
 

 

  
  
  
 

      

  9-31صفحات  ، 1398 زمستان ، 4 شماره ، 5 دوره عمومی، سیاستگذاري پژوهشی - علمی فصلنامه

   :بررسی کنشگري شوراي عالی آب در حکمرانی منابع آب ایران
  )1397-1389(تحلیلی مبتنی بر مصوبات 

  محمدرضا اکبري
  پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران دکتري ترویج و آموزش کشاورزي
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  سید محمود حسینی  
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  عبدالمجید لیاقت
 کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهراناستاد مهندسی آبیاري و آبادانی پردیس 

  )24/9/98تاریخ پذیرش:  - 13/6/98(تاریخ دریافت:  
  چکیده

شوراي عالی آب در باالترین سطح از هرم قدرت حکمرانی آب ایران، نقش بازیگردانی سایر کنشگران و تسهیل 
ز شوراي عالی آب مبتنی بر مصوبات آن پیوند آنان با فضاهاي کنش را برعهده دارد. هدف این پژوهش ترسیم این نقش ا

هاي تحلیل محتوا و تحلیل شبکه استفاده شده است. است. به منظور تحقق این هدف، از روش 1397تا  1389از سال 
هاي بخش تحلیل محتواي مصوبات شوراي عالی آب نشان داد که کنشگران الیه اول قدرت در حکمرانی آب یافته

مه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزي) داراي بیشترین هژمونی در فضاي کنش هستند. همچنین (وزارت نیرو، سازمان برنا
گیري و تقویت یک ساختار تودرتوي نامتقارن از کننده شکلبازتارب» فضاي کنش-پیوندهاي کنشگران«تحلیل شبکه 

ن شوراي عالی آب با تاکید پیوسته حکمرانی آب در ایران است که ظرفیت پایینی براي توسعه یادگیري اجتماعی دارد. لیک
  تواند اثرگذار باشد.سازي آموزش در فضاهاي کنش حکمرانی منابع آب، میبر نهادینه

حکمرانی آب، الگوي فراحکمرانی، هژمونی آب، ساختار تودرتو. واژگان کلیدي:
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  مقدمه
اي قرار گرفته و همواره با چالش کمبود آب روبرو بوده ایران در موقعیت جغرافیایی ویژه

اجتماعی -است. جوامع اجتماعی در این سرزمین کهن، با خلق قنات و توسعه مناسبات اقتصادي
) با یک 1341بودند که منابع آب تا قبل از اصالحات ارضی ( همانند بنه شرایطی را مهیاء کرده

) در خدمت تولیدات کشاورزي بوده است. اما تحوالت ناشی از 1395ذاتاً پایدار (کرمی، روند 
          )، 1396سال اخیر (میرعمادي،  60هاي اجتماعی و اقتصادي طی هاي توسعه نظامموج

       بینی از حکمرانی آب ایجاد کرده که نه تنها پایداري چنان سیستم پیچیده و غیر قابل پیش
)، بلکه به سبب ناشناخته بودند، 1397ع آب با چالش روبرو شده است (وحید و رنجبر، مناب

همواره امکان بروز چالش جدید براي حکمرانی این منابع وجود دارد. در یک تعریف ساده، 
هاي مختلف اجتماعی، حکمرانی آب اشاره به کنشگران، قواعد و کارکردهایی دارد که در الیه

اند زیستی به منظور مدیریت و توسعه منابع آب سازماندهی شدهمحیط اقتصادي، سیاسی و
)Biswas & Tortajada, 2010; Rogers & Hall, 2003به منظور درك بهتر آن، الزم است .(     

            دهنده حکمرانی آب توجه شود. به عنوان درونمایه جهت 2که به الگوهاي فراحکمرانی
     اند بندي شدهطبقه 3ها و بازارهامراتبی بوروکراتیک، شبکهسلسه ها در سه گروهاین الگو

)Pahl-Wostl, 2019کند، مراتبی بوروکراتیک دولت بیشترین نقش را بازي می). در ساختار سلسه
کننده ها و بازارها به ترتیب جامعه مدنی و اقتصاد تعییندر حالی که در الگوهاي ساختاري شبکه

کننده نوع ). از آنجایی که این الگوها تعیینThompson, 2003نی آب است (درونمایه حکمرا
هاي حکمرانی آب هستند، الزم است که به عنوان یکی از مالحظات کنشگران، قواعد و کارکرد

اگرچه مرزبندي الگوهاي مختلف فراحکمرانی در  اولیه مطالعه حکمرانی آب مشخص گردد.
 4هاي حکمرانی ترکیبیاند که سیستماي در هم آمیختهبه گونه واقعیت دشوار است و این الگوها

)Pahl-Wostl, 2019مندي از قوانین زیربنایی حکمرانی آب اند، اما با بهرهبندي کرده) را فرمول
)Pahl-Wostl et al, 2010توان تا حدودي الگوي غالب فراحکمرانی منابع آب را آشکار ) می

آب و نحوه ملی «توان بیان داشت که مبنی بر قانون آب ایران، میساخت. در رابطه با حکمرانی 
برداري و ، مسئولیت بهره1361مصوبه » توزیع عادالنه آب«و قانون  1347مصوبه » شدن آن

حفاظت از منابع آب به دولت {با یک ساختار بوروکراتیک} اعطاء شده است که این مهم موجب 
مراتبی بوروکراتیک  شده است. الب یک ساختار سلسهبندي حکمرانی آب در قتوسعه و ترتیب

هاي مبنی بر تایید ساختار سلسه مراتبی حکمرانی آب عالوه بر این، در ادبیات تحقیق، پژوهش
                                                            
2 - Meta-Governance 
3 - Bureaucratic Hierarchies, Networks and Markets 
4 - Hybrid Governance Systems 
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). در ساختار سلسه مراتبی بوروکراتیک حکمرانی 1397وجود دارد (مقیمی بنهنگی و همکاران، 
ترین و ) که یکی از برجسته1397و رنجبر،  آب ایران کنشگران متفاوتی وجود دارند (وحید

به منظور هماهنگی و  1381ترین آنان، شوراي عالی آب است. این شوراي در سال مهم
سیاستگذاري در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب کشور ساماندهی شده است. تصمیمات این 

شگران کلیدي ساختار هاي ذیربط الزم االجر است و اعضاي آن از کنشورا براي تمام دستگاه
اي که این نهاد در حکمرانی رغم نقش برجستهشوند. علیسلسه مراتبی بوروکراتیک محسوب می

آب ایران دارد، تاکنون مطالعه مجزا که به شناسایی و تحلیل نقش آن بپردازد، انجام نشده است. 
نی آب ایران رو، هدف این پژوهش مطالعه کنشگري شوراي عالی آب در بستر حکمرااز این

  باشد.می

  ادبیات پژوهش
                 )، Rogers & Hall, 2003( 2003با طرح مفهوم بحران حکمرانی آب  در سال 

هاي مختلف به این مفهوم دوچندان شده است. نخست محققان به تحلیل توجه محققان رشته
          )، Bruns et al, 2005هاي مرتبط به حکمرانی آب توجه داشتند (قوانین، قواعد و سیاست

       چارچوباي از جمله هاي برجستهو نظریه ، با ارائه چارچوب2000اما در اواخر دهه 
تر توسعه پیدا کرد ها در یک حوزه تخصصی)، رویکرد پژوهشMTF( 5مدیریت و گذار

)Huitema et al, 2009; Pahl-Wostl et al,2010نظري حکمرانی ها به توسعه ). برخی از پژوهش
) و در Johannessen et al, 2019; Tortajada, 2010; Yates & Harris, 2018پردازند (آب می

مندي از بسترهاي علمی مختلف توسعه یافته آنها مفاهیم بنیادي مرتبط به حکمرانی آب با بهره
      نظريها با استفاده از مفاهیم ). در برخی دیگر از پژوهشAraral & Wang, 2013است (

     مطرح شده، عناصر حکمرانی آب در شرایط واقعی مورد واکاوي قرار گرفته است 
)Empinotti et al, 2019هایی ، مباحث مختلف از جمله کنشگران و کنش). در این نوع از پژوهش

)، قواعد مربوط به Lieberherr & Ingold, 2019شود (که در سیستم حکمرانی آب انجام می
... در حال تکوین است. پژوهش حاضر، به دنبال شناخت ) وTaylor et al, 2019ی آب (حکمران

 6اي بر عرصه کنشحکمرانی آب در شرایط واقعی است و با یک رویکرد تشخیصی تمرکز ویژه
  حکمرانی منابع آب که شامل کنشگران و فضاي کنش آنان است، دارد. 

                                                            
5 - Management and Transition Framework 
6 - Action Arena 
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نی به توسعه نظري حکمرانی وهشگران ایراهاي انجام شده توسط پژتعداد کمی از پژوهش
ررسی ). در زمینه بYazdanpanah et al, 2013a; Yazdanpanah et al, 2013bاند (آب پرداخته

 و. محمدي لنگرانی شوداي یافت میظههاي قابل مالححکمرانی آب در شرایط واقعی پژوهش
ورت هاي بخش آب به خوبی ص) نشان دادند که توزیع قدرت میان نهاد1394(رفسنجانی نژاد 

نیستند.  نگرفته و همچنین نهادهاي غیردولتی از جایگاه مناسبی در سیاستگذاري آب برخوردار
هاي مختلف براي سیاستگذاري آب را مورد بحث قرار ) نیز شباهت دولت1396وحید و اخوان (

میرنظامی و باقري ) نگاهی به آینده حکمرانی آب در ایران دارد. 1396اند. میرعمادي (داده
هاي زیرزمینی پرداخته است ها و... مرتبط با حکمرانی آب) نیز به مطالعه کنشگران، شبکه1396(

یافتگی الزم برخوردار نیستند، بلکه و مشخص شده است که نه تنها عناصر حکمرانی از توسعه
نظر می آب از هماهنگی الزم بین عناصر حکمرانی آب وجود ندارد. در پژوهشی دیگر، حکمران

گیري یک ساختار باال و پایین یادگیري اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاکی از شکل
ي )، به تحلیل نهاد1397). یادگاري و همکاران (1397است (مقیمی بنهنگی و همکاران، 

در  ايرود پرداخته است و نشان داده است که یک رویکرد سازهحکمرانی آب در حوضه زاینده
از  يمند) با بهره1397حکمرانی منابع آب ایران توسعه یافته است. همچنین وحید و رنجبر (

دهد که هاي آن نشان میاسناد اجرایی به تحلیل بُعد سیاسی حکمرانی آب پرداخته است و یافته
گیري در نهادهاي دولتی، سایر ذینفعان امکان مشارکت کارآمد در به سبب تمرکز قدرت تصمیم

  حکمرانی آب را ندارند. 

  شناسی پژوهشروش
مندي از تحلیل محتواي مصوبات شوراي عالی آب و تحلیل پژوهش حاضر به مدد بهره

هاي غیرواکنشی و تحلیل ثانویه است انجام شده است. تحلیل محتوا تکنیکی از پژوهش 7شبکه
). به 1394رنس نیومن، شود (الوکه براي شناخت و استخراج مفاهیم از متن به کار گرفته می

و ساختاري است که تحلیل محتوا به محقق این فرصت را  کننده پیامطور کلی هر متن بازتاب
ترین ). یکی از اساسیBengtsson, 2016و ساختار نهفته در آن را آشکار سازد ( دهد تا پیاممی

تواند کدگذاري به هاي تحلیل محتوا کدگذاري است که محقق برپایه مقاصد گوناگون میبخش
). Bengtsson, 2016تواند به صورت قیاسی و استقرایی باشد (سبک گوناگونی را اخذ کند که می

در این پژوهش، از تحلیل محتوا با رویکرد قیاسی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه شامل مصوبات 
ها منظور کدگذاريارائه شده است. به  1ها در جدول نباشد که مجموعه آشوراي عالی آب می

                                                            
7 - Network Analysis (SNA) 
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استفاده شد. سپس با وارد کردن  MAXQDA12افزار هاي از نرمو شناسایی تکرارپذیري داده
، فرآیند تحلیل شبکه براي تشریح کنشگران درگیر UCINETافزار هاي استخراج شده به نرمداده

انی شده توسط شوراي عالی آب و همچنین پیوند کنشگران پر قدرت با محورهاي کنش حکمر
               سنجی منابع آب مورد مطالعه قرار گرفت. تحلیل شبکه یکی از تکنیک مدرن جامعه

ها توسعه یافته است و کاربردهاي زیادي در علوم مختلف دارد است که برپایه نظریه گراف
و  8ها). این تحلیل به دنبال بررسی ساختار یک شبکه متشکل از گره1390(باستانی و رئیسی، 

ها است که ) است. یکی از کاربردهاي آن توصیف شدت روابط بین گره9هاها (یالروابط بین آن
ها در مصوبات شوراي عالی آب مورد ها بر اساس تکرار آندر این تحقیق شدت روابط بین گره

بررسی قرار گرفته است. به منظور تشریح کنشگران مداخله داده شده توسط شوراي عالی آب 
نی منابع آب و توصیف شدت پیوند بین کنشگران و محورهاي مختلف کنش در حکمرا

  زیست) از تحلیل شبکه استفاده شده است.  (کشاورزي، صنعت، شرب و محیط

 هاي تحقیقمجموع اسناد مورد استفاده براي گردآوري داده - 1جدول 
  تاریخ تصویب  اجزاي مصوبه  مصوبه*

  25/4/1389  زیربند 20بند و  2  چهارمین مصوبات
  19/10/1389  بند و یک تبصره 8  پنجمین مصوبات
  24/2/1390  بند 20  ششمین مصوبات
  2/3/1391  بند 9  هفتمین مصوبات
  2/7/1392  بند و یک تبصره 8  هشتمین مصوبات
  7/8/1392  بند 11  نهمین مصوبات
  3/10/1392  بند 9  دهمین مصوبات

  23/10/1392  بند 8  یازدهمین مصوبات
  18/1/1393 بند 11  سیزدهمین مصوبات
  4/5/1393  بند 11  چهاردهمین مصوبات
  25/6/1393  تبصره 2بند و  14  پانزدهمین مصوبات
  15/9/1393  بند 5  شانزدهمین مصوبات
  4/12/1393  بند 8  هفدهمین مصوبات
  21/2/1394  بند 7  هجدهمین مصوبات
  9/6/1394  بند 12  بیستمین مصوبات

  23/6/1394  بند 7  مصوباتبیست و یکمین 

                                                            
8 - Nodes 
9 - Edges 
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  تاریخ تصویب  اجزاي مصوبه  مصوبه*
  19/8/1394  بند 5  بیست و دومین مصوبات
  5/11/1394  بند 7  بیست و سومین مصوبات

  17/1/1395  بند 9  بیست و چهارمین مصوبات
  19/3/1395  بند 3  بیست و پنجمین مصوبات
  12/7/1395  بند 6  بیست و ششمین مصوبات
  22/8/1395  بند 5  بیست و هفتمین مصوبات

  13/10/1395  بند 5  هشتمین مصوبات بیست و
  7/12/1395  بند 10  بیست و نهمین مصوبات

  27/3/1396  بند 5  امین مصوباتسی
  10/4/1396  بند 5  سی و یکمین مصوبات
  18/10/1396  بند 11  سی و دومین مصوبات
  5/12/1396  زیربند 7بند و  6  سی و سومین مصوبات

  3/2/1397  بند 4  سی و چهارمین مصوبات
  12/9/1397  بند 10  سی و ششمین مصوبات

  29/11/1397  بند 5  سی و هفتمین
                                                        اولین، دومین، سومین، دوازدهمین، نوزدهمین و سی و  -*

  پنجمین مصوبات در دسترس محققان قرار نگرفته است. 

  ها و بحثیافته

  منابع آب برپایه کنشگري شوراي عالی آبکنشگران حکمرانی 
پذیر است که در ران حکمرانی آب امکانگري شوراي عالی آب با بازیگردانی کنشگمداخله

این راستا در اغلب بندهاي مصوبات شوراي عالی آب، کنشگر یا کنشگران مسئول کنش مربوط 
ن ذکر شده در هر بند به حکمرانی آب مطرح شده و عمًال شوراي عالی آب کنشگر یا کنشگرا

از مصوبات را ملزم به اجرایی کردن کنش مورد نظر کرده است. نتایج مربوط به فراوانی و فضاي 
). در 1و شکل  2کنشگري کنشگران حکمرانی منابع آب ایران در ادامه ارائه شده است (جدول 

کمرانی آب کنشگر در مصوبات شوراي عالی آب به عنوان عامل موثر در سیستم ح 50مجموع 
دهنده یک ساختار ها و فضاي کنشگري آنان انعکاسآورده شده است. اما ناهمگنی فراوانی

مشهود است که  2در بین کنشگران حکمرانی آب ایران است. برپایه جدول  10نامتقارن قدرت

                                                            
10 - The Asymmetric Power 
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وزارت نیرو نسبت به سایر کنشگران، بیشترین فراوانی و به نوعی بیشترین فضاي کنشگري را 
فضاي  30ي شوراي عالی آب به دست آورده است. فضاي کنشگري این کنشگر بیش از %از سو

). همچنین باید ذکر کرد که فضاي کنشگري وزارت نیرو به تنهایی 2کنشگري کل است (جدول 
بیش از فضاي کنشگري دو کنشگر کلیدي دیگر، یعنی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت 

هاي وحید و رنجبر ) است. این یافته منطبق با یافته67/17+% 98/9=% 65/27جهاد کشاورزي (%
) 62/0)، کشاورزان (%62/0ها (%)، سمن83/0بران (%هاي آبهمچنین اگر تشکل ) است.1397(

گاه ) به عنوان کنشگران جامعه مدنی محسوب شوند، آن42/0و نمایندگان صنف کشاورزان (%
) 83/0+ % 62/0+ % 62/0+ % 42/0= % 49/2شگران (%مقادیر کم مجموع فضاي کنشگري این کن

مراتبی بوروکراتیک به عنوان در مقایسه با سایر کنشگران دولتی تاییدکننده الگوي غالب سلسه
هاي محمدي لنگرانی درونمایه فراحکمرانی منابع آب ایران است که این یافته همسو با پژوهش

در واقع، برپایه تحوالت  باشد.) می1397همکاران () و مقیمی بنهنگی و 1394نژاد (و رفسنجانی
سال اخیر، از جمله اصالحات ارضی و اعطاي نقش و جایگاه برجسته  60گرفته شده طی شکل

، این نهاد دولتی »توزیع عادالنه آب«و » آب و نحوه ملی شدن آن«به وزارت نیرو در قوانین 
گري شوراي عالی مداخله 1. در شکل کندبیشترین قدرت را در عرصه حکمرانی آب بازي می

  آب برپایه مصوبات آن ترسیم شده است.

  کنشگران حکمرانی منابع آب برپایه کنشگري شوراي عالی آب - 2جدول 
  (فضاي کنشگري)درصد فراوانی   فراوانی  کنشگر

  56/30  147  وزارت نیرو
  67/17  85  سازمان برنامه و بودجه کشور

  98/9  48  وزارت جهاد کشاورزي
  41/5  26 استانداران

  99/4  24  سازمان حفاظت محیطزیست
  12/3  15  وزارت کشور

  91/2  14  صندوق توسعه ملی
  49/2  12 وزارت صنعت، معدن و تجارت

  87/1  9  رئیس جمهور یا معاون اول
  46/1  7  دولت

  )5/2(** 25/1  )2(* 6  هابانک؛ صدا و سیماو  هاي ملیرسانه
 ؛ ايهماهنگی مدیریت حوضهشوراي ؛ هادانشگاه

  کمیته تخصیصی شوراي عالی آب
5 )3(  04/1 )12/3(  
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  (فضاي کنشگري)درصد فراوانی   فراوانی  کنشگر
 ؛ هاي آب و فاضالبشرکت؛ برانهاي آبتشکل

  وزارت امور اقتصادي و دارایی
4 )3(  83/0 )49/2(  

  ؛ وزارت نفت؛ هیئت وزیران؛ دفتر مقام معظم رهبري
  ؛ ايمنطقهشرکت آب ؛ مهندسین مشاور؛ سازمان هواشناسی کشور

  هاي مردم نهاد)هاي (سازمانسمن؛ کشاورزان (بهره بردارن)
3 )8(  62/0 )96/4(  

  ؛ تاننمایندگان صنف کشاورزان اس؛ ستاد مدیریت بحران خشکسالی استان
هاي ن آبدبیرخانه دائمی کمیسیو؛ وزارتخانه راه و شهرسازي؛ پیمانکاران

 سازمان؛ صنعتی کشور سازمان استاندارد و تحقیقات؛ مرزي و مشترك
  زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

2 )7(  42/0 )94/2(  

 کارگروه ملی؛ هاستاد مدیریت بحران خشکسالی در سطح ملی و استان
شوراي اسالمی ؛ سرمایه گذران بخش کشاورزي؛ تغییرات آب و هوا

یاست معاون عمرانی ر؛ فرمانداران؛ شهرداري؛ شهري-روستایی
؛ ارجهخوزارت امور ؛ هااداره کل حفاظت محیطزیست استان؛ استانداران

ط کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محی؛ کمیسیون صدور پروانه چاه
ستاد کل ؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ زیست هیات دولت

ر؛ و غبا کارگروه ملی مقابله با آثار زیانبار پدیده گرد؛ نیروهاي مسلح
  مرزبانی ناجا؛ شوراي پول و اعتبار؛ کم آبی کارگروه سازگاري با

1)17( 21/0 )57/3(  

بوده و حاصلضرب  25/1بار تکرار دارند که فضاي کنشگري هر کدام % 6ها هر کدام ها و بانکرسانه -* و ** 
(عدد داخل پرانتز سطر فضاي کنشگري) است. در سایر سطرها با فراوانی  5/2دو کنشگر بر این مقدار برابر با %

  مشابه کنشگران به همین منوال است. 

دهنده سهم آنان در شوراي عالی آب و کنشگران نشان، قطر فلش پیوندي بین 1در شکل 
فضاي کنشگري حکمرانی منابع آب است، هر چه این مقدار بزرگتر باشد بازتاب کننده فضاي 

توان دو الیه قدرت ها، میکنشگري بیشتر آن کنشگر در حکمرانی آب است. با استفاده از فراوانی
رت، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور حکمرانی آب را شناسایی کرد؛ در الیه اول قد

زیست، وزارت و وزارت جهاد کشاورزي و در الیه دوم قدرت استانداران، سازمان حفاظت محیط
  کشور، صندوق توسعه ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
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  الی آبتحلیل شبکه سهم کنشگران حکمرانی منابع آب برپایه بازیگردانی شوراي ع - 1شکل 
  .)UCINETافزار(با استفاده از نرم 

نشان داده شده است (هاله بیضی   1فضاي کنشگري الیه اول قدرت که با رنگ سبز در شکل 
 98/9=  21/58باشد (%می 58شکلی که با مرکزیت شوراي عالی آب محاط شده است)، حدود %

را در حکمرانی منابع آب  ). اگرچه این کنشگران بیشترین فضاي کنشگري%56/30+  %67/17+ 
ده است و وزارت نیرو ایران دارند، باید یادآور شد که این فضا به صورت نامتقارن توزیع ش

بیشتري بر فضاي موجود دارد. بخشی از این هژمونی آشکارا در مصوبات شوراي  11هژمونی
  عالی آب انعکاس یافته است:

وضه را به هر حال حرف نهایی در مورد سهم آب و یا انجام یا عدم انجام طرح در ح«...  
کند و استانداران نیز باید در این زمینه همکاري و هماهنگی الزم وزارت نیرو مشخص می

 از بیست و چهارمین مصوبات شوراي عالی آب) 2(بند » را به عمل آورند...

پذیرند که به دلیل ت جهاد کشاورزي و استانداران باید بزیست، وزارسازمان حفاظت محیط«
» ...رود، وزیر نیرو بوده وضه زایندهحساسیت و کمبود منابع آب، مسئول مدیر منابع آب حو

  از بیست و چهارمین مصوبات شوراي عالی آب) 4(بند 

                                                            
11 - Hegemony 
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الیه  به هرحال الیه دوم قدرت نیز از فضاي کنشگري قابل توجهی برخوردار است؛ کنشگران
 12)، وزارت کشور99/4زیست (%)، سازمان حفاظت محیط41/5دوم قدرت یعنی استانداران (%

) حدود % 49/2) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (%91/2)، صندوق توسعه ملی (%12/3%(
+  12/3+ % 91/2+ % 49/2= % 92/18گیرد (%در برمی را از فضاي کنشگري حکمرانی آب 19

 77ر فضاي کنشگري دو الیه قدرت با هم جمع شوند، در مجموع حدود %). اگ%41/5+  %99/4
کنشگر  8). تنها 21/58+ % 92/18= % 13/77دهند (%از فضاي کنشگري را به خود اختصاص می

گیرند از فضاي کنشگري حکمرانی منابع آب را در بر می 77اول و دوم قدرت حدود % هايالیه
از فضاي کل کنشگري در مصوبات شوراي  23ر از %کنشگر دیگر کمت 42و فضاي کنشگري 

   عالی آب است.

 نابع آب ایرانمبندي محورهاي کنش در حکمرانی طبقه

  )برپایه کنشگري شوراي عالی آب( 
ي بندهاي مصوبات شوراي عالی آب برپایه اینکه به کدام یک از محورها در این بخش،

اند (جدول بندي شدهاند، طبقهزیست اختصاص یافتهمختلف کشاورزي، صنعت، شرب و محیط
  ). در ادامه هر کدام از فضاهاي کنش حکمرانی منابع آب تشریح شده است.2و شکل  3

  یکرد قیاسی هاي کنش حکمرانی منابع آب ایران بر مبناي کدگذاري با روربندي محوطبقه - 3جدول 
  (فراوانی هر محور و زیرمحور در پرانتز ارائه شده است)

  کد باز (بندهاي مصوبات شوراي عالی آب)  زیرمحور  محور

  کشاورزي
)53(  

  یو فرع یاصل يهاشبکه
  یو زهکش ياریآب 

)22(  

 
  : 9-2 و 8-2، 7-2، 6-2، 5-2، 4-2بندهاي 

 :8و  2، 1چهارمین مصوبات/ بندهاي 

 پنجمین مصوبات/ بندهاي 

  : 19و  15، 14، 13، 10، 7، 6، 3، 2، 1 
  : هشتمین مصوبات/ 3ششمین مصوبات/ بند 

: بیست و دومین 4: یازدهمین مصوبات/ بند 3بند 
 : سی و ششمین مصوبات7مصوبات/ بند 

  

                                                            
سهاین نکته یادآوري می - 12 سل ساختار  ست، دلیل  شود که در  شور ا ستانداري زیرمجموعه وزارت ک مراتبی بوروکراتیک، ا

شوراي عالی آب برمیمجزا ذکر کردن آن صوبات  شگر هویت مجزا قائل ها در این تحلیل به ماهیت م گردد که براي هر دو کن
  است.  
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  کد باز (بندهاي مصوبات شوراي عالی آب)  زیرمحور  محور

   آب مصرف ياصالح الگو
  يدر بخش کشاورز

)15(  

  : چهارمین مصوبات/ 9-2و  3-2، 4-1بندهاي 
: 18و  16، 11: پنجمین مصوبات/ بندهاي 7و  3بندهاي 

  : هفتمین مصوبات/3ششمین مصوبات/  بند 
  : دهمین مصوبات/ 4: نهمین مصوبات/ بند 5بند  
  : پانزدهمین مصوبات/ 5: سیزدهمین مصوبات/ بند 7بند 
  بیستمین مصوبات :5: هیجدهمین مصوبات / بند 3بند 

 کشاورزي يهاآب چاه يریگاندازه
  ي) ریگاندازه يکنتورها(

  هاي سطحیو آب
)7(  

  : ششمین مصوبات/ 20: پنجمین مصوبات/ بند 4بند 
  : نهمین مصوبات/ 6: هفتمین مصوبات/ بند 1بند 

: بیست و چهارمین 5: پانزدهمین مصوبات/ بند 4بند 
  مصوبات: سی و ششمین 7مصوبات/ بند

  هکتاري 550مدیریت آب در طرح 
)4(  

: بیست و 1: بیست و دومین مصوبات/ بند 5و  4بندهاي 
  : سی و سومین مصوبات4پنجمین مصوبات/ بند 

 محورریزي براي الگوي کشت آببرنامه
  )3و مبنی بر آب مجازي (

  امین مصوبات: سی4و  3: نهمین مصوبات / بندهاي 11بند 

هاي براي زهکشی و زهابریزي برنامه
  )2( خروجی بخش کشاورزي

  : بیست ویکمین مصوبات/3بند 
  : بیست و پنجمین مصوبات1بند  

  شرب
)33(  

   یاعتبارات آبرسان نیتام
  و روستاها مصارف شرب شهرها

)18(  

: چهاردهمین مصوبات/ 3و  1: نهمین مصوبات/ بندهاي 4بند 
  : شانزدهمین مصوبات/ 4و  3، 2بندهاي 

: بیست و هشتمین/ 1: هفدهمین مصوبات/ بند 8و  7بندهاي 
 6، 3: بیست و نهمین مصوبات/ بندهاي 8و  7، 6، 5، 3، 2بندهاي 

  : سی و ششمین مصوبات8و 
  و حفظ کیفیت تیکم نیتام
  )6( شهرهاآب شرب کالن 

  : سی و یکمین مصوبات/ 4و  3، 2، 1بند 
  : سی و ششمین مصوبات8و  5بندهاي 

 )4( آب شرب از بهداشت يجداساز
  : چهاردهمین مصوبات/ 9و  4بندهاي 

  : هفدهمین مصوبات5و  4بندهاي 
  : سی و ششمین1بند   )1( هاکننیریآب ش

 انیمشتر مهیجهت جر یداتیتمه
  )1( پرمصرف در بخش شرب

  : چهاردهمین مصوبات9بند

  رفع  يبرا یداتیتمه
  )1( آب یمشکالت قطع

  امین مصوباتسی: 1بند 

  آب شرب يهااصالح تعرفه
  )1یی (و روستا يشهر 

  : چهاردهمین مصوبات2بند 

  حفاظت از  تهیکم لیتشک
  )1آشامیدنی (منابع آب 

  : چهاردهمین مصوبات6بند 
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  کد باز (بندهاي مصوبات شوراي عالی آب)  زیرمحور  محور

  صنعت
)13(  

 و بازچرخانی آب خانه فاضالبهیتصف

)8(  

  : هیجدهمین مصوبات/5: سیزدهمین مصوبات/ بند 5بند 
: بیست و یکمین 2و 1: بیستمین مصوبات/ بند11بند  

  : بیست و دومین مصوبات/2مصوبات/ بند 
  : بیست و سومین مصوبات6و  5بند 

و واردات  دیتول ی جهتداتیه تمهئارا
  )3(  تکنولوژي کاهش مصرف آب

  : چهارمین مصوبات/ 10-2بند 
  : چهاردهمین مصوبات10و  9بندهاي 

  دارانخسارت سهم حقابه نیتام
  )2( بخش صنعت ياز سو 

  : سیزدهمین مصوبات/ 3بند 
  : بیست و چهارمین مصوبات8بند 

  زیستمحیط
)25(  

  )7( هاتاالب
  : بیست و نهمین مصوبات/ 1بند 

ن : سی و سومی5-6و  4-6، 3-6، 2-6، 1-6بندهاي 
  : سی و هفتمین مصوبات3مصوبات/ بند 

  منابع یو تعادل بخش اءیاح
  )6ی (نیرزمیآب ز 

  : هفتمین مصوبات/ بندهاي4بند 
  : پانزدهمین مصوبات11و  10، 3، 2، 1 

  )3( رودخانه یفیحل مشکالت ک
 : بیست و دومین مصوبات/1: بیستمین مصوبات/ بند 8بند 

  : بیست و پنجمین مصوبات1بند 

  )3زیستی (صدور مجوزهاي محیط
  : سیزدهمین مصوبات/ 11: یازدهمین مصوبات/ بند 4بند 

  : بیست و یکمین مصوبات6بند 
  : بیست و هفتمین مصوبات5و  4، 3{بندهاي   )3ي (زداریآبخ يهاپروژه

  : سی و سومین مصوبات3: دهمین مصوبات/ بند 9بند   )2زیستی (محیط حقابه
در حفاظت و  یجلب مشارکت مردم

  )1( از منابع آب يبرداربهره
  : نهمین مصوبات10بند 

برپایه مصوبات شوراي عالی آب، بیشترین سهم از فضاي کنشگري مربوط به محور 
)؛ پرتکرارترین زیرمحور بخش کشاورزي مربوط به زیرمحور 2در شکل  43کشاورزي است (%

است. بخش قابل توجهی از این زیرمحور، به تامین » یو زهکش ياریآب یو فرع یاصل يهاشبکه«
، 13، 10، 7، 6، 2ها اختصاص دارد (بندهاي اعتبارات مورد نیاز براي اجرا و تکمیل این شبکه

             : یازدهمین مصوبات/ 3: هشتمین مصوبات/ بند 3: ششمین مصوبات/ بند 19و  15، 14
ی و ششمین مصوبات). همچنین، دومین زیرمحور : س7: بیست و دومین مصوبات/ بند 4بند 

در  آب مصرف ياصالح الگو«پرتکرار براي فضاي کنش بخش کشاورزي مربوط به زیرمحور 
). این نکته قابل ذکر است که بخش مهمی از زیرمحور مذکور 3است (جدول » يبخش کشاورز

بهینه آب مطرح شده به منظور تامین تسهیالت الزم براي توسعه کشاورزي با محوریت مصرف 
  : دهمین مصوبات). 4: هفتمین مصوبات/ بند 3: پنجمین مصوبات/ بند 3است (بند 
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  .سهم محورهاي کنش حکمرانی منابع آب ایران برپایه مصوبات شوراي عالی آب - 2شکل 

برداران به عنوان یکی از ارکان توسعه کشاورزي با این انتظار وجود دارد که آموزش بهره
دهد که توجه کمی به بر مصرف بهینه آب باشد، اما مصوبات شوراي عالی آب نشان می تاکید

برداران شده است. برپایه تحلیل محتواي مصوبات شوراي عالی آب، آموزش کشاورزان و بهره
) مصوبات 18و  11) و دو بند از ششمین (بندهاي 7و  3تنها در دو بند از پنجمین (بندهاي 

رسد فرآیند آموزش مستمر آموزش کشاورزي اشاره شده است و به نظر میشوراي عالی آب به 
به منظور اصالح الگوي مصرف آب در بخش کشاورزي جایگاهی پررنگی در مصوبات شوراي 

از ششمین مصوبات شوراي عالی آب که در زیر ارائه شده  11عالی آب ندارد. البته منطبق با بند 
اند که گر همکار براي آموزش کشاورزان در نظر گرفته شدهها به عنوان یک کنشاست، دانشگاه
  ها محسوب شود:تواند به طور بالقوه یک فرصت براي دانشگاهاین مقوله می

با توجه به ضرورت مصرف بهینه آب کشاورزي، مدیریت آب در مزرعه و بکارگیري «
، وزارتین نیرو برداري از تاسیسات آبیاري و زهکشیهاي نوین طراحی، ساخت و بهرهروش

و جهاد کشاورزي موظفند حمایت الزم براي انجام تحقیقات و مطالعات ضروري و آموزش 
» هاي علمی کشور به عمل آورند.ها و قطببرداران در این زمینه را با همکاري دانشگاهبهره
  از ششمین مصوبات شوراي عالی آب) 11(بند 

گیري آب مصرفی اورزي ضعف اندازههاي حکمرانی آب در بخش کشیکی دیگر از چالش
رو، به طور گسسته بندهایی در . از ایناستهاي زیرزمینی در این بخش، به ویژه در مورد آب

هاي گیري) و آبهاي کشاورزي (کنتورهاي اندازهگیري آب چاهاندازه«رابطه با زیرمحور 
مین، پانزدهیمن، در طول مصوبات شوراي عالی آب (پنجمین، ششمین، هفتمین، نه» سطحی

بیست و چهارمین و سی و ششمین) مطرح شده است. این تکرار مداوم اما گسسته براي این 

کشاورزي
43%

شرب
27%

محیط زیست
20%

صنعت
10%
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توان کننده اهمیت و ضرورت آن باشد و از سوي دیگر، میتواند از یک سو بازتابزیرمحور، می
شده  این مفروضه را مطرح سازد که به سبب اختالل و ضعف در اجرایی شدن آن، همواره تکرار

  است. 
چهارمین زیرمحور بخش کشاورزي که در مصوبات شوراي عالی آب مطرح شده مربوط به 

در خوزستان آغاز شده و  1375هکتاري است. این طرح که در سال  550مدیریت آب در طرح 
ي آب و خاك در ایران است. این ورهاي اجرایی به منظور افزایش بهرهترین طرحیکی از مهم
زیستی قابل توجهی براي کشاورزي خوزستان یامدهاي اقتصادي، اجتماعی و محیططرح قطعاً پ
از سی و سومین مصوبات درك  4زیستی آن را در بند توان یکی از پیامدهاي محیطدارد و می

  کرد:
جویی با دقت هزار هکتاري گذاشته شود و میزان آب صرفه 550اي براي طرح جلسه«

از سی و سومین  4(بند  ...»این آب حقابه تاالب هست یا نه محاسبه و تعیین شود که آیا 
  مصوبات شوراي عالی آب)

ریزي براي الگوي کشت برنامه«دو زیر محور دیگر بخش کشاورزي در حکمرانی آب شامل 
هاي خروجی بخش ریزي براي زهکشی و زهاببرنامه«و » و مبنی بر آب مجازي محورآب

د به عنوان یک راهبرد سازگاري با چالش و کمبود آب محسوب تواناست که اولی می» کشاورزي
بخش شرب از لحاظ  باشد.وري آب میترین اقدامات افزایش بهرهشود و دومی نیز یکی از مهم

چه برپایه آن ).2 ؛ شکل27گیرد ( %فضاي کنشگري شوراي عالی آب در رده دوم قرار می
 یاعتبارات آبرسان نیتام«سهم زیاد زیرمحور مصوبات شوراي عالی آب قابل استنباط است، 

باشد. در واقع نیمی از فضاي کنشگري بخش شرب مربوط می» و روستاها مصارف شرب شهرها
) و به طور گسسته اما همیشگی در مصوبات شوراي عالی 3به این زیرمحور است (جدول 

جایی که سطح ت و از آنچه در آبرسانی اهمیت دارد اعتبارات اسمشاهده شده است. مسلماً آن
مراتبی بوروکراتیک براي آب مصرفی در بخش شرب در مقایسه با بخش کنترل ساختار سلسه

رسد بیشتر چالش حکمرانی بخش شرب حول تر است، منطقی به نظر میکشاورزي شفاف
زیرمحور اعتبارات قرار گیرد. دومین زیرمحور پرتکرار فضاي کنش در حکمرانی آب بخش 

اختصاص دارد که البته » شهرهاآب شرب کالن و حفظ کیفیت تیکم نیتام«زیرمحور شرب به 
تري در مصوبات شوراي عالی آب تامین کمیت آب شرب در مقایسه با کیفیت آن نقش پررنگ

  دارد:
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هاي در خصوص تامین کمیت آب مورد نیاز شرب تهران، ضروري است وزارت نیرو طرح«
هاي جدید عمل نموده و چنانچه مشکلی یا تعریف پروژه جدید تعریف نموده و وفق روال

  از سی و یکمین مصوبات شوراي عالی آب) 3(بند » اي وجود داشت، مرتفع نماید.دغدغه
پور البته باید اشاره کرد که افزایش جمعیت و الگوي نامناسب در مصرف آب شرب (جمعه

ن حکمرانی آب ناگریز به دنبال )، سبب کمبود آب شده و به نوعی کنشگرا1397و همکاران، 
باشند. همچنین شایان ذکر است در مصوبات شوراي عالی آب توجه بیشتري به پاسخ به آن می

دهنده رویکرد اي براي اصالح مصرف آب شرب شده است که به نوعی انعکاسراهبردهاي سازه
تمهیداتی «، »هاکننآب شیری). «1397اي در حکمرانی منابع آب است (یادگار و همکاران، سازه

، »تمهیداتی براي رفع مشکالت قطعی آب«، »جهت جریمه مشتریان پرمصرف در بخش شرب
تشکیل کمیته حفاظت از منابع آب «و » هاي آب شرب شهري و روستاییاصالح تعرفه«

از دیگر زیرمحورهاي حکمرانی آب در بخش شرب است که به صورت موردي در » آشامیدنی
  ).3الی آب ذکر شده است (جدول مصوبات شوراي ع

بر مبناي مصوبات شوراي عالی آب، بخش صنعت کمترین سهم از فضاي کنشگري حکمرانی 
). سهم زیادي از این کنشگري به فرآیند 2؛ شکل 10آب را به خود اختصاص داده است (%

آب صنایع  ها مرتبط است. یکی از مباحث مهم در این جریان تامینخانهبازچرخانی آب و تصیفه
از سیزدهمین مصوبات شوراي عالی  5هاي شهري است (بند با استفاده از محل پساب فاضالب

وري از منابع آب دارد. دو زیر محور اي در بهبود و ارتقاء بهرهآب) که این مهم نقش برجسته
ارائه تمهیداتی جهت تولید و واردات «دیگر از فضاي کنش بخش صنعت در حکمرانی آب شامل 

است » داران از سوي بخش صنعتتامین خسارت سهم حقابه«و » تکنولوژي کاهش مصرف آب
که در زیرمحور دوم این فرصت به بخش صنعت داده شده که قدرت خرید حقابه سایر مصارف 

  را داشته باشد:
چنانچه صنعت آب بیشتري بخواهد، الزم است با هماهنگی وزارت نیرو حقابه سایر «...

  از بیست و چهارمین مصوبات شوراي عالی آب) 8(بند » داري نماید.مصارف را خری
درصد از  20باشد که حدود زیست نیز به عنوان یکی از محورهاي حکمرانی آب میمحیط

). فضاي کنشگري 2فضاي کنشگري شوراي عالی آب را به خود اختصاص داده است (شکل 
بینی به دالیلی از جمله پیامدهاي پیش توانبیشتر این محور در مقایسه با بخش صنعت را می

پذیري نسبتاً باالي منابع آب زیستی مرتبط کرد، زیرا در شرایط کنونی با آسیبنشده محیط
اي در سیستم حکمرانی آب پیدا کرده است. زیرزمینی و سطحی، این بخش جایگاهی ویژه
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و  3ه است (جدولها اختصاص یافتزیست به تاالببیشترین سهم از فضاي کنشگري محیط
  تر است:ها در مصوبات شوراي عالی آب پررنگ). در واقع، ضرورت توجه به تاالب2شکل 

با محوریت وزارت نیرو، جلسه مشترکی با وزارت جهاد کشاورزي، سازمان حفاظت «
 زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل و ضمن بررسی مسائل و مشکالتمحیط
ی به شوراي و ارائه راهکارهاي مناسب، پیشنهاد مشترکی در زمینه تشکیل ستاد مل هاتاالب

  از بیست و نهمین مصوبات شوراي عالی آب) 1(بند » عالی آب ارائه گردد.
از مباحث مهم دیگر در فضاي کنشگري » احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی«زیرمحور 

میزان کسري مخازن آب ). در حال حاضر 3ل زیست است (جدوحکمرانی آب در بخش محیط
میلیارد مترمکعب از این  110میلیارد مترمکعب رسیده که تنها حدود  130زیرزمینی به بیش از 

). در پاسخ به این چالش، طرح احیاء و تعادل ISNA, 2019( سال اخیر است 20رقم مربوط به 
ترین انه آن به عنوان یکی از برجستهگهاي پانزدههاي زیرزمینی با پروژهبخشی به منابع آب

زیست مطرح شده است. اجرا این پروژه در هاي برنامه ششم توسعه در محور محیططرح
  به تصویب رسیده است: 1393شهریورماه  25پانزدهمین جلسه شوراي عالی آب در 

ی به بخشی منابع آب زیرزمینگانه در قالب طرح احیاء و تعادلهاي پانزدهاجراي پروژه«
  از پانزدهمین مصوبات شوراي عالی آب) 1(بند » تصویب رسید...

نیز به عنوان بخشی از فضاي کنشگري بخش » حل مشکالت کیفی رودخانه«زیرمحور 
شود و در این بین بیشتر توجهات به آلودگی رودخانه کارون به عنوان زیست محسوب میمحیط
از بیست و  1از بیستمین مصوبات؛ بند  8ند ترین رودخانه ایران است (بترین و بزرگپرآب

صدور «از بیست و پنجمین مصوبات). دو زیر محور دیگر یعنی  1دومین مصوبات؛ و بند 
از لحاظ تکرار در مصوبات شوراي عالی با » هاي آبخیزداريپروژه«و » زیستیمجوزهاي محیط

ها در حکمرانی آب ري آندهنده سهم یکسان از فضاي کنشگیکدیگر برابر هستند و این نشان
آشکار است، » زیستیحقابه محیط«چه که در رابطه با زیرمحور زیست است. آندر محور محیط

  زیست است:حمایت مصوبات شوراي عالی آب از آب براي بخش محیط
زیست تامین شود و اگر هم منابع آب کاهش یافته باید ضروري است حقابه محیط«

از سی  3(بند » ها، میزان آب تحویلی کاهش یابد...بت سهم بخشبندي شده و به نساولویت
  و سومین مصوبات شوراي عالی آب)

زیست ایجاد ها و فعاالن محیطتواند فرصتی براي دستگاهزیست میاین توجه به حقابه محیط
زیستی را مطالبه کنند. آخرین زیرمحور فضاي دانند حقابه محیطکند تا در نواحی که الزم می

رسد زیست در حکمرانی آب اشاره به جلب مشارکت مردمی دارد و به نظر میکنشگري محیط
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ر نیازمند توجه بیشتر از سوي شوراي عالی آب است تا شرایطی را مهیاء سازد که این زیرمحو
مشارکتی مردمی که یکی از ارکان توسعه پایدار و حفاظت از منابع آب است، مورد حمایت 

  بیشتر قرار گیرد.

  پیوند کنشگران الیه اول و دوم قدرت با محورهاي کنشگري در حکمرانی منابع آب
شگران و شوراي عالی آب در حکمرانی منابع آب، با پیوندي که بین کنگري نقش مداخله

اي عالی محور کنشگري این سیستم ایجاد کرده، قابل درك است. بنابراین، برپایه مصوبات شور
برنامه و  آب، پیوندي که بین کنشگران الیه اول و دوم قدرت (الیه اول: وزارت نیرو، سازمان

 ست،یزطیاستانداران، سازمان حفاظت محاورزي، الیه دوم: بودجه کشور و وزارت جهاد کش
) با محورهاي کنشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت یوزارت کشور، صندوق توسعه مل

ئه ارا 3و شکل  4حکمرانی آب مطرح شده است، مورد بررسی قرار گرفت و نتایج در جدول 
در  وماتریس تعداد پیوند کنشگر با محور کنشگري قابل مشاهده است  4شده است (در جدول 

  دهنده قدرت پیوند است). قطر اتصال کنشگر با فضاي کنشگري انعکاس 3شکل 

  عالی آب اتریس پیوند کنشگران و محور کنشگري حکمرانی آب برپایه مصوبات شورايم - 4جدول 
  زیستمحیط  صنعت  شرب  کشاورزي  

  14  7  24  34  وزارت نیرو
  8  6  22  17  سازمان برنامه و بودجه کشور

  7  1  0  27  وزارت جهاد کشاورزي
  1  0  2  7  استانداران

  7  2  0  5  زیستسازمان حفاظت محیط
  1  2  2  1  وزارت کشور

  0  0  3  5  صندوق توسعه ملی
  0  3  2  2  وزارت صنعت، معدن و تجارت

نتایج حاکی از آن است که نه تنها ساختار پیوند براي دو الیه قدرت نامتقارن است، بلکه این 
تر، نه تنها کنشگران الیه اول و دوم قدرت ساختار در درون هر الیه نامتقارن است. به بیانی ساده

الیه نسبت به سایر کنشگران داراي فضاي کنشگري بیشتر هستند، بلکه الیه اول قدرت نسبت به 
، کنشگران دو الیه قدرت در 3دوم قدرت از این عدم تقارن برخوردار است. بر اساس شکل 

ها (الیه کنند. همچنین کنشگران در هر کدام از الیهفضاي کنشگري به شدت نامتقارن عمل می
ر اي هستند. در واقع، نتایج نشان داد که یک ساختااول یا دوم)، داراي یک عدم تقارن درون الیه
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براي حکمرانی منابع آب در ایران شکل گرفته است. این ساختار به سبب  13نامتقارن تو در تو
آورد (مقیمی بنهنگی و همکاران، عدم تقارن،  قابلیت یادگیري اجتماعی سیستم را پایین می

هاي مختلف را در قالب یک الگوي سیستم به چالش تواند واکنش) و هژمونی در آن می1397
هاي مختلف در دهند که دولتهاي پیشین نشان میسازماندهی کند چراکه پژوهشیکسان 

  ).1396اند (وحید و اخوان، سیاستگذاري آب از یک الگوي مشابه پیروي کرده
  

هاي مختلف محورهاي کنشگري حکمرانی آب پیوند کنشگران قدرت الیه اول و دوم با طبقه - 3شکل 
  .)UCINETافزار(با استفاده از نرمبرپایه مصوبات شوراي عالی آب 

  گیرينتیجه
کند و ضرورتًا بدان معنا نیست که تحلیل محتوا آنچه را در یک متن وجود دارد توصیف می

). در این تحقیق تالش 1394هرچه در نوشتار است در واقعیت وجود دارد (الورنس نیومن، 
آشکار سازد و به منظور شناخت شده است تا کنشگري شوراي عالی آب را برپایه مصوبات آن 

توان دهد یک یا چند تحقیق مجزاي دیگر الزم است. البته اگرچه نمیهر آنچه در واقعیت رخ می
ادعا داشت که این مصوبات آینه واقعیت کنشگران و فضاي کنشگري در حکمرانی آب ایران 

و تودرتو را انعکاس مراتبی بوروکراتیک است، لیکن بخشی از شرایط واقعی این ساختار سلسه
کنشگر با فضاي کنشی نامتوازن به عنوان بازیگران  50برپایه مصوبات شواري عالی آب دهند. یم

                                                            
13 - Asymmetric Nested Structure 
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بندي شدند؛ گروه اول که با عنوان الیه اول حکمرانی آب شناسایی شدند که در سه گروه طبقه
        ستاند، داراي بیشترین سهم از فضاي کنشگري حکمرانی آب اقدرت شناسایی شده

(وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزي)؛ گروه دوم یا الیه دوم قدرت 
زیست، وزارت کشور، صندوق توسعه ملی و وزارت نیز شامل استانداران، سازمان حفاظت محیط

 اثر با قدرت پایین قرار دارند.کنشگر دیگر در گروه کم 42صنعت، معدن و تجارت هستند و 
هاي این تحقیق حاکی از آن است که الیه اول قدرت داراي باالترین سطح هژمونی در یافته

شده در فضاي کنشگري حکمرانی آب است. در درون الیه اول به عنوان یک ساختار آشیانه
ساختار کلی نیز، وزارت نیرو داراي بیشترین هژمونی در فضاي کنشگري حکمرانی آب در ایران 

توان استدالل کرد که شوراي عالی آب کنشگران مختلف را در تایج این تحقیق، میاست. برپایه ن
یک ساختار سلسه مراتبی بورکراتیک با قدرت نامتوزان در  حکمرانی منابع آب ایران مداخله 

دهد. در واقع، شوراي عالی آب که به عنوان یک نهاد نوپا جهت ایجاد هماهنگی و می
کننده ساختار اولیه حکمرانی آب یعنی ساختار سلسه است، تقویتسیاستگذاري آب تاسیس شده 

مراتبی بوروکراتیک است. همچنین این شورا توزیع قدرت را منطبق با هر آنچه که در نهاد اولیه 
کند. ذکر شده است کنشگري می» توزیع عادالنه آب«و » آب و نحوه ملی شدن آن«مانند قوانین 

گران جامعه مدنی جایگاه ناچیزي در فضاي کنشگري در این تحقیق مشخص شد که کنش
تواند نقطه خوبی براي توسعه و توانمندسازي کنشگران حکمرانی آب دارند که این موضوع می

حکمرانی آب محسوب شود. همچنین باید بیان داشت که محورهاي کنش در چهار طبقه 
ر محور کشاورزي زیست قرار داده شدند و مشخص شد دکشاورزي، شرب، صنعت و محیط

مصارف  یاعتبارات آبرسان نیتام«، در محور شرب »یو زهکش ياریآب یو فرع یاصل يهاشبکه«
و در محور » و بازچرخانی آب خانه فاضالبهیتصف«، در محور صنعت »و روستاها شرب شهرها

الیه  اي برخوردار هستند. همچنین پیوند بین کنشگراناز اهمیت برجسته» هاتاالب«زیست محیط
کننده یک ساختار اول و دوم قدرت با محورهاي کنش مورد مطالعه قرار گرفت که بازتاب

مراتب نامتقارن براي پیوند کنشگران با فضاهاي کنش کشاورزي، شرب، صنعت و سلسه
استفاده  4هاي این تحقیق از الگوي ارائه شده در شکل زیست است. براي درك بهتر یافتهمحیط

هاي این تحقیق ترسیم شده است، هرم قدرت کنشگران حکمرانی ه برپایه یافتهشد. این شکل ک
آب (الیه اول و دوم قدرت) و سهم فضاهاي کنش را در مصوبات شوراي عالی آب به تصویر 

  کشد. می
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  .الگوي کنشگري شواري عالی آب در حکمرانی منابع آب ایران برپایه تحلیل مصوبات آن -4شکل 

بیان داشت که نامتقارن بودن ساختار حکمرانی آب به عنوان یک عامل  در نهایت، باید
بازدارنده جهت تعامل، گفتگو، بحث و یادگیري متقابل در بین کنشگران حکمرانی آب محسوب 

پذیري و عدم تنوع رفتار سیستم حکمرانی آب تواند باعث کاهش انعطافشود و این مهم میمی
هاي بیرونی مانند تغییر اقلیم، مانند فقر آبی ایران و محركهاي ذاتی در رویارویی با محرك

هاي هاي این مقاله در قلمرو پژوهشخشکسالی و سیل شود. البته مجدداً شایان ذکر است که یافته
تواند به عنوان گیرد. بنابراین، شکاف بین قواعد در کاغذ و قواعد در عمل میاسنادي قرار می

هاي این مطالعه محسوب شود. همچنین این پژوهش صرفاً به بررسی ترین محدودیتیکی از مهم
مصوبات شوراي عالی آب پرداخته است و اسناد بازخوردي نهادهاي مختلف به آن و سایر اسناد 

ها) مرتبط با حکمرانی آب مورد بررسی قرار نگرفته است نامهباالدستی (قوانین) و اجرایی (آیین
هاي این تحقیق را به عنوان کلیت حکمرانی آب در نظر گرفت. از این توان یافتهرو نمیو از این

 تواند مقدمات مقایسهشناسی این مقاله، میرو، بررسی سایر اسناد مرتبط با حکمرانی آب با روش
هاي آتی فراهم سازد. همچنین در این مقاله صرفًا انطباقی اسناد حکمرانی آب را براي پژوهش

کنشگران و فضاهاي کنش توجه شده است و به نوعی میزان توجه به به شمارش و فراوانی 
تواند مبناي سایر بررسی کمی در مقایسه با بررسی کیفی آنان بیشتر بوده که این مهم نیز می

ها با رویکرد کیفی باشد. در پایان، مطالعه تالقی فضاهاي چهارگانه کنش (کشاورزي، پژوهش
هاي کمی و انه تامین، توزیع و مصرف با استفاده از روشگزیست) با سهشرب، صنعت و محیط

  هاي آتی باشد. تواند مکمل خوبی به عنوان یک تحقیق پیشنهادي براي پژوهشکیفی می
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  یتسیاسهاي توصیه
توانند آغازگر تغییر باشند، اما تجویز هر توصیه هاي سیاسی برآمده از یک تحقیق میتوصیه

سازد. سیستم حکمرانی آب مسئولیت خاصی دارد که کار را براي نگارندگان یک اثر دشوارتر می
ي گیراي در لبه آشفتگی قرار دارد. هر جهتدر ایران از پیچیدگی باالیی برخوردار است و به گونه

هاي به غایت دشوارتر تواند سیستم را وارد مرحله جدیدي سازد که چالشو تحول بنیادي می
هاي کنونی را به همراه داشته باشد. درونمایه حکمرانی منابع آب ایران از الگوي از چالش

کند و کنشگران مختلف آن در فضاهاي کنشگري مراتبی بوروکراتیک غالب پیروي میسلسه
کنند. از این زیست از یک ساختار تودرتو نامتقارن پیروي می، صنعت و محیطکشاورزي، شرب

چه ما از ساختار نامتقارن بر است. آنبر و هزینهرو، بدون شک تغییر این سیستم بسیار زمان
سال تغییر است و براي بهبود آن، اگر این زمان الزم  70بینم محصول بیش از حکمرانی آب می
ی از این زمان ضرورت دارد. نخست باید وضعیت موجود بهینه شود و سپس نباشد، حداقل نیم

مراتبی به اندیشه گذار یا تغییرات نهادي در حکمرانی آب بود. چرا که گذار از ساختار سلسه
سازي و ثبیت شرایط کنونی بوروکراتیک با توزیع قدرت نامتقارن به هر ساختار نوین، بدون بهینه

هاي ناتمام قبلی است. این توصیه به مثابه اي جدید بدون پایان دادن به پروژهبه مثابه آغاز پروژه
کند. اگر وضعیت مطرح می» پروژه ناتمام مدرنیته«) در قالب 1379( هابرماسهرآنچه هست که 

توان به امید تغییرات نهادي در آینده دل بست. معنی موجود بهینه و سپس نهادینه شود، آنگاه می
هاي قابل توجهی در ها و پروژهشده این است که در حال حاضر قوانین، طرحمباحث ذکر 

سازي در شرایط اجرایی ساختار حکمرانی آب در حال اجرا است که نیازمند بازاندیشی و بهینه
 550هاي زیرزمینی و یا طرح و واقعی است. به عنوان مثال، طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب

ها بخش قابل توجهی از حکمرانی منابع آب را بهینه کردن هر کدام از آنهکتاري خوزستان که 
سازي سازي شرایط موجود نیازمند توسعه یادگیري اجتماعی و پیادهدهد. بهینهپوشش می

سناریوي ممکن، مشروط و مطلوب تحول بنیادي فرهنگی با محوریت توانمندسازي (میرعمادي، 
شود که به سبب نامتقارن بودن ساختار البته یادآوري می) در سیستم حکمرانی آب است. 1396
، لیکن  (Lumosi et al., 2019)مراتبی کنونی ظرفیت یادگیري و تغییر سیستم پایین است سلسه

برابر با صفر نیست و شوراي عالی آب به عنوان یک نهاد برآمده از درون این ساختار تودرتو 
سازي هاي مشارکتی یادگیري سبب زمینهستمر و آغاز شیوهتواند با تاکید پیوسته به آموزش ممی

هاي دیگر از جمله دانشگاهیان و حمایت بهبود سیستم گردد. همچنین ورود کنشگران از بخش
تواند هاي شوراي عالی آب میگیرياز تشکیل صنف ملی کشاورزان و ورود آنان در تصمیم
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در ساختار حکمرانی آب و به دنبال پایداري  آغازگر تغییراتی جهت ایجاد تقارن و توزیع قدرت
  منابع آب ایران گردد.  

 منابع 

هاي کل در مطالعات اجتماعات متن ). روش تحلیل شبکه: استفاده از رویکرد شبکه1390باستانی، سوسن. رئیسی، مهین. ( -1
 .32-59. 2باز.مجله مطالعات اجتماعی ایران. دوره پنجم. شماره 

). الگوي شهرهاي حساس به آب رویکردي نوین به سوي توسعه 1397د. کالنتري، خلیل. همتی، گلشن. (پور، محموجمعه -2
 .135-148. 46زیست، شماره پایدار. فصلنامه انسان و محیط

ــتی در ایران. نگاهی به آینده. مجله پژوهش1395کرمی، عزت اله. ( -3 ــالی و تنگدس ــکس هاي راهبردي در ). تغییر اقلیم، خش
  .63-80، 1، شماره 1کشاورزي و منابع طبیعی. جلد علوم 

یام. ( -4 ـــیوه1994الورنس نیومن، ول نائی فرد، ). ش هاي پژوهش اجتماعی: رویکردهاي کیفی و کمّی (جلد دوم). مترجم: دا
 ).1394حسن. کاظمی، سید حسین. تهران. موسسه کتاب مهربان نشر. چاپ دوم (

سیما. (محمدي کنگرانی، حنانه. رفسنجانی  -5 سیاستگذاري و مدیریت آب در 1394نژاد،  شبکه  ساختار قدرت در  ). بررسی 
 .121-138، 3، شماره 1پژوهشی سیاستگذاري عمومی. دوره -برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمی ایران. فصلنامه علمی

ایران متناظر با سازوکارهاي حاکم بر  ). ارزیاي نهاد رسمی آب1397مقیمی بنهنگی، سامان. باقري، علی. ابوالحسنی، لیلی. ( -6
شماره شکل سال چهاردهم.  گیري تقاضاي آب در بخش کشاورزي از منظر چارچوب یادگیري اجتماعی. تحقیقات آب ایران. 

1 .159-140. 
پژوهشــی ســیاســتگذاري عمومی. -). آیندپژوهی انتقادي حکمرانی آب در ایران. فصــلنامه علمی1396میرعمادي، طاهره. ( -7

  .105-124، 4، شماره 3دوره 
سید جالل. باقري، علی. ( -8 ستم حکمرانی آب در فرآیند حفاظت از منابع آب زیرزمینی ایران. 1396میرنظامی،  سی ). ارزیابی 

 .32-55، 2تحقیقات منابع آب ایران. سال سیزدهم، شماره 
شتم و نهم در جمهوري اسالمی ایران با تأکید بر هاي ه). بررسی تطبیقی عملکرد دولت1396وحید، مجید. اخوان، سعید. ( -9

صلنامه علمی صفهان. ف ستان ا ستگذاري منابع آب؛ مطالعه موردي: بحران منابع آب در ا ستگذاري عمومی. -سیا سیا شی  پژوه
 .193-216، 2، شماره 3دوره 

-). فصلنامه علمی1368-1392شناسی بُعد سیاسی حکمرانی آب در ایران (). آسیب1397وحید، مجید. رنجبر، محسن. ( -10
 .203-223، 4، شماره 4پژوهشی سیاستگذاري عمومی. دوره 

ــت و مدرنیته ، در»ناتمام اي پروژه مدرنیته«. )1379( هابرماس، یورگن. -11 ــم. پس ــینعلی ترجمه مدرنیس نوذري،تهران.  حس
 .جهان نقش انتشارات

 .184-197. 1). تحقیقات منابع آب ایران. سال چهاردهم. شماره 1397(یادگاري، آمنه. یوسفی، علی. امینی، امیر مظفر.  -12
 

13- Araral, E., & Wang, Y. (2013). Water governance 2.0: a review and second generation research 
agenda. Water Resources Management, 27(11), 3945-3957. 
14- Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. NursingPlus 
Open, 2, 8-14. 
15- Biswas, A. K., & Tortajada, C. (2010). Future water governance: problems and 
perspectives. International Journal of Water Resources Development, 26(2), 129-139. 
16- Bruns, B. R., Ringler, C., & Meinzen-Dick, R. (2005). Reforming water rights: Governance, tenure, 
and transfers. Water Rights Reform: Lessons for Institutional Design, Washington, DC: International Food 
Policy Research Institute, 283-309. 



  31                                        بررسی کنشگري شوراي عالی آب در حکمرانی منابع آب ایران 

 

 

17- Empinotti, V. L., Budds, J., & Aversa, M. (2019). Governance and water security: The role of the water 
institutional framework in the 2013–15 water crisis in São Paulo, Brazil. Geoforum, 98, 46-54. 
18- Huitema, D., Mostert, E., Egas, W., Moellenkamp, S., Pahl-Wostl, C., & Yalcin, R. (2009). Adaptive 
water governance: assessing the institutional prescriptions of adaptive (co-) management from a governance 
perspective and defining a research agenda. Ecology and society, 14(1), 26. 
19- Iranian Students News Agency (ISNA). (2019). The deficit in groundwater reservoirs exceeded the 
resilient threshold. Retrieved August, 2019, from, https://www.isna.ir/news/98050803974/. 
20- Johannessen, Å., Gerger Swartling, Å., Wamsler, C., Andersson, K., Arran, J. T., Hernández Vivas, D. 
I., & Stenström, T. A. (2019). Transforming urban water governance through social (triple‐loop) 
learning. Environmental Policy and Governance, 29(2), 144-154. 
21- Lieberherr, E., & Ingold, K. (2019). Actors in Water Governance: Barriers and Bridges for 
Coordination. Water, 11(2), 326. 
22- Lumosi, C. K., Pahl-Wostl, C., & Scholz, G. (2019). Can ‘learning spaces’ shape transboundary 
management processes? Evaluating emergent social learning processes in the Zambezi basin. 
Environmental science & policy, 97, 67-77. 
23- Pahl-Wostl, C. (2019). The role of governance modes and meta-governance in the transformation 
towards sustainable water governance. Environmental science & policy, 91, 6-16. 
24- Pahl-Wostl, C., Holtz, G., Kastens, B., & Knieper, C. (2010). Analyzing complex water governance 
regimes: the management and transition framework. Environmental science & policy, 13(7), 571-581. 
25- Rogers, P., & Hall, A. W. (2003). Effective water governance (Vol. 7). Stockholm: Global water 
partnership. From: https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/4995/TEC+7.pdf?sequence=1 
26- Taylor, K. S., Longboat, S., & Grafton, R. Q. (2019). Whose Rules? A Water Justice Critique of the 
OECD’s 12 Principles on Water Governance. Water, 11(4), 809. 
27- Thompson, G., 2003. Between Hierarchies and Markets: the Logic and Limits of Network Forms of 
Organization. Oxford University Press, Oxford 
28- Tortajada, C. (2010). Water governance: Some critical issues. International Journal of Water Resources 
Development, 26(2), 297-307. 
29- Yates, J. S., & Harris, L. M. (2018). Hybrid regulatory landscapes: The human right to water, variegated 
neoliberal water governance, and policy transfer in Cape Town, South Africa, and Accra, Ghana. World 
Development, 110, 75-87. 
30- Yazdanpanah, M., Hayati, D., Zamani, G. H., Karbalaee, F., & Hochrainer-Stigler, S. (2013a). Water 
management from tradition to second modernity: an analysis of the water crisis in Iran. Environment, 
development and sustainability, 15(6), 1605-1621. 
31- Yazdanpanah, M., Thompson, M., Hayati, D., & Zamani, G. H. (2013b). A new enemy at the gate: 
Tackling Iran’s water super-crisis by way of a transition from government to governance. Progress in 
Development Studies, 13(3), 177-194.
 
 
 
 
  


