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دریافت2931/21/12 :؛ پذیرش2931/20/13 :

چکیده

حوضۀ آبری زایند رود ،تنها رودخانه دائمی و پرآب فالت مرک ی در محدودۀ جمعیتی پرتراکم و اقلکیم
خش و نیمهخش است .در این حوضه ،بهدلیل مدیریت و نظارت تاریخی دقیق ،مسکائل اجتمکاعی
تقسیم آب بهندرت مشهود بود .باوجوداین ،زایند رود ،از اواسط دهکه  ،8910پیوسکته جریکا :طبیعکی
خود را از دست داد و به رودخانهای فصلی تبدیل شد اسکت؛ بنکابراین ،اعترا هکای زیکادی نیک در
استا:های بهر بردار از این حوضه روی داد است .هدف مقاله حاضر ،بررسکی ررایکی بحکرا :آب در
زایند رود در دو دهه اخیر است .ازآنجاکه شناخت مسائل مدیریت آب ،فراتر از فهم موضکو از منظکر
فنی بود و در زمرۀ علوم بینرشتهای قرار دارد ،شناخت مسائل و مشکالت موجکود در شکیوۀ مکدیریت
منابع آب در حوضه زایند رود نی در ابعاد مختلفی مطالعه شد است؛ بهاینترتیب ،این مقاله نی ابعکاد
مختلف شکاف حکمرانی آب در حوضۀ زایند رود را بررسی ککرد اسکت .روب بهکاررفتکه بکرای ایکن
هدف ،اف و:بر تحلیل اسناد و قوانین ،مبتنیبر تحلیل مضمو :قیاسی مصکاحبههای تخصصکی بکا 90
کارشناس و خبر آب در بخشها و استا:های مختلف (اصفها :و رهارمحالوبختیاری) بکود اسکت.
براساس نتایج بهدسکتآمد  ،حکمرانکی آب در حوضکۀ زاینکد رود ،برآمکد از شککافهای گونکاگونی،
ازجمله شکاف اجرایی ،شکاف هدفگذاری ،شکاف سیاستی ،شککاف اطالعکاتی ،شککاف یرفیتکی،
شکاف سرمایهگذاری ،و شکاف مسئولیتپذیری است.
کلیدواژهها :حکمرانی آب ،بحرا :آب ،زایند رود ،سیاستگذاری ،قانو :توزیع عادالنه آب
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

* این مقاله برگرفته از رساله دکترا با عنوا« :بررسی جامعهشناختی حکمرانی آب در  00سال اخیر و تأثیرات اجتماعی و سیاسی
آ :بر جامعه (با تمرک بر طرح انتقال بینحوضهای آب)» در رشته جامعهشناسی سیاسی دانشگا عالمه طباطبایی است.
 .1دانشجوی دکترای جامعهشناسی سیاسی ،دانشکد علوم اجتماعی ،دانشگا عالمه طباطبائی ،تهرا ،:ایرا:


 .2استاد مطالعات فرهنگی ،دانشکد علوم اجتماعی ،دانشگا عالمه طباطبائی ،تهرا ،:ایرا( :نویسند مسئول)



 .3استادیار گرو علوم اجتماعی ،دانشکد علوم اجتماعی ،دانشگا شهید بهشتی ،تهرا ،:ایرا:



 .4استاد گرو برنامهری ی اجتماعی ،دانشکد علوم اجتماعی ،دانشگا عالمه طباطبائی ،تهرا ،:ایرا:



مقدمه 

مطالعات بینرشتهای را میتوا :فرایندی برای پاسخگویی به ی پرسش ،حل کرد :ی مسکئله،
یا بررسی موضوعی تعریف کرد که بسیار گسترد تر و پیچید تر از آ :اسکت ککه بررسکی آ :تنهکا

بهوسیلۀ ی رشته یا تخصص امکا:پذیر باشد (مولینگا .)4 ،1001 ،1مسائل آب نیک در قالکب
مسائل پیچید و گسترد ای دستهبندی میشوند که شناخت آ:هکا نیازمنکد مطالعکه بینرشکتهای
است (مولینگکا .)10 ،1001 ،در پکووهش بینرشکتهای ،بکیش از آنککه پرسکش از «کجکایی»
(موقعیت رشته در مجموعه رشتهها) مطرح باشد ،پرسش «رگکونگی و ررایکی» اهمیکت دارد.
پرسش از شکافها و مسائل مدیریت آب نی ازجمله پرسشهای مبتنیبر «رگونگی و ررایی»
است و بهدلیل درهمتنیدگی موضوعات مربوط به آسیبهای مدیریت منکابع آب ،بکه مطالعکهای
بینرشتهای نیاز دارد .برایناساس ،رویکردهای مختلفی به موضو آب وجکود دارد ککه هریک ،
برمبنای سطحی از مفهومپردازی ،ی رکارروب نظکری را طراحکی کرد انکد (مکرادی طکادی،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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 .)93 ،8934آسیبشناسککی مسککئله آب در حوضککه زاینککد رود نیکک در رککارروب مطالعککات
بینرشتهای قرار داشته و نمیتوا :مسائل آ :را تنها از منظر علوم فنی و مهندسکی تبیکین ککرد .در

این مورد ،اولریشب  )8931( 2بر این نظر است که همنشینی علوم فنی و اجتماعی میتواند به
شناخت مسائل محیطی پرمخاطر ای همچو :مسئله آب ،کم کند.
حوضه آبری زایند رود ،بهعنوا :زیرمجموعۀ حوضه آبری گاوخونی ،تنها رودخانۀ دائمی
و پرآب فالت مرک ی است که بهدلیل تراکم جمعیتی باال و اقلیم نیمهخش  ،بارگذاریهای
بیشازحد بکر آ ،:پایکداری آ :را بکهخطر میانکدازد (صکفوی و همککارا.)990 ،1080 ،:
زایند رود از اواسط دهه  8910طی دور های متناوب ،جریا :دائمی خکود را در ککل مسکیر
شهر اصفها :از دست داد است و این وضعیت ،سبب بروز مشکالت امنیتی ،اجتماعی ،و
سیاسی فراوانی بین استا:های بهر بردار شد است.
این مسائل ،درحالی رخ داد است که زایند رود ،از پیشینۀ مکدیریت و نظکارت دقیقکی
بهر مند بود است (برای اطالعات بیشتر در این زمینه ن

حسینی ابری.)8993 ،
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این محافظت و مدیریت دقیق منابع آب باعث شد بود که حتی توسعۀ مراکک صکنعتی
در دهۀ  8900نی نتواند مانع جریا :دائمکی زاینکد رود شکود ،امکا از اواسکط دهکۀ ،8910
زایند رود به رودخانهای شبیه رودخانههای فصلی تبدیل شد که تنها در ما های محدودی از
سال جریا :دارد.
مفرو

اصلی مقالۀ حاضر این است ککه شککافهای موجکود در شکیوۀ حکمرانکی و

مدیریت آب ،سبب بکروز و تشکدید ناپایکداری منکابع آب حوضکۀ زاینکد رود شکد اسکت؛
برایناساس ،این مقاله با تمرک بر مسئلۀ نحو حکمرانی و مدیریت حوضه آبری زایند رود و
پیامدهای آ ،:درصدد پاسخگویی به پرسشهای زیر است
«شیو حکمرانی آب در زایند رود طی دهههای اخیر ره تغییراتی کرد است؟»؛ «رکه
شکافهایی در حکمرانی زایند رود ،سبب ناپایداری منابع آب شد اسکت؟»؛ بهر بکردارا:
در استا:های مختلف ،ره داعیهای بر سر حقابه و حق بهر برداری از منکابع آب زاینکد رود
دارند؟».

.1پیشینهپژوهش 

پروبلماتی شد :آب در علوم اجتماعی ،پیشینۀ طوالنیای ندارد؛ بهگونکهای ککه در میکا:
اندیشمندا :کالسی جامعهشناسی ،تنها کارل مارکس ککبا تأکید بر شیوۀ تولید آسیاییکک بر
نقش کمبود آب در رگونگی حکمرانی سرزمینهای شرقی اشار کرد است .بکاوجوداین،
اهمیت جامعهشناسی کالسی در این زمینه بهسبب «میراث پرسکشگرانۀ» آ:هکا از عقکل
مدر :و خرد روشنگری بود است؛ بهگونهای ریشکههای مفهکومی بسکیاری از جنبشهکای
زیستمحیطی و نظریههای علوم اجتماعی آب و محیط زیست را میتوا :در منطق انتقادی
کالسی های جامعهشناسی یافت.
پس از جنگ جهانی دوم ،با ررخش پایگا جامعهشناسی از اروپا به آمریککا ،رویککرد
انتقادی به مدرنیتکه و پیامکدهای آ ،:جکای خکود را بکه رویکردهکای کارکردگرایانکه و رشکد
اندیشههای توسعهمحور برای بسیاری از کشورهای جها :سوم داد .این تفکر ،احتمال رشد
بیپایا :را از طریق ادامۀ روند توسعۀ علمکی و فناورانکه کککبدو :توجکه بکه محکدودیتهای
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احتمالی پدید های زیستمحیطیای مانند تغییرات آبوهواییککک درنظکر داشکت (ککاتن،
ریلی ،و دانلوپ .)8391 ،1تمرک بر توسعۀ منابع آب بهعنوا :محور توسعه نیک زادۀ همکین

دورا :است.
برایناسککاس ،مولککه و همکککارا )1003( :در مقالککهای بککا عنککوا« :بوروکراسککیهای
هیدرولیکی و رسالت هیدرولیکی جریا:های آبی و جریا:های قدرت» ،مکدعی شکد اند
که براساس ریشههای علمگرایی پس از جنگ جهانی دوم و ایدئولوژی سلطه بکر طبیعکت،
توسعۀ عظیم منابع آب ،به ویوگی تعیینکنندۀ قر :بیستم تبدیل شد .البته آ:ها بر این نظرند
که رالشهای درونی و بیرونی بهوجودآمد برای هیدروکراسیها ،آنا :را بهسوی اصکالح و
بازنگری در رسالتهایشا :پیش برد؛ بهگونهای که نقد تفکر مدر :و انتقاد از دسکتیازی بکر
طبیعت ،از اواخر دهۀ  8340با پیدایش مفاهیم توسعۀ پایکدار و حکمرانکی خکوب ،دوبکار
رونککق یافککت .امککروز در عرصککۀ مککدیریت منککابع آب ،توجککه بککه حکمرانککی خککوب آب و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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شاخصهای پایداری ،بیشازپیش اهمیکت یافتکه اسکت؛ بهگونکهای ککه براسکاس گک ارب
رشمانداز جهانی آب ،نهادهای ناکارآمد ،حکمرانی ضعیف ،عدم انگیک ب ،و تخصکیص
نادرست منابع آب ،از دالیل اصلی ایجاد مشکالت موجکود در مسکیر پایکداری منکابع آب

بهشمار آمد اند .سازما :ملل 2نی  ،حکمرانی بد که مبتنیبر تخصکیص منکابع آب بکیش از
تککوا :حوضککه ،نبککود آمککار و اطالعککات مناسککب ،و تأکیککد بککر رویکردهککای مهندسککی و
سختاف اری است را زمینهساز مدیریت ناپایدار آب معرفکی ککرد اسکت (سکازما :ملکل،
)4-80 ،1004؛ بنککابراین ،میتککوا :گفککت ،حکمرانککی آب ،علمککی میا:رشککتهای اسککت و
موفقیت آ ،:نیازمند گردآوری ،تلفیق ،و اسکتفاد از دانکش و اطالعکات در راسکتای ایجکاد
رارروبی مشترک ،برآمد از نظریههای مختلف اقتصاد عمومی و نهادگرا ،اقتصاد سیاسی،
و سیاستگذاری است (یوسفی و همکارا.)11 ،8934 ،:

3

باوجوداین ،برای حکمرانی آب ،تعریفهای مختلفی ارائه شد است (آرارال و وانگ ،
 .)0909 ،1089بسیاری از این تعریفها ،حکمرانی آب را همچو :نکو ایکدئالی درنظکر
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

گرفتهاند که هدف نهایی مدیریت منابع آب باید رسید :به شاخصهای ازپیشتعریفشکدۀ
آ :باشد؛ برای مثال ،تورتاجادا )1080( 1مطرح کرد اسکت ککه حکمرانکی آب ،جکایگ ین
رویکردهککای اصککلی مککدیریت آب در دهککه  8310و ( 8330ماننککد مککدیریت پایککدار آب و
مدیریت یکپارره منابع آب) شد است .کوزداس و همکارا :نی  ،حکمرانکی پایکدار آب را
هماهنگی بین عرضه ،تحویل ،و استفادۀ آب ،با تضمین سطح ککافی و عادالنکهای از رفکا

اجتماعی و اقتصادی ،بدو :بکهخطر انکداختن اکوسیسکتم تعریکف میکننکد (ککوزداس 2و
همکارا.)101 ،1084 ،:
اما در دستهبندی دیگری ،برخی از پووهشگرا ،:حکمرانی آب را نه بهمثابه نکو ایکدئال
با شاخصهای ازپیشموجود ،بلکه آ :را مبتنیبر بستر تاریخی هر منطقه و همچو :اب اری
برای مدیریت پایدار منابع آب درنظر گرفتهاند که نو این تنظیمات ،متناسب بکا سکاختار و
شرایط هر منطقه ،متفکاوت خواهکد بکود .برایناسکاس ،نظریکهپردازا :ایکن گکرو  ،بکهجای

حکمرانی خوب ،بر «حکمرانی متناسب» متمرک هستند (ریجک  3و همککارا.)1081 ،:
طبق این تعریف ،هر منطقه ،نیازمند الگوی حکمرانی متناسب با شرایط و بستر اجتمکاعی،
فرهنگی ،و تاریخی خود است و باید از نسخهپیچی یگانه برای مناطق مختلف پرهی شود.

دراینراستا ،پال ووسل )1003( 4به حکمرانکی آب ،خصکلت تنظیمگکری میدهکد ککه در
طیفی از زما :و مکا :این بستر متفاوت بود و شکل خاصی از مدیریت پایدار یکا ناپایکدار
آب را موجب می شود؛ بنابراین ،تعیین اینکه کدام الگو بکر سکایر الگوهکا برتکری دارد ،ککار
دشواری است (یوسفی و همکارا.)19 ،8934 ،:

سازما :همکاری و توسعه اقتصادی 5نی این رویکرد را پذیرفته است (گ ارب سکازما:

همکاری و توسعه اقتصادی1080 ،؛ آخموچ .)1084 ،6براساس دیدگا این سازما ،:برای
تدوین الگوی حکمرانی متناسب آب براساس شرایط و بستر هر جامعه ،بایکد تعار هکای
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نظککام تصمیمگیری کاجرا و ذینفعا :کذیمدخال :شککناخته و مککدیریت شککود؛ بنککابراین،
رارروب پیشنهادی سازما :همکاری و توسعه اقتصادی برای حکمرانی آب« ،رویکرد حل
تعارضات» است .شعار این سازما :در این مورد این است که «مراقب شکافها باشید و بر
روی آ:ها پل ب نید» (گ ارب سازما :همکاری و توسعه اقتصادی .)1080 ،بخکش عمکدۀ
شکافهای مطرحشد توسط این سازما ،:ککه در هکر منطقکهای در عرصکۀ حکمرانکی آب
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پل زد :بر روی شکاف

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

شناخت شکاف

وجود دارد ،در شکل و جدول شمار ( )8ارائه شد اند.

شکل شماره ( .)1شکافهای چندسطحی در حکمرانی آب

هما:گونه که در شکل شمار ( )8نشا :داد شد است ،رسید :به حکمرانکی متناسکب
در مرحلۀ نخست ،نیازمند شناخت شکافها و تعارضات است ،تا از این طریکق بتکوا :بکا
برنامهری ی مناسب ،شکافهای رندسطحی را مدیریت ککرد .در جکدول شکمار ( )8ایکن
شکافها شرح داد شد اند.

جدول شماره ( .)1شکافهای کلیدی پیادهسازی سیاست آب
شکاف در سیاست آب

توصیف

شکاف اجرایی

عدم هماهنگی مرزهای اجرایی و هیدرولوژیکی

شکاف اطالعاتی

نامتقار :بود :اطالعات (کمیت ،کیفیت ،نو ) بین ذینفعا :در سیاست آب

شکاف سیاستی

رندبخشی بود :ویایف مربوط به واحد آب در بین وزارتخانهها و نهادها

شکاف یرفیتی

کمبود یرفیت زیربنایی برای طراحی و پیاد سازی سیاستهای آب

شکاف سرمایهگذاری

بودجه ناکافی و ناپیوسته

شکاف هدفگذاری

شکاف انگی شی و منطق متفاوت بینبخشی برای مدیریت پایدار آب

شکاف مسئولیتپذیری

ناشی از عدم شفافیت اطالعات ،ضعف تعهدات ،و نبود توجه ،آگاهی و مشارکت
منبع سازما :همکاری و توسعه اقتصادی1080 ،

با توجه به تعریف ارائهشد از حکمرانی آب بهمثابه الگوی شناسایی /راهکار تعار ها
در مککدیریت و بهر بککرداری از منککابع آب ،بککهنظر میرسککد کککه در حکمرانککی آب حوضککه
زایند رود ،شکافهای گسترد ای وجود دارد که بدو :شناخت آ:ها نمیتوا :به حکمرانکی
متناسب آب دست یافت.
.2روشپژوهش 

میتوا :گفت ،ازآنجا ککه مسکئله آب در زمکرۀ مسکائل بسکیار گسکترد و پیچیکد قکرار دارد
(مولینگا ،)4 ،1001 ،در رارروب علوم بینرشتهای قرار میگیرد و بیش از پاسخگویی به
مسئلۀ «کجا» ،درصدد پاسخ به پرسشهایی در مورد «رگونگی و ررایکی» خواهکد بکود؛
بنابراین ،در این مقاله ،براساس پارادایم انتخابشد کککه در آ ،:روب بهتناسب پرسشها و

داد های پووهش انتخاب میشود (فلی )84 ،8930 ،1کک با رویکردی تحلیلیکتفسیری در
روبشناسی کیفی و استفاد از روب تحلیکل مضمونی کقیاسی (برگرفتکه از شکاخصهکای
الگککوی شکککافهای حکمرانککی آب) رگککونگی و ررایککی تشککدید مسککئله آب در حوضککه
زاینککد رود ،بررسککی شککد اسککت .ابکک ار گککردآوری داد هککا در ایککن پککووهش ،مصککاحبه
نیمهساختاریافته و تحلیل اسنادی است.
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در تحلیل داد ها ،از الگوی کدگذاری رندمرحلهای بهمنظور شناسایی شکافها ککدر قالب
الگککوی سککازما :همکککاری و توسککعه اقتصادیکککک اسککتفاد شککد .نمونککهگیری «هدفمنککد یککا
معیارمحور» ،براساس می ا :دسترسی و دامنۀ اطالعات انجکام شکد .بکرای رسکید :بکه کفایکت
معنایی و اشبا نظری ،تالب شد که در انتخاب نمونه ،بیشترین تنو ممکن درنظر گرفتکه شکود؛
بنابراین ،داد های این پووهش از گرو های هدف مختلف ،اسناد گوناگو ،:و استا:های مختلف
دریافت شد است .اسناد موردبررسکی عبارتانکد از قکانو :توزیکع عادالنکۀ آب ،و مصکوبات
شورای آب در زمینۀ حوضه آبری زایند رود .مصاحبهها با  4عضو از نظام صکنفی کشکاورزی0 ،
کارشناس آب منطقهای 80 ،بهر بردار پیشرو 0 ،کارشناس دفتر نظام بهر برداری ،و  4کارشکناس
جهاد کشاورزی به اشبا رسید و داد های پسازآ ،:تکراری بودند.
تحلیلدادهها 

.تجزیهو

3
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ازآنجاکه حکمرانی مناسب آب ،مشروط به شکناخت تعار هکا و شککافهای موجکود در
مدیریت منابع آب تعریف شد ،بهنظر میرسد ککه در حوضکه زاینکد رود نیک تعار هکای
فراوانی ،از برنامهری ی تا اجرا ،وجود دارد؛ بنابراین ،براساس الگوی ارائهشکد  ،بکا تفکیک
شکافهای موجود ،نو حکمرانی آب در حوضۀ زایند رود بررسی و تحلیل شد است.
.3-1شکافاجرایی 

براساس الگوی سازما :همکاری و توسعۀ اقتصادی ،شکاف اجرایی ،مبتنیبر ناهمکاهنگی
مرزهای اجرایی و هیدرولوژیکی تعریف شکد اسکت .بکه بیکا :روشکنتر ،شککاف در ایکن
بخش ،زمانی ایجاد خواهد شکد ککه اجکرای طرحهکای توسکعۀ منکابع آب ،مبتنیبکر تکوا:
هیدرولوژی منطقه نباشد .بحث ناهماهنگی مرزهای اجرایی و هیدرولوژیکی در حوضکۀ
زایند رود ،زمانی قابل درک خواهد بکود ککه بکدانیم ،بکا وجکود وارد مکدار شکد :تونکل اول
کوهرنگ در سال  ،8991تونل دوم کوهرنگ در سال  ،8944و تونل رشمه لنگا :در سکال
 ،8910سرانۀ آب تجدیدپذیر حوضۀ زایند رود ،همچنا :روند کاهشکی داشکته اسکت و در
طول دهۀ گذشته ،بارها بستر رودخانه خش شد است .در ادامکه ،برخکی از شککافهای
اجرایی شناساییشد در حوضه زایند رود ،تشریح و بررسی شد اند.

.3-1-1ناهماهنگیمرزاجراییباقانونمالکیتآب 

یکی از مهمترین مناقشات حقوقیای که در مکدیریت منکابع آب در طکول دهکههای متمکادی
وجود داشته است ،تعیین تکلیف این موضو بود است که آیا آب ،ج ء منابع مشترک بهشمار
میآید ،یا انفال است؟ رنانچه آب ،ج ء انفال درنظکر گرفتکه شکود ،مکدیریت و مالکیکت آ:
بهعهد دولت خواهد بود و همگا :میتوانند از آ :بهر مند شوند ،اما اگر ج ء منکابع مشکترک
باشد ،افراد میتوانند بخشی از این منبع مشترک را به تمل شخصی خود درآورند.
رویهمرفته ،خط سیر داسکتا :مالکیکت آب در ایکرا ،:نوسکا:های رندگانکهای داشکته
است؛ بهگونهای که تا پیش از اصالحات ارضی ،براساس قاعد شرعی «من حکاز ملک »،
افراد میتوانستند از منبع مشترک ،بهر برداری خصوصی کرد و آ :را حیازت کنند و بهعنوا:
حقابه بر ،به تمل خود درآورند .این اصل در نخستین قانو :اساسی کشور در سکال 8909
نی در مورد آب مطرح شد.
نخستین گام در مسیر دولتیسازی مکدیریت منکابع آب ،در بنکد دهکم انقکالب سکفید،
مبنیبر ملی شد :آبها و قانو :پیرو آ :با عنوا :قانو :آب و نحوۀ ملکی شکد :آ ،:در سکال
 8949برداشته شد .ماد نخست این قانو ،:برخالف گذشته ،آب را ثروت عمومی بهشمار
آورد و دولت را مسئول حفایت و تعیین رگونگی بهر بکرداری از آب دانسکته اسکت .ایکن
تعریف مدیریت دولتی آب ،به مفهوم انفال ن دی است.
اما شورای نگهبا :در سال  8948با تدوین قانو :توزیع عادالنۀ آب ،بر انفال بکود :آب
ایراد شرعی وارد کرد؛ بنابراین ،در اصل نخست این قانو ،:برخالف قکانو 8949 :و قکانو:
اساسی  ،8901آب ،نه ج ء انفال ،که ج ء منابع مشترک است که بکهلحاظ شکرعی ،دارای
صاحبا :و حقابهبرانی بود و درصورت وارد شد :خسارت به حقابۀ آ:ها یا تمل آ :برای
نفع جمعی ،دولت یا خسارتزنند باید به حقابهبر غرامت پرداخت کند.
براساس اسناد و مصوبات قانونی ،بخشی از آب زایند رود ،مشمول قانو :حقابکهبری و
دارای حقابه بر است و تنها بخشی از آ :در زمر انفال قرار دارد .از میا :این موارد ،اف و:بکر
طومار شیخ بهایی ،میتوا :بکر مصکوبۀ  4911مکورخ  8999/9/0هیئکت وزیکرا ،:بنکد 1
مصککوبات سککی دهمین جلسککۀ شککورایعالی آب مککورخ  ،39/8/81و مصککوبات دومککین و
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رهارمین جلسۀ شورای هماهنگی زایند رود تأکید کرد که همگکی بکه ایکن موضکو اشکار
دارند که آورد طبیعی رودخانه و سهم آب تونل اول کوهرنگ کککه در دهه  8990با سکرمایۀ
حقابهبرا :اصفها :ساخته شد است و برابر بکا  999میلیکو :مترمکعکب در سکال استککک
متعلق به کشاورزا :حقابهدار ،محیط زیست ،و تاالب گاوخونی است.
درمقابکل ،بخشکی از آب زاینکد رود ککه از طریککق مسکیرهای دیگکری بکهج تونککل اول
کو هرنگ (احداث تونل دوم کوهرنگ و رشمه لنگا :و خدنگستا ):انتقکال مییابکد ،جک ء
انفال بود و دولت ،مجاز است معادل آ :را برای مصارف شرب ،صنعت ،کشکاورزی ،و...
در هرجا که صالح بداند ،تخصیص دهد؛ بنابراین ،بخشی از آب حوضۀ زاینکد رود ،جک ء
انفال و بخشی ج ء منابع مشترک و حقابه است.
اما با وجود این قوانین و مصوبات قانونی ،کشاورزا :اصفها :بر این نظرند ککه وزارت نیکرو،
بیش از می ا :آبی که به جریا :رود اضافه کرد (و ج ء انفال بهشمار میآید) ،آب تخصیص داد
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است و درعمل ،همۀ آب زایند رود را ج ء انفال درنظر گرفته و بدو :احتساب حقابهها ،رنکدین
برابر آورد آب از تونل دوم را برای مصارف شکرب ،صکنعت ،خکدمات ،و کشکاورزی اسکتا:های
اصفها ،:رهارمحالوبختیاری ،و ی د تخصیص داد است .کشکاورزا :اصکفها ،:معتر تکرین
افراد به نادید گرفته شد :حقابهشا :توسط دولتهای مختلف هستند.
.3-1-2ناهماهنگیمرزاجراییباقانونجبرانخسارتآب 

اف و:بر ناهماهنگی مرز اجرایی با بندهای قانونیای که بکه حکق مالکیکت حقابکهدارا :اشکار
دارند ،برخی دیگر از بندهای قانو :توزیع عادالنه آب نی بیا :کرد اند که رنانچه توسعۀ منابع
آب توسط دولت ،حقابۀ حقابهدارا :را تضییع کند ،باید آب ازدسترفته جبرا ،:یا خسارت آ:
پرداخت شود .دراینراستا ،مواد  81و  44قانو :توزیع عادالنۀ آب ،ازجمله مهمترین بنکدهای
قانونیای هستند که بر جبرا :خسارت حقابهدارا ،:درصورت توسعۀ طرحهای عمرانی ،تأکید
کرد اند ،اما بسیاری از مصاحبهشوندگا :رنکین مطکرح کرد انکد ککه بکا وجکود ضکایع شکد:
حقابهها ،که امری غیرقانونی بود  ،خسارت واردشد جبرا :نشد است.
اف و:بر قوانین ،مصوبات دولتیای نی در مکورد جبکرا :خسکارت حقابکه وجکود دارد؛
بهگونهای که براساس بند  1مصکوبات سکی دهمین جلسکۀ شکورایعالی آب ،هکی بخکش

مصرف دیگری ،ازجمله شرب یا صنعت ،حق برداشت از حقابهها را ندارد و هر بخشی که
به حقابه های کشاورزا :نیاز داشته باشکد ،بایکد آ :را خریکداری کنکد .در بنکد  4مصکوبات
دهمین جلسۀ شورایعالی آب ( )8931/80/01نی بر جبرا :خسکارت حقابکهدارا :تأکیکد
شد است .عدم جبرا :خسارت حقابهدارا :حوضۀ زایند رود ،از مکواردی بکود اسکت ککه
بسککیاری از کشککاورزا :شککرا اصککفها :در سککال  8934و  8939بکرای آ :تحصککن کککرد و
اعترا های خیابانی فراوانی داشتهاند.
.شکافاجراییناشیازنقضدورهایقوانین 

3-1-3

یکی از مهمترین موضوعاتی که مصاحبهشوندگا :مطرح کرد اند ،بحث قوانین کوتا مکدت
و نقض دور ای این قوانین و برنامهها بود است .یکی از مهمتکرین مسکائل در ایکن مکورد،
«مجاز کرد :را های غیرمجاز» طی دور های متوالی ،براساس تبصر ماد « 9قانو :توزیع
عادالنۀ آب» در سال  8948و تبصر  9ماد واحد قانو :تعیین تکلیکف را هکای آب فاقکد
پروانۀ بهر برداری ،مصوب  8913بود است؛ بهگونهای که مصاحبهشوندگا :بکر ایکن نظکر
بودند که یکی از مهمترین دالیل خش شد :زایند رود ،را ها و برداشتهای غیرمجاز در
طول مسیر است که طی دور های مختلکف ،مجکاز اعکالم شکد و درنتیجکه ،جکرم حفکر و
برداشت غیرمجاز آب را را عادی کرد اسکت ،زیکرا بهر بکردارا :غیرمجکاز بکه ایکن بکاور
رسید اند که را آ:ها درنهایت ،مجوز دریافت خواهد کرد.
بهگفتۀ یکی از کارشناسا :آب منطقهای
با مجوزهای قانونیای که بعد از انقالب به را ها و برداشتهای غیرمجاز داد شد ،همۀ
زمین سوراخ شد و آب از زیر سفر ها بیرو :کشید شد .برای همین در مسیر زاینکد رود،
دیگه رشمهها ،رود رو تغذیه نمیکنند ،بلکه این زایند رود و آب سطحی است ککه بایکد
کسری مخاز :زیرزمینی را جبرا :کنه.

در بخککش دیگککری از شکککاف اجرایککی ناشککی از نقککض دور ای قککوانین ،برخککی از
مصاحبهشوندگا ،:بهویو در شرکتهای آب منطقهای به «حذف قانونی حقالنظار را ها»
اشار کرد اند که موجب رایگا :شد :آب زیرزمینی برای بهر بردارا :شد است.
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هما:گونه که مطرح شد ،بخش عمدۀ شکافهای اجرایی موجود در حوضۀ زایند رود،
که انطبکاا تکاریخی مرزهکای هیکدرولوژیکی را بکر هکم زد اسکت ،ناشکی از عکدمانطباا
برنامههای اجرایی با قانو :بود است .با توجه به مطالب مطرحشد در مورد شکاف اجرایی
در حوضه زایند رود ،در جدول شمار ( )1خالصهای از تحلیکل مضکمو:های برهمزننکدۀ
توا :هیدرولوژی این حوضه ارائه شد است.
جدول شماره ( .)2شکاف اجرایی در حوضۀ زایندهرود
شکاف اجرایی
مقوله اولیه

مقوله ثانویه

کد نهایی

عدم اجرای ماد  9قانو :توزیع عادالنه آب؛
عدم اجرای ماد  3قانو :توزیع عادالنه آب؛
عدم اجرای ماد  81قانو :توزیع عادالنه آب؛
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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عدم پایبندی به بند  1مصوبه جلسه  89شورایعالی آب؛

ناهمکاهنگی مکرز اجرایکی بککا
قانو :مالکیت آب

تضییع حقابههای حقابهبرا :و سهمبرا :حوضه.
عدم پایبندی به ماد  84قانو :توزیع عادالنه آب؛
عدم پایبندی به ماد  44قانو :توزیع عادالنه آب؛
عدم پایبندی به ماد  801قانو :مدنی؛
عدم پایبندی به ماد  803قانو :مدنی؛
عدم پایبندی به بند  4مصوبه دهمین جلسه شورایعالی آب؛

ناهمککککاهنگی مرزهککککای
ناهمکاهنگی مکرز اجرایکی بککا

اجرایی و هیدرولوژیکی

قانو :جبرا :خسارت آب

عدم پرداخت خسارت باغهای بادام رهارمحالوبختیاری؛
ضعف پرداخت حقابههای پاییندست.
تبصر ماد  9قانو :توزیع عادالنه آب؛
تبصر  9ماد واحد قانو :تعیین تکلیف را های غیرمجاز؛
قانو :لغو دریافت حقالنظار را .

شکاف اجرایی ناشی از نقض
دور ای قوانین

.شکافهدفگذاری 

3-2

شکاف انگی شی و منطکق متفکاوت بکین بخشهکای مختلکف سیاسکتگذاری ،بهر بکرداری ،و
مدیریت پایدار آب ،سبب پیگیری اهداف گوناگو :و گاهی متضاد در مکدیریت منکابع آب شکد
است .این موضو  ،یکی از مهمترین شکافهای موجود در حکمرانی آب را رقم زد است .ایکن
شکاف هدفگذاری ،برآمد از سطوح مختلفی است که در ادامه به آ :اشار شد است.

روددردولتهایمختلف 


.اهدافناهمسویمدیریتحوضۀزاینده
3-2-1

مدیریت منابع آب در دولتهای مختلف ،براساس گفتمکا :غالکب ،شککلهای گونکاگونی
داشته است؛ بهگونهای که گاهی برنامهها و اهداف ،با هم در تعار

بکود و بکهدلیل عمکر

کوتا دولتها ،ناقص ماند و دولت بعدی به آ :توجهی نداشته است.
رنا :که در دهۀ نخسکت پکس از انقکالب ،گفتمکا :حکاکم بکر دولکت سکوم و رهکارم،
سیاستهای خود را برمبنای سیاستهای جهانی دولت رفاهی و آرما:های انقالب ،ماننکد
عدالتخواهی ،مساواتطلبی ،و مردمگرایی تنظیم کرد بود .این عدالتمحوری ،زمینهساز
تدوین «قانو :توزیع عادالنۀ آب» در سال  8948شد .این قانو ،:بکرای رسکید :بکه توزیکع
عادالنه ،اجاز دریافت مجوز را های بدو :مجوز را صادر کرد.
در دهه دوم پس از انقالب ،سیاستهای دولت هاشمی با رویکرد تعکدیل سکاختاری ،در
برابر دولتگرایی اقتصاد و نظام یارانهای دولت پیشین قرار گرفت .هاشمی بر این نظر بکود ککه
عدالت برآمد از توزیع برابر ،نهتنها برهمزنندۀ اکوسیستم و آسیب بکه ررخکۀ محکیط اسکت،
بلکه عین بیعدالتی است .با این رویکرد ،سرمایهگذاریهای گستردۀ زیربنایی ،بهویو توسعۀ
سدسازی ،در اولویت برنامههای دولت قرار گرفت؛ بهگونهای ککه تعکداد سکدهای مخ نکی و
احداثشد که تا سال  8909درمجمو  89سد بود ،تا پایا :دور هاشکمی بکه بکیش از 400
سد رسید (گ ارب  0801081مرک پووهشهای مجلس.)1 ،8994 ،
دهۀ سوم انقالب ،مصادف با دورا :ریاستجمهوری خاتمی بود که گفتما :خود را بکا
به کارگیری مفهوم توسعۀ متواز ،:از دولت پیشین جدا کرد .خاتمی ضمن تأکیکد بکر حفک
همزما :حرمت انسا :و محیط زیست ،بر تمرک زدایی از قدرت دولت از طریکق مشکارکت
منطقهای و محلی تأکید داشت .در دورا :خاتمی برای نخستینبار پس از انقالب ،به بحث
آمایش سرزمین ،تهیه و صدور اسناد حقابهدارا ،:نقش تشکلها ،و مدیریت مشارکتی منابع
آب اشار شد است (ن

متن برنامه سوم توسعه).

باوجوداین ،یکی از مهمترین شکافهای ایجادشد در حکمرانکی حوضکۀ زاینکد رود،
برآمد از رویکرد تمرک زدایی دولت خاتمی بود؛ بهگونهای که براساس این منطق ،در دورا:
خاتمی ،از طریق الیحۀ پیشنهادی دولت ،تبدیل ادار های آب منطقهای به شرکت و تفکی
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مدیریت حوضهای به مدیریت استانی اتفاا افتاد و سبب شکاف سیاسکتی بکین اسکتا:های
درگیر شد که در جای خود توضیح داد خواهد شد .یکی دیگر از سیاسکتهای اجرایکی در
مدیریت منابع آب در اواخر دولت محمد خاتمی ،انتقال آب حقابهبرا :زایند رود به اسکتا:
ی د بود که پیامدهای اجتماعی و سیاسی آ :تکاکنو :ادامکه داشکته اسکت .اعتکرا

بکه ایکن

سیاستگذاریها تا جایی بود که در  10اسفند  ،8934حقابهدارا :اصفها ،:در اعترا

به

انتقال آب به ی د ،علیه خاتمی شعار میدادند.
در دهۀ رهارم انقالب ،گفتما :اصولگرایی و دالهای اقتصادی آ ،:ازجمله فقرزدایی،
رفع بیکاری ،عمرا :و آبادانی (که در گفتمکا :اصکالحطلبی و ذیکل عنکوا :توسکعۀ سیاسکی
کمرنگ شد بودند) جا :تاز ای گرفت و با ارائه مفکاهیم جکذاب مبتنیبکر رفکع مشککالت
اقتصادی مردم و بازگشت به اصل عدالتطلبی انقالب ،افکار عمکومی را بکا خکود همسکو
کرد .در این دورا ،:دولت احمدینواد یکی از مهمترین اقدامات خود در راسکتای برقکراری
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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عدالت را طرح هدفمندی یارانهها میدانست که بر مدیریت انرژی و منابع تأثیرگکذار بکود،
امککا بککا وجککود تمرکک بککر هدفمنککدی یارانککهها و بحثهککای توسککعۀ پایککدار ،در ایککن دور ،
تعار های اجتماعی در حوضۀ زایند رود تشدید شد.
دلیل اصلی اعترا هکای کشکاور زا :اصکفها :در ایکن دور  ،ایکن بکود ککه بکا تعریکف
طرحهای جدید توسعۀ آب در باالدست حوضۀ زایند رود ،حقکوا بسکیاری از حقابکهدارا:
پاییندست حوضه ضایع میشود؛ بهگونهای که نظام صنفی کشاورزی اصکفها :بیکا :ککرد،
پککس از سککفر اسککتانی احمککدینواد بککه رهارمحالوبختیککاری ،بککا تشکککیل کککارگروهی از
معاونت های وزارت نیرو ،جهاد کشاورزی ،و کشور آ :دولت ،طرح توسعۀ باغهای گردو و
بادام در منطقۀ ساما ،:بدو:توجه به حقابۀ زایند رود و اصفها :تصویب شد.
همچنین ،در این دور  ،قانو :الحکاا ی مکاد ای سکال  8914و قکانو :تعیکین تکلیکف
را های آب فاقد پروانۀ بهر برداری در سال  ،8913برای را های آب کشاورزی فعال فاقد
پروانه (غیرمجاز) تصویب شد.
در دولککت روحککانی ،وعککدۀ احیککای زاینککد رود (در سککفرهای تبلیغککاتی انتخابککات
ریاستجمهوری روحانی به اصفها ):داد شد .در ایکن دولکت ،حقابکههای طومکار شکیخ

بهایی ،بهتصویب شورایعالی آب رسید .همچنکین ،بکا اعتکرا

نظکام صکنفی کشکاورزی

اصکککفها ،:دولکککت روحکککانی ،بهر بکککرداری از باغهکککای گکککردو و بکککادام را ککککه در دورۀ
ریاستجمهوری احمدینواد توسعه یافته بود ،متوقف کرد و اعترا های اجتماعی زیادی
را در رهارمحالوبختیاری برانگیخت.
دراینراستا ،یکی از اعضکای نظکام صکنفی اصکفها :بکه نقکش دولتهکا در بحکرا :آب
زایند رود اشار کرد است
ما از رهار دولت قبل ضربه خوردیم در دولت آقای هاشمی ،طرح انتقکال آب از حقابکه
کشاورزا :زایند رود به ی د تصویب شد و در دولت آقکای خکاتمی اجکرا شکد .در همکین
دورا :آقای خاتمی ،طبق مصوبهای ،اختیارات وزارت نیرو به مدیریت استانی داد شکد.
نمایندگا :ما در مجلس مخالفت کردند ،ولی رأی آورد .دولت احمدینواد هکم در سکفر
استانی خود در سال  8914به شهرکرد ،اختیارات وزارت نیرو در حوضۀ زاینکد رود را بکه
استانداری رهارمحالوبختیاری داد .در دولت آقای روحانی هم طکرح بکن و بکروجن را
بهعنوا :مصوبه سفر ایشا :اعالم کردند.
.اهدافناهمسوینهادهاینقشآفرین 
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نتایج مصاحبههای انجامشد نشا :می دهد که یکی از موانع اصلی رسکید :بکه حکمرانکی
خککوب آب در حوضککۀ زاینککد رود ،تعککامالت ناهمسککوی بیننهککادی در وزارتخانککهها و
بخشهای مختلف مدیریت منکابع آب اسکت .اگررکه بیشکترین شککاف هدفگکذاری در
مدیریت منابع آب کشور ،به شکاف اهداف دو وزارتخانۀ جهاد کشاورزی و نیکرو مربکوط
اسککت ،اف و :بککر دو بدنککۀ صککف و سککتاد در وزارت نیککرو و وزارت جهککاد کشککاورزی کککه
اختالفهای موجود در اهکداف و عملککرد آ:هکا فکراوا :اسکت ،درو :وزارتخانکهها نیک
ناهماهنگی و ناسازگاری بکین اهکداف و برنامکهها مشکهود اسکت؛ بکهعنوا :مثکال ،بهگفتکه
مصاحبه شوندگا :در وزارت نیکرو ،بکین دو بخکش حکاکمیتی سکتاد وزارت نیکرو و شکرکت
مادرتخصصی مدیریت منکابع آب ،تکداخلهای برنامکهری یای وجکود دارد ککه زمینهسکاز
اختالل در تصمیم گیری و اجرا نی شد است .یکی از نمایندگا :نظکام صکنفی اصکفها :در
این مورد گفته است
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ً
ما توی جلسات وزارت نیرو با معاونین و حتی خود وزیر بودیم .اتفاقا حرفای مکارو هکم
قبول دار ،:اما شرکت مدیریت منابع آب ،کار خودشو میکنه ،رو :شرکت مادر هست و
آب منطقهای که درآمدزایی از توسعه آب دار  ،زیر نظر او:ها هستند و ککاری بکه وزارت
نیرو ندار  .این نشو :مید صحبتهای وزارت نیرو در حد شعار .
برایناساس« ،وجکود قکدرتهای مکوازی سکتادی» و «عکدم تعامکل صکف و سکتاد» ،از
مهمترین مواردی هستند که باعث شکاف هدفگذاری شد اند .اف و:بر شکاف اهکداف
در بخشهای حوزۀ ستادی ،در بخش اجرایی و صف استا:ها نی شکاف اهکداف ناشکی
از تعار

منافع ،وجود دارد.

.اهدافناهمسویسیاسیوناستانیحوضۀزایندهرود 

3-2-3

وعدۀ آب توسط سیاسیو :بکرای کسکب مشکروعیت سیاسکی ،در بسکیاری از پووهشهکای
خارجی نی اثبات شد است و افرادی مانند مولینگا ،برون  ،وورستر ،رامانورثی ،گریندل ،و
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وودال در پووهشهای خود به آ :اشار کرد انکد .در حوضکۀ زاینکد رود نیک در بسکیاری از
مککوارد ،نفککوذ سیاسککیو ،:سککبب اجکرا یککا توقککف طرحککی میشککود کککه تککوا :اکولوژیک و
هیدرولوژی آ :درنظر گرفته نشد است.
در همین مورد ،یکی از اعضکای نظکام صکنفی کشکاورزی شکهرکرد ،جلکوگیری دولکت
روحانی از آبرسانی و بهر برداری از طرح توسعۀ باغهای بادام در رهارمحالوبختیاری را
ناشی از اعمال فشار نمایندگا :و نظام صنفی اصفها :میداند
در دورا :آقای احمدینواد ،وزارت نیرو با تعریف حقابههایی از طرح سودجا :توسکعه و
کاشت بادام را در رهارمحال داد .حدود یازد سال مردم این طرحها را اجرا کردنکد و بکا
تانکر ،آب به زمین رسوند .:مکردم فکرب زیکر پایشکا :را بکهخاطر اشکتغال بچههاشکو:
فروختند .اال :که برخی از آ :طرح درختا :بادام  30درصد و برخی  800درصکد بکهبار
نشسته است ،حاال وزارت نیرو با البی اصفهانیها و نمایندهاشو :و نمکایش اسکتعفا در
دهمین شورایعالی آب ،گفته این طرحها تعطیل بشه.

نمایندگا :با دراختیار داشتن کارتهای اخطار در برابر وزرا ،از قدرت زیادی برای تغییر
برنامهها و خطمشیها برخوردارند .نمایندۀ نظام صنفی رهارمحالوبختیاری در این مکورد

گفت «تعداد نمایندگا :اصفها :در مجلس زیکاد اسکت .بکا هکم همفککری میکننکد و بکا
درخواست سؤال از وزیر و تهدیکد بکه استیضکاح او :و داد :ککارت قرمک  ،منکافع اسکتانی
خودشو :رو ،بدو :توجه به استا:های دیگه ،پیش میبر.»:
رویهمرفته ،با توجه به مطالب مطرحشکد در مکورد شککاف هدفگکذاری در حوضکۀ
زاینککد رود ،در جککدول شککمار ( ،)9خالصککهای از تحلیککل مضککمو:های ایککن شکککاف در
حکمرانی آب حوضۀ زایند رود ارائه شد است.
جدول شماره ( .)9شکاف هدفگذاری در حوضۀ زایندهرود
شکاف هدفگذاری
مقوله اولیه

مقوله ثانویه

شکاف گفتمانی در زمینۀ توسعه منابع آب؛
گذار از مدیریت حوضهای به مدیریت استانی.

اهکککداف ناهمسکککوی مکککدیریت
حوضکۀ زاینککد رود در دولتهککای
مختلف

عککدم تعامککل درسککت بککین نهککاد وزارت نیککرو و جهککاد
کشاورزی؛
وجود قدرتهای موازی در بخش ستادی؛
عدم تعامل صف و ستاد.
رویکرد ملوکالطوایفی؛
تحتفشار قرار گرفتن وزرا توسط نمایندگا :اسکتانی بکرای
توسعه طرحهای آب؛
تالب برای کسکب منکافع حکداکثری از آب بکرای اسکتا،:
بدو :درنظر گرفتن توا :حوضه؛
رویکرد منفعتطلبانه رؤسای جمهور برای استا :وابسته.

اهکککداف ناهمسکککوی نهادهکککای
نقشآفرین

کد نهایی
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شکاف انگی شی
و منطق متفاوت
بینبخشی بکرای
مککدیریت پایککدار
آب

اهداف ناهمسو در میا :سیاسیو:
استانی حوضۀ زایند رود

.3-3شکافسیاستی 

شکاف سیاستی ،به رندبخشی بود :ویایف مربکوط بکه آب بکین نهادهکا و وزارتخانکهها
اشار دارد ،اما آنچه سبب مشکلساز شد :این مدیریت رندبخشکی میشکود ،ناهمسکویی
اهداف ،برنامهها ،و فعالیتهای اجرایی آ:هاست که یکی از موانکع رسکید :بکه حکمرانکی
خوب آب در حوضۀ زایند رود است .هما:گونه که در بخش پیشین توضیح داد شد ،منطق
متفاوت بینبخشی ،که اهداف متفاوتی را در بخشها و گرو هکای مختلکف تعریکف ککرد
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است ،درنهایت ،سبب سیاستگذاریهای متفاوت و گاهی متعکار

بینبخشکی خواهکد

شد .عوامل فراوانی سبب ایجاد شکاف سیاستی حوضۀ آبری زایند رود شد اند که در ادامکه
به آ:ها اشار خواهیم کرد.
.3-3-1شکافسیاستیناشیازقدرتنامتوازن 

بحثهای مطرحشد در مصاحبهها ،نشا:دهندۀ شکاف سیاستگذاری بین دو نهاد وزارت
جهاد کشاورزی و وزارت نیرو است .شرکتهای آب منطقهای ،بیتوجهی به تعیین الگکوی
کشت کمآببر و جلوگیری از کاشت برنج را از نمونههای عدم همکاری جهکاد کشکاورزی
عنوا :کرد اند .درمقابل ،جهاد کشاورزی نی به عدم تحویل حجمی و بکهموقع آب توسکط
آب منطقهای اشار میکند.
در این زمینه ،وزارت جهاد کشاورزی ،یکی از دالیل همسو نبود :سیاسکتگذاریهای
بیننهادی را «عدم تواز :قدرت بینبخشی» در نهادها و وزارتخانهها میدانکد؛ بهگونکهای
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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که به زعم کارشناسا :موردمصاحبه از این نهکاد ،وزارت نیکرو ،بیشکترین نقکش ،بودجکه ،و
قککدرت را در تنظککیم دسککتورالعملها و خطمشککیهای مککدیریت منککابع آب دارد .یکککی از
مشکالت ناشی از قدرت نامتواز :در سیاستگذاریها ،عدم تعیین نهکاد متکولی مکدیریت
مشارکتی آب بود است .در این زمینه ،بسیاری از کارشناسا :دفتر نظامهکای بهر بکرداری و
جهاد کشاورزی ،به بیتوجهی وزارت نیرو به مصکوبۀ پکان دهم شکورایعالی آب در مکورد
واگذاری تولیت برقراری مدیریت مشکارکتی آب توسکط جهکاد کشکاورزی اشکار کرد انکد.
بهزعم آ:ها ،یکی از دالیل کمکاری وزارت جهاد کشاورزی در برقراری مدیریت مشکارکتی
آب و ایجاد تشکل ،ورود وزارت نیرو بکه ایکن عرصکه ،از طریکق ایجکاد تشککل آببکرا :و
دریافت بودجه برای این کار ،است.
.شکافسیاستیناشیازتبدیلمدیریتحوضهایبهمدیریتاستانی 

3-3-2

تبککدیل ادار هککای آب منطقککهای بککه شککرکت آب منطقککهای اسککتانی ،یکککی از مهمتککرین عوامککل
رندبخشی شد :مدیریت و ایجادکنند شکاف سیاستی حوضه است .هما:گونه که گفتکه شکد،
دولت خاتمی با محور قرار داد :بحث تمرک زدایی از دولت و واگذاری مکدیریت بکه واحکدهای
استانی و محلی ،زمینهساز تبدیل ادار های آب به شرکتهای آب منطقهای استانی شد.

تبککدیل ادار هککای کککل بککه شککرکت آب منطقککهای و تفکیک شککرکتهای آب منطقککهای
حوضهای به استانی ،ازنظر بسیاری از مصاحبهشکوندگا ،:اختالفهکای درو:حوضکهای و
بینحوضهای را در حوضۀ آبری مشترک زایند رود اف ایش داد .این اتفاا ،درحالی رخ داد که
حدود ی سال پیش از آ ،:در مصوبۀ هیئتوزیرا :در مورد «راهبردهای بلندمدت توسکعه
منابع آب کشور» ( )8911و همچنین ،رهار سکال پکیش از آ )8993( :در «سیاسکتهای
کلی منابع آب» ابالغی توسط مقام معظم رهبری ،بر مدیریت حوضکهای تأکیکد شکد بکود
(میرنظامی و باقری.)40 ،8934 ،
یکی از مدیرا :آب منطقهای ،اینگونه به مشککالت برآمکد از ایکن قکانو :اشکار ککرد
است
با این تفکی  ،استا:ها مستقل عمل کردند و اگرره بر حف حقابهها در ایکن مکادۀ قکانونی
اشار شد اسکت ،امکا درعمکل ،بکرای مثکال ،اسکتا :اصکفها :ککه حقابکهبر اسکت ،دیگکر
نمیتوانسکککت نظکککارتی بکککر برداشکککت آب از سررشکککمههای آب زاینکککد رود در اسکککتا:
ً
رهارمحالوبختیاری داشته باشد .دقیقا از هما :زما ،:مشکالت زایند رود هم شرو شد.

یکی از نمایندگا :این نظام صنفی نی در این مورد میگوید
مشکل زایند رود و درگیری بکین اصکفها :و شکهرکرد ،از زمکا :تفکیک شکرکتهای آب
منطقه ای استانی شرو شد .با شعارهای پوپولیستی مسئولین و رؤسای جمهور ،براساس
قانو :مذکور ،توسعه باغکات و برداشکت آب بکدو :توجکه بکه حقابکهبرهای اصکفها :در
شهرکرد توسعه پیدا کرد و هر استا ،:سیاست توسکعۀ خکودب را درپکیش گرفکت ،بکدو:
اینکه به پایداری آب توجه بشه.

یکی دیگر از پیامدهای منفی این قانو :کککه موردانتقاد بسیاری از بهر بردارا :نی بکود
استکک سیاست درآمدزایی شرکتهای آب منطقکهای از فکروب آب اسکت .بهگفتکه آ:هکا،
زمانیکه ادار ها در قالب شرکت مدیریت شوند ،از بودجه دولکت جکدا شکد و درآمکدزایی
آ:ها محور قرار میگیرد؛ بنابراین ،سیاست عملی این شرکتها با بحث محافظت از منکابع
آب مغایرت دارد.
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هما:گونه که مطرح شد ،تعار های سیاستی در بخشها و جنبههای مختلف ،باعث
شکاف در مدیریت آب زایند رود شد و تعار های اجتماعی و امنیتی زیادی را که سکبب
تقابلهای بیناستانی شد  ،دامن زد است؛ بنابراین ،با توجه به مطالب مطرحشد در مورد
شکککاف سیاسککتی در حوضککۀ زاینککد رود ،در جککدول شککمار ( )4خالصککهای از تحلیککل
مضمو:های این شکاف در حکمرانی آب حوضه زایند رود ارائه شد است.
جدول شماره ( .)4شکاف سیاستی در حوضه زایندهرود
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مفاهیم اصلی

مقوله اولیه

بودجه بیشتر وزارت نیرو؛
قدرت تصمیمگیری و تصمیمسازی بیشتر وزارت نیرو؛
استقرار دبیرخانۀ شورایعالی آب در وزارت نیرو؛
قدرت ضعیف جامعۀ بهر بردار در برابر دولت.

شکککاف سیاسککتی ناشککی از قککدرت
نامتواز:

سیاستهای فردگرایانه استانی در توسعه منابع آب؛
بیتوجهی به یرفیت و پایداری حوضه؛
نادید گیری حقابهها.

شکککاف سیاسککتی ناشککی از تبککدیل
مدیریت حوضهای به مدیریت استانی

مقوله نهایی
رندبخشی بکود:
ویککایف مربککوط
بکککه آب در بکککین
وزارتخانکککککهها و
نهادها

.3-4شکافاطالعاتی 

شکاف اطالعاتی به نامتقار :بود :اطالعات (کمیت ،کیفیت ،نکو ) بکین ذینفعکا :در سیاسکت
آب اشار دارد؛ بهویو نامتقار :بکود :اطالعکات در مکورد میک ا :آب مصرفشکد در بخشهکای
مختلف بین استا:های مشترک ی حوضۀ آبی ،بسیار مشهود است .در ادامه ،شکاف اطالعکاتی
در حوضه زایند رود را بهگونهای دقیقتر توضیح داد ایم.
.3-4-1نامتقارنبودنکمیتوکیفیتاطالعات 

اف و:بر نبود اطالعات دقیق و یکسا :از مصکرف آب بکین اسکتا:ها ،تکوافقی در مکورد میک ا:
مصرف آب کشاورزی نی وجود ندارد .بیشتر مصاحبهشوندگا :جهاد کشاورزی بکر ایکن نظکر
بودند که آمار و اطالعات ارائهشد توسط وزارت نیرو مبنیبر بیش از  30درصکد مصکرف آب
در بخش کشاورزی ،اشتبا است .یکی از مهمترین استداللهای آ:ها برای رد این آمار ،عدم
تحویل حجمی آب توسط وزارت نیرو در بیشتر نقاط اسکت ککه مکانع محاسکبۀ دقیکق میک ا:
مصرف آب میشود .یکی از کارشناسا :در این مورد میگوید «نهتنها در حوضۀ زاینکد رود،

بلکه در بیشتر نقاط کشور ،هی تحویل حجمی آبی توسط آب منطقهای به جهکاد کشکاورزی
نمیشه و این باعث شد  ،نتونیم توی اقتصاد آب بهشکل دقیق وارد بشیم».
.3-4-2نامتقارنبودننوعاطالعات 

با توجه به تأکید مصاحبهشکوندگا :بکر عکدم تقکار :میک ا :آب مصرفشکد در بخشهکا و
استا:های مختلف ،پرسکش از ررایکی آ :مطکرح شکد .برخکی از مصاحبهشکوندگا ،:نکو
اطالعات ارائهشد از مراجع رسمی را اطالعات مبهمی میدانستند؛ بهگونهای که برخی از
آ:ها به عامدانه بود :عدم تعیین حقابهها توسط دولت اشار میکردند .آ:هکا بکر ایکن نظکر
بودند که بهدلیل اینکه دولت در اجرای طرحهای توسعۀ منابع آب ککدر بسیاری از مواردککک
حقابهها را نادید گرفته است ،تعیین آ :بهلحاظ قانونی دولت را مجبور به پرداخت خسارت
زیادی خواهد کرد .یکی از کشاورزا :پیشرو ،در ایکن مکورد گفکت «کارشناسکای حقکوقی
ً
وزارت نیرو ،مدام دنبال را فراری هستند تا حقابهها رو ضایع کنن؛ مثال گفکتن کشکاورزا،:
توی سالهای اخیر ،یه نامه از امام جماعت و مسجد و جاهای دیگه گکرفتن ککه حقابکهدار
هستند .درصورتیکه اینطور نیست و اسناد قدیمی ثبتشد وجود دار » .درواقع ،برخی از
کارشناسا :نی بر این نظر بودند که بسیاری از اسناد مالکیت آب ،ریشه تاریخی ندارد و در
سالهای اخیر با فشار و البیگری افراد ،دریافت شد است؛ باوجوداین ،برای تعیین سر از
ناسر و مشخص کرد :می ا :دقیق حقابه و حقابهبرا ،:برنامۀ خاصی تکدوین نشکد اسکت.
بههرحال ،با توجه به مطالب مطرحشد در مورد شکاف اطالعات در حوضۀ زایند رود ،در
جدول شمار ( )0خالصهای از تحلیل مضمو:های این شکاف در حکمرانکی آب حوضکۀ
زایند رود ارائه شد است.
جدول شماره ( .)5شکاف اطالعاتی در حوضۀ زایندهرود
مفاهیم اصلی
تعیین نشکد :دقیکق حقابکهها توسکط دولکت ،بکهمنظور جلکوگیری از
محکومت دولت در پرداخت خسارت؛
ناآگاهی دولت از قوانین هنگام تصویب برنامهها.
مشخص نشد :اطالعات مصرف آب در بخشهای مختلف؛
مشخص نشد :اطالعات می ا :مصرف آب در هر منطقه.

مقوله اولیه
نامتقکککار :بکککود :نکککو
اطالعات
نامتقار :بود :اطالعکات
کمی و کیفی

مقوله نهایی
نامتقار :بود :اطالعکات
(کمیککت ،کیفیککت ،نککو )
بین ذینفعا :در سیاست
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.3-5شکافظرفیتی 

شکاف یرفیتی ،بهمعنای کمبود یرفیت زیربنایی برای طراحی و پیاد سکازی سیاسکتهای
آب است .در حوضۀ زایند رود ،در بخشهای مختلفی شکاف یرفیتی مشهود بکود ککه در
ادامه مطرح و بررسی شد اند.
.3-5-1شکافظرفیتتعاملی 

بحثهای مطرحشد در مصاحبهها ،بیکانگر ایکن اسکت ککه در حوضکۀ زاینکد رود ،شکبکههای
اعتمادی که بهر بکردارا :توسکعه داد و از طریکق آ :مطالبکهگر حقکوا بودنکد ،از سیاسکتهای
عمومی و ملی جدا تشخیص داد شد است .درواقع ،آ:ها نه در تعاملی بیناسکتانی بکرای حکل
مشکل ،که در تعاملی درو:گروهی ،در پی منافع استا :خود بودند .آ:ها بکه هماستانیهایشکا:
بسیار اعتماد داشته و درمقابل ،به استا:های دیگر و نمایندگا :آ:ها ،بیاعتماد بودند؛ بهگونکهای
که در بسیاری از بخشهای مصاحبههای انجامشد با بهر بردارا :و نظکام صکنفی شکهرکرد ،بکر
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«البی اصفهانیها برای کسب آب بیشتر از زایند رود و تعطیلی طرحهای توسعۀ باغهای بکادام»
تأکید میشد و درمقابل ،اصفهانیها نی بر تعامل سیاسیو :بومی استا :ی د ،برای انتقکال حقابکه
کشاورزی اصفها :به ی د در زما :خاتمی اشار میکردند.
برایناساس ،میتوا :گفت ،ضعف تعامالت بیناستانی بهسبب بیاعتمادی به سیاسکت
عمومی در حوضه ،خود را در قالب قومگرایی و مواردی اینچنینی ،نشا :داد است .در مورد
موضو اعتماد درو:گروهی و شکاف آ :با سیاستهای عمومی ،نظریهپردازا :زیادی مانند
تیلکی ( ،)8931واینکر و هکانتینگتو ،)8993( :قکومگرایی را یککی از مهمتکرین شککلهای
ایجادکنند این نو اعتماد دانسته و نقش آ :را در توسعه سیاسی بررسی کرد اند.
.3-5-2شکافظرفیتتخصیص 

یکی از مهمترین مشکالت موجود در حوضۀ زاینکد رود ،افک ایش تخصکیص و عرضکۀ بکیش از
یرفیت آب و حقابه قانونی است .این درحالی است که وزارت نیرو ،براسکاس مکواد  ،99 ،14و
 94قانو :توزیع عادالنۀ آب ،همچنین ،قانو :تشویق سرمایهگذاری در طرحهکای آبکی کشکور و
ماد واحدۀ قانو :تبدیل ادار های کل امور آب منطقهای به شکرکتهای آب منطقکهای اسکتا:ها،
بهنارار باید در تخصیصها براساس توا :حوضه و درنظر گرفتن حقابه عمل کند.

براساس آمارهکای بلندمکدت ثبتشکدۀ شکرکت آب منطقکهای ،سکاالنه  8431میلیکو:
مترمکعکب آب وارد سکد زاینکد رود شکد اسکت ککه از ایکن مقکدار ،معکادل  914میلیککو:
مترمکعب (بهسبب ورود از تونلهای دوم کوهرنگ ،رشکمه لنگکا ،:و خدنگسکتا :ککه بکا
سرمایهگذاری دولت ساخته شد اند) متعلق به دولت است؛ بنابراین ،دولت تنها مجکاز بکه
تخصیص حداکثر  914میلیو :مترمکعب آب در حوضۀ زایند رود است ککه جک ء حقابکه
نیست .باوجوداین ،وزارت نیرو بهجای تخصیص ،واگذاری ،و فروب حداکثر  914میلیو:
مترمکعب آب ساالنه در حوضه زایند رود برای مصارف شرب ،صنعت ،توسعه کشاورزی،
مسکونی ،و ،...درعمل 8138 ،میلیو :مترمکعب در این حوضه را به مصکارف بخشهکای
مختلف در سه استا :اصکفها ،:رهارمحالوبختیکاری و یک د واگکذار ککرد اسکت (شکرب
اصفها :ب رگ  404میلیو :مترمکعب ،کاشکا 43 :میلیکو :مترمکعکب ،صکنعت اصکفها:
 100میلیو :مترمکعب ،استا :رهارمحالوبختیاری  199میلیو :مترمکعکب ،اسکتا :یک د
 31میلیو :مترمکعب ،مشترکا :استا :اصفها 909 :میلیو :مترمکعکب) .درواقکع ،وزارت
نیرو 309 ،میلیو :مترمکعب آب ،بیشتر از یرفیتی که تولید ککرد و براسکاس قکانو ،:حکق
فروب آ :را داشته ،را به دیگرا :فروخته است.
یکی از کشاورزا :پیشرو در اصفها ،:در این مورد میگوید
وزارت نیرو ،متخلف اصلی در مکدیریت منکابع آب اسکت و آگاهانکه بیشکتر از یرفیکت
حوضۀ منابع آب رو توسکعه داد  ،زیکرا حقابکه بکرای وزارت نیکرو و مکدیریت منکابع آب
درآمدزا نیست ،بلکه تخصیص آب به مشترکین جدید از طریق فروب آب است که منبکع
اصلی درآمد وزارت نیرو و آب منطقهای است .بکرای همکین ،تخصکیص بکیش از میک ا:
قانونی باعث جمیع اتفاقات شد .

با توجه به مطالب مطرحشد در مورد شکاف یرفیتی در حوضۀ زاینکد رود ،در جکدول
شککمار ( ،)4خالصککهای از تحلیککل مضککمو:های ایککن شکککاف در حکمرانککی آب حوضککه
زایند رود ارائه شد است.
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جدول شماره ( .)6شکاف ظرفیتی در حوضۀ زایندهرود
مقوله اولیه

مقوله ثانویه

کد نهایی

تخصیص بیش از آورد آب توسط دولت در حوضه؛
احداث کارخانههای آببر ،بدو :درنظر گرفتن توا :آبی حوضه؛
تعریف سهمبرا :جدید خارج از توا :آبی حوضه؛
توسعۀ باغهای بادام رهارمحالوبختیاری ،بدو :درنظر گرفتن حقابه پاییندست؛

شککاف یرفیکت
تخصیص

انتقال آب به ی د ،پیش از احداث تونل بهشتآباد ،از حقابه قانونی کشاورزا:؛
ضعف تعامل بیناستانی در حوضه ،پس از تبدیل مدیریت حوضه به مدیریت استانی؛
اعتماد ضعیف به نهادها و دولت؛
اعتماد ضعیف به استا :مقابل.

شککککککککککاف
یرفیتی ناشکی
از توسکککککککعه

شککاف یرفیکت

خارج از توا:

تعاملی

.شکافسرمایهگذاری 
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یکی از مکواردی ککه کارشناسکا :در مصکاحبهها بکه آ :اشکار کرد انکد ،تمایکل دولکت بکه
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سرمایهگذاری در طرحهای زودبازد و با نتایج ملموس و عینی است .درحالیکه بسیاری از
سرمایهگذاریهای حفایتی و مشارکتی در مدیریت منابع آب ،زما:بر بود و رهبسا به عمر
دولت در طول زما 4 :یا  1سال خدمتش نرسد و در پروندۀ افتخارات و خکدمات آ :ثبکت
نشود؛ در مقابل ،سرمایهگذاریهای فنی ،نهتنها زودبازد هستند ،بلکه نتایج فی یکی آ:ها،
ً
کامال ملموس و قابلشمارب و انداز گیری است .این درحکالی اسکت ککه رفکع مشککالت
حقوقی و اجتماعی در حوضۀ زایند رود ،نیاز به رانهزنی و تعامل بین ذینفعا :اسکتا:های
درگیر دارد و رهبسا در کوتا مدت ،نتیجهبخش نباشد.
این موضو را میتوا :با توقف اجرای طرح تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی به بهانۀ نبود
بودجۀ الزم نی دنبال کرد ،اما بهدلیل ه ینهکردهای عمرانی بسیار سنگین (ماننکد سدسکازی)
در سالهای متمادی در وزارت نیرو ،نمیتوا :ضعف مالی این وزارتخانه را عامل اصکلی آ:
دانست (میرنظامی و باقری .)8934 ،بهعبارت روشنتر ،عامل اصلی ،نه کمبود بودجه ،بلکه
عدم تخصیص بودجۀ کافی و بهنگام برای اقدامات حفکایتی بکود اسکت ککه وز :مطالعکات
اجتماعی در آ :سنگین بود و درنتیجه ،زما:بر است .حتکی در بودجهبنکدیهای حفایکت از
منابع آب نی  ،آنچه اهمیت دارد« ،بودجۀ سختاف اری و فنی» اسکت؛ بهگونکهای ککه وزارت

جهاد کشاورزی ،برای کاهش مصرف آب ،همۀ تمرک خود را نه بکر آمکوزب و فرهنگسکازی
رفتار درست مصرف آب ،بلکه بر توسعۀ آبیاری مدر :قرار داد است.
«سرمایهگذاری بدو :توجه به شرایط اقلیمی» ،بهویو بکدو :توجکه بکه وضکعیت آب و
خاک در حوضۀ زایند رود ،یکی دیگر از معضالت موجود در این عرصه بود است .بهگفتۀ
تعدادی از بهر بردارا :و نظام صنفی در اسکتا :رهارمحالوبختیکاری ،اصکفها ،:بکا وجکود
اقلیم نامساعد ،قطکب صکنعتی و کشکاورزی اسکت و درمقابکل ،رهارمحالوبختیکاری ،در
تنگنای توسعهای قرار دارد؛ یکی از این اعضا میگوید «ررا اینهمه صنعت باید در قلکب
کویر باشد .ذوبآهن باید کنار خلیج فارس باشه ،ولی البیگری نمایندگا :اصفها ،:اونو به
اصفها :کشوند .حاال او :می گین برای زما :شا بود و بحرا :آب نبود هنکوز ،امکا فکوالد
صبا که همین رند وقته پیش جهانگیری اومد و کلنگشو زد ری؟».
هما:گونه که مطرح شد ،شککاف سکرمایهگذاری در حوضکه زاینکد رود ،برآمکد از توسکعۀ
سرمایۀ فنی و غیرمتناسب است که بهطور خالصه در جدول شمار ( )9توضیح داد شد است.
جدول شماره ( .)7شکاف سرمایهگذاری در حوضه زایندهرود
مقوله اولیه

مقوله ثانویه

تعلیق بودجه طرحهای حفایتی حوضه؛

اولویککت سککرمایهگذاری در

کمبود بودجه طرحهای اجتماعی حوضه.

حوز فنی و سختاف اری

توسعۀ کشاورزی در مناطق اقلیمی نامناسب؛
توسعۀ صنعت در اقلیم نامناسب.

سرمایهگذاری نامتناسب

کد نهایی
شکاف سرمایهگذاری
در طرحهای حفایت
از آب

.شکافمسئولیتپذیری 
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در سالهای اخیر ،در مورد مسئولیتپذیری در برابر منابع زیستمحیطی کککازجمله رفتکار
مسئوالنه در مصرف آبکک پووهشهای اجتماعی زیادی انجام شکد اسکت؛ بهگونکهای ککه
رفتار مسئوالنه ،هم در سکطح رفتکار اجتمکاعی بهر بکردارا :و هکم دولکت و حاکمیکت ،در
دهههای اخیر ،از مهمترین موضو های پووهشی جامعهشناسکی محکیط زیسکت بکود ککه
شکاف در آ ،:پایداری منابع آب را با مخاطراتی روبهرو کرد اسکت .در ادامکه ،ابعکاد ایکن
شکاف در حوضۀ زایند رود بررسی شد است.
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مسئولیتیناشیازمصرفگرایی 

 3-7-1
.بی

گیکدن  )8934( 1از آ:دسکته نظریکهپردازانی اسکت ککه بکر اعتیکاد مصکرف افکراد جامعکه و
بیمسئولیتی آ:ها در برابر منابع زیستمحیطی تأکید دارد .بهنظر او حتی با وجکود افک ایش
آگاهی و دانش افراد در مورد پیامدهای مصرف نادرست منابع طبیعی ،آ:هکا نمیتواننکد از
منکککافع آنکککی و عادتهکککای سرخوشکککانۀ خکککود دسکککت بکشکککند؛ بنکککابراین ،هی گونکککه
مسئولیتپذیریای در برابر محیط زیست و منابع آ :ندارند .تعکدادی از مصاحبهشکوندگا:
این پووهش نی به این بیمسئولیتی ناشی از مصرفگرایی اشار کرد اند؛ برای نمونه ،یککی
از کارشناسا :دفتکر حفایکت و بهر بکرداری شکرکت آب منطقکهای میگویکد «در گذشکته
کشاورز ،کشاورزی معیشتی داشت و به ی تأمین حداقلی از فعالیت کشکاورزی رضکایت
داشت ،اما امروز  ،بهر برداری از منابع آب با نگا تجاری اسکت و طمکعورزی ،جکایگ ین
قناعتورزی شد است» .باوجوداین ،برخی نی دلیکل عکدم مسکئولیتپذیری بهر بکردار را
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

201

دوره ،11شماره 4
پاییز 1931
پیاپی 44

استیصال در وابستگی به کشاورزی میدانند .بهگفتۀ یکی از کشاورزا :پیشرو در این زمینه
« درسته که کشاورز بحرا :آب رو بهتر از همه میفهمه ،اما وقتی کشاورزی ،معیشتیه ،یعنی
زندگیش به این آب وصله ،دیگه اینجا صرفهجویی و حقابۀ پاییندست براب معنایی ندار ».
آنتونی گیدن  ،با ناامیدی از درک مخاطرات توسط عموم جامعه ،معتقد به لک وم وجکود
«دولت تضمینکنند ای »2است که باعث همگرایی میا :مسائل زیسکتمحیطی و مسکائل
مهم سیاسی شود .اما مصاحبهشوندگا :بر این نظر بودند که دولتها خود ،به بیمسئولیتی
افراد در برابر حفایت از آب دامن میزنند .مصاحبهشوندگا :شرکتهای آب منطقکهای بکر
این نظر بودند که نگا حمایتی دولت به کشاورزا ،:عامل بیانگی گی آ:هکا در حفایکت از
منابع آب است؛ بهگونهای که مهمترین دلیل بدمصرفی و عدم حفایت از منابع آب ،درنظر
نگرفتن قیمت واقعی آب است که مانع شکلگیری نگرب صرفهجویانه در افراد شد است.
یکی از مصاحبهشوندگا :در این مورد میگوید «آب ن د کشاورز ما هکی ارزشکی نکدارد.
درحالیکه اگر دولت ،پول واقعی آب را میگرفت ،ارزب آ :را میفهمیدنکد و اینگونکه آب
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

مصرف نمیکردند .این تصور اشتباهی است که دولت دارد و فکر میکند کشاورزا ،:فقیکر
هستند و آب باید رایگا :باشد».
.بیمسئولیتیناشیازدولتانحصارگرا 
 3-7-2

اورلیش ب ( ،)8931برخالف گیدن  ،دولتها را مسئول ناپایداری منکابع زیسکتمحیطی
میداند .بهنظر او ،دولتها با انحصار تعریف بحرا ،:مخاطرات را عادی جلو میدهنکد و
در برابر پیامدهای آ ،:مسئولیتپذیر نبود و سبب «بیمسئولیتی سکازما:یافته و همگکانی»
میشوند .رنا:که مدیرا :بکا برنامکهری ی نادرسکت ،مهندسکا :بکا اشکتبا هکای اجرایکی ،و
شهروندا :با مصرفگرایی مفرط« ،مشارکت همگانیای در ارتکاب جرم» دارند.
بهر بردارا :در اصفها :و رهارمحالوبختیاری در این زمینه از سوا داد :بهر بکردار بکه
پذیرب مسئولیت اشتبا های دولت گلهمند بودند .یکی از مدیرا :نظکام صکنفی کشکاورزی
کل کشور میگو ید «اینکه میگن مشکالت بهخاطر رفتار کشاورز و بیمبکاالتی او :تکوی
برداشت آبه ،یه دروغ و فرافکنیه .این آقایو :وزارتنشین با برنامکههایی ککه روی زاینکد رود
اجرا کردند ،آب رودخونه رو خش کردنکد .حکاال ککه همکهری خکراب شکد  ،مشکارکت
کشاورز مهم شد ».
همچنین ،مصاحبهشکوندگا :نظکام صکنفی کشکاورزی و دفتکر نظکام بهر بکرداری بیکا:
میکردند که یکی از دالیل بیمسئولیتی بهر بردارا :در حفایت از منکابع آب ،بیاعتمکادی
دولتمردا :به آ:ها است .این بیاعتمادی و انحصار در تصمیمگیری ،باعث شد است که
جایگا مشخصی برای جامعۀ بهر بردار در تصمیمگیریها و مشارکت پیش از اجرای طکرح
درنظر گرفته نشود؛ بهگونهای که نظام صکنفی و کشکاورزا :پیشکرو ،از نداشکتن حکق رأی و
تصمیمگیری جامعۀ بهر بردار در برنامهری ی مدیریت آب و کشاورزی در مناطق ،گالیهمند
بودند .یکی از کشاورزا :پیشرو در این مورد میگوید «در شورای حفایت شهرسکتا:ها و
استا:ها ،کشاورز و نمایندۀ آ:ها ،یا جایگاهی ندارد یا این جایگا خیلکی در سکایه اسکت.
نمایندۀ کشاورز و صنف و تشکل باید اینقکدر جایگکا قکانونی محکمکی در تصکمیمگیری
داشته باشه که بتونه تصمیمات اشتبا رو وتو بکنکه یکا حکداقل حکق رأی داشکته باشکه ،امکا
اینطور نیست».
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در مورد مسئولیتپذیر نبود :در حفایت از منابع آب کشاورزی نی یککی از مهمتکرین
عوامل ،قانو :قیمتگذاری آب کشاورزی عنوا :شد است .درواقکع ،ایکن قکانو ،:موجکب
تنبیه کشاورزا :کممصرف و پربازد بود اسکت ،زیکرا محاسکبۀ قیمکت آب براسکاس میک ا:
برداشت ،کشاورز را برای اسکتفاد از روبهکای کاهنکدۀ مصکرف آب ،بیانگیک میکنکد.
مصاحبهشوندگا ،:در مورد اف ایش انگی ۀ اجتماعی کشاورز در بهر برداری بهینکه از منکابع
آبی ،به تغییر نحوۀ دریافت آببها از طریق تحویکل حجمکی آب اشکار کرد انکد .یککی از
کارشناسا :دفتر حفایت و بهر برداری آب منطقهای بر این نظر است ککه «اگکر مکا آب را
حجمی تحویل بدیم ،یعنی بگیم ما اینقدر تحویلت میدیم و این هم پولشه ،حاال با اینقدر
آب تو هررقدر و هرری تونستی محصول کشت کن ،این کشاورز رو تشویق میکنه تکا بکا
کمترین آب ،بیشترین محصولو برداشت کنه».
هما:گونه که مطرح شد ،از منظر مصاحبهشوندگا ،:شکاف مسئولیتپذیری در حوضۀ
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زایند رود ،اف و :بر عوامل فرهنگی ،برآمد از عوامل ککال :سیاسکتی و مکدیریتی نیک بکود
است .این عوامل ،بهطور خالصه ،در جدول شمار ( )1مطرح شد اند.
جدول شماره ( .)1شکاف مسئولیتپذیری در حوضۀ زایندهرود
مقوله اولیه

مقوله ثانویه

کد نهایی

کشاورزی معیشتی و وابستگی کشاورز به آ:؛
نبود دولت تضمینگر برای مدیریت رفتار مصرفکنند ؛

بیمسککککئولیتی ناشککککی از

ه ینۀ کم آب ،نهاد ها ،و منابع تولید محصوالت کشاورزی؛

مصرفگرایی

گذار از فرهنگ قناعت به فرهنگ مصرف.
عادی جلو داد شد :مخاطرات توسط دولت؛

ناشککی از عککدم شککفافیت

نبود جایگا مشخص برای بهربردار در شورای حفایت؛

اطالعککککات ،ضکککککعف

نداشتن حق رأی در برنامهری یهای توسعه آبی؛

تعهککدات ،نبککود توجککه،

حضور بهر بردار در طرحهای آب پس از تصمیمگیری؛

بیمسئولیتی ناشی از دولت

طرحها و برنامههای تحمیلی و غیرمشارکتی دولتی؛

انحصارگرا

عدم مشارکت کشاورز در تصمیمگیری؛
نداشتن حق رأی نظام صنفی؛
مشارکت پس از بحرا :بهر بردارا.:

آگاهی و مشارکت

بحثونتیجهگیری 


هما:گونه که مطرح شد ،مسائل آب ،ازجمله مسائل وخیم و بسیار پیچید بهشمار میآیند.
این پیچیکدگی ،سکبب لک وم بررسکی موضکو در حکوز ای از علکوم بینرشکتهای میشکود؛
بهگونهای که در سالهای اخیر ،حل مسائل آب از انحصار علوم فنی خارج شد و در تعامل
دو سویه فنی کاجتماعی قابکلتبیین اسکت .در ایکن مقالکه نیک شکناخت مسکئلۀ آب حکوز
زایند رود ،در قالب شناخت شکافهای حکمرانی آب بررسی شکد .بکا توجکه بکه ککدها و
مضمو:های بهدستآمد از نتایج شکافهای موجود در حوضۀ آب زایند رود ،میتکوا :آ:
را دارای ویوگیهای زیر دانست
 )1بسیاری از مسائل اجتماعی و امنیتی حوضۀ زایند رود ،پیامد شکافهای موجود در
حکمرانی هستند ،ن ه اینکه خود ،علت ناپایداری باشند .درواقع ،در حوضۀ زایند رود ،ایکن
برنامهها ،قوانین ،و تصمیمگیریها هسکتند ککه نقکش اصکلی را در بکهوجود آمکد :مسکائل
اجتماعی ایفا میکنند .نبود انسجام ،تناقض در قوانین ،و بیثباتی در برنامهری ی ،بسکیاری
از مسائل را ایجاد کرد است که مهمترین آ :تضعیف مشروعیت اسکت ککه نتیجکهای جک
گسترب تخلفها ،شکافها ،و بیاعتمادی اجتماعی و سیاسی ندارد؛
 )1یکی از نتایج بهدستآمد در این پکووهش ،عکدم مشکروعیت قکانو ،:هکم در میکا:
مجریا :و برنامهری ا :و هم در بین بهر بردارا :است .درواقع ،قدرتی فراقانونی در تصکویب
طرحها و برنامههای توسعۀ منابع آب وجود دارد که میتواند بکدو :درنظکر گکرفتن قکوانین،
اسناد ،و برنامهها ،مصوبات نامتناسبی را اجرایی کند؛
 )9گرو های ذینفع و نقشآفرین در حوضۀ زایند رود ،از نبود ی ارتباط همبستۀ مکداوم
با یکدیگر رنج میبرند .این گرو ها ،زبا :همدیگر را نمیشناسند و بهشدت نسبت به یکدیگر
بیاعتماد هستند .در این شرایط ،فرافکنی مسئولیت بحرا :آب به گرو مقابل رخ میدهد؛
 )4در نبود ی فضای گفتوگو و تعامل متقابل بین گرو هکای هکدف ،مخالفتهکا بکه
اعترا

و شورب تبدیل شد اند .درواقع ،اف و:بکر بیاعتمکادی نهکادی ککه در بسکیاری از

پاسخها وجود داشت ،بسیاری از گرو هایی که قدرت اجتماعی زیاد ،امکا قکدرت سیاسکی
اندکی دارند (اصناف و تشکلها) فضا را برای اعترا های خیابکانی فکراهم میکردنکد ککه
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درصورت وجود مسیرها و مجراهایی برای گفتوگو و امید به تأثیرگذاری بر آ ،:بسکیاری از
این اعترا ها به خیابا :کشید نمیشدند؛
 )0بهسبب اهمیت بعد اعتماد و تعامل در سرمایۀ اجتماعی ،مهمترین پیوند نهکادی در
حوضۀ زایند رود کککه پایداری را امکا:پذیر خواهد کردکک ارتبکاط و پیونکد همیشکگی بکین
دولت (وزارت نیرو ،جهاد کشاورزی) با مردم (از طریق اصناف و تشکلها) است ،زیرا بکا
وجود بحرا :آب در حوضۀ زایند رود ،جامعۀ بهر بردار ،اصناف ،و کشاورزا :ناامید نبود و
اید های زیادی برای بهبود وضعیت داشتند؛
 )4نخبهگرایی مهندسا :و برنامهری ا ،:سبب حذف جامعۀ محلکی و حقابکههای آ:هکا
شد است .حتی باوجود گسترب رویکرد دولت به مدیریت مشارکتی ،این مشارکت واقعی
نیسککت ،زی کرا حقککوا و خواسککتههای مشککارکتکنندگا :را دربرنداشککته و تنهککا ویککایف و
مسئولیتها را به آ:ها دیکته میکند؛
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 )1نوعی همهمه سیاسی بر همۀ برنامهری یهای مربوط بکه مکدیریت منکابع آب سکایۀ
انداخته است؛ بهگونهای که در رویهای پوپولیستی ،کسب رضایت مکردم منطقکه بکر منکافع
ملی مسلط بود و بسیاری از اختالفهای قومی و بیناستانی را رقم زد است .نظکارت بکر
عملکرد نمایندگا :مجلس و سایر سیاسیو ،:در کنار افک ایش آگکاهی شکهروندا :میتوانکد
مانعی در برابر این وضعیت باشد؛
 )3همه پاسخدهندگا :به رویکردهای حاکمیتی انتقاد داشتند و همه از مدیریت مشارکتی
در ادارۀ منککابع آب صککحبت میکردنککد ،امککا آنچککه مشککخص نبککود ،دسککتورکار منسککجم و
درعینحال ،منعطفی براساس شرایط منطقهای و ارائۀ بودجۀ کافی برای انجام این برنامه بود؛
 )80درمجمو  ،آنچه از وضعیت شکافهای حکمرانی آب در حوضۀ زایند رود مشهود
است ،این است که ناپایداری منابع آب و همچنین ،مشکالت اجتماعی حوضه ،برآمکد از
علتهایی است که در بستر متعار

و شکافهای زمینهای ریشه دارد .درنهایت ،با توجکه

به شکافهای شناساییشد در حوضۀ آبری زایند رود ،زنجیر علیای از عوامکل در شککل
شمار ( )8بهتصویر کشید شد است.

شکل شماره ( .)1زنجیرۀ علی مسائل اجتماعی آب در حوضۀ آبریز زایندهرود

هما:گونه ککه در شککل شکمار ( )8نشکا :داد شکد اسکت ،در بررسکی یک مسکئله
اجتماعی ،همچو :بحرا :اجتماعی حوضۀ زایند رود ،باید بین علت و پیامد ،تفاوت قائکل
شد؛ زیرا علتها ،ریشۀ تاریخی دارند ،اما پیامدها را میتوا :درلحظه بررسی کرد .درنظکر
نگرفتن علت ایجاد بحرا ،:درواقع بهمعنای تاریخزدود کرد :مسئله است که امری محکال
یا ادعایی برای ارائه راهکارهای موقتی و جلوگیری از نقد قدرت است .برایناساس ،ادعکای
مقالۀ حاضر این است که در حوضۀ زایند رود ،اعترا ها و آشوبها ،شکستن خکط لولکۀ
آب اصفها :به ی د ،و ...را نباید مسئلۀ اجتماعی زایند رود بهشمار آورد ،بلکه اینها پیامکد
مسائل دیگری هستند که در سیاستگذاری و برنامهری ی در طول تاریخ ریشه دارند.
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