بنگاهح ابااهح ااوم  ۀیااکل

بااا  یو ال وصاا یهااای تعاااونو ب ش یردولتاایغ یعمااوم

( 44اصاا  مهاا  و مهااارخ ) یکلاا هایسیاساات تیاارعا

 .و  انون مربوق مجاز است  یسا انون اس

در : (1396-1400 شااور ) ۀتوسااعششاا   ۀآ ناماا 

رداری بااایااق برنامااه دولاات بیشااتر روی اصاااح نظاااخ بهره
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 ۀاز توساااعو حمایااات فا ااااب  ۀاز آب شااارب، ت ااا ی

و دارد نامتعااار  ت کیااد  یهاااها و ماادیریت آبگل انااه

در  وریبهاارهافاازایش عملکاارد در واحااد سااط ، افاازایش 

ح ااو ت بااا اولویاات مح ااو ت دارای ارزن متولیااد 

باا  بارای صاادرات، ار اااخ باا نیااز آباای کاک و ساازگار بااا 

شااوری و رعایاات الگااوی کشاات مناسااب منط ااه، ن ااب 

هاااای کنتورهاااای هوشااامند حجمااای و توساااعه رون

 را در دستور کار  رارداد.  آبیاری نویق

ی توسااعه هابرنامااهدر تمااامی  ،مطااابت مطالااب فااوم

ی گریت اادی و کاااهش سااازیال وصد نااباار تسااری  رو 

 بارآوردههاا  هاد ایاق    تنهاناهشده است اماا    دیت کدولت  

بلکاااه بااارای شاااناالت علااات شکسااات و  اندنشاااده

صااورت نگرفتااه کاااری  ییشاایقی هابرنامااه یشناساابیآس

 ۀی بعاادی ایااق مشااکات رفاا  شااود. نکتااهابرنامااهتاا در 

ی تحااو ت سیاساای داالاا  کشااور رگااراریت  مهااک دیگاار 

بااا  مت ساا انه؛ هاسااتبرنامهد اجاارا و ییگیااری نااباار رو 

توساعه   ۀتغییر دولات بسایاری از رونادهای اجارای برناما

یااا اینکااه دیگاار از  اطعیاات  زخ باارای  شااودیمکااک ا اار 

 ،توساااعه یهابرناماااه. در الضاااری نیسااات انهاااآاجااارای 

و  اجاارا نشاادهباایق ب ااش دولتاای و ال وصاای  کارکیت ساا

ا ن اصاالی ب ااش عاابااه مشااارکت ف یزیربرنامااهدر نظاااخ 

شاده اسات؛ زیارا نظااخ ن  توجاهنیاز  ن عان  ال وصی و کی

توسااعه عماادتاف بااه شااک   یهابرنامااهدر  یزیربرنامااه

 بااه. (Barmaki, 2014)دارد  دیاات ک هابرنامااهدسااتوری 

کلاای بااودن  ااوانیق و م ااررات، یااایش و  رساادیم نظاار

یااارداالتق و در حااایق اجااارا،  آنهاااا نشااادنارزیاااابی

د یااا   قیترعمااادهاز باااه مو اااوعات  یرت   ااایغ

 Jabbari) باوده اسات ماوردنظرهاای هاد باه  نرسایدن

& Marani, 2009). هااای هااد برالاای از ایااق  ۀریشاا

دولاات دارد کااه عماااف نه راسااا درکلاای در رویکاارد ی

و بیشااتر ناادارد مجااالی باارای ا اادامات دولتاای وجااود 

جنضااه ارشااادی دارنااد )ماننااد تعیاایق و اصاااح الگااوی 

 ت  اایصمناااب  توساا  بااازار  ازآنجاکااهکشاات(، امااا 

ی و رسااان، جااز  ارشااادی بایااد جنضااه اطاایاباادماای

 .(Barmaki, 2014)  باشدته  داشانگیزشی  
 

 مصوآات شورای عالی  ب

گراری و سیاساات یهماااهنگ رایآب باا یعااال یشااورا

شاااده و م ااار  آب ت سی   یاااتوز ،تااا میق ۀنااایدر زم

 ایاوزیران  هیوات  بیشاورا باا ت او  قیاا  ماتیاست. ت ام

 یباارا ی، ااانون اساساا 138ماارکور در اصاا   ونیساایکم

شااورا باار  قیاا. ااسااتا ا جااررباا   زخکی یهادسااتگاه

 یشاااورزکجهاااد وزارت   ی ااانون تشااک 10 ۀاسااا  ماااد

 یعااال اسااتیر و  شااده اساات یسااامانده 1381در سااام 

در ایاااق  .ساااتاو معااااون اوم  ایااا جمهاااور یباااا ر  آن

آب تاااا تااااری   شاااورای عاااالی ۀم اااوب 40تح یااات 

بررساای شااد و مااوارد ماارتض  بااا بحاا   1398/ 8/ 13

بااه  آب ادیسااازی آب و اجاارای اصاااحات نهااال وصی

 شده است:ارا هزیر شرح  

  ب یعااااال یشااااورا زلسااااه نیپبجواااا 

ها )انت ااام وزارت نیاارو تکمیاا  شااضکه (:19/10/1389)

و توزیاا  آب کشاااورزی( تااا محاا  تحویاا  بااه  طعااه 

دار شااود و منانچااه مشاااوریق مطالعااه زراعاای را عهااده

کننده کا  یاا ب شای از ارا ای یایااب سادها را مناساب 

 ۀهناد اجارای کاما  شاضکص دشا یفشاار تآبیااری تحت

فشااار توساا  وزارت نیاارو صااورت تحتاصاالی و فرعاای به

 انجاخ الواهد گرفت.

 44وزارت نیااارو مکلاااف اسااات در راساااتای اصااا  

واگاااراری باااه ب اااش هاااای  اب  اااانون اساااا  دارایی

و درآماااد حاصااا  از آن را کناااد ال وصااای را ییگیاااری 

های توزیاا  آب در ب ااش کشاااورزی باارای تکمیاا  شااضکه

 هد.ر دت ااال
 

  ب یعااااال یشااااورا زلسااااه نیششااااو

شااااده در  یماااات وا عاااای آب کالیره :(24/2/1390)
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م اازن سااد باارای م ااار  م تلااف بااا رعایاات بنااد الااف 

 الت اوتمابااه ااانون توزیاا  عاد نااه آب اعمااام و  33ماااده 

منظور کنتاارم و  یماات تکلی اای آن بااه شاادهتماخ یماات 

گراری ب ااش ال وصاای و م اار  آب، تشااویت ساارمایه

فااراهک شاادن شاارای  فاارون امااوام، بااه  ناایقهمچ

ییشاانهاد وزیاار نیاارو و همکاااری وزارت امااور ا ت ااادی و 

 دارایی به م ر  برسد.

 ب  یعااااال یزلسااااه شااااورا نیهشاااا و

ها منااوق بااه احااراز شاارای  توسااعه شااضکه :(2/7/1392)

 زیر است:

هاااای مطالعااااتی و اجرایااای الاااف: باااازنگری در طرح

 .آب ۀشداخ  هنگهها بر مضنای ت  یص بشضکه

گراری و تااا میق منااااب  ملااای کارآماااد ب: سااارمایه

بااران و آبهای آبیاااری بااا مشااارکت باارای احاادا  شااضکه

 .برداران و ب ش ال وصیهای بهرهتشک 

های آبیااااری هاااای شاااضکهبااارداری از طرح : بهره

 بران و ب ش ال وصیآبی  هاتشک توس  

 ب  یعااال یزلسااه شااورا نیو روماا  یساا 

بایااد ا ت اااد آب اصاااح شااود و  نکااهای (:18/10/1396)

ا اادامات بنیااادیق انجاااخ شااود منط اای اساات و بایااد 

 زخ در ایااق زمینااه تضیاایق شااود، ولاای  هایسیاساات

سیاساای کشااور در حااام حا اار باارای -شاارای  اجتماااعی

ایاااق امااار مسااااعد نیسااات؛ بایاااد بااارای ایاااق کاااار 

و طاای یاا  دوره درازماادت تغییاارات شااود ریزیبرنامه

 جاخ یریرد.ان  یجیصورت تدربه

بررساای مو ااوعی جلسااات شااورای عااالی آب نشااان 

دهد بیشاتر تمرکاز و م اوبات ایاق شاورا مرباوق باه می

تاا میق آب شاارب و صاانعت کشااور و اساات اده از منااابعی 

مانند انت ام آب دریاا باه کاویر، شایریق کاردن آب دریاا، 

ژر  و انت ااام آب  هااایآبی ابرهااا، اساات اده از بارورساااز

از دیاد بسایاری از   انهاآت کاه اجارای  اسای  احو اهبیق  

ی یاااا هماااراه باااا ییامااادهای را ت اااادیغکارشناساااان، 

آب  ۀزیساتی اسات. م اوبات ایاق شاورا در زمیناا  یمحا

بعضاااف م ااوباتی تکااراری هسااتند و بااه ایااق  کشاااورزی

معناای اساات کااه م ااوبات  ضلاای اجرایاای نشااده اساات. 

گیاری شاورای عاالی آب همااهنگی شاک هد  اصالی از  

ری بااوده اساات؛ امااا شاارح وظااایف آن بااا گااراساات سیا

وظااایف حاااکمیتی وزارت نیاارو تااداال  اساساای دارد و 

در عماا  ایااق شااورا بااه میااانجی منا شااات باایق ب شاای 

 گاااارار تضاااادی  شااااده اسااااتدولاااات و سیاساااات
(Presidential Center for Strategic Studies, 

2020). 

ها و مصااااوآات نامااااهها، آخشرساااا ورالعول

  انیوأئ یه

 1369سه وأی ، مصوب  نامهموافق  5 ۀرما

یی بارای هاشارکتم ارر شاد    ناماهمواف تطضت ایاق  

ی آبیاااری بااا مشااارکت وزارت نیاارو هاشااضکهی باارداربهره

درصااد سااهاخ ال وصاای  51کشاااورزی بااه میاازان جهادو 

درصااد سااهاخ مشااتر  باایق دو نهاااد فااوم باارای  49و 

م ساا  تاا  ی ایجااد شاود.هاشاضکهی و نگهاداری  برداربهره

شاارکت بااه  ضاات رسااید امااا عموماااف سااهاخ  ه ااده، 1370

بااادون مشاااارکت وزارت کشااااورزی و  هاشااارکتایاااق 

آب تشااکی  شااد و سااهاخ دولتاای ایااق  کنندگانم اار 

 51 قیتاا ممتعلاات بااه وزارت نیاارو بااود. باارای  هاشاارکت

مانااده نیااز از مشااارکت نهادهااای درصااد سااهاخ بااا ی

 شاادده ت ااساا یامنط ااهآب  هایسااازمانوابسااته بااه 

(Pourzand, 2004).  4بااار اساااا  بناااد الاااف تض اااره 

کااردن در راسااتای عملیاااتی  1376سااام  ۀ ااانون بودجاا

شاارکت ماادیریت  ، ااانون اساساای 44اصاا   هایسیاساات

سااهاخ  صااد درصاادمناااب  آب ایااران موظااف بااه واگااراری 

بااه ب ااش ال وصاای  هاشااضکهی از باارداربهره هایشاارکت

صااورت هاایخ واگااراری  1387شااد امااا عماااف تااا سااام 

 .(Jabbari & Marani, 2009)  نگرفت

ی ایااق فراینااد واگااراری بایااد توجااه داشاات ادر اجاار
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معمااو ف در  الااب شاارکت سااهامی  هاشاارکتکااه ایااق 

هساتند و اساسانامه الاود    ت سای الار و تااب   اوانیق  

ی  اااوانیق تجاااارت، کاااار و ساااازیال وصکاااه یااا  از 

،  ااانون ب ااش هاشاارکتاجتماااعی،  ااانون  ضاات  قیتاا م

الواهاد باود،   اا جار زخ  هااآنتعاون و ا ت ااد و ... بارای  

ن ساااتیق ی ساااازیال وصدر اجااارای روناااد از ایاااق رو 

اصاااح ساااالتار  ااانونی متناسااب بااا و اا  جدیااد  گاااخ

 ,Karimi & Shahnejad) ی آبیاااری اسااتهاشااضکه

2017). 

در شااده ت ساای  ،باارداری از شااضکههای بهرهشاارکت

کااه داشااتند دولتی ، از ابتاادا ماااهیتی نیمااه1370سااام 

یاا  از الاازاخ دولاات بااه واگااراری سااهاخ الااود بااه ب ااش 

دار های سااهاخال وصاای، ایااق سااهاخ عموماااف باایق شاارکت

 باادیق ترتیااب ،صااورت  ااربدری ت ساایک شااد ضلاای و به

 صااااحب  های وابساااته باااه وزارت نیااارو هماااان شااارکت

ساهاخ دولات شادند و عمااف ب اش ال وصای   ۀمانادبا ی

ها نشااد. باارداری در ایااق شااضکهجدیاادی وارد عرصااه بهره

سااازی تغییاارات بااه وجااود آمااده در فراینااد ال وصی

ها اعمااام شااد و در ف اا  در مالکیاات سااهاخ شاارکت

بارداری ارجااا کاار و شایوه بهره  ۀمدیریت، سااالتار، نحاو

 مد.تغییر محسوسی به وجود نیا

های مجووعه  واآط و مقاا رات م آااو  آااه شاا   

های  آیاااری و آاا راری و نیهااداری اأ شااب هآه س

 أه شی

در راسااتای ارت ااا کی یاات الاادمات و کاااهش حجااک 

کارهاااای یشاااتیضانی و الااادمات  ،گری دولاااتت ااادی

های آبیاااری بااه ب ااش ال وصاای واگاارار شااد. شااضکه

ز بااود ها نیااامنظور فااراهک آماادن زمینااه ایااق واگااراریبااه

ارجااا کاار و نظاارت   ۀتا  اواب  و م اررات اجرایای نحاو

 ۀها تاادویق شااود. مجموعااباار عملکاارد ایااق شاارکت

از ساااوی ساااازمان  1383 اااواب  مااارکور در ساااام 

ریزی کشاور باه وزارت نیارو اباا. شاد. مدیریت و برناماه

 :استزیر  ابطه به شرح   6ایق مجموعه مشتم  بر  

 دستورالعم  تش یص صاحیت •

 لعم  ارجاا کاردستورا •

 کی ی  دستورالعم  کنترم کمّی و  •

 برداری و نگهداریییمان همسان الدمات بهره •

 الزحمهتعییق حت ۀدستورالعم  نحو •

 شرح وظایف •

 هایشاارکتبااه  مربااوق  مجموعااه  ااواب  و م ااررات

رویکااردی  ات اااکبااا  هاشااضکه ی و نگهااداری ازباارداربهره

ی واگاااراری الااادمات هام ولاااهیک ارماااه باااه هماااه 

ال وصااای،  هایشااارکتی و نگهاااداری باااه باااردارهرهب

بارای اجارا باه وزارت نیارو   وبودجاهبرنامهتوس  ساازمان  

جز ب اااش تشااا یص صااااحیت اباااا. شاااد اماااا باااه

هااا بااه مرحلااه اجاارا نرسااید. یکاای ها، سااایر ب ششاارکت

تضاادی   ،از مشااکات کاتاای تاادویق ایااق دسااتورالعم 

هااداری ی و نگباارداربهرهبساایاری از عملیااات کی اای در 

بااه م ااادیر کمّاای، باارای ارزیااابی و یرداالاات  هاشااضکه

کااه در زمااان ت ااویب  آنجااا بااود. از دسااتمزدهاهزینااه و 

دولتی صااورت نیمااهها بهایااق دسااتورالعم  هنااوز شاارکت

زمااان زیااادی از تاادویق آن گرشااته، نیاااز و اداره شااده 

یا  هاای  تجرباهاست تا ایاق دساتورالعم  باا توجاه باه  

روزرساااانی به ،هاااای آبرحط ساااازی دردهاااه ال وصی

ساااازی  راردادهاااای تاااا گاااامی مثضااات در ش ا شاااود 

های باارداری، نظااارت و کنتاارم باار عملکاارد شاارکتبهره

 .ال وصی برداشته شود

ها رر تشااخیص صااال ی  شاا    رساا ورالعول

های  آیاااری و آاا راری و نیهااداری اأ شااب هآه س

 أه شی

 هاباارداری، نگهااداری و ماادیریت شااضکهالاادمات بهره

های شاارکتباار عهاادۀ صااورت امااانی به 1372تااا سااام 

. از آن بااود ،عنوان دسااتگاه اجرایاایبااه ،ایآب منط ااه

باارداری، های بهرهسااام بااه بعااد بااا ت ساای  شاارکت
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ای بااه های آب منط ااهالاادمات یادشااده از سااوی شاارکت

الاادمات فناای  ۀکنناادعنوان ت میقها بااهایااق شاارکت

جریااان فعالیاات  درباارداری و نگهااداری ارجاااا شااد و بهره

ها مو اااوا تشااا یص صااااحیت ایاااق ایاااق شااارکت

ریزی ها از ساااوی ساااازمان مااادیریت و برناماااهشااارکت

مطاارح شااد. وزارت نیاارو سااه سااام یاا  از  نیااز کشااور

های مجموعاه  اواب  و م اررات مارتض  باا شارکت  ۀتهی

ها دسااااتورالعم  تشاااا یص باااارداری از شااااضکهبهره

باارای  1386ها را اصاااح و در سااام صاااحیت شاارکت

عواماا  ماا  ر در تشاا یص صاااحیت  اجاارا ابااا. کاارد.

و ااعیت تح اایلی و تجربااه  ها عضااارت بودنااد ازشاارکت

تااداوخ کااار افااراد فناای  ،م یااد افااراد فناای  زخ شاارکت

تجربااه ماادیریتی ماادیرعام  شاارکت در امااور  ،شاارکت

ساااوابت  ضلااای  ،هااز شاااضکهنگهاااداری بااارداری و بهره

و  های از شاااضکهارباااردشااارکت مت ا ااای در اماااور بهره

 .آ ت شرکتتجهیزات و ماشیق

 ها بااار اساااا  ماااوارد فاااوم امتیازبنااادیشااارکت

آنهاا بارای    ،و در صاورت کساب حدن ااب  زخشاوند  می

باارداری و نگهااداری از گواهینامااه صاااحیت در اماار بهره

 های آبیاری صادر الواهد شد.شضکه

های  آیاااری و راهبوااای ارأیاااآی عول اا ر سااامانه

 أه شی

را  386 ۀشاامار ۀتحاات عنااوان  ااابط ،ق راهنماااایاا

اماااور نظااااخ فنااای و اجرایااای ساااازمان مااادیریت و 

اساات. در کرده تهیااه 1394کشااور در سااام  ریزیبرنامااه

ایاااق دساااتورالعم  مضاااانی کلااای ارزیاااابی عملکااارد، 

های ارزیااابی عملکاارد، رون شااناالت طاارح، شاااالص

هایی در ها و توصاااایهگااااراری کی اااای شاااااالصارزن

هاااااای ازی، بهساااااازی و نوساااااازی طرحموردبازسااااا

عنوان اباازاری باارای شااده اساات تااا بااهشااده ارا هارزیابی

را از ن ااااق  اااعف  انهاااآگراران، مااادیران و سیاسااات

 های آبیاااری آگاااه کنااد.افزاری سااامانهافاازار و ساا تنرخ

و باارای ارزیااابی اساات کلاای  صااورتبهایااق دسااتورالعم  

 یهاشااااالصو  یساااازیال وصهاااای هاااد تح ااات 

در نظاار گرفتااه نشااده ماارموبی   ای ماارتض  بااا آن ت 

محاسااضه  ازیااموردن یهااااغلااب داده ،. از طرفاایاساات

نضااود نظاااخ   یااها، بااه دلدسااتورالعم  قیااا یهاشاااالص

و  یآورجماا صااورت ماانظک عملکاارد به یابیااجااام  ارز

 .شوندی ضت نم

 سپاری رر صبع   ب و آ قراهبوای آ ون

عمااار  ۀاساااا  مااادم مرالااا بااار راهنمااااایاااق 

شااده کااه مضنااای تولیااد اسااتاندارد تنظیک 1ساا اریبرون

ISO37500  ماایادی  2014و در سااام  اسااتدر جهااان

و  ( معرفاایISO) 2از سااوی سااازمان اسااتاندارد جهااانی

توساا  دفتاار معاوناات تح ی ااات و مناااب   1395سااام در 

 شااده اسااتنیااروی انسااانی وزارت نیاارو تهیااه و ابا.

(Ministry of Energy, 2016) .ایاااق مجموعاااه در 

باارای بهضااود ساا اری م اااهیک متااداوم برون ۀبرگیرنااد

ای از مجموعااهتااامیق ن عااان از طریاات در  همااه کی

عمار   ۀتواناد بارای مادیریت مرالاکاه می  یی استهارویه

در ایااق  یساا اربرونفراینااد ساا اری اساات اده شااود. رونب

مدم در مهاار مرحلاه تحلیا  راهضارد، شاروا و انت ااب، 

. رعایااات شاااوددنضاااام مااای حویااا  ارزنانت اااام و ت

مینااان کارفرمااا و مااارموب ماارکور باارای ح ااوم اط

و تح ااات هاااا الااازاخدر مشااا ص کاااردن  کننااادهقیت م

 .است  شدههیتوص  یس اربرونهای  هد 

الوللاای اصااال ات نهاااری  ب آااا مساا بدات آین

 ساأیخصوصی  روی  ر

واحاد وجاود نادارد   یراهامشاکات    ۀبرای حا  هما 

آب را باااا  ۀاحات در زمینااااصااا ،م تلااافشاااورهای کو 

، از ایااق انااددهکرتوجااه بااه شاارای  الااود طراحاای و اجاارا 

اساات اده از تجربیااات ایااق کشااورها بااا در نظاار گاارفتق رو 

کشاااور سیاسااای، اجتمااااعی و ا لیمااای  یهااااتیظرف

م یاااد  یساااازیال وصدر افااازایش موف یااات  توانااادیم

2- The International Organization for Standardization (ISO) 
 

1- Outsourcing lifecycle 
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 ...دااهیاز چ  یو زهکش  ی اريآب  ی هاطرح ی سازیی ا  ی واکاو

باشااد. در ماارور مناااب  کشااورهای متعااددی بررساای 

، افتهیتوسااعهرهای نمونااه از میااان کشااوکااه باارای  ندشااد

در  باسااااب هکشاااوری ییشاااگاخ و  عنوانباااهآمریکاااا 

و فرانساه باه دلیا  شاضاهت انت ااب شاد    یسازیال وص

 ازلحااااظ آن باااه ایاااران  یساااازیال وصب شااای از 

بااا ح اان مالکیاات  یباارداربهره یهاشاارکت یریکارگبااه

ز نیااا توساااعهدرحام. از میاااان کشاااورهای هارسااااالتیز

در  یو طااو نموفاات  ۀساااب  مکزیاا  بااه دلیاا شاایلی و 

انت ااام ماادیریت آبیاااری و فراواناای م ااا ت موجااود در 

و هناد و ترکیااه  انهاآال اور عملکارد ب اش ال وصاای 

انت اااب کشااورهای نزدیاا  و همسااایه ایااران  عنوانبااه

اساساای باارای جاارب ساارمایه و هااای گاااخکااه شاادند 

 اند.برداشته  یردولتیغ  تالدما

انااات اداره آبیاااری آمریکااا از نت ااام امکا : م ی ااا

ی آبیاااری، هااابلو ماادیریت کاا  سیسااتک آبیاااری بااه 

یتانساای  بااال وه و  ۀهااای ارزشاامندی را در زمیناادر 

دهااد؛ مطالعااه در یایااداری ماادیریت کشاااورزان ارا ااه می

کلمضیااا و  ۀرودالاناا ۀهاازار هکتاااری حو اا 230رح طاا

 Svendsen)عملکاارد واگااراری آن مضاایق ایااق اماار اساات

& Vermillion, 1994)دمات آبیااااری در  ضااا  و . الااا

 برالااورداربعااد از واگااراری ایااق طاارح از کی یاات بااا یی 

شاااواهدی در ماااورد  ازآنیااا مناااد ساااام اوم )باااود 

وری فناای نمایااان شااد کااه مربااوق بااه یاا  کاااهش بهااره

ی مادیریت جدیاد باود و ایاق بایاد در بارادوره یاادگیری 

هنگاااخ  ضاااوت عملکاارد طاای منااد سااام از ماادیریت 

دیااد در نظاار گرفتااه شااود(. دولاات ماادیریت ج  ضلاای بااه

بااارداری آمریکاااا بااارای انت اااام یایااادار مساااوولیت بهره

 & Meinzen-dick)آورد را فاااراهک زیااار شااارای  

Reidinger, 1995). 

ییگیااری سیاسااتی روشااق و یایاادار و الاازاخ ماادیران بااه  •

 فرایند انت ام مدیریت آب

 بمدیریت آ  هایاست ام مالی برای سازمان •

 یهای کشاورز انونی مستحکک برای سازمان •

ح اااوم آب مشااا ص هماااراه باااا  ااامانت اجااارای  •

  وانیق

گراری بااارای رسااااندن شااارای  فیزیکااای سااارمایه •

 شضکه به حالت استاندارد  ض  از واگراری

ایجااااد یااا  سیساااتک حسابرسااای و حساااابداری  •

 ای برای ایجاد ش افیت مالیحرفه

سااازمان  لاات و ایجاااد فرهناات مشااارکت باایق دو  •

 برداربهره

در ایااق کشااور ن ااش نظااارتی و  ااانونی  ف انسااه:

هاااااای آبیااااااری افااااازایش و در دولااااات در یروژه

کاااه ن اااش گراری محدودشاااده اسااات؛ درحالیسااارمایه

گراری ای در ساارمایهسیاساای محلاای و منط ااههااای نهاد

گیری در حااام افاازایش اساات.  ااانون آب در و ت اامیک

ریت متااوازن مناااب  ماادی باهااد  1992فرانسااه در سااام 

 1994عنوان یاا  دارایاای ملاای اصاااح و در سااام آب بااه

مناااب  آباای و ماادیریت از طریاات واحاادهای  بااا وحاادت

شااده اساات. ماادیریت آب در ای اصاااح و تکمی منط ااه

ای، ماادیریت های آب منط ااهفرانسااه از طریاات شاارکت

در حااام  .شااودمیاجاارا مشااارکتی و ماادیریت فااردی 

ها باارداری زیرساااالتو بهره یریتحا اار دولاات از مااد

های گراریشاااده اسااات اماااا باااه دلیااا  سااارمایهالار 

 ،هااای بااازر  صااورت یریرفتاااهعظیماای کاااه در طرح

دولاات ن ااش نظااارتی الااود را افاازایش داده اساات زیاارا 

هاااا باااا معیارهاااای بااارداری بلندمااادت ایاااق طرحبهره

ساااودآوری ب اااش ال وصااای مغاااایر اسااات و عوا اااب 

 ظهااورکااق اساات زمااانی ا ممهنگهااداری نامناسااب شااضکه

. در ایاق (ICID, 1992)کند کاه الیلای دیار شاده اسات 

نکااااران ییماالریاااد الااادمات از کشااااورزان کشاااور 

باااه دلیااا  شااا افیت در الریاااد و ارا اااه را ال وصااای 

اساات  دشاادهیتمدو طاای دو دهااه انااد یریرفتااه الاادمات 

(Svendsen et al., 2003). 
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 یباارا یمنضاا  ملاا  در ایااق کشااور یااآب  شاایلی:

مطااابت بااا  ااانون آب، حاات  کااه تاساا یاساات اده عمااوم

داده  یهای ال وصااشاارکت ایاااساات اده از آن بااه افااراد 

مربااوق بااه  یبازارهااا تیااآب از طر صی. ت  ااشااودیم

باعااا  اسااات اده  یلیح اااوم آب  ابااا  تجاااارت در شااا

 مح ااو ت بااا یگزینیجاااو  شااده اسااتکارآمااد از آب

 ا ت ااادی آب کمتاار در واحااد ارزن )م اار ارزن بااا  

اساات اده از آب  ه اساات، حااتکاارد  یهرا تساا (دیااتول

کاااه در آن  ینااایطور مسااات   از زمممکاااق اسااات باااه

. ایااق اباادیو انت ااام شااود ، معاملااه شااودیمعاملااه م

 ،دیااجد رساااالتیز جااادیباادون اکااه  سیاسات باعاا  شااد

 ونیاالیم -500 ساام از 19طای  1یکشاااورز یتجاار تاراز

 یآباا هایسیاساات. برسااد د ر ونیاالیم 1500د ر، بااه 

 یگاارارمتی   یاابااه دل شااتریب یلیر شااده دشاااعمام

شاد باعا     قیات اام آب و زما  ر ابا یمناسب و انت اام غ

 و د  ناده  شیالاود را افازا  یوربهاره  کشاورزان ایاق کشاور

 دیااتول (کمتاار ی آبحتاا ا)یاامشااابه  ه ازای م اادار آبباا

در ایااق  .(Gazmuri, 1994)داشااته باشااند  یشااتریب

کشور حت مالکیت شاضکه باه طارم م تلاف باه کااربران 

 است.  واگرارشدهآب  

ی هاسااامانهشاارای  بحراناای و ماادیریت  :م زیاا 

یاا  را فااراهک مکز آبیاااری انگیاازه تحااو ت گسااترده در

میلیااون هکتااار  1/ 5حاادود  1980 ۀآورد. در اواالاار دهاا

مکزیا    های تحات یوشاش شاضکه هاای آبیااریاز زمیق

ها و  زخ بارای تکمیا  زیرسااالت ۀبودجانضاود باه دلیا  

 مرالاااه تولیاااد شاااضکه، از بااارداری و نگهاااداری ازبهره

 2الااار  شااد. بااا کماا  باناا  توسااعه باایق آمریکااایی

خ تمرکااز و انت ااام مناااطت   عاادبااا سااه هااد اییااروژه

آب، الودک ااایی  ۀکنندهای م اار آبیاااری بااه سااازمان

 وری بااارداری و بهااارههای بهرهآوری هزیناااهدر جمااا 

 

 

ت  اایص بودجااه آغاااز شااد. ن ساات مسااوولیت تعمیاار و 

هااا بااه سااازمان دهناادگان هااا و زهکشنگهااداری از کانام

ها از طریاات یاا  ایااق سااازمانبعااداف آب واگاارار شااد و 

آ ت و هاااای اصااالی، ماشااایقمساااوولیت کانام شااارکت

تعمیااار و نگهاااداری را بااار عهاااده  ازیاااموردنتجهیااازات 

باه ایاق آنهاا گرفتند. بارای آماوزن کشااورزان و ترغیاب  

ی کااه ارسااانههااای دولاات مکزیاا  از کم یق ،برنامااه

و ماارتض   شااده یتشکتوسا  مت   ااان ارتضاطااات فاا و 

وزن د یاات ه آمااها و صاانعت بااود، بااه هماارابااا دانشااگاه

کارمناادان باارای تعمیاار و نگهااداری اساات اده کاارد. باارای 

آمیز و ایجااااد اطمیناااان از شاااروا موف یاااتح اااوم 

کااه در واگاارار شاادند ن  ، ابتاادا مناااط ی اعتمادبااه

مکزیاا   ۀبهتااریق و ااعیت مااالی  اارار داشااتند. نموناا

مشاا ص و یشااتیضانی  ایبرنامااه باااوجودنشااان داد کااه 

ییااار ایجااااد کااارد ن تغتاااواجااادی دولااات، م ااادر می

(Meinzen-dick & Reidinger, 1995) ااااوانیق  .

ی توساا  کاااربران سااازادهییدارای ظرفیاات  شاادهبیت و

زماااانی طاااو نی و  ۀباااوده و در یااا  دور م سسااااتو 

 .(Bruns et al., 2005)تدریجی اجرا شد  

در ایاااق کشاااور در ایالااات ماهاراشاااترا  :هباااد

ت ساای  هااایی های آبیاااری باارای اجاارای یروژهشاارکت

که به دلیا  کمضاود بودجاه ناتمااخ ماناده بودناد و شدند  

هاااا از طریااات ب اااش دولااات ییشااانهاد اجااارای طرح

. دولاات باارای اجاارای هرمااه کااردال وصاای را ت ااویب 

گراری ال وصاای مایاات از ساارمایهو ح بهتاار ایااق کااار

شاارای ، فراینااد و  ااوانینی را بااه ت ااویب رساااند کااه بااه 

 شود:اشاره میآنها  برالی از  

رسااانی گرار ب ااش ال وصاای بایااد یااروژه آبساارمایه •

را با هزیناه الاود تکمیا  کناد و یا  از بازیاابی سارمایه 

 بهااااا، ماااااهیگیری و الااااود از طریاااات دریافاااات آب

 

 2- Co-Financed by Inter-American Development Bank 
 

1- Aagricultural trade balance 
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 دولت انت ام دهد.به   گردشگری، یروژه را 

، امااا شااودیمزماایق طاارح توساا  دولاات تملاا   •

گرار اجاااازه دارد کاااه از مزایاااای ا ت اااادی آن سااارمایه

 .کنداست اده  

در  ،گراربااارای حاااواد  الاااار  از کنتااارم سااارمایه •

 شود.ب بینی  زخییشاسناد منا  ه  

بهااا توساا  االاار آباصاااحات  ااانونی  زخ باارای  •

 ود.شرا  اجگرار ب ش ال وصی  سرمایه

گرار ب ااش ال وصاای مالیااات باار الاادمات از ساارمایه •

 شود.االر نمی

آ ت و تجهیاازات، در صااورت نیاااز بااه واردات ماشاایق •

 معاااا  کیرمسااات یغگرار از یرداالااات مالیاااات سااارمایه

 است.

گراران از یرداالاات حاات امتیاااز اساات اده از ساارمایه •

 معادن برای اجرای طرح معا  هستند.

باا حمایات  اانونی هناد  شاود کاه دولات  مشاهده می

های مااالی و الاادماتی باعاا  ت ویاات و اعطااای مشااوم

های ال وصااای، یایاااداری ماااالی و سااارعت در شااارکت

عملیااات واگااراری بااا حاار  بروکراساای اداری  یاجاارا

 .(Government of Maharashtra, 2003)است  شده 

 ، یکاایدر کشااور ترکیااه دو سااازمان دولتاای ت  یااه:

کاا   ۀادار دیگااری ( و SHW) 1دولتاای هیاادرولی  ۀادار

الاادمات  ۀ( مسااووم توسااعGRDS) 2الاادمات روسااتایی

بااا مشااارکت  1993والااا  هسااتند. ترکیااه از سااام آب

یر تاا ال انت ااام سااری  را باادون ۀباناا  جهااانی برناماا

اجارا باهباهد  افازایش باازده و کااهش باار ماالی دولات  

. در ایااق فراینااد مالکیاات شااضکه در االتیااار گراشاات

بارداری، مساوولیت بهره  ف ا دولت باا ی الواهاد ماناد و  

ماادیریت و نگهااداری شااضکه واگاارار الواهااد شااد )مشااابه 

هااای سااازی در ایااران(. د یاا  موف یاات طرحال وصی

 کااردالاصااه زیاار بااه شاارح  تااوانانت اام در ترکیااه را می

(Yildirim et al., 2007): 

 هاب شافزایش ر ابت ب ش کشاورزی با سایر   •

 گراری آبمنط ی  یمت  کردیرو  •

ارزن  تغییاار الگااوی کشاات بااه ساامت مح ااو ت بااا •

 با تر

 ایجاد مارموب  انونی برای فرایند انت ام •

و ااوح ح ااوم  اارارداد مشاا ص کااه در آن به ۀتهیاا •

 شده استآب و مسوولیت افراد تعییق

هااای مااداوخ و ماانظک باارای ارزیابی یاارداالتق بااه •

 دیریت آبیاریام مبررسی نتایج عملکرد انت 

در  یساااازیال وص باسااااب ه کشاااورهای عمااادهدر 

 بساایج حمایاات سیاساای در بااا تریق سااطوحب ااش آب، 

عاماا  اصاالی  عنوانبااه یگاارار انوناجرایاای و  یهااان ش

 شنهادشاادهییاساات و  شاادهانیبموف یاات در اصاااحات 

کشااورهای  دهیااچییساا ت و  یهاماادمتنظاایک  یجابااه

 رییاارانعطا ساااده و ونی از مااارموب  ااان افتهیتوسااعه

 ;Meinzen-Dick, 1997, 2007)اسااات اده شاااود 

Vermillion & Sagardoy, 1999) . 1در جاااادوم 

 ی موجاااود در سااااالتار اصااااحات نهاااادیهاااات اوت

 فاااوم م ایساااه شاااده یاااات آب در ایاااران باااا تجرب

 است.

 

 

 

 

 

 
2- General Directorate of Rural Services 
 

1- State Hydraulic Work 
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 ایرا  و بریی کشارها  چر  ی ماجاچ چر سایحار ا  یات اهاچی آم کشاورزیها تفاوت -1جدو  

Table 1. Differences in the structure of institutional reform of water in the agricultural sector in Iran and some 

countries 

 نام  شور 
country 

  قوقی رر اصال ات نهاری  ب سای   شورها هایس سیا
Legal policies in the institutional reform of water 

in other countries 

 موان  سیاسی و ساأمانی ای ان رر اصال ات نهاری  ب 
Iran's political and organizational barrier to 

institutional reform of water 

 آمریکا 
America 

فرایند اجرای وجود سیاست روشق و یایدار و الزاخ مدیران به 

 انت ام مدیریت آب
a clear and consistent policy mandating irrigation 

management transfer 

ی در اجرای امنط هآب  هایشرکتم اومت مدیران و مسوو ن 

 ی و فرایند انت ام مدیریت آبسازیال وصسیاست 
Resistance of managers and officials of regional water 

companies in the implementation of privatization 

policy and water management transfer process 
ی برای رساندن شرای  فیزیکی شضکه به حالت  گرارهیسرما

 استاندارد  ض  از واگراری 
investment to bring physical systems up to standard 

before transfer 

ی و  اسازه نا ص  ض  از رف  مشکات  صورتبه هاشضکهواگراری 

 زیربنایی 
Transfer of incomplete networks before solving 

structural and infrastructure problems 

 ی آبیاری هاشضکهاست ام و ش افیت مالی 
financial autonomy for the irrigation system 

ی هاشضکهی از برداربهره  هایشرکتعدخ است ام مالی و مدیریتی 

 آبیاری 
Lack of financial and managerial autonomy of 

operating companies irrigation networks 

 فرانسه 
France 

با   هاسیاستی سازاده ییو  هاسازمان مدیریت محلی آب توس  

 ی  هر منط ه تانستوجه به شرای  فیزیکی و ی
Local water management by organizations and 

implementation of policies according to the physical 

conditions and potential of each region 

و  وانیق یکسان برای ک  کشور بدون توجه به   هاسیاستاجرای 

 ی جغرافیایی و ا لیمی هایدگیوتنوا 
Policies and laws the same for the entire country, 

regardless of the diversity of geographical and climatic 

features 

 شیلی
Chile 

 ی مناسب آب از طریت ایجاد بازار آب مست   از زمیق گرارمتی 
adequate pricing and unlinked transferability of water 

and land 

 ام آن به زمیق و عدخ امکان فرون آب و اتیاییق بودن  یمت آب 

  انون توزی  عاد نه آب 28طضت ماده 
Low water price, its connection to land and 

impossibility of selling water 

 مکزی 
Mexico 

طراحی سیستک ح و ی دارای ظرفیت اجرایی در حد کشاورزان و 

 برداربهره م سسات 
the design of a water rights system with the 

implementation capacity of the users and institutions 

-ت ویب  وانیق بدون  مانت اجرایی و الار  از توان دولت و کی

 ن عان
Passing laws without executive guarantees and beyond 

the capacity of the government and stakeholders 

در طی دو  تدریجی صورتبهتک ح و ی آب سیس اجرای اصاحات

 دهه 
Reform of water rights system gradually and 

realistically over two decades 

بدون ایجاد آمادگی و  1347تغییر نظاخ ح و ی آب کشور در سام 

 در دولت و کشاورزان هازیرساالت
Changing the legal system of water in 1347 (1968) 

without creating preparations and infrastructure in the 

government and farmers 

 هند 
India 

ی و رسانآبی هایروژه ی ب ش ال وصی در گرارهیسرما

 از طریت سود یروژه  هانهیهز بازیرداالت
Private sector investment in irrigation projects and 

recover the said investment through water charges 

ی نکردن ب ش ال وصی در فرایندهای اجرای گرارهیرماس

 آبیاری  هایطرحبازدهی یاییق   یبه دلآبیاری  هایطرح
Non-investment of the private sector in the 

implementation processes of projects due to low 

efficiency of irrigation schemes 

 ترکیه
Turkey 

  انونی برای فرایند انت ام مدیریت آبیاری  مارموب جادیا
Create a legal framework for irrigation management 

transfer process 

  رییتغهمگاخ با   1361نکردن  وانیق آب کشور از سام  رییتغ

 دولت در مدیریت آب  هایسیاست
No change in the country's water laws since 1361 

(1982) at the same time as changing government 

policies in water management 
ی مداوخ و منظک برای بررسی نتایج عملکرد انت ام  ها ی ابیارز

 مدیریت آبیاری 
Continuous and regular assessments to evaluate the 

results of irrigation management transfer performance 

  هایسیاستارموب ارزیابی مناسب برای بررسی  ان مف د

 ی آبیاری هاشضکه ی سازیال وص
Lack of an appropriate evaluation framework to assess 

the privatization policies of irrigation networks 

 

 گیرینتیجه

در ایاااق یااادوهش باااا توجاااه باااه اهمیااات سیاسااات 

از  یارباااااردبهرهآب در مااااادیریت و  یساااااازیال وص

بااه تجمیاا   ااوانیق و  ،آبیاااری و زهکشاای یهاشااضکه

مااارتض  باااا ایاااق بحااا  و بررسااای  یهادساااتورالعم 

 هایسیاسااااااتییاماااااادهای اجاااااارای  ااااااوانیق و 
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. یرداالتااه شاادآباای کشااور  یهاااطرحدر  یسااازیال وص

رغاک وجاود  اوانیق و دهاد باهماینشاان    هاابررسی  نتایج

ر بانزماا م اوبات باارای جاارب ساارمایه ب ااش ال وصاای،

ی، یاااییق بااودن سااود آباا یهاااطرح یاجاارا ۀبااودن دور

گراری گراری در ب ااش آب نسااضت بااه ساا ردهساارمایه

از بازگشاات ساارمایه مااان  از  یاطمینااانباای هااا و در بان 

 قی ااوانهااا شااده اساات و گراری در ایااق طرحساارمایه

ی فناای توسااعه مناااب  آب هاجنضااهموجااود عماادتاف باار 

رای اجاارای  ااوانیق و لی بااداشااته و بااه مناااب  مااا دیاات ک

 انهااآی طیمحسااتیزییاماادهای اجتماااعی، ا ت ااادی و 

کمتاار توجااه شااده اساات. در  ااوانیق اصاالی وزارت نیاارو 

 ،یااا توزیاا  عاد نااه آب هاااآبماننااد  ااانون ملاای شاادن 

هاایخ ن ااش یااا حمااایتی باارای ب ااش ال وصاای در نظاار 

 44اصاا   اجرایاای ۀنامااقییآ گرفتااه نشااده اساات. طضاات

مجاااز بااه واگااراری مالکیاات  دولاات ، ااانون اساساای

های آبیاااری زیاارا زیرساااالت، سااتهای آبیاااری نیشااضکه

ماهیاات نااامطموق  و  صاارفاف بنگاااه ا ت ااادی نیسااتند

 دهیو باااهسیاسااای  هاااایدر تنش ت ااااوتآب و  قیتااا م

باشااد  رینایاار دیااتجدزمااانی کااه مناااب  آب محاادود و 

تااااادویق  در .کنااااادیمرا دشاااااوار  یساااااازیال وص

 ،ور و م ااوبات شااورای عااالی آبکشاا ۀی توسااعهابرنامااه

تضادی  نشاوند بایاد مساوله  برای اینکه م وبات الاود باه  

بنااادی،  ااامانت مشاااارکت زمان ماننااادهایی مش  اااه

هاای درگیار، سااز و کاار یاایش، سااز و کاار سایر سازمان

حااا  االتافاااات و انطضاااام باااا تغییااارات عملکاااردی 

 .ساااالتارها و مسااا   روزمااره آب کشااور را داشااته باشااند

کاه اصااح  دهادیمبیات موفت ساایر کشاورها نشاان تجر

و اساات  برزمااانی  ااوانیق جدیااد فرایناادی سااازادهییو 

ی توساا  کاااربران و سااازادهییایااق  ااوانیق بایااد ظرفیاات 

سااازمانی  یهاماادمرا داشااته باشااند و اعمااام  هاسااازمان

بسااته بااه میاازان توسااعه مناااب   افتهیتوسااعهکشااورهای 

سیاسااای،  یهااااتیظرففتق آب کشاااور و در نظااار گااار

 راالااود هااای هااد اجتماااعی و ا لیماای  ابلیاات تح اات 

باه دسات تاایج ، نارا اه شاده  شناسایراسا  رونب  .دارند

باه   کنناد:بار ایاق ماوارد تاکیاد میتح یت حا ر    از  آمده

رساامیت شااناالتق ب ااش ال وصاای در  ااانون توزیاا  

آب بااارای جااارب سااارمایه و منااااب  انساااانی،  ۀعاد نااا

نون توزیاا  عاد نااه آب باارای ایجاااد  ااا 28 ۀاصاااح ماااد

بااازار آب مساات   از زماایق در راسااتای فاارون و افاازایش 

آب توساا  ب ااش ال وصاای، ایجاااد ظرفیاات  یوربهااره

 44متوساا  و کوماا  الااار  از اصاا   یهاشااضکهباارای 

 اااانون اساسااای بااارای واگاااراری دا اااک و اسااات اده از 

( BOO)1بهااره باارداری و مالکیاات -ساااالت یاهاامانیی

زگشاات معتضاار با نامه اامانت ۀولاات، ارا ااظاار دزیاار ن

ال وصاای و  گرارهیساارما ۀساارمایه باارای افاازایش انگیااز

و ت اااویب مجموعاااه  اااواب  و م اااررات  یروزرساااانبه

 و نگهاداری از شااضکه یباارداربهره هایشارکت مرباوق بااه

 )مضتنی بر نتایج یایش عملکرد ال وصی سازی(.
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Extended Abstract 

 

Introduction 

Since the 1990 s, a number of countries adopted the transfer policies or irrigation 

management transfer (IMT), and in some cases, the incentive to reform water laws was provided 

(Bruns et al., 2005). Making of the investment decisions and water allocation by local and 

private organizations requires that the water users have confidence in the quantity and time they 

receive water and this requires the existence of legal transparency. Therefore, water laws should 

provide a full and indispensable set of rights for use of water (Bayat et al., 2016). In this study, 

by focusing on the privatization of agricultural water, relevant law clauses were extracted during 

different periods, and the effectiveness of these rules on management of water resources was 

analyzed. 
Methodology 

In this study, the purpose of “law” is all ratification of parliament, official codes, and 

administrative regulations. Since land containing groundwater resources are usually governed by 

private management, the focus is on the rules associated with irrigation networks with surface 

water resources. To implement the study all documents related to water laws, approved by 

various organizations of the country, included the resolutions and bills of the Islamic Parliament 

of Iran, national development plans, the resolutions of the Supreme Council for Water, the 

efforts of the relevant Ministries, and published procedures and executive regulations. Then the 

material related to the issue of privatizing and reducing the government’s leadership and 

authority, or common and applicable laws that lacked relevance to privatization issues were 

extracted from them and, besides international documents in this regard, were analyzed in a 

descriptive way. 
Results and Discussion 

Until 1929, water governance issues were solved by the common rule of society in the 

ownership of wells and qanats. Then, by compiling civil code, water governance was enforced 

using this law. These rules were used for private management of individuals and before the 

development of technology and establishment of irrigation and drainage networks. In 1944, with 

the approval of the law allowing the establishment of the irrigation agency, the individual aspect 

of irrigation was limited to traditional water rights and the government supervised all irrigation 

affairs. In this period, for the first time, public and private institutions were allowed to build and 

invest in irrigation networks. By approving the establishment of companies to exploit lands 

downstream of the dams, the exploitation of command area of irrigation networks was given to 

natural persons and non-governmental individuals. After the Islamic revolution, according to the 

constitution and the approval of the cabinet of ministers, the government was obliged to dispose 

of its shares in the operation of irrigation networks by maintaining state ownership of the 

infrastructure. Nevertheless, the devolution of these private companies only occurred in the 

ownership of the shares and these companies are still dominated by the government in 
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management, structure and the way of referral. The development plans of the country and the 

approvals of the supreme council of water have stressed the acceleration of the privatization 

process and the reduction of government incumbency in water projects, but financial support and 

the executive program have not been taken into account to meet their goals. The set of criteria 

for operation and maintenance of irrigation networks was notified to the ministry of power in 

2005. However, except for identifying the competence of companies, other parts of it could not 

be implemented, so it is needed to update these instructions according to the experiences of a 

decade of privatization in irrigation projects. In the study of international experiences of water 

reform with the approach of privatization in developed (United States and France) and 

developing countries (Chile, Mexico, Turkey and India), some cases such as clear and 

transparent water rights with guarantee the implementation of the rules, financial independence 

of water custodian, appropriate water pricing, establishing a legal framework for privatization 

process and conducting regular assessments to evaluate the results of transfer of management is 

considered as the most important measures in water privatization. 

 

Conclusions 

By changing the policy of government from centralization to the participation of the private 

sector and the stakeholders, the current laws in the field of water resources need to be reviewed. 

Due to the importance of the subject, in this research, we proceed to aggregation rules and 

procedures related to this discussion and review the consequences of implementing laws and 

policies of privatization in irrigation networks. The results showed that although there are laws 

and regulations to attract private sector capital, the time of implementation of water plans and 

low investment profits has prevented the private sector investment in this sector. The generality 

of laws, disregard for restrictions, climatic conditions and political changes in the country (such 

as change of government), has made the implementation of water development programs less 

effective. In addition, attracting the full political support at high levels of management and 

legislation of the country, and the use of simple legal framework with accordance of the capacity 

of water users, were the main factors in success of pioneer countries in water privatization. 
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