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 حیوه  آب حکمرانیی هیای نظام پایی اری (.6931) امیی  فتحیی، و آمنه؛ یادگاری، امیرمظفر؛ امینی، علی؛ یوسفی،
.39-44 (،4)3 ،انسللل ن  عمللل   در ای رشللل    ی ن  ط لعللل   فصلللمه    .توسییی ه گییی ر در رود هاینییی  

 
 3004-4146شاپا: 

 آهاد است.  س قوانین کریتیو کامانزنویسن گان / دسترسی به متن کامل مقاله براسا ) 

 رود در گذر توسعه آِب حوزه زاینده حکمرانیهای  پایداری نظام
 

 4، امید فتحی3، آمنه یادگاری2، امیرمظفر امینی1علی یوسفی*
 90/59/5900؛       پذیرش: 90/90/5900دریافت: 

 چکیده
کمبود « بحران»های اخیر به  رو بود ، اما این مشکل در سال آبی روبه کم« مشکل»رچن  ایران اه دیرباه با ه

آب تب یل ش   است. امروه  این نگرش وجود دارد که مشکالت امروه و فردا، بیشتر اه کمبیود آب، پیامی  
آب اسیت.  می یریتنظیام حکمرانی نامطلوب هستن  و راهکار اصلی خروج اه بحیران آب، بیاهنگری در 

کی  بر ماهیت میان م یریتدستورکار ج ی  مطال ات  های  ای، بر چارچوبی مشترک اه نظریه  رشته آب با تأ
گ اری و امور عمومی متمرکز است. ه ف  اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد نهادگرا، اقتصاد سیاسی و سیاست

رود، پیش و پس اه ملی شی ن آب  وهۀ آبخیز هاین  های حکمرانی آب در ح این مقاله، ارهیابی پای اری نظام
های موردنییاه بیه   بر تلفیق دو رویکرد کمی و کیفی است و داد  در کشور است. روش پژوهش مقاله، مبتنی

کارشیناس، گیردآوری  14کشاوره و  676یافته با  دو شیوۀ اسنادپژوهی و پیمایشی اه طریق مصاحبه ساخت
گانۀ عی الت،  ده  که در نظام حکمرانی ف لیی آب، اصیول هشیت نشان می آم   دست ش   است. نتایج به

دهی، انسجام، مشارکت، و حاکمیت قانون در شرایط  پ یری، پاسخ اثربخشی و باهدهی، شفافیت، مسئولیت
توان  مطلوبی نیست. همچنین، در این مقاله دالیل پای اری نظام حکمرانی سنتی آب تبیین ش   است که می

 ول برای گ ار به حکمرانی مؤثر و پای ار آب بهر  جست.اه این اص
شناختی، حیوه  آبخییز  برداران، متولیان، نظام اجتماعی بوم حکمرانی متناسب، بحران آب، بهر  :ها کلیدواژه

 رود هاین  

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 

  مسئول(. )نویسن   ایران اصفهان، اصفهان، صن تی دانشگا  کشاورهی، دانشک   کشاورهی، اقتصاد استادیار .1
  

 ایران. اصفهان، اصفهان، صن تی دانشگا  کشاورهی، دانشک   روستایی، مطال ات دانشیار .2
 

 ایران. اصفهان، اصفهان، صن تی دانشگا  کشاورهی، دانشک   روستایی، توس ه ارش  کارشناس .3
  

 ایران. اصفهان، اصفهان،  تیصن دانشگا  کشاورهی، دانشک   روستایی، توس ه ارش  کارشناس .4
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 مقدمه
ه بیا آبی شهرت دارد و ایران نیز اه دیربیا خاورمیانه و شمال افریقا در بین مناطق جهان به خشکی و کم

های اخییر، همگیام بیا  (. در سیال61، 3063و همکیاران،  1رو بود  است )محمودی کمبود آب روبه
رش  جم یت و وقوع تغییرات و نوسانات اقلیمی، مشکل کمبیود آب در کشیور تشی ی  شی   )طیر  

محیطیی ایین  ( و پیام های منفی اقتصادی، اجتماعی، و هیسیت61، 3064، 2هوا و ملی تغییرات آب
، 3004، 3رود بسیار تأثیرگ ار بیود  اسیت )نیوسیان ویژ  حوهۀ هاین   ن بر مناطق مرکزی کشور بهبحرا
محیطی و  هیای هیسیت کنیونی در م یرآ آسییب  ان اهۀ دور  گا  به تاریخی اصفهان هیچ (. شهر 613

ن (. رقابت بیی1، 6944رو نبود  است )بصیری،  قاع ۀ صن ت و تغییر کاربری همین روبه گسترش بی
ای ش    های بخشی و منطقه برداران مختلف، منجر به ایجاد برخی درگیری انواع مصارف و وجود بهر 
رود و تیاالب گیاوخونی اه  (. خشک شی ن رودخانیۀ هاینی  613، 6931است )یوسفی و همکاران، 

هیای اجتمیاعی  توان  سبب بیروه برخیی بحیران ای است که می محیطی های هیست ترین نگرانی مهم
هیای محیطیی در  بیر ایین، امکانیات و محی ودیت عالو  (.771، 3061و همکاران،  4)صفوی شود

هیای خشیو و   کننی . همیشیه در سیرهمین ت یین اولویت نیاههیای انسیانی، نقیش مهمیی ایفیا میی
خشو، حیات و بقا، وابسته به آب بود  و تضمین پای اری دسترسیی افیراد بیه آب بیرای مقاصی   نیمه

(. کمبیود آب اه 609، 6977رو بیود  اسیت )حسیینی ابیری،  های فراوانیی روبیه مختلف، با چالش
هیای فراوانیی   دهی و تکوین فرهنگ و تم ن ایرانی بیود  کیه منجیر بیه نوآوری ترین عوامل شکل مهم

بن ها، و... ش   است. با توجه بیه چنیین اهمیتیی، همیوار   ها، ساختن آب ها، چا  اهجمله حفر قنات
آب در مناطق خشو اه حساسییت فراوانیی برخیوردار بیود  اسیت. بیر ایین اسیاس، تقسیم عادالنۀ 

خشیو در راسیتای تحقیق  های م یریت سنتی آب در مناطق خشیو و نیمه هنجارهای حاکم بر نظام
(.614، 6343، 5ان  )بونین برداران پ ی  آم   ع الت اجتماعی و مشارکت همۀ بهر 

های مختلف این مشکل، سبب ش   است کیه  جنبه آبی و پیچی گی تش ی  کمدر حال حاضر، 
رو هسیتیم و این شیرایط، در آینی   بی تر خواهی   همگان بر این باور باشن  که ما با بحران آب روبه

(؛ 66، 3061و همکاران،  7؛ پورکا74، 6934؛ نصرآبادی، 949، 3063، 6لینگ و آرنل ش  )گاس
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ان اه جهیانی  نیست. براسیاس گیزارش چشیمآب هرچن ، بحران آب، تنها ناشی اه کمبود فیزیکی 
آب، وجود نهادهای ناکارآم ، حکمرانی ض یف، ع م انگیزش و تخصیی  نادرسیت منیابب آب، 

(. امیروه  37، 3064، 1انی  )کاسیگروف و راییزرمن اهجمله دالیل اصلی مشیکالت موجیود بود 
م ه، لزوم تی اوم دسترسیی بیه هیستی جا فرد منابب آب در تأمین رفا  و به ارهش و جایگا  منحصربه

آب کافی و سالم برای همگان در هر همان، و وجود پیون های قوی دوجانبه آب و توس ه، ضرورت 
گویی مناسب به نیاههای فزاین   و اصال  ساختاری م یریت منیابب آب را گریزناپی یر کیرد   پاسخ

تیوان بیه   مییو ناپایی ار هیای حکمرانیی ناسیاهگار  (. اه ویژگیی37، 3009، 2است )راجره و هال
کیی   بر چانه م یریت بخشی مبتنی هنی و تخصی  باال به پایین، نبود آمار و اطالعات مناسیب و تأ

؛ بنیابراین، (1-3، 3001، 3سیاهمان ملیلافیزاری اشیار  کیرد ) بر رویکردهای مهن سی و سخت
، امیری ضیروری در سطو  محلی، ملی و جهانیرانی کارام تر ت وین اصولی برای گ ار به حکم

 (.474، 3061و همکاران،  4)یوروسمارتیاست 
شیناختی را  ه ف این مقاله، تبیین اصولی است که پای اری نهادی یک سیستم اجتمیاعی بیوم

های پای اری نظیام حکمرانیی سینتی آب در حیوهۀ آبخییز  کن . به این منظور، مص اق تضمین می
عبارت  شیود. بیه ی ف لی در این حوه  سنجی   میرود بررسی و سپس، پای اری نظام حکمران هاین  

گ اری و دستورکار م یران آب کشیور در راسیتای  دنبال آن هستیم که نشان دهیم، سیاست دیگر، به
ساختار این مقاله به ایین شیر  اسیت کیه ابتی ا ت رییف  گ ر به حکمرانی کارآم ، چه بای  باش .

شود. سپس، با م رفی  ای بودن آن شر  داد  می رشته شناسی و ماهیت میان حکمرانی اه منظر روش
شیود.  ها توضیح داد  میی تحلیل داد  و مح ودۀ مطال اتی، روش پژوهش و نحوۀ گردآوری و تجزیه

رود پیش و پیس اه ملیی شی ن آب بررسیی  در ادامه، اصول پای اری حکمرانی آب در حوه  هاین  
 شود. ه میبن ی و پیشنهادهایی ارائ ش   و در پایان نیز جمب

 
 . پیشینه تحقیق1

هیایی ماننی   هسیتن . می یریت آب بیه ف الیت  م یریت و حکمرانی منابب آب، دو مقولیه متفیاوت
تحلیل، نظارت، توس ه، و اق امات الهم برای حفظ منیابب آب در ییک محی ود  مشیخ  اشیار  

منی  کیردن و  ظیامهای مختلفی کیه بیه تی وین، ن که حکمرانی آب به ف االن و شبکه دارد، درحالی
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ای کیالن و هی بر این، حکمرانی، جنبیه شود؛ عالو  کنن ، اطالق می های آب کمک می اجرای سیاست
تیر   های مسیتمر و اجراییی که م یریت آب بیا مقولیه گیرد، درحالی راهبردی ادار  منابب آب را دربر می

یافته با مشیکالتی  هم توس هتوس ه و  سروکار دارد. امروه  نظام حکمرانی آب هم در کشورهای درحال
توس ه فساد، فق ان جام ه م نی، و ناکیارایی سیاختار اداری و در   رو است. در کشورهای درحال روبه

یافته نییز الگیوی مصیرف ناپایی ار، تسیلط اقتصیاد بیر محییط  مقابل، در کشورهای صن تی و توس ه
بیا  (.31، 3063و همکیاران،  1تلاه ح  اه منابب، حکمفرما است )پیال واسی هیست، و استفادۀ بیش 

گیری آن وجیود نی ارد و  وجود اهمیت حکمرانی آب، توافق چن انی در همینه ت ریف و نحو  ان اه 
 (.1907، 3069، 2های مختلفی اه حکمرانی ارائه ش   است )آرارال و یو ت ریف

رویکردهیای  ( بر این نظرن  که حکمرانی پای ار آب، جیایگزین4، 3060) 3بیسوا و تورتاجادا
می یریت یکپارچیه »و « می یریت پایی ار آب»ماننی   6330و  6340اصلی م یریت آب در دهیه 

( بیر نقیش کنشیگران اجتمیاعی، وجیود 9611، 3063) 4ش   است. ویک و الرسیون« منابب آب
ها و اه اف، و دستیابی بیه بینشیی جیامب در می یریت  شفاف در همینه ارهش گفتمان دردسترس و 

هیای سیاسیی،  کنن . در بیانی دیگیر، حکمرانیی آب را طییف وسیی ی اه نظام تأکی  میپای ار آب 
ان   اجتماعی، اقتصادی، و اداری برای توس ه و م یریت منابب آب در سطو  مختلف، ت ریف کرد 

(. برنامه تسهیل حکمرانی آب بخش عمران ملل متح  نییز در ت رییف 61، 3009)راجره و هال، 
ی پای ار و مؤثر آب را ع الت و کیارایی در تخصیی  آب، ایجیاد نهادهیا، دیگری، ه ف حکمران

آب، و وجود شفافیت در نقیش و مسیئولیت دولیت، بخیش   های کارآم  در همینه قوانین و سیاست
 (.3069، 5کن  )برنامه عمران ملل متح  خصوصی و جام ه م نی در م یریت منابب آب اعالم می

( حکمرانی پای ار آب را هماهنگی بین عرضه، تحوییل و 304، 3064و همکاران ) 6کوهداس
ای اه رفا  اجتماعی و اقتصادی ب ون در م رآ خطر  استفادۀ آب، با تضمین سطح کافی و عادالنه

سبب ارائه ن ادن چارچوب تحلیلیی و ابیزار  ها به کنن . این ت ریف قرار دادن اکوسیستم ت ریف می
 (.1907، 3069دهایی هستن  )آرارال و یو، ها و ایرا سنجش حکمرانی، دارای ض ف

های متفاوتی در میورد راهکارهیای اعمیال حکمرانیی پایی ار آب وجیود دارد؛  درواقب، دی گا 
های باهار و به ح اقل رسیان ن نقیش دولیت  برخی، تحقق حکمرانی پای ار را با ح ف مح ودیت

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 

 

 

 

 



 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

42 
های  پایداری نظام

 حکمرانی آب ...

دانن  و برخی دیگر  ولت حجیم مرتبط میکفایت و د پ یر دانسته و فق ان آن را با باهارهای بی امکان
عنوان  تیرین سیطو  را بیه گییری در پیایین گویی و حق تصمیم نیز، م یارهایی مانن  شفافیت، پاسخ

انی . اه سیوی دیگیر، چیالش پییش روی  راهکارهایی برای تحقق حکمرانیی پایی ار مطیر  کیرد 
های  هیا و شکسیت کیردن موفقیتمطال ات در همینۀ حکمرانی پای ار، یافتن الگویی برای آشیکار 

 (. 914، 3003های حکمرانی است )پال واستل،  نظام
های گوناگونی  های حکمرانی آب، الگوها و رهیافت با وجود اینکه در همینۀ ارهیابی پای اری نظام

ش   است، ت یین اینکه ک ام الگو نسبت به سایر الگوها برتری دارد، کار دشواری است، هییرا در  ارائه 
های مختلف حکمرانی وجود دارد. ایین تفیاوت باعی   شناختی، نظام بوم ی های متنوع اجتماعی رصهع

به ادبیات حکمرانی آب وارد شود. درواقب، حکمرانی « 1حکمرانی متناسب»ش   است که واژۀ ج ی  
کن  کیه هیر منطقیه، نیاهمنی  الگیویی متناسیب بیا شیرایط و بسیتر  متناسب به این موضوع اشار  می

پیچی یگانیه پرهییز شیود )رایجیک و  جتماعی، فرهنگیی، و تیاریخی خیود اسیت و بایی  اه نسیخها
برانگیز و بیااهمیتی تبی یل  (. این مسئله، حکمرانی آب را بیه موضیوع چیالش74، 3063، 2همکاران

 المللی به خود اختصاص داد  است.  کرد  که مطال ات بسیاری را در سطح بین
شناسیی، مطال یات  توان در سه حیطیۀ مطال یات نظیری و مفهوم می ها را درمجموع، این بررسی

بن ی و بررسی کرد. در همینۀ مطال ات نظری، پال واستل و همکاران  موردی، و مطال ات تطبیقی دسته
های حکمرانیی آب   چارچوبی مفهومی برای تحلیل ظرفیت ساهگاری و یادگیری چن سطحی در نظام

های رسمی و غیررسمی، نقیش کنشیگران دولتیی و غیردولتیی،  مکنش نظامها اه بره ان . آن ارائه کرد 
هیای  هیای نظام عنوان ویژگی مراتب اداری، بیه  ت امالت افقی و عمودی چن سطحی، و نقش سلسیله

های حکمرانی که پیچیی گی و تنیوع  کنن  که نظام برن  و بر این نکته نیز تأکی  می حکمرانی آب نام می
بیر ایین،  رو برخوردارنی . عالو  هیای پییش هگاری باالتری در رویارویی با چالشبیشتری دارن ، اه سا

گ اران و  گیران، سیاسیت  توان  همینۀ ایجاد ادراک مشترک را برای تصیمیم استفاد  اه این چارچوب می
( نییز 3063و همکاران ) 3(. یووانا173، 3060م یران بخش آب فراهم کن  )پال واستل و همکاران، 

و   سیاهی پرداختیه بیر شاخ  یابی پایی اری نظیام حکمرانیی آب بیا اسیتفاد  اه رویکیرد مبتنیبه اره
ها، اطالعات مربوط  ان . این شاخ  بر شاخ  را بررسی کرد  های حکمرانی پای ار آب مبتنی مؤلفه

کننی .  به شرایط ف لی حکمرانی آب، مانن  شناسایی عوامیل میؤثر بیر بهبیود منیابب آب را فیراهم می
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بن ی مسیائل،  گیرن گان در اولویت توان  برای کمک به تصمیم های پای اری آب می مچنین شاخ ه
  کار رود. های مرتبط با م یریت منابب آب به ها، و برنامه چالش

های موردی در این همینه، پژوهشی است که کوهداس و همکیاران بیرای ارهییابی  یکی اه پژوهش
انیی . براسییاس نتییایج  گوناکاسییته در کاسییتاریکا انجییام داد هییای حکمرانییی آب در  پاییی اری نظام

سوی حکمرانی پای ار آب در منطقۀ موردمطال یه،  آم   در این پژوهش، نقطۀ عزیمت اولیه به دست به
هایی است که در ادارۀ آب اه نفوذ و اهمیت باالتری برخوردارن . همچنیین، اه  گ اری در گرو  سرمایه

عنوان عیواملی بیرای بهبیود می یریت آب در  ای، بیه  رت محلیی و منطقیهاعتمادساهی و پراکن گی ق
(.363، 3064ان  )کوهداس و همکاران،  رو نام برد  های پیش رویارویی با چالش

 33های تطبیقی و بیا مقایسیۀ انیواع حکمرانیی آب در   پال واستل و همکاران، در قالب بررسی
هیای حکمرانیی چن گانیه بیا   ان  کیه نظام نشان داد  توس ه یافته و درحال حوه  در کشورهای توس ه

عملکرد بهتر و کارایی بیشیتری دارنی  )پیال واسیتل و  یی  اری هماهنگیالبته با ساخت  یی توهیب ق رت
انی  کیه  ریجک و همکیاران نییز در ییک بررسیی تطبیقیی اسیت الل کرد  (.93، 3063همکاران، 
گ اران در مقابلیه بیا  وط بیه نیاتوانی سیاسیتهای حکمرانی ف لی تیا حی  هییادی مربی مح ودیت

درپی اهجمله ابهام در اه افی که حکمرانی بای  بیه  های پی ها و رویارویی با ع م قط یت پیچی گی
ای نام ین که حکمرانی در آن استقرار یافته است، و ع م قط ییت در  ها دست یاب ، شرایط همینه آن

 (.74-77، 3063یجک و همکاران، اثربخشی راهبردهای مختلف حکمرانی است )ر
شییوۀ انتخیاب  ای تبی یل شی   اسیت کیه در عصر ج ی ، حکمرانی آب بیه موضیوع پیچیی  

هیای علیوم  درستی مشخ  نیست و نیاهمن  ارائۀ چارچوبی اه نظرییه کارهای مختلف آن، به و ساه
ای متفیاوت هی عبارت دیگر، مناطق مختلیف، نیاهمنی  نظیام به(. 9، 3060)آرارال،  مختلف است

هیای خیاص هیر کشیور ت ییین  حکمرانی هستن  و ساهوکار بهینۀ حکمرانیی، بیا توجیه بیه ویژگی
( بیا میروری بیر مطال یات حکمرانیی آب در دهیۀ 3069) 1آرارال و وانگ. بر این اساس، شود می

ان  که بیشتر بیر سیاختارهای  گ شته، دستورکار ج ی ی را در مطال ات حکمرانی آب پیشنهاد داد 
کی  دارد. آنا ای است و موفقییت آن  رشته ان  که حکمرانی آب، علمی میان ها نشان داد  نگیزشی تأ

نیاهمن  گردآوری، تلفیق، و اسیتفادۀ م قیول اه دانیش و اطالعیات در راسیتای ایجیاد چیارچوبی 
های متی اول در اقتصیاد عمیومی، اقتصیاد نهیادگرا، اقتصیاد سیاسیی، و  مشترک برآمی   اه نظرییه

( ارتبیاط بیین حکمرانیی آب و دیگیر 6گ اری و امور عمیومی اسیت. در شیکل شیمار  ) تسیاس
 .های علوم، براساس دستورکار ج ی  مطال ات حکمرانی آب، ترسیم ش   است شاخه
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 (. دستورکار جدید مطالعات حکمرانی آب6شکل شماره )

 9341، 3169منبع: آرارال و وانگ، 

 
 العه. محدوده جغرافیایی موردمط3

رود است که در حوهۀ آبخیز تاالب گاوخونی  حوهۀ آبخیز رودخانه هاین  هیرقلمرو مکانی این بررسی، 
رود در استان اصفهان واقب ش   و  حوه  آبخیز رودخانه هاین  هیرواقب ش   است. بخش عم   مساحت 

ییرد. در محی ود  ایین گ بختیاری، یزد، و فارس را نیز دربر می و های چهارمحال هایی اه استان قسمت
شیهر  آباد، فالورجان، خمینی شهر، اصفهان، نجف  شهر، چادگان، هرین حوه ، شهرهای داران، فری ون

ری قرار دارد. مساحت بختیا و و شهرضا در استان اصفهان و شهرهای بن و سامان در استان چهارمحال
تاالب گیاوخونی را دربیر  درص  مساحت حوه  آبخیز 11کیلومترمربب است که  31414این حوه ، 

 ( نشان داد  ش   است. 6گیرد. موق یت حوهۀ آبخیز تاالب گاوخونی در تصویر شمار  ) می
 

 
 (. موقعیت حوزۀ آبخیز گاوخونی6تصویر شماره )

 اقتصاد عمومی اقتصاد نهادگرا

سیاستگ اری و امور  اقتصاد سیاسی
 عمومی

دستور کار جدید 
 آب حکمرانی
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 . روش پژوهش3
های تحقیق برای شناسیایی مسیائل  بر ترکیب پارادایم های مبتنی های اخیر، استفاد  اه روش  در سال

دلیل  شناختی، اه اهمیت هیادی برخوردار ش   اسیت، هییرا بیه های اجتماعی بوم کالت نظامو مش
توان تنها به استفاد  اه یک روش )کمی یا کیفیی( اکتفیا کیرد و بیه  ها، نمی ماهیت پیچی ۀ این نظام

ی های نام ین دست یافت. با توجه به این امر، برای ارهیابی پای ار شناخت کافی در مورد موق یت
های کمیی و کیفیی  ها، استفادۀ ترکیبی اه روش های حکمرانی آب و کوشش برای شناسایی آن نظام

 های کمی و کیفیی ب روشییاب . در راستای برآوردن این نیاه در مقالۀ حاضر، اه ترکی ضرورت می

م بیه اسیتفاد  شی   اسیت. اله« هیای تحقییق تلفیقیی روش»با عنیوان یی  که مکمل یک یگر نیز هستن   یی
 است که مقاله حاضر با توجه به ه ف انجام آن، اه نوع کاربردی است. توضیح

رود پییش اه  در بخش نخست این مقاله، برای ارهیابی پای اری نظام حکمرانی سینتی آب هاینی  
اسیتفاد  شی   اسیت. وی کیه اه پیشیگامان  1ملی ش ن آب، اه چارچوب پیشنهادی الینیور اوسیتروم

است، بیرای حکمرانیی پایی ار منیابب بیا دسترسیی  شناختیبوم ی های اجتماعی متحلیل حکمرانی نظا
شیناختی، بوم ی هیای اجتماعی کن  که شامل مرهبنی ی دقییق نظام هشت اصل را م رفی می 2مشترک

کار انتخاب جم ی، پایش )نظارت(، وجود قواعی  باهدارنی    و ها، ساه ت ادل نسبی بین منافب و هزینه
رسمیت  ها، به کارهای مؤثر برای حل ت ارآ و ی برای برخورد با متخلفان، وجود ساهبا ضمانت اجرای

 (.313، 3001ای است )اوستروم،  شناختن ح اقلی قوانین، و وجود نظام حکمرانی شبکه
برای ارهیابی پای اری نظام حکمرانی آب پیش اه ملی ش ن آن، اه روش تحلییل محتیوای کیفیی 

های موجود دربار  تقسیم آب و نگه اری  ها و کتاب ورد استفاد  شامل گزارشایم. محتوای م بهر  برد 
گانه اسیتروم نییز  های آبیاری و ههکشی، مانن  طومار شیخ بهایی بیود. اصیول پایی اری هشیت شبکه

هایی ت ریف ش ن . واح  محتیوا بیر  ها انتخاب ش ن  و در هر مقوله )اصل(، هیرمقوله عنوان مقوله به
ها براساس وجود یا نبودن مقولۀ موردنظر بود  است. محتوا و روش سنجش مقولهپایه مضمون 

شییود  طورکلی حکمرانییی آب، در سییه حییوه  فراینیی ، سییاختار، و عملکییرد بررسییی می بییه
هیای  هیای چارچوب ( اب یاد و م رف3(. شیکل شیمار  )6633، 3064و همکاران،  3استفانو )دی

در بخش دوم ایین بررسیی، فراینی  حکمرانیی آب در ده .  مختلف سنجش حکمرانی را نشان می
 شود. شرایط ف لی با استفاد  اه روش شاخ  ترکیبی ارهیابی می
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یابی حکمرانی آب (. چارچوب3شکل شماره )  های ارز
 6633، 3164استفانو و همکاران،  منبع: دی

 
ارهیابی جهانی آب اسیت   بر فهرست پیشنهادی ساهمان ملل در برنامه اب اد این شاخ  مبتنی

های مشیارکت، شیفافیت، عی الت، اثربخشیی و بیاهدهی، حاکمییت قیانون،  که دربرگیرن ۀ مؤلفه
(. در 31-33، 3009؛ راجیره و هیال، 41، 3001گویی، و انسجام است )سیاهمان ملیل،  پاسخ

ری پ ی گویی و مسیئولیت ساهی امور، حکمران ناگزیر اه پاسیخ رویکرد حکمرانی خوب، با شفاف
همرا  خواه  داشت )پورعزت و طاهری  است که حاکمیت قانون، اعتماد، مشارکت و انسجام را به

های شیاخ  پایی اری حکمرانیی آب را  ها و سنجه ( مؤلفه6(. ج ول شمار  )643، 6943عطار، 
های موردنیاه این بخش اه مطال ۀ می انی اسیتفاد  شی   اسیت.  آوری داد   ده . برای گرد نشان می

هیایی کیه در همینیۀ  بر نظرسنجی، این اسیت کیه نخسیت، پژوهش های مبتنی لیل استفاد  اه داد د
های خاصیی را  ان ، بیشتر جنبه ش   استفاد  کرد  های عینی و مشاه   ارهیابی حکمرانی آب اه داد 

ۀ ان  که دارای جام یت الهم در ارهییابی فراینی  حکمرانیی آب نیسیت؛ دوم، در همینی مطال ه کرد 
صورت مقط ی و یا سری همانی وجیود دارد کیه البتیه  های عینی دقیق به حکمرانی آب، کمبود داد 

هیای عینیی، تنهیا  بیر داد  هیای مبتنی بر اسیت؛ سیوم، الگو هایی نییز هزینیه آوری چنین داد  جمب
ا دهنی ؛ چهیارم اینکیه، نهادهی بر شیرایط ایسیتای گ شیته را ارائیه می نگر مبتنی های گ شته تحلیل

های باهی در ت امل کنشگران جام ه، اه نظر ماهوی، ویژگی ذهنیی و  عنوان قواع  و دستورال مل به
گیرنی ؛ بنیابراین، مطال یات   تاریخی دارن . اصواًل، قواع  و قوانین کنش در طول همیان شیکل می

 (.940، 3004، 1و دینار نگری نیز دارن  )سال  های ادراک ذهنی، ویژگی آین   بر داد  مبتنی
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 سازیفرایند تصمیم

 ساختار عملکرد
 ساهی در بخش آبدهی و ظرفیتساهمان

 ریزی راهبردیبرنامه 
 تخصی  آب 
 منابب آب توس ه و م یریت 
 تنظیم منابب آب و خ مات مرتبط 
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 مشارکت
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 شفافیت
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 پ یریمسئولیت
 

 ع الت
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 های شاخص حکمرانی آب ها و سنجه (. مؤلفه6جدول شماره )
 

 سنجه مؤلفه
 های کشاورهی، صن ت، شرب، نظامی، و فضای سبز اه کمبود آب میزان متأثر ش ن بخش ع الت

  

 دست  میزان استفادۀ مفی  کشاورهان باالدست و پایین اثربخشی و باهدهی
 رب، نظامی و فضای سبز اه منابب آبهای صن ت، ش میزان استفادۀ مفی  بخش

  

 شفافیت
 گیری های تصمیم اطالع رسمی اه تاریخ برگزاری جلسه

 ها گیری کنن   در تصمیم اطالع رسمی اه اشخاص شرکت
 های کشاورهی، صن ت، شرب، نظامی و فضای سبز اطالع رسمی اه سهم آب واگ ارش   به بخش

  

 پ یری مسئولیت
 دن مشکالتتالش برای حل کر

 برداران در شرایط کمبود آب حمایت اه بهر 
 دی گان پرداخت غرامت به خسارت

  

 دهی پاسخ
 ع رخواهی در صورت بروه اشتبا  
 ارائۀ توضیح دربار  نحوۀ توهیب آب

 دسترسی به مسئوالن
  

 انسجام

 کمک به یک یگر در مواقب گرفتاری
 اعتماد به یک یگر

 ش ن برای یک یگراحترام قائل 
 های دیگران پ یرفتن توصیه

 به فکر سایرین بودن
 های هم یگر را دی ن بیشتر خوبی

  

 مشارکت
 مشارکت اداری )به فکر حل بحران بودن، ارهش قائل ش ن برای نظرات(

 مشارکت اقتصادی
 مشارکت اجتماعی

  

 میزان اجرا ش ن قوانین حاکمیت قانون
 

رود در دو اسیتان اصیفهان و  بخش دوم، شیامل کشیاورهان حیوهۀ آبخییز هاینی  جام ۀ آماری 
انی  و ییا در حیال  که در چن ین سال گ شته اه آب رودخانیه اسیتفاد  کرد  ییی   بختیاری و چهارمحال

و همچنیین کارکنیان م اونیت حفاظیت و ییی   بیرداران( کنن  )بهر  حاضر اه آب رودخانه استفاد  می
ای و دفتر آب و خاک جهیاد کشیاورهی دو اسیتان اصیفهان و چهارمحیال و  منطقهبرداری آب  بهر 

 676بختیاری )متولیان( بود  است. حجم نمونۀ موردنیاه جام ۀ کشاورهان براساس فرمول کوکران، 
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ای انتساب متناسیب اسیتفاد  شی   اسیت.  گیری طبقه ها اه روش نمونه نفر است که برای ت یین آن
 ( ارائه ش   است.3آماری کشاورهان در ج ول شمار  )  نهتوهیب فراوانی نمو

 

یع فراوانی نمونۀ آماری بهره3جدول شماره )  برداران (. توز
 

 درصد فراوانی آماری  نمونه ویژگی

 برداران بهر 

 19/60 64 وبختیاری استان چهارمحال
 97/61 34 دست استان اصفهان )شبکه سنتی( باال

 33/33 94 شبکه نکوآباد
 97/61 34 آبشار و برخوار  شبکه

 31/61 33 شبکه مهیار
 14/67 90 رودشتین  شبکه

 600 676 مجمیوع 

 
دلیل محی ودیت ت ی اد،  الهم به توضیح است که متولییان یادشی   نییز پیس اه شناسیایی، بیه

لییان را های مختلف جام ۀ آمیاری متو ( توهیب فراوانی گرو 9ان . ج ول شمار  ) شماری ش   تمام
 ده .  نشان می

 

یع فراوانی گروه9جدول شماره )  های مختلف جامعۀ آماری متولیان (. توز
 

 درصد فراوانی فروانی ها گروه ویژگی

 متولیان

 01/33 61 جهاد کشاورهی استان اصفهان
 34/37 63 ای استان اصفهان آب منطقه

 01/33 61 جهاد کشاورهی استان چهارمحال و بختیاری
 34/37 63 وبختیاری ای استان چهارمحال منطقه آب

 600 14 مجموع 

 
های  نامه های حضیوری همیرا  بیا تکمییل پرسیش اطالعات موردنیاه بیا اسیتفاد  اه مصیاحبه

نامه برای دو گیرو  جام یۀ  ان . با توجه به اه اف مورد نظر، دو پرسش آوری ش   یافته جمب ساخت
هایی دربار  اصول حکمرانی پای ار آب، طراحی و تی وین  با پرسشبرداران و متولیان(  آماری )بهر 

 تایی هستن . پنج صورت ترتیبی در مقیاس طیف لیکرت  ها به ش   است. پرسش
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 ها تحلیل داده و . تجزیه4
ها اه روش کیفی تحلییل محتیوا  اسناد و متنتحلیل و بررسی   منظور مطال ه، اسنادی، به  در مطال ه

هیای میوردنظر در اصیول  بر استنباط نتیایج براسیاس بیودن ییا نبیودن ویژگی بتنیاستفاد  ش  که م
  شناختی بود.پای اری نظام اجتماعی بوم

در مطال ۀ می انی، برای ت یین روایی بیرونی ابزار پژوهش اه قضاوت متخصصیان بهیر  گرفتیه 
ابه، جیایگزین و همیۀ هیایی بیا درک مشی هیا، واژ  آور و حی ف آن های ابهیام با شناسایی واژ ش  و 

ساهی ش ن . برای سنجش روایی درونی نیز حضور تمام متغیرها در عنیوان، هی ف  ها، یکسان واژ 
ها و   ها، فرضییه نامه کنتیرل، و هی ف های پرسیش ها و پرسیش کلی، اهی اف اختصاصیی، فرضییه

پژوهش نییز  صورت خبری ارائه ش ن . پایایی ابزار ها به های غیرمرتبط، ح ف ش   و جمله پرسش
ها، برای ساخت هر  تحلیل داد  و ( تأیی  ش . در تجزیه476/0با استفاد  اه ضریب آلفای کرونباخ )

های مربوط، اه روش تحلیل عاملی، و برای ت میم نتایج نمونیه بیه جام یه و   شاخ  و وهن سنجه
اه آمار ناپارامتری و یی   با توجه به نرمال نبودن متغیرهای پژوهشیی   های آماری گیری و برداشت نتیجه
هیای مطال یۀ  تحلیل داد  و ویتنی و ویلکاکسون بهر  گرفته ش   اسیت. بیرای تجزییه  های من آهمون

 استفاد  ش   است. 60نسخۀ  و  36نسخۀ  افزاری  های نرم می انی نیز اه بسته
 
 . نتایج و بحث5
رود، با استتااده از اتارا ب  تی آب زاینده. بخش نخست: ارزیابی پایداری نظام حکمرانی سن1-5

 پیشنهادی الین ر استروم
رود به عمیر و پیشیینۀ حضیور انسیان در دشیت اصیفهان  برداری اه آب هاین   پیشینۀ تقسیم و بهر 

فزونی نهیاد، میردم بیرای  یافته در این حوه  روبیه که جم یت اسکان عبارتی، اه همانی گردد. به برمی
شاخه کردن آب به نهرهای کوچیک و بیزر ، سیهم یکی یگر را   ردن  و با شاخهک خود حقابه ت یین 

شود.  رود به دورۀ مادها نسبت داد  می طور دقیق مشخ  کردن . همان تقسیم آب رودخانۀ هاین   به
دسیت آمی    رود به بن ی آب هاینی   ترین سن  دقیقی که تاکنون اه چگونگی تقسیمات و سیهم مهم

شی ۀ طومیاری قی یمی اسیت. در ایین  بهیایی اسیت کیه اصال   بیه شییخاست، طومار منسیوب 
دار  هیای حقابیه هیای مختلیف همین دستورال مل، نحوۀ تقسیم و توهییب آب رودخانیه بیین بخش

های پایی اری نظیام حکمرانیی  مصی اق(. در ادامه 14، 6974تفصیل بیان ش   است )مهریار،  به
 ش   است.رود بررسی  سنتی آب در حوهۀ آبخیز هاین  
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 شناختی ب م ت های اجتماعی اصل نخست: مرزبندی دقیق نظام 1-1-5

شناختی که منبب با دسترسیی مشیترک در آن واقیب  بوم ی در این اصل، نحوۀ مرهبن ی نظام اجتماعی
های مختلف این نظام، حق استفاد  اه منبب موردنظر را دارنی ،  ش   و شناسایی افرادی که در بخش

 شود. بررسی می
بن ی آب رودخانه )ت یین مره سیستم( برمبنای شرایط غیرعادی، ی نیی  براساس طومار، تقسیم

فراوانی نیاه به آب، کاهش دبی رودخانه و مسئلۀ تبخیر قرار داد  ش   و با درنظر گیرفتن جم ییت، 
هیا و دوری و نزدیکیی محیل بیه سرچشیمه، وسی ت  جنس خاک، تسیلط آب رودخانیه بیر همین

هیای باالدسیت،  های برگشتی حاصل اه آبییاری همین آب رهی، امکان استفاد  اه ه های کشاو همین
دسترسی به باهار شهر اصیفهان، نیوع مالکییت )پییش اه اصیالحات ارضیی(، و الگیوی کشیت، 

ها، روستاها و قیرا   ها، مادی طور دقیق بین بلوک متفاوت بود  است. بر این اساس، آب رودخانه به
سیه سیهم،  و ش   است. البته ذکر این نکته ضروری اسیت کیه ایین سی م میسه سهم تقسی و به سی

مق ار م ینی نیست و تقسیم آن برحسب همان یا مکان نبود  است، بلکه براساس فراوانی یا کمبیود 
شی   اسیت )طومیار شییخ بهیایی،  سه سیهم آبخیور تقسییم می و آب، به همان نسبت بین این سی

و   هیا ومار نام تمام روستاها و مزارع در کیل منطقیه و همچنیین با رو در این ط (؛ اهاین60، 6907
روه  71بن ی آب اه  ها سهم ت یین شی   اسیت. تقسییم ها در داخل شهر ذکر ش   و برای آن محله

روه ادامه داشت و در فاصلۀ ایین دو همیان )در  611م ت  عقرب )نهم آبان( به 61پس اه نوروه تا 
صل همستان که فصل خواب گیاهیان و کیاهش تبخییر و نییز افیزایش آب ادامۀ فصل پاییز و تمام ف

صورت دسترسی آهاد و خارج اه شیمول نظیم و  روه اه فصل بهار( به 71رسی  و نیز  رودخانه فرامی
 (.37، 6973؛ مهریار، 9-1، 6907نسق بود  است )طومار شیخ بهایی، 

 ها . اصل دوم: تعادل نسبی بین منافع و هزینه2-1-5

های م یریت سنتی روستایی، در همۀ شرایط، مسئولیت در مقابیل انتظیار نفیب قیرار  نظامدر 
دارد؛ بنابراین، افراد براساس منافب موردانتظار، مجبور به پ یرش مسئولیت هسیتن . در نظیام 

برداران، ارتباط تنگاتنگی بین منافب فردی و  های بهر  رود در تمام همکاری آبیاری سنتی هاین  
داران به نسبت حقابۀ خود،  های م یریت آب وجود داشته است و حقابه در تأمین هزینهجم ی 

ریزی، اجرا، نظارت  موظف به مشارکت در تمام جریان آب و آبیاری، م یریت طراحی، برنامه
های مربوط به اح اث و نگه اری تأسیسات و تیأمین خی مات  و ارهشیابی و نیز تأمین هزینه

ترتیب، در  این شی . بیه سیاالرها انجیام می ن  و تجهیز نیرو نیز توسط مادیا مربوط به آن بود 
عه ۀ صاحبان حقابیه بیود کیه عبیارت بودنی  اه دفیب  برداری اه آب، چهار نوع وظیفه به بهر 
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ها، و باهسیاهی بنی های انحرافیی در  هیا ییا مقسیم های هیره، الیروبیی، ت مییرات لت علف
ان رکاران و می یران رودخانیه اعیم اه  ل، حقوق همۀ دستهای آبخور رودخانه. در مقاب بلوک

میراب یا کارگران در ارتباط مستقیم با میزان عملکرد و کیارکرد آنیان در می یریت حیوه  قیرار 
ها  تردیی  ایین روییه، همیان تخصیی  منیافب و هزینیه داشت و پرداخت ثابتی ن اشیتن ؛ بی

 .(49-44، 6971حسینی ابری، براساس تالش افراد است )
 کار انتخاب جمعی و . اصل س م: ساز3-1-5

بیرداران اسیتقرار یافتیه  رود، برمبنای همیاری و مشارکت تمیام بهر  نظام حکمرانی سنتی آب هاین  
هیای بیاالی می یریتی، تقی م  بود. در این ساختار، خبرگان و م تم ان جام ه در دستیابی بیه نقش

 بررسی است: شر  هیر قابل مراتبی به سلسلهان . در ساختار م یریتی آب رودخانه،  داشته
سه سهم آب رودخانه اه سراسیر  و . نماین گان سی9 . دیوان آبیاری )مستوفیان(؛3 ؛حکومت. 6

گانه برای یک دورۀ آبیاری، اه  سه و . میراب که اه سوی نماین گان سی4 سه نفر(؛ و حوهۀ آبخور )سی
ها، نماینی گان  . سرکشیک1 ش  )یک نفر(؛ انتخاب میی ی   که بلوک میانۀ رودخانه استیی   بلوک جی

ساالرها، کیه توسیط نماینی ۀ هیر مییراب بیرای  . مادی1 میراب در هفت بلوک آبخور )شش نفر(؛
. میردان قاصی ، نماینی گان 7 نفر(؛ 71ش ن  )ح ود  ها انتخاب می نظارت بر آب هریک اه مادی

هیای هیردسیت،  ر مواقب ُونش )نوبت( آبیاری همینهایی که د داران برای نظارت بر آب مادی بهاحق
طور عمی  ،  داران در داخل مزارع، بیه بها. حق4 نفر(؛ 373تا  344ها نبود  است ) نوبت آبیاری آن

هایی  ها، برگزی گان صاحبان نسق در روسیتاها و مزرعیه . سرجوی3 مالکان جز  و صاحبان نسق؛
ان . نامی   ش  « قریه»که در طومار، 

هیا  برداران در اصال  و تنظییم قیوانین، آن اس اصل سوم پای اری استروم، با مشارکت بهر براس
هیا بیشیتر خواهی  بیود. در   خود را ملزم بیه رعاییت قیوانین دانسیته و رعاییت قیوانین اه سیوی آن

ای کیه ایین  گونه برداران حوه  مشهود است؛ به مراتب یادش  ، مشارکت و همیاری تمام بهر   سلسله
 .(601، 6977حسینی ابری، ام سنتی در گ شته هموار  پای ار بود  است )نظ

 . اصل اهارم: پایش )نظارت(4-1-5

عهی   داشیته و در مقابیل،  ساالران )دولت( نظارت کلیی را به در ساختار م یریتی رودخانه، دیوان
ان بود  است. این دار عه ۀ سهام دنبال آن، نظارت بر امور تقسیم آب، به م یریت بخش اجرایی و به

داران ایجیاد  امر انگیزۀ پ یرش مخاطرات در آرهوی کسب منافب و یا ترس اه هیان را در بین سیهام
کرد؛ بنابراین، نظارت متقابل همیاران بر اعمال و رفتار یک یگر، کاماًل ملموس و محسوس بود   می

های  و حفاظیت اه مقسیماست. بای  توجه داشت که در ساختن س ها و بنی ها، الیروبیی نهرهیا، 
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رفیت. در ایین شیرایط بیا  شیمار می هیای می یریتی به ترین رکن رودخانه، نظارت متقابل اه اساسی
نامه  انتخاب نماین گان صاحبان حقابه و با تأیی  دییوان آبییاری، نظیارت کامیل بیر اجیرای تقسییم

داران  بر این، حقابه عالو گرفت.  عه ۀ میراب )م یر اجرایی تقسیم آب( قرار می م ت یک دور  به به
ویژ  در  ها، بیه دست، ت  ادی مأمور را، با عنوان مردان قاص ، بیرای کنتیرل حقابیه های پایین بلوک

فرسیتادن   هیای باالدسیت اصیفهان )لنجیان، النجیان، میاربین، و جی(می هیای بلوک دهانۀ مادی
 (.6973)حسینی ابری، 

 ضمانت اجرایی برای برخ رد با خطاکاران . اصل پنجم: وج د ق اعد بازدارنده با5-1-5

ها بیه دیگیری سیپرد   شان، سهم کار آن در ساختار سنتی، در صورت کوتاهی افراد در انجام وظیفه
برداری اه نتیجۀ کار، اه طریق مح ودیت در استفاد ، انجام  ش . تنبیه این خطاکاران هنگام بهر  می
ب در انجیام وظیایف واگ ارشی  ، نماینی گان او را ش . بر این اساس، در صورت ناتوانی مییرا می

 (.603، 6977حسینی ابری، کردن  ) برکنار و دیگری را با همان روال انتخاب می
 ها کارهای مؤثر برای حل تعارض و . اصل ششم: وج د ساز6-1-5

های حیل ت یارآ  شناختی، وجود روش¬های اجتماعی بوم ترین اصول پای اری نظام یکی اه مهم
هزینه، کارام  و متناسب با شرایط بود. در طومار منسوب به شیخ بهایی، حکم شا  برای تقسییم   کم

 فرمان همایون ش  که چون ب ضی اختالف در قیرار و سیهام رودخانیۀ» رود چنین آم   است: آب هاین  
هم رسی   بیود، بنیابراین امنیای دولیت، چنی  نفیر اه م تمی ین و م میرین را  رود اصفهان به مبارکۀ هاین  

 «.مشخ  نمود ...
هیا و  نامه، حیل ت ارآ گونه که اه مطلب باال نیز مشخ  است، هی ف اصیلی تقسییم همان

هیا همیوار   تالفوجودآم   در استفاد  اه آب رودخانه بود  است. در حیل ایین اخ های به اختالف
ن  )طومیار شییخ  ا نیروهای م تم ، ماهر، و متخص  و صاحب انگییز  و خبیر  مشیارکت داشیته

 (.3، 6907بهایی، 
 رسمیت شناختن حداقلی ق انین . اصل هاتم: به7-1-5

صورت خودجوش برای تنظییم قیوانین مربیوط بیه گیرو   با توجه به این اصل، درصورتی که افراد به
ن هی داشته باشن ، ایین مسیئله کیه آییا دولیت محلیی و مرکیزی ایین قواعی  را خود، قص  ساهما

 شناس  یا خیر، بسیار مهم است. رسمیت می به
داران، م تمی ان  براساس متن طومار، حکومت، وظیفۀ تقسیم آب و م یریت اجرایی را به سهام

هی اف سیاسیتی حکومیت که بیا ا برداران، درصورتی های بهر  و خبرگان، واگ ار کرد  بود و تصمیم
 (.6973ش  )حسینی ابری،  رسمیت شناخته می تناقض ن اشت، به
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 ای در سط ح اندگانه . اصل هشتم: وج د نظام حکمرانی شبکه8-1-5

در نظام حکمرانی سنتی، بخشی اه کار م یریتی به حکومت و مأموران دیوانی، و بخشی اه آن، بیه 
مراتبی بیاال بیه  ر پایه اقتضای ترکیبی اه م یریت سلسلهمردم واگ ار ش   بود و ساختار حکمرانی ب

پایین و پایین به باال بود؛ هرچن ، تمرکز، دارای سهم بسیار ان کی در فراینی  اجراییی بیود. در ایین 
دقت ت رییف  برداران و متولیان در هریک اه سطو  بیه شبکۀ حکمرانی، سهم و نقش هریک اه بهر 

( شیبکۀ نظیام حکمرانیی سینتی آب 9در شیکل شیمار  )(. 660، 6977)حسینی ابیری، ش   بود 
 رود ترسیم ش   است. رودخانه هاین  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رود ای حکمرانی سنتی منابع آب در حوزۀ آبخیز زاینده (. ساختار شبکه4شکل شماره )

 

 . بخش دوم: ارزیابی پایداری نظام حکمرانی کن نی آب2-5
اصیطال   (، آب رودخانیه، به6943رود ) ( و ساخته ش ن س  هاین  6947ه ملی ش ن آب )پیش ا

سیمت  شی  و همیوار  آب اه باالدسیت به هیای مختلیف، تقسییم میی صورت سرکرد  بین بخش به
های باالدسیت، حالیت  عنوان ههکش همین یافت. در این شرایط، رودخانه به دست جریان می پایین

دلیل کمبود آب در این حوه ، ای ۀ انتقیال آب اه رودخانیۀ  (. به6944ری، هایشی داشته است )بصی
، عملییات سیاخت تونیل اول 6931ش . در سال  طور ج ی دنبال می کوهرنگ اه دوران صفویه به
پایان رسیی . بیا ملیی  به 6999میلیون مترمک ب آغاه و در سال  900کوهرنگ با ه ف انتقال آب 

، 6910رود در سیال  بیرداری اه سی  هاینی   مان با سیاخت و بهیر ه و هم 6947ش ن آب در سال 
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هیای دشیت اصیفهان،  وسیی ی اه همین  بیرداری رسیی  و در محی ودۀ کارخانۀ ذوب آهن بیه بهیر 
های ج ی  آبیاری ساخته ش  که منجر به افزایش سطح هیر کشیت و همچنیین تغیییر سیطح  شبکه

 الگوی کشت منطقه ش .
رود،  ی بزر  اهجمله ذوب آهن، فوالد مبارکه و... در نزدیکی هاینی  ساخته ش ن واح های صن ت

های صین تی آب، مهیاجرت افیراد جوییای کیار، و افیزایش جم ییت شیهر  منجر به افزایش مصرف
های آشامی نی و به اشیت و فضیای  های مجاور آن ش  که افزایش مصرف اصفهان و شهرها و شهرک

اکرییل، پاالیشیگا ،  ا توجه به استقرار صنایب مختلف اهجملیه پلیبر این، ب سبز را در پی داشت. عالو 
میلییون  930نیروگا ، صنایب نظامی و...، تونل دوم کوهرنیگ و چشیمه لنگیان بیا هی ف انتقیال آب 

هیای انتقیال آب، سیاخت کانیال بیرای انتقیال آب  مترمک ب ساخته ش . همچنین، بیا اجیرای طر 
   (.6944در دستورکار قرار گرفت )بصیری،  به،اهای فاق  حق رود به دشت هاین  

دهن ۀ ایین اسیت کیه فراینی  تخصیی  و  رود نشیان شی   در حیوهۀ هاینی   هیای انجام بررسی
های انتقال آب،  محض تأمین آب در هر مرحله اه طر  های آب در حوه ، ناگهانی بود  و به مصرف

سیال اخییر،  10رو این حیوه  در طیول  تقاضا برای مصرف آب نیز به همان ان اه  باال رفته و اهاین
عبارت دیگر، رویکیرد غالیب  (. به6941رو بود  است )سالمی و حی ری،  هموار  با تنش آبی روبه

محور بود  که ناشی اه توهم فراوانی آب بود  است. تخصیی   آب حوه ، عرضه در م یریت منابب 
هیای  های کشاورهی در دشت نرویۀ همی بیش اه ح  آب برای صن ت و خ مات شهری، توس ۀ بی

مختلف، برهم هدن شیوۀ تقسیم آب و دخالت هیاد در نظم طبی ی رودخانه، ناشی اه چنین توهمی 
های آب  رود، پس اه تب یل ساهمان بود  است. بحران کمبود آب و مناهعه بر سر آب در حوهۀ هاین  

شی ت تشی ی   ، به6944ال های آبخییز در سی ای به شرکت و تصویب م یریت استانی حوه  منطقه
رود براسیاس  ش   است. در ادامه، وض یت پایی اری نظیام حکمرانیی آب در حیوهۀ آبخییز هاینی  

 شود. های حکمرانی خوب، ارهیابی می مؤلفه
 . عدالت1-2-5

های کشاورهی، صن ت، شرب شیهری، نظیامی، و  براساس مؤلفۀ ع الت، میزان تأثیرپ یری بخش
درصی   6/36( سینجش شی   اسیت. 4کمبود آب، در ج ول شمار  ) فضای سبز شهری اه شرایط

ان ،  گویان، میزان تأثیرپ یری بخش کشاورهی اه کمبود آب را هیاد و بسیار هیاد ارهیابی کرد  پاسخ
هیای صین ت،  درص  نمونه آمیاری، تأثیرپی یری بخیش 1/73و  4/30، 13ترتیب،  که به درحالی

دهی  تنهیا کشیاورهان اه  ان  کیه نشیان میی هیچ و کم دانستهنظامی، و فضای سبز شهری را در ح  
 ان . کاهش آب هیان دی  
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پذیری بخش4جدول شماره ) یابی میزان تأثیر  های مختلف از شرایط کمبود آب فعلی در منطقه )درصد( (. ارز
 

یادتا حدودیکمهیچنام متغیر یاد بسیار ز (5)از  مد(5)از  میانگینز
4/19/64/96/14119/41 کشاورهی

669/647/636603/36 16صن ت
9/641/743/417/60 3/16آشامی نی شهری

4/13/49/64/941/00 44نظامی
3/71/699/11/741/60 4/11فضای سبز شهری

 

 . اثربخشی و بازدهی2-2-5

هیای مختلیف،  آب در بخشمنظور ارهیابی شاخ  اثربخشی و باهدهی، میزان استفادۀ مفی  اه  به
گویان، اسیتفاد  اه  درصی  پاسیخ 4/13(، 1های ج ول شمار  ) بررسی ش   است. با توجه به داد 

ان . همچنین، اختالفی بیین  آب در بخش صن ت را در سطح هیاد و بسیار هیاد، مفی  ارهیابی کرد 
 1داری  در سیطح م نیادست، و فضای سبز  های کشاورهی باالدست، پایین باهدهی آب در استفاد 

 درص  وجود ن ارد.
 

یابی استفاده مفید از آب در بخش5جدول شماره )  *های مختلف )درصد( (. ارز
 

یادحدودی تاکمکم بسیار بخش یاد بسیارز  میانگینز
(5)از 

 مد
(5)از  9 3/96/16/447/616/9013/9 کشاورهی باالدست

4 17/9 6/93/19/933/403/63دست کشاورهی پایین
4 7/63/31/319/936/9034/9صن ت

9 7/11/74/13674/104/9فضای سبز
درص  1داری درسطح  * م نی

 
 . شاافیت3-2-5

گییری در  رسانی رسمی اه موارد مربوط به تصمیم گیری، داللت بر اطالع مؤلفۀ شفافیت در تصمیم
های  گویان هیچ اطالعی اه همیان برگیزاری جلسیه درص  اه پاسخ 3/79مورد تخصی  آب دارد. 

 ان . توهیب آب ن اشته
گییری بیرای  درص  آنان، اطالع هیادی اه افراد دخیل در تصیمیم 41و  44ترتیب  همچنین، به

دهن ۀ  های مختلف ن ارنی . ایین آمیار، نشیان یافته به بخش تخصی  آب و اه میزان آب تخصی 
 ف لی منطقه است.نبودن شفافیت در فراین  حکمرانی 
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یابی میزان شفافیت در تصمیم1جدول شماره )  گیری در زمینه تخصیص آب )درصد( (. ارز
 

یادتا حدودیکم هیچمتغیر یاد  بسیارز  میانگینز
(5) از  6/34/694/44/6 3/796/3 گیری های تصمیم اطالع اه تاریخ برگزاری جلسه

9/6114/09/6 3/47ی دخیل هستن گیر کسانی در تصمیم  اطالع اه اینکه چه
6/413/17/93/36/39/6های مختلف یافته به بخش اطالع اه میزان آب تخصی 

 

 . مشارکت4-2-5

بررسیی « به فکر حل بحران بودن و ارهش قائل ش ن برای نظیرات»شاخ  مشارکت براساس دو سنجۀ 
بخیش صین ت، شیهرداری و اسیتان اری،  گویان، شیورای اسیالمی روسیتا، ش   است. اه دی گا  پاسخ

گویان،  درصی  پاسیخ 41و  44، 73ترتیب  مشارکت بسیار ان کی در حل بحران کمبیود آب دارنی  و بیه
ای اصیفهان را در  سهم مشارکت کشاورهان، ساهمان جهاد کشاورهی استان اصفهان و شرکت آب منطقیه

، در میورد متولییانو  بیرداران بهر بیین دیی گا   ان . همچنیین، حل بحران، هیاد و خیلی هیاد ارهیابی کرد 
داری وجیود دارد.  ه ک ام بخش، بیشترین مشارکت را در همینۀ حل بحران آب دارنی ، اخیتالف م نیاکاین

 همچنین، اه دی گا  هر گرو ، دیگران ارهشی برای نظرات آنان قائل نیستن .
 

 های عدالت، بازدهی، شفافیت و مشارکت از منظر شاخص برداران و متولیان (. مقایسه دیدگاه بهره7دول شماره )ج
 

 داری معنا سطحآماره رتبه میانگین آماری جامعۀ
پذیری میزان  آب کمبود از مختلف های بخش تأثیر

 0 -044/4** 44/99 بختیاری و چهارمحال استان کشاورهان
 66/67 اصفهان استان دست  باال کشاورهان
 0 -171/1** 43/633 بختیاری و چهارمحال استان کشاورهان
 17/14 اصفهان استان دست پایین کشاورهان
 371/0 -033/6  64/41 اصفهان استان دست باال کشاورهان
 64/71 اصفهان استان دست پایین کشاورهان

 آب از مفید استفادۀ میزان

 0 -143/1** 40/79 برداران بهر 
 19/694 متولیان

 34/33 بختیاری و چهارمحال استان کشاورهان
 41/37 اصفهان استان دست باال کشاورهان 314/0 111/3

 94/43 اصفهان استان دست پایین کشاورهان
 مختلف های بخش به واگذارشده آب سهم و ها گیری تصمیم از رسمی اطالع

 003/0 -039/9** 60/693 برداران بهر 
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 داری معنا سطحآماره رتبه میانگین آماری جامعۀ
 40/663 متولیان

 31/14 بختیاری و چهارمحال استان کشاورهان
 44/34 اصفهان استان دست باال کشاورهان 011/0 413/1

 17/41 اصفهان استان دست پایین کشاورهان
ین که هایی بخش  دارند آب بحران حل زمینة در را مشارکت بیشتر

 0 -604/60** 16/636 برداران بهر 
 11/36 متولیان

 34/13 بختیاری و چهارمحال استان کشاورهان
 76/666 اصفهان استان دست باال کشاورهان 0 106/69**

 39/44 اصفهان استان دست پایین کشاورهان
 ع م م ناداری 

 درص  1داری در سطح  * م نا
 درص  6داری در سطح  ** م نا

 
 . انسجام5-2-5

(، بییش 4ی ج ول شمار  )ها های هیر بررسی ش   است. بر پایه داد  مؤلفۀ انسجام براساس سنجه
انی . همچنیین،   های انسجام را بسیار کم و کیم ارهییابی کرد  گویان، سطح سنجه اه نیمی اه پاسخ

 میزان انسجام اجتماعی در سطح کم تا متوسط است.
 

یابی سطح انسجام اجتماعی در شرایط کمبود آب )درصد(8جدول شماره )  (. ارز
 

یادتا حدودیکمکم بسیار سنجه یاد بسیارز (5)از  میانگینز
 1/3 1/3 7/63 6/7 4/41 3/67 کمک به یک یگر در مواقب گرفتاری

 604/3 3/37 1/60 6/633/40 اعتماد به یک یگر
 4/3 9 3/91 9/63 0/661/94 احترام قائل ش ن برای یک یگر

 1/3 4/9 39 1/61 3/31/44 های دیگران پ یرفتن نصیحت
 9/3 4/1 64 6/7 6/994/91 به فکر دیگران بودن

 7/3 3/4 1/37 6/7 4/49/13 های هم یگر را دی ن بیشتر خوبی
1/3 1 31 3/3 3/617/49 شاخ  انسجام

 
 پذیری گ یی و مسئ لیت . پاسخ6-2-5

خواهی در صورت بروه اشتبا ، ارائیۀ توضییح  م  رت»دهی،  دهن ۀ شاخ  پاسخ های تشکیل سنجه
اسیت کیه  9هستن . میانیه شیاخ  برابیر بیا « و آسانی دسترسی به مسئوالن دربار  نحوۀ توهیب آب،

پ یری بیا  دهی مسئوالن در ح  متوسط است. شیاخ  مسیئولیت داللت بر این دارد که سطح پاسخ
برداران در شرایط کمبود آب و  تالش متولیان برای حل مشکالت، حمایت اه بهر »های  توجه به سنجه
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است که نشیان  1/3ارهیابی ش   است که میانه این شاخ  نیز « دی گان پرداخت غرامت به خسارت
 پ یری متولیان در ح  ض یف تا متوسط بود  است. ده  سطح مسئولیت می

 
یابی سطح پاسخ3جدول شماره )  پذیری متولیان دهی و مسئولیت (. ارز

 
 سطح معنی داری آماره مد میانه میانگین سنجه

 9 69/99 اشتبا خواهی در صورت بروه  م  رت

 9 9 33/3 ارائۀ توضیح دربار  نحوۀ توهیب آب 6/0 1/6
 9 63/99 آسانی دسترسی به مسئوالن

 9 9 11/3 (9دهی )مقایسه با  شاخ  پاسخ
 9 9 31/3 تالش متولیان برای حل مشکالت

 9 9 37/3 برداران در شرایط کمبود آب حمایت اه بهر  01/0 3/6
 9 9 30/3 دی گان ت به خسارتپرداخت غرام

 9 1/3 19/3 (1/3پ یری )مقایسه با  شاخ  مسئولیت

 
 . حاکمیت قان ن7-2-5

قیانون توهییب عادالنیه آب، بررسیی شی   و  44و  36، 63، 64در این بخش میزان اجرا ش ن مواد 
گویان،  پاسیخ دهی  کیه اه دیی گا  ( ارائه ش   است. نتایج نشان میی60نتایج آن در ج ول شمار  )

درصی   37، 36میزان اجرا ش ن قوانین در ح  بسیار کم تا کم بود  است. در مورد اجرا ش ن ماد  
بیرداری را در حی  هییاد و  گویان، انحصار و اختیار وهارت نیرو در تخصی  آب و اجاه  بهر  پاسخ

ا ش ن این قوانین را در گویان، میزان اجر درص  پاسخ 36تا  1/17ان . درمجموع،  بسیار هیاد دانسته
 ان . ح  بسیار کم تا کم ارهیابی کرد 

 
یع عادالنه آب )درصد( (. دیدگاه پاسخ61جدول شماره )  گویان در مورد اجرا شدن قانون توز

 

 هیچ قانون
یادتا حدودیکمو بسیار کم یاد بسیار ز  میانگینز

(5)از 
: ص ور پروانه مصیرف م قیول صیاحبان 64ماد  

 691/63/44/346/6 74 وسط وهارت نیروحقابه ت

: ت یین میزان مصرف م قول آب و تبی یل 63ماد  
 6/737/17/661/3094/6نفر  های سه آن به اجاه  مصرف اه طریق هیئت

: انحصییار وهارت نیییرو در تخصییی  و 36مییاد  
 4/603/44/607/6164/3 1/17برداری اه منابب عمومی آب اجاه  بهر 

: جبیران خسیارت اشیخاص حقیقیی ییا 44د  ما
یافته در صییورت  بران نقصییان حقییوقی و حقابییه

های توس ه منابب آب اجرای طر 
1/133/44/34/693/403/3 
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 . شاخص پایداری حکمرانی آب8-2-5

گانه پای اری نظام حکمرانیی آب  های هشت در این مرحله با استفاد  اه روش تحلیل عاملی، مؤلفه
منظور ت یین سطح پای اری، اع اد  صورت شاخ  واح ی ترکیب ش . به رود به یز هاین  حوهۀ آبخ

برای وض یت کیاماًل  1پای ار و ع د  4ای پای ار،  تا ان اه  9ناپای ار،  3، وض یت بسیار ناپای ار، 6
اسیت و اخیتالف  33/6نیۀ شیاخ  پایی اری، عی د  پای ار درنظر گرفته ش . براساس نتایج، مییا

وجود ن ارد. این به آن م نیا اسیت  1/6درص  بین شاخ  حکمرانی و ع د  1داری در سطح م نا
که وض یت کنونی حکمرانی آب در حوه  با توجیه بیه م یارهیای عی الت، اثربخشیی و بیاهدهی، 

دهی، انسیجام، مشیارکت، و حاکمییت قیانون در شیرایط بسییار  پ یری، پاسخ شفافیت، مسئولیت
 است.ناپای ار تا ناپای ار 

 
یابی وضعیت کنونی حکمرانی آب در حوزۀ زاینده66جدول شماره )  رود (. ارز

 
 داری سطح معناآماره متغیر

 شاخ  پای اری حکمرانی
 611/0 -94/6 : شرایط بسیار ناپای ار تا ناپای ار(1/6)مقایسه با 

  داری : ع م م نا

 
 گیری بحث و نتیجه

کی  بر ماهیت بین هایی اه اقتصیاد نهیادگرا و  ای حکمرانی آب و با کاربرد نظریه رشته این مقاله با تأ
های حکمرانیی آب فیراهم کیرد   اقتصاد سیاسی، چارچوب ج ی ی را برای ارهیابی پای اری نظام

ای اه  کن  تیا نخسیت، ارهییابی شناسی این مقاله، به متولیان امور آب کشور کمک می است. روش
جود داشته باشن  و اه طریق آشنایی با اصولی که باع  قیوام و وض یت حکمرانی آب در شرایط مو

شود، در راستای گ ار به حکمرانی کارام تر گیام بردارنی . بیر  های حکمرانی آب می پای اری نظام
رود براساس طومار منسوب به شیخ  آم  ، الگوی حکمرانی سنتی رودخانۀ هاین   دست پایۀ نتایج به

های سنتی م یریت منابب آب با توجیه بیه شیرایط محیطیی،    است. نظامبهایی، الگویی پای ار بود
وری  منظور افیزایش بهیر  برداران بیه اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی بر پایۀ مشارکت ف ال تمام بهر 

ان . هرچنیی ، سییاختار حکمرانییی سیینتی آب در حییوهۀ  آب و تحقییق عیی الت اجتمییاعی بنییا شیی  
شی    های پایی اری ارائه شرایط گ شته بود  و ممکن است مصی اق رود، متناسب و ساهگار با هاین  

توان با بررسیی شیرایط ییادگیری  در این مقاله، قابلیت استفاد  در شرایط ف لی را دارا نباش ، اما می
های حکمرانیی اسیتفاد  کیرد.  ها برای بهبود مؤلفیه ش  ، اه آن داد  اجتماعی و اصول پای اری شر 
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هیای اجتمیاعی  ح است کیه اصیول پایی اری مشیترکات اسیتروم بیشیتر در نظامالبته الهم به توضی
برانگیزترین موضیوعات در همینیۀ  شناختی کوچک کاربرد دارد. در حال حاضر یکی اه چیالش بوم

هیا  شناختی بزر  و وسیب است. در ایین نظام های اجتماعی بوم پای اری، تبیین اصول پای اری نظام
رو هستیم که در آن، ت رییف و درک مشخصیی  ( روبه1ها )مسائل ب خیم هاصطال  با شرایط مسئل به

گنج ،  اه مشکل واق ی وجود ن ارد و حل مسئله تنها در قالب وظایف دولت و یا یک ساهمان نمی
بردارانی است که بای  در حل مسئله، نقشی ایفیا کننی .  بلکه نیاهمن  درک و اق ام مشترک همۀ بهر 

خۀ یکسانی برای خروج اه این شرایط وجود ن ارد و راهکار رویارویی بیا آن حل و نس همچنین، را 
رود، اه  رس  که مشکالت بحران آب در ایران اهجمله در حوهۀ هاین   نظر می نیز مشخ  نیست. به

گوی  بر رویکرد خطی، چن ان پاسخ افزاری مبتنی نوع ب خیم هستن  که ابزارهای مهن سی و سخت
گانۀ حکمرانی نیز نشان داد که سطح پایی اری  های هشت ه  بود. ارهیابی مؤلفهها نخوا  این چالش

شرایط ف لی بسیار ناپای ار تا ناپای ار است و بحران ف لی، ناشی اه حکمرانی ناکارامی  و می یریت 
ریزی نادرست، ع م کفایت نهادهیا و  نگری، بودجه نادرست منابب آب بود  و عواملی مانن  بخشی

آفرینان، اهجمله موانب دستیابی به می یریت  برداران یا نقش مرتبط و ع م مشارکت بهر  های ساهمان
ریزی بیاال بیه پیایین در  پای ار منابب آب در این حوه  هستن . با توجه بیه قیوانین و سیاختار برنامیه

بر  صورت دستوری و دولتی است. عالو  کار تخصی  آب در کشور به و کشور، در حال حاضر ساه
وبختیاری و م یریت استانی حوهۀ  ، مشترک بودن این حوه  بین دو استان اصفهان و چهارمحالاین

های منابب آب،  مشترک، منجر به ایجاد ت ارآ و در مواردی، کشمکش ش   است. پیچی گی نظام
های اجتماعی و اقتصادی و همچنیین  حتمی و قط ی نبودن مقادیر عرضۀ آب، ناهمگونی و پویایی

گوی ت یارآ در  اقلیمی، داللت بر این دارن  که شیوۀ حکمرانیی جیاری، چنی ان پاسیختغییرات 
شرایط ف لی نیست؛ بنابراین، تحول در ساختار حکمرانی آب برای دستیابی به یک شییوۀ می یریتی 

ساهگار، من طف، و متناسب، ضروری است.
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 .1-66، 671-674،   هه    دانش نم رود.  (. تحلیل بیالن و بررسی علل خشو ش ن هاین  6944بصیری، مه ی )

ای.  رشته ساهی در پرتو مطال ات میان (. کاربست حکمرانی خوب برای ملت6943اصغر؛ و طاهری عطار، غزاله ) پورعزت، علی
 doi: 10.7508/isih.2011.09.006. 679-639(، 6)9، ای در عم   انس ن  رش   فصمه     ط لع    ی ن

 جم  رود.  (. همیاری سنتی در باهساهی یک س  ق یمی؛ بن  شانزد  د  حوضه هاین  6971حسینی ابری، سی حسن )
 .33-43، 60-66، و عم   انس ن  دانشگ ه اصفه ن دانشکده ادبی  

ادبی   و (. م یریت سنتی آب هاین   رود بحثی در دانش بومی ایران. مجله دانشک   6977حسینی ابری، سی حسن )
 .606-630، 61، عم   انس ن  دانشگ ه اصفه ن

 : نشر گلها.اصفه ن رود از سرچشم  ت   رداب. زایهده(. 6973حسینی ابری، سی حسن )

 جم  تحقیق   (. ارهیابی منابب و مصارف آب در حوه  آبریز هاین   رود. 6941سالمی، حمی رضا؛ و حی ری، نادر )
  .73-71(، 6)3،  ه بع آب ایران

  . اصفهان: را  نجات.ط   ر شیخ به ی (. 6907طومار شیخ بهایی )

 .14-14، 63، فصمه    فرههگ اصفه نرود.  (. طومار سهام آب هاین  6974حم  )مهریار، م

 .94-31، 61، فصمه    فرههگ اصفه نرود.  (. طومار سهام آب هاین  6973مهریار، محم  )

فصمه    راهبرد اج م ع  ها.  حل محیطی بحران آب ایران و برخی را  (. شواه  هیست6934) نصرآبادی، اسماعیل
  .11-43(، 61)4، فرههگ 

های حل ت ارآ رودخانه هاین   رود  . ارهیابی را (6931یوسفی، علی؛ امینی، امیرمظفر؛ فتحی، امی ؛ و یادگاری، آمنه )
 .649-614(، 71)30،  جم  عم   آب و خ ک دانشگ ه صهع   اصفه ناه دی گا  کشاورهان و متولیان. 
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