ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،64ﺑﻬﺎر  ،1395ﺻﻔﺤﺎت 57- 94

ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎي ﻧﻬﺎدي ﺑﺤﺮان در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﯾﺮان
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮزاﻧﻪ* ،ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮي** و ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ رﻣﻀﺎﻧﯽ ﻗﻮامآﺑﺎدي
ﺗﺎﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ1394/09/18 :

***

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1395/11/30 :

ﭼﮑﯿﺪه

ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهاي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﻌﺎت روز اﻓـﺰون اﻗﺘﺼـﺎدي ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ »ﻗـﺎﻧﻮن ﺣﻔـﻆ و ﺣﺮاﺳـﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آبﻫـﺎي
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر« در ﺳﺎل  1345ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎ و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻌـﺪدي در زﻣﯿﻨـﻪ ﺣﺮاﺳـﺖ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه و وارد ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓـﺖ ﺷـﺪﯾﺪﺗﺮ ﺳـﻄﺢ
اﯾﺴﺘﺎﺑﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ دﺷﺖﻫﺎي ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﭼـﺮا
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  50ﺳﺎل ﺗﻼش در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي »ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري و اﺟـﺮا« ،ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ
ﮐﺸﻮر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ آن ﻧﯿﺰﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي روﯾﮑﺮد دﺳﺘﻮري و روﯾﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ و رﻓﺘﺎر ﻫﻤﮑﺎراﻧﻪ از ﭼـﺎرﭼﻮب ﻧﻈـﺮي
ﻧﻬﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﮐﻤﯽ -ﮐﯿﻔﯽ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫـﺎي
ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﻧﻬﺎد آﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻗـﺎﻧﻮنﮔﺮﯾـﺰي در ﺗﻤـﺎﻣﯽ
ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ اﺳﺖ.

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي .Z19 ،Q34 ،Q15 :JEL

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﻧﻬﺎد آب ،ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ،اﯾﺮان.

* داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽm.farzaneh@modares.ac.ir :

** اﺳــــﺘﺎدﯾﺎر ﮔــــﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳــــﯽ ﻣﻨــــﺎﺑﻊ آب ،داﻧﺸــــﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿــــﺖ ﻣــــﺪرس ،ﻧﻮﯾﺴــــﻨﺪه ﻣﺴــــﺌﻮل ،ﭘﺴــــﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑــــﯽ:
ali.bagheri@modares.ac.ir
*** داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽramezanighavam@yahoo.com :
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 -1مقدمه
در ق سمتهاي و سيعي از جهان ،ت شديد بردا شت از منابع آب زيرزميني منجر به افت سطح
اي ستابي شده است (تريدل و همكاران )2012 ،1به طوري که و ضعيت منابع آب زيرزميني
به يك م ساله جهاني تبديل شده است (کنيكوو و کندي .)2005 ،2در ايران نيز در شرايطي
که  56درصــد از آب مصــرفي کشــور از منابع آب زيرزميني تامين ميشــود ،بهرهبرداري
ناپايدار از اين منابع باعث افت مســتمر ســاالنه متجاوز از 11ميليارد مترمكعب و بيالن منفي
آبخوان ها شـــده (مي بدي )1394 ،و به مرور ز مان با عث بروز اثرات منفي ديگر از قب يل:
 -1پيشــروي آب شــور -2 ،نشــســت زمين و  -3کاهش حجم طبيعي آبخوان و معضــالت
اکولوژيك بسـيار زيادي شـده اسـت .تبعات ناشـي از اين امر رفتهرفته سـيسـتم اجتماعي را
درگير کرده و به يك معضل اجتماعي -اکولوژيكي تبديل شده است.
در حال حا ضر اين مع ضالت تا جايي پيش رفته که به مرور زمان تييير باورها باعث
بهوجود آمدن مشــكالت ســاختاري و عميقتري شــده و با پيچيدهتر شــدن مســاله (بر مبناي
ابعاد مرتبط با پديده واب ستگي به م سير طي شده ،)3حل م شكالت نيز پيچيدهتر شده ا ست.
اهميت اين مساله تا جايي نمود پيدا کرده است که در رقابت بين تئوريها ،نگاه دستوري و
ن گاه مبتني بر فر

عقالن يت کا مل و رف تار هم كارا نه ،جوابگوي مشـــكالت م نابع آب

زيرزميني نبوده و دســـتگاه نظري نهادگرايي با تمرکز بر يادگيري و نگاه مشـــارکتي قدرت
پاسخگويي بيشتري نسبت به نظريههاي رقيب ارائه ميدهد.
در ادبيات نهادي ،نقش تاريخي تيييرات نهادي از اهميت بســزايي برخوردار اســت.
نورث ( )1990معتقد اســـت کليد فهم تحوالت تاريخي ،تيييرات نهادي اســـت .وي معتقد
1- Treidel and et. al
2- Konikow and Kendy
 -1وابستگي به مسيرطي شده ( )Path Dependencyدر طول تاريخ شكل گرفته و از سطح شناخت آغاز شده و از
طريق سطح نهادي پيش ميرود تا در حد اعالي خود در سطح اقتصادي بروز پيدا کند ،مصداق عيني اين موضوع در زمينه
آب زيرزميني ورود جوامع به بازي بهرهبرداري بيرويه از منابع آب زيرزميني و وابستگي اقتصادي آنها در طول زمان است
که مرحله به مرحله با پيچيدهتر کردن ماتريس نهادي قيود بيشتري را وارد فرآيند مديريت منابع آب زيرزميني کرده است.
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ا ست نهادها ،قوانين بازي در جامعه بوده و قيودي ه ستند که بيانگر روابط متقابل ان سانها با
يكديگرند .نهادها بهطورکلي در بســـتر 1کالن حكمراني نقش ايفا ميکنند و بهطور ويژه
ميتوان ذکر کرد که نهادهاي آبي 2در بســتر حكمراني آب ،روابط متقابل انســانها را نظم
ميبخشـــند .در اين راســـتا ميتوان به نقش تكاملي ادبيات حكمراني آب در کنار مديريت
پايدار منابع آب و مديريت يكپارچه منابع آب اشاره کرد (بيسواز و ترتاجادا.)2003 ،3
تعريفي که در اين مقاله از واژه حكمراني مدنظر قرار گرفته است ،تعريف ارائه شده
از ســوي ســازمان توســعه و همكاري اقتصــادي ( 4)OECDاســت .اين تعريف به ســطوح
مختلف حكمراني اشــــاره کرده و «اشـــتراکگــذاري صـــريح يــا ضـــمني قــدرت در
ســياســتگذاري ،مســئوليتها ،توســعه و اجرا در ســطوح مختلف مديريتي» را از ابعاد مهم
حكمراني بهشمار ميآورد (.)OECD, 2011
بر اين مبنا ميتوان چنين عنوان کرد که حكمراني آب به ابعاد رســمي ،غيررســمي،
مشــارکتها ،فرآيندهاي تصــميمگيري مشــترک و خروجيهاي گفتوگوها و مذاکرات
مرتبط مي شود (تراپ )2007 ،5که شامل مولفههاي جزييتري از قبيل حكمراني منابع آب
زيرزميني نيز است (راس و مارتينز سانتوس.)2010 ،6
توجه به مديريت تطبيقي 7و مشــارکت بين دولتها ،متخصــصــان ،فراهمآورندگان
آب و کاربران آب و چالشهاي مديريتي مهم از قبيل ايجاد شـــرايطي براي هماهنگي موثر
و مشـــارکت ،کنترل و نظارت را در حكمراني منابع آب زيرزميني مهم برشـــمردهاند .اين
ويژگيها ميتوانند نشـــاندهنده مولفههاي مرتبط با ظرفيت حكمراني 8منابع آب زيرزميني
1- Context
 -2بر اساس تعريف ارائه شده توسط ( Saleth and Dinar )2004نهاد آب شامل قوانين ،سياستها و ساختار اجرايي ميشود.
3- Biswas and Tortajada
4- Organization for Economic Co-operation and Development
5- Tropp
6- Ross and Martinez-Santos
7- Adaptive Management
 -8ظرفيت حكمراني ( )Governance capacityشامل مولفههاي تشكيلدهنده فرآيند حكمراني است که ميتوان

آن را به عوامل تاثيرگذار بر شكلگيري هرم سياستگذاري تا مرحله ايجاد قوانين جاري تقسيمبندي کرد.
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باشــد (گنزالز و هيلي .)2005 ،1اين مولفهها ،بر اســاس شــرايط هر کشــور متفاوت بوده و به
همين دليل عواملي که در طول تاريخ باعث شكلگيري سي ستم مديريتي و اجزاي مرتبط با
آن است نيز از اهميت بسزايي برخوردار است.
در اين مقاله با تبعيت از مباني د ستگاه نظري نهادگرايي (نورث 1990 ،2و آ ستروم،3
 )2005و ادبيات پويايي ســيســتمها (اســترمان 2000 ،4و باقري و هورث )2007 ،5به آســيب
شــناســي ســه مولفه «قوانين»« ،ســياســتها» و «ســاختار اجرايي» کشــور -بهعبارتي بر مبناي
تعريف سالت 6و دينار )2004( 7آ سيب شنا سي مولفههاي ت شكلدهنده نهاد آبي که بهگونه
اي بيانگر ظرفيت حكمراني منابع آب زيرزميني کشور ايران است -پرداخته شده و در صدد
پاســـخ به اين ســـوال اســـت که چرا با وجود ســـابقه طوالني در زمينه مولفههاي نهاد آبي،
بهرهبرداري ناپايدار از منابع آب زيرزميني حاکي از عدم اثربخشي الزم قوانين و سياستها
در حفاظت از منابع آب زير زميني بوده است.

 -2مبانی نظری
روند تكاملي مفهوم نهاد ،در فرآيند پيدايش مكتب اقتصـــادي نهادگرا در رقابت با ســـاير
مكاتب شكل گرفت .در نمودار ( )1تحول مكاتب اقت صادي از اوايل قرن سيزدهم ميالدي
تاکنون ن شان داده شده ا ست .پي شگامان اقت صاد مكتب نهادگرايي وبلين ،)1898( 8کامين

9

( )1931و مي شل )1910( 10ه ستند .نهادگرايان جديد با نگر شي بينر شتهاي سعي بر ايجاد
درک منا سبي از نهادها با بهرهگيري از علوم اجتماعي به زبان اقت صادي کردند .در اين ميان
1- González and Healey
2- North
3- Ostrom
4- Sterman
5- Bagheri and Hjorth
6- Saleth
7- Dinar
8- Veblen
9- Common
10- Mitchel
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ميتوان به مطالعات نورث ( )1990در تبيين مفاهيم پايهاي نهاد ،ســـازمان و تيييرات نهادي
اشــاره کرد .مطالعات ســالت و دينار ( )2004در معرفي نهادهاي آبي و مطالعات و آســتروم
( )2005نيز در ورود عرف به مســـائل نهادي مرتبط با منابع مشـــترک از اهميت بســـزايي
برخوردار است.
نمودار ( -)1روند شکلگی ی مکا ب اقتصادی و ظهور مکتب نهادگ ایی

يكي از عوامــل مهم در شـــكــلگيري ســــاختــار نهــادي ،توجــه بــه توســـعــه
اجتماعي-اقت صادي در سطح کالن و ايجاد تفكر برنامهريزي ا ست .همانطور که در نمودار
( )2نشـــان داده شـــده اســـت ،در ابتدا مفهوم برنامهريزي در موضـــوعات ســـازهاي از قبيل
« ساختوساز» و «تا سي سات و طراحي و آماده سازي اردوگاههاي نظامي» موردا ستفاده قرار
گرفت ،سپس به مرور زمان مباحث اجتماعي ،اقتصادي ،زيستمحيطي ،سياسي و آموزشي
نيز به آن افزوده شــد .اين تحوالت ،بســتري در جهت ايجاد رويكردهاي نظري متفاوت در
زمينه توســـعه را ايجاد کرد بهگونهاي که تا دهه  ،1970اهداف توســـعه به بعد مادي رشـــد
اقتصادي معطوف شد (استيگليتز.)2002 ،1
پس از دهه  ،1970تبعات تمرکز بر رشــد اقتصــادي در کنار پيدايش نظريه توســعه
پايدار ،مســيري در راســتاي حرکت به ســمت مســائل اجتماعي در مولفههاي برنامهريزي را
1- Stiglitz
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فراهم کرد .به مرور زمان ،پنداشــت اجتماعي و منابع طبيعي نيز جايگاه ويژهاي در مطالعات
به خود اختصاص داد.
پررنگ شدن نقش مباحث اجتماعي باعث شد تا پس از سال  1980ميالدي ،مباني
توســعه پايدار از طريق تمرکز بر ســرمايههاي اجتماعي ،همبســتگي اجتماعي و مشــارکت
مدني دگرگون شـــود .پس از اين زمان ،توجه به بعد انســـاني در اهداف برنامهريزي ،نقش
محوري پيدا کرد تا جايي که پارادايم شكلگرفته ،توسعه را معطوف به مولفههاي انساني و
مشارکت مدني ميدانست (استيگليتز.)2002 ،
نمودار ( -)2حوالت بینالمللی ب نامهریزی و اثی آن در شکلگی ی مدی یت یکپارچه منابع آب

تلفيق روند تيييرات مكاتب اقتصـــادي و تحوالت بينالمللي مرتبط با بر نامهريزي
باعث شــكلگيري مفهوم مديريت يكپارچه منابع آب شــد که ســه مولفه اصــلي «عدالت،
محيطزيست و اقتصاد» ابعاد مرتبط با توسعه اجتماعي ،زيست محيطي و رشد اقتصادي را با
محوريت نهادي ت شكيل ميدهند (آلن .)2006 ،1بر اين ا ساس چارچوب نظري محوري در
اين تحقيق ،چارچوب نظري نهادگرايي ا ست .در اين را ستا با تاکيد بر سه مولفه ارائه شده

1- Allan
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توســط مومني ( )1393شــامل «ســازههاي ذهني»« ،ســاختار نهادي» و «نظام توزيع قدرت و
منافع» سوال تحقيق مورد بررسي قرار ميگيرد.
نظريه تحقيق دربرگيرنده نقش مولفه هاي مدنظر از ظرفيت حكمراني در شـــكل
گيري و تقويت همهجانبه فرآيند قانون گريزي در مديريت منابع آب زيرزميني ا ست .اين
نظريه مبتني بر فرضـــياتي اســـت که با توجه به بهره گيري از ادبيات پويايي ســـيســـتمها،
فر ضيههاي ديناميكي ناميده مي شوند .اين فر ضيه ها در چارچوب مزبور شامل موارد زير
است:
 -1قوانين ،سيا ستها و ساختار اجرايي مرتبط با مديريت منابع آب زيرزميني ک شور
به خودي خود متنا سب با ابعاد اجتماعي-اکولوژيكي و ضع ن شدهاند ،بلكه به صورت
اقتضايي وضع شدهاند و حل مسائل را به صورت مقطعي و بخشي هدف قرار دادهاند.
 -2مولفههاي تشــكيل دهنده نهاد آب منطبق بر جهتبخشــي به ســمت پذيرش موثر
اجتماعي (تقويت بستر قانونمداري و تضعيف بستر قانونگريزي) نيستند.

 -3روششناسی تحقیق
با توجه به گستردگي مساله و در راستاي بررسي فرضيههاي ديناميكي ،روش تحقيق تلفيقي
کمي-کيفي سهگانه منطبق بر مراحل ارائه شده در نمودار ( )3طراحي شد .در هر سطح از
روش تحقيق کمي و کيفي و تكنيكهايي از قبيل برر سي ا سناد مكتوب ،م صاحبه عميق با
مطلعان کليدي ،طوفان فكري و تر سيم نمودارهاي حلقههاي علي-معلولي  1ا ستفاده شد تا
تبيين بهتري از ابعاد سوال تحقيق ترسيم شود.
در سطح اول نمودار ( ،)3بهمنظور فراهم سازي مقدمات تحليل نهادي ،پس از مطالعه
و شناخت نسبت به شرايط تاريخي ،سياسي و حقوقي کشور ،بستر شكلگيري مشكالت و
مع ضالت منابع آبي ايران تر سيم و سعي شد سيا ستهاي آبي به همراه مقررات مرتبط با
بخش آب و روند شكلگيري نهاد مديريت منابع آب کشور استخراج شود .در سطح دوم
)1- Causal Loop Diagram (CLD
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که بهعنوان پل ارتباطي جهت تكميل فرآيند تحقيق کمي و ورود به فرآيند تحليل نهادي
اســت ،ابعاد اجتماعي-اکولوژيكي (آســتروم )2007 ،ســياســتها بر مبناي اصــول ســه گانه
مديريت يكپارچه منابع آب (آلنريال  )2006ترســيم شــود و طبقهبندي مقررات نيز بر مبناي
ريخت شناسي هفتگانه آ ستروم ( )2005اعمال شد .در نهايت طبقات نهادي مدنظر ترسيم
و با بهره گيري از مطالب دو ســـطح قبل و با اســـتفاده از چارچوب تحليل نهادي (نورث،
 )1990و ترســـيم نمودار ع لت-معلولي مرتبط با نهاد آب ،اب عاد مختلف نظر يه تحقيق در
سطح سوم تشريح شد.
نمودار ( -)3سطوح کلی روش شناسی لفیقی کمی-کیفی سهگانه

 -1-3تحلیل سطح یک
در اين ســطح مطابق با نمودار ( )4طبقهبندي ســياســتها ،قوانين و اســناد اجرايي کشــور
صورت ميپذيرد .سياستهاي باالدستي (بخش اول) شامل سياستهاي کالن نظام است.
سيا ستهاي قانونگذاري-برنامهريزي (بخش دوم) مربوط به قوانين و برنامههاي تو سعه
اي اســت که بهطورمســتقيم ميتوان نگاه قانونگذار و ســياســتهاي نظام قاعدهگذاري
کشــور را در رابطه با منابع آب زيرزميني از آن اســتخراج کرد .ســياســتهاي بخش اجرا
(بخش سوم) به سياستهايي اطالق ميشود که به طور مستقيم از دل اسناد اجرايي کشور
استخراج ميشوند.
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همچنين تحليل مقررات ( سمت چپ نمودار ( ،))4در باالترين بخش (بخش اول) با
تمرکز بر قوانين مرتبط با منابع آب زيرزميني شـــروع شـــده و در بخش بعدي (بخش دوم)
آييننامههاي اجرايي مرتبط با منابع آب زيرزميني مورد بررسي قرار گرفته است .در سومين
بخش نيز ا سناد اجرايي شامل «بخ شنامه ،ا صالحيه ،نظامنامه ،ت صويبنامه ،ا سا سنامه و راي
هاي» مرتبط با منابع آب زيرزميني مورد توجه قرار گرفت.
نمودار ( -)4سطح بندی سیاستها و قوانین م بط با منابع آب زی زمینی

 -2-3تحلیل سطح دوم
جهت تحليل کمي-کيفي طبقات مقررات از ريخت شنا سي هفتگانه آ ستروم ا ستفاده شد.
اين ريخت شنا سي بهعنوان حلقه ات صال بين روش تحقيق کمي و کيفي مورد ا ستفاده قرار
گرفت و از طريق آن مشـــخص ميشـــود که ضـــعف موجود در بعد قانونگذاري و اجرا
براســاس اســناد مكتوب شــامل چه مواردي اســت .با توجه به طبقهبندي ارائه شــده توســط
آستروم ( ،)2005ماهيت آنها قابل طبقهبندي است (جدول (.))1
ضعف طبقات قوانين با رويكرد مطرح شده وقتي قابل تحليل ا ست که م شخص شود
هريك از اين دسته از قوانين به چه شكلي بر وضعيت اقدامهاي 1مرتبط با منابع آب زيرزميني

1- Action Situation
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تاثيرگذار خواهد بود .براي اين منظور با بررسي ويژگيهاي ابعادي چارچوب توسعه و تحليل
نهادي ( 1IADنمودار ( ))5ارتباط بين سطوح و کالسها مشخص شده است.
براي ملموستر شدن سطوح مختلف وضعيت اقدام کف شكني چاههاي کشاورزي
به عنوان يك قاعده جاري 2مورد بررســـي قرار ميگيرد .انتخاب اين مثال نيز با توجه به
تمرکز نظريه تحقيق بر قانونگريزي اســت که در مورد منابع آب زيرزميني مصــداق عيني
آن حفر چاه غيرمجاز و کفشكني و بهرهبرداري ناپايدار از منابع آب زيرزميني است.

 -3-3سطح سوم (تحلیل نهادی)
با توجه به اينكه اسناد مكتوب بهتنهايي گوياي واقعيت عملي حكمراني منابع آب زيرزميني
نيست ،در مرحله سوم تحليل ،با «برگزاري و شرکت در کارگاههاي تخصصي ،نش ستها و
ا ستفاده از تكنيك م صاحبه عميق با مطلعان کليدي 3سطوح سيا ستگذاري ،قانونگذاري-
برنامهريزي و اجرا» و با بهرهگيري از روش گلوله برفي( 4لويت و همكاران )2012 ،5ســعي
بر شناخت بهتر سه مولفه اساسي « سازههاي ذهني» « ،ساختار نهادي» و «نظام توزيع قدرت و
منافع» (نورث )1990 ،شد .ابعاد مربوط به هر مولفه در نمودار ( )6نشان داده شده است .اين
قســـمت حلقه ارتباط بين باالترين مولفه مرتبط با ظرفيت حكمراني منابع آب زيرزميني
( سيا ستگذاري) و قواعد جاري را برقرار مي سازد .در نهايت با ا ستفاده از نتايج بهد ست
آمده از م صاحبه در زمينه سه مولفه نهادي ،سعي بر برقراري روابط علي-معلولي و تر سيم
1- Institutional Analysis and Development
 -2قاعده جاري ( )Rules in useواقعيتي است که در مقام عمل در حال وقوع است .اين قاعده در رابطه با شرايط
کنوني منابع آب زيرزميني شامل بهرهبرداري ناپايدار از اين منابع و ويژگيهاي مرتبط با آن از قبيل حفر چاه غيرمجاز
ميشود.
 -3برگزاري کارگاه تخصصي حكمراني منابع آب زيرزميني ،شرکت در کارگاه حقوق آب و همايش بحران آب،
برگزاري جلسات انفرادي .در کل با در نظر گرفتن نظرات  30نفر از متخصصان و صاحبنظران جهت رسيدن به مرحله
خبرگي در تحليل نتايج استفاده شد.

4- Snow Ball
5- Luyet et. al
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نمودار جريان بهوسيله بحث گروهي و ايجاد طوفان فكري 1شد و سازوکارها استخراج شد
و با بهرهگيري از نتايج بهدســـت آمده ،پيشـــنهادها (تجويزات نهادي) جهت جلوگيري از
عوامل تشديد سوءتدبير (حكمراني بد) مطرح شد تا به سوال تحقيق پاسخ داده شود.
جدول ( )1ویژگیهای ریختشناسی هفتگانه (آست وم)2005 ،
نوع مقررات
قواعد م زی

تعریف
مق را ی که بهطور مستقیم ب عداد گ وداران ،3نگ ش آنان و منابعی که در اختیار دارند

2

اثی گذاری میکنند.

قواعد موقعیتی
قواعد انتخاب
قواعد گست ه

4

5

باید یا نباید بپذی ند.
مق را ی که عیینکننده حدود نتایج بالقوه و فعالیتهای م بط با نتایج را مشخص می-
کنند.
مق را ی که اثی گذاری آنها ب سطح کنت لی است که فعاالن در یک موقعیت ،هنگام

7

قواعد اطالعات
قواعد پاداش

مق را ی که مشخصکننده مجموعهای از اقداما ی است که فعاالن در موقعیتهای خاص

6

قواعد جمیع

مق را ی که به ط یقه شکلگی ی موقعیتها در یک وضعیت میپ دازند.

9

انتخاب یک عمل اعمال میکنند.
8

مق رات اثی گذار ب مجموعههای اطالعا ی دانش مقتضی مشارکت کنندگان را شامل میشود.
مق را ی که اثی آنها ب منافع و هزینههایی است که به کیبات خاصی از اقدامات و
نتایج آن اختصاص داده شده و باعث ایجاد انگیزهها و یا بازدارندگی خواهد شد.

1- Brainstorming
2- Boundary Rules
 -3گروداران شامل دو گروه ذينفعان و ذيمدخالن ميشود.

4- Position Rules
5- Choice Rules
6- Scope Rules
7- Aggregation Rules
8- Information Rules
9- Payoff Rules
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نمودار ( -)5چارجوب حلیل و وسعه نهادی (آست وم)2005 ،

نمودار ( -)6ابعاد شکیلدهنده حلیل نهادی (مومنی)1393 ،

 -4نتایج
 -1-4تحلیل بستر
يكي از مسائل پايهاي مرتبط با حكمراني منابع آب زيرزميني ،تحليل بستر شكلگيري ابعاد
مرتبط با ظرفيت حكمراني منابع آب زيرزميني اســت .جهت تبيين اين مســاله با يك نگرش
تاريخي ،بستر تحليل آماده ميشود.
در سالياني که نظام حكمراني قنات تنها راه ا ستفاده از منابع آب زيرزميني بود (قبل
از انقالب مشـــروطه )1285 ،مولفه اصـــلي مرتبط با حكمراني منابع آب زيرزميني ،قواعد
غيررسمي مبتني بر عرف و روابط بين مردم بود.
ســه ويژگي اصــلي در زمينه حراســت از منابع آب زيرزميني بهعنوان قاعده جاري آن
دوره ميتوان متصور شد؛ اولين ويژگي بيانگر نقش پر رنگ باورها است .ويژگي دوم مرتبط
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با ســيســتم بهرهبرداري محدود بود که ســيســتم قنات به دليل مســائل فني 1اجازه بهرهبرداري
ناپايدار را از منابع آب زيرزميني نميداد .ســومين ويژگي ،مشــارکت مدني در بهرهبرداري از
منابع آب زيرزميني بود که عامل اصـــلي آن پيچيدگي حفر ،بهرهبرداري و نگهداري از قنات
بود .اين سه ويژگي در کنار يكديگر با ايجاد يك سازوکار حقوقي کارا سي ستم را به سمت
مشارکت مدني به منظور استفاده پايدار از منابع آب زيرزميني هدايت ميکرد.
در زمان مشروطه با ورود نظام قانونگذاري مدرن ،به مرور زمان قوانين عرفي ،جاي
خود را به قوانين رسمي موجود در نظام قاعدهگذاري جديد داد .با اين وجود تا قبل از سال
 1347کماکان نظام حقوق آب ايران مبتني بر حقوق خصوصي بود و مشكالت و معضالت
مرتبط با منابع آب زيرزميني در حيطه مسائل ملي گنجانده نميشد ،اما با تصويب قوانيني از
جمله« :ا صالحات ار ضي (« ،»)1343قانون حفظ و حرا ست منابع آبهاي زيرزميني ک شور
( »)1345و «قانون آب و نحوه ملي شــدن آن ( ،»)1347جايگاه دولت بهعنوان نهاد مديريت
منابع آب کشـــور روز به روز پررنگتر و بهره برداري از منابع آب زيرزميني وارد عرصـــه
حقوق عمومي شد .م صادف شدن اين اتفاقات با ورود و نهادينه شدن جنبه سختافزاري
تكنولوژي (حفر چاه) ،باعث شد تا به مرور زمان ،نظام م شارکت و نظارت مدني در جهت
بهرهبرداري پايدار از منابع آب زيرزميني جاي خود را به بهره برداري فردي ناپايدار دهد.
در اين مســير ،فرآيند تييير باورها بهطور تدريجي صــورت پذيرفت .يكي از عوامل
تاثيرگذار در اين فرآيند هزينه مبادله 2ا ست .سيا ستها و برنامههاي عمراني قبل از انقالب
اســالمي و برنامههاي توســعه پس از انقالب اســالمي يكي از عوامل اســاســي بوده که باعث

 -1منظور از مسائل فني ،سيستم فيزيكي قنات است که قابليت بهرهبرداري از اليههاي پاييني آبخوان را به بهرهبردار نميداد.
 -2هر مبادله توافق بين دو فرد به حساب ميآيد که اين توافق به هزينههاي مربوط به طرفين بستگي دارد و باعث شكل

گيري هزينه مبادله ( )Transaction Costميشود .اهميت هزينه مبادله تا حدي است که کوز ( )Coaseبا مطرح کردن
مباحث پايهاي «اقتصاد هزينه مبادله» ،فرضيه نئوکالسيكي دادوستد در محيط بدون اصطكاک را رد کرد .به اين ترتيب
«مبادالت غيرتكرارشونده» به ادبيات ورود پيدا کرد و باعث ايجاد تفاوت ساختاري دوراني که اقتصاد نئوکالسيكي بهعنوان

پارادايم غالب در ادبيات اقتصادي مطرح بود نسبت به شرايط حاضر را که نهادها ترتيبات حداقلکننده هزينه مبادله هستند،
مطرح کرد .اين تيييرات ساختاري بيانگر مبادالت آبي و عوامل تاثيرگذار بر آن است.
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تييير در هزينه مبادالت شـــده اســـت که با دگرگون شـــدن عواملي از قبيل حقوق مالكيت
(قانون اصــالحات ارضــي )1340 ،دو نقش کليدي منابع آب در طرحهاي آبي و طرحهاي
عمراني را -که بهگونهاي مصرفکننده آب بهشمار ميروند -تحت تاثير قرار داده است.
پس از انقالب اســـالمي و با تصـــويب قانون توزيع عادالنه آب ( ،)1361تاثيرگذاري
دولت در فرآيند مديريت منابع آب بســيار پررنگتر از قبل شــد (ماده  1قانون توزيع عادالنه
آب )1361 ،و با تييير در حقوق مالكيت و نحوه مديريت منابع آب زيرزميني ،مشـــارکت
مدني در بهرهبرداري پايدار از منابع آب زيرزميني کاهش يافته ،ســـازوکار حقوقي کارآمدي
که باعث مي شد تعادل بين برداشت و تيذيه آبهاي زيرزميني برقرار باشد بهم خورده ،جاي
خود را به بهرهبرداري ناپايدار و در نتيجه عدم پايداري منابع آب زيرزميني بدهد.
بهطور کلي ميتوان مشاهده کرد که چگونه سه مولفه مهم نهادي شامل « سياستها»،
« قانون گذاري-برنامهريزي» و «بعد اجرايي» بر بهرهبرداري از منابع آب زيرزميني تاثير گذار
بوده و تيييرات اين مولفهها باعث درهمتنيدگي ماتريس نهادي 1شده است.
به منظور بررســـي ابعاد مختلف بعد تخريبي در هم تنيدگي ماتريس نهادي ،تحليل
کمي و کيفي مولفههاي نهادي مدنظر قرار گرفت.

 -1در ادب يات ن هادي ،ن هاد ها ( )Institutionsتعيينکن نده فرصــــت هاي يك جام عه هســـت ند و ســــاز مان ها
( - Organizationsمجموعهاي از بازيگران که با نيت مشترک در کنار يكديگر جمع شدهاند) با هدف سود جستن
از فرصتها بهوجود ميآيند .به مرور زمان با تييير سازمانها ،نهادها نيز تيير ميکنند .دو عامل مهم در اين زمينه شامل
«خشكي و انعطافپذيري (  Lock inکه در اثر رابطه همزيستي ميان نهادها و سازمانها و تكامل تدريجي ساختارهاي
نهادي بهوجود آمده بهوســيله آن درطول زمان اســت)» و «فرآيند بازخوردي ( Feedback Processکه بر اســاس
واکنش انســانها نســبت به فرصــتهايي که براي آنها بهوجود ميآيد)» اســت که با شــكل دادن ابعاد ماتريس نهادي
( )Institutional Matrixبا عث اي جاد فرآي ند تيييرات ن هادي ميشـــود (نورث .)1990 ،بهعنوان م ثال ،با ورود
تكنولژي حفر چاه ،بازيگران مختلف بر ا ساس واکن شي که ن سبت به فر صت بهوجود آمده از خود ن شان دادهاند نهادها
و سازمانها و در نتيجه مبادالتي در زمينه بهرهبرداري از منابع آب زيرزميني شكل گرفته و در طول زمان با تييير باورها
و ارزشها ،قواعد جاري حفاظت از منابع آب زيرزميني جاي خود را به سمت تخريب منابع داده است.
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 -2-4تحلیل کمی
در اين بخش ،ابتدا سيا ستهاي آبي ک شور منطبق بر موارد ارائه شده در جدول ( )2مورد
برر سي قرار گرفته ا ست .همانطوري که در اين جدول م شخص ا ست اين سيا ستها به دو
د سته عمده تق سيمبندي شده ا ست؛ گروه اول مربوط به سيا ستهايي ا ست که در را ستاي
تحليلهاي مربوط به تصوير سازي شرايط محتمل دوره آينده ارائه شده است و د سته دوم
تحت عنوان ســـياســـتهايي که از گذشـــته وجود داشـــته اســـت .هر گروه به ســـه بخش
« سياستهاي باالدستي»« ،قانونگذاري و برنامهريزي» و «اسناد اجرايي» تقسيمبندي شده و
در هر بخش ،اسناد کليدي بهعنوان مصاديق ارائه شده است.
جدول ( -)2منابع اصلی استخ اج سیاستهای آبی
افق زمانی
تحلیل

طبقات سیاستی

مصادیق

سیاستهای باالدستی

چشم انداز جمهوری اسالمی ای ان در افق 1404

افق پیش

سیاستهای سطح قانون گذاری -

رو

ب نامهریزی
سیاستهای سطح اج ا
سیاستهای باالدستی

ب نامه ششم وسعه ،قانون جامع آب

1

ط ح احیا و عادل بخشی منابع آب زی زمینی کشور
سیاستهای کلی اصالح الگوی مص ف ،سیاستهای
کلی نظام جمهوری اسالمی ای ان ،اصل  44قانون اساسی

دوره

سیاستهای سطح قانون گذاری -

شویق س مایه گذاری در ط حهای آبی کشور،

گذشته

ب نامهریزی

ب نامههای وسعه اول ا پنجم

سیاستهای سطح اج ا

سند ف ابخشی مدی یت منابع آب ای ان ،ضوابط ملی
آمایش س زمین ،نحوه مص ف بهینه آب کشاورزی

در شـــرايطي که اســـناد باالدســـتي از منظر کمي در هر دو افق زماني ارائه شـــده به
مباحث آبي توجه داشته است (جدول ( ))2و با توجه به اينكه «قانونگذاري و سپس اجراي
قوانين» بايد بر ا ساس سيا ستهاي باالد ستي صورت گيرد ،توجه به اين نكته که تا چه حد
 -1برنامه ششم توسعه و قانون جامع آب در حال تدوين است.
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در متن قوانين مرتبط با منابع آب زيرزميني ( چه از منظر کمي و چه از منظر کيفي) به اين
سياستها توجه شده است ،جاي تامل دارد.
شكل ( )a( -)6سهم قوانين مرتبط با منابع آب سطحي و زيرزميني ( )bنمودار روند افزايش تعداد محدوده
هاي مطالعاتي ممنوعه 1ازسال  1345تا ( 1390ميبدي)1394 ،

 -1محدودههاي ممنوعه ،محدودههايي هستند که بيالن منابع آب زيرزميني در آنها منفي بوده و از منظر قانوني ،پس
از ممنوعه شدن نبايد واحد بهرهبرداري جديدي در اين مناطق افزوده شود.
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در شرايطي که بيش از  85درصد کشور در اقليم خشك و نيمه خشك قرار گرفته
و وابســتگي شــديدي به منابع آب زيرزميني در کشــور وجود دارد و در شــرايطي که نياز
آيندگان با توجه به تهديداتي از قبيل گرمايش جهاني در خطر اســـت ،منابع آب زيرزميني
منابع امني جهت حفظ ســالمت آيندگان به شــمار ميرود .با وجود رشــد قوانين مربوط به
آب هاي زيرزميني ،قاعده جاري حاکم بر تاريخ بهرهبردري از منابع آب زيرزميني نشـــان
دهنده افزايش تعداد محدودههاي ممنوعه در ســطح کشــور ( 1345تا  )1390اســت (نمودار
 .)6-bاين نتايج حاکي از کافي نبودن تحليل کمي است که با تحليل ديناميك سياستها و
قوانين تكميل ميشود.
همانطوري که در نمودار ( )6-aم شاهده مي شود ،شروع و ضع مقررات مرتبط با منابع
آب زيرزميني همراستا با تصويب قانون مدني در سال  1307هجري شمسي است .از  81قانون
مرتبط با منابع آب زيرزميني ،طي فرآيند رفت و برگشتي ،موضوعات مختلفي که در متن قوانين
مشاهده شد ،انتخاب و در چند مرحله متن قوانين بر اساس اين موضوعات طبقهبندي شد.
نمودار ( )7نشاندهنده سهم طبقات (در اسناد مرتبط با «قانونگذاري-برنامهريزي» و
اسناد «اجرايي») ارائه شده است .از 14طبقه ذکر شده ،سه طبقه (که سهم به سزايي از کل را
به خود اختصـــاص ميدهد) بهطور ويژه بر نگاه مالي به مســـائل منابع آب زيرزميني تاکيد
دارند و قسمت زيادي نيز تنها بر جنبه کنترل بيروني 1بازدارندگي تاکيد دارند.
بي شترين سهم در را ستاي بهرهبرداري بي شتر (در مقابل حفاظت بي شتر از منابع آب)
صــورت پذيرفته اســت .اين عوامل نشــاندهنده ســهم حداقلي قوانين مرتبط با «اســتفاده از
تكنولوژي» اســت درصــورتي که از منظر نهادي ،تكنولوژي يكي از عرصــههاي اصــلي در
دگرگون سازي و تيييرات نهادي به شمار ميرود .سهم حداقلي قوانين مرتبط با اين بخش و
ســـهم حداکثري تاثير تكنولوژي حفر چاه در بهرهبرداري ناپايدار از منابع آب زيرزميني
نشاندهنده عدم توجه بعد قانونگذاري به اين موضوع است.

 -1منظور از کنترل بيروني ،تمرکز بر وجوه حكمراني متمرکز و نقش يك سويه دولت در فرآيند مديريت منابع آب است.
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نمودار ( -)7طبقهبندی مق رات ب اساس محورهای کلیدی اشاره شده در متن مق رات

 -3-4حلقه ارتباط بین تحلیل کمی و کیفی (دینامیک مولفههای نهادی)
نتايج قبل گوياي اين موضوع بود که اسناد مرتبط با منابع آب زيرزميني به موضوع حفاظت
از منابع آب زيرزميني پرداختهاند ،اما قواعد جاري گوياي حرکتي مياير با اهداف حفاظتي
مزبور بوده ا ست .براي اين منظور در اين بخش ا سناد مرتبط با مولفههاي ظرفيت حكمراني
منابع آب زيرزميني بر مبناي توجه به دو بعد «اهداف مرتبط با رفاه اجتماعي» و «اهداف
مرتبط با حفاظت اکولوژيكي» مورد بررسـي قرار گرفت تا با موشـكافي دقيقتر اسـناد ،اليه
هاي تاثيرگذاري که باعث شكسته شدن حلقه اتصال بين اسناد و قواعد جاري شده است،
مورد بررسي قرار گيرد .نتايج اين بررسي در جدولهاي  3تا  5ارائه شده است.
معيارها بر اساس اصول سهگانه مديريت يكپارچه منابع آب 1به سه مولفه «اقتصادي»،
«عدالت» و «زيستمحيطي» تقسيمبندي شد .در نگاه اول ،وقتي سه معيار ارائه شده در کنار
يكديگر مورد برر سي قرار ميگيرد چنين بردا شت مي شود که بهخوبي به ابعاد مختلف در
ا سناد پرداخته شده ا ست ،اما با مو شكافي بي شتر م شخص مي شود که اولويتبندي اهداف
اصــلي و فرعي در متن اين ســياســتها جايگاهي نداشــته و بهگونهاي مســاله «تقدم بقا بر
)1- Integrated Water Resources Management (IWRM
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تو سعه» 1در دل سيا ستها ديده نمي شود و سرمن شا «تخريب منابع آب زيرزميني به قيمت
افزايش درآمد اقتصادي کوتاهمدت» از اين نقطه آغاز ميشود.
اولين نكته مهم مرتبط با جداول 3تا  5مربوط به تاکيد بر احيا و تعادل آبخوان در
متون ارائه شده است که ميايرت آن با قواعد جاري حاکي از روند افزايش بيالن منفي منابع
آب زيرزميني بوده و گوياي تشــكيل بســتر قانونگريزي از باالترين ســطح مرتبط با ظرفيت
حكمراني منابع آب زيرزميني است (نمودار .)a -11
نكته ديگري که از جدول هاي  3تا  5قابل اســـتنباط اســـت ،اين چنين اســـت که
سيا ستها بهطور م ستقيم و غيرم ستقيم توجهاتي به بعد اجتماعي دا شتهاند ،اما در زمينه بعد
اکولوژيكي تنها مواردي که قابل مشــاهده اســت ،مصــاديقي اســت که به دليل توجه به بعد
اجت ماعي مد نظر قرار گرف ته و حتي شـــرط تو جه به ب عد اکولوژ يك را حفظ مع يار هاي
اقتصادي از قبيل حفظ توليد در واحد سطح دانسته است ( سياست بهينه سازي مصرف آب
کشاورزي) .در مواردي نيز به طور صريح از سياستهاي مبتني بر اصول حفاظت از محيط
زيســت و توســعه پايدار ســخن به ميان آمده اســت ،اما حفاظت از منابع به ويژه منابع آب
زيرزميني بهعنوان يك عامل مهم حيات ســـيســـتم هاي اجتماعي-اکولوژيكي بهطور قابل
تاملي ســهم کمتري را به خود اختصــاص داده اســت .تنها مورد در اين زمينه «تعادل منابع و
مصـــارف بهويژه در مورد ســـفره هاي آب زيرزميني داراي بيالن منفي» اســـت که بهطور
ملمو سي پس از ابالغ سيا ست کالن ا صالح الگوي م صرف در تمامي برنامههاي تو سعه به
صراحت اشاره شده و حتي در بخش اجرا نيز سياستها ،آييننامهها و برنامههاي اجرايي در
اين راستا برنامهريزي شده است.

 -1منابع آب ،قبل از اينكه بهعنوان عامل کليدي فعاليتهاي اقتصادي آببر مطرح باشد به منظور تخصيص آب شرب
و عامل اصلي بقاي سيستم اجتماعي است .در شرايط فعلي ،بهرهبرداري مبتني بر نگاه کوتاهمدت و بر اساس منافع
شخصي ،منافع بلندمدت را تحتالشعاع قرار ميدهد ،اما دامنه تاثيرات مخرب اين نوع بهرهبرداري از منابع آب زيرزميني
در شرايطي که آب مورد نياز جهت تخصيص آب شرب را تهديد کند ،باعث تهديد بقاي سيستم اجتماعي خواهد شد.

76

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،سال هفدهم ،شماره  ،64بهار 1396

جدول ( -)3مصادیق اجتماعی-اکولوژیکی سیاستهای آبی باالدستی
اسناد  /معیار
سیاستهای کلی
نظام
اصل  44قانون
اساسی
ابالغیه رهب
انقالب در مورد
اصل  44قانون
اساسی

بعد اجتماعی

بعد اکولوژیکی (زیست محیطی)
و سعه پایدار ،حفاظت از آبهای داخلی،
حداکث ساااازی به هب داری از آب های
م زی
کل یه م نابع ( با اک ید ویژه ب

(اقتصادی)
ارزش اقتصااااادی ،امنیتی و
سیاسی آب

امین نی و،

ساادها و شاابکههای آب سااانی) بصااورت

رشد و وسعه اقتصادی

مالکیت عمومی و در اختیار دولت است
و جه به آ ثار انت قال ار بخش دولتی به

سیا ستهای کلی بخشهای

خ صو صی در فعالیتهای م بط با ا صل

غی دولتی از ط یق واگذاری

 44قانون اساسی

فعالیتهای بنگاههای دولتی

(انسانی)
قویاات نقش م دم
در استحصال و به ه
ب داری
جلوگی ی از زیااان
جامعه

صااامیم گی ی در
اصل  45قانون
اساسی

مورد انفال ب اساس

انفال در اختیار دولت

مصالح عامه صورت
میپذی د.

الگوی م ص ف آب ،جلوگی ی از م ص ف
سیاستهای کلی

آب ،ا صالح الگوی ک شت و شیوه آبیاری،

اصالح الگوی

بازچ خانی آب ،عادل منابع و مصاااارف

مص ف

بویژه در مورد ساااف ه های آب زی زمینی

ارزش راهب دی و اقتصاااادی
باال

خصیص

دارای بیالن منفی
به هم ندی از امن یت

چشم انداز
جمهوری اسالمی

محیط زیساات مطلوب (جامعه به همند از

ای ان در افق 1404

آن)

هج ی شمسی

اجتماعی ،سهم ب
منااابع انسااااانی و
س مایه اجتماعی در
ولید ملی
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جدول ( -)4مصادیق اجتماعی-اکولوژیکی سیاستهای آبی سطح قانونگذاری و ب نامهریزی
بعد اجتماعی

اسناد /

بعد اکولوژیکی (زیست

معیار

محیطی)

ب نامه

وجه به اسااتعدادهای ه منطقه

اول

(در راستای احیا و وسعه بخش

وسعه

های مح وم)

ب داران

حفظ محیط زیساات و اسااتفاده

نظم اجتماعی ،حقق عدالت

بهینه از منابع طبیعی

اجتماعی

ب نامه
دوم
وسعه

انسانی

اقتصادی

شکلهای حقابه ب ان ،جلب
احیا و وسعه بخشهای مح وم

همکاری و مشاااارکت به ه

نهادینه سازی م شارکت م دم
در ب نامهریزی ،صمیمگی ی
حفاظت از محیط زیساات ،به ه

و اج ا – مشاااار کت ول ید

سوم

ب داری پا یدار از م نابع طبیعی،

ک نناادگااان و ب ه ه ب داران-

وسعه

عادل محیط زیست

قویت مدی یت های محلی-

ب نامه

حمایت از عاونیها و شکل
های آبب ان
ب نامه
چهارم
وسعه
ب نامه
پنجم
وسعه

وسااعه پایدار ،عادل بین غذیه
و ب داشااات از ساااف ههای آب

مشاااار کت م دمی ،ر عا یت

زی زمینی در د شتهای با بیالن

حق ذینفعان

منفی
ایحاااد عااادل بین غااذیااه و
ب داشااات از ساااف ه های آب
زی زمینی در د شتهای با بیالن
منفی

همکاری با ذینفعان ،افزایش
سازوکارهای اصالح ساختار مص ف

سطح ب خورداری از آب در
بخشهای شه ی و روستایی
عدا لت اجت ماعی ،م قاب له با

ب نامه

الگوی ک شت سازگار با اقلیم و

آساایبهای اجتماعی ،ار قاء

ششم

غیی ات آن ،حفظ و ح ا ست از

س مایههای اجتماعی ک شور،

وسعه

منابع آب

ار قاااء شاااانن و م نزلاات
اجتماعی
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جدول ( -)5مصادیق اجتماعی-اکولوژیکی سیاستهای آبی سطح اج ا
بعد اکولوژیکی (زیست

اسناد  /معیار
سند ف ابخشی
مدی یت منابع
آب

بعد اجتماعی

محیطی)

اقتصادی

انسانی

حفاظت و پایداری کمی و
کیفی منابع آب ،عادل
بخشی آبخوانهای با بیالن

ضوابط ملی
آمایش
س زمین

به هوری

گست ش آگاهی عمومی مشارکت به هب داران،
ظ فیتسازی و بیت نی وی انسانی

منفی و کیفیت نامناسب
حفاظت محیط زیست،

ب رسی روند ،فعالتها و حوالت جمعیت –

احیای منابع طبیعی

گست ش عدالت اجتماعی
به هوری بهت از

عیین الگوی مص ف
بهینهسازی

بهینه ،صدور پ وانه ب

مص ف آب

اساس مص ف بهینه،

کشاورزی

کنت ل حجمی جاههای
عمیق و نیمه عمیق

منابع آب ،عیین
الگوی مص ف
بهینه ،سیاستهای
شویقی ص فه-

جلب مشارکت به هب داران ،شکلهای به ه-
ب داری

جویی در آب با
حفظ میزان ولید
در واحد سطح

احیاء و عادل

خ ید چاههای کم بازده

خ ید چاههای کم

بخشی

کشاورزی

بازده کشاورزی

شکلهای آبب ان

نكته مهم ديگر ميزان توجه به بعد اجتماعي و اکولوژيكي در ســطح اســناد مرتبط با
قانونگذاري و آيين نامههاي اجرايي و اسناد پاييندستي است .نتايج اين موضوع در نمودار
( )8ارائه شـــده اســـت .اين نتايج حاکي از اهميت بيشـــتر بعد قانون گذاري در برخورد با
مشــكالت جامعه نســبت به مشــكالت منبع اســت .نمونه بارز اين موضــوع در متن ماده دهم
قانون قنوات در شـــرايطي که يكي از مالكان بيش از حد مجاز اقدام به بهرهبرداري ک ند،
خود را نشــان ميدهد که ذهنيت قانونگذار بهصــورتي اســت که تنها در صــورتي بقيه ذي
نفعان حق اعترا

دارند که به بخش اجتماعي ضــرري وارد شــده باشــد و ضــرر به منبع و

پيامدهاي زيستمحيطي آن بر اساس ذهنيت قانونگذار از اهميتي برخوردار نبوده است.
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نمودار ( -)8ب رسی کمی وجه به ابعاد اجتماعی و اکولوژیکی در قوانین،
آییننامههای اج ایی و اسناد پاییندستی

سهم ا سناد موجود در سطوح قانونگذاري و اجرا ،بر ا ساس ريخت شنا سي هفتگانه
آ ستروم در نمودار ( )9نشان داده شده است .مولفههاي مختلف تشكيلدهنده ريختشناسي
هفتگانه اســتروم در متن قوانين با ســهم متفاوت مشــاهده ميشــود ،اما از يك ســو ســهم اين
عوامل وقتي در کنار ديگر عوامل و ديگر مولفههاي نهادي ديده ميشـــود ،ملموس خواهد
بود و از سوي ديگر کيفيت بكارگيري اين طبقات نيز نقش بسزايي در تعيين ميزان اثربخشي
آنها ايفا ميکند .نمونه بارز اين موضــوع در رابطه با مقرراتي اســت که به ابعاد نرمافزاري
ميپردازد (از قبيل قوانين اطالعات) .اين بخش ،کمترين ســـهم را به خود اختصـــاص داده
است .درصورتي که اين نوع از مقررات سهم به سزايي در کسب اطالعات بازيگران داشته
و بيشــترين ســهم در ايجاد بســتر يادگيري را ميتواند ايفا کند تا با بهوجود آوردن شــرايط
کنترلي موثر ( چه از نظر دروني و چه از نظر بيروني) و با در نظر گرفتن بعد اکولوژيكي به
حفاظت از منبع بپردازد.
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در فقدان بعد نرمافزاري مطرح شـــده و با تمرکز بر بهرهبرداري بيشـــتر در قوانين
(نمودار ( ))7طبيعي ا ست که جامعه در عمل به سمت ا ستفاده از مزاياي بعد سختافزاري
تكنولوژي سوق داده ميشود.
نمودار ( -)9درصد وقوع مق رات هفتگانه در طبقات مق رات م بط با منابع آب زی زمینی

در شـــرايطي توجه اســـناد مزبور به ابعاد حفاظت از منابع آب زيرزميني ميتوا ند
کارآمد باشـــد که ابعاد مرتبط با قواعد جاري و تعامالت آنها را مد نظر قرار داده باشـــد.
براي اين منظور به کمك مثالي ن شان داده مي شود که هر د سته از اطالعات ا شاره شده به
چه صــورتي بر ايجاد يك وضــعيت اقدام در مورد منابع آب زيرزميني نقش ايفا ميکند تا
ورودي به مبحث ناکارآمدي دستههاي ذکر شده -که در برخي مواقع سهم زيادي را نيز به
خود اختصــاص دادهاند (مقررات مرزي ،گســتره و پاداش) -در مشــكالت فعلي منابع آب
زيرزميني باشد.
يكي از مصاديق بارز قانونگريزي ،بهرهبرداري ناپايدار از منابع آب زيرزميني است.
بازيگران در شرايط مختلف اقدامات مختلفي در زمينه نوع و ميزان بهرهبرداري از منابع آب
زيرزميني اتخاذ ميکنند .يكي از اين اقدامات در رابطه با کفشـــكني اســـت که به خودي
خود بيانگر کاهش سطح ايستابي و خشك شدن چاه يا بهعبارتي تخريب بخشي از ظرفيت
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آبخوان اســت .با اين مثال ســعي ميشــود ابعاد مختلف نظريه تحقيق تبيين شــده ،گامي در
راستاي تكميل فرآيند تحليل در بخش بعد فراهم شود.
مثال ذکر شـــده در نمودار ( )10نشـــان ميدهد که يك بهرهبردار با اقدام به کف
شــكني به چه صــورت در موقعيت بهرهبرداري بيشــتر از منابع آب زيرزميني قرار ميگيرد.
اطالع از تاثير کف شكني بر آبخوان و کنترلي که در طول م سير صورت ميپذيرد بهو سيله
ســرشــكن شــدن ســودها (فروش محصــول و ارزش چاه بر اســاس آبدهي بيشــتر) و هزينهها
(هزينههاي کف شكني) باعث ايجاد عوايد بالقوهاي از قبيل افزايش سطح زيرک شت و در
نتيجه درآمد بيشتر ميشود.
نمودار ( -)10مثالی از کارب د چارچوب  IADدر بیین وضعیت اقدام حف چاه

نكته مهم دو نوع کنترل شــكل گرفته در مســير اســت که شــامل  -1کنترلي که از
سازوکارهاي حقوقي ن شات ميگيرد که به طور م ستقيم با عوامل ت شديدکننده ب ستر قانون
مداري يا قانونگريزي در جامعه مرتبط اســـت .البته در شـــرايطي که حفر چاه غيرمجاز به
عنوان يك فرآيند معمول در ســطح جامعه گســترش يافته اســت با تصــويب قوانيني از قبيل
قانون تعيين تكليف چاههاي غيرمجاز ( )1389که با وجود تاکيد قانونگذار بر حفظ شرايط
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اکولوژيكي به دليل نقض قوانين قبلي ،حرکت به ســـمت قانونگريزي مورد تشـــويق قرار
ميگيرد و نميتوان اين نوع کنترل را در راســـ تاي ح فا ظت از م نابع آب زيرزميني موثر
دان ست -2 .د سته دوم نا شي از کنترل فردي بهرهبردار ا ست که به طور م ستقيم بر ت صميم
گيري وي تاثيرگذار خواهد بود .اين کنترل در جواب سوالهايي که همگي به طور مستقيم
با ميزان اطالعاتي که بهرهبردار از وضــعيت منابع زيرزميني و چشــماندازه آينده دارد ارتباط
پيدا ميکند.
ج هت تبيين بهتر رف تار شـــ كلگرف ته در زمي نه بهرهبرداري نا پا يدار از م نابع آب
زيرزميني با بهرهگيري از تكنيك م صاحبه عميق در قالب م صاحبههاي انفرادي و برگزاري
و شــرکت در کارگاههاي تخصــصــي ،ابعاد مرتبط با سـوال تحقيق در ســه مولفه ســازههاي
ذهني ،ساختار نهادي و نظام توزيع قدرت و منافع خالصه شده و مورد کنكاش قرار گرفت؛
اولين بخش از سه مولفه تحليل نهادي ،مربوط به «سازههاي ذهني» است .ورود به اين بخش
بر اســاس ابهامات موجود در زمينه هزينههاي دريافتي دولت از حقالنظارههاي چاههاي آب
ک شاورزي صورت ميپذيرد .پس از وقوع خ شك سالي سالهاي 1378تا 1380در ک شور،
مجلس در سال  1383با تصويب قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ،اقدام به حذف
حقالنظارههاي چاههاي آب کشاورزي است .اين اقدام با برداشته شدن وجهه نظارتي دولت
بر منابع آب زيرزميني ،بيانگر تاثير سازههاي ذهني سطح سياستگذاران و قانونگذاري بر
تخريب منابع آب زيرزميني دارد.
يكي ديگر از مصاديق بارز مرتبط با سازههاي ذهني به بخش اجرا معطوف مي شود.
در صــورتي که نگاه غالب به عوامل بازدارنده طرحهاي عمراني (مانند برقي کردن چاههاي
ک شاورزي) تنگناها و محدوديتهاي منابع ارزي و ريالي ا ست (قوانين مرتبط با بحث مالي
نمودار (.))7
در کل ،ســازههاي ذهني ســياســتگذاران نســبت به ســازههاي ذهني ســطوح قانون
گذاري تا اجرا به طور ويژه توجه بيشـــتري (بدون اولويتبندي اهداف اصـــلي و فرعي) به
حفاظت از منابع آب زيرزميني داشــته ،اما در ســطوح پايينتر تا مرحله تبديل ســياســتها به
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قواعد جاري به دليل شـــدت گرفتن بعد تخريبي در هم تنيدگي ماتريس نهادي بهويژه در
سطح اجرا (نورث ،)1990 ،اجرايي سازي اين سياستها با مشكالت عديدهاي روبهرو شده
و در ب سياري از موارد باعث تكرار اهداف تحقق نيافته سيا ستها در سندهاي بعدي شده
است .به مرور زمان با تكرار اهداف تحقق نيافته از سياستي به سياست ديگر و از برنامهاي به
برنامه ديگر ،بســتر قانونگريزي در راســتاي اثبات فرآيند مخرب ســيســتمي تقليل اهداف
شكل ميگيرد.
نكته ديگري که از برر سي سازههاي ذهني سيا ستگذاران ميتوان ا ستخراج کرد،
توجه به دو طبقه اهداف اصـــلي مرتبط با بقاي ســـيســـتم اکولوژيك (حفاظت از منابع آب
زيرزميني) در کنار اهداف فرعي مرتبط با توليدات اقتصادي است ،اما با ورود به مولفه دوم
تحليل نهادي که به «نظام توزيع قدرت و منافع» ميپردازد ،ميتوان چنين اســـتنباط کرد که
هر دو مولفه «قدرت» و «منافع» از طريق توليدات اقت صادي نمايان شده و باعث مي شود در
سطوح قانونگذاري و اجرا ،بيشتر به اين مسائل پرداخته شده و تا جايي اين مساله نمود پيدا
کند که قوانين جاري حاکي از فدا شدن اهداف اصلي در راستاي تحقق اهداف فرعي است
(افزايش بهره برداري به قيمت افزايش تعداد مناطق ممنوعه) .رشـــد مصـــرف آب يكي از
نمودهاي بارز اين امر ا ست که از دو طريق تعريف پروژههاي آبي و تعريف پروژههايي که
به آب وابسته هستند ،صورت ميپذيرد .در اين زمينه عدم توجه دولتها به ظرفيت اجرايي
کشــور باعث افراط در فرآيند تصــويب پروژهها شــده ،منجر به ســرانجام نرســيدن تعهدات
ميشود .اين موضوع بيانگر نقش بستر قانونگريزي در شكلگيري مخرب مبادالت آبي در
مسير منفي وابستگي به مسير طي شده است.
در ســـاختاري که اطالعات و در نتيجه عوامل کنترلکننده و نظارتکننده جايگاه
واقعي خود را نميتوانند ايفا کنند ،سـهم مخرب نظام توزيع قدرت و منافع بهخوبي ملموس
اســـت به طوري که تا جايي ميرســـد که بخش اجرا با وجود اطالع از بنيه اجرايي خود از
منظر تبليياتي عالقهمند به تظاهر و اهميت بخشـــي به فعاليتهاي عمراني اســـت .در نتيجه

84

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،سال هفدهم ،شماره  ،64بهار 1396

اليحه بودجه کشـــور فراتر از قابليت اجرايي و حتي منابع مالي دولت تصـــويب ميشـــود
(نمودار .)b-11
در شرايطي که مولفههاي نهادي با تقويت بعد تخريبي در همتنيدگي ماتريس نهادي،
مشكالت منابع آب زيرزميني را پيچيدهتر کرده است با اين وجود ،بسياري از تجربيات مثبت
ســياســتها ،قوانين و حتي ابعاد مثبت بخش اجرا و ســازوکارهاي منطقهاي ميتوانند کمك
شاياني به حفاظت از منابع آب زير زميني داشته باشند تا با تقويت بستر قانونمداري ،حفاظت
از منابع آب زيرزميني جايگاه خود را بازيابد .به طور مثال ،يكي از عوامل کليدي ،توجه به
«سازوکارهاي حقوقي» در زمينه حفاظت از منابع آب زيرزميني است .نمونه بارز اين سازوکار
در آييننامه اجرايي بهينهسازي مصرف آب کشاورزي ديده شد.
در آييننامه اجرايي بهينه سازي م صرف آب ک شاورزي ،کنترل موثر در زمينه بهره
برداري از منابع آب زيرزميني با يك ســـازوکار حقوقي مربوط به دريافت حقالنظاره براي
جلوگيري از بهرهبرداري بيش از حد پروانه از چاههاي آب کشــاورزي در نظر گرفته شــده
بود ،اما عدم وجود نگاه يكپارچه و قرار گرفتن در ماتريس در هم تنيده نهادي با حذف
حقالن ظاره ها ،کل ســــازو کار حقوقي شـــ كل گرف ته يا بهع بارتي کل هزي نهکرد بخش
ســـياســـت گذاري ،قانون گذاري و اجرا در زمينه ايجاد ذهنيت حفاظت از منابع آب را به
ســـمت عدم وجود کنترل در بهرهبرداري از منابع آب زيرزميني و تشـــويق به بهرهبرداري
بيش ـتر از حد پروانه  -يا به عبارتي تييير باورها و تشــديد بســتر قانونگريزي ايجاد شــده در
تحقق نيافتن ســـياســـتها و قوانين -پيش برد .در اين شـــرايط ،ظرفيت حكمراني منابع آب
زيرزميني نه تنها باعث تولد ب ستر قانونگريزي بوده و به ت شديد آن پرداخته ،بلكه با تناقض
قوانين ،مهر تاييدي بر رفتار قانون گريزي نيز زده است .اين موضوع در مورد ممنوعه بودن
ب سياري از مناطق و حفر چاه تو سط بخ شي از مردم در ساختار حكمراني بد (بدون نقش
کنترلي و نظارتي موثر) نيز م شاهده مي شود که با قانون تعيين تكليف چاههاي فاقد پروانه
به طور عيني قوانين مرتبط با م نابع آب زيرزميني نه تن ها نقش ح فا ظت از م نابع آب
زيرزميني را از دســـت ميدهند ،بلكه در جهت تخريب منابع يا به گونهاي تكميل فرآيند
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قانون گريزي و ايجاد و ترويج قواعد رسمي مخالف با حفاظت از منابع آب زيرزميني گام
برميدارد.
جهت نمايش گرافيكي از مطالب مطرح شــده ،در اين بخش با ترســيم مباحث قبلي
در قالب «نمودار علي -معلولي ظرفيت حكمراني منابع آب زيرزميني» گامي بهســـوي ارائه
تجويزات نهادي مرتبط با نظريه تحقيق فراهم شد (نمودار ( .))12م صاديق مورد نظر جهت
ترســـيم اين روابط در نمودار ( )11نشـــان داده شـــده اســـت .نمودار ( )a -11بيانگر تكرار
اهداف تحققنيافته مرتبط با منابع آب زيرزميني در ســياســتهاي کالن کشــور اســت .اين
تكرار در شــرايطي صــورت ميپذيرد که قوانين جاري حاکي از ادامه فرآيند تخريب منابع
آب زيرزميني است.
نمودار ( )b-11بيانگر ميزان افزايش زمان و اعتبار پروژههاي عمراني کشــور نســبت
به شــرايط اوليه تصــويب اســت .اين افزايش در شــرايطي اســت که بر اســاس بند  10ماده 1
قانون برنامهوبودجه ســال  ،1351تعريف طرح عمراني گوياي اتمام طرح در «مدت معين» و
با «اعتبار معين» اوليه صورت پذيرد که گوياي نقض قوانين بهو سيله خود قوانين در سطوح
باالي کشــور و در عمل تشــديد بســتر قانونگريزي در ســطح «قانونگذاري -برنامهريزي»
ا ست .روند افزايش تعداد چاهها در نمودار ( )c-11ن شانگر بردا شت صورت گرفته از منابع
آب زيرزميني و درنتيجه ک سري حجم آبخوانهاي ک شور بوده ا ست .از اين ميزان چاههاي
مجاز  437271حلقه و تعداد چاههاي غيرمجاز 103700حلقه بوده ا ست (ميبدي )1394 ،که
بيانگر سهم بستر قانونگريزي به عنوان قاعده جاري حاکم بر منابع آب زيرزميني است.
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نمودار ( -)11ک ار اهداف حققنیافته به هم اه شدید بست قانونگ یزی ( ،)aروند صعودی قانون
گ یزی در ب نامههای عم انی ( ،)bسی اریخی قوانین کلیدی اثی گذار ب خ یب منابع آب زی زمینی
( ،)cاثی نهایی قاعده جاری قانون گ یزی حاکم ب منابع آب زی زمینی کشور ()d

جهت جمع بندي و تحليل تلفيقي موارد ارائه شــده و تبيين بهتر و آســيبشــناســي
ظرفيت حكمراني منابع آب زيرزميني در اين بخش ،مطابق با نمودار ( )12و با بهره جســـتن
از سه مولفه کليدي سازههاي ذهني ،ساختار نهادي و نظام توزيع منافع به تحليل فرضيههاي
ديناميكي مساله پرداخته ميشود.
ق سمت باالي نمودار ( ،)12بيانگر شرايطي ا ست که در سطح کالن (بعد « سيا ست
گذاري» و «قانونگذاري -برنامهريزي») در حال تاثيرگذاري ا ست .اولين عامل ا شاره شده
در رابطه با اهداف مورد انتظار سياستهاي کالن است که فعاليت ب ستر قانونگريزي از دو
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طريق وضـــع قوانين جا نبدارا نه و فرار از قانون با عث ميشـــود تا ســــازه هاي ذهني
سياستگذاران بهگونهاي سمت و سو پيدا کند که اهداف بخشي بر اهداف فرابخشي سايه
افكني کند .قاعده جاري حاکم در اين بخش حاکي از حمايت از ســازوکارهاي اقتصــادي
توليدات کشــاورزي به قيمت برداشــت بيرويه و تخريب منابع آب زيرزميني اســت که به
خودي خود با سازههاي ذهني مبتني بر ادبيات تو سعه پايدار در ت ضاد بوده باعث تولد ب ستر
قانونگريزي در باالترين سطح مرتبط با ظرفيت حكمراني منابع آب زيرزميني مي شود .اين
ت ضاد در تعامل با اهداف مدنظر کاربران باعث ايجاد سازوکار تقليل اهداف شده ،به ايجاد
دو بستر قانون مداري و قانونگريزي ختم خواهد شد .در اين سازوکار ،فاصله بين برداشت
مدنظر کاربران (از منابع آب زيرزميني) و برداشــت مورد انتظار اســناد کالن ،باعث تييير در
رفتار کاربر يا فشار بر عدم تمكين از قانون ميشود.
بســتر قانون گريزي ايجاد شــده در ســطح کالن با حلقه ارائه شــده در ســمت چپ
نمودار ( )12که مرتبط با تاثيرگذاري بخش اجرا اســت ،تقويت ميشــود .اين حلقه به گونه
اي نشــاندهنده ســازوکار «راهحلهايي که شــكســت ميخورند» اســت .در اين ســازوکار با
افزوده شــدن مســكنهاي مقطعي (نظير انتقال بين حوضــهاي و )...احســاس تمام بازيگران
(بهرهبرداران ،مديران و )...به احســـاس مشـــكل تضـــعيف شـــده و بهگونهاي باعث تقويت
مســيرهاي قانونگريزانه در تصــويب پروژههاي آبي ميشــود .در شــرايطي که در تصــويب
پروژه هاي آبي (بر مبناي ســـازه هاي ذهني و نظام توزيع قدرت و منافع) ،ظرفيت اجرايي
کشــور ديده نشــود ،تعدد طرحها به گونهاي ميشــود که مشــكل روزافزون طرحهاي عقب
افتاده روز به روز بستر قانونگريزي را تقويت ميکند.
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نمودار ( -)12نمودار علی معلولی اثی ات همهجانبه ظ فیت حکم انی منابع آب زی زمینی در شدید
بست قانونگ یزی

البته قوانين اعطاي پروژههاي آبي (ســاختار نهادي) و رقابت بر ســر گرفتن پروژهها
(نظام توزيع قدرت و منافع) و طرز فكر بخش اجرا در مورد اهداف و طريقه رســيدن به آن
( سازههاي ذهني) -در کنار يكديگر ت شكيل دهنده ابعاد مبادالت آبي ا ست -باعث تقويت
ب ستر قانونگريزي بهوجود آمده در سطح کالن شده ا ست و بر آن نيز تاثيرگذاري خواهد
کرد .در اين فرآيند ،ف شار قانونگريزانه (چه از طريق و ضع قوانين جانبدارانه و چه از طريق
فرار از قانون) باعث تشديد اين فرآيند ميشود.
تجويز نهادي مربوط به اين بخش حاکي از اهميت دادن به ظرفيت اجرايي کشـــور
در تصـــويب پروژه هاي آبي و تييير رويكرد حرکت به اهداف کوتاهمدت و مســـكنهاي
مقطعي در برخورد با مشــكالت منابع آب زيرزميني اســت .تنها در صــورتي اين مســكنها
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ميتوانند مفيد باشند که باعث فراموش شدن علل وقوع مشكالت نشده و بهگونهاي زادگاه
تولد مشــكالت ،متناســب با شــاخص احســاس مشــكل صــورت پذيرد و با کنترل طرحهاي
عقب مانده باعث کاهش بستر قانون گريزي در سطح اجرا شود.
در حالتي که بستر حكمراني منابع آب زيرزميني به اين صورت ايجاد شده ،ساختار
انگيزشي افراد جامعه نيز از طريق سازوکارهاي اقتصادي به سمت بهرهبرداري بي شتر از منابع
آب ســوق داده و اين عامل نيز بهعنوان عامل تشــديد بســتر قانونگريزي در بخش ســمت
راست نمودار ( )12نمايش داده شده است .تجويز نهادي اين بخش نيز-با توجه به سازوکار
م حدود يت رشــــد مشــــا هده شــــده -تو جه بر ظرف يت برد م نابع آب زيرزميني و اي جاد
ســازوکارهايي از قبيل ماليات ســبز در کاهش منافع مرتبط با برداشــت بيرويه از منابع آب
زيرزميني اســت و به گونهاي ميتوان عامل کنترل طبيعي و انســاني مبتني بر ظرفيت آبخوان
را پيشنهاد کرد.
به طور کلي ميتوان چنين نتي جهگيري کرد که مســــا ئل و مشـــكالت م نابع آب
زيرزميني از قبيل حفر چاه غيرمجاز ،برداشت بيرويه از آبخوان و ...به تمامي ابعاد مرتبط با
ظرفيت حكمراني منابع آب زيرزميني و سازوکارهاي ارائه شده در آنها مرتبط مي شود و
در صــورتي ميتوان به اثر بخشــي تجويزات نهادي ارائه شــده اميدوار بود که قيودي که در
طول زمان -و بر ا ساس ادبيات واب ستگي به م سير طي شده -در هر بخش ايجاد شده ا ست،
مدنظر قرار گيرد و با پيادهســـازي ســـياســـت برد-برد ،اثر بخشـــي اجتماعي-اکولوژيكي
سياستهاي ارائه شده در هر بخش از تجويزات را افزايش دهد.
بي شـــك يكي از قيود اصـــلي مربوط به قدرت و منافع بازيگران مختلف اســـت.
براساس بخشهاي ارائه شده در نمودار ( )12اين افراد به سه بخش «گروه صاحب قدرت و
بدون منفعت آبي»« ،گروه صــاحب قدرت و صــاحب منفعت آبي» و «گروه بدون قدرت و
صــاحب منفعت آبي» تقســيمبندي ميشــوند .شــيوه تاثيرگذاري هر گروه در نمودار ()12
مشخص است.
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 -5نتیجهگیری
اين تحقيق تالشي بود در راستاي پاسخ به اين سوال که چرا با وجود سابقه طوالني در زمينه
مولفه هاي نهاد آبي ،بهره برداري ناپايدار از منابع آب زيرزميني حاکي از عدم اثربخشـــي
الزم قوانين و سيا ستها در حفاظت از منابع آب زيرزميني بوده ا ست .نتايج به د ست آمده
نشان ميدهد که:
* به طور کلي بر مبناي سير تاريخي تحوالت تاثيرگذار بر منابع آب زيرزميني ايران مي
توان سه مولفه اصلي « سياستهاي آبي»« ،قوانين» و « ساختار اجرايي» را به عنوان مولفه
هاي کليدي نهاد آب يا به عبارتي مولفههاي تشــكيلدهنده ظرفيت حكمراني منابع آب
زيرزميني نام برد.
* سيا ستهاي آبي بر ا ساس زادگاه تولد خود به سه سطح « سيا ستهاي باالد ستي»،
«سياستهاي بخش قانونگذاري -برنامهريزي» و «سياستهاي بخش اجرايي» قابل طبقه
بندي هســتند .نكته قابل تامل در ســياســتهاي آبي ،بلندپروازي و عدم توجه به قابليت
اجرايي کشور در محققسازي يا حتي سطحبندي سياستها در راستاي حرکت به سمت
افقهاي رويايي تصوير شده در سياستهاي کالن است که در عمل از دو مسير «قوانين
جانبدارانه» و «فرار از قانون» با پديد آمدن ســازههاي ذهني مخرب باعث ســايه انداختن
اهداف بخشي بر اهداف فرابخشي شده و در عمل بستر قانونگريزي در باالترين سطح
مرتبط با ظرفيت حكمراني منابع آب زيرزميني را به وجود آورده است.
* در بعد اجرا ،حرکت نمادين دولت در برخورد با طرحهاي عمراني به عنوان نمادي از
توسعه کشور ،شروع مشكالت فراواني از قبيل تصويب طرحهايي فراتر از ميزان ظرفيت
اجرايي کشـــور ،معوقه شـــدن اکثريت طرحهاي عمراني و تبعات روزافزون آن بر منابع
آب زيرزميني بوده اســـت .در گامي فراتر با ورود هزينههاي مرتبط با طرحهاي عمراني
به هزينههاي جاري کشور ،در نتيجه بستر قانونگريزي در ساختار اجرايي کشور تشديد
شـــده و در مواقعي حتي منجر به بروز مشـــكالت بين دولت و مجلس و حذف نقطه
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کليدي سـازوکارهاي حقوقي همراسـتا با حفاظت از منابع آب زيرزميني گرديده اسـت
(مثال حذف حقالنظارهها چاههاي کشاورزي).
* مهمترين عامل در نگرش نهادي به مشكالت و مسائل مرتبط با منابع آب زيرزميني به
نگرش تك بعدي و جزيرهاي به مولفههاي مرتبط با ظرفيت حكمراني معطوف مي شود
به طوري که سياستها بدون توجه به ظرفيت برنامهريزي و قانونگذاري کشور طراحي
شده و بعد حقوقي نيز بدون توجه به ظرفيت اجرايي کشور مدنظر قرار ميگيرد و تمامي
عوامل بدون مشـــارکت مدني باعث ايجاد ســـازوکارهاي ذکر شـــده و در نتيجه محقق
ن شدن اهداف برنامههاي تو سعه ،تخطي از قوانين و حرکتي مياير با م سير طراحي شده
در سياستهاي کالن کشور است.
* کليديترين تجويز اين مقاله طرح ضـــرورت طراحي يك ســـازوکار تعادل بخشـــي
خودکنترلي مبتني بر ارزشها اســت که در جهت مثبت با ايجاد وابســتگي به مســير طي
شــده از تقليل اهداف ،ايجاد مســكنهاي مقطعي ،بهرهبرداري بيرويه و در کل تقويت
ب ستر قانونگريزي جلوگيري کند و سي ستم را از طريق ساختارهاي کنترلي-انگيز شي
دروني و بيروني به سمت قانونمداري و بهبود سوق دهد .اين سازوکار در دل يك نظام
حقوقي خودســـازماندهيشـــونده کارا خواهد بود و درصـــورتي ميتوان به اثر بخشـــي
اجتماعي-اکولوژيكي آن اميدوار بود که قيود شـــكل گرفته در طول زمان ،با منافع و
قدرت گروه هاي مختلف به گونهاي دخيل شـــود که شـــبكه ارتباطي قدرت-منافع،
وابستگي مثبتي به مسير طي شده در راستاي اجرا و اثربخشي سياستها ايجاد کند.
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