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حلی قرن ناتوانی رویکرد ماموریت هیدرولیکی در مدیریت منابع آب کشور، سیاستگذاران به دنبال راهاز نیمپس 
رغم دو دهه سیاستگذاری در های مردمی هستند.به مندی از توانمندیبرای برون رفت از وضعیت کنونی، با بهره

توان شیوه غالب ولی کم« دستور و کنترل»زمینه مشارکت، این موفقیت حاصل نشده و همچنان شیوه حکمرانی 
است. در این مقاله ضمن بررسی تاریخچه فروپاشی تر شدن بحران آب همراه بودهحکمرانی آب است که با وخیم

عملِ »برداری سنتی آب و مروری بر سیاستگذاری مدیریت مشارکتی آب کشور، با استفاده از نظریه های بهرهنظام
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 مقدمه

 موجب زمان طول در آب تیریمد)آزمون و خطا(  تجربه و آب منابعبه  یدسترس 2تیمحدود
 یاقتصاد ،یاجتماع ،یعیطب گوناگون طیشرا در یمتعدد یبرداربهره یهانظام تکامل و شیدایپ
شدن یتا قبل از عموم آب به یدسترسدر  یعیطب تیمحدود نیا. است شده رانیا یاسیس و

 یبرداربهره یسنت یهانظام چارچوب آب، انتقال یهاو طرح قیعم مهین و قیعم یهااحداث چاه
 درآب  از یبرداربهره نظاماعتبار،  نیو به هم کردیممشخص  رانیدر محدوده فالت ا رااز آب 
که در آن امکان  کشور یبخش غرب به نسبت یترقیدق انسجام و یقانونمند با یشرق بخش

دوم،  ی(.  پس از جنگ جهان1392:15 ،یاصفهان ی)حقوقگرفت شکل ،بود شتریبه آب ب یدسترس
 قراردادن اریاخت در با گرید یکشورها در نفوذ منظور به راخود  یهااستیس کایامر متحده االتیا
 داد گسترشترومن(  4اساس اصل بر) مانده عقب یهاملت به یصنعتو  یعلم یهاشرفتیپ
آنها را مغلوب خود کرده بود،  یکه توسعه غرب ی نیزرانیا حاکمان(. 1380:46 ،یمهدو هوشنگ)
 کایامرمتحده  االتیا با 1327 زییمتحده استقبال کردند و ابتدا در پا االتیا یفن یهاکمک نیا از

 شنهادیو پ یبررس را رانیا در توسعه یراهکارها ییکایآمر کارشناسان تا کردند امضا یقرارداد
 انعقاد باآن زمان  ییروستا یکشاورز هجامع یگستردگ به توجهقرارداد با  نیدنبال ا به. ندده

 دانشگاه، نیا یعلم تیحما با و( Harris,1953) 1329سال  در کایامر وتای دانشگاه با قرارداد
 در( تهی)مدرن یغرب توسعه مدل یمبنا بر ییو بهداشت در مناطق روستا یآموزش، کشاورز ارتقا

 لیتبد یصنعت یکشور به کشاورز ییروستا یدولت قرار گرفت تا جامعه کشاورز کار دستور
 لیدر اوا یغرب یآن زمان کامالً متوجه نبوده اند که مطابق با الگوها مداراناستیس. احتماالً شود

و همکاران  مول(. Harandi et al., 2015کنند )یرا دنبال م یکیدرولیه تی، مأمورستمیقرن ب
 نیرا به ا «یکیدرولیه تیمامور»(، 1999) نگدوی( و سوئ1993) سنری( بر اساس کار ر2009)

هدر  رود،یم انوسیهر قطره آب که به اق نکهیبر ا یمبن دیشد یاعتقاد»: دکنیم فیشرح تعر
آب را به مصارف  شتریبسازد تا بتواند هرچه ب یکیدرولیه یهارساختیز دیرفته و دولت با

 یمدرن، سع ینیبجهان کیاست که براساس  یدروکراسیه تیمأمور نیبرساند. حاملِ ا یانسان
 نیا. «و توسعه دارد شرفتیبه منظور پ یمنابع آب« توسعه»با  «ابانیب ریتسخ»و  عتیدر کنترل طب
به مشارکت  ازین جهینت در و شودبه آب برداشته  یدسترس تیمحدودشد تا  موجبنوع توسعه 

را با  انسانبه ندرت  مدرن یفکر یهامدل». به واقع ابدی تنزل ینییپا سطح به برداراندر بهره
 چهیدر از را جهان که کنندیم بشیترغ عوض در و کنندیآشنا م «تیمحدود»به نام  یزیچ
 در دهدیم هول یسرخوردگ و رقابت حسادت، یسو به را انسان یابیبنگرد. کم «3یابیکم»

ضعف  رشیپذ نی( و ا1398 ض،ی)ف «کندیم دعوت یفروتن و رشیپذ به را او تیمحدود کهیحال
اصالحات  یاجرا  با هااستیس نیا ادامه در.دهدیرا به سمت مشارکت سوق م جوامع ،یفروتن و

                                                           
2- Being Limited 
3- Scarcity 
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قرار  زین وتایدانشگاه  یعلم تیحماکه مورد  1341( در سال دیسف انقالب)اصل اول  یاراض
( واگذار شد تیمالکان بزرگ بود به کشاورزان )رع اریکه در اخت یکشاورز عیوس یگرفت، اراض
 ،یاطیو خ ینیشد )ام یادیبن یروستاها دچار دگرگون یو مناسبات اقتصاد یاجتماع یو ساختارها

 عنوان به زین قنات وشد  وابسته شمعا نیتأم یدولت برا یهاارانهیبه  یکشاورز جامعه(. 1385
 4مستقلبه ظاهر  خودگردانِ  و متعدد یهاچاه با و بیتخر ،یجمع یبرداربهره ستمیس کی

صراحت  به( 2006) ینیحس و( 1349) انیمحمود(. 1389 همکاران، و یبالل) جایگزین گردید
 وروداز  پس نیهمچنرفت.  نیاز ب 1346تا سال  رانیدر ا یسنت تیریاعالم کردند که نظام مد

 بر یمبتن که زمان آن یحقوق نظام ق،یعم مهین و قیعم یهاچاه گسترش بابه کشور  یفناور
 یکیدرولیه تیمامور تفکر بر یمبتن انهیسودگرا روند یپاسخگو گریآب بود د یسنت تیریمد

 تیمالک به یخصوص تیمالک از کردیرو رییبا تغ استگذارانی(. س1393 ،یحسن ونبود )آگاه 
 ی)مبتن یفناور ورود از یناش داریناپا توسعه مشکالت و هاچالش به تا کردند تالشآب  یعموم
مصوب  آب، شدن یمل قانون»قانون موسوم به  بیتصو با لذا. دهند پاسخ( تهیمدرن کردیبر رو
 بهرا  آب( از یبرداربهره)اجازه  استفاده ،«1361مصوب  آب، عادالنه عیتوز قانون»و  «1347

 نیو کنترل دولت بر منابع آب، از ا« بزرگ آبرسان دولت» جادیا با تا کردند یدولت یطور رسم
حاکم  هیرو ،یو انتظام ییقضا یهاهی(. در همین راستا رو1396 ،یرعمادیمنابع حفاظت کنند )م

-هیسرما( و 1397 ،یاریاسفند ی)نور شد یدیسفشینظام ر نیگزیبر حل و فصل مناقشات و جا
 کی توسعه نوع نیا(. 1393 ،یو حسن آگاه) افتی کاهش آب منابع توسعه در یخصوص یگذار
 مشکل با را آب امور یمتصد یهاسازمان درازمدت، در آب منابع از یبردار بهره در یبعد

 در یتعهد ،خود در کشاورزان رایز کرد؛ مواجه زین ینگهدار و یبرداربهره یهانهیهز نیبارِسنگ

 و برهیسرما یهایساالروانید نیهمچن .کردندینم احساس ست،ین آنان به متعلق که یزیچ برابر
 پا،خرده کشاورز یادیز تعداد به هم آن ،یاریآب خدمات عرضه توان و تیظرف لحاظ به متمرکز،

 وانید کردیرو یقرن ناتوانمیپس از ن اکنون(. 1385 ،یاطیخ و ینیام)بود ناکارآمد و ناتوان اریبس
برون رفت  یبرا یبه دنبال راه حل استگذارانیس ر،یاخ دهه دوآب کشور، در  تیریمد بر یساالر

 بردارانبهره یهاتشکل جادیا و یمردم یهایتوانمند از یمندبا دستور به بهره یکنون تیاز وضع
 یهابرنامه ها،نامه نییآ ن،یبا وضع قوان و هستند آب منابع تیریمد در برانآب یهاتشکل رینظ

 یمعدود موارد جز به کنیل اندداشتهموضوع  نیبه ا یاژهیو توجه هابخشنامه وساله  پنجتوسعه 
 ،یاصفهان یحقوق؛ 1385 ان،یروانیو ش ینجف ؛1396 ،یبدی)متحاصل نشده اس یتیهنوز موفق

 طرح در آنو ضرورت  یمشارکت تیریگزارش توسعه مد ،1394 آب، ریتدب شکدهیاند ؛1392
کم توان  یول یغالب و اصل وهیشدستور و کنترل،  وهی( و همچنان ش 1397 ،یبخشتعادل و ایاح

 ،یهرند یحی)فص است شده همراهشدن بحران آب  ترمیوخ باآب کشور است که  یحکمران

                                                           
ستقل بودن  نیهم -4 سبهمراه رفع  به هاچاهبه ظاهر م س تیمحدود ین ستر شارکت  لیدال  از آب عیمنا به ید  پذیری پایینم

 . است یاریآب یهاشبکه و قنات به نسبت  ها چاه بردارانبهره
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داده  یتکرار یهاپاسخ کسانیمشکل  کیکه در مواجهه با  کهیزمان تا(. 1397 د،یمر؛ 1397
 ستمیس یریادگی تیضعف ظرف گردد،یتر مقیبلکه عم شودیو مشکالت نه تنها حل نم شودیم

 رفتن نیب از موازات به(.Pahl-wostle et al., 2010) دارد وجوددرک درست از مشکل  فقدانو 
 تیمامور کردیرو با تهیمدرن یناکام نیهمچن و کشور در آب یسنت یاجتماع یبرداربهره نظام

 یراهکارها تا افتی گسترش نهیزم نیا در هاپژوهش آبرسان، دولت شکست و آب یکیدرولیه
 نیا از یناش یطیمحستیز-یاقتصاد -یاسیس-یاجتماع بحران از رفتبرون  یبرا یارسازهیغ
 به یآب منازعات و هاتنش و رودندهیزا رودخانه ه،یاروم اچهیدر شدن خشک با که هااستیس
در زمینه  شده انجام قاتیتحق اغلب . گردد ارائه بود، شده ظاهر رانیا یمرکز بخش در ژهیو

؛ قربانیان و 1397هرندی، )فصیحی آب تیریمد در مشارکت ضرورت بر مدیریت مشارکتی
ی سنت تیریمد و یبوم دانش یبازخوان (؛1397؛ مرید،1397 رنجبر، و دیوح ؛1398همکاران، 

 موانع وی مشارکت تیریمد جینتا و اثرات؛ (1385 ،یفیرلطیم و پور جمعه؛ 1377 ،یابر ینی)حس
؛ 1389و همکاران،  یاتیح؛ 1385 ان،یروانیو ش ینجف ؛1384 فر،یدیخورش) آن مشکالت و

 یاجتماع شبکه لیتحل و (1397 همکاران، و زادهعبداهلل  ؛1389و همکاران،  یتاهباز صالح
 رنجبر، و دیوح؛ 1398و همکاران،  یافخم؛ 1396 ،یمیابراه و یکوچ یمیسل) مدخالنیذ

 5یِ استگذاریس اهیس جعبه» بازکردن منظور به یپژوهش کمتر کنون تا کنیل دارد تمرکز( 1397
از  و علل و چرایی عدم موفقیت سیاستگذاری مدیریت مشارکتی در کشور«  مدیریت مشارکتی

که  شودال پاسخ داده سو نیبه ا است شده تالش پژوهش نیانجام شده است. در ا ،یمنظر نهاد
 لیتشک یاستگذاریس در دولت مختلف، یهابخشنامهو  هانامهنییآ ن،یقوان نیتدو وجود با چرا»

به منظور پاسخ به این سوال، ضمن بازخوانی  .«است؟ دهآب، موفق نبو تیریمد یاجتماع ینهادها
دستورالعمل » سیاستگذاری مدیریت مشارکتی طی دو دهه اخیر، ساختار و اهداف )جهت(

آب با استفاده از مدل  یمشارکت تیریمد یاستگذاریس نی، به عنوان آخر«آب یمشارکت تیریمد
  تجزیه و تحلیل خواهد شد.« 6یهنجار عمل»

 در کشور آب یمشارکت تیریمد یاستگذاریسبر  یمرور

 نظام افتنی انیپا تا یشمس 1320از دهه  آب تیریمد یاجتماع گاهیجا یجیتدر تنزل با
 به وقت، یهادولت ،(1349 ان،یمحمود ؛2006 ،ینیس)ح 1346آب در سال  یسنت تیریمد

 یتعاون یهاشرکتو گسترش  لیتشک جمله از ییهاطرح یاجتماع مشارکت یبازساز منظور
 ،یاراض اصالحات قانون 165 ماده 2 تبصره» اساس بر انیروستائ یاجبار تیبا عضو ییروستا

 ،یزراع یسهام یهاشرکت لیتشک قانون» اساس بر یزراع یسهام یهاشرکت ،«1341 مصوب
و  دینمودن تول یقانون تعاون»بر اساس  ییروستا دیتول یتعاون یهاشرکت و« 1346 مصوب

 نتوانست عمال هاطرح نیا کنیل گذاشتند اجرا مرحله به را« 1349مصوب  ،یشدن اراض کپارچهی
                                                           

 به کار برده شده است.  David Easton اولین بار توسط « گذاریجعبه سیاه سیاست»تعبیر  -5
6- Normative Practice 
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و  ی)نجف ماند دولت عهده بر همچنانآب  تیریشود و مد یقبل یسنت یهانهاد نیگزیجا
جلب مشارکت  دولتاول توسعه،  در قانون برنامه یاز انقالب اسالم بعد (.56:1385 ان،یروانیش

در دستور کار  یو زهکش یاریآب یهاشبکه یو نگهدار یبردارکنندگان آب را در بهرهمصرف
وبودجه، و سازمان برنامه یو کشاورز روین یهاراستا با توافق وزارتخانه نیخود قرار داد. در ا

 لیکنندگان آب تشکبا هدف جلب مشارکت مصرف یاریآب یهااز شبکه یبرداربهره یهاشرکت
 فتادین اتفاق ساتیتاس نیا یبرداربهره و تیریکشاورزان در مد یدر عمل مشارکت واقع یشد ول

 (1396 ،یبدی)م
 یالزم برا یو سازوکار قانون نهیشد تا زم یسع زیتا پنجم توسعه ن سومدر قانون برنامه 

قانون برنامه سوم به  106در بند )الف( ماده  کهیطورفراهم گردد، به بردارانبهره یهاتشکل
 یهاستگاهیو ا یاریآب یهاآب را در انهار و شبکه نه،یبه یبرداربهره یدولت اجازه داده شد تا برا

داده  صیتخص یآب کشاورز نهیمصرف به یبر اساس الگو قیعم مهیو ن قیعم یهاپمپاژ و چاه
داران و مالکان( )حقابه یردولتیبا مشارکت بخش غ یبردارنظام بهره یو اجرا نیو نسبت به تدو

 چهارم برنامه قانون 17 ماده در مجدداً یقانون فیتکل نیا. دیآب و خاک اقدام نما یبرداردر بهره
 یبردار بهره نظام استقرار و آب مصرف ساختار اصالح شد مکلف دولت و دیگرد ذیتنف توسعه
 دولت مهم نیا ضرورت و تیاهم .کند فراهم آب یوربهره شیافزا به یابیدست یبرا را مناسب

وزارت  لیقانون تشک 11ماده یینامه اجرانییآ بیتصو با 1387 سال در که داشت آن بر را
و  یاز آب کشاورز یبرداربه ابعاد و چارچوب استقرار نظام بهره لیبه تفص ،یجهادکشاورز

در  رویو ن یجهاد کشاورز یهاوزارتخانه فیوظا نییو تع یاریآب یهاارتقاء نقش مردم در شبکه
موظف  مذکورنامه دو وزارتخانه نیآئ نیا 6و در ماده بپردازد بران آب یهاتشکل یریگشکل
 یهماهنگ ،یزهکشویاریآب یهاشبکه و یکشاورز آب نیتأم سازه هرگونه جادیاند قبل از اشده

 تعامل و مشارکت منظور به ،یبرداربهره یهانظام یسامانده و جادیا یبرا را الزم اقدامات و
 ،یبرداربهره اراتیاخت و هاتیمسئول رشیپذ زین و اجرا مطالعه، مراحل هیکل در بردارانبهره مؤثر

      . در برنامه ششم توسعه آورند عمل به ادشدهی یهاسازه از یاریآب تیریمد و ینگهدار
 یهاکمک یاعطا قیطر از یکشاورز محصوالت دیتول رهیزنج لیتکم» فهیوظ «بند ر 31ماده»
 1380 یو سامانده جادیا یبا هدف کم «ییروستا و یکشاورز ریفراگ یهاتشکل به یاعتبار -یفن

(. 1396 ،یبدی)م گذاشته شد یبرنامه ششم  برعهده وزارت جهادکشاورز انیتشکل آب بران تا پا
 . دهدیرا نشان م آب یمشارکت یاستگذاریس اسناد نیعناو، 1 جدول
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 (1398-1375) آب تیریمددر  بردارانبهره مشارکت یهانامهنییآ و هادستورالعمل ،یکل یهااستیس ن،یقوان -1جدول 

 ماده عنوان سال فیرد

 5 یآب کشاورز نهینامه مصرف بهنییآ 1375 1

 4و  2 نظام در بخش آب یکل یهااستیس 1379 2

 3و  2 ینظام در بخش مشارکت اجتماع یکل یهااستیس 1379 3

 109و  107، 106 قانون برنامه سوم توسعه 1379 4

 140 قانون برنامه چهارم 1383 5

 6و  4 یکشاورز جهاد وزارت لیقانون تشک 11ماده  ییاجرانامه نییآ 1387 6

 143و  140،141،142 قانون برنامه پنجم توسعه 1389 7

 46 یعیو منابع طب یکشاورز یوربهره شیقانون افزا 1389 8

4و  3 ینظام در بخش کشاورز یکل یهااستیس 1391 9  

 1 یاراض شدن کپارچهی و دینمودن تول یقانون تعاون هیاصالح 1393 10

 3 برنامه ششم توسعه یکل یهااستیس 1394 11

 کل دستورالعمل ینیرزمیز آب منابع یمشارکت تیریمد یسازادهیدستورالعمل توسعه و پ 1394 12

 31 قانون برنامه ششم توسعه 1395 13

 کل دستورالعمل آب یمشارکت تیریمد توسعهدستورالعمل  1398 14

 هایموسسه همکاری با لوتیپا های پروژه رییگ شکلدر کشور، سبب  هااستیس نیا یاجرا
 بخش در خاک و آب منابع یمشارکت تیریمد توسعه به توانیم نهیزم نیا در که شد، یالملل نیب

 استان در یجهان بانک همکاری با البرز خاک و آب جامع تیریمد پروژه رود،حبله یشمال

 گلستان استان در آباد تازه ارییآب شبکه در آب یمشارکت تیریمد استقرار ییالگو پروژه و مازندران

 در گریید اقدامات نیهمچن .نمود اشاره( کای)جاژاپن یالمللنیب هاییهمکار آژانس همکاری با

 در نفعانیذ مشارکت جلب هدف با بهبهان و مغان رود،نهیزر عباس، دشت ن،یقزو ارییآب شبکه

 دستورالعمل) است گرفته صورت ،(ی)عمدتا منابع آب سطح آب منابع از نهیبه برداریبهره
 بودن مستقل امکان لیدل به هاچاه از یبرداربهره نهیزم در(. 1398:5 آب، یمشارکت تیریمد

 یهاتشکل جادیا ق،یعم مهین و قیعم یهابا حفر چاه یدسترس تیمحدود رفعو  یبرداربهره
و  تیاهم لیدل به. لذا بود همراه یشتریب یهاچالش با یاریآّب یهاشبکه به نسبت برانآب

 پخش و یمصنوع هیتغذ ،یبخش تعادل طرح» یبسته پروژه 12 از یکیموضوع،  نیا یدگیچیپ
 و حفظ جهت ینیرزمیز آب برانآب یهاتشکل جادیا» پروژه به، «1382 مصوب الب،یس

 چهارم برنامه قانون یاجرا با که گرفت تعلق «ینیرزمیز آب منابع از یبرداربهره و حراست
 دیگرد استان 8 در تشکل 23 جادیا و استان 27 در یمطالعات محدوده 33 مطالعه به منجر توسعه

 تیموفق دارد، وجود دیترد هاآن یداریپا و دوام در که یمعدود موارد بجز اقدامات نیا کنیل
 در آنو ضرورت  یمشارکت تیریگزارش توسعه مد؛ 1394:39 آب، ریتدب شکدهی)اندنبود زیآم
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 «البیو پخش س یمصنوع هیتغذ ،یبخش تعادل طرح» رییتغ با (.1397 ،یبخشتعادل و ایاح طرح
 آب، یعال یشورا پانزدهم جلسه در «کشور ینیرزمیز آب منابع یبخش تعادل و ایاح طرح»به 

 مرداندولت نظر مد همچنانطرح  نیاگانه  15 یهااز پروژه یکی یمشارکت تیریپروژه توسعه مد
 یاز سو 1394 سال در یو تعادل بخش ایاح طرح کی شماره دستورالعمل ابالغ با وقرار گرفت 

 آباد تازه یاریآب شبکه یمشارکت تیریمد پروژه یبازخوردها و جینتا اساس بر که -رویوزارت ن
 ازدستورالعمل  یبه بازنگر ازین لیدل به 1396در سال  و شروع -بود شده هیته گلستاندر استان 

 طور وبه نیتدو 1398 ماه آبان در یدیجد دستورالعمل سپس. شد متوقف روین وزارت یسو
 یهاشرکت تا دیگرد ابالغکل کشور  یبرا یو جهاد کشاورز روین یهاوزارتخانه یسو از مشترک

مشاور اقدام به  یهاشرکت با قرارداد عقد با هااستان یکشاورز جهاد سازمان ای یامنطقه آب
 فیتعار بسط وزارتخانه، دو یسو از دستورالعمل مشترک تدوین. ندیجلب مشارکت مردم نما

 اتیجزئ به پرداختن و دستورالعمل ییاجرا ساختار یاعضا رییتغ ،یلگریتسه و یمشارکت تیریمد
 در یمشارکت تیریمد دادن پوشش و( مشاور شرکت خدمات شرح مثال طور)به  شتریب ییاجرا

 از ینیرزمیزیآبها بخش بر عالوه هارودخانه از پمپاژ و یزهکش و یاریآب یهاشبکه بخش
شکست  به توجه بااست.  1394سال  یدستورالعمل با دستورالعمل ابالغ نیا یکل یهاتفاوت

 دیفرصت از دست رفته و تشد ژهیوو به  نهیصرف زمان و هز باوجود یقبل یهایاستگذاریس
 Normative) یهنجار عملِ مدل از استفاده با میدار قصد ادامه در ،خسارت وارده به منابع آب

Practice Model نیآخر عنوان به« منابع آب یمشارکت تیریدستورالعمل مد»( ساختار و جهت 
 .میکن لیو تحل هیتجز راآب  یمشارکت تیریمد یاستگذاریس

 روش تحقیق

 ینظر یمبان

را به صورت زیر تعریف « عمل»مفهوم « 7در پی فضیلت»در کتاب  (1981) رینتایامک دریالسا
 یبر اساس همکار یاجتماع ثیکه از ح یبشر یهاتیاز فعال دهیچیشکل منسجم و پ هر»نمود: 

 «میابییم دست یبرتر یِاستانداردها بهآن عمل  «8یِدرون یرهایخ» قیاستوارند و ما از طر
(Macintyre, 1981:187) .که دهیچیپ یاجتماع تیفعال هر رینتایا مک هینظر در گرید عبارت به 

 عنوان به ابد،ییم دست تیفعال آن ییغا اهداف ای هالتیفض به آن، یذات یرهایخ از استفاده با
 یدگیچیپ یبررس به هینظر نیا از استفاده با( 1398) همکاران و انیقربان. شودیم شناخته عمل
 به آب تیریمد که کردند ثابت و پرداختندآن  یرونیو ب یدرون یرهایآب و خ تیریمد عملِ

 قیطر از جز و بوده یاجتماع که است یادهیچیمنسجم و پ تیفعال کی ،«عمل» کی عنوان

                                                           
7- After Virtue 
8- Internal Goods 
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 کیبه عنوان  «9یهنجار عملِ» کردیرو. ابدیخود دست  لیبه فضا تواندینم آن یدرون یرهایخ
از  یخالق صرفا نوع خاصا» دهدیم نشاناست که  یاصول هیپا بر، «عمل»بر  یمبتن کردیرو

)به طور مثال پزشک( با آن مواجه  عاملکه  یحل مشکالت اخالق یبرا یسازمیمهارت تصم
به  رندیعمل قرار گ کپارچهی ییدر متن هنجارگرا یستیبا یاخالق ئل. بلکه مساباشدمیاست، ن

 مرتبط فضائل ازمندین آن تحقق که یااصول و قواعد سازنده یتمام میکه بتوانند در تنظ یاگونه
درک  یبرا کردیرو نیا(. Jochemsen 2006:107) «به کار گرفته شوند است،)پزشک(  عامل با

مختلف در درون  یهادر مورد ارزش یارزشمند یهانشیتواند به بیم «عمل»مختلف  یهاجنبه
و اخالق  یمدل ابتدا در کتاب مبان نیمنجر شود. ا عمل کیستماتیس هیو چند ال دهیچیپ تیماه

و روان  ی، روانپزشک یپرستار نهی( و بعداً در زمJochemsen & Glas, 1997شد ) نیتدو یپزشک
( و Jochemsen & Hegeman 2011؛ Glas 2009&2012) ش، رسانه و ارتباطات، آموزیدرمان

 ساختار شکست لیدال یبررسدر  نیهمچنداده شد.  توسعه( Janson et al., 2017) یروابط عموم
-ینگران به پاسخ در نیهمچن( و Harandi et al., 2015) رودندهیزا زیآبر حوضه در آب یحکمران

 .شدکار گرفته  به( G.Nia et al., 2017) یاثر فناور بر یسد ساز یاخالق یها

 یهنجار عمل مدل

     دهد.ی( را نشان مNormative Practice Model)یعمل هنجار کیمدل شمات ،1شکل 
است. اصطالح ساختار   «11جهت»و  «10ساختار» نیب زیمدل تما نیا لیو تحل هیقدم در تجز نیاول

               به ساختار گری. به عبارت دشودیم مربوط عمل یدرون یو تعامالت هاهیرو، ندهایرآفبه 
 «یتیهدا» جنبهدهد اشاره دارد. اصطالح جهت که به عنوان یم لیرا تشک عملکه  یاآنچه هر

                       که  یو اعتقادات هنجار ایمزاها، زهیها، انگشود، اساساً به نگرشیخوانده م زین
شخص را شکل  یریتفس یشود و چارچوب معنایمربوط م ،کندیرا بنا م فرد ی نیجهان ب

 (. Jochemsen 2015؛ Hoogland& Jochemsen 2000). دهدیم

                                                           
9- Normative  Practice 
10- Structural 
11- Directional 
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 .(Jochemsen, H., & Glas, G., 1997)منبع:  یمدل عمل هنجار نیقوان -1شکل 

 به تنها نه، کنندیم حرکت( یهنجار ریدر جهت غلط )غ عمل کیاز  ییهابخش کهیزمان
ه توسعه آن ب که شودیم ییهاتنش ایها یبادیبلکه به ناچار منجر به آنت رسدینم خود اهداف

(. به عنوان مثال، Dooyweerd, 1969به نقل از  Jochemsen, 2006)رساندیم بیآس زین عمل
 نیبوده و بنابرا عتیکه متعهد به احترام به طب دیریدر نظر بگ را یامجموعه ریرا با ز یاکارخانه

است  یزیهمان چ نی)ا کندیم عنوان ستیز طیخود را محصوالت سازگار با مح ییهدف نها
 کتاز ساختار شر ی)که بخش یکنترل آلودگ یبرا ییهابخش(. اگر مینامیم «جهت»که ما آن را 

در کنار هم قرار  یاست که جهت و ساختار کارخانه به خوب یبدان معن نیباشد، ا داشتهاست( 
متناقض انجام  یبدون هنجارها -ستیز طیبا مح سازگار یدیانجام تول -عمل  نیو ا رندیگیم
، اما از شدبا «عتیاحترام به طب»ارزش کارخانه  نیباالتر ای ییاگر هدف نها کهیدرحالشود. یم

جهت و ساختار کارخانه  باشد، نداشتهوجود  جهت نیاواحد مرتبط با  کی یلحاظ ساختار
 دیکرد که تول ینیبشیتوان پیاست که م یهیبد نیبنابرا. باشند گریکدیاست در تضاد با  ممکن

و  نیبا قوان عملساختار  نیبنابرا .است دهینرسبه اهداف خود  ای نشده امکارخانه انج نیدر ا
عمل را به عنوان  ن،یقوان نیاشود. در واقع یمشخص م ،مربوط به اقدامات انجام شده یهنجارها

در مفهوم عمل (. Van Burken and De Vries 2012: 139دهند )ینشان م آن انجام یمرزها
قرار دارد.  زین ی)جهت( بلکه در بخش ساختار ینه تنها در سمت نظارت «هنجار بودن»، یهنجار
ساختار  در خودِ یعنصر هنجار کی. ستندینطرف یکند بیم فیکه آنها را تعر یها در مواردعمل

دهند، هم در آنچه که آنها را یم لیا هم در آنچه آنها را تشکه، عملگریوجود دارد. به عبارت د
 ،یعمل هنجار مدل از استفاده باادامه  در(. Jochemsen, 2006)هستند یکند، هنجاریم میتنظ
به منظور اعتبار  کرد. میخواهو دسته بندی  لیرا تحل کشور آب یمشارکت تیریمد هایاستیس

 قیدق یو بررس لیپس از تحل(، 2بندی قواعد )جدول )پایایی( تفسیرهای انجام شده در دسته
 اریمذکور در اخت یدسته بند ،یمشخص قواعدِ مدل عمل هنجار فیمتن سند و تطابق آن با تعار

کارشناسان  رو،یسابق وزارت ن رانیدانشگاه تهران، مد دیاز خبرگان مرتبط شامل اسات یتعداد
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متخصص در  گرانو پژوهش یآب منطقه ا های و شرکت رانیمنابع آب ا تیریخبره شرکت مد
گلس و  .دیآب قرار گرفت و اصالحات الزم در آن انجام گرد یاستگذاریو س یحوزه حکمران

 «زاتیصالح» نینمودند: قوان یرا معرف ریسه قاعده ز ،عمل کیساختار  یبرا (1997) سمنیاشی
 .«یشرط»و  «یادیبن»، 

 (Qulifying Rules) زاتیصالح نیقوان

عمل را  کی)مقصد(  ییعمل است و هدف نها کی یاصل فهیمربوط به وظ نیقوان نیا
ه عنوان مثال ب(. Hoogland and Jochemsen, 2000; Jochemsen, 2006) کندیم مشخص

. شودیم وصف  13یروان نظر از وانیحو  12یکیارگان نظر از درخت ،یکیزی)سنگ( از نظر فصخره
 تیشده و واجد صالح فیتوص یشرکت به طور معمول از نظر اقتصاد کی ریکار مد نیهمچن

 یباز یشطرنج شاد یباز کیدر  یاصل هدف نکهیا ترساده مثال کی(. Clouser 2009است )
 یباز، نیاست. بنابرا هیهدف ثانو کیباخت  ای یروزیاست و موضوع پ حیکردن )لذت( و تفر

 دیآن با یزاتیصالح نیواناساس، ق نیاست و بر ا تیحواجد صال کنانشیباز «لذت»شطرنج با 
 (. Searle, 1969شود ) گرفته نظر در «شوندیم یشاد نیکه منجر به چن یموارد»به عنوان 

 (Fundational Rules) یادیبن نیقوان

اص خعمل  کی یکه مفهوم ساختار و محتوا هستند یاساس یتهایمربوط به فعال نیقوان نیا
به  (.Jochemsen 2006: 105آن عمل است) یمتعلق به حوزه ساختار قاً یدهد و دقیم لیرا تشک

 ایدود چگونه قطعات مح» دهدیم حیاست که توض یادیبن نیشطرنج، قوان یعنوان مثال در باز
 نیساس چنبر ا یباز رایهستند ز یادیبن نیقوان ن،یقوان نیاهستند.  «صفحه یمجاز به حرکت رو

 میتوانینم گریدما »کند،  رییناخواسته تغ ای یبه طور عمد نیقوان نی. اگر اشودیانجام م ینیقوان
 Van Burken & De)«..... میمتفاوت بتوان یباز کیاز  دیشا ماا م،یشطرنج صحبت کن یاز باز

Vries, 2012در( یکی)تکن یو مهارت فن یعلم نشیب قیبه تلف مربوط نیقوان بیترت نی(. به هم 
 رابیم یسنت تیریدر مد یگریانجیم و یبوم دانش و هامهارت و( Glas, 2012)یپزشک عمل

 .شودیم شناخته یادیبن نیقوان عنوان به( Harandi et al., 2015) رودندهیزا

 (Conditional Rules)یشرط نیقوان

که عمل  یانهیاز زم یخاص طیشرا و دکننیعمل م طیمطابق شرا یشرط یو هنجارها نیقوان
 فیتعر یینها نیقوان ای یبه صورت فن نیقوان نی. ارندیگیم نظر در را ،شودیدر آن انجام م

                                                           
12- Organically 
13- Psychically. 
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 هستند نیقوان نیاز جنس ا یطیمح ستیو ز یحقوق ،ی، اقتصادیاجتماع یهنجارهاد و نشوینم
(Jochemsen 2006: 105 .) 

 (Regulative side) یمیتنظ نیقوان

عبارت  بهد. ناشاره دار کند حرکت آن در دیباکه عمل  یجهت ای یتیه جنبه هداب نیقوان نیا
 یبانیپشت ت،یهدا نیکه از ا هستند یشناسیهستو  ی، معنوینید ییایمربوط به پو نیقوان نیا گرید

مانند  یاساس یهاحرفه و در نگرش نیا ینید و در اخالق و جهان بنگذاریم ریآن تأث ریو بر مس
داشته  زهید افراد در انجام امور انگنشویو باعث م ابندییپزشک تجسم م خودخواهانه ریتعهد غ
در  «عمل ستهیشا یاجرا» یبرا که یترقیعم یهابه ارزش نیقوان نیا گریعبارت د بهباشند. 

 یکننده حاک میتنظ نی. قوان(Jochemsen 2006:107)شوندیم معطوف ،دشوار الزم است طیشرا
 ییو شر راهنما ریرا در مورد خ یوجود یهانهیهستند و گز یدرون یرهایخ یبعد وجود کیاز 
 (.Van Burken and De Vries 2012: 140کنند )یم

 ساختار و اهداف ؛یمشارکت تیریمد دستورالعمل

 نشان راآب  یمشارکت تیریمداستخراج شده از دستورالعمل  یهنجار نیخالصه قوان 2جدول
 و یلگریتسه یهامهارت توانیدستورالعمل را م نیدر ا یادیبنقانون  نیتریاصل. دهدیم

ارتباط  تیکه عالوه بر تقو ییهامهارت. دانست مردم مشارکت جلب منظور به یلگریفراتسه
 تیریمد بتوان تا شودیم بردارنبهره جامعه یتوانمند تیتقو موجب برداراندولت و بهره نیب

 مربوط یاصل فهیوظ به زاتیصالح نیقوان دیکه قبال ذکر گرد همانطور. نمود واگذار آنها به را آب
 تیریمد به تاینها که است ییهنجارها همان یمشارکت تیریلذا در دستورالعمل مد و شودیم

 حق م،یتصم و انتخاب حق تعهد، زانیم در یبرابر رشیپذ با کهیطور به شودیم منجر یمشارکت
و تعامل قانون و عرف،  هاتیمسئول ینیگزیجا و اراتیاخت در رییتغ ها، فرصت از استفاده کنترل،

 (.2)جدول  شود کنترل و دستور ساختار و دولت تسلط از مانع

 یمدل عمل هنجار یآب بر مبنا یمشارکت تیریمد عمل ساختار و اهداف -2جدول 

 (یمشارکت تیریمندرج در دستورالعمل مد ی)مستند به بندها نیقوان شرح عناوین قوانین 

 یادیبن

(Fundational) 

                                                      جلب منظور به یلگریفراتسه و یلگریتسه نیقوان. 1

 (7-2منابع آب  )بند  یمشارکت تیریو مد نفعانیذ مشارکت

 (6-2)بند  یعمل یهاآموزش قیطر از یگروه تیظرف و افراد یتوانمند ارتقا. 2

                                                  ( 1-2آب )بند  تیریمراحل مد تمامدر  نفعانی. حضور ذ3

  دولت دست در همچنان اریاخت و قدرت یول

                                                     (2-2-3)بند  اراتیو اخت  فیوظا یواگذار به هیوص. ت4

 آب همچنان در دست دولت صیتخص و  یریگمیتصم یول



 180                                                     های مدیریت مشارکتی آب در ایران         علل شکست سیاست بررسی 

 
 

                                                        (6-1( )مشاوربهره برداران)منتخب  ندهینما. انتصابات 5

 (4-1-10) دولت توسط)مشاور(  نیمتخصص و

 زاتیصالح

(Qulifying) 

                                                         یمشارکت تیریمد رکن سه هر به کسانی.نگاه 1

 (1-2( )بند نیمتخصص جامعه و یمحل جامعه ،یدولت)جامعه 

                                             کنترل، حق م،یتصم و انتخاب حق تعهد، زانیم در یبرابر.2

 (3-2)بند  هافرصت از استفاده

                                               و هاتیمسئول ینیگزیجا و اراتیاخت در رییتغ رشیپذ.3

 (3-2)بند  عرف و قانون تعامل رشیپذ

 (2-10)بند  پروژه شروع از قبل هاآن یابیمجرب و ارز لگرانی. انتخاب مشاور مناسب و تسه4

                                                           ،ایهدور هاییابیماهانه و ارز یهاگزارش. 5

 (2-10)بند  دییاندرکاران کلتوسط دست یمشارکت یابیو ارز شیپا

 (2-10)بند  پروژه یدیکل اندرکاراندست یبرا یآموزش.برنامه 6

                    پروژه  ریمد فیاجرای پروژه از منظر انجام تمام و کمال وظا ندیفرآ یابی. ارز7

 (.2-10اندرکاران )بند  دست گریکارفرما( و د ندهی)نما

 یشرط

(Conditional) 

 

              همراه کتابچه طرح به( 2-1بند  1شماره  وستیپ) ی.کتاب راهنما: مصوبات دولت1

                     (، 2-5 بند) PO یاتیبرنامه عمل ،(2-5)بند  PDM)شامل جدول طرح پروژه 

           یزیربرنامه یهاهسته یزیبرنامه ر با(( 3-5ها )بند  تیفعال اتیو جزئ APبرنامه اقدام 

 (3-5)بند  یشهرستان کارگروه دییتا و یمحل

                            یهاکارگروه  اساس بر گرانیباز نیب تعامل و روابط بر حاکم قواعد.2

 یمحل یزیربرنامه یهاو هسته یمشارکت تیریمد

 یها ستگاهیا ،یبردار بهره و ساخت مطالعه، حال در یزهکش و یاریآب یها شبکه: یکیزیف ابعاد.3

 (6( )بند یمطالعات یها)محدوده  ها دشت بندان، آب و مستقل پمپاژ

                                              به اراتیاخت یواگذار و است دولت اریاخت در قدرت. 4

 (2-2-3)بند  شانتیظرف تناسب به بردارانبهره

 مشاور گرانلیتسه و کارشناسان شامل یدیکل اندرکاران دست: یمشارکت تیری.کارمندان مد5

 (. 2-2 و 1-2)بند بردرانبهره ندگانینما و کارفرما ندگانینما پروژه،

 آب یمشارکت تیریمد عمل نیقوان خالصه -2جدول  ادامه

 نیقوان شرح  نیقوان نیعناو

 یشرط

(Conditional) 

 

                                                            ( 6-1 بند)مشاور توسط برداران بهره ندهینما. انتخاب 6

 ( 4-1-10 بند( )یا منطقه آب شرکت)معموال  کارفرما توسطانتخاب مشاور  و

 (3از کارمندان دولت )جدول  یو شهرستان یاستان/یمل یهاکارگروه یاعضا تیاکثر. 7

                  نفره  7 ابیارز گروهتوسط  پروژه راهبر و کارفرما و مشاور ،پروژه ریمد یابی. ارز8

                               و(2-8 بند( )خبره کارشناس نفر دوو  یدولت ندگانینفر از نما 5)متشکل از 

 ( 3تبصره  8سه نفر )متشکل از کارشناسان خبره( )بند  یابیگروه ارز



 1399 پاییز،  3 ، شماره 6 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                                       181 

 نیتام ،(6-2-3 بندبودجه مشوق ها بر عهده سازمان برنامه و بودجه ) نی: تامی..هنجار اقتصاد9

 دییوتا تیعمشاور بر عهده کارفرما )دولت( پرداخت به مشاور بر اساس صورت وض نهیهز

 (2-7 بند) هاتشکل یمال نیتام یسازوکار برا فاقد ،کارفرما

 (4-1-10 بند) مشاور توسط برداران بهره یهاندهینما ای ندهینما انتخاب: یاجتماع یهنجارها.10

 ( مقدمه دبن) برداشت اضافه و مجاز ریغ یهاچاه حفر از یریجلوگ: یطیمح ستیز یهنجارها. 11

 یمیتنظ نیقوان

(Regulative) 

                                                      قابل دستورالعمل از آب یبرا یواحد ارزش چیه

 :است شده اشاره ریز موارد به کنیل. ستین استخراج

                      یکشاورز و آب یوربهره ارتقا. 2 ،(4-7-2؛ 3-7-2 یبندها) داریپا شتی.مع1

 منابع به نسبت تعلق احساس شیافزا. 4 ،الف(-4 بند)خاک و آب داریپا تیریمد. 3 ،الف(-4 بند)

                                    ،(1-3 بند)یدولت یها نهیهز کاهش. 5 ،(5-2 بند)یآب ساتیتاس و

                             ،(5-ب-4 بند()انیروستائ مهاجرت از یری)جلوگ ییروستا جوامع تی.تثب6

 (1-3 بند، 1 وستی)پ فروش قابل و یاقتصاد یکاال عنوان به مصرف بر مازاد آب. 7

 ستیز ،یاجتماع ،یاقتصاد یو هنجارها یکیزیشامل کتاب راهنما، ابعاد ف یشرط نیقوان
 طرح جدولدربردارنده  یهنجار نیبخش قوان نیطرح  به عنوان مهمتر کتابچهاست.  یطیمح

است  هابرنامه و هاتیفعال اتیجزئ و( AP) اقدام برنامه(، PO) یاتیعمل برنامه(، PDM) پروژه
 یشهرستان کارگروه در و هیته بردارانبهره مشارکت با یمحل یزیر برنامه یهاهسته در که
کتابچه  که است نیا شود توجه آن به دیبا که یمهم نکتهو  شودیم دییتا یمشارکت تیریمد
آب و خاک  داریپا تیریو مد یوربهره ارتقا (.2 جدولباشد ) یمنطبق بر مصوبات دولت یستیبا
 کنیل است شده ذکر یمشارکت تیریمد دستورالعمل در( یمیتنظ نی)قوان یعنوان اهداف کل به
 ندهینگرش آ قی( درتلف1396:119) یرعمادی. ماست نشده ذکرآب  یبرا یخاص ارزش چیه

 به آب» اهلل، تیعنا گانه سه لیتحل یهاهیال یبا بررس لزیگ فرانک با اهللتیعنا یانتقاد یپژوهش
مدرن آب )سد  تیریمد و)قنات(  آب یسنت تیریمد یفرهنگ افق دو هر در «یاله نعمت یمعنا

 کنینکرده است. ل ریینمود که در طول زمان تغ یآب معرف یو پمپ آب( را به عنوان نماد فرهنگ
 شتریاستفاده ب»به « منبع به پاسداشت حرمت آن نیاستفاده مقتصدانه از ا»نماد، از  نیا ریتفس رییتغ

 یاصل شهیر را «یکشاورز ییخودکفا و یزراع یهانیمساحت زم شیافزا یاز منابع آب، به معن
 یمبتن ینیو جهان ب تهیمدرن کردیبا توجه به رو رسدیم نظر به چند هر. نمود عنوان یآب مسائل

به عنوان « به حداکثر سود دنیو رس یتوسعه اراض» ری( حاکم بر آن تفسسمیبرالی)ل ییبر سودگرا
 باشد.  یبهتر ریارزش، تفس

 آب یمشارکت تیریعملِ مد نیقوان لیو تحل هیتجز

بر  چند هر که دهدیم نشان یمشارکت تیریمد دستورالعمل یهنجار نیقوان لیو تحل هیتجز
 هنجار کیبه عنوان  یدولت اراتیو اخت فیوظا یواگذار و( یمحل)جامعه  نفعانیذ یدینقش کل
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 که است یخاص طیشرا ازمندین فیوظا نیا از کدام هر کنیشده است ل یادیز دیتاک زاتیصالح
 ،یکس چه توسط ،یفیوظا چه» که سوال نیا به پاسخ یبرا یمشخص ساختار یشرط نیقوان در
از  یکی. به طور مثال شودینم مشاهده «شود؟ واگذار یستیبا یتیاولو چه با و یاساس چه بر

 است یمانکاریپ یهاشرکت عهده بر اکنون هم که یزهکش و یاریآب یهادر شبکه یاصل فیوظا
 شدن دهیبرچ از شیپ فهیوظ نیا که است یاریآب یهاشبکه از ینگهدار و ریتعم و آب عیتوز
 است بوده( رودندهیزا میقد رابیم)به طور مثال  یبر عهده جامعه محل یسنت یبرداربهره نظام

 و آب نهیزمدر  رتبه داشتن و شرکت ثبت ازمندین حاضر طیشرا در فیوظا نیا یواگذار یول
 تیصالح صیتشخ در یرون وزارت یآبفا و آب امور معاونت هیابالغ در مندرج طیشرا تیرعا

 مورخ 700/76664) یزهکش و یاریآب یهاشبکه از ینگهدار و یبرداربهره امر در مانکارانیپ
 تالشو البته اگر هم  ندارند طیشرا نیا یبرداربهره یها( است که عمال تشکل01/10/1386

 کی)و نه  یاقتصاد اهداف با مانکاریشرکت پ کیعمال به  کنند کسب را طیشرا نیا و کنند
 قرارداد موضوع خدمات یواگذار خصوص در موضوع نیا. شوندیم لیتبد( یبردارتشکل بهره

از اضافه  یریجلوگ رمجاز،یغ یهاچاه کردن پر و انسداد لیقب از یبازرس و گشت یهاگروه
رتبه از سازمان برنامه و بودجه کشور  یمشاور دارا نیبر عهده مهندس هامروز کهبرداشت و ... 

 زین نیو قوان هابخشنامه ریسا در همزمان یستیبا آب استگذارانی. لذا ساست صادق زین ،است
 فیوظا یواگذار و هااستیس نیا یاجرا تیتا قابل کنند هموار را یروند مشارکت جامعه محل

به  اراتیو اخت فیوظا یهم در مورد واگذار یگری. البته موضوع دگردد فراهم اراتیاخت و
ت وزار فیآب )وظا یتیحاکم فیاست که از آن به عنوان وظا یفیوظا ،مطرح است یجامعه محل

 یشود؟ واگذار واگذار یفیچه وظا قیمشخص شود به طور دق یستیبا لذا. شودیمبرده  نام( روین
 یاستگذاریس و شود؟ انجام یستیبا یطیشرا چه با و یتیو با چه اولو یبر چه اساس فیوظا نیا

 کشور، آب استگذارانیس دگاهیاز د .باشد نظر مد کشور آب یهااستیس همه متن در مشارکت
 استفاده و مصرف» و «آب عیتوز و انتقال» ،«آب نیتام» سطح سه در توانیم را آب منابع تیریمد
 نیتام تیریمد ،یسنت یهاشبکه در یبرداربهره تیریمد دگاهید نیا در. گرفت نظر در «آب از

و مصرف در سطح مزرعه  عیتوز انتقال، تیریمد کنیاست ل یآب با بخش دولت صیآب و تخص
 یواحدها و یحقوق بردارانبهره طیشرا نیا در. است بردارانو بهره یبه عهده بخش خصوص

 یحت و یکشاورز دیتول یهاشرکت ،یزراع یسهام یهاشرکت ها،صنعت و کشت بزرگ
 یاصل مسئله کنیل ستندین یدولت تیریمد با تقابل در کپارچهی و متوسط یبرداربهره یواحدها

 و خرد یاراض یدارا و هستند تیاکثر در تعداد نظر از که استکوچک  بردارنبهره مورد در
 یهایتعاون لیتشک ای بران آب یهاتشکل جادیا چون یریتداب رو نیا از. هستند پراکنده یگاه
 امروزه(. 1392:191 ،یاصفهان ی)حقوق نشد کارساز و اوردهین دوام عمل در که شد اتخاذ برانآب

 و شودیم دنبال زین نیتام سطح در آب منابع تیریمد کشور، یاقتصاد یهاچالش به توجه با
 کنیل دارد آب انتقال و نیتام یهاطرح بودجه نیتام در یسع مشارکت، اوراق انتشار با دولت
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به . شودمشاهده نمی در عمل آب صیو تخص یریگمیتصم در بردارانبهره مشارکت به یلیتما
کار رویکرد مدیران دولتی و سیاستگذاران آب به جامعه محلی به عنوان مقاطعهعبارت دیگر 

(و نه به عنوان شریک است که این موضوع یکی از موانع اصلی بر سر 1392)حقوقی اصفهانی، 
شود. این رویکرد در دستورالعمل مدیریت مشارکتی نیز قابل مدیریت مشارکتی محسوب می

عمل( و سیاستگذاران تالش دارند با تعریف پروژه مدیریت دستورال 3مشاهده است )جدول 
و  ایاحطرح  یپروژه ها ریسا یاجرامشارکتی، از مشارکت مردم به عنوان ابزاری برای تسهیل 

 استفاده رمجازیغ یهاچاه انسداد و ییشناساهوشمند و  یکنتورها نصبهمچون  یبخش تعادل
 اءیاح طرح در رو نیاز ا»ور آورده شده است  دستورالعمل مذک 3، همانطور که در صفحه کنند

 نیمهمتر از یکی عنوان به «آب یمشارکت تیریمد توسعه» ز،ین ینیرزمیآبهای ز یبخش تعادل و
 تا است گرفته قرار روین وزارت و کشاورزی جهاد وزارت توجه مورد طرح نیا لیهای ذپروژه

 داده ارتقاء طرح نیا لیهای ذپروژه ریسا اجرای و زییربرداران در برنامهبهره نقش و گاهیجا
 اجرای تواندیم د،یجد کردیرو با ینیرزمیز آب منابع در یمشارکت تیریمد پروژه اجرای. شود

-برداشت چاهاضافه از رییجلوگ رمجاز،یهای غچاه انسداد رینظ طرح، نیا لیهای ذپروژه ریسا

ها وژهپر آن اثرات دارییو پا یبخشجهینت به و نموده لیهای مجاز، نصب کنتور و ... را تسه
مزد انجام در واقع مردم همان دستورات دولتمردان را به عنوان مقاطعه کاری بی. «دکمک نمای

توان در تاکید بر اجرای مصوبات دولتی در دستورالعمل مدیریت دهند. این رویکرد را نیز می
( را یودولت یمحل جامعه نی)ب منافع تعارض که یمصوباتمشارکتی به وضوح مشاهده نمود. 

. به طور نباشد بردارانبهره جامعه نیب در مشارکت به یچندان لیتما شده موجب وبوجود آورده 
 با یول است شده دیتاک بردارانبر حقوق جامعه بهره یمشارکت تیریمثال در دستورالعمل مد

 احساس بردارانبهرهو  افتهیکاهش  یبرداربهره یهاپروانه حجم ،لیتعد و اصالح پروژه یاجرا
به مشارکت ندارند بلکه در مقابل  یلیشده است. لذا نه تنها تما عییتض شانحقوق که کنندیم

گیری از مشارکت ( تالش شده با بهره2دراین دستورالعمل )صفحه  .رندیگیدولت قرار م
جایگاهی برای کشاورزان، از افت سطح ایستابی جلوگیری شود )قوانین تنظیمی( در حالیکه 

 هاشرکت آب منابع تیریمد تهیکم ای صیتخص تهیکماز جمله  هایریگمیتصمدر  بردارانبهره
 گرید طرف از کهیحال در دارد وجود یداربهره کاهش به یلیتما چه(. یشرط نی)قوانندارد وجود
 منظور به عیصنا به آب صیتخص به اقدام نفعانیذ یهاخواسته به توجه بدون یدولت بخش

که « آب 14صیتخص» یستیبا ترقیدق عبارت بهخود دارد.  یبودجه نیتام و شتریب یسودآور
که تقسیم عادالنه آب « آب15تسهیم»مبتنی بر رویکرد دستوری و از نگاه باال به پایین است با  

 درمثال  طورشود. به  نیگزیجا دهد،یمبرداران با مشارکت خودشان را مد نظر قرار بین بهره
 در آب کمبود ،ییبها خیبر اساس طومار منسوب به ش رود ندهیزا رابیم یسنت یبردار بهره نظام

                                                           
14- Allocation 
15- Approtionment 
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 صیتخص ،یسنت یبرداربهره نظام شدن دهیبرچ از بعد کنیل شدیم میتقس شرکا نیب هایخشکسال
 کهیحال دربود  راتییتغ نیدست خوش کمتر یکم آب طیصنعت و شرب در شرا یهابخش به آب
       به یآب رودخانه دستنییپا در عمال کهیطور به داشته را اثر نیشتریب یکشاورز بخش بر

 اصفهان شرق در یاجتماع و یاسیس یهاتنش به یعدالت یب نیا و رسدینم رودخانه دارانحقابه
که الزم است به  یاساس سواالت از یکی نیبنابرا(. 1398:79 ،یاسکندر ی)طالبدیگرد منجر

 یبخش چه در و یاصل رندهیگ میتصم یچه کسان»است که  نیصورت شفاف پاسخ داده شود ا
. شود دهید بوضوح یستیبا یهنجار نیقوان همه در سوال نیا به پاسخ «هستند؟ آب تیریمداز 
که  همانطور .است بوده روبرو متضاد بعضا و مبهم چندگانه، یهااستیس با کنون تا که یامر
 در توانیم را آن یریگساختار و جهت است که جهت یدارا یهنجار عمل کی دیگرد ذکر قبال
 نشان یمشارکت تیریمد العملبررسی قوانین تنظیمی در دستور. نمود مشاهده یمیتنظ نیقوان

 یاقتصاد اهداف منظور بهو  تهیمدرن کردیرو با بردارانبهره حضورطرف  کیکه از  دهدیم
   آب یوربهره شیافزا و یزهکش و یاریآب یهاشبکه ینگهدار و ریتعم یهانهیهز کاهش)

 تیریمدو  یآب تیامن آب، عادالنه عیتوزبر  گری( مد نظر بوده و از طرف د(15، خط 32)صفحه 
 و کردیرو دو دهنده نشان که یاهدافشده است.  دیتاک ، خط اول(18)صفحه  آب و خاک داریپا

 در را یجمع نظام نقش اول کهیطور به است آب یاجتماع ساحت به نسبت متفاوت ینیبجهان
 یداریپا به یابیدست در یدوم و ندیبیم( یفناور خصوص)به  یابزار هر با سود حداکثر به دنیرس
دستورالعمل وجود ندارد، همانطور  نیدر ا یمشخص یریگجهت لذا. ورزدیم دیتاک خاک و آب

               افتی یمشخص یریگجهت زین ریآب کشور در دو دهه اخ یحکمران یاسیکه در بعد س
 (.1397:203)وحید و رنجبر، شودینم
 

 .(راتییتغ با  jochesmon,2013) یمشارکت تیریدر مد یکاربرد مدل عمل هنجار -2شکل 
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 نیهمه قوان «یعمل هنجار» کیآب به عنوان  تیریمد در اگر دهدیم نشان 2 شکل یبررس
آب و  یداریو پا یآب تیعدالت و امن یعنیخود  ییبه اهداف غا شود تیهمزمان رعا یهنجار

 تیرعا( 2 جدول) آب تیریمد عملِ یهنجارها از یکی کهیزمان کنیل افتیخاک دست خواهد 
 عدالت، آب، تیریمد مورد)در  خود ییغا هدف به و بود خواهد یهنجار ریغ عمل نیا نگردد،

 و یاقتصاد ،یاسیس اهداف همانند یگرید اهدافبه  دیاما  شا دی( نخواهد رسیداریو پا تیامن
)صفحه  یمشارکت تیریسازمان کار دستورالعمل مد ایساختار  نمودار. دیخواهد رس یوربهره ای

 یساختار حکمران کیدارند  تالشساختار  نیا کنندگاننیتدوکه  دهدیم نشاندستورالعمل(  37
لیکن به طور  کنند یکنون ینظام متمرکز دولت نیگزیرا جا یاسیس یبر مرزها یمبتن یچندسطح

همزمان به سطوح هیدرولوژیکی و سطوح مسئله توجه نشده است و کارایی آن در مسائل 
 دهیچیپ یهاکه متشکل از چند استان و با الیهرود ای همانند مسائل حوضه آبریز زایندهپیچیده

 و اتیجزئ مذکور، دستورالعمل 3 شماره جدول دربا تردید روبرو است.  است، مدخالنیذ
 یمل کارگروه و یاستان ،یشهرستان یهاکارگروه ،یمحل یزیربرنامه یهاهسته یاعضا سمت

 شده آورده یریگ میتصم ارکان نیباالتر عنوان به نیمعاون یهماهنگ یشورا و یمشارکت تیریمد
 وردهآ 3شکل نمودار در و استخراج بخش هر یاعضا تعداد جدول نیا لیتحل منظور به. است
 دستورالعمل در مکرر داتیتاک خالف بر که دهدیم نشان الف-3 شکل نمودار جینتا. است شده

 یدولت بخش دستورالعمل کار سازمان در رندهیگ میتصم نیترعمده عمال یمشارکت تیریمد و
عضو بوده  کیسطح هم حداکثر  ریو در سا صفر سطح نیباالتر در یمحل جامعه نقش و بوده

  .رسدیمعضو هم  8به  یاستان یدر کارگروه هماهنگ یسهم بخش دولت کهیدر حال

مدخالن در سطوح مختلف سازمان کار مدیریت مشارکتی الف:به تفکیک ارکان تحلیل ذی -3شکل 

 مدخالن.دولتی، ج: به تفکیک دقیق ذی های مختلف جامعهمدیریت مشارکتی، ب: به تفکیک بخش
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در سطوح مختلف سازمان  یدیکل مدخالنیذ حضوراز  یترقیدق لیتحلب -3و ج-3 شکل
 نیا در که همانطور. دهدیم نشان را یجامعه دولت لیتحل نیهم چن و یمشارکت تیریکار مد
سهم بخش  ،یتیصالح نیآب در قوان تیریمد یمشارکت تیمشخص است بر خالف ماه شکل
رغم یو علت ( سهم غالب اسیشرط نی)قوان ییاجرا( در ساختار رویوزارت ن ژهی)به و یدولت

 لذا و است شده تکرار گذشته یهااستیس شده دیتاکبر مشارکت در این دستورالعمل  نکهیا
 یدر اصالح ساختار حکمران یتیگذشته موفق یهااستیس ریسا همانند هم دستورالعمل نیا جهینت

  ندارد. یمشارکت یحکمران وهیبه ش یکنترل-یدستور وهیآب کشور از ش

 یریگ جهینت

 بر تمرکز باآب در کشور،  یمشارکت تیریمد یاستگذاریبر س یاز مرور پس مقاله نیا
 پاسخ دنبال به -نهیزم نیدر ا یاستگذاریس نیبه عنوان آخر-آب یمشارکت تیریمد دستورالعمل

 قبل تا است نبوده موفق کشور در آب یمشارکت تیریمد یاستگذاریس چرا که است سوال نیا به
را نشان دهد.  در آن موجود یاستیو مشکالت س هاچالش زمان، دادن دست از و نهیهز صرف از

برداری سنتی آب در های بهرهبه این منظور ابتدا به بررسی و تحلیل تاریخچه فروپاشی نظام
ها نشان داد که رفع محدودیت دسترسی با                       کشور پرداخته شد. نتایج این بررسی

و همچنین « رویکرد ماموریت هیدرولیکی»تر ترومن به کشور یا به عبارت دقیق 4ورود اصل
داری سنتی آب در کشور به مرور با نظام های بهره( موجب شد تا نظام1341اصالحات ارضی )
سیاستمدران آب تالش کردند تا با سیاستگذاری  کنترلی جایگزین شود.-حکمرانی دستوری

های پایلوت در مدیریت مشارکتی آب قبل و پس از انقالب اسالمی ایران و با اجرای پروژه
مند شوند لیکن هنوز موفقیت مناطق مختلف کشور از قدرت اجتماعی مردم در مدیریت آب بهره
است. به نتیجه نرسیدن این هحاصل نشده و مدیریت آب همچنان در دست دولت باقی ماند

های های گذشته و پروژههای سیاستها و شکستها، موجب شد تا بر اساس موفقیتسیاست
های جدیدی در قالب دستورالعمل توسعه مدیریت پایلوت در برخی مناطق کشور، سیاست

مذکور، مشارکتی آب در کشور اتخاذ گردد. در این مقاله، پس از تحلیل محتوی دستورالعمل 
بندی شده و سپس نقاط اصطکاک قواعد موجود براساس طبقه بندی مدل عمل هنجاری، دسته

که  دهدیم نشان یمشارکت تیریمد دستورالعمل ساختار یبررسبین این قوانین مشخص گردید. 
 تیریدر مد نفعانیذ نقش بودن یمحور بر یدستورالعمل مبن نیمکرر در ا داتیرغم تاک یعل

 طور به ،یمشارکت ییاجرا ساختار در دولت سهم برداشت، یهاتیمحدود تیرعا با ومصرف 
 نیب یادیز تشابه و ندارد یهمخوان مشارکت کردیرو با که است یاعمده و غالب سهم آشکار

 واستان و شهرستان  حفاظت یشوراها بادستورالعمل  نیدر ا یمشارکت تیریمد یهاکارگروه
 در یاساس مشکالت از گرید یکی .شودیمشاهده م یبا کم آب یسازگار یهاکارگروه

الزام است.  کیو نه  افزونه کی عنوان به مشارکت به استگذارانیس نگاه ،کشور آب یاستگذاریس
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 آب تیریمد که کردند اثبات رینتایا مک عمل یتئور از یریگ( با بهره1398و همکاران ) انیقربان
 مجزا بسته کی عنوان به توانینم را مشارکت بنابراین .است یاجتماع ذاتا «عمل» کی عنوان به
 . مد نظر قرار گیرد هااستیس همه ساختار در یستیبا و افزود کشور یهااستیس به

 یاستیس یهاهیتوص

و ذاتا  دهیچیپ یتیفعال ،یعمل هنجار کیآب به عنوان  تیریمد دیذکر گرد که همانطور
 فاصلهآب  تیریمد عمل از آن به یدستور نگاه و یانگار سادههر گونه  نیاست. بنابرا یاجتماع

 و یریپذانعطاف ،یدگیچیپ مسئله قبول ضمن کشور آب استگذارانیس است الزم لذا. ردیگیم
به  مذاکره، ابزاربا  ها،یریگمیتصم در نفعانیذ گاهیجا رشیپذ با یآب مسائل در تیقطع عدم
 و یسینونامهوهیش ،یسینوباشند. چرا که دستورالعمل نامهتفاهم دنبال رالعمل،بهدستو کی یجا
)مرید،  باشد پاسخگو یو مسائل آب هاچالش تیریمد در نتوانسته کنون تا یدولت کارگروه تیریمد

 یم که است یحلراه عنوان به آب تیریمد یاستگذاریس درنفعان ذی مشارکت. (1397:239
 نقش یجا به شتریب نفعانیذکند و  یریجلوگ یمشارکت تیریمد یاستگذاریس شکست از تواند
 یمحورها در مردم نقش و گاهیجا دیبا لذاشوند.  یم لیتبد یفاعل ای یاصل گرانیبه باز یمفعول

 مشارکت به یضرور ازین ز،ین گاهیجا نیا یطراح یحت و شود پررنگ آب تیریمد مختصات

 در یسع یکل یهادستورالعمل ابالغ با کشور آب استگذارانیس .دارد نهاد مردم یمدن ینهادها
مختصات  کهیحال در دارند،( تهیمدرن کردیرو)با  کپارچهی صورت به یآب مسائل تیریمد

 کیمتفاوت است و  گریکدیبا  کشورمناطق گوناگون  یستیز طیمح ،یاقتصاد ،یاجتماع
داشته باشد.  یادارکنندهیناپا تبعات گرید یتواند در جاینقطه م کیدر  دارکنندهیپادستورالعمل 

 یاقتصاد ،یاسیس ،یاجتماع ی)هنجارها آب تیریمد یهنجار عمل نیقوان گرددیم شنهادیپ لذا
 یبرا یخوب شروع تا گردد هیته منطقه هر در مدخالنیذ نظر اساس بر( یطیمح ستیز و
 هااستیس نیا تحقق ملزومات یستیبا نیهمچن .بزند رقم آب یمشارکت تیریمد یاستگذاریس

 یاسالم-یرانیا یاخالق یهاارزش یبازساز با آب یبرا مشخص یفرهنگ نماد داشتن همچون
به  قی)به منظور تشو هازهیوانگ هامشوق یهابسته وجود ،ییسودگرا یبرا ینیگزیبه عنوان جا

آسان به اطالعات آب و  یو دسترس تیو شفاف یقیتشو یهابسته شفاف، یمنابع مال ،مشارکت(
منابع آب همچون  یمشارکت تیریعدم تحقق آن، مد صورت درکه  یخاک فراهم شود. ملزومات

 .افتی نخواهد تحقق گذشته یهادهه
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