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مقدمه
تمدنهای مختلف در طول تاریخ ،مقررات تخصیص آب را به منظور توسعه اقتصااادی،
بهبود سالمت عمومی ،و در دوران جدید ،حفاظت محیطزیست طراحاای کااردهانااد .در
مناطق پرآب جهان ،مقررات تخصیص آب عموماً مبتنی بر سااه بندی اساات ،در حااالی
که تخصیص آب در بیشتر مناطق خشک دنیا بر اساس یک نظام انعطافناپذیر و مبتناای
بر اولویت صورت میگیرد .در این نوشتار ،سیر تحول تخصاایص آب باار پایااه مالکیاات
زمین ،به نام دکترین همجواری ،1تا مفهوم مالکیت آب به عنوان حاق دارایاای شخصاای،
به نام دکترین تصرف سابق 2تشریح میشود.
امروز نیا تعارضااات باار ساار مناااب کمیاااب ،همچنااان وجااود دارد و بااا رشااد جمعیاات،
نگرانیها درباره محیطزیست اف ایش مییابد .اف ون بر این ،تعارضات گذشااته ،امااروزه
نی در بسیاری از مناطق جهان تکرار ماایشااوند .مسااائل از گذشااته تااا بااه حااال غالبااً بااه
صورت مشابه باقی ماندهاند .این مسااائل عبارتنااد از :عاادم وجااود مناااب کااافی ،افا ایش
تقاضا ،تنوع دیدگاهها و ارزشها ،و یک پدیااده جدیاادتر یعناای شااناخت اثاارات پمپااا
آبهای زیرزمینی بر جریانهای آب سطحی .کنترل آب ،بااه ویا ه در مناااطق خشااک،
پایه ثروت ،قدرت ،رشد اقتصادی و نفوذ سیاسی است .توصیه میکنی همااان طااور کااه
این نوشتار را مطالعه میکنید ،چارچوب ارزشی و دیدگاههای خود را درباره مناااب آب
و محیط طبیعی در نظر بگیرید و درباره طیف رقابتها و تعارضهایی کااه ماایتوانااد در
اثر کمبود مناب آب رخ دهد بیندیشید.

Riparian Doctrine
prior appropriation
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 -1مقررات تخصیص آب در دوران باستان
قانون حمورابی

1

در قدیمیترین مهد تمدن بشری ،مقررات تخصیص آب نیا وجااود داشااته اساات .دوره
پادشاهی حمورابی ( 1750-1795پیش از میالد) در بابل ،پادشاه عدالت شناخته میشود
 .قلمرو پادشاهی او ،منطقه بینالنهاارین بودکااه بااین دجلااه و فاارات در عاراق ،سااوریه و
ترکیااه کنااونی قاارار داشاته اساات .بساایاری از پادشاااهان پاایش از حمااورابی تااالشهااای
ناموفقی در ساماندهی مقررات در این منطقه داشتند.

اگر یک پادشاه عاادالت نداشااته باشااد مردمااانش شااورش کاارده و پادشاااهی او از بااین
میرود ،سرنوشت او دچار تغییر شده و بدبختی او را فرا میگیرد.2
حمورابی تمام مقررات بابلیان را گردآوری کرد و به کاتبان دستور داد مقااررات وی را
بر لوحههایی از سنگ آذرین ،به منظور حفظ آنها برای نسلهای آینده حک کنند .ایاان
کار قانون حمورابی نامگذاری شد .بخشهایی از لوحههای اصلی در موزه لااوور پاااری
نگهداری میشود .این قانون شااامل حاادود  300بخاش اساات کااه از تخصاایص آب تااا
ازدواج و سرقت را شامل میشود.
بااارش باااران در بینالنهاارین ،دیاار بااه دیاار باود و عم ادتاً در ماااههااای زمسااتان صااورت
میگرفت .میانگین بارندگی ساااهنه تنهااا 20سااانتیمتاار ،و خشکسااالیهای طااوهنی نیا
معمول بود .در دوره پادشاهی حمورابی ،آب حاصل از ذوب برف کااوههااای ارمنسااتان
در فصل بهار ،مهار و به زمینهااای ک ارتفاااع ن دیااک ما ارع آباای انتقااال داده میشااد.
مجموعهای از سیلبندها برای هدایت سیالبهای بهاری وجود داشت کااه در ابتاادا آب
به کانالهای آبیاری باه منظااور تحویاال بااه

را به سمت مخازن ذخیرهسازی آب و سپ

Code of Hammurabi
The Babylonian Laws, volumeⅡ
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م ارع کشاورزی منتقل میکرد .اگر این سیلبندها بااه درسااتی ماادیریت میشاادند ،آب
مورد نیاز در ماههااای تابساتان را تا مین ماایکردنااد .اگاار آبیاااران از ساایلبندها مراقباات
نمیکردند ،نتیجه آن جاریشدن سیل در م ارع و آسیب به محصوهت کشاااورزی بااود
که در این صورت بر طبق این قانون مل م به پرداخت غرامت بودنااد .میا ان غراماات باار
اساس محصول نابودشده تعیین میشد:

اگر شخصی آب را آزاد کرده باشد و در نتیجه آب از زمین او بااه زمااین همسااایه رود،
آن شخص باید به ازای هاار  burزمااین (واحااد زمااین) کااه زیاار آب میرفااتgur 10 ،

(واحد اندازهگیری) ذرت بدهد.1
قانون

ژوستینیان2

گر چه قانون حمورابی از قدیمیترین مجموعه مقااررات بااه شاامار میآیااد ،امااا رومیااان
نخستین تمدنی بودند که حقوق را به چش عل دیدند .همچنین باارای شاهروندان روم و
اموالشان مقررات گستردهای را وض کردند .در سااال  528پا

از ماایالد ،وسااتینیان،

پادشاه رومی ( )483-565دستور داد که تمام مقررات رومی موجود ،از جمله تخصیص
آب را که در  13قرن گذشته تکامل یافته بود گردآوری کنند .ایاان مجموعااه مقااررات،
قانون ژوستینیان نامیده شد (مجموعه مقررات مدنی نی شناخته میشود) و تااا آن زمااان،
مفصاالترین نظااام مقااررات موجااود در جهااان بااه شاامار میآمااد .قااانون وسااتینیان بااا
سازماندهی مقررات وض شده نهادهای تقنین ،فرامین امپراتور و تفساایر مقاررات توسااط
قضات در پروندههای خاص در  1000سال گذشته شکل گرفاات .تمااام مقااررات ماادنی
مدرن بر بنیاد این قانون شکل گرفته است.

The Babylonian Laws, volumeⅡ
Justinian Code

3

1
2

دکترین همجواری در دوران باستان .دکترین همجواری (از ریشه هتین  ripaبااه معناای
ساحل یا حاشیه) که مقررات عُرفی آب نی نامیده میشود ،در دل قااانون وسااتینیان در
قرن شش شکل گرفت و چارچوب تخصیص آب را در سراساار امپراتااوری روم فااراه
آورد .دکترین همجواری مقرر میکند که آب موجود در یک رودخانه به عموم ،باارای
استفاده ماهیگیران و حمل و نقل تعلق دارد و نمیتواند در کنترل اشاخاص قاارار گیاارد.
اگر کسی مالک زمین واق در امتداد یک رودخانااه باشااد ،مالااک دارایاای خااود تااا لبااه
رودخانه است و در برخی موارد ممکن اساات مالااک دارایاای تااا مرکا رودخانااه باشااد.
مالک زمین مجاور رودخانه مجاز بود از آب رودخانه برای آسیاب ،مصارف خااانگی و
کشاورزی به صورت معقول بهرهبرداری کند ،یعنی تا زمانی که آساایبی بااه کشااتیرانی
نرسد .مالک زمین مجاور رودخانه مل م بود آب منحرفشده را بدون تغییاار در کمیاات
یا کیفیت ،دوباره به رودخانه بازگرداند.

استفاده عمومی از حاشیه رودخانه بخشی از مقررات کشااور اساات ،درساات ماننااد خااود
رودخانه .از این رو ،همه افراد آزادند تا شناورهای خود را به حاشاایه رودخانااه بیاورنااد،
طناب را به درختانی که در آنجا رشد میکننااد ،محکا ببندنااد و بااار خااود را در آنجااا
قرار دهند ،همان طور که میتوانند با شناور از خود رودخانه عبور کنند .اما حاشیه یااک
رودخانااه ،دارایاای کسااانی اساات کااه زمینشاان متصاال بااه رودخانااه اساات و در نتیجااه
درختانی که در این زمینها رشد میکنند نی دارایی همان افراد به شمار میآید.1
وی یگوتها ،مهاجمان رمنی در اسپانیا در قرن شش پ

از میالد ،قانون وسااتینیان و

قانون حمورابی را یک گام ارتقا دادند .آنان قواعدی را با دستور سلطنتی تنظی کردنااد
که ساااختن هاار گونااه سااد یااا بنااد در امتااداد رودخاناه را کااه مااان مهاااجرت ماهیااان و
کشتیرانی شود ممنوع کردند ، Recceswinth .پادشاه وی یگوتی اسااپانیا در قاارن هفاات ،

Justinian Code
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قانون  12جلدی به نام Judicum

 Forumرا تاادوین کاارد کااه از مقااررات اسااپانیا ،روم و

آلمان تشکیل میشد.
شیوههای ( acequiaاز ریشه عربی الساقیه) به معنی جوی آبیاااری zanja ،بااه معناای جااوی

کوچکتر charca ،به معنی حوضچه و  acenaبه معنی آسیاب آبی ( از وا ه عرباای السااانیه
به معنای چرخ چاه) در اسااپانیا و پرتغااال در قاارن هشاات و نها ماایالدی توسااط مورهااا

1

(مهاجمان شمال آفریقا) معرفی شد و بعداً به دنیای جدید انتقال یافت .حکمرانان اسااپانیا
به دلیل اف ایش درآمدهای مالیاتی ،توسعه پرو ههای آبیاری را ترویج میکردند.
تا پایان قرن نه میالدی ،قواعد و راه و رس های تخصیص آب بااه تاادریج بااه مجموعااه
وسیعی از مقررات تبدیل شد .حکمرانان توانمند شدند و بر اساس تواناییشان در ایجاااد
یااک جامعااه نظ یافتااه باار اساااس مقااررات منصاافانه و حسابشااده قضاااوت میش ادند.
حمورابی یکی از نخستین افرادی بود که به سراغ این کار رفت و رهبااران روم و اسااپانیا
راه او را دنبال کردند .مفهااوم همجاواری گسااترش مییافاات وکشااتیرانی ،ماااهیگیری و
آبیاری از دغدغههای اصلی بود .جوام آبی 2بابلیان و رومیان باستان نی در چین ،مصاار،
اسپانیا و دیگر جهان دنیا شکل گرفتند .حاکمان ،ثروت کسب میکردند ،چون آبیاااری
غذا و ثروت را در دوران باستان فراه میآورد.
کادر -1دادگاه حل اختالفات آب در اسپانیا

در اسپانیا ،اختالفات آب بیش از  1000سال است که در دادگاه ویا ه آب دره والنساایا حاال و
فصل میشود .این دادگاه در منطقه مرک ی  Huertaدر اسپانیا قرار دارد .جلسه دادگاه به منظور
حل و فصل اختالفااات آب میاان آبیاااران در محوطااه ورودی کلیسااای جااام والنساایا هفتگاای
برگ ار میشد .هر پنجشنبه ظهر ،یک پاسبان ،حرکت دستهجمعی هشت کشاورز بااا لباسهااای
مشکی آزاد (پوشش سنتی کشاورزان والنسیا) را هدایت میکند .آنها می گردی تشکیل داده و
Moors
Hydraulic Societies
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اختالفات میان آبیاران در امتداد رودخانه  Turiaو باغستانهای والنسیا را حل و فصل میکننااد.
در زمااان کمبااود ،آب باار اساااس روزهااای هفتااه یااا سااایر روشهااای تخصاایص ،باارای بااه
حداقلرساندن اختالفات و مناقشات بین کانالها تقسی میشد.
قاضیان آبیارانی هستند که توسط آبیاران دیگر در  ، Huertaاز کانالهای مختلف آبیاری منطقه
انتخاب شدهاند .در این فرآیند نیاز به حضور وکال نیست ،اما شاهدان ممکن اساات فراخوانااده
شوند و در صورت ل وم توسط قضات مااورد بازرساای قاارار گیرنااد .آنهااا نماایتوانااد تقاضااای
استیناف درباره احکام دادگاه داشته باشند .شایان ذکر است که روال و تشریفات دادگاه ،ثباات
و ضبط نمیشود.

 -2مقررات تخصیص آب :از  1200تا  1799میالدی
مقررات آب اسپانیا

به پیروی از وستینیان امپراتور روم ،آلفونسو ملقب به خردمند ،)1284-1212( 1پادشاه
کاسااتیل اسااپانیا ،مجموعااهای از مقااررات را در دوران پادشاااهی خااود وض ا کاارد .در
سال ،1263گردآوری قوانین موجود اسپانیا را در مجموعهای بااا نااام Las siete partidas

(قانون در هفت بخش) به انجام رساند .این مجموعه مقررات بیان میکند که تمااام آب،
زمین و مواد معدنی متعلق به خاندان سلطنتی است و مالکیاات خصوصاای تنهااا ماایتوانااد
درباره هدایای وی ه (یعنی بخشش زمین) از حاکمیاات (پادشاااه یاا ملکااه) وجااود داشااته
باشد .با این همه ،باران یا جریان آبی که انسان در تولید آن نقشی ندارد ،میتواند باادون
اجازه حاکمیت مورد استفاده قرار گیرد.
در سال  ،1516سالی که فردینانااد دوم ( )1452-1516درگذشاات و نااوهاش چااارل اول
( )1558-1500به تخت پادشاهی نشست ،پادشاه اسپانیا دستور داد مجدداً تمام مقااررات
اسپانیا در قالب  Recopilacion de leyes de los Reynos de lasگااردآوری شااود ،امااا تااا
Alfonso the Wise
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سال  1680تکمیل نشد .این مجموعه ،همه مقررات مربوط به مایملک اسپانیا در سراساار
جهان ،از جمله مقررات تخصیص آب را سازماندهی کرد .آبیاری در این دوره اسااتفاده
اصلی آب در نظر گرفته میشد ،به وی ه در دنیای جدید ،1خاناادان ساالطنتی مااردم را بااه
سه بندی آب آبیاری تشویق میکردند ،زیرا تولید بیشتر محصول مالیات بیشااتری را باه
خ انه روانه میساخت.
در سال  1680کارلوس دوم ( )1661-1700پادشاه اسپانیا ،اسااتفاده از رودخانااهها باارای
کشتیرانی ،آبیاری و حفر چاهها را مورد توجه قرار داد:

• در رودخانهای که قابل کشتیرانی نیست ،هر کسی که ساکن حاشیه رودخانااه اسات
میتواند بخشی از آب آن را برای آبیاری زمینهاای خاود ،ساااخت نهاار آبیاااری یااا
سازههای آبی استفاده کند .با این حال او باید اقدامات خود را بدون ایجاد خسااارت
انجام دهد .اگر نهر یا چاهی که شخص برای اهداف ذکرشده حفر کرده ،در ملااک
شخص دیگر یا زمینهای سلطنتی باشد هزم است از پادشاه یا شااورای شااهر ،مجاوز
دریافت شود.
• در رودخانهای که قابل کشتیرانی است ،هیچک

نمیتوانااد کانااال یااا آبراهااهای را

که مان کشتیرانی باشد ایجاد کند و اگر موردی ه از قبل ساخته شده است بایااد
با ه ینه خود مالک تخریب شود.
• مالک زمین میتواند در خانه یا ملک خود چاه یا چشمهای ایجاااد کنااد ،حتاای اگاار
باعث کاهش آبدهی یا از بین رفتن کامل چاه یا چشمه ملک همسااایه شااود .بااا ایاان
حال او حق دارد از ادامه کار و یا حتی تخریب چاهی که شااخص دیگاار پاایش از او
بدون نیاز یا با هدف سو ساخته است ،ممانعت نماید.
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هیچک

نمیتوانست آب را برای آبیاری بدون اخذ مجوز از پادشااه منحاارف کنااد .باا

این همه ،استفاده از آب برای اهداف خانگی نامحاادود بااود .سااامانههای آب اسااپانیا در
بخشهایی از مک یک ،و پ

از توسعه آن در شمال امریکا به منظااور توزیا آب میااان

آببران استفاده شد .میراب یا مسئول سامانه آبیاری را آببران محلی باارای نظااارت باار
بهرهبرداری از نهرهای آبیاری انتخاب میکردند .تا سال  ،1700حاادود  60نهاار آبیاااری
فقط در مک یکوسیتی وجود داشت و بیش از  400نهر دیگر ها تااا سااال  1800ساااخته
شد .بعدها مهاااجران اروپااایی ایاان سااامانه را در کلاارادو ،وایومینااگ ،کالیفرنیااا و سااایر
ایاهت غربی به کار گرفتند.
نهرهای آبیاااری از موضااوعات جااالبی بااود کااه بااه قااانون اسااپانیا اضااافه شااد .از لحااا
تاریخی ،شاه یا ملکه تمام مسائل مربوط به مقررات ،مالکیت زمااین و تخصاایص آب در
اسپانیا را اداره میکردند .با این همه ،از آنجا که دنیای جدید فاصااله زیااادی بااا مادریااد
داشت ،تصمی گیری درباره مسائل آبیاری به مردم محلی واگذار شد .تصمی گیریهای
ماادیریت آب در اختیااار شااورای شااهر بااود .دوباااره مالکیاات زمااین و نی ا تصاامیمات
تخصیص و توزی آبهااای سااطحی و زیرزمیناای ،بااه فرماناادار منصااوب اسااپانیا توصاایه
میشد .شورای شهر ،آب را از همان رودخانه بین شهرها و بین مصرفکننادگان رقیااب
از جمله کشاورزی و مصارف خانگی تخصیص ماایداد .ایاان گااروه حتاای ماایتوانساات
جمعیت یک محدوده و مدت زمانی را که آب در فصاال آبیاااری تحویاال داده خواهااد
شد محدود سازد .با وجااود اینکااه هاار کساای حااق بهرهمناادی از آب شاارب را در طااول
خشکسالی داشت اما اولویت استفاده آب به آبیاری داده میشد.
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کادر -2مقررات آب اسپانیا

مقررات آب اسپانیا تا حدودی بر اساس اولویت استفاده بود .مستعمرهنشینهای اسپانیا در دنیای
جدید در مناطقی با رودخانههای فصلی و بارندگی ک واق شده بود ،بنااابراین کمبااود آب باه
یک مشکل تبدیل شد و قواعد عمومی دکترین همجواری در اقلی خشک به کار نمیآمد.

بسیاری از مفاهی تخصیص آب که شورای شهر اسپانیایی به کار میبستند ،قرنها پاایش
بااه دساات سرخپوسااتان بااومی تکاماال یافتااه بااود کااه پیشااتر در مک یااک ،آری ونااا و
نیومک یکوی امااروز آبیاااری ماایکردنااد .حکمرانااان اسااپانیایی بااه ایاان راه و رسا های
سنجیده بیتوجه نبودند:

مقرر میکنی که آنها ]مهاجران اسپانیایی در دنیای جدید[ همااان نظا سرخپوسااتان را
در توزی و شیوه تقسی آب در میان اسپانیاییها حفظ کنند .به این صااورت کااه بومیااان
که پیشتر ،مسئولیت آن را داشتند ،باید قضاوت کنند چه زمینهااایی بایااد آبیاااری شااود.
آنان باید آب را به هر شخصی که متقاضای آب اساات ،بااه ترتیااب از یکاای بااه دیگااری
بدهند و اگر شخصی به اختیار خود بیش از حقش (یا خارج از نوبت) از این آب جهاات
آبیاری زمینهای خود استفاده کند جریمه میشود.1
حقوق آب پوئبلو (:)Pueblo

حقوق آب پوئبلو یکی دیگر از نظامهااای تخصاایص آب اساات کااه ریشااه در مقااررات
اسپانیا دارد .پادشاه اسپانیا اغلب استفاده از آبای را کااه در یااک شااهر جریااان داشاات بااه
شااهروندان اعطااا میکاارد .بعاادها ،معاهاادات میااان ای ااهت متحااده و اسااپانیا برخاای از
حقابههای پوئبلو را به جوامعی که از این حق برخوردار بودنااد ،اعطااا نمااود .ایان حقابااه
هنوز ه در معدودی از مناطق استفاده میشود .برای نمونه شهر لاوسآنجل

از حقابااه

پوئبلو برای استفاده تمام آب رودخانه لوسآنجلا  ،شااامل آب زیرزمیناای آبرفتاای دره
Recoilacion de Indians, Law XI, Title XVII, Book IV.
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رودخانه ،برای ت مین شهری برخوردار است .اف ون بر ای ،این شهر میتواند حقابه را بااه
نسبتی که شهر رشد میکند گسترش دهد ،حتی با اینکه ممکن است دیگاار حقااوق آب
صادرشده دولت ایالتی را تضیی نماید.
مالکیت متقدم

1

یکی دیگر از شیوههای مالکیت که ه اران سال سابقه دارد ،مالکیت متقددم اساات .ایان
اصطالح با عبارتهای «هر آنچه مییابند ،صاحب آننااد» یااا «هاار کااه زودتاار آمااده ،در
اولویت است» نی توصیف میشااود .مالکیاات متقادم یااک مفهااوم ساااده اساات و روش
غالب در کسب مالکیت یک دارایی است .این مفهوم بیان میکند کااه ادعااای مالکیاات
دارایی با فردی است که زودتر از سایر ماادعیان بااالقوه ،کنتاارل آب را در دساات داشااته
است .قاعده تقدم امروزه در مورد دارایی متروکه ،مالکیت فکری ،زمین ،فرکان هااای
رادیویی ،مدارهای ماهواره ،و حقابهها به کار میرود .قرنهااا پاایش ،غالبااً باارای کسااب
بهترین زمینها ،موقعیتهای عالی نسبت به رودخانه و دسترسی به آب بااه کااار میرفتااه
است .قاعده تقدم زمانی ،مولفه بنیادی وض مقررات و نظ اجتماااعی در سراساار جهااان
است ،و به مفهوم حقوق آب تکامل یافته است که در ادامه مورد بحث قرار میگیرد.
کادر -3آیا عادالنه است؟

برخی از فیلسوفان سیاسی بحث تقدم زمانی را «ناعادهنه» و همچنین برخاای از اقتصاااددانان آن
را «ناکارآ» میدانند .در سال  ،1690فیلسااوف بریتانیااایی جااان هک ،)1704-1632( 2اسااتدهل
کرد که هر فرد دارای حق طبیعی برای به دستآوردن مالکیت مناب طبیعی در اسااتفاده از ایاان
مناب است .هک استدهل کرد که زمینهای باارزش را میتوان از طریق آمادهسازی و کشاات

First possession
John Locke
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به مالکیت آورد و اولین فردی که این کار را انجام دهد باید صاحب آن شود .در سااال ،1881
اولیور وندل هولم  1در کتاب کالسیک خااود بااا عنااوان  The common lawنوشاات« :باارای بااه
دست آوردن مالکیت ،انسان باید یک رابطه فی یکی نسبت به شی و بقیه جهااان داشااته باشااد و
باید نیت مشخصی داشته باشد ».آیا مفهوم تقدم زمانی روش معقولی برای تخصیص مناااب آب
در گذشته بوده است؟
مقررات عُرفی انگلیسی :از  1200تا  1799میالدی

هم مان با سکونت اسپانیاییها در دنیای جدید ،انگلیسیها و فرانسویهااا نیا در امتااداد
کرانه مرطوب دریای شرقی آمریکا ساکن میشدند .بارش ساهنه به طور متوسااط باایش
از  76سانتیمتر بود که مشابه موجودی آب در اروپااای غرباای و زادگاااه بیشااتر مهاااجران
بود .بیشتر اختالفات تخصیص آب با استفاده از مقااررات عُرفاای انگلیساای حاال و فصاال
میشد.
این مقررات از روی قانون رومی وستینیان ،مقررات توتنی (( )Teutonicاولین مهاجران
انگلیسی از اسکاندیناوی) ،و مقررات عُرفی فرانسه شکل گرفت که ترکیبی از مقااررات
رومی ،توتنی و وی یگااوتی بااود .حقااوق عرفاای براساااس آرای دادگاااههااا درباااره حاال
اختالفااات خاااص میااان افااراد در سااالهاای متمااادی شااکل گرفاات .سااپ

ایاان آرا در

پروندههای مشابه به کار گرفته میشد.
قوانین آسیاب در شرق آمریکا

برخاای از قاادیمیترین مقااررات تخصاایص آب در ایاااهت متحااده ،متاا ثر از ساااخت
آساایابهای آب ای در مسااتعمرات اولیااه بااوده اساات .آساایابها بااا روی خااوش بیشااتر
دولتهای محلی آمریکا روبرو بودند که از اوایاال سااده  1600ماایالدی بااه دلیاال رونااق
تجارت برای جوام محلی آغاز شد .توجه بااه آنهااا شااامل کمااک مااالی ،نیااروی کااار
Oliver Wendell
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محلی رایگان برای ساخت آساایاب و متعلقااات کانااالهااای تا مین آب و اعطااای حقابااه
رودخانههای محلی برای گرداندن چرخهای آباای بااود .ایاان انگیا ههااا اغلاب منجاار بااه
تعارض با کشتیرانی میشد ،زیرا دبی جریان را کاااهش ماایداد و ساااخت ساادها باارای
آبگیری و منحرفکردن آب ،موانعی باارای کشااتیرانی و مهاااجرت ماهیااان بااه وجااود
میآورد.
بندهای آسیاب معموهً از تنه درختان ،سنگ و سایر مصااالح محلاای ساااخته ماایشاادند.
سپ

آبی را که تا ارتفاع خاصی ذخیره شده بود ،به داخاال کانااالی کاه رودخانااه را بااه

صورت مستقی به دلو چرخاب وصل میکرد منحاارف ماایکردنااد .بناادها بااا اتصااال بااه
حاشیه رودخانه باعث میشدند که آب به صورت مطمئن از روی آنها سااری کنااد .ایاان
سرری مان تخریب کااف و آبشسااتگی پایااههای پاال توسااط آب رودخانااه شاده باود و
همچنین اجازه میداد آب اضافی از روی بند عبور کند.
بند ،مخ نی به نام استخر آسیاب ایجاد میکند .این اسااتخرها ماایتواننااد طااول کوتااهی
داشته باشند و یا اینکه چندین مایل در باهدساات ادامااه داده شااده باشااند .تااا زمااانی کااه
نیروی تولیدشده در اثر ری ش آب ناشی از اخااتالف فشااار افا ایش مییافاات ،صاااحبان
زمینهای ب رگ خواهان ساخت بندهای ب رگتر بودنااد ،اماا ساااکنان زمینهااای حاشاایه
باهدست جریان از این موضوع هراس داشتند.
حوضچه آسیابها اغلب زمینهای ساحلی باهدست را دچار آبگرفتگاای میکاارد ،ولاای
امکان ذخیره آب را در دورههااای پاار آبای رودخانااه ،بااه منظااور اسااتفاده در دورههااای
ک آبی فراه ماایآورد .بااا ایاان کااار بهرهبارداری آساایاب در دوره خشکسااالی تمدیااد
میشد .در صورتی کااه نیاااز آباای باارای مالااک زمااین همجااوار رودخانااه از میا ان حااق
انحراف طبیعی بیشتر شده باشد ،سازنده آسیاب غالباً مل م بود از رودخانه حقابااه کسااب
کند .مقامات محلاای بااه منظااور تشاویق ساااخت آساایابها و گسااترش تجااارت محلاای،
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آبگرفتگی ناشی از استخر آسیابها را در مناطق باهدست و کاهش جریان برای مناااطق
پائیندست نادیده میگرفتند.
در سال  ،1669مجم عمومی مریلند ،قانون آساایاب را تصااویب کاارد تااا ادامااه ساااخت
آسیابها را در این ایالاات تشااویق کنااد .ایاان قاانون از نخسااتین قااانونهااای آساایاب در
آمریکا به شاامار میآیااد و برابار آن ،سااازنده آساایاب حااق داشاات  4هکتااار از دارایاای
خصوصی همجوار در دو کرانه رودخانه را به مدت  80سال اجاره کند.
قانون آسیاب مریلند ،ساخت سدهای آساایاب را باار روی رودخاناههای ایاان ایالاات ،بااه
شرط جبران خسارت مالکان زمینهای همجوار ،قانونی و تشویق کرد .می ان خسارتها
توسط هیئت منصفه  12نفری منصوب کالنتر محلی تعیین میشااد .ایاان قااانون بااه میا ان
قابل توجهی وضعیت حقوقی و اقتصادی آسیابها را در مریلند بهبود بخشید.
کادر -4تأمین آب آسیابها

بهرهبردای از آسیابها از اوایل سده  1600شروع شد و در طول سااده  1800در امتااداد کرانااه
دریای شرقی ایاهت متحده به اوج خود رسید .صاحبان آسیاب در آن دوره برای ت مین نیروی
هزم ،کامالً وابسته به چرخه هیدرولو یکی بودند .هر چند استخرهای آسیاب بااا ذخیاارهسااازی
آب ،به ت مین طوهنیتر آب کمک میکارد ،اساتفاده از مناااب آب سااایر حوضاههای آبخیا ،
آبهای زیرزمینی یا مخ نهای ب رگ باهدست به عنوان مکمل ت مین ،توسعه نیافته یا استفاده
نشدند.
چه عوامل فنی ،هیدرولو یکی و اقتصادی ممکن است به فقدان مشوق برای تکمیل ت مین آب
برای آسیابها در شرق ایاهت متحده ت ثیر داشته باشد؟ سیست گسترده کانالهای توسعهیافتاه
به دست رومیان و گسترش سیست آبرسانی شهر نیویااورک از حوضااه آبریا

Croton

در سااال

 1842را در نظر بگیرید .چرا صاااحبان آساایابهااا از ایاان ماادلهای توسااعه مناااب آب اسااتفاده
نکردند؟ چه میشد اگر یک ایالت یا دولت فدرال برای ه ینههای ساااخت آساایابهااا ،یارانااه
پرداخت میکرد؟ این موارد چگونه قانون آب را در شرق ایاهت متحده تغییر داد؟
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نهاد قانونگااذاری ماساچوساات ،قااانون آساایاب ماساچوساات را در سااال  1714تصااویب
کرد .به موجب این قانون ،حق ساخت بندها به صاحبان آسیاب واگذار شااد .ایاان قااانون
حساسیت چنادانی بااه تا ثیر آبگرفتگاای باار صاااحبان زمااینهااای همجااوار در باهدساات
نداشت .از آنجا که جبران خسارت هزم بود ،مجدداً یااک هیئاات منصاافه باارای باارآورد
می ان خسارات تعیین شد .شهروندان ماساچوست از این قانون حمایت کردند ،چاارا کااه
سازههای آبی برای حمل و نقل کاهی مورد نیاز مردم ،چنان سودآور بود کااه خسااارت
به معدود صاحبان زمینهای ساحلی باهدست را پوشش میداد.
بعضی اوقات ارتفاع سدهای آسیاب چندین بار بااه منظااور افا ایش ارتفاااع آب افا ایش
مییافت .هدف از این کار ،ذخیره آب در شب و استفاده از آن در روز بعد برای تولیااد
نیرو بود .استخرهای ب رگتر باا آب بیشااتر ،مساااحت وساای تااری از اراضاای باهدساات را
دچار آبگرفتگی میکردند .کشاورزانی که زمینهایشان گرفتار سیالب شده بود ،گاهی
با پرداختهای مالی جبران خسارت میشدند .صاحبان آسیاب اعضای قدرتمند و بسیار
مورد توجه جامعه محلی بودند ،زیاارا آنهااا آرد و الااوار ارهشااده را تهیااه و شااغل جدیااد
ایجاد میکردند و سبب بهبود اقتصاد محلی میشدند .کشاورزان استدهل میکردند کااه
آنها نی برای جوام محلی مه هستند زیرا غذای ساکنان را فراه میکنند با این همااه،
آنان معموهً مجبور میشدند به نف مالکان آسیاب و مقررات موجود آب کنار بکشااند.
کشاورزان اغلب تاهبها را برای توسعه زمینهای کشاورزی خشک میکردند ،اما این
اقدام با مخالفت شدید صاحبان آسیاب مواجه شااد .زهکشاای تاااهبهااا ،جریااان آب را
برای آسیابها نامنظ میکرد ،چون آب ذخیاارهشااده در تاااهبهااا ماایتوانساات ر یا
جریان یک رودخانه را یکنواخت کند.
اختالف بر سر استفاده از تاهبها تاانش شاادیدی میااان بخااش صاانعت و کشاااورزی بااه
وجود آورد .همچنین ،مناف محیطزیستی تاهبها در این درگیریها غالباً نادیده گرفتااه
میشد:
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اگر شخصی در ملک خود و یا در ملک شخص دیگر با اجااازه قااانونی از آن شااخص،
آسیاب احداث کند هزم است ارتفاع مناسب آب برای ذخیره پشت آن در نظر بگیاارد،
به گونهای که در عین بهره شخصی مان آسیب رساندن به ملک سایرین شود.1
کادر -5آسیاب و خسارت به زمینهای کشاورزی

بهترین زمینهای کشاورزی (سیالبدشتها) به طور مرتب (و قانونی) توسط صاحبان آسیاب
در مریلنااد ،ماساچوساات و دیگاار مسااتعمرات شاارقی در طااول سااده  ،1700غرقاااب میشادند.
صاحبان زمینهای غرقابشده ،چه منابعی داشتند؟ آنها میتوانستند به کالنتاار محلاای شااکایت
برند و خسارتهای ساهنه را بر اساس نظر هیئت منصفه از همتایان خود دریافت نمایند .امروزه
تعریف مناف عمومی ،زمانی که یک پرو ه ب رگ انتقال آب یا ذخیااره مطاارح اساات ،همااواره
بحثبرانگی است .مهاجرت ماهیان ،زمینهای غرقابشده و خسارت به استفادهکنناادگان آب
در پائیندست ،نگرانیهای مهمی هستند که باید پیش از آغاز یااک پاارو ه آبای ،مااورد توجااه
قرار گیرند .اگر شما عضوی از یک هیئت منصاافه در مریلنااد در سااال  1705بودیااد ،خسااارت
مالک زمین غرقابشده در اثر سد آسیاب را چگونه تعیین میکردید؟
 .1آیا مدت زمانی که آب ،زمین را فرا گرفته بود در نظر میگرفتید؟
 .2چه اهمیتی به درختان و دیگر گیاهانی که به سبب آبگرفتگی از بین میرفتند میدادید؟
 .3آیا پرداخت خسارت را برای ماهیان مرده در زمینهای غرقابشده ،هزم میدیدید؟
 .4آیا بابت خاکهای فرسایش یافته باید خسارت پرداخت شود؟
 .5اگر چاههای آب آشامیدنی در اثر آبگرفتگی ،آلااوده میشاادند ،بایااد خسااارت پرداخاات
شود؟
 .6این خسارتها را چگونه کمّی میکنید؟

)Massachusetts General Laws (1796
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عقیده مهمی که بعدها شکل گرفت ،این بود که هر شخصی میتواند حق خود را باارای
ساخت سااد آساایاب بفروشااد .ایاان حااق در ماساچوساات ارزشاامند و قاباال انتقااال شااد.
همچنین ،قانون آسیاب ماساچوست حق تصاحب را برای مالکان آسیابها تمدید کاارد.
در واق  ،این قانون به مالک آسیاب اجازه میداد تا اراضی ساحلی باهدست را تا زمااانی
که غرامت عادهنه پرداخت شود تصاحب نماید .برابر این قانون ،بسیاری از م ارع مولد
غرقاب شد ،با این وجود بسیاری از ایالتهای دیگر در شرق میسیساایپاای نیا همااین
اصول را برای مالکان آسیاب به کار بستند.
فرایند تصاحب ،که در قانون آسیاب مریلند در سال  1669مجاز شده بود ،توسط مجم
عمومی مریلند در سال  1766به سبب نگرانی درباره ماهیااان لغااو شااد .ساادهای آساایاب
مان مهاجرت ماهیان از جمله شاهماهی و ماهی آزاد بودند .در طول مهاااجرت ،ساااکنان
محلی اغلب در حاشیه رودخانه برای صید ماهیان تور میگذاشتند در سده  ،1700آنان
متوجه کاهش جمعیت ماهیان به علت وجود ساادهای آساایاب شاادند .رایدهناادگان باه
شدت با قانونگذاران درباره این موضوع هبی کردند و نهاد قانونگذاری مریلند در سال
 ،1768قانون حفاظت از گونههای ماهی را تصویب کرد.
در سال  ،1771پنسیلوانیا رودخانههای  Lehighو  Delawareرا شاااهراه کشااتیرانی اعااالم
کرد و برای ساخت سدهای آسیاب که مان کشتیرانی میشدند جریمه  20پوندی تعیین
کرد .بعدها ساااخت آبشااکن (سااازههااایی کااه تنهااا تااا حاادی در پهنااای آبراهااه پاایش
میروند) به اجازه قانونی نیاز یافت .مناف کشتیرانی و ماهیگیری ،قاادرت سیاساای کاافی
برای تغییر مقررات آب علیه صاحبان آسیاب را داشاات کااه از لحااا تاااریخی بیشااترین
نفوذ سیاسی را در این ایالت داشتند.
در سااالهای اولیااه ت ساای

ایاااهت متحااده ،نظااام فاادرال از حقااوق ایالتهااا در زمینااه

تخصیص آب پشااتیبانی میکاارد .هاار ایالاات بااه صااورت جداگانااه مقااررات آب را کااه
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پاسخگوی نیازهای اقلیمی ،اقتصادی و مردم بود وض کارد .از مقااررات فاادرال درباااره
عبور آزادانااه کشااتیهااا پیااروی شااد ،امااا هاار ایالاات باار اسااتفاده از آبهااای سااطحی و
زیرزمینی کنترل داشت .به طور کلی ،این مفهوم امروز نی پابرجا است.
 -3مقررات تخصیص آب :از  1800تا  1847میالدی
قانون ناپلئون

پ

از انقالب فرانسه ،این کشور شروع به سازماندهی و تدوین مقررات خود کرد ،چرا

که بسیاری از آنها در تعارض بودند یا منسوخ شده بودند .در سال  ،1804قانون ناااپلئون
(مجموعه مقررات مدنی فرانسه 1نی نامیده میشود) شکل گرفاات .ناااپلئون اول (-1821
 )1769بااه عنااوان امپرات اور فرانسااه دسااتور داد مقااررات فرانسااه کااه باار اساااس قااانون
وستینیان ،مقررات عرفی وی یگوت و انگلی

بود ،تدوین شود .بر ایاان اساااس ،اصااول

پایه حقوقی برای مالکیت دارایی ،حقوق فردی و تجارت تعریف شد .این قانون حقااوق
آب همجواری ،مالکیاات بسااتر رودخانااه ،حقااوق کشااتیرانی و ضابط حقاوق دارایاای را
تعریف کرد.
دکترین همجواری :از  1800تا  1847میالدی

قانون ناپلئون رهنمودهایی را برای تکامل مستمر مقررات همجواری در ایاااهت متحااده،
و به وی ه درباره مقررات نوظهور آب در ایالت لوئی یانا (که فرانسه نفوذ قااوی در آنجااا
داشت) مقرر کرد .در اوایل سده  ،1800ایالتهای شرق ایاهت متحده ،نظااام پرتفصاایل
مقررات آب را با قانونگااذاری و تفساایر قضااایی شااکل دادنااد .اختالفااات در ایان دوره
عمدتاً میان مالکان آسیابها ،طرفداران مهاجرت ماهیان و مناف کشتیرانی بود .مقررات
آب در مورد اراضی همجوار ،اساس صدور تمام احکام حقوقی در شرق ایاهت متحده

Code Civil des Franfais
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بود ،تا آن حد که ت مین آب به طور کلاای باارای بیشااتر اسااتفادههااا کااافی باشااد .اصااول
مقررات آب بر پایه مقررات عرفی انگلی

و شامل مفاهی پایه زیر بود:

 .1حقوق همجواری ،به مرک رودخانههای غیر قابل کشتیرانی تعمی یافت.
 .2رودخانههای قابل کشتیرانی که امکان سفر در آن بااا شااناورهایی ماننااد قااایق وجااود
داشت متعلق به عموم بوده و نباید مانعی در آنها ایجاد شود.
 .3حق راهاندازی آسیابها و سدهای آسیاب در هر دو طرف رودخانه بااه مالااک زمااین
همجوار تعلق داشت و میتوانست زمانی که ملک فروختااه میشااد ،باه صااورت قااانونی
انتقال یابد.
 .4آب مازاد را نباید از رودخانه منحرف کرد و بایااد باادون تغییاار در کیفیاات و کمیاات
آن ،بازگردانده شود.
 .5خسارت صاحبان زمینهای ساحلی آسیبدیده باید جبران شود.
حفاظت از حقوق ماهیگیری و حقوق مهاجرت ماهیااان ،از اوایاال سااده  1800در ایالاات
نیوانگلند یک مشکل بوده است .ماهیگیران برای محافظت از محاادودههای ماااهیگیری،
سدهای آسیاب را تخریب میکردند و باعث اختالف و تنش زیادی میشدندHunter .

در کتاب عااالی خااود بااه نااام" "The History of Industrial Powerماایگویااد ،نقااش
حقوق ماهیگیری به عنوان مان کسب و کار آسیاب ،بااه ویا ه در رابطااه باا نیوانگلنااد را
نباید دست ک گرفت.
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کادر -6تعارض منافع

تعارض مناف سدها ،کشتیرانی و مهاجرت ماهیان قرنها سابقه دارد .مطابق منشور کبیر ،1که در
انگلستان در سال  1215میالدی به تصویب رسااید ،تمااام بناادهای دائماای تلااهاناادازی ماااهی در
رودخانه  Thamesدر انگلستان به منظور کشتیرانی باید حذف شوند.
در دهه  ،1820سه بار تالش شد تا آسیاب آبی در  Weymouthماساچوست ساااخته شااود ،امااا
ساکنان محلی مان شدند دولت زمینهای حاشیه رودخانه را به سازندگان آسیاب بفروشااد .در
رویدادی دیگر ،ساخت سد در رودخانه  Housatonicدرکانکتیکات 2به دلیل ترس از ت ثیر آن
بر ماهیگیری 25 ،سال به ت خیر افتاد .بر اساس یک مصالحه ،سازندگان آسیاب اغلااب ساااخت
مسیرهایی برای عبور ماهیها را در امتداد سد به هنگام مهاجرت آنها مطرح کردند .در موارد
حاد ،ممکن بود مالک آسیاب با قط انحراف آب در زمان مهاجرت ماهیان موافقت کند( .این
قضیه مشابه مسائل جاری مهاجرت ماهی آزاد در رودخانه کلمبیا است).
از لحا

اقتصادی ،موافقت مالکان آسیابها ماایتوانساات خسااارتبااار باشاادRhode Island .

سریعتر از کانکتیکات صنعتی شد ،تا اندازهای به این دلیل کااه مقرراتاای کااه در ابتاادا سادها را
مجبور به رهاسازی آب در دوره تخ ری ی ماهیان میکردند ،برداشته شد .مقررات حفاظت از
ماهیان یک مشکل اقتصادی برای مالکااان آساایاب بااود ،زیاارا از دسااتدادن آب بااه معنااای از
دستدادن نیروی آب برای فرایند تولید بود.

پرونده  Tylerعلیه  ،Wilkinsonنخستین تصمی دادگاه درباااره دکتاارین همجااواری در
ایاااهت متحااده در Rhode Islandدر سااال  1827بااود .در ایاان پرونااده Joseph Story

قاضی دادگاه عالی ایاهت متحده حک کرد که هیچ ک

نمیتواند موجب کاااهش یااا

مان جریان آب شود که به ضرر مالکان زمینهای ساحلی پائیندساات باشااد .او اسااتفاده
معقول را می ان استفادهای تعریف کرد که به دیگر بهاارهباارداران آب آساایب ن نااد ،امااا

Magna Carta
Connecticut
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ج ئیات خاصی را درباره این پرونده تعریف نکرد تااا تفساایر را در پرونادههاای خاااص
امکانپذیر سازد.
این پرونده نقطه عطفی در صدور حک بااود ،و بعاادها تمااام ایالااتهااای شاارقی ایاااهت
متحده روشی مشااابه آن را در تخصاایص آب در پاایش گرفتنااد .مالااک زمینهااایی کااه
ه مرز رودخانه هستند ،حق مالکیت بر آبهای رودخانه را ندارناد .در عااوض ،مالااک
زمین به سبب موقعیت زمینی کااه در تملااک دارد ،حااق اسااتفاده معقااول از آب را دارد.
مالکان زمینهای همجوار رودخانه نباید بااه ساابب مصاارف نااامعقول دیگااران ،خسااارت
ببینند ،همچنین نمیتوانند بااا اسااتفاده نااامعقول خااود ،بااه دیگااران خسااارت ب ننااد .حااق
استفاده از آب ،ج ئی از قطعه زمین همجوار رودخانه اساات و نماایتوانااد از زمااین جاادا
شود .اگرچه مالکان زمین حقابه ندارند ،اما حق اسااتفاده از آب رودخانااه بااه آنهااا داده
میشود .حق استفاده از چی ی بدون مالکیت آن ،حق انتفاعی دارایی نامیده میشود.
با اف ایش جمعیت ،تقاضا برای تولید انر ی از آسیابها به منظور استفاده صانعتی رشااد
کرد .آسیابهای بیشتری در موقعیتهای کلیدی رودخانه کااه اخااتالف تااراز آب قاباال
توجه بود ،برپا میشدند .اغلب ،حج آب انحراف دادهشده برای چندین آسیاب کااافی
نبود ،به همین دلیل سه بندی آب و اولویاات اسااتفاده از آنهااا اسااتقرار یافاات .برخاای از
صاحبان آسیابها اختالف نظر خود را درباره اسااتفاده از آب ،بااا دسااتیابی بااه توافقاات
داوطلبانه بر سر استفاده مشترک از مقطعی از رودخانه حل و فصل کردند .انادازهگیری
جریااان ،مؤلفااه بساایار مهمای در ایاان توافقااات بااود ،James B. Francis .ساار بااازرس
سدهای متحرک و کانالها در رودخانه  Merrimackدر ماساچوست ،از سال  1837تاا
 1885اناادازهگیریهای مفصاال جریااان را باارای اطمینااان از تحویاال منصاافانه آب بااه
شرکتهای ب رگ آسیاب در  Lowellانجام داد .او رئی

پلی

آب نامیااده ماایشااد و

ن دیک به  50سال این سمت را حفظ کاارد .دانشااکده مهندساای فرانساای
ماساچوست در  Lowellبه افتخار او نامگذاری شده است.
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در دانشااگاه

نرخهای انحراف بارای آساایابهااا در  Lowellباار پایااه پتانساایل اسااب بخااار رودخانااه
مشخص شده بود .پتانسیل توان آب را گرادیان رودخانه تعیین میکند:
اختالف ارتفاع میان سرمنشاء و مصااب رودخاناه × مجمااوع جریااان رودخانااه (دباای)
پتانسیل توان رودخانه
بنابراین بازههایی که اختالف تراز قابل تاوجهی دارنااد ،موقعیاات مناساابی باارای ساااخت
آسیاب است .شیب  1تا  2متر در کیلومتر در امتااداد بسایاری از رودخانااههای نیوانگلنااد
وجود دارد .رودخانااههااایی ماننااد  Kennebec ،Androscoggin ،Sacoو Penobscot

شاایب بایش از  335متاار در  225کیلااومتر یااا تقریبااً باایش از  1متاار اخااتالف ارتفااع در
کیلااومتر دارنااد .در مقاباال ،رودخانااههای غاارب کوههااای آپاااهچی ،ماننااد اوهااایو و
میسیسیپی ،شیب کمتر از  10سانتیمتر در کیلومتر در فاصله  1600کیلومتر دارند.
مقررات تخصیص آب در غرب ایاالت متحده آمریکا :از  1800تا  1847میالدی

اگر چه مقررات آب در شرق ایاااهت متحااده ،بااا مناااب فااراوان آب ساارو کااار داشاات،
تخصاایص آب در مناااطق خشااک مک یااک و ایالتهااای آتاای نیومک یکااو ،آری ونااا و
کالیفرنیا ،از راه و رس مبتنی بر تقسی مناب کمیاب آب برای آبیاری پیروی کرد .سلطه
اسپانیا در سال  1821پایان یافت و این منطقه در  30سااال بعااد از آن بااه دساات حاکمااان
مختلف مک یکی اداره شد.
در این دوره زمانی ،کاوش در غرب به سرعت اف ایش یافاات1779-( Zebulon Pike .
 ،)1813متولد نیوجرسی ،در سالهای  1806-1807از این منطقااه خشااک عبااور کاارد،
همچنین  ،)1784-1864( Stephen H. Longاز نیوهمپشایر ،در سال  1820همااین کااار
را دنبال کرد .افسانه صحرای ب رگ آمریکایی ،با نقشههای تهیهشده به دست این افااراد
و دیگر کاوشگران که با اقلی مرطوب شرق ایالت متحده خااو گرفتااه بودنااد ،پرورانااده
شد .به دلیل خاک ضعیف و فقدان مناب کافی آب ،پیشبیناای ماایشاد کااه ایاان مناااطق
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هرگ قابل سکونت نخواهد بود Henry M. Brackenridge .در سااال  1817در کتاااب
خود با نام  Views of Louisianaنوشته است:

به اشتباه پنداشتهای که مناطق غربی شبیه دیگر نقاط ایاهت متحده مستعد کشاات و زرع
هستند و فرصتهای بیپایانی را برای سکونت فراه میآورند .اقوام بومی در دشتهااا
سرگردان خواهند ماند ،و حیوانات وحشی ،گوزن ،بوفالو ،تااا ماادتهااا در آنجااا یافاات
خواهند شد تا زمانی که کشورمان پرجمعیت شود ،به ناادرت ایاان احتمااال وجااود دارد
که مهاجران خطر کنند و در این مناااطق زناادگی کننااد .شااکل متفاااوتی از عااادتهااای
ال جدید زندگی باید شکل گیرد.
کام ً
کاشفان غرب آمریکا پرو ههااای آبیاااری کوچااک را کااه مبلغااان اسااپانیایی در جنااوب
غربی ساخته بودند مورد توجه قرار دادند و ایده آنها را برای آبیاااری قطعااات کوچااک
سب یکاری در ن دیکی پست دیدهبانی ارتش در دهه  1830به کار گرفتنااد .رقاباات باار
سر آب تقریباً در غرب وجود نداشت ،چاارا کااه پاارو ههااای آبیااری در کنتاارل مبلغااان
مذهبی ،دولت مک یک یا پستهای دیدهبانی کوچک ارتااش بااود .شاامار جمعیاات نیا
بسیار ک بود.
وقتاای کااه  Mormonsبااه رهبااری  )1877-1801( Brigham Youngدر  24جااوهی
 1847به دره  Salt Lakeدر یوتا رسیدند ،مقیاس آبیاری در غرب به شااکل چشاامگیری
تغییر کرد .مهاجران وقتی دریافتند این دره ،بیآب و علف اساات باایدرنااگ شااروع بااه
ساخت نهرهای آبیاری از  City Greecن دیک معبد  Squareکردند تااا بتواننااد غااذای
خود را ت مین کنند .هدف نهایی آنها خودکفایی کامل این منطقه بود.
قاعده  Brigham Youngکه میگوید «هیچ شخصی حق ندارد حتی یک قطااره آب را
که شخصی دیگر میتواند آن را به نان تبدیل کند ،هدر دهد» ،اصل استفاده مفید باارای
گروه را بنیان گذاشت .هیچ ک

نمیتواند آب بیشتری نسبت به مقدار مورد نیاااز را بااه
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زمین خود منحرف کند Mormons .تا اندازهای از این دیدگاه پیروی کردند که پیااامبر
اسالم مطرح کرده باود .وی آب را خیاار ماذهبی ماایدیااد .بهاارهمناادی از آب در تمااام
جوام مسلمان حقی مقرر بود .قرآن میگوید:

آب اضافی برای جلوگیری از رشد گیاه وجود ندارد.کتاب  .36شماره 36.25.29
آب مازاد یک چاه را از مردم دریغ نکنید .کتاب  .36شماره 36.25.30
به همین ترتیب Brigham Young ،در تاریخ  30سپتامبر  1848اعالم کرد:
نباید بر رودهایی که از یک تنگه بیرون میآید و درختی که در تپهها میروید مالکیاات
خصوصی وجود داشته باشد .این مناب متعلق به عموم مردم هستند.
ساااخت سااامانه تاا مین آب و تخصاایص آب ،در سااطح محلاای صااورت میگرفاات و
سیستماتیک مدیریت میشد .مشابه نهرهای اسپانیایی ،مالکاان زمااین در کااار ساااخت و
تعمیر نهر بر اساس می ان زمین خود مشارکت میکردند .رهبر مذهبی محلی مورمونها،
ک اه اسااقف نامیااده میش اد ،و بعاادها میاارابهااای منصوبشااده ،مشااابه mayordomo

اسپانیاییها ،آب را تخصیص میداد .این شیوه با آموزههای قرآن سازگار بود.
استفاده اشتراکی از آب  30سال قبل از اینکه مقررات ایااالتی ،نظااام اولویاات مالکیاات و
استفاده آب را تصویب کند ،در یوتا وجود داشت.
 -4مقررات تخصیص آب 1848 :تا 1899
دکترین همجواری

مقررات همجواری در نیماه دوم قاارن  ،19تغییاار زیااادی نداشاات .تااا آن زمااان ،مالکااان
آسیاب در مناطق مرطااوب شاارق ایاااهت متحااده ،نظااام تفصاایلی سااه بناادی آب را در
مناطقی که تعداد آسیابها زیاااد بااود ،شااکل داده بودنااد .بااا ایاان همااه در سااال ،1851
دادگاه عالی ایاهت متحده اصطالح قابل کشتیرانی را برای هر رودخانهای که میتوانااد
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برای تجارت بین ایالتها یااا خاارجی اسااتفاده شااود تعریااف کاارد .در سااال  1871ایاان
تعریف اصالح شد و به هر رودخانهای اطالق شد که در هر ایالتی بتواند برای کشتیرانی
در شرایط عادی استفاده شود .اگر میتوانساات باارای تجااارت بینایاالتی اسااتفاده شااود،
تحت کنترل فدرال قرار میگرفت؛ و اگر تنها میتوانست در یک ایالت برای کشتیرانی
استفاده شود ،تحت کنترل ایالت بود .این تغییاار در وهلااه اول باار رودخانااههای واقا در
نصاافالنهار  100درجااه شاارقی ت ا ثیر گذاشاات ،چاارا کااه بیشااتر رودخانااههای غاارب
نصفالنهار ،جریانهای دائمی نداشتند و قابل کشتیرانی نبودند.
دکترین تصرفات پیشین حق تقدم  1848 :تا 1899

گمان میرود که دکترین تصرفات پیشین برای حقابهها در غرب ایالت متحااده در دوره
استخراج معادن طال در نیمه سده  1800شکل گرفته است .با این همه ،مفاااهی مالکیاات
متقدم و تصرفات پیشین برای معدنچیان طالی کالیفرنیا و کلرادو در اواسط سااده 1800
جدید نبود .تصرفات پیشین ،و انحراف آب آبیاری از یک رودخانه ،ریشااه در مقااررات
آب مستعمرات اسپانیایی و مقررات عرفی داشت .بسیاری از معاادنچیان در دوره هجااوم
کشف طال در  1848در کالیفرنیا و  1859در کلرادو ،از سایر نقاط جهااان ماننااد اسااپانیا،
پرتغ اال ،مک یااک ،انگلسااتان و ول ا ساافر کاارده بودنااد .در ایاان کش اورها ،روشهااای
تخصیص آب ،از جمله نهرهای آبیاری در اسااپانیا ،پرتغااال ،مک یااک و جنااوب غربای
مناطق کنونی آمریکااا اسااتفاده میشااد .دیگاار معاادنچیان از انگلسااتان – معاادنچیان قلا
کااورنوال و ولا  -ساافر کاارده بودنااد و دانااش فااراوان خااود را درباااره حماال و نقاال و
تخصیص حقوق آب به همراه آوردند .بنابراین احتمال اینکااه دکتاارین تصاارفات پیشااین
ریشه در معدنهای قل انگلستان داشته باشد زیاد است.
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کادر -7استخراج قلع و حقوق آب

بیش از  3000سال پیش ،قل در رودخانهها و بستر رودخانههای انگلستان یافت شااد .رسااوبات
قل (قطعات) در اندازه شن و ریگ بود ،و میتوانست با آبشویی بااه صااورت دسااتی باه دساات
آید .قل از لحا تاریخی یک کانی معدنی ارزشمند است چرا که در تولید برن و مفرغ از آن
استفاده میشده است .زمانی که این سنگ معدنی کمیابتر شد ،معدنچیان قلا مجبااور شاادند
زمین را بکنند تا رگههای معدنی را دنبال کنند.
مردانی که در معادن قل کار میکردند ،قل کار نامیده میشدند ،در حالی که رویه حقااوقی بااه
دست دادگاههای مربوط به استخراج قل اداره میشد (از وا ه هتین  stannumبه معنی «قلا »).
همچنین این دادگاه زندان خاص خود را به منظور اجرای مقررات استخراج قل داشت و باارای
پرداخت مخارج ،مالیات جم آوری میکاارد .مالکیاات بسااتر رودخانااه روش رایااج تخصاایص
زمین برای استخراج قل از آبرفت بود .آبرفتها منب در دسترس قلا بودنااد و وقتاای بااه پایااان
رسیدند ،به سراغ رگههای رسوبی قل رفتند که تا کیلومترها دورتر از منبا آب در زیاار زمااین
امتداد داشت.
معدنکاران قل از حق دیرینهای بااه نااام تعیااین ماارز برخااوردار بودنااد کاه ساابقه آن بااه دوران
امپراتوری روم بازمیگشت .این حق باارای مشااخصکردن محادودهای بااه کااار ماایرفاات کااه
معدنچی قل مدعی بود میخواهد در آن کار کند .ادعا اینگونااه بااود کااه بایااد در هاار یااک از
چهار گوشه محدوده مورد نظر به اندازه سه بلوک چمن قرار داده میشد .این شایوه بعادها در
آمریکا «ادعای استخراج معدن» نامیده شد که درباره آن بحث خواهد شد.
کانال آب در بریتانیای کبیر که  Leatنامیده میشد ،از رودخانه به سمت محدوده استخراج قل
ساخته میشد .برای رسااوبشااویی (ماسااه ،خاااک و  )...از ساانگ معاادن قلا  ،از آب اسااتفاده
میکردند .میلیونها تن روهیه با آبی که از کانال دریافت میشد ،برداشت میشااد .آب باارای
اسااتخراج قل ا حیاااتی بااود ،امااا همچنااین باارای آب آشااامیدنی بازرگانااان و نیااروی دریااایی،
آتشسوزی و آب آشامیدنی در جوام محلی مورد نیاز بود .آب شیرین در ساافرهای دریااایی
بسیار مه بود ،و ناخدای کشتی نمیخواست در سفر دریااایی ،زمااان را صاارف جساتجو باارای
آب شیرین کند .در سال  Sir Francis Scott Drake ،1591بر ساخت یک کانال انحراف آب
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از رودخانه  Meavyبه منظور ت مین آب شهر  Plymouthنظارت کرد .به منظور کسااب اجااازه
ساخت ،هیحه آب  Plymouthدر پارلمان تصویب شد و در سال  1591به امضای الی ابت اول
رسید.
کانال  Drakeتقریبا  1/8متر پهنااا 0/6 ،متاار عماق و  27کیلااومتر طااول داشاات .ایان کانااال در
اطراف تپهها مسیر قوسی طی میکاارد و بااه منظااور جلااوگیری از فرسااایش و کاااهش ساارعت
جریان آب ،شیب مالیماای داشاات .ایان کانااال از نخسااتین پاارو ههااای تا مین آب شااهری در
بریتانیای کبیر به شمار میآید .هنگامی که آب برای اولااین بااار بااه طااور کاماال بااه Plymouth

رسید ،در آن جا جشن برپا شد.
چند سال بعد از آن مشاجرهای میان معدنچیان قل و بنادرگاه  Plymouthرخ داد .بااا توجااه بااه
اینکه مقررات معدن قلا بااه معاادنچیان حااق انحااراف مقااداری از آب کانااال  Drakeرا باارای
استخراج قل میداد ،آنها از این مقررات پشتیبانی میکردند .دیگران معتقااد بودنااد کااه تا مین
آب شهر و منب آب شیرین برای کشتیها باید محافظت شود و بیش از نیاز معدنچیان اولویاات
داشته باشد .یک کمیسیون برای حل این مسئله تشکیل شااد ،امااا درگیااریهااای شاادید بااین دو
طرف رخ داد و پ

از آن شکایتهای متعددی مطرح شد .در نهایت 42 ،سال اجاااره آب بااه

معدنچیان داده شد و مجاز شاادند کاه بااه طااور قااانونی مقااداری از آب کانااال را باارای انتقااال
منحرف کنند .با این همه ،ابتدا باید نیازهای شهر  Plymouthدر نظاار گرفتااه میشااد« .نگهبااان
کانال» توسط معدنچیان استخدام شد تا اطمینان حاصل شود که آب به درستی بااه معااادن آنهااا
جاری میشود.
دیگر جوام محلی در انگلستان مشکالت مشابهی بااا دعاااوی آب داشااتند22( West Briton .
وئیه  )1836گ ارش کرد:
«در روز سهشنبه ،جلسهای در Helston

برای بررسی چگونگی تصمی گیری درباره ادعاای مطرحشاده

به نمایندگی خان  Bassettبرگ ار شد .خان  Bassettادعا داشت که نسبت به آبهای واقا در بخاش
 Wendronو انحااراف آب از رودخانااههااای واقا در دشاات کااه از آنهااا قل ا اسااتخراج ماایشااود و از
معدنهای قدیمی که قبالً برای معدن جدید Friendship

 Whealاستفاده میکردند حق و حقوقی دارد.

طرفهایی که به این موضوع ارتباط داشتند اساتخراج کننادگان قلا از رودخاناههاای واقا در دشات
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 Wendronبودند که به گفته آنان جمعیتشان به همراه خانوادههایشان به  300نفر میرساید و در نتیجاه
انحراف آب از ت سیساتشان ،وسیله اصلی امرار و معاش خود را از دست میدادند».

در حدود سال  ،1850استخراج قل در بریتانیای کبیر کاهش یافت ،چون نهشتههای غنیتاار در
آمریکای جنوبی عمدتاً در بولیوی کشف شدند .برخی از معدنچیان پیش از این ،آنجا را برای
کار در معادن قل مک یک و شیلی ،ترک کرده بودند چاارا کااه کشااف آن در بریتانیااای کبیاار
توانفرسا بود .برای بسیاری از خانوادههای کورنوال ،اسااتخراج قلا باایش از 1000سااال یااک
شیوه زندگی در انگلستان بوده است .معادن طالی کالیفرنیا و کلرادو ،این کارگران ماهر را بااه
خود جذب کرد و این کارگران سنت ساخت کانال و دادگاههای موسوم به قل را به آمریکای
شمالی انتقال دادند.

طال در کالیفرنیا در سال  1848کشف شد! تصور کنید هرج و مرج و هیجااانی پیرامااون
رودخانههای منطقه به وجود آمده بود .معدنچیان میخواسااتند آب را باارای اسااتفاده در
محدوده تعیینشده استخراج ،از رودخانه منحرف کنند .پ

حسااابی ماایتوانسااتند پااول

دربیاورند .زمان بسیار مها بااود ،امااا قواعااد همجااواری اروپااا و شاارق ایاااهت متحااده،
پاسخگوی معدنچیان طال نبود که همگی تااالش میکردنااد از یااک رودخانااه کوچااک
کوهستانی ،آب بردارند.
هجوم معدنچیان طال در کالیفرنیا .مقررات آب در آمریکااا در نیمااه دوم قاارن نااوزده
در غرب ایاهت متحده آمریکا و در نتیجه هجوم برای کشف طال که در ماه انویه سال
 1848در امتداد رودخانه  Americanشرق ساکرامنتو آغاز شد ،تکاماال یافاتJames .

 W. Marshallرد طال را در جوی آسیاب در کارخانه چااوببااری  Sutterیافتااه بااود و
یک پدیده بیسابقه بینالمللی حقااوقی و سیاساای ایجاااد کاارد .جنااگ میااان مک یااک و
آمریکا پایان یافت اما قلمرو کالیفرنیا هنوز تحاات کنتاارل یااک فرماناادار نظااامی ارتااش
آمریکا بود .از لحا فنی ،دولت مک یک حق مالکیت همه زمینها را در اختیار داشت.
از آنجا که هیچ نوع حقوق دارایی آمریکایی وجود نداشت ،اشااخاص نمیتوانسااتند بااه
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صورت قانونی در زمینها ساکن شوند یا آن را بخرند ،و حقوق آب همجااواری شاارقی
نمیتوانست مورد استفاده قرار گیرد .به هر حال استخراج طال ادامه یافت ،به طوری کااه
دهها ه ار نفر برای پیجویی طال در عرض چند ماه به این منطقه نقل مکان کردند.
جالب توجه است که این همان وضعیتی بود که معدنچیان قل در بریتانیااای کبیاار بااا آن
مواجه شده بودند و راهحل ه مشابه بود .جویهایی برای انتقال آب در کناره تپههااا بااه
سمت محدودههای تعیینشده استخراج معادن ساخته شدند ،بیش از حد شاایب نداشااتند.
آب در صندوقهای خاکشویی به منظور حااذف رسااوب از کانساانگ طااال یااا آبشااویی
برای حذف روباره استفاده میشد.
در هر محوطه معدنکاری ،قطعات استخراج و قواعد معدنکاری مشخص شده بود .ایاان
شیوه یک راه و رس جدید نبود ،زیرا جویندگان طااال از سراساار جهااان آمااده بودنااد و
صرفاً قواعد تخصیص کشف طال ،نقاره ،قلا  ،و جیااوه در پاارو ،شاایلی ،بولیوی،کلمبیااا،
برزیل ،انگلستان و مک یک را استفاده میکردناد .مقااررات معاادنکاری صاادها سااال در
ایاان کشااورها اسااتقرار یافتااه بااود .معاادنچیان طااال از کارولینااای شاامالی ،معاادنچیان
ذغالسنگ و آهن از پنساایلوانیا ،و خبرگااان ذغااالساانگ از انگلسااتان و ولا نیا دانااش
مربوط به راه و رس و مقررات معدنکاری را فراه کردند.
کادر  -8مالکیت متقدم

بدون نظام حقوقی برای تعیین محدوده استخراج و اسااتفاده از آب در کالیفرنیااا ،معاادنچیان بااه
طراحی مجموعه قواعد خاص خودشان نیاز داشتند .آنان همچنین به حقابااه نیاااز داشااتند تااا بااه
آنااان اطمینااان دهااد و حااق آنااان از جانااب دیگاار معاادنچیان در مسااائل مربااوط بااه اسااتفاده از
رودخانههای محلی به رسمیت شااناخته شااود .باار ایان اساااس ،مفهااوم «مالکیاات متقاادم» مااورد
استفاده قرار گرفت ،اما از مفهوم «هرک که اول آمده باشد ،اول بایااد کااارش راه بیفتااد» ،بااه
مفهوم «هرک که زودتر آمده ،حق او در اولویت است» تغییر کرد .مناااب محاادود آب یاک
رودخانه بدین شیوه تخصیص مییافت ،و تا یک دهه بعد ه توسط بسیاری از معدنچیان مشابه
در زمینهای طالی کلرادو ،استفاده شد.
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معدنچیان طااال در کالیفرنیااا روشهااایی را باارای کسااب و کااار باار روی محاادودههااای
عالمتگذاری شده برای استخراج طال تعیین کردند تا جویندگان حق داشااته باشاند در
قطعه زمینهایی معموهً  3تا  6متر پهنا و شاید  15متر طول حفاااری کننااد .هاار محاادوده
معدنکاری ،مجموعه مقررات خاص خود را داشت ،اما به طور کلی از هفت اصل زیاار
پیروی میکرد:
 .1زمینهایی که برای معدنکاری عالمتگااذاری میشاادند ،از نظاار مساااحت محادود
بودند.
 .2یک معدنچی باید محدوده تعیینشده برای معاادنکاااری را بااا تیرکهاای چااوبی یااا
فوهدی عالمتگذاری میکرد تا قصد خود را برای استخراج نشااان دهااد (شاابیه فراینااد
محدودسازی در دوران امپراتوری روم).
 .3یک معدنچی حق انحصاری کار بر روی زمین تعیینشده به دست میآورد.
 .4برای محاادوده تعیااین شااده بایااد نا د ما مور محلای ،در محوطااه معاادنکاااری یااا در
دادگستری پرونده تشکیل داده شود.
 .5معدنچی باید با جدیت بر روی محدوده تعیینشده کار کند ،یا بااه عنااوان غراماات بااه
معدنچی دیگر واگذار خواهد شد.
 .6آب برای هر محدوده معدنکاری بر اساس مفهوم مالکیت متقدم «کساای کااه زودتاار
آمده ،زودتر کارش راه میافتد» بود.
 .7زمین معدن میتواند خرید و فروش شود.
تکاماال ایاان قبیاال قواعااد آب بااا چااالش همااراه بااود .بیشااتر رودخانااه در محادودههااای
معدنکاری ،جریان کافی برای ت مین نیازهای ها اران قطعاهزمین معاادنکاوی نداشااتند.
بیشتر جویندگان طال با سیست نهر آبیاری که در جنااوب اساتفاده میشااد آشاانا بودنااد و
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همچنین میدانستند که اگر از دکترین همجواری جهت تخصیص آب اسااتفاده میشااد،
آب به زمینهای معدنکاری که دور از آب واق شده بودند نمیرسااید .شاارایط خااص
سیاسی مک یک و منطقه کالیفرنیا معدنچیان را واداشت ،نظام اولویتبناادی توزیا آب
را که تا آن زمان در ایالت متحده استفاده نشده بااود بااه کااار بگیرنااد .ایاان روش جدیااد
پیروی ن دیکی از هفت اصل استخراج معاادن در قطعااات مشخصشاده داشاات .قااوانین
محلی استخراج معدن و استفاده از آب به دست کمیتههای خودخوانده اجرا میشد.
در سال  ،1850کالیفرنیا به یک ایالت تبدیل شد و استحقاق آن را یافت که قااوانین آب
خودش را برقرار کند .دستکشیدن از نظام همجواری کااه در مناااطق مرطااوب اسااتفاده
میشد ،در اقلی خشک منطقی بود ،ولی مشکالتی را برای صاحبان زمینهاای همجااوار
پائیندست که در این محدوده ساکن شده بودند پدیاد آورد .در آوریاال  1850مجلا
قانونگذاری کالیفرنیا اعالم کرد تا زمانی که هر دو دکترین همجااواری و حقااوق عرفاای
انگلیسی ،با قوانین ایالتی یا فدرال تضاد نداشته باشند ،قوانین این ایالت به شمار میآیند.
سه سال بعااد در سااال  Heydenfeldt ،1853قاضاای دادگاااه عااالی کالیفرنیااا در پرونااده
 Irwin v. Phillipsداد که معادنچیان طااال ماایتواننااد آب را از رودخانااه ،مطااابق نظااام
اولویتبندی منحرف کنند ،حتی با اینکه برای مالکااان زمینهااای همجااوار پااائیندساات
خسارتآور باشد:

مهمترین مساائله ،حقااوق معاادنچیان اساات کااه بایااد در مکااانهااای تحاات تصاارف آنهااا
حفاظت شود ،و حقوق افرادی که بر اساااس تصارفات سااابق ،آبهااا را از بسااتر طبیعاای
برداشت کردهاند ،و با سااازههااای پره ینااه ،آب را از مسااافتهااای دور میااان کااوههااا و
تنگهها هدایت کرده تا نیازهای معدنچیان طال را ت مین کنند ،چرا کااه مها تاارین منااب
این منطقه معدنی قابل حصول نخواهد بود .بنابراین این حقوق به طور کامل بااه رساامیت
شناخته شدهاند ،و بدون اینکه هیچ قانون خاصی که این حقوق را اعطا و ت یید کنااد ،در
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مصوبات گوناگون قوانین ،به همان شاایوهای کااه گااویی حقااوقی هسااتند کااه در بیانااات
خواست قانونگذاران اعطا شدهاند ،به تلویح آمده و سخن گفته شده است.
این حک دادگاه عالی کالیفرنیا ،دکترین تصرفات سااابق را بنیااانگااذاری کاارد ،کااه بااه
استفادهکننده آب امکان میدهد تا آب را به منظور استفاده در زمینهای غیاار همجااوار،
از رودخانه منحرف کند .استفاده از آب به مقداری محاادود میشااود کااه مفیااد بااه کااار
برده شود و شامل اولویت زمانی در نظام تصاارف اساات .مقااادیر انحااراف باار پایااه ناارخ
جریان ،فوت مکعب در ثانیه است .این حق استفاده از آب ،حق آب نامیااده ماایشااود و
مادامی که حقوق آب ارشد پائیندست (حقوق آب که قدیمیتر هستند) آسایبی نبینااد،
میتوانند به فروش برسند ،اجاره داده شوند یااا جابجااا شااوند .عاادم اسااتفاده از حااق آب
میتواند سبب بازگشت آن حق به نظااام اولویااتبناادی شااود (اسااتفاده کاان و گاار نااه از
دست میدهی).
کادر  -9معدن طال و نیاز به آب

چرا آب برای استخراج طال نیاز بود؟ نخستین جویندگان طال در کالیفرنیاا و دیگاار ایالتهاای
غربی از تابههای فل ی و جعبههای چوبی (جعبههای آبشویی نامیده میشد) به منظور جداکردن
ذرات طال از رسوبات بستر رودخانههای کوهستانی ،استفاده میکردند .آب برای شستن شن و
ماسه سبکتر از طال استفاده میشد .اگر یک قطعه زمین استخراج ،به جریااان آب ن دیاک نبااود
معموهً یک جوی کوچک برای انحراف و انتقال آب حفر میشد .برخی از زمینها کیلومترها
دورتر از رودخانه بودند و جهت انتقال آب نیاز به ساخت ناودانهای چوبی بود .این شاایوه در
غرب رایج بود ،زیرا مقادیر زیادی الوار به آسانی فااراه بااود .در ساااخت آنهااا معماوهً گااروه
جویندگان همکاری میکردند و شکل نخستین ساخت سامانههای آبیاری در ارتفاعات پائینتر
بودند.

حق آب با انحراف آب از یک رودخانه برای استفاده مفید بااه دساات میآیااد .اولویاات
زمانی بر اساس مفهوم «کسی که زودتر آمده حق او مقدم است» قرار دارد و بااا تکمیاال
اوراق در دادگاههای محلی یا دستگاههای دولتی ذیربط به دست میآید .اولین شخصی
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که تصرف کرده اسات و از آب اسااتفاده مفیاادی کاارده ،حااق آب او ارشاادیت دارد و
نسبت به دیگرانی که بعداً آمده باشند (متصرفان رده دوم) تصرفکننده ارشد بااه شاامار
میآید .چنانچه آب برای تصرف کننده ارشد پائیندست کافی نباشد ،تصاارفکنندگان
جدیدتر نمیتوانند آب را منحرف کنند.
مجل

قانونگذاری کالیفرنیا قوانین آب را تصویب کرد که ترکیباای از هاار دو دکتاارین

همجواری و دکترین تصرفات پیشین بود .این ترکیب منحصر به فرد در قوانین آب ،کااه
به اصطالح دکترین کالیفرنیا نامیده میشود به استفادهکنندگان آب در مناااطق مرطااوب
این ایالت امکان میدهد از قوانین همجواری پیروی کنند ،در حالی کااه کسااانی کااه در
مناطق ک آب هستند از قاعده تصرفات سابق پیروی کنند .ایاان نظااام دوگانااه تخصاایص
آب در هشت ایالت دیگر به کار گرفته شده است (هاوایی ،کان اس ،نبراسکا ،داکوتای
شمالی ،اوکالهاما ،اورگان ،داکوتای جنوبی و واشنگتن) که درون مرزهای خود دارای
مناطق مرطوب و خشک هستند.
کادر -10حقوق آب در معادن کالیفرنیا

بدون وجود قوانین و قواعد ،مردم معموهً از این قاعده ساده پیروی میکنناد کااه هاارک اول
بیاید ،اول از همه کارش راه میافتد .مشتریان دائمی در یک رستوران معموهً به ترتیب ورود به
رستوران مینشینند ،هر شخصی که زودتر وارد رستوران شود ،در ابتدا می مااورد نظاار خااود را
انتخاب میکند و اشخاصی که بعد از او میآیند فقط میتوانند از صندلیهای باقیمانده انتخاب
کنند و همچنین ممکن است افرادی بیایند و هیچ صندلی برای نشستن وجود نداشااته باشااد ،در
این صورت یا باید منتظر بمانند یا زمان دیگری مراجعه کنند .نشسااتن در یااک کنساارت نیا از
چنین شیوهای پیروی میکند.
حقوق آب در معادن کالیفرنیا نی باادین گونااه بااود .هاار کارگاااه اسااتخراج معاادن بااه یکسااری
توافقات جهت تخصایص مناااب آب کمیااب و محاادوده اسااتخراج دساات یافتااه بااود .از نظااام
اولویت استفاده شده بود ،بدین ترتیب کااه اولااین معاادنکااار کااه محاادوده معاادن را مشااخص
میکرد ،حق انحراف آب کافی از رودخانه برای کار خود را داشت .کاوشگر بعدی که باارای
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قطعه زمین مشخص ،پرونده تشکیل میداد دومین حق آب را از جریااان رودخانااه داشاات و بااه
همین ترتیب نفرات بعدی.
هجوم برای کشف طال در کلرادو

کلرادو نی در سال  1859در کوههای راکای مشااابه هجااوم کشااف طااال در کالیفرنیااا را
تجربه کرد .در اینجااا نیا هاایچ گونااه قااوانین رساامی آب باارای منطقااه کلاارادو ،غیاار از
دکترین همجواری مناطق شرقی وجود نداشاات .رودخانااههای کوهسااتانی کوچااک بااه
طور ادواری وجود داشتند ،با این همه صدها معدنکااار دعاااوی اراضاای غیاار همجااوار
غرب دنور را ثبت کرده بودند .با آگاهی از نظام اولویت حقوق در قوانین کالیفرنیا کااه
درست دهه پیش استقرار یافته بود ،کلرادو شیوه مشااابهی را در پاایش گرفاات .مساااحت
ال  6تا  15متر عاارض و  30متاار طااول
اراضی مورد ادعا از کالیفرنیا الگوبرداری شد ،مث ً
برای اکتشافات شخصی و باهی  76متر عرض و  76متر طول در مکانهایی که آساایاب
وجود داشت.
راه و رس های تخصیص آب به کاررفته در کارگاههای اسااتخراج (معاادن) کلاارادو ،بااه
سرعت توسط آبیاران دشتهای شرقی به کار گرفته شااد .در سااال  ،1859همااان سااالی
که طال در کلرادو کشف شد David Wall ،یک نهر آبیاری را از  Clear Creekباارای
آبیاری  1هکتار زمین که در تپههای خشک غرب دنور خریااده بااود ،حفاار کااردWall .

یک معدنچی ناامید طال بود که ه در معااادن کالیفرنیااا و ها در معااادن کلاارادو ناکااام
مانده بود .با این همه با آگاهی از اینکه معدنچیان بااه سااب یجات تااازه نیاااز دارنااد ،امیااد
داشت که بااا کاشاات سااب یجات پااول اناادکی بااه دساات آورد .ایاادهاش طالیاای از آب
درآمد ،زیرا او توانست در سال اول از فروش محصااول  1هکتااار زمااین باایش از 2000
دهر (معااادل  50000دهر امااروز) بااه دساات آورد Wall .از تشااکیل پرونااده حقاب اه از
 Clear Creekدفتر محلی دولتی صرف نظرکرد ،یا اینکه او نخست اولویاات تخصاایص
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آب را در حوضه آبری  South Plattدر ایالت کلرادو به دساات آورد .صاارفنظر از ایاان
موضوع ،ایده او به سرعت در منطقه شمال در امتداد  Front Rangeگسترش پیدا کرد.
درسال  ،1861دولت قلمرو کلرادو ،آبیاری سریعاً رو به گسااترش را بااا انحااراف آب از
رودخانهها به اراضی غیر همجااوار قااانونی کاارد .دادگاااه عااالی کلاارادو یااک سااال بعااد
اسااتمالک مساایر ساااخت نهاار آبیاااری را رساامیت داد .ایاان تفساایر قااوانین موجااود ،از
متوقفساختن ساخت نهر آبیاری در زمااینهاای دیگاار مالکااان پیشااگیری کاارد ،تاا آن
اندازه که جبران منصفانه خسارت به مالک زمین پرداخت میشد.
کادر -11تخصیص آب

روشهای اولیه تخصیص آب در غرب ،اغلب بحثانگی بودند .اولین سامانه آبیاری در مقیاس
وسی در آمریکا مربوط به سال  1870در مناطق مهاجرنشین (امروزه شااهر  Greelyدر کلاارادو)
توسعه یافت .سامانه آبیااری ،نهاار شااماره سااه  Greelyنامیااده شااد و در امتااداد سایالب دشاات
رودخانااه  Cache la Poudreساااخته شااد David Boyd .اولااین میااراب نهاار ،فااارغالتحصاایل
دانشگاه میشیگان بود .کار او این بود که سوراخهایی را که موشها در امتداد نهر کنده بودند،
مسدود کند و آب آبیاری را به  200قطعه زمین تخصاایص دهااد .سااال اول ،خشکسااالی بااود و
مشکالت بسیاری را در تحویل آب به وجود آورد چرا که بارش ساهنه در این منطقه بااه طااور
متوسط تنها  30تا  36سانتیمتر بود.
با گذشت چند تابستان در سال  ،1874آب و هوا دوباره بسیار گرم و خشک شد .آبیاران از نهر
 Greelyآبی نداشتند و درک نمیکردند چرا جریان آب رودخانه بسیار ک است .تعاادادی از
آبیاران سوار بر اسبهای خود به سمت باهدست رفتند تا موضوع را بررسی کنند .وحشتزده
دیدند که چندین نهر نوساخته ،آب را از رودخانه  Cache la Poudreدر ن دیکی شااهر جدیااد
 ،Fort Collinsمنحرف میکرد .آبیاران  Greelyمیدانستند جامعه محلی آناان در پااائیندساات
نابود میشود مگر آنکه سریعاً کاری انجام دهند ،بنابراین تهدید کردنااد کااه نهرهاای جدیاادتر
باهدست را خراب میکنند تا از حقابه قاادیمیتاار پااائیندساات محافظاات کننااد .آبیاااران Fort
 Collinsاین پیشنهاد را نپذیرفتند ،بنابراین جلسهای در مدرسهای واق بین دو شهر تشکیل شد.
بحث دو طرف در مدرسه داغ شااد( B. H. Eaton .کهنهساارباز جنااگ داخلاای از اوهااایو کااه
بعدها فرماندار کلرادو شد) و نرال ( Robert A.Cameronوی نی کهنهسرباز جنگی داخلی و
از اهالی بومی بروکلین در نیویورک بود) پیشنهاد کردند که فردی بیطرف باارای تقساای آب
رودخانه  Cache la Poudreبر اساس بیشترین نیاز تعیین شود .همه با این ایده موافق نبودنااد ،و
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نمایندگان حاضر در جلسه «با زبانی غیرمؤدبانه و تند اعتراض خود را فریاد زدنااد ».بحااث باااه
گرفت و آبیاران  Greelyتهدید کردند که نهرهای جدیدی را در باهدست قساامتی کااه اهااالی
 Fort Collinsآب را منحرف کرده بودند ،حفر میکنند تا آب مورد نیاز خود را ت مین کننااد.
سپ جلسه چهره خصمانه به خود گرفت .کسی ایستاد و فریاد زد« :همه بااه چااادر خااود و بااه
سمت تفنگ و فشنگهای خود بروند ».خوشبختانه  Eatonو  Cameronجم را آرام کردنااد،
اما جلسه بدون نتیجه به پایان رسید .از خوششانسی ،چند روز بعد باران بارید و نیاز آبیاااران را
به آب کاهش داد .با این همه مشخص بود که این ایالاات نیازمنااد نظااام رساامی تخصایص آب
است .ظرف دو سال ،این گروه از آبیاران در پیشبرد استقرار دکترین تصرف سااابق در کلاارادو
اثرگذار شدند.

در سال  ،1876قانون اساسی کلرادو گ ارههای زیر را گنجاند:

آب از هر رودخانه طبیعی که پیش از این در ایالات کلاارادو تصاارف نشااده بااود ،باادین
وسیله اعالم میشود که ج اموال عمومی است و از این پا

براباار شاارایط مقاارر باارای

تصرف ،این دارایی برای استفاده مردم ایالت صرف میشود.
حق انحراف آبهای تصرفنشده تمام رودخانههای طبیعی برای اسااتفادههااای مفیاد را
هرگ نباید نادیده گرفت.
این استفاده صریح از دکترین تصرفات سابق ،که دکتاارین کلاارادو نامیااده ماایشااود ،بااه
طور کامل استفاده از دکترین همجواری را در کلرادو حااذف کاارد .حااق انحااراف آب
تصرفنشده به تمام ساکنان این ایالت داده میشود و یک نظام سرمایهگااذاری نیرومنااد
را برای توسعه مناب آب فراه میآورد .دکترین کلرادو تنها در دیگر ایالتهااای بساایار
خشک در غرب مانند آری ونا ،آیداهو ،مونتانا ،یوتا ،نوادا ،نیومک یکو و وایومینااگ بااه
کار برده شده است.
در تصمی مکتوب  ،George Sutherlandقاضی دادگاه عالی ایالاات متحااده آمریکااا،
چنین تفسیر شد که قانون اراضی بیابانی سال  1877به ایالتها اجازه میدهد قااوانین آب
خودشان را درباره اراضی فدرال طراحی کنند:
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نظر ما این است که پیرو قانون [اراضی بیابانی[ سال  1877که اگر پاایش از ایاان نبااوده،
تمام آبهای غیر قابل کشتیرانی که بعداً بخشی از اموال عمومی شاادند ،تحاات نظااارت
کامل دولت قرار گرفت ،از جمله مواردی که خارج از قلمروهای نامبرده ایجاد شاادند،
همراه با حق هر یک برای اینکه خودش تعیین کناد تااا چااه اناادازه از قاعااده تصاارف یااا
مقررات عرفی درباره حقوق همجواری باید داشته باشد.
پرونااده تعیااینکننااده سااال  1882درباااره شاارکت Coffin v. Left Hand Ditch

 ،Companyدکترین تصرف سااابق را در کلاارادو بااه آزمااون گذاشات .هماننااد پرونااده
 Irwin v. phillipsدر کالیفرنیا ،مالک زمین همجوار در پائیندساات ،ادعااای خسااارت
کرد و از شرکت آبیاری باهدست که آب را از رودخانه به یک حوضه دیگاار منحاارف
کرده بود شکایت کرد .دادگاه عالی کلرادو حک داد که شرکت آبیاری حااق انحااراف
و استفاده از آب را در زمینهای غیر همجوار مطابق دکترین تصرف سابق داشااته اساات.
این حک استفاده از دکترین همجواری را از حقوق آب کلرادو حذف کرد.
کادر  -12واحد اندازهگیری آب

اینچ معدنچی ،واحد قدیمی اندازهگیری آب است که در سده  1800در کارگاههای استخراج
معدن در غرب ایاهت متحده و کانادا استفاده میشد .یک اینج معدنچی ،نرخ دباای آب دهانااه
یک کانال به مساااحت یاک ایاانچ مربا ( 65میلیمتاار مربا ) باا ارتفاااع مشااخص آب ،تعریااف
میشود .هر ایالت یا استان کمیت یک اینچ معدنچی را متفاوت تعریف میکند:
 1اینچ معدنچی  0/02فوت مکعب در ثانیه ( 9گالن در دقیقه یا  0/0006متر مکعب در ثانیااه)
در آیداهو ،کان اس ،نبراسکا ،نیومک یکو ،داکوتای شمالی ،داکوتای جنوبی و یوتا.
 0/025فوت مکعب در ثانیه ( 11گالن در دقیقه یا  0/0007متر مکعب در ثانیااه) در آری ونااا،
کالیفرنیا ،مونتانا ،اورگان.
 0/026متر مکعب در ثانیه ( 12گالن در دقیقه یا  0/0007متر مکعب در ثانیه) در کلرادو.
 0/028فوت مکعب در ثانیه ( 13گالن در دقیقه یا  0/0008متر مکعب در ثانیه) در کلمبیا.
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امروزه تنها معدودی از شرکتهای آبیاری از این واحد استفاده میکنند.
حق آب را میتوان همچون اموال دیگر مانند خانه یا وسیله نقلیه اجاره داد ،فروخت ،رهن داد
یا به ارث گذاشت .حقابه یک حق مال انتفاعی است که یاک شااخص حااق اساتفاده از آب را
دارد در حالیکه در واقعیت مالک آب رودخانااه نیسات .دارنااده حااق اسااتفاده از آب ،دارایاای
ارزشمندی دارد .آب رودخانه متعلق به مردم ایالت است و اغلب درباره تعریف بهترین استفاده
از آن (کاهی عمومی نی نامیده میشود) تعارض به وجود میآید.

کادر  -13انحراف آب و حفظ محیطزیست

بهاارهباارداری از مناااب آب در سااده  1800در غ ارب ایاااهت متحااده گسااترده ،رو بااه رونااق و
چشمگیر بود .اف ون بر این ،بهرهبرداران آب به ندرت اثرات منفی انحراف آب سااطحی را بار
محیطزیست درنظر میگرفتند .چرا بهرهبرداران در این دوره ،درباره اثرات مخاارب باار حیااات
وحش و زیستگاهها نگران نبودند؟
چند رویداد تاریخی سده  1800را در نظر میگیری  .خریااد و اسااتمالک اراضاای مک یااک در
نیمه اول قرن نوزده فرصتهای فراوانی برای آمریکاییها برای نقل مکان از شاارایط شااهری
شلوغ و مناطق فقیرنشین در امتداد ساحل شرقی ،به نااواحی غرباای ایالاات متحااده فااراه آورد.
کشف طال یکی دیگر از عوامل مه این مهاجرت بود ،گر چه وعده واگذاری زمااین رایگااان،
احتماهً وسوسه انگی تر بود.
مت سفانه ،زمین موجود برای سکونت و کشت ناهموار بود .مناب آبی کمیاب بود و دیا کاااری
موفق تقریباً ناممکن بود .مه ترین نگرانی بیشتر مهاجران زندهماندن بود ،چون شاهد مهاااجرت
مورمونها به دره خشک  Salt Lakeدر سال  1847بودند.
چه میشد اگر ساکنان اولیه مناطق غربی ،بیشتر به نیازهای آبی محیط طبیعی توجه میداشتند؟
چه میشد اگر آبیاران اولیه مقدار آبهای منحرفشده از رودخانهها را کاهش داده یا محدود
میکردند تا از جریان کافی آب برای اهداف محاایطزیسااتی در پاائیندساات (حفااظ زیسااتگاه
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ماهی یا تاهبها) بهرهمنااد ماایشاادند؟ در سااده  1800چااه تغییراتاای در سیاساات فاادرال باارای
حفاظت از محیطزیست هزم بود؟ آیا این قبیل سیاستها در آن دوران امکااان پااذیر بااود؟ در
سده  1800رشد جمعیت به چه می ان در شکلگیری قوانین تخصیص آب نقش داشت؟

 -5مقررات تخصیص آب :از  1900تا زمان حاضر
دکترین همجواری

امروزه دکترین همجواری مبنای قوانین موجود آب در  31ایالت در شرق ایالت متحااده
آمریکا و نی بسیاری از کشورهای دیگر اساات .ایاان دکتاارین در طااول چناادین قاارن از
طریق احکام سلطنتی ،قانونگذاری و تفسیر قضایی ،تکامل یافته و مجموعهای گسااترده
از قوانین و حقوق را درباره مالکان زمینهای همجوار تشکیل میدهد .باید به یاد داشااته
باشی که دکترین همجواری در مناطق پرآب شکل گرفت که آب فراوان بااود ،آبیاااری
اساساً وجود نداشت ،و تخصیص آب مشکالت عمدهای را برای استفادهکنندگان ایجاد
نمیکرد .حقوق آب همجواری با فروش زمااین و نااه فااروش حقااوق خصوصاای آب بااه
شخص بعدی انتقال مییافت.
دکترین همجواری دو اصل پایه را پدید آورد )1 :استفاده معقول و  )2حقوق متقابل.
اصل استفاده معقول :به این معنا است که مالک زمینهای همجوار میتوانااد هاار مقاادار
آبی را که برای استفاده در زمینهای همجااوار ،برگ ینااد ،مااادامی کاه انحااراف آب بااا
استفاده معقول دیگر مالکان زمینهااای همجااوار ،برابار اصاال «آزار باادون خسااارت» در
تا اح قاارار نگیاارد .باارای متوقفساااختن انحااراف آب در باهدساات یااا دریافاات پااول
خسارت ،مالک خسارتدیده باید خسارت به ملک خود را کااه ناشاای از اعمااال دیگاار
مالک زمین همجوار میداند ،ثابت نماید .اثبات آسیب واردشده ،یا در دادگاه صااورت
میگیرد یا در اداره ذیربط رسیدگی میشود ،پیش از آنکه دستگاه آب ایااالتی مساائول
وارد ماجرا شود.
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اصل حقوق متقابل :این اصل مل م میکند که مالکااان زمینهااای همجااوار بایااد از کاال
جریان آب رودخانه سه داشته باشند .نسبت استفاده تخصیص دادهشده بااه هاار مالااک،
بر اساس می ان مالکیاات زمااین همجااوار آب در امتااداد یااک رودخانااه اساات و حقااوق
مساوی برای زمینهای همجوار به وجود میآورد .اولویت استفاده از آب در ایاان نظااام
وجاااود نااادارد .اصااال حقاااوق متقابااال ،حاااداقل مقااادار معقاااول آب را باارای تماااام
استفادهکنندگان آب در امتداد رودخانه فراه میآورد .در خشکسالی ،تخصاایصها بااه
نسبت مشخص میشود و هرک

سه متناسب از دبی رودخانه را دریافت میکند.

برابر دکترین همجواری ،دادگاهها حک دادهاند که اینکااه جلااوی آب را در طااول روز
بگیرند و آن را در شب رها کنند ،غیر قانونی است ،اگاار بااه مناااطق پااائیندساات کاه در
طول روز به آب نیاز دارند آسیب وارد شود .همچنین آزادسازی ناگهااانی آب نیا غیاار
معقول است ،زیرا ممکن است استفادهکنندگان پائیندست ،آبگرفتگاای کوتاااهماادت را
تجربه کنند .با این همه ،بهرهبردار همجوار میتواند آب را به هر شیوهای اسااتفاده کنااد،
مادامی که سایر اسااتفادهکنندگان اعتااراض نکننااد .باارای نمونااه ،اگار یااک سااد باعااث
غرقابشدن زمینهای پائیندست شود ،مالک سد میتواند این شیوه را ادامه دهد ،اگار
هیچیااک از اسااتفادهکنندگان همجااوار در ایاان زمااان معینشااده -بااین  7تااا  18سااال-
اعتراض نکنند .برابر این سناریو ،مالک سد ،حق جدیدی بااه ناام حااق ارتفاااقی ناشاای از
مرور زمان 1به دست میآورد و میتواند به طور قانونی ایاان شاایوه اسااتفاده آب را ادامااه
دهد ،در صورتی که هیچ ک

اعتراض نکرده باشد یا خسااارتدیدگی را ثاباات نکاارده

باشد.
برابر دکترین همجواری ،با یک رودخانه میتوان مانند یک دشمن رفتار کاارد ،و اقاادام
مناسب میتواند در طول سیل برای حافظت امالک انجااام شااود ،حتاای اگاار ساایلبندها،

Prescriptive easemen
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خاکری ها یااا کانالهااای مااوقتی ،ساابب آساایبدیدگی مااوقتی بااه زمااین همسااایه شااود.
همچنین مالک زمین همجوار هیچ مسئولیتی نسبت به آبی که بااه طااور طبیعاای در زمااین
جریان مییابد ندارد و قانون وی را مل م به کنترل جریانهای طبیعی آب نمیکند.
در نتیجه اف ایش تقاضاها ،خشکسالی و گسترش تعارضات بر سر استفاده از آب ،برخی
از ایالتهای شرقی ،نظام همجواری را کنار میگذارند و نظام صدور مجااوز را بااه کااار
میگیرند که مناب آب را برابر اصل حقوق متقابل توزیا میکناد .نظااام صاادور مجااوز
میتواند آب را به مالکان زمینهای همجوار بر اساس اسااتفاده ،نیاااز ،ناارخهااای نفااوذ ،و
عوامل اقلیمی تخصیص دهد و میتواند به دست ایالت تغییر داده یا لغو شود.
دکترین تصرفات سابق :از  1900تاکنون

اقلی سبب شده است شکلهای گوناگون دکتاارین تصاارفات سااابق در تمااام ایالتهااای
واق در قسمت غربی نصفالنهار مبدأ به کار گرفته شود .شکل سااختگیرانااه دکتاارین
تصرفات سااابق ،دکتاارین کلاارادو نااام دارد کااه اکنااون در آهسااکا ،آری ونااا ،کلاارادو،
اوهایو ،مونتانا ،نوادا ،نیومک یکو ،یوتا و وایومینگ استفاده میشود .ترکیبی از دکتاارین
همجواری و دکترین تصرفات سابق که دکترین کالیفرنیا نامیااده ماایشااود در کالیفرنیااا،
کان اس ،نبراسکا ،داکوتای شاامالی ،اوکالهمااا ،اورگااان ،داکوتااای جنااوبی ،تگا اس و
واشنگتن مورد استفاده قرار میگیرد .هاوایی از مجموعه منحصر به فردی از قااوانین آب
مبتنی بر اصول باستانی تخصیص هاوایی استفاده میکند که شااکلی از نظااام اولویاات باار
پایه نوع استفاده آب است.
مقدار آب مقرر در حق آب ،برابر دکترین تصرفات سااابق ،باار پایااه مقادار آبای کااه در
گذشته منحرف شده و به استفاده مفید رسیده است تعیین میشود .درباره David Wall

معدنچی طال که در سااال  1859در کلاارادو سااب یجات پااروش داد ،ایاان دکتاارین بااه او
امکان میداد حداکثر مقدار آبی را که برای آبیاری غرقابی  2ایکاار زمااین نیاااز دارد بااه
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شکل قانونی منحرف کند .بااا ایاان همااه ،او نماایتوانساات آب اضااافی دیگااری را باارای
استفاده های دیگر یا برای گسااترش زمااین آبیاااری خااود بادون دریافاات حقابااه جدیااد
منحرف نماید.
در دکترین تصرفات سابق ،یک آبیار که متقاضی استفاده از 40هکتار است ،امااا فقااط 8
هکتار را آبیاری میکند ،در سال اول باید به سختی تااالش کنااد آبیاااری را در تمااام 40
هکتار گسترش دهد ،اگر میخواهد تاریخ تصرف اصلی را حفظ کناد (تاااریخ تشااکیل
پرونده) آبیار (یا هر بهرهبردار دیگر) هزم است در دادگاه حاضاار شااود ،پاایش از اینکااه
قاضی یا مسئول ذیربط جاادیت و پیگیااری پاارو ه آباای را ثاباات کنااد .ایاان شاایوه ساابب
میشود بهرهبرداری و ساخت ت سیسات آبی به وی ه در برنامهری ی مخ نهای ب رگ و
پرو ههای ساخت ،که تکمیل آن ممکن است چندین دهه طول بکشد ادامه پیدا کند.
کادر  -14مالکیت سهام در شرکتهای آبیاری خصوصی

قدیمیترین کانالهای آبیاری در غرب ایاهت متحده در دهه  1800توسط کنسرسیوم آبیاااران
یا سرمایهگذاران ساخته شده است .پ

از اینکه ساخت کانالهای آبیاری تکمیل شد ،معمااوهً

یک شرکت آبیاری برای مدیریت و نگهداری این سامانه تشکیل میشد .شرکت آبیاری یااک
نهاد حقوقی است که سهام شرکت را با گواهینامههای سهام منتشر میکند تا مالکیت آب را به
آبیاران فردی تخصیص دهد (و برای بازپرداخت به سرمایهگذاران) .این مالکیاات ساهام مشااابه
سهام فروختهشده توسط شرکتها در بورس اوراق بهادار نیویورک است.
سهامداران مل م به پرداخت مبالغ ساهنه برای ت مین ه ینه تعمیرات ،حقااوق کارکنااان و دیگاار
مخارج بهرهبرداری و نگهداری هستند .مسئول نهر یا میراب معموهً بهرهبرداری روزانااه سااامانه
آبیاری را مدیریت میکنااد ،شاابیه بااه نظااام  Mayordomoدر اساپانیا و مک یااک .سااهامداران،
ساهنه هیئت مدیره را در نشست انتخاب میکنند .هیئت مدیره تصاامیمات مها مااالی و دیگاار
تصمیمات مدیریت را درباره بهرهباارداری و نگهااداری سااامانه ،شاابیه بااه نظااام ayuntamiento

میگیرد.
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حقوق آب -یا چندین حق -در مالکیت شرکت آبیاری اسات تااا آب را از رودخاناه منحاارف
کند (اگر در ایالت از دکترین تصرفات سابق استفاده کند) .مالکیت سهام ،حق انحااراف سااه
متناسب آب را از کانال به آبیار میدهد .برای نمونه ،مالکیت یک سه آب در یااک نهاار کااه
مجموعاً  100سه دارد ،به وی اجازه میدهد در طول دوره آبیاری ،هر روز یااک درصااد آب
از نهر منحرف کند .هیچ اولویتی درباره استفاده آب میااان سااهامداران شاارکت آبیاااری کانااال
وجود ندارد ،و همه آنها در کمبودها سهی هستند .مسئول نهر روزانه بر اساس مالکیاات سااه ،
آب را به آبیارانی که از اعضای شرکت آبیاری هستند تخصیص میدهد.

کادر  -15سهم آب آبیاری از نهر

فرض کنید یک شرکت آبیاری 100 ،سه صادر کرده است و شما یک سه از این صد سه
دارید .حقابه شرکت از رودخانه وقتی در اولویت باشد ،اجازه انحراف  6مترمکعب بر ثانیاه را
میدهد .با این همه در آغاز ماه آگوست ،جریان رودخانه ک است .با توجه به اولویت زمااانی
شرکت آبیاری پائیندست نسبت به نهر هزم است تمام انحرافدهندگان باهدست ،می ان آبای
را که از رودخانه منحرف میکنندکاهش دهند (یا به طور کامل قطا کننااد) .ایاان کااار ساابب
خواهد شد که آب اضافهتری به پائیندست برای متصرفان ارشد جریان یابد.
مدیر آب ایالت در امور انحراف آب از رودخانه ،بااه مساائول نهاار شاارکت دسااتور داده اساات
می ان انحراف آب شرکت تا نصف کاهش داده شود تااا وضااعیت آب بهتاار شااود (شااما ملا م
نیستید مسیر آب را کامالً مسدود کنید زیرا حقابه شما ارشدیت دارد).
بعد از کاهش ،جریان در نهر شما تنها  2/8مترمکعب بر ثانیه است .میانگین تلفات نهر (نفوذ از
کف و دیوارههای نهر)  25درصد است .همه سهامداران در تلفات نهر سهی باشااند تااا مطماائن
شوند همه (به وی ه در انتهای نهر) آب آبیاری کافی دریافت کنند؟ شما که یک سااه داریااد،
چه مقدار آب دریافت خواهید کرد؟
اطالعات
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 .1امروز کل جریان در آبراهه  100فوت مکعب بر ثانیه است.
 .2همه سهامداران در  25درصد هاادررفت شااریک شااوند 100 .فااوت مکعااب باار ثانیااه%25-
سهام=  75فوت مکعب بر ثانیه
 .3شما یک سه از مجموع  100سه  ،یعنی مالکیت یااک درصااد از آب موجااود در نهاار را
دارید.
مقدار آب آبیاری که شما در م رعه خود دریافت خواهیدکرد ،برابر دبی کل آب موجود نهاار
ضرب در سه مالکیت شما از نهر است:
 75فوت مکعب بر ثانیه *1درصد=  0/75فوت مکعب بر ثانیه

کادر  -16تحلیل کارشناسی

شهرداری  Greelyمیخواهااد حقابااه شااما را از یااک م رعااه  65هکتااری در امتااداد رودخانااه
 Cache la Poudreدر کلرادو خریداری کند .در گذشته 60 ،هکتار آبیاری میشد و باقیمانااده
م رعه به ساختمانها ،محوطههای ماشینرو و فن ها تعلق داشت .ذرت ،لوبیا و یونجه در یک
دوره سه ساله هر کدام در  20هکتار کشت شده بود .متوسط دهساله استفاده مصرفی باارای هاار
محصول به ترتیب  1/2 ،1/6و  2ایکر فوت آب بود.
م رعه شما با راندمان آبیاری پنجاه درصد و غرقابی آبیاری میشد .م رعه در یک دره آبرفتی
واق شده است و حقوق ارشد آب در پااائیندساات آن قاارار دارنااد .بعااد از اینکااه حقابااه شااما
خریداری و واگذار شود ،شهرداری  Greelyچااه مقاادار آب ماایتوانااد باارای اسااتفاده شااهری
منحرف کند؟
نخست میانگین ساهنه استفاده مصرفی آب را برای هر محصول مشخص کنید:
ذرت 50 :ایکر*  1/6ایکرفوت/ایکر=  80ایکر فوت
لوبیا 50 :ایکر*  1/2ایکرفوت/ایکر=  60ایکر فوت

43

یونجه 50 :ایکر*  2ایکرفوت/ایکر=  100ایکر فوت
مجموع متوسط ساهنه استفادههای مصرفی سه محصول براباار بااا  240=80+60+100ایکرفااوت
( 78میلیون گالن یا  296036متر مکعب) است.
از آنجا که راندمان آبیاری در م رعااه شااما  50درصااد بااود ،در مجمااوع  480ایکاار فااوت آب
استفاده شد ( .)480=0.5/240این بدین معنی است که پنجاه درصد از آب آبیاری به کاررفتااه،
یا به وسیله محصول مصرف شده یا تبخیر شده است 50 .درصد دیگر آب آبیاری ،یا به داخاال
زمین نفوذ کرده و یا به شکل رواناب سطحی به انتهای م رعه جاری شده است و بااه رودخانااه
 Cache la Poudreبازگشته است .بنابراین قااوانین ایااالتی ملا م مایکندکااه پنجاااه درصااد آب
آبیاری برای محصوهت کشاورزی در رودخانه باااقی گذاشااته شااود تااا جریااان تاااریخی باارای
استفادهکنندگان ارشد پائیندست حفظ شود .این شهرداری تنها میتواند  240ایکر -فوت را به
ت سیسات تصفیه آب آشامیدنی خود انتقال دهد.
نرخ انحراف آب در آینده از آب آبیاری انتقالیافته باید مشابه الگوی گذشته استفاده مصاارفی
آب برای این سه محصول باشد .برای نرخ کل استفاده مصرفی روزانااه آب باارای محصااوهت
شما  1فوت مکعب بر ثانیه در طول ماه وئن 2/8 ،فوت مکعب بر ثانیه در طاول ماااه جااوهی،
 3/1فوت مکعب بر ثانیه در طول ماه آگوست و  1فوت مکعب باار ثانیااه در طااول ماااه سااپتامبر
باشد .نرخهای انحراف برای تصفیهخانه آب آشامیدنی باید مشابه میا ان اسااتفاده مصاارفی آب
در گذشته در م رعه باشد .اف ون بر این اگر آب آبیاری در گذشااته منحاارف نشااده و در ایاان
دوره مانند ماههای زمستان به مصرف محصوهت نرسیده باشد ،هیچ انحرافاای از حقابااه جدیااد
شهرداری نمیتواند در دیگر زمانهای سال صورت گیرد.
در موارد واقعی انتقااال آب ،ایاان ارقااام بااه دقاات توسااط مهندسااان مناااب آب ،وکااالی آب و
مسئوهن ایااالتی آب مااورد بررساای قاارار ماایگیرنااد تااا از حقااوق ارشااد آب اسااتفادهکنندگان
پائیندست حفاظت شود .بروز اختالف متداول است و اغلب به یک قاضی یا مدیر ایااالتی آب
برای میانجیگری نیاز خواهد بود.
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اگر در مثال قبلی ،شهر در باهدساات م رعااه  160ایکااری واقا شااده بااود چااه میشااد؟
چگونه  240ایکرفوت آب مصرفی به تصفیهخانه برای ت مین آب آشامیدنی شهر انتقااال
مییافت؟ چگونه از حقوق ارشد آب محافظت میشاد؟ در ایاان وضااعیت ،هزم بااود بااا
مدیران ایالتی همکاری شود تا روش جدیدی برای انحراف آب بااه نااام تبااادل طراحاای
شود .تبادل به استفادهکننده آب امکان میدهد تا زمانی که بااه حقااوق آب آساایبی وارد
نشود ،آب را از یک رودخانه ،در یک مکان جدید در باهدست منحرف کند .در مثااال
قبلی شهرداری  Greelyمیتوانست روزانه  2/8فوت مکعب در ثانیه آب را از رودخانااه
 Cache la Poudreدر ماه جوهی برای نهر آبیاری م رعااه منحاارف کنااد ،مااادامی کااه
 2/8فوت مکعب بر ثانیه در رودخانه در تمام نقاط انحراف در فاصله نقطه انحراف شهر
و نقطه اصلی انحراف جریان داشت .تبادل به استفادهکننده آب امکان میدهد که حقابه
باهدست را به نقطه انحراف جدید انتقال دهد ،مادامی که بااه حقابااه پائیندساات آساایب
وارد نشود.
راندمان استفاده آب مدتها است که موضوع انتقادبه بااه دکتاارین تصارفات سااابق اساات.
گ اره «از آن استفاده کن ،یا از دست بده» ،حقابهدار را مجبور میکند کااه تااا بیشااترین
مقدار ممکن آب را برای استفاده مفید منحرف کند .اگر انحااراف آب حااداکثر نشااود،
استفادهکننده ممکن است مالکیت بخشی از آب را برابر قااوانین ایااالتی از دساات بدهااد.
راندمان در نظااام اولویاات ،باار مبناای ارشاادیت امتیاااز نماایگیاارد ،زیاارا هاار مقاادار آب
استفادهنشده به حقابهدار ارشد پائیندست تعلق میگیرد .بعضی از ایالتها مانند اورگان
به مشوقهای حفظ آب توجه کردهانااد .آب صاارفهجوییشااده کااه آب بازیافتااه نامیااده
میشود ،میتواند به همااراه تاااریخ اولویاات آن بااه دیگاار اسااتفادهکنندگان آب فروختااه
شااود .طرفااداران ایاان مفهااوم حقااوقی اسااتدهل ماایکننااد کااه کاااهش تبخیاار از ما ارع
آبیاریشده به شیوه غرقابی ،با کاهش مجموع آب استفادهشده در م رعه بااه تا مین آب
در مناااطق کا آب کمااک ماایکنااد .مخالفااان ایاان مفهااوم اسااتدهل میکننااد کااه آب
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حفظشده ،الگوهای گذشته جریان برگشااتی را کاااهش میدهااد ،اگاار راه و رسا هااای
گذشته استفاده از آب در اثر مشوق مالی ناشی از فروش آب حفظشده تغییر کند.
کادر  -17مسائل مربوط به سیاست

شما در جنوب غربی  ،Pocatelloآیداهو زندگی میکنید و  146هکتار از اراضی کشاورزی را
در طول رودخانه  Snakeآبیاری میکنید .تاریخ اولویت شااما خااوب اسات و در بیشااتر فصاال
رشد آب برای شما فراه میشود .دو م رعه همسایه در باهدست م رعه شما که تحت پوشش
کانال آبیاری دیگری هستند و نسبت به تاریخ اولویت شما مقدمتر هستند .مجل

قانونگذاری

آیداهو در حال تصویب قانونی است که به موجب آن همسایگان شما اجااازه مااییابنااد تااا آب
حفظشده را به مناطق شهری باهدست بفروشند .شما معتقدید ایاان قااانون مقاادار آب دریااافتی
شما را از جریانهای برگشتی باهدساات کاااهش میدهااد .شااما قصااد داریااد در جلسااه کمیتااه
رسیدگی به این قانون که صبح روز شنبه برگ ار میشود شهادت دهید .چگونه میتوانید دهیل
خود را برای مجاب کردن قانونگذار مبنی بر رد این پیشنهاد تدوین کنید؟
اگر همسایگان باهدست شما از پیشنهاد این قانون حمایاات کننااد چااه؟ آنهااا چااه اسااتدهلی در
اظهارات خود قبل از برگ اری نشساات کمیتااه خواهنااد داشاات؟ شااما و همسااایگانتان چگوناه
میتوانید به یک مصالحه دست پیدا کنید؟

 -6توافقنامهها درباره رودخانههای مشترک میان ایالتها
بیشتر حوضههای آبری ب رگ به طور کامل در داخل مرزهای یک ایالت قرار ندارنااد.
توافقنامه آب میان ایالتها ،توافقنامههای ال امآور میان ایالتهااا بااه منظااور سااه بندی
جریان آب رودخانه به شمار میآیند .این توافقنامهها به تصویب کنگره رسیدهاند .اگار
ایالتها نتوانند به توافق برسند ،از دادگاههااای فاادرال خواسااته میشااود کااه سااه بناادی
عادهنه را در قالب حک دادگاه تعیین کند.
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توافقنامههای بینایالتی براباار مااواد بیانیااه ائااتالف آغاااز شاادند ،امااا نخسااتین توافااقنامااه
بینایالتی برای تخصیص آب مدتها بعد در سااال  1922در رودخانااه کلاارادو صااورت
گرفت .امروز بیش از  30توافقنامه بینایالتی در ایاهت متحده آمریکااا وجااود دارد کااه
برای تخصیص آبهای سطحی ،کنترل سیالب ،برنامهری ی و کنترل آلااودگی اسااتفاده
میشوند.
توافقنامههای منتخب

توافقنامه سال  1922رودخانه کلرادو :در اوایال دهااه ،1920رشااد کالیفرنیااا تهدیاادی
برای ایالتهای دیگر که آنها ه به رودخانه کلرادو وابستگی داشتند قلمداد میشد .در
ماه وئن سال  ،1922دادگاه عالی ایاهت متحده حک داد که دکتاارین تصاارفات ساابق
برای تمام استفادهکنندگان آب در غرب ،صرف نظر از مرزهای ایالت به کار رود .ایاان
حک بدین معنا بود که یک ایالت رو به رشد ،میتواند نسبت به تمام آب موجود باارای
استفاده مفید ،ادعا داشته باشد و مقدار بسیار کمی را برای ایالتهایی که در پائیندساات
قرار دارند و رشد آهستهتری دارند و در آن زمان به مقادیر زیاااد آب نیاااز ندارنااد باااقی
میگذارد .کالیفرنیا آخرین استفادهکننده آب در ایاهت متحده در طول  2400کیلااومتر
رودخانه کلرادو به شمار ماایآیااد و سااه بساایار کماای در جریااان دباای رودخانااه دارد.
مذاکرهکنندگان ایالتهای باهدست ماننااد کلاارادو و یوتااا معتقااد بودنااد کااه سااه آب
سطحی از رودخانههای آنها باید سااه بیشاتری از آب رودخاناه کلاارادو را بااه نیازهااای
آینده اختصاص دهد.
 ،)1877-1951( Delph Carpenterحقوقدان آب از  Greelyکلرادو پیشنهاد کرد کاه
هر ایالت واق در حوضه آبری کلرادو باید به طور جداگانه ،بر سر توافقنامه بااینایااالتی
برای تعیین سه از جریان کل رودخانه کلرادو مذاکره کند Carpenter .معتقد بود کااه
هر ایالت باید یک حقابه مشخص (تخصیص) را دریافت کند ،بنابراین از اینکه کالیفرنیا
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باایش از سااه منصاافانه آب از رودخانااه کلاارادو برداشاات کنااد ،پیشااگیری میشااود .او
همچنین نگران دخالت فدرال در مسائل مربوط به حقابهها در ایالت بود و میترسید کااه
اگر ایالتها راهحلی نداشته باشند ،دولت فدرال قوانین فدرال را برای رودخانااه کلاارادو
به کار خواهد بست.
در ابتدا ،نمایندگان سعی کردند مقدار مشخصی از آب را به هر ایالت ،بر اساااس مقاادار
زمینهااای آباای موجااود در آن ایالتهااا تخصاایص دهنااد .بااا ایاان همااه ،تااالش باارای
کماایک اردن ایاان ارقااام ناااگوار بااود ،و تقریبااً مااذاکرات را بااه نقطااه شکساات رساااند.
خوشبختانه بحثها ادامه یافت .در نهایت ،ایالتهااای مختلااف بااه مناااف مشااترک روی
آوردند ،و این دیدگاهها به تقسی بندی ایالتها به دو گروه حوضه آبری باهیی و پائینی
کلرادو تحول یافت.
پ

از چند ماه مذاکره ،توافق حاصل شد .جریان کاال ساااهنه در رودخانااه کلاارادو ،در

گذرگاه آبی  Leeدر شمال آری ونا تقسی شد .کلرادو ،نیومک یکو ،یوتااا و وایومینااگ
در گروه تخصیص حوضه باهیی قرار گرفتند ،در حالی کاه آری ونااا ،کالیفرنیااا و نااوادا
ایالتهای حوضه پائینی را تشکیل دادند .هر حوضه  9/3میلیارد متر مکعب آب در سال
دریافت خواهد کرد .بااه ایالااتهااای حوضااه پااائینی اجااازه داده شااد کااه باا رشااد آتاای
جمعیت ،برداشت خود را تا  1/2میلیارد متر مکعب اف ایش دهند .ایاان مشااوق از جانااب
ایالتهای حوضه باهیی به مذاکرهکنناادگان حوضااه پااائینی داده شااد تااا ایاان معاملاه را
شیرینتر کند .ایالتهای حوضه باهیی مل م شدند  7/5میلیون ایکرفوت آب را در یک
دوره دهساله از گذرگاه  Leeتا متوسط سالهای جریان ک و زیاااد تحویاال دهنااد .اگاار
جریان در یک دوره دهساله خیلی کمتر از حد متوسط باشد ،ایالتهااای حوضاه باااهیی
همچنان مل م به تحویل  7/5ایکرفوت (رقمی که با محاسبات هیدرولیکی دولت فاادرال
تعیین شده است) آب هستند .این شرط توافق میتوانست ایالتهای حوضه باهیی را در
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دوره خشکسالی در تنگنای سختی قرار دهد چرا کااه حقابااه ایالااتهااای حوضااه پااائینی
بدون در نظر گرفتن اثرات باهدست 7/5 ،میلیون ایکرفوت بود.
توافقنامااه رودخانااه کلاارادو در  24نااوامبر  1922در کاااخ  Governorsدر  Santafeدر
نیومک یکو امضا شد و در سال  1923در کنگره ایالت متحده آمریکا به تصویب رسید.
کادر  -18دوره آماری مرطوب و خشک

توافقنامه رودخانه کلرادو بر اساس دادههای هیاادرولو یکی فراه شااده دولاات فاادرال شااکل
گرفت .نوسانات اقلیمی در آبخی ها متداول اساات و در بعضاای مکااانهااا ،طیااف تغییاارات بااین
دورههای مرطوب و خشک میتواند بساایار زیاااد باشااد .اگاار متوسااط درازماادت دباای جریااان
رودخانه کلرادو در نظر گرفته شود ،مشاهده میشود که توافقنامه رودخانه کلاارادو باار اسااس
دادههای هیدرولو یکی در دوره زمانی مرطوب به دست آمده است.
چه انگی ههایی مساائوهن آب ایالتهااای حوضااه آبریا کلاارادو را بااه مااذاکره مجاادد درباااره
توافقنامه رودخانه کلرادو وامیداشت ،اگر اثبات میشد آمار و اطالعات استفاده شده در سال
 1922به دورهای مرطوبتر از شرایط نرمال تعلق داشته است؟ چاه مشااکالتی ماایتوانساات در
مذاکره مجدد درباره توافقنامه به وجود آیااد؟ ایاان توافااقنامااه از دباای متوسااط ده ساااله باارای
تخصیص استفاده کرده است .اگر از تمام دبی متوسط ده ساله برای تخصاایص آب توافقشاده
میان ایالتها استفاده میشد ،چه مشکالتی برای طراحان آب شهری ،آبیاران و مسئوهن حیات
وحش به وجود میآمد؟ چه منافعی میتوانست با استفاده از دبی متوسط ده ساله به دست آید؟
پیمان انحراف آب رودخانه نیاگارا1950 ،

توسعه گسترده بهرهبرداری از نیروی آب در آبشارهای نیاگارا ،تقاضای زیادی را بارای
انحراف آب از رودخانه نیاگارا پدید آورد .از آنجا که نیروگاههای آبی فراوانی در این
منطقه وجود داشت ،بوفالو و نیویورک به قطب توسعه صنعتی تباادیل شاادند .انحرافااات
جریان در باهدست رودخانه زیاد بود و منجر به کاهش جریان آبشار شد .تا ثیر کاااهش
جریان بر گردشگری و زیبایی طبیعی منطقه ،نگرانی زیادی را برانگیخت.
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در  27فوریه سال  ،1950پیمانی میان کانادا و ایاهت متحده برای تنظی مقدار آباای کااه
میتواند از رودخانه نیاگارا منحرف شود امضا شد .این پیمان همچنین تصریح کاارد کااه
اگر جریان آبشار نیاگارا کمتر از  2800متر مکعب در ثانیه بین ساعت  8قبل از ظهاار بااه
وقت منطقه زمانی شرقی و ساعت  10بعد از ظهر بین روزهااای  1آوریاال تااا  15سااپتامبر
باشد ،هیچ انحرافی از رودخانه نیاگارا نباید صورت گیرد (برای تولید برق) .ایاان پیمااان
همچنین مقرر میکند که حداقل  100,000فوت مکعب باار ثانیااه بااین ساااعت  8قباال از
ظهر تا  8بعد از ظهر در باقیمانده سال مورد نیاااز اسات .در ساااعات شاابانه ،انحااراف از
رودخانه نیاگارا میتواند به طور قاباال تااوجهی افا ایش یاباد .ایاان اماار ماایتوانااد ساابب
کاهش جریان آبشار بیش از پنجاه درصد در طول شب شود.
توافقنامه رودخانه Delaware

در سااال  1925شااهرداری نیویاااورک برنامااههایی بااارای انحاااراف آب از رودخاناااه
 Delawareدر نیوجرسی برای استفاده در شااهر تاادوین کاارد .ماذاکرات بااا ایالااتهااای
پائیندست بر سر تخصیص حقوق همجواری این رودخانه انجااام شااد ،امااا ناااموفق بااود.
شااهرداری پاارو ه را ادام اه داد ،امااا بااه دلیاال اعتااراضهااای ایالاات نیوجرساای و دیگاار
ایالتهای پائیندست متوقف شد ،و در نهایت سر و کار این اخااتالف بااه دادگاااه عااالی
ایاهت متحده افتاد .دادگاه در سال  1931حک کاارد کااه آب در رودخانااه Delaware

باید بر اساس «نیازها» سه بندی شود و نه باار اساااس طااول خااط همجااواری ایالااتهااای
سهی (نیویورک ،Delaware ،نیوجرسی و پنسیلوانیا) .دادگاه برای شهرداری نیویورک
 1/5میلیون متر مکعب در روز آب تعیین کرد اما این مقاادار دائماای نبااود .بعاادها ،یااک
توافقنامه بینایالتی در سااال  1961امضااا شاادکه بااه موجااب آن ،یااک کمیساایون باارای
تدوین برنامههای بلندمدت و تخصیص عادهنااه آب رودخانااه  Delawareبااین ایالتهاا
تشکیل شد .اف ون بر این ،این توافقنامه به کمیسیون اختیار اعالم وضااعیت اضااطراری و
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تغییر در نسبت سه آب را داد (ایدهای که بسیاری در ایالتهای خشک غربی ناااممکن
میدانند).
 -7مقررات تخصیص آبهای زیرزمینی
چشمانداز تاریخی

زمانی که غالمان اسحاق در وادی بااه کناادن مشااغول شاادند و بااه آب چشاامه رساایدند،
چوپانان  Gerarبا غالمان اسحاق مشاجره کردند و گفتند که این آب به مااا تعلاق دارد.
سپ

آنان چاه دیگری را کندند و باااز ها چوپانااان بااا آنااان مشاااجره کردنااد .اسااحاق

مجددًا چاه دیگری کند اما این بار دیگر دعوا نکردند.
Genesis 27:19-22

رقابت بر سر آبهای زیرزمینی از زمان کتاااب مقاادس و احتمااهً قرنهااای پاایش از آن
رخ داده اساات .در مشاااجره کالماای میااان غالمااان اسااحاق و چوپانااان  ،Gerarتوانااایی
فی یکی تعیین میکرد حق آب زیرزمینی به چااه کساای تعلااق دارد .ماادیریت مناااب آب
زیرزمینی در دوران باستان تا به امروز دشااوار بااوده اساات زیاارا نماایتااوان آب واقا در
زیرزمین را دید .به این تنگنا ،یک واقعیت دیگر درباره آب زیرزمیناای ماایتااوان اضااافه
کرد :بخشی از آب زیرزمینی در زیر زمین جابجا میشااود-گاااهی چناادین کیلااومتر -و
سپ

در تاهب ،دریاچه یا رودخانه به سطح میرسد .در این شرایط ،آب زیرزمیناای بااه

آب سطحی تبدیل میشود .جای تعجب نیست که چوپانااان  Gerarبااا غالمااان اساحاق
مشاجره میکردند آنان میدانستند که آب زیرزمینی زیر پایشان وجود دارد ،اما مقاادار
آن به سبب اقلی خشک محدود است .وجود بیش از حد چاههااا در یااک مکااان ،ساابب
خشک شدن چاهشان میشود و البته آنها اول آنجا بودند .راهحاالشااان ایاان بااود کااه بااه
غالمان اسحاق بگویند به جای دیگر بروند و چاه جدیدی را در در جایی دیگر بکنند.

زمین به هرکسی تعلق داشته باشد ،از آسمان تا اعماق زمین مال اوست.
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English Law

ه اران سال بعد ،مقررات انگلیسی تالش کرد مالکیاات مطلااق دارایاای را تعریااف کنااد.
قانونگذاران در دهه  1800هنوز درک کاملی از خصوصیات جابجااایی آب زیرزمیناای
نداشتند .جای شگفتی نیست که در آن زمان در ایاهت متحده امریکا برای تخصیص یااا
استفاده آب زیرزمینی مقررات کمی وجود داشت .برابر مقااررات اسااپانیا ،مالااک زمااین
میتواند چاهی بکند و آب زیرزمینی را بدون درنظرگرفتن اثرات بر چااههااای همسااایه
برداشت کند .این تصور کااه قاعااده تصارف 1شااناخته میشااود ،هاایچ محاادودیتی باارای
استفاد از آب زیرزمینی قائاال نیساات .ایاان اسااتدهل از قاعااده ساافت و سااخت مالکیاات
مطلق ،پیروی میکند که میگوید مالک زمااین ،مالااک همااهچی در ملااک او از سااطح
زمین تا آسمان و تا مرک کره زمااین اساات .مقااررات انگلیسای و اسااپانیایی آب دربااره
استفاده از آب زیرزمینی همسو بودند ،و تا زمانی که بسیاری از زمینهای دسااتنخورده
وجود داشت و چاهها به یکدیگر دستاندازی نمیکردند ،تعارض بر سر آب زیرزمینی
حداقل بود ،اما این وضعیت در قرن بیست در بسیاری از نقاط جهان تغییر کرد.
تکنولو ی حفر چاه در اوایل دهااه  1900بااه شااکل چشاامگیری پیشاارفت کاارد .پیشتاار
گفته شد که قناتها بااه طااور گسااترده در خاورمیانااه و در بخشهااایی از شاایلی و چااین
استفاده میشد .بسیاری از این قناتها هنوز ه استفاده میشوند ،امااا ه ینااههای ساااخت
سنگین بود (به سبب تلفات انسانی و سختی کار) .به همین صورت ،در سراسر جهااان تااا
نیمه دوم  1800میالدی چاهها با دست یا بیل کنده میشدند ،تا هنگامی که دستگاههااای
حفاری با نیروی بخار به کار گرفته شدند .ایاان قبیاال شاایوههااای اولیااه ساااخت ،شاامار و
عمق چاهها را محدود میکرد و احتمال تداخل چاهها را کاهش میداد .سپ

در اوایاال

دهه  1900موتورهای احتراق گاز در حفاری چاهها انقالبی پدید آورد و در دهه ،1950
آبیاری متحرک ابداع شد .ایاان تحااوهت بااه حفاار صاادها ها ار چاااه آب زیرزمیناای در
Rule of capture
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1

سراسر جهان منجر شد و زمینه برای استفاده بیش از اناادازه از آب زیرزمیناای و تعااارض
فراه آمد.
نقش دولت فدرال

ال پراکنده است و بااه فراینااد تکاااملی ادامااه
مدیریت آب زیرزمینی در ایالت متحده کام ً
میدهد .هیچگونه مقررات فدرال آب زیرزمیناای یااا سیاساات فاادرال آب زیرزمیناای در
ایالت متحده وجود نادارد .فرایناادهای تخصاایص و ماادیریت آب زیرزمیناای نااامتمرک
هستند (همانند آب سطحی) و با قانونگذاری در هر ایالت تعیین میشااود .ایاان وضااعیت
بدین معنی است که ایاهت متحده  50نظام حقااوقی جداگانااه و متمااای باارای ماادیریت
آب زیرزمینی دارد .این  50نظام حقوقی مبتنی بر مرزهااای سیاساای ایالااتهااا هسااتند نااه
خصوصیات هیدرولو یکی ،موقعیت آبخوان یا اثرات بر پائیندساات .بااا ایاان همااه اگاار
پمپا آب زیرزمینی باار جریانهااای پااائیندساات در ایالات همسااایه اثاار بگااذارد و اگاار
توافقنامااه بینایااالتی درباااره رودخانااه ت ثیرپذیرفتااه وجااود داشااته باشااد ،دولاات فاادرال
میتواند برای حل اختالفات بینایالتی مداخله کند.
کادر  -19جبران خسارت

ایالت کان اس از دو ایالت نبراسکا و کلرادو به دلیل خسااارتهااای وارد بااه بهاارهباارداران آب
سطحی کان اس ،ناشی از پمپا بیش از حااد آب زیرزمیناای در باهدساات (نبراسااکا و کلاارادو)
شکایت میکند .کان اس در سالهای  2005و  2006ادعا میکند که مالکان چاههااای نبراسااکا
به طور تقریبی  102میلیون متر مکعب ،فراتر از مقداری که در توافقنامه رودخانه Republican

سال  1943مجاز بوده برداشت کردند .این مقدار معادل نیاز آبی است یک شهر صده ار نفری
در عرض  10سال است .کان اس پیشنهاد میدهد همه چاههااا تااا شااعاع  4کیلااومتری رودخانااه
 Republicanو شاخههای فرعی آن در نبراسااکا بایاد مساادود شااوند .ایاان چاااههااا ن دیااک بااه
 121,000هکتار را آبیاری میکنند .اف ون بر این ،ایالت کان اس معتقد اساات در سااال  2005و
 2006به خاطر محصوهت از دسترفته به ارزش تقریبی دههااا میلیااون دهر ،مسااتحق دریافاات
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غرامت است .مقامات نبراسکا در تالشند طرحهای ت مین بودجه را به منظااور جبااران خسااارات
واردشده به مالکان چاههایی که باید چاههای خود را مسدود کنند تهیه نمایند.
 ،Paul Morrisonدادستان کل کان اس میگوید« ،اقاادام حقااوقی کااان اس بارای وادارساااختن
ایالتها به رعایت مقررات خیلی سری و قاط خواهد بود 60 .سال است که درباره آب فریااد
میزنی  .حال ،استفادهکنندگان بسیاری در محدودیت قرار دارند و آب کافی نیست.
همین سرنوشت در انتظار آبیاران حوضه آبریا  Republicanدر شاامال شاارقی کلاارادو اساات.
کلرادو پیشنهاد مسدودسازی ها اران چاااه آبیاااری را مطاارح ماایکنااد تااا توافااقنامااه رودخانااه
 Republicanدر کان اس رعایت شود .در سال  2007ایالت کلرادو  2/7میلیون متر مکعب آب
را از مخ ن  Bonnyبرای رعایت ال امات توافقنامه بااا کااان اس رهااا کاارد ،امااا ایاان تنهااا یااک
راهحل موقت بود.
در جنوب شاارقی کلاارادو ،کااان اس در دهااه  1990از کلاارادو باار اساااس توافااقنامااه رودخانااه
 1949 Arkansasشکایت کرد .موضوع شکایت ،پمپا بیش از اندازه آبخوان آبرفتی رودخانه
 Arkansasدر کلرادو بود .کارشناس وی ه آب دادگاه عالی ایاهت متحااده انتخاااب شااد و بااه
کان اس بیش از سی میلیون دهر به عنوان غرامت داده شد .می ان پمپا ه اران چاه آبیاااری نیا
در کلرادو برای ت مین ال امات توافقنامه آتی با کان اس کاهش داده شده است .در آینده برای
به امضا رساندن توافق نامهای با کان اس امحا شدند.
ویژگیهای حقوقی آب زیرزمینی

باید به یاد داشت که آب زیرزمینی در مکانها و در عمقهای مختلف ،میتواند خواص
(شرایط) متفاوتی داشته باشند .باارای نمونااه ،آبخااوان آبرفتاای کا عمااق یااک رودخانااه
ممکن اساات بااا رودخانااه بااره کنش داشااته باشااد و در زمااانهااای مشخصاای در سااال،
رودخانه را تغذیه کند .در مواق دیگر ،جریان آب سطحی ممکن است به آبخوان وارد
شود و آبخوان آبرفتی همجوار را تغذیه کند .این ارتباط در صورتی که بااه باهدساتیها
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اجازه داده شود بدون محدودیت پمپا کنند ،پیامدهای زیااادی باارای اسااتفادهکنناادگان
آب در پائیندست ،که از جریان آب سطحی استفاده میکنند خواهد داشت.
در مقابل ،یک آبخوان عمیق ماننااد  Ogallalaدر مرکا ایاااهت متحااده ،ممکاان اساات
تاثیر زیادی بر جریان رودخانه نداشته باشااد ،امااا ممکاان اساات در ماارز ایالااتهااا ساابب
تداخل چاهها شود .نمونه سوم را میتااوان آبخااوانهااای عمیااق تحاات فشااار ذکاار کاارد
(آرت ین) :آیا فشار آرت ین باید محافظت شود تا ترازهای آب زیرزمینی باااه بمانااد؟ یااا
قانونگذاران باید مان پمپا آب زیرزمینی شوند تا کاهش فشااار رخ ندهااد؟ ایالتهااای
مختلف اغلب دارای قوانین آب زیرزمینی مختلف برای مدیریت آبخوانهااای واقا در
ایالتها هستند (و گاهی اوقات در باهدساات یکاادیگر قاارار دارنااد ،همااانگونااه کااه در
برخی نقاط کلرادو رخ میدهد).
برای ایالتهای همسایه هیچ انگی های برای اتخاذ نظامهای یکسااان ماادیریت مناااب آب
زیرزمینی وجود ندارد .به همین دلیل ایالتها تمایل دارند فنون و استرات یهای مختلف
مدیریت آب زیرزمینی داشته باشند ،در نتیجه میتواند به تعااارض میااان ایالااتهااا منجاار
شود .اف ون بر این ،ایالتها غالباً قوانین متناقضی درباااره آبهااای سااطحی و زیرزمیناای
دارند یا مقررات اندکی درباره آب زیرزمینی دارند .این شرایط ماایتوانااد بااه درگیااری
میان بهرهبرداران آب سطحی و آب زیرزمینی ،وقتی جریان رودخانه تحاات تا ثیر پمپااا
آب زیرزمینی قرار میگیرد منجر گردد .ایاان مساائله در سراساار ایاااهت متحااده و سااایر
مناطق جهان ،روز به روز بیشتر اتفاق میافتد.
در ایاهت متحده ،مشابه مقررات همجواری ،مالکیاات زمااین مبنااای اولیااه مقااررات آب
زیرزمینی بود .اگر مالک زمااین بودیااد ،ماایتوانساتید چاااهی در آن حفاار کنیااد .بعاادها
اف ایش پمپا آب زیرزمینی سبب تداخل چاهها با یکدیگر شد (عمدتاً در شاارایطی کااه
آبخوانهای عمیقتر از  61متر یا بیشتر وجود داشت) که از نظر هیاادرولو ئولو یکی بااه
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آب سطحی متصل نبودند .مناطق بسیاری ،اصل استفاده معقااول آب سااطحی را بااه کااار
بردند .اف ون بر این ،اصل حقوق متقاباال آبهااای سااطحی باارای پیشاابرد سااه بندی در
دوره خشکسالی یا دیگر دورههای کمبود بهکارگرفته شد.
کادر  -20بحران پمپاژ

مالکان چاه در امتداد رودخانه  South Platteدر شمال شرقی کلرادو در سااال  2006بااا بحااران
پمپا چاه روبرو شدند ،وقتی ه اران چاه به علت کاهش جریان رودخانه خشک شدند .کلرادو
از دکترین انعطافناپذیر تصرفات سابق برای آب سطحی و آبخوان آبرفتی استفاده میکند .در
سال  ،1969نهاد قانونگذارای کلرادو ،قانون تحدید و اداره حقوق آب را تصویب کرد .براباار
این قانون تمام چاههای آبرفتی باید بر اساس تاریخ حفر چاااه و اسااتفاده مفیااد از آن ،حااق آب
دریافت کنند .مالکان چاهها به این قانون را عمل کردند ولی ملا م شاادند چاههااای خااود را در
ماههای خشک تابستان ببندند ،چنانچه جریان رودخانه برای ت مین نیازهااای حقااوق ارشااد آب
سطحی کافی نباشد .پیشتر از بستن چاهها پرهی میشد ،چون گ ینااهای باارای مالکاان چااههااا
برای جایگ ینی آب برای استفادهکنندگان ارشد آب فراه میشد( ،مالکان چاه بابت افا ایش
منب به سازمانهای مسئول پرداخت کردند ،و این مبالغ برای خریااد یااا تعریااف حقاوق آب از
رودخانه  South Platteبه نف حقابهداران ارشد استفاده میشد).
خوشبختانه برای مالکان چاه ،سالهای  1980تا  2000سااالهااای پرآباای باود .بنااابراین پوشااش
برف و بارانهای تابستانی برای ت مین نیازهای بیشتر استفادهکنناادگان آب کااافی بااود .بااا ایاان
همه ،در سال  ،2002بدترین خشکسالی در  300سال گذشته در این منطقااه اتفاااق افتاد.جریااان
رودخانه در تمام زمانها پائین بود و سازمانهای متاولی ،مناااب آب جااایگ ین کااافی نداشااتند.
اقامه دعوا و قانونگذاری دنبال شااد ،امااا تااا سااال  2006باایش از  2000چاااه -بیشترشااان باارای
همیشه -بسته شدند تا از حقابه حقابهداران ارشااد محافظاات شااود .دکتارین تصاارفات سااابق در
کلرادو کارگر افتاد اما سبب شد که صدها خانواده زارع در کلرادو مجبور شوند زندگی خااود
را با عدم وجود آب زیرزمینی تعدیل کنند.
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برخی از ایالتها به آب زیرزمینی به عنااوان یااک رودخانااه زیرسااطحی نگاااه کردنااد و
اجازه مقدار استفاده معقول و زمان استفاده را صادر کردند .با این همه ،تعیین موجااودی
دقیااق آب زیرزمیناای ،بااه وی ا ه در مناااطقی کااه اسااتفاده زیاااد اساات یااا در دورههااای
خشکسالی ،فوقالعاده مشکل بود .اختالفها معموهً بسته به مورد بر پایه مقررات عرفی
حل میشد.
در ایاااهت متحااده ،تمااام مقااررات آب زیرزمیناای بهدساات ایالاتهااای مختلااف شااکل
گرفتهاند .بسیاری از ایالتها برای تخصیص آب زیرزمیناای بااه تماام اسااتفادهکنناادگان،
اصل حقوق متقابل را به کار بستهاند ،و باادینترتیب پمپاا را محاادود یااا کا میکننااد.
بیشتر ایالتها با تعیین فاصله مجاز ،شمار چاههااای حفرشااده در یااک محاادوده معااین را
محدود میکنند .این تالشها برای کاهش تداخل و تعارض انجام میشاادند .اسااتفاده از
حقوق متقابل نیازمند اطالعات دقیق درباره مکان و کمیکااردن آب زیرزمیناای ،قابلیات
انتقال ،نرخهای تغذیه و جهت جابجایی آب زیرزمینی اساات .باارای کنتاارل مقاادار آب
زیرزمینی که میتوان پمپا کرد ،برخی از ایالتها مجوزهای انحراف را صادر میکنند.
ایالتهای غربی کمی هستند که برای تخصاایص آب زیرزمیناای ،از دکتاارین تصاارفات
سابق استفاده میکنند .در این دکترین ،اولویت بر اساس تاریخ حفر چاه و بهاارهباارداری
از آب زیرزمینی در استفاده مفیااد تعیااین ماایشااود .نرخهااای پمپااا و برداشااتهای آب
زیرزمینی ،در نرخ جریان معین پمپا یا با توجه به مساحت اراضی آبی محدود میشااود.
گسترش این حقابه ،غیر قانونی است ،چون میتواند به دیگر حقوق ارشااد آب سااطحی
(در یک سیست آبرفتی) یا دیگر حقوق آب زیرزمینی آسیب ب ند.
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دکترینهای آب زیرزمینی در ایالتهای مختلف
قاعده تصرف

تصرف

حقوق همجواری

همجاااواری و
تصرفات سابق

تگ اس

آلباما

مین

کارولینااااااااای

آهسکا

کالیفرنیا

آرکان اس

مریلند

شمالی

آری ونا

هاوائی

کانکتیکات

ماساچوست

اوهایو

کلرادو

کان اس

دهور

میشیگان

پنسیلوانیا

آیداهو

نبراسکا

فلوریدا

مینهسوتا

رودآیلند

مونتانا

داکوتای شمالی

جورجیا

میسیسیپی

کارولینااااااااای

نوادا

اوکالهاما

ایلی نوی

میسوری

جنوبی

نیومک یکو

اورگان

ایندیانا

نیوهمپشایر

تنسی

یوتا

داکوتای جنوبی

لوا

نیوجرسی

ورمونت

وایومینگ

واشنگتن

کنتاکی

نیویورک

ویرجینیا

لوئی یانا

ویرجینای غربی
ویسکانسین

کادر  -21آب زیرزمینی آرتزین

تخصیص آب زیرزمینی آرت ین در بسیاری از مناطق ،یک مشکل خاص به شمار میآید زیاارا
پمپا آب زیرزمینی میتواند به شکل چشمگیری فشار چاه آرت ین را کاهش دهد .آیااا مالااک
چاه آرت ین ،حااق داشااتن ارتفاااع خاصاای از آب زیرزمیناای در داخاال چاااه آرتا ین دارد؟ در
صورت کاهش فشار آرت ین توسط استفادهکننده جدید ،آیا باید اولویاات را باه مالااک ارشااد
داد؟ اگر مالک قدیمیتر چاه مجبور به کفشکنی و اف ایش عمق شده باشد ،آیا استفادهکننده
جدید چاه باید این ه ینه را پرداخت کند؟ بیشتر ایالتهااا قااوانینی را شااکل دادهانااد کااه تمااام
مالکااان چاااه را بااه سهی دانسااتن در تااراز کاااهشیافتااه آب زیرزمیناای و پرداخاات ه یناههااای
کفشکنی چاههای خود مل م میکند .به نظر شما این قوانین ،منصفانه و مناسب است؟
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آری ونا در سال  1980در پی تصویب قانون مدیریت آب زیرزمیناای ،برنامااه نوآورانااه و
قاباال تااوجهی را در پایش گرفاات .ایاان قااانون مناااب آب زیرزمیناای را باار پایااه اسااتفاده
بازتخصیص میدهد و هدف آن« ،آبدهی مطمئن» تا سال  2025است( .آباادهی مطماائن
وضعیتی است که در آن ،می ان آب زیرزمینی برداشاات شااده ،براباار بااا مجمااوع تغذیااه
آبخوان است) .این هدف ،با کاااهش قاباال مالحظااه یااا در بعضاای نقاااط ،حااذف کاماال
برداشت آب زیرزمینی برای مقاصد کشاورزی تحقااق پیاادا خواهاد کاارد .امیااد باار ایاان
است که این محدودیتها در استفاده از آب زیرزمینی ،بااه تا مین نیازهااای جمعیاات در
حال رشد این ایالت کمک خواهد کرد .ایاان قااانون نوآورانااه ،جااای ه بنیاااد  Fordرا در
سال 1986برای این ایالت و دولت محلی به ارمغان آورد.
 -8حقابههای محفوظ فدرال
دولت فدرال مالک اراضی زیادی به وی ه در پارکهای ملی ،بناهای تاریخی ،جنگلها
و پناهگاااههااای حیااات وحااش در غاارب اساات .از دهااه ،1950دول ات فاادرال و قبایاال
سرخپوست ،حقابههای جدید (ه آب سطحی و ه زیرزمینی) به دست آوردهانااد کااه
از لحا تاریخی ،فراه نبودند یا استفاده نشده بودند .ایاان دساات حقااوق جدیاد ارشااد
حقابهداران فعلی را مجبور به اصالح راه و رس هااای دیرینااه اسااتفاده آب کاارده اساات.
حقااوق آب محفااو فاادرال ،حقااوقی هسااتند کااه دولاات فاادرال ،وقتاای مکااانهااای
حفاظتشده مانند پارک ملی یا اثر تاریخی تعیین میشود به دست میآیااد .بااه موجااب
قوانین ،تعیین مکانهای حفاظتشده فدرال ،به طور ضاامنی حقااوق آب را باارای تا مین
نیازهای این گونه داراییها مقرر میسازد .تعارضات اصلی بار سار تاریخهااای اولویاات،
کمیسازی حقوق آب و نقاط انحراف بروز کرده است.
دکترین  Wintersیااا حقااوق محفااو سرخپوسااتان ،نشا تگرفتااه از پرونااده Winters

ایالت متحده ،بر محور مسئله انحراف آب از رودخانااه  Milkدر محاادوده حفاظتشااده
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سرخپوستان  Fort Belknapدر شمال مونتانا مطاارح شااد .ایاان محاادوده در سااال 1888
برای قبایل  Gros Ventreو  Assiniboineتعیین شد .با این همه در حاادود سااال 1905
آمریکائیان غیر بومی شروع به انحراف آب از رودخانااه  Milkکردنااد و آب اناادکی را
برای نیازهای آتی منطقه باقی گذاشتند .در دهه  1880آبیاری ایاان اراضاای توسااعه یافتااه
بود و تقریباً  7متر مکعب بر ثانیه از رودخانه  Milkانحراف داده میشد .آب آبیاااری از
رودخانه  Milkبرای تولید غذا در این اراضی هزم بود ،و در نهایت مدیر اراضی از دفتر
دادستان کل ایالاات متحااده کمااک گرفاات .ایاان موضااوع در دوره ریاساات جمهااوری
تئودور روزولت که مداف سرسخت حفاظت مناب طبیعی در اراضی فاادرال بااود اتفاااق
افتاد.
دفتر دادستان کل ایالت متحده استدهل کرد که بومیان آمریکا حق آبیاری از رودخانااه
 Milkرا بااه ساابب ماهیاات همجااواری ایاان اراضاای دارنااد .عقیااده باار ایاان بااود کااه
منحرفکنندگان باهدست (از جمله  ،Henry Wintersآبیار محلاای دخیاال در پرونااده)
استفاده غیر معقول از آب رودخانه داشااته و بااه اسااتفادهکنناادگان همجااوار پااائیندساات
آسیب رسانده است .وکالی ایالت مونتانا موافق نبودند ،بااا ایاان اسااتدهل کااه مونتانااا از
متصرفان سابق به شمار میآید .بنابراین ،مالکیت اراضی همجوار هیچ ارتباطی با حقااوق
آب در مونتانا نداشته است .دادگاه حک کاارد کااه ساااکنان اراضای  Fort Belknapبااه
دلیل قصد دولت فدرال برای محفو نگاهداشتن حقابااههای هزم باارای اسااتفاده در ایاان
اراضی ،نسبت به آب رودخانه  ، Milkحق دارند .تاریخی که حقابه اعطا شااد مصااادف
بااا تاااریخ امضااای پیمااان شااد .ایاان تصاامی  ،حااق آب اول ماای  1888را بااه اراضاای
حفاظتشده داد ،که تقاادم بساایار بیشااتری نساابت بااه تاااریخ اولویاات  Winters 1905و
دیگر آبیاران باهدست داشت.
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دو قبیله  Gros Ventreو Assiniboineبه موجب ایاان حکا از همااه حقااوق ،عنااوان و
عالیق خود صرف نظر کرده و آن را به دولت ایالت متحده آمریکا تسلی کردنااد...آنها
محدودهای دورتر را به صورت جداگانه برای سکونت و اشتغال برگ یدند.
پیماننامااه بااین ایاااهت متحااده آمریکااا و قبیلااههااای ، Blood ،Piegan. ،Gros Ventre
 River Crow Tribes ، Blackfeet.در تاریخ  1می .1888
سایر پیمانها میان دولت مرک ی و قبایل بومی آمریکا بر اصول حقااوق محفااو ت کیااد
داشتهاند.
از آنجا که بیشتر محدودهها ،برای وادارساختن اعضااای قبیلااه بااه اتخاااذ راه و رسا های
زراعی محفو اعااالم شااد ،حقابااههااای اعطاشااده برابار دکتاارین  Wintersقاباال توجااه
هستند .اف ون بر این ،بیشتر مناطق محفااو قباال از اینکااه پاارو ههااای آبیاااری در غاارب
توسعه یابند ،تعیین شده بودند و بسیاری از حقابااههااای  Wintersتاااریخ اولویتهایشااان
بسیار قدیمی است .در پرونده  Wintersو ایالت متحده اولین بار بود کااه دولاات فاادرال
اعالم کرد که اراضی محفو  ،حقابه داشتهاند .بسیاری از قبایل ،به شااکایت خااود باارای
ت یید حقابههای اراضی محفو ادامه میدهند .پیماننامهها ش ن قااانون عااالی در قااوانین
اساسی ایالت متحده دارند و چنانچه تعارضای بااه وجااود آیااد ،باار قااوانین ایااالتی پیشاای
میگیرند.
بعدها دکترین  Wintersاساس حقابههای محفو را در اراضی فدرال ،از جملااه پااارک
ملی ،جنگلها ،بناهااای تااریخی ،پناهگاااههااای حیااات وحااش و ت سیسااات نظااامی قاارار
گرفت .کمیت و استفاده مفید از این حقابهها به طور گسترده مورد شکایت قاارار گرفتاه
است .در سال  1977دادگاه عالی ایالت متحاده حکا کاارد کااه ایاان دعاااوی ،اسااتفاده
نامحدود از مناب آب را در زمینهای فدرال اجازه نمیدهااد .دادگااه تصااریح کاارد کااه
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دکترین حقابههای محفو فقط ت مین آن مقدار آبی را که به منظور حفاظاات ضااروری
است محفو میدارد و نه بیشتر.
 -9خالصه
تخصیص مناب آب از دوران باستان ،یک مسئله مه اجتماعی و اقتصاادی بااوده اساات.
قوانین آب در اوایل شکلگیری خود ،بر برابری میان استفادهکنندگان آب متمرک بود.
برای نمونه یک آبیار در دوره بابلیان باستان انتظار داشت کااه اگاار آب اضااافی آبیاااری
زمینش زمین همسایه را دچار آبگرفتگی کند برای جبران خسارت بایااد محصااول ذرت
را به همسایهاش بدهد .در انگلستان و فرانسااه مالکااان دارایاای در امتااداد رودخانااههااا تااا
زمانی مجاز به اسااتفاده از آب سااطحی بودنااد کااه آب استفادهشااده بااه رودخانااه ،باارای
استفاده دیگران در پائیندست بازگردانده شود .در نیوانگلند ،مالکان آسیاب آبای براباار
قااوانین ملا م بودنااد کااه پتانساایل قاادرت آب جاااری را در مناااطق صاانعتی بااه اشااتراک
بگذارند .این قبیل نظامهای حقوقی برای ایجاد یک نظااام عادهنااه آب جهاات آبیاااری،
کشتیرانی ،آسیاب آبی و استفاده شهری شکل گرفتند.
امروزه پروندههای دادرسی ،بیانیههای قانونی ،توافقنامههای بینایالتی ،و بایگانی احکام
دادگاه قفسههای زیادی را درباره تصمیمات مربوط به تخصیص آب پر میکنند .با ایاان
ال جدیاادی در دهااههااای اخیاار ظهاور کاارده اساات .حیااات وحااش و
همه دیاادگاه کااام ً
زیستگاههااا ،کیفیاات آب و نیازهااای تفریحاای ،بااه مسااائل عمااده در قااوانین آب تبادیل
میشوند.
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کادر  -22پرسشهایی برای بحث

 -1چگونه دکترین همجواری از قانون حمورابی تکامل یافت؟
 -2اقلی چه نقشی در تکامل دکترین تصرفات سابق ایفا کرد؟
 -3مهاااجران مورمااون در دره  Salt Lakeاز چااه روش تخصاایص آب ،در اواسااط سااده1800
استفاده کردند؟
 -4چرا معدنچیان طال در کالیفرنیا و کلرادو درباره حقوق آب نگران بودند؟
 -5تفاوت روشهای اولیااه تخصاایص آب مهاااجران مورمااون یوتااا نساابت بااه مهاااجران

Fort

 Collinsکلرادو در دهه  1870چه بود؟
 -6هدف از گواهی سهام آب در یک شرکت آبیاری را توضیح دهید.
 -7حقوق متقابل با اصل استفاده معقول چگونه در تضاد قرار میگیرد؟
 -8چرا توافقنامههای بین ایالتی ،اب ار حقوقی مه در توسعه و مدیریت مناب آب بین ایالتها
هستند؟
 -9ت ثیرات منفی چرخه هیدرولو یکی روی عملیسازی توافقنامه رودخانه کلرادو چیست؟
 -10آیا شما موافق هستید ایالتها ،و نه دولت فدرال ،باید قوانین مربوط بااه آب زیرزمیناای را
که در ایاهت متحده استفاده میشود ،طراحی کنند؟ چگونه ممکن است قوانین آب زیرزمینی
تفاوت داشته باشد اگر دولت فدرال کنترل استفاده از آن را در دست داشته باشد؟
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تمدنهای مختلف در طول تاریخ ،مقررات تخصیص آب را ب ه منظ ور
توسعه اقتصادی ،بهبود س الم
مح ی زیس

عم ومی ،و در دوران جدی د ،حفاظ

طراح ی ک رد ان د .در من اط پ رآب جه ان ،مق ررات

تخصیص آب عموماً مبتنی بر سهمبندی اس  ،در ح الی ک ه تخص یص
آب در بیشتر مناط خشک دنیا ب ر اس ا
مبتنی بر اولوی
آب بر پایه مالکی

ی ک نظ ا انعط ا ناپ ریر و

صورت میگیرد .در این نوشتار ،سیر تحول تخص یص
زمین ،به نا دکترین همجواری ،تا مفه و مالکی

آب به عنوان ح دارای ی شخص ی ،ب ه ن ا دکت رین تص ر

س اب در

ایاالت متحد امریکا تشریح میشود.
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