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در شرایط بحراني قرار دارند و کاهش سطح  ،کشور

؛ 1721و همکاران،  Forootanایستایي آب زیرزمیني )

Joodaki  ،های دشت( در بسیاری از 1721و همکاران

و  Dehghaniکشور منجر به نشست زمین شده است )

 ؛1770 و همکاران، Motagh ؛1771همکاران، 

Mousavi  ،1772و همکاران.) 

های جنوبي و از جمله  وضعیت استان ،در این میان

از توان  یشبرداشت باستان کرمان بسیار بحراني است. 

از  يدر بعض دهشباعث  ي در استان کرمانآب یها سفره

 یینبا پا ،یافتهها کاهش  توان سفره یجتدرهمناطق ب

  هم شوند.از قنوات خشک  یاریرفتن سطح آب، بس

، رفسنجان، سیرجان و زرند اکنون در مناطق کرمان

ها  از چاه یریابس ایراخاند و  شدهقنوات خشک بیشتر 

(. KRWA، 1721) اند روبرو شده يبا کاهش آبده یزن

های بحراني استان کرمان، دشت ارزوئیه  یکي از دشت

حاضر مورد مطالعه قرار گرفته  پژوهش است که در

، بیالن دشت 2912اساس اطالعات سال  براست. 

طي  ،میلیون متر مکعب است. همچنین -5/17ارزوئیه 

 ،سال اخیر همواره بیالن دشت ارزوئیه منفي بوده 27

طور متوسط ساالنه هافت سطح آب در این دشت ب

رویه از آبخوان، علت اصلي  . برداشت بياستمتر  12/2

های زیرزمیني در دشت ارزوئیه  این کاهش سطح آب

 است. 

ترتیبات نهادی ناکارآمد و حکمراني نامطلوب 

(Madani  ،؛ 1729و همکارانMirnezami و Bagheri ،

بیشتر  (، موقعیت جغرافیایي کشور، واقع شدن1720

، Madaniخشک )نیمهسطح کشور در منطقه خشک و 

و  Asadzadehدرپي ) های پي (، خشکسالي1721

وری پایین  (، بهرهNasrabadi ،1725؛ 1729همکاران، 

(، فرهنگ Nasrabadi ،1725آب در بخش کشاورزی )

(، عدم وجود نظام Nasrabadi ،1725نادرست مصرف )

(، Jafari Nadoushan ،1729حقوقي شفاف و کارآمد )

و همکاران،  Bazi) نفعان و مردم عدم مشارکت ذی

توزیع آب،  سامانه(، قدیمي و فرسوده بودن 1727

ه و ض( در این حو1727و همکاران،  Baziتلفات آب )

های وقوع  های نادرست از جمله علت اعمال سیاست

تبع آن بحران مدیریت منابع  مشکالت مدیریتي و به

کردن . برطرف آب در برخي نقاط کشور بوده است

همه مشکالت موجود )به غیر از عوامل طبیعي( 

نهادی جامعه و حکمراني مطلوب  سامانهنیازمند یک 

بر منابع آب است. در بخش بعدی به تفصیل در 

 خصوص حکمراني مناسب منابع آب بحث خواهد شد. 

یکي از دالیل اصلي بروز بحران منابع آب،  ،بنابراین

گسسته منابع آب  هم ازحکمراني نامطلوب و مدیریت 

دنبال تدوین الگوی حکمراني به ،است، مطالعه حاضر

مناسب برای مدیریت یکپارچه منابع آب زیرزمیني در 

در ارزوئیه( است.  آبخیزه زحو) آبخیزه زحوسطح یک 

با استفاده از تجارب سایر کشورها و  ،مطالعه حاضر

نظران، کارشناسان و اساتید این  مصاحبه با صاحب

الگوی حکمراني مناسب طراحي و تدوین ه، ضحو

ای جامع در  خواهد شد. با توجه به عدم وجود مطالعه

خصوص حکمراني مطلوب از سطح حوضه تا سطح 

مطالعه حاضر از دو جهت دارای اهمیت کالن کشور، 

که یک الگوی مدیریتي در شرایط اول این است:

کند و  حکمراني مطلوب با مشارکت مردمي ارائه مي

که با توجه به وضعیت بحراني منابع آب در ایندوم 

تواند در جهت حفظ منابع  کشور، چنین الگویي مي

گذاری را  گیری درست سیاست ارزشمند آب، جهت

   برای دولت مشخص کند.

 

 ها مواد و روش

منظور طراحي  به ،در مطالعه حاضر پژوهش:روش 

الگوی حکمراني مناسب برای منابع آب زیرزمیني، از 

اساس  برروش تحلیل کیفي استفاده شده است. 

شرایط خاص کشور در منابع آب و عدم وجود یک 

برنامه جامع و مدون برای مدیریت هماهنگ این منابع 

 داده نظریه» روش از گیری بهره با ارزشمند، سعي شده

 و ها تئوری آزمون جایهب ،1استقراء بر مبتني «2بنیاد 

 الگویي ،«منابع آب» زمینه در شده ارائه های مدل

 ،هضحوبا توجه به نظر خبرگان این  و بومي جدید،

 است بنیاد، روشي  نظریه داده. طراحي و تدوین شود

 یک را طي قضایا ها و فرضیه مفاهیم، ها، نظریه که

 قبلي، های فرضپیش از استنتاج جای به منظم، فرایند

 طور به موجود، نظری های چارچوب یا ها پـژوهش سایر

در  (.Powell، 2111) کند مي کشف ها داده از مستقیم

با استفاده از روش کدگذاری به تحلیل  ،این رویکرد

                                                           
1 Grounded theory 
2 Inductive  
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 از باز، کدگذاری برایاطالعات پرداخته خواهد شد. 

 محوری کدگذاری مرحله در و اسنادی تحلیل روش

 و ابعاد بین روابط کشف و عوامل بندی دسته برای

 مرحله انجام برای و خبرگي تست از ها، مؤلفه

 شده استفاده رأیي چند روش از انتخابي کدگذاری

بنیاد طي پنج مرحله انجام   روش نظریه داده .است

تعیین موضوع  ،بنیاد  نظریه داده در گام اولینشود؛  مي

کارگیری هب ،پژوهش این است. هدف پژوهش مورد

 حکمراني مناسب بر تدوین الگوی بنیاد در  نظریه داده

 در .است آبخیز زهحودر سطح یک  منابع آب زیرزمیني

 مند نظام گردآوری با ، پژوهشگرپژوهش روش این

 غیرهو  و مدارك مصاحبه، مشاهده، اسناد ها از داده

 را موضوع با مرتبط بالقوه همه جوانب ،کند سعي مي

داده،  گردآوری بنیاد، کار  نظریه داده در .کند شناسایي

 حاصل اطمینان پژوهشگر که یابد ادامه مي تا زماني

او  های دانسته به ای تازه چیز گردآوری ادامه کند که

 را گردآوری ،است ناگزیر پژوهشگر ،بنابراین .افزاید نمي

 های نشانه از یکي .دهد اشباع ادامه به نقطه رسیدن تا

است  های تکراری با داده شدنروبرواشباع،  نقطه

(Sousa  وHeadriks ،1779در .) اساس ، بردوم مرحله 

اجزاء،  از یک هر بنیاد، به  در نظریه داده مرسوم روش

عنوان، که  این .شود داده مي برچسبي و عنوان

 محتوای شود، باید گویای آن کد گفته مي بها اصطالح

 مشاهده خواننده، با و پژوهشگر که طوری بهباشد،  داده

 مفهوم جمالت بـه زیادی حدود تا و تیتر، عنوان این

 (.Huberman، 1771 و Milesببرند ) پي

 بندی و دسته ،سوم مرحله در پژوهشگر وظیفه

 کار این .ها است داده از شده اسـتخراج مقایسه عناوین

 در که چرا است، بسیار حوصله و وقت صرف مستلزم

 واقع نیست، در چندان آشکار ها، آن بین ارتباط ابتدا

روبرو  های خام داده از انبوهي را، با خود پژوهشگر

 زودی به اما ،ندارند هم ربطي به چندان که بیند مي

 روش زیبایي و شد خواهد هویدا نامرئي پیوندهای

است  نهفته مرحله بنیاد در این  نظریه داده

(Mansourian، 1770.)  

 بهانتخابي.  عبارتست از کدگذاری ،چهارممرحله 

 عبارت انتخابي ، کدگذاریکوربین و استراوس عقیده

 ارتباطاصلي و  های مؤلفه سیستماتیک انتخاب از است

 و روابط به بخشیدن اعتبارها،  مؤلفه سایر ها با آن دادن

 و اصالح به نیاز مقوالتي که با خالي جاهای پرکردن

 (. درCorbin ،2111 و Straussدارند ) بیشتر گسترش

 انتخابي کدگذاری به کدگذاری، که از مرحله آخرین

 قبلي، به مراحل توجه به با است، پژوهشگر معروف

، Allan) پردازد مي ها مؤلفه و مفاهیم بیشتر استحکام

 نظریه، تکوین منظور به پایاني تحلیل و تجزیه (.1779

 رمزگذاری در. گیرد مي صورت ،پنجم مرحله در

 و شود مي پرداخته قبلي های یافته پاالیش به گزینشي،

 پدیدار نظری چارچوبي نهایت، در ،یندافر این طي با

پس از یک  (.Bryant، 1771 و Charmaz) شود مي

با  چالشي و در پي مشاوره و قابل توجهبازه زماني 

رأیي در میان  و اجرای تکنیک چندنظران  صاحب

مراحل انجام . دشتدوین « يمفهوم مدل» خبرگان،

 ارائه شده است. ،2بنیاد در شکل   روش داده

 

 
 (.Mansourian، 1770 ؛1722 ،و همکاران Mehrabi) تئوری گراندد اجرای فرایند مدل -1 شکل

 

 افراد :حاضر مطالعه یبرا قیتحق روش اتیجزئ

 از و هدفمند یریگ نمونه از استفاده با مصاحبه مورد

 ،یکشاورز توسعه و اقتصاد يعلم أتیه یاعضا نیب

 آب مسؤوالن و ياجرای کارشناسان ،آب منابع يمهندس

 جهاد سازمان(، روین)وزارت  کرمان استان یا منطقه

 کرمان استان یکشاورز قاتیتحق سازمان و یکشاورز

روش،  نی. در اشدند انتخاب( یکشاورز جهاد)وزارت 

 تیاهم شونده مصاحبه تعداد آن، يفیک تیماه لیدلبه

 ادامه با شود احساس که ابدی يم ادامه یيجا تا و ندارد

 مجموع، در. آمد نخواهد دستهب یدیجد مطلب کار،

 مورد نفر هشت ینظر اشباع به يابیدست منظوربه

 یآور جمع در پژوهش ابزار. گرفتند قرار مصاحبه

 تئوری هامولفه مفاهیم کدها هاداده
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 دستگاه ساختاریافته، مهین مصاحبه پروتکل ،ها داده

 پژوهشگر یها یبردار یادداشت دفتر زین و صوت ضبط

-به ها مصاحبه ،2ها تیواقع قیعم درك منظور به. بود

 هر زمان مدت. شد انجام نگرانه ژرف و یانفراد صورت

  .بود قهیدق 97 متوسط، طوربه کدام

  پیشنهادی روش از ها، داده پایایي تأیید منظوربه

Bo Hansen(1779) کلیدی، نکات یادداشت یعني 

 )شروع عادی شرایط تحت با افراد برقراری تعامل

 به رفتن پیش و کلي و ساده های با پرسش مصاحبه

 منظوربه پژوهش اساسي و سؤاالت جزییات سمت

 و عادی حالت به رسمي از حالت شرایط کردن خارج

 و مصاحبه در سوگیری از غیررسمي(، پرهیز و دوستانه

 گرفته بهره سازی وجهي نیز سه و ها یادداشت تفسیر

 راهبرد تکثرگرایي سازی، از وجهي  سه منظوربه. شد

 از اطالعات آوری جمع راهبرد بر این. دش داده استفاده

 این در ،دلیل به همین. دارد تأکید مختلف منابع

علمي دانشگاه و کارشناسان  هیأت مطالعه اعضای

 مورد اجرایي وزارت نیرو و وزرات جهاد کشاورزی

 تأمین منظور به ،دیگر سوی از. گرفتند قرار مصاحبه

از راهبرد  داده، تکثرگرایي بر عالوه ،پژوهش روایي

 عبارت دیگر، به. شد استفاده 1کننده مشارکت بازخورد

ها آن به شوندگان، مصاحبه اظهارات از پژوهشگر تفسیر

دریافتي،  بازخوردهای به توجه با و دش مي ارایه

 همزمان. شد مي انجام ها برداشت در ضروری اصالحات

 با دندکر سعي انپژوهشگر ها، داده آوری با جمع

 بنیاد  داده نظریه در متداول های از کدگذاری استفاده

 هر در راستا، این در. بپردازند الگوی مربوطه تدوین به

 فرد(، هر با مصاحبه از داده )پس آوری جمع گام

 و شده ضبط نوارهای و بررسي سازی پیاده پژوهشگر به

 شیوه به مطالب ،سپس. میداني پرداخت های یادداشت

 مرتبط جمالت و گرفتند بررسي قرار مورد خط به خط

 پژوهشگر. شدند پژوهش مشخص اصلي سؤاالت با

 مقایسه و مجدد تکنیک مرور از استفاده با دهکر سعي

 مربوطه پیوندهای ها وآن از خود درك ،9ها داده دایمي

و  ادغام هم در اجزاء مشابه اقدام، این در. دهد نشان را

 و تجزیه کلي، طوربه. شدند حذف تکراری موارد

                                                           
1 In-depth understanding 
2 Constant comparison 
3 Participant feedback 

 سه در طریق کدگذاری از هاآن تفسیر و ها داده تحلیل

 استخراج شاملترتیب به مراحل این .شد انجام مرحله

 نظری قرابت نظر باز از کدهای بندی دسته باز، کدهای

 تشکیل ،و سپس محوری طبقات قالب در مفهومي و

 از استنباط استفاده با انتخابي کالن طبقات ماتریس

 .است محوری طبقات دروني روابط

 

 نتایج و بحث

بنیاد ابتدا کدهای باز از طریق   نظریه دادهدر روش 

نظران استخراج و  مصاحبه با اساتید و صاحب

از طریق قرابت نظری، این  ،و سپس شدبندی  دسته

بندی شدند. در  کدهای محوری دستهالب قجمالت در 

کدهای انتخابي با استفاده از مصاحبه اساتید و  ،نهایت

تدوین الگوی برای  ،. سپسدشتعیین  پژوهشگرتجربه 

حکمراني مناسب، این کدها مورد تحلیل و ارزیابي قرار 

، کدهای انتخابي، محوری و باز 2 گرفتند. در جدول

 ارائه شده است.

 یمحل تیریمد به متمرکز حالت از تیریمد رییتغ

به  زیآبخه زدر سطح حو تیریمد یواگذار)

 نشان ها مصاحبه لیتحل از حاصل جینتا: (نفعان یذ

 کشور، در آب منابع يحکمران وهیش که دهد يم

 نییپا به باال از و متمرکز ،يدولت تیریمد صورت به

 داده نشان کشور در موجود تجربه که طورهمان. است

 از و ندارد يچندان یيکارا يتیریمد وهیش نیا است،

 يکی. است آب منابع نادرست يحکمران یها مشخصه

 وهیش نیا در که است معتقد نظران صاحب از

 احساس و دانند يم يدولت را آب مردم ،يحکمران

 تیریمد در مردم تا ،نیبنابرا. کنند ينم تیمسئول

 موضوع در را خود باشند، نداشته مشارکت آب منابع

 تیشفاف وجود. دانند ينم مسئول آب منابع تیریمد

 و کشاورزان و مردم به دادن يآگاه و اطالعات

 در تواند يم ها،آن به زیآبخ حوزه و دشت یواگذار

 باًیتقر. باشد مؤثر اریبس آب ارزشمند منابع حفظ

 گرفتند، قرار مصاحبه مورد که يکارشناسان يتمام

زه حو سطح در آب منابع تیریمد دیبا که بودند معتقد

 معتقد نظران صاحب از يکی. شود واگذار مردم به زیآبخ

 تعداد که زیآبخ هزحو ای دشت سطح در که است

 دیبا دارد، وجود چاه حلقه 577 ای کشاورز 1777

 نهاد لیتشک از بعد و شود انجام حوضه مطالعات
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 تیظرف و توان شود، گفته هاآن به يمردم يتیریمد

 اندازه نیهم به فقطمردم هم  و است مشخص برداشت

 و دنکن یبند هیسهم باید حاال ،دارند برداشت اجازه

. کنند میتنظ شدهنییتع عدد نیا با را خود مصرف

 نهاد، مردم و يمحل يتیریمد تشکل جادیا یبرا البته

 اصالح ای جادیا نیقوان جمله از آن، یها رساختیز دیبا

. شود اعطا هاآن به الزم يتیریمد اراتیاخت و شود

 یيها شرکت لیتشک ای بران آب انجمن لیتشک با مردم

 منطقه مردم و کشاورزان خود از آن رهیمد ئتیه که

 تیریمد را آب منابع توانند يم بهتر باشد،( نفعان یذ)

 کند يم انیب کارشناسان از يکی خصوص نیا در. کنند

 آب قانون رایز است، نیقوان اصالح قدم نیاول که

 به تیریمد حق و گذاشته دولت عهده به را تیمسئول

 ،يقانون ساختار. است نشده داده کننده مصرف

 یریگ میتصم در مردم و داند يم کارههمه را تیحاکم

 .ندارند ينقش يتیریمد
 

 های باز، محوری و انتخابي ماتریس کدگذاری -1جدول

 يانتخاب یکدها یمحور یکدها باز یکدها

 .کنند ينم تیمسئول احساس آن به نسبت و دانند يم يدولت را آب مردم متمرکز، يتیریمد وهیش در

 یيزدا تمرکز

 تیریمد رییتغ

 حالت از

 به متمرکز

 يمحل تیریمد

 .شد خواهد نییپا سطوح در اخصوصناکارآمد است و منجر به بروز فساد  ،يمتمرکز دولت تیریمد

 .باشند داشته نقش آب منابع تیریمد يکل طور به و نظارت و اجرا ،یریگ میتصم در( نفعان ی)ذ مردم دیبا

 یبند هیسهم شناخت، مطالعه، از اعم آب منابع به مربوط مسائل هیکل و باشد يعال ناظر کی دیبا فقط دولت

 .شود انجام( مردم خود نهیهز با يحت ای)و  مردم توسط دیبا برداشت و

 یبرا ،سپس و شود نییتع دقت به آن یمرز نقاط و محدوده و شوند یيشناسا کامال زیآبخ یها هزحو دیبا

 واگذار آن به حوضه سطح در تیریمد و شود فیتعر الزم اراتیاخت با يتیریمد واحد کی زیآبخ هزحو هر

 لیتشک .شود

 یواحدها

در  يتیریمد

 هزحوسطح 

 زیآبخ

 حل در مشارکت حس. ابدی شیافزا مشکل حل در هاآن مشارکت حس دیبا مردم به تیریمد یواگذار یبرا

 .شود تیتقو دیبا که است ياجتماع هیسرما نوع کی ،ياجتماع مشکل کی

 آب، بازار لیتشک صورت در. شود نیتأم ها تیعضو حق محل از تواند يم يمحل يمردم ینهادها بودجه

 و تخلف ثبت. کند افتیدر نظارت حق عنوانبه را آب فروش و دیخر نرخ از ياندک درصد يمحل ینهادها

 ینهادها نیا بودجه نیتأم گرید راه زین متخلف یحفار یها شرکت ای و کشاورزان از مهیجر نرخ افتیدر

 .باشد يم يمردم

 حوضه سطح در ،سپس و شود يم آغاز مرتبط یها وزارتخانه و دولت از کالن سطح در يسازمان دمانیچ نیا

 يتیریمد رمجموعهیز در. رسد يم( يمردم تیریمد یها )تشکل يمردم يمحل تیریمد یواحدها به

 شود. لیتشک تواند يبران در سطح روستا، دهستان و بخش م آب یها انجمن و ها تشکل ها، حوضه

 ینهاد دمانیچ

 ینهاد دمانیچ

 مناسب يمحل

 یشوراها قیطر از کار نیا روستاها سطح در که است هیقضائ قوه عهده بر يحقوق و یيقضا امور به يدگیرس

 .شد خواهد انجام آب منابع يمردم یها تشکل یهمکار با اختالف حل

 ،نیهمچن. است ياسالم یشورا مجلس و دولت عهده به کالن سطح در قانون نیتدو و یگذار قانون فهیوظ

 اصالح را نیقوان خود منطقه طیشرا با متناسب تا شود داده يمردم يتیریمد یواحدها به ياراتیاخت دیبا

 .کنند

 منابع با مرتبط جوانب همه گرفتن نظر در با و هماهنگ صورت به دیبا روین و یکشاورز جهاد وزارتخانه دو

 یهمکار با آب مستقل نهاد کی لیتشک مشترك، یها کارگروه لیتشک. بپردازند منابع نیا تیریمد به آب

 .باشد دیمف تواند يم خصوص نیا در یکشاورز جهاد وزرات به آب منابع تیریمد یواگذار ای وزارتخانه دو

 تیریمد

 کپارچهی

 ها وزارتخانه يتمام به مربوط یها تیاولو دیبا. کرد جادیا زیآبخ هزحو سطح در توان يم را کپارچهی تیریمد

 .شود ابالغ حوضه سطح در يمردم تیریمد نهاد به واحد دستورالعمل کی غالب در مرتبط یها سازمان و

 ،یيغذا تیامن مثل مختلف اهداف میتنظ در هم آب، منابع با مرتبط ینهادها تمام نیب هم دیبا يکپارچگی

 ،نیهمچن. باشد آب یتقاضا و عرضه تیریمد در هم و...  و يستیز طیمح مسائل آب، تیفیک آب، تیامن

 .باشد برقرار زین ينیرزمیز و يسطح آب منابع توأمان و همزمان تیریمد خصوص در دیبا کپارچهی تیریمد

 پژوهشهای  مأخذ: یافته
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بعدی در این خصوص، عدم اعتقاد به  مشکل

واگذاری مدیریت به مردم در بین برخي مدیران عالي 

ای  کشور است. یکي از مدیران شرکت آب منطقه

کند که  استان کرمان در این خصوص بیان مي

متأسفانه در بین مدیران باالی وزارت نیرو اختالف نظر 

نفعان  وجود دارد و برخي اعتقادی به مدیریت ذی

یکي از اساتید دانشگاه  ،دارند. در تأیید این مطلبن

 نفعان ذیکه مدیریت دشت باید به این ،کند بیان مي

واگذار شود، حرفي نیست که امروز مطرح شده باشد، 

، یعني استسالي هست که مطرح  25این حرف شاید 

صورت شفاهي و مکتوب در  به 2912از سال  کم دست

 ولي عمل نشده است.  ،شده استگفته مختلف  جلسات

 واگذاری مباحث مطرح شده، اصلبه با توجه 

 مردمي محلي مدیریتي نهادهای به دشت مدیریت

 از یکي. بود مصاحبه مورد نظران صاحب اجماع مورد

که در یک حکمراني خوب  است معتقد نظران صاحب

 یک باید فقط دولت آبخیزه زحوبر منابع آب در سطح 

 اعم آب منابع به مربوط مسائل کلیه و باشد عالي ناظر

 باید برداشت و بندی سهمیه شناخت، مطالعه، از

 دولت .شود انجام مردم خود هزینه با و مردم وسیله به

 مطلوبي نتیجه اما کند، مي هزینه تومان میلیاردها

 مدیریتي واحدهای تشکیل با دولت واقع در .دهد نمي

 کار بر ابزارهایي طریق از و استاني فرا یا استاني

 نصب با و کند نظارت محلي مدیریتي های نهاد

 .کند کنترل را برداشت حجمي، هوشمند کنتورهای

 یمحل یها تشکل به تیریمد یواگذار یچگونگ

 به يمحل نفعان یذ به تیریمد یواگذار: نهاد مردم

 درون) منطقه کشاورزان که بود خواهد صورت نیا

 ای و شورا ،يتعاون سازمان، شرکت، کی( زیآبخ حوزه

 با و نیقوان اصالح قیطر از و دهند لیتشک ینهاد

 تیمسئول ها،آن به يتیریمد الزم اراتیاخت یاعطا

 يمحل يمردم ینهادها نیا به يآب حوضه درون منابع

 همراه تیموفق با يصورت در تنها اتفاق نیا. شود واگذار

 منطقه کی در يجمع مشارکت حس که بود خواهد

 دو از ،هضحو نیا کارشناسان نظر اساس بر. شود جادیا

 از استفاده با و اقتصادی های انگیزه ایجاد (2 قیطر

 سرمایه تقویت و سازی فرهنگ (1 و اقتصادی ابزارهای

 جادیا را يجمع مشارکت حس نیا توان يم ،اجتماعي

 .کرد

باید با ایجاد سازوکارهایي، منافع در اولین قدم، 

اجتماعي و اقتصادی خاصي برای مشارکت جمعي در 

یارانه انرژی مثال . دکرمدیریت منابع آب ایجاد 

های کشاورزی  استحصال آب و اعطای برخي از نهاده

با یارانه دولتي به آن دسته از کشاورزاني تعلق بگیرد 

حلي تنظیم که رفتار خود را با نهاد یا تشکل مردمي م

کنند. استفاده  خود را با قوانین آن هماهنگ مي ،کرده

از سایر تسهیالت و یا اعطای وام کشاورزی باید به 

تأیید نهاد یا شورای محلي مدیریت منابع آب باشد. 

نهاد مدیریت  ،شود های اقتصادی سبب مي این انگیزه

کشاورزان با  ،محلي، قدرت اجرایي الزم را پیدا کرده

عامل تأثیرگذار دیگر در  این نهاد محلي همکاری کنند.

مشارکت مردمي، فرهنگ همکاری و تعاون و تقویت 

 ،نظران سرمایه اجتماعي است. به عقیده یکي از صاحب

تفکر دموکراتیک )به معني مشارکت مردمي و نه 

که افراد خودشان حس مفهوم غربي آن( یعني این

شکل را داشته باشند، به این مشارکت در حل یک م

نفعان وقتي  شود، مشارکت ذی نفعان گفته مي افراد ذی

دهد که افراد جامعه بتوانند منافع خود را  رخ مي

تشخیص دهند و این منافع نیز باید منافع بلندمدت 

منابع آب  اخصوصدر خصوص منابع آب،  باشد.

زیرزمیني تشخیص منافع بلندمدت کار دشواری است. 

نفعان، منافع اجتماعي  ین دلیل که اگر سایر ذیبه ا

بلندمدت را در نظر نگیرند، اقدام به استحصال آب 

شت نکرده در کنند و فردی که از منابع بردا مي

نیاز به  ،کند. بنابراین ضرر مي مدت و بلندمدت کوتاه

شود تا با  یک تفکر جمعي در این خصوص احساس مي

فق برسند. به عقیده یکدیگر بر سر برداشت آب به توا

نظران مشارکت مردمي بسیار خوب  یکي از صاحب

است، اما متأسفانه از نظر اجتماعي و سرمایه اجتماعي 

 های الزم دست نیافته است.  جامعه ما هنوز به ظرفیت

: یمحل تیریمد ینهادها بودجه نیتأم نحوه

 يدولت دینبا دارد، امکان که یيجا تا نهادها نیا بودجه

 نیتأم دولت لهیوسبه بودجه اگر که لیدل نیا به. باشد

 انیب مشکالت و شوند يم يدولت عمال نهادها نیا شود،

 از تواند يم نهادها بودجه. شد خواهد تکرار يقبل شده

 یها راه از ،گرید يکی .شود نیتأم ها تیعضو حق محل

 و آب بازار لیتشک ،يمحل ینهادها بودجه نیتأم

 البته ،است آن یبرا يتیریمد و يمال سازوکار يطراح
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 دهیچیپ اریبس آب، بازار لیتشک خصوص در بحث

 ینهادها آب، بازار لیتشک صورت در اما. بود خواهد

 درصد و باشند بازار نیا کننده لیتسه دیبا يمحل

 حق عنوانبه تواند يم آب فروش و دیخر نرخ از ياندک

 ثبت. شود پرداخت آب تیریمد يمحل نهاد به نظارت

 ای و کشاورزان از مهیجر نرخ افتیدر و تخلف

 بودجه نیتأم گرید راه زین متخلف یحفار یها شرکت

 . باشد يم يمردم ینهادها نیا

 مراتب)سلسله  مناسب ینهاد دمانیچ

به عقیده یکي از کارشناسان، باید : (یسازمان

شناسایي شوند و محدوده و  کامال آبخیزهای  هزحو

برای هر  ،تعیین شود و سپسنقاط مرزی آن به دقت 

یک واحد مدیریتي با اختیارات الزم  آبخیزه زحو

واحد تعریف شود و مدیریت در سطح حوضه به آن 

صورت یکپارچه  بهواگذار شود. مدیریت باید محلي 

اعمال شود. با توجه به نظر کارشناسان و تجربه سایر 

چیدمان نهادی نمایش داده در این مطالعه کشورها، 

طور که در همان شود. پیشنهاد مي 1ر شکل شده د

مشخص است، نهاد فرابخشي شورای عالي آب  1شکل 

گذاری برای منابع آب قرار دارد. البته  س سیاستأدر ر

این شورا در حال حاضر وجود دارد، ولي باید 

 قانون، وجود بیاید. مطابق اصالحاتي در ساختار آن به

 جهاد رو،نی وزرای از متشکل ،آب عالي  شورای

 سازمان رئیس کشور، معادن و صنایع کشاورزی،

 حفاظت سازمان رئیس کشور، ریزی برنامه و مدیریت

 کشاورزی، کمیسیون اعضای از نفر یک زیست، محیط

 اسالمي شورای مجلس انتخاب با طبیعي منابع و آب

 کشاورزی بخش متخصصان از نفر دو و ناظر عنوان به

 نقش شورا این ،است قرار و است جمهور رئیس حکم به

 غیردولتي نفعان ذی اما متأسفانه ،کند ایفا فرابخشي

 عالي  شورای این در کشاورزان و صنعتگران از اعم

 گیری تصمیم نظام در توانند نمي و ندارند نقشي

 به آب عالي  شورای اعضای کنند. انحصارمشارکت 

 کننده تضمین حاکمیتي، قوای سایر و دولت نمایندگان

باید  احتم ،نیست. برای حل این مشکل شفافیت

نفعان بخش خصوصي در این شورا  نمایندگاني از ذی

نفعان برای  حضور ذی ،قرار بگیرند. از طرف دیگر

هایي  با تعارضات و کشمکش امطالبه حقوق خود، حتم

باید یک نماینده از قوه  ،همراه خواهد بود. بنابراین

قضائیه جهت حل تعارضات در این شورای عالي 

باید  ،همچنینگذاری وجود داشته باشد.  سیاست

مدیریت در سطح دولت یکپارچه شود )تشکیل نهاد 

فرابخشي در اجرا و نظارت با همکاری هر دو وزارتخانه 

 یا واگذاری کل مسئولیت به وزارت جهاد کشاورزی(.

نهادی این  سلسله مراتب سازماني و چیدمان ،1 شکل

 دهد. مطالعه را نشان مي

 کپارچهی تیریمد: آب منابع کپارچهی تیریمد

 هماهنگ تیریمد و توسعه که است یندیفرا آب منابع

 ارتقاء یبرا را وابسته منابع ریسا و خاك و آب منابع

 به بدون عادالنه روال کی در یاقتصاد و ياجتماع رفاه

 جیترو ياتیح یها ستمیاکوس یداریپا انداختن خطر

 تیریمد فوق، فیتعر بنابر(. Clausen، 1775) کند يم

 با مرتبط یها جنبه تمام که است يتیریمد کپارچهی

 .ردیبگ نظر در ندیفرا کی البق در را آب منابع
موضوع است که  نیا رویوزارت ن یاز ادعاها يکی

 یدرصد از منابع آب در بخش کشاورز 17در حدود 

بر  ،یوزارت جهاد کشاورز . البته نظرشود يمصرف م

از کل مصرف منابع  یبخش کشاورز یدرصد 07سهم 

 نیدانشگاه در ا دیاز اسات يکیآب در کشور است. 

 بخش در آب عمده اگرخصوص معتقد است که 

 نیا به مربوط تقاضا عمده و شود يم مصرف یکشاورز

 دست در دیبا آب منابع تیریمد چرا است، بخش

 روین وزارت چرا کالن سطح در و باشد روین وزارت

 از. باشد آب به مربوط نیقوان یاجرا و نظارت يمتول

 دو وزراتخانه جهاد یها اهداف و برنامه ،گرید طرف

وزارت  يعنی .است متفاوت کامال رویو ن یکشاورز

محصوالت  شتریب دیتول يدر پ یجهاد کشاورز

 رویاست و وزارت ن یيغذا تیو حفظ امن یکشاورز

 ،لیدل نیمنابع آب است. به هم تیریمد دنبال به

 تیریمد دیمعتقد بودند که با نظران صاحب شتریب

شرکت آب  رانیاز مد يکیباشد.  يقیصورت تلف به

 الزم يهماهنگاستان کرمان معتقد است که  یا منطقه

. ندارد وجود یکشاورز جهاد وزارت و روین وزارت نیب

 مشترك زبان و مشترك فیتعر به نیمسئول متأسفانه

 دیباکه  کنند يم انیب شانیا ،نیهمچن. اند دهینرس

 صورت به دیبا تیریمد و شوند یبند تیاولو اهداف

 متضاد بعضا. اهداف متفاوت و ردیبگ صورت هماهنگ

 يخوب جینتا اهداف و طیشرا ریسا گرفتن نظر در بدون
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صورت  به دیدو وزارتخانه با نیا ،رو نیا از. ندارد بر در را

هماهنگ و با در نظر گرفتن همه جوانب مرتبط با 

 لیمنابع بپردازند. تشک نیا تیریمنابع آب به مد

نهاد مستقل آب با  کی لیمشترك، تشک یها کارگروه

منابع آب به  تیریمد یواگذار ایدو وزارتخانه  یهمکار

 دیمف تواند يخصوص م نیدر ا یوزرات جهاد کشاورز

در  توان يرا م کپارچهی تیریمد ،گرید یسو ازباشد. 

 کار دیبا ،کار نیا یکرد. برا جادیا زیآبخ حوزهسطح 

 یکشاورز جهاد وزارت رو،ین وزارت نیب يمشترک گروه

 اهداف و شود لیتشک ستیز طیمح حفاظت سازمان و

 کی در و ردیگ قرار نظر مد وزارتخانه هر نظرات و

و به  شود نیتدو الزم یها دستورالعمل ،یبند جمع

 باعث وهیش نیاابالغ شود.  يمحل يتیریواحد مد

 در يکپارچگی و شده هماهنگ ها استیس شود، يم

  اعمال شود. زیآبخ هزحو سطح

 

 
 مدیریت یکپارچه منابع آب زیرزمیني چیدمان نهادی برای -2 شکل

 

دشت  یبرا یمحل مناسب یحکمران یالگو نیتدو

 ریسا تجربه به توجه با حاضر، مطالعه در: هیارزوئ

 تیوضع اصالح یبرا کارشناسان، نظر و کشورها

 شده ارائه 9 شکل با مطابق يحکمران یالگو موجود،

 سطح ،است برقرار سطح سه در يمحل تیریمد. است

 و اعضا که روستا سطح و دهستان سطح ،زیآبخ حوزه

 گذاری آبشورای عالي سیاست

سازمان حفاظت محیط زیست 
 )مدیریت کیفي و بهداشت منابع آب(

های بران یا تشکلآبانجمن 
مردمي مدیریت آب در سطح 

 روستا

وزارت نیرو )مدیریت منابع، 
 عرضه و ناظر عالي(

وزارت جهاد کشاورزی )مدیریت 
 تقاضا(

ای استاني های آب منطقهشرکت
مردمي در سطح -نظارت دولتي مردم(-)با همکاری دولت

 بین استاني آبخیزهای هزحو

های مردمي شکلبران یا تانجمن آب
مدیریت آب در سطح دهستان، 

 بخش یا شهرستان

 

واحدهای مدیریتي مردم نهاد در 
 آبخیزه زسطح حو

قوه قضائیه: حل تعارضات 
 محلي بر سر منابع آب

شوراهای حل اختالف )با 
 های مردمي(همکاری تشکل

تشکیل نهاد مستقل یا کارگروه مشترك برای مدیریت یکپارچه )یا 
 واگذاری کل مدیریت عرضه و تقاضا به وزارت جهاد کشاورزی(

 مجلس شورای اسالمي

ه ضتنظیم مقررات در حو
تدوین قوانین -اختیارات دولت

کلي  و ارسال به مجلس در غالب 
 های توسعهالیحه و قانون برنامه

اصالح، تدوین و تصویب 
 ه منابع آبضقوانین در حو
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 وهیش. است  شده مشخص شکل در آن فیوظا

 در يمردم تیریمد واحد بودجه نیتأم و يتیریمد

 انجمن لیتشک یبرا. شد انیب قبال زیآبخ حوزه سطح

 فشار و اجبار دینبا روستا، ای دهستان سطح در بران آب

 یاقتصاد منافع فیتعر و زهیانگ جادیا با بلکه باشد،

 بیترغ ها تشکل نیا در حضور به افراد دیبا یفرد

 در مشارکت ياجتماع منافع دادن نشان با و شوند

 حس ،ياجتماع هیسرما تیتقو با دیبا ت،یریمد

 آن افراد نیب را جامعه مشکالت حل در مشارکت

 .داد شیافزا جامعه

  

 
 

 زیآبخ حوزه سطح در یمردم یتیریمد واحد
 (حوضه ییاجرا یشورا) هیارزوئ

 شهرستان، یجهادکشاورز ندهینما از متشکل: اعضا
 ندهینما کرمان، استان یامنطقه آب از یاندهینما

 ندهینما کی شهرستان، یدادگستر ندهینما ،یفرماندار
 دارد، وجود دشت نیا در دهستان 1) دهستان هر از
 برانآب انجمن یاعضا از تواننديم ندگانینما نیا

 از نفر دو و( شوند انتخاب دهستان ارانیده ای دهستان
 کی و( کشاورزان ندهینما) یکشاورز بخش نیفعال
 شهرستان فضالب و آب اداره از ندهینما

 آب منابع از حفاظت و اجرا مدیریت، گذاری،سیاست ریزی،برنامه •
 آب منابع استحصال بر نظارت و ارزیابي تقسیم، تخصیص، ریزی،برنامه •
 حوضه شرایط با متناسب قانون تدوین و اصالح تغییر، لزوم صورت در •
 شدهداده مجوزهای حجم در نظر تجدید و آب مجوزهای صدور •
 مجوز شرایط اجرای و آب حقوق •
 ثبت تخلف و اعمال مجازات متخلفین •
 های حفاری در سطح حوضهنظارت بر شرکت •
 استان در آب شواری نماینده و استاني عالي ناظر با همکاری •
 آبخیز حوزه و آب کیفیت مدیریت •
 آب مصرف کنترل و تنظیم •
 مشترك کارگروه و آب عالي شورای ابالغي هایدستورالعمل اجرای •

 یکپارچه مدیریت تحقق منظوربه نیرو و کشاورزی وزارت

واحد مدیریتی مردمی در سطح دهستان )انجمن 
 بران دهستان(آب

اعضای اصلي: متشکل از نمایندگان هر روستا )یک نماینده 
بران هر روستا واقع در دهستان یا دهیار هر از انجمن آب

 شورای حل اختالفروستا( و نمایندگان 

 سایر اعضا: کلیه کشاورزان موجود در دهستان

 در حوضه تیریمد واحد به يدهمشورت و یسازآگاه •
 دهستان سطح در آب منابع به مربوط مسائل مورد

 آب بردارانبهره هیکل ثبت و یيشناسا در مشارکت •
 مجاز ریغ یهاچاه کشف و مجاز یهاچاه تعداد ثبت •
 دهستان سطح در تیریمد و آب صیتخص در یهمکار •
 تخالفات ثبت و آب منابع استحصال بر نظارت در کمک •
 اطالعات یآورجمع و
 منابع يتعاون تیریمد و بردارانبهره نیب مناقشات حل •

 آب

 انجمن) روستا سطح در یمردم یتیریمد واحد
 (روستا برانآب

 در واقع چاه هر ندگانینما از متشکل: ياصل یاعضا
 اختالف حل یشورا ندهینما و اریده روستا،

 روستا کشاورزان کل: اعضا ریسا

 سطح در کشاورزان و بردارانبهره هیکل ثبت و یيشناسا •
 روستا

 رمجازیغ یهاچاه کشف و مجاز چاه تعداد ثبت •
 روستا در برداشت سقف تیرعا بر نظارت •
 هیکل یهمکار با باالتر مرجع به تخلف گزارش و ثبت •

  مردم و بردارانبهره
 با روستا سطح در بردارانبهره نیب مناقشات حل •

 اختالف حل یشورا یهمکار

 واحد نیکوچکتر آب، چاه کی حول نیمالک
 آب تیریمد در ریدرگ یاجتماع

 چاه کی محور حول نیزم مالک کشاورزان يتمام: اعضا

 چاه یبرا ندهینما کی انتخاب •

 روستا يرتیمد واحد جلسات در ندهینما حضور •

 یهادستورالعمل از یرویپ و برداشت سقف تیرعا •

 تیریمد واحد با یهمکار و حوضه تیریمد واحد

 روستا و دهستان

 کرمان استان یامنطقه آب
 مشترك کارگروه و آب يعال یشورا ندهینما عنوان به)

 (نیوزرات
 نییتع ،ينظارت یهاچاه حفر و مطالعات انجام: فهیوظ

 در یبازنگر مجوز، صدور دشت، هر برداشت مجاز سقف
 سطح در يمردم تیریمد یواحدها بر نظارت و مجوز
 زیآبخ حوزه

 زیآبخ حوزه سطح در تشکل ای نهاد هر فیوظا

 ه آبخیز ارزوئیهزتدوین الگوی چیدمان نهادی در حو -3 شکل
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  یریگ جهینت

 چهاربر مبنای  طراحي الگوی حکمراني مناسب

حالت متمرکز به مدیریت تغییر مدیریت از  ،مؤلفه

 اصالح و تدوین ،محلي، چیدمان نهادی محلي مناسب

اصالح حقوق مالکیت  و یيو قضا يامور حقوق ین وقوان

از طریق  ،. سپسانجام شد ()مجوزهای برداشت

کارگیری روش  و بهه ضحونظران این  مصاحبه با صاحب

بنیاد، مدل در جزئیات و کلیات بسط و   پژوهش داده

افت و در نهایت مدل نهایي تدوین شد. از توسعه ی

توان به  جمله نکات و نتایج مهم تدوین این الگو مي

 سازی مدیریت در سطح موارد زیر اشاره کرد: یکپارچه

، عرضه و تقاضا، کمیت و کیفیت، آبخیزه زحوکالن تا 

منابع سطحي و زیرزمیني با مد نظر قرار دادن شرایط 

زیستي و اقلیمي و سایر   اجتماعي، اقتصادی، محیط

مسائل مرتبط با منابع آب، واگذاری مدیریت منابع آب 

به مردم در سطح حوضه با پیشنهاد سازوکار مربوطه، 

تأمین بودجه و واگذاری اختیارات الزم قانوني و 

تشویق مشارکت جمعي، اصالح قوانین و مقررات 

قانون دسترسي عادالنه  11و  10نادرست )مانند مواد 

برداری مصوف  های بهره یا قانون تعیین تکلیف چاهآب 

مجلس شورای اسالمي( و تدوین قوانین مورد  2911

وني برای واگذاری نیاز و برطرف کردن خألهای قان

 . مدیریت به مردم

 

 شنهاداتیپ

حاضر،  پژوهشهای  با توجه به نتایج و یافته

مشاهدات میداني و مصاحبه با خبرگان، کارشناسان، 

و کشاورزان منطقه پیشنهاداتي به شرح ذیل  اساتید

 : دشو ميمطرح 

برای تحقق مدیریت یکپارچه باید بین  .2

های مرتبط با منابع آب  ها و وزارتخانه سازمان

 بنابراین همکاری و هماهنگي الزم شکل بگیرد.

گذاری، اجرا و  سیاستبرای ساماندهي  ،ضروری است

تر نسبت به ایجاد و استقرار یک  هرچه سریع نظارت

ستاد راهبردی و نظارت مقتدر تحت عنوان ستاد ملي 

 مشارکتو کشور با حضور  آب منابع مدیریت یکپارچه

و با شرح  اننفع ذی مسئول و نماینده نهادهای همه

های شفاف و اختیارات الزم و  وظایف و مأموریت

 . دشوکافي، اقدام 

 ،شود نهاد مي، پیشپژوهشبا توجه به نتایج  .1

گذاری، تدوین برخي  گیری، سیاست مدیریت، تصمیم

ه زحوقوانین مرتبط با حوضه، اجرا و نظارت در سطح 

 آبخیزه زحوساکن در  مردمنفعان و  ذیبه  آبخیز

برای این منظور برخي قوانین باید اصالح  واگذار شود.

های محلي  یا تدوین شوند و اختیارات الزم به مدیریت

 اعطا شود.

اجرای حکمراني موفق بر منابع آب و  .9

مستلزم های تعادل بخشي  سیاستآمیز  موفقیت

های  برداران از برنامه پشتیباني و حمایت بهره

تدوین شده در کلیه مراحل اجرایي آن  مدیریتي

در واقع مشارکت مردمي و جمعي است که  باشد، مي

در کلیه  منجر به تحقق حکمراني خوب و موفقیت

بازبیني  ،گذاری تا اجرا سیاستیتي از مدیرمراحل 

 صورت موکدبه ،رو از این ،و نظارت خواهد شدنتایج 

گذاری، اجرا  گیری، سیاست شود که تصمیم توصیه مي

به مردم و  آبخیزهای  هزحوو نظارت در سطح 

نفعان محلي واگذار شود. برای این کار باید  ذی

مرزهای مدیریتي هر حوضه مشخص شود و یک نهاد 

مدیریت محلي مردمي با اعطای اختیارات الزم 

 تشکیل شود. 

 آبخیزه زحونهاد مدیریت مردمي در سطح  .1

حضور نمایندگان منتخب  باید جلسات خود را با

های موجود در حوضه  روستاها و بخش برداران بهره

نفعان و کشاورزان محلي تعیین  ذی وسیلهبه)که 

ای استان  منطقه  یک نماینده از شرکت آب، (ندشو مي

عنوان نماینده وزارت نیرو، یک نماینده از سازمان به

یک نماینده از  ،جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه

بخشداری یا فرمانداری، یک نماینده از شورای حل 

تشکیل دهد. رئیس یا دبیر  و مسئولین محلياختالف 

این نهاد یا شورا از بین افراد موجود در این نهاد یا 

منابع آب خارج از این ه ضحومتخصص در فردی 

 شود.  گیری اعضا انتخاب مي نهاد، با رأی

بران از منابع  های آب ایجاد و توسعه تشکل .5

ترین  های زیرزمیني یکي از مهمترین و ضروری آب

اما ، رود شمار مي هابزارهای مدیریت این منابع ب

توان الگوی یکسان و مشابهي را برای مشارکت  نمي

ها برای تمام مناطق  داران در این نوع تشکلبر بهره

ضمن  ،شود ، در این جهت توصیه ميدکرکشور ارائه 
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نامه مورد نیاز، ایجاد آیینتصویب قوانین و تدوین 

ها به دو اصل برداران و سازماندهي آن های بهره تشکل

ها بر اساس نیاز  تشکل (الف .زیر بنایي زیر توجه شود

مایل واقعي آنان و نه با اعمال برداران و ابراز ت بهره

فشار و اجبار ایجاد شوند، در این رابطه نقش اقدامات 

سازی از طریق  گری، فرهنگي و آمادگي تسهیل

گردهمایي مرجع و مورد اعتماد بسیار تعیین کننده و 

ب: شرایط اجتماعي، اقتصادی و  و باشد ميضروری 

خصوصیات  ،ساختار فرهنگي هر دشت و همچنین

ها و  ها در انتخاب نوع تشکلفیزیکي آبخوان آن

 .دشوسازماندهي آن لحاظ 

بر مدیریت، نظارت هم باید مردمي عالوه .9

های گزاف و فسادهای ناشي از  تا از هزینه ،باشد

نظارت دولتي کاسته شود. سازوکار نظارت مردمي در 

تواند مورد استفاده قرار  که ميد شفصل چهارم ارائه 

 د.گیر

در اصالح قوانین باید به این نکته توجه شود  .0

که شرایط، عرف و وضعیت منابع آب هر منطقه با 

نباید برای همه  ،منطقه دیگر متفاوت است. بنابراین

قوانین مربوط به  مثالمناطق قوانین یکسان باشد. 

حد، نباید در  از بیشمجازات متخلفین در برداشت 

ان باشد. در این های جنوبي و شمالي یکس استان

گذاری به واحدهای  خصوص واگذاری اختیارات قانون

 تواند مؤثر باشد. مدیریت محلي مي
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