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ABSTRACT 

Climate and drought conditions in recent years have faced the Zayandehrud catchment area with the challenge 

of water resources sustainability. The sustainability of water resources will be achieved by institutions 

appropriate to the basin conditions and stakeholders. The purpose of this study was to identify the water boady 

and its components in Zayandehrood catchment. Statistical population of this study were Water experts of 

Zayandehrud catchment (N=312). Data collection tools were questionnaire in the quantitative part and 

structured interview in the qualitative part. The sampling size in quantitative part was determined to be 173 

individuals using Cochran formula. The sampling approach in the qualitative part was purposeful and 15 

individuals were selected by snowball method. Data analysis was performed using structural equation modeling 

(lisrel8.8 software) and the rainbow diagram. The findings indicate that the Ministry of Energy, the Agricultural 

Jihad and their subordinate organizations are the key players at the basin level. The results also showed that the 

water institution has three components of water management, water policy and water laws, whose standardized 

coefficients were 0.64, 0.53 and 0.80, respectively. All three components were significant at 99% confidence 

level. 
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 رود(يندهزاتحليل ذينفعان و نهاد آب در راستای پايداری منابع آب )مورد مطالعه حوضه آبريز 

 2، محمد جواد جاويد1ی، علی اسد1*، خليل کالنتری1جمشيد اقبالی

 .دانشگاه تهران، کرج، ایران ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،گروه مدیریت و توسعه کشاورزی. 1

 .، ایرانتهراندانشگاه تهران،  ،نشکده حقوق و علوم سیاسیگروه حقوق عمومی، دا. 2

 (4/5/1399تاریخ تصویب:  -17/4/1399تاریخ بازنگری:  -18/3/1399)تاریخ دریاقت: 

 چکيده 

رو ساخته است. رود را با چالش پایداری منابع آب روبهیندهزاهای اخیر، حوضه آبریز سال شرایط اقلیمی و خشکسالی

تحقق پیدا خواهد کرد. هدف این تحقیق  کنندهمشارکتآب با نهادهای متناسب با شرایط حوضه و ذینفعان  پایداری منابع

رود بود. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان و متخصصان آب یندهزای آبریز آن در حوضه یهاشناسایی نهاد آب و مؤلفه

ها در بخش کمی پرسشنامه و در بخش کیفی مصاحبه دهی داگردآور(. ابزار N=312) رود بودندیندهزای آبریز حوضه

نفر تعیین گردید. رویکرد  173آن  بر اساسیافته بود. روش تعیین حجم نمونه در بخش کمی فرمول کوکران بود که ساختار

 یسازمدلها از نفر گزینش شد. برای تحلیل داده 15یری در بخش کیفی هدفمند بود که با روش گلوله برفی گنمونه

 یهاوزارتخانهها، شورای عالی آب، استانداری داد که ها نشانکمان استفاده شد. یافتهینرنگمعادالت ساختاری و دیاگرام 

های تابع آنها جزء کنشگران کلیدی در سطح حوضه هستند.  همچنین نتایج نشان داد؛ نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان

، 80/0 به ترتیب هاآنی استانداردشدهکه ضرایب  آب و قوانین آب است یاستی آب، سی ادارهمؤلفهنهاد آب دارای سه 

 دار بودند. درصد معنی 99در سطح اطمینان  ذکرشدهی مؤلفههر سه . بدست آمد 53/0، 64/0

 رود.یندهزاکمان، مشترکات، ینرنگبهایی، دیاگرام نهاد آب، طومار شیخ کليدی: هایواژه

 

 مقدمه
  سالمبه منابع آب  ینفر دسترس ونیلیم 768 ،یسطح جهان در

تا سال  شودیمی نیبشیپ و (WHO&UNICEF, 2013)ندارند 

 یاریتحت آب ینواح. (Pink, 2016) میلیارد نفر برسد 2به  2050

قرن گذشته  نسبت به از شش برابر شیب در قرن اخیر جهان

ی به اریآب آببرای  تقاضا و (FAO, 2001) استیافته  شیافزا

یافت  خواهد شافزای 2025 سال درصد تا6/13 میزان

(Rosegrant et al., 2002) .گزارش دفتر مطالعات پایه  بر اساس

است  مترمیلی 9/247ساله ایران  50منابع آب میانگین بارندگی

(Iran Water Resources Management Company, 2019 ،)

حفظ و  یهااستیس ،ریاخ یهایخشکسال ،یمیاقل طیشرا

 ریکاهش چشمگ لیاز قب یمنابع موجود و مشکالت ییجوصرفه

 جادیآب و ا صیموضوع تخص تیسبب اهم ینیرزمیسطح آب ز

 شده است رانیکشور ا یرقابت و اختالف بر منابع آب

(Shahbazkhania et al., 2017) یدانیم یهایبررس. همچنین 

 دهیمشکالت عد انگریآب شبکه ب لیتحو یالگو وضع موجود و

است که سبب تلفات  یو نگهدار یتیریمد ،یبرداربهره ،یاسازه

که این مسائل موجب . (Khodadadi, et al., 2019) شده استآب 
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 در سطحمدیریت آب به یک فرآیند پیچیده و مهم  شده است،

 (Iglesias & Garrote 2015).  شودکشور و جهان تبدیل 

 دررود را یندهزادرصد حوضه آبریز  90که  استان اصفهان

شود. در خشک ایران محسوب می جزء مناطق نسبتا   گیرد،یم بر

 رود،های زایندهمرکز تا جنوب غربی استان و بر روی آبرفت

های رسی و آب و هوای ای با زمینشهرستان اصفهان در جلگه

وسط بارندگی حدود مت بیابانی معتدل واقع شده است و با نیمه

متر، فصول چهارگانه آن کامال  محسوس است. به میلی 344

و افزایش فاصله از غرب استان، میزان  ارتفاع تبعیت از کاهش

-میلی 394 یابد و از میانگین حدودبارندگی در مناطق کاهش می

متر در شرق و جنوب میلی14متر در غرب شهرستان به حدود 

قدمت کشاورزی در اصفهان و  .یابدشرقی آن کاهش می

در طول و  در شهر تاریخی جی قدمتی دیرین است  خصوصبه

 رود وجود داشته استیندهزاهایی برای آب تاریخ نظام

.(Hosseini, 2000) رودیندهبا توجه به حجم کم آب رودخانه زا ،

اصفهان، از  یهاوسعت زیاد اراضی حاصلخیز دشت نسـبت بـه

برداری آب این رودخانـه نحوه تقسیم و بهرهگذشته،  هـایزمـان

 مـوردتوجه، عالقه و حتی در موارد متعددی مورد منازعه افـراد
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  (Hajian, 2013) ذینفع بوده است

های مشغولیمدیریت منابع آب از دیرباز یکی از دل

متخصصین این حوزه در جهان بوده است. آنها دو راهکار مالکیت 

های روش عنوانبهرا  2خصوصی مالکیت و)جمعی(  1مشترک

 ,North & Thomas) مناسب مدیریت منابع آب پیشنهاد دادند

 هشناختترین راهکار مناسب بعدها مالکیت مشترککه  (1977

 3خودگردان یهاستمیزیادی از س تعداد که هنوز هرچندشد. 

 ;Agrawal, 2007) اردوجود دآب منابع ( مدیریت خصوصی)

Ostrom, 2005, 2007; 2009)0 ایجاد ،منابع آب اکثر مطالعات 

 مالکیت مشترکحلی برای فائق آمدن بر مشکالت را راه 4نهادها

 & Bastakoti & Shivakoti, 2012; Nemarundwe)دانندمی

Kozanayi, 2003) . و  یبر اساس ضوابط کارکرد عمدتا  نهادها

اهیت نهادها را م  Commons (1992).شوندیم فیآنها تعر فیوظا

 ه وکرد فیرو تعر شیمرتبط و پ یعنوان قواعد و نقش کارکردبه

و چه  یدرا با یها چه اعمالکه اشخاص و سازمان کندیم مشخص

 North (1990) .انجام دهند یداجبار هم نبا یاز رو یرا حت یاعمال

ا محدود ها را بکه فرصتداند می یعنوان قاعده بازهادها را بهن

. دهندیرا کاهش م نانیفراهم کرده و عدم اطمکردن شرایط 

یاجرا م دولتی یهاکه توسط سازمان منابع آب مدیریتنهادهای 

، اغلب موفق نیستند زیرا طراحان آنها  هنجارها و شوند

 (Dolsak & Ostrom, 2003)کنندنمیدرک  محلی را یهافرهنگ

ایجاد نهادهای جدید وجود دارد اما خطر شکست اینکه  با وجود

با رعایت مالحظات اجتماعی و  و مؤثرسازگار  جدیدنهادهای 

منافع  رودیانتظار م (Bicchieri, 2006) پذیر استامکان فرهنگی

 ,Livingston) را جبران کند هاآن یهانهیآینده هزاین نهادها در 

et al., 2005).  های یجادشده توسط سازمانانهادهای پذیرش

 و مشروعیت آنها به نحوه اجرا و تفسیر توسط کاربران منابع دولتی

 هابرای ایجاد نهاد هاتالش دولت .(Kimenyi, 2018) دارد بستگی

بع در برابر تغییرات ابه دالیل متعدد از جمله: مقاومت کاربران من

 عنوان یک متصرف منابع،به دولت، مشاهده شدهیلنهادی تحم

معیوب و  یو ایجاد سازوکارهای اجرای  دولتی مدیریتغلبه 

احتمال پذیرش آنها را توسط جوامع محلی کاهش ، خوردهشکست

. سازوکار قطعی برای (Baland & Platteau, 1998)دهدمی

به عوامل آنها زیرا؛  یجادشده وجود نداردانهادهای موفقیت 

 ومرس و آداباحترام به  یکی از این عوامل متعددی بستگی دارد. 

نیازهای خاص  ر نظر گرفتنو د  مردم محلی یهاتیو محدود

درک همچنین . (Bruns & Meinzen-Dick, 2000)آنان است

در موفقیت نهادها نقش بسزایی  نهادیترتیبات  دتفاوت عملکر
                                                                                                                                                                                                 

1. common ownership, communion 

2. full private property 

در بین  جمعی و خودسازماندهی اتاقدام و باعث تسهیل دارد

این اساس  بر. (Schlager & Heikkila, 2009)شودمیذینفعان 

ی منطقی از منابع برداربهرهمناسب برای  صورتبهایجاد نهادها 

 دگاهید با Hodgson (2006) ای برخوردار دارد.آب اهمیت ویژه

داند که در آن میسازمان  یشامل ابعاد رسم را کالن، نهاد آب

 ی؛تیریو مد سازمانی مراتب سلسله ی،اسیس میرژ ،یچارچوب قانون

 نیطور خالصه در ا. بهدهندیم لیمان آب را تشکساز یابعاد رسم

اداره و  استیقانون، س یسه جزء اصل بر اساسنهاد آب  دگاه،ید

  .(Bayat et al., 2015) شودیم فیتعر آب

Saleth & Dinar (2004)  نهاد آب را بر اساس نقش متقابل

 آنها معتقدند. کنندیم فیتعر اداره آبو  استیس ن،یقوان یو تعامل

 نهاد ی،جهان راتییتغ و کشورها اتیه با وجود تنوع در خصوصک

 ریتأثی دارند که تغییرات آنها تحت نیمشترک مع یآب الگوها

عدم  ،ییآب، کاهش عملکرد و کارا یابیزا )مانند کمعوامل درون

زا عوامل برونمتأثر از و هم  (آب یهاپروژه یمال یریپذانعطاف

 و یعیحوادث طب ،یاسیالحات ساص ،یاقتصاد یها)مانند بحران

  .ردیگیقرار م ی(آورفن شرفتیپ

-رودخانه آب شیرین و دائمی حوزه داخلی ایران، از قدیم

وری درست در منطقه خشک برداری و بهرهبهره ضرورتبهاالیام 

مه( نابا اقلیم ناپایدار اصفهان و حومه، دارای نظم و نسق)تقسیم

نامه آن در عرف جامعه محلی به ای بوده است. آخرین تقسیمویژه

های اصلی این بهائی مرسوم شده است از ویژگینام طومار شیخ

زرعه در کل منطقه از در آن هیچ روستا و م طومار این است که

صفحه  27هزار واحد آبیاری آن در و نمای بیش از یک قلم نیفتاده

ی مورد در آن خوددارهای بیتنظیم شده و از شرح و بست آچار

بررسی قوانین صد سال گذشته آب . (Hosseini,2000)شده است 

ون قان"در زمینه آب  جادشدهیادهد یکی از اولین قوانین نشان می

بوده  7/1/1301رود مصوب زاینده ی الحاق آب کوهرنگ بهاجازه

 . (Zulfaqari, 2011)است

تنها رودخانه واقع در مرکز ایران و منبع  رودندهیزارودخانه 

این  1395صلی تأمین آب حوضه آبریزاست. بر اساس آمار ا

های اصفهان، یزد و میلیون نفر را در استان 5رودخانه آب شرب 

 آهنذوبمناطقی از کرمان  همراه با نیاز آبی صنایع بزرگی چون 

-و فوالد مبارکه و بخش کشاورزی این مناطق را  تأمین می

از این رو (. Regional water company of Esfahan, 2019کند)

فقدان نهادهای متناسب با شرایط حوضه، اختالفات متعددی را 

چهارمحال های در راستای تخصیص و انتقال آب در استان

ی، اصفهان،  یزد و خوزستان بین ذینفعان مختلف بوجود اریبخت

3. self-governing 

4. institutions 
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 آهنذوببر مانند آورده است. وجود بخش کشاورزی و صنایع آب

 برداران در راستای تقسیمایی را بین بهرههو فوالد مبارکه تنش

از  یبرداربهرهبوجود آورده است.  رودندهیزاآب در حوضه آبریز 

 گرفته و بر اساس شکلطومار شیخ بهایی بر اساس  رودندهیآب زا

این طومار، مدیریت آب به جوامع محلی سپرده شده و تخصیص 

-اینده انجام میآب با مشارکت تمام ذینفعان از طریق انتخاب نم

 هاشدن آب یتا زمان قانون مل (Hosseini, 2000).گرفته است

زمان همو  کرد دایادامه پ مدیریت آب به همین صورت (،1347)

رار ق یبردارمورد بهره زین رودندهیسد زااین قانون، آب  بیبا تصو

ا ب یشده و از طرف صیو تخص عیگرفت و دخالت دولت در امر توز

آهن و بزرگ اطراف شهر اصفهان از جمله ذوب عیصنا به بعد آغاز

. نیاز شد بیشتر نیز ها روز به روزآن یآب ازین غیرهفوالد و  عیصنا

باعث کاهش  و محدودیت منابع آب عیآب به صنا صیتخصبه 

 کهیشد، بطور آنانگرفتن حقوق  دهیناد مشارکت ذینفعان و

از  شیتا پکه  یو صنعت یمصرف شرب و بهداشت و مصارف شهر

ها تعلق به آن یاهبنداشتند و حقا رودندهیاز آب زا یسهم نیا

و مقداری از آب رودخانه به خارج  نداهآب شد نینداشت سهامدار ا

 منابع تیبا توجه به محدود انیم نیدر ا از حوضه انتقال یافت.

 هبحقا ه و در مواردیشدحوضه از حقابه کشاورزان کاسته  نیآب ا

 .است دهیقطع گرد حتی گرفته شده و دهینادکشاورزان از  یاریبس

 کیبه کشاورزان را فراهم نموده و به  انیموجبات ضرر و ز این امر

. با توجه به موارد شده است لیتبد عیو بحران وس یجد چالش

رسد ایجاد نهادهای سازگار و منطبق با شرایط به نظر می ذکرشده

عادالنه و متناسب با  صورتبهحلی برای تخصیص آب حوضه راه

 حلیلتبر این اساس این تحقیق به دنبال برداران باشد. نیاز بهره

است تا از این  رودیندهزانهاد آب و ذینفعان آن در حوضه آبریز 

طریق بتوان مشکل تخصیص منابع آب در این حوضه را مرتفع 

 کرد.

 ادبيات نظری و مدل مفهومی پژوهش 

قوانین سازد، قوانین را آشکار مییاز به پایداری منابع آب ن

ساختارهای روابط قدرت هستند که جوامع انسانی در فرایند 

این قوانین ممکن  .کنندیایجاد ممدیریت آب سیاسی -اجتماعی

قوانین  موضوعه)خصوصی و عمومی(، قوانین عنوانبهاست 

یک در سلسله مراتبی  طوربه مشترک یهایاستراتژ یااجتماعی 

  .(1)شکل  (Saravanan, 2008) قرار دارند نهادیمحیط 

 

 
 (Saravanan, 2008)در عرصه  مديريت آب قواعد مراتبسلسله -1شکل 

 

 یررسمیغرسمی و در دو گروه قوانین را  ،نهادگرایان معاصر

عمومی و موضوعه )نین کنند. در گروه رسمی قوابندی میطبقه

 یهایاجتماعی و استراتژقوانین  یررسمیغخصوصی( و در گروه 

 نیقوان. (Crawford and Ostrom, 1995)قرار دارندمشترک 

 یولتدکنشگران توسط  برگرفته از قانون اساسی بوده و موضوعه

 هیاجتماع تعببرای  اجتماعی نیقوان. شودیاجرا م یو خصوص

و  نامحسوس طوربه یزمانه و در یک دوره بود یرسمغیراند شده

-یشوند. استراتژمی به کار گرفته هاافراد و گروه انیگسترده در م

مره مورد عمل های مشترک قوانینی هستند که در زندگی روز

 ی متقابل حمایتهاتوافقگیرند و توسط افراد از طریق قرار می

ه به سه دسته شوند.  این قوانین و مقررات در نهایت در عرصمی

ا شوند که  نهاد آب رقوانین تقسیم میو  تیریمد ،گذارییاستس

 در سال Saleth and Dinar. (Saravanan, 2008)دهندتشکیل می

کشور جهان مدلی  43با مطالعه بر روی نهادهای آب در  2004

 تیماه آنها ه. موضوع مطالعاندنزدیک به مدل فوق ارائه کرده

و  ضوابط

 مقرارت

یس

 هااست

 قوانین اجتماعی قوانین خصوصی  های مشترکژیاسترات

قوانین 

 ادارای

نهادهای زیست  قوانین عمومی

 محیطی

 های نهادیمؤلفه

 قوانین یکپارچه

 سیاست مدیریت

 قوانین
 عرصه
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 شیافزا یهستند و برا هاانسان نشینهادهاست، که محصول آفر

از  .اندآمده دیپد یدر روابط انسان تیو کاهش عدم قطع تیشفاف

با  و یرگذارندتأثانسان  یبر زندگ اکه نهاده تیواقع نیرو، ا نیا

استفاده  یقانون یمبنا ،یابندیمتکامل  یانسان تیشخص رییروند تغ

-. در مطالعهکندیم هیرا توج ینهاد یابیجهت ارز یذهن از ادراک

 استی: قانون آب، سیاصل یمؤلفهنهاد آب از سه  نار،یالث و دص ی

قانون آب و  آنها زعمبهشده است.  لیآب تشک یآب و اداره

 یهادار کهیدرحال. ندیآیبه شمار م یافزارنرم یآب، اجزا استیس

 Saleth and) گرددیم یقتل یافزارسختجزء  عنوانبهآب 

Dinar, 2004.)  

گونه که گفته شد، اداره آب بخش فیزیکی و ساختاری همان

برداری از منابع آب گیرد که وظیفه  آن نظارت بر بهرهرا در بر می

برداری از آنها، بهبود دانش در سطح حوضه، تخصیص منابع و بهره

، سایر ذینفعانذینفعان در راستای مدیریت منابع آب و تعامل با 

های آبیاری سازگار با شرایط منطقه معرفی و استفاده از تکنولوژی

باشد. در این بخش باید و ترغیب ذینفعان به استفاده از آنها می

مشخص شود برای مدیریت صحیح چه میزان تمرکززدایی برای 

ها الزم است. تمرکززدایی باید به مقتضیات گیریتصمیم

ها در سطح ملی و محلی ات هر یک از سازمانها و اختیارمسئولیت

 & Blomquist) صورت گیرد تا مشارکت ذینفعان تسهیل گردد

Ostrom, 2008)ری گی. البته در تمرکززدایی تمامی قدرت تصمیم

یابد و تا حدی باید از سطح ملی به سطح محلی انتقال نمی

 هتمرکززدایی صورت گیرد که جوامع محلی توانایی مدیریت داشت

های کالن در اختیار سیستم مرکزی گیریباشند و حق تصمیم

 محفوظ باشد.

رود های آب به شمار میسیاست آب یکی دیگر از مؤلفه 

گذاری شود،  سیاستافزاری در نهاد آب محسوب میکه جزء نرم

های مرتبط با ها و پروژهآب متغیرهایی مانند: انتخاب طرح

ی ها، انتقال و بازسازی شبکههای حفاظتمدیریت آب نظیر طرح

گیرد. این وظیفه با انتخاب محل و کشی را در بر میآبیاری و زه

 ینوعبهگذاری در حوضه آبریز در ارتباط است و میزان سرمایه

ریزی باید اقدامات اجرایی مکمل هم هستند. در فرآیند برنامه

ن و تعیی اقداماتها و مشارکت ذینفعان در اجرای گذاریسرمایه

 Henriksen)راهکارهایی برای عملی شدن آن در نظر گرفته شود

and Barlebo, 2008,) .منابع تیریدر مد نفعانیمشارکت موفق ذ 

بوده  ریپذانعطافاست که شفاف و  گیرییمتصمابزار  ازمندین آب

 نفعیمختلف ذ یهااستخراج دانش از گروه منظوربه دیابزار با نیاو 

 .عمل کند مذاکرات انجام یبستر برا کی انعنوبهشود و  یطراح

اساسا  توسط  قوانینمؤلفه سوم نهاد آب قوانین آب است؛ 

ساختار و توزیع قدرت از زیاد  احتمالبهو  دنشویتعریف م هادولت

یآب م قوانین، موارد یشتربدر  .گیردالگو میدر داخل جامعه 

یل که این دل ، بهیک الگوی نامتعادل دسترسی به آب باشد دنتوان

به دنبال  با قدرت و دانش افرادو یا حقوق از قبل وجود دارند 

به همین دلیل شفافیت . هستنداستفاده بیشتر  دریافت مجوز

 ,Molle)غافل شوند انصافاز  هاصیتخص قوانین ممکن است کم و

اگر یک مصالحه از طریق مذاکره بین همه ذینفعان مطلع  .(2004

ممکن انجام گیرد،   در حوضه آبریز مربوطه و شفاف یهابا داده

 به معنی، قوانین  یریپذانعطاف اصل انصاف رعایت شود. است

 ستاتغییر شرایط در وضعیت منابع آب  توانایی آنها در مقابله با

و یا  مدتکوتاهدر یک دوره معمول  طوربه تواندیاین شرایط م و

ر شرایطی که آب موجود د یافتهکاهشمتوسط و  طوربه بلندمدت

 .تر خواهد بودکم است، دسترسی آسان به حقوق مهم حوضهدر 

ب در اگر مقدار آ یافتهکاهشو مقدار  تخصیص با مقدار متوسط

 گردد.می تریانهگراواقعشرایط موجود  بر اساس تخصیص دسترس

اقتصادی، انصاف و عادالنه بودن، اغلب متضاد  یوربهرهدر عمل، 

ک یک تکنی عنوانبههمین دلیل معامله و انتقال حقوق است و به 

 یک عنوانبه بازار آب .(Postel, 1992)ردیگیمورد استفاده قرار م

-در نظر گرفته میتخصیص بوروکراتیک مرکزی برای  ابزار کمی

 دهد کهنشان می توسعهدرحالمشاهدات در کشورهای  شود.

 و به همین دلیل غیر کشاورزی بیشتر است بخشآب در  یوربهره

قاعده  عنوانبهغیر کشاورزی به کشاورزی  از بخش انتقال

دهند، خرید و گردد. تحقیقات نشان میتلقی می شدهیرفتهپذ

یبه نظر م وش حقوق آب در بیشتر موارد داوطلبانه نیست وفر

حقوق که صاحبان حقوق و جوامع محلی در مقابل انتقال  رسد

ب که اغل است تا حدودی به این دلیلاین امر  که کنندمقاومت می

 Bruns, 2003; Frederick )وجود نداردجایگزینی برای کشاورزی 

& Policy, 2006) باید انتقال شدهگفته. با ارائه راهکار برای موارد 

حقوق و قابلیت معامله در حقوق آب در نظر گرفته شود.  اما باید 

کاالی اقتصادی  عنوانبهتوجه نمود در معامله حقوق آب تنها 

 صرف تلقی نشود بلکه باید ارزش واقعی آب در نظر گرفته شود. 

Bayat et al., 2015 و آب نهاد فهوممنوان در تحقیقی با ع 

این نتیجه  کشورها به یردر سا نهاد آب اصالحات تجربه هب نگاهی

وری، هدف ارتقاء بهره ارسیدند که انجام اصالح نهاد آب ب

اثربخشی، پایداری و کاهش بار مخارج دولتی بوده و توجه به 

 گردد. برایبرابری و عدالت نیز در بعضی از کشورها مالحظه می

در منابع آبی  گذارییهسرماافزایش کارایی و امنیت الزم برای 

 رسد. االجرا ضروری به نظر میوجود قوانین شفاف و الزم

Hatamiyazd et al.  (2017 ) شناسایی کنشگران کلیدی
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ای آبفا و آب منطقه هایدر دشت مشهد نشان داد که شرکت

دی و کلی کنشگر تأثیرگذارترین عنوانبهاستان خراسان رضوی 

کنشگر  یرپذیرترینتأث عنوانبههای صنعتی شرکت شهرک

 انعنوبهشناسایی شده است. همچنین کانون خبرگان کشاورزی 

 نماینده کشاورزان هم دارای تأثیرگذاری و هم تأثیرپذیری زیاد

خراسان رضوی با بیشترین  ای استانمعرفی شده است. آب منطقه

بحث مدیریت منابع آب  در مرکزیت بینابینی، حاکمیت خود را

استان خراسان رضوی  ایکه شرکت آب منطقه یطوربهدارا است. 

 تواندیمیا افراد  هاسازمان مهمترین تسهیلگر میان سایر عنوانبه

یکپارچه تأثیرگذارترین  اندازی مدیریت مشارکتیدر بهبود و راه

 استسازمان 

  (Blomquist, et al., 2010)عنوان  در مطالعه خود با

 تیریعدم تمرکز در مد ی و نهاد لیو تحل هیتجز یبرا یچارچوب

 یکی از دالیل اصلی موفقیت ییتمرکززدای نشان داد عیمنابع طب

نهادها و راهکاری برای افزایش پذیرش و سازگاری نهادها در 

 جوامع محلی است. 

Saravanan (2008)  رهیافتی برای در تحقیقی با عنوان

در ابتدا با مشخص نمودن انواع قوانین  ی نهادهاتنیدگکاهش درهم

، مدیریت مؤلفهو تشریح هر یک از آنها در نهایت در عرصه به سه 

 رسد.می گذارییاستسقوانین و 

های نهاد آب در حوضه مؤلفه که این تحقیق به دنبال از آنجا

و  Saleth&Dinarبا مبنا قرار دادن مدل  است، رودآبریز زاینده

آن با  نیز تطبیقو غیرهای بدست آمده از پیشینه تحقیق سایر مت

مدل مفهومی زیر ارائه شده  ،شرایط و الزامات منطقه مورد مطالعه

 (.2است )شکل 

 

 
 مدل مفهومی  پژوهش -2 شکل

 

 روش تحقيق

ی(، کیف-)کمی این پژوهش از نظر ماهیت جزء تحقیقات ترکیبی

 میدانی، از نظر متغیرهاازنظر میزان کنترل  از نظر هدف کاربردی،

ها از نوع ها پیمایشی و از لحاظ شیوه تحلیل دادهگردآوری داده

تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل  -تحقیقات توصیفی

 روددهزاینی آبریز کلیه کارشناسان مرتبط با مسائل آب در حوضه

گیری در بخش کمی با استفاده از فرمول نمونه. (N=312) بود

نفر بدست آمد. در بخش  173صورت گرفت و تعداد نمونه کوکران 

-هدفمند و با استفاده از روش نمونه صورتبهگیری کیفی نمونه

 نفر بدست آمد.  15گیری گلوله برفی انجام گرفت و تعداد نمونه 

ه شدای و میدانی گردآوریاطالعات موردنیاز به دو روش کتابخانه

ای بامطالعه اسناد و مدارک کتابخانه که در فاز طوریبهاست 

 شده است؛چهارچوب نظری و با استفاده از آن پرسشنامه تدوین

آوری در فاز میدانی اطالعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع

 کمانرنگینو دیاگرام  و برای تحلیل از مدل معادالت ساختاری

برای شناسایی میزان  کمانرنگیناستفاده شد. دیاگرام 

یا تأثیرگذاری ذینفعان بر یک پدیده مورد استفاده  تأثیرپذیری

رند گیکه در وسط قرار می ذینفعانیگیرد. بر این اساس قرار می

رامون که در پی ذینفعانیهمزمان تأثیرگذار و تأثیرپذیر هستند و 

جای دارند، فقط تأثیرگذاری یا تأثیر هستند. ذینفعانی که به مرکز 

 یریتأثیرپذترین تأثیرگذاری و دایره نزدیک باشند دارای بیش

 (.3)شکل  باشندمی

 

 

 قانون آب

 شفافیت

 انعطاف پذیری

 حقوق آب

 قابلیت معامله و انتقال

 انصاف 

 سياست آب

 مشارکت

 گذاری  سرمایه

 رنامه ریزیب

 انتخاب طرح ها

 خصوصی سازی

 

 اداره آب

     نظارت

 یپاسخگوی

 دانش

   تمرکز زدایی

 تکنولوژی 
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 کمانرنگيندياگرام  -3 شکل

 

پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 

 ( بدست آمد. همچنین برای تعیین روایی پرسشنامه از1 )جدول

و روایی همگرا )میانگین  علمیهیئتکارشناسان و اعضای 

ها از ( و برای تحلیل داده1 )جدول 1(واریانس استخراج شده

 تحلیل عاملی مرتبه دوم استفاده شد.

( با توجه به اینکه مقادیر پایایی 1) نتایج جدول اساس بر

باشند. بنابراین پایایی می 7/0ترکیبی و آلفای کرونباخ باالی 

گردد. همچنین با های  تأیید میهای مورد استفاده در مؤلفهگویه

باشد  5/0باالی  شدهاستخراجکه باید مقادیر واریانس عنایت به این

 شود.بنابراین روایی همگرای مقیاس مورد استفاده نیز تأیید می

 

 نهاد آب هایمؤلفهپايايی و روايی  -1 جدول

 میانگین واریانس استخراج شده آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی تعداد نشانگر مؤلفه

 666/0 875/0 889/0 5 سیاست آب

 602/0 835/0 883/0 5 قوانین آب

 609/0 837/0 885/0 5 ی آباداره
 

  هايافته

درصد از   47/66نشان داد؛  مطالعه موردتوصیفی نمونه  هاییافته

 10-5درصد دارای  سابقه کار  23/48نمونه مطالعه مرد بودند. 

سال بود که فراوانی بیشتری داشتند. میانگین سنی پاسخگویان 

دارای  موردمطالعهدرصد از نمونه  88/44سال بود.  49/40

درصد مهندسی  47/46ی تحصیلی تحصیالت کارشناسی و رشته

آب بود که دارای بیشترین فراوانی در طبقات مربوط به خود 

 (.2 بودند)جدول

 رودزايندهنهاد آب در حوضه آبريز  هایمؤلفه

ه ملی تأییدی مرتبهای نهاد آب از تحلیل عابرای شناسایی مولفه 

دهد که ( نشان می4)دوم استفاده شد. نتایج مندرج در شکل 

های نهاد آب )سیاست، قوانین، اداره آب(  برای هر یک از مؤلفه

بیانگر این  tنشانگر )متغیر( در نظر گرفته شده است. مقادیر  پنج

. ددار هستننکته است که تمام نشانگرهای مورد استفاده معنی

ار دشده برای نهاد آب نیز معنیگرفتهمؤلفه درنظر همچنین سه

 باشند. می

                                                                                                                                                                                                 
1. Average Variance Extracted 

دهد، ضرایب نیز نشان می (5)نتایج مندرج در شکل 

که نشانگر  است 58/0بیشتر از  گرهانشانبرای تمام  استانداردشده

. استها برای هر یک از عامل مورداستفادهباالی نشانگرهای  ،دقت

ای هگیری مؤلفهرها برای اندازهتوان گفت نشانگبر این اساس می

 اند.انتخاب شده درستیبهنهاد آب 

های دهد  شاخصنشان می (3)نتایج مندرج در جدول 

و مدل از اعتبار  الزم  ش مدل در حالت  مطلوب قرار دارندبراز

 .استبرخوردار 

 و بحثنتايج 

 استانداردشدههای نهاد آب و ضرایب مؤلفه (،4) مندرج در جدول

که  طورهماندهد. داری آنها را نشان میو سطح معنی  2Rو مقدار

دار درصد معنی 99گفته شد هر سه مؤلفه در سطح اطمینان 

دهد، اداره آب دارای ها نشان میمؤلفه بندیاولویتهستند. 

در رتبه   2R=64/0 و 8/0بیشترین ضریب استاندارشده به میزان

 و 64/0 یاردشدهاستاندگیرد. سیاست آب با ضریب اول قرار می

40/0=2R  یاستانداردشدهدر رتبه دوم و قوانین آب با ضریب 
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  اند.در رتبه سوم قرار گرفته 2R=29/0 و 53/0

 

 ای پاسخگويانهای فردی و حرفهويژگی -2 جدول

 فراوانی )درصد( طبقات متغیر

 سابقه کار

 (% 7/11)20 سال5زیر 

10-5 82( 23/48%) 

11-15 56(94/32 %) 

 (%07/0)12 15باالتر از 

 جنسیت
 (%63/66)115 مرد

 (%47/33) 58 زن

 سن

 (% 35/12)21 سال 25زیر 

35-26 37 (76/21 %) 

45-36 54(76/31 %) 

55-46 52(5/30  %) 

 (% 03/0)6 سال و باالتر 56

 سطح تحصیالت

 (04/0)/8 دیپلمفوق

 (% 76/31) 54 کارشناسی

 (%88/45)78 کارشناسی ارشد

 (%64/17)30 دکتری

 رشته تحصیلی

 (% 47/46)79 مهندسی آب

 (% 8/18)32 کشاورزی

 (% 29/15)26 علوم اجتماعی و حقوق

 (%07/0)12 عمران

 (%07/0)12 مدیریت

 (%05/0)9 سایر

 
 آب هایمؤلفهمربوط به  t مقادير -4 شکل



 2373 ... پايداری يل ذينفعان و نهاد آب در راستایو همکاران: تحل اقبالی 

 
 آب هایمؤلفهبه  مربوط استانداردشدهمقادير بارهای عاملی  -5 شکل

 

 (Kalantari, 2013) های برازندگی مدلشاخص -3 جدول

 وضعیت شدهگزارشمقدار  *حد مطلوب های برازندگیشاخص

 مطلوب 94/0 9/0بزرگتر از (GFI) شاخص برازندگی مطلق

 مطلوب 96/0 9/0بزرگتر از (CFI) ایشاخص برازندگی مقایسه

 مطلوب 97/0 9/0گتر ازبزر (IFI) شاخص برازندگی فزاینده

 مطلوب 95/0 9/0بزرگتر از (NNFI) شاخص نرم نشده

 مطلوب 049/0 نزدیک به صفر (RMSEA)ریشه میانگین مجذور خطای تقریب 

 مطلوب 048/0 نزدیک به صفر (RMR)  ماندهیباقشاخص میانگین مجذور 

 

 های نهاد آبداری مؤلفهو سطح معنی استانداردشدهضرايب  -4 جدول

 مؤلفه متغیر نماد ضریب استاندار شده t 2R مقدار داریح معنیسط

000/0 15/7 40/0 64/0 Policy نهاد آب سیاست آب 

Water 
institution 

000/0 41/6 29/0 53/0 Law قوانین آب 

000/0 62/8 64/0 80/0 Administration اداره آب 

 

 های نهاد آبداری مؤلفهو سطح معنی استانداردشدهضرايب  -5 جدول

 مؤلفه نشانگر نماد ضریب استاندار شده t مقدار داریسطح معنی

- - 70/0 Particip مشارکت 

 سیاست آب

Water policy 
 

000/0 31/10 67/0 Project طراحی پروژه 

000/0 27/11 74/0 Privatiz سازیخصوصی 

000/0 91/18 78/0 Investit گذاریسرمایه 

000/0 24/12 83/0 Planning ریزیبرنامه 

- - 66/0 Transpar شفافیت 

 قوانین

Water law 
 

000/0 87/10 80/0 Flexibil پذیریانعطاف 

000/0 94/8 61/0 rights حقوق آب 

000/0 28/10 73/0 Transact قابلیت معامله 

000/0 84/9 82/0 equality انصاف 

000/0 22/10 58/0 Technology تکنولوژی 
 ی آبهادار

Water 

Administration 
 

000/0 93/13 75/0 Responsiv پاسخگویی 

000/0 32/11 64/0 Knowledg دانش و ارتباطات 

000/0 84/13 75/0 Decentraliz تمرکززدایی 

- - 84/0 Supervisio نظارت 
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داری و سطح معنی عاملی بار (5)نتایج مندرج در جدول 

 ی نهاد آب را نشانرد استفاده برای مؤلفهنشانگرها )متغیرهای( مو

دار هستند و توان گفت تمامی نشانگرها معنیدهد که میمی

نتیجه تحلیل عاملی تأییدی    باشند.می قبولقابل عاملی باردارای 

ریزی، گذاری آب به ترتیب برنامهنشان داد در سیاست

و سازی،  مشارکت از اهمیت بیشتر و خصوصی گذاریسرمایه

طراحی پروژه از اهمیت کمتری برخوردار بودند. انصاف، انعطاف

پذیری از نشانگرهای در نشانگرهای قوانین آب اهمیت بیشتری 

قابلیت معامله، حقوق آب و شفافیت از اهمیت کمتری  داشته و

برخوردار بودند. نظارت، پاسخگویی و تمرکززدایی از جمله 

ولوژی، دانش و ارتباطات از نشانگرهای مهم اداره آب بودند و تکن

 اهمیت کمتری برخوردار بودند. 

 

 

 رودزايندهنهاد آب حوضه آبريز  ئشناسايی اجزا

 ربهای نهاد آب به شناسایی اجزاء نهاد آب پس از شناسایی مؤلفه

پرداخته شد. بر اساس نتایج  دهندهتشکیلهای مؤلفه اساس

کنشگر در  18  رودزایندهدر حوضه آبریز  (6)مندرج در جدول 

گذاری آب در حوضه آبریز دخیل هستند. در بخش  بحث سیاست

 13سازمان حضور دارند. در این حوضه  12ی آب توسط  اداره

آب وجود دارد. طومار شیخ بهایی که منشأ تقسیم  قانون درباره

گذاری است. نظام سنتی قانون بهآب در حوضه آبریز است مربوط 

به بعد  1357ملی مشترک بوده و از سال سایر قوانین در سطح 

اند. قوانینی که اکنون در سطح کشور و حوضه معتبر تصویب شده

اند و از ذکر سایر قوانین خودداری شده است. هستند نام برده شده

الزم به ذکر است در جدول هر ستون مربوط به یک جزء از نهاد 

 ها ارتباطی برقرار نیست.باشد و بین ردیفآب می
 

 

 رودزايندهاجزاء نهاد آب در حوضه آبريز  -6 جدول
 قوانین آب ی آبادراه گذاری آبسیاست

 تقسیم آب بر اساس طومار شیخ بهایی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان وزارت نیرو

 1301رودقانون اجازه الحاق آب کوهرنگ به زاینده ای استان اصفهانشرکت آب منطقه وزارت جهاد کشاورزی

 16/12/1361، عادالنه آب عیتوز قانون یاریبخت چهارمحال وی  استان اشرکت آب منطقه وزارت کشور

 ی  استان یزداشرکت آب منطقه شورای عالی آّب
 یقانون تشکیل کمیته ملی سدهای بزرگ و کمیته مل

 1366و زهکشی،  یاریآب

 ی مجلسعیو منابع طب یکشاورزآب،  کمیسیون

 شورای اسالمی
 1369 ،آب و فاضالب هایشرکتقانون تشکیل  ناصفها ی استانخاک جهاد کشاورز ونت امور آب ومعا

 رانیمنابع آب ا تیریمد یشرکت مادر تخصص
 چهارمحالی استان جهاد کشاورز خاک و آبمعاونت امور 

 یاریبخت
 1369، زراعی بهایآبقانون تثبیت 

 ریزی کالن آب و آبفا وزارت نیرودفتر برنامه
ها و مراتع سازمان جنگل اونت حفاظت و امور اراضیمع

 کشور

، انون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفهق

1371 

آبریز هایمعاونت مدیریت بهم پیوسته حوضه

 فالت مرکزی، قره قوم و مرز شرقی
 اداره امور آب شهرستانی استانها

ب و فاضال هایطرحقانون ایجاد تسهیالت برای توسعه 

 1377 های آب شهریبازسازی شبکه

 هااداره آب و فاضالب شهرستان آب و فاضالب کشور یشرکت مهندس
قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از 

 1379، خشکسالی

 اصفهان یاستاندار شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
 ،آب کشور هایطرحگذاری در قانون تشویق سرمایه

1381 

 یاریبخت و چهارمحال یاستاندار ای استان اصفهانمنطقه شرکت آب
انون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از ق

 1383، خشکسالی و یا سرمازدگی

 چهارمحال وی  استان اشرکت آب منطقه

 یاریبخت
 زدی یاستاندار

، برداریآب فاقد پروانه بهره هایچاهقانون تعیین تکلیف 

1389 

 - اصفهان یشهردار ی  استان یزدانطقهشرکت آب م

 - - ناصفها ی استانجهاد کشاورز

 - - یاریبخت چهارمحالی استان جهاد کشاورز

 - - استان اصفهانکشاورزان  یصنف یهاتشکل

 - - یاریچهارمحال بخت کشاورزان  یصنف یهاتشکل

 - - رویکالن آب و آبفا وزارت ن یزریدفتر برنامه
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 و کنشگران کليدی در حوضه آبريز کمانرنگينرام دياگ -3شکل

 

دل م اساس برتعيين کنشگران کليدی نهاد آب در حوضه آبريز 

 کمانرنگين

شناسایی کنشگران بر اساس درجه تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری بر 

ها در سطح حوضه بوده تدوین، تغییر و اجرای قوانین و سیاست

رگان در سطح حوضه رسم نفر از خب 15است که بر اساس نظر 

کلی  طوربهدهد نشان می( 3)شده است. نتایج مندرج در شکل 

های حوضه آبریز تأثیرگذار و کنشگر بر قوانین و سیاست 37

تأثیرپذیرند. در این دیاگرام کنشگرانی که به مرکز دایره یا دایره 

آیند و می حساببهمیانی نزدیکتر باشند، جزء کنشگران اصلی 

ی بیشترین میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری همزمان بر قوانین دارا

اند فقط ها هستند. کنشگرانی که در پیرامون قرار گرفتهو سیاست

 (6)کل نتایج ش اساس بریا تأثیرپذیری هستند.  تأثیرگذاریقدرت 

ها دفتر ، استانداریایمنطقههای آب شورای عالی آب، شرکت

کزی جزء کنشگران کلیدی در سطح مدیریت بهم پیوسته فالت مر

حوضه هستند و به عبارتی دارای بیشترین تأثیرگذاری و 

 یریتأثیرپذو  تأثیرگذاریتأثیرپذیری هستند. کشاورزان دارای 

بیشترین  برداران خانگی و صنایع دارایمتوسط هستند. بهره

رسیدگی به صدور پروانه مجلس  کمیسیون تأثیرپذیری بوده و

 از های زیر زمینیرسیدگی به آب کمیسیونو  شورای اسالمی

 را دارند. تأثیرگذاریکنشگرانی هستند که بیشترین 

، اداره امور آب AWSC:هاشهرستاناداره آب و فاضالب 

، صنایع فوالد مبارکه و EM:، شهرداری اصفهانAC :شهرستانی

شرکت مهندسی  ،SHE:برداران خانگی اصفهان، بهرهSC:آهنذوب

،  CC:ای خدمات مشاوره یهاشرکت  ،WS:کشور آب و فاضالب

سازمان  ،WSCEن:شرکت آب و فاضالب استان اصفها

 ،CHF:و بختیاری چهارمحالکشاورزان  ،EO:کشور زیستیطمح

معاونت  ،EF:، کشاورزان اصفهانMZC:رودشرکت میراب زاینده

معاونت  ،WSJE:جهاد کشاورزی استان اصفهان وخاکآبامور 

 ،WSJVCH:جهاد کشاورزی چهارمحال بختیاری وخاکآبامور 

 ،CHAF:های صنفی کشاورزان استان چهارمحال بختیاریتشکل

، دیوان عدالت EFA:های صنفی کشاورزان استان اصفهانتشکل

، معاونت منابع MEO:، دفتر امور مجلس وزارت نیروACJ:اداری

اداره کل  ،WSO:سازمان آب و فاضالب، ،NR:طبیعی قوه قضاییه

های رسیدگی به آب یسیونکمآب  ،OEE:اصفهان  زیستطیمح

رسیدگی به صدور پروانه مجلس  یسیونکم ،CGW:یرزمینیز

، MERO:، دفتر امور حقوقی وزارت نیروPCL:شورای اسالمی

ای  استان شرکت آب منطقه ، IMTO:سازمان معدن و تجارت

 RWCH:ی  چهارمحال وبختیاریا، شرکت آب منطقهRWY:یزد

، MI:وزارت کشور ،CHG:داری چهارمحال و بختیاری، استان

، استانداری RWE:ی استان اصفهاناشرکت آب منطقه

ریزی کالن دفتر برنامه ،MJ:وزارت جهاد کشاورزی ،EG:اصفهان

های مدیریت بهم پیوسته حوضه، MEWO:آب و آبفا وزارت نیرو

 ،ME:وزارت نیرو  ،IMW:آبریز فالت مرکزی، قره قوم و مرز شرقی

 SCW:شورای عالی آب

 گيریيجهنت
مدیریت منابع آب مانند سایر منابع طبیعی به دلیل تعداد زیاد 

ذینفعان با مسائل زیادی روبروست. به همین دلیل نیاز به 

سازکارهایی در جهت مشارکت ذینفعان در مدیریت آب در 

هایی که حلراستای پایداری منابع و مدیریت دارد . یکی از راه

 اند تشکیل نهادهایحققان در این زمینه پیشنهاد کردهبیشتر م

نهاد آب را بر  Saleth & Dinar (2004)مرتبط و سازگار است. 

 آب تیریو مد استیس ن،یقوان یاساس نقش متقابل و تعامل

ی اصلی دارای سه مؤلفه نهاد آبتوان گفت می. کنندیم فیتعر

دی  کنشگران کلی سیاست، قوانین و اداره آب است. نتایج تحلیل

نهاد آب نشان داد شورای عالی آب، وزارت نیرو، جهاد کشاورزی 

های تابعه آنها در سطح استان از کنشگران کلیدی در و سازمان
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-های صنفی، بهرهتشکل یریقرارگسطح حوضه آبریز هستند. 

کنشگر  عنوانبهبرداران خانگی برداران بخش کشاورزی و بهره

کم ذینفعان محلی در مدیریت آب است. فرعی بیانگر مشارکت 

صورت توان گفت تخصیص آب در حوضه بهاین اساس می بر

-های کالن کشور نقش بیشتری در تصمیممتمرکز بوده و سیاست

-قرار نمی موردتوجهچندان  یزحوضه آبرگیری دارند و شرایط 

ر نظر های دگیرد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مؤلفه

دار بوده و دارای برازش برای نهاد آب در حوضه آبریز معنی گرفته

و قوانین آب جزء  ادارهمدل، سه مؤلفه سیاست،  بر اساس. است

روند. اداره آب متغیرهای نهاد آب در حوضه آبریز به شمار می

را  ارتنظو  ییتمرکززدا، و ارتباطات دانشیی، پاسخگوی، تکنولوژ

ه شده بن مقدار ضریب استانداردتریگیرد و دارای بیشدر بر می

ها به عنوان اولویت اول در مؤلفه به میزان   2R=64/0 و 8/0میزان

-ی آب بخش سازمانی آب بوده و ساختار تصمیمقرار داشت. اداره

گیری مرکزگرا موجب گیری در آن اهمیت زیادی دارد. تصمیم

-گیری در ذینفعان محلی شده است و میکاهش قدرت تصمیم

گفت یکی از دالیل مشارکت کم ذینفعان محلی در مدیریت توان 

آب در حوضه آبریز وابسته به همین مورد باشد.  بر این اساس 

در جهت افزایش قدرت ذینفعان محلی و مشارکت  ییتمرکززدا

های آنان در نهاد آب اهمیت بسزایی دارد. الزم است زمینه

ب ایجاد شود.  ی آتمرکززدایی و همچنین مقدمات آن توسط اداره

ی آب وظیفه برقراری ارتباطات ذینفعان در درون حوضه را اداره

دارد.  از این طریق تعامل ذینفعان با یکدیگر و مقامات  بر عهده

دولتی تسهیل گشته و در نهایت مشارکت ذینفعان محلی افزایش 

برداران در استفاده از آب را یابد. همچنین مناقشات بین بهرهمی

دهد.  استفاده از دانش ذینفعان برای مدیریت آب در کاهش می

-آب را افزایش می یوربهرهسطح حوضه ضرورت دارد  و این امر 

دهد. همچنین اداره آب باید دانش ذینفعان محلی را برای مدیریت 

آب بهبود بخشد تا تعادل بین عرضه و تقاضای آب در حوضه  

ر برداشت و مناسب برقرار و مدیریت آب پایدار گردد.  نظارت ب

آب است. مجاز  یادارهبودن خدمات تحویل آب از دیگر وظایف 

 هایدر پایداری آب یژهوبهاز آن  یتخطعدمبودن میزان برداشت و 

های سطحی نیز بین زیرزمینی اهمیت زیادی دارد، در برداشت آب

حوضه تعادل وجود داشته باشد تا  دستیینپامناطق باالدست  و 

پاسخگویی در  برداران برقرار گردد.دسترسی بهرهعدالت در 

در جهت  شدهانجامخصوص تخصیص صورت گرفته و اقدامات 

نهادی  یهامؤلفهیکی از  عنوانبهمدیریت آب از وظایف اداره آب 

رود.  این امر افزایش رضایت ذینفعان را در پی خواهد به شمار می

دهد. افزایش می داشت و احتمال مشارکت و همکاری آنان را نیز

در رتبه   2R=40/0 و 64/0 یاستانداردشدهسیاست آب با ضریب 

 یطراح، مشارکتدوم قرار گرفت. سیاست آب شامل متغیرهای 

بود. یکی از  یزیربرنامهی، گذارهیسرمای، سازیخصوص، پروژه

آب به وجود آوردن امکان  گذارییاستسها در مهمترین بخش

این یافته با نتیجه   یت آب استمشارکت ذینفعان در مدیر

بر همخوانی دارد.  (Henriksen and Barlebo, 2008). تحقیقات

آنچه در شناسایی کنشگران کلیدی مطرح شد مشارکت  اساس

 اریگذیاستس، پس در استذینفعان محلی در این حوضه پایین 

قرار گیرد. در این  مدنظرآب در این حوضه باید بهبود مشارکت 

اصالح شود و امکان  ادارهگذاری، ساختار د در سیاستراستا بای

مشارکت افزایش یابد، همچنین ایجاد سازوکارهایی برای 

پاسخگویی و نظارت در جهت رضایت ذینفعان ضروری است. 

وری از دیگر ها در جهت افزایش عملکرد و بهرهطراحی پروژه

 یدبنیتاولوآب است، در این راستا باید  گذارییاستسوظایف 

های انتقال آب های آبیاری و زهکشی و حفاظت از کانالپروژه

ها در نظر گرفتن تقاضا صورت گیرد. نکته مهم در طراحی پروژه

-مبنا است. خصوصی ینا برریزی آب و برنامه عرضهقابلو مقدار 

در مدیریت منابع آب است،  گذارییاستسسازی نیز جزء 

یاری و زهکشی و حفاظت های آبهپروژسازی در اجرای خصوصی

ین اساس به راگیرد، های آبیاری صورت میها و شبکهاز کانال

ی آبیاری و زهکشی، ایجاد هاشبکهدولت وظایف ایجاد و بازسازی 

های آبرسانی را به بخش خصوصی سپرده و منافع و بازسازی کانال

گذاری نیز از نماید. سرمایهها تعیین میآنها را  نیز از پروژه

 بر اساسگذاری آب است که باید یاستستغیرهای مهم در م

های گذاری در شبکهدر اولویت باشد. سرمایه هاژهها و پروطرح

های انتقال آب باعث افزایش راندمان در آبیاری و زهکشی و کانال

های منابع آب خواهد شد. با توجه به اینکه در این حوضه تونل

ضه اهمیت دارد، این وظیفه نیز انتقال آب برای تأمین آب در حو

بخش خصوصی صورت گیرد تا  از اتالف  گذارییهسرماتواند با می

ها در زمان منابع جلوگیری شود. این امر باعث خواهد شد تا پروژه

ریزی برای آموزش ذینفعان برداری برسند. برنامهکمتری به بهره

جه به قرار گیرد زیرا با تو مدنظرنیز ضروری بوده که باید 

حوضه کشاورزان همچنان   دستیینپامحدودیت آب بویژه در 

نمایند که می جاتیفیصبر مانند اقدام به کشت محصوالت آب

پایداری منابع آب را تحت تأثیر قرار داده است.   شدتبهاین امر 

 عنوانبه  2R  29/0و 53/0 یاستانداردشدهقوانین آب با ضریب 

ی، ریپذانعطاف، تیشفافمتغیرهای  سومین مؤلفه نهاد آب شامل

ی بود. شفافیت قوانین و برابر انصاف، معامله تیقابل، آب حقوق

  با یافته شد کهباعث کاهش ابهام در تفسیر قوانین خواهد 

(Krysanova et al., 2010; Bromley, 2013)  .همخوانی دارد
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-مرجع اصلی حقابه عنوانبهدر طومار شیخ بهایی عدم شفافیت 

های سطحی ی کشاورزان باعث شده حقابه کشاورزان از آبها

 یرزمینیزهای نادیده گرفته شود، از طرفی کشاورزان از آب

آورند. های زیادی دارند اما آن را جزء حقابه به شمار نمیبرداشت

سازی صورت گیرد بر این اساس باید در طومار شیخ بهایی شفاف

-هه و مناقشات بین بهرهای تخصیص آب کاهش یافتتا  پیچیدگی

بردارن نیز رفع شود. قوانین آب باید قابلیت معامله حقوق آب را 

برای کاربران حقابه دار در نظر بگیرند و حدود و ثغور آن را 

 ;Bell, et al., 2007)مشخص سازند این یافته با نتیجه تحقیقات

Wheeler, et al., 2013) .البته باید توجه داشت  . همخوانی دارد

ت رقابتی به خود نگیرد. در در حوضه برداشت از منابع آب حال

واقعی و ایجاد  یگذارارزشتوان با سطح حوضه زاینده رود می

های کشاورزان را که تمایل به قابلیت معامله مقداری از حقابه

فروش دارند را به بخش صنعت و شرب و خدمات انتقال داد. 

 دستیینپاانصاف در دسترسی ذینفعان به آب در باالدست و 

 (Carmona et al., 2013اهمیت زیادی دارد آبریز حوضه

اعتقاد دارند کشاورزان چهارمحال  رودیندهزادار کشاورزان حقابه

های بیشتری در سطح حوضه دارند و این امر بختیاری برداشت

شود که در این حالت تقویت باعث کاهش دسترسی آنان به آب می

 خواهد شد.  برداریقوانین نظارتی باعث افزایش انصاف در بهره

" وجود ندارد سندگانينو نيتعارض منافع ب گونهچيه "
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