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چکیده
بهره برداری بهینه از منابع آب تعهدی است که هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بیی الملی
بهصراحت بدان اشاره شده است .ای معیار در حقیوق اییران مهیمتیری مننیای تعییی اۀیاز
بهره برداری از منابع آب است و تخطی از آن در شرایطی بیه دیدت تمدیید م یوز بهیرهبیرداری
ادطاشده به بهرهبردار من ر میشود .بررسی ان اتگرفته در ای مطالعه منی آن است کیه رو
تعیی مصرف بهینۀ آب برای مشترکان بخش کشیاورزی بیا یاییداری اکولیو ینی منیابع آب در
کشور سازگار نیست .با وۀود بازبینی منرر ضوابط و معیارهای موۀود در قوانی گذشته ،ضوابط
حاکم بر تعیی مصرف بهینه بهدلی ددت تحقق ییش نیازهای آن از ۀملیه وۀیود تشین هیای
آببران و تحوی ح می آب ،ضمانت اۀراهای کارامد و ناهمیاهنیی دسیتیاههیای اۀراییی کیه
مسئول نظارت و کنترل بر بهره برداری از منابع آباند ،منتج به اهداف مورد نظر قانونیذار نشده
است .بازبینی سند ملی آب با توۀه به کاهش آب در دسترس ،تحوی ح می آب ،کوتاه کیردن
دور زمانی م وزهیای بهیرهبیرداری و اصی ن نظیات قیمیتگیذاری آب در راسیتای حااتیت و
بهرهبرداری یایدار از منابع آب مورد استااده در کشاورزی اۀتنابنایذیر است.
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مقدمه
با ییشی گرفت تقاضا بر درضۀ آب ضرورت بهرهبرداری معقول و منطقیی از ایی مننیع حییاتی
برای حاظ ح یات بشر و سایر موۀودات زنیده و همننیی حایظ یاییداری و متنودییت محییط
زیست بارزتر شده است .تا سال  2131در صورت دیدت اتخیات تیدابیر زت بیهمنظیور میدیریت
تقاضای آب ،تقاضای آب حدود  01درصد از درضۀ آن بیشتر خواهد شد ( .)Upreti 2006: 17با
توۀه به مصرف دمد آب در بخش کشاورزی ،هر گونه اقدامی در راستای مدیریت مصرف بایید
از ای بخش شروع شود .استااد منصاانه و معقول از منابع آب د وهبر حقوق داخلی در حقوق
بی المل محیط زیست نیز مورد تأکید فراوان است .اگرچه به ادتقاد برخی حقوقیدانان ،ماهیوت
مصرف منصاانه از منابع آب ماهومی غیرشااف و بهدلی تغییر در شرایط آب و هوا و همننیی
تغییر در سیاست های کشورها تعیی مصرف منصاانه از منابع آب نیز متغیر است ،لین احنیات
صیادره در دییوان بییی المللیی دادگسییتری در خصیوو یرونیید ناگیمیاروس در سییال  1337و
همننی احنات صادره در کمیتههای داوری از ۀمله در مورد سد دات بی آمرینا و کانادا و رأی
داوری رودخانۀ نوس در  1317با محوریت الزات دولتهیا بیه رداییت اصی مصیرف معقیول و
منصاانه از منابع آب مرزی و مشترک منی اهمیت ای اص در بررسی مسیئولیت بیی المللیی
دولتها در بهرهبرداری معقول از منابع آب است (.)FAO 1998: 215; ICJ 2016: 2
ایران با یک میلیون و ششصید هیزار کیلیومتر مربیع مسیاحت دارای اقلییمهیای خشیک و
نیمهخشک است .متوسط بار در کشور معیادل  203میلییمتیر در سیال اسیت کیه بیهطیور
نامتوازن در کشور یراکنده است .برآورد آب ت دیدشوند سالیانه در کشور نشان میدهد کیه بیا
گذشت زمان ،میزان آب ت دیدشونده از  131میلیارد متر منعب در سال به حدود  111میلیارد
متر منعب کاهش ییدا کرده است .اط دیات موۀیود در خصیوو افیت سیطه سیارههیای آب
زیرزمینی در دشتهای کشیور و افیزایش سیریع تعیداد دشیتهیای ممنودیه بیا هیدف توقی
بهره برداری بیشتر از منابع آب زیرزمینی منی روند سریع تخرییب منیابع آب در کشیور اسیت
(مرکز یژوهشهیای م لیس .)0 :1330 ،بیههیم خیوردن تیوازن مییان مصیارف آب و ترفییت
بهره برداری از منابع آب در سالهای گذشته و ضرورت توۀه به آن موۀب شده است در تدوی
برنامۀ ششم توسعۀ اقتصادی کشور ای اد توازن در مصرف آب کشاورزی و بهرهبرداری یاییدار از
منابع آب ینی از اقدامات مهم در راستای دستیابی به توسعۀ یایدار در نظر گرفته شود (سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور.)7 :1330،
توۀه به اهمیت مصرف بهینۀ آب در سطه بی المللی نیز با گذشت زمان و رشید روزافیزون
تقاضا برای آب در مقاب محیدودیت بهیرهبیرداری از ایی مننیع بیارزتر شیده اسیت ( Caflish,
 .)1992:3براساس اط دات موۀود بیش از  201حوضه آبرییز در دنییا حیداق بیی دو کشیور

اصل بهرهبرداری معقول از منابع آب در حقوق بینالملل آب917 ...

مشترکاند .در حدود  01درصد از مردت دنییا و  11درصید از زمیی هیای آن ییا بیه منیابع آب
موۀود در ای حوضههای آبریز وابستهاند یا تحت تأثیر آن قرار دارند ( .)Salmon, 1994: 2برای
مدت زیادی استااده از منابع آب در ای حوضههای آبریز در ننود یک معاهد ۀهانی مربوط بیه
مدیریت و بهرهبرداری از منابع آب بهصورت مسالمتآمییز اسیتااده مییشیده اسیت ( Patricia
 ،)Jones 2001: 3ولی رشد تقاضا برای آب ،تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب و تأثیرات منای
آن بر محیط زیست در سطه وسیع شرایطی را ای اد کرده اسیت کیه ضیرورت بهیرهبیرداری از
منابع آب براساس همناری متقاب و منافع ۀمعی همۀ کشورها از ۀمله کشورهای یایی دسیت
و با دسیت آبراهیههییای بیی المللییی بییش از ییییش نماییان باشیید .کنوانسییون  1337حقییوق
بهرهبرداری غیرکشتیرانی از آبراهههای بی المللی سازمان مل کیه از سیال گذشیته زتا ۀیرا
شده ،در راسیتای بهیره بیرداری معقیول و منطقیی از منیابع آب مشیترک و بیا محورییت اصی
بهره برداری منطقی از منابع آب تهیه شده است .رأی کمیسیون داوری بی آمرینیا و کانیادا در
خصوو سد گات در سال  1313که طی آن دولت کانادا محنوت به یرداخت خسارت بیه اتنیاع
دولت آمرینا بهدلی بهره برداری نامناسب از ای سد یس از افزایش ارتااع سد و ای اد خسیارت
ناشی از آبگرفتیی زمی ها در آمرینا شده بود .در تأیید ضرورت بهرهبرداری معقول و منطقیی
از منابع آب و رداییت اصیول حیاکم بیر حقیوق بیی الملی آب اسیت .رأی دییوان بیی المللیی
دادگستری در یروند مربوط به سد گابسینو بی م ارستان و چنسیلواکی و دادخواسیت اخییر
شیلی دلیه بولیوی ثنتشده در دیوان بیی المللیی دادگسیتری در  1وئی  2111در خصیوو
ضرورت توۀه به بهرهبرداری بهینه از منابع آب مشترک مرزی و توۀیه بیه اصی بهیرهبیرداری
معقییول از ۀملییه مییواردی اسییت کییه در راسییتای تأکییید بییر مصییرف معقییول از منییابع آب و
مسئولیتهای ناشی از نقض ای تعهد در حقوق بی المل محیط زیست است (.)ICJ 2016: 1
در ای مت در یی یاسخ به ای یرسش هستیم که مصیرف معقیول آب در قیوانی اییران و
حقوق بی المل آب چیونه تعری شده اسیت .بیا وۀیود ضیوابط و معیارهیای قیانونی در الیزات
بهره برداران آب به استااده معقول از آن چرا مصرف آب در بخش کشاورزی هماهنگ و سیازگار
با سیاستهای کلی حاکم بر بهره برداری معقول از منابع آب نیست؟ ضمانتهیای اۀیرای دیدت
تحقق بهره برداری معقول در قوانی ایران چیست؟ براساس بررسییهیای ان یاتگرفتیه تیاکنون
مقاله یا تحقیق مشابهی ان ات نیرفته و ای مطالعه اولی مقاله با هدف ارزیابی ضوابط حاکم بیر
شده است به برخی ییشنهادهای
بهرهبردار ی معقول از منابع آب در کشور است .در یایان ت
زت به منظور کاراتر کردن ابزارهیای قیانونی و فنیی در ای یاد شیرایط زت بیرای دسیتیابی بیه
بهرهبرداری بهینه از منابع آب اشاره شود.
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سیر تحول قواعد حقوقی حاکم بر بهرهبرداری از منابع آب ایران
بررسی روند قانونیذاری از سیال  1221تیاکنون و تغیییرات ای ادشیده در ضیوابط و معیارهیای
حاکم بر بهرهبرداری از منابع آب را میتوان به سه دور مشخص تانیک کیرد .در دور اول کیه
در آن در اغلییب منییاطق کشییور موۀییودی آب بیشییتر از مصییارف آن بییود .ای ی دوره از شییروع
قانونیذاری در ایران تا تصویب قانون آب و نحو ملی شدن آن ادامه داشت .در ایی دوره دمیده
معیارهای حاکم بر بهره برداری از منابع آب در قانون مدنی تعیی شده است .براساس مواد 102
و 111ای قانون ،بهره بردارانی که اقدات به احداث انهار یا قنات و هدایت آب به زمی هیای خیود
میکردند ،مالک آب محسوب میشیدند .حیق بهیرهبیرداری از منیابع آب بیرای آبییاری اراضیی
کشاورزی (ان ات فعالیتهای کشاورزی) براساس ماد  111قانون مدنی شام همۀ افراد بود .در
همی قانون اولویت بهره برداری از منابع آب با زمیی هیایی اسیت کیه زودتیر احییا شیدهانید و
درصورتی که همزمان احیا شده باشند یا امنان تعیی زمان احیای آنها مشخص نناشد ،برحسب
معیار دوری یا نزدینی به مننع آب ،زمی نزدیکتر به مننع ،حق یا اولویت بهرهبرداری داشیت.
د وه بر ای  ،استااده از رو قرده نیز در صورت تساوی در همۀ شیرایط بیه نسینت حصیۀ هیر
کشاورز بهدنوان آخری رو ییشبینیشده در تعیی اولویت بهره برداری از منیابع آب تعییی
شده بود .با توۀه بهوفور منابع آب نسینت بیه مصیارف آن در ایی دوره در میت قیانون میدنی
ضوابط و معیارهایی برای تعیی میزان مصرف معقول تعیی نشده بود و هیر فیرد تیا زمیانیکیه
ضوابط قانونی و از ۀمله مهمتری آنها یعنی اص ضرر را ردایت میکرد ،میتوانست در قالیب
اص کلی حیازت مناحات از منابع آب تملک کند و تعییی مصیرف معقیول در هیر منطقیه ،بیا
سنوت قانون مدنی براساس درف محلی تعیی میشده است .دور دوت از زمان تصیویب قیانون
آب و نحو ملی شدن آن در سال  1307تا زمیان تصیویب قیانون توزییع داد نیۀ آب در سیال
 1311است .از ای زمان به بعد دولت مالک منابع آب میشود و بهرهبرداران تنها حق انتایاع از
آن را یس از کسب اۀازه از دستیاههای تیربط دارند .صاحنان حقابهها نییز موتی شیدند تیا
نسنت به تندی اسناد مالنیت خود به م وزهای بهرهبرداری اقدات کنند و صیدور سیند رسیمی
مالنیت بر منابع آب ممنوع شد .بهمنظور تعییی مییزان مصیرف معقیول هیر ییک از صیاحنان
حقابههای قدیمی هیأت سه و ینج نارهای تحت دنوان هیأتهای تعیی مصرف معقول متشن
از نمایندگان وزارتخانههای نیرو و کشاورزی (ۀهاد کشاورزی فعلی) تشنی شد .ایی هییأتهیا
براساس اسناد در اختیار حقابه بران نسنت به تعیی میزان آب مورد نیاز و تندی اسناد مالنیت
آنها به م وزهای بهرهبرداری اقدات میکردند .دور سوت نیز از سال  1311شروع شده و تیاکنون
ادامه دارد .در ایی مقطیع زمیانی و بیا آشینارتر شیدن بهیرهبیرداری غیراصیولی از منیابع آب،
آیی نامههای مرتنط با قانون توزیع داد نیۀ آب ،قیوانی برنامیۀ سیوت ،چهیارت و یین م توسیعه
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ضوابط سختگیرانهتری بهمنظور برخورد با بهره برداران غیرم از و اص ن و بیازبینی مییزان آب
تخصیصدادهشده به بهرهبرداران بخیش کشیاورزی یییشبینیی کیرده اسیت .آخیری اقیدات در
خصوو حااتت کمی و کیایی از منیابع آب در قالیب طیرن احییا و تعیادلبخشیی منیابع آب
زیرزمینی و اۀرای مدیریت حوضه ای منابع آب در دسیتور کیار قیرار گرفتیه اسیت .میدیریت و
بهره برداری از منابع آب مرزی و مشترک یس از خشنسالیهای اخییر و ضیرورت بهیرهبیرداری
معقول از منابع آب در قالب تایاهمنامیه هیای منعقیده بیی اییران و کشیورهای همسیایه ابعیاد
بی المللی بهرهبرداری معقول از منابع آب را برۀستهتر کرده است.
بازنیری مستمر ضوابط و معیارهای تعیی مصرف معقول آب با توۀه به تغییر سیریع شیرایط
اقلیمی و رشد روزافزون تقاضای آب با تأکید بر نقش ابزارهای اقتصیادی و م حظیات اۀتمیادی و
زیستمحیطی در دستیابی به استااده مطلوب و منطقی از منابع آب و توسعه یایدار کمک نماید.

مفهوم مصرف معقول
براساس اص  01قانون اساسی منابع آب از مشترکات است و در مالنیت دولت اسی می اسیت.
ضوابط قانونی حاکم بر مدیریت و بهرهبرداری از منابع آب بهطور دمده در قانون توزییع داد نیۀ
آب مصوب  1311و آیی نامه های مرتنط به آن تعیی شده است .تا ییش از ملیی شیدن آب در
سال  1307متقاضیان بهره برداری از منابع آب با حار چاه ،قنات یا کنتیرل منیابع آب سیطحی
بدون نیاز به اخذ م وز از دولت اقدات به بهرهبرداری از منابع آب میکردند .قانون نیز ایی گونیه
مالنیت بر منابع آب را که معمو ً با اسناد دادی یا در مواردی نیز دارای اسناد رسمی یا براساس
رأی دادگاه قرار داشت ،به رسمیت میشناخت .یس از ملی شدن آب در سال  1307بهرهبرداران
دارای حقابه امنان استااده از منابع آب منعنس در اسناد مالنیت در اختیار خود را دارند ،لین
باید اسناد مالنیت را به م وزهای بهرهبرداری تندی کنند .ای موضوع با تصویب قیانون توزییع
داد نۀ آب و براساس ماد  21ای قانون مورد تأکید قرار گرفته است .براساس ای ماده صاحنان
حقابه باید اسناد مالنیت خود را با م وزهای بهرهبرداری از منابع آب تعویض کنند .تندی اسناد
مالنیت بر منابع آب به م وزهای بهرهبرداری براساس فرایندی صورت مییگرفیت کیه طیی آن
کمیتههای سه و ینج ناره برای تعیی مصرف معقول آب شن گرفته بود .هیأت سهناره شیام
کارشناس فنی (آبیاری) به انتخاب وزارت ۀهاد کشاورزی ،کارشناس حقوقی بیه انتخیاب وزارت
نیرو و یک نار معتمد محلی به انتخاب شورای مح بود که براساس مقدار آب موۀود ،سطه زیر
کشت و نوع محصول ،مح و کیایت مصرف و درف مح نسنت به تعیی میزان آب مورد نییاز
بهره برداران بخش کشاورزی و تندی حقابهها به م وزهای بهرهبرداری اقدات میکردند .نظرهای
ای هیأت در هیأتهای ینجناره متشن از مدیر دام شرکت آبمنطقهای ،مدیرک کشیاورزی

 918فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،84شمارۀ  ،3پاییز 7331

استان ،یک کارشناس به انتخاب وزیر نیرو و دو نار معتمد محلی که توسط شورای مح انتخاب
شدهاند قاب ادتراض بود و درصورتیکه صاحنان حقابه به رأی هیأت ینج ناره نیز ادتراض داشته
باشند میتوانستد به دادگاه صاله مراۀعه کنند.
رو مورداستااد ای کمیته ها برای تعیی میزان آب مورد نیاز بیرای آبییاری محصیو ت
کشاورزی بهطور دمده مشابه روشی بود که در حال حاضر در آیی نامۀ مصرف بهینۀ آب مصوب
 1371تعییی شییده اسییت (وزارت نیییرو  .)12 :1371در سییال  1377اح ییات آب تعیییی شییده
براساس ای آیی نامه با تصویب هیأت وزیران تحت دنوان سند ملی آب ،مننای تعیی نیاز آبیی
محصو ت کشاورزی در مناطق مختل کشور قرار گرفت .سند ملی آب دلیرغم کاستیهای آن
و توۀه صرف به تعیی نیاز آبی محصو ت زرادی و بدون توۀه به ترفیت اکولو ینی منابع آب
و الزامات توسع ۀ یایدار در حال حاضر نیز بیرای تعییی نییاز آبیی محصیو ت زرادیی و مییزان
(ح م) آب قاب ارائه به کشاورزان استااده میشود.
با توۀه به تغییرات ای ادشده در کاربری زمی های زرادی و تغییر اولوییت مصیارف شیرب،
صنعت و محیط زیست نسنت به مصارف بخش کشیاورزی ،ورود دولیت بیه سیرمایهگیذاری در
انتقال آب بی حوضه های آبریز و همننی ضرورت ای اد یک ساختار منطقیی در تعییی نییاز
آبی مصارف مختل  ،ماهوت مصرف معقول واۀد شرایط متااوتی نسنت به ماهوت مورد اسیتااده
در قانون توزیع داد نۀ آب و آیی نامه مصرف بهینه شده است.
در قانون توزیع داد نه آب و آیی نامه های میرتنط بیا آن بیه مصیرف معقیول و ییا مایاهیم
مشابه ی از ۀمله مصرف بهینه و مصرف اقتصادی اشاره شده است .براساس تعری ارائهشیده در
ماد  12قانون توزیع داد نۀ آب ،مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و منیان
و با توۀه به احتیاۀات مصرفکننده و ردایت احتیاۀات دمومی و امنانات طنیق مقیررات ایی
قانون تعیی خواهد شد" .وا مصرف معقول دمدتاً بیرای تعییی مییزان آب قابی برداشیت از
منابع آب سطحی استااده شیده اسیت و بیرای بهیره بیرداری از منیابع آب زیرزمینیی براسیاس
آیی نامۀ مصرف بهینۀ آب کشاورزی از دنارت مصرف بهینه استااده مییشیود .ماهیوت مصیرف
بهینه در آیی نامۀ مصرف بهینه آب مصوب  1371برای هر دو مننیع آب سیطحی و منیابع آب
زیرزمینی استااده شده است و میزان آن براساس فرمول ارائهشده در ای آیی نامه و نظر کمیتۀ
کارشناسی متشین از نماینیدگان وزارت نییرو و وزارت ۀهیاد کشیاورزی معیروف بیه "کمیتیۀ
کارشناسی موضوع ماد  1آیی نامۀ مصرف بهینیه آب کشیاورزی" تعییی مییشیود .در قیانون
توزیع داد نۀ آب در مواردی از دنارت "مصرف اقتصیادی" نییز اسیتااده شیده ،لیین تعریی
مشخصی از آن ارائه نشده است .برای شناخت دقیق میزان مصرف معقول یا بهینیه و همننیی
رو برآورد آن در حقوق داخلی نیازمند بررسی رویۀ اۀرایی مورد استااده توسط "کمیته ماد
 1آیی نامه مصرف بهینه" هستیم .ییش از صدور هر گونه م وز بهرهبرداری از منابع آب ،ح م
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آب مورد نیاز هر هنتار از محصو ت زرادی براساس رو منعنس در آیی نامه مصرف بهینیه و
همننی معیارهای ی همنون الیوی کشت منطقه ،نیاز آبی محصو ت زرادی ،راندمان آبییاری و
میزان بارندگی در هر منطقه تعییی مییشیود (وزارت نییرو .)22 :1327 ،ۀیدول  1معیارهیا و
ضوابط حاکم بر تعیی میزان مصرف بهینۀ آب برای مصارف کشاورزی براساس آیی نامۀ مصرف
بهینه را نشان میدهد.
جدول  . 7معیارهای تعیین مصرف منابع آب به تفکیک سطوح مختلف
معیارهای تعیی مصرف
سطه
نیاز آبی محصول ،راندمان آبیاری ،نوع محصول ،رو آبیاری،
شننۀ آبیاری
سند ملی آب
بارندگی ،استااد اقتصادی ،اولویت مصرف
یا دشت
کمیسیون تخصیص
توۀه به مصارف زیستمحیطی ،یایداری اکولو ینی منابع آب،
آب مستقر در وزارت
کیایت آب ،تقسیمبندیهای سیاسی مناطق ،توۀه به اولویت
حوضۀ آبریز
نیرو
مصارف ،توسعۀ یایدار
امنیت منابع آب ،معاهدات دو و چندۀاننۀ منطقهای ،اصول حقوق
شورای دالی آب
ملی
بی المل آب از ۀمله اص ضرر و اص بهرهبرداری معقول
مأخذ :بررسیهای تحقیق
نحو تعیی

با توۀه به خشنسالیهای اخیر و ضرورت حااتت از منابع آب امنان بازبینی در میزان مصرف
بهینۀ آب در بخش کشاورزی براساس بند «ز» ماد  ،23آییی نامیۀ اۀراییی نحیو صیدور یروانیۀ
مصرف معقول موضوع ماد  12قانون توزیع داد نۀ آب ،آیی نامیۀ مصیرف بهینیۀ آب کشیاورزی،
قوانی توسعۀ چهارت و ین م ییشبینی شده است لین اۀرای ای سیاست در دم بیا مشین ت
فراوانی مواۀه است ،بهطوریکه تاکنون دلیرغم وۀود ترفییت قیانونی بیرای بیازبینی م وزهیای
بهرهبرداری از منابع آب ،از ای ترفیت استااده نشده است .برخی از مهمتیری معیارهیا و ضیوابط
ییشبینیشده بهمنظور بازنیری مصرف معقول آب در ۀدول  2خ صه شده است.
نوع مننع
آب
سطحی

آب
زیرزمینی

جدول  .5معیارها و ضوابط حاکم بر مصرف آب در بخش کشاورزی
شرایط و محدودیتها
ادتنار (سال)
اختیار بازنیری اح ات آب در شرایط خشنسالی و یا تغییر شیوه
ی
مصرف توسط وزارت نیرو وۀود دارد.
21
ردایت ضوابط قانون توزیع داد نه آب و آیی نامه مصرف بهینه.
اختیار بازنیری اح ات آب در شرایط خشنسالی و یا تغییر شیو
لغو یروانه.
مصرف توسط وزارت نیرو وۀود دارد.
ردایت ضوابط قانون توزیع داد نه آب و آیی نامه مصرف بهینه .اخطار و لغو م وز
1
بهرهبرداری
ممنودیت حار چاه در اراضی ملی.
ممنودیت فرو آب.
حاظ رضایت شرکا در اراضی مشاع
ضمانت اۀرا
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براساس تقسیمبندی منعنس در ۀدول  2وزارت نیرو ابتدا براساس معیارها و ضوابط میورد
تصویب شورای دالی آب و قوانی و ضوابط حاکم بر بهرهبرداری از منیابع آب ،مییزان آب قابی
تحوی به تانیک هر یک از محدودههای مطالعاتی و حوضههیای آبرییز را تعییی مییکنید .در
مرحلۀ بعد برحسب م وزهای صادره توسط کمیسیون تخصییص هیر ییک از شیرکتهیای آب
منطقه ای در هر استان نسنت به تخصیص آب به تانیک دشتها بی متقاضیان بهرهبیرداری از
منابع آب اقدات میکنند.

مصرف معقول براساس اسناد بینالمللی
بررسی روند تنام حقوق بی المل آب منی آن است که با افزایش اخیت فهیا بیر سیر نحیو
نهادهیا و سیازمانهیای بیی المللیی از ۀملیه ان می حقیوق
بهرهبرداری از منابع آب و تی
بی المللی و مؤسسۀ حقوق بی المل  ،اصول حاکم بر بهرهبیرداری از منیابع آب دچیار تحیو ت
بسیاری شده است ) .(Bennet, 2015: 295اولی اص مورد استااده توسط کشورهای با دسیت
در راستای بهره برداری حداکثری از منابع آب اص حاکمیت مطلیق اسیت کیه در سیال 1231
توسط هارمون در اخت ف بی آمرینا و منزیک بر سر نحو اسیتااده از آب رودخانیۀ ریوگرانید
مطرن شد و توسط برخی دییر از کشورها از ۀمله هند در مورد اخت ف با یاکستان استااده شد
( .)Uperti, 2006: 104براساس ای اص کشورها در بهرهبرداری از منابع طنیعی و از ۀمله منابع
آب اختیار کام داشته و مسئولیتی در قنال خسارت احتمالی به بهرهبرداران یایی دست ندارند.
بردنس کشورهای یایی دست از ۀمله مصر ،اسپانیا ،دیراق ،سیوریه و بینی د در مقابی
اص حاکمیت مطلق به اص ینپارچیی سرزمینی 1اشیاره مییکردنید و بیه اسیتناد ایی اصی
معتقدند که هر گونه بهرهبرداری از منابع آب مشترک که دارای اثرات سوء بر کشور یایی دست
باشد ،باید با هماهنیی و رضایت آنها صیورت گییرد .در واقیع ایی اصی ییک حیق وتیو بیرای
کشورهای یایی دست در مقاب اقدامات در دست اۀیرا توسیط کشیورهای با دسیت محسیوب
می شود .متعاقب ای دیدگاه اص دییری تحت دنوان اولویت تخصیص 2توسط برخیی کشیورها
مطرن شد .براساس ای اص  ،هر کشوری که ابتدا از منابع آب بهرهبیرداری کیرده باشید ،دارای
حق بهرهبرداری از آن خواهد بود .بهرهبرداری کشور مصر از منابع آب رودخانۀ نی و ۀلیوگیری
ای کشور از استااده کشورهای با دست ای رودخانه همواره با استناد به ای اص بیوده اسیت.
ای اص نیز با اصول حاکم بر حقوق بی المل سازگار ننود .تحت فشار سازمانهای بی المللیی
و براساس اصول حقوق بی المل و رویۀ قضایی حاکم بر ح وفص اخت فات دولتها در زمینیۀ
بهره برداری از منابع آب ،در حال حاضر اص بهرهبرداری داد نه از منابع آب میورد توۀیه قیرار
1. Territoral Integrity
2. Prior appropriation
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دارد .براساس ای اص در بهره برداری از منابع آب منافع همۀ کشورهای هم یوار میورد توۀیه
قرار دارد .محورهای کلی تعیی بهرهبرداری منصاانه از منابع آب در مواد  0و  1سند معروف به
اصول برلی منعنس است (.)ILA 2004: 3
در اسناد بی المللی ای ماهوت تحت دنوان مصرف داد نه ،مصرف بهینه یا مصرف اقتصادی
برای مدیریت و بهره برداری از منابع آب سیطحی و زیرزمینیی در حوضیههیای آبرییز مشیترک
استااده میشود .در مت ارائهشده توسط ان م حقوق بی الملی معیروف بیه اصیول بیرلی از
دنارت بهرهبرداری یایدار استااده شده است .در ماد  1ای سند بهرهبیرداری یاییدار بیه معنیی
مدیریت بههمییوستۀ منابع آب بهنحوی که به استااد کارا و داد نیه از منیابع آب بیرای نسی
حال و آینده بشر و حااتت از منابع ت دیدیذیر و ت دیدنایذیر من ر گردد ،اط ق شیده اسیت.
در ماد  12همی سند استااد داد نه 1به ماهوت استااده از منابع آب بدون آسییب ۀیدی بیه
سایر دولتها و در نظر گرفت منافع سایر دولتها مشروط بر حااتت از منیابع آب آورده شیده
است .در ادامه در ماد  13برخی از معیارهای مورد توۀه در تعیی استااد منطقی و داد نه از
منابع آب ارائه شده است .از ۀملۀ ای معیارها ویژگیهای ۀغرافیایی ،آبشناسی ،هییدروگراف،
هیدرو ئولو ی ،شرایط آب و هیوایی ،اکولیو ینی و سیایر معیارهیای طنیعیی ،نییاز اقتصیادی و
اۀتمادی به منابع آب ،ۀمعیت موۀود در حوضۀ آبریز ،کاربریهای موۀود و آتی آب در حوضۀ
آبریز مشترک ،دسترسی به سایر منابع آب ،یایداری کاربری میورد نظیر و حیداق خسیارت بیه
محیط زیست است .ای سند بهدلی شیرایط متایاوت حیاکم بیر بهیرهبیرداری از منیابع آب در
حوضههای آبریز مرزی و مشترک ،هیچگونه فرمول معینی برای محاسینۀ مصیرف معقیول ارائیه
نداده و تنها به برخی ضوابط و معیارهای کلی برای تعیی مصرف معقول اشیاره شیده اسیت .بیا
وۀود ای بهره برداری غیرداد نه از منابع آب مشترک به مسئولیت بی المللی دولیتهیا من یر
خواهد شد .در ماد  10ای سند استااده از آب برای تأمی نیاز شرب ۀمعیت ساک در حوضۀ
آبریز از با تری اولویت برخوردار شده است.
بررسی برخی از احنات داوری یا قضایی صادره توسط کمیسییون داوری آمرینیا و کانیادا در
زمینییۀ یرونیید سیید گییات در سییال  1313و همننییی رأی مربییوط بییه یرونییده سیید گابسییینو
ناگیماروس بی م ارستان و چنسلواکی از ۀمله مهمتری آرای موۀود در حقوق بی المل آب
محسوب میشود که بهره برداری غیرمنطقی از منابع آب و ای اد خسارت در محدود حاکمییت
سایر دولتها منتج به محنومیت دولیت متخلی و الیزات آن بیه ۀنیران خسیارت شیده اسیت.
ۀدیدتری مورد نیز مربوط به دادخواست شیلی دلیه دولت بولیوی در خصوو بهیرهبیرداری از
رودخانۀ سی است که در  17خرداد  1331در دیوان بی المللی دادگستری به ثنیت رسییده،
لین تاکنون در مورد ای یرونده رأی صادر نشده است (.)ICJ 2016: 2
1. equitable utilization
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رویۀ سایر کشورها از ۀمله یاکستان ،غنا ،دیراق و ویتنیات در بهیرهبیرداری از منیابع آب در
بخش کشاورزی منی آن است که در کشورهای در حیال توسیعه کیه حماییت از کشیاورزان از
طریق یایی نیهداشت آببها و قیمت سایر نهادههای تولیید در دسیتور کیار قیرار دارد ،امنیان
مدیریت مطلوب بر مصرف منابع آب داخلی و منابع آب مرزی و مشترک فراهم نیسیت .در ایی
کشورها با وۀود معیارهای تعیی میزان مصرف معقول یا بهینه بهدلیی ضیع میالی نهادهیای
مسئول مدیریت منابع آب ،امنان اۀرای برنامهها و سیاستهای کنترل مصرف آب بیهخصیوو
در بخش کشاورزی فراهم نشده است (.)kwadwo, 1999:11

موانع بهرهبرداری بهینه از منابع آب کشور در بخش کشاورزی
در راستای بهرهبرداری از ترفیتهای قانونی موۀود در استااد معقیول از منیابع آب در بخیش
کشاورزی موانعی وۀود دارد .مهمتری آنها دنارتاند از:

 .1عدم تحویل حجمی آب
هر گونیه میدیریت و نظیارت بیر مصیرف آب در بخیش کشیاورزی بیدون اسیتااده از ابزارهیای
اندازهگیری آب بهنحوی که ضم ارائۀ اط دات دقیق از میزان برداشت آب از منابع آب سطحی
و زیرزمینی مانع برداشت بیش از حد م از منعنس در یروانۀ بهرهبرداری شود ،با مشن مواۀه
خواهد بود .ینی از موانع نصب کنتورهای اندازهگیری آب بر روی چاههای کشیاورزی ،واگیذاری
ای اقدات مهم براساس ماد  12قانون توزیع داد نۀ آب به دهد کشاورز است .با ددت اسیتقنال
کشاورزان از نصب کنتور ح می بر روی چاههای کشاورزی ،اخیراً در راستای اۀرای طرن احییا
و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی ،نصب کنتور توسیط وزارت نییرو و بیا هزینیۀ دولیت ان یات
می گیرد .در مورد منابع آب سیطحی نییز یراکنیدگی میزارع و فقیدان تشین هیای آببیران در
شننه های آبیاری و زهنشی دم ً امنان تحوی ح می آب را در بسیاری از شننههای آبیاری و
زهنشی با مشن ت ۀدی مواۀه کرده است.

 .2فقدان مشارکت بهرهبرداران
هر گونه اقدات بهمنظور اص ن فرایند موۀود مصرف آب بدون مشارکت بهرهبرداران بیا موفقییت
زت همراه نخواهد بود .با وۀود ت های صورتگرفته طی سالهای گذشته بیهمنظیور ای یاد
ش رایط زت از ۀمله تخای حق اشتراک به تشن ها و تعاونیهای آببران ،واگذاری تأسیسیات
در قالب سیاستهای اص  00قانون اساسی بهمنظور ۀلب مشارکت بهیرهبیرداران در میدیریت
تأسیسات تأمی و انتقال آب نتایج قاب قنولی تاکنون حاص نشده است.
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 .3ضعف ابزارهای اقتصادی
آببهای زرادی تعیی شده براساس درصدی از ارز محصول ،به یایی نیهداشته شدن آببهای
زرادی (به طور متوسط در سال گذشته معادل یازده ریال بهازای هیر متیر منعیب) من یر شیده
است .سیاست حمایت از بخش کشاورزی از طریق یایی نیهداشت بهای آب و سایر نهادههیای
کشاورزی به بهرهبرداری بی رویه از آن من ر شده است ضم ایننه منابع میالی زت بیهمنظیور
نظارت و مدیریت مطلوب منابع آب را تأمی نمیکند.
وۀود شرایط زت بهمنظور منادلۀ م وزهای بهرهبرداری از منیابع آب در قالیب نظیات بیازار
محلی و منطقه ای آب در راستای ترغیب بهرهبرداران به صرفه ۀویی در مصیرف آب و واگیذاری
آن به سایر بهره برداران بخیش کشیاورزی و غیرکشیاورزی و ارتقیای ارز اقتصیادی آب میؤثر
خواهد بود .با وۀود تأکید قانونییذار بیه توسیعه و تقوییت بازارهیای محلیی و منطقیهای آب در
کشور ،اقدامات ان اتگرفته تاکنون به نتی ۀ میؤثر و قابی قنیول در راسیتای تقوییت بازارهیای
محلی آب من ر نشده است.

 .4ضمانتهای اجرایی ناکارامد
ضمانتهای اۀرایی نقض مقررات مربوط به بهرهبرداری بهینیه و اتی ف منیابع آب در میاد 01
قانون توزیع داد نۀ آب و آیی نامۀ مصرف بهینه ییشبینی شده است .براساس میاد  01قیانون
توزیع داد نۀ آب ۀرایم منعنس در بندهای ینجگانیۀ آن بیا ۀیزای نقیدی ،شی ق ( 11تیا 11
ضربه) و حنس (تا  3ماه) م ازات خواهد شد .موضوع لغو یروانۀ بهیرهبیرداری صادرشیده بیرای
بهرهبرداری براساس بند  7ییوست  2آیی نامۀ مصرف بهینۀ آب کشاورزی ییشبینی شده است.
لین با توۀه به نظارت ضعی بر میزان برداشت آب از چیاههیای کشیاورزی و همننیی دیدت
نصب وسای اندازهگیری ح می آب در شننههای آبیاری سنتی امنان استااده از ایی ترفییت
نیز فراهم نیست.

نتیجهگیری و پیشنهادها
بازنیری در ضمانتهای اۀرای مصیرف معقیول آب و ادمیال م یازاتهیای بازدارنیده از ۀملیه
محرومیت متخلاان از بهره برداری از منابع آب ،الزات به تغییر شییو آبییاری بیه آبییاری نیوی ،
کاهش مرحله ای ح م آب تخصیصی و در نهایت لغو یروانۀ بهرهبرداری بیهۀیای م یازاتهیای
فعلی که شام ۀریمه ،حنس و ش ق است ،در راستای اثربخشی آنها ییشنهاد میشود.
هر گونه بهرهبرداری د اد نیه از منیابع آب مشیروط بیه مشیارکت داد نیۀ بهیرهبیرداران در
مدیریت منابع آب است .رویۀ موۀود در مدیریت منیابع آب در شیننههیای آبییاری و زهنشیی
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منی ددت مشارکت فعال بهره برداران و ددت امنان دستیابی به بهرهبرداری معقول و منطقیی از
منابع آب است .بهمنظور ترغیب بهرهبرداران به مشارکت در برنامههای مدیریت درضه و تقاضای
آب ،زت است ییش از اۀرای طرنهای تأمی  ،انتقال و توزییع آب مطالعیات اۀتمیادی الزامیی
شود .بهکارگیری نتایج ای مطالعات در احداث و بهرهبرداری تأسیسیات تیأمی و انتقیال آب در
راستای ای اد شرایط مناسب ۀهت ای اد رفتار معقول و همۀهتسیازی منیابع فیردی و منیافع
اۀتمادی خواهد بود.
در راستای تعیی نیاز آبی محصو ت زرادی توۀه به یایداری اکولو ینی منابع آب ،تغییرات
اقلیم ،بازبینی نظات حقابههای بخش کشاورزی اۀتنابنایذیر است .تعیی نییاز آبیی محصیو ت
براساس رو آبیاری نوی  ،بازبینی اح ات نییاز آبیی محصیو ت مینعنس در سیند ملیی آب و
ادمال ممنودیت کشت محصو ت با نیاز آبی با در منیاطق کیم آب در راسیتای بهیرهبیرداری
معقول از منابع آب خواهد بود.
دستیابی به هر گونه مصرف معقول نیازمند فراهم کردن بستر مناسیب ۀهیت ای یاد رفتیار
منطقی در بهرهبرداری از منابع آب در کشاورزی است .شرایط مناسیب بیهمنظیور ای یاد رفتیار
مسئو نه در بهره برداران در قالب سه محیور دمیده شیام تحویی ح میی آب ،اصی ن نظیات
قیمتگذاری بر آب مورد استااده در کشیاورزی و ای یاد بسیتر زت بیهمنظیور تنیادل حقابیه و
م وزهای بهرهبرداری از منابع آب قرار دارد.
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