
 با کم آبی سازگاريکارگروه تشکیل  مصوبه ارزیابی ساختاري
 * مهدي فصیحی هرندي

 چکیده
سال بعد از شروع خشکسالی  هفده .تبدیل شده استآب  هايسیاستگذاريمسائل در عمده  گذراندن مصوبه اکنون به پارادایم اصلی و راه حل

ایجاد ساختاري جدید جهت  از مصوبه هدف. از تصویب گذراندرا آبی تشکیل کار گروه سازگاري با کمجمهوري اسالمی ایران هیأت وزیران 

 اهتمام .است» اتخاذ تصمیمات مناسب«با » رف ابتعادل منابع و مصا«و » کم آبی«با » سازگاري«براي » انسجام و پیگیري ،هماهنگی«

آنچه این  .گام بلندي است» سازگاري«به مرحله  با خشکسالی» مقابله«سیاستهاي از سیاستگذار در تبعیت از منش حکمرانی پیشینیان و عبور 

رویکرد به این  خواهد کرد پرسشگريآنچه که  .با آن به سازگاريبا خشکسالی حرکت از مقابله  ،تغییر است همین نفسِ» نیست«منتقد آن  مقاله

این  .همکاري و مشارکت استو تبیین روش جلب  مدخالنحضور ذي، مصوبه سازگاريعنصر غایب در ترین اصلی .مفاد مصوبه است سازگاري و

ایان در پ .پردازد که عدم توجه به آن احتمال موفقیت مصوبه را به حداقل رسانده استو عواملی می دالیلضمن مرور محتواي مصوبه به مقاله 

 .شده استحاکم باشد ارائه آب موفق  قانون گذاري رژیم حکمرانیقواعدي علمی که بایستی بر 

 .آبیکم -مشترك یمنابع آبمدیریت  -خشکسالی -سازگاري -هحکمرانی آمران -قانون توزیع آب ایران :کلمات کلیدي

 مقدمه .١
و پیگیري موضوع سازگاري با کم آبی بین بخشی انسجام  و با هدف هماهنگی »آبیبا کم iتشکیل کار گروه سازگاري«، مصوبه 1396اسفندماه 

جدید  آبی هیچکدامه کمنه سازگاري و ن .شد تصویباز سوي هیأت وزیران » اتخاذ تصمیمات مناسب«با » تعادل منابع و مصارف اب«به منظور 

ن خصوصا بوسیله سامانه قنات ای ،در ایران به قدمت تاریخ آن است و ایرانیان نخبه در حل مسائل آب هزاران سالآب با کمیابی  سازگاري .ندنیست

به مرحله  کسالیبا خش» مقابله«از  گذراهتمام سیاستگذار در تبعیت از منش حکمرانی پیشینیان و آنچه که جدید است . اندسازگاري را تمرین کرده

آن  این مقاله منتقدو این البته ان چیزي است که . در تغییر نگاه به مسائل آب است ی مهم و مثبتگامکه به خودي خود  است، »سازگاري«

 .يبه سازگار حرکت از مقابله» شروع« ونفسِ تغییر  ،»نیست«

ها سشپردسته اولین  .رویکرد به سازگاري است ،پرسشگري خواهد کرد مصوبه سازگاري هايدر بخش بعدي با عنوان گلوگاه مقالهآنچه که 

ا ستاد مقابله ب نظیر ییها نظیر شوراي عالی اب و ستادها و کارگروهدر ایران ي موجود آب ساختار نهادجایگاه ساختاري مصوبه در  مربوط به

کار  بلیهاي قکارگروه یک نهاد جدید است یا در قالباین آیا اینکه  .است »و مخاطرات کشاورزي خشکسالی و سرمازدگی« کارگروه خشکسالی،

 یندوم؟ اندرسانجام به اند چرا نیاز است ساختار جدیدي ایجاد شود تا وظیفه و مسوولیت قبلی نهادهایی که قبال همین وظایف را داشتهکند؟ می

انسجام، پیگیري و اتخاذ تصمیمات  هماهنگی بین بخشی، با هدف مصوبه. تکراريورد اهداف در ممربوط به اهداف است،  هاپرسشدسته 

 و جویی آب شهريدیگر همچون تغییر الگوي کشت و صرفهریز و درشت به همراه چند هدف  آب به منظور توزیع عادالنه کمیابی» مناسب«

زمانی  سازگاري و تصمیم گیري است؟ هماهنگی، پیگیري،غیر از عملی  ،منابع آب مدیریت آیا .فضاي سبز در چندین بند تدوین شده است

اکنون ترافیک بود، منابع آب محدود ضابطه تخصیص بیو  Harandi, 2013)(سازي حوضه هاي آبریز ها به بیش بارگذاري و بیش متعهدنگرانی

کمرانی در نظام ح» قانون گذاريبیش « دهدنشانکه اص دارد به این موضوع اختصها سومین دسته پرسش. مصوبات نیز به آن اضافه شده است
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شریح بندي و تدستههفت موضوع پاسخ به پرسشهاي فوق را در ضمن مرور مصوبه در مقاله . به یک رویه و بیماري تبدیل شده استایران آب 

ي هادر ادامه نیز با ارائه شاخص .کنداز ان غفلت می که نظام سیاستگذاري آب ایران دانسته یا نا دانسته بر آن تأکید یاموضوعاتی . کندمی

 بینید تا نقایص اجرایی آن پیشکنسازي میرود شبیهبراي حوضه آبریز زایندهبطور خالصه آب، اجراي مصوبه را در زمینه خوب  )گذاري(قانون

 .کند

 مصوبه سازگاري هاي  گلوگاهکلی مرور  .٢
بعد کمیابی و سپس تضاد و مناقشه خواهند شد، اگر  iiiدر فرآیند به اشتراك گذاري، ابتدا وارد مرحله رقابت) iiو بطور کلی منابع مشترك(منابع آب 

رحله مهاي آبی کشور نظیر زاینده رود، دریاچه ارومیه و هیرمند که توجه کنیم مشخصا همه از به بدنه. بینی نکرده باشندقواعد و قوانین آن را پیش

مصوبه سازگاري عمال در این مرحله تصویب شده است و مواردي . اند و اکنون با مناقشات جدي روبرو هستندعبور کرده و کمیابی منابع آب رقابت

ممکن است موارد بیشتري بتوان یافت ولی این مقاله به هفت مورد  .احتمال موفقیت مصوبه را به حداقل رسانده است را از قلم انداخته است که

 .کنداشاره می

  گذاري بی رویهقانون وآب مسائل نیدگی تدرهم -
به خودي آب  مسائلِدر حالیکه . تبدیل شده است آب ايهمسائل در عمده سیاستگذاري به پارادایم اصلی و راه حلعمال گذراندن مصوبه اکنون 

 vفازي قوانین تو در تو و مملو از کدهايو  مصوبات زنجیره ،هستنداجتماعی و سیاسی  -سیستمهاي طبیعی مسائل و ترکیبی از ivهم تنیده درخود 

. کندپیچیدگی مضاعفی را به این مسائل تحمیل می) ورندآمیاز آن سر در به سختی نفعان منابع آب ذي که(است آغشته به زبانی مرموز  اًعمدتکه 

به محض  از ویژگیهاي آنهاست و viبودنیرك و زگریزنده . دهدنشان می بینیو غیر قابل پیش به هر تغییر کوچکی واکنشهاي بزرگمسائلی که 

 . (Islam and Susskind, 2013) وردآجدید سر بر می ايمسأله ،ارائه راه حل براي یک بخش از این مسائل

دون داشتن ب بعضا متضاد، مبهم ووجود قوانین  .ها منجر شده استو راه حل قانون گذاري بی رویه به در هم تنیدگی هر چه بیشتر مسائل، قوانین

ماعی و پی در پی مرزهاي فیزیکی، اجت مسائل این .شودمیجدید تبدیل  لهمسائتسلسل منطقی و بدون شناخت دقیق از ماهیت مسائل، خود به 

  .زندمیدامن و مناقشات به تضادها  ود نشوجایی به جاي دیگر منتقل میسیاسی را در می نوردند، از 

 و اهداف ها در ساختارشکست نهاد -
 مدخلبه نهادهاي ذي 1در بند  ،بطور مستقیم و غیر مستقیمبر اجراي قوانین و مصوبات قبلی ضمن تأکید آبی کارگروه سازگاري با کممصوبه 

یا  جریان آنها ود یا مکارا هستنیا قوانین نا کرد کهگیري نتیجهتوان میبالفاصله . نها نیستآدهد که تشکیل این کارگروه نافی مسوولیت می انذار

اند اري گمارده شدهبه ک اي فعلی ناکارچراکه همین نهادها .خود این سیستم است مصوبه بدیل این سیستم ناکارا تصریحبه قابل ذکر اینکه  .دو هر

. نیست اگر بپذیریم که قوانین کارا هستند یعنی دیگر نیازي به قانون جدید: پاردوکس اینکه. که قبال و بعضا براي نیم قرن وظیفه آنها بوده و هست

آنها  ،یدر سوداي کارایمصوبه  حال. نقض غرض است اگر نپذیریم یعنی نه قانون و نه نهادها کارا نیستند و ارجاع مصوبه به همان نهادهاي ناکارا

ن و مصوبات قبلی که به همین سیاق تدوین شده است نادرست از آب درآمده است اگر قوانی .خوانده استهماهنگی و پیگیري فرا م،را به انسجا

رج در مند مصوبات و نظریات کنونی ابلهانه است اگر فکر کنیم حل مشکل از طریقی که ان را بوجود آورده است جزئی از راه حل است وپس 

 . مصوبه به طریقی باید درست از کار درآید

  مبهم نویسی -



 

٣ 
 

 ناپذیر است اي اجتنابتا اندازهمصوبات البته ابهام در مفاهیم . شودمیاستفاده  ،که خود محتاج تفسیرندمفاهیم کلی معیارها و  از عموما در مصوبات

براي نمونه در  .و صحت سنجی شده باشند ، قابل دستیابی، مورد اجماعفازي يهاگزاره فاقد ،شفاف سیاستگذاري اب تشنه قوانین و مصوبات ولی

فضاي  محیط زیست و شرب، کشاورزي، در بین بخشهاي مختلف صنعت،» عادالنه«ذکر شده است توزیع کمبود آب باید بطور سازگاري مصوبه 

-سواي اینکه مشخص نیست معیار عدالت چیست در عین حال مصوبه بطور ضمنی به غیر عادالنه بودن روشهاي قبلی دستوري. سبز صورت گیرد

غیر شفاف و فازي دیگري است که بیش از سه دهه است در ماده  این یادآور واژه. ب طی سالهاي گذشته اذعان داردآ vii)آمرانه حکمرانه(کنترلی 

راي ب» معقول«صدور پروانه مصرف  :اي براي هیأتهاي حل اختالف ایجاد کرده استشود و مشکالت عدیدهقانون توزیع عادالنه آب دیده می 18

 ixآبیکمه چراک. جایگزین شود» آب کمیابی«که احتماال باید با  کرداشاره نیز » آبیکم«واژه  توان بهواژگان عنوان مصوبه می از .viiiصاحبان حقابه

 .بشر ساخت است آب ابی طبیعی و کمیابیکم. آب دائمی است xموقتی و کمیابی

  گذشته عدم نگاه بهقانون گذاري و بیش -
دهد که همین تعداد زیاد قوانین باالدستی به خودي خود مسأله تعداد زیاد قوانین مرتبط با آب را نشان می 1کوتاه بر ردیفهاي جدول شماره  مکثی

 .باشدمیبیماري که بدون شک عامل بوجود آمدن تضاد در قوانین نیز  ،زا است

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (Mazaheri and Abdmanafi, 2017)باالدستی مصوب مرتبط با آب  قوانین: 1جدول شماره 
 

میزان  بررسیبراي  به عنوان شاهدتوان می ،اشاره شده است ي کشورهادر مصوبه به تعادل بخشی و مسأله هولناك خالی شدن آبخواناز آنجا که 

بخشی از مصوبات و قوانین که مستقیما با موضوع مصوبه سازگاري مرتبط  1نمودار شکل  .اشاره کرد (Morid, 2018)به مطالعه  اثرگذاري قوانین

قانون جبران خسارت خشکسالی  1380سال ها تأکید کرده است، وزارت نیرو بر سطح بندي تقاضا 1378سال . هستند را به تصویر کشیده است

 1388سال نقشه راه مدیریت خشکسالی ارائه و متعاقب آن در  1386در سال .تصویب شد) که عمال پاسخی به عدم توزیع عادالنه کم ابی بود(

دهد که طی حدود بیست سال با وجود ترافیک مصوبات و قوانین، روند دراماتیک به خوبی نشان می 1شکل . شدستاد ملی خشکسالی تشکیل 

 .ستتغییر شاخصی ایجاد کند بسیار مشکل ابتواند گاري سازدیگري همچون مصوبه اینکه مصوبه تصور لذا . استنشده افت آبخوانها متوقف 
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 (Morid, 2018) 1394تا  1375ایران سال  آب زیرزمینیکاهش دراماتیک حجم ذخیره عدم تاثیر قوانین بر  -1 شکل

 مبهم منابع مالی -
ت ملی همی یمسائل آب مدیریت. شاخص دیگر مبهم در اکثر مصوبات آبی و البته مصوبه سازگاري عدم درج مشخص منبع تأمین مالی است

منابع محلی مصوبه مشخصا تأمین مالی اجراي آن را به  6بند  .از الزامات آن استبودجه ملی و داشتن ردیف مشخص  منابع مالیتامین  و طلبدمی

  .اي به ردیف تأمین آن شده باشدبدون اینکه هیچ اشارهت اسوابسته کرده 

 حلهاي تکراري با محوریت اصالح الگوي کشتراه -
اراي ي ناکشدهتنبیهی منطبق بر روش کهنه -ماده بر موضوع تغییر الگوي کشت و راهکارهاي سلبی 9ماده از  2در   مصوبه سازگاري مشخصا

بخشی که . کشدیمرا سر کشور منابع آب بیشتر  کشاورزي، بخش نیازي به محاسبات پیچیده نیستتحقیقا . ترلی تأکید شده استکن-دستوري

ان دست  متعاقب. کنندبازدهی پایین عتاب می آن را به اتهام) وري ندارندکه خود نیز حال و روز بهتري از نظر بهرهدو بخش دیگر ( صنعت و شرب

بررسی  .شتروري بیبراي بهره »نوین«هاي گیري تکنولوژياصالح الگوي کشت و بکار: شودارائه میاما به یک اندازه ناقص ، تکراري حلراهکم دو 

آیا طرح  .یک مصوبه در این سطح از اهمیت به آن بی توجه بوده است قابل قبول نیستحل موضوع این مقاله نیست ولی اینکه نواقص این دو راه

، کشور اکامتجربیات ن نی،تجربیات جها ،نگاه به گذشتهبدون در پروژه احیاي دریاچه ارومیه همین رویکرد را دنبال نکرده است؟ مسلما » نکاشت«

 وريرهبه ،هیدرولوژیکی منابع آبی ایران است -فروپاشی اجتماعی ریشه که  یسایر عواملو  آوري پایین بخش کشاورزيتابعدم توجه به 

 . کشاورزي افزایش نخواهد یافت

 مشارکت و همکاري ) نحوه(مسأله  -
Hardin  )1968 (  به » کارگروه«در عین حال که واژه . را مشارکت دانسته است» تراژدي منابع مشترك«در مقاله معروف خود، راه حل گریز از

عان، نفترین نقص ساختاري این مصوبه عدم تبیین نقش ذياشاره دارد، اصلی xiتضادهاي بین بخشی بینانه لزوم درك واقعلزوم مشارکت هم افزا و 

باید به حقوق خصوصی  هاي حکمرانی آبرژیم. اجتماعی است –هاي اجتماعی و رفتاري حاکم بر سیستمهاي هیدرولوژیکی عدم درك فرآیند

براي اینکه قوانین به  .خورندآبه ها احترام نگذارند شکست میحق اگر به حفظ ساختار. افراد و آب بران و جامعه پیرامونی بسیار حساس باشند

 ،روشن کند لحراه -دوگانه مسأله موضوع را در راهبري  دوجایگاه کلی بطور باید ایران آب  سیاستگذاربدنه  رسدبه نظر مینشوند تبدیل  »سد«

 ندتو هس اندبودهمسائل آب  آمدنعامل بوجود اینکه  ؟آنحل راهدر یا  دندارقرار مسأله در صورت اینکه این دو ». تکنولوژي«و » اجتماع«جایگاه 
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استانداران براي کنترل تنشهاي اجتماعی در زمینه آب » تدابیر«از سازگاري مصوبه  xiiکه بگذریم مبحث تکنولوژياز  ؟راه حل آنبخشی از یا 

گر قوانین جامعه عالوه بر اینکه باید به قانون تعظیم کند تنظیم. بنمایدبه جایگاه جریان اجتماعی  ايهیچ اشارهه کرده است بدون اینکپشتیبانی 

 .تی که صحت سنجی نشده و به آزمایش گذاشته نشده استمشارکت عملی جامعه امکان پذیر است نه مصوباحل مسأله آب از طریق . نیز هست

ري آب کشور در آن گرفتار شده دستگاه سیاستگذا) هـ ش 1300 میانه ازلتی سازي مالکیت آب عمال از زمان دو(که سالها است اي بیراههاین 

» کمیابی«ا صر غایب در سازگاري باعن. کنندسیر وقایع نشان داده که سیاستگذاران و متولیان آب در ایران از این رویکرد استقبال کرده و می واست 

 مشکل» دستور«با  که  مسائلی .استو ثانیا نحوه و میزان همکاري  xiiiبا رویکرد همکاري و مشارکت نفعانحضور ذياوال مصوبه نیست بلکه آب، 

  .آن نائل شدبتوان به 

 چه کنیم که مصوبات خود به مسأله تبدیل نشوند؟ .٣
 : یک مصوبه خوب در زمینه مدیریت منابع آب شامل موارد زیر است قواعد

 را دارد؟ چه کسی اجازه برداشت از منبع آب  - 1قاعده 

 بندي، مقدار، محل و تکنولوژي برداشت از منبع چگونه است؟زمان -2قاعده 

 چه کسی مسوول یا ضامن  مشارکت در حفاظت از منبع آب است؟ -3قاعده 

 کند؟ اي اجراي قانون یا مصوبه را پایش میچه سامانه -4قاعده 

 ها و مسئولیتها با چه کسی است؟بر سر برداشت هااگر تضاد واقع شد مکانیزم حل و فصل مناقشه -5قاعده 

 چگونه قواعد باال در طول زمان تغییر خواهد کرد؟ هاي مشارکت،با تغییرات عملکرد سیستم منابع و استراتژي -6قاعده 

ز آبریوزه مدیران حوضه اجازه دهید فرض کنیم مصوبه کمیابی آب براي اجرا به ح. استو الزم االجرا مصوبات هیأت وزیران در جایگاه قانون 

قاله دو در این م است؟چه چالشهایی براي تطبیق این شش قاعده و مفاد مصوبه روبرو  مدیریت با .ابالغ شده است )رودزایندهرودخانه (گاوخونی 

 . دهیمو تطبیق میقاعده را مرور 

دف اصلی آن ه مشخص است که، اشاره کندبرداشت یا تخصیص آب به مستقیما مصوبه  بند الفنیازي نیست که . اجازه برداشت ،1قاعده تطبیق 

شهر اصفهان هم همچون کشاورزان و ابریعنی صنعت و . است ی در جهت توزیع کم آبی بین بخشهاها از منابع آبکم کردن عادالنه برداشت

حل براي  راهاوال  الی دست نیافتینی استایدهجواب روشن است، این . کاهش دهند به تناسب سهم خودبران پایین دست برداشت خود را حقآبه

کم کردن برداشت یا قطع آن با دو عامل گره خورده است  ثانیا. استفاده از پساب به جاي آب سطحی و زیرزمینی ،صنایع قبال ارائه شده است

اتفاق  رودزند؟ چرا انسجام در زایندهجار میمدیریت بهم پیوسته منابع آب چیزي غیر از هماهنگی را  پرسش اینجاست که آیا. آبهاقتصاد و حق

ته در حال حاضر علیرغم وجود دفتر مدیریت بهم پیوس. هماهنگی بین بخشی بدلیل عدم تغییر ساختارها عمال امکان پذیر نیستنیفتاده است؟ 

ابه سهم البته و سیاسی تقسیم شده استمختلف سطوح در و  بین بخشهافالت مرکزي در وزارت نیرو عمال مدیریت زاینده رود و سیاستگذاري آن 

در  هادندهد حداقل چهار نهاد ساختاري در بدنه وزارت نیرو و چندین نشان می حساب سرنگشتییک . کمترین حضور را دارندداران و حقآبهبران 

ر موقعیتهاي مختلف د هر بخش. کنندمی گیريصمیمو تسازي گذاري، پروژهرود سیاستبراي زاینده مدیریتی استانی غیر وابسته به وزارت نیروسطح 

ان استان اصفهمثال . هاي خرد کالن هستندسازي و طرح سیاستگذار همچنان در حال نهاد. متنوع استبدنبال تأمین تقاضاي خود از روشهاي 

کشاورزان با  .را کلید زده است) آب به فالت مرکزيطرح انتقال (آباد استان یزد طرح انتقال آب از بهشت. رود تشکیل داده استستاد احیاي زاینده

چهارمحال و بختیاري به هر نحو ممکن آب در دسترس باالدست را از دسترس دیگران خارج . بست نشینی و تجمع بدنبال حقآبه خود هستند

ذاري یا واگ، مثال اجازه برداشت تغییر کوچکیهر . سازگاري مد رقابت هستند نه درمد همه در لذا . با این استدالل که آب از آنِ آنهاست کندمی

 . خواهد گذاشت معادالت)نا(بزرگی بر تأثیر حقآبه ولو پساب 

ها و مکانیزمهاي حل مناقشات که در مدیریت منابع مشترك از اهمیت به سزایی برخوردار است، حلراه .اجتماعی ارتباط ، ساز و کار3قاعده تطبیق 

صوبه سازگاري هیچ ردي از در م. فرض کنید کم کردن عادالنه برداشت از منابع آب اتفاق افتاد. (Harandi 2016) در آن دیده نشده است
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که مشخصا  انتظار نیستاز یک مصوبه  هر چند. در حال افزایش آب وجود ندارداجتماعی احتمالی مناقشات این تغییر و اجتماعی تبعات بینی پیش

قبل از ابالغ  و براي این ارتباط نیاز است یتهاي بیرونی ارتباط برقرار کندمصوبه با واقعبه نحوي نتظار این است که ولی ا کندبه این موضوع ورود 

نیز  )1393فروردین  مصوب(رود اي احیاي رودخانه زایندهمصوبه نه ماده در خطایی راهبردي که. دریافت کرده باشدنظرات اجتماع پیرامونی را 

  .xivنداشتجامعه پیرامونی در آن نقش که همچون مصوبه سازگاري اي مصوبه. دیده شد

 گیرينتیجه .۴
قانون  یشبشوند، اگر نظام حکمرانی آب ایران از معضل خود به مسأله تبدیل بالقوه ممکن است که قوانین  دهدمیسازگاري نشان  نمونه مصوبه

ام حکمرانی نظ. برده استتضعیف و رابطه علت معلولی بین قانون و اهداف آن را از بین ساختار نظارت بر قوانین را معضلی که . رها نشودگذاري 

فقط و ستند هشکننده  مصوباته است در حالیکه مصوبگذراندن  در حالپیوسته  ،اتمصوب قوانین وتنظیم  علمی به قواعدتوجهی ا کمبآب ایران 

رشد ناشی  ،هستندو یا حتی مخرب کم اثر  ،مصوبات بی اثر. باشندمیدف گذشته در مقابل جامعه ه وانینق -سیاستی و بد  -بد دهنده بازتاب

 زیستمحیط و اجتماعمرتبط با هاي دیگر یعنی ساختار جنبهدو مسائل آب است در حالیکه در عمل ) آن هم ناقص(سیاسی تأکید بر جنبه افزون روز

  .شودنادیده گرفته می
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An appraisal of Iran’s Water Shortage Adaptation Act 

Mehdi F. Harandi† 

Governing the risks of extreme events is of importance to advance climate change adaptation. In March 2018, 

some seventeen years after the beginning of Iran’s devastating drought, the Council of Ministers enacted the Act on 

Water Shortage Adaptation. The purpose of the act is to balance consumption of the limited resources for apportioning 

the shortage to the users, equitably. What this article does not critique is the act’s approach to moving from 

confronting-with-drought to living-with-drought practice. What will be questioned is the approach to act 

implementation. While the paper review the act’s main articles, it will address the overlooked factors that need to be 

considered in the implementation phase. It is shown that the most important scientific principle in the common-pool 

resources’ legislation is to understand the social and behavioral processes that govern the resources. For example, 

what is the resolution mechanisms if people go rivalry and fall into conflicts? This is exactly what is missing in the 

act.  

Keywords: drought, adaptation, water shortage, water scarcity, Law for Fair Distribution of Water, common-pool 

resource. 
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i  کندمی بین دولی تغییرات اقلیمی سازگاري را به عنوان نظمی در سیستم هاي انسانی یا طبیعی که در پاسخ به محرك هاي محیطی ایجاد میشود، تعریفهیات) IPCC, 2011.( 
ii  Common-pool resources 
iii Scarcity and rivalry 

iv  (ساده  :نمود یابنددر سه سیستم متفاوت ممکن است ) آب(مسائلSimple(__ ،بغرنجخاموش و روشن کردن یک پمپ آب )Complicated(__ یک شهر و شبکه توزیع آب
 .مسائل دریاچه ارومیه و مناقشه زاینده رود یا رودخانه فرا مرزي هیرمند__)(Complexتنیده درهم

v به وضوح قابل درك نیستند . 
vi Elusive 

vii د با ساختاري غیر متمرکز و یادگیرندهحکمرانی خوب قرار دارآن در مقابل . استحکمرانی آمرانه متمرکز و غیر متنوع از خصوصیات  ساختار rning by doingale.  
viii  از منابع آب کشور  براي امور کشاورزي یا صنعتی یا مصارف شهري مصرف معقول آببه منظور تعیین میزان  شده، وزارت نیرو موظف 1361توزیع عادالنه آب مصوب  قانون 19در ماده

هاي سه نفري در هر محل تعیین کند و بر اساس نظر این هیئت پروانه مصرف معقول و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول، هیئت اندتهکه در گذشته حقابه داش حقوقیبراي اشخاص حقیقی یا 
گردد و راي هیئت پنج نفره الزم االجرا بوده ولی در مراجع  هیئت سه نفره به هیئت پنج نفره ارجاع می تصریح گردیده که درخواست معترضین به راي .هاي ذیربط صادر گرددتوسط وزارتخانه

 .شدباقضایی قابل طرح می
ix Water shortage  

x Water scarcity  
xi Intersectoral conflict 

xii  براي توضیحات بیشتر رجوع کنید به(Harandi 2015) . 
xiii Community-based approaches 

xiv بوقوع پیوستآبی با کم سازگاريیشآمد مناقشه شهر ورزنه بر سر انتقال اب به یزد به فاصله کمتر از بیست روز از تصویب مصوبه پ. 

                                                             


