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مقدمه-  
نقش حیاتی آب در ایجاد تمدن ها، پیشرفت و توسعه صنعتی و کشاورزی 
و حفاظت محیط  زیست برای کسی پوشیده نیست ]1[. چالش های پیش روی 
شهرها به دلیل افزایش جمعیت، رشد اقتصاد و صنعت، تغییر الگوی مصرف، 
تغییر اقلیم و غیره موجب شده که شهرها تحت فشارهای گوناگون بوده و 
این امر بر زیرساخت های شهری از جمله سامانه های آب و فاضالب نیز اثر 
گذاشته است ]2[. از این رو هیچ تردیدی وجود ندارد که مساله بحران آب 
از مجموع کل   .]3[ است  دنیا  در  از جدی ترین چالش های زیست  محیطی 
می دهند  تشکیل  اقیانوس ها  و  دریاها  شور  آب  را   %97/4 جهان،  آب های 
که به دلیل شوری در عمل قابل استفاده نیستند. به این ترتیب از کل حجم 
ذخایر آب های سطح زمین، تنها 2/6% مربوط به ذخایر آب شیرین می شود. 
در این میان سهم ایران نسبت به مناطق دیگر در سطح پایین تری قرار دارد. 

در واقع در حالی که تقریبًا یک درصد از جمعیت جهان به ایران اختصاص 
دارد، اما سهم آن از منابع آب شیرین تنها 0/3 % است ]4[. از طرفی میانگین 
نزوالت جوی ساالنه در ایران در حدود 250 میلی متر می باشد که این میزان 
در حدود نصف بارندگی قاره آسیا )600 میلی متر( و حدود یک  سوم متوسط 
جهانی )800 میلی متر( است. البته در چند سال اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی 
میلی متر رسیده  به حدود 200  و  یافته  نیز کاهش  میزان  این  و خشکسالی 

است ]6 و 5[.
بخش های مختلف چرخه آب و فاضالب در یک شهر که شامل منابع 
آب، تصفیه آب، توزیع آب، مصرف آب، جمع آوری فاضالب و تصفیه فاضالب 
می باشد، به طور پیچیده ای با یکدیگر در ارتباط بوده به نحوی که برنامه ریزی 
یکپارچه برای آن دشوار است ]10-7، 2[. در رویکردهای مرسوم حاکم بر 
این چرخه، عمدتا بخش ها به صورت منفرد در نظر گرفته می شود و استفاده 
قرار  توجه  نیز کمتر مورد  منبع آب  به عنوان یک  از فاضالب تصفیه  شده 
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می گیرد ]12 و 11[. البته در این مورد تحقیقاتی توسط مولویهیل و دراکپ 
در سال 1974 و سپس توسط شوارتز و میز در سال 1984 و لیکجما و ویرا 
در سال 1989 صورت گرفته است ]10[. این موضوع در کشور نیز به همین 
فاضالب  از  مجدد  استفاده  زمینه  در  گرفته  انجام  تحقیقات  و  بوده  صورت 
آن مورد  و کاربردی  بوده و جنبه های مدیریتی  فنی  بعد  به  بیشتر معطوف 
بررسی قرار نگرفته است ]15-13، 11 و 10[. در واقع نگاه موجود در بین 

محققین، فارغ از نگاه کالن به این مساله بوده است ]10[.
و  آب  یکپارچه  مدیریت  رویکرد  موجود،  مرسوم  رویکردهای  مقابل  در 
این واقعیت  بر  این رویکرد مبتنی  فاضالب شهری قرار دارد. شاکله اصلی 
است که مشکالت یک بخش از چرخه می تواند نتیجه مدیریت نامطلوب در 
بخشی دیگر باشد و یا بالعکس ]2[. مهم ترین هدف برای گذار از رویکردهای 
 8[ می باشد  مدت  طوالنی  در  پایدار  توسعه  به  دستیابی  نیز  آن  به  مرسوم 
به چرخه  یکپارچه، می توان  به رویکرد  توجه  از  مثالی  به عنوان  و 7 و 2[. 
در  نمود که  اشاره  در سال 1399،  و همکاران  نزل آبادی  توسط  پیشنهادی 
آن تمام جنبه های این چرخه به عنوان یک سامانه واحد در نظر گرفته شده 
است. ضمن اینکه استفاده از فاضالب تصفیه  شده به عنوان منبع آب نیز مورد 
توجه بوده است. بر اساس این پژوهش، اجزای مطرح  شده در چرخه شامل 
7 مرحله: منابع آب شهری، تصفیه آب، توزیع آب، مصرف آب، جمع آوری 
فاضالب، تصفیه فاضالب و بازگشت پساب تصفیه  شده به عنوان یک منبع 
آب، می باشد ]10[. این چرخه در تحقیق حاضر به عنوان چرخه مورد بحث 

پژوهشگران در نظر گرفته شده است.
به منظور تحقق پیاده سازی رویکرد یکپارچه در تصمیم گیری ها، بایستی 
این رویکرد مبنای قانونی یافته و به عبارت دقیق تر در قانون گذاری لحاظ 
برداشت می شود  قانون، چنین  تعاریف مختلف  به  با نگاهی  گردد ]7 و 2[. 
که دو بعد ماهوی و شکلی در آن حائز اهمیت است. در بعد ماهوی، فارغ 
قواعدی هستند  از  آن دسته  رعایت  به  ملزم  افراد  از مرجع تصویب  کننده، 
که زندگی اجتماعی را سامان می بخشد. از بعد شکلی نیز قانون، تنها قواعد 
می شود  وضع  دارای صالحیت  مراجع  توسط  که  می شود  شامل  را  حقوقی 
و  که حدود  چارچوب هایی هستند  مقررات  و  قوانین  دیگر  عبارت  به   .]16[
ضوابط فعالیت افراد، سازمان ها و نهادهای مختلف را مشخص می نماید. به 
هنگام بروز یک مشکل یا مساله، قانون گذار تالش می نماید تا با شناخت ابعاد 
آن، قوانین و مقرراتی را وضع نماید که بتواند آن را ضابطه مند کند و افراد 
و بخش های مشمول نیز بدانند که چگونه باید با آن مواجه شوند. البته ذکر 
این نکته نیز ضروری است که بر اساس سیاست های کلی نظام قانون گذاری، 

قوانین باید قابل اجرا و قابل سنجش بوده و معطوف به نیازهای واقعی باشد 
و هم چنین شفافیت و عدم ابهام داشته باشد ]17[. مطمئنا ابزار قانون یکی از 
مهم ترین ابزارهای مدیریت آب و فاضالب است. بنابراین، جهت بررسی سیر 
تحوالت نگرش در این حوزه، مطالعه قوانین حاکم می تواند در جهت روشن 

کردن وضع موجود یاری رساند ]18[. 
و  می گردد  باز  قبل  قرن  یک  از  بیش  به  ایران  در  قانون گذاری  سابقه 
به  از یک سو  قوانین،  با وضع  از سال 1285 تالش کرده است  قانون گذار 
شناسایی علل پرداخته و از سوی دیگر با این علل به صورت علمی و منطقی 
برخورد نماید ]19[. اما قانون گذاری در طول این یک قرن متناسب با شرایط 
اقتصادي، اجتماعي و سیاسي کشور همواره با تغییراتي همراه بوده است. در 
واقع پس از انقالب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی، وظیفه تدوین 
به   .]20[ شد  داده  قرار  مجلس  این  عهده  بر  قوانین  سایر  و  اساسی  قانون 
چندان  راه،  ابتدای  در  ممانعت  و  مقاومت  با  مجلس  این  روبرو شدن  علت 
کار قانون گذاری توسط آن صورت نپذیرفت. در دوران رضاخان نیز، به جز 
تصویب لوایح مورد نظر شاه، چندان اقدام موثری توسط این مجلس انجام 
و  یافت  نسبی  بهبود  اوضاع  شاه،  آمدن محمدرضا  کار  روی  با  اما  نگرفت. 
انقالب اسالمی، در مجموع  از  تا قبل  از آغاز مشروطه  دوران قانون گذاری 
با 24 دوره مجلس شورای ملی تا سال 1357 ادامه پیدا کرد ]21[. پس از 
انقالب اسالمی نیز علیرغم رویارویی کشور با مسائل شکل گیری انقالب و 
نهاد  عنوان  به  انقالب  قانون گذاری، شورای  برای  مناسب  بستر  عدم وجود 
قانون گذار در ایران در طی سال های اول، اقداماتی را انجام داد ]23 و 22[. 
پس از اتمام کار این شورا در تیرماه 1359 و تأسیس مجلس شورای اسالمی، 

سیر قانون گذاری با تشکیل 11 مجلس تاکنون ادامه داشته است.
سوال مهم اینجاست که در کشور ایران با قدمت طوالنی قانون گذاری، 
جایگاه بخش های مختلف در رویکرد یکپارچه مدیریت آب و فاضالب شهری 
در قوانین و مقررات کشور در دو دوره انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی و 
از انقالب اسالمی تاکنون به چه صورت است؟. عالوه بر آن آیا در عمل و 
اجرا نیز به مواد موجود قوانین عمل شده است؟. همچنین عمده چالش های 
آن در چه بخش هایی و در چه سطحی است؟. و یا اینکه نوع نگرش قوانین 
به این حوزه و رویکرد حاکم بر آن چگونه است؟. عالوه بر این، راهکارهای 
ارائه شده در هر قانون برای تحقق این نگرش در این حوزه به چه نحوی 
است؟. از منظر ساختاری )نهادی( نیز بحث متولیان اصلی تحقق قوانین و 

تقسیم وظایف بین دستگاه ها به چه صورت است؟. 
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تاکنون ارزیابی قوانین و مقررات کشور از منظر »مدیریت یکپارچه آب 
و فاضالب شهری« و برای تمامی بخش های آن صورت نگرفته است. اما 
ارزیابی برنامه های توسعه کشور از این منظر در مقاله دیگری انجام شده است 
]10[. بنابراین بررسی این موضوع در قوانین و مقررات کشور، هم به شناخت 
تحوالت نگرش به این حوزه کمک می نماید و هم برای دستیابی به دیدگاه 

کالن کشور در این حوزه راه گشاست.
هدف این مقاله، بررسی تحوالت نگرش در قوانین و مقررات ایران برای 
نیل به مدیریت یکپارچه در آب و فاضالب شهری است. برای این منظور، 
ضمن بررسی تاریخچه کامل قوانین مرتبط با این حوزه از انقالب مشروطه 
تا امروز در ایران، تمامی این قوانین  از منظر بخش های مختلف چرخه آب و 
فاضالب شهری در رویکرد یکپارچه، مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین 
منظر  دو  از  موجود  قوانین  حوزه،  این  در  نگرش  تحوالت  تبیین  منظور  به 
نحوه  محتوایی،  منظر  از  است.  بررسی شده  )نهادی(  و ساختاری  محتوایی 
این  به  نوع نگرش  بر بخش های مختلف چرخه،  قوانین موجود  ناظر بودن 
حوزه، تحلیل و بررسی رویکردی و بررسی راهکارهای ارائه شده در هر قانون 
برای تحقق این رویکرد در این حوزه مورد توجه بوده است. از منظر ساختاری 
)نهادی( نیز بحث شناخت متولیان اصلی تحقق قوانین و تقسیم وظایف بین 

دستگاه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

روش پژوهش- 2
انجام  برای  است.  توصیفی-تحلیلی  نوع  از  پژوهش  این  انجام  روش 
است.  شده  استفاده  کیفی  و  کمی  روش های  از  پژوهش  این  تحلیل های 
هم چنین به لحاظ ماهیت، این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است. این 

تحقیق با هدف پاسخ گویی به این پرسش ها صورت گرفته است:
ایران  مقررات  و  قوانین  در  فاضالب شهری  و  آب  حوزه  به  1-نگرش 

چگونه بوده است؟
2-هر یک از بخش های چرخه مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری 

چگونه در این قوانین و مقررات مورد توجه قرار گرفته است؟
3-میزان توجه به بخش های مختلف چرخه آب و فاضالب شهری در 

کدام دوره بیشتر بوده است؟
در  شهری  فاضالب  و  آب  یکپارچه  مدیریت  چرخه  در  بخش  4-کدام 

قوانین و مقررات مورد غفلت بوده است؟
5-نگرش و رویکرد قوانین و مقررات به این حوزه بیشتر به چه صورتی 

بوده است؟

نوعی  چه  از  بیشتر  مقررات  و  قوانین  این  در  شده  ارائه  6-راهکارهای 
بوده است؟

7-متولیان اصلی تحقق قوانین به چه صورتی بوده و نحوه تقسیم وظایف 
بین آن ها به چه نحوی تغییر کرده است؟

8-چگونه باید در قوانین بعدی کشور به مقوله آب و فاضالب شهری 
توجه نمود؟

سیر  بررسی  ضمن  مطرح  شده،  پرسش های  پاسخ  یافتن  منظور  به 
شکل گیری تفکر قانون گذاری در کشور، تمامی قوانین مرتبط با بخش های 
دوران  در  ملی  شورای  تشکیل  از  شهری  فاضالب  و  آب  چرخه  مختلف 
مشروطیت تاکنون، در دو بازه زمانی قبل از انقالب اسالمی و بعد از آن، مورد 
بر اساس اطالعات  بعد  ارزیابی و تحلیل کمی قرار گرفته است. در مرحله 
یافت  شده، روند تغییرات نگرش به این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. 
هر قانون نیز از منظرهای محتوایی و ساختاری )نهادی( از جمله بخش ناظر 
این موضوع،  به  قانون  این  نگرش  نحوه  فاضالب شهری،  و  آب  بر چرخه 
رویکرد قانون به این حوزه، راهکارهای ارائه شده در آن برای تحقق نگرش 
یکپارچه و متولی اصلی اجرا و نحوه تقسیم وظایف در این حوزه مورد بررسی 

و تحلیل قرار گرفته است.

سیر نگرش به مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری در - 3
قوانین و مقررات ایران

برای تحقق اهداف تعریف شده در این پژوهش و به منظور یافتن پاسخ 
پرسش های مطرح  شده، شناخت سیر قانون گذاری در ایران ضروری است. 
در  قانون گذاری  تفکر  شکل گیری  به  مختصراً  ابتدا  بخش  این  در  بنابراین 
ایران پرداخته می شود. مهم ترین ثمره انقالب مشروطیت ایران ایجاد پارلمان 
)مجلس( در کشور است و در واقع مشروطه در تشکیل مجلس شورای ملی 
تجلی یافته است. این مجلس از انقالب مشروطیت در 14 مهر ماه 1285، به 
مدت هفتاد و دو سال تا 18 بهمن 1357، به صورت 24 دوره در تاریخ معاصر 
دوران،  این  در  مجلس  وظایف  اهم   .]20 و   21[ است  داشته  حضور  ایران 
اولین مجلس مشروطه  از تشکیل  تدوین قانون اساسی و سایر قوانین بود. 
در سال 1285 تا کودتای 1299 و دیکتاتوری نظامی سلطنت رضاخان در 
استعمار نوین، پنج مجلس شورای ملی تشکیل شده اما همواره با مقاومت و 
ممانعت روبرو شده است. بررسی تاریخ این مجالس نشان می دهد که مجلس 
اول بمباران شده و مجلس دوم نیز با اولتیماتوم روسیه به وسیله دولت منحل 
شده است. مجلس سوم نیز با بروز جنگ جهانی اول و مهاجرت گروهی از 
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وکال تعطیل گردیده است و تنها ادوار چهار و پنجم مجلس، عمر دو ساله خود 
را به پایان آوردند. این پنج دوره در تاریخ مجالس ایران قابل تامل هستند. 
به عنوان مدافع منافع  با روی کار آمدن رضاخان، مجلس شورای ملی  اما 
ملی، به  سرعت جایگاه خود را از دست داد و مردمی ترین رکن نظام سیاسی 
مشروطه نابود شد. با تغییر نمایندگان مجلس و حذف مخالفان دیکتاتوری از 
صحنه سیاست، مجلس کاماًل در اختیار رضاخان قرار گرفت و از آن پس تنها 
وظیفه آن تصویب فوری و بی چون و چرای لوایح و قوانین مورد نظر شاه و 
نهادینه کردن تصمیمات او به عنوان ابزاری نیرومند و ایجاد موانع حقوقی 
تنها  و 20[.  بود ]24-27، 21  و مدنی  آزادی های سیاسی  راه  در  قانونی  و 
قانون مصوب مورد ارتباط با بخش آب در این دوران، قانون مدنی مصوب 
سال 1307 است که در چند ماده به بحث آب و حتی فاضالب پرداخته است 
]30-28[. در پی استعفای رضاخان در سال 1320، محمدرضا پهلوی، با رای 
مجلس شورای ملی به پادشاهی رسید. پس از روی کار آمدن او، گام بعدی 
و  تایید  با  و فاضالب شهری،  در حوزه آب  ملی  قوانین مجلس شورای  در 
تصویب عضویت دولت ایران در سازمان بهداشت جهانی در خرداد ماه 1327 
برداشته شد. مطابق ماده واحده این قانون، ایران چهار سند ضمیمه تنظیم 
شده در کنفرانس بین المللی بهداشت در نیویورک را قبول کرد ]31[. دوران 
قانون گذاری از آغاز مشروطه تا قبل از انقالب اسالمی، در 24 دوره مجلس 

شورای ملی تا سال 1357 ادامه یافت. 
دوران پس از انقالب اسالمی سال 1357 را می توان به دو بخش تقسیم 
سال  از  دوم  بخش  و   1359 ماه  تیر  تا   1357 ماه  دی  اول  بخش  نمود. 
می باشد.   )1359 خرداد   7 )در  مجلس  دوره  اولین  افتتاح  از  پس  و   1359
با مسائل  ایران  نظام جمهوری اسالمی  تا 1359،  در طی سال های 1357 
شکل گیری انقالب، فرار سرمایه، مهاجرت نیروی انسانی کارآمد، ملی کردن 
صنایع و بانک ها، مدیریت اقتصادی، جنگ تحمیلی هشت  ساله و بسیاری 
قانون گذاری  برای  مناسبی  بستر  و  بوده  روبرو  سیاسی  و  اجتماعی  مسائل 
وجود نداشت ]23 و 22[. اما برای مدیریت انقالب در ایران، »شورای انقالب 
اسالمی« توسط امام خمینی )ره( تشکیل گردید و تا پیش از تأسیس مجلس 
شورای اسالمی، نهاد قانون گذار در ایران به  شمار می آمد. مأموریت این شورا 
پس از 18 ماه در تیر ماه 1359 و اندکی پس از افتتاح اولین دوره مجلس 
پایان یافت ]32[. اقدامات صورت گرفته توسط این شورا در راستای مدیریت 
یکپارچه آب و فاضالب شهری در روزهای پایانی کار آن در تیر ماه 1359 
انجام گرفت و مشتمل بر دو الیحه است. الیحه نخست که »الیحه قانونی 

رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور« نام دارد، در 10 ماده به تصویب 
رسید.  بر اساس ماده 1 آن، هر کس از آب لوله کشی استفاده غیرمجاز نماید 
به پرداخت جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم می شود و در 
صورت تکرار یا  ادامه عمل عالوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس 
محکوم خواهد  شد. مطابق ماده 8 آن نیز اگر کسی نسبت به عملیات اجرایی 
به  ممانعت  یا  مزاحمت  می شود،  انجام  آب  تأسیسات  احداث  منظور  به  که 
عمل آورد، به حبس و جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد ]33[. الیحه 
دوم نیز »الیحه قانونی راجع به تغییرات وظایف وزارت نیرو« است که دارای 
ماده واحده است. بر اساس بند الف این ماده، آب مشروب کلیه شهرها توسط 
استانداری و یا شهرداری مربوط اداره می شود و آن قسمت از تشکیالت آب 
منطقه ای که زیر نظر وزارت نیرو، عهده دار این وظیفه بوده اند، به شهرداری 
شهرداری و شورای شهر  استانداری ذی ربط منتقل می گردد و مسئولین  یا 
تقبل  را جهت  اجرایی الزم  امکانات  مناسب  موظف هستند در طول مدتی 

مسئولیت مذکور فراهم نمایند ]34[.
اولین   ،1359 ماه  تیر  در  اسالمی«  انقالب  »شورای  کار  اتمام  از  پس 
مجلس شورای اسالمی کار خود را آغاز نمود که تاکنون 10 مجلس شورای 
اسالمی تشکیل گردیده و مجلس یازدهم نیز به تازگی کار خود را آغاز کرده 
است. سیر شروع تفکر قانون گذاری در ایران از انقالب مشروطه تاکنون و 
توزیع قوانین مرتبط با حوزه آب و فاضالب شهری در شکل 1 نشان داده 

شده است.
پس از شناخت سیر شکل گیری قانون گذاری در ایران از انقالب مشروطه 
تاکنون، در ادامه به بررسی و تحلیل قوانین مرتبط با آب و فاضالب شهری 
از منظر مدیریت یکپارچه در دو بازه انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی و از 

انقالب اسالمی تاکنون، پرداخته خواهد شد.

بررسی قوانین و مقررات ایران از انقالب مشروطه تا 
انقالب اسالمی از منظر مدیریت یکپارچه آب و فاضالب 

شهری )357 -285 (
همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است، با بررسی قوانین مصوب 
در طی 24 دوره مجلس شورای ملی از زمان تاسیس در انقالب مشروطه تا 
انقالب اسالمی در ایران، قوانین مرتبط با حوزه آب و فاضالب شهری در این 
دوران مشتمل بر 8 قانون )7 قانون مستقل و 1 قانون اصالحی( می باشد که 
در ادامه به هر یک از آن ها پرداخته شده و مهم ترین نکات تاثیرگذار در هر 

یک به منظور ایجاد رویکرد یکپارچه بررسی می شود.
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 قانون بهداشت شهری )بهمن ماه 329 (
فاضالب  و  آب  چرخه  مختلف  بخش های  منظر  از  قانون  این  ارزیابی 
شهری در رویکرد یکپارچه، بیانگر این نکته است که مطابق ماده 16 این 
تصفیه  و  نشده  لوله کشی  مردم  آشامیدنی  آب  که  شهرهایی  »در  قانون، 
نگردیده، وزارت بهداری مکلف است که آب مشروب شهرنشینان را زیر نظر  
با نظر شهرداری آنجا ترتیبی که تأمین  گرفته و متناسب با وضع آن شهر 
وضع صحی مردم را بنماید، بدهد و آیین نامه مخصوص با موافقت شهرداری 
تهیه  و منتشر نماید که برای متخلفین از آن مقررات از یک ماه الی شش 
بتواند تعیین نماید. این مقررات شامل  ماه حبس تأدیبی طبق حکم دادگاه 
اشخاصی  که آب قنوات مورد شرب مردم را آلوده می کنند یا در موقع حمل  و 

نقل به فروش آب اقدام می نمایند، می شود« ]35[.

قانون انجام لوله کشی آب و فاضالب شهر تهران )خرداد 
ماه 330 ( و اصالح آن )دی ماه 333 (

نخستین بار در سال 1301 طرح احداث شبکه های لوله کشی آب شرب 
بیرجند  و  مشهد  آبادان،  شهرهای  از  بخشی  و  شد  بررسی  ایران  شهرهای 

بنگاه مستقل  ایران،  آبرسانی شهری در  اولین سازمان  لوله کشی شد ]36[. 
آغاز کرد. پیش  را  بود که در سال 1302 فعالیت خود  بیرجند  آبلوله  خیریه 
از فعالیت موسسه آب بیرجند، آب مورد نیاز ساکنان شهرها از آب انبارهایی 
تامین می شد که افراد خّیر و نیکوکار در شهرها بنا می کردند ]37[. در تهران 
نیز به دلیل دور بودن شهر از رودخانه، تا سال 1306 آب توسط قنات تامین 
می گردید. اما در این سال عملیات احداث کانال انتقال آب رودخانه کرج به 
تهران آغاز و با توجه به احتمال آلودگی و هدررفت آب در بخش روباز این 
کانال، در سال 1329 طرح اولیه لوله کشی تهران برای انتقال آب به نخستین 
تصفیه خانه تهران )جاللیه( اجرا و بهره برداری از خط اول آن در سال 1334 
کشور  کل  بودجه  قانون  دوم  ماده   22 تبصره  در  طرفی  از   .]38[ شد  آغاز 
مصوب تیر ماه 1328،  مسئولیت انجام لوله کشی آب تهران برای سه سال 
بر عهده »مدیر کل لوله کشی« قرار داده شد که این موضوع بنا بر پیشنهاد 
شهرداری تهران و موافقت وزارت کشور و تصویب هیئت  وزیران و برحسب 

فرمان شاه بود ]39[. 
سرانجام در خرداد 1330 برای اولین بار در کشور، انجام لوله کشی آب و 
فاضالب برای یک شهر در مجلس شانزدهم شورای ملی به صورت قانون 

 
 شهری فاضالب و آب حوزه با مرتبط قوانین توزیع و تاکنون مشروطه انقالب از ایران  در گذاریقانون  تفکر شروع سیر. 1شکل 

Figure 1. The origin of legislative thinking in Iran since the Constitutional Revolution and the 
distribution of laws related to urban water and wastewater 
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Fig. 1. The origin of legislative thinking in Iran since the Constitutional Revolution and the distribution of laws 
related to urban water and wastewater
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شهر  فاضالب  و  آب  کشی  لوله  انجام  »قانون  عنوان  با  قانون  این  درآمد. 
تهران«، ضمن تمدید بدون مناقصه واگذاری مسئولیت انجام لوله کشی آب 
تهران به »مدیر کل  لوله کشی« تا اسفند ماه 1332، به بی اثر بودن بخش 
13 از ماده 35 قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن شهرها و قصبات )مصوب 
لوله کشی  پایان  تا  پیدا می کند،  قانون مزبور مغایرت  با  4 مرداد 1328( که 
در   1333 ماه  دی  در  قانون  این  اما   .]40[ می نماید  اشاره  و  فاضالب  آب 
مجلس هجدهم اصالح شد. در قانون اصالحی، به بانک ملی اجازه داده شده 
است تا برای تکمیل  عملیات لوله کشی آب تهران و آماده ساختن آن برای 
بهره برداری و توزیع آب پاک، اعتبار به صورت وام تخصیص دهد. همچنین 
دولت مکلف می گردد تا ظرف شش ماه، برنامه لوله کشی آب مراکز استان  ها 
و شهرها را تهیه و برای تصویب به مجلسین تسلیم نماید. از طرفی مسئولیت 
شخصیت  دارای  که  شهرداری  به  متعلق  آب  مستقل  سازمان  کردن  اداره 
حقوقی و بر طبق موازین قانون تجارت عمل می نماید، به  مدیر عامل فعلی 
سازمان آب تهران محول می گردد. مسئولیت اجرای طرح  های لوله کشی و 

فاضالب تهران نیز به عهده سازمان مستقل آب قرار داده شده است ]41[.

قانون راجع به تأسیس وزارت آب و برق )اسفند ماه 
) 342

مطابق ماده 1 این قانون، »وزارت  آب و برق« برای حداکثر استفاده از 
منابع آب و تأمین برق کافی برای مصارف شهرها و روستاها و نیازمندی های 
کشاورزی و صنعتی کشور تأسیس گردید. از وظایف این وزارت در حوزه آب 
برنامه ها و طرح  های مربوط  اجرای  و  تهیه  به  و فاضالب شهری، می توان 
نحوه  بر  نظارت  نیز  و  مصرف  عمده  مراکز  به  آن  انتقال  و  آب  تأمین  به 
جاری ساختن فاضالب شهرها اشاره کرد. از طرفی مطابق ماده 2 این قانون، 
سازمان آب تهران که برای احداث و بهره برداری از  سدها و منابع آب کشور 
از  اداره خواهد شد.  مقررات خاص خود،  و  اساس نامه  آمده، طبق  وجود  به 
 طرفی وظایف و اختیارات وزارتخانه ها و  مؤسسات دولتی و شهرداری تهران و

سازمان برنامه در این سازمان نیز تدریجًا طبق تصویب نامه هیئت وزیران به 
وزارت آب و برق واگذار خواهد شد ]42[.

قانون آب و نحوه ملی شدن آن )تیر ماه 347 (
مطابق ماده 1 این قانون، »کلیه آب  های سطحی و زیرزمینی و همچنین 
 فاضالب  ها، ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم  است و مسئولیت حفظ 
آب  منابع  توسعه  تأسیسات  اداره  و  احداث  و  ملی  ثروت  این  بهره برداری  و 
اجازه  قانون،  این  مواد  برق محول می شود«. مطابق سایر  و  آب  وزارت  به 

مصرف حقی است که از طریق صدور پروانه به  اشخاص حقیقی یا حقوقی 
واگذار می شود و هیچکس حق ندارد آب را به مصرفی به جز آنچه که در 
پروانه قید شده، برساند. همچنین دارندگان پروانه ملزم به اجتناب از اتالف 
و مصرف غیرمفید آب هستند. حتی مطابق ماده 18 این قانون، صدور پروانه 
برای استفاده از آب های حاصل از فاضالب نیز بر عهده این وزارت خواهد بود 
]43[. نگاه ایجاد شده در این قانون در زمینه مدیریت یکپارچه آب و فاضالب 
قانون،  این   55 ماده  مطابق  مثال،  است.  برای  اهمیت  حائز  بسیار  شهری 
مصارف شهری  به  را  آب  که  مؤسساتی  و  بوده  ممنوع  آب  ساختن  »آلوده 
می رسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع  فاضالب را با تصویب وزارت آب 
و برق و وزارت بهداری تهیه و اجرا کنند.  در مواردی که به سبب عدم کفاف 
مقدار آب قابل استفاده، به کار بردن مکرر آب ضرورت داشته باشد، مؤسسات 
کار  به  هم  باز  کرده  تصفیه  را  آب  برق،  و  آب  وزارت  دستور  بنابر   موظفند 
برند«. در واقع این قانون عالوه بر صحبت در مورد مالکیت عمومی و ملی 
آب، در مورد جلوگیری از آلودگی منابع آب، وصول آب  بها، تخلفات و جرائم، 
مقررات مختلفه و غیره نیز مواردی بیان شده است. مطابق ماده 65 آن نیز 
کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و همچنین قانون حفظ 
و حراست منابع آب های زیرزمینی کشور از تاریخ تصویب این  قانون در آن 

قسمت که مغایر است، بالاثر است.
مطابق قانون »فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط  زیست« 
فوق،  قانون   55 و   1 مواد  است،  رسیده  تصویب  به   1399 ماه  مهر  در  که 

منسوخ گردیده و الزم االجرا نمی باشد ]44[.

قانون بودجه سال 352  کل کشور )بهمن ماه  35 (
 این اولین بار است که در قانون بودجه کشور به صورت صریح در مورد 
آب و فاضالب شهری صحبت شده است. مطابق تبصره 50 این قانون، »به 
دولت اجازه داده می شود سرمایه گذاری الزم جهت تأمین و تصفیه حداقل 
مصرف سرانه آب آشامیدنی مورد نیاز در هر منطقه و نیز  سرمایه گذاری الزم 
جهت احداث شبکه فاضالب شهرها را به طور ساالنه در بودجه کل  کشور 
منظور و به طور بالعوض و یا به عنوان سرمایه در اختیار شرکت های توزیع 
آب شهرها، که طبق قانون تشکیل خواهد شد، قرار دهد«. هم چنین حداقل 
مصرف سرانه آب  مورد نیاز در هر منطقه، بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق 
و تصویب هیئت وزیران، تعیین خواهد شد. فراهم نمودن منابع الزم جهت 
توسط  شده  تعیین  حداقل  بر  اضافه  آب  تأمین  در  تأسیسات  سرمایه گذاری 
هیئت وزیران برای هر منطقه، به عهده شرکت های مورد بحث خواهد بود 

.]45[
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قانون تأسیس وزارت نیرو )بهمن ماه 353 (
مطابق ماده 1 این قانون، وزارت نیرو به منظور حداکثر استفاده از منابع 
آب کشور و همچنین تهیه و تأمین آب برای انواع مصارف از جمله شهری، 
از  تشکیل شده و مطابق ماده 3 آن، جایگزین وزارت آب و برق می گردد. 
مهم ترین وظایف این وزارت که به حوزه آب و فاضالب شهری ارتباط دارد، 
ایجاد تاسیسات شیرین  می توان به تهیه و اجرای طرح های الزم در زمینه 
 کردن آب شور، انجام مطالعات به منظور شناخت مشخصات منابع آب کشور 
و تهیه برنامه های چگونگی بهره برداری از آن ها، احداث تأسیسات مربوط به 
آب و بهره برداری از آن ها، کنترل بهره برداری از منابع آب و اجرای قانون 
آب و نحوه ملی شدن آن، انجام تحقیقات الزم درباره مسائل آب و به کار 
بردن روش های جدید علمی و فنی برای بهره وری بیشتر و بهتر منابع آب، 

اشاره نمود ]46[.

قانون تشکیل شرکت  های تامین و توزیع آب و تاسیسات 
فاضالب شهرها )تیر ماه 354 (

و  تأمین  منظور  به  باید  نیرو  وزارت  قانون،  این  واحده  ماده  مطابق 
شهرها،  در  فاضالب  تأسیسات  احداث  و  توزیع  آب  شبکه  از  بهره برداری 
بدهد.  تشکیل  خصوصی  بخش  و  شهرداری ها  مشارکت  با  را  شرکت هایی 
ضمن اینکه سهام شهرداری ها و بخش خصوصی در شرکت هایی که طبق 
این قانون تشکیل می شود از 49 درصد مجموع سهام شرکت تجاوز نخواهد 
کرد. مطابق ردیف 5 از بند 2 این قانون، یکی از راه های تأمین سهام دولت از 
شرکت های تاسیس شده جدید، استفاده از اعتباراتی است که قبال به موجب 

تبصره 50 قانون بودجه سال 1352 کل کشور، تأمین گردیده است ]47[.
مطابق قانون »فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط  زیست« 
که در مهر ماه 1399 به تصویب رسیده است، ماده واحده قانون فوق، منسوخ 

شده و الزم االجرا نمی باشد ]44[.

بررسی قوانین و مقررات ایران پس از انقالب اسالمی از 
منظر مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری )357  تاکنون(

از پایان مأموریت  همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است، پس 
»شورای انقالب فرهنگی« و تشکیل اولین مجلس شورای اسالمی به عنوان 
مجلس   11 تاکنون   ،1359 سال  ماه  خرداد  در  کشور  در  قانون گذار  رکن 
تشکیل گردیده است. با بررسی قوانین مصوب در طی دوره های قبلی مجلس 
شورای اسالمی، قوانین مرتبط با حوزه آب و فاضالب شهری در این دوران 

مشتمل بر 10 قانون )9 قانون مستقل و 1 قانون اصالحی( می باشد که در 
ادامه به هر یک از آن ها پرداخته شده و مهم ترین نکات تاثیرگذار در هر یک 

به منظور ایجاد رویکرد یکپارچه بررسی می گردد.

قانون توزیع عادالنه آب )اسفند ماه  36 (
مهم  بسیار  نکات  دربردارنده  که  کشور  در  قوانین  پربارترین  از  یکی 
توزیع  قانون  است،  شهری  فاضالب  و  آب  یکپارچه  مدیریت  در  کلیدی  و 
عادالنه آب می باشد. در ماده 1 این قانون با استناد به اصل 45 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران، اختیار کلیه آب ها و فاضالب ها را بر عهده حکومت 
اسالمی قرار داده و چنین بیان شده است که باید طبق مصالح عامه از آن ها 
بهره برداری شود. هم چنین مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به  بهره برداری 
از آن ها نیز به دولت محول شده است. مطابق ماده 19 این قانون نیز وزارت 
نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای مصارف 
یا حقوقی که در گذشته  از منابع آب کشور ، برای اشخاص حقیقی  شهری 
معقول، هیئت های سه  نفری  اجازه مصرف  به  آن  تبدیل  و  داشته اند  حقابه 
اجازه  و  نیز تخصیص  ماده 21  مطابق  نماید. هم چنین  تعیین  در هر محل 
بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، منحصراً به وزارت نیرو 
محول شده است. در تبصره 2 این ماده نیز  تقسیم و توزیع آب شهری و اداره 
به عهده  داخل محدوده شهرها  در  فاضالب  دفع  و  و جمع آوری  تأسیسات 
یا دستگاه  و  فاضالب شهرها«  و  نام  »شرکت آب  به  شرکت های مستقلی 
نظارت شورای شهر و  بود که در هر صورت تحت  مناسب دیگری خواهد 
وابسته به شهرداری ها می باشند. در  صورت نبودن شورای شهر نیز نظارت بر 

این شرکت ها با وزارت کشور است ]48[.
فوق الذکر،  دستگاه های  و  شرکت ها  تأسیس  تا  قانون،  این  مطابق 
مسئولیت آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضالب آن ها بر عهده دستگاه هایی 
وزارت کشور  از طرفی  داشته اند.  بر عهده  را  این کار  زمان  آن  تا  است که 
این  از تصویب  ماه پس  تا 6  نیرو حداکثر  وزارت  با همکاری  است  موظف 
قانون، اساس نامه شرکت های فوق الذکر یا دستگاه های مناسب دیگر  را تهیه 
و به تصویب هیئت وزیران برساند. مطابق ماده 24 این قانون نیز بهره برداری 
از آب های حاصل از فاضالب ها نیز بر عهده وزارت نیرو قرار داده شده است. 
بر اساس ماده 29 این قانون نیز، وزارت نیرو موظف است به منظور تأمین 
در  شور  آب  شیرین  کردن  جمله  از  مختلف  طرق  از  کشور  نیاز  مورد  آب 
مناطق الزم، کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت 
لزوم جیره بندی آن و تأسیس شرکت ها و سازمان های آب منطقه ای، اقدام 
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مقتضی را به عمل آورد. در ماده 33 این قانون نیز اشاره شده است که نرخ 
آب برای مصارف شهری با توجه به نحوه استحصال و مصرف، توسط وزارت 
نیرو تعیین گردیده و این وزارت خانه موظف است در صورت تصویب شورای 

اقتصاد، این مبلغ را وصول نماید ]48[. 
و  است  ممنوع  آب  ساختن  آلوده  نیز  قانون  این   46 ماده  اساس  بر 
از آلودگی منابع آب به سازمان  مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری 
حفاظت محیط  زیست محول  گردیده است ]48[. در راستای تحقق این ماده، 
آیین نامه »جلوگیری از آلودگی آب« در آذر ماه 1364 در هیئت وزیران و به 
پیشنهاد سازمان حفاظت محیط  زیست تصویب گردید ]49[. در اردیبهشت 
ماه 1373، مجددا آیین نامه ای با همین عنوان تصویب و آیین نامه قبلی لغو 
گردید ]50[. بر اساس ماده 2 آیین نامه جدید، اقدام به هر عملی که موجبات 
آلودگی آب را فراهم نماید، ممنوع است. همچنین مطابق ماده 3 آن، سازمان 
و  بررسی  مورد  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  همکاری  با 
شناسایی کیفیت آب های مشروب ایران از لحاظ آلودگی اقدام خواهد نمود 
با ذکر روش های  را  آلودگی آب  به  استانداردهای مربوط   و مطابق ماده 5، 
سنجش و سایر مقررات مربوط، تهیه و اجرا خواهد نمود. مطابق تبصره این 
ماده )که بعدا در اسفند ماه 1379 و سرانجام در شهریور ماه 1393 اصالح 
گردید(، تصمیم گیری در خصوص مقررات مربوط به تخلیه هر نوع فاضالب 
محیط  حفاظت  سازمان  در  کمیسیونی  در  شهر  فاضالب  عمومی  شبکه  به 
 زیست متشکل از نمایندگان تام االختیار وزارتخانه های نیرو، بهداشت، درمان 
سایر  و  و خود سازمان  تجارت  و  معدن  پزشکی، کشور، صنعت،  آموزش  و 

بخش  های مسئول آب و فاضالب شهری، صورت می گیرد ]50-52[.
که  است  شده  بیان  آب  عادالنه  توزیع  قانون   47 ماده  در  همچنین 
مؤسساتی که آب را به مصارف شهری و نظایر آن می رسانند، موظف هستند 
که طرح تصفیه آب و دفع فاضالب را با  تصویب مقامات مسئول ذی ربط، 
تهیه و اجرا نمایند. بر اساس  ماده 52 این قانون، کلیه قوانین و مقرراتی که 
مغایر با این قانون باشد، از تاریخ تصویب این قانون، در آن قسمت که مغایر 

است، بالاثر می باشد ]48[.

قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی )خرداد ماه 367 (

و  عمومی  بهداشت  تأمین  بحث  قانون،  این   1 ماده   2 بند  اساس  بر 
ارتقاء سطح آن، جزو وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان 
گردیده است ]53[. در تیر ماه 1371،  هیئت وزیران به منظور اجرای این بند، 

»آیین نامه بهداشت محیط« را تصویب نمودند. بر اساس ماده 3 این آیین نامه، 
آلوده  کردن آب آشامیدنی عمومی ممنوع بوده و وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، مکلف است کیفیت آب آشامیدنی عمومی از نقطه آبگیری 
تبصره 1  در  قرار دهد.  نظارت مستمر  بهداشتی تحت  نظر  از  را  تا مصرف 
این ماده نیز بیان شده است که وظایف و اختیارهای سازمان حفاظت محیط 
از آلودگی منابع آب، که در ماده 46 قانون   زیست در پیگیری و جلوگیری 
توزیع عادالنه آب اشاره شده است، همچنان قابل اجراست. البته در تبصره 
2 این ماده آمده است که سازمان ها و مؤسسه های دولتی و خصوص تأمین 
معیارهای  و  ضوابط  همه  رعایت  به  موظف  عمومی،  آشامیدنی  آب   کننده 
بهداشتی اعالم شده توسط  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند 

 .]54[
همچنین در ماده 4 این آیین نامه آمده است که به منظور جلوگیری از 
روند رو به رشد آلودگی منابع آب های سطحی و زیرزمینی، کمیته ای با نام 
» کمیته حفاظت از منابع آب آشامیدنی« زیر نظر استاندار و با عضویت مدیران 
حفاظت  سازمان   پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  کل  اداره  رؤسای  و 
محیط  زیست، سازمان آب منطقه ای استان، جهاد سازندگی استان، برنامه و 
بودجه استان و شرکت آب و فاضالب استان تشکیل گردیده تا مواردی مانند 
اتخاذ تصمیم راجع به خارج نمودن بعضی از منابع تأمین آب آشامیدنی آلوده، 
اتخاذ تدابیر الزم جهت حفاظت از منابع آب آشامیدنی موجود و اتخاذ تدابیر 
الزم به منظور حفظ حریم مناطق تامین  کننده آب شهرها در آینده را  بررسی 

و اقدام نماید ]54[.

قانون تشکیل شرکت  های آب و فاضالب )دی ماه 369 ( 
و اصالحات آن

به  مربوط  تأسیسات  بهره برداری  و  مورد  ایجاد  در  قانون  این   1 ماده 
توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضالب شهرها 
در داخل محدوده قانونی  شهرهای هر استان به عهده شرکت مستقلی به نام 
نیرو تشکیل  بود که توسط وزارت  استان« خواهد  »شرکت آب و فاضالب 
خواهد شد. در تبصره 4 این ماده، بهره برداری از کل تأسیسات آب مشروب 
اعم از تصفیه خانه، خطوط انتقال، منابع، سیستم های کنترل و غیره به عهده 
شرکت های آب و  فاضالب می باشد. مطابق ماده 3 و تبصره 3 این قانون، 
شرکت های موضوع این قانون دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی بوده 
و به صورت بازرگانی، طبق مقررات این قانون و قانون تجارت  اداره خواهند 
این  اداره  و  نیرو تشکیل  وزارت  به تشخیص  بنا  تنها در صورتی که  و  شد 
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با   نباشد،  به صورت غیردولتی ممکن  مناطق خاص  و  در شرایط  شرکت ها 
تصویب هیئت وزیران، شرکت به صورت دولتی تشکیل و اداره می شود ]55[.

در ماده 8 این قانون نیز اشاره شده است که ظرف مدت یک سال از 
تاریخ ابالغ  این قانون شرکت های مورد نظر توسط وزارت نیرو تشکیل شوند. 
بر اساس ماده 4 این قانون، پس از تشکیل شرکت آب و فاضالب استان، 
شرکت ها و مؤسسات و واحدهایی که در حال حاضر امر تقسیم و توزیع آب 
شهری و  جمع آوری و دفع فاضالب و بهره برداری از آن را به عهده دارند، 
هزینه های  و  مشروب  آب  نرخ  مورد  در  نیز   9 ماده  در  شد.  خواهد  منحل 
جمع آوری و دفع فاضالب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری 
و  استهالک صحبت شده است که در آن اشاره شده است که این هزینه ها، 
توسط مجمع عمومی شرکت آب و فاضالب استان تهیه و پس از تصویب 

شورای اقتصاد از مصرف  کنندگان وصول خواهد شد ]55[.
ماده 19 نیز اشاره می نماید که از تاریخ ابالغ این قانون کلیه قوانین مغایر 
با آن از جمله، تبصره 2 ماده 21 قانون توزیع عادالنه آب لغو می شود. بنابراین 
فعالیت »شرکت آب و فاضالب شهرها« از مسئولیت واگذار شده به آن متوقف 
گردید. البته در ماده 16 این قانون ذکر شده است که تا تشکیل شرکت های 
اداره آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضالب و اجرای  موضوع این قانون، 
طرح ها و ادامه طرح های در دست اجرا،  کماکان به عهده دستگاه هایی است 
که فعاًل عهده دار هستند. اتفاق مهم دیگری که در این قانون به وجود آمد، 
تغییر نام شرکت »خدمات مهندسی آب« به شرکت »مهندسی آب و فاضالب 
کشور«، به منظور انجام امور ستادی و پشتیبانی، فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی 
و آموزشی شرکت های موضوع این قانون است که در ماده 17 به آن اشاره 
از اصالح اساس نامه  این تغییر پس  این ماده آمده است که  شده است. در 
موجود توسط هیئت وزیران صورت گرفته و  مدیر عامل شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور، معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضالب خواهد بود ]55[. 
این ماده، اساس نامه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در  به  با توجه 
تیر ماه 1370 به تصویب هیئت وزیران رسید. این اساس نامه در واقع همان 
اساس نامه شرکت خدمات مهندسی آب است که مورد اصالح واقع شده است 
]56[. البته این اساس نامه مجددا در اسفند ماه 1381، به پیشنهاد وزارت نیرو 
و تصویب هیئت وزیران، اصالح شده و به »اساس نامه شرکت مهندسي آب و 
فاضالب کشور )مادر تخصصي(« نام گذاری گردید. این اصالح به استناد ماده 
4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

ایران ، انجام پذیرفت ]57[.

ماده  اصالح  »قانون  عنوان  با  قانونی  تصویب  با   1388 ماه  خرداد  در 
»شرکت  پس  این  از  فاضالب«،  و  آب  شرکت های  تشکیل  قانون   )17(
مادر تخصصی مهندسی آب و فاضالب کشور« وظیفه راهبری و پشتیبانی 
شرکت های موضوع آن قانون را در امور فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی، 

طبق اساس نامه مصوب هیئت وزیران عهده دار گردید ]58[.

قانون ایجاد تسهیالت برای توسعه طرح های فاضالب و 
بازسازی شبکه های آب شهری )خرداد ماه 377 (

همانطور که در ماده واحده این قانون اشاره شده است، هدف اصلی از 
نیاز شرکت های آب و فاضالب  این قانون تأمین منابع مالی مورد  تصویب 
به منظور بازسازی و توسعه تأسیسات آب شهرها و تکمیل طرح های نیمه 
این  می باشد.  فاضالب  طرح های  اجرای  به  اولویت  دادن  و  فاضالب  تمام 
قانون بیشتر به امور اقتصادی مرتبط با شرکت های آب و فاضالب استانی 
اشاره دارد. مهم ترین نکته اشاره شده در ایران قانون مربوط به تبصره 4 آن 
است. در این تبصره اشاره می نماید که شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
و شرکت های آب و فاضالب استانی مکلف هستند چهارچوب های حقوقی 
امر سرمایه گذاری،  در  تشویق بخش خصوصی  منظور   به  قراردادی الزم  و 
بر  نظارت  نمایند.  فراهم  را  فاضالب  و  آب  بهره برداری طرح های  و  توسعه 
کیفیت ارائه خدمات و تعرفه های اعمال شده نیز به  نمایندگی از طرف دولت 

به شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور واگذار گردیده است ]59[.

قانون تشویق سرمایه  گذاری در طرح  های آب کشور 
)مرداد ماه  38 (

توسعه  برای  تسهیالت  »ایجاد  قانون  تصویب  از  بعد  سال   4 حدود 
بخش  کمک  به  شهری«،  آب  شبکه های  بازسازی  و  فاضالب  طرح های 
خصوصی، به منظور تشویق سرمایه گذاران این بخش اعم از  حقیقی و حقوقی 
در طرح های تأمین آب، به وزارت نیرو اجازه داده شد تا با شرایطی، اجرای 
طرح هایی که حداکثر سی  درصد )30%( عملیات اجرایی آن ها خاتمه یافته 
و نیز طرح هایی که مطالعات مرحله دوم آن ها  تصویب شده باشد را واگذار 
نماید. مطابق ماده 2 این قانون، کلیه آب استحصالی به جز حقابه های موجود 
به سرمایه گذار تخصیص یافته و  سند آب صادر می شود. همچنین  حقابه های 
موجود قبل از احداث تأسیسات، در اختیار وزارت نیرو باقی بوده تا بر اساس 
قانون توزیع عادالنه آب و سایر قوانین مربوط در اختیار حقابه داران قرار گیرد. 
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به  اشاره شده است که در صورتی که سرمایه گذاری  نیز  ماده 6  اساس  بر 
وسیله اشخاص خارجی انجام شود،  بهره برداری از تأسیسات واگذار شده در 
دوره استهالک سرمایه به عهده  سرمایه گذار بوده و پس از آن در اختیار دولت 
قرار می گیرد. هر چند  اولویت در ادامه بهره برداری از تأسیسات ایجاد شده 

پس از دوره فوق نیز با  سرمایه گذار خواهد بود ]60[.

قانون عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در انجمن 
بین المللی آب )آبان ماه 390 (

مطابق ماده واحده این قانون به دولت اجازه عضویت در »انجمن بین 
داده می شود.  قانون،  این  پیوست  اساس نامه  نمودن  با ملحوظ  المللی آب« 
تنها نکته مهم این است که اجرایی شدن بند 17 این اساس نامه در خصوص 
بود.  خواهد  امکان پذیر  اساسی  قانون  هفتم  و  هفتاد  اصل  رعایت  با  ایران 
اصلی که مطابق آن، »عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقت نامه هاي 
با   .]61 و   62[ برسد«  اسالمي  شوراي  مجلس  تصویب  به  باید  بین المللي 
در  ایران  پیوست، عضویت  انجمن در سند  این  اشاره شده  اهداف  به  توجه 
این انجمن، فرصت مناسبی در جهت تحقق رویکرد مدیریت یکپارچه آب و 
فاضالب شهری در قوانین کشور ایجاد نمود. بر اساس اهداف مورد توجه این 
انجمن، آموزش علوم و شیوه های مدیریت آب به مردم از مهم ترین اهداف 
تشکیل آن می باشد. مهم ترین فعالیت های تعریف شده برای پیگیری اهداف 

انجمن نیز به صورت زیر بیان شده است ]62[:
• به کارگیری فناوری، شیوه و راهبردهای مدیریت جدید 	 تشویق 

جهت ارتقاء خدمات آب و فاضالب
• یکپارچه سازی فعالیت های مناسب آب و فاضالب جهت تسهیل 	

توجه جامع به چرخه آب
• 	

قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی 
در کشور )اسفند ماه 394 (

مناطق  نیاز  مورد  شرب  آب  تأمین  شرایط  خود،   1 ماده  در  قانون  این 
جمعیتی شهری کشور را به سه بخش شرایط عادی، تنش آبی و بحران آب 
تقسیم می نماید. شرایطی که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک 
شهر، به ترتیب بیشتر، معادل و کمتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف 
باشد. البته با توجه به تبصره 1 این قانون، هر یک از شرایط سه گانه مذکور 
در بندهای فوق، بسته به سال آبی، قابل تغییر است. همچنین مطابق تبصره 
2 نیز، تشخیص و اعالم قرار گرفتن هر کدام از مناطق جمعیتی کشور در هر 

یک از شرایط اشاره شده در ماده 1 این قانون بر عهده وزارت نیرو می باشد. 
نکته مهم دیگری که در تبصره 3 این قانون اشاره شده است در مورد تعریف 
ارائه  و  آب شرب  از  آن  تفکیک  و  )غیرقابل شرب(  بهداشت  آب  استاندارد 
زمان بندی اجرای آن است که بر اساس آن دولت مکلف است حداکثر ظرف 
مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون نسبت به انجام این امور اقدام کند. 
وزارت نیرو نیز بر اساس تبصره 4 این قانون مکلف است ظرف مدت سه ماه 
از تاریخ ابالغ این قانون، الگوی مصرف آب را برای مناطق مختلف کشور، بر 
اساس بعد خانوار استانی و مناطق جغرافیایی، به تفکیک شرایط عادی، تنش 

و بحران، تهیه و ابالغ نماید ]63[. 
بر اساس ماده 2 این قانون، مجموعه اقداماتی برای انجام مستمر در هر 
سه وضعیت عادی، تنش و بحران تأمین آب ذکر شده است. هم چنین در ماده 
3 این قانون، به وزارت نیرو اجازه داده شده است که با همکاری وزارت راه 
و شهرسازی، در شهرهای با میانگین بارش ساالنه دویست و پنجاه میلی متر 
و باالتر، نسبت به ارائه تسهیالت به مشترکان جهت احداث تأسیسات الزم 
به منظور جمع آوری آب باران و استفاده مجدد از آن با رعایت استانداردهای 
مربوط، اقدام نماید ]63[. آیین نامه اجرایی مواد 2 و 3 این قانون در بهمن 
ماه 1395 در هیئت وزیران تصویب گردید که بر اساس آن، اقدامات متناسب 
اقدامات  این  اشاره شده است.  این مواد  برای تحقق  به هر سازمان  مربوط 
به تفکیک قانون و آیین نامه اجرایی، در جداول 1 و 2 پیوست 1 مقاله بیان 

شده است ]64[.
همچنین وزارت نیرو مطابق ماده 4 این قانون، مکلف است به منظور 
از هزینه های باالی تصفیه آب و اتالف آب شرب، در شهرهای  جلوگیری 
باالی دویست خانوار، با اولویت مواردی که دارای منابع آبی با کیفیت پایین تر 
اقدام  مصارف  سایر  از  آب شرب  جداسازی  به  نسبت  هستند،  آب شرب  از 
نماید. این موضوع در مورد شهرهای جدید متفاوت بوده و طراحی و ساخت 
به فراهم سازی زیرساخت های الزم برای جداسازی آب شرب  آن ها، منوط 
و آب بهداشت است ]63[. بدون شک این قانون یکی از مترقی ترین قوانین 
موجود در کشور است که برای تحقق نگرش مدیریت یکپارچه آب و فاضالب 

شهری، بسیار حائز اهمیت است. 

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور )فروردین ماه 
) 396

بر اساس ماده 73 این قانون، احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، پس 
از انقضای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران الزم 
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االجراء است. این قانون مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره می باشد. 
ارزیابی این قانون از منظر بخش های مختلف چرخه آب و فاضالب شهری 
در رویکرد یکپارچه، بیانگر این نکته است که مطابق بند الف ماده 27 آن، 
وزارت نیرو مکلف است به منظور مدیریت جامع )به هم پیوسته( و توسعه 
پایدار منابع آب در کشور، تشکیالت ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه های 

آبریز اصلی تجدید سازمان نماید ]65[.

قانون مجازات استفاده  کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، 
فاضالب و گاز )خرداد ماه 396 (

مطابق ماده 1 این قانون، هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب 
و شبکه فاضالب مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن 
انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، عالوه بر الزام به پرداخت بهای 
خصوص  در  مربوطه،  حقوق  سایر  و  خسارت  جبران  و  مصرفی  خدمات 
قانون   )19( ماده  )موضوع  شش  درجه  نقدی  جزای  به  خانگی  مصارف 
مجازات اسالمی مصوب 1392/2/1( و در مصارف غیرخانگی به یک تا دو 
برابر بهای خدمات مصرفی، جریمه می شود. در صورت تکرار، حسب مورد 
انشعاب به مدت سه  ماه تا شش  ماه ملزم  به حداکثر جریمه مقرر و قطع 
می گردد ]66[. موضوع این ماده با مواد 660 و 687 قانون مجازات اسالمی 
)مصوب مرداد ماه 1370- منسوخ شده در اردیبهشت ماه 1392(، تا حدود 

زیادی یکسان است ]67[.
وضعیت  در  تغییری  یا  تصرف  نوع  هر  قانون،  این   2 ماده  اساس  بر 
به  منجر  که  نحوی  به  فاضالب،  شبکه  یا  و  آب  اندازه گیری  دستگاه های 
اخالل در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، عالوه بر الزام به اعاده 
وضع به حال سابق، آن شخص به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران 
خسارت و جزای نقدی )مطابق قانون مجازات اسالمی اشاره شده در ماده 1( 
محکوم می گردد. بنابر ماده 5 این قانون نیز رسیدگی به دعاوی موضوع این 
قانون در صالحیت محاکم عمومی دادگستری است. در ماده 6 این قانون 
نیز ذکر شده است که از تاریخ تصویب این قانون ماده 660 قانون مجازات 
اسالمی مصوب خرداد ماه 1375 و اصالحات بعدی آن نسخ می گردد ]66[. 
آیین نامه اجرایی این قانون نیز به استناد ماده )7( آن، در شهریور ماه 1397 
به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطالعات، 

کشور و سازمان برنامه و بودجه، در هیئت وزیران تصویب شد ]68[.

تحوالت نگرش به مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری - 4
یکپارچه  مدیریت  در  مرحله  تحقیق، 7  این  نظر  مورد  اساس چرخه  بر 
آب،  منابع آب شهری، تصفیه  بوده که شامل  موثر  و فاضالب شهری  آب 
توزیع آب، مصرف آب، جمع آوری فاضالب، تصفیه فاضالب و بازگشت پساب 
تصفیه  شده به عنوان یک منبع آب، می گردند. با بررسی وضعیت کشور در 
این 7 بخش داریم که برای مثال بر اساس آمار، میزان مصارف آب از منابع 
تجدیدپذیر کشور بیش از 80% از منابع تجدیدپذیر بوده، در حالی که بر اساس 
شاخص های بین المللی، کشورهایی که بیش از 80% از منابع تجدیدپذیر خود 
را مصرف می کنند، از وضعیت فوق بحرانی در حوزه آبی برخوردارند. سهم هر 
یک از بخش های مختلف مصرف برای کشاورزی، شرب و بهداشت، صنعت 

و فضای سبز، به ترتیب، 87/3، 9/7، 2/4 و 0/6% از کل می باشد ]6 و 5[.
یکی از نکات دیگری که در این بخش بسیار حائز اهمیت است، تعیین 
میزان دقیق آب تجدیدپذیر قابل برنامه ریزی در کشور به صورت ساالنه است 
تا به کمک آن بتوان برنامه ریزی الزم در حوزه های مختلف صورت گیرد. 
بر اساس آخرین آمار وزارت نیرو در سال 1398، میزان آب تجدیدپذیر در 
از این میزان حدود 74/17  کشور حدود 88/7 میلیارد متر مکعب است که 
میلیارد آن به عنوان آب قابل برنامه ریزی و حدود 10/77 میلیارد متر مکعب 
نیز به عنوان نیاز محیط  زیست و پایداری جریان در نظر گرفته شده است. 
از طرفی بر اساس جدیدترین آمار موجود، ساالنه در حدود 8/9 میلیارد متر 
مکعب آب در بخش مصرف شرب تأمین می شود که از این میزان مصرف، 
مقدار حدود 75% آن مربوط به مصارف بخش خانگی است. از طرفی جمعیت 
شهری ایران بر اساس آخرین آمار در حدود 64 میلیون نفر برآورد می گردد. 
لذا با توجه به دسترسی بیش از 99% جمعیت به آب شرب در مناطق شهری 
و با توجه به میزان هدررفت حدود 25% از آب شرب تولیدی، میزان سرانه 
مصرف آب خانگی در کشور )میانگین مصرف آب به ازای هر نفر در روز برای 
کل مصارف(، بیش از 200 لیتر به ازای هر نفر است که از کشورهای پر آب 

دنیا بیشتر است ]69 و 6[.
با توجه به بررسی و ارزیابی قوانین در بخش قبل، تحوالت نگرش به 
مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری در قوانین کشور، از دو منظر محتوایی 
و ساختاری )نهادی( قابل بررسی است. از منظر محتوایی، بررسی ها از چهار 
بخش مختلف تشکیل می شود. بخش اول اینکه قوانین موجود ناظر بر کدام 
بخش از چرخه آب و فاضالب شهری برای تحقق مدیریت یکپارچه هستند. 
در بخش دوم، نوع نگرش به این حوزه در قوانین مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
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بر این اساس چهار نوع نگرش فنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مورد توجه 
تحلیل  و  بررسی  رویکردی  منظر  از  قوانین  این  سوم،  بخش  در  دارد.  قرار 
با مراحل بهره برداری و  می گردند که این رویکرد می تواند ترمیمی )مرتبط 
نگهداری(، پیشگیرانه و حفاظتی و یا تلفیقی باشد. در بخش چهارم نیز به 
بررسی راهکارهای ارائه شده در هر قانون برای تحقق این رویکرد در این 
حوزه اشاره می گردد. راهکارهای تحقق این هدف را می توان به چهار دسته 
اقتصادی و سیاسی  اجتماعی -  انتظامی،  انضباطی -  ترویجی،  آموزشی - 
اصلی  متولیان  شناخت  بحث  نیز  )نهادی(  ساختاری  منظر  از  نمود.  تقسیم 
می گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  دستگاه ها  بین  وظایف  تقسیم  و  قوانین  تحقق 
شکل 2 منظرهای مختلف مورد بررسی تحوالت نگرش در این پژوهش را 

نشان می  دهد.

نظر محتوایی - بخش اول: ناظر بودن بر بخش های مختلف چرخه- 1- 4
نخستین بخشی که باید برای شناخت تحوالت نگرش به چرخه آب و 
فاضالب شهری در قوانین و مقررات کشور مورد بررسی قرار گیرد، شناسایی 
نحوه توزیع اثرگذاری قوانین بر بخش های مختلف چرخه یا به عبارت دیگر 
نحوه ناظر بودن قوانین بر این بخش ها است. با توجه به چرخه پیشنهادی 
در این پژوهش برای تحقق مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری، الزم 

است بررسی گردد تا قوانین و مقررات مصوب در کشور بیشتر بر کدام بخش 
از این چرخه ناظر است. با توجه به تقسیم دوره های حاکم بر قانون گذاری 
از  انقالب اسالمی )1357-1285( و  تا  انقالب مشروطه  به دو دوره  کشور 
انقالب اسالمی تاکنون )1400-1357(، این موضوع بر اساس این دوران و 
به تفکیک بخش های مختلف چرخه و بر اساس هر یک از قوانین مرتبط، در 

شکل 3 بررسی شده است.
با توجه به نتایج و جمع بندی حاصل از شکل 3، فراوانی توزیع قوانین 
در بخش های مختلف چرخه به صورت شکل 4 به دست  آمده است. با توجه 
سایر  از  بیشتر  فاضالب  جمع آوری  و  آب  منابع  بخش  دو  حاصل،  نتایج  به 
بخش های چرخه در قوانین و مقررات کشور مورد توجه قرار گرفته است. بعد 
از این دو نیز بخش توزیع آب و تصفیه آب، به ترتیب بیشترین فراوانی را 
دارند. بخش تصفیه فاضالب نیز کم ترین فراوانی را در قوانین و مقررات دارا 
است. نتایج نشان می دهد میزان توجه به تمامی بخش های چرخه، در پس 
از انقالب اسالمی افزایش یافته است و تنها مواردی از قوانین که به موضوع 
در  فاضالب  و  آب  قانون تشکیل شرکت های  دارند،  توجه  فاضالب  تصفیه 
بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در  قانون توسعه و  سال 1369 و 

کشور در سال 1394 است که مربوط به بعد از انقالب اسالمی می باشد.

 
 در این پژوهش  به مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری منظرهای بررسی تحوالت نگرش. 2شکل 

Figure 2. Aspects of investigation on the attitude changes towards integrated urban water and wastewater 
management in this study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2. منظرهای بررسی تحوالت نگرش به مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری در این پژوهش

Fig. 2. Aspects of investigation on the attitude changes towards integrated urban water and wastewater manage-
ment in this study
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Figure 3. Distribution of the impact of laws and regulations on the different section of urban water and 
wastewater cycle from the perspective of integrated management; a) From the Constitutional Revolution 

to the Islamic Revolution (1906-1979), and b) From the Islamic Revolution to the present (1979-2022) 
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Fig. 3. Distribution of the impact of laws and regulations on the different section of urban water and wastewater cy-
cle from the perspective of integrated management; a) From the Constitutional Revolution to the Islamic Revolution 

(1906-1979), and b) From the Islamic Revolution to the present (1979-2022)

منظر محتوایی - بخش دوم: نوع نگرش قوانین- 2- 4
به  با نگرشی متفاوت  این حوزه می تواند  قوانین مصوب در  از  هر یک 
موضوع مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری مرتبط باشد. بر اساس نتایج 
حاصل از بررسی تمامی قوانین موجود، اگر به صورت کلی انواع این نگرش 
دسته بندی شود، چهار نوع نگرش فنی، اجتماعی، اقتصادی و یا سیاسی مورد 
تخصصی  ابعاد  به  مذکور  قانون  فنی،  نگرش  در  گرفت.  خواهد  قرار  توجه 
موضوع آب و فاضالب شهری وارد شده و در مورد نحوه انجام آن اظهار نظر 
می نماید. در نگرش های اجتماعی و اقتصادی نیز به ترتیب نقش آحاد مردم 
و تاثیر قانون بر آن ها و ابعاد مالی مورد توجه قانون گذار بوده است. در بحث 
سیاسی نیز تا حد زیادی، قوانین مذکور به ایجاد ساختارهای جدید و یا تعیین 

شرح وظایف جدید برای ساختارهای قبلی پرداخته اند. بسیاری از قوانین نیز 
دارای نگرش های دو یا چندگانه به این حوزه می باشند. جدول 1 نگرش هر 
و فاضالب  یکپارچه چرخه آب  بر مدیریت  و مقررات کشور  قوانین  از  یک 
شهری را در دو دوره انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی )1357-1285( و از 

انقالب اسالمی تاکنون )1400-1357( را نشان می دهد. 
با توجه به نتایج و جمع بندی حاصل از جدول 1، توزیع فراوانی قوانین در 
چهار نگرش  مختلف به صورت شکل 5 به دست  آمده است. بر این اساس، 
است.  دوره  هر  در  نگرش  آن  با  قوانین  تعداد  نمایانگر  شکل،  روی  اعداد 
قوانینی نیز که دارای بیش از یک نوع نگرش می باشند، در نقاط همپوشانی 
بین نگرش ها به آن ها اشاره شده است. بر اساس این شکل، عمده نگرش 
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 های مختلف چرخه آب و فاضالب شهری از منظر مدیریت یکپارچه؛  فراوانی توزیع اثرگذاری قوانین و مقررات کشور بر بخش .4شکل 

 .(1357-1400) تاکنون، ب( از انقالب اسالمی (1285-1357الف( از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی )
Figure 4. Frequency of the impact of laws and regulations on the different section of urban water and 

wastewater cycle from the perspective of integrated management; a) From the Constitutional Revolution 
to the Islamic Revolution (1906-1979), and b) From the Islamic Revolution to the present (1979-2022) 
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4. Frequency of the impact of laws and regulations on the different section of urban water and wastewater 
cycle from the perspective of integrated management; a) From the Constitutional Revolution to the Islamic 

Revolution (1906-1979), and b) From the Islamic Revolution to the present (1979-2022)

جدول  . نگرش قوانین و مقررات کشور بر مدیریت یکپارچه چرخه آب و فاضالب شهری در دوره انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی )357 -285 ( و 
دوره انقالب اسالمی تاکنون )400 -357 (

Table 1. The attitude of the laws and regulations on the integrated management of the urban water and wastewa-
ter cycle in the period of the Constitutional Revolution to the Islamic Revolution (1906-1979) and the period of the 

Islamic Revolution until present (1979-2022)

  اسالمی انقالب تا مشروطه انقالب  در دوره شهری فاضالب  و آب یکپارچه چرخه مدیریت بر کشور مقررات نگرش قوانین و. 1جدول 
 (1357-1400) تاکنون اسالمی انقالب  دوره و (1357-1285)

Table 1. The attitude of the laws and regulations on the integrated management of the urban water and 
wastewater cycle in the period of the Constitutional Revolution to the Islamic Revolution (1906-1979) and 

the period of the Islamic Revolution until present (1979-2022) 
 

 نگرش قانون  دوره 
 سیاسی اقتصادی  اجتماعی  فنی

 مشروطه انقالب
 تا 

  انقالب اسالمی
(1357-1285) 

    ⚫ بهداشت شهری 
 ⚫ ⚫  ⚫ آب و فاضالب شهر تهران انجام لوله کشی 

 ⚫    راجع به تأسیس وزارت آب و برق 
 ⚫  ⚫ ⚫ آن   شدن ملی نحوه و آب

  ⚫   کشور کل 1352 سال بودجه
 ⚫    تأسیس وزارت نیرو

 ⚫    های تامین و توزیع آب و تاسیسات فاضالب شهرها تشکیل شرکت

 اسالمی  انقالب
 تا 

  کنون
(1400-1357) 

 

 ⚫  ⚫ ⚫ توزیع عادالنه آب
 ⚫ ⚫  ⚫ پزشکی  آموزش و درمان بهداشت،  وزارت وظایف و تشکیالت

 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ های آب و فاضالبتشکیل شرکت
 ⚫  ⚫  های آب شهری های فاضالب و بازسازی شبکهایجاد تسهیالت برای توسعه طرح
 ⚫  ⚫  های آب کشور گذاری در طرحتشویق سرمایه

 ⚫    المللی آب عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در انجمن بین
 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ سازی آب شرب شهری و روستایی در کشورتوسعه و بهینه

 ⚫    های توسعه کشور احکام دائمی برنامه
 ⚫ ⚫   کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز  مجازات استفاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 54، شماره 9، سال 1401، صفحه 3529 تا 3556

3543

قوانین در هر دو دوره تعیین  شده، از نوع سیاسی بوده است. به طوری که 
در 3 قانون در قبل از انقالب اسالمی و در تمامی قوانین بعد از انقالب، این 
نوع نگرش وجود داشته است. نکته دیگر حائز اهمیت این است که قوانین 
بعد از انقالب اسالمی دارای نگرش های چندگانه  بوده در حالی که در قبل 
اجتماعی،  فنی،  جنبه های  از  یکی  به  نگرش  تنها  قوانین  بیشتر  انقالب  از 
انقالب اسالمی، دو  از  اقتصادی و یا سیاسی داشته است. هم چنین در بعد 
قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب در سال 1369 و قانون توسعه و 
دارای   ،1394 سال  در  کشور  در  روستایی  و  شهری  آب شرب  بهینه سازی 

نگرش به تمامی جنبه های مذکور می باشند.

منظر محتوایی – بخش سوم: رویکرد قوانین- 3- 4
ایجاد  از طریق قانون گذاری و  با ورود به مسائل گوناگون  ایران  دولت 
سازمان های مختلف مرتبط با آن، در قالب الگوی سیاست گذاری نهادی عمل 
می کند. به بیان دیگر، سیاست گذاری عمومی توسط نهادهای حکومتی معین 
مانند مجلس و قوه مجریه، تعیین، اعمال و اجرا می شود. لذا با توجه به نقش 
پررنگ این الگو در ایران، در تحلیل قانون گذاری ها و میزان اثربخشی آن ها، 
بررسی  باید  به عبارت دیگر  به عامل رویکردی ضروری است ]70[.  توجه 
به  توجه  با  می نمایند.  پیروی  رویکردی  چه  از  قوانین  از  یک  هر  که  نمود 
شرایط الزم برای تحقق مدیریت یکپارچه در چرخه آب و فاضالب شهری، 

قوانین وضع شده در هر دوران رویکرد خاصی داشته است.

در  موجود  شرایط  بهبود  بر  تمرکز  بیشتر  اسالمی،  انقالب  از  قبل  در 
بروز  از  پیشگیری  برای  قوانین  به وضع  و توجهی  بوده  بخش های مختلف 
بحران در چرخه نبوده است. پس از انقالب نیز بیشتر قوانین رویکرد بهبود و 
ترمیم شرایط موجود را داشته اما تا حدی نگاه تلفیقی بهبود و پیشگیری نیز 
در ادبیات قوانین ایجاد گردیده است. بر این اساس، جهت بررسی رویکردهای 
حاکم بر قوانین این حوزه، سه رویکرد ترمیمی )مرتبط با مراحل بهره برداری 
گرفته  قرار  مدنظر  دو  هر  تلفیق  یا  و  حفاظتی  و  پیشگیرانه  نگهداری(،  و 
از قوانین و مقررات کشور در  بر هر یک  است. در جدول 2 رویکرد حاکم 
مدیریت یکپارچه چرخه آب و فاضالب شهری در دو دوره انقالب مشروطه تا 
انقالب اسالمی )1357-1285( و از انقالب اسالمی تاکنون )1357-1400( 

مشخص شده است.
با توجه به نتایج و جمع بندی حاصل از جدول 2، توزیع فراوانی قوانین 
بر  آمده است.  به دست   به صورت شکل 6  قوانین  در رویکردهای مختلف 
در هر  رویکرد  آن  با  قوانین  درصد  نمایانگر  روی شکل،  اعداد  اساس،  این 
دوره است. بر اساس نتایج ارائه شده در این شکل، در دوره قبل از انقالب 
اسالمی، هیچ قانونی با رویکرد پیش گیرانه و حفاظتی وجود ندارد. البته در 
قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347، رویکرد تلفیقی وجود داشته 
است. این نخستین و تنها قانونی در قبل از انقالب اسالمی بوده که رویکردی 
غیرترمیمی داشته است. در بعد از انقالب نیز میزان قوانینی که فقط رویکرد 
ترمیمی داشته باشد، کاهش یافته و به میزان قوانین تلفیقی افزوده شده است. 

 
 های مختلف به چرخه؛ توزیع فراوانی قوانین در نگرش. 5شکل 

 (1357-1400) تاکنون اسالمی ، ب( انقالب(1285-1357) اسالمی  البانق تا مشروطه  الف( انقالب
Figure 5. Frequency of the laws based on the different attitudes; a) From the Constitutional Revolution to 
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ضمن اینکه برای نخستین بار قانون مجازات استفاده  کنندگان غیرمجاز از 
آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز در سال 1396، رویکرد صرفًا پیش گیرانه به 

این حوزه داشته است.

برای - 4- 4 قوانین  در  شده  ارائه  راهکار  چهارم:  بخش   – محتوایی  نظر 
تحقق نگرش یکپارچه

برای تضمین ایجاد نگرش یکپارچه در مدیریت آب و فاضالب شهری 
در قوانین، قانون گذار باید ضمن تالش برای داشتن رویکردی مشخص در 
در  و  نموده  استفاده  نیز  را  هدف  این  به  رسیدن  راهکارهای  قوانین،  وضع 
الگوی  غلبه  به  توجه  با   .]70[ برآید  راهکارها  این  از  متوازن  استفاده  صدد 
اعمال  برای دولت جهت  ابزاری  به عنوان  ایران،  در  نهادی سیاست گذاری 
سیاست های تدوین شده، ارائه تحلیلی از راهکارهای به کار گرفته شده در 
قوانین ضروری است ]71[. راهکارهای تحقق این هدف را می توان به چهار 
و  اقتصادی   - اجتماعی  انتظامی،   - انضباطی  ترویجی،   - آموزشی  دسته 

سیاسی تقسیم نمود. 

راهکارهای آموزشی - ترویجی، شامل راهکارهایی برای آموزش مسائل 
می باشد تا دخالت انسان در این حوزه همراه با آگاهی بوده و به این سبب، 
به  گردد.  فراهم  یکپارچه،  مدیریت  اهداف  تحقق  جهت  حوزه  این  حفظ 
مردم  آگاهی  بردن  باال  زمینه  قانونی،  مواد  از  استفاده  با  قانون گذار  عبارتی 
در مورد لزوم حفظ و حراست از این حوزه را فراهم آورد. این دسته دارای 
اهمیت بسیاری است. زیرا آموزش به اقشار مختلف مردم از جمله کودکان و 
نوجوانان و جوانان، به خصوص به صورت همگانی در مدارس و دانشگاه ها و 
یا از طریق رسانه ها، موجب آشنایی طیف گسترده ای با اهمیت این موضوع 

می گردد ]70[.
راهکارهای اجتماعی - اقتصادی، شامل راهکارهایی برای تامین نیازهای 
اجتماعی و اقتصادی انسان هاست تا با تامین نیازها، اقدامات تخریبی در این 
حوزه کاهش یابد. با توجه به اینکه مردم به ویژه در نقاط غیرشهری، همواره 
زندگی در طبیعت را تجربه کرده اند و از آن بهره برده اند، لذا قانون گذار باید به 
امر دقت نموده و راهکارهایی برای حل این مساله از طریق قانون پیدا نموده 

و متن قوانین مطرح نماید.

جدول 2. رویکرد قوانین و مقررات کشور بر مدیریت یکپارچه چرخه آب و فاضالب شهری در دوره انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی 
)357 -285 ( و دوره انقالب اسالمی تاکنون )400 -357 (

Table 2. The approach of the laws and regulations on the integrated management of the urban water 
and wastewater cycle in the period of the Constitutional Revolution to the Islamic Revolution (1906-

1979) and the period of the Islamic Revolution to the present (1979-2022)

  اسالمی انقالب تا مشروطه انقالب در دوره  شهری فاضالب  و آب یکپارچه چرخه مدیریت بر کشور مقررات رویکرد قوانین و. 2جدول 
 (1357-1400) تاکنون اسالمی انقالب  دوره و (1357-1285)

Table 2. The approach of the laws and regulations on the integrated management of the urban water and 
wastewater cycle in the period of the Constitutional Revolution to the Islamic Revolution (1906-1979) and 

the period of the Islamic Revolution to the present (1979-2022) 
 

 قانون  دوره 

 یکردرو
 ترمیمی 

بردای  )بهره 
 و نگهداری( 

پیشگیرانه و  
 تلفیقی  حفاظتی 

 انقالب مشروطه
 تا 

انقالب اسالمی  
(1357-1285) 

   ⚫ بهداشت شهری 
   ⚫ انجام لوله کشی آب و فاضالب شهر تهران 

   ⚫ راجع به تأسیس وزارت آب و برق 
 ⚫   آن   شدن ملی نحوه و آب

   ⚫ کشور کل 1352 سال بودجه
   ⚫ تأسیس وزارت نیرو

   ⚫ های تامین و توزیع آب و تاسیسات فاضالب شهرها تشکیل شرکت

 انقالب اسالمی 
 تا 

 کنون 
(1400-1357) 

 ⚫   توزیع عادالنه آب
   ⚫ پزشکی  آموزش و درمان بهداشت،  وزارت وظایف و تشکیالت

 ⚫   های آب و فاضالبتشکیل شرکت
   ⚫ های آب شهری های فاضالب و بازسازی شبکهتسهیالت برای توسعه طرحایجاد 

   ⚫ های آب کشور گذاری در طرحتشویق سرمایه
   ⚫ المللی آب عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در انجمن بین

 ⚫   سازی آب شرب شهری و روستایی در کشورتوسعه و بهینه
   ⚫ های توسعه کشور برنامهاحکام دائمی  

  ⚫  کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز  مجازات استفاده
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راهکارهای انصباطی - انتظامی نیز برای کسانی است که با وجود اعمال 
راهکارهای قبلی، در صدد آلودگی و تخریب و به نحوی عدم تحقق اهداف 
ساختارهای  نقش  به  نیز  سیاسی  راهکارهای  می باشند.  یکپارچه،  مدیریت 
حکومتی به منظور تحقق بخشیدن به اهداف مدنظر در سطوح کالن مدیریتی 
و تصمیم گیری اشاره می کند. در ادامه و در جدول 3، راهکارهای ارائه شده 
مدیریت  نگرش  تحقق  منظور  به  کشور  مقررات  و  قوانین  از  یک  هر  در 
تا  مشروطه  انقالب  دوره  دو  در  فاضالب شهری  و  آب  چرخه  در  یکپارچه 
انقالب اسالمی )1357-1285( و از انقالب اسالمی تاکنون )1357-1400( 

مشخص شده است.
با توجه به نتایج و جمع بندی حاصل از جدول 3، توزیع فراوانی قوانین 
تحقق  برای  کشور  مقررات  و  قوانین  در  ارائه  شده  مختلف  راهکارهای  در 
نگرش مدیریت یکپارچه چرخه آب و فاضالب شهری، به صورت شکل 7 به 
دست  آمده است. بر این اساس، اعداد روی شکل، نمایانگر تعداد قوانین ارائه 
 دهنده آن راهکار در هر دوره است. قوانینی نیز که دارای بیش از یک نوع 
راهکار می باشند، در نقاط همپوشانی بین راهکار ها به آن ها اشاره شده است. 
از قوانین، راهکار  انقالب اسالمی، هیچ یک  از  بر اساس شکل 7، در قبل 
آموزشی-ترویجی را ارائه نکرده است اما در دو قانون بعد از انقالب اسالمی، 
حائز  دیگر  نکته  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  تاثیرگذار  و  مهم  راهکار  این 
اهمیت این است که هر سه راهکار انضباطی-انتظامی، اجتماعی-اقتصادی 
و سیاسی، در قوانین قبل و بعد از انقالب اسالمی وجود دارد اما در قوانین 

بعد از انقالب، راهکارهای مبتنی بر تلفیق این سه راهکار، بیشتر شده است. 
عمده راهکارهای قوانین در هر دو دوره تعیین  شده، از نوع سیاسی بوده و 
در تمامی قوانین بعد از انقالب این نوع راهکار وجود داشته است. هم چنین 
قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور در سال 
مورد  راهکارهای  تمامی  به  همزمان  طور  به  که  است  قانونی  تنها   ،1394

بحث، اشاره کرده است.

منظر ساختاری )نهادی( در قوانین برای تحقق نگرش یکپارچه- 5- 4
رویکرد  تحقق  برای  حوزه  این  در  نگرش  تحوالت  بررسی  دوم  منظر 
شناخت  بحث  بخش،  این  در  است.  )نهادی(  ساختاری  منظر  یکپارچه، 
ارزیابی  مورد  دستگاه ها  بین  وظایف  تقسیم  و  قوانین  تحقق  اصلی  متولیان 
ایران پیش  با توجه به غلبه الگوی نهادی سیاست گذاری در  قرار می گیرد. 
انقالب اسالمی، روز به روز بر تعداد سازمان ها و نهادهای دولتی جهت  از 
امر موجب تداخل وظایف  این  یافت که  افزایش  تحقق سیاست  های دولت 
بین دستگاه ها و ایجاد رقابت بین آن ها گردید و از طرفی نظام اداری کشور 
بزرگ تر شده و به همان اندازه کندتر و ناکارآمدتر شد ]72 و 70[. از این رو 
در شکل های 8 و 9، تحوالت متولی انجام وظایف در قوانین و مقررات کشور 
مرتبط با بخش های مختلف چرخه آب و فاضالب شهری از منظر مدیریت 
یکپارچه در دو دوره انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی )1357-1285( و از 

انقالب اسالمی تاکنون )1400-1357(، به ترتیب ترسیم شده است.

 
 قوانین در رویکردهای مختلف به چرخه؛   توزیع فراوانی. ۶شکل 

 (1357-1400) تاکنون اسالمی ، ب( انقالب(1285-1357) اسالمی  انقالب تا مشروطه  الف( انقالب
Figure 6. Frequency of the laws based on the different approaches; a) From the Constitutional Revolution 
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 ؛  شهری   فاضالب و آب یکپارچه چرخه مدیریت وانین برای تحقق نگرشق  شده در  راهکارهای مختلف ارائه فراوانی  . 7شکل 
 (1357-1400) تاکنون اسالمی ، ب( انقالب(1285-1357) اسالمی  انقالب تا مشروطه  الف( انقالب

Figure 7. Frequency of the provided solutions in laws and regulations to realize the attitude of integrated 
management of urban water and wastewater cycle; a) From the Constitutional Revolution to the Islamic 

Revolution (1906-1979), and b) From the Islamic Revolution to the present (1979-2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 7. فراوانی راهکارهای مختلف ارائه  شده در قوانین برای تحقق نگرش مدیریت یکپارچه چرخه آب و فاضالب شهری؛ 
الف( انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی )357 -285 (، ب( انقالب اسالمی تاکنون )400 -357 (

Fig.7. Frequency of the provided solutions in laws and regulations to realize the attitude of integrated 
management of urban water and wastewater cycle; a) From the Constitutional Revolution to the Islamic 

Revolution (1906-1979), and b) From the Islamic Revolution to the present (1979-2022)

جدول 3. راهکارهای ارائه  شده در قوانین و مقررات کشور برای تحقق نگرش مدیریت یکپارچه چرخه آب و فاضالب شهری در دوره 
انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی )357 -285 ( و دوره انقالب اسالمی تاکنون )400 -357 (

Table 3. The provided solutions in the laws and regulations to realize the attitude of integrated manage-
ment of urban water and wastewater cycle in the period of the Constitutional Revolution to the Islamic 

Revolution (1906-1979) and the period of the Islamic Revolution to the present (1979-2022)

  در دوره شهری  فاضالب  و آب یکپارچه چرخه مدیریت برای تحقق نگرش کشور  مقررات شده در قوانین و   راهکارهای ارائه. 3جدول 
 (1357-1400) تاکنون اسالمی انقالب  دوره و (1285-1357)  اسالمی انقالب  تا مشروطه انقالب

Table 3. The provided solutions in the laws and regulations to realize the attitude of integrated 
management of urban water and wastewater cycle in the period of the Constitutional Revolution to the 

Islamic Revolution (1906-1979) and the period of the Islamic Revolution to the present (1979-2022) 
 

 قانون  دوره 
 راهکار

-آموزشی
 ترویجی

-انضباطی
 انتظامی 

- اجتماعی
 سیاسی اقتصادی 

 انقالب مشروطه
 تا 

انقالب اسالمی  
(1357-1285) 

   ⚫  بهداشت شهری 
  ⚫   فاضالب شهر تهران انجام لوله کشی آب و 

 ⚫    راجع به تأسیس وزارت آب و برق 
 ⚫ ⚫ ⚫  آن   شدن ملی نحوه و آب

  ⚫   کشور کل 1352 سال بودجه
 ⚫    تأسیس وزارت نیرو

 ⚫    های تامین و توزیع آب و تاسیسات فاضالب شهرها تشکیل شرکت

 انقالب اسالمی 
 تا 

 کنون 
(1400-1357) 

 ⚫ ⚫ ⚫  عادالنه آبتوزیع 
 ⚫ ⚫ ⚫  پزشکی  آموزش و درمان بهداشت،  وزارت وظایف و تشکیالت

 ⚫ ⚫ ⚫  های آب و فاضالبتشکیل شرکت
های آب های فاضالب و بازسازی شبکهایجاد تسهیالت برای توسعه طرح

 ⚫ ⚫ ⚫  شهری 

 ⚫ ⚫   های آب کشور گذاری در طرحتشویق سرمایه
 ⚫ ⚫  ⚫ المللی آب جمهوری اسالمی ایران در انجمن بینعضویت دولت 

 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ سازی آب شرب شهری و روستایی در کشورتوسعه و بهینه
 ⚫    های توسعه کشور احکام دائمی برنامه

 ⚫ ⚫ ⚫  کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز  مجازات استفاده
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همانطور که در شکل 8 نشان داده شده است، نخستین متولیان توزیع 
آب و تصفیه آن در کشور، بر اساس قانون بهداشت شهری در سال 1329، به 
ترتیب بر عهده شهرداری و وزارت بهداری گذاشته شده است. شهرداری ها 
تا قبل از قانون تشکیل شرکت های تامین و توزیع آب و تاسیسات فاضالب 
شهرها در سال 1354، همچنان توزیع آب را بر عهده داشته اند تا سرانجام 
با تاسیس این شرکت ها، این وظیفه بر عهده آن ها قرار داده شد. همانطور 
که مشاهده می گردد، بر اساس قانون انجام لوله کشی آب و فاضالب شهر 
تهران در سال 1330، مسئولیت انجام لوله کشی آب تهران، که قبال بر اساس 
تبصره 22 ماده دوم قانون بودجه کل کشور مصوب تیر ماه 1328 به »مدیر 
کل  لوله کشی« زیر نظر شهرداری واگذار شده بود، بدون مناقصه واگذاری 
تا اسفند ماه 1332 تمدید گردیده و بر اساس اصالحات این قانون در سال 
بوده که حدود  اولین متولی جمع آوری فاضالب  تهران  1333، سازمان آب 

یک دهه این مسئولیت را بر عهده داشته است. 
و   1342 سال  در  قانون  اساس  بر  برق  و  آب  وزارت  تاسیس  از  پس 
واگذاری وظایف و اختیارات سازمان آب تهران به آن، جمع آوری فاضالب 
بر عهده این وزارت خانه قرار گرفت. آخرین متولی این مسئولیت نیز در قبل 
بر عهده شرکت های  قانون مصوب سال 1354،  بر اساس  انقالب اسالمی 
تامین و توزیع آب و تاسیسات فاضالب شهرها گذاشته شد که با همکاری 
به  توجه  اولین  دهد.  انجام  را  مسئولیت  این  خصوصی  بخش  و  شهرداری 
با تشکیل  نیز  بودجه سال 1352  قانون  موضوع آب و فاضالب شهری در 
برق،  و  آب  وزارت  نظر  زیر  که  بود  همراه  شهرها  آب  توزیع  شرکت های 
عهده دار بخش های منابع آب، تصفیه آب و جمع آوری فاضالب گردد. تاسیس 
وزارت نیرو در سال 1353 به جای وزارت آب و برق نیز موجب شد عمده 
مسئولیت های مرتبط با بخش آب و فاضالب شهری تا حد زیادی بر عهده 
آن قرار گیرد و این وزارت خانه با تاسیس شرکت های زیرمجموعه خود، عمال 
اسالمی  انقالب  زمان  تا  روند  این  شد.  کشور  در  مسئولیت  اصلی  عهده دار 

ادامه دار بود.
در سال های اول پس از انقالب اسالمی نیز با توجه به شکل 9، ساختار 
جدیدی ایجاد نگردید و همان وزارت نیرو عهده دار مسئولیت ها در این حوزه 
بود. حدود یک دهه بعد از انقالب، بر اساس قانون تشکیل شرکت  های آب 
فاضالب  و  آب  مادر تخصصی  تشکیل شرکت  در سال 1369،  فاضالب  و 
نقطه  آن،  ذیل  در  استان ها  فاضالب  و  آب  شرکت های  و  راس  در  کشور 
عطفی در حوزه مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری در کشور ایجاد نمود 
که تا امروز نیز ماهیت اصلی آن حفظ شده است. عالوه بر این همانطور که 

مشاهده می گردد، در خرداد 1377 نیز بر اساس قانون ایجاد تسهیالت برای 
توسعه طرح های فاضالب و بازسازی شبکه های آب شهری، بخش خصوصی 
با نظارت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت های آب و فاضالب 
استانی در امر سرمایه گذاری، توسعه و بهره برداری طرح های آب و فاضالب 
تشویق شده و این روند در سال 1381 و در قانون تشویق سرمایه  گذاری در 
طرح  های آب کشور مجدداً مورد تاکید قرار گرفته و راهکارهای عملیاتی سازی 
آن فراهم گردید. در سال های اخیر نیز قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب 
شهری و روستایی در کشور، همانطور که قبال در بخش مربوط به این قانون 
و در جداول 1 و 2 پیوست 1 بیان شده است، در سال 1394، طیف وسیعی از 
سازمان ها را جهت کمک به ارتقای مدیریت یکپارچه در این حوزه معرفی و 

شرح کاملی از وظایف و مسئولیت های هر یک بیان نموده است.

نتیجه  گیری و پیشنهادات- 5
مقررات  و  قوانین  در  نگرش  تحوالت  بررسی  با هدف  حاضر  مقاله 
ایران برای نیل به مدیریت یکپارچه در آب و فاضالب شهری تهیه گردید. 
برای این منظور ضمن بررسی و ارزیابی تاریخچه کامل قوانین مرتبط با 
این حوزه از انقالب مشروطه تا امروز در ایران، تمامی این قوانین از دو 
منظر محتوایی و ساختاری )نهادی( مورد بررسی قرار گرفته است. از این 
رو نحوه ناظر بودن قوانین موجود بر بخش های مختلف چرخه، نوع نگرش 
به این حوزه، تحلیل و بررسی رویکردی و بررسی راهکارهای ارائه شده در هر 
قانون برای تحقق این رویکرد در این حوزه و نیز بحث شناخت متولیان اصلی 
تحقق قوانین و تقسیم وظایف بین دستگاه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. 
نتایج حاصل از این تحقیق )به عنوان نتایج حاصل از بخشی از یک کار 
قانون گذاری  قرن سابقه  است که یک  این  از  دانشگاهی( حاکی  تحقیقاتی 
با  و سیاسي کشور همواره  اجتماعي  اقتصادي،  با شرایط  متناسب  ایران  در 
تغییراتي همراه بوده است. تشکیل مجلس شورای ملی پس از مشروطه در 
سال 1285 و اعطای وظیفه قانون گذاری به آن در کشور، علیرغم ایجاد تفکر 
امر،  این  بودن  نوپا  از  ناشی  دلیل مشکالت  به  راه  ابتدای  در  قانون گذاری، 
چندان در امور مربوط به آب و فاضالب شهری تاثیرگذار نبود. از این رو نقطه 
آغازین توجه به موضوع آب و فاضالب، بعد از روی کار آمدن رضاخان، و 
با تصویب قانون مدنی در سال 1307 شکل گرفت که در چند ماده در 
ذیل آن به این بحث پرداخته شد. اما با روی کار آمدن محمدرضاشاه در 
سال 1320، اوضاع بهبود نسبی یافت و در دوران 37 ساله حضور وی تا 
قبل از انقالب اسالمی در نخستین گام دولت ایران در خرداد ماه 1327 
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تنظیم  و چهار سند ضمیمه  بافت  بهداشت جهانی عضویت  سازمان  در 
شده در کنفرانس بین المللی بهداشت در نیویورک را قبول کرد. در طول 
این دوران نیز قوانین مرتبط با حوزه آب و فاضالب شهری نیز مشتمل 
بر 8 قانون )7 قانون مستقل و 1 قانون اصالحی( در مجلس شورای ملی 
تصویب گردید. در واقع در دوران انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی، تنها 
بعد از سال 1320 بود که مجلس شورای ملی در قانون گذاری برای بخش 

آب و فاضالب شهری اقدام نمود.
مسائل  با  کشور  رویارویی  علیرغم  نیز  اسالمی  انقالب  از  پس 
شکل گیری انقالب و عدم وجود بستر مناسب برای قانون گذاری، شورای 
انقالب به عنوان نهاد قانون گذار در ایران در طی سال های اول، آغازگر 
توجه به مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری بود و اقداماتی را مشتمل 
بر دو الیحه با نام های »الیحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق 
کشور« و »الیحه قانونی راجع به تغییرات وظایف وزارت نیرو« انجام داد. 
پس از پایان ماموریت این شورا و تشکیل اولین مجلس شورای اسالمی 
به عنوان رکن قانون گذار در کشور در خرداد ماه سال 1359، در طی 42 
سال اخیر در 11 مجلس تشکیل شده، حوزه آب و فاضالب شهری دارای 
10 قانون مرتبط )9 قانون مستقل و 1 قانون اصالحی( می باشد که نشان 

از توجه ویژه به این حوزه است.
قوانین،  در  گرفته  صورت  ارزیابی های  و  بررسی  به  توجه  با  طرفی  از 
تحوالت نگرش به مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری در قوانین کشور، 
از دو منظر محتوایی و ساختاری )نهادی( قابل بررسی است. از منظر محتوایی، 
بررسی ها از چهار بخش مختلف مشتمل بر نحوه ناظر بودن قوانین موجود 
مدیریت  تحقق  برای  شهری  فاضالب  و  آب  چرخه  مختلف  بخش های  بر 
بررسی  ارزیابی،  مورد  قوانین  در  حوزه  این  به  نگرش  نوع  آن،  در  یکپارچه 
در هر  ارائه شده  راهکارهای  بررسی  و  رویکردی  منظر  از  قوانین  تحلیل  و 
قانون برای تحقق این رویکرد، تشکیل شده است. بر این اساس چهار نوع 
نگرش فنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و سه رویکرد ترمیمی )مرتبط با 
یا تلفیقی و چهار  مراحل بهره برداری و نگهداری(، پیشگیرانه و حفاظتی و 
دسته راهکار آموزشی - ترویجی، انضباطی - انتظامی، اجتماعی - اقتصادی 
و سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از منظر ساختاری )نهادی( نیز بحث 
بین دستگاه ها مورد  قوانین و تقسیم وظایف  شناخت متولیان اصلی تحقق 
ارزیابی واقع گردیده است. تحلیل این دو منظر در بازه های تاریخی انقالب 
مشروطه تا انقالب اسالمی و از انقالب اسالمی تاکنون مورد نظر بوده است.

با توجه به نتایج حاصل، دو بخش منابع آب و جمع آوری فاضالب بیشتر 
از سایر بخش های چرخه در قوانین و مقررات کشور مورد توجه قرار گرفته 
بیشترین  ترتیب  به  آب،  تصفیه  و  آب  توزیع  نیز بخش های  ادامه  در  است. 
قوانین  در  را  فراوانی  کم ترین  نیز  فاضالب  تصفیه  بخش  دارند.  را  فراوانی 
و مقررات دارا است. نتایج نشان می دهد میزان توجه به تمامی بخش های 
چرخه، پس از انقالب اسالمی افزایش یافته است و تنها مواردی از قوانین 
این دوران می باشد.  به  دارند، مربوط  توجه  به موضوع تصفیه فاضالب  که 
هم چنین عمده نگرش قوانین در هر دو دوره تعیین  شده، از نوع سیاسی بوده 
و در تمامی قوانین بعد از انقالب اسالمی این نوع نگرش وجود داشته است. 
دارای  انقالب اسالمی  از  بعد  قوانین  این است که  اهمیت  نکته دیگر حائز 
نگرش های چندگانه  بوده در حالی که در قبل از آن بیشتر قوانین تنها نگرش 

به یکی از جنبه های فنی، اجتماعی، اقتصادی و یا سیاسی داشته است. 
از دیگر نتایج حاصل از ارزیابی های صورت گرفته می توان به این موضوع 
اشاره نمود که در قبل از انقالب اسالمی، هیچ قانونی با رویکرد پیش گیرانه 
و حفاظتی وجود نداشته و تنها در قانون آب و نحوه ملی شدن آن، رویکرد 
تلفیقی ترمیمی-پیش گیرانه وجود داشته است. در بعد از انقالب اسالمی نیز 
میزان قوانین صرفا ترمیمی کاهش یافته و به میزان قوانین تلفیقی افزوده 
بار قانون مجازات استفاده  کنندگان  اینکه برای نخستین  شده است. ضمن 
رویکرد صرفًا  در سال 1396،  گاز  و  فاضالب  تلفن،  برق،  آب،  از  غیرمجاز 

پیش گیرانه به این حوزه داشته است.
مختلف  راهکارهای  توزیع  نحوه  از  حاصل  نتایج  اساس  بر  هم چنین 
برای تحقق نگرش مدیریت یکپارچه چرخه آب و فاضالب شهری، مشاهده 
ارائه راهکار  انقالب اسالمی، به  از  از قوانین در قبل  می شود که هیچ یک 
آموزشی - ترویجی نپرداخته است اما در دو قانون بعد از انقالب اسالمی، این 
راهکار مهم و تاثیرگذار مورد توجه قرار گرفته است. نکته دیگر حائز اهمیت 
و  اقتصادی  اجتماعی -  انتظامی،  انضباطی -  راهکار  این است که هر سه 
قوانین  اما در  دارد،  انقالب اسالمی وجود  از  بعد  و  قوانین قبل  سیاسی، در 
بعد از انقالب، راهکارهای مبتنی بر تلفیق این سه راهکار، بیشتر شده است. 
عمده راهکارهای قوانین در هر دو دوره تعیین  شده، از نوع سیاسی بوده و 
در تمامی قوانین بعد از انقالب این نوع راهکار وجود داشته است. هم چنین 
قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور در سال 
مورد  راهکارهای  تمامی  به  همزمان  طور  به  که  است  قانونی  تنها   ،1394

بحث، اشاره کرده است.
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نتایج حاصل از جمع بندی تحوالت نگرش در این حوزه، نشان می دهد 
که در میان قوانین قبل از انقالب اسالمی، نگاه ایجاد شده در قانون آب و 
نحوه ملی شدن آن در سال 1347، در زمینه مدیریت یکپارچه آب و فاضالب 
آب  آلوده ساختن  قانون،  این  مطابق  زیرا  است.  اهمیت  حائز  بسیار  شهری 
ممنوع بوده و مؤسساتی که آب را به مصارف شهری می رسانند موظفند طرح 
تصفیه آب و دفع  فاضالب را تهیه و اجرا کنند. از طرفی اولین و تنها قانونی 
است که در قبل از انقالب اسالمی، نگرش اجتماعی به این موضوع داشته 
به جز بحث  ارائه شده  راهکارهای  تمامی  به  قانونی است که  تنها  و  است 
آموزشی-ترویجی، اشاره کرده است. هم چنین تنها قانونی است که محدود 
به رویکرد صرفا ترمیمی نبوده و بحث های پیش گیرانه و حفاظتی را نیز تا 

حدی مطرح نموده است.
در میان قوانین پس از انقالب اسالمی نیز، عالوه بر قانون توزیع عادالنه 
پربارترین قوانین در حوزه مدیریت یکپارچه آب  از  آب در سال 1361، که 
و  شهری  شرب  آب  بهینه سازی  و  توسعه  قانون  است،  شهری  فاضالب  و 
قوانین  مترقی ترین  از  یکی  بدون شک  در سال 1394،  در کشور  روستایی 
موجود در کشور برای تحقق نگرش مدیریت یکپارچه در این حوزه است. زیرا 
این قانون جزو معدود قوانینی است که به موضوع تصفیه فاضالب توجه دارند 
و هم چنین دارای نگرش به تمامی جنبه های فنی، اجتماعی، اقتصادی و یا 
سیاسی می باشد و از طرفی تنها قانونی است که به طور همزمان به تمامی 
راهکارهای مورد بحث، اشاره کرده است. نکته حائز اهمیت دیگر در مورد 
این قانون نیز معرفی طیف وسیعی از متولیان اصلی و همکار جهت کمک به 
ارتقای مدیریت یکپارچه در این حوزه در کشور و تبیین شرح کاملی از وظایف 

و مسئولیت ها برای هر یک می باشد. 
اما در بحث شناخت متولیان این حوزه بر اساس قوانین، نخستین متولیان 
وزارت  و  شهرداری  عهده  بر  ترتیب  به  کشور،  در  آن  تصفیه  و  آب  توزیع 
بهداری گذاشته شده است. شهرداری ها تا قبل از قانون تشکیل شرکت های 
همچنان   ،1354 سال  در  شهرها  فاضالب  تاسیسات  و  آب  توزیع  و  تامین 
این  شرکت ها،  این  تاسیس  با  سرانجام  تا  داشته اند  عهده  بر  را  آب  توزیع 
وظیفه بر عهده آن ها قرار داده شد. هم چنین بر اساس قوانین قبل از انقالب 
اسالمی، سازمان آب تهران اولین متولی جمع آوری فاضالب بوده است که 
بر  برق  تاسیس وزارت آب و  از  تا قبل  و  را حدود یک دهه  این مسئولیت 
عهده داشته است. آخرین متولی این مسئولیت نیز شرکت های تامین و توزیع 
بخش  و  شهرداری  همکاری  با  که  بوده  شهرها  فاضالب  تاسیسات  و  آب 
خصوصی این مسئولیت را انجام دهند. تاسیس وزارت نیرو در سال 1353 به 

جای وزارت آب و برق نیز موجب شد عمده مسئولیت های مرتبط با بخش 
آب و فاضالب شهری تا حد زیادی بر عهده آن قرار گیرد و این وزارت خانه 
با تاسیس شرکت های زیرمجموعه خود، عمال عهده دار اصلی مسئولیت در 

کشور تا زمان انقالب اسالمی گردید.
نیرو  وزارت  همچنان  نیز  اسالمی  انقالب  از  پس  اول  سال های  در 
عهده دار مسئولیت ها در این حوزه بوده و ساختار جدیدی ایجاد نگردید. حدود 
فاضالب کشور  و  آب  مادر تخصصی  تشکیل شرکت  آن،  از  بعد  دهه  یک 
عطفی  نقطه  آن،  ذیل  در  استان ها  فاضالب  و  آب  شرکت های  و  راس  در 
در حوزه مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری در کشور ایجاد نمود که 
تا امروز نیز ماهیت اصلی آن حفظ شده است. پس از تشکیل این شرکت ها 
نیز زمینه سازی برای حضور بخش خصوصی در طرح های آب و فاضالب، 
بر اساس قانون ایجاد تسهیالت برای توسعه طرح های فاضالب و بازسازی 
شبکه های آب شهری در سال 1377 با نظارت همین شرکت ها ایجاد و این 
روند در قانون تشویق سرمایه  گذاری در طرح  های آب کشور در سال 1381، 
مجددا مورد تاکید قرار گرفته و راهکارهای عملیاتی سازی آن فراهم گردید.

در پایان با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق پیشنهاد می شود موارد 
ذیل برای کمک به تحقق مدیریت یکپارچه آب و فاضالب شهری در ایران 

مورد توجه قرار گیرد:
شناخت  منظور  به  تحقیق  این  در  شده  شناسایی   قوانین  به  1-توجه 

مناسب نگرش محتوایی و ساختاری )نهادی( این موضوع در ایران
2-توجه کافی به سیاست های کالن این حوزه و اسناد باالدستی مانند 

سند ملی آمایش سرزمین در تصویب و اصالح قوانین کشور
3-توجه به مفاهیم کمی و آماری در بخش آب و فاضالب شهری برای 

تدوین و تنقیح قوانین جدید در کشور
این  در  شده  توجه  کمتر  بخش های  در  جدید  قوانین  تصویب  4-لزوم 
چرخه مانند تصفیه فاضالب و بازگشت فاضالب تصفیه  شده به عنوان منبع 

آب
5-لزوم توجه به امر خصوصی سازی در قوانین بخش های مختلف این 

حوزه

آینده  نگاری برای تدوین قوانین جدید
همانطور که در بخش های قبلی این مقاله اشاره شد، تاکنون قوانین و 
مصوبات متعددی در حوزه آب و فاضالب در کشور در نهادهای قانون گذار 
این  طی  در  کشور،  برای  قانون گذار  رکن  عنوان  به  مجلس  و  شده  تهیه 
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برای  مجلس  قوانین  ظرفیت های  بررسی  است.  داشته   نقش آفرینی  سال ها 
تاثیرگذاری در این حوزه، قاعدتًا نیازمند بحث و شرح بیشتری است که در 
آینده نزدیک می تواند مورد توجه محققین قرار گیرد. البته برای آینده نگاری 
دقیق  ارزیابی  مورد  این حوزه  نوظهور  مسائل  باید  قوانین جدید،  تدوین  در 
قرار گیرد و از طرفی به مفاهیم آماری و کمی این حوزه نیز نگاه دقیق تری 
صورت پذیرد. برای مثال با بروز مشکالت مختلفی مانند کم آبی و خشکسالی 
در کشور، استفاده از ظرفیت قوانین می تواند اثربخشی زیادی در جهت کمک 
به برون رفت از این شرایط و ایجاد سازگاری با آن داشته باشد. در کنار این 
قوانین، راهکارهای عملیاتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. توجه به مفاهیمی 
مانند مدیریت عرضه و تقاضا و مصرف، باید به صورت توأمان و هماهنگ 
باشد. یکی از نکاتی که در این بخش بسیار حائز اهمیت است، تعیین میزان 
دقیق آب تجدیدپذیر قابل برنامه ریزی در کشور به صورت ساالنه است تا به 
کمک آن بتوان برنامه ریزی الزم در حوزه های مختلف صورت گیرد. از طرفی 
در بخش مصرف نیز در صورت انجام یک برنامه ریزی دقیق برای کاهش 
میانگین مصرف روزانه خانگی در کشور در حدود 60 لیتر به ازای هر نفر در 
روز )معادل رسیدن از میانگین 200 به 140 لیتر به ازای هر نفر در روز(، به 
کمک ارتقای تکنولوژی و ترویج وسایل کاهنده مصرف خانگی، معادل 1/4 
میلیارد متر مکعب صرفه جویی در مصارف آب شهری انجام می گردد. یکی از 
نکات دیگری که در بخش مصارف شهری حائز اهمیت است، بحث مصارف 
مصارف  در  شهری  شرب  آب  از  زیاد  استفاده  موجب  که  است  مجوزداری 
غیرضروری می گردد. از مهم ترین این موارد می توان به مجوز ساخت استخر 
در ساختمان های شهری و مجوز استفاده از آب شرب شهری برای مصارف 
کارواش می باشد که با حذف این مجوزها می توان مقادیر بسیاری در مصارف 

آب شهری صرفه جویی نمود.
حجم باالی هدررفت آب در شبکه توزیع، یکی از مشکالت دیگر است. 
بر اساس آمارهای شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در سال 1397، به 
میزان 6 میلیارد و 262 میلیون متر مکعب آب شرب برای مصرف خانگی 
 528 و  میلیارد  یک  حدود  اما  شده  تولید  کشور  شهرهای  در  غیرخانگی  و 
از   %24/4 یعنی  مقدار  این  است.  بوده  درآمد  بدون  آن  مکعب  متر  میلیون 
احتساب  با   .]69[ می رود  هدر  به  کشور  شهرهای  برای  تولیدی  شرب  آب 
هزینه قیمت تمام شده آب در هر متر مکعب در سال 1399 که رقم 2500 
تومان بوده است، هدررفت ساالنه یک میلیارد و 528 میلیون متر مکعب آب 
در بخش های توزیع آب شرب شهری، حدود 3 هزار و 820 میلیارد تومان 
هزینه داشته است ]6[. در صورت انجام یک برنامه ریزی دقیق برای کاهش 

از میزان هدررفت واقعی و ظاهری )رسیدن به حدود 17%(، به  حدود %8 
در  آنالین  پایش سیستم  و  تکنولوژی های هوشمندسازی  از  استفاده  کمک 
کشور، معادل 0/5 میلیارد متر مکعب منابع جدید آب ایجاد می گردد. مطابق 
نتایج این پژوهش، یکی از قوانینی که در بخش مدیریت مصرف آب، دارای 
ظرفیت های الزم برای کمک به برون رفت از کم آبی است، قانون توسعه و 
بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور )مصوب 1394( بوده که 
حاوی نکاتی مهمی در بخش کاهش مصرف و کنترل هدررفت و استفاده از 
پساب در مصارف شهری می باشد. مطابق ماده 2 قانون، وزارت نیرو به عنوان 
متولی اصلی کاهش ساالنه حداقل یک درصد )1%( از هدررفت آب در شبکه 
تا رسیدن به استاندارد بین المللی تعیین شده است. هم چنین شرکت های آب 
و فاضالب نیز در اختیار قرار دادن تجهیزات کاهنده مصرف برای مشترکان 
متقاضی و دریافت هزینه مربوطه با درج در قبوض آب بها و به صورت اقساط 

دو ساله را بر عهده دارند ]63[. 
بوده،  انجام  قابل  پژوهش  این  نتایج  اساس  بر  آینده نگاری دیگری که 
استفاده از ظرفیت مغفول مانده پساب تصفیه شده است. بر اساس آمار وزارت 
نیرو، پساب تولیدی فعلی در کشور حدود 4/2 میلیارد متر مکعب است که 
از این میزان، 2/2 آن قابل جمع آوری است ولی بر اساس آمار، حدود 1/5 
میلیارد متر مکعب از پساب در کشور تصفیه می گردد ]6[. در صورت انجام 
فاضالب  تصفیه  و  جمع آوری  سیستم  تکمیل  برای  دقیق  برنامه ریزی  یک 
شهرها، امکان ظرفیت 0/7 میلیارد متر مکعب بیشتر از پساب موجود برای 

مصارف آبیاری و خدماتی ایجاد می گردد.
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