
 شفافیت اصلبر  دیتأکدر ایران با آب ارزیابی کیفی اصول حکمرانی 

 

 

 سجاد انتشاری 

 کاندیدای دکتری مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

s.enteshari@cv.iut.ac.ir 

 

 حمیدرضا صفوی 

 استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان 

hasafavi@cc.iut.ac.ir  

 

 

 چکیده

ی ها دگاهید. محسوب شود 12ی آب در قرن الملل نیبموضوع جوامع  نیتر مهمهای اخیر شکل گرفته و شاید  حکمرانی آب مفهوم جدیدی است که در سال

یی از جملفه  گفو  پاسف  شففافیت، مشفارکت و   . ی متعددی برای ایجاد حکمرانی خوب معرفی شده استها مؤلفهمتفاوتی نسبت به حکمرانی آب وجود دارد و 

ی  مؤلفهسه ی مختلف به حکمرانی آب، کردهایرودر این مقاله تالش شده است ضمن معرفی . یی است که اکثر محققین نسبت به آن اتفاق نظر دارندها مؤلفه

ارزیابی شود و راهکاری عملی برای بهبود حکمرانی ارائه شود، به به صورت کلی در نظام حکمرانی فعلی کشور  ها مؤلفهتبیین گردد، وضعیت این  مذکوراصلی 

 اطالعاتی متعدد شامل مصاحبه، مشفاهده و برای ارزیابی وضعیت حکمرانی از منابع  .قانونی فعلی بتوان به اصالح حکمرانی پرداخت هایصورتی که با بستر

ی آغفاز اصفالح    نقطفه پرداختفه شفد، شففافیت     هفا  آنی حکمرانی که به  مؤلفهاز بین سه دهد  نشان می نتایج این تحقیق .تحلیل اسناد استفاده گردیده است

 .حکمرانی به سمت حکمرانی مطلوب است
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 مقدمه

بفه کفار    نآ یبفرا نیز  یدار حکومتچون نظام تدبیر، حکم روایی، دیگری  یها معادلکه در ایران ، 2حکمرانی آب

آب در قفرن   یالملل نیبموضوع جوامع  نیتر مهمو شاید های اخیر شکل گرفته  مفهوم جدیدی است که در سال ،رود یم

و گرفتفه اسفت    اخیفر شفکل   ی دهفه در ایفران بحفح حکمرانفی آب در     .(1122،  و همکفاران  التز)محسوب شود  12

, و همکفاران   یقفائم  ؛2931, یفران آب ا یرتفدب  یشفکده اند) در سفط  ملفی   ارزیابی وضعیت حکمرانی آب به یتحقیقات

و  یسفاالر  ؛1121لفه و مفامن پفوش،    مو) آبریفز  یهفا  حوضفه حکمرانی در سط  و  (2931, یباقر و یرنظامیم ؛2931

حکمرانفی را تحلیفل    و  عناصر اند پرداخته (2939, یهرند یحیفص ;2939, و همکاران  فرد یغفور ؛2931, همکاران 

در ایران چه در سفط  ملفی و چفه در     حکمرانی آبعناصر  دهد یمنشان  ،ذکر شده یها پژوهش ی جهینتکه  اند نموده

تغییفر حکمرانفی بفه سفمت حکمرانفی       ی نحوهاما در مورد  .ضعیف است و نیاز به اصالح دارد ،آبریز یها حوضهسط  

 .پرداخته است راهکار ی ارائهمطلوب، کمتر تحقیقی به 

متعددی برای ایجفاد حکمرانفی خفوب معرففی      یها مؤلفهمتفاوتی نسبت به حکمرانی آب وجود دارد و  یها دگاهید

در . است که اکثر محققین نسبت به آن اتفاق نظر دارنفد  ییها مؤلفهاز جمله  ییگو پاس شفافیت، مشارکت و . شده است

اصفلی حکمرانفی تبیفین     ی مؤلففه سه مختلف به حکمرانی آب،  یکردهایرواین مقاله تالش شده است ضمن معرفی 

بهبفود حکمرانفی ارائفه    راهکاری عملی بفرای   در نظام حکمرانی فعلی کشور ارزیابی شود و ها مؤلفه، وضعیت این گردد

 .پرداختآب قانونی فعلی بتوان به اصالح حکمرانی  هایبا بستربه صورتی که  شود،

 

                                                           
1 Water governance 



 پژوهش ی نهیشیپ

برای  GWP  (Global Water Partnership)در گزارش چارچوب 1در هاگو 1111در مجمع جهانی آب در سال 

تعریفف ارائفه شفده توسف      . نی اسفت تفا کمبفود آب   اقدام بیان شده است که بحران آب، اغلب ناشی از بحران حکمرا

GWP   سیاسفی، اجتمفاعی،    یهفا  سفتم یساز  یا مجموعفه حکمرانی اشاره دارد به »: عبارت است ازدر مورد حکمرانی

راجرز و هال، ). «خدمات در سطوح مختلف جامعه ی ارائهاقتصادی و اجرایی موجود برای توسعه و مدیریت منابع آب و 

1119). 

آن در واقع حکمرانی آب شفامل همفه فراینفدهای سیاسفی، اقتصفادی، اجتمفاعی و نهفادی اسفت کفه از طریفق           

البته یک تعریف واحفد   .گیرند ها، جامعه مدنی و بخش خصوصی درباره توسعه و مدیریت منابع آب تصمیم می حکومت

 تفوان  یمف  در مجمفوع، . (1119راجفرز و هفال،   ) متفاوتی ممکن است دنبال شود یکردهایرواز حکمرانی وجود ندارد و 

کفه مفدیریت    شفود  یمف به عنوان بستری تعریف  ، بلکهکند ینمهدفی را برای تغییر در منابع آب دنبال  حکمرانی گفت

 (.1121گریگ، ) افتد یممنابع آب در آن اتفاق 

رویکفرد بفه    نیتفر  معفرو   .متعددی برای تحلیل حکمرانی معرفی و استفاده شده است یها چهارچوبرویکردها و 

بخصفو  در  )استروم با کنار زدن قواعد کالسیک اقتصفاد، معتقفد بفود    . متعلق به استروم دانست توان یمحکمرانی را 

بلکه در هر سیستمی عوامفل متعفددی    ،حاکم نیست ها ستمیس ی همهثابتی بر  ی هینظرکه ( بحح اقتصاد منابع طبیعی

 ی ارائفه پف  از   وی .داند یم قواعد از یا مجموعه استروم نهاد آب را. کنند یم یده جهتوجود دارد که رفتار سیستم را 

 سفاختار  بفر  قواعفد  نیف ا از کی هر در یاساس راتییتغه ک کند یم یریگ جهینتاین طور ، نهاد آب ی نهیزمقواعد مؤثر در 

 (. 2شکل ) است رگذاریتأث آن عملکرد جهینت در و آبنهاد 

                                                           
2 Hague 



 

 (1111استروم، ) IAD شمایی از قواعد چارچوب تحلیل نهادی  -1شکل 

 هفا  آن اتمطالعف  موضفوع  .ات سفالح و دینفار اسفت   مطالعف  نهادهای آب، ی نهیزماساسی در از مطالعات یکی دیگر 

 روابف   در تیف قطع عفدم  کفاهش  و تیشففاف  شیاففزا  یبرا و هستند ها انسان نشیآفر محصول که نهادهاست تیماه

تشکیل شفده   آب ی اداره و آب استیس آب، قانون: اصلی ی مؤلفه سهاز  آب نهاد در این مطالعات .اند آمده دیپد یانسان

  .(1شکل ) کنند یم برقرار یساختار ارتباطات گریکدی با که اند شدهاز متغیرهایی تشکیل  کیهر که و است



 

 (1111سالث، ) ها آناصلی نهاد آب و ارتباط ساختاری میان  یها مؤلفه -1شکل 

 

،  تکمشفار  شفامل  کنفد  یمف شفنهاد  یرا پ یفهرسفت  منفابع آب،  کارآمفد تحقق مفدیریت   یراگزارش سازمان ملل ب

و    یپفارچگ یک،   یدهف  پاسف  ،  انسفجام ،  ییگفو  پاسف  ،  ت قفانون یمکحا،  یو بازده یاثربخش،  مساوات،  تیشفاف

                                                           
3 Participation 
4 Transparency 
5 Equity 
6 Effectiveness and efficiency 
7 Rule of law 
8 Accountability 
9 Coherency 
10 Responsiveness 
11 Integration 



 .(1111بخفش آب یونسفکو،   ) انجامد یمکه فقدان هر کدام از این عناصر به حکمرانی ضعیف آب    اخالقی مالحظات

 انفد  شدهبه عنوان اصول حکمرانی خوب معرفی در منابع دیگری نیز از بین موارد فوق مشارکت، شفافیت و پاسخگویی 

 (1119؛ راجرز و هال، 1129جیکوبسون و همکاران، )

 

 پژوهش یشناس روش

رای ارزیابی وضعیت حکمرانی از منابع اطالعاتی متعدد شامل مصاحبه، مشاهده و تحلیل اسفناد اسفتفاده گردیفده    ب

ه منفابع  ر، جهفاد کشفاورزی، ادا  یا منطقفه آب  یهفا  سازمانو مدیران از کارشناسان نفر  01حدود  ،برای مصاحبه. است

انتخاب شفده و  به روش گلوله برفی ( حکمرانی آب ی نهیزمفعال در ) اساتید دانشگاهو  صنف کشاورزی اعضای ،طبیعی

اصفلی   یهفا  مؤلففه برای تحلیل اسناد، آن دسته از قوانینی که مفرتب  بفا   . صورت پذیرفت« صورت باز»به  ها مصاحبه

ادالنه آب، مصوبات مجل  در خصفو  آب در طفول   شامل قانون توزیع ع ، مورد بررسی قرار گرفتنداند بودهحکمرانی 

متفولی مفدیریت    یهفا  سفازمان  یها نامه نییآو  ها تیسا وبهمچنین . اخیر و قوانین مرتب  با مبحح شفافیت ی دهه 1

راهکفار بفرای    ی ارائفه از طرفی با توجه به اینکه هد  این تحقیفق   .منابع آب به صورت کلی مورد بررسی قرار گرفتند

جمفع   شففافیت، مشفارکت و پاسفخگویی    ی مؤلففه سه در مورد  یالملل نیبو نظرات نکات رانی است، برخی بهبود حکم

 .شود یمآوری شده که در بخش نتایج ارائه 

 

 پژوهش یها افتهی

. انفد  گرفتهقرار  دیتأکسه اصل شفافیت، مشارکت و پاسخگویی به عنوان اصول حکمرانی خوب، در اکثر منابع مورد 

شففافیت کفه خفود،     ی مؤلففه ، بخصو  شود یمآغاز  مؤلفهاز طرفی ایجاد یک نظام حکمرانی خوب، با تغییر این سه 

                                                           
12 Ethical considerations 



حکمرانفی   ی مؤلففه در ادامه نکات مهمی که برای تغییر این سفه  . کند یمدیگر را نیز فراهم  ی مؤلفهایجاد دو  ی نهیزم

 .شود یمدر کشور بیان  ها مؤلفهو وضعیت این  گردد یمبایستی رعایت شود ذکر 

 

 شفافیت

ی حق اطالعاتی مردم در زمان مناسب به شکل مناسب به مخاطب مناسب با هد  مناسفب   ارائه»به معنی  شفافیت

تفوان   نمفی  اساساً که یطور به برد یمعدم وجود هریک از قیود باال کارآمدی شفافیت را از بین  .است« و با قالب مناسب

برخی بین شففافیت در بعفد حکمرانفی و شففافیت در بعفد مفدیریت تففاوت قائفل          .(2930, ییثنا) دیامنآن را شفافیت 

و دیگفر بفازیگران    گرهفا  میتنظف اقفدامات   ی نظفاره شفافیت در بعد حکمرانی بدین معنی است که جامعه حفق  . اند شده

در حالی که شففافیت در بعفد مفدیریتی بفه ایفن معنفی اسفت کفه          (1121استفانو و همکاران، ) قدرتمند را داشته باشد

لفذا اگفر شففافیت در     .افشا کندو یا افزایش کارایی  ها سازمانو  ها گروهبر  یرگذاریأثتحکومت برخی اطالعات را برای 

 صفرفاً شفافیت فراهم شود که دسترسی عمومی به اطالعات فراهم شود، نفه   یبسترهابعد حکمرانی مدنظر باشد، باید 

ی افراد وارد نشود، امنیت جامعفه  به حریم خصوص البته حد و مرز شفافیت تا جایی است که. عملکردهاگزارش و  ی ارائه

 .خصوصی حفظ گردد یها شرکتبه خطر نیافتد و اسرار تجاری 

از شففافیت در وضفعیت و    انفد  عبفارت شفافیت در سیستم مدیریتی منابع آب در سه زمینفه بایسفتی رد دهفد کفه     

بفه   2جفدول  توضی  مختصری از این سه نوع شفافیت در  .اجرایی ی بدنهمیمات و شفافیت در عملکرد، شفافیت در تص

 .صورت خالصه ارائه شده است
 منابع آبمدیریت در  شفافیتایجاد  یمحورها 1جدول 

 توضیح مختصر شفافیتمحور 

 از لحاظ کمیت و کیفیت ابهای مرتب  به بخش منابع آب، مصار  آب و پس ی داده همه شفافیت در وضعیت و عملکرد

بخش آب در دسترس عموم باشد و در مورد دیگر  یقراردادهامکانیسم تخصیص منابع آب شفا  باشد،  شفافیت در تصمیمات



 توس  چه فردی گرفته شده است و مجری آن چه کسی استتصمیمات مشخص باشد چه تصمیمی 

 .ابدیاز تعارض منافع کاهش  یبخش آب مشخص شود تا فساد ناش گرانیو باز رانیگ میمنافع تصم ی اجرایی شفافیت در بدنه

مرکفب  )ای  مفهوم پیچیده «کیفیت اطالعات». برای داشتن شفافیت کارآمد بایستی به کیفیت اطالعات توجه نمود

کیفیت اطالعات معموالً بفه  . است و در حال حاضر معیار واحدی برای ارزیابی آن وجود ندارد( از اجزای فنی و اجتماعی

بودن، صحی  بودن، دقیق بودن، به هنگام بفودن،   توان کامل ها می ی آن شود که از جمله های مختلفی تقسیم می مؤلفه

بفه موقفع    مثالً)ای ممکن است نسبت به یک بعد  لذا داده. بودن را نام برد فهم قابلبودن و در دسترس بودن، متناسب 

نکتفه اینجاسفت کفه کفاربران گونفاگون      . کیفیت باشفد  بی( کامل بودن مثالً)از منظر بعدی دیگر  لیبا کیفیت، و( نبود

 هفا  آنرا از نگفاه  « ی با کیفیفت  داده»که این مسئله،  ممکن است تمایالت متفاوتی نسبت به ابعاد مختلف داشته باشند

 (1111لی و همکاران، ) کند متفاوت می

ل ترجمفه  قابف  یهفا  قالبکند، این اطالعات بایستی در  نیتأمبرای اینکه اطالعات ارائه شده، بتواند کیفیت الزم را 

بفرای در دسفترس بفودن و بفه هنگفام      همچنین (. صفحات اکسل و یا نوت با فرمت استاندارد)توس  ماشین ارائه شود 

کسب این اطالعفات توسف     ی نحوهبایستی به صورت آنالین و دسترسی باز در اختیار عموم قرار گیرد و  ها دادهبودن، 

 .ن شودبیان شود تا دقیق و صحی  بودن آن روش ها سازمان

 9شفکل   در. حکمرانی را بهبفود ببخشفد   یها مؤلفهدیگر  تواند یمشفافیت به عنوان اولین گام در بهبود حکمرانی، 

  .حکمرانی نشان داده شده است یها مؤلفهشمایی از اثر شفافیت بر دیگر 



 
 حکمرانی یها مؤلفهاثر شفافیت بر دیگر  -3شکل 

ملفی شفدن آب    ی بواسفطه ، در ایران ردیگ یماینکه تعریف حکمرانی کل بستر مدیریت منابع آب را در بر  رغم یعل

نیفاز بفه    آبحکومت است، لذا ایجاد هر تغییری در بستر مفدیریت منفابع    ی عهدهوظایف مرتب  با مدیریت به  ی همه

مربوطفه   یکارهفا نیفاز اسفت سفاز و    حکمرانی  یها مؤلفهاگر چه در مورد دیگر . و قوانین دارد ها یگذار استیساصالح 

شففافیت   ی حفه یال 2931در سفال  . سفاز و کارهفای الزم وجفود دارد    رسفد  یمف فراهم شود، در مورد شفافیت، به نظفر  

بعفد   یهفا  سالقوانین مربوط به آن تصویب گردید و طی  2933اطالعات از سوی دولت به مجل  ارائه شد و در سال 

 .(2933, اسالمی شورای مجل ) اجرایی آن تصویب گردید یها نامه نییآ 29311تا سال 

اطالعفاتی   ی هیف کلدولتی موظف هسفتند   مؤسسات ،مربوطه یها نامه نییآطبق قانون دسترسی آزاد به اطالعات و 

مربوطه از سفال   یها نامه نییآطبق . ، در اختیار عموم مردم قرار دهندشود ینممحرمانه تلقی  یبند طبقهکه طبق قانون 

دسترسی بفه   ی نحوهو  یبند طبقهاطالعات غیر  ی هیکلفرصت داده شده تا عناوین  مؤسساتسال به  9به مدت  2939

 وزارت)وم مردم به این اطالعات را فراهم نماینفد  مربوطه بارگذاری نمایند و شرای  دسترسی عم یها تیسارا در  ها آن

 .(2939, اسالمی ارشاد و فرهنگ



و مواردی ماننفد در دسفترس بفودن،     شود ینمعالوه بر اینکه طبق این قوانین، کیفیت اطالعات ارائه شده تضمین 

اجرایفی قفانون    یهفا  نامفه  نیفی آ، در طول این چند سال هیچ یفک از  شود ینمقابل فهم بودن و به موقع بودن حاصل 

 :گردد یمدر ادامه وضعیت شفافیت در سه بعد مدیریت منابع آب تحلیل . مذکور به اجرا در نیامده است

کشوری ارائه شده از سوی مرکز آمفار   یها سالنامهساالنه در : منابع آبی یها ستمیسشفافیت در وضعیت و عملکرد 

غیفر قابفل   ) ا  ید یپی ها یلفااین اطالعات در قالب . شود یمه منابع آب و مصار  ارائایران، اطالعاتی کلی در مورد 

 تفوان  ینمف که در حد یک گزارش است و  شود یمارائه ( زیرحوضه یا شهرستان)و در سط  کالن  (توس  ماشین ترجمه

هفیچ گونفه اطالعفاتی روی     بفاً یتقرمتولی مفدیریت منفابع آب    یها سازمان اکثرعالوه بر این . شفافیت اطالعات نامید

 یهفا  یریف گیپو پف  از  )متعفدد از سفوی اففراد     یهفا  درخواستو حتی پ  از  اند نکردهدرگاه اینترنتی خود بارگذاری 

 .(مصاحبه با دانشجویان کارشناسفی ارشفد و دکتفری   ) کنند یمناقص، کلی و مبهم ارائه  ییها دادهتنها ( حضوری متعدد

 یسفاز  شففا  . و یا مورد مناقشه است در دسترس خود سازمان های متولی نیستدقیق  یاه دادهمتعدد، یل البته به دال

صحی  مورد بحح قرار بگیفرد و اصفالح شفوند، هرچنفد     غیر دقیق و نا یها دادهسبب شود  تواند یماطالعات همچنین 

 .خود موجب عدم شفافیت شود تواند یمبیش از حد اطالعات  ی ارائه

در پشفت درهفای بسفته    ( به اصطالح)مرتب  با منابع آب  یها یریگ میتصماکثر  باًیتقر: ها یریگ میتصمشفافیت در 

در حفالی کفه تصفمیمات مفرتب  بفا منفابع آب،        شوند یمعمده از آن مطلع تعدادی از گروداران فق  و  ردیگ یمصورت 

 مجلف  ) و انتشار آنها الزامی است باشد ینمموجد حق و تکلیف عمومی بوده و قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی 

در ( و شفورای عفالی آب   هفا  وزارتخانفه )بیشفتر از سفتاد    هفا  یریف گشفافیت در مفورد تصفمیم   . (2933, المیاس شورای

متفولی   یهفا  سفازمان  یهفا  یریف گتصمیم . بایستی ایجاد شود( اصطالحا صف)استانی  یها سازمانآبریز و  یها حوضه

 یهفا  نامفه آیفین  . رای عموم نیفز وجفود نفدارد   ب ،دولت وجود ندارد ی بدنهمدیریت منابع آب عالوه بر اینکه برای خود 

لذا برای اینکفه شففافیت در ایفن حفوزه      . (1113اسی  و همکاران، )چندگانه و پیچیده، یکی از عوامل فسادزا هستند 



، یریف گ میتصفم و مرجفع   کارآمد باشد، تصمیمات افراد و شوراها، بایستی به صورت آنالین در اختیار عموم قفرار گیفرد  

   در واقع بایستی شفافیت عامفل  .در اختیار عموم قرار گیرد مند نظاماجرای تصمیمات به صورت  ی پروسهمرجع اجرا و 

 .رد بدهد

جهفاد کشفاورزی و ادارات   سفازمان هفای   ، یا منطقهآب ی ها شرکت یها تیسابا بررسی : شفافیت در بدنه اجرایی

اطالعفات از جملفه چفارت     نیتفر  سفاده دولتفی حتفی   سفاختارهای  این  برخی ازمشاهده شد که  ها استانمنابع طبیعی 

ن و اکه منفافع گفرودار   پردازد یمدر حالی که شفافیت از بعد حکمرانی به این . اند ننمودهسازمانی و وظایف افراد را ارائه 

 تفوان  یمف چرا که با این نوع شفافیت . کار شودتا تضاد منافع آش اختیار عموم مردم قرار گیرد تصمیم گیران به وضوح در

که منفافع یفا    مجموعه شرایطی» تضاد منافع عبارت است از. (1113اسی  و همکاران، )فساد بخش آب را کاهش داد 

ای او را تحفت   گیرند و شاید اقفدامات و قضفاوت حرففه    عالئق اولیه و ثانویه شخصی در خال  جهت یکدیگر قرار می

ر منفافع  ای شفخص تحفت تفأثی    هفای حرففه   تر یعنی گاهی فعالیفت  به بیان ساده. (2339، تامسون) «تأثیر آن قرار دهد

طفر  و عینفی از    اطمینفان، بفی   قابلهای  و توانایی وی برای اتخاذ تصمیمات و ارائه قضاوتگیرد  شخصی او قرار می

خصوصفی   یهفا  شفرکت م سفها  رشفوه و  شامل حقفوق و هفدایای دریفافتی،    تواند یممنافع تصمیم گیران  .رود یمبین 

آبفی را حاصفل فسفاد در ایفن بخفش       یها پروژهداخل کشور، انجام برخی  یها رسانهاخیر  یها سالدر . محسوب شود

 .دقیق فنی یها یابیارزو نه  اند دانسته

و پیمانکفاری   یا مشفاوره  یهفا  شفرکت در دولتفی   یهفا  سفازمان سفابق  و کارمندان همچنین سهامداری مدیران  

 از دیگفر  دهنفد  یمف انجفام   شفان یها تیمسئولبیشتر برای دولت و بدون افزایش  ی نهیهزرا با  خدماتشانکه خصوصی 

مرکفز مطالعفاتی سیاسفت    ) مشفهور اسفت     چرخفان  یهفا  درببفه   اصطالحاًاین مسئله که ،اثرات عدم شفافیت است

 (1122پاسخگو، 
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 مشارکت

از دهفه  . مدیریت منابع آب منوط به مشارکت آب بفران اسفت   یها نظامجهانی نشان داده است کارآمدی  ی تجربه

-میفزن )کشاورزان کاهش دهند  تر گستردهخود را به نفع مشارکت  یگر یتصد اند دهیکوش ها دولتبه این طر   2331

قبل وجود داشته است بفه طفوری کفه     یها سدهدر ایران ساختار همکاری میان کشاورزان در . (2330دیک و ریدینگر، 

الیروبی قنفات و تعیفین میفراب مشفاهده نمفود       یها نهیهز نیتأمدر همکاری جهت ساخت قنات،  توان یمنمود آن را 

سفاختار اجتمفاعی مبتنفی بفر     با ملی شدن آب، سبب شده تا  2911از سال  ها دولتولی عملکرد . (2939, یخاتون آباد)

 توانفد  ینمکه ( 2939بعد از قوانین سال ) بها آباز طر  دیگر پایین بودن . همکاری جمعی میان کشاورزان از بین برود

همچنین کشاورزان برای فعالیفت  . شده است ها تشکلاین  یریگ شکلکند مانع  نیتأمآب بران را  یها تشکل ی نهیهز

قبلفی   یسفاختارها به عبفارتی از یفک طفر     . (2913, صادق زاده و یکشاورز) اند نشده در یک تشکل مستقل توانمند

در ایفن شفرای  بفا وجفود امکفان      . دیگر ساختارهای جدیدی ایجاد نشفده اسفت  مشارکتی از بین رفته است و از طر  

، تمفایلی  ها تشکلبلند مدت  یها تیمزو از طرفی عدم آگاهی کشاورزان نسبت به  یرقانونیغبرداشت آب ارزان، زیاد و 

 .وجود ندارد ها تشکلبه مشارکت در این گونه 

شده است لکفن   تر پررنگارکت مردم در مدیریت منابع آب، بحح مش آب، اخیر با شدت گرفتن بحران یها سالدر 

اسفت   یهیبفد . وجود نفدارد  ها آنهنوز نظام مدونی برای انتقال مدیریت از دولت به کشاورزان و یا تقسیم مدیریت بین 

سفاختار   یه داراکف د واقع شود یمؤثر و مف تواند یم یزمان و عملیات اجرایی آنان، یریگ میتصمند یمردم در فرآ ی مداخله

ر ییف تغ یم سازیند تصمیرا به فرآ یران اجراییمد یریگ میتصم توانند یم یمردم هنگام. باشد یمعتبر یو اجتماع یحقوق

 .شوند ها استیسکارزار تغییر مشخص وارد  ی برنامهبا هد  و  یمنسجم و قانون یها گروهه در قالب کل دهند کش

صورت گرفته در حفالی  « افزایش مشارکت»دولتی با عنوان  یها سازماناخیر، برخی اقدامات  یها سالاز طرفی در 

طفرح احیفا و تعفادل بخشفی منفابع آب       هفا  طفرح ایفن   ی جملهاز . مشارکت رعایت نشده است حداقلی یها الزمهکه 



ت از تصمیمات از جانب وزارت نیرو اتخاذ شده است و فق  با عنوان ایجاد مشفارک  ی هیکلدر این طرح، . زیرزمینی است

 ی مؤلففه  نیتفر  یاصفل حفالی کفه   در  (2939, یفران آب ا یرتدب یشکدهاند) برخی کشاورزان برای اجرا استفاده شده است

یکفی دیگفر از موانفع     .مشارکت این است که ذینفعان در تمام سطوح تصمیم سازی تفا اجفرا مشفارکت داشفته باشفند     

کفه   (1113اسفی  و همکفاران،   )اجتمفاعی اسفت    ی هیسرمامشارکت، کمبود اعتماد به عنوان رکن اصلی  یریگ شکل

ایجفاد   ی نفه یزملذا همان طور که قبال توضی  داده شفد، شففافیت خفود    . راهکار ایجاد اعتماد، شفافیت است نیتر ساده

 .کند یممشارکت را فراهم 

برخفی معتقدنفد، جوامفع محلفی نفه تنهفا در       . اسفت  یفی تمرکززدااز  تر دهیچیپالبته ایجاد مشارکت به معنی واقعی 

که اسفتروم   20مفهوم تشکیالت تو در تو. ا نیز به صورت محلی توسعه یابدمشارکت کنند، بلکه ساختاره ها یریگ میتصم

برای جوامفع مختلفف ممکفن اسفت متففاوت       21تشکیالت ه ما باید تنوع را مغتنم بشماریم واین است ک کند یممطرح 

 .تعیین نمودو جوامع  ها محل، ها استانیک تشکیالت یکسان برای تمام  توان ینمباشد؛ در واقع 
 

 ییگو پاسخ

تخصیص بفیش  . شود یمعامل مشکالت مطرح  اخیر با شدت گرفتن بحران، عوامل متعددی به عنوان یها سالدر 

یکی از مسائلی است که بارها از سوی مسئولین مطفرح  و کارایی پایین این بخش درصد آب به بخش کشاورزی  31از 

بحح تغییفر اقلفیم و   . شود یممدیریت  ها دولتخود   بخش کشاورزی نیز توساز نظر کشاورزان شده است در حالی که 

، در حالی کفه ایفن از وظفایف    شود یمعلل بحران مطرح یکی دیگر از  ها بارشکاهش افزایش تدریجی میانگین دما و 

منفابع  متعفدد   یهفا  سفازمان از طرفی . مدیریتی کارآمد است که بتواند با شرای  متفاوت، انطباق پذیر باشد یها ستمیس

تحت نظر وزارت نیرو چه در بعد استانی و چفه در بعفد کشفوری مشفکالت را از      یها شرکتی، جهاد کشاورزی و طبیع

گففت،   تفوان  یمف لذا در کل  .خوانند یمو یا اطالعات منتشر شده از سوی یکدیگر را غیرصحی   دانند یمجانب یکدیگر 
                                                           
15 Nested enterprises 
16 Institution 



بفرای اصفالح    یمفؤثر اقفدام   شفود  یمف که این عدم پاسخگویی منجفر   در مقابل بحران موجود وجود ندارد ییگو پاس 

 .سیستم صورت نگیرد

مسئولیت قفوانین و   تر قیدقبه عبارت . شورایی است یریگ میتصم، دهد یمرا کاهش  ییگو پاس یکی از عواملی که 

یفان شفد شففافیت    همان طفور کفه قفبال ب   . شود ینم، توس  هیچ فردی پذیرفته شود یمکه در شورا تصویب  مصوباتی

را بفه همفراه خواهفد     ییگو پاس  ،ها یریگ میتصم در شروع تغییر سیستم حکمرانی است، به طوری که شفافیت ی نقطه

 تفر  مسفئوالنه نسبت به وظایف خود  ها سازمان شود یممنجر ( وضعیت و عملکرد)از طرفی شفافیت در اطالعات . داشت

 .برخورد کنند

 

 پیشنهاداتو  یریگ جهینت

دیگر تحقیقات انجام شده در سط  ملی و محلفی، وضفعیت حکمرانفی آب در ایفران هفیچ یفک از        یها افتهیطبق 

اخیفر   یهفا  دههاین تحقیق اقداماتی که برای اصالح حکمرانی در  یها افتهیحکمرانی خوب را ندارد و طبق  یها مؤلفه

 هفا  آنحکمرانفی کفه در ایفن تحقیفق بفه       ی مؤلفهاز بین سه . صورت گرفته به صورت کامال سطحی انجام شده است

دیگری که بایفد   ی مسئلههمچنین . کمرانی به سمت حکمرانی خوب استآغاز اصالح ح ی نقطهپرداخته شد، شفافیت 

تا حدودی تصفویب شفده اسفت، در     نه در حد مطلوب ولی ،مورد توجه قرار گیرد این است که قوانین مرتب  با شفافیت

حکمرانی، نیاز به گفتمفان   یها مؤلفهحالی که تصویب قوانین الزم برای ایجاد ساختارهای مشارکتی و یا تغییر در دیگر 

 .شروع شود یساز شفا تغییر حکمرانی با  یها گامگفت اولین  توان یماست؛ لذا در مجموع  بر زمانسازی دارد و 

اجرایفی بایسفتی ایجفاد گفردد، اگرچفه قفوانین        ی بدنفه و  هفا  یریگ میتصمعیت و عملکرد، شفافیت در سه بعد، وض

 تفوان  یمف  هفا  گفام لفذا در اولفین   . تصویب شده در کشور، فق  شفافیت وضعیت و عملکرد را مورد توجه قرار داده است

 یهفا  سفازمان و پایگاه اطالعفاتی   ایجاد نمود( طبق استانداردهای مطرح شده در این مقاله)جامع و باز، داده  یها گاهیپا

. غیر شخصی، به صورت آنالین در اختیار عمفوم قفرار گیفرد    یها دادهمدیریت منابع آب را به این پایگاه متصل نمود تا 



 یهفا  شفرکت و  سفت یز  یمحف جهاد کشفاورزی،  )آب متولی مدیریت منابع ساختارهای قابل توجه این که خود  ی نکته

بفا ایفن   . شفود  یمف اطالعاتی کامل و دقیقی ندارند و نسبت به تکمیل اطالعات موجود اهمال  ، هنوز پایگاه(وزارت نیرو

، فشار موجفود بفرای تکمیفل اطالعفات و     شود یموجود برخی معتقدند، شفافیت در اطالعات ناقص و اشتباه خود سبب 

 .افزایش دقت آن بیشتر شود

زیادی در دولت دارد، چرا که برخی معتقدند ایفن  مخالفان اجرایی، هنوز  ی بدنهو  ها یریگ میتصمایجاد شفافیت در 

از طرففی  . کنفد  یمف این گزاره را رد  یالملل نیب یها تجربهنوع شفافیت ممکن است هرج و مرج ایجاد کند، در حالی که 

 .مطمئن بودکشور  به حذ  فساد و افزایش کارایی سیستم مدیریت منابع آب توان یمتنها از طریق این نوع شفافیت 
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