
Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 11(4), 133-165, Autumn 2019 

 
 

 

/

/  
  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

🖂

🖂

🖂

🖂

http://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.3652.3833
http://www.isih.ir/article_325.html
http://www.isih.ir/article_325.html
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
about:blank


 

 

 

Vol. 11 
No. 4 

Autumn 2019 
 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

,  



 

 

Abstract 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 



 

 

 

Vol. 11 
No. 4 

Autumn 2019 
 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 



 

 

Abstract 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 

.

.

.

. .

.

https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/OECD-Principles-on-Water-Governance.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/OECD-Principles-on-Water-Governance.pdf
https://www.researchgate.net/publication/257673257_Water_Governance_20_A_Review_and_Second_Generation_Research_Agenda
https://www.researchgate.net/publication/257673257_Water_Governance_20_A_Review_and_Second_Generation_Research_Agenda
https://www.researchgate.net/publication/257673257_Water_Governance_20_A_Review_and_Second_Generation_Research_Agenda
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1646216
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1646216
https://www.researchgate.net/publication/285677670_Environmental_Sociology_A_New_Paradigm
https://www.researchgate.net/publication/285677670_Environmental_Sociology_A_New_Paradigm
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/551900/mod_resource/content/0/Uwe_Flick_An_Introduction_to_Qualitative_Research.pdf
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/551900/mod_resource/content/0/Uwe_Flick_An_Introduction_to_Qualitative_Research.pdf
https://www.wiley.com/en-us/The+Politics+of+Climate+Change%2C+2nd+Edition-p-9780745655147
https://www.wiley.com/en-us/The+Politics+of+Climate+Change%2C+2nd+Edition-p-9780745655147
http://www.lib.ir/book/53772846/%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A8/
http://www.lib.ir/book/53772846/%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A8/
https://www.researchgate.net/publication/262426091_Sustainability_Appraisal_of_Water_Governance_Regimes_The_Case_of_Guanacaste_Costa_Rica
https://www.researchgate.net/publication/262426091_Sustainability_Appraisal_of_Water_Governance_Regimes_The_Case_of_Guanacaste_Costa_Rica
https://www.researchgate.net/publication/262426091_Sustainability_Appraisal_of_Water_Governance_Regimes_The_Case_of_Guanacaste_Costa_Rica
http://iwrr.sinaweb.net/article_41726.html
http://iwrr.sinaweb.net/article_41726.html
https://www.researchgate.net/publication/46485452_Hydraulic_Bureaucracies_and_the_Hydraulic_Mission_Flows_of_Water_Flows_of_Power
https://www.researchgate.net/publication/46485452_Hydraulic_Bureaucracies_and_the_Hydraulic_Mission_Flows_of_Water_Flows_of_Power
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/88377/1/600613550.pdf
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/88377/1/600613550.pdf
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/88377/1/600613550.pdf
http://www.water-alternatives.org/index.php/allabs/15-a-1-1-2/file
http://www.water-alternatives.org/index.php/allabs/15-a-1-1-2/file
http://www.isih.ir/article_267.html
http://www.isih.ir/article_267.html
http://www.isih.ir/article_267.html
https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/OECD-Principles-on-Water-Governance.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/OECD-Principles-on-Water-Governance.pdf
https://www.researchgate.net/publication/222024258_A_Conceptual_Framework_for_Analysing_Adaptive_Capacity_and_Multi-Level_Learning_Processes_in_Resource_Governance_Regimes
https://www.researchgate.net/publication/222024258_A_Conceptual_Framework_for_Analysing_Adaptive_Capacity_and_Multi-Level_Learning_Processes_in_Resource_Governance_Regimes
https://www.researchgate.net/publication/222024258_A_Conceptual_Framework_for_Analysing_Adaptive_Capacity_and_Multi-Level_Learning_Processes_in_Resource_Governance_Regimes
https://www.researchgate.net/publication/222024258_A_Conceptual_Framework_for_Analysing_Adaptive_Capacity_and_Multi-Level_Learning_Processes_in_Resource_Governance_Regimes


 

 

 

Vol. 11 
No. 4 

Autumn 2019 
 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 

 

 

 

https://rc.majlis.ir/fa
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1462901112000901?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1462901112000901?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1462901112000901?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169415005090
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169415005090
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169415005090
https://www.cambridge.org/core/books/democracy/26A098816E37F7FB60873348D1BBEBD3
https://www.cambridge.org/core/books/democracy/26A098816E37F7FB60873348D1BBEBD3
https://www.cambridge.org/core/books/democracy/26A098816E37F7FB60873348D1BBEBD3
https://www.researchgate.net/publication/248997410_Water_Governance_Some_Critical_Issues
https://www.researchgate.net/publication/248997410_Water_Governance_Some_Critical_Issues
https://www.researchgate.net/publication/248997410_Water_Governance_Some_Critical_Issues
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/Bios-Eco-Aqua-017-2.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/Bios-Eco-Aqua-017-2.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/Bios-Eco-Aqua-017-2.pdf
http://www.isih.ir/article_265.html
http://www.isih.ir/article_265.html
http://www.isih.ir/article_265.html
https://www.amazon.com/Understanding-Political-Development-Myron-Weiner/dp/0881337943
https://www.amazon.com/Understanding-Political-Development-Myron-Weiner/dp/0881337943
https://www.amazon.com/Understanding-Political-Development-Myron-Weiner/dp/0881337943


  1131 پاییز ،44 پیاپی ،111-161 (،4)11 انسانی، علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه

 بحکرا:  یک  شناسی جامعه (.8931) محمود پور، جمعه و محمد؛ فاضلی، محمدسعید؛ ذکائی، مهشید؛ سرایی، صومعه طالبی
             .808-891 (،4)88 ،انساان  علام  در ای رشاه  میاا  مطالعاا  .رود زاینکد  آبریک  حوضکه در آب بحرا: اجتماعی شناسی آسیب

/ 
/   1001-4448شاپا   

  آزاد است.  نویسندگا: / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامان ) 

شناسیاجتماعیبحرانآبدرآسیب؛شناسییکبحرانجامعه
*رودحوضهآبریززاینده

 

 4پور ، محمود جمعه3، محمد فاضلی2، محمدسعید ذکائی1سرائی طالبی صومعه مهشید
 13/20/2931پذیرش:     ؛12/21/2931دریافت: 



 چکیده
جمعیتی پرتراکم و اقلکیم   رود، تنها رودخانه دائمی و پرآب فالت مرک ی در محدودۀ حوضۀ آبری  زایند 

و نظارت تاریخی دقیق، مسکائل اجتمکاعی  دلیل مدیریت خش  است. در این حوضه، به خش  و نیمه
، پیوسکته جریکا: طبیعکی 8910رود، از اواسط دهکه  این، زایند  وجود ندرت مشهود بود. با تقسیم آب به

هکای زیکادی نیک  در  ای فصلی تبدیل شد  اسکت؛ بنکابراین، اعترا  خود را از دست داد  و به رودخانه
  است. هدف مقاله حاضر، بررسکی ررایکی بحکرا: آب در بردار از این حوضه روی داد های بهر  استا:
رود در دو دهه اخیر است. ازآنجاکه شناخت مسائل مدیریت آب، فراتر از فهم موضکو  از منظکر  زایند 

ای قرار دارد، شناخت مسائل و مشکالت موجکود در شکیوۀ مکدیریت  رشته فنی بود  و در زمرۀ علوم بین
ترتیب، این مقاله نی  ابعکاد  این   در ابعاد مختلفی مطالعه شد  است؛ بهرود نی منابع آب در حوضه زایند 

رفتکه بکرای ایکن  کار رود را بررسی ککرد  اسکت. روب به مختلف شکاف حکمرانی آب در حوضۀ زایند 
 90های تخصصکی بکا  بر تحلیل مضمو: قیاسی مصکاحبه بر تحلیل اسناد و قوانین، مبتنی هدف، اف و:

بختیاری( بکود  اسکت.  و های مختلف )اصفها: و رهارمحال ها و استا: در بخش کارشناس و خبر  آب
های گونکاگونی،  رود، برآمکد  از شککاف آمد ، حکمرانکی آب در حوضکۀ زاینکد  دسکت براساس نتایج به

گذاری، شکاف سیاستی، شککاف اطالعکاتی، شککاف یرفیتکی،  ازجمله شکاف اجرایی، شکاف هدف
 پذیری است. ف مسئولیتگذاری، و شکا شکاف سرمایه

 گذاری، قانو: توزیع عادالنه آب رود، سیاست حکمرانی آب، بحرا: آب، زایند  :ها کلیدواژه
 کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

 

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

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

  ایرا: تهرا:، بهشتی، شهید دانشگا  اجتماعی، علوم دانشکد  اجتماعی، علوم گرو  استادیار .3
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مقدمه
گویی به ی  پرسش، حل کرد: ی  مسکئله،  توا: فرایندی برای پاسخ ای را می رشته مطالعات بین

آ: اسکت ککه بررسکی آ: تنهکا تر از  تر و پیچید   یا بررسی موضوعی تعریف کرد که بسیار گسترد 
(. مسائل آب نیک  در قالکب 4، 1001، 1پذیر باشد )مولینگا وسیلۀ ی  رشته یا تخصص امکا: به

ای  رشکته هکا نیازمنکد مطالعکه بین شوند که شناخت آ: بندی می ای دسته مسائل پیچید  و گسترد 
« کجکایی»از ای، بکیش از آنککه پرسکش  رشکته (. در پکووهش بین10، 1001است )مولینگکا، 

اهمیکت دارد. « رگکونگی و ررایکی»ها( مطرح باشد، پرسش  )موقعیت رشته در مجموعه رشته
« رگونگی و ررایی»بر  های مبتنی ها و مسائل مدیریت آب نی  ازجمله پرسش پرسش از شکاف

ای  های مدیریت منکابع آب، بکه مطالعکه تنیدگی موضوعات مربوط به آسیب دلیل درهم است و به
اساس، رویکردهای مختلفی به موضو  آب وجکود دارد ککه هریک ،  ارد. براینای نیاز د تهرش بین

انکد )مکرادی طکادی،  پردازی، ی  رکارروب نظکری را طراحکی کرد  برمبنای سطحی از مفهوم
رود نیکک  در رککارروب مطالعککات  شناسککی مسککئله آب در حوضککه زاینککد  آسیب (.93، 8934

ا: مسائل آ: را تنها از منظر علوم فنی و مهندسکی تبیکین ککرد. در تو ای قرار داشته و نمی رشته بین
تواند به  نشینی علوم فنی و اجتماعی می ( بر این نظر است که هم8931) 2ب  این مورد، اولریش

 ای همچو: مسئله آب، کم  کند. شناخت مسائل محیطی پرمخاطر 
وخونی، تنها رودخانۀ دائمی عنوا: زیرمجموعۀ حوضه آبری  گا رود، به حوضه آبری  زایند 

های  خش ، بارگذاری جمعیتی باال و اقلیم نیمه  دلیل تراکم و پرآب فالت مرک ی است که به
(. 990، 1080انکدازد )صکفوی و همککارا:،  خطر می حد بکر آ:، پایکداری آ: را بکه از بیش

ککل مسکیر  های متناوب، جریا: دائمی خکود را در طی دور  8910رود از اواسط دهه  زایند 
شهر اصفها: از دست داد  است و این وضعیت، سبب بروز مشکالت امنیتی، اجتماعی، و 

 بردار شد  است. های بهر  سیاسی فراوانی بین استا:
رود، از پیشینۀ مکدیریت و نظکارت دقیقکی  این مسائل، درحالی رخ داد  است که زایند 

 (. 8993نه ن   حسینی ابری، مند بود  است )برای اطالعات بیشتر در این زمی بهر 
 کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
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این محافظت و مدیریت دقیق منابع آب باعث شد  بود که حتی توسعۀ مراکک  صکنعتی 
، 8910رود شکود، امکا از اواسکط دهکۀ  نی  نتواند مانع جریا: دائمکی زاینکد  8900در دهۀ 

ودی از های محد های فصلی تبدیل شد که تنها در ما  ای شبیه رودخانه رود به رودخانه زایند 
 سال جریا: دارد.

های موجکود در شکیوۀ حکمرانکی و  مفرو  اصلی مقالۀ حاضر این است ککه شککاف
رود شکد  اسکت؛  مدیریت آب، سبب بکروز و تشکدید ناپایکداری منکابع آب حوضکۀ زاینکد 

رود و  اساس، این مقاله با تمرک  بر مسئلۀ نحو  حکمرانی و مدیریت حوضه آبری  زایند  براین
 های زیر است  گویی به پرسش آ:، درصدد پاسخپیامدهای 

رکه »؛ «های اخیر ره تغییراتی کرد  است؟ رود طی دهه شیو  حکمرانی آب در زایند »
بکردارا:  ؛ بهر «رود، سبب ناپایداری منابع آب شد  اسکت؟ هایی در حکمرانی زایند  شکاف

رود  از منکابع آب زاینکد  برداری ای بر سر حقابه و حق بهر  های مختلف، ره داعیه در استا:
 «.دارند؟


.پیشینهپژوهش1

ای ککه در میکا:  گونکه ای ندارد؛ به شد: آب در علوم اجتماعی، پیشینۀ طوالنی پروبلماتی 
کید بر شیوۀ تولید آسیایی شناسی، تنها کارل مارکس کک جامعه  اندیشمندا: کالسی  کک بر  با تأ

این،  های شرقی اشار  کرد  است. بکاوجود نقش کمبود آب در رگونگی حکمرانی سرزمین
هکا از عقکل  آ:« گرانۀ میراث پرسکش»سبب  شناسی کالسی  در این زمینه به اهمیت جامعه

هکای  های مفهکومی بسکیاری از جنبش ای ریشکه گونه مدر: و خرد روشنگری بود  است؛ به
طق انتقادی توا: در من های علوم اجتماعی آب و محیط زیست را می محیطی و نظریه زیست

 شناسی یافت.  های جامعه کالسی 
شناسی از اروپا به آمریککا، رویککرد  پس از جنگ جهانی دوم، با ررخش پایگا  جامعه

انتقادی به مدرنیتکه و پیامکدهای آ:، جکای خکود را بکه رویکردهکای کارکردگرایانکه و رشکد 
رشد    تفکر، احتمال محور برای بسیاری از کشورهای جها: سوم داد. این های توسعه اندیشه

های  بدو: توجکه بکه محکدودیت پایا: را از طریق ادامۀ روند توسعۀ علمکی و فناورانکه ککک بی
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ککک درنظکر داشکت )ککاتن،  هوایی و ای مانند تغییرات آب  محیطی های زیست احتمالی پدید 
همکین  عنوا: محور توسعه نیک  زادۀ (. تمرک  بر توسعۀ منابع آب به8391، 1ریلی، و دانلوپ

 دورا: است.
های  بوروکراسککی»عنککوا:  ای بککا  ( در مقالککه1003اسککاس، مولککه و همکککارا: ) براین

اند  ، مکدعی شکد «های قدرت های آبی و جریا: هیدرولیکی و رسالت هیدرولیکی  جریا:
گرایی پس از جنگ جهانی دوم و ایدئولوژی سلطه بکر طبیعکت،  های علم که براساس ریشه

ها بر این نظرند  کنندۀ قر: بیستم تبدیل شد. البته آ: آب، به ویوگی تعیینتوسعۀ عظیم منابع 
سوی اصکالح و  ها، آنا: را به وجودآمد  برای هیدروکراسی های درونی و بیرونی به که رالش

ای که نقد تفکر مدر: و انتقاد از دسکتیازی بکر  گونه هایشا: پیش برد؛ به بازنگری در رسالت
با پیدایش مفاهیم توسعۀ پایکدار و حکمرانکی خکوب، دوبکار   8340طبیعت، از اواخر دهۀ 

رونککق یافککت. امککروز  در عرصککۀ مککدیریت منککابع آب، توجککه بککه حکمرانککی خککوب آب و 
ای ککه براسکاس گک ارب  گونکه پیش اهمیکت یافتکه اسکت؛ به از های پایداری، بیش شاخص

گیک ب، و تخصکیص انداز جهانی آب، نهادهای ناکارآمد، حکمرانی ضعیف، عدم ان رشم
نادرست منابع آب، از دالیل اصلی ایجاد مشکالت موجکود در مسکیر پایکداری منکابع آب 

بر تخصکیص منکابع آب بکیش از  نی ، حکمرانی بد که مبتنی 2اند. سازما: ملل شمار آمد  به
کیککد بککر رویکردهککای مهندسککی و  تککوا: حوضککه، نبککود آمککار و اطالعککات مناسککب، و تأ

ساز مدیریت ناپایدار آب معرفکی ککرد  اسکت )سکازما: ملکل،  مینهاف اری است را ز سخت
ای اسککت و  رشککته تککوا: گفککت، حکمرانککی آب، علمککی میا: (؛ بنککابراین، می80-4، 1004

موفقیت آ:، نیازمند گردآوری، تلفیق، و اسکتفاد  از دانکش و اطالعکات در راسکتای ایجکاد 
مومی و نهادگرا، اقتصاد سیاسی، های مختلف اقتصاد ع رارروبی مشترک، برآمد  از نظریه

 (.11، 8934گذاری است )یوسفی و همکارا:،  و سیاست
، 3های مختلفی ارائه شد  است )آرارال و وانگ این، برای حکمرانی آب، تعریف باوجود

ها، حکمرانی آب را همچو: نکو  ایکدئالی درنظکر  (. بسیاری از این تعریف0909، 1089
 کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
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شکدۀ  تعریف های ازپیش یت منابع آب باید رسید: به شاخصاند که هدف نهایی مدیر گرفته
اسکت ککه حکمرانکی آب، جکایگ ین   ( مطرح کرد 1080) 1آ: باشد؛ برای مثال، تورتاجادا

)ماننککد مککدیریت پایککدار آب و  8330و  8310رویکردهککای اصککلی مککدیریت آب در دهککه 
رانکی پایکدار آب را مدیریت یکپارره منابع آب( شد  است. کوزداس و همکارا: نی ، حکم

ای از رفکا   هماهنگی بین عرضه، تحویل، و استفادۀ آب، با تضمین سطح ککافی و عادالنکه
و  2کننکد )ککوزداس خطر انکداختن اکوسیسکتم تعریکف می اجتماعی و اقتصادی، بدو: بکه

 (.101، 1084همکارا:، 
به نکو  ایکدئال مثا بندی دیگری، برخی از پووهشگرا:، حکمرانی آب را نه بهاما در دسته

بر بستر تاریخی هر منطقه و همچو: اب اری  موجود، بلکه آ: را مبتنی های ازپیش با شاخص
اند که نو  این تنظیمات، متناسب بکا سکاختار و  برای مدیریت پایدار منابع آب درنظر گرفته

جای  پردازا: ایکن گکرو ، بکه اسکاس، نظریکه شرایط هر منطقه، متفکاوت خواهکد بکود. براین
(. 1081و همککارا:،  3متمرک  هستند )ریجک « حکمرانی متناسب»کمرانی خوب، بر ح

طبق این تعریف، هر منطقه، نیازمند الگوی حکمرانی متناسب با شرایط و بستر اجتمکاعی، 
پیچی یگانه برای مناطق مختلف پرهی  شود.  فرهنگی، و تاریخی خود است و باید از نسخه

دهکد ککه در  گکری می ( به حکمرانکی آب، خصکلت تنظیم1003) 4راستا، پال ووسل دراین
طیفی از زما: و مکا: این بستر متفاوت بود  و شکل خاصی از مدیریت پایدار یکا ناپایکدار 

شود؛ بنابراین، تعیین اینکه کدام الگو بکر سکایر الگوهکا برتکری دارد، ککار  آب را موجب می
 (.19، 8934دشواری است )یوسفی و همکارا:، 

نی  این رویکرد را پذیرفته است )گ ارب سکازما:  5مکاری و توسعه اقتصادیسازما: ه
(. براساس دیدگا  این سازما:، برای 1084، 6؛ آخموچ1080همکاری و توسعه اقتصادی، 

هکای  تدوین الگوی حکمرانی متناسب آب براساس شرایط و بستر هر جامعه، بایکد تعار 
 کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
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مدخال: شککناخته و مککدیریت شککود؛ بنککابراین،  یذ ک نفعا: اجرا و ذی ک  گیری نظککام تصمیم
رویکرد حل »رارروب پیشنهادی سازما: همکاری و توسعه اقتصادی برای حکمرانی آب، 

ها باشید و بر  مراقب شکاف»است. شعار این سازما: در این مورد این است که « تعارضات
. بخکش عمکدۀ (1080)گ ارب سازما: همکاری و توسعه اقتصادی، « ها پل ب نید روی آ:
ای در عرصکۀ حکمرانکی آب  شد  توسط این سازما:، ککه در هکر منطقکه های مطرح شکاف

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

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 های چندسطحی در حکمرانی آب (. شکاف1شکل شماره )

 
کمرانکی متناسکب ( نشا: داد  شد  است، رسید: به ح8گونه که در شکل شمار  )   هما:

ها و تعارضات است، تا از این طریکق بتکوا: بکا  در مرحلۀ نخست، نیازمند شناخت شکاف
( ایکن 8های رندسطحی را مدیریت ککرد. در جکدول شکمار  ) ری ی مناسب، شکاف برنامه

 اند. ها شرح داد  شد  شکاف

شناخت شکاف
پل زد: بر روی شکاف 
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 سازی سیاست آب های کلیدی پیاده (. شکاف1جدول شماره )

 توصیفبشکاف در سیاست آ
عدم هماهنگی مرزهای اجرایی و هیدرولوژیکیشکاف اجرایی

نفعا: در سیاست آب نامتقار: بود: اطالعات )کمیت، کیفیت، نو ( بین ذیشکاف اطالعاتی
ها و نهادها رندبخشی بود: ویایف مربوط به واحد آب در بین وزارتخانهشکاف سیاستی
های آب سازی سیاست ای طراحی و پیاد کمبود یرفیت زیربنایی برشکاف یرفیتی
بودجه ناکافی و ناپیوستهگذاری شکاف سرمایه

بخشی برای مدیریت پایدار آب متفاوت بین  شکاف انگی شی و منطقگذاری شکاف هدف
گاهی و مشارکتپذیری شکاف مسئولیت ناشی از عدم شفافیت اطالعات، ضعف تعهدات، و نبود توجه، آ

1080مکاری و توسعه اقتصادی، منبع  سازما: ه

ها  مثابه الگوی شناسایی/ راهکار تعار  شد  از حکمرانی آب به با توجه به تعریف ارائه
رسککد کککه در حکمرانککی آب حوضککه  نظر می بککرداری از منککابع آب، بککه در مککدیریت و بهر 

حکمرانکی توا: به  ها نمی ای وجود دارد که بدو: شناخت آ: های گسترد  رود، شکاف زایند 
 متناسب آب دست یافت.

 
.روشپژوهش2

ککه مسکئله آب در زمکرۀ مسکائل بسکیار گسکترد  و پیچیکد  قکرار دارد  توا: گفت، ازآنجا می
گویی به  گیرد و بیش از پاسخ ای قرار می رشته (، در رارروب علوم بین4، 1001)مولینگا، 

خواهکد بکود؛ « ررایکی رگونگی و»هایی در مورد  ، درصدد پاسخ به پرسش«کجا»مسئلۀ 
ها و  تناسب پرسش که در آ:، روب به شد  کک بنابراین، در این مقاله، براساس پارادایم انتخاب

تفسیری در  ک کک با رویکردی تحلیلی (84، 8930، 1شود )فلی  های پووهش انتخاب می داد 
هکای  قیاسی )برگرفتکه از شکاخص ک شناسی کیفی و استفاد  از روب تحلیکل مضمونی روب

های حکمرانککی آب( رگککونگی و ررایککی تشککدید مسککئله آب در حوضککه  الگککوی شکککاف
هککا در ایککن پککووهش، مصککاحبه  آوری داد  رود، بررسککی شککد  اسککت. ابکک ار گککرد زاینککد 

 ساختاریافته و تحلیل اسنادی است. نیمه
 کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

 



 

 علوم انسانی در ای رشته مطالعات میان
 212 

 4،  شماره 11دوره
   1931  پاییز

  44پیاپی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الب در ق ها کک منظور شناسایی شکاف ای به ها، از الگوی کدگذاری رندمرحله در تحلیل داد 
هدفمنککد یککا »گیری  کککک اسککتفاد  شککد. نمونککه الگککوی سککازما: همکککاری و توسککعه اقتصادی

کفایکت   ، براساس می ا: دسترسی و دامنۀ اطالعات انجکام شکد. بکرای رسکید: بکه«معیارمحور
معنایی و اشبا  نظری، تالب شد که در انتخاب نمونه، بیشترین تنو  ممکن درنظر گرفتکه شکود؛ 

های مختلف  های هدف مختلف، اسناد گوناگو:، و استا: ای این پووهش از گرو ه بنابراین، داد 
انکد از  قکانو: توزیکع عادالنکۀ آب، و مصکوبات  دریافت شد  است. اسناد موردبررسکی عبارت

 0عضو از نظام صکنفی کشکاورزی،  4ها با  رود. مصاحبه شورای آب در زمینۀ حوضه آبری  زایند 
کارشکناس  4برداری، و  کارشناس دفتر نظام بهر  0بردار پیشرو،  بهر  80ای،  منطقه کارشناس آب 

 آ:، تکراری بودند. از های پس جهاد کشاورزی به اشبا  رسید و داد 
 
هاتحلیلدادهو.تجزیه3

های موجکود در  هکا و شککاف ازآنجاکه حکمرانی مناسب آب، مشروط به شکناخت تعار 
هکای  رود نیک  تعار  رسد ککه در حوضکه زاینکد  مینظر  مدیریت منابع آب تعریف شد، به

شکد ، بکا تفکیک   ری ی تا اجرا، وجود دارد؛ بنابراین، براساس الگوی ارائه فراوانی، از برنامه
 رود بررسی و تحلیل شد  است. های موجود، نو  حکمرانی آب در حوضۀ زایند  شکاف

.شکافاجرایی1-3

بر ناهمکاهنگی  قتصادی، شکاف اجرایی، مبتنیبراساس الگوی سازما: همکاری و توسعۀ ا
تر، شککاف در ایکن  بیکا: روشکن مرزهای اجرایی و هیدرولوژیکی تعریف شکد  اسکت. بکه 

بکر تکوا:  هکای توسکعۀ منکابع آب، مبتنی بخش، زمانی ایجاد خواهد شکد ککه اجکرای طرح
وضکۀ هیدرولوژی  منطقه نباشد. بحث ناهماهنگی مرزهای اجرایی و هیدرولوژیکی در ح

درک خواهد بکود ککه بکدانیم، بکا وجکود وارد مکدار شکد: تونکل اول  رود، زمانی قابل زایند 
، و تونل رشمه لنگا: در سکال 8944، تونل دوم کوهرنگ در سال 8991کوهرنگ در سال 

رود، همچنا: روند کاهشکی داشکته اسکت و در  ، سرانۀ آب تجدیدپذیر حوضۀ زایند 8910
های  ر رودخانه خش  شد  است. در ادامکه، برخکی از شککافطول دهۀ گذشته، بارها بست

 اند. رود، تشریح و بررسی شد  شد  در حوضه زایند  اجرایی شناسایی
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.ناهماهنگیمرزاجراییباقانونمالکیتآب1-1-3

های متمکادی  ای که در مکدیریت منکابع آب در طکول دهکه ترین مناقشات حقوقی یکی از مهم
شمار  ن تکلیف این موضو  بود  است که آیا آب، ج ء منابع مشترک بهوجود داشته است، تعیی

آید، یا انفال است؟ رنانچه آب، ج ء انفال درنظکر گرفتکه شکود، مکدیریت و مالکیکت آ:  می
مند شوند، اما اگر ج ء منکابع مشکترک  توانند از آ: بهر  عهد  دولت خواهد بود و همگا: می به

 این منبع مشترک را به تمل  شخصی خود درآورند. توانند بخشی از باشد، افراد می
ای داشکته  های رندگانکه رفته، خط سیر داسکتا: مالکیکت آب در ایکرا:، نوسکا: هم روی
، «من حکاز ملک »ای که تا پیش از اصالحات ارضی، براساس قاعد  شرعی  گونه است؛ به
عنوا:  ا حیازت کنند و بهبرداری خصوصی کرد  و آ: ر توانستند از منبع مشترک، بهر  افراد می

 8909بر، به تمل  خود درآورند. این اصل در نخستین قانو: اساسی کشور در سکال  حقابه
 نی  در مورد آب مطرح شد.

سازی مکدیریت منکابع آب، در بنکد دهکم انقکالب سکفید،  نخستین گام در مسیر دولتی
حوۀ ملکی شکد: آ:، در سکال ها و قانو: پیرو آ: با عنوا: قانو: آب و ن بر ملی شد: آب مبنی

شمار  برداشته شد. ماد  نخست این قانو:، برخالف گذشته، آب را ثروت عمومی به 8949
بکرداری از آب دانسکته اسکت. ایکن  آورد  و دولت را مسئول حفایت و تعیین رگونگی بهر 

 تعریف مدیریت دولتی آب، به مفهوم انفال ن دی  است.
ا تدوین قانو: توزیع عادالنۀ آب، بر انفال بکود: آب ب 8948اما شورای نگهبا: در سال 

و قکانو:  8949ایراد شرعی وارد کرد؛ بنابراین، در اصل نخست این قانو:، برخالف قکانو: 
لحاظ شکرعی، دارای  ، آب، نه ج ء انفال، که ج ء منابع مشترک است که بکه8901اساسی 

ها یا تمل  آ: برای  ه حقابۀ آ:برانی بود  و درصورت وارد شد: خسارت ب صاحبا: و حقابه
 بر غرامت پرداخت کند. زنند  باید به حقابه نفع جمعی، دولت یا خسارت

بری و  رود، مشمول قانو: حقابکه براساس اسناد و مصوبات قانونی، بخشی از آب زایند 
بکر  و:بر است و تنها بخشی از آ: در زمر  انفال قرار دارد. از میا: این موارد، اف  دارای حقابه

 1هیئکت وزیکرا:، بنکد  0/9/8999مکورخ  4911توا: بکر مصکوبۀ  طومار شیخ بهایی، می
، و مصککوبات دومککین و 81/8/39عالی آب مککورخ  مصککوبات سککی دهمین جلسککۀ شککورای
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کید کرد که همگکی بکه ایکن موضکو  اشکار   رهارمین جلسۀ شورای هماهنگی زایند  رود تأ
با سکرمایۀ  8990که در دهه  کک تونل اول کوهرنگ دارند که آورد طبیعی رودخانه و سهم آب 

ککک  میلیکو: مترمکعکب در سکال است 999برا: اصفها: ساخته شد  است و برابر بکا  حقابه
 زیست، و تاالب گاوخونی است.  دار، محیط متعلق به کشاورزا: حقابه

ج  تونککل اول  رود ککه از طریککق مسکیرهای دیگکری بکه درمقابکل، بخشکی از آب زاینکد 
یابکد، جک ء  هرنگ )احداث تونل دوم کوهرنگ و رشمه لنگا: و خدنگستا:( انتقکال میکو

انفال بود  و دولت، مجاز است معادل آ: را برای مصارف شرب، صنعت، کشکاورزی، و... 
رود، جک ء  در هرجا که صالح بداند، تخصیص دهد؛ بنابراین، بخشی از آب حوضۀ زاینکد 

 حقابه است.انفال و بخشی ج ء منابع مشترک و 
اما با وجود این قوانین و مصوبات قانونی، کشاورزا: اصفها: بر این نظرند ککه وزارت نیکرو، 

آید(، آب تخصیص داد   شمار می بیش از می ا: آبی که به جریا: رود اضافه کرد  )و ج ء انفال به
ها، رنکدین  بهرود را ج ء انفال درنظر گرفته و بدو: احتساب حقا است و درعمل، همۀ آب زایند 

های  برابر آورد آب از تونل دوم را برای مصارف شکرب، صکنعت، خکدمات، و کشکاورزی اسکتا:
تکرین  بختیاری، و ی د تخصیص داد  است. کشکاورزا: اصکفها:، معتر  و اصفها:، رهارمحال

 های مختلف هستند. شا: توسط دولت افراد به نادید  گرفته شد: حقابه
اییباقانونجبرانخسارتآب.ناهماهنگیمرزاجر2-1-3

دارا: اشکار   ای که بکه حکق مالکیکت حقابکه بر ناهماهنگی مرز اجرایی با بندهای قانونی اف و:
اند که رنانچه توسعۀ منابع  دارند، برخی دیگر از بندهای قانو: توزیع عادالنه آب نی  بیا: کرد 

رفته جبرا:، یا خسارت آ:  ازدستدارا: را تضییع کند، باید آب  آب توسط دولت، حقابۀ حقابه
ترین بنکدهای  قانو: توزیع عادالنۀ آب، ازجمله مهم 44و  81راستا، مواد  پرداخت شود. دراین

کید  دارا:، درصورت توسعۀ طرح هستند که بر جبرا: خسارت حقابه  ای قانونی های عمرانی، تأ
ککه بکا وجکود ضکایع شکد: انکد  شوندگا: رنکین مطکرح کرد  اند، اما بسیاری از مصاحبه کرد 

 ها، که امری غیرقانونی بود ، خسارت واردشد  جبرا: نشد  است. حقابه
ای نی  در مکورد جبکرا: خسکارت حقابکه وجکود دارد؛  بر قوانین، مصوبات دولتی اف و:

عالی آب، هکی  بخکش  مصکوبات سکی دهمین جلسکۀ شکورای 1ای که براساس بند  گونه به
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ها را ندارد و هر بخشی که  نعت، حق برداشت از حقابهمصرف دیگری، ازجمله شرب یا ص
مصکوبات  4های کشاورزا: نیاز داشته باشکد، بایکد آ: را خریکداری کنکد. در بنکد  به حقابه

کیکد  ( نی  بر جبرا: خسکارت حقابکه01/80/8931عالی آب ) دهمین جلسۀ شورای دارا: تأ
از مکواردی بکود  اسکت ککه  رود، دارا: حوضۀ زایند  شد  است. عدم جبرا: خسارت حقابه

بککرای آ: تحصککن کککرد  و  8939و  8934بسککیاری از کشککاورزا: شککرا اصککفها: در سککال 
 اند. های خیابانی فراوانی داشته اعترا 

ایقوانین.شکافاجراییناشیازنقضدوره3-1-3

مکدت  اند، بحث قوانین کوتا  شوندگا: مطرح کرد  ترین موضوعاتی که مصاحبه یکی از مهم
تکرین مسکائل در ایکن مکورد،  ها بود  است. یکی از مهم ای این قوانین و برنامه نقض دور  و
قانو: توزیع » 9های متوالی، براساس تبصر  ماد   طی دور « های غیرمجاز مجاز کرد: را »

هکای آب فاقکد  ماد  واحد  قانو: تعیین تکلیکف را  9و تبصر   8948در سال « عادالنۀ آب
شوندگا: بکر ایکن نظکر  ای که مصاحبه گونه بود  است؛ به 8913اری، مصوب برد پروانۀ بهر 

های غیرمجاز در  ها و برداشت رود، را  ترین دالیل خش  شد: زایند  بودند که یکی از مهم
های مختلکف، مجکاز اعکالم شکد  و درنتیجکه، جکرم حفکر و  طول مسیر است که طی دور 

بکردارا: غیرمجکاز بکه ایکن بکاور  ، زیکرا بهر برداشت غیرمجاز آب را  را عادی کرد  اسکت
 ها درنهایت، مجوز دریافت خواهد کرد. اند که را  آ: رسید 
 ای  گفتۀ یکی از کارشناسا: آب منطقه به

های غیرمجاز داد  شد، همۀ  ها و برداشت ای که بعد از انقالب به را  با مجوزهای قانونی
رود،  شید  شد. برای همین در مسیر زاینکد ها بیرو: ک زمین سوراخ شد و آب از زیر سفر 

رود و آب سطحی است ککه بایکد  کنند، بلکه این زایند  ها، رود رو تغذیه نمی دیگه رشمه
 کسری مخاز: زیرزمینی را جبرا: کنه.

ای قککوانین، برخککی از  در بخککش دیگککری از شکککاف اجرایککی ناشککی از نقککض دور 
« ها النظار  را  حذف قانونی حق»ای به  نطقههای آب م ویو  در شرکت شوندگا:، به مصاحبه

 بردارا: شد  است. اند که موجب رایگا: شد: آب زیرزمینی برای بهر  اشار  کرد 
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رود،  های اجرایی موجود در حوضۀ زایند  گونه که مطرح شد، بخش عمدۀ شکاف  هما:
نطباا ا که انطبکاا تکاریخی مرزهکای هیکدرولوژیکی را بکر هکم زد  اسکت، ناشکی از عکدم

شد  در مورد شکاف اجرایی  های اجرایی با قانو: بود  است. با توجه به مطالب مطرح برنامه
زننکدۀ  های برهم ای از تحلیکل مضکمو: ( خالصه1رود، در جدول شمار  ) در حوضه زایند 

 توا: هیدرولوژی  این حوضه ارائه شد  است.

 رود (. شکاف اجرایی در حوضۀ زاینده2جدول شماره )

ف اجراییشکا
کد نهاییمقوله ثانویهمقوله اولیه

 قانو: توزیع عادالنه آب؛ 9عدم اجرای ماد  
 قانو: توزیع عادالنه آب؛ 3عدم اجرای ماد  
 قانو: توزیع عادالنه آب؛ 81عدم اجرای ماد  

 عالی آب؛ شورای 89مصوبه جلسه  1عدم پایبندی به بند 
حوضه. برا: برا: و سهم های حقابه تضییع حقابه

ناهمکاهنگی مکرز اجرایکی بککا 
قانو: مالکیت آب

ناهمککککاهنگی مرزهککککای 
هیدرولوژیکی اجرایی و

 قانو: توزیع عادالنه آب؛ 84عدم پایبندی به ماد  
 قانو: توزیع عادالنه آب؛ 44عدم پایبندی به ماد  
 قانو: مدنی؛ 801عدم پایبندی به ماد  
 قانو: مدنی؛ 803عدم پایبندی به ماد  

 عالی آب؛ مصوبه دهمین جلسه شورای 4پایبندی به بند عدم 
 بختیاری؛ و های بادام رهارمحال عدم پرداخت خسارت باغ

دست. های پایین ضعف پرداخت حقابه

ناهمکاهنگی مکرز اجرایکی بککا 
قانو: جبرا: خسارت آب

 قانو: توزیع عادالنه آب؛ 9تبصر  ماد  
 های غیرمجاز؛ ماد  واحد  قانو: تعیین تکلیف را  9تبصر  

النظار  را . قانو: لغو دریافت حق

شکاف اجرایی ناشی از نقض 
ای قوانین دور 

گذاری.شکافهدف2-3

بکرداری، و  گذاری، بهر  هکای مختلکف سیاسکت متفکاوت بکین بخش  شکاف انگی شی و منطکق
شکد   مدیریت پایدار آب، سبب پیگیری اهداف گوناگو: و گاهی متضاد در مکدیریت منکابع آب

های موجود در حکمرانی آب را رقم زد  است. ایکن  ترین شکاف است. این موضو ، یکی از مهم
 گذاری، برآمد  از سطوح مختلفی است که در ادامه به آ: اشار  شد  است. شکاف هدف
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هایمختلفروددردولت.اهدافناهمسویمدیریتحوضۀزاینده1-2-3

های گونکاگونی  ، براساس گفتمکا: غالکب، شککلهای مختلف مدیریت منابع آب در دولت
دلیل عمکر  ها و اهداف، با هم در تعار  بکود  و بکه ای که گاهی برنامه گونه داشته است؛ به

 ها، ناقص ماند  و دولت بعدی به آ: توجهی نداشته است. کوتا  دولت
که در دهۀ نخسکت پکس از انقکالب، گفتمکا: حکاکم بکر دولکت سکوم و رهکارم،  رنا:
های انقالب، ماننکد  های جهانی دولت رفاهی و آرما: های خود را برمبنای سیاست سیاست
ساز  محوری، زمینه گرایی تنظیم کرد  بود. این عدالت طلبی، و مردم خواهی، مساوات عدالت
شد. این قانو:، بکرای رسکید: بکه توزیکع  8948در سال « قانو: توزیع عادالنۀ آب»تدوین 

 های بدو: مجوز را صادر کرد. جوز را عادالنه، اجاز  دریافت م
های دولت هاشمی با رویکرد تعکدیل سکاختاری، در  در دهه دوم پس از انقالب، سیاست

ای دولت پیشین قرار گرفت. هاشمی بر این نظر بکود ککه  گرایی اقتصاد و نظام یارانه برابر دولت
سیب بکه ررخکۀ محکیط اسکت، زنندۀ اکوسیستم و آ تنها برهم عدالت برآمد  از توزیع برابر، نه

ویو  توسعۀ  های گستردۀ زیربنایی، به گذاری عدالتی است. با این رویکرد، سرمایه بلکه عین بی
ای ککه تعکداد سکدهای مخ نکی و  گونه  های دولت قرار گرفت؛ به ، در اولویت برنامه سدسازی

 400بکیش از  سد بود، تا پایا: دور  هاشکمی بکه 89درمجمو   8909شد  که تا سال  احداث
 (.1، 8994های مجلس،  مرک  پووهش 0801081سد رسید )گ ارب 

جمهوری خاتمی بود که گفتما: خود را بکا  دهۀ سوم انقالب، مصادف با دورا: ریاست
کیکد بکر حفک   به کارگیری مفهوم توسعۀ متواز:، از دولت پیشین جدا کرد. خاتمی ضمن تأ

ک زدایی از قدرت دولت از طریکق مشکارکت زیست، بر تمر  زما: حرمت انسا: و محیط هم
کید داشت. در دورا: خاتمی برای نخستین منطقه بار پس از انقالب، به بحث  ای و محلی تأ

ها، و مدیریت مشارکتی منابع  دارا:، نقش تشکل آمایش سرزمین، تهیه و صدور اسناد حقابه
 آب اشار  شد  است )ن   متن برنامه سوم توسعه(.

رود،  های ایجادشد  در حکمرانکی حوضکۀ زاینکد  ترین شکاف از مهم باوجوداین، یکی
ای که براساس این منطق، در دورا:  گونه برآمد  از رویکرد تمرک زدایی دولت خاتمی بود؛ به

ای به شرکت و تفکی   های آب منطقه خاتمی، از طریق الیحۀ پیشنهادی دولت، تبدیل ادار 
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های  تفاا افتاد و سبب شکاف سیاسکتی بکین اسکتا:ای به مدیریت استانی ا مدیریت حوضه
های اجرایکی در  درگیر شد که در جای خود توضیح داد  خواهد شد. یکی دیگر از سیاسکت

رود به اسکتا:  برا: زایند  مدیریت منابع آب در اواخر دولت محمد خاتمی، انتقال آب حقابه
شکته اسکت. اعتکرا  بکه ایکن ی د بود که پیامدهای اجتماعی و سیاسی آ: تکاکنو: ادامکه دا

دارا: اصفها:، در اعترا  به  ، حقابه8934اسفند  10ها تا جایی بود که در  گذاری سیاست
 دادند. انتقال آب به ی د، علیه خاتمی شعار می

های اقتصادی آ:، ازجمله فقرزدایی،  گرایی و دال در دهۀ رهارم انقالب، گفتما: اصول
طلبی و ذیکل عنکوا: توسکعۀ سیاسکی  ه در گفتمکا: اصکالحرفع بیکاری، عمرا: و آبادانی )ک

بکر رفکع مشککالت  ای گرفت و با ارائه مفکاهیم جکذاب مبتنی رنگ شد  بودند( جا: تاز  کم
طلبی انقالب، افکار عمکومی را بکا خکود همسکو  اقتصادی مردم و بازگشت به اصل عدالت

ات خود در راسکتای برقکراری ترین اقدام نواد یکی از مهم کرد. در این دورا:، دولت احمدی
دانست که بر مدیریت انرژی و منابع تأثیرگکذار بکود،  ها می عدالت را طرح هدفمندی یارانه

هککای توسککعۀ پایککدار، در ایککن دور ،  ها و بحث امککا بککا وجککود تمرککک  بککر هدفمنککدی یارانککه
 رود تشدید شد. های اجتماعی در حوضۀ زایند  تعار 

زا: اصکفها: در ایکن دور ، ایکن بکود ککه بکا تعریکف هکای کشکاور دلیل اصلی اعترا 
دارا:  رود، حقکوا بسکیاری از حقابکه های جدید توسعۀ آب در باالدست حوضۀ زایند  طرح
ای که نظام صنفی کشاورزی اصکفها: بیکا: ککرد،  گونه شود؛ به دست حوضه ضایع می پایین

ل کککارگروهی از بختیککاری، بککا تشکککی و نواد بککه رهارمحال پککس از سککفر اسککتانی احمککدی
های گردو و  های وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، و کشور آ: دولت، طرح توسعۀ باغ معاونت

 رود و اصفها: تصویب شد. توجه به حقابۀ زایند  بادام در منطقۀ ساما:، بدو:
و قکانو: تعیکین تکلیکف  8914ای سکال  مکاد  همچنین، در این دور ، قانو: الحکاا ی 

های آب کشاورزی فعال فاقد  ، برای را 8913برداری در سال  نۀ بهر های آب فاقد پروا را 
 پروانه )غیرمجاز( تصویب شد.

در سککفرهای تبلیغککاتی انتخابککات  رود ) در دولککت روحککانی، وعککدۀ احیککای زاینککد 
های طومکار شکیخ  ( داد  شد. در ایکن دولکت، حقابکه به اصفها:  جمهوری روحانی ریاست
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لی آب رسید. همچنکین، بکا اعتکرا  نظکام صکنفی کشکاورزی عا تصویب شورای بهایی، به
هکککای گکککردو و بکککادام را ککککه در دورۀ  بکککرداری از باغ اصکککفها:، دولکککت روحکککانی، بهر 

های اجتماعی زیادی  نواد توسعه یافته بود، متوقف کرد و اعترا  جمهوری احمدی ریاست
بختیاری برانگیخت. و را در رهارمحال

هکا در بحکرا: آب  ی نظکام صکنفی اصکفها: بکه نقکش دولتراستا، یکی از اعضکا دراین
 رود اشار  کرد  است  زایند 

در دولت آقای هاشمی، طرح انتقکال آب از حقابکه  ما از رهار دولت قبل ضربه خوردیم
رود به ی د تصویب شد و در دولت آقکای خکاتمی اجکرا شکد. در همکین  کشاورزا: زایند 

ختیارات وزارت نیرو به مدیریت استانی داد  شکد. ای، ا دورا: آقای خاتمی، طبق مصوبه
نواد هکم در سکفر  نمایندگا: ما در مجلس مخالفت کردند، ولی رأی آورد. دولت احمدی

رود را بکه  به شهرکرد، اختیارات وزارت نیرو در حوضۀ زاینکد  8914استانی خود در سال 
طکرح بکن و بکروجن را بختیاری داد. در دولت آقای روحانی هم  و استانداری رهارمحال

 عنوا: مصوبه سفر ایشا: اعالم کردند. به

آفرین.اهدافناهمسوینهادهاینقش2-2-3

دهد که یکی از موانع اصلی رسکید: بکه حکمرانکی  شد  نشا: می های انجام نتایج مصاحبه
ها و  خانککه نهککادی در وزارت رود، تعککامالت ناهمسککوی بین خککوب آب در حوضککۀ زاینککد 

گکذاری در  ف مدیریت منکابع آب اسکت. اگررکه بیشکترین شککاف هدفهای مختل بخش
خانۀ جهاد کشاورزی و نیکرو مربکوط  مدیریت منابع آب کشور، به شکاف اهداف دو وزارت

بککر دو بدنککۀ صککف و سککتاد در وزارت نیککرو و وزارت جهککاد کشککاورزی کککه  اسککت، اف و:
ها نیک   خانکه و: وزارتهکا فکراوا: اسکت، در های موجود در اهکداف و عملککرد آ: اختالف

گفتکه  عنوا: مثکال، به ها مشکهود اسکت؛ بکه ناهماهنگی و ناسازگاری بکین اهکداف و برنامکه
شوندگا: در وزارت نیکرو، بکین دو بخکش حکاکمیتی سکتاد وزارت نیکرو و شکرکت  مصاحبه

سکاز  ای وجکود دارد ککه زمینه ری ی های برنامکه مادرتخصصی مدیریت منکابع آب، تکداخل
گیری و اجرا نی  شد  است. یکی از نمایندگا: نظکام صکنفی اصکفها: در  تصمیماختالل در 

 این مورد گفته است 
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ما توی جلسات وزارت نیرو با معاونین و حتی خود وزیر بودیم. اتفاقًا حرفای مکارو هکم 
کنه، رو: شرکت مادر هست و  قبول دار:، اما شرکت مدیریت منابع آب، کار خودشو می

ها هستند و ککاری بکه وزارت  درآمدزایی از توسعه آب دار ، زیر نظر او:ای که  آب منطقه
 های وزارت نیرو در حد شعار . د  صحبت نیرو ندار . این نشو: می

، از «عکدم تعامکل صکف و سکتاد»و « های مکوازی سکتادی وجکود قکدرت»اساس،  براین
شکاف اهکداف بر  اند. اف و: گذاری شد  ترین مواردی هستند که باعث شکاف هدف مهم

ها نی  شکاف اهکداف ناشکی  های حوزۀ ستادی، در بخش اجرایی و صف استا: در بخش
 از تعار  منافع، وجود دارد.

رود.اهدافناهمسویسیاسیوناستانیحوضۀزاینده3-2-3

هکای  وعدۀ آب توسط سیاسیو: بکرای کسکب مشکروعیت سیاسکی، در بسکیاری از پووهش
فرادی مانند مولینگا، برون ، وورستر، رامانورثی، گریندل، و خارجی نی  اثبات شد  است و ا

رود نیک  در بسکیاری از  انکد. در حوضکۀ زاینکد  های خود به آ: اشار  کرد  وودال در پووهش
شککود کککه تککوا: اکولوژیکک  و  مککوارد، نفککوذ سیاسککیو:، سککبب اجککرا یککا توقککف طرحککی می

 هیدرولوژی  آ: درنظر گرفته نشد  است.
یکی از اعضکای نظکام صکنفی کشکاورزی شکهرکرد، جلکوگیری دولکت  در همین مورد،

بختیاری را  و های بادام در رهارمحال برداری از طرح توسعۀ باغ رسانی و بهر  روحانی از آب
 داند  ناشی از اعمال فشار نمایندگا: و نظام صنفی اصفها: می

رح سودجا: توسکعه و هایی از ط نواد، وزارت نیرو با تعریف حقابه در دورا: آقای احمدی
ها را اجرا کردنکد و بکا  کاشت بادام را در رهارمحال داد. حدود یازد  سال مردم این طرح

هاشکو:  خاطر اشکتغال بچه تانکر، آب به زمین رسوند:. مکردم فکرب زیکر پایشکا: را بکه
بار  درصکد بکه 800درصد و برخی  30فروختند. اال: که برخی از آ: طرح درختا: بادام 

ها و نمایندهاشو: و نمکایش اسکتعفا در  ست، حاال وزارت نیرو با البی اصفهانینشسته ا
 ها تعطیل بشه. عالی آب، گفته این طرح دهمین شورای

های اخطار در برابر وزرا، از قدرت زیادی برای تغییر  نمایندگا: با دراختیار داشتن کارت
بختیاری در این مکورد  و ارمحالها برخوردارند. نمایندۀ نظام صنفی ره مشی ها و خط برنامه
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کننکد و بکا  تعداد نمایندگا: اصفها: در مجلس زیکاد اسکت. بکا هکم همفککری می»گفت  
درخواست سؤال از وزیر و تهدیکد بکه استیضکاح او: و داد: ککارت قرمک ، منکافع اسکتانی 

 «.بر: های دیگه، پیش می : خودشو: رو، بدو: توجه به استا
گکذاری در حوضکۀ  شکد  در مکورد شککاف هدف طالب مطرحرفته، با توجه به م هم روی

های ایککن شکککاف در  ای از تحلیککل مضککمو: (، خالصککه9رود، در جککدول شککمار  ) زاینککد 
 رود ارائه شد  است. حکمرانی آب حوضۀ زایند 

 رود گذاری در حوضۀ زاینده (. شکاف هدف9جدول شماره )

گذاری شکاف هدف
یکد نهایمقوله ثانویهمقوله اولیه

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

اهکککداف ناهمسکککوی مکککدیریت 
هککای  رود در دولت حوضکۀ زاینککد 

مختلف

شکاف انگی شی 
متفاوت   و منطق

بخشی بکرای  بین
مککدیریت پایککدار 

آب

عککدم تعامککل درسککت بککین نهککاد وزارت نیککرو و جهککاد 
 کشاورزی؛
 های موازی در بخش ستادی؛ توجود قدر

عدم تعامل صف و ستاد.

اهکککداف ناهمسکککوی نهادهکککای 
آفرین نقش

 الطوایفی؛ رویکرد ملوک
فشار قرار گرفتن وزرا توسط نمایندگا: اسکتانی بکرای  تحت

 های آب؛ توسعه طرح
تالب برای کسکب منکافع حکداکثری از آب بکرای اسکتا:، 

 بدو: درنظر گرفتن توا: حوضه؛
طلبانه رؤسای جمهور برای استا: وابسته. فعترویکرد من

اهداف ناهمسو در میا: سیاسیو: 
رود استانی حوضۀ زایند 

.شکافسیاستی3-3
ها  خانکه شکاف سیاستی، به رندبخشی بود: ویایف مربکوط بکه آب بکین نهادهکا و وزارت

سکویی شکود، ناهم ساز شد: این مدیریت رندبخشکی می اشار  دارد، اما آنچه سبب مشکل
هاست که یکی از موانکع رسکید: بکه حکمرانکی  های اجرایی آ: ها، و فعالیت اهداف، برنامه

گونه که در بخش پیشین توضیح داد  شد، منطق   رود است. هما: خوب آب در حوضۀ زایند 
هکای مختلکف تعریکف ککرد   ها و گرو  بخشی، که اهداف متفاوتی را در بخش متفاوت بین



 

 علوم انسانی در ای رشته مطالعات میان
 202 

 4،  شماره 11دوره
   1931  پاییز

  44پیاپی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بخشکی خواهکد  های متفاوت و گاهی متعکار  بین گذاری یاستاست، درنهایت، سبب س
اند که در ادامکه  رود شد  شد. عوامل فراوانی سبب ایجاد شکاف سیاستی حوضۀ آبری  زایند 

 ها اشار  خواهیم کرد. به آ:
.شکافسیاستیناشیازقدرتنامتوازن1-3-3

اری بین دو نهاد وزارت گذ دهندۀ شکاف سیاست ها، نشا: شد  در مصاحبه های مطرح بحث
توجهی به تعیین الگکوی  ای، بی های آب منطقه جهاد کشاورزی و وزارت نیرو است. شرکت

های عدم همکاری جهکاد کشکاورزی  بر و جلوگیری از کاشت برنج را از نمونه آب کشت کم
موقع آب توسکط  اند. درمقابل، جهاد کشاورزی نی  به عدم تحویل حجمی و بکه عنوا: کرد 

 کند. ای اشار  می منطقهآب 
های  گذاری در این زمینه، وزارت جهاد کشاورزی، یکی از دالیل همسو نبود: سیاسکت

ای  گونکه دانکد؛ به ها می خانه در نهادها و وزارت« بخشی عدم تواز: قدرت بین»نهادی را  بین
، و زعم کارشناسا: موردمصاحبه از این نهکاد، وزارت نیکرو، بیشکترین نقکش، بودجکه که به

های مککدیریت منککابع آب دارد. یکککی از  مشککی  ها و خط قککدرت را در تنظککیم دسککتورالعمل
ها، عدم تعیین نهکاد متکولی مکدیریت  گذاری مشکالت ناشی از قدرت نامتواز: در سیاست

بکرداری و  هکای بهر  مشارکتی آب بود  است. در این زمینه، بسیاری از کارشناسا: دفتر نظام
عالی آب در مکورد  توجهی وزارت نیرو به مصکوبۀ پکان دهم شکورای جهاد کشاورزی، به بی

انکد.  واگذاری تولیت برقراری مدیریت مشکارکتی آب توسکط جهکاد کشکاورزی اشکار  کرد 
کاری وزارت جهاد کشاورزی در برقراری مدیریت مشکارکتی  ها، یکی از دالیل کم زعم آ: به

بکرا: و  از طریکق ایجکاد تشککل آب آب و ایجاد تشکل، ورود وزارت نیرو بکه ایکن عرصکه،
 دریافت بودجه برای این کار، است.

ایبهمدیریتاستانی.شکافسیاستیناشیازتبدیلمدیریتحوضه2-3-3

تککرین عوامککل  ای اسککتانی، یکککی از مهم ای بککه شککرکت آب منطقککه هککای آب منطقککه تبککدیل ادار 
گونه که گفتکه شکد،  است. هما:  شکاف سیاستی حوضهرندبخشی شد: مدیریت و ایجادکنند  

دولت خاتمی با محور قرار داد: بحث تمرک زدایی از دولت و واگذاری مکدیریت بکه واحکدهای 
 ای استانی شد. های آب منطقه های آب به شرکت ساز تبدیل ادار  استانی و محلی، زمینه
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ای  های آب منطقککه ای و تفکیکک  شککرکت هککای کککل بککه شککرکت آب منطقککه تبککدیل ادار 
ای و  حوضکه هکای درو: شکوندگا:، اختالف ای به استانی، ازنظر بسیاری از مصاحبه حوضه

رود اف ایش داد. این اتفاا، درحالی رخ داد که  ای را در حوضۀ آبری  مشترک زایند  حوضه بین
 راهبردهای بلندمدت توسکعه»وزیرا: در مورد  حدود ی  سال پیش از آ:، در مصوبۀ هیئت

های  سیاسکت»( در 8993( و همچنین، رهار سکال پکیش از آ: )8911« )منابع آب کشور
کیکد شکد  بکود  ابالغی توسط مقام معظم رهبری، بر مدیریت حوضکه« کلی منابع آب ای تأ

 (.40، 8934)میرنظامی و باقری، 
گونه به مشککالت برآمکد  از ایکن قکانو: اشکار  ککرد   ای، این یکی از مدیرا: آب منطقه

 ست ا
قکانونی  ها در ایکن مکادۀ  ها مستقل عمل کردند و اگرره بر حف  حقابه با این تفکی ، استا:

بر اسکت، دیگکر  اشار  شد  اسکت، امکا درعمکل، بکرای مثکال، اسکتا: اصکفها: ککه حقابکه
رود در اسکککتا:  های آب زاینکککد  توانسکککت نظکککارتی بکککر برداشکککت آب از سررشکککمه نمی

 رود هم شرو  شد. دقیقًا از هما: زما:، مشکالت زایند  وبختیاری داشته باشد. رهارمحال

 گوید  یکی از نمایندگا: این نظام صنفی نی  در این مورد می
های آب  رود و درگیری بکین اصکفها: و شکهرکرد، از زمکا: تفکیک  شکرکت مشکل زایند 

ای استانی شرو  شد. با شعارهای پوپولیستی مسئولین و رؤسای جمهور، براساس  منطقه
برهای اصکفها: در  قانو: مذکور، توسعه باغکات و برداشکت آب بکدو: توجکه بکه حقابکه

شهرکرد توسعه پیدا کرد و هر استا:، سیاست توسکعۀ خکودب را درپکیش گرفکت، بکدو: 
 اینکه به پایداری آب توجه بشه.

  بردارا: نی  بکود که موردانتقاد بسیاری از بهر  یکی دیگر از پیامدهای منفی این قانو: کک
هکا،  گفتکه آ: ای از فکروب آب اسکت. به های آب منطقکه کک سیاست درآمدزایی شرکت است

ها در قالب شرکت مدیریت شوند، از بودجه دولکت جکدا شکد  و درآمکدزایی  که ادار  زمانی
ها با بحث محافظت از منکابع  گیرد؛ بنابراین، سیاست عملی این شرکت ها محور قرار می آ:

 آب مغایرت دارد.
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های مختلف، باعث  ها و جنبه های سیاستی در بخش گونه که مطرح شد، تعار   هما:
های اجتماعی و امنیتی زیادی را که سکبب  رود شد  و تعار  شکاف در مدیریت آب زایند 

شد  در مورد  استانی شد ، دامن زد  است؛ بنابراین، با توجه به مطالب مطرح های بین تقابل
ای از تحلیککل  ( خالصککه4رود، در جککدول شککمار  )  شکککاف سیاسککتی در حوضککۀ زاینککد

 شد  است. رود ارائه  های این شکاف در حکمرانی آب حوضه زایند  مضمو:

 رود سیاستی در حوضه زاینده(. شکاف 4جدول شماره )

مقوله نهاییمقوله اولیهمفاهیم اصلی
 بودجه بیشتر وزارت نیرو؛

 نیرو؛ سازی بیشتر وزارت گیری و تصمیم قدرت تصمیم
 عالی آب در وزارت نیرو؛ استقرار دبیرخانۀ شورای

بردار در برابر دولت. قدرت ضعیف جامعۀ بهر 

شکککاف سیاسککتی ناشککی از قککدرت 
نامتواز:

رندبخشی بکود: 
ویککایف مربککوط 
بکککه آب در بکککین 

ها و  وزارتخانکککککه
نهادها

 های فردگرایانه استانی در توسعه منابع آب؛ سیاست
 پایداری حوضه؛ توجهی به یرفیت و بی

ها. گیری حقابه نادید 

شکککاف سیاسککتی ناشککی از تبککدیل 
ای به مدیریت استانی مدیریت حوضه

.شکافاطالعاتی4-3
نفعکا: در سیاسکت  شکاف اطالعاتی به نامتقار: بود: اطالعات )کمیت، کیفیت، نکو ( بکین ذی

هکای  شکد  در بخش ب مصرفویو  نامتقار: بکود: اطالعکات در مکورد میک ا: آ آب اشار  دارد؛ به
های مشترک ی  حوضۀ آبی، بسیار مشهود است. در ادامه، شکاف اطالعکاتی  مختلف بین استا:

 ایم. تر توضیح داد  ای دقیق گونه رود را به در حوضه زایند 
.نامتقارنبودنکمیتوکیفیتاطالعات1-4-3

ها، تکوافقی در مکورد میک ا:  بر نبود اطالعات دقیق و یکسا: از مصکرف آب بکین اسکتا: اف و:
شوندگا: جهاد کشاورزی بکر ایکن نظکر  مصرف آب کشاورزی نی  وجود ندارد. بیشتر مصاحبه

درصکد مصکرف آب  30بر بیش از  شد  توسط وزارت نیرو مبنی بودند که آمار و اطالعات ارائه
ن آمار، عدم ها برای رد ای های آ: ترین استدالل در بخش کشاورزی، اشتبا  است. یکی از مهم

تحویل حجمی آب توسط وزارت نیرو در بیشتر نقاط اسکت ککه مکانع محاسکبۀ دقیکق میک ا: 
رود،  تنها در حوضۀ زاینکد  نه»گوید   شود. یکی از کارشناسا: در این مورد می مصرف آب می
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ای به جهکاد کشکاورزی  بلکه در بیشتر نقاط کشور، هی  تحویل حجمی آبی توسط آب منطقه
 «.شکل دقیق وارد بشیم ین باعث شد ، نتونیم توی اقتصاد آب بهشه و ا نمی
.نامتقارنبودننوعاطالعات2-4-3

کید مصاحبه هکا و  شکد  در بخش شکوندگا: بکر عکدم تقکار: میک ا: آب مصرف با توجه به تأ
شکوندگا:، نکو   های مختلف، پرسکش از ررایکی آ: مطکرح شکد. برخکی از مصاحبه استا:

ای که برخی از  گونه دانستند؛ به ز مراجع رسمی را اطالعات مبهمی میشد  ا اطالعات ارائه
هکا بکر ایکن نظکر  کردند. آ: ها توسط دولت اشار  می ها به عامدانه بود: عدم تعیین حقابه آ:

ککک  در بسیاری از موارد های توسعۀ منابع آب کک دلیل اینکه دولت در اجرای طرح بودند که به
لحاظ قانونی دولت را مجبور به پرداخت خسارت  ه است، تعیین آ: بهها را نادید  گرفت حقابه

کارشناسکای حقکوقی »زیادی خواهد کرد. یکی از کشاورزا: پیشرو، در ایکن مکورد گفکت  
ها رو ضایع کنن؛ مثاًل گفکتن کشکاورزا:،  وزارت نیرو، مدام دنبال را  فراری هستند تا حقابه

دار  اعت و مسجد و جاهای دیگه گکرفتن ککه حقابکههای اخیر، یه نامه از امام جم توی سال
درواقع، برخی از «. شد  وجود دار  طور نیست و اسناد قدیمی ثبت که این هستند. درصورتی

کارشناسا: نی  بر این نظر بودند که بسیاری از اسناد مالکیت آب، ریشه تاریخی ندارد و در 
  است؛ باوجوداین، برای تعیین سر  از گری افراد، دریافت شد های اخیر با فشار و البی سال

برا:، برنامۀ خاصی تکدوین نشکد  اسکت.  ناسر  و مشخص کرد: می ا: دقیق حقابه و حقابه
رود، در  شد  در مورد شکاف اطالعات در حوضۀ زایند  هرحال، با توجه به مطالب مطرح به

آب حوضکۀ های این شکاف در حکمرانکی  ای از تحلیل مضمو: ( خالصه0جدول شمار  )
 رود ارائه شد  است. زایند 

 رود (. شکاف اطالعاتی در حوضۀ زاینده5جدول شماره )

مقوله نهاییمقوله اولیهمفاهیم اصلی
منظور جلکوگیری از  ها توسکط دولکت، بکه تعیین نشکد: دقیکق حقابکه

 محکومت دولت در پرداخت خسارت؛
گاهی دولت از قوانین هنگام تصویب برنامه ها. ناآ

ار: بکککود: نکککو  نامتقککک
نامتقار: بود: اطالعکات اطالعات

)کمیککت، کیفیککت، نککو ( 
نفعا: در سیاست بین ذی  های مختلف؛ مشخص نشد: اطالعات مصرف آب در بخش

مشخص نشد: اطالعات می ا: مصرف آب در هر منطقه.
نامتقار: بود: اطالعکات 

کمی و کیفی
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.شکافظرفیتی5-3

های  سکازی سیاسکت فیت زیربنایی برای طراحی و پیاد معنای کمبود یر شکاف یرفیتی، به
های مختلفی شکاف یرفیتی مشهود بکود ککه در  رود، در بخش آب است. در حوضۀ زایند 
 اند. ادامه مطرح و بررسی شد 

.شکافظرفیتتعاملی1-5-3

های  رود، شکبکه ها، بیکانگر ایکن اسکت ککه در حوضکۀ زاینکد  شد  در مصاحبه های مطرح بحث
های  گر حقکوا بودنکد، از سیاسکت بکردارا: توسکعه داد  و از طریکق آ: مطالبکه ادی که بهر اعتم

اسکتانی بکرای حکل  ها نه در تعاملی بین واقع، آ: عمومی و ملی جدا تشخیص داد  شد  است. در
هایشکا:  استانی ها بکه هم گروهی، در پی منافع استا: خود بودند. آ: مشکل، که در تعاملی درو:

ای  گونکه اعتماد بودند؛ به ها، بی های دیگر و نمایندگا: آ: تماد داشته و درمقابل، به استا:بسیار اع
بردارا: و نظکام صکنفی شکهرکرد، بکر  شد  با بهر  های انجام های مصاحبه که در بسیاری از بخش

« های بکادام های توسعۀ باغ رود و تعطیلی طرح ها برای کسب آب بیشتر از زایند  البی اصفهانی»
ها نی  بر تعامل سیاسیو: بومی استا: ی د، برای انتقکال حقابکه  شد و درمقابل، اصفهانی تأکید می

 کردند. کشاورزی اصفها: به ی د در زما: خاتمی اشار  می
اعتمادی به سیاسکت  سبب بی استانی به توا: گفت، ضعف تعامالت بین اساس، می براین

ی و مواردی اینچنینی، نشا: داد  است. در مورد گرای عمومی در حوضه، خود را در قالب قوم
پردازا: زیادی مانند  های عمومی، نظریه گروهی و شکاف آ: با سیاست موضو  اعتماد درو:

های  تکرین شککل گرایی را یککی از مهم (، قکوم8993(، واینکر و هکانتینگتو: )8931تیلکی )
 اند. یاسی بررسی کرد ایجادکنند  این نو  اعتماد دانسته و نقش آ: را در توسعه س

.شکافظرفیتتخصیص2-5-3

رود، افک ایش تخصکیص و عرضکۀ بکیش از  ترین مشکالت موجود در حوضۀ زاینکد  یکی از مهم
، و 99، 14یرفیت آب و حقابه قانونی است. این درحالی است که وزارت نیرو، براسکاس مکواد 

هکای آبکی کشکور و  گذاری در طرح قانو: توزیع عادالنۀ آب، همچنین، قانو: تشویق سرمایه 94
ها،  ای اسکتا: های آب منطقکه ای به شکرکت های کل امور آب منطقه واحدۀ قانو: تبدیل ادار  ماد 

 ها براساس توا: حوضه و درنظر گرفتن حقابه عمل کند. نارار باید در تخصیص به
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میلیکو:  8431ای، سکاالنه  شکدۀ شکرکت آب منطقکه مکدت ثبت براساس آمارهکای بلند
میلیککو:  914رود شکد  اسکت ککه از ایکن مقکدار، معکادل  مترمکعکب آب وارد سکد زاینکد 

های دوم کوهرنگ، رشکمه لنگکا:، و خدنگسکتا: ککه بکا  سبب ورود از تونل مترمکعب )به
اند( متعلق به دولت است؛ بنابراین، دولت تنها مجکاز بکه  گذاری دولت ساخته شد  سرمایه

رود است ککه جک ء حقابکه  ب آب در حوضۀ زایند میلیو: مترمکع 914تخصیص حداکثر 
میلیو:  914جای تخصیص، واگذاری، و فروب حداکثر  نیست. باوجوداین، وزارت نیرو به

رود برای مصارف شرب، صنعت، توسعه کشاورزی،  مترمکعب آب ساالنه در حوضه زایند 
هکای  بخشمیلیو: مترمکعب در این حوضه را به مصکارف  8138مسکونی، و...، درعمل، 

بختیکاری و یک د واگکذار ککرد  اسکت )شکرب  و مختلف در سه استا: اصکفها:، رهارمحال
میلیکو: مترمکعکب، صکنعت اصکفها:  43میلیو: مترمکعب، کاشکا:  404اصفها: ب رگ 

میلیو: مترمکعکب، اسکتا: یک د  199وبختیاری  میلیو: مترمکعب، استا: رهارمحال 100
میلیو: مترمکعکب(. درواقکع، وزارت  909اصفها: میلیو: مترمکعب، مشترکا: استا:  31

میلیو: مترمکعب آب، بیشتر از یرفیتی که تولید ککرد  و براسکاس قکانو:، حکق  309نیرو، 
 فروب آ: را داشته، را به دیگرا: فروخته است.

 گوید  یکی از کشاورزا: پیشرو در اصفها:، در این مورد می
گاهانکه بیشکتر از یرفیکت وزارت نیرو، متخلف اصلی در مکدیریت منکابع  آب اسکت و آ

بکرای وزارت نیکرو و مکدیریت منکابع آب  حوضۀ منابع آب رو توسکعه داد ، زیکرا حقابکه 
درآمدزا نیست، بلکه تخصیص آب به مشترکین جدید از طریق فروب آب است که منبکع 

ای است. بکرای همکین، تخصکیص بکیش از میک ا:  اصلی درآمد وزارت نیرو و آب منطقه
 باعث جمیع اتفاقات شد . قانونی

رود، در جکدول  شد  در مورد شکاف یرفیتی در حوضۀ زاینکد  با توجه به مطالب مطرح
های ایککن شکککاف در حکمرانککی آب حوضککه  ای از تحلیککل مضککمو: (، خالصککه4شککمار  )

 رود ارائه شد  است. زایند 
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 رود (. شکاف ظرفیتی در حوضۀ زاینده6جدول شماره )

کد نهاییثانویه مقولهمقوله اولیه

 تخصیص بیش از آورد آب توسط دولت در حوضه؛
 بر، بدو: درنظر گرفتن توا: آبی حوضه؛ های آب احداث کارخانه

 برا: جدید خارج از توا: آبی حوضه؛ تعریف سهم
 دست؛ بختیاری، بدو: درنظر گرفتن حقابه پایین و های بادام رهارمحال توسعۀ باغ

آباد، از حقابه قانونی کشاورزا:؛ احداث تونل بهشت انتقال آب به ی د، پیش از

شککاف یرفیکت 
تخصیص

شککککککککککاف 
یرفیتی ناشکی 
از توسکککککککعه 

خارج از توا:  استانی در حوضه، پس از تبدیل مدیریت حوضه به مدیریت استانی؛ ضعف تعامل بین
 اعتماد ضعیف به نهادها و دولت؛

اعتماد ضعیف به استا: مقابل.

شککاف یرفیکت 
تعاملی

گذاری.شکافسرمایه6-3

انکد، تمایکل دولکت بکه  ها بکه آ: اشکار  کرد  یکی از مکواردی ککه کارشناسکا: در مصکاحبه
که بسیاری از  های زودبازد  و با نتایج ملموس و عینی است. درحالی گذاری در طرح سرمایه
به عمر  بسا بر بود  و ره های حفایتی و مشارکتی در مدیریت منابع آب، زما: گذاری سرمایه

ثبکت   سال خدمتش نرسد و در پروندۀ افتخارات و خکدمات آ: 1یا  4دولت در طول زما: 
ها،  تنها زودبازد  هستند، بلکه نتایج فی یکی آ: های فنی، نه گذاری نشود؛ در مقابل، سرمایه

گیری است. این درحکالی اسکت ککه رفکع مشککالت  شمارب و انداز  کاماًل ملموس و قابل
های  نفعا: اسکتا: بین ذی  زنی و تعامل رود، نیاز به رانه ماعی در حوضۀ زایند حقوقی و اجت

 بخش نباشد. مدت، نتیجه بسا در کوتا  درگیر دارد و ره
بخشی منابع آب زیرزمینی به بهانۀ نبود  توا: با توقف اجرای طرح تعادل این موضو  را می

ی عمرانی بسیار سنگین )ماننکد سدسکازی( کردها دلیل ه ینه بودجۀ الزم نی  دنبال کرد، اما به
خانه را عامل اصکلی آ:  توا: ضعف مالی این وزارت های متمادی در وزارت نیرو، نمی در سال

تر، عامل اصلی، نه کمبود بودجه، بلکه  عبارت روشن (. به8934دانست )میرنظامی و باقری، 
سکت ککه وز: مطالعکات عدم تخصیص بودجۀ کافی و بهنگام برای اقدامات حفکایتی بکود  ا

های حفایکت از  بنکدی بر است. حتکی در بودجه اجتماعی در آ: سنگین بود  و درنتیجه، زما:
ای ککه وزارت  گونکه اسکت؛ به« اف اری و فنی بودجۀ سخت»منابع آب نی ، آنچه اهمیت دارد، 



 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

201 
 ؛شناسی یک بحران جامعه
 ...شناسی اجتماعی آسیب

سکازی  جهاد کشاورزی، برای کاهش مصرف آب، همۀ تمرک  خود را نه بکر آمکوزب و فرهنگ
 تار درست مصرف آب، بلکه بر توسعۀ آبیاری مدر: قرار داد  است.رف

ویو  بکدو: توجکه بکه وضکعیت آب و  ، به«گذاری بدو: توجه به شرایط اقلیمی سرمایه»
گفتۀ  رود، یکی دیگر از معضالت موجود در این عرصه بود  است. به خاک در حوضۀ زایند 

بختیکاری، اصکفها:، بکا وجکود  و رهارمحال  بردارا: و نظام صنفی در اسکتا: تعدادی از بهر 
بختیکاری، در  و اقلیم نامساعد، قطکب صکنعتی و کشکاورزی اسکت و درمقابکل، رهارمحال

همه صنعت باید در قلکب  ررا این»گوید   ای قرار دارد؛ یکی از این اعضا می تنگنای توسعه
گا: اصفها:، اونو به گری نمایند آهن باید کنار خلیج فارس باشه، ولی البی کویر باشد. ذوب

گین برای زما: شا  بود  و بحرا: آب نبود  هنکوز، امکا فکوالد  اصفها: کشوند. حاال او: می
 «.صبا که همین رند وقته پیش جهانگیری اومد و کلنگشو زد ری؟

رود، برآمکد  از توسکعۀ  گذاری در حوضکه زاینکد  گونه که مطرح شد، شککاف سکرمایه هما:
 ( توضیح داد  شد  است.9طور خالصه در جدول شمار  ) ب است که بهسرمایۀ فنی و غیرمتناس

 رود گذاری در حوضه زاینده (. شکاف سرمایه7جدول شماره )

کد نهاییمقوله ثانویهمقوله اولیه
 های حفایتی حوضه؛ تعلیق بودجه طرح
های اجتماعی حوضه. کمبود بودجه طرح

گذاری در  اولویککت سککرمایه
اریاف  حوز  فنی و سخت

گذاری  شکاف سرمایه
های حفایت  در طرح

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

گذاری نامتناسب سرمایه

پذیری.شکافمسئولیت7-3

ازجمله رفتکار  محیطی ککک پذیری در برابر منابع زیست های اخیر، در مورد مسئولیت در سال
ای ککه  گونکه های اجتماعی زیادی انجام شکد  اسکت؛ به کک پووهش صرف آبمسئوالنه در م

بکردارا: و هکم دولکت و حاکمیکت، در  رفتار مسئوالنه، هم در سکطح رفتکار اجتمکاعی بهر 
شناسکی محکیط زیسکت بکود  ککه  های پووهشی جامعه ترین موضو  های اخیر، از مهم دهه

رو کرد  اسکت. در ادامکه، ابعکاد ایکن  روبهشکاف در آ:، پایداری منابع آب را با مخاطراتی 
 رود بررسی شد  است. شکاف در حوضۀ زایند 
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گراییمسئولیتیناشیازمصرف.بی1-7-3

پردازانی اسکت ککه بکر اعتیکاد مصکرف افکراد جامعکه و  دسکته نظریکه ( از آ:8934) 1گیکدن 
کید دارد. به ها در برابر منابع زیست مسئولیتی آ: بی حتی با وجکود افک ایش  نظر او محیطی تأ

گاهی و دانش افراد در مورد پیامدهای مصرف نادرست منابع طبیعی، آ: تواننکد از  هکا نمی آ
گونکککه  هکککای سرخوشکککانۀ خکککود دسکککت بکشکککند؛ بنکککابراین، هی  منکککافع آنکککی و عادت

شکوندگا:  زیست و منابع آ: ندارند. تعکدادی از مصاحبه ای در برابر محیط  پذیری مسئولیت
اند؛ برای نمونه، یککی  گرایی اشار  کرد  مسئولیتی ناشی از مصرف نی  به این بیاین پووهش 

در گذشکته »گویکد   ای می بکرداری شکرکت آب منطقکه از کارشناسا: دفتکر حفایکت و بهر 
کشاورز، کشاورزی معیشتی داشت و به ی  تأمین حداقلی از فعالیت کشکاورزی رضکایت 

ورزی، جکایگ ین  ابع آب با نگا  تجاری اسکت و طمکعبرداری از من داشت، اما امروز ، بهر 
بکردار را  پذیری بهر  باوجوداین، برخی نی  دلیکل عکدم مسکئولیت«. ورزی شد  است قناعت

گفتۀ یکی از کشاورزا: پیشرو در این زمینه   دانند. به استیصال در وابستگی به کشاورزی می
اما وقتی کشاورزی، معیشتیه، یعنی  فهمه، درسته که کشاورز بحرا: آب رو بهتر از همه می»

 «.دست براب معنایی ندار  جویی و حقابۀ پایین زندگیش به این آب وصله، دیگه اینجا صرفه
آنتونی گیدن ، با ناامیدی از درک مخاطرات توسط عموم جامعه، معتقد به لک وم وجکود 

و مسکائل محیطی  است که باعث همگرایی میا: مسائل زیسکت« 2ای کنند  دولت تضمین»
مسئولیتی  ها خود، به بی شوندگا: بر این نظر بودند که دولت مهم سیاسی شود. اما مصاحبه

ای بکر  های آب منطقکه شوندگا: شرکت زنند. مصاحبه افراد در برابر حفایت از آب دامن می
هکا در حفایکت از  انگی گی آ: این نظر بودند که نگا  حمایتی دولت به کشاورزا:، عامل بی

ترین دلیل بدمصرفی و عدم حفایت از منابع آب، درنظر  ای که مهم گونه آب است؛ به منابع
جویانه در افراد شد  است.  گیری نگرب صرفه نگرفتن قیمت واقعی آب است که مانع شکل

آب ن د کشاورز ما هکی  ارزشکی نکدارد. »گوید   شوندگا: در این مورد می یکی از مصاحبه
گونکه آب  فهمیدنکد و این گرفت، ارزب آ: را می اقعی آب را میکه اگر دولت، پول و درحالی

 کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
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کند کشاورزا:، فقیکر  کردند. این تصور اشتباهی است که دولت دارد و فکر می مصرف نمی
 «.هستند و آب باید رایگا: باشد

مسئولیتیناشیازدولتانحصارگرا.بی2-7-3

محیطی  اپایداری منکابع زیسکتها را مسئول ن (، برخالف گیدن ، دولت8931اورلیش ب  )
دهنکد و  ها با انحصار تعریف بحرا:، مخاطرات را عادی جلو  می نظر او، دولت داند. به می

« یافته و همگکانی مسئولیتی سکازما: بی»پذیر نبود  و سبب  در برابر پیامدهای آ:، مسئولیت
هکای اجرایکی، و  ری ی نادرسکت، مهندسکا: بکا اشکتبا  که مدیرا: بکا برنامکه شوند. رنا: می

 دارند.« ای در ارتکاب جرم مشارکت همگانی»گرایی مفرط،  شهروندا: با مصرف
بکردار بکه  بختیاری در این زمینه از سوا داد: بهر  و بردارا: در اصفها: و رهارمحال بهر 

مند بودند. یکی از مدیرا: نظکام صکنفی کشکاورزی  های دولت گله پذیرب مسئولیت اشتبا 
مبکاالتی او: تکوی  خاطر رفتار کشاورز و بی گن مشکالت به اینکه می»ید  گو کل کشور می

رود  هایی ککه روی زاینکد  نشین با برنامکه برداشت آبه، یه دروغ و فرافکنیه. این آقایو: وزارت
ری  خکراب شکد ، مشکارکت  اجرا کردند، آب رودخونه رو خش  کردنکد. حکاال ککه همکه

 «.کشاورز مهم شد 
بکرداری بیکا:  وندگا: نظکام صکنفی کشکاورزی و دفتکر نظکام بهر شک همچنین، مصاحبه

  اعتمکادی بردارا: در حفایت از منکابع آب، بی مسئولیتی بهر  کردند که یکی از دالیل بی می
گیری، باعث شد  است که  اعتمادی و انحصار در تصمیم ها است. این بی مردا: به آ: دولت

  ها و مشارکت پیش از اجرای طکرح گیری تصمیمبردار در  جایگا  مشخصی برای جامعۀ بهر 
ای که نظام صکنفی و کشکاورزا: پیشکرو، از نداشکتن حکق رأی و  گونه درنظر گرفته نشود؛ به

مند  ری ی مدیریت آب و کشاورزی در مناطق، گالیه بردار در برنامه گیری جامعۀ بهر  تصمیم
ها و  شورای حفایت شهرسکتا: در»گوید   بودند. یکی از کشاورزا: پیشرو در این مورد می

ها، یا جایگاهی ندارد یا این جایگا  خیلکی در سکایه اسکت.  ها، کشاورز و نمایندۀ آ: استا:
گیری  قکدر جایگکا  قکانونی محکمکی در تصکمیم نمایندۀ کشاورز و صنف و تشکل باید این

ه، امکا داشته باشه که بتونه تصمیمات اشتبا  رو وتو بکنکه یکا حکداقل حکق رأی داشکته باشک
 «.طور نیست این
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تکرین  پذیر نبود: در حفایت از منابع آب کشاورزی نی  یککی از مهم در مورد مسئولیت
گذاری آب کشاورزی عنوا: شد  است. درواقکع، ایکن قکانو:، موجکب  عوامل، قانو: قیمت

مصرف و پربازد  بود  اسکت، زیکرا محاسکبۀ قیمکت آب براسکاس میک ا:  تنبیه کشاورزا: کم
کنکد.  انگیک   می هکای کاهنکدۀ مصکرف آب، بی کشاورز را برای اسکتفاد  از روببرداشت، 

برداری بهینکه از منکابع  شوندگا:، در مورد اف ایش انگی ۀ اجتماعی کشاورز در بهر  مصاحبه
انکد. یککی از  بها از طریق تحویکل حجمکی آب اشکار  کرد  آبی، به تغییر نحوۀ دریافت آب

اگکر مکا آب را »ای بر این نظر است ککه   برداری آب منطقه کارشناسا: دفتر حفایت و بهر 
دیم و این هم پولشه، حاال با اینقدر  حجمی تحویل بدیم، یعنی بگیم ما اینقدر تحویلت می

کنه تکا بکا  آب تو هررقدر و هرری تونستی محصول کشت کن، این کشاورز رو تشویق می
 «.کمترین آب، بیشترین محصولو برداشت کنه

پذیری در حوضۀ  شوندگا:، شکاف مسئولیت ه که مطرح شد، از منظر مصاحبهگون هما:
بر عوامل فرهنگی، برآمد  از عوامل ککال: سیاسکتی و مکدیریتی نیک  بکود   رود، اف و: زایند 

 اند. ( مطرح شد 1طور خالصه، در جدول شمار  ) است. این عوامل، به

 رود دهپذیری در حوضۀ زاین (. شکاف مسئولیت1جدول شماره )

کد نهاییمقوله ثانویهمقوله اولیه
 کشاورزی معیشتی و وابستگی کشاورز به آ:؛

 کنند ؛ گر برای مدیریت رفتار مصرف نبود دولت تضمین
 ها، و منابع تولید محصوالت کشاورزی؛ ه ینۀ کم آب، نهاد 

گذار از فرهنگ قناعت به فرهنگ مصرف.

مسککککئولیتی ناشککککی از  بی
گرایی مصرف

ز عککدم شککفافیت ناشککی ا
اطالعککککات، ضکککککعف 
تعهککدات، نبککود توجککه، 

گاهی و مشارکت آ

 جلو  داد  شد: مخاطرات توسط دولت؛  عادی
 بردار در شورای حفایت؛ نبود جایگا  مشخص برای بهر 

 های توسعه آبی؛ ری ی نداشتن حق رأی در برنامه
 گیری؛ های آب پس از تصمیم بردار در طرح حضور بهر 

 های تحمیلی و غیرمشارکتی دولتی؛ هها و برنام طرح
 گیری؛ عدم مشارکت کشاورز در تصمیم

 نداشتن حق رأی نظام صنفی؛
بردارا:. مشارکت پس از بحرا: بهر 

مسئولیتی ناشی از دولت  بی
انحصارگرا
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گیریبحثونتیجه
ند. آی شمار می گونه که مطرح شد، مسائل آب، ازجمله مسائل وخیم و بسیار پیچید  به هما:

شکود؛  ای می رشکته ای از علکوم بین این پیچیکدگی، سکبب لک وم بررسکی موضکو  در حکوز 
های اخیر، حل مسائل آب از انحصار علوم فنی خارج شد  و در تعامل  ای که در سال گونه به

تبیین اسکت. در ایکن مقالکه نیک  شکناخت مسکئلۀ آب حکوز   اجتماعی قابکل ک دو سویه فنی
های حکمرانی آب بررسی شکد. بکا توجکه بکه ککدها و  اخت شکافرود، در قالب شن زایند 

تکوا: آ:  رود، می های موجود در حوضۀ آب زایند  آمد  از نتایج شکاف دست های به مضمو:
 های زیر دانست   را دارای ویوگی

های موجود در  رود، پیامد شکاف بسیاری از مسائل اجتماعی و امنیتی حوضۀ زایند ( 1
رود، ایکن  ه اینکه خود، علت ناپایداری باشند. درواقع، در حوضۀ زایند حکمرانی هستند، ن

وجود آمکد: مسکائل  ها هسکتند ککه نقکش اصکلی را در بکه گیری ها، قوانین، و تصمیم برنامه
ری ی، بسکیاری  ثباتی در برنامه کنند. نبود انسجام، تناقض در قوانین، و بی اجتماعی ایفا می

ای جک   ترین آ: تضعیف مشروعیت اسکت ککه نتیجکه که مهم از مسائل را ایجاد کرد  است
 اعتمادی اجتماعی و سیاسی ندارد؛ ها، و بی ها، شکاف گسترب تخلف

آمد  در این پکووهش، عکدم مشکروعیت قکانو:، هکم در میکا:  دست ( یکی از نتایج به1
در تصکویب  بردارا: است. درواقع، قدرتی فراقانونی ری ا: و هم در بین بهر  مجریا: و برنامه

تواند بکدو: درنظکر گکرفتن قکوانین،  های توسعۀ منابع آب وجود دارد که می ها و برنامه طرح
 ها، مصوبات نامتناسبی را اجرایی کند؛ اسناد، و برنامه

رود، از نبود ی  ارتباط همبستۀ مکداوم  آفرین در حوضۀ زایند   نفع و نقش های ذی ( گرو 9
شدت نسبت به یکدیگر  شناسند و به ها، زبا: همدیگر را نمی و برند. این گر با یکدیگر رنج می

 دهد؛ اعتماد هستند. در این شرایط، فرافکنی مسئولیت بحرا: آب به گرو  مقابل رخ می بی
هکا بکه  هکای هکدف، مخالفت وگو و تعامل متقابل بین گرو  ( در نبود ی  فضای گفت4

اعتمکادی نهکادی ککه در بسکیاری از  بی بکر اند. درواقع، اف و: اعترا  و شورب تبدیل شد 
هایی که قدرت اجتماعی زیاد، امکا قکدرت سیاسکی  ها وجود داشت، بسیاری از گرو  پاسخ

کردنکد ککه  های خیابکانی فکراهم می ها( فضا را برای اعترا  اندکی دارند )اصناف و تشکل
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آ:، بسکیاری از وگو و امید به تأثیرگذاری بر  درصورت وجود مسیرها و مجراهایی برای گفت
 شدند؛ ها به خیابا: کشید  نمی این اعترا 

ترین پیوند نهکادی در  سبب اهمیت بعد اعتماد و تعامل در سرمایۀ اجتماعی، مهم ( به0
کک ارتبکاط و پیونکد همیشکگی بکین  پذیر خواهد کرد که پایداری را امکا: رود کک حوضۀ زایند 

ها( است، زیرا بکا  از طریق اصناف و تشکلدولت )وزارت نیرو، جهاد کشاورزی( با مردم )
بردار، اصناف، و کشاورزا: ناامید نبود  و  رود، جامعۀ بهر  وجود بحرا: آب در حوضۀ زایند 

 های زیادی برای بهبود وضعیت داشتند؛ اید 
هکا  های آ: ری ا:، سبب حذف جامعۀ محلکی و حقابکه گرایی مهندسا: و برنامه ( نخبه4

د گسترب رویکرد دولت به مدیریت مشارکتی، این مشارکت واقعی شد  است. حتی باوجو
کنندگا: را دربرنداشککته و تنهککا ویککایف و  های مشککارکت نیسککت، زیککرا حقککوا و خواسککته

 کند؛ ها دیکته می ها را به آ: مسئولیت
های مربوط بکه مکدیریت منکابع آب سکایۀ  ری ی نوعی همهمه سیاسی بر همۀ برنامه (1

ای پوپولیستی، کسب رضایت مکردم منطقکه بکر منکافع  ای که در رویه ونهگ انداخته است؛ به
استانی را رقم زد  است. نظکارت بکر  های قومی و بین ملی مسلط بود  و بسیاری از اختالف

گکاهی شکهروندا: می توانکد  عملکرد نمایندگا: مجلس و سایر سیاسیو:، در کنار افک ایش آ
 مانعی در برابر این وضعیت باشد؛

دهندگا: به رویکردهای حاکمیتی انتقاد داشتند و همه از مدیریت مشارکتی  پاسخ ( همه3
کردنککد، امککا آنچککه مشککخص نبککود، دسککتورکار منسککجم و  در ادارۀ منککابع آب صککحبت می

 ای و ارائۀ بودجۀ کافی برای انجام این برنامه بود؛ حال، منعطفی براساس شرایط منطقه درعین
رود مشهود  های حکمرانی آب در حوضۀ زایند  شکاف( درمجمو ، آنچه از وضعیت 80

است، این است که ناپایداری منابع آب و همچنین، مشکالت اجتماعی حوضه، برآمکد  از 
ای ریشه دارد. درنهایت، با توجکه  های زمینه هایی است که در بستر متعار  و شکاف علت

ای از عوامکل در شککل  علی رود، زنجیر  شد  در حوضۀ آبری  زایند  های شناسایی به شکاف
 تصویر کشید  شد  است. ( به8شمار  )
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یز زاینده1شکل شماره )  رود (. زنجیرۀ علی مسائل اجتماعی آب در حوضۀ آبر

 

( نشکا: داد  شکد  اسکت، در بررسکی یک  مسکئله 8گونه ککه در شککل شکمار  )  هما:
و پیامد، تفاوت قائکل  رود، باید بین علت اجتماعی، همچو: بحرا: اجتماعی حوضۀ زایند 

توا: درلحظه بررسی کرد. درنظکر  ها، ریشۀ تاریخی دارند، اما پیامدها را می شد؛ زیرا علت
زدود  کرد: مسئله است که امری محکال  معنای تاریخ نگرفتن علت ایجاد بحرا:، درواقع به

اس، ادعکای اس یا ادعایی برای ارائه راهکارهای موقتی و جلوگیری از نقد قدرت است. براین
ها، شکستن خکط لولکۀ  ها و آشوب رود، اعترا  مقالۀ حاضر این است که در حوضۀ زایند 

ها پیامکد  شمار آورد، بلکه این رود به آب اصفها: به ی د، و... را نباید مسئلۀ اجتماعی زایند 
 ری ی در طول تاریخ ریشه دارند. گذاری و برنامه مسائل دیگری هستند که در سیاست
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. 41-19(, 4)3، علام  انساان  ای در رشاه  فصالنام  مطالعاا  میا رود در گکذر توسکعه.  زاینکد 

 
.

.

.

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1646216
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1646216
https://www.gisoom.com/book/1930205/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9/
https://www.gisoom.com/book/1930205/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9/
http://www.lib.ir/book/53772846/%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A8/
https://www.gisoom.com/book/1930205/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9/
https://www.gisoom.com/book/11192885/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7/
https://www.gisoom.com/book/11192885/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7/
http://www.isih.ir/article_267.html
http://www.isih.ir/article_267.html
https://rc.majlis.ir/fa
http://iwrr.sinaweb.net/article_41726_23608e0d09f1118a7a911640c26f90fa.pdf
http://iwrr.sinaweb.net/article_41726_23608e0d09f1118a7a911640c26f90fa.pdf
https://www.gisoom.com/book/1170970/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1170970/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
http://www.isih.ir/article_265.html
http://www.isih.ir/article_265.html
http://www.isih.ir/article_265.html
http://www.isih.ir/article_265.html
https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/OECD-Principles-on-Water-Governance.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/OECD-Principles-on-Water-Governance.pdf
https://www.researchgate.net/publication/257673257_Water_Governance_20_A_Review_and_Second_Generation_Research_Agenda
https://www.researchgate.net/publication/257673257_Water_Governance_20_A_Review_and_Second_Generation_Research_Agenda
https://www.researchgate.net/publication/257673257_Water_Governance_20_A_Review_and_Second_Generation_Research_Agenda
https://www.researchgate.net/publication/285677670_Environmental_Sociology_A_New_Paradigm
https://www.researchgate.net/publication/285677670_Environmental_Sociology_A_New_Paradigm
https://www.researchgate.net/publication/262426091_Sustainability_Appraisal_of_Water_Governance_Regimes_The_Case_of_Guanacaste_Costa_Rica
https://www.researchgate.net/publication/262426091_Sustainability_Appraisal_of_Water_Governance_Regimes_The_Case_of_Guanacaste_Costa_Rica
https://www.researchgate.net/publication/262426091_Sustainability_Appraisal_of_Water_Governance_Regimes_The_Case_of_Guanacaste_Costa_Rica


 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

210 
 ؛شناسی یک بحران جامعه
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