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Abstract 

Governments in water-based civilizations have been stronger than society due to 
organizational consolidation, and water and its consumption have caused water to play 
its essential role in shaping the socio-political relations of nations and human societies. 
Therefore, the main question of the research is what are the requirement of state and 
society interaction in Iran water governance? Findings of the research based on 
descriptive-analytical method show that the state in Iran due to its ability to penetrate, 
the ability to regulate social relations and resource allocation has made it stronger than 
society. Factors that strengthen the state in Iran in the field of water are: port transfer, 
licensing, water treatment, structural policy, pricing policy, obtaining permits for 
diversions, increasing population and raising living standards, agricultural and 
industrial growth, resolving disputes between water applicants, creating economic and 
socio-cultural incentives. To change water management, we need to change the 
behavior of state and society in the form of water governance. The strategic implication 
that should be considered in the interaction of the state and society in the water 
governance include: Sustainable Behavior Change, National Dialogue, 
Institutionalization and Creation Efficient and Effective Structure, holistic thinking, 
attention to the historical and cultural background, social learning, referential of the 
water governance. 
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: رانیآ  ا یتعام ت دولت و جامعه در مکمران یواکاو
 یراهبرد یهاداللت

 رانیدانشگاه مازندران، بابلسر، ا  یاسیعلوم س  ی آموخته دکتردانش    والفضل قاسمیاب
  

 مرتضی علویان 
دانشالالگاه مازنالالدران،   ،یاسیه حقوق و علوم سدانشکد  ،یاسیگروه علوم س  اریدانش

 رانیبابلسر، ا
  

 مریم حسینی
دانشگاه بجنالالورد، بجنالالورد،   ،یدانشکده علوم انسان  ،یگروه علوم اجتماع  اریاستاد

 رانیا
 

 چکیده
اند و آب و مصرف آن سبب شده  تر بوده انی از جامعه نيرومنددليل تحکي  سازم  پایه بههای آبها در تمدندولت

از این    ها و جوامع بشری ایفا نمایند. سياسی ملت  -دهی به روابط اجتماعیاست آب نقش اساسی خود را در شکل

چگونه    روی ایران  آب  حکمرانی  در  جامعه  و  دولت  تعامل  الزامات  از  است  عبارت  تحقيق  اصلی  پرسش 

تحاست؟یافته توصيهای  روش  اساس  بر  می  -فیقيق  نشان  داراتحليلی  دليل  به  ایران  در  دولت  توانایی    دهد  بودن 

تر بودن آن نسبت به جامعه شده است. دالیل  نفوذپذیری، توانایی تنظي  روابط اجتماعی و تخصيص منابع باعث فربه

گذاری،  نر ای، سياست  ياست سازه ای، صدور مجوز، تصفيه آب، سانتقال حوضه  فربگی دولت در ایران عبارتند از:

وفصل منازعات ميان  سطح زندگی، رشد کشاورزی و صنایع، حل  اخذ مجوز انشعابات، افزایش جمعيت و باال رفتن

جامعه در    -های راهبردی که در تعامل دولتاجتماعی. داللت  -های اقتصادی و فرهنگیمتقاضيان آب، ایجاد مشوق

توجه شود شامل باید  پایدا:  حکمرانی آب  ایجاد ساختارهای کارآمد و  نهادساز  ،گفتگوی ملیر،  تغيير رفتار  ی و 

کل  ،اثربخش به    ،نگریتفکر  تاریخیتوجه  اجتماعی  ،فرهنگی  -بستر  است.  ،یادگيری  آب  بخش  در    مرجعيت 

 . شودچارچوب نظری از نظریه شيوه توليد آسيایی  و حکمرانی آب بهره گرفته می

 .آب یت، جامعه، حکمراندول ،ییایآس دیتول هو ی ش ران،یا واژگان کلیدی:
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 مقدمه

که  همان  می   گدال يم گونه  دولت بيان  به نماید  دو   ها  با  ميدان  یک  شکل    مثابه  عامل 
سرزمين که این تصور    گر در یک منسج  و کنترل   تصور وجود سازمانی   -1گيرند:  می 

مه قواعد را در  از: »تصویر یک موجودیت مسلط، یکپارچه و مستقل که ایجاد ه   عبارت 
طریق  کنت از  غيرمستقي   و خواه  نهادهای خودش  طریق  از  مستقي   دارد، خواه  رل خود 

های صاحب اقتدار از وضع برخی قواعد معارض با قواعد دولت«. این  منع دیگر سازمان 
باشد. اول، مرزهای سرزمينی و دیگری مرزهای اجتماعی  تصویر دارای دو نوع مرز می 

باز  با  دولت  عم ميان  نهادهای  و  بخشومی یگران  عملی  اقدامات  وجود  دوم،  و اش،  ها 
از دولت را تقویت    تواند تصویر ذهنی بازیگران می   اجزای مختلف آن. اقدامات عملی 

تواند تصویر ميان مرزهای سرزمينی و اجتماعی را تقویت  یا تضعيف کند. همچنين می 
.  «ی دامات عمل اق» :  ها عبارت است از دولت   ی ر يگ در شکل   عامل دوم   -2.  نماید   اثر یا بی 

باز   ی اقدامات عمل   نی ا  دولت  گران یروزمره  موسسات  تقو ی م   ی و  عامل  مثابه  به    ت ی تواند 
  یی توانا  ی اقدامات عمل   نی ا  از دولت واقع شوند.   ی ذهن  ری کننده  تصو   ف يتضع   ا ی کننده  
  ی و خصوص   ی بخش عموم   انيو مرز م   ی نيزم سر   ی مرزها   ی اثرساز ی ب   ا ی   ی کنندگ   ت ی تقو 

  (. 31-28:  1396  گدال، ي)م   را دارند 

ها را در عرصه مرزهای اجتماعی  توان از جمله ميدان دولت به این مطلب می با توجه  
به  قرار داد.  بررسی  تعامالتی آب مورد  اقدامات عملی در حوزه  اهميت    و وجود  دليل 

های  مداران از تحکي  سازمانی گروه ساالر، حکومت های آب آب در جوامع، در تمدن 
جلوگير  می غيرحکومتی  اینی  در  دولت  و تمدن  کردند.  بوده  نيرومندتر  جامعه  از  ها 

هست. در واقع نگرانی عمده انسان قرن بيست و یک ، آب است؛ عنصری که ملقب به 
وابسته   بدان  بشری  امنيت و توسعه جوامع  بقا،  بيست و یک  که  نفت قرن  طالی آبی و 

ز  ش سازمان ملل متحد بيش ا ( و چنانچه در گزار 204:  1397وحيد و رنجبر،  ) بوده است  
90   ( است  بوده  مرتبط  آب  با  گذشته  دهه  دو  طی  در  طبيعی  بالیای   ,UNUدرصد 

2017 & UNISDR, 2015  .) 

و   و    اصوالً مدیریت آب  منابع آب  بر  این  بردار بهره نظارت  از  مطلوب  و  ی صحيح 
روابط   تعریف  و  حياتی  آب  کنندگان استفاده و    بردارانبهره مابين  ی فمنبع  ادوار    از  در 

مختلف   و    توجه   ورد م زمانی  مردم  همواره   ها حکومت ویژه  دیرباز  از  و  است  بوده 
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یا  ها سازمان  رسمی  بصورت  مقتضيات  غ یی  و  سنن  و  عرف  نيازها،  با  منطبق  يررسمی 
آب و آبياری    مسائل سياسی و جغرافيایی در مناطق مختلف کشور در جهت پرداختن به  

 ستفاده و ميزان برداشت،ين، نحوه ا تأم استحصال و  های مختلف همچون نحوه  ينه زم در  
 يسات مربوطه تشکيل شده است. تأس نفعان و نگهداری از  ی ذ مابين  ی ف   مسائل وفصل  حل 

یعنی  از    آب بدون قدرت، متاعی است که حتی قبل از طبيعی بودنش سياسی است 
می  آب،  رانت طریق  پرداخت  رای،  خرید  به  اقدام  گروه   توان  نبه  خاص،  مایش های 

 و یا با آن جنگيد.  توسعه ایجاد نمود  

در ایران متنوع نبودن سازوکارهای اعمال تصميمات و غالب شدن نگاه آمرانه و از  
نفعان از گيری با دیگر ذی های فراوان در ارتباط ها و کاستی باال به پایين در اجرای برنامه 

شيوه شيوه  است.  آب  حوزه  در  موجود  حکمرانی  نظام  جاری  به  های  اصطالحاً  که  ای 
ها شهرت یافته است.  ای« برنامه گيری در پشت درهای بسته« و اجرای »بخشنامه ي  »تصم 

ها و ساختار  تواند بسياری از واقعيت جانبه از باال به پایين، نه تنها نمی نگاه محدود و یک 
منطقه  و  محلی  جامع فرهنگی  و هنجاری  ارزشی  با تحوالت  بلکه  بگيرد  نظر  در  را  ه  ای 
بواسطه تالش   ایران که در خالل یک و  اخير  اجتماعی  صدسال  مبارزه  و  فرهنگی  های 

 (.46:  1394گرفته، سازگار نيست )نوری اسفندیاری،  در جامعه شکل 
یزی منابع ر برنامه و    بر این اعتقادند که مدیریت   توسعه   حال   در دولتمردان کشورهای  

ایرا دولت   . اینهاست دولت های اصلی  يت مسئول آب، بخشی از   به دليل  ها )از جمله  ن( 
مندی از توان خود برای انجام امور جامعه بدون اتکا به مردم به دليل برخورداری از بهره 

رانتی  دیوان   درآمدهای  خود،  حاميان  بين  آن  توزیع  و  منابع  آسان  استخراج  ساالری  و 
اسطوره  از  استفاده  مدنی،  جامعه  فضای  بستن  و  دولتی  احزاب  وجود  و  بزرگ،  ها 

ایجاد اتحاد و مشروعيت، استفاده از نيروهای نظامی و امنيتی باعث    باورهای مردم جهت 
بهره سرمایه   انزوا و ضعف جامعه گردیده است.  امر توسعه  از گذاری دولت در  برداری 

سال   در  کشور  عمرانی  برنامه  اولين  از  کشور  آب  در    1327منابع  تاکنون  و  شروع 
ساله بعد های پنج ( و برنامه 57تا سال  ساله )   5ه و سه برنامه  سال چارچوب دو برنامه هفت 

انفعال فرد و جامعه و تأکيد از انقالب اسالمی ادامه داشته است. این موارد نشان  دهنده 
می  قدرت  ساختارهای  دولت بر  که  چرا  بر  باشد؛  را  سازمانی  سلطه  بيشترین  قوی  های 

 .   (Migdal, 2001: 33)  محيط خود دارا هستند 
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های راهبردی تعامل دولت و جامعه در حکمرانی  داللت پرسش اصلی این است که  
آب ایران چگونه است؟ برای پرداختن به این پرسش ابتدا به باید به سؤاالت زیر توجه  

های اساسی فربگی  ایران چگونه بوده است؟ مؤلفه   آب در   نمود: روندهای مدیریت نهاد 
 ؟  دولت در مناسبات آب در ایران چيست 

 پیشینه تحقیق

انجام  تحقيقا  تحقيقات  برخی  به  ندارد، ولی  موضوع وجود  این  پيشينی در خصوص  ت 
 توان اشاره نمود.شده مشابه می 

»دولت در جامعه: چگونه دولت  با عنوان  ها و جوامع یکدیگر را ميگدال در کتابی 
ای دولت این کتاب نویسنده به واکاوی رویکرده   دهند؟« در متحول ساخته و شکل می 

پرداخ  جامعه  دولت در  بررسی  به  و  دولت ته  قوی،  می های  ضعيف  طالبی  های  پردازد. 
مقاله   در  فاضلی  و  ذکایی  سرایی،  تصویب  صومعه  اجتماعی  ابعاد  بر  تاریخی  »مرور 

 ( ایران«  در  آب  ادوار  1399قوانين  در  آب  قوانين  تدوین  فراحقوقی  عوامل  بدنبال   ،)
نویسندگان  ایران هستند.  اقليمی   مختلف  بر شرایط  اقتصادی،  ، جمعيت عالوه  و  شناختی 

نهاده  اجتماعی  و  سياسی  عوامل  بر  را  نوشته خود  دوران تمرکز  در  دالیل  از جمله  اند. 
می  انقالب  از  بينقبل  عامل  به  عامل توان  انقالب،  از  پس  در  اما  داشت  اشاره  المللی 
  طلبی ضد اکولوژیک بيشتر مدنظر بوده است. سياسی و عدالت 

در احمدی  احمدی  و  در    پور  آب  حکمرانی  ناکامی  بر  موثر  عوامل  »تحليل  مقاله 
شناسی بحران آب در ایران از نگاه حکمرانی آب هستند.  (، بدنبال آسيب 1399ایران« ) 

به ریشه  ایران  نيافتن حکمرانی آب در  قوام  و  آنها علت شکل  نگاه  باز  از  تاریخی  های 
پ می  مجموعه  دربرگيرنده  که  زیرساخت يچيده گردد  از  در  ها ای  بازیگران  نهادها،   ،

شناسی بعد سياسی حکمرانی باشد. وحيد و رنجبر در مقاله »آسيب اطراف مساله آب می 
 ( ایران  در  ) 1392-1368آب  بهره 1397(«  معتقدند  شبکه (،  تحليل  روش  از  ای  گيری 

می  تصمي  نشان  قدرت  حد  از  بيش  تمرکز  دليل  به  د دهد  نهادهای  در  ولتی  گيری 
نفعان و بخش غيردولتی در فرایند (، فقدان امکان مشارکت ذی )بخصوص وزارت نيرو 

از جمله سياست  و  مخدوش  را  ایران  در  ب عد سياسی حکمرانی آب  منابع آب،  گذاری 



 1401پاییز |  42  شماره| 11 دوره| هاي راهبردي سیاستپژوهشفصلنامه علمی  | 186

زمينه  ناکارآمدی سياست عوامل  در کشور  ساز  بحران آب  وقوع  نهایت  در  و  های آب 
 بوده است. 

به فرایند سياسی شدن   با عنوان »آب و سياست:   مرادی طادی در مقاله خود  نگاهی 
و   ها ها، دولت (، به پرسش از چگونگی تأثير فقدان آب بر روابط ميان انسان 1395آب« ) 
فرایندهای    تواند برها و همچنين از نقش آب در زندگی بشری و تأثيراتی که می تمدن 

آب   است  معتقد  نویسنده  است.  نموده  توجه  بگذارد،  برای تمدنی  موضوعی  به  باید 
شناسی تحليلی  ای مسئله آن همچون گونه   ای تبدیل شود و خروجی های فرارشته وهشپژ 

سياست  اختيار  گيرد در  قرار  عمومی  برنامه   گذاری  بتوان  برای تا  جامع  و  کالن  ای 
 برخورد با این فرابحران تدوین کرد. 

»مقياس  مقاله  در  واصغری  اندازه روش   ها  تقس های  و  ایران« گيری  در  آب  ي  
است  ( 1395)  معتقد  کافی ،  علت  ایران   به  در  بارندگی  آب   گيریبهره   ؛نبودن  منابع  از 
آبياری، بند و غيره بوده   های کانال آبی از قبيل قنات،    های سازه   به ساخت انواع   يازمند ن 

از آب   برداریبهره نياز به همکاری جمعی داشته و بالطبع    ها سازه   و چمون سماخت ایمن
نيمز   ست بد  بوده صورت  ب   آممده  به   مشترک  کارهای    است،  این  انجام  برای  ناچار 

از آن کار مشترک را   گيری بهره که شيوه کار و    اند داشته و راهی    مشترک نياز به رسم  
و نهادهمای   شده وضع قوانين دقيقی    ، منظور برای تقسي  عادالنه آب   بمدین  روشمن کنمد. 
بمه  نظا   گونماگونی  و  نتيجه   تشکيل گردد.  رت بر حسن اجرای آنانمنظور تصحيح  ،  در 
کمبمود  بمرای   پدیده  ایران  مردم  تا  عمومی سبب شده  مسئله  یک  بعنوان  ایران  در  آب 
دقيقمی از    ریزی برنامه بسياری قائل شوند و برای جلوگيری از هدر رفت آن    آب ارزش 

گيرد   گيری اندازه   جملمه  صورت  آب  تحت   هایی سيست  همچنين  .  صحيح  عنوان    نيز 
  . برای تقسي  عادالنه آب شکل گرفت     س قیا م   پخشان آب 

اجتماعی مقاله »آب و تنش و    -های  نيا  نوشته حافظ  مطالعه موردی: گناباد«  سياسی 
 ( تنش1381نيکبخت  با  آب  منابع  متغير  رابطه  بررسی  به  نویسندگان  اجتماعی (،    -های 
می  توصيفی سياسی  تحقيق  روش  استف  -پردازند.  با  روش تحليلی  از  آماریاده   های 

نشان می  از تحقيق  نتایج حاصل  بوده است.  دهد که کمبود طبيعی و کاهش  همبستگی 
و روش  دیگر تدریجی  از طرف  و رشد جمعيت  از یک طرف  منابع آب  های کاربری 

می  به سبب  منطقه  در  ساکن  فرد  هر  آب  ساالنه  سرانه  سه   که  و  شود  شود  ک   شدت 
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آ منابع  بر سر تصاحب  به خود رقابت  بيشتری  برخورد   ب شدت  احتمال  بنابراین  گيرد. 
 دهد.ها و مراکز جمعيتی را با یکدیگر افزایش می افراد، گروه 

است نمایان  گرفته  انجام  تحقيقات  ادبيات  بررسی  از  بحث چنانکه  درباره ،  هایی 
این  -تعامالت دولت   از  نگردیده است.  بيان  ایران  مناسبات آب در جامعه  و  رو جامعه 

بررسی د  با  تحقيق  این  دولت   ر  بين  مناسبات  تدوین  به  کنونی  شده  طی    -روندهای 
فربه  به داللت جامعه،  انتها  پرداخته خواهد شد و در  بر  شدگی دولت  های راهبردی که 

دولت  مساله    -تعامل  یا  سياستی  بدخي   مساله  یک  بعنوان  آب  مساله  بر  ملت 
 گردد.می   شود، اشاره بندی شده سياستی نگریسته می بدصورت 

 ی تحقیقمبانی نظر 
 شیوه تولید آسیایی -الف

عبارت    ميگدال  نظر  از  و    دولت  رهبری  تحت  متعدد  کارگزاران  از  سازمانی  از  است 
آور هدایت نخبگان دولتی که از توانایی و اقتدار الزم برای وضع و اجرای قواعد الزام

درآ کنترل  تحت  برای  پارامترهایی  همچنين  و  مردم  کليه  سایر برای  ی ها سازمان   وردن 
زور   از  بتواند  لزوم  در صورت  و  است  بوده  برخوردار  مشخص  سرزمينی  در  اجتماعی 

نماید   استفاده  دولت .  (Migdal, 2001: 16)مشروع  ميگدال  نظر  دو از  جوامع  و  ها 
شود ها بر اساس سلطه یکی بر دیگری تعریف نمی هویت مجزا نيستند و ارتباط ميان آن 

دو  هر  می بر    بلکه  تأثير  دیگری گذا یکدیگر  به  نسبت  یکی  ضعف  فقط  و  رند 
 کننده نوع رابطه است. مشخص 

ها در دو حوزه مرتبط و متقاطع است؛ اولين آن در حوزه جهانی است و کار دولت 
جامعه  است،  جامعه  آن  دولت دومين  دارد.  را  آن  بر  قصد حکومت  دولت  که  های ای 

مندی از توان دليل بهره   های قوی بهند. دولت قوی بيشترین سلطه سازمانی بر محيط دار 
  خود برای انجام امور جامعه بدون اتکا به مردم به دليل برخورداری از درآمدهای رانتی 

دیوان خود،  حاميان  بين  آن  توزیع  و  منابع  آسان  استخراج  وجود  و  بزرگ،  ساالری 
ها و  از اسطوره   حزبی و بستن فضای جامعه مدنی، استفاده احزاب دولتی و یا دولت تک 

رهای مردم جهت ایجاد اتحاد و مشروعيت، استفاده از نيروهای نظامی و امنيتی باعث  باو 
 (.134: 1393انزوا و ضعف جامعه گردیده است )کریمی و دیگران، 
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می  را وضع  قواعد  »چه کسی  که  مسئله  این  دولت  بحث  است. در  مه   بسيار  کند« 
های داخلی را در نظر بگيری ،  ر مرکزی در توانایی کند تا عناص این امر ما را هدایت می 
تواند مردم را به انجام دادن مفاد قوانين و قواعد مجاب سازد یا  می   یعنی اینکه آیا دولت 

: 1379باشد )واینر و هانتينگتون،  های دولت دارای اثر مطلوب بر رفتار مردم می سياست 
409.) 

کند  مر تأکيد می وجه دارد و بر این ا در همين راستا مارکس به دو ویژگی جوامع ت 
حاکميت   با  دیگر  طرف  از  و  طبقاتی  استقالل  عدم  با  طرف  یک  از  شرق  جوامع  که 

اند. نظام آبياری مصنوعی اساس کشاورزی شرق و منبع اصلی سرمایه را  متمرکز مواجه 
می  )ازغندی، تشکيل  بود  نيازمند  نيز  متمرکز  دخالت حکومت  به  جبراً  وضع  این  دهد. 

يز با کانون توجه قرار دادن مسئله کمبود آب و نحوه توزیع آن،  ن   ویتفوگل (.  20:  1385
داند. عامل کمياب و منازعه برانگيز را در شرق، آب و این عامل را در غرب، زمين می 

شکل  باعث  غرب  در  تفاوت  صورت این  باعث  شرق  در  و  فئوداليته  نظام  بندی  گيری 
جا آشکارتر    مبود آب از همه ست در جوامع شرقی »ک استبداد شرقی گردید. او معتقد ا 

شود«. او با توجه به نقشی که پادشاه  ها نمایان می در قدرت استبدادی مرجع سياسی آن 
آب  تقسي   و  زمين  بر  مالکيت  و  آب  به  دستيابی  می در  نتيجه  این  به  است،  رسد  دار 

  ای بدین خاطر جامعه   رهایی مردم و جوامع شرقی از استبداد امری کامالً محال است و 
دیوان  طبقه  یک  بعنوان  بلکه  نباشد  توليد  وسایل  مالک  مسلط،  طبقه  دستگاه  که  ساالر، 

هيچ  باشد،  داشته  اختيار  در  را  اقتصاد  و  نمی دولتی  دموکراسی  گاه  و  آزادی  از  توانند 
 (. 21: 1385بهره بگيرند )ازغندی،  

در اصل ساالر  رد: »دولت آب دا ویتفوگل درباره نقش دولت در این جوامع بيان می 
ای دارد.  های اجتماعی پهن دامنه یک دولت مدیریت کننده است. این واقعيت، داللت 

آب  ساخت دولت  مدیر  بعنوان  آب ساالر  ساخت وسازهای  و  عظي   ساالرانه  وسازهای 
به گروه دیگر، اجازه نمی  نيروهای غيردولتی جامعه  های مستقل تبدیل شوند و آن دهد 

های دولت عمل انند بعنوان سنگ تعادل و نظارت در دستگاه نيرومند شوند که بتو اندازه  
های آبی، های شرقی یا امپراتوری (. بعبارت دیگر در دولت 87:  1398کنند« )ویتفوگل،  

های آبياری برای شهروندان بنا مشروعيت خود را از طریق ایجاد تشکيالت کالن سامانه 
واسطه است که بر رابطه مستقي  و بی   بطه فرد با دولت، یکها را اند. در این دوات داشته 
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همگانی  کاالی  یک  بعنوان  دولت  سوی  از  آب  انحصاری  عرضه  شکل    اساس 
 گرفت.می 

 حکمرانی آب  -ب 
یونانی    واژه  لغت  از  می   Keybernentesو    Kybernanحکمرانی  به  ناشی  که  شود 

سکان  یا  هدایت  و  رهبری  می معنای  امور  اداره  و  مسئوليت   باشدداری  به  سراسری   و 
برنامه توسعه سازمان گری« و »دستيابی« اشاره دارد.  کارکردها در هر دو عرصه »تصدی 

ملل حکمرانی را اعمال اقتدار اقتصادی، سياسی و مدیریتی برای کنترل امور کشور در  
می  سطوح  »سنت تمام  حکمرانی  جهانی،  بانک  منظر  از  که  داند.  است  نهادهایی  و  ها 

ی تو  در  اقتدار  آن،  می سط  اعمال  کشور  آن  ک  توسط  که  است  فرآیندی  شود. 
شوند و در واقع مبتنی بر ظرفيت دولت برای ها انتخاب، نظارت و جایگزین می حکومت 
سياست صورت  اجرای  و  و بندی  شهروندان  احترام  کسب  کارآمد؛  و  صحيح  های 

اداره   را  اجتماعی  و  اقتصادی  تعامالت  که  حکومتی  می می نهادهای  باشد«  کنند، 
(World Bank, 2011)   . 

تعامل دولت  از جهت  با سازمان دغدغه اصلی در حکمرانی  اجتماعی است،  ها  های 
چگونه   می   ها آن اینکه  ارتباط  شهروندان  آشفته  با  جهان  یک  در  تصميمات  و  گيرند 

می   چگونه  پيچيدگی   شود. گرفته  درک  برای  آب«  »حکمرانی  فرایندهای  عبارت  های 
شود و لذا بستر مدیریت منابع آب را تصویر  آب بکار برده می وط به ارائه خدمات  مرب 
جامعه در کشورهایی است که    -مناسبات دولت   حکمرانی آب بيانگر تغيير در   .کند می 

های مرتبط با مدیریت آب و خدمات آتی آن را به شکل اساسی  ها و فعاليت مسئوليت 
شود که  هایی اطالق می و نظام   ها ب به همه فعاليت اند. حکمرانی آ افزایش و توسعه داده 

گيری درباره توسعه و مدیریت منابع آب نقش دارند. گذاری و تصمي  در فرایند سياست 
نظام  به  اشاره  آب  و  حکمرانی  استفاده  بر  که  دارد  مدیریتی  و  اجتماعی  سياسی،  های 

اثربخشی   و  عدالت  آب،  حکمرانی  است.  اثرگذار  آب  منابع  و  مدیریت  آب  منابع 
ت  تعيين می خدمات   1985در سال    ESCAPکند. طبق تعریف  خصيص و توزیع آن را 

آید و مدیریت منابع آب فرایندی است که طی آن وظایف مدیریت آب به اجرا در می 
می  برقرار  آن  با  مرتبط  خدمات  و  آب  تقاضای  و  عرضه  بين  بنابراین  تعادل  و  شود 
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در این زمينه است که چه مقدار  ی انتخاب و گزینشی  ریزی منابع آب فرایندی برا برنامه 
آب و خدمات مرتبط با آب را برای چه کسانی، در چه زمانی، در کدام مکان و به چه  

 .(UN- ESCAP, 1985)ای فراه  نمود  وسيله 

کند چه کسی تا چه اندازه ماهيت اصلی حکمرانی آب سياسی است و مشخص می 
ا  محق  آبی  منابع  از  استفاده  روشدر  آب  حکمرانی  و  ست.  قوانين  در  است  ی 

می مسئوليت  گرفته  بکار  آب  مدیریت  در  که  وسيع هایی  بطور  و  شامل شوند  نيز  تر 
کنند )افسری و دیگران، واسطه اقتدار عمل می نهادهای رسمی و غيررسمی است که به 

پویایی 57:  1396 تحليل  هنگام  را  آب  حکمرانی  چهارگانه  ابعاد  حکمرانی  (.  های 
 يان داشت: توان به شرح زیر ب می 

های متعدد اجتماعی و اقتصادی و  : توزیع برابر منابع و خدمات آب بين گروه اجتماعی 
جامعه؛   بر  رشد  :  اقتمادی اثراتش  در  آب  نقش  و  استفاده  و  تخصيص  در  اثربخشی 

دیگر   و  آب  باالی  سطح  به  بستگی  اقتصادی  رشد  و  فقر  کاهش  کارآمدی  اقتصادی. 
د  طبيعی  و سیاسی ارد؛  منابع  حقوق  ذی فرصت   :  برای  برابر  جهت  های  آب  نفعان 

فرایندهای تصمي   پایدار آب و خدمات   : محیطی  یستگيری؛  مشارکت در  استفاده 
 (Water Governance Facility). اکوسيست  مربوطه  

می  مشخص  آب  دسترسی  حکمرانی  آب  به  شرایطی  چه  در  و  کسی  »چه  که  کند 
کيف و  کمی  »حفاظت  است«دارد«؛  چگونه  آب  از  و  ی  چيست  آب  مدیریت  »قاعده  ؛ 

ذی  مشارکت  تصمي  نقش  در  تصمي  نفعان  و  »سياست سازی  کجاست«؛  تا  های  گيری 
و صرفه بهره  به  وری  تعارضات  و  اختالفات  »داوری  در مصارف آب کدامند؟«؛  جویی 

دست کيست؟« و نقطه تمرکز آن بر سه پرسش محوری قرار دارد: »تصميمات چگونه  
پایداری منابع کسی می شوند؟«، »چه  خذ می ا  تواند آب را مصرف کند؟« و »چگونه از 

 (.94:  1394شود؟« )خراسانی،  آب حفاظت می 
) سازمان همکاری  توسعه  و  اقتصادی  اصل OECDهای  برای حکمرانی آب چند   )
 کند: کلی را مشخص می 

من1 معيارهای  سياست،  محتوای  ظرفيت،  برگيرنده  در  که  اثربخشی  حوزه  .  در  اسب 
 روشن و پاسخگویی؛   قوانين
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داده 2 و  اطالعات  شامل  کارآمدی  چارچوب .  مالی،  تامين  تنظي  ها،  و های  گری 
 ابداعات حکمرانی؛

کنندگان،  3 استفاده  بين  تبادل  ارزشيابی،  و  نظارت  به  که  مداخالت  و  اعتماد   .
 .( OECD, 2015: 4) تعهدپذیری ذینفعان، جامعيت و شفافيت اشاره دارد  

ها آب بعنوان یک کاال دیده های چندگانه دارد. در بعضی استفاده آب کارکرد و ارزش 
اجتماعی است.  نقشمی  یا  بعضی کارکردها در شکل کاالی عمومی  اما در  های  شود 

چارچوب  به  وابسته  و  آب  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  سياسی،  وسيع  های 
پدیده زیست  آب  دارد.  که  محيطی  است  ژانوسی  ا ای  توسعه  مناسبات  جتماعی،  در 

اقتصادی و سياسی جوامع اثرگذار است یعنی یک سوی این پدیده بر ساختار اجتماعی،  
 اقتصادی و سياسی اثر گذار بوده و از سوی دیگر از این ساختارها اثر پذیرفته است.

 روش تحقیق
رویداد  تبيين  و  فه   جهت  را  خود  نياز  مورد  اطالعات  سياسی  علوم  های  پژوهشگران 

صو  دو  به  می سياسی  گردآوری  کمی  رت  بصورت  که  ارقام  و  آمار  قالب  در  نمایند: 
هایی از  هایی از اسناد یا مطبوعات و نقل قول ها، بریده است و دیگری به شکل یادداشت 

نوشته  یا  روش  سخنان  نوع  از  پژوهش  این  است.  کيفی  بصوت  که  سياستمداران  های 
اکتشاف  برای  روش  این  از  است.  پدیده   کيفی  توصيف  از  ها  و  و  شد  خواهد  استفاده 

داده  گردآوری  با  پژوهشگر  که  استقرایی  توليد  راهبرد  را  خود  فرضيه  بيشتر  های 
های ثانویه( نماید. در این پژوهش در روش کيفی از مدل مطالعه اسناد و متون )داده می 

 گردد.می   های آماری استفاده های پژوهشی، سالنامه از قبيل مقاله، کتاب، گزارش 

 ی تحقیقها یافته 
 آب در اندیشه ایرانیان   -الف

فرهنگ   در  آب  است.  بوده  مقدس  موجودیت  آب  به  نسبت  دیرباز  از  ایرانيان  نگرش 
تشکيل  اصلی  عنصر  چهار  جمله  از  فرهنگ ایران  در  است.  جهان  اساطيری  دهنده  های 
اهميت آن در آیين  شود و به دليل  تنی آدمی می ایران ه  آب مایه جاودانگی یا روئين

نگهبان شد؛ ا  فرشته  دارای  آب    یرانی، آب  نگهبانی  به  ناهيد«  یا  »آناهيتا  فرشته  بنابراین 
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دليل تعامل انسان با   کند. به گشاید و پس از اسالم نيز حرمت خود را حفظ می جمال می 
قبيل:   از  اصطالحاتی  پيدایش  به  ایرانی  فرهنگ  در  آن  از  استفاده  نحوه  نيز  و  آب 

کن  )کسی که شغل او آب دادن به کشت بود(، آب پخشیار  آب   ش )ميراب(، بخ آب 
آب  آب(،  کنند(، )مقس   گرم  آب  آن  در  که  )ظرفی  آبخوری    تابه  جام  جامه:  آب 

 بنابراین آب همزاد تاریخی ایران و مساله ای هميشگی بوده است.انجاميد.  

 روندهای مدیریتی نهاد آب در ایران  -ب 
ی صحيح و مطلوب از این منبع بردار بهره   ظارت بر منابع آب و ن   اصوالً مدیریت آب و  

از آب در ادوار زمانی   کنندگان استفاده و    برداران بهره مابين  ی ف حياتی و تعریف روابط  
یی ها سازمان بوده است و از دیرباز همواره    ها حکومت ویژه مردم و    توجه   مورد مختلف  

یا   رسمی  عرفغ بصورت  نيازها،  با  منطبق  س   يررسمی  مقتضيات  و  سنن  و  و  ياسی 
به   پرداختن  جهت  در  کشور  مختلف  مناطق  در  در   مسائل جغرافيایی  آبياری  و  آب 

و  ينه زم  استحصال  نحوه  همچون  مختلف  برداشت، تأم های  ميزان  و  استفاده  نحوه    ين، 
 يسات مربوطه تشکيل شده است. تأس نفعان و نگهداری از  ی ذ مابين  ی ف   مسائل وفصل  حل 
باست   ایران  نظ در  و  تقسي   برای  و ان  )کست  آبياری  دیوان  بنام  دیوانی  آبياری  بر   ارت 

فزود( تأسيس کرده بودند. در قرن دوم بنام »دیوان الما« نامگذاری شد، در دوره عباسی  
می  شناخته  حسّاب«  یا  »قيّاس  نام  به  داشتند  نظارت  آب  توزیع  بر  که  شدند  افرادی 

ته، توزیع آب توسط  ر سيست  آبياری گذش (. د 101-103:  1395)زارعی و سلطانمرادی،  
انجام   ميراب  نام  به  توسط  يراب م شد.  ی مافرادی  بودند،  محلی  افراد  از  خود  که  ها 

و  آب  انتخاب  ی ذ بران  از تنظ شدند و  ی منفعان  بعد  داشتند.  بر عهده  توزیع آب را  و  ي  
ی مدرن ها شبکه را بر عهده گرفت و    ها شبکه ینکه سازمان آب مسئوليت توزیع آب در  ا 

این سيست  مشارکتی از بين رفت و جای خود را به کارمندان سازمان آب    کرد،   را ایجاد 
که   به رضایت آب   شده   انتخاب داد  بستگی  درآمدشان  و  نيستند  عملکرد مردم  از  بران 

حقوق   آب يراب م ندارد.  توسط  پرداخت  ها  حقوق  ی م بران  اما  جدید يراب م شد  های 
بر موقعيت  دم رضایت آب شود و رضایت و یا ع ی م توسط سازمان پرداخت   بران اثری 

 (.98: 1391ی مجلس،  ها پژوهشندارد )مرکز    ها آن شغلی  
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در دوران معاصر و با حضور فعال   در مرحله آغازین رشد نهاد مدیریت آب کشور 
آب،  حوزه  تمشيت  در  محلی  شکل   جامعه  برای  مناسبی  نسبتاً  مشارکت  شرایط  گيری 

طر اجرای  در  سرمایه ح مردم  و  فراه   ی گذار ها  و ها  وظایف  کليه  تجميع  با  بود.  شده 
سياست  و  برق  و  آب  وزارت  در  برق  و  آب  به  مربوط  دولتی، امور  متمرکز  های 

مردمی مشارکت  مالحظه   های  قابل  دوره کاهش  این  در  در  ترتيب  بدین  نمود.  پيدا  ای 
يرات و تحوالت  مشارکت مردم در بخش آب دستخوش تغي  1344  سال   تا   1318دوره  
سال مالحظه   قابل  در  که  ترتيبی  به  روندی ای شد،  مردم  مشارکت  دوره  این  اوليه  های 

افزایشی داشت و پس از تشکيل وزارت آب و برق روند کاهش خویش را آغاز نمود  
قوانين مربوط به آب در ایران به دولت اجازه داد تا   (. 37:  1394)اندیشکده آب ایران،  

ر  منابع آب  از دست مجموعه کنترل  و  ک   ا  شاورزان خارج کند. صدور مجوزهای آب 
دست  برای  خود  امکان  این  از  دولت  است.  دولت  دست  در  اختيارات  به  سایر  اندازی 

پشت و  از سایر تصمي    يبانی منابع آب  ناکارآمدی هستند کردن  از  برآمده  هایی که غالباً 
است  کرده  رودخانه دشت   . استفاده  آبخوان ها،  و  ها،  م ها  و  آبی  منابع  مرتبط سایر  نابع 

 .دفاع« تبدیل شدند های بی براثر مالکيت دولتی به »سرمایه 
از دهه چهل به بعد به دليل تصویب قانونی آب و ملی شدن آن، مدیریت منابع آب  
مدیریت  بصورت  و  داده  دست  از  را  مردم  مشارکتی  مدیریت  و  حالت  کشور 

وسط دولت در آمده است و تمرکز منابع آب ت مراتبی مبتنی بر فرماندهی، کنترل  سلسله 
ظهور    "دولت بزرگ آب رسان "(. بعبارت دیگر  185:  1397)یادگاری، یوسفی، امينی،  

)مير  سازه 106:  1396عمادی،  یافت  ذهنيت  وجود  ساخت  (.  به  بيشتری  توجه  ای 
قبيل احداث سدها، کانال سازه  از  فيزیکی  از حوضه ها و تونل های  انتقال آب    های های 

و کمت دارد  غير سازه مجاور  اقدامات  به  مشارکت  ر  قوانين،  در  پاسخگویی  از جمله  ای 
قنات    -غير خصوصی، حضور و تقویت ذینفعان توجه دارد. بعبارت دیگر رژی  سنتی بنه 

 سدسازی در کشور داد.  -ای  جای خود را به رژی  سازه 
سال   در  که  آب  عادالنه  توزیع  قانون  انقالب،  از  بر به    1361پس  رسيد،   تصویب 

ماده اس  آب »آب   1  اس  منابع  و   ... رودها  در  جاری  دریاها،  از  های  زیرزمينی  های 
بوده  و   مشترکات  اداره  حفظ،  مسئوليت  و  است  اسالمی  حکومت  اختيار  در  و 

باید با اجازه برداری می و هرگونه بهره   «باشد عهده دولت می   برداری از منابع آب بربهره 
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برداری از سوی همين سازمان صورت گيرد. ره س پروانه حفر و به اسا   وزارت نيرو و بر 
تأمين  29ماده   به  موظف  را  نيرو  وزارت  کشور   آن،  نياز  مورد  مهار    آب  طریق  از 
از آب سيالب  استخراج  انتقال آب،  و  تنظي   شيرین کردن آب ها،  زیرزمينی،  های های 

لزوم جيره  ميزان مصرف و در صورت  بر  نظارت  و  دوبندی می شور، کنترل  لت نماید. 
و   اساسی  محصوالت  کشت  برای  کشاورزان  به  تشویق  سياست  طریق  از  همچنين 

بخشودگی  آب همچنين  برای  را  ک  هایی  مشترکين  )طالبی بهای  نماید  اعمال  مصرف 
 (.188-186:  1400صومعه سرایی و همکاران،

 پیامدهای تمرکز ساختاری آب  -پ 
بازار آب، ناگزیر عمدتاً به   های مبادله و ودیت تخصيص و توزیع منابع آب به دليل محد 
پذیرد. به دليل خصوصيات  اداری انجام می   -شيوه متمرکز و استفاده از ابزارهای سياسی 

های آینده و آب و شيوه مدیریتی موجود، پاسداری از حقوق مالکيت اشخاص و نسل 
مدیریت شود.  نمی   توجه به نيازهای واقعی جامعه محلی، در این نظام به درستی منعکس

تشکل  حضور  بدون  غير آب  دولت  توسط  و  قانونی  است های  دولتی    .ممکن  مالکيت 
است:   کرده  فعال  بشدت  را  عامل  دو  آبی،  بر 1منابع  بوروکراتيک  دستگاه  فساد  اثر   . 

برنامه  در  گشاده  دستی  بهره داشتن  برای  آب ریزی  تخصيص  و  منابع  از  ،  برداری 
حمله    یی که به مدت چهار دهه مورد ها   ساختاری. دشت کردن پوپوليس   یر پذ امکان  . 2

قرار چاه  غيرمجاز  و  مجاز  آبخوان گرفته   های  نابودی  و  بياباناند  مسبب  زایی  هایشان 
آب   دولتی  مالکيت  قربانی  شده،  و   هستند.گسترده  سياسی  جایگاه  در  دولت 

ن ویژگی  کرده است و این نخستي  گيری نفعان تصمي  بوروکراتيک، بدون مشورت ذی 
دو  قرار  حاکميت  فشار  تحت  نمایندگان  سوی  از  بوروکراسی  این  است.  آب  بر  لت 

  به   -برداری از آب های بهره نفعان، انگيزه گرفته و قدرت بدون نياز به مشورت آن با ذی 
 (.45:  1394)اندیشکده آب ایران،    را فراه  کرده است   -مثابه کاالی عمومی 

سياستگذار  مساله  بحث  به  توجه  دولت با  تعامل  و  آب  می   -ی  ایران،  در  توان  ملت 
نظام حکمرانی آب در ایران حدود چهار دهه است مسئله آب را  چنين بيان داشت که  

نفعان نيز اجازه مشارکت و  ای که خود به آن تمایل داشته تعریف کرده و به ذی به گونه 
نمی  مش نظارت  آبياری  مقوله  امروز  به  تا  که  است  دليل  همين  به  ارکتی،  دهد. 
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دشت گيری  تصمي   آبی  منابع  مدیریت  درباره  به  مشارکتی  اختيارات  واگذاری  و  ها 
کوشد خود را  های سطحی و زیرزمينی محقق نشده است. دولت می نفعان اصلی آب ذی 

»بدون ذی  گذاری کند. نفعان« سياست نفعان، برای ذی نماینده خير جمعی جلوه دهد و 
آب  منابع  کردن  دولتی  با  ذی قوانين  ح ،  از  را  تصمي  نفعان  منابع آب  يطه  درباره  گيری 

رویه خارج کرده  پيامد آشکار چنين  بوروکراتيک  اند.  در دستگاه  اختيارات  ای، تجمع 
و  مشارکت  حس  زوال  و  تقليل  همچنين  فسادهایش،  و  ناکارآمدی  همه  با  دولتی 

ذی مسئوليت  در  دستگاه پذیری  و  دولت  است.  حاضر نفعان  بوروکراتيک  نيستند    های 
نفعان به مشارکت بگذارند. بر اثر قدرت ناشی از تسلط بر منابع آب را با ذی   اختيارات و 

گونه  به  مناطق  برخی  در  آب  منابع  مدیریت  مسئله  گاه  که  است  رویکرد  ای  همين 
ذی صورت  که  شده  نداشته بندی  آن  به  اعتقادی  اصلی،  قدرت  نفعان  صاحب  اند. 

به گونه می  را  مسئله  به حل  ای  کوشد  قادر  برایش  که خود  را  نفع  بيشترین  یا  است  آن 
صورت  تعریف دارد  هر  بعبارتی  کند.  حل بندی  و  مسئله کننده  مرور  کننده  به  ای 

مهارت مجموعه  از  زیرساخت ای  توانمندی ها،  و  تمایل  ها  و  است  انباشته  در خود  را  ها 
به گونه  مسائل  مهارت دارد  در حيطه  تعریف شوند که  توا ای  و  قابل نمندی ها  های وی 

بنابراین یک نظام   ای از منافع را در برداشته باشند؛ بررسی و حل و از این مسير مجموعه 
ای تعریف کند که از پس حل کردن  به گونه   حکمرانی بالمنازع، تمایل دارد مسائل را 

کانال  و  چاه  حفر  سدسازی،  به  قادر  بوروکراتيک  دستگاه  وقتی  برآید.  نيز  کشی  آن 
م  منابع  باشد،  مدیریت  تعریف سئله  یا کانال کشيدن  نيز سد ساختن، چاه کندن  را  آب 

 (.41: 1394نماید )آشنا،  می 

 های داللتی فربه شدن دولت پیشران   -ت 
ها اشاره به نيروهای عمده شکل دهنده آینده دارد. بعبارت دیگر نيروهای اصلی پيشران 

حو  یک  در  تغيير  ایجاد  باعث  که  روند  چند  از  می متشکل  مطالعه  مورد  بر زه  و  گردد 
های فربگی دولت توان پيشران پيامد رویدادها اثرگذارند. بر اساس مطالب بيان شده می 

  تنظي    یی توانا   ، دولت   یری نفوذپذ  و   منابع   استخراج   توانایی مؤلفه    3در ایران را با توجه به  
 سي  نمود:بصورت شکل زیر تر   منابع   توزیع   و   تخصيص   توانایی   دولت،   اجتماعی   روابط 
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 های داللتی فربه شدن دولتیشران پ:  1ار نمود

 
 منبع: نگارندگان

 دولت  گری استخراج  و  یرینفوذپذ   توانایی 
می  جامعه  کنشگران  بين  در  دولت  نفوذ  استخراجی  ميزان  توان  دیگر  سوی  از  باشد. 

از    از   نماید. ی م   دریافت   جامعه   از   که   خدمات   و   کاال   ماليات،   پول، دولت عبارت است 
 نمود:  اشاره   زیر   موارد   به   توان ی م   موارد   این  جمله 
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قوانين:  در   *  کشور  در  موجود  تنها    قوانين  بعنوان  دولت  که  گردیده  باعث  آب  مورد 
ذی  و  فعال  کنشگر  و  ذی بازیگر  بدون حضور  و  گردد  نمایان  اصلی  اقدام نفع  به    نفعان 

می سياست  موجود  گذاری  قوانين  وجود  ه   امر  این  علت  چنين  می نماید.  که  باشد 
 تياری را به دولت واگذار نموده است.اخ 
آب:    *  دل تصفيه  و    ل يبه  مالی  هزینه  صرف  به  نياز  و  باال  فنی  توان  از  برخورداری 

بخش،  گذار ه ی سرما  این  در  عرصه    ها دولت ی  این  وارد  گزارش گردند ی م خود  در   .
احداث   به  اميد  و  تدبير  دولت  نيرو  وزارت  ساله  ظرفيت خان تصفيه   46هشت  با  آب  ه 

 27های آب از  خانه نماید که تعداد تصفيه هزار متر مکعب در شبانه روز اشاره می   2888
رسيده است )گزارش عملکرد هشت ساله    1400باب در سال    178باب اوایل انقالب به  

 (.150: 1400وزارت نيرو در دولت تدبير و اميد، 
دستی یع ا صنت و نوع محصول و  رشد کشاورزی و صنایع: آب و ميزان آن، در زراع   * 

منطقه   ایران تأث یک  در  را  کشاورزی  پيشرفت  که  است  عاملی  آبياری  دارد.  مهمی  ير 
است   معمول  آبی  زراعت  که  در جاهایی  و  است  نموده  تعيين  تأث محدود  در  زیادی  ير 

آب   اهميت  دارد.  محصول  آب نوع  تنظي   و  در  وقت  و صرف  دقت  و  آن ياری  و   امور 
ی زیاد بوده است که  ا اندازه به    ها بنه ر مزارع و  ی و فصلی آب د روز ه شبان اداره گردش  

ناميدند. ی م آبيار«  در بسياری از موارد ریيس بنه را »آبيار« و معاونان و دستياران او را »دم 
فصول  در  و  سال  از  بيشتری  مدت  برای  آب  ذخيره  و  نگهداری  برای  دیگر  سوی  از 

يل به دل گردید.  ی م ها اقدام  ینه خز و    انبارها ب آ ها، از طریق احداث  خشک و خشکسالی 
ایجاد   کار  عظمت  و  و آب ی  ها شبکه حج   سدها  ایجاد  و  چاه  و  قنات  حفر  مانند  ياری 

ياری الزامی آب در امر    ها دولت آمد، دخالت  ی نم بر کشيدن نهرها که از عهده افراد عادی  
شيوه   و  است  آب شده  یافته  بستگی  مرکزی  دولت  به  (. 18-15:  1353،  نژاد صفی ) ياری 

بر  است يس  بيشتر  ایران  در  دولت  هر  تأک های  به  محصوالت  توليد  و  خودکفایی  بر  يد 
قيمتی«  باشد. ی م قيمتی   هر  به  کشاورزی  »توسعه  از  قيمتی«  هر  به  محصول  در    »توليد 
عمده ی م اولویت   کشاورزی  باشد.  بخش  ایران  در  آب  کننده  مصرف  بيشترین  و  ترین 

ميليارد    87ليون هکتار است و حدود  مي  17شت کشور حدود  است. ميزان اراضی زیرک 
گردد )سياح، آقایی دیزج و محموداف، متر مکعب آب در بخش کشاورزی استفاده می 

آب 28:  1396 صنعت  سه  دیگر  سوی  از  دارد. (.  وجود  ایران  در  ات   و  آهن  فوالد،  بر 
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بخش در  صنایع  این  یافته غالب  استقرار  کشور  از  باع هایی  که  مشکالت  اند  ث 
 اند.آبی شده ی از قبيل ک  محيط زیست 

  بر   سياسی   نظام   کنترل   اعمال   شامل   دولت   تنظيمی   توانایی   دولت:   گری تنظي    توان *  
  با   را   رفتار   تنظي    معموالً   چند   هر   . باشد ی م   جامعه   در   موجود  ی ها گروه   و   افراد   رفتار 
  و   ترغيب   راه   از   عموماً   اسی سي  ی ها نظام   ولی   دانند ی م   همراه   آن   به   تهدید   یا   قانونی   اجبار 

  کنند ی م   تنظي    را   ها گروه   و   شهروندان  رفتار   مالی،   و  مادی   های مشوق   از   استفاده 
 (.238  : 1381 همکاران،   و   )آلموند 

نر    *  عادالنه در خصوص وصول    33ماده    گذاری: سياست  توزیع  چنين    بها آب قانون 
  ارف شهری و کشاورزی دارد: »وزارت نيرو موظف است نر  آب را برای مص ی م بيان  

طبق   همچنين  نماید«.  تعيين  صنعتی  آب  »آب   34ماده  و  پرداخت  به  موظف  بران 
آب  ی م مصرفی...   واال  پرداخت  ا کننده مصرف باشند.  به  حاضر  که  نگردیده   بها آب ی 

به   دولت  طرف  از  که  معقولی  مهلت  از  پس  قطع   کننده مصرف است  شد  خواهد  داده 
عادال می  توزیع  )قانون  برنامه شش   13-12:  1361نه آب،  گردد«  قانون  طبق  همچنين   .)

ازای  در  پرمصرف  مشترکين  برای  جریمه  اخذ  تعيين  به  مکلف  نيرو  وزارت  توسعه، 
 باشد.ی م ی  خانگ ير غ مازاد از الگوی مصرف خانگی و    مصرف 

ماده    *  انشعابات:  مجوز  عادالنه    21اخذ  توزیع  خصوص قانون  ی  بردار بهره اجازه    در 
ی از منابع عمومی آب برای مصارف بردار بهره و اجازه  تخصيص  » نماید:  ی م   چنين اشاره 

به  (.  7:  1361نيرو است« )قانون توزیع عادالنه آب،    با وزارت شرب، کشاورزی، صنعت  
دولت،  دل  اختيار  در  آب  نهاد  مدیریت  بخش    کنندگان استفاده يل  در  منبع  این  از 

 .دولت اقدام نمایند   کشاورزی، صنعت و مسکونی باید به اخذ مجوز از 
وفصل منازعات ميان متقاضيان آب: دولت در صورت نزاع بين متقاضيان آب اع   حل   * 

پردازد. ی م وفصل منازعه  از چاه و قنات یا شرب مسکونی از طریق محاک  صالحه به حل 
اهالی  يری درگ  بين  اجتماعی  بين    ها سکونتگاه های  نيز  و  ها سکونتگاه و  شهری  ی 

سر   بر  زیرزم ها آب تصاحب  روستایی  نيز ی  و  خود  اضطراری  نيازهای  رفع  برای  ينی 
ای یده پدی که  آب ک  ی  هاسال یژه در  بو ی سياسی  ها تنشبه    ها آن شدن برخی از  یل  تبد 
 .نمایدی م باشد، دولت وارد و نقش داور را بازی  ی م   انتظار   قابل 
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مشوق   *  فرهنگی ایجاد  اقتصادی،  دولت   -های  ب اجتماعی:  طریق  از  و  ها  رانگيختن 
به  فرهنگی انگيزه   تمسک  بين    -های  آب  روابط  تنظي   و  کنترل  در  سعی  اجتماعی 

می بهره  می وران  جمله  از  ارزش نماید.  از  استفاده  به  مهریه توان  مانند  مذهبی  های 
آب،   بودن  )س(  زهرا  از  الناس حق   رعایت حضرت  پرهيز  مدیریت   خواری، حرام ، 

آب ،  مصرف  آلودگی  از  مشترسياس و    ممانعت  برای  یارانه  ميزان ت  از  کمتر  که  کينی 
 اشاره داشت.   نمایند، استاندارد آب مصرف می 

  مختلف   انواع   تقسي    از   است   عبارت   دولت   تخصيصی   توان   دولت:   دهی تخصيص   توان   * 
 و  افراد   ميان   در   دولتی   ی ها سازمان   توسط   ها فرصت   و   افتخارات   خدمات،   کاال، 
 است.   جامعه   در   موجود  ی ها گروه 

از یک حوضه آبریز به حوضه دیگر    ارت از انتقال فيزیکی آب ای آب: عب قال حوضهانت  *
ضه  دو حوی بهينه از منابع آبی بين  برداربهرهای، تفکر  حوضهين باست. هدف از مدیریت  

-بایست به طریق مدیریت فرابخشی و لحاظ نمودن عوامل فنیی مباشد. این مدیریت  یم
و   با  یستزاقتصادی  و  اجتمتأکمحيطی  مالحظات  بر  گيرد    -اعی يد  صورت  سياسی 

شبانکاری،   و  اجرای    (.2:  1389)حلبيان  و  طراحی  در    هایپروژهاوج  آب  انتقال  عظي  
در ایران نيز به دليل وجود  گردد.  برمی  70  و  60های  دههکشورهای صنعتی و پيشرفته به  

ب از طریق احداث  نواحی ک  آ  از دیرباز عمليات انتقال آب از مناطق پرآب به  آبیک 
قنوات    نهرها،  هاکانالدها،  بن  میو  به   .است  شدهانجام  حوضه  یک  از  آب  انتقال  سابقه 

به دیگر  هخامنشی    حوضه  داریوش  زمان  و  باستان  پيشرفت    گرددبرمیعهد  با  ليکن 
تونل،    توسط  1320طوالنی از دهه  های  مسافتمهندسی، انتقال آب در    یتکنولوژی و فن

چندی اجرا یا    هایطرحد توجه بيشتر قرار گرفت و  ری و خطوط لوله مورآبيا  هایکانال
کشور    ای حوضهبين    هایطرحدر مجموع حج  آب انتقالی در    باشد.میحال احداث    در

حدود   مکعب  ميليارد  3/8ساليانه  آب  بينی  پيش   متر  ميزان  حج   این  از  که  است  شده 
حدود   بزرگ  کارون  سامانه  از  و    باشدمیمترمکعب    رد ميليا  45/3انتقالی  )حلبيان 

کشور در    هایبارندگیدرصد    70بر اساس اطالعات موجود حدود    (. 3:  1389شبانکاری،  
جمعيت در مناطق شرقی و    درصد  50حدود    که  حالی در    افتدمیغربی اتفاق    هایبخش 

ليل  وجود دارند که به د  هااستان  مراکز  درکمتر شهرهایی    اند.یافته  مرکزی کشور استقرار
 دیگر اجرا نشده باشد. از آن  ایحوضهاز    هاآنپروژه انتقال آب برای    کمبود شدید آب،
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مازندران به شهر سمنان، انتقال آب    ب انتقال آب از حوزه تاال  های پروژهبه    توانمیجمله  
ق   به  قمرود)  اليگودرز  محال  ،(پروژه  چهار  از  آب  یزد   انتقال  و  اصفهان  به  بختياری    و 

کوچری به شهرهای ق ، خمين و سایر شهرهای استان  ، انتقال آب سد  آباد(بهشتطرح  )
آب   انتقال  بين  رودزایندهبه  کارون    ازمرکزی،  آب  انتقال  بزرگ  طرح  از    ایحوضه، 

  به کاشان، آران و بيدگل و بسياری دیگر اشاره نمود که برخی   رودزایندهسد    دست پایين 
به    هاآناز   اصفهان  .اندنرسيده  برداری بهرههنوز  به    افراد  ترین معترض  کشاورزان 

حقابهنادیده  دولتگيری  توسط  نيرو( شان  )وزارت  دولت  معتقدند  کشاورزان  هستند.  ها 
های زاینده رود، چندین برابر ورودی آب را جهت مصارف خدمات،  بدون توجه به حقابه

استان شرب  و  صنعت  اصفهانکشاورزی،  و  بختياری  و  چهارمحال  یزد،  اختصاص    های 
که همراه با تحصن    1400ای از این اعتراضات در اواخر آبان و آذر ماه  ونهداده است. نم

 کشاورزان در زاینده رود بود قابل مالحظه است.

مجوز    *  و  بردار بهره صدور  چاه  ی  نصب  حفر  روی کنتورها و  بر  هوشمند  حجمی  ی 
اساس  ها چاه  بر  آب:  آب،    3ماده  ی  عادالنه  توزیع  و  حفر» قانون  قنات  و  چاه  نوع   هر 

توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نيرو باید انجام شود ... و 
پروانه   صدور  به  ونسبت  اقدام  بردار بهره   حفر  آب، ی م ی  عادالنه  توزیع  )قانون  کند« 

هستند چاه (.  1361 پروانه  دارای  که  کشاورزی  مجاز  است.    520  ،های  حلقه  هزار 
 (.10: 1399)وزارت نيرو،    هزار حلقه هستند   002  نزدیک   غيرمجاز ه     های چاه 
سازه   *  و  سياست  صنایع  منافع  و  شهرنشين  جمعيت  افزایش  سدساز  ها شرکت ای:  ی 

کند. احداث  متعددی  سدهای  دولت،  شد  و    باعث  قابل  های سازه سدها   آبی 
نيز  انگيزد. برمی   تصویربرداری و نمایش عمومی، شعف روانی مقامات سياسی ارشد را 

آبياری، تأسيسات عظي  انتقال آب و   های شبکه   تصاویری از عظمت سدها، طول نمایش  
را  خدمتگزاری  به  تعهد  و  توسعه  نمایش  سدها،  دریچه  از  آب  پاشيدن  کامل   بيرون 

مورد قبل از انقالب به    19کشور از    (. تعداد سدهای موجود در 1396کند )فاضلی،  می 
ابت   201تعداد   در  بوده مورد  سيزده   دولت  ساله    دای  هشت  عملکرد  )گزارش  است 

 (.13:  1400دولت تدبير و اميد،
رفتن  *  باال  و  آب    افزایش جمعيت  منبع  بعنوان  شيرین  زندگی: آب  یر پذ یدتجد سطح 

با   خصوصاً آن زندگی موجودات زنده و    با کاهشبرای حيات ضروری است و   انسان 
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 رتقای سطح زندگیفزایش جمعيت کشور و ا به روند ا   با توجه خطر مواجه خواهد شد.  
می  تقاضای آب  ميزان  افزایش  باعث  ميزان آب که  بودن  ثابت  دیگر  از سوی  و  گردد 
اتخاذ   و  محدودیت  ایجاد  سبب  و ياست س موجود  مالک  بعنوان  دولت  سوی  از  هایی 

عرضه از سوی    و کاهش  با افزایش ميزان تقاضا از سوی مشترکين  گردد. متولی آب می 
دل که    دولت  بود به  ميراب  شخص   ن يل  هر  برای  آب  سرانه  کاهش  اتخاذ    و  به  اقدام 

بين شهروندان   تقاضا ی م تصميماتی جهت توزیع آب  و  بنابراین افزایش جمعيت  نماید. 
باعث اتخاذ   باالرفتن سطح زندگی جامعه  برای مصرف آب، افزایش جمعيت کشور و 

 ردیده است. هایی از جانب دولت بر منابع آب گ تصميمات و شاخص 
افزایش است،  * گسترش ش  به  ایران رو  بر مبنای گزارش هرنشينی: روند شهرنشينی در 

سرشماری  آمار  سال   نفوس   ی عموم   مرکز  از  مسکن  جمعيت   1395تا    1335  و  درصد 
 199از    1400 –  1335از سال    شهرها درصد رسيده است. تعداد    74به   31/ 4شهرنشين از  

ی وزارت کشور در مهر ماه  ر اساس سطوح تقسيمات ب شهر رسيده است و    1424شهر به  
شهری  469  ها شهرستان تعداد    1400 نقاط  روند   1424،  این  تغييرات  است.  بوده 

 در جدول زیر ترسي  نمود:  توان ی م   شهرنشينی و جمعيت را 

 شهرنشینی و جمعیت شهری در ایران ت ی وضع:  1جدول  

 جمعیت  سال 
افزایش نسبی هر 

 دوره
تعداد  
 شهرها 

یش نسبی هر افزا 
 دوره

یش تعداد  افزا 
 شهرها 

1335 6002621 - 200 - - 
1345 9795810 63.2 272 36 72 
1355 15854680 61.8 373 37.1 101 
1365 26844561 69.3 496 32.9 123 
1370 31836598 18.6 520 4.8 24 
1375 36817789 15.6 678 30.3 158 
1385 48259964 31 1016 49.8 338 
1390 53646661 11.2 1166 4.71  150 
1395 59146847 10.5 1246 6.8 88 
1400 - - 1424 14.2 178 

https://nnt.sci.org.ir/sites/apps/yearbook/year_book_doc/95-99-01.pdf 
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تقاضاهای شهروندان  افزایش روزافزون  با  توسعه شهرنشينی  است که  در حالی  این 
 آیند.نمی ظایف بر ز عهده انجام بهينه و ها ا همراه بوده و عموماً دولت 

گزارش وزارت نيرو به اهميت    بر اساس توان  ی م شده در باال  يان  ب به مطالب    با توجه 
 شده است.ي   ترس که در جدول زیر    ينه آب پی برد زم   در بيشتر نفوذ بيشتر دولت  

 نفوذ دولت  -2جدول  
 روستا  شهر  واحد  عنوان  ردیف

79648073 نفر  جمعیت قلمرو  1  2299906 

2 
شهر/روستای تحت  تعداد  

 پوشش 
 34468 1172 شهر/روستا 

3 
جمعیت شهری/روستایی  

تحت پوشش تأسیسات آب  
 شهری/روستایی 

 2299906 62847719 نفر 

 14604523 فقره  تعداد مشترکین آب خانگی  5

6 
تعداد مشترکین آب  

 غیرخانگی 
 2081403 فقره 

 16685926 فقره  تعداد کل مشترکین آب  7
ها تعداد کل چاه  8 لقه ح    9963 

 کیلومتر  طول شبکه توزیع آب  9
1157070 
171609 

 29531 کیلومتر  طول خطوط انتقال آب  10

11 
های آب در  تعداد تصفیه خانه 
برداری دست بهره   

 140 واحد 

12 
  برداری بهره ظرفیت در دست  

آب   های خانه تصفیه   
در    مترمکعب هزار  

روز شبانه   
- 

13 
های در  خانه تعداد تصفیه 

ا دست اجر   
 15 مدول 

14 
جمعیت تحت پوشش  

 / ب شهری ال فاض   تأسیسات 
 روستایی

 72308 31732127 نفر 

15 
دارای    روستای   / تعداد شهر 

بال انشعاب فاض   
 - 330 شهر/روستا 
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  -2جدول  ادامه  
 روستا  شهر  واحد  عنوان  ردیف

16 
ب  ال تعداد مشترکین فاض 

 خانگی 
 6935443 فقره 

17 
ب غیر  ال کین فاض تعداد مشتر 

 خانگی 
 666112 فقره 

ب ال تعداد کل مشترکین فاض  18  7601555 فقره  

19 
  آوری جمع طول شبکه  
ب ال فاض   

 62156 کیلومتر 

ب ال طول خطوط انتقال فاض  20  3331 کیلومتر  

21 
  های خانه تصفیه تعداد  

برداری بهره مدار    ب درال فاض   
 216 واحد 

22 
  برداری بهره ظرفیت در دست  

ب ال فاض   های ه خان تصفیه   
رمکعب در  هزار مت 

روز شبانه   
3829 

23 
  های خانه تصفیه تعداد  

ب در دست اجرا ال فاض   
 103 مدول 

 (1398بولتن آب و فاضالب شهری،    )منبع: 

شور ایران به لحاظ جبر جغرافيایی در منطقه خشک و نيمه خشک جهان واقع شده 
غرافيایی نماید که این شرایط ج است و از ابزارهای متفاوتی برای تامين آب استفاده می 

ترین شيوه تأمين آب، حفر  به نقش دولت و نهادهای مرتبط با آن افزوده است. قدیمی 
ای معقول در مناطقی که عمق آب زیرزمينی زیاد نبود. پس از این  چاه دستی بود، شيوه 

تکنولوژی  ورود  شيوه جدیدتر  بود.  قنات  جدید  آبی  سازه  حفر شيوه،  و  موتوری  های 
متر بود. تا این مرحله مناسبات آبی کشور بر مبنای قاعده عرفی   6  های نيمه عميق تا چاه 

های  شد و جهت حل فصل اختالفات از مکانيس  حری  و قاعده فقهی الضرر تعریف می 
می  استفاده  آبياری  ریش سفيدی  بنگاه  تأسيس  اجازه  قانون  از تصویب  اما پس  گردید. 

کشور هستي . ورود دولت   دولت در مدیریت آب  شاهد دخالت مستقي  1322مصوب  
فناوری چاه   اثر ورود  نظام کهن مدیریت آب در  ناکارآمدی  به  نوعی واکنش  واقع  به 

بر   1337تا  1334گسترش یافت. خصوصاً اینکه در سال     40و    30عميق بود که از دهه  
ارداتی مقرون به  اثر پایين بودن قيمت دالرهای نفتی، حفر چاه با استفاده از تجهيزات و 

بر صدور   47شد. در سال    صرفه  مبتنی  ملی شدن آن که  قانون آب و نحوه  با تصویب 
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برداری بود، هدف آن تمرکز مالکيت در دست دولت بود. بنابراین با عنایت مجوز بهره 
ورود  از  متأثر  که  ایران  در  آب  حکمرانی  شيوه  تاریخی  تطور  و  جغرافيایی  جبر  به 

 دگردیسی مواجه گردید.بود، مدیریت سنتی با  های جدید  تکنولوژی 
اقتصادی  دهه    -تحوالت  از  که  قالب    40اجتماعی  در  گرفته  شکل  ایران  در 

گذاری دولتی و رشد  صنعت، فروپاشی نظام های ملی شدن آب، افزایش سرمایه برنامه 
های تعاونی توليد کشاورزی، سهامی زراعتی  رعيتی، اصالحات ارضی، شرکت   -ارباب 
برداری از منابع آب زیرزمينی با استفاده از  صوصی، بهره های دولتی و خ و صنعت کشت  

قنات  شدن  متروک  و  پمپاژ  و  فناوری  کشاورزی  محصوالت  برای  تقاضا  افزایش  ها، 
گسترش   و  رشد  و  شهرها  به  روستایيان  مهاجرت  کشاورزی،  محصوالت  بازار  توسعه 

جمله عوامل تغير  توان از  غيره را می   مراکز صنعتی، بسط نظام اداری و مدیریتی کشور و 
چهره دولت و جامعه ایران در بخش دانست. در اثر این تحوالت، دولت با اتکا بر توان 
مالی و درآمدهای ناشی از فروش نفت و تشکيالت اداری گسترش یافته و توانمند خود  

منابع آب تبدیل شد که به نقطه عطف و موتور محرکه و همه  توزان    کاره در مدیریت 
ریت عرضه و مصرف آب را دگرگون کرد و تقاضا جهت مصرف آب،  بين الگوی مدی 

 (.254-252:  1400روندی افزایشی به خود گرفت )باقری و همکاران، 
برداری تحوالت فوق الذکر به ضعف و نابودی نظام حکمرانی محلی که بر پایه بهره 

ضا  ت آب منتهی گردید و ف جمعی از منابع آب بود، به گسترش نقش دولت در مدیری 
به   روستایيان  مهاجرت  سيل  به  و  نمود  تنگ  محلی  جوامع  و  مردم  کنشگری  برای  را 

دولت  پایين،  به  باال  نوعی حاکميت  بنابراین  گردید.  منجر  آن  و حواشی  محور،  شهرها 
مدیریت مبسوط  محلی  نهادهای  و  گردید  مستقر  آب  بخش  در  نفتی  درآمدهای  اليد، 

نابود   به کلی  منابع آب از حضور ذینفعان در مرحله دستور گردید. با دولتی شدن  آب 
تصمي   و  دولت کار  اساس  این  بر  است.  گردیده  جلوگيری  آب  منابع  حاضر گيری  ها 

نمایند.  تقسي   و  گذاشته  مشارکت  به  ذینفعان  با  آب  منابع  بر  را  خود  اختيارات  نيستند 
ای  ق به گونه نابع آب در برخی مناط نتيجه این رویکرد این است که گاه مساله مدیریت م 

ها نداشته باشند. بعبارت دیگر  صورتبندی شده که ذینفعان اصلی اعتقادی به آن سياست 
سال   از  دولت  ملت   1345جایگاه  در  کشور  آب  منابع  مدیریت  متولی  بعنوان  بعد  به 

پررنگ  روز  فربه روزبه  و  نهادینه تر  و  ورود  با  همزمان  که  است  شده  کرد تر  ن  سازی 
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فر چاه به داخل کشور، مشارکت مدنی مردم دچار ضعف گردید و تکنولوژی از قبيل ح 
برداری فردی گردید )اسالمی و رحيمی، نظام مدیریت همگانی آب تبدیل به نظام بهره 

تغيير 416:  1398 با  یعنی  مشارکت    (.  آب،  منابع  مدیریت  نحوه  و  مالکيت  حقوق  در 
منابع آبی کاهش    برداری پایدارمدنی و جمعی در بهره  نهادهای از  یافت که باعث شد 

 سنتی تنظي  کننده از منابع آب جای خود را به دولت و نهادهای دولتی بدهند.
جانبه مادی و ذهنی مردم به جامعه در ایران تحت عنوان وابستگی همه   -رابطه دولت 

ز حکومت و انقياد سياسی از یک طرف و انحصار و تمرکز قدرت در دست حکومت ا 
جد  باعث  دیگر  می جانی  و حکومت  مردم  تصمي  ایی  نظام  جوامع،  این  در  ساز  گردد. 
نماید و به ها و اقدامات کلی جهت اجرا در سراسر کشور صادر می متمرکز دستورالعمل 

محيطی مناطق گوناگون کشور که با یکدیگر تفاوت  شرایط اجتماعی، اقتصادی، زیست 
می  توجه  کمتر  بنابرا دارند  می نماید.  نمو ین  ادعا  همه توان  ایران  معاصر  تاریخ  در  که  د 

و دولت  بوده  اختيار دولت  در  بوده حقوق  اليد  مبسوط  برعهده ها  را  و همه وظایف  اند 
 اند.گرفته 

 ملت در حکمرانی آب  -های راهبردی تعامل دولتالزامات داللت 
سياستی، تمایل مسائل    گذاری عمومی، ذاتاً مسائل سياستی هستند و همه مسائل سياست 

بر  ویژگی به  از  دارند.  خورداری  بدخي   زنجيره های  بدخي  شامل  از حوادثی  مسائل  ای 
رغ  اینکه ظاهرشان بدون ارتباط  هستند که با ه  ارتباط و وابستگی متقابل دارند، علی 

برنامه  نظریه  »معماهای  مقاله  در  وبر  و  ریتل  توسط  بدخي   مسائل  اصطالح  ریزی است. 
در   مسائلی  معرفی گردی  1973سال  عمومی«  به  این اصطالح  وبر،  و  ریتل  دیدگاه  از  د. 

حل هستند و در بهترین حالت فقط تعدیل  شوند و ذاتاً غيرقابل  که به سختی تعریف می 
و  می  اجتماعی  حکومتی،  مسائل  به  مربوط  عموماً  بدخي   مسائل  و  دارد  اشاره  شوند، 

) برنامه  هستند  سياستی  این  پيچي  .( Rittle & Webber, 1973: 136های  باالی  دگی 
و ئ مسا  آن   های ناکارآمدی   ل  حل  در  ناتوانی  موجب  است، بوروکراتيک،  شده  ها 
  گيران برای فراتر رفتن از محدوده منافع گروه، سازمان و بخش ناکامی تصمي    عالوه به 

شد  باعث  که خود  است  با    ه  مواجهه  کنند  تصور  مسئوليت  ئ مسا   گونه اینآنان  فقط  ل، 
 (.  6:  1400الوند و قاسمی،  )   فرد یا یک بخش است   یک 
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اساسی  شاید  آن،  شناسایی  و  مسأله  تعریف  برای  بدخي   چالش  مسأله  ویژگی  ترین 
باشد.  ها و ارزش تواند به عناصر متنوع واقعيت است که می  در مسائل بدخي ،  ها مرتبط 

ندارد و تعریف راه صورت  از تعریف مسئله وجود  به  حل و خو بندی مشخصی  د مسأله 
ب  نمی یکدیگر  و  دارند  اینستگی  حل  و  تعریف  برای  پایانی  نقطه  مسائل  توان  گونه 

این حل  در  دیگر  عامل  شد.  ذی متصور  و  شهروندان  مشارکت  مسائل،  در گونه  نفعان 
برون  سياست  و  درون  مرزهای  در  اجرایی  و  عمومی  واقع  گذاری  در  است.  سازمانی 

راه  نيازمند  بدخي   ا ها حل مسائل  جامع  و  نوآورانه  حداقل  ی  یا  حل  در  موفقيت  ست. 
  ، مسئله های سنتی کار و حل  ی بعضی روش اب ی بازارز مدیریت مسائل سياستی بدخي ، به  
 های مهارت و ظرفيت حکمرانی نياز دارد.  چالش ساختارهای حکمرانی، پایه 

معناست که   بدان  بودن،  بدخي   بيان کرد که  باید  دیگر  بعد   در   ، لمسائ   گونه ایناز 
سياسی   ای ه برداشت معرض   مداخالت  کنشگران،  عميق    ذهنی  تأثيرات  و  گسترده 
غيرفنی  ،  مسائل  این  . بر روی یکدیگر هستند   ها سيست   با   دارند ماهيت  روابط   و  اصالح 

و که    انسانی  است  سند   یافت.   مسأله حل    سوی به  راهی    توان می اجتماعی  در  چنانکه 
است  شده  بيان  استراليا  عمومی  »سازه   خدمات  بدخي   و  مسائل  هستند  اجتماعی  ای 

به  بدخي   اجتماعی مسائل  برای شناسایی دشوار  پيچيدگی  آنها را  فنی«،  پيچيدگی  جای 
 . (Australian Public Service, 2007) سازد  می 

مشخصات  بررسی  می   با  بدخي   مسائل  سياست مه   که  دریافت  بدون توان  گذار 
بتواند   که  اساسی  راهبردهای  حل  اتخاذ  به  را  قادر س   له أ مس او  نماید،  نزدیک  ياستی 

بود  این  نخواهد  از  انجام دهد.  را  مسائل وظيفه خود  با  مواجهه  راهبردهای  رو شناسایی 
می  نظر  به  ضروری  بخش  این  در  سياستی  با  رسد.  بدخي   مواجهه  بدخي     مسائل برای 
است:  شده  شناسایی  استراتژی  سه  ،  2انهیر پذرقابت   1،اقتدارگرایانه   سياستی 

اقتدارگرایانه    . 3جویانه همکاری  استراتژی  )افراد(   له أ مس در  فرد  یا  )ها(  گروه  بعضی  به 
حل    شود ی م مربوط   فرایند  برعهده    له أ مس که  در  ی م را  با   ه يک حال گيرند،  دیگران 

پيروی   آن  از  یا  و  موافقت  شناسایی ی م تصميمات،    است   ممکن  نفعان ذی   این  کنند. 
بر  م   و   دانش  متکی  این  فرد سازما   موقعيت   جموعه، تخصص  یا   ، مراتب سلسله   در   ن 
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 و  جدید   های یده ا   ایجاد   پذیرانه از رقابت   های ی استراتژ .  باشد   اجباری   قدرت   یا   اطالعات 
به پيگيری    1نفعانی ذ   بازار   سه    و   نفوذ   قدرت،   برای   کنند. جستجو نوآورانه حمایت می 

در   ت ی نها   در   و  گيرد ی م ا فرض  بازنده ر   -خروجی برنده   عموماًاستراتژی    این  نياز دارد و 
  از   شود و بخشی نفعان توزیع می ی ذ جویانه، قدرت در ميان اکثریت  استراتژی همکاری 

شهروندان بستگی دارد    و یا   نفعان ی ذ   از   بسياری   توسط   رفتار   تغيير   مشکل به   اینحل  راه 
این    . از دیدگاه ( Roberts, 2011: 1-7) باشد  ی م برنده حاک     -برنده   حل راه و در آن  

یا مشارکت همکاری   نوشتار، راهبرد  برای رسيدن  مندانه می جویانه  مناسبی  تواند راهبرد 
باشد و در  حل مناسب در مسائل بدخي   یا بدصورتبندی شده مرتبط با حوزه آب  به راه 

 گذاری آب موثرتر واقع شود. موفقيت حکمرانی و سياست 
تعامل دولت و   مسائل بدخي  است، در بنابراین با توجه به نوع مساله آب که از سنخ  

 جامعه بایستی بازاندیشی انجام گرفت که از جمله این اصول و الزامات عبارت است از: 

هدف اصلی حکومت در مواجهه با مسائل بدخي  از جمله آب باید ایجاد تغيير رفتار   -1
باشد.  شهروندان  همراهی  و  همکاری  طریق  از  نياز  پایدار  حکومت  دیگر  مند  بعبارت 

آب و ایجاد وفاق   له أ مس يج اجتماعی به منظور کسب آگاهی بيشتر از  اتخاذ رویکرد بس 
بين   در  اتحاد  می   ها آن و  رفتارها  تغيير  ایجاد  در  برای  موفقيت  با    له أ مس باشد.  فقط  آب 

گذاری صحيح نيازمند مداخله باشد. پس سياست مشارکت فعال شهروندان امکانپذیر می 
که  شهروندان  مشارکت  رفتا   و  تغيير  از  دارد   ها آن ر  نشان  جمعی  و  فردی  بصورت 

باید رویکرد  می  دیگر حکومت  از سوی  از تصمي  سابقباشد.  و  تغيير دهد  را  گيری ش 
آب خودداری ورزد    له أ مس بدون حضور سایر کنشگران مرتبط با    2مراتبی متمرکز سلسله 

 گرانه اتخاذ نماید.و هدایت   3و بعبارتی رویکرد رهبری 

 له أ مس نفعان همچون فرآیند حل  ژی مذاکره موثر ميان ذیگوی ملی است. استرات گفت  -2
می  صورت مه   نمودن  شفاف  فرآیند  در  بازیگران  هر    له أ مس بندی  باشد.  پيامدهای  و 

ابعاد   از  درکی  دارای  اینکه  دليل  به  محدودیت له أ مس راهکار،  و  امکانات  حدود  های ، 
می  مسئوليت خود  می شوند،  بهترین    گردند. پذیرتر  اوقات  سياستی  استراتژی گاهی  های 

های جزئی علت پيچيدگی مساله نياز داشته باشند، بدین منظور نيل ممکن است به تحليل 
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پيشنهادی   و مداخالت  فرآیندها  از چگونگی  پيوسته الزم    به ه  به یک تصویر شفاف 
 توانندی م   بازیگران   همه   آن   در   که   گفتگو   فرایندهای   ایجاد  با   تواند ی م   دولت است.  
 . کنند   ایفا   مهمی   نقش  کنند،   بيان   را   خود  ی ها ی نگران   و   تظارات ان   نظرات، 

اثربخش،  نهادساز   -3 و  کارآمد  ساختارهای  ایجاد  و  که  ها سازمان  واقع  در ی  یی 
باشند.  ر یپذ انعطاف  داشته  را  مختلف  شرایط  با  سازگاری  قابليت  و  مسائل ی  پيچيدگی 

م  را  به سطوح   توان ی سياستی  توجه  این  با  که  آنمسا  سازمانی  در  م ئل  تبيين    شوند ی ها 
نمود.   بنيادی  نوع   از   سنخ مسائل بدخي  مشخص  مسائلی هستند    ها نی ا .  باشد ی م   1مسائل 

م  دولت  رسالت  مورد  در  دولت باشند ی که  اهداف  و  ماهيت  مسائل  این  نهادهای  .  و  ها 
م قرار  پرسش  مورد  را  ات   . دهند ی دولتی  نيازمند  بنيادی  مسائل  ی  ها افت يره خاذ  این 

. برگشت است   رقابل ينتایج و پيامدهای ناشی از آن نسبتاً غ ، چراکه  باشد ی م اتژیک  استر 
ها باقی خواهد پيامدها و اثرات ناشی از پرداختن به مسائل مذکور تا مدت بعبارت دیگر  

پيچيده    به   . ماند ماهيت  تبعات گوناگون در سایر عرصه   له أ مس دليل  های آب که دارای 
ا  شدهزیست  اجتماعی  و  سياست   نسانی  کل است،  سيست   یک  تعبيه  برای  و گذار  نگر 

های گوناگون مهندسی آب، مهندسی  ایجاد ساختاری کارآمد، نيازمند استفاده از رشته 
شناسی، علوم سياسی، تاریخ  شناسی، انسان شناسی، جامعه عمران، اقتصاد، مدیریت، روان 

با    و  همکاری  درون ها سازمان همچنين  می ب ی  بينابخشی  و  آب    له أ مس اشد.  ب خشی 
امنيتی  گونه به  و  اجتماعی  فرهنگی،  اقتصادی،  سياسی،  ساختارهای  همه  که  است  ای 

 جوامع را به خود معطوف نموده است. 
نگری یی و تک بعدیگرا ل يتقل نگری و پرهيز از  تفکر کل   ازمند ين   بدخي    له أ مس حل    -4

س   و   است  اقتصادی،  کامل  بسته  تعبيه  ارتباطی نيازمند  فرهنگی روان   -ياسی،  و    -ی 
می  شناخت  اجتماعی  برای  سنتی  تفکر  ویژگی  عمودی،    بصورت شکالت  م باشد. 

 بوده است.   محور دولت مراتبی و  سلسله 
تجربيات    -تاریخی   بستر به    توجه   -5 به  توجه  بدون  غرب  الگوهای  از  تقليد  فرهنگی: 

که   چندهزار  بوده  کشور  آب  مدیریت  است   ساله  شده  تدوین ارز   باعث  و  یابی 
این  سياست  فه   بدون  بگيرد.  انجام  اجتماعی  تاریخی،  شرایط  به  توجه  بدون  هایی 
داشت.  نمی   ها زمينه  انتظار  را  مردمی  مشارکت  در توان  بدون  حافظه  نظرگرفتن    درک 

 

1. Major Issues 
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طبقه،  دین،  اجتماعی چون  نيروهای  موارد   تأثير  و  وابستگی خانوادگی، شرایط سياسی 
اند. افراد ناقل ساختارهای اجتماعی ناقل حافظه   ها و رسد. زمينه ی ناممکن به نظر م   ، مشابه 
 آید های گذشته به شمار می تجربيات نسل   نوبه خود ناقل   اند و خود حافظه نيز به حافظه 

 یندیآتعامل بين گذشته و حال که سازنده حافظه جمعی است، فر   (. 74:  1391)ذکائی،  
که  گروه   است  کارگزاری  انسانی  محصول  ) می های  (. Weedon, 2012: 143باشد 

و تجربه جوامع را در چارچوبی تعاملی    ایجاد و گسترش حافظه جمعی که دانش، رفتار 
باشد. بر اساس کند، عنصری کليدی در ساخت هویت و قوام و تداوم آن می هدایت می 

 منابع تاریخی، ایران در زمان فيروز، هفت سال متوالی به قحطی آب گرفتار شده بود.
اجتماعی   -6 دیگر   یادگيری  در    داللت  مهمی  نقش  و  پایدار،   ست ی ز   ط يمح است 

بيشتر  سازگاری  ایجاد  و  طبيعی  منابع  دارد.    و   مدیریت  طبيعی  منابع  پایدار  حکمرانی 
از قواعد رسمی و   نظامی  منابع ه ،  به هدایت چگونگی  ررسم يغ حکمرانی  ی است که 

س   ها انسان تعامل   سطوح  همه  در  طبيعی  منابع  مبا با  اجتماعی  . ورزدی م درت  ازمان 
. چهره نخست دربرگيرنده شموليت، ادغام و باشد ی م ی اجتماعی دارای دو وجه  ر يادگ ی 

و   شناخت  تنوع  جامع ها راه برنامه  دانستن  فه   ی  و  این  هست موقعيت    مندنظام تر  در   .
که   دارد  وجود  نگرش  چهار  ترکيب،    عبارتند وجه  و  ادغام  سيستماتيک،  تفکر  از: 

نها مذاک  و  همکاری  و  طریق  ره  از  عموماً  وجه  این  تعهد.  و  مشارکت  ی  ها تالش یتاً 
همکاری  ر   مدیریت  ذی   دهد ی مجویانه  شامل  چندگانه که    منازعه   ت ی ری مد   ، نفعان 

مبتکرانه  ها افت يره و    ها نی گز ی جا یی  شناسا   ، ی اعتمادساز ،  ها ارزش و    اندازها چش   ی 
موقعيت   ارتقای  یادگ باشد ی م برای  دوم  وجه  شامل  .  اجتماعی  هدفمند يری   ،کنترل 

ی جایگزین برای تطبيق اقدامات یا برای مفروضات ها افت يره   ی و انعکاس نتایج اب ی ارز 
یا   جایگزین  می   ها ارزش اساسی  حاک   ساختارهای  ) و   :Cheng et al, 2011باشد 

90.) 
در   بخش آب در کشور است. عمر کوتاه مدیریت تصاویر کالن و مرجعيت   وجود   -7

این نگرش خود   مدت های کوتاه ست ن باعث ترجيح سيا ایرا  توسط مدیران شده است. 
سياست  بر  کمی  اقدامات  تسلط  می سبب  کيفی  دیگر های  بعبارت  های  نگرش   گردد. 

برنامه سليقه  مدیریت  بر  منقطع  و  سياسی  سنتی،  است.  ای،  داشته  چيرگی  مداوم  ریزی 
بخشی  نگاه  سازمانی  داشتن  اهداف  تحقق  برای  به نگری  توجه  بدون  مسائل   و  بقيه 
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باعث می مصرف آب صورت می  این مرجعيت در بخش آب  گردد تمام گيرد. داشتن 
 های بخشی به سمت این بخش کالن حرکت نماید.ها و برنامه سياست 

 گیرینتیجه 
می  شکل  جامعه  در  آب  حکمرانی  بستر  در  جامعه  و  دولت  بستر تعامالت  گيرد. 

ها و ساختارهای  ياسی، فرهنگی، ارزش ایط اقتصادی، س حکمرانی آب در بر گيرنده شر
به زمان دیگر   از زمانی  و  به دیگر  از مکانی  خاص مکانی و زمانی هر جامعه است که 

می  نمی تغيير  بسترمندی  این  بخاطر  بنابراین  تعامالت  کند.  همه  برای  واحد  نسخه  توان 
بنابراین حکمرانی آب طيف وسي  -دولت  بازیگران جامعه تجویز نمود.  نهادها و عی از   ،
 گيرد و صرفاً به دولت و حکومت مرتبط نيست. ها را در بر می مهارت 

بيان می  های دارد در نظام همانگونه که جان فوران در کتاب مقاومت شکننده خود 
 دليل ایلياتی بودن جامعه و تسلط شيوه توليد شبانکارگی که با معضل   استبداد شرقی به 

ت  نحوه  و  آب  روبرو  اساسی  آن  اینکه وزیع  است،    آب   و  بوده  حياتی  کشاورزی  برای 
و نظارت بر   شد و لذا موجب سلطه بر منابع آب تسلط بر منافع آبی ه  حياتی تلقی می 

بنابراین پيدایش و سرشت دولت در ایران که از نظام آبياری و تسلط    تقسي  آن گردید؛ 
، مانع از رواج مد در دست دولت بر منابع آبی نشأت گرفته است؛ انحصار توليد و درآ 

پذیری و پاسخگویی مدیران و اقشار جامعه شده و در شناخت درست  يت مسئول روحيه  
ی گذاشته  ا گسترده يرات منفی  تأث   ها آن و استفاده کارآمد از    ين و تجهيز منابع تأم نيازها،  
 است.  
گروه يت فعال  شک های  بدون  علمی  و  عملی  فنی،  سطوح  در  حتی  غيردولتی  ل  های 

روی مشارکت مردم در امور مختلف اجتماعی با  باشند. از اینی مواجه می سازمان یافتگ 
نهادی   صنعتی    رو روبه موانع  جمعيت،  رشد  علت  به  تقاضا  ميزان  افزایش  بود.  خواهد 

ين آب در حال  تأم و مشکالت مربوط به    شدن، درخواست مجوز، افزایش سطح زندگی 
ين منابع مالی،  تأم حدود زیادی به  این چنينی تا    وفصل مشکالتی باشد و حل ی م افزایش  

اجرای   برای  مدیریتی  و  به  ها طرح انسانی  آب  انتقال  آب،  منابع  توسعه  و  مدیریت  ی 
یا  ها مسافت  دور  و ها حوزه ی  فنی  نهادی،  ابزارهای  از  استفاده  چگونگی  و  دیگر  ی 

ی دولت  در مسير حذف مالکيت انحصار .  اقتصادی برای مدیریت بستگی خواهد داشت 
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ب  نو از مشارکت دولت و مردم در مدیریت آب عرضه در حل  باید تفسيری  حران آب 
نيازمند   مشارکت  از  سطحی  چنين  به  رسيدن  و  حرکت  در    تجدیدنظر کرد.  اساسی 

و   »حکمرانیِ خوب آب«  ذیل گفتمان  مدیریت آب کشور  ها،  نقش  بازتعریف ساختار 
   . ها است اختيارات و مسئوليت 
مطلوب   بر  مدیریت  آب  مدیریت، حکمرانی  نگرش  بودن  سازی  تصمي    فرابخشی 

ذی  به  پاسخگویی  و  شبکه  مشارکتی  در  دارد.  تأکيد  تقاضا  مدیریت  و  نفعان 
باشند و این خود  ی م گذاری آب کشور، دولت و نهادهای دولتی کنشگر اصلی  ياست س 

نه  باعث تضعيف بخش خصوصی و جامعه مدنی در این عرصه می    صورت به گردد که 
نه   های آبی کشور حضوری قابل توجه  ياست س غيررسمی در شبکه    صورت به رسمی و 

گردد. ی م در کشور    آب   ندارند و این خود باعث تقویت و تداوم سناریوی وضع موجود 
می  را  آب  منابع  پدیده مدیریت  که  نگریست  سياستی  بدخي   مسئله  مثابه  به  ای توان 

فنی   پيچيده   -چندبعدی،  و  است اجتماعی  دربرگيرنده   ای  مقوالت  مولفه   که  و  ها 
ها، تکنولوژی، مردم، نهادها و محيط طبيعی است. بایستی  گوناگونی از قبيل آب، سازه 

جامعه تغيير یابد. چنانچه تاکنون    -نوع نگرش و نگاه به مسئله آب در تعامالت دولت  
فناوری  مهندسی،  سازه نگاه  و  نگ محور  تغيير  با  باید  و  است  بوده  حاک   سمت ای  به  اه 

 رمحوری حرکت نمایي . رفتا 

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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https://www.imna.ir/news/300594/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.imna.ir/news/300594/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90679
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دولت قوی و جامعه ضعيف: رابطه دولت و جامعه در  » (،  1393کریمی مله، علی و همکاران، )  -
 . 26، شماره 8 دوره رهيافت انقالب اسالمی، «، 1356-1332 حمدرضا شاه عصر م

 دسترسی در: کشور،  سالنامه آماری(، 1395مرکز آمار ایران، ) -
 https://nnt.sci.org.ir/sites/apps/yearbook/year_book_doc/95-99-01.pdf . 

(، مدیریت منابع آب و توسعه پایدار،  1384ی مجلس شورای اسالمی، )هامرکز پژوهش -
 دسترسی در :  7374گزارش پژوهشی شماره مسلسل:

 https://rc.majlis.ir/fa/report/show/731115. 
یت مدیر شناسی ساختار حاکميتیيب آس(، بررسی تطبيقی و  1391، )-----------------

 . دسترسی در: 12650و ارائه ساختار مطلوب، گزارش پژوهشی، شماره مسلسل:آب در ایران  

 https://rc.majlis.ir/fa/report/show/823224. 
-  ( طاهره،  »آینده 1396ميرعمادی،  ایران«،  (،  در  آب  حکمرانی  انتقادی  سياستگذاری  پژوهی 

 . 4، شماره 3، دوره عمومی
انو  - اسفندیاری،  )نوری  »ارزیابی ح1394ش،  روزنامه شرق،  (،  ایران«، ضميمه  در  کمرانی آب 

 . (1394شهریور  21)
-  ( ساموئل،  هانتينگتون،  و  مایرون  سياسی،(،  1392واینر،  توسعه  پژوهشکده     درک  ترجمه 

 .، تهران: پژوهشکده  مطالعات راهبردی2مطالعات راهبردی، چ
-  ( محسن،  رنجبر،  و  مجيد  »آسيب 1397وحيد،  حکمرانیناسی  ش(،  سياسی  ایران    بعد  در  آب 

 . 4، شماره 4، دوره گذاری عمومیسياست(«، 1368-1392)
 (، گزارش آماری صنعت آب و فاضالب کشور، دسترسی در: 1398وزارت نيرو، ) -

https://isn.moe.gov.ir/getattachment/e8ba93e1-39e4-4c02-9de9-
526907320421. 

 ، دسترسی در:  1398برق  ساالنه صنعت آب و آماری(، گزارش 1399وزارت نيرو، ) -

https://b2n.ir/418000. 
-  ( نيرو،  اميد،  1400وزارت  و  تدبير  دولت  در  نيرو  وزارت  ساله  هشت  عملکرد  گزارش   ،)

 . ipo.moe.gov.ir/getattachment دسترسی در:
-  ( کارل،  تام،  (1398ویتفوگل،  قدرت  تطبيقی  بررسی  شرقی:  استبداد  مح،  ثالترجمه  ثی،  سن 

 ن: ثالث.  ، تهرا4چاپ 
-  ( مظفر،  امير  امينی،  و  علی  یوسفی،  آمنه؛  نهادی ساختار حکمرانی 1397یادگاری،  »تحليل   ،)

 .1، شماره  14، سالتحقيقات منابع آب ایرانآب در حوضه زاینده رود«، 
 
 

https://nnt.sci.org.ir/sites/apps/yearbook/year_book_doc/95-99-01.pdf
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